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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5208, 21.2.2020

Κ.Δ.Π. 73/2020

Αριθμός 73
ΟΔΗΓΙΑ ΣΟΤ 2020 ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΩΠΩΝ
ΚΑΙ ΣΑ ΜΗΣΡΩΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
(Σξνπνπνηεηηθή ηεο Οδεγίαο ζρεηηθά κε ηελ Πηζηνπνίεζε Πξνζώπσλ θαη
ηα Μεηξώα Πηζηνπνίεζεο, θαη
ηεο Οδεγίαο (Α) ηνπ 2019 ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε πξνζώπσλ θαη
ηα κεηξώα πηζηνπνίεζεο)
Η Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνληαη δπλάκεη(α)

ησλ άξζξσλ 17(2), 26(1) θαη 92 ηνπ πεξί Επελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη Δξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδόκελσλ
Αγνξώλ Νόκνπ ηνπ 2017,

(β)

ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ πεξί ηεο Παξεκπόδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Εζόδσλ από Παξάλνκεο
Δξαζηεξηόηεηεο Νόκνπ ηνπ 2007,

(γ)

ησλ άξζξσλ 9(3) θαη (4) θαη 31 ηνπ πεξί ηεο Ρύζκηζεο ησλ Επηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη
πλαθώλ Θεκάησλ Νόκνπ ηνπ 2012,

(δ)

ησλ άξζξσλ 16(7)(α), 34(1)(α), 111(6), 112(6) θαη 141(1) ηνπ πεξί ησλ Αλνηθηνύ Σύπνπ Οξγαληζκώλ
πιινγηθώλ Επελδύζεσλ Νόκνπ ηνπ 2012,

(ε)

ησλ άξζξσλ 24(4), 36(6)(α), 100(7)(γ) θαη 113 ηνπ πεξί Οξγαληζκώλ Ελαιιαθηηθώλ Επελδύζεσλ Νόκνπ ηνπ
2018, θαη

(ζη)

ηνπ άξζξνπ 8(8)(γ) ηνπ πεξί ησλ Δηαρεηξηζηώλ Οξγαληζκώλ Ελαιιαθηηθώλ Επελδύζεσλ Νόκνπ ηνπ 2013

εθδίδεη ηελ αθόινπζε Οδεγία:
πλνπηηθόο ηίηινο.
Κ.Δ.Π. 44/2019
Κ.Δ.Π. 103/2019

1.

Η παξνύζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε Οδεγία ηνπ 2020 ζρεηηθά κε ηελ Πηζηνπνίεζε
Πξνζώπσλ θαη ηα Μεηξώα Πηζηνπνίεζεο, ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ Οδεγία γηα ηελ
Πηζηνπνίεζε Πξνζώπσλ θαη ηα Μεηξώα Πηζηνπνίεζεο,σο έρεη ηξνπνπνηεζεί από ηελ
Οδεγία (Α) ηνπ 2019 ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε πξνζώπσλ θαη ηα κεηξώα πηζηνπνίεζεο.

Σξνπνπνίεζε ηεο
παξαγξάθνπ 2.

2.

H παξάγξαθνο 2 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πηζηνπνίεζε Πξνζώπσλ θαη ηα Μεηξώα
Πηζηνπνίεζεο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:
(α)

Κ.Δ.Π. 157/2019·
(β)

188(Ι) ηνπ 2007
58(Ι) ηνπ 2010
80(Ι) ηνπ 2012
192(Ι) ηνπ 2012
101(Ι) ηνπ 2013
184(Ι) ηνπ 2014
18(Ι) ηνπ 2016
ΔΙΟΡΘ. Ε.Ε.
Παξ.Ι(Ι),
Αξ. 4564
13(I) ηνπ 2018
158(Ι) ηνπ 2018∙

κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ηνπ αθόινπζνπ
λένπ όξνπ θαη ηνπ νξηζκνύ ηνπ:
««βνεζόο ιεηηνπξγόο ζπκκόξθσζεο AML» ζεκαίλεη ην πξόζσπν
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 8(3) ηεο Οδεγίαο γηα ηελ
Παξεκπόδηζε θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Ννκηκνπνίεζεο Εζόδσλ από
Παξάλνκεο Δξαζηεξηόηεηεο, σο απηή εθάζηνηε ηζρύεη·»
κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηνπ όξνπ ««ιεηηνπξγόο ζπκκόξθσζεο γηα
μέπιπκα» ή «ιεηηνπξγόο ζπκκόξθσζεο AML» ή «ΛΞ»», κε ηνλ
αθόινπζν λέν όξν θαη νξηζκό ηνπ:
««ιεηηνπξγόο ζπκκόξθσζεο AML» ή «ΛΞ» ζεκαίλεη ην πξόζσπν
πνπ δηνξίδεηαη σο ιεηηνπξγόο ζπκκόξθσζεο θαηά ηα νξηδόκελα ζην
άξζξν 69 ηνπ πεξί ηεο Παξεκπόδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο
Ννκηκνπνίεζεο Εζόδσλ από Παξάλνκεο Δξαζηεξηόηεηεο Νόκνπ ηνπ
2007 θαη έρεη ηελ έλλνηα θαη ηα θαζήθνληα πνπ απνδίδνληαη ζην
ιεηηνπξγό ζπκκόξθσζεο ζηελ Οδεγία γηα ηελ Παξεκπόδηζε θαη
Καηαπνιέκεζε ηεο Ννκηκνπνίεζεο Εζόδσλ από Παξάλνκεο
Δξαζηεξηόηεηεο, σο απηή εθάζηνηε ηζρύεη∙»
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Σξνπνπνίεζε ηεο
παξαγξάθνπ 4.

Σξνπνπνίεζε ηεο
παξαγξάθνπ 9.

Σξνπνπνίεζε ηεο
παξαγξάθνπ 16.

3.

4.

5.

Η παξάγξαθνο 4 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πηζηνπνίεζε Πξνζώπσλ θαη ηα Μεηξώα
Πηζηνπνίεζεο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:
(α)

ε ππνπαξάγξαθνο (3) απηήο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, κεηά ηε θξάζε «σο
ιεηηνπξγόο ζπκκόξθσζεο AML» (ηξίηε θαη ηέηαξηε γξακκή), ηεο αθόινπζεο θξάζεο
«ή σο βνεζόο ιεηηνπξγόο ζπκκόξθσζεο AML.».

(β)

ε επηθύιαμε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3) απηήο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ δηαγξαθή ηνπ
θόκκαηνο ζηε δεύηεξε γξακκή κεηά ηε ιέμε «πεξηιακβάλεη», κε ηελ πξνζζήθε, κεηά
ηε θξάζε «αλαθνξά ζε ιεηηνπξγό ζπκκόξθσζεο AML ζα πεξηιακβάλεη» (πξώηε θαη
δεύηεξε γξακκή), ηεο θξάζεο «θαη ηνλ βνεζό ιεηηνπξγό ζπκκόξθσζεο AML.», θαη
ηε δηαγξαθή ηεο θξάζεο «λννπκέλνπ όηη πξνθύπηεη, θαη θάζε άιιν πξόζσπν ην
νπνίν αζθεί, ζε νπνηνδήπνηε βαζκό, θαζήθνληα ιεηηνπξγνύ ζπκκόξθσζεο AML».

Η παξάγξαθνο 9 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πηζηνπνίεζε Πξνζώπσλ θαη ηα Μεηξώα
Πηζηνπνίεζεο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:
(α)

ε ππνπαξάγξαθνο (2)(α) απηήο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ δηαγξαθή ηεο ιέμεο «νθηώ (8)»
(πέκπηε γξακκή) θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο κε ηελ ιέμε «πέληε (5)».

(β)

ε ππνπαξάγξαθνο (2)(β) απηήο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ δηαγξαθή ηεο ιέμεο «νθηώ (8)»
(πέκπηε γξακκή) θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο κε ηελ ιέμε «πέληε (5)».

Η παξάγξαθνο 16 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πηζηνπνίεζε Πξνζώπσλ θαη ηα Μεηξώα
Πηζηνπνίεζεο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:
(α)

ε ππνπαξάγξαθνο (1) απηήο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ
πξόηαζε «Σν έληππν ηεο αίηεζεο εγγξαθήο εηνηκάδεηαη από ηελ Επηηξνπή θαη
αλαξηάηαη ζην δηαδηθηπαθό ηεο ηόπν.», ηεο αθόινπζεο επηθύιαμεο:
«Ννείηαη όηη, Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επηηξνπήο, πνπ έρεη ππεξεηήζεη ζην
πκβνύιην ηεο Επηηξνπήο πέξαλ ησλ έμη (6) ζπλερόκελσλ εηώλ, δηθαηνύηαη, κεηά ηε
ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, λα αηηεζεί λα εγγξαθεί ζηα κεηξώα πηζηνπνίεζεο, θαη λα
ινγίδεηαη σζάλ λα έρεη επηηύρεη ζηελ αλαβαζκηζκέλε εμέηαζε θαη ζηελ εμέηαζε ησλ
ιεηηνπξγώλ ζπκκόξθσζεο AML.»

(β)

Σξνπνπνίεζε ηεο
παξαγξάθνπ 17.

6.

ε ππνπαξάγξαθνο (2) απηήο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ δηαγξαθή ηεο θξάζεο
«ελεκέξσζε ηεο παξαγξάθνπ 14» (ηξίηε γξακκή), θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο κε ηελ
θξάζε «εκεξνκελία πνπ ελεκεξώλεηαη ην επηηπρώλ πξόζσπν, κέζσ ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ, γηα ηνλ Αξηζκό Πηζηνπνηεηηθνύ ηνπ».

Η παξάγξαθνο 17 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πηζηνπνίεζε Πξνζώπσλ θαη ηα Μεηξώα
Πηζηνπνίεζεο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:
(α)

ε ππνπαξάγξαθνο (1) απηήο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, κεηά ηελ ιέμε «έηνπο»
(ηέηαξηε γξακκή), ηεο αθόινπζεο επηθύιαμεο:
«Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε εγγεγξακκέλνπ πξνζώπνπ ην νπνίν δηνξίδεηαη από ηνλ
Πξόεδξν ηεο Δεκνθξαηίαο ή από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην, γηα θαζνξηζκέλν ρξνληθό
δηάζηεκα, ζε εθηειεζηηθό ή κε εθηειεζηηθό αμίσκα, απηό δύλαηαη λα κελ αλαλεώζεη
ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζρεηηθό κεηξών πηζηνπνίεζεο γηα όζν δηάζηεκα δηαξθεί ε
ζεηεία ηνπ ζην ελ ιόγσ αμίσκα. Σν ελ ιόγσ πξόζσπν νθείιεη, ηελ ακέζσο επόκελε
ρξνληά πνπ αθνινπζεί ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ λα αλαλεώζεη ηελ εγγξαθή ηνπ ζην
ζρεηηθό κεηξών πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα παξάγξαθν 17,
πιελ ηεο ππνρξέσζεο ζπκπιήξσζεο ησλ σξώλ επαγγεικαηηθήο επηκόξθσζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (2) ή (3), αλαιόγσο ηεο πεξίπησζεο.»

(β)

ην ζεκείν (ii) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2)(α) απηήο ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή ηεο
ιέμεο «δηάξθεηαο» (πξώηε γξακκή).

(γ)

ην ζεκείν (iii) ππνπαξαγξάθνπ (2)(α) απηήο ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή ηεο ιέμεο
«δηάξθεηαο» (πξώηε γξακκή).

(δ)

ε ππνπαξάγξαθνο (2)(α) απηήο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε, ακέζσο κεηά
ην ζεκείν (iii), ηεο θξάζεο «γηα ην ππό αλαθνξά εκεξνινγηαθό έηνο· θαη», κε ηελ
θξάζε «γηα ην έηνο πνπ πξνεγείηαη ηεο αλαλέσζεο.».
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(ε)

(ζη)

ε ππνπαξάγξαθνο 2(α) απηήο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε
θξάζε «γηα ην έηνο πνπ πξνεγείηαη ηεο αλαλέσζεο.»ηεο αθόινπζεοεπηθύιαμεο:
«Ννείηαη όηη, πξόζσπν πνπ εγγξάθεηαη γηα πξώηε θνξά ζην δεκόζην κεηξών θαη/ή
ζην κεηξών ιεηηνπξγώλ ζπκκόξθσζεο AML, αλαιόγσο, δελ ππνρξενύηαη λα
ζπκπιεξώζεη ηηο ώξεο επαγγεικαηηθήο επηκόξθσζεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2)(α) γηα
ζθνπνύο αλαλέσζεο ηεο εγγξαθήο ηνπ· θαη»
ε ππνπαξάγξαθνο3(α) απηήο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ
θξάζε «γηα ηηο δύν αλαλεώζεηο.»ησλ αθόινπζσλ επηθπιάμεσλ:
«Ννείηαη όηη, πξόζσπν πνπ είλαη ήδε εγγεγξακκέλν ζε έλα από ηα κεηξώα
πηζηνπνίεζεο θαη εγγξάθεηαη γηα πξώηε θνξά ζην άιιν, νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη ηηο
ώξεο επαγγεικαηηθήο επηκόξθσζεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2)(α) γηα ζθνπνύο
αλαλέσζεο ηεο εγγξαθήο ηνπ ζην κεηξών πηζηνπνίεζεο, ζην νπνίν ήηαλ ήδε
εγγεγξακκέλν·
Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, πξόζσπν πνπ εγγξάθεηαη γηα πξώηε θνξά εληόο ηνπ ηδίνπ
έηνπο, ζην δεκόζην κεηξών θαη ζην κεηξών ιεηηνπξγώλ ζπκκόξθσζεο AML, δελ
ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη ηηο ώξεο επαγγεικαηηθήο επηκόξθσζεο ηεο
ππνπαξαγξάθνπ (3)(α) γηα ζθνπνύο αλαλέσζεο ησλ εγγξαθώλ ηνπ γηα ην έηνο πνπ
αθνινπζεί ηελ πξώηε εγγξαθή.»

(δ)

ε ππνπαξάγξαθνο 3(β) απηήο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ
θξάζε «γηα ηηο δύν αλαλεώζεηο.» ησλ αθόινπζσλ επηθπιάμεσλ:
«Ννείηαη όηη, πξόζσπν πνπ είλαη ήδε εγγεγξακκέλν ζε έλα από ηα κεηξώα
πηζηνπνίεζεο θαη εγγξάθεηαη γηα πξώηε θνξά ζην άιιν, νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη ηηο
ώξεο επαγγεικαηηθήο επηκόξθσζεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2)(α) γηα ζθνπνύο
αλαλέσζεο ηεο εγγξαθήο ηνπ ζην κεηξών πηζηνπνίεζεο, ζην νπνίν ήηαλ ήδε
εγγεγξακκέλν·
Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, πξόζσπν πνπ εγγξάθεηαη γηα πξώηε θνξά εληόο ηνπ ηδίνπ
έηνπο, ζην δεκόζην κεηξών θαη ζην κεηξών ιεηηνπξγώλ ζπκκόξθσζεο AML, δελ
ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη ηηο ώξεο επαγγεικαηηθήο επηκόξθσζεο ηεο
ππνπαξαγξάθνπ (3)(β) γηα ζθνπνύο αλαλέσζεο ησλ εγγξαθώλ ηνπ γηα ην έηνο πνπ
αθνινπζεί ηελ πξώηε εγγξαθή.»

(ε)

κε ηελ πξνζζήθε ηεο αθόινπζεο λέαο ππνπαξαγξάθνπ, κεηά ηελ ππνπαξάγξαθν
(5):
«(6) (α) Καη’ εμαίξεζε ησλ όζσλ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 17(2) ή 17(3), αλαιόγσο
ηεο πεξίπησζεο, ε Επηηξνπή δύλαηαη κε απόθαζε ηεο, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο,
θαη θαηόπηλ ππνβνιήο γξαπηνύ αηηήκαηνο, λα επηηξέςεη ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο
πξνζώπνπ ζηα κεηξώα πηζηνπνίεζεο.
(β) Η Επηηξνπή δύλαηαη λα επηηξέπεη ηελ αλαλέσζε εγγξαθήο πξνζώπνπ ζηα
κεηξώα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (6)(α) αλσηέξσ, ππό
όξνπο.»

Σξνπνπνίεζε ηεο
παξαγξάθνπ 21.

7.

Η παξάγξαθνο 21 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πηζηνπνίεζε Πξνζώπσλ θαη ηα Μεηξώα
Πηζηνπνίεζεο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:
(α)

ε ππνπαξάγξαθνο (1)(β) απηήο δηαγξάθεηαη.

(β)

ε ππνπαξάγξαθνο (1)(γ) απηήο ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή ηεο ιέμεο «πξώηνπ»
(πξώηε γξακκή).

(γ)

ε ππνπαξάγξαθνο (1)(δ) απηήο δηαγξάθεηαη.

(δ)

ε ππνπαξάγξαθνο (2) απηήο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ δηαγξαθή ηεο θξάζεο
«εμαληιήζνπλ ην δηθαίσκα επαλεγγξαθήο ηεο παξαγξάθνπ 21(1)» θαη ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο κε ηε θξάζε «παξέιζεη ην ρξνλνδηάγξακκα επαλεγγξαθήο ηεο
παξαγξάθνπ 21(1)(α)».
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(ε)

κε ηελ πξνζζήθε ηεο αθόινπζεο λέαο ππνπαξαγξάθνπ, κεηά ηελ ππνπαξάγξαθν
(3):
«(4) (α) Καη’ εμαίξεζε ησλ όζσλ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 21(2), ε Επηηξνπή
δύλαηαη κε απόθαζε ηεο, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, θαη θαηόπηλ ππνβνιήο
γξαπηνύ αηηήκαηνο, λα επηηξέςεη ηελ επαλεγγξαθή πξνζώπνπ ζηα κεηξώα
πηζηνπνίεζεο.
(β) Η Επηηξνπή δύλαηαη λα επηηξέπεη ηελ επαλεγγξαθή πξνζώπνπ ζηα κεηξώα
πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (4)(α) αλσηέξσ, ππό όξνπο.»

Σξνπνπνίεζε ηεο
παξαγξάθνπ 23.

8.

Η παξάγξαθνο 23 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πηζηνπνίεζε Πξνζώπσλ θαη ηα Μεηξώα
Πηζηνπνίεζεο ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:
(α)

ε ππνπαξάγξαθνο (1)(α) απηήο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε
θξάζε «εμεηάζεηο πνπ ηνπο αθνξνύλ» (δεύηεξε γξακκή), ηεο αθόινπζεο θξάζεο
«θαη λα επηηύρνπλ ζε απηέο εληόο δώδεθα (12) κελώλ. Η πεξίνδνο ησλ δώδεθα (12)
κελώλ αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο δηεμαγσγήοησλ ζρεηηθώλ εμεηάζεσλ».

(β)

ε ππνπαξάγξαθνο (1)(β) απηήο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ δηαγξαθή ηεο πξόηαζεο «Ο
κέγηζηνο αξηζκόο εμεηάζεσλ πνπ δύλαηαη λα
παξαθαζίζνπλ είλαη δύν (2) θνξέο εληόο δώδεθα (12) κελώλ. Η πεξίνδνο ησλ
δώδεθα (12) κελώλ αξρίδεη από ηελ πξώηε αλαθνίλσζε εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ ηεο
Επηηξνπήο.».

(γ)

ε ππνπαξάγξαθνο (1)(γ) απηήο ηξνπνπνηείηαη, κε ηελ αληηθαηάζηαζε απηήο κε ηελ
αθόινπζε λέα ππνπαξάγξαθν:
«(γ) ε πεξίπησζε κε επηηπρίαο ηνπο εληόο ησλ δώδεθα (12) κελώλ πνπ νξίδεη ε
ππνπαξάγξαθνο (1)(α), ηόηε δελ δύλαηαη πιένλ λα ζπλερίζεη ν δηνξηζκόο ή ε
εξγνδόηεζε ηνπο σο ιεηηνπξγνί ζπκκόξθσζεο AML ή βνεζνί ιεηηνπξγνύ
ζπκκόξθσζεο AML ζε λνκηθό πξόζσπν ην νπνίν έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από
ηελ Επηηξνπή κέρξηο όηνπ λα επηηύρνπλ ζηηο ζρεηηθέο εμεηάζεηο.»

(δ)

κε ηελ πξνζζήθε ηεο αθόινπζεο λέαο ππνπαξαγξάθνπ, κεηά ηελ ππνπαξάγξαθν
(2):
«(3) Πξόζσπν ηα νπνίν εγγξάθεθε γηα πξώηε θνξά ζην δεκόζην κεηξών θαηά ην
έηνο 2019, δελ ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη ηηο ώξεο επαγγεικαηηθήο
επηκόξθσζεο ηεο παξαγξάθνπ 17(2)(α) γηα ζθνπνύο αλαλέσζεο ηεο ελ ιόγσ
εγγξαθήο ηνπ.»

Έλαξμε ηζρύνο

9.

Η παξνύζα Οδεγία ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο
Δεκνθξαηίαο.
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