
 

 

 

 

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 16 - 19 Μαρτίου 2009  

Γραπτή εξέταση: 27 Μαρτίου 2009 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινή απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών διοργανώνει Σεμινάρια Πιστοποίησης, για την απόκτηση πιστοποιητικού 
επαγγελματικής επάρκειας για τη «Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες» 
(πιστοποιητικό α1).  

1. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η εκπαίδευση, όπως έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, περιλαμβάνει θέματα θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς 
και λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες.  

Διάρκεια: 32 ώρες, από τις οποίες 

• 16 ώρες αφιερώνονται στην ανάπτυξη του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, και 

• 16 ώρες στην εμπέδωση των ειδικών θεμάτων που αφορούν την υπηρεσία λήψης και 
διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες. 

Εκπαιδευτικό υλικό:  

• Τα νέα, επικαιροποιημένα εγχειρίδια του ΕΤΙ: 

• «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς»  

• «Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής – Λήψη και διαβίβαση εντολών»  

• Σημειώσεις – παρουσιάσεις  

• Ενημερωτικό υλικό 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:  

16 - 19 Μαρτίου 2009 (ώρες 8:30 - 16:30). 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αθήνα, Σίνα 11, 3ος όροφος. 

 



 

 

2. ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

Ημερομηνία: 27 Μαρτίου 2009.  

Χώρος εξετάσεων: Θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΕΤΙ (www.hba.gr/eti).  

Κανονισμός εξετάσεων: Για τους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης 
ισχύουν οι ανακοινώσεις της Εξεταστικής Επιτροπής (αναρτημένες στις ιστοσελίδες της 
Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
(www.hcmc.gr). Διευκρινίσεις παρέχονται και από την ιστοσελίδα του ΕΤΙ.   

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:  

Οι υποψήφιοι - υπάλληλοι και στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων -  
που έχουν εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 
περιλαμβάνονται στις σχετικές καταστάσεις τους (βλ. ιστοσελίδες ΤτΕ, ΕΚ και ΕΤΙ).   

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 450 €.  

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα εγχειρίδια 
και η γραπτή εξέταση. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κ. Τασάκος). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 

 

Θεματικές  ενότητες 

 
 

 
 
Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

 
• ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

o Χρηματοπιστωτικά μέσα 
 

o Επενδυτικές υπηρεσίες 
 

o Επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ίδρυση και λειτουργία) 
 

o Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες  
 

o Διατάξεις για την προστασία των επενδυτών 
 

o Συστήματα αποζημίωσης επενδυτών 
 
• ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
 

o Φορείς διαχείρισης των οργανωμένων αγορών  
 

o Μέλη της οργανωμένης αγοράς 
 
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 
 

o Διαδικασία εισαγωγής / διαγραφής κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά 
 

o Υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας  
 

• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 
o Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών  
 
o Προνομιακές πληροφορίες και υπόχρεα πρόσωπα 

 
o Yποχρέωση γνωστοποίησης προνομιακών πληροφοριών 

 
o Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών υπόχρεων προσώπων 

 
o Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς  

 
o Ενδεικτικές πρακτικές χειραγώγησης  

 
o Εξαιρέσεις από την απαγόρευση χειραγώγησης  

 
 
 
 



 

 

 
• ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

o Υπόχρεα πρόσωπα για την πρόληψη και αναφορά ύποπτων συναλλαγών 
 
o Οι υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών 

για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 
την αναφορά ύποπτων συναλλαγών 

 
o Αρμόδιες αρχές και επιβολή κυρώσεων 

 
 
 
Β. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες  
 
• Βασικές στατιστικές έννοιες (κίνδυνος, απόδοση) 
 
• Χρονική αξία χρήματος 
 
• Είδη κινδύνου (αγοράς, επιτοκίου, λειτουργικός, αντισυμβαλλομένου, συστημικός) 
 
• Σχέση κινδύνου και απόδοσης 
 
• Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου 
 
• Δομή και οργάνωση αγορών 
 
• Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών 
 
• Τίτλοι σταθερού εισοδήματος (βασικά χαρακτηριστικά) 
 
• Μετοχικοί τίτλοι (βασικά χαρακτηριστικά) 
 
• Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (βασικά χαρακτηριστικά) 
 
• Χρηματιστηριακοί δείκτες (ΓΔΧΑ, FTSE-20, FTSE-40 κ.ά.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 
 
 
Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το 

σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη 

που προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν 

καθοριστικούς παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της 

μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι 

πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» 

που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Ονοματεπώνυμο: 

 Μονάδα: 
 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 
 
Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 9/3/2009  

στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 
 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


