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Κ.Γ.Π. 433/2010 
Κ.Γ.Π. 226/2012.  

Σξνπνπνίεζε ηεο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ 
αλαθνξηθά κε ηελ Δγγξαθή Μειψλ – Οξγάλσζε θαη Πξνζφληα Τπεξεηνχλησλ Τπαιιήισλ πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 29.10.2010 (Κ.Γ.Π 433/2010) 

Σν πκβνχιην ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ κε βάζε ηελ εμνπζία πνπ ηνπ παξέρνπλ ηα 
άξζξα 31, 34, 35, 36 θαη 39 ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκσλ 
απνθάζηζε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ Καλνληζηηθή Απφθαζε αλαθνξηθά κε ηελ Δγγξαθή Μειψλ – 
Οξγάλσζε θαη Πξνζφληα Τπεξεηνχλησλ Τπαιιήισλ σο αθνινχζσο: 

(1) Με ηε δηαγξαθή ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ε) ηεο παξαγξάθνπ 1.1 απηήο, θαη ζηε ζπλέρεηα, κε 
ηελ αλαξξχζκηζε ηεο πθηζηάκελεο ππνπαξαγξάθνπ (ζη) ζε ππνπαξάγξαθν (ε). 

(2) Με ηελ πξνζζήθε ζην ηέινο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2)(γ) ηεο παξαγξάθνπ 5.2 απηήο, ηεο 
αθφινπζεο θξάζεο: 

«ή ελαιιαθηηθά λα ηνπ έρεη επηηξαπεί, κε ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ε αλάιεςε 
ελφο απφ ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ κε παξάιιειν 
θαζνξηζκφ πξνζεζκίαο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζην δεκφζην κεηξψν, σο πξνβιέπεηαη ζην εδάθην 
(2) ηνπ Άξζξνπ 52 ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ 
Αγνξψλ Νφκνπ.  

Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή ζε 
πεξίπησζε ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο γηα εγγξαθή ζην δεκφζην κεηξψν ρσξίο λα έρεη γίλεη ε ζρεηηθή 
εγγξαθή, ην πξφζσπν δελ ζα δχλαηαη λα ζπλερίδεη ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 
Πξνζσξηλνχ Υξεκαηηζηεξηαθνχ Δθπξνζψπνπ».  

(3) Με ηελ πξνζζήθε ζην ηέινο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ 6.6 απηήο, ηεο 
αθφινπζεο θξάζεο: 

«Δλαιιαθηηθά ηεο βεβαίσζεο ‘πηζηνπνηεκέλνπ πξνζψπνπ’, ηελ αίηεζε δχλαηαη λα ζπλνδεχεη 
έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο γηα ηελ αλάιεςε ελφο απφ ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα 
ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (i) θαη (ii), γηα ηνπο Υξεκαηηζηεξηαθνχο Δθπξνζψπνπο θαη ηνπο Βνεζνχο 
Υξεκαηηζηεξηαθνχο Δθπξνζψπνπο αληίζηνηρα, κε παξάιιειε πξνζεζκία γηα ηελ εγγξαθή ηνπ 
πξνζψπνπ ζην δεκφζην κεηξψν, σο πξνβιέπεηαη  ζην εδάθην (2) ηνπ Άξζξνπ 52 ηνπ πεξί 
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ. 

Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή ζε 
πεξίπησζε ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο γηα εγγξαθή ζην δεκφζην κεηξψν ρσξίο λα έρεη γίλεη ε ζρεηηθή 
εγγξαθή, ην πξφζσπν δελ ζα δχλαηαη λα ζπλερίδεη ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 
Υξεκαηηζηεξηαθνχ Δθπξνζψπνπ/ Βνεζνχ Υξεκαηηζηεξηαθνχ Δθπξνζψπνπ». 

 


