
 

PREPARATION COURSE FOR THE CySEC BASIC EXAMINATION 

Επιχορηγούμενο Σεμινάριο 24 ωρών για εργαζομένους που κατέχουν ή στοχεύουν να κατέχουν θέσεις 
σε ΚΕΠΕΥ, ASP, ΟΕΕ και Διευθυντές ΟΣΕΚΑ 

Ημερομηνίες & μέρες διεξαγωγής: 17/10/2022 – 31/10/2022, Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή, 17:30-
21:45 

Ώρες διεξαγωγής: 24 ώρες  

Τελική ημερομηνία εγγραφής: 16/10/2022 

Όνομα εκπαιδεύτριας: Όλγα Λαμπαδαρίδου 

Στόχοι του σεμιναρίου μας είναι:  

- οι υποψήφιοι να αποκτήσουν γνώση και ενδελεχή κατανόηση του ρυθμιστικού πλαισίου όπως 
ορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, προκειμένου να παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες (https://www.cysec.gov.cy/ en-GB/public-info/certifications-and-
seminars/certifications/regulations-and-subscription-to-examinations/88253/) 

- οι υποψήφιοι να αποκτήσουν μια καριέρα πλήρως ευθυγραμμισμένη με την ηθική, τη 
σαφήνεια, τη διαφάνεια και προστασία των επενδυτών. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: 

• Σε όσους επιθυμούν να πιστοποιηθούν για την παροχή λήψης/μετάδοσης εκτέλεσης 
επενδυτικών υπηρεσιών εντολών σε Κυπριακές ΕΠΕΥ 

• Σε εργαζομένους που κατέχουν ή στοχεύουν να κατέχουν θέσεις σε ΚΕΠΕΥ, ASP, ΟΕΕ και 
Διευθυντές ΟΣΕΚΑ 

• Σε λειτουργούς Συμμόρφωσης, Επόπτες Τραπεζών και Διευθυντές, Εσωτερικούς Ελεγκτές, 
Διευθυντές Κινδύνων και όλα τα φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την Οδηγία της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.  

 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Αρχικό κόστος: €518  

Επιχορήγηση: €408  

ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ : €110 

Προκρατήστε στο 700 77 277 και https://velissariou.com.cy/contact-us/ 

https://velissariou.com.cy/contact-us/


Με βάση τους κανονισμούς της ΑΝΑΔ για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα, ο 
απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων είναι τουλάχιστον  τα 6 άτομα. 

Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης του προαπαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων, το σεμινάριο 
είναι δυνατόν να μετακινηθεί σε νέες ημερομηνίες ή ακόμη και να ακυρωθεί. 

Το ΚΕΚ σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώνει έγκαιρα, τουλάχιστον 3 μέρες πριν την 
προκαθορισμένη έναρξη του σεμιναρίου. 

 

ΕΝΤΥΠΟ 1 – ΑΝΕΡΓΟΣ   ΕΝΤΥΠΟ 6 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΕ2 – 2020   ΕΝΤΥΠΟ ΣΕ 

https://velissariou.com.cy/wp-content/uploads/2022/09/ΕΝΤΥΠΟ-1-ΑΝΕΡΓΟΣ-CYSEC-Basic.docx
https://velissariou.com.cy/wp-content/uploads/2022/09/ΕΝΤΥΠΟ-6-CYSEC-Basic.docx
https://velissariou.com.cy/wp-content/uploads/2022/09/Έντυπο-ΚΕ2-2020-CYSEC-Basic.docx
https://velissariou.com.cy/wp-content/uploads/2022/09/ΕΝΤΥΠΟ-ΣΕ-CYSEC-Basic.docx
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