
 

 

 

  

   

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Νομοθετικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς 
27-30 Σεπτεμβρίου 2016 

 

 

Σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

(ΦΕΚ Β’ 2452/13.11.2015) και με την έγκριση των εν λόγω εποπτικών αρχών, το ΕΤΙ προσφέρει 

Σεμινάριο Επιμόρφωσης με αντικείμενο το νομοθετικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς, για την 

ανανέωση της ισχύος των πιστοποιητικών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών α1, α2, 

β1, β, γ και δ.  

 

Σκοπός: 

Όπως ορίζει το άρθρο 21 παρ. 9 της ως άνω Κοινής Απόφασης, το «Σεμινάριο Επιμόρφωσης 

επικεντρώνεται στις μεταβολές που έχουν επέλθει στο κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς 

κατά την τελευταία πενταετία από το έτος διοργάνωσής του». Ως εκ τούτου, σκοπός του 

παρόντος Σεμιναρίου είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων των πιστοποιημένων επαγγελματιών 

του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα στην ύλη του νομοθετικού πλαισίου, όπως αυτό 

διαμορφώθηκε την τελευταία πενταετία, με σύνδεση των γνώσεων που διαθέτουν ήδη και των 

τροποποιήσεων που επήλθαν ανά ενότητα. 

Σημειώνεται ότι το ΕΤΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω Κοινής Απόφασης, θα 

προβαίνει - εφόσον είναι αναγκαίο - σε αναθεώρηση του περιεχομένου του Σεμιναρίου, 

διασφαλίζοντας την έγκυρη επιμόρφωση των επαγγελματιών του κλάδου.    

 

Θεματολογία 

Το Σεμινάριο διαρθρώνεται σε 7 ενότητες, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Κοινής Απόφασης της 

Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση 

καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 

3606/2007» (ΦΕΚ Β’ 2452/13.11.2015) – βλ. παρακάτω «Θεματικές ενότητες». Η ύλη καλύπτει 

τη θεματολογία και των 7 ενοτήτων, με έμφαση σε εκείνες όπου επήλθαν οι περισσότερες και 

σημαντικότερες αλλαγές.  



 

 

Συμμετέχοντες  

Οι κάτοχοι πιστοποιητικών α1, α2, β1, β, γ ή δ για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, οι 

οποίοι επιθυμούν ανανέωση της ισχύος των πιστοποιητικών τους και πληρούν τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 20 της Κοινής Απόφασης της Τραπέζης της Ελλάδος και της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β’ 2452/13.11.2015) «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων 

απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 

του Ν. 3606/2007».  

Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες υποβάλλουν φάκελο δικαιολογητικών στην εποπτική 

αρχή που τους έχει απονείμει το πιστοποιητικό που επιθυμούν να ανανεώσουν (Τράπεζα της 

Ελλάδος ή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις που έχουν 

αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των δύο αρχών (www.bankofgreece.gr και www.hcmc.gr) και εντός 

των προθεσμιών που αναγράφονται σε αυτές. Οι εγκεκριμένοι προς επαναπιστοποίηση 

ενδιαφερόμενοι ανακοινώνονται από την ΤτΕ και την ΕΚ σε σχετικές καταστάσεις (βλ. 

ιστοσελίδες των δύο αρχών). 

  

∆ιάρκεια εκπαίδευσης και τελικό τεστ 

Η εκπαίδευση διαρκεί 16 ώρες. Ολοκληρώνεται με on-line τεστ αξιολόγησης της κατανόησης 

των συμμετεχόντων, διάρκειας 60 λεπτών, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε 

το επιθυμεί ο συμμετέχων μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου της 

εκπαίδευσης στην αίθουσα. Η πρόσβαση στο τεστ γίνεται με ειδικά στοιχεία πρόσβασης 

(username και password) που χορηγεί το ΕΤΙ.  

Το τεστ αποτελείται από 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και η βάση επιτυχίας είναι το 60%. 

Η διεξαγωγή του τεστ γίνεται με σύνδεση στο διαδίκτυο, στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης του ΕΤΙ (www.etilearning.gr), με χρήση φυλλομετρητή (web browser). Ο 

συμμετέχων εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία πρόσβασης και στη συνέχεια ακολουθεί τις 

οδηγίες που παρέχονται από την πλατφόρμα. 

Στους επιτυχόντες απονέμεται Βεβαίωση Περαίωσης, την οποία προσκομίζουν στις εποπτικές 

αρχές για την ανανέωση του πιστοποιητικού τους.   

Σημειώνεται ότι, πριν από τη διεξαγωγή του τελικού τεστ, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να 

συμπληρώσουν φόρμα ποιοτικής αξιολόγησης του Σεμιναρίου, η οποία βρίσκεται αναρτημένη 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

 

Εκπαιδευτικό υλικό:  

 Σημειώσεις – παρουσιάσεις  

 Ενημερωτικό υλικό 

 



 

 

 

Χρόνος διεξαγωγής: 27 – 30 Σεπτεμβρίου 2016 (ώρες 16:30 - 20:30) 

 

Κόστος συμμετοχής: 280 €.  

Στο ποσό περιλαμβάνονται η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στο τελικό τεστ. 

 

 

 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Μασσαλίας 1, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕ∆ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κα Σπηλιοπούλου). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των 

διδάκτρων. Η οριστική διεξαγωγή του σεμιναρίου αποφασίζεται μόλις ανακοινωθεί η τελική λίστα των 

συμμετεχόντων στις εξετάσεις από τους αρμόδιους φορείς. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ 

 

 

Θεματικές  ενότητες 

 
 

 
 
1. Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών 

2. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων  

3. ∆ευτερογενής ∆ιαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών  

4. Εισαγωγή Χρηματοπιστωτικών Μέσων σε Οργανωμένες Αγορές 

5. Υποχρεώσεις Ενημέρωσης και ∆ιαφάνειας στην Κεφαλαιαγορά  

6. Προστασία της Κεφαλαιαγοράς από Πράξεις Προσώπων που Κατέχουν Προνομιακές 

Πληροφορίες και από Πράξεις Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση της Αγοράς) 

7. Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές ∆ραστηριότητες και 

της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
 
 
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 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο: 

 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

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 20/9/2016  

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 



 
 

 


