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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας 
προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του Ν. 3606/2007.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Αριθμ. Συνεδρίαση 3/735/22.10.2015)

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄/195/17.8.2007), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4141/2013 
(ΦΕΚ Α΄/81/5.4.2013 ) και το άρθρο 10 του Ν. 4281/2014 
(ΦΕΚ Α΄/160/8.8.2014).

2. Την υπ’ αριθμ. 11/720/16.7.2015 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πι−
στοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν 
υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007», 
(ΦΕΚ Β΄/1780/19.8.2015).

3. Την υπ’ αριθμ. 1/735/22.10.2015 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
«Τροποποίηση της απόφασης 11/720/16.7.2015 του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πι−
στοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν 
υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» 
(ΦΕΚ Β΄/1780/19.8.2015)».

4. Την κοινή απόφαση της Τράπεζας της Ελλά−
δος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (συνεδρίαση 
2/735/22.10.2015) «Πιστοποίηση καταλληλότητας προ−
σώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που 

παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
Ν. 3606/2007».

5. Τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τρά−
πεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει.

6. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ A΄/98/22.4.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», αποφασίζουν:

Άρθρο 1

Ύλη εξετάσεων για τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1), 
(β), (γ) και (δ)

Η ύλη των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας 
προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 ορίζεται ως ακολούθως για 
τα Πιστοποιητικά «α1», «α2», «β1», «β», «γ» και «δ»:

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
1. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1.1 Επενδυτικές υπηρεσίες (N. 3606/2007, άρθρο 4, 

όπως εκάστοτε ισχύει)
1.2 Χρηματοπιστωτικά μέσα (N. 3606/2007, άρθρο 5, 

όπως εκάστοτε ισχύει)
1.3 Επιχειρήσεις που επιτρέπεται να παρέχουν 

επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκούν δραστηριότητες 
(N. 3606/2007, άρθρο 3, όπως εκάστοτε ισχύει)

1.4 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) (N. 3606/2007, 
άρθρο 9, όπως εκάστοτε ισχύει) – Αναστολή/ ανάκληση 
άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ (N. 3606/2007, άρθρα 20−23, 
όπως εκάστοτε ισχύουν)

1.5 Κανόνες συμπεριφοράς των ΑΕΠΕΥ 
1.5.1 Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά 

την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (N. 3606/2007, άρ−
θρα 6−7 και 25 και απόφαση 1/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, άρθρα 1−20 και 27, όπως 
εκάστοτε ισχύουν)

1.5.2 Εκτέλεση εντολών (N. 3606/2007, άρθρα 27−28 και 
απόφαση 1/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφα−
λαιαγοράς, άρθρα 21−26, όπως εκάστοτε ισχύουν)

1.6 Συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι (N. 3606/2007, άρθρο 
29, απόφαση 5/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κε−
φαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν)

1.7 Οργανωτικές απαιτήσεις − Συγκρούσεις συμφερό−
ντων (N. 3606/2007, άρθρα 12−13, απόφαση 2/452/1.11.2007 
του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Πράξη Διοικη−
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τή Τράπεζας της Ελλάδος 2577/9.3.2006, Παράρτημα 6, 
όπως εκάστοτε ισχύουν)

1.8 Το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών 
1.8.1 Γενικά (N. 3606/2007, άρθρο 19, όπως εκάστοτε 

ισχύει)
1.8.2 Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο (N. 2533/1997, άρθρα 

61−68, όπως εκάστοτε ισχύουν)
1.8.3 Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσε−

ων (N. 3746/2009, άρθρα 1−3, 5−7, 10, 12−17 και 21, όπως 
εκάστοτε ισχύουν)

1.9 Παροχή πίστωσης για αγορά κινητών αξιών 
(N. 4141/2013, άρθρα 5−12, όπως εκάστοτε ισχύουν)

1.10 Κεφαλαιακές απαιτήσεις (N. 4261/2014, Κεφ. Δ άρ−
θρα 29−32, όπως εκάστοτε ισχύουν) 

1.11 Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβη−
σης (ΑΕΕΔ) (N. 3606/2007, άρθρα 36−40 και αποφάσεις 
9/452/1.11.2007 και 5/461/24.1.2008 του Δ.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν)

2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
2.1 Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές 

Αξίες (ΟΣΕΚΑ) − Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) (N. 4099/2012, 
άρθρα 2−8, 59, 75 και 80, όπως εκάστοτε ισχύουν).

2.2 ΟΣΕΚΑ − Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλη−
τού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) (N. 4099/2012, άρθρο 39, όπως 
εκάστοτε ισχύει)

2.3 Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κε−
φαλαίων (ΑΕΔΑΚ): Υπηρεσίες και κανονισμοί συμπε−
ριφοράς (N. 4099/2012, άρθρα 12 και 23, και απόφαση 
15/633/20.12.2012 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
όπως εκάστοτε ισχύουν) 

2.4 Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) 
2.4.1 Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 

(ΑΕΕΧ) (N. 3371/2005, άρθρα 27, 28 παρ. 1−3, 29−30 και 
33, όπως εκάστοτε ισχύουν)

2.4.2 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών 
(ΑΚΕΣ) (N. 2992/2002, άρθρο 7, όπως εκάστοτε ισχύει)

2.4.3 Εταιρεία Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών 
(ΕΚΕΣ) (N. 2367/1995, άρθρο 5, όπως εκάστοτε ισχύει)

2.4.4 Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περι−
ουσία (ΑΕΕΑΠ) (N. 2778/1999, άρθρα 21 παρ. 1, 22 παρ.  1−2, 
23 παρ. 1, 25 και 30 παρ. 1, όπως εκάστοτε ισχύουν)

2.5 Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσε−
ων – Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλ−
λακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ) (N. 4209/2013, άρθρα 
1−3, 4 παρ. 1 στοιχ. α και β, 5, 6−8, 12, 14−17, 22−23, 31, 41, 
53, κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2013 
της Επιτροπής προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
άρθρα 2−5, 16−29, 30−37, όπως εκάστοτε ισχύουν) 

2.6 Οργάνωση δικτύου διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων 
κεφαλαίων (απόφαση 2/462/7.2.2008 του Δ.Σ. της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει)

2.7 Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων 
αμοιβαίων κεφαλαίων (απόφαση 1/438/1.8.2007 του Δ.Σ. 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει)

2.8 Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕ που δεν υπόκει−
νται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ (απόφαση 21/530/19.11.2009 
του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε 
ισχύει)

2.9 Τριμηνιαίοι πίνακες επενδύσεων αμοιβαίων κεφα−
λαίων του Ν. 3283/2004 (απόφαση 2/317/11.11.2004 του 
Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε 
ισχύει)

2.10 Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων (απόφαση 
6/587/2.6.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
όπως εκάστοτε ισχύει)

2.11 Συγχώνευση ΟΣΕΚΑ – Δομή κυρίου και τροφοδοτικού 
ΟΣΕΚΑ – Κοινοποίηση της διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ σε 
άλλο κράτος μέλος (απόφαση 16/633/20.12.2012 του Δ.Σ. 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει) 

2.12 Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση 
ΟΣΕΚΑ (απόφαση 17/633/20.12.2012 του Δ.Σ. της Επιτρο−
πής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει)

2.13 Μέτρηση κινδύνων και υπολογισμός της συνολικής 
έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυμβαλλομέ−
νου των ΟΣΕΚΑ και των ΑΕΕΧ (απόφαση 3/645/30.4.2013 
του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε 
ισχύει)

2.14 Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή 
και περιεχόμενο – Συνθετικός δείκτης κινδύνου και από−
δοσης – Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβα−
ρύνσεων – Σενάρια απόδοσης για σύνθετους ΟΣΕΚΑ 
(απόφαση 12/638/11.2.2013 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κε−
φαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει)

3. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ KAI ΕΚΚΑΘΑ−
ΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

3.1 Η έννοια της οργανωμένης αγοράς και τα κύρια 
στοιχεία λειτουργίας της (N. 3606/2007, άρθρα 41−43 
και 48Α, όπως εκάστοτε ισχύουν)

3.2 Άλλες αγορές (διαπραγμάτευσης) χρηματοπιστω−
τικών μέσων: Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευ−
σης (N. 3606/2007, άρθρο 15, όπως εκάστοτε ισχύει) και 
συστηματικοί εσωτερικοποιητές (N. 3606/2006, άρθρο 
2 παρ. 4, και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επι−
τροπής, άρθρο 21, όπως εκάστοτε ισχύουν) 

3.3 Η πρόσβαση στην οργανωμένη αγορά και η από−
κτηση της ιδιότητας του μέλους αυτής (N. 3606/2007, 
άρθρο 45, όπως εκάστοτε ισχύει)

3.4 Συναλλακτική διαφάνεια, (N. 3606/2007, άρθρα 50−
57, και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής, 
άρθρα 17−20 και 22−29, όπως εκάστοτε ισχύουν)

3.5 Οι υποχρεώσεις των μελών των Αγορών Αξιών και 
Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κανονισμός 
Χρηματιστηρίου Αθηνών: υπό 1.5.1−1.5.6, ενοτ. 2 παρά−
γραφοι 2.2.8 (προτεραιότητα/ κατάταξη εντολών), 2.3.2.1. 
(μέθοδος 1) 2.3.3.1. – 2.3.3.3. (μέθοδος 2) και 2.6. (μέτρα 
προστασίας της αγοράς), όπως εκάστοτε ισχύουν) 

3.6 Λειτουργία της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς 
Αγοράς Τίτλων (Κανονισμός ΗΔΑΤ της Τράπεζας της 
Ελλάδος, άρθρο 32 (ορισμός Βασικού Διαπραγματευτή 
Αγοράς, ΒΔ), άρθρο 33 (υποχρεώσεις ΒΔ) και άρθρα 
37 – 43 (κανόνες διαπραγμάτευσης τίτλων), όπως εκά−
στοτε ισχύουν).

3.7 Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών 
Αξιών (Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινη−
τών Αξιών της ΕΤ.ΕΚ., Ενότητα ΙΙ, Μέρος 2, παρ. 2.1. – 2.4.1. 
και παρ. 2.4.3. , 2.4.7. και 2.4.9., Μέρος 4, παρ. 4.1. – 4.2. και 
Μέρος 5 παρ. 5.1., όπως εκάστοτε ισχύουν).

3.8 Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώ−
γων (Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παρα−
γώγων της ΕΤ.ΕΚ., Ενότητα ΙΙ, Μέρος 2, παρ. 2.1 – 2.4.1., 
2.4.3., 2.4.7., 2.4.9., Μέρος 5, παρ. 5.1 και 5.2. και Μέρος 6, 
παρ. 6.1., όπως εκάστοτε ισχύουν). 

3.9 Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κανονισμός Λειτουργίας 
ΣΑΤ, ορισμός 32 και άρθρα 2, 3, 3α, 12, 13 και 15, όπως 
εκάστοτε ισχύουν).
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4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡ−
ΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

4.1 Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εισαγωγής κινη−
τών αξιών σε οργανωμένη αγορά (N. 3371/2005, άρθρα 
2−10, όπως εκάστοτε ισχύουν) 

4.2 Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς δι−
απραγμάτευση (N. 3606/2007, άρθρο 44, Κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής, άρθρα 35−37, και 
Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπό 3.1.1−3.1.2, όπως 
εκάστοτε ισχύουν 

4.3 Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή χρη−
ματοπιστωτικών μέσων (N. 3606/2007, άρθρο 46, και Ν. 
3371/2005, άρθρο 17, όπως εκάστοτε ισχύουν) 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

5.1 Δημόσια Προσφορά: Ενημερωτικό δελτίο − Πληρο−
φοριακό Δελτίο 

5.1.1 Γενικά (N. 3401/2005, άρθρο 1, και απόφαση 
12/697/10.11.2014 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγο−
ράς, όπως εκάστοτε ισχύουν)

5.1.2 Υποχρέωση δημοσίευσης του ενημερωτικού δελ−
τίου (N. 3401/2005, άρθρα 3−4, όπως εκάστοτε ισχύουν)

5.1.3 Περιεχόμενο, έγκριση και δημοσίευση του ενημε−
ρωτικού δελτίου (N. 3401/2005, άρθρα 5−7, 10 και 13−15, 
όπως εκάστοτε ισχύουν)

5.1.4 Κοινοτική διάσταση και ισχύς του ενημερωτικού 
Δελτίου (N. 3401/2005, άρθρα 17−20, όπως εκάστοτε 
ισχύουν)

5.1.5 Υποχρέωση δημοσίευσης του πληροφοριακού 
δελτίου (N. 3401/2005, άρθρο 24, όπως εκάστοτε ισχύει)

5.1.6 Περιεχόμενο, έγκριση και δημοσίευση του πλη−
ροφοριακού δελτίου (απόφαση 12/697/10.11.2014 του Δ.Σ. 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει)

5.2 Υποχρεώσεις ενημέρωσης εκ μέρους των εισηγ−
μένων εταιρειών 

5.2.1 Γενικά (N. 3556/2007, άρθρο 2, όπως εκάστοτε ισχύει)
5.2.2 Υποχρεώσεις περιοδικής πληροφόρησης 

(N. 3556/2007, άρθρα 4−8, όπως εκάστοτε ισχύουν)
5.2.3 Υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης (N. 3556/

2007, άρθρα 9−16, Ν. 3340/2005 άρθρα 10 και 11, απόφα−
ση 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
όπως εκάστοτε ισχύουν)

5.2.4 Υποχρεώσεις παροχής διευκολύνσεων και πλη−
ροφοριών από εκδότες κινητών αξιών (N. 3556/2007, 
άρθρο 17, όπως εκάστοτε ισχύει)

5.2.5 Υποχρεώσεις διασφάλισης της πρόσβασης σε 
ρυθμιζόμενες πληροφορίες και ενημέρωσης της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς. (N. 3556/2007, άρθρο 21, όπως 
εκάστοτε ισχύει)

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟ−
ΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
(ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ) 

6.1 Κατάχρηση αγοράς 
6.1.1 Γενικά – Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί (N. 3340/2005, 

άρθρα 1−2, 20−21, όπως εκάστοτε ισχύουν)
6.1.2 Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφο−

ριών (N. 3340/2005, άρθρα 3−6, όπως εκάστοτε ισχύουν)
6.1.3 Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς (N. 3340/2005, 

άρθρα 7−9, απόφαση 1/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτρο−
πής Κεφαλαιαγοράς, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 
της Επιτροπής, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/
ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν)

6.1.4 Υποχρέωση δημοσιοποίησης προνομιακών πλη−
ροφοριών, υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών, 
υποχρεώσεις εκδοτών, υποχρεώσεις διαχειριστών αγο−
ράς και εκδοτών στατιστικών στοιχείων, υποχρεώσεις 
προσώπων που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση συναλ−
λαγών, υποχρεώσεις προσώπων που εκπονούν ή δια−
δίδουν αναλύσεις (N. 3340/2005, άρθρα 10−18, απόφαση 
2/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγο−
ράς, απόφαση 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, απόφαση 4/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, απόφαση 5/347/12.7.2005 του 
Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής, για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2003/6/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν) 

6.2 Ανοικτές Πωλήσεις (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
όπως εκάστοτε ισχύει).

7. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

7.1 Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης παράνομων 
εσόδων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 

7.1.1 Γενικά (N. 3691/2008, άρθρα 1−2,όπως εκάστοτε ισχύει) 
7.1.2 Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσό−

δων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρημα−
τοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώ−
σεων Περιουσιακής Κατάστασης («Αρχή») (N. 3691/2008, 
άρθρο 7, όπως εκάστοτε ισχύει)

7.1.3 Αρμόδιες αρχές και υπόχρεα πρόσωπα 
(N. 3691/2008, άρθρα 5−6, όπως εκάστοτε ισχύουν)

7.1.4 Εγκληματικές δραστηριότητες − βασικά αδικήμα−
τα (N. 3691/2008, άρθρο 3, Ν. 3340/2005, άρθρα 29−30, 
Ν. 3606/2007, άρθρα 8 και 22, όπως εκάστοτε ισχύουν)

7.1.5 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (του Ν. 3691/2008, 
άρθρα 45, 51−52, όπως εκάστοτε ισχύουν)

7.1.6 Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που οφείλουν να 
εφαρμόσουν τα υπόχρεα πρόσωπα για την πρόληψη 
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη−
ριότητες και χρόνος πιστοποίησης της ταυτότητας των 
πελατών (N. 3691/2008, άρθρα 12−25, απόφαση ΕΤΠΘ 
αριθμ. 281/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και απόφαση 
1/506/8.4.2009 Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως 
εκάστοτε ισχύουν)

7.1.7 Υποχρεώσεις αναφοράς (N. 3691/2008, άρθρα 26 
και 44, όπως εκάστοτε ισχύουν)

7.1.8 Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων 
συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13−14 
του άρθρου 4 του Ν. 3691/2008 (απόφαση ΕΤΠΘ αριθμ. 
285/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και εγκύκλιοι της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 41/8.4.2009 και 49/28.11.2012, 
όπως εκάστοτε ισχύουν)

7.2 Πληροφορίες για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις 
μεταφορές χρηματικών ποσών (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, όπως εκάστοτε ισχύει) 

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
1. ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΚΙ−

ΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Α1)
1.1 Βασικές στατιστικές έννοιες (υπολογισμός χρη−

ματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική 
αξία χρήματος)

1.2 Είδη κινδύνου (αγοράς, επιτοκίου, λειτουργικός, 
αντισυμβαλλομένου, συστημικός)
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1.3 Σχέση κινδύνου και απόδοσης 
1.4 Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου
1.4.1 Δείκτες απόδοσης (απόδοση στη λήξη)
1.4.2 Πληροφόρηση, ρευστότητα, κόστος συναλλαγών
1.4.3 Κεφαλαιοποίηση, βάθος και εύρος αγοράς
1.5 Δομή και οργάνωση αγορών κεφαλαίου
1.5.1 Οργανωμένες−OTC αγορές, ιδιωτικές αγορές, 

αγορές δημοπρασίας
1.5.2 Πρωτογενείς−δευτερογενείς αγορές, τρίτες αγο−

ρές
1.6 Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών στις αγο−

ρές κεφαλαίου
1.6.1 Λήψη−διαβίβαση−εκτέλεση εντολών πελατών
1.6.2 Εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών πε−

λατών
1.6.3 Καταχώρηση ιδιοκτησίας τίτλων, θεματοφυλακή 

τίτλων
1.7 Μετοχικοί τίτλοι (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώ−

ματα και υποχρεώσεις)
1.8 Τίτλοι σταθερού εισοδήματος (βασικά χαρακτηρι−

στικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)
1.9 Τίτλοι Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε 

Κινητές Αξίες – ΟΣΕΚΑ (βασικά χαρακτηριστικά, δικαι−
ώματα και υποχρεώσεις: μερίδια/ μετοχές, ενεργητικό, 
αποτίμηση ενεργητικού, καθαρή τιμή, προμήθειες, τιμή 
διάθεσης και εξαγοράς, επενδυτική πολιτική/ κατηγορι−
οποίηση, μεριδιούχος/ προφίλ κινδύνου επενδυτή)

1.10 Τίτλοι Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 
– ΟΕΕ (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υπο−
χρεώσεις)

1.11 Χρηματιστηριακοί δείκτες (βασικοί και κλαδικοί 
δείκτες ΧΑ)

2. ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Α2)

2.1 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (βασικά χα−
ρακτηριστικά)

2.1.1 Προθεσμιακά συμβόλαια (forwards− FRAs)
2.1.2 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures)
2.1.3 Δικαιώματα προαίρεσης (options)
2.1.3 Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps)
2.1.4 Άλλα παράγωγα μέσα
2.2 Εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage)
2.3 Θέσεις στην αγορά μετρητοίς
2.4 Αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών
2.5 Παράγωγα προϊόντα στο Χρηματιστήριο Αθηνών
3. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΑΞΙΕΣ (Β1)
3.1 Χρηματοπιστωτικό σύστημα (χαρακτηριστικά αγο−

ρών χρήματος και κεφαλαίου και αγορών συναλλάγμα−
τος, στοιχεία οικονομικής πολιτικής)

3.2 Οικονομικοί κύκλοι και οικονομικοί χρηματοοικο−
νομικοί δείκτες

3.3 Αποτελεσματικότητα και διαφάνεια αγορών κε−
φαλαίου

3.4 Μετοχικοί τίτλοι (απόδοση, κίνδυνος)
3.5 Τίτλοι σταθερού εισοδήματος (απόδοση, κίνδυνος)
3.6 Σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα (χαρακτηριστικά, 

κίνδυνοι, απόδοση)
3.7 Τιτλοποίηση χρηματοοικονομικών απαιτήσεων 

(asset securitization)
3.8 Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην κεφαλαιαγορά 

(χαρακτηριστικά και μορφές)

3.9 Φορολογία κεφαλαιακής υπεραξίας, συναλλαγών, 
συλλογικών επενδύσεων

3.10 Επενδυτικά χαρακτηριστικά και προφίλ πελατών, 
σχέσεις πελατών και εταιριών

4. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Β)
4.1 Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (αποτί−

μηση)
4.1.1 Προθεσμιακά συμβόλαια (forwards)
4.1.2 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures)
4.1.3 Δικαιώματα προαίρεσης (options)
4.1.4 Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps)
4.1.5 Άλλα παράγωγα μέσα (CDΟ, CDS, TRS, CLN, κίν−

δυνοι)
4.2 Εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage)
4.3 Αντιστάθμιση αγοράς (long hedging) και πώλησης 

(short hedging)
4.4 Αντιστάθμιση με χρήση προθεσμιακών συμβολαίων
4.5 Αντιστάθμιση με χρήση συμβολαίων μελλοντικής 

εκπλήρωσης (futures hedging)
4.6 Αντιστάθμιση με χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης 

(option hedging)
4.7 Ασφάλιση χαρτοφυλακίου (portfolio insurance)
5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ (Γ) 
5.1 Στατιστικές έννοιες τάσης, συγκέντρωσης και από−

κλισης
5.2 Θεωρία χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών επεν−

δύσεων
5.3 Θεωρία αποτίμησης χρηματοοικονομικών επενδύ−

σεων (CAPM, ΑΡΤ)
5.4 Ενεργητική και παθητική διαχείριση χαρτοφυλα−

κίου
5.5 Επιλογή τίτλων, κατανομή επενδύσεων, και συγ−

χρονισμός εισόδου στην αγορά
5.6 Πολιτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου ιδιωτών πε−

λατών (στόχοι, ορίζοντας, περιορισμοί)
5.7 Πολιτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου θεσμικών 

πελατών (στόχοι, ορίζοντας περιορισμοί)
5.8 Στρατηγικές αντιστάθμισης χρηματοπιστωτικού 

κινδύνου
5.8.1 Αντιστάθμιση κινδύνου αγοράς
5.8.2 Αντιστάθμιση κινδύνου επιτοκίου
5.8.3 Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου
5.8.4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου
5.9 Μέτρηση απόδοσης και ανάλυση απόδοσης χαρ−

τοφυλακίου
6. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 

ΜΕΣΑ Η ΕΚΔΟΤΕΣ (Δ) 
6.1 Μικροοικονομική ανάλυση (τιμολόγηση αγαθών και 

υπηρεσιών, ανάλυση δομή αγοράς)
6.2 Μακροοικονομική ανάλυση (δημοσιονομική και νο−

μισματική πολιτική)
6.3 Κλαδική και εταιρική ανάλυση, ανάλυση κύκλου 

ζωής προϊόντων, καινοτομία
6.4 Αποτίμηση μετοχών (μέθοδοι, θεμελιώδης ανάλυ−

ση, τεχνική ανάλυση)
6.5 Αποτίμηση ομολόγων (μέθοδοι, διάρκεια, κυρτό−

τητα)
6.6 Αποτίμηση παραγώγων προϊόντων (ΣΜΕ, δικαιώ−

ματα προαίρεσης, κ.λπ.) 
6.7 Αποτίμηση άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων (ακί−

νητη περιουσία, εμπορεύματα)
6.8 Αρχές και πρότυπα λογιστικής παρουσίασης
6.9 Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιριών
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6.10 Εταιρική διακυβέρνηση
6.11 Επιχειρηματική χρηματοδότηση (έκδοση ομολ. 

δανείου, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου)
6.12 Κεφαλαιακή διάρθρωση επιχείρησης (κόστος κε−

φαλαίου, επιχειρηματικές αποφάσεις)

Άρθρο 2
Ύλη εξετάσεων για το Πιστοποιητικό (ε)

Η ύλη των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας 
προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 ορίζεται ως ακολούθως για 
το Πιστοποιητικό «ε»:

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
1. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.1 Επενδυτικές υπηρεσίες (N. 3606/2007, άρθρο 4, 

όπως εκάστοτε ισχύει)
1.2 Χρηματοπιστωτικά μέσα (N. 3606/2007, άρθρο 5, 

όπως εκάστοτε ισχύει)
1.3 Εκτέλεση εντολών (N. 3606/2007, άρθρα 27−28 και 

απόφαση 1/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφα−
λαιαγοράς, άρθρα 21−26, όπως εκάστοτε ισχύουν)

1.4 Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά 
την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (N. 3606/2007, άρ−
θρα 6−7 και 25 και απόφαση 1/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, άρθρα 1−20 και 27, όπως 
εκάστοτε ισχύουν)

2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
2.1 Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές 

Αξίες (ΟΣΕΚΑ)/ Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) (N. 4099/2012, 
άρθρα 2−8, 59, 75 και 80, όπως εκάστοτε ισχύουν).

2.2 Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφα−
λαίου (ΑΕΕΜΚ) / Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) (N. 4099/2012, 
άρθρο 39, όπως εκάστοτε ισχύει)

2.3 Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφα−
λαίων (ΑΕΔΑΚ): Υπηρεσίες και κανονισμοί συμπερι−
φοράς, (N. 4099/2012, άρθρα 12 και 23, και απόφαση 
15/633/20.12.2012 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
, όπως εκάστοτε ισχύουν) 

2.4 Οργάνωση δικτύου διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων 
κεφαλαίων (απόφαση 2/462/7.2.2008 του Δ.Σ. της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει) 

2.5 Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων 
αμοιβαίων κεφαλαίων (απόφαση 1/438/1.8.2007 του Δ.Σ. 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει)

2.6 Διάθεση μεριδίων μετοχών ΟΣΕ που δεν υπόκεινται 
στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ (απόφαση 21/530/19.11.2009 του 
Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε 
ισχύει) 

2.7 Τριμηνιαίοι πίνακες επενδύσεων αμοιβαίων κεφα−
λαίων του Ν. 3283/2004 (απόφαση 2/317/11.11.2004 του 
Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε 
ισχύει)

2.8 Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων (απόφαση 
6/587/2.6.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
όπως εκάστοτε ισχύει)

2.9 Συγχώνευση ΟΣΕΚΑ – Δομή κυρίου και τροφοδοτι−
κού ΟΣΕΚΑ – Κοινοποίηση της διάθεσης μεριδίων ΟΣΕ−
ΚΑ σε άλλο κράτος μέλος (απόφαση 16/633/20.12.2012 
του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε 
ισχύει) 

2.10 Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση 
ΟΣΕΚΑ (απόφαση 17/633/20.12.2012 του Δ.Σ. της Επιτρο−
πής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει)

2.11 Μέτρηση κινδύνων και υπολογισμός της συνολικής 
έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυμβαλλομέ−
νου των ΟΣΕΚΑ και των ΑΕΕΧ (απόφαση 3/645/30.4.2013 
του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε 
ισχύει)

2.12 Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή 
και περιεχόμενο – Συνθετικός δείκτης κινδύνου και από−
δοσης – Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβα−
ρύνσεων – Σενάρια απόδοσης για σύνθετους ΟΣΕΚΑ 
(απόφαση 12/638/11.2.2013 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κε−
φαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει)

3. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ KAI ΕΚΚΑΘΑ−
ΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

3.1 Η έννοια της οργανωμένης αγοράς και τα κύρια 
στοιχεία λειτουργίας της (N. 3606/2007, άρθρα 41−43 
και 48Α, όπως εκάστοτε ισχύουν) 

4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡ−
ΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

4.1 Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εισαγωγής κινη−
τών αξιών σε Οργανωμένη Αγορά (N. 3371/2005, άρθρα 
2−10, όπως εκάστοτε ισχύουν) 

4.2 Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς δια−
πραγμάτευση (N. 3606/2007, άρθρο 44, όπως εκάστοτε 
ισχύει)

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟ−
ΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
(ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ) 

5.1 Κατάχρηση αγοράς: Γενικά – Πεδίο εφαρμογής – 
Ορισμοί (N. 3340/2005, άρθρα 1−2, όπως εκάστοτε ισχύ−
ουν)

5.2 Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφο−
ριών (N. 3340/2005, άρθρα 3−6, όπως εκάστοτε ισχύουν)

5.3 Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς (N. 3340/2005, 
άρθρα 7−9, όπως εκάστοτε ισχύουν)

5.4 Υποχρεώσεις προσώπων που διαμεσολαβούν στην 
κατάρτιση συναλλαγών, (N. 3340/2005, άρθρα 17−18, 
όπως εκάστοτε ισχύουν)

6. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

6.1 Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης παράνομων 
εσόδων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 

6.1.1 Γενικά (N. 3691/2008, άρθρα 1−2, όπως εκάστοτε 
ισχύουν)

6.1.2 Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσό−
δων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρημα−
τοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώ−
σεων Περιουσιακής Κατάστασης («Αρχή») (N. 3691/2008, 
άρθρο 7, όπως εκάστοτε ισχύει)

6.1.3 Αρμόδιες αρχές και υπόχρεα πρόσωπα 
(N. 3691/2008, άρθρα 5−6, όπως εκάστοτε ισχύουν)

6.1.4 Εγκληματικές δραστηριότητες − βασικά αδικήμα−
τα (N. 3691/2008, άρθρο 3, Ν. 3340/2005, άρθρα 29−30, 
Ν. 3606/2007, άρθρα 8 και 22, όπως εκάστοτε ισχύουν)

6.1.5 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (του Ν. 3691/2008, 
άρθρα 45, 51−52, όπως εκάστοτε ισχύουν)

6.1.6 Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που οφείλουν να 
εφαρμόσουν τα υπόχρεα πρόσωπα για την πρόληψη 
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη−
ριότητες και χρόνος πιστοποίησης της ταυτότητας των 
πελατών (N. 3691/2008, άρθρα 12−25, απόφαση ΕΤΠΘ 
αριθμ. 281/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και απόφαση 
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1/506/8.4.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
όπως εκάστοτε ισχύουν)

6.1.7 Υποχρεώσεις αναφοράς (N. 3691/2008, άρθρα 26 
και 44, όπως εκάστοτε ισχύουν)

6.1.8 Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων 
συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13−14 
του άρθρου 4 του Ν. 3691/2008 (απόφαση ΕΤΠΘ αριθμ. 
285/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και εγκύκλιοι της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 41/8.4.2009 και 49/28.11.2012, 
όπως εκάστοτε ισχύουν)

6.2 Πληροφορίες για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις 
μεταφορές χρηματικών ποσών (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, όπως εκάστοτε ισχύει)

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
1. Βασικές στατιστικές έννοιες (υπολογισμός χρημα−

τοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία 
χρήματος)

2. Σχέση κινδύνου και απόδοσης 
3. Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου
4. Δομή και οργάνωση αγορών κεφαλαίου
5. Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών στις αγορές 

κεφαλαίου (λήψη−διαβίβαση−εκτέλεση εντολών, εκκα−
θάριση και διακανονισμός συναλλαγών, καταχώρηση 
ιδιοκτησίας τίτλων, θεματοφυλακή τίτλων)

6. Μετοχικοί τίτλοι (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώ−
ματα και υποχρεώσεις)

7. Τίτλοι σταθερού εισοδήματος (βασικά χαρακτηρι−
στικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)

8. Τίτλοι Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε 
Κινητές Αξίες – ΟΣΕΚΑ (βασικά χαρακτηριστικά, δικαι−
ώματα και υποχρεώσεις: μερίδια/ μετοχές, ενεργητικό, 
αποτίμηση ενεργητικού, καθαρή τιμή, προμήθειες, τιμή 
διάθεσης και εξαγοράς, επενδυτική πολιτική/ κατηγορι−
οποίηση, μεριδιούχος/ προφίλ κινδύνου επενδυτή)

9. Τίτλοι Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων – ΟΕΕ 
(βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)

10. Χρηματιστηριακοί δείκτες (βασικοί και κλαδικοί 
δείκτες ΧΑ)

Άρθρο 3
Ύλη εξετάσεων για το Πιστοποιητικό (στ1) 

Η ύλη των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας 
προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 ορίζεται ως ακολούθως για 
το Πιστοποιητικό «στ1»:

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
1. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.1 Επενδυτικές υπηρεσίες (N. 3606/2007, άρθρο 4, 

όπως εκάστοτε ισχύει)
1.2 Χρηματοπιστωτικά μέσα (N. 3606/2007, άρθρο 5, 

όπως εκάστοτε ισχύει)
1.3 Επιχειρήσεις που επιτρέπεται να παρέχουν 

επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκούν δραστηριότητες 
(N. 3606/2007, άρθρο 3, όπως εκάστοτε ισχύει)

1.4 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) (N. 3606/2007, 
άρθρο 9, όπως εκάστοτε ισχύει) – Αναστολή/ ανάκληση 
άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ (N. 3606/2007, άρθρα 20−23, 
όπως εκάστοτε ισχύουν)

1.5 Κανόνες συμπεριφοράς των ΑΕΠΕΥ 
1.5.1 Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά 

την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (N. 3606/2007, άρ−

θρα 6−7 και 25 και απόφαση 1/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, άρθρα 1−20 και 27, όπως 
εκάστοτε ισχύουν)

1.5.2 Εκτέλεση εντολών (N. 3606/2007, άρθρα 27−28 και 
απόφαση 1/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφα−
λαιαγοράς, άρθρα 21−26, όπως εκάστοτε ισχύουν)

1.6 Συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι (N. 3606/2007, άρθρο 
29, απόφαση 5/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κε−
φαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν)

1.7 Οργανωτικές απαιτήσεις − Συγκρούσεις συμφερό−
ντων (N. 3606/2007, άρθρα 12−13, απόφαση 2/452/1.11.2007 
του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Πράξη Διοικη−
τή Τράπεζας της Ελλάδος 2577/9.3.2006, Παράρτημα 6, 
όπως εκάστοτε ισχύουν)

1.8 Το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών 
1.8.1 Γενικά (N. 3606/2007, άρθρο 19, όπως εκάστοτε ισχύει)
1.8.2 Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο (N. 2533/1997, άρθρα 

61−68, όπως εκάστοτε ισχύουν)
1.8.3 Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσε−

ων (N. 3746/2009, άρθρα 1−3, 5−7, 10, 12−17 και 21, όπως 
εκάστοτε ισχύουν)

1.9 Παροχή πίστωσης για αγορά κινητών αξιών 
(N. 4141/2013, άρθρα 5−12, όπως εκάστοτε ισχύουν)

1.10 Κεφαλαιακές απαιτήσεις (N. 4261/2014, Κεφ. Δ άρ−
θρα 29−32, όπως εκάστοτε ισχύουν) 

1.11 Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβη−
σης (ΑΕΕΔ) (N. 3606/2007, άρθρα 36−40 και αποφάσεις 
9/452/1.11.2007 και 5/461/24.1.2008 του Δ.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν)

2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ KAI ΕΚΚΑΘΑ−
ΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

2.1 Η έννοια της οργανωμένης αγοράς και τα κύρια 
στοιχεία λειτουργίας της (N. 3606/2007, άρθρα 41−43 
και 48Α, όπως εκάστοτε ισχύουν)

2.2 Άλλες αγορές (διαπραγμάτευσης) χρηματοπιστω−
τικών μέσων: Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης 
(N. 3606/2007, άρθρο 15, όπως εκάστοτε ισχύει) και συ−
στηματικοί εσωτερικοποιητές, (N. 3606/2006, άρθρο 2 
παρ. 4, και Κανονισμός (ΕΚ) 1287/2006 της Επιτροπής, 
άρθρο 21, όπως εκάστοτε ισχύουν) 

2.3 Η πρόσβαση στην οργανωμένη αγορά και η από−
κτηση της ιδιότητας του μέλους αυτής (N. 3606/2007, 
άρθρο 45, όπως εκάστοτε ισχύει)

2.4 Συναλλακτική διαφάνεια, (N. 3606/2007, άρθρα 50−
57, και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής, 
άρθρα 17−20 και 22−29, όπως εκάστοτε ισχύουν)

2.5 Οι υποχρεώσεις των μελών των Αγορών Αξιών και 
Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κανονισμός 
Χρηματιστηρίου Αθηνών: υπό 1.5.1−1.5.6, ενοτ. 2 παρά−
γραφοι 2.2.8 (προτεραιότητα/ κατάταξη εντολών), 2.3.2.1. 
(μέθοδος 1) 2.3.3.1. – 2.3.3.3. (μέθοδος 2) και 2.6. (μέτρα 
προστασίας της αγοράς), όπως εκάστοτε ισχύουν) 

2.6 Λειτουργία της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς 
Αγοράς Τίτλων (Κανονισμός ΗΔΑΤ της Τράπεζας της 
Ελλάδος, άρθρο 32 (ορισμός Βασικού Διαπραγματευτή 
Αγοράς, ΒΔ), άρθρο 33 (υποχρεώσεις ΒΔ) και άρθρα 
37 – 43 (κανόνες διαπραγμάτευσης τίτλων), όπως εκά−
στοτε ισχύουν).

2.7 Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος (Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (EMIR), άρθρα 14−20 και 36−50, όπως εκά−
στοτε ισχύουν) 
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2.8 Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών 
Αξιών (Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κι−
νητών Αξιών της ΕΤ.ΕΚ., Ενότητα ΙΙ, Μέρος 2, παρ. 2.1. 
– 2.4.1., 2.4.3., 2.4.7. και 2.4.9., Μέρος 3, παρ. 3.1, Μέρος 4, 
παρ. 4.1. – 4.2. και Μέρος 5 παρ. 5.1., Μέρος 6 και Ενότη−
τα ΙΙΙ Μέρος 2 και Μέρος 3 παρ. 3.1, 3.2.1 και 3.2.2, όπως 
εκάστοτε ισχύουν).

2.9 Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κανονισμός Λειτουργίας 
ΣΑΤ, ορισμός 32 και άρθρα 2, 3, 3α, 12, 13, 15, 19, 20, 21 
και 21Β, όπως εκάστοτε ισχύουν).

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟ−
ΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
(ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ) 

3.1 Κατάχρηση αγοράς 
3.1.1 Γενικά – Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί (N. 3340/2005, 

άρθρα 1 − 2, 20−21, όπως εκάστοτε ισχύουν)
3.1.2 Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφο−

ριών (N. 3340/2005, άρθρα 3−6, όπως εκάστοτε ισχύουν)
3.1.3 Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς (N. 3340/2005, 

άρθρα 7−9, απόφαση 1/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτρο−
πής Κεφαλαιαγοράς, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 
της Επιτροπής, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/
ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν)

3.1.4 Υποχρέωση δημοσιοποίησης προνομιακών πλη−
ροφοριών, υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών, 
υποχρεώσεις εκδοτών, υποχρεώσεις διαχειριστών αγο−
ράς και εκδοτών στατιστικών στοιχείων, υποχρεώσεις 
προσώπων που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση συναλ−
λαγών, υποχρεώσεις προσώπων που εκπονούν ή δια−
δίδουν αναλύσεις (N. 3340/2005, άρθρα 10−18, απόφαση 
2/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγο−
ράς, απόφαση 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, απόφαση 4/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, απόφαση 5/347/12.7.2005 του 
Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής, για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2003/6/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν) 

3.2 Ανοικτές Πωλήσεις (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
όπως εκάστοτε ισχύει).

4. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

4.1 Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης παράνομων 
εσόδων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 

4.1.1 Γενικά (N. 3691/2008, άρθρα 1−2,όπως εκάστοτε 
ισχύουν)

4.1.2 Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσό−
δων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρημα−
τοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώ−
σεων Περιουσιακής Κατάστασης («Αρχή») (N. 3691/2008, 
άρθρο 7, όπως εκάστοτε ισχύει)

4.1.3 Αρμόδιες αρχές και υπόχρεα πρόσωπα 
(N. 3691/2008, άρθρα 5−6, όπως εκάστοτε ισχύουν)

4.1.4 Εγκληματικές δραστηριότητες − βασικά αδικήμα−
τα (N. 3691/2008, άρθρο 3, Ν. 3340/2005, άρθρα 29−30, 
Ν. 3606/2007, άρθρα 8 και 22, όπως εκάστοτε ισχύουν)

4.1.5 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (του Ν. 3691/2008, 
άρθρα 45, 51−52, όπως εκάστοτε ισχύουν)

4.1.6 Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που οφείλουν να 
εφαρμόσουν τα υπόχρεα πρόσωπα για την πρόληψη 

της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη−
ριότητες και χρόνος πιστοποίησης της ταυτότητας των 
πελατών (N. 3691/2008, άρθρα 12−25, απόφαση ΕΤΠΘ 
αριθμ. 281/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και απόφαση 
1/506/8.4.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
όπως εκάστοτε ισχύουν)

4.1.7 Υποχρεώσεις αναφοράς (N. 3691/2008, άρθρα 26 
και 44, όπως εκάστοτε ισχύουν)

4.1.8 Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων 
συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13−14 
του άρθρου 4 του Ν. 3691/2008 (απόφαση ΕΤΠΘ αριθμ. 
285/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και εγκύκλιοι της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 41/8.4.2009 και 49/28.11.2012, 
όπως εκάστοτε ισχύουν)

4.2 Πληροφορίες για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις 
μεταφορές χρηματικών ποσών (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, όπως εκάστοτε ισχύει)

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
1. Βασικές στατιστικές έννοιες (υπολογισμός χρημα−

τοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία 
χρήματος)

2. Σχέση κινδύνου και απόδοσης 
3. Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου
4. Δομή και οργάνωση αγορών κεφαλαίου
5. Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών στις αγορές 

κεφαλαίου (λήψη−διαβίβαση−εκτέλεση εντολών, εκκα−
θάριση και διακανονισμός συναλλαγών, καταχώρηση 
ιδιοκτησίας τίτλων, θεματοφυλακή τίτλων)

6. Χρηματοπιστωτικά προϊόντα (βασικά χαρακτηριστι−
κά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)

• Μετοχικοί τίτλοι 
• Τίτλοι σταθερού εισοδήματος 
• Τίτλοι Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κι−

νητές Αξίες – ΟΣΕΚΑ 
• Τίτλοι Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων – ΟΕΕ 
7. Χρηματιστηριακοί δείκτες 
8. Κίνδυνοι (μορφές−χαρακτηριστικά: αντισυμβαλλο−

μένου/ αγοράς/ / λειτουργικός/ συστημικός, διαχείριση 
κινδύνου, περιθώριο ασφάλισης, ασφάλεια – collateral, 
κεφάλαιο εκκαθάρισης)

9. Το σύστημα εκκαθάρισης (δομή και λειτουργία, 
φορείς εκκαθάρισης, κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, 
διαδικασία εκκαθάρισης, ο ρόλος της ΕΤΕΚ, σχέση 
εκκαθαριστικού φορέα−μελών, σχέση εκκαθαριστικού 
μέλους−επενδυτή)

10. Διακανονισμός (δομή και λειτουργία, διαδικασία)

Άρθρο 4
Ύλη εξετάσεων για το Πιστοποιητικό (στ2)

Η ύλη των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας 
προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 ορίζεται ως ακολούθως για 
το Πιστοποιητικό «στ2»:

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
1. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.1 Επενδυτικές υπηρεσίες (N. 3606/2007, άρθρο 4, 

όπως εκάστοτε ισχύει)
1.2 Χρηματοπιστωτικά μέσα (N. 3606/2007, άρθρο 5, 

όπως εκάστοτε ισχύει)
1.3 Επιχειρήσεις που επιτρέπεται να παρέχουν 

επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκούν δραστηριότητες 
(N. 3606/2007, άρθρο 3, όπως εκάστοτε ισχύει)
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1.4 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) (N. 3606/2007, 
άρθρο 9, όπως εκάστοτε ισχύει) –Αναστολή/ ανάκληση 
άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ (N. 3606/2007, άρθρα 20−23, 
όπως εκάστοτε ισχύουν)

1.5 Κανόνες συμπεριφοράς των ΑΕΠΕΥ 
1.5.1 Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά 

την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (N. 3606/2007, άρ−
θρα 6−7 και 25 και απόφαση 1/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, άρθρα 1−20 και 27, όπως 
εκάστοτε ισχύουν)

1.5.2 Εκτέλεση εντολών (N. 3606/2007, άρθρα 27−28 και 
απόφαση 1/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφα−
λαιαγοράς, άρθρα 21−26, όπως εκάστοτε ισχύουν)

1.6 Συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι (N. 3606/2007, άρθρο 
29, απόφαση 5/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κε−
φαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν)

1.7 Οργανωτικές απαιτήσεις − Συγκρούσεις συμφερό−
ντων (N. 3606/2007, άρθρα 12−13, απόφαση 2/452/1.11.2007 
του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Πράξη Διοικη−
τή Τράπεζας της Ελλάδος 2577/9.3.2006, Παράρτημα 6, 
όπως εκάστοτε ισχύουν)

1.8 Το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών 
1.8.1 Γενικά (N. 3606/2007, άρθρο 19, όπως εκάστοτε 

ισχύει)
1.8.2 Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο (N. 2533/1997, άρθρα 

61−68, όπως εκάστοτε ισχύουν)
1.8.3 Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσε−

ων (N. 3746/2009, άρθρα 1−3, 5−7, 10, 12−17 και 21, όπως 
εκάστοτε ισχύουν)

1.9 Κεφαλαιακές απαιτήσεις (N. 4261/2014, Κεφ. Δ άρ−
θρα 29−32, όπως εκάστοτε ισχύουν)

1.10 Eκκαθάριση συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών 
παραγώγων (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EMIR), άρθρα 
1−13, όπως εκάστοτε ισχύουν) 

2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ KAI ΕΚΚΑΘΑ−
ΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

2.1 Η έννοια της οργανωμένης αγοράς και τα κύρια 
στοιχεία λειτουργίας της (N. 3606/2007, άρθρα 41−43 
και 48Α, όπως εκάστοτε ισχύουν)

2.2 Άλλες αγορές (διαπραγμάτευσης) χρηματοπιστω−
τικών μέσων: Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης 
(N. 3606/2007, άρθρο 15, όπως εκάστοτε ισχύει) και συ−
στηματικοί εσωτερικοποιητές, (N. 3606/2006, άρθρο 2 
παρ. 4, και Κανονισμός (ΕΚ) 1287/2006 της Επιτροπής, 
άρθρο 21, όπως εκάστοτε ισχύουν) 

2.3 Η πρόσβαση στην οργανωμένη αγορά και η από−
κτηση της ιδιότητας του μέλους αυτής (N. 3606/2007, 
άρθρο 45, όπως εκάστοτε ισχύει)

2.4 Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος (Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (EMIR), άρθρα 14−20 και 36−50, όπως εκά−
στοτε ισχύουν)

2.5 Οι υποχρεώσεις των μελών των Αγορών Αξιών και 
Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κανονισμός 
Χρηματιστηρίου Αθηνών: υπό 1.5.1−1.5.6, ενοτ. 2 παρά−
γραφοι 2.2.8 (προτεραιότητα/ κατάταξη εντολών), 2.3.2.1. 
(μέθοδος 1) 2.3.3.1. – 2.3.3.3. (μέθοδος 2) και 2.6. (μέτρα 
προστασίας της αγοράς), όπως εκάστοτε ισχύουν) 

2.6 Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώ−
γων (Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παρα−
γώγων της ΕΤ.ΕΚ., Ενότητα ΙΙ, Μέρος 2, παρ. 2.1 – 2.4.1., 

2.4.3., 2.4.7. και 2.4.9., Μέρος 4, παρ. 4.1., Μέρος 5, παρ. 5.1 
και 5.2., Μέρος 6, παρ. 6.1., Μέρος 7 και ενότητα ΙΙΙ, όπως 
εκάστοτε ισχύουν).

2.7 Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κανονισμός Λειτουργίας 
ΣΑΤ, ορισμός 32 και άρθρα 2, 3, 3α, 12, 13, 15, 19, 20, 21 
και 21Β, όπως εκάστοτε ισχύουν).

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟ−
ΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
(ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ) 

3.1 Κατάχρηση αγοράς 
3.1.1 Γενικά – Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί (N. 3340/2005, 

άρθρα 1 − 2, 20−21, όπως εκάστοτε ισχύουν)
3.1.2 Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφο−

ριών (N. 3340/2005, άρθρα 3−6, όπως εκάστοτε ισχύουν)
3.1.3 Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς (N. 3340/2005, 

άρθρα 7−9, απόφαση 1/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτρο−
πής Κεφαλαιαγοράς, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 
της Επιτροπής, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/
ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν)

3.1.4 Υποχρέωση δημοσιοποίησης προνομιακών πλη−
ροφοριών, υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών, 
υποχρεώσεις εκδοτών, υποχρεώσεις διαχειριστών αγο−
ράς και εκδοτών στατιστικών στοιχείων, υποχρεώσεις 
προσώπων που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση συναλ−
λαγών, υποχρεώσεις προσώπων που εκπονούν ή δια−
δίδουν αναλύσεις (N. 3340/2005, άρθρα 10−18, απόφαση 
2/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγο−
ράς, απόφαση 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, απόφαση 4/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, απόφαση 5/347/12.7.2005 του 
Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής, για την εφαρμογή της 
οδηγίας 2003/6/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν) 

3.2 Ανοικτές Πωλήσεις (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
όπως εκάστοτε ισχύει).

4. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

4.1 Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης παράνομων 
εσόδων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 

4.1.1 Γενικά (N. 3691/2008, άρθρα 1−2,όπως εκάστοτε 
ισχύουν)

4.1.2 Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσό−
δων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρημα−
τοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώ−
σεων Περιουσιακής Κατάστασης («Αρχή») (N. 3691/2008, 
άρθρο 7, όπως εκάστοτε ισχύει)

4.1.3 Αρμόδιες αρχές και υπόχρεα πρόσωπα 
(N. 3691/2008, άρθρα 5−6, όπως εκάστοτε ισχύουν)

4.1.4 Εγκληματικές δραστηριότητες − βασικά αδικήμα−
τα (N. 3691/2008, άρθρο 3, Ν. 3340/2005, άρθρα 29−30, 
Ν. 3606/2007, άρθρα 8 και 22, όπως εκάστοτε ισχύουν)

4.1.5 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (του Ν. 3691/2008, 
άρθρα 45, 51−52, όπως εκάστοτε ισχύουν)
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4.1.6 Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που οφείλουν να 
εφαρμόσουν τα υπόχρεα πρόσωπα για την πρόληψη 
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη−
ριότητες και χρόνος πιστοποίησης της ταυτότητας των 
πελατών (N. 3691/2008, άρθρα 12−25, απόφαση ΕΤΠΘ 
αριθμ. 281/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και απόφαση 
1/506/8.4.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
όπως εκάστοτε ισχύουν)

4.1.7 Υποχρεώσεις αναφοράς (N. 3691/2008, άρθρα 26 
και 44, όπως εκάστοτε ισχύουν)

4.1.8 Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων 
συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13−14 
του άρθρου 4 του Ν. 3691/2008 (απόφαση ΕΤΠΘ αριθμ. 
285/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και εγκύκλιοι της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 41/8.4.2009 και 49/28.11.2012, 
όπως εκάστοτε ισχύουν)

4.2 Πληροφορίες για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις 
μεταφορές χρηματικών ποσών (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, όπως εκάστοτε ισχύει).

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
1. Βασικές στατιστικές έννοιες (υπολογισμός χρημα−

τοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία 
χρήματος)

2. Σχέση κινδύνου και απόδοσης 
3. Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου
4. Δομή και οργάνωση αγορών κεφαλαίου
5. Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών στις αγορές 

κεφαλαίου (λήψη−διαβίβαση−εκτέλεση εντολών, εκκα−
θάριση και διακανονισμός συναλλαγών, καταχώρηση 
ιδιοκτησίας τίτλων, θεματοφυλακή τίτλων)

6. Χρηματοπιστωτικά προϊόντα (βασικά χαρακτηριστι−
κά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)

• Μετοχικοί τίτλοι 
• Τίτλοι σταθερού εισοδήματος 
• Τίτλοι Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κι−

νητές Αξίες – ΟΣΕΚΑ 
• Τίτλοι Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων – ΟΕΕ 
• Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 
− Προθεσμιακά συμβόλαια (forwards−FRAs)
− Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures)
− Δικαιώματα προαίρεσης (options)
− Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps)
− Άλλα παράγωγα μέσα
7. Χρηματιστηριακοί δείκτες 
8. Κίνδυνοι (μορφές−χαρακτηριστικά: αντισυμβαλλο−

μένου/ αγοράς/ λειτουργικός/ συστημικός, διαχείριση 
κινδύνου, περιθώριο ασφάλισης, ασφάλεια – collateral, 
κεφάλαιο εκκαθάρισης)

9. Το σύστημα εκκαθάρισης (δομή και λειτουργία, 
φορείς εκκαθάρισης, κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, 
διαδικασία εκκαθάρισης, ο ρόλος της ΕΤΕΚ, σχέση 
εκκαθαριστικού φορέα−μελών, σχέση εκκαθαριστικού 
μέλους−επενδυτή)

10. Διακανονισμός (δομή και λειτουργία, διαδικασία).

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται 
η Κοινή απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄/1968/11.9.2015).

3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015

 Η Εκτελεστική Επιτροπή Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 της Τράπεζας της Ελλάδος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ 
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ 

F
(2)

Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολού−
μενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπη−
ρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Αριθμ. Συνεδρίαση 2/735/22.10.2015)

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄/195/17.8.2007), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4141/2013 
(ΦΕΚ Α΄/81/5.4.2013 ) και το άρθρο 10 του Ν. 4281/2014 
(ΦΕΚ Α΄/160/8.8.2014),

2. Την υπ’ αριθμ. 11/720/16.7.2015 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πι−
στοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν 
υπηρεσίες σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Ν. 3606/2007», 
(ΦΕΚ Β΄/1780/19.8.2015).

3. Την υπ’ αριθμ. 1/735/22.10.2015 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Τρο−
ποποίηση της απόφασης 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού 
Συμβουλίου «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων 
που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
Ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β΄/1780/19.8.2015)». 

4. Τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τρά−
πεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

5. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ A΄/98/22.4.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα»,

6. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν.2166/1993 
(ΦΕΚ Α΄137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρ−
θρου 18 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α΄43) και αντικαταστάθηκε 
από την παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν.2324/1995 (ΦΕΚ 
Α΄146), αποφασίζουν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Πεδίο εφαρμογής − Γενικές αρχές

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα πιστωτικά 
ιδρύματα της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 3 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄/107/5.5.2014), τα οποία 
έχουν λάβει άδεια και εποπτεύονται από την Τράπεζα 
της Ελλάδος.

Άρθρο 2

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα απασχολούν, κατά την πα−
ροχή των υπηρεσιών:

(α) της λήψης και διαβίβασης εντολών,

nspyliop
Highlight
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(β) της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών,
(γ) της παροχής επενδυτικών συμβουλών,
(δ) της διαχείρισης χαρτοφυλακίων,
(ε) της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης,
(στ) της διάθεσης μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων 

οργανισμών συλλογικών επενδύσεων,
(ζ) της εκκαθάρισης συναλλαγών επί χρηματοπιστω−

τικών μέσων,
μόνον πρόσωπα που διαθέτουν Πιστοποιητικό Καταλ−

ληλότητας (στο εξής: «Πιστοποιητικό»), που εκδίδεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, με την επιφύ−
λαξη των οριζομένων στο άρθρο 17. 

Η ως άνω υποχρέωση αφορά επίσης την, δυνάμει 
της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 4099/2012, 
απασχόληση ή συνεργασία με φυσικά πρόσωπα για τη 
διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανι−
σμών συλλογικών επενδύσεων.

2. Κάτοχος Πιστοποιητικού Καταλληλότητας το οποίο 
έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμ−
φωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι σε ισχύ, δεν απαιτείται, 
για την απασχόλησή του σε ή τη συνεργασία του με τα 
πιστωτικά ιδρύματα στην παροχή των ανωτέρω υπηρε−
σιών, να αποκτήσει Πιστοποιητικό που χορηγείται από 
την Τράπεζα της Ελλάδος. 

3. Τα πιστωτικά ιδρύματα υιοθετούν κατάλληλους 
μηχανισμούς και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται 
η ευχερής ταυτοποίηση των απασχολούμενων προσώ−
πων και ο έλεγχος επαγγελματικής καταλληλότητας 
τους από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά και την 
Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα απόφαση.

4. Υπάλληλοι και στελέχη υποκαταστημάτων ελληνι−
κών πιστωτικών ιδρυμάτων σε άλλο κράτος–μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν δραστηριοποιούνται 
στην ελληνική αγορά, εξαιρούνται της υποχρέωσης κα−
τοχής του Πιστοποιητικού της παραγράφου 1, υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι ισοδύναμου Πιστοποιητι−
κού Καταλληλότητας που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί 
από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους−μέλους 
στο οποίο έχει την έδρα του το υποκατάστημα. Το πι−
στοποιητικό υποβάλλεται σε επίσημη μετάφραση στην 
Τράπεζα της Ελλάδος συνοδευόμενο από βεβαίωση της 
αρμόδιας εποπτικής αρχής από την οποία προκύπτουν 
οι υπηρεσίες που επιτρέπεται να παρέχει ο κάτοχός του.

5. Τα πιστωτικά ιδρύματα τηρούν ονομαστικό αρχείο 
των πιστοποιημένων προσώπων που απασχολούν ή με 
τα οποία συνεργάζονται, με ένδειξη του χρόνου έκδο−
σης του Πιστοποιητικού και του χρόνου έναρξης και 
διακοπής της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών. 
Τα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν επίσης σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να ανανεώνεται 
έγκαιρα η ισχύς του Πιστοποιητικού των προσώπων που 
απασχολούν ή με τα οποία συνεργάζονται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 20. Η καταχώρηση απα−
σχολούμενου ή συνεργαζόμενου προσώπου στο αρχείο 
διατηρείται για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από το χρόνο 
στον οποίο το πρόσωπο έχει παύσει να παρέχει τις 
υπηρεσίες για λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος. 

6. Στην ιστοσελίδα κάθε πιστωτικού ιδρύματος τηρεί−
ται από 1.10.2015 πίνακας πιστοποιημένων προσώπων, με 
αναφορά στο είδος του πιστοποιητικού και το χρόνο 
κτήσης του, ο οποίος ενημερώνεται περιοδικά.

Άρθρο 3

1. Το Πιστοποιητικό, ανάλογα με τον τύπο του, αντι−
στοιχεί στην παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 
1 του άρθρου 2, ως εξής:

(α1) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες. Το 
Πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της λή−
ψης και διαβίβασης εντολών και της εκτέλεσης εντολών 
για λογαριασμό τρίτων των παραγράφων 1(α) και 1(β) 
του άρθρου 4 του Ν. 3606/2007 επί των χρηματοπιστω−
τικών μέσων των παραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρου 
5 του Ν. 3606/2007 (κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων, τίτλοι χρηματαγοράς). 

(α2) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊό−
ντα. Το Πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία 
της λήψης και διαβίβασης εντολών και της εκτέλεσης 
εντολών για λογαριασμό τρίτων των παραγράφων 1(α) 
και 1(β) του άρθρου 4 του Ν. 3606/2007 επί των χρημα−
τοπιστωτικών μέσων των παραγράφων (δ), (ε), (στ), (ζ), 
(η), (θ) και (ι) του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007 (παράγωγα 
προϊόντα).

(β1) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξί−
ες. Το Πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία 
της παροχής συμβουλών της παραγράφου 1(ε) του άρ−
θρου 4 του Ν. 3606/2007 επί των χρηματοπιστωτικών 
μέσων των παραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 
του Ν. 3606/2007 (κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων, τίτλοι χρηματαγοράς).

(β) Παροχή επενδυτικών συμβουλών Το Πιστοποιη−
τικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της παροχής 
συμβουλών της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 4 του 
Ν. 3606/2007 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων του 
άρθρου 5 του Ν. 3606/2007.

(γ) Διαχείριση χαρτοφυλακίων. Το Πιστοποιητικό αφο−
ρά στην επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτο−
φυλακίων πελατών της παραγράφου 1(δ) του άρθρου 
4 του Ν. 3606/2007 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων 
του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007 και στη διαχείριση χαρ−
τοφυλακίου συλλογικών επενδύσεων από τις εταιρείες 
του άρθρου 1 στοιχεία (γ) ως (ε). 

(δ) Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστω−
τικά μέσα ή εκδότες. Το Πιστοποιητικό αφορά στην 
υπηρεσία της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και 
της χρηματοοικονομικής ανάλυσης της παραγράφου 
2(ε) του άρθρου 4 του Ν. 3606/2007 επί των χρημα−
τοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007.

(ε) Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων ορ−
γανισμών συλλογικών επενδύσεων. Το Πιστοποιητικό 
αφορά στη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή 
μετοχών ΟΣΕΚΑ ή και άλλων οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων.

(στ1) Εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών. Το 
Πιστοποιητικό αφορά στην υπηρεσία του καθορισμού 
θέσεων, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των 
καθαρών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη διενέρ−
γεια συναλλαγών επί κινητών αξιών και της διασφάλισης 
της διαθεσιμότητας των χρηματοπιστωτικών μέσων, 
των ρευστών διαθεσίμων ή και των δύο για την κάλυψη 
της έκθεσης που προκύπτει από τις εν λόγω θέσεις.

(στ2) Εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων. Το 
Πιστοποιητικό αφορά στην υπηρεσία του καθορισμού 
θέσεων, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των 
καθαρών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη διε−
νέργεια συναλλαγών επί παραγώγων και της διασφά−
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λισης της διαθεσιμότητας των χρηματοπιστωτικών 
μέσων, των ρευστών διαθεσίμων ή και των δύο για 
την κάλυψη της έκθεσης που προκύπτει από τις εν 
λόγω θέσεις.

2. Το Πιστοποιητικό (δ) παρέχει επιπλέον τη δυνατό−
τητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστο−
ποιητικά (α1), (α2), (β1), (β), (γ) και (ε). Το Πιστοποιητικό 
(γ) παρέχει επιπλέον και τη δυνατότητα παροχής των 
υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), 
(β1), (β) και (ε). Το Πιστοποιητικό (β) παρέχει επιπλέον 
και τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύ−
πτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1) και (ε). Το Πιστο−
ποιητικό (β1) παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής 
των υπηρεσιών που καλύπτει το Πιστοποιητικό (α1) και 
(ε). Το Πιστοποιητικό (α2) παρέχει επιπλέον και τη δυ−
νατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτουν τα 
Πιστοποιητικά (α1) και (ε). Το Πιστοποιητικό (α1) παρέχει 
επιπλέον και τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών 
που καλύπτει το Πιστοποιητικό (ε).

Άρθρο 4 

1. Πιστοποιητικό χορηγείται από την Τράπεζα της Ελ−
λάδος, εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο:

(α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, 
(β) πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις προσωπικής 

αξιοπιστίας, ακεραιότητας και ήθους σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β, 

(γ) έχει συμμετάσχει με επιτυχία στις Εξετάσεις Πι−
στοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 
έως 14 ή στο Σεμινάριο Πιστοποίησης και τη σχετική 
με αυτό γραπτή εξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 16 ή εμπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 15 και

(δ) έχει καταβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος τέλος 
Πιστοποίησης που ανέρχεται σε εκατό ευρώ (€ 100). 

2. Η ισχύς Πιστοποιητικού που έχει χορηγηθεί από 
την Τράπεζα της Ελλάδος ανανεώνεται, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 20, από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, ανεξάρτητα αν το πιστοποιη−
μένο πρόσωπο απασχολείται σε πιστωτικό ίδρυμα του 
άρθρου 1 κατά το χρόνο ανανέωσης. Για την ανανέωση 
ισχύος Πιστοποιητικού χορηγείται νέο Πιστοποιητικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας

Άρθρο 5 

1. Δεν χορηγείται Πιστοποιητικό, εάν:
(α) τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν καταδικαστεί 

τελεσίδικα για αδικήματα που συνιστούν κώλυμα διο−
ρισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα 
σχετικώς οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 
του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ A΄/26/2007), ή έχουν απολυθεί 
από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους, σύμφωνα με 
τον ίδιο ως άνω νόμο, ή έχουν καταδικαστεί τελεσίδι−
κα για αδικήματα των άρθρων 398 ή 406 του Ποινικού 
Κώδικα ή της νομοθεσίας για την προστασία της κε−
φαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν 
προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης 
της αγοράς (N. 3340/2005 ΦΕΚ Α΄/112 και προϊσχύσαντες 
Ν. 3632/1928, άρθρο 34, Ν. 1969/1991 άρθρο 71 παρ. 1, 
Ν. 1806/1988 άρθρο 33, ανάλογα με το χρόνο τέλεσης 
του αδικήματος) και της νομοθεσίας για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

με σκοπό την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες (N. 3691/2008, ΦΕΚ Α΄/166, και προϊ−
σχύσας Ν. 2331/1995, ΦΕΚ Α΄/173, ανάλογα με τον χρόνο 
τέλεσης του αδικήματος),

(β) έχει επιβληθεί στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα χρη−
ματικό πρόστιμο, σωρευτικά, τουλάχιστον δέκα χιλιάδων 
ευρώ (€ 10.000), για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία 
προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων ή για το οποίο 
έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που απορ−
ρίπτει την προσφυγή, για παράβαση:

(βα) των Κανονισμών και Κωδίκων Δεοντολογίας που 
αφορούν στον χρηματοοικονομικό τομέα, και ιδίως − 
εφαρμοζομένων ανάλογα με τον χρόνο τέλεσης της 
παράβασης − της Υπουργικής απόφασης 2263/Β.500/24−
4−97 «Κώδικας δεοντολογίας επιχειρήσεων παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)» (ΦΕΚ Β΄/340), της 
Υπουργικής απόφασης 15/1998 (ΦΕΚ Β΄/1257), και της 
απόφασης 2/132/19.5.1998 «Κώδικας Δεοντολογίας Εται−
ρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (AΕΔAΚ) και 
Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕX)» της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄/615), και όπως αντικατα−
στάθηκαν και ισχύουν, και ειδικότερα της 1/452/1.11.2007 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες Συμπεριφοράς ΑΕΠΕΥ» (ΦΕΚ 
Β΄/2136), της 1/462/7.2.2008 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός 
Συμπεριφοράς ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ» (ΦΕΚ Β΄/297), της από−
φασης 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργανωτικές απαιτήσεις 
για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερό−
ντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων 
και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλα−
κα και εταιρείας διαχείρισης» (ΦΕΚ Β΄/12/10.1.2013), της 
3/460/10.1.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Κανονισμός Αναδοχών 
(ΦΕΚ Β΄/97) και της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄/1487), όπως ισχύει,

(ββ) των διατάξεων του Ν. 3340/2005, καθώς και 
των προϊσχυσάντων Ν. 1969/1991 άρθρο 72, και του 
Π.δ. 53/1992, ανάλογα με το χρόνο τέλεσης της παρά−
βασης,

(βγ) των διατάξεων του Ν. 3691/2008 και του προϊ−
σχύσαντος Ν. 2331/1995 ανάλογα με τον χρόνο τέλεσης 
της παράβασης,

(βδ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 3606/2007 
και της προϊσχυσάσης παραγράφου 1 του άρθρου 4 
του Ν. 2396/1996 ανάλογα με τον χρόνο τέλεσης της 
παράβασης,

(βε) των διατάξεων του κατ’ εξουσιοδότηση Κανο−
νισμού (ΕΕ) 231/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς 
συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαι−
ρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματο−
φύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία.

2. Οι αρνητικές προϋποθέσεις της προηγούμενης 
παραγράφου καλύπτουν και τις περιπτώσεις εκείνες 
που η αναφερόμενη ή αντίστοιχη παράβαση έχει λάβει 
χώρα εκτός της ελληνικής επικράτειας, ή η αντίστοι−
χη κύρωση ή καταδίκη έχει επιβληθεί από αρμόδιες 
αρχές ή όργανα άλλης χώρας, καθώς επίσης και στις 
περιπτώσεις στις οποίες αρμόδια αρχή ή αρμόδιο όρ−
γανο άλλης χώρας έχει αρνηθεί να παράσχει ή έχει 
ανακαλέσει αντίστοιχο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας 
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από ενδιαφερόμενα πρόσωπα για λόγους που συν−
δέονται με την εν γένει προσωπική αξιοπιστία του 
ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 6

Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί, στην περίπτωση 
που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5, να 
χορηγεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 4, Πιστοποιητικό 
εφόσον έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την επιβολή 
της αντίστοιχης κύρωσης, λαμβανομένης ιδίως υπόψη 
της φύσης και της σοβαρότητας της παράβασης, στην 
οποία είχε υποπέσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, του 
βαθμού συσχέτισης της παράβασης με το αντικείμενο 
του αιτουμένου πιστοποιητικού και ειδικά του είδους 
της υπηρεσίας που αυτό αφορά, τυχόν άλλης σχετικής 
καταδίκης, κύρωσης ή ποινής που έχουν επιβληθεί στο 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο και τυχόν άλλων σχετικών 
εκκρεμών διώξεων οιασδήποτε φύσεως (ποινικής, διοι−
κητικής ή πειθαρχικής) που εκκρεμούν κατά του ενδια−
φερόμενου προσώπου.

Άρθρο 7

Προς εξέταση της συνδρομής των στοιχείων (α) και (β) 
της παραγράφου 1 του άρθρου 5, υποβάλλονται ατομικά 
ή μέσω του πιστωτικού ιδρύματος – εργοδότη, υπεύθυνη 
δήλωση του υποψήφιου προς Πιστοποίηση προσώπου, 
αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης καθώς και 
υπεύθυνη δήλωση περί μη άσκησης ποινικής διώξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις 

καταλληλότητας για τη συμμετοχή
στις Εξετάσεις και το Σεμινάριο Πιστοποίησης

Άρθρο 8

Οι τυπικές προϋποθέσεις καταλληλότητας (τυπικά 
προσόντα) για τη συμμετοχή των υποψήφιων στις Εξε−
τάσεις Πιστοποίησης των άρθρων 11−14, κατά περίπτωση, 
είναι οι εξής:

1. Για τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (ε), (στ1) ή (στ2) του 
άρθρου 3, οι υποψήφιοι κατέχουν Απολυτήριο Λυκείου.

2. Για τα Πιστοποιητικά (β1) και (β), οι υποψήφιοι κα−
τέχουν:

(α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή, κατά την 
κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, άλλο εκπαιδευτικό 
τίτλο ισοδύναμου μεταλυκειακού φορέα εκπαίδευσης 
τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, και

(β) αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως εξής:
(βα) έξι τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε 
καθεστώς μερικής απασχόλησης στον χρηματοπιστω−
τικό τομέα μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών, ή 
εναλλακτικά.

(ββ) έξι τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους απα−
σχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε καθε−
στώς μερικής απασχόλησης ως ασκούμενοι στη συγκε−
κριμένη υπηρεσία ή δραστηριότητα μετά την απόκτηση 
του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο Κεφάλαιο Ε.

Εναλλακτικά των προϋποθέσεων (α) και (β) παραπάνω, 
οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στις Εξετάσεις 
εφόσον διαθέτουν Απολυτήριο Λυκείου και αποδεδειγ−

μένη εργασιακή εμπειρία επτά (7) τουλάχιστον ετών 
σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τον αντίστοιχο 
συνολικά χρόνο σε καθεστώς μερικής απασχόλησης 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

3. Για τα Πιστοποιητικά (γ) και (δ) οι υποψήφιοι κατέχουν:
(α) Πτυχίο οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης Ανώ−

τατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαι−
δευτικού Ιδρύματος ή, κατά την κρίση της Τράπεζας 
της Ελλάδος, άλλο εκπαιδευτικό τίτλο ισοδύναμου με−
ταλυκειακού φορέα εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον 
διάρκειας οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης, και

(β) αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως εξής:
(βα) δώδεκα τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε κα−
θεστώς μερικής απασχόλησης στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών, ή

(ββ) δώδεκα τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλή−
ρους απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο 
σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ως ασκούμενοι στη 
συγκεκριμένη υπηρεσία ή δραστηριότητα, μετά την από−
κτηση του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στο Κεφάλαιο Ε, ή

(βγ) έξι τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε κα−
θεστώς μερικής απασχόλησης στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, μετά την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπου−
δών οικονομικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης, ή

(βδ) έξι τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε 
καθεστώς μερικής απασχόλησης ως ασκούμενοι στη 
συγκεκριμένη υπηρεσία ή δραστηριότητα, μετά την 
απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οικονομικής 
ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης.

Άρθρο 9 

Η συμμετοχή στο Σεμινάριο Πιστοποίησης (α1) ή (ε) 
ή (στ1) ή (στ2) του άρθρου 16 επιτρέπεται εφόσον το 
υποψήφιο πρόσωπο έχει Απολυτήριο Λυκείου και προϋ−
πηρεσία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στην υπηρεσία 
της «Λήψης και Διαβίβασης Εντολών σε Κινητές Αξίες» 
ή, αντίστοιχα, στην υπηρεσία «Διάθεσης μεριδίων ή με−
τοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύ−
σεων» ή στην υπηρεσία της «Εκκαθάρισης συναλλαγών», 
σύμφωνα με το άρθρο 17.

Άρθρο 10

1. Προς επιβεβαίωση των τυπικών προσόντων προ−
σκομίζονται σωρευτικά:

(α) αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον ερ−
γοδότη ή βεβαίωση συνεργασίας υπέχουσα θέση υπεύ−
θυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην οποία περιγρά−
φεται αναλυτικά και με ευκρίνεια το αντικείμενο και 
το χρονικό διάστημα απασχόλησης του υποψηφίου και 
αναφέρεται ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη, 

(β) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για το αντίστοιχο 
ως άνω χρονικό διάστημα από την οποία προκύπτει η 
σχέση απασχόλησης του υποψήφιου με την εταιρεία που 
εξέδωσε τη βεβαίωση προϋπηρεσίας ή ο κλάδος απα−
σχόλησης του υποψήφιου σε περίπτωση συνεργασίας, 

(γ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, και
(δ) επικυρωμένο αντίγραφο για κάθε τίτλο σπουδών.
2. Η επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων προέρχεται 

από πραγματική απασχόληση ή συνεργασία με πιστωτικό 
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ίδρυμα του Ν. 4261/2014, με εταιρεία του Ν. 3606/2007 ή του 
Ν. 4099/2012 ή με άλλη εταιρεία του χρηματοπιστωτικού 
τομέα ή από απασχόληση με αντικείμενο την παροχή των 
υπηρεσιών του άρθρου 4 του Ν. 3606/2007 στο Δημόσιο ή 
σε φορέα του ευρύτερου Δημοσίου τομέα ή σε ιδιωτικές 
εταιρείες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

3. Στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 5, 8 και 9, 
η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον κρίνει απαραίτητο, 
μπορεί να προβαίνει στις εξής ενέργειες:

(α) ζητεί από το πιστωτικό ίδρυμα και το εκάστοτε 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο διευκρινίσεις,

(β) ζητεί συστατικές επιστολές, και
(γ) επικοινωνεί και ζητεί πληροφορίες από αρχές ή 

άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, προκειμένου να επιβεβαιώσει ή διευκρινίσει 
την συνδρομή των προϋποθέσεων προσωπικής αξιο−
πιστίας των υποψήφιων για πιστοποίηση προσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Εξετάσεις και Σεμινάριο Πιστοποίησης 

Άρθρο 11

1. Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης (α1), (α2), (β1), (β), (γ), (δ), 
(ε), (στ1) και (στ2) διενεργούνται συντονισμένα τουλά−
χιστον μια φορά κάθε έτος. 

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος με απόφασή της διενεργεί 
εξετάσεις ή αναθέτει, βάσει κοινής απόφασης με την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη διενέργεια των εξετάσε−
ων στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής 
Ένωσης Τραπεζών ή στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σε 
συνδεδεμένες με αυτό εταιρείες ή σε Τμήμα Χρηματο−
οικονομικής Επιστήμης ΑΕΙ ή σε Τμήμα Οικονομικής Επι−
στήμης ΑΕΙ ή σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή σε 
άλλο ανεξάρτητο – μη συνδεδεμένο με Εταιρεία υποκεί−
μενη στις υποχρεώσεις του άρθρου 14 του Ν. 3606/2007 
– φορέα αντίστοιχης επάρκειας εφόσον παρέχονται τα 
εχέγγυα για την ομαλή διεξαγωγή των Εξετάσεων Πι−
στοποίησης. Προς κρίση της επάρκειας ενδιαφερόμενου 
για τη διοργάνωση Εξετάσεων Πιστοποίησης φορέα, η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος 
εξετάζουν, μεταξύ άλλων, την υλικοτεχνική υποδομή του 
και τις εσωτερικές διαδικασίες του που σχετίζονται με 
τη διοργάνωση εξετάσεων.

Άρθρο 12

1. Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης περιλαμβάνουν δύο δια−
κριτά τμήματα. Το πρώτο τμήμα φέρει τον τίτλο «Νομο−
θετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» και καλύπτει εξεταστέα 
ύλη που αφορά στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας 
της κεφαλαιαγοράς. Το δεύτερο τμήμα φέρει τον τίτλο 
«Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» και καλύπτει εξετα−
στέα ύλη που περιλαμβάνει ειδικά θέματα σχετικά με 
την παροχή της υπηρεσίας για την οποία χορηγείται 
το Πιστοποιητικό. 

2. Το τμήμα «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» και 
το τμήμα «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» αποτελούν 
αντικείμενο αυτοτελούς εξέτασης.

3. Το τμήμα «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» αποτε−
λείται από επιμέρους ενότητες που εξετάζονται αυτο−
τελώς και αντιστοιχούν σε κάθε Πιστοποιητικό, ως εξής: 

• για το Πιστοποιητικό (α1): ειδικά θέματα (α1),
• για το Πιστοποιητικό (α2): ειδικά θέματα (α1) και 

ειδικά θέματα (α2),

• για το Πιστοποιητικό (β1): ειδικά θέματα (α1) και 
ειδικά θέματα (β1),

• για το Πιστοποιητικό (β): ειδικά θέματα (α1), ειδικά 
θέματα (α2), ειδικά θέματα (β1) και ειδικά θέματα (β),

• για το Πιστοποιητικό (γ): ειδικά θέματα (α1), ειδικά 
θέματα (α2), ειδικά θέματα (β1), ειδικά θέματα (β) και 
ειδικά θέματα (γ),

• για το Πιστοποιητικό (δ): ειδικά θέματα (α1), ειδικά 
θέματα (α2), ειδικά θέματα (β1) ειδικά θέματα (β), ειδικά 
θέματα (γ) και ειδικά θέματα (δ),

• για το Πιστοποιητικό (ε): ειδικά θέματα (ε).
• για το Πιστοποιητικό (στ1): ειδικά θέματα (στ1). 
• για το Πιστοποιητικό (στ2): ειδικά θέματα (στ2).
4. Για την απόκτηση Πιστοποιητικού, το ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο συμμετέχει επιτυχώς στις εξετάσεις τόσο του 
τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» 
όσο και όλων των επί μέρους ενοτήτων του τμήματος 
«Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» που αντιστοιχούν στο 
προς απόκτηση Πιστοποιητικό και καθορίζονται στην 
παράγραφο 3. 

5. Σε περίπτωση επιτυχίας μόνο στο τμήμα «Νομοθε−
τικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» ή σε μερικές ενότητες 
του τμήματος «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς», το εν−
διαφερόμενο πρόσωπο έχει τη δυνατότητα, μέσα σε 
διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία διενέργειας των 
εξετάσεων, να συμμετέχει στην εξέταση των υπόλοιπων 
ενοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση του συ−
γκεκριμένου Πιστοποιητικού. Μετά την παρέλευση των 
δύο ετών, απαιτείται η εκ νέου συμμετοχή στην εξέταση 
τόσο του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγο−
ράς» όσο και σε όλες τις ενότητες του τμήματος «Ειδικά 
Θέματα Κεφαλαιαγοράς» που αντιστοιχούν στο προς 
απόκτηση Πιστοποιητικό.

Άρθρο 13

1. Η εξεταστέα ύλη για το τμήμα με τίτλο «Νομοθε−
τικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» περιλαμβάνει ενδεικτικά 
τα εξής: 

(α) θέματα λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, των αγο−
ρών, και των εποπτευόμενων εταιρειών,

(β) θέματα διαφάνειας και προστασίας επενδυτών, 
σύγκρουσης συμφερόντων, και συμπεριφοράς κατά την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών,

(γ) θέματα προστασίας της κεφαλαιαγοράς από πρά−
ξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορί−
ες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς και πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
με σκοπό την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες, και

(δ) θέματα εισαγωγής και διαπραγμάτευσης χρημα−
τοπιστωτικών μέσων και πληροφόρησης επενδυτών.

2. Η εξεταστέα ύλη του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο 
Κεφαλαιαγοράς» μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα 
με το Πιστοποιητικό.

3. Η εξεταστέα ύλη του τμήματος «Ειδικά Θέματα 
Κεφαλαιαγοράς» αφορά σε θέματα χρηματοοικονομικής 
επιστήμης που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρε−
σίες που αντιστοιχούν στον κάθε τύπο Πιστοποιητικού, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 1 του 
άρθρου 2. Ειδικά για την ενότητα «Λήψη, διαβίβαση και 
εκτέλεση εντολών σε κινητές αξίες», η εξεταστέα ύλη 
περιλαμβάνει και θέματα διάθεσης μεριδίων οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων. 
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4. Η εξεταστέα ύλη καθορίζεται με κοινή απόφαση 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της 
Ελλάδος, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εξετάσεων 
του άρθρου 14 του Ν. 3606/2007. 

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να αναρτά στην 
ιστοσελίδα της παραδείγματα ερωτήσεων τα οποία 
επιμελείται η Επιτροπή Εξετάσεων.

Άρθρο 14

1. Η διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης των άρθρων 
11 έως 13 και 16 εποπτεύεται από την τριμελή Επιτροπή Εξε−
τάσεων του άρθρου 14 του Ν. 3606/2007, που αποτελείται 
από πρόσωπα με διδακτική εμπειρία στη χρηματοοικο−
νομική επιστήμη και στη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς. 
Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με κοινή απόφαση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος 
και περιλαμβάνουν ένα μέλος που προτείνεται από την Επι−
τροπή Κεφαλαιαγοράς, ένα μέλος που προτείνεται από τη 
Τράπεζα της Ελλάδος και έναν καθηγητή ΑΕΙ με ειδίκευση 
στη χρηματοοικονομική επιστήμη, ως Πρόεδρο. Η θητεία 
των μελών της Επιτροπής Εξετάσεων είναι διετής. Τα μέλη 
της Επιτροπής Εξετάσεων δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν, 
άμεσα ή έμμεσα, σε εκπαιδευτική ή άλλη δραστηριότητα 
που σχετίζεται με το περιεχόμενο ή τη διεξαγωγή των 
εξετάσεων πιστοποίησης.

2. Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι γραπτές και 
έχουν τη μορφή ερωτήσεων με πολλαπλές απαντήσεις 
(multiple choice). Ο τρόπος διεξαγωγής των Εξετάσεων, 
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, που αφορά στην 
οργάνωση και διεξαγωγή των Εξετάσεων και στην αξιο−
λόγηση των συμμετεχόντων σε αυτές, καθορίζονται από 
την Επιτροπή Εξετάσεων κατόπιν διαβούλευσης με την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος. 

3. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των Εξετάσεων 
καθορίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την 
Τράπεζα της Ελλάδος. Η Επιτροπή Εξετάσεων διαμορ−
φώνει και διατυπώνει τα θέματα των εξετάσεων διασφα−
λίζοντας την εμπιστευτικότητά τους και επιλαμβάνεται 
τυχόν διευκρινίσεων επί των θεμάτων καθώς και της 
ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων. Μετά τη διεξαγωγή 
των εξετάσεων και την αξιολόγηση των απαντήσεων 
των συμμετεχόντων σε αυτές, η Επιτροπή Εξετάσεων 
ετοιμάζει και υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
και στην Τράπεζα της Ελλάδος πρακτικό, στο οποίο πε−
ριλαμβάνονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Τυχόν 
ανακοινώσεις της Επιτροπής Εξετάσεων που αφορούν 
στη διενέργεια των εξετάσεων καταχωρούνται στην 
ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 15

Πιστοποιητικό χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος 
σε κατόχους ισοδύναμων Πιστοποιητικών τα οποία έχουν 
εκδοθεί ή αναγνωριστεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές 
της κεφαλαιαγοράς των κρατών−μελών της IOSCO, εφόσον 
οι υποψήφιοι συμμετέχουν επιτυχώς στην εξέταση του τμή−
ματος «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» και πληρούν 
τα ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας του Κεφα−
λαίου Β. Το προς αναγνώριση Πιστοποιητικό υποβάλλεται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος σε επίσημη μετάφραση.

Άρθρο 16

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος με απόφασή της διενεργεί 
απευθείας ή αναθέτει, βάσει κοινής απόφασης με την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη διενέργεια Σεμιναρίου 
Πιστοποίησης (α1), (ε), (στ1) και (στ2), τουλάχιστον μία 
φορά κάθε έτος, στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο 
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ή στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών και σε συνδεδεμένες με αυτό εταιρείες, ή σε 
Τμήμα Χρηματοοικονομικής Επιστήμης ΑΕΙ ή σε Τμήμα 
Οικονομικής Επιστήμης ΑΕΙ ή σε Τμήμα Διοίκησης Επι−
χειρήσεων ΑΕΙ ή σε άλλο ανεξάρτητο – μη συνδεδεμένο 
με Εταιρεία υποκείμενη στις υποχρεώσεις του άρθρου 
14 του Ν. 3606/2007 – φορέα αντίστοιχης επάρκειας 
εφόσον παρέχονται τα εχέγγυα για την ομαλή διεξα−
γωγή του Σεμιναρίου Πιστοποίησης. Προς κρίση της 
επάρκειας ενδιαφερόμενου για τη διενέργεια Σεμιναρί−
ου Πιστοποίησης φορέα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 
η Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζουν, μεταξύ άλλων, την 
υλικοτεχνική υποδομή του, την κατάρτιση και εμπειρία 
των εισηγητών/ εκπαιδευτών του και τις εσωτερικές 
διαδικασίες του που σχετίζονται με τη διοργάνωση σε−
μιναρίων και εξετάσεων.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για τη διοργάνωση σεμιναρίου 
πιστοποίησης φορείς υποβάλλουν έγκαιρα στην Επι−
τροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Τράπεζα της Ελλάδος 
φάκελο προς αξιολόγηση.

3. Με κάθε φάκελο Σεμιναρίου Πιστοποίησης που υπο−
βάλλεται προς αξιολόγηση καταβάλλεται τέλος αξι−
ολόγησης που ανέρχεται συνολικά σε τρεις χιλιάδες 
ευρώ (€ 3.000) εξ ημισείας καταβλητέα στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

4. Ο υποβαλλόμενος προς αξιολόγηση φάκελος περι−
λαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

(α) περιγραφή του περιεχομένου/ύλης του σεμιναρίου 
πιστοποίησης και τυχόν διαθέσιμο υλικό που θα δίνεται 
στους συμμετέχοντες,

(β) βιογραφικό σημείωμα των εκπαιδευτών/ειση−
γητών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να διαθέτουν πενταετή 
τουλάχιστον διδακτική ή επαγγελματική εμπειρία στο 
αντικείμενο,

(γ) ώρες διάρκειας του σεμιναρίου,
(δ) περιγραφή των εσωτερικών διαδικασιών που παρέ−

χουν τα εχέγγυα της καλής διεξαγωγής του σεμιναρίου 
και διοργάνωσης των σχετικών εξετάσεων.

5. Η αξιολόγηση της επάρκειας των φορέων που δεν 
αναφέρονται ρητά στην παράγραφο 1 και του Σεμι−
ναρίου Πιστοποίησης διεξάγεται από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος με τη 
συνδρομή της Επιτροπής Εξετάσεων. Τα πρόσωπα που 
συμμετέχουν στην αξιολόγηση Σεμιναρίου Πιστοποίη−
σης δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη διεξαγωγή 
τους. Πρόσωπα που συνδέονται με το φορέα που υπο−
βάλλει φάκελο δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση του 
συγκεκριμένου φακέλου. 

6. Τυχόν σημαντικές αλλαγές ή προσθήκες για την 
κάλυψη ύλης και άλλων πιστοποιητικών σε φάκελο της 
παραγράφου 2 που έχει υποβάλει φορέας στον οποίο 
ανατέθηκε η διεξαγωγή Σεμιναρίου, υποβάλλονται προς 
έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τρά−
πεζα της Ελλάδος. Για την αξιολόγηση των εν λόγω 
σημαντικών αλλαγών καταβάλλεται τέλος διακοσίων 
ευρώ (€ 200), εισπραττόμενο εξ ημισείας από τις εν 
λόγω εποπτικές αρχές.

7. H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελ−
λάδος διατηρούν το δικαίωμα της παρακολούθησης 
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της διεξαγωγής οποιουδήποτε σεμιναρίου, οι δε φορείς 
διενέργειας σεμιναρίων διευκολύνουν την Επιτροπή Κε−
φαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος προς αυτή 
την κατεύθυνση προκειμένου να διακριβώνεται η τήρηση 
των προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί. 

8. Οι φορείς διενέργειας Σεμιναρίων Πιστοποίησης 
αναρτούν στην ιστοσελίδα τους, και διατηρούν μέχρι 
την ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου, πληροφορίες για 
το σεμινάριο, όπως έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της 
παρούσας απόφασης. Πληροφορίες σχετικά με τη διε−
ξαγωγή Σεμιναρίων Πιστοποίησης αναρτώνται και στις 
ιστοσελίδες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

9. Το Σεμινάριο Πιστοποίησης καλύπτει:
(α) τα θέματα του «Νομοθετικού Πλαισίου της Κεφα−

λαιαγοράς», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρά−
γραφο 1 του άρθρου 13, και

(β) τα «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» που περι−
λαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη της ενότητας που 
αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α1), (ε), (στ1) ή (στ2) 
αντίστοιχα.

10. Με τη λήξη του Σεμιναρίου Πιστοποίησης, οι συμ−
μετέχοντες υποψήφιοι λαμβάνουν μέρος σε γραπτή 
εξέταση που καλύπτει το περιεχόμενο του Σεμιναρίου. 
Η διεξαγωγή της εξέτασης διέπεται από τα οριζόμενα 
στο άρθρο 14.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ασκούμενο προσωπικό

Άρθρο 17

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα, 
κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου 2, να 
απασχολούν για την παροχή των υπηρεσιών (α) και (δ) 
έως (ζ) της εν λόγω παραγράφου, ενήλικα πρόσωπα, 
τα οποία δεν διαθέτουν το σχετικό Πιστοποιητικό αλλά 
ενεργούν ως ασκούμενοι υπό την εποπτεία και ευθύνη 
προσώπων που απασχολούν τα πιστωτικά ιδρύματα και 
τα οποία διαθέτουν το σχετικό Πιστοποιητικό.

2. Ο αριθμός των ασκούμενων προσώπων που απα−
σχολεί κάθε πιστωτικό ίδρυμα δεν υπερβαίνει το τε−
τραπλάσιο του συνολικού αριθμού των πιστοποιημένων 
προσώπων που απασχολεί το πιστωτικό ίδρυμα, ανά 
ειδικότητα πιστοποίησης, όπως προβλέπεται στην πα−
ράγραφο 1 του άρθρου 2 και ανά υπηρεσιακή μονάδα. 
Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, 
πραγματοποιείται στρογγυλοποίηση προς τα άνω. Το 
κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο που απασχολεί το πιστω−
τικό ίδρυμα δεν εποπτεύει περισσότερα από τέσσερα 
(4) ασκούμενα πρόσωπα.

3. Ειδικά για την παροχή της υπηρεσίας «Λήψη και 
διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες», το κάθε πιστο−
ποιημένο πρόσωπο που απασχολείται στην παροχή της 
εν λόγω υπηρεσίας μπορεί να εποπτεύει μέχρι οκτώ (8) 
ασκούμενα πρόσωπα.

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τη δυνατότητα, κατά 
παρέκκλιση των ανωτέρω, να προσδιορίζει διαφορετική 
αναλογία ασκούμενων προς πιστοποιημένα πρόσωπα 
πιστωτικού ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος 
του πιστωτικού ιδρύματος, την επάρκεια και αποτελε−
σματικότητα του συστήματος εκπαίδευσης του προ−
σωπικού του και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Άρθρο 18

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζουν ότι τα ασκού−
μενα πρόσωπα:

(α) πληρούν τα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας, που 
προβλέπονται στο άρθρο 5,

(β) παρέχουν την εκάστοτε επενδυτική υπηρεσία υπό 
τον έλεγχο και εποπτεία πιστοποιημένου ως προς την 
εν λόγω υπηρεσία προσώπου που απασχολείται στο 
πιστωτικό ίδρυμα, και

(γ) αποκτούν το σχετικό Πιστοποιητικό σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ, εντός χρονικού διαστήματος 
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη απασχόλη−
σής τους στο πιστωτικό ίδρυμα στην παροχή υπηρεσιών 
(α) και (δ) έως (ζ) του άρθρου 2.

2. Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της 
περίπτωσης (γ) της προηγούμενης παραγράφου:

(α) ως αφετηρία τίθεται ο χρόνος κατά τον οποίο το 
ασκούμενο πρόσωπο άρχισε να παρέχει τις συγκεκρι−
μένες υπηρεσίες στο πιστωτικό ίδρυμα,

(β) προσμετράται ο χρόνος παροχής των συγκεκρι−
μένων υπηρεσιών σε διαφορετικές περιόδους απασχό−
λησης στο πιστωτικό ίδρυμα,

(γ) προσμετράται ο χρόνος κατά τον οποίο το εν 
λόγω πρόσωπο παρείχε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες 
σε πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρεία του Ν. 3606/2007 ή του 
Ν. 4099/2012 όπως ισχύει.

3. Τα πιστωτικά ιδρύματα τηρούν ονομαστικά για κάθε 
ασκούμενο πρόσωπο αρχείο, τουλάχιστον επί δέκα έτη 
από τη λήξη της άσκησης, που περιλαμβάνει τουλάχι−
στον το χρόνο έναρξης άσκησης, την προθεσμία εντός 
της οποίας πρέπει να αποκτηθεί το σχετικό Πιστοποιη−
τικό, καθώς και το όνομα του εποπτεύοντος το ασκού−
μενο πρόσωπο.

4. Εφόσον το ασκούμενο πρόσωπο δεν καταστεί κά−
τοχος Πιστοποιητικού εντός του χρονικού διαστήματος 
που προβλέπεται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 
1 είτε κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης ή στο Σεμινάριο Πιστοποίησης σύμφωνα 
με το άρθρο 16 είτε σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 
15, τα πιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζουν ότι το εν λόγω 
πρόσωπο παύει άμεσα να απασχολείται στην παροχή 
της αντίστοιχης υπηρεσίας μέχρις ότου αποκτήσει το 
σχετικό Πιστοποιητικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Διαδικαστικά ζητήματα – 
Ανανέωση ισχύος Πιστοποιητικού – 

Ανάκληση Πιστοποιητικού

Άρθρο 19

1. Για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης των 
άρθρων 11 έως 14 ή στο Σεμινάριο Πιστοποίησης του 
άρθρου 16 ή για την απόκτηση Πιστοποιητικού σύμφωνα 
με το άρθρο 15, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν εμπρό−
θεσμα στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετική αίτηση, το 
τέλος πιστοποίησης του στοιχείου (δ) της παραγράφου 
1 του άρθρου 4 και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 10, είτε 
ατομικά είτε μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων που τους 
απασχολούν ή με τα οποία συνεργάζονται.

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα συνεργάζονται με τον ενδι−
αφερόμενο για την εξασφάλιση της ακρίβειας και πλη−
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ρότητας των πληροφοριών που περιέχονται στην αίτη−
ση. Τα πιστωτικά ιδρύματα διαπιστώνουν τη συνδρομή 
των απαιτούμενων προϋποθέσεων των ενδιαφερομένων 
προσώπων και διατηρούν την ευθύνη για το σχετικό 
έλεγχο και την τήρηση αρχείου με τα απαιτούμενα στοι−
χεία, από τα οποία καθίσταται δυνατή η διακρίβωση 
της συνδρομής των εν λόγω προϋποθέσεων από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 5 του άρθρου 2. Η Τράπεζα της Ελλάδος 
είναι αρμόδια να επιλαμβάνεται τυχόν ενστάσεων−αντιρ−
ρήσεων των υποψηφίων.

3. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές, ανε−
ξάρτητα του λόγου μη εμπρόθεσμης υποβολής τους.

4. Το κόστος συμμετοχής υποψηφίων στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης των άρθρων 11 έως 14 ή στο Σεμινάριο 
Πιστοποίησης του άρθρου 16 ή στο Σεμινάριο Επιμόρ−
φωσης του άρθρου 20 διαμορφώνεται ελεύθερα από 
τους φορείς στους οποίους ανατίθεται η διενέργεια 
των Εξετάσεων ή του Σεμιναρίου και καταβάλλεται σε 
αυτούς είτε από τους υποψήφιους είτε από τα πιστω−
τικά ιδρύματα στα οποία απασχολούνται οι υποψήφιοι. 

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος συντάσσει κατάλογο με 
τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμ−
μετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ή στο Σεμινάριο 
Πιστοποίησης, ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσε−
λίδα της τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 
την ημερομηνία διεξαγωγής των Εξετάσεων ή του Σε−
μιναρίου.

6. Οι φορείς διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποί−
ησης και του Σεμιναρίου Πιστοποίησης ενημερώνουν 
έγκαιρα την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τη δι−
αδικασία των εξετάσεων, διασφαλίζουν την ομαλή και 
αποτελεσματική διεξαγωγή των εξετάσεων, την επαρκή 
επιτήρηση και το αδιάβλητο της διεξαγωγής τους. Εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το πέρας κάθε εξέτα−
σης, οι φορείς διεξαγωγής των εξετάσεων συντάσσουν 
και υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος πρακτικό, 
στο οποίο καταχωρούνται αναλυτικά στοιχεία για την 
προσέλευση και συμμετοχή υποψηφίων στις εξετάσεις, 
καθώς και τυχόν επισημάνσεις επί της διαδικασίας των 
εξετάσεων, περιλαμβανομένων προτάσεων βελτίωσής 
της.

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος συντάσσει πίνακα επιτυ−
χόντων με βάση τα αποτελέσματα των Εξετάσεων τον 
οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα της.

8. Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος τη−
ρείται πίνακας πιστοποιημένων προσώπων, ο οποίος 
ενημερώνεται περιοδικά.

Άρθρο 20

1. Πιστοποιητικό που χορηγείται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος βάσει της παρούσας απόφασης έχει ισχύ πέντε 
(5) ετών από την έκδοσή του. Η ισχύς Πιστοποιητικού 
ανανεώνεται ανά πέντε έτη μέσω συμμετοχής σε Σε−
μινάριο Επιμόρφωσης με αντικείμενο το νομοθετικό 
πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Προϋπόθεση για συμμετο−
χή στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης είναι το πιστοποιημένο 
πρόσωπο, κατ’ ελάχιστον για δύο (2) έτη, συνεχόμενα ή 
αθροιστικά, εντός της τελευταίας πενταετίας: 

α) να έχει διατελέσει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 
σε πιστωτικό ίδρυμα του άρθρου 1 της παρούσας από−
φασης ή σε εταιρεία του άρθρου 1 της 11/720/16.7.2015 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς ή σε συνδεδεμένο αντιπρόσωπό τους 
ή σε ασφαλιστική εταιρεία ή

β) να έχει εργασθεί αποδεδειγμένα σε καθεστώς πλή−
ρους απασχόλησης ή σε καθεστώς μερικής απασχό−
λησης για το ίδιο αθροιστικά χρονικό διάστημα (δύο 
έτη), σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε εταιρεία του άρθρου 1 
της 11/720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβου−
λίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή σε συνδεδεμένο 
αντιπρόσωπό τους στην παροχή μίας ή περισσοτέρων 
εκ των υπηρεσιών (α) έως (ζ) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 της παρούσας απόφασης ή, 

γ) να έχει εργασθεί αποδεδειγμένα σε καθεστώς πλή−
ρους απασχόλησης ή σε καθεστώς μερικής απασχόλη−
σης, για το ίδιο αθροιστικά χρονικό διάστημα (δύο έτη), 
σε ασφαλιστική εταιρεία στην παροχή της υπηρεσίας 
(στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας 
απόφασης ή 

δ) να έχει αποδεδειγμένη σχέση συνεργασίας με εται−
ρεία της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 4099/2012 
για την παροχή της υπηρεσίας (στ) της παραγράφου 1 
του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης. 

2. Τα πιστοποιημένα πρόσωπα που πληρούν την ανω−
τέρω προϋπόθεση δύνανται κατ’ επιλογή τους να ανανε−
ώσουν την ισχύ του πιστοποιητικού που κατέχουν μέσω 
επιτυχούς συμμετοχής στις Εξετάσεις του τμήματος 
«Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» των άρθρων 11 
έως 14.

3. Η ισχύς του πιστοποιητικού των προσώπων που δεν 
πληρούν την προϋπόθεση της παραγράφου 1 ανανεώ−
νεται μέσω επιτυχούς συμμετοχής στην εξέταση του 
τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς». 

4. Για τη συμμετοχή στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης, οι 
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος 
εντός της προθεσμίας που αυτή ορίζει, είτε ατομικά είτε 
μέσω του πιστωτικού ιδρύματος που τους απασχολεί, 
αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του άρ−
θρου 7 περί μη καταδίκης και περί μη άσκησης ποινικής 
διώξεως, βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη 
(ή βεβαίωση συνεργασίας με εταιρεία της παραγρά−
φου 4 του άρθρου 7 του Ν. 4099/2012), υπέχουσα θέση 
υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην οποία πε−
ριγράφεται αναλυτικά και με ευκρίνεια το αντικείμενο 
απασχόλησης του ενδιαφερόμενου και από την οποία 
προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης (ή συνερ−
γασίας) και ο χρόνος απόκτησης του πιστοποιητικού. 
Επίσης, με την αίτηση υποβάλλεται απόδειξη καταβολής 
του τέλους ανανέωσης ισχύος πιστοποιητικού το οποίο 
ανέρχεται στα τριάντα ευρώ (€ 30). Η Τράπεζα της 
Ελλάδος συντάσσει κατάλογο με τους συμμετέχοντες 
στο σεμινάριο επιμόρφωσης ο οποίος δημοσιοποιείται 
στην ιστοσελίδα της τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου. 
Κατά τα λοιπά διαδικαστικά, εφαρμόζονται αναλόγως 
οι διατάξεις του άρθρου 19.

5. Για την ανανέωση ισχύος πιστοποιητικού μέσω 
συμμετοχής στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης και τη σχετι−
κή ενημέρωση του πίνακα πιστοποιημένων προσώπων 
της παραγράφου 8 του άρθρου 19, προσκομίζεται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος η βεβαίωση περαίωσης του Σε−
μιναρίου Επιμόρφωσης που χορηγείται σύμφωνα με το 
άρθρο 21.

6. Για τη συμμετοχή στην εξέταση του τμήματος «Νο−
μοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς», οι ενδιαφερόμενοι 
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υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός της προ−
θεσμίας που αυτή ορίζει, είτε ατομικά είτε μέσω του 
πιστωτικού ιδρύματος που τους απασχολεί, σχετική 
αίτηση, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του άρ−
θρου 7 περί μη καταδίκης και περί μη άσκησης ποινικής 
διώξεως καθώς και απόδειξη καταβολής του τέλους 
ανανέωσης ισχύος πιστοποιητικού το οποίο ανέρχεται 
στα τριάντα ευρώ (€ 30). Κατά τα λοιπά διαδικαστικά, 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 19.

7. Προκειμένου για την ανανέωση ισχύος των Πιστο−
ποιητικών (α1) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 
3, ο χρόνος από την έκδοση υπολογίζεται με βάση το 
πιο πρόσφατα αποκτηθέν Πιστοποιητικό.

8. Η ανανέωση Πιστοποιητικού (α1) έως (δ) μέσω συμ−
μετοχής σε Σεμινάριο Επιμόρφωσης συνεπάγεται την 
ταυτόχρονη ανανέωση του Πιστοποιητικού (ε). 

9. Αναφορικά με τα πιστοποιητικά (α2) και (β1), ειδι−
κότερα, η ανανέωση ισχύος του ενός πιστοποιητικού 
συνεπάγεται και την ανανέωση ισχύος του άλλου πι−
στοποιητικού για το ίδιο χρονικό διάστημα.

10. Η ισχύς πιστοποιητικού το οποίο δεν ανανεώνεται με 
την ως άνω διαδικασία παύει στο τέλος του έτους κατά το 
οποίο συμπληρώνεται η σχετική πενταετία και το όνομα 
του κατόχου του Πιστοποιητικού διαγράφεται από τον 
πίνακα πιστοποιημένων προσώπων των άρθρων 2 και 19.

Άρθρο 21

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος με απόφασή της διενεργεί 
απευθείας ή αναθέτει, βάσει κοινής απόφασης με την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη διενέργεια του Σεμιναρίου 
Επιμόρφωσης του άρθρου 20 στο Ελληνικό Τραπεζι−
κό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ή στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών και σε συνδεδεμένες με αυτό 
εταιρείες ή σε Τμήμα Χρηματοοικονομικής Επιστήμης 
ΑΕΙ ή σε Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΑΕΙ ή σε Τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή σε άλλο ανεξάρτητο – μη 
συνδεδεμένο με Εταιρεία υποκείμενη στις υποχρεώσεις 
του άρθρου 14 του Ν. 3606/2007 – φορέα αντίστοιχης 
επάρκειας εφόσον παρέχονται εχέγγυα για την ομαλή 
διεξαγωγή Σεμιναρίου Επιμόρφωσης. Προς κρίση της 
επάρκειας ενδιαφερόμενου για τη διενέργεια Σεμινα−
ρίου Επιμόρφωσης φορέα, εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η 
υλικοτεχνική υποδομή του, η κατάρτιση και εμπειρία των 
εισηγητών/ εκπαιδευτών του και οι εσωτερικές διαδικα−
σίες του που σχετίζονται με τη διοργάνωση σεμιναρίων.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για τη διοργάνωση Σεμιναρίου 
Επιμόρφωσης φορείς υποβάλλουν έγκαιρα στην Επι−
τροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
φάκελο προς αξιολόγηση. 

3. Με κάθε φάκελο Σεμιναρίου Επιμόρφωσης που υπο−
βάλλεται προς αξιολόγηση καταβάλλεται τέλος αξι−
ολόγησης που ανέρχεται συνολικά σε τρεις χιλιάδες 
ευρώ (€ 3.000) εξ ημισείας καταβλητέα στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

4. Ο υποβαλλόμενος προς αξιολόγηση φάκελος περι−
λαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

(α) περιγραφή του περιεχομένου/ύλης του σεμιναρίου 
επιμόρφωσης και τυχόν διαθέσιμο υλικό που θα δίνεται 
στους συμμετέχοντες,

(β) βιογραφικό σημείωμα των εκπαιδευτών/εισηγητών,
(γ) ώρες διάρκειας του σεμιναρίου,
(δ) διαδικασία αξιολόγησης της κατανόησης των συμ−

μετεχόντων,

(ε) περιγραφή των εσωτερικών διαδικασιών που παρέ−
χουν τα εχέγγυα της καλής διεξαγωγής του σεμιναρίου.

5. Η αξιολόγηση της επάρκειας των φορέων που δεν 
αναφέρονται ρητά στην παράγραφο 1 και του Σεμιναρί−
ου Επιμόρφωσης διεξάγεται από την Επιτροπή Κεφαλαι−
αγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος με τη συνδρομή της 
Επιτροπής Εξετάσεων. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν 
στην αξιολόγηση σεμιναρίων επιμόρφωσης δεν επιτρέ−
πεται να συμμετέχουν στη διεξαγωγή τους. Πρόσωπα 
που συνδέονται με το φορέα που υποβάλλει φάκελο 
δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου 
φακέλου. 

6. Τυχόν σημαντικές αλλαγές σε φάκελο της παρα−
γράφου 2 που έχει υποβάλει φορέας στον οποίο ανα−
τέθηκε η διεξαγωγή Σεμιναρίου Επιμόρφωσης υποβάλ−
λονται προς έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
και την Τράπεζα της Ελλάδος. Για την αξιολόγηση των 
εν λόγω σημαντικών αλλαγών καταβάλλεται τέλος δια−
κοσίων ευρώ (€ 200), εισπραττόμενο εξ ημισείας από 
τις εν λόγω εποπτικές αρχές.

7. H Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελ−
λάδος διατηρούν το δικαίωμα της παρακολούθησης 
της διεξαγωγής οποιουδήποτε σεμιναρίου, οι δε φορείς 
διενέργειας σεμιναρίων διευκολύνουν την Επιτροπή Κε−
φαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος προς αυτή 
την κατεύθυνση προκειμένου να διακριβώνεται η τήρηση 
των προδιαγραφών που είχαν εγκριθεί.

8. Οι φορείς διενέργειας σεμιναρίων επιμόρφωσης 
αναρτούν στην ιστοσελίδα τους, και διατηρούν μέχρι 
την ολοκλήρωση του κάθε σεμιναρίου, πληροφορίες 
για το σεμινάριο, όπως έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο 
της παρούσας απόφασης. Πληροφορίες σχετικά με τη 
διεξαγωγή Σεμιναρίων Επιμόρφωσης αναρτώνται και 
στις ιστοσελίδες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 
της Τράπεζας της Ελλάδος.

9. Το Σεμινάριο Επιμόρφωσης επικεντρώνεται στις 
μεταβολές που έχουν επέλθει στο κανονιστικό πλαί−
σιο της κεφαλαιαγοράς κατά την τελευταία πενταετία 
από το έτος διοργάνωσής του. Στους συμμετέχοντες 
οι οποίοι παρακολουθούν επιτυχώς το σεμινάριο επι−
μόρφωσης χορηγείται σχετική βεβαίωση περαίωσης 
του σεμιναρίου.

Άρθρο 22

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από κοινού με την Τράπε−
ζα της Ελλάδος ελέγχει και αξιολογεί τις Εξετάσεις Πι−
στοποίησης των άρθρων 11 έως 14, το Σεμινάριο Πιστο−
ποίησης του άρθρου 16 και το Σεμινάριο Επιμόρφωσης 
του άρθρου 20 και, αν διαπιστώνει παράβαση νόμου, είτε 
αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν ενστάσεως−προσφυγής, 
μπορεί να αποφασίζει την επανάληψή τους ολικώς ή με−
ρικώς. Για παραλείψεις ή πλημμέλειες, που επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση, μπορεί, αντί επαναλήψεως 
των Εξετάσεων ή του Σεμιναρίου, να ανατίθεται στην 
Επιτροπή Εξετάσεων ή στους φορείς διεξαγωγής Εξετά−
σεων ή των Σεμιναρίων η συμπλήρωση ή διόρθωση των 
παραλείψεων ή πλημμελειών. Σε περίπτωση σοβαρών 
παραλείψεων ή πλημμελειών, μπορούν να λαμβάνονται 
μέτρα που περιλαμβάνουν έως και την ακύρωση της 
ανάθεσης διεξαγωγής Εξετάσεων ή Σεμιναρίου.
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Άρθρο 23

1. Το χορηγούμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος 
Πιστοποιητικό αφαιρείται εάν διαπιστωθεί ότι:

(α) δεν συντρέχει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση του εν λόγω 
Πιστοποιητικού, ιδίως δε αν συντρέχουν οι συνθήκες 
του άρθρου 5 ή

(β) η χορήγησή του βασίσθηκε σε ψευδείς ή παραπλα−
νητικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν από το πιστω−
τικό ίδρυμα ή το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

2. Η εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου δεν 
θίγει τη δυνατότητα σωρευτικής επιβολής και άλλων 
κυρώσεων, προβλεπόμενων από το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο, ιδίως των προβλεπόμενων σχετικά με τη λει−
τουργία της κεφαλαιαγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις

Άρθρο 24

1. Πιστοποιητικά τα οποία είχαν εκδοθεί σύμφωνα με 
την ήδη καταργηθείσα απόφαση 1/294/19.02.2004 του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
αντιστοιχούν στα Πιστοποιητικά της παρούσας απόφα−
σης ως εξής:

(α) το Πιστοποιητικό υπεύθυνου λήψης και διαβίβασης 
εντολών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α1),

(β) το Πιστοποιητικό υπεύθυνου εκτέλεσης εντολών 
αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α1),

(γ) το Πιστοποιητικό υπεύθυνου παροχής επενδυτικών 
συμβουλών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (β1), 

(δ) το Πιστοποιητικό υπεύθυνου διαχείρισης χαρτο−
φυλακίου πελατών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (γ),

(ε) το Πιστοποιητικό του αναλυτή μετοχών αντιστοιχεί 
στο Πιστοποιητικό (δ).

2. Η πιστοποίηση πωλητή αμοιβαίων κεφαλαίων, η 
οποία έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των 
άρθρων 2 και 3 της απόφασης 2/462/7.2.2008 (ΦΕΚ 
Β΄/297/25.02.2008) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς παραμένει σε ισχύ για χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης 
της παρούσας απόφασης. Εντός του εν λόγω χρονικού 
διαστήματος, οι κάτοχοι της συγκεκριμένης πιστοποίη−
σης ενεργούν για την απόκτηση του Πιστοποιητικού (ε) 
είτε μέσω συμμετοχής στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης με 
αντικείμενο το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς 
είτε μέσω επιτυχούς συμμετοχής στις Εξετάσεις του 
τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς», σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί στους κατόχους 
του πιστοποιητικού εκκαθαριστή αξιών ή του πιστοποι−
ητικού εκκαθαριστή παραγώγων, τα οποία έχουν χορη−
γηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
από το Χρηματιστήριο Αθηνών ή συνδεδεμένες με αυτό 
εταιρείες κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού Εκκαθάρισης 
Συναλλαγών, το Πιστοποιητικό (στ1) ή (στ2) αντίστοιχα, 
με διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 
της αρχικής χορήγησής του από το Χρηματιστήριο Αθη−
νών ή τις συνδεδεμένες με αυτό εταιρείες. Η ισχύς του 
Πιστοποιητικού ανανεώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 20, ως εξής: 

(α) Η ισχύς πιστοποιητικού το οποίο έχει αποκτηθεί 
έως την 31.12.2011, ανανεώνεται μέχρι το τέλος του 2017. 

(β) Η ισχύς πιστοποιητικού το οποίο έχει αποκτηθεί 
μετά την 1.1.2012, ανανεώνεται μέχρι το τέλος του έτους 
κατά το οποίο συμπληρώνονται πέντε (5) έτη από την 
απόκτησή του.

Τα Πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου παρα−
μένουν σε ισχύ μέχρι την ανανέωσή τους.

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί στους κατόχους 
του πιστοποιητικού Γνώσεων Παραγώγων ή του πιστο−
ποιητικού Συμβούλου Πελατών ή του πιστοποιητικού 
Διαπραγματευτή/ Ειδικού Διαπραγματευτή της Αγο−
ράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα οποία 
έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την ήδη καταργηθείσα 
απόφαση 5/24.11.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Πιστοποιητικό (α2) μέχρι το 
τέλος του 2017. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, 
οι κάτοχοι του εν λόγω Πιστοποιητικού ενεργούν για 
την ανανέωσή του είτε μέσω συμμετοχής στο Σεμινάριο 
Επιμόρφωσης με αντικείμενο το νομοθετικό πλαίσιο 
της κεφαλαιαγοράς είτε μέσω επιτυχούς συμμετοχής 
στις Εξετάσεις του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο Κε−
φαλαιαγοράς», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
20. Το Πιστοποιητικό (α2) παραμένει σε ισχύ μέχρι την 
ανανέωσή του.

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί στους κατόχους 
του Πιστοποιητικού υπεύθυνου παροχής επενδυτικών 
συμβουλών, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με την ήδη 
καταργηθείσα απόφαση 1/294/19.02.2004 του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον 
αυτό συνδυάζεται με το πιστοποιητικό Γνώσεων Παρα−
γώγων ή το πιστοποιητικό Συμβούλου Πελατών ή το πι−
στοποιητικό Διαπραγματευτή/ Ειδικού Διαπραγματευτή 
της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 
τα οποία έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την ήδη κα−
ταργηθείσα απόφαση 5/24.11.2005 του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Πιστοποιητικό 
(β) μέχρι το τέλος του 2017. Εντός του ίδιου χρονικού 
διαστήματος, οι κάτοχοι του εν λόγω Πιστοποιητικού 
ενεργούν για την ανανέωσή του είτε μέσω συμμετοχής 
στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης με αντικείμενο το νομοθε−
τικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς είτε μέσω επιτυχούς 
συμμετοχής στις Εξετάσεις του τμήματος «Νομοθετικό 
Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς», σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 20. Το Πιστοποιητικό (β) παραμένει σε ισχύ 
μέχρι την ανανέωσή του.

6. Οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι της παραγράφου 
2 του άρθρου 71 του Ν. 3606/2007 ανανεώνουν, μέχρι το 
τέλος του 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
20 την ισχύ της πιστοποίησης που κατέχουν. Η πιστο−
ποίηση παραμένει σε ισχύ μέχρι την ανανέωσή της.

7. Οι κάτοχοι Πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με προγενέστερη κοινή 
απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαια−
γοράς για την Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας 
υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων ανα−
φορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δεν 
έχουν λάβει μέρος σε εξετάσεις για την ανανέωσή του, 
ενεργούν για την ανανέωση της ισχύος του Πιστοποι−
ητικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, μέχρι 
το τέλος του έτους 2016 ή, εφόσον το Πιστοποιητικό 
λήγει σε μεταγενέστερη ημερομηνία του έτους 2015, 
επιλέγουν μεταξύ α) της ανανέωσής του μέσω επιτυ−
χούς συμμετοχής σε εξετάσεις κατά το τελευταίο έτος 
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της αρχικής περιόδου ισχύος του και β) της ανανέωσης 
αυτού, νωρίτερα, μετά τη συμπλήρωση 5ετίας, μέσω 
επιτυχούς συμμετοχής σε Σεμινάριο Επιμόρφωσης, 
εφόσον συντρέχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις του 
άρθρου 20.

8. Φορείς στους οποίους έχει ήδη ανατεθεί η διεξαγω−
γή Σεμιναρίου Πιστοποίησης (α1) του άρθρου 16, περι−
λαμβανομένων των σχετικών εξετάσεων, δεν απαιτείται 
να υποβάλουν φάκελο αξιολόγησης για τη διενέργεια 
του συγκεκριμένου Σεμιναρίου, εφόσον δεν έχουν επέλ−
θει σημαντικές αλλαγές σε αυτό.

9. Η από 17.4.2014 Κοινή απόφαση του Δ.Σ. της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος (ΦΕΚ Β΄/1617/19.6.2014) περί Συγκρότησης 
Διαρκούς Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια των 
εξετάσεων παραμένει σε ισχύ.

10. Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής 
Ένωσης Τραπεζών και τα Ελληνικά Χρηματιστήρια – 
Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών 
(ΕΧΑΕ), στα οποία είχε ανατεθεί η διενέργεια των Εξε−
τάσεων Πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 της 
καταργηθείσας κοινής απόφασης του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 1168/16.6.2009), θα 
εξακολουθήσουν να διενεργούν τις εν λόγω εξετάσεις 
μέχρι το πέρας του έτους 2015.

Άρθρο 25
Έναρξη Ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται 

η Κοινή απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄/1781/19.8.2015).

3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015

 Η Εκτελεστική Επιτροπή Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 της Τράπεζας της Ελλάδος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ 
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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