ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («η ΕKK») ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με την
ανανέωση της εγγραφής των Πιστοποιημένων Προσώπων στο Δημόσιο μητρώο («το
Δημόσιο μητρώο»):
A. Διαδικασία Ανανέωσης
1. Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα στο Δημόσιο μητρώο οφείλουν να ανανεώσουν την εγγραφή
τους για το 2020, από τις 10 Ιανουαρίου 2020 μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020. Η
ηλεκτρονική αίτηση ανανέωσης θα ενεργοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου 2020.
Σύμφωνα με την παράγραφο 17(1) της Οδηγίας για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα
μητρώα πιστοποίησης (44/2019 και 103/2019) («η Οδηγία»), «Τα εγγεγραμμένα
πρόσωπα οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους στο μητρώο, εντός δύο (2) μηνών
από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.»
2. Η διαδικασία ανανέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
της ΕΚΚ συμπληρώνοντας την αίτηση και καταβάλλοντας στην ΕΚΚ το ετήσιο τέλος
εγγραφής στο μητρώο πιστοποίησης, ύψους ογδόντα ευρώ (€80).
Στην αίτηση ανανέωσης της εγγραφής τους, τα πιστοποιημένα πρόσωπα θα πρέπει να
επιβεβαιώσουν ότι έχουν συμπληρώσει μέχρι το τέλος του 2019 σεμινάρια συνεχούς
επαγγελματικής επιμόρφωσης, σε θέματα που άπτονται του νομοθετικού πλαισίου που
τους αφορά και σχετίζονται συγκεκριμένα με τα καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνουν στα
πλαίσια της πιστοποίησης τους, διάρκειας:
i.
ii.

δέκα (10) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Δημόσιο μητρώο για τη
βασική εξέταση,
διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο
Δημόσιο μητρώο για τη αναβαθμισμένη εξέταση

B. Διαγραφή από το Δημόσιο Μητρώο
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 20(α) της Οδηγίας πιστοποιημένα
πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 17 θα διαγράφονται από το Δημόσιο μητρώο.
Τονίζεται ότι πρόσωπα που δεν θα ανανεώσουν την εγγραφή τους για το 2020, μέχρι τις
29 Φεβρουαρίου του 2020, θα διαγράφονται αυτόματα από το Δημόσιο μητρώο.
Σύμφωνα με την παράγραφο 21 της Οδηγίας, τα διαγραφέντα πρόσωπα θα μπορούν να
επανεγγραφούν εντός 12 μηνών από τη λήξη προθεσμίας ανανέωσης, δηλαδή μέχρι τις
28 Φεβρουαρίου 2021. Τα αιτήματα επανεγγραφής στο Δημόσιο μητρώο που

υποβάλλονται για πρώτη φορά, θα επιβαρύνονται με τέλος ύψους διακοσίων ογδόντα
ευρώ (€280) και τα αιτήματα που υποβάλλονται για δεύτερη φορά, θα επιβαρύνονται με
τέλος ύψος πεντακοσίων ογδόντα (€580).
Για τυχόν απορίες/πληροφορίες όσον αφορά την ανανέωση της εγγραφής στο Δημόσιο
μητρώο, τα πιστοποιημένα πρόσωπα μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: certifications@cysec.gov.cy.
Λευκωσία, 23 Δεκεμβρίου 2019

