ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΠΕΥ).

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Γνωστοποίησης του Υπουργού Οικονοµικών αρ. Κ∆Π 220/2003 που
δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 7. 3. 2003, η οποία τροποποιήθηκε µε τις
Γνωστοποιήσεις του Υπουργού αρ. Κ∆Π 642/2003, Κ∆Π 744Α/2003 και Κ∆Π 79/2004 που
δηµοσιεύθηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 1. 8. 2003, 3.10.2003 και13.2.2004
αντιστοίχως, και βάση των εδαφίων (2) και (6) του άρθρου 32 του περί των Επιχειρήσεων Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) Νόµων, εκδίδεται η ακόλουθη προκήρυξη:
1. Επειδή µε το εδάφιο (1) του άρθρου 1 της πιο πάνω Γνωστοποίησης , οι εδρεύουσες στη ∆ηµοκρατία
ΕΠΕΥ, συµπεριλαµβανοµένων και των τραπεζών, ως και οι ΕΠΕΥ τρίτων χωρών που παρέχουν
επενδυτικές υπηρεσίες στη ∆ηµοκρατία, υποχρεούνται να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες στους πελάτες
τους και να στελεχώνουν τις διευθύνσεις των επενδυτικών υπηρεσιών τους αποκλειστικώς µε
στελέχη και υπαλλήλους που διαθέτουν Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας.
2. Επειδή η απόκτηση τέτοιου Πιστοποιητικού από στελέχη και υπαλλήλους ΕΠΕΥ επιτυγχάνεται
κατόπιν επιτυχούς συµµετοχής σε εξετάσεις που διεξάγονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 και το Μέρος
V της πιο πάνω Γνωστοποίησης.
3. Επειδή για τη συµµετοχή στις εξετάσεις απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 13 της Γνωστοποίησης, η
υποβολή στο Ειδικό Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης των Εξετάσεων σχετικής αίτησης.
4. Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Γνωστοποίησης θα πρέπει στην Προκήρυξη να αναφέρεται η
ακριβής ηµεροµηνία και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και το πρόγραµµά τους.
5. Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 13 (1) της Γνωστοποίησης καθορίζεται η προθεσµία υποβολής
αιτήσεων για τις εξετάσεις.
Ανακοινώνεται ότι οι ηµεροµηνίες και ώρες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων για απόκτηση
Πιστοποιητικών Επαγγελµατικής Ικανότητας για στελέχη και υπαλλήλους ΕΠΕΥ, και που θα
διεξαχθούν στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία θα είναι, η 1η, 2η και 3η ∆εκεµβρίου, 2004, από τις
9:00 πµ µέχρι και τις 7:00 µµ.
Το πρόγραµµα των εξετάσεων θα έχει ως εξής:
1.12. 2004
9:00 - 11:00 πµ Γενικό Μέρος.
11:30 - 1:30 µµ Για Πιστοποιητικό λήψης και διαβίβασης εντολών.
2:30 - 4:30 µµ. “
“
εκτέλεσης εντολών.
5:00 - 7:00 µµ “
“
παροχής συµβουλών για επενδυτές.
2. 12. 2004
9:00 - 11:00 πµ “
11:30 - 1:30 µµ “
2:30 - 4:30 µµ. “
5:00 - 7:00 µµ “

“
“
“
“

διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
προϊσταµένου διεύθυνσης αναδόχων.
“
“
συµβούλων έκδοσης.
“
“
συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό.

2
3. 12. 2004
9:00 - 11:00 πµ “
11:30 - 1:30 µµ “

“
“

“
“

“
“

2:30 - 4:30 µµ. “

“

“

“

διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
διαπραγµάτευση χρηµατοοικονοµικών
µέσων.
εσωτερικού ελέγχου.

Επίσης ανακοινώνεται ότι οι προφορικές εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 29 και 30 ∆εκεµβρίου,
2004, για τις οποίες θα ειδοποιηθούν προσωπικώς οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις.
Από τις 6 Σεπτεµβρίου, 2004 έντυπα αιτήσεων θα διατίθενται, για τους ενδιαφεροµένους στα
γραφεία του Ειδικού Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης των Εξετάσεων, στο Υπουργείο
Οικονοµικών, οδός Μ. Καραολή, 1439 Λευκωσία. Τηλ: 22-601170, Φαξ: 22-602748 και από τις 10
Σεπτεµβρίου, 2004 από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών http://www.mof.gov.cy. Οι
αιτήσεις των ενδιαφεροµένων, θα πρέπει να υποβληθούν στα πιο πάνω γραφεία µέχρι και τις 30
Σεπτεµβρίου, 2004.

Εκδόθηκε σήµερα στις 27 Αυγούστου, 2004 από την Εξεταστική Επιτροπή.

Φ. Α. Σορόκος,
Πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής

