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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Σύμφωνα με την Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («η Επιτροπή)» για την 
πιστοποίηση προσώπων και το δημόσιο μητρώο («η Οδηγία»), η Επιτροπή συντάσσει 
και δημοσιοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο, Πίνακα των Επιτυχόντων Προσώπων. Η 
ημερομηνία δημοσιοποίησης του εν λόγω Πίνακα θεωρείται ως ημερομηνία εγγραφής 
των προσώπων στο Δημόσιο Μητρώο.  
 
Ακολουθεί ο Πίνακας Επιτυχόντων Προσώπων κατά τις πρώτες εξετάσεις. Στον Πίνακα 
παρουσιάζεται, το ονοματεπώνυμο κάθε επιτυχόντα, η εξέταση και ο αριθμός 
εγγραφής στο δημόσιο μητρώο (CNxxxx). Υπενθυμίζονται οι επιτυχόντες, όπως 
χρησιμοποιούν τον αριθμό αυτό (CNxxxx) στην αλληλογραφία τους με την Επιτροπή, 
για θέματα πιστοποίησης. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Εξετάσεις ημερομηνίας 7/10/2014 

 

CERTIFICATION No CERTIFICATION SURNAME 
FIRST 
NAME 

CN2603 Basic Panayiotou Stephanie 

CN2604 Advanced Miltiadous George 

CN2605 Advanced Kalashnikov Andrey 

CN2481 Advanced Hadjigeorgi Marina 

CN2615 Advanced Evangelides Constantinos 

CN2606 Basic Shaulov Michael 

CN2607 Advanced Galiev Roman 

CN2608 Basic Tarasova Victoria 

CN2609 Advanced Yiannikouris Constantinos 

CN2610 Advanced Asfour Antypas 

CN2611 Advanced Procopiou Stelios 

CN2612 Advanced Gryaznov Anton 

CN2613 Advanced Houry Antonis 

CN2614 Advanced Phylactou Michalis 

 
Εγγραφή Επιτυχόντων στο Δημόσιο Μητρώο 
 
Είναι αναγκαίο τα πρόσωπα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον πιο πάνω Πίνακα 
Επιτυχόντων Προσώπων και θα εγγραφούν για πρώτη φορά στο Δημόσιο Μητρώο να 
συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο Έντυπο Εγγραφής. Το Έντυπο Εγγραφής θα πρέπει 
να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε μορφή excel, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
certifications@cysec.gov.cy. 
 
 
 

http://www.cysec.gov.cy/Downloads/Directives/General/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD%20-%20%CE%9A%CE%94%CE%A0499-2012%20%CE%9A%CE%94%CE%A0218-2013%20(consolidated).pdf
http://www.cysec.gov.cy/Downloads/LicenceMembers/Certified%20Persons%20Register/%CE%88%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1.zip
mailto:certifications@cysec.gov.cy
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Ετήσια Ανανέωση Εγγραφής στο Δημόσιο Μητρώο 
 
Σύμφωνα με τις παραγράφους 16(1) και 16(2) της Οδηγίας: 
 
 «(1)Tα εγγεγραμμένα, στο δημόσιο μητρώο, πρόσωπα οφείλουν να ανανεώνουν την 
εγγραφή τους στο δημόσιο μητρώο, εντός δύο μηνών από το τέλος του ημερολογιακού 
έτους που έπεται της εγγραφής τους στο Δημόσιο Μητρώο 
 
(2) Τα εγγεγραμμένα, στο δημόσιο μητρώο, πρόσωπα θεωρούνται ότι ανανέωσαν την 
εγγραφή τους όταν: 
 
 (α) υποβάλουν στην Επιτροπή δήλωση συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης, σε 
θέματα, που άπτονται της κείμενης νομοθεσίας που αφορά την κεφαλαιαγορά, 
διάρκειας πέντε (5) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο 
μητρώο για τη βασική εξέταση και διάρκειας δέκα (10) ωρών για τα πρόσωπα που είναι 
εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο για τη αναβαθμισμένη εξέταση, για το υπό 
αναφορά ημερολογιακό έτος. 
 
(β) καταβάλουν στην Επιτροπή ετήσιο τέλος ανανέωσης εγγραφής στο δημόσιο μητρώο, 
ύψους ογδόντα ευρώ (€80).» 
 
Συνεπώς τα άτομα τα οποία εγγράφονται, για πρώτη φορά, στο Δημόσιο Μητρώο το 
2014, οφείλουν να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Δημόσιο Μητρώο για πρώτη 
φορά, εντός δύο μηνών από το τέλος του 2015 (μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2016), 
συμπληρώνοντας, κατά τη διάρκεια του 2015, την Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση 
(«ΣΕΕ») που προβλέπεται στην παράγραφο 16(2)(α) της Οδηγίας και καταβάλλοντας το 
ετήσιο τέλος ανανέωσης των €80 που προβλέπεται στην παράγραφο 16(2)(β) της 
Οδηγίας. 
  
Όσα πρόσωπα ήταν ήδη εγγεγραμμένα στο Δημόσιο Μητρώο για τη Βασική Εξέταση 
και έχουν επιτύχει στην Αναβαθμισμένη Εξέταση, εντός του 2014, θα πρέπει 
ανανεώσουν την εγγραφή τους στο δημόσιο μητρώο, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας. Δηλαδή, καταβάλλοντας το ετήσιο τέλος 
ανανέωσης των €80 και συμπληρώνοντας  ΣΕΕ διάρκειας τουλάχιστο 5 ωρών κατά το 
2014. Η ΣΕΕ θα πρέπει να αυξηθεί σε 10 ώρες κατά την διάρκεια του 2015.  
 
Για απορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να αποτείνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
certifications@cysec.gov.cy 
 

 

Λευκωσία, 22 Οκτωβρίου 2014 

mailto:certifications@cysec.gov.cy

