
 

 

 

 

 

  

   

 

Νομοθεηικό πλαίζιο κεθαλαιαγοπάρ  

Σεμινάπιο Επιμόπθωζηρ με ηη μέθοδο e-LEARNING για ηην ανανέωζη 

ηων πιζηοποιηηικών (α1-δ) 

Αππίλιορ – Νοέμβπιορ 2021 

 

 

ύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 18/809/21.2.2018, ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Κνηλήο Απόθαζεο ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο (ΦΔΚ Β’ 1925/30.5.2018), ην ΔΣΙ πξνζθέξεη εκηλάξην Δπηκόξθσζεο γηα ηελ 

ανανέωζη ηηρ ιζσύορ ηων πιζηοποιηηικών παποσήρ επενδςηικών ςπηπεζιών α1, α2, 

β1, β, γ και δ κε ηε κέζνδν e-learning. εκεηώλεηαη όηη: 

 δίλεηαη πξόζβαζε ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό κέζσ δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο, 

 ν εθπαηδεπόκελνο επηιέγεη ηνλ ρξόλν θαη ηόπν παξαθνινύζεζεο, 

 ε on-line παξαθνινύζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ δελ απαηηεί εγθαηάζηαζε εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο 

από ηνλ ρξήζηε, 

 νη πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνύ δελ ππεξβαίλνπλ απηέο ηνπ κέζνπ ρξήζηε, 

 κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ηαπηόρξνλα κεγάιεο νκάδεο εθπαηδεπνκέλσλ.  

 

Σκοπόρ: 

Όπσο νξίδεη ην άξζξν 21 παξ. 10 ησλ αλσηέξσ Απνθάζεσλ, ην «εκηλάξην Δπηκόξθσζεο 

επηθεληξώλεηαη ζηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην θαλνληζηηθό πιαίζην ηεο θεθαιαηαγνξάο 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία από ην έηνο δηνξγάλσζήο ηνπ». Ωο εθ ηνύηνπ, ζθνπόο ηνπ 

παξόληνο εκηλαξίνπ είλαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ γλώζεσλ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ επαγγεικαηηώλ 

ηνπ επξύηεξνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα ζηελ ύιε ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ, όπσο απηό 

δηακνξθώζεθε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, κε ζύλδεζε ησλ γλώζεσλ πνπ δηαζέηνπλ ήδε θαη ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ πνπ επήιζαλ αλά ελόηεηα. 

εκεηώλεηαη όηη ην ΔΣΙ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ Κνηλώλ Απνθάζεσλ, ζα 

πξνβαίλεη - εθόζνλ είλαη αλαγθαίν - ζε αλαζεώξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εκηλαξίνπ, 

δηαζθαιίδνληαο ηελ έγθπξε επηκόξθσζε ησλ επαγγεικαηηώλ ηνπ θιάδνπ.  



 

 

Θεμαηολογία 

Σν εκηλάξην δηαξζξώλεηαη ζε 7 ενόηηηερ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο Κνηλήο Απόθαζεο ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (ΦΔΚ Β΄5992/31.12.2018) «Ύιε 

εμεηάζεσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαηαιιειόηεηαο πξνζώπσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 93 ηνπ Ν. 4514/2018» (ΦΔΚ Α’ 14/30.1.2018) – βι. παξαθάησ «Θεκαηηθέο 

ελόηεηεο». Η ύιε θαιύπηεη ηε ζεκαηνινγία θαη ησλ 7 ελνηήησλ, κε έκθαζε ζε εθείλεο όπνπ 

επήιζαλ νη πεξηζζόηεξεο θαη ζεκαληηθόηεξεο αιιαγέο.  

 

Σςμμεηέσονηερ  

Οη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθώλ α1, α2, β1, β, γ ή δ γηα ηελ παξνρή επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ, νη νπνίνη 

επηζπκνύλ αλαλέσζε ηεο ηζρύνο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ηνπο θαη πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 20, ηεο Απόθαζεο 18/809/21.2.2018 ηνπ Γ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαζώο θαη 

ηεο Κνηλήο Απόθαζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, (ΦΔΚ Β΄ 

931/16.3.2018) «Πηζηνπνίεζε θαηαιιειόηεηαο πξνζώπσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 93 ηνπ Ν. 4514/2018». Οη ζπκκεηέρνληεο εγθξίλνληαη από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη 

ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο (βι. 

ηζηνζειίδεο ΣηΔ, ΔΚ). 

  

Μέθοδορ εκπαίδεςζηρ 

Οη εθπαηδεπόκελνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα κπαίλνπλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ ΔΣΙ 

(https://elearning.eti.gr/) νπνηεδήπνηε θαη όζεο θνξέο ην επηζπκνύλ, κέζα ζην πξνθαζνξηζκέλν 

ρξνληθό πιαίζην πνπ ηνπο δίλεηαη κε ηελ εγγξαθή ηνπο, θαζώο δελ απαηηείηαη ε ηαπηόρξνλε 

θπζηθή παξνπζία εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλσλ. Σν εκηλάξην e-learning πεξηιακβάλεη: 

 γενικέρ πληποθοπίερ (Καλνληζκνί Παξαθνινύζεζεο θαη Αμηνιόγεζεο) 

 εκπαιδεςηικό ςλικό δηαξζξσκέλν ζε 7 ελόηεηεο κε ηε κνξθή δηαδξαζηηθήο 

ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο 

 ζπλνδεπηηθό πιηθό - βνεζήκαηα (e-book κε ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ θεθαιαηαγνξά) 

 επωηήζειρ αςηοαξιολόγηζηρ ζην ηέινο θάζε ελόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

 ηελικό ηεζη καηανόηζηρ, ε επηηπρία ζην νπνίν νδεγεί ζηε ρνξήγεζε «Βεβαίσζεο 

πεξαίσζεο» ηνπ εκηλαξίνπ. 

Η κάζεζε επηηπγράλεηαη κέζα από ηε δηάδξαζε κε ην ειεθηξνληθό εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ηελ – 

θαηά βνύιεζε - ρξήζε ησλ ζπλνδεπηηθώλ βνεζεκάησλ, κε ειεύζεξε επηινγή ηνπ ρξόλνπ 

κειέηεο ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. εκεηώλεηαη όηη ε παξαθνινύζεζε όισλ ησλ 

ελνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ είλαη ππνρξεσηηθή, πξνθεηκέλνπ λα «μεθιεηδώζεη» ε 

https://elearning.eti.gr/


 

 

πξόζβαζε ζην ηειηθό ηεζη. Σν ζύζηεκα ηεο πιαηθόξκαο θαηαγξάθεη απηόκαηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο παξαθνινύζεζεο θάζε ελόηεηαο ηνπ καζήκαηνο, θαζώο θαη ηνπ ζπλόινπ απηώλ. 

Οη εθπαηδεπόκελνη ππνζηεξίδνληαη από εθπαηδεπηή γηα ηελ επίιπζε ηπρόλ απνξηώλ κέζσ 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, θαζ’ όιε ηελ πεξίνδν ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Γηα ηελ θαιύηεξε 

αθνκνίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, πξνηείλεηαη ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα επαλαιάβνπλ ηελ 

παξαθνινύζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κηα θνξά, πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο. 

Πξηλ από ηε δηεμαγσγή ηνπ ηειηθνύ ηεζη, νη εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ θόξκα 

πνηνηηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ εκηλαξίνπ, ε νπνία βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθόξκα. 

Σν εκηλάξην νινθιεξώλεηαη κε ηελ ηειηθή δνθηκαζίαο θαηαλόεζεο, έλα on-line ηεζη δηάξθεηαο 60 

ιεπηώλ, ην νπνίν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί νπνηεδήπνηε ην επηζπκεί ν ζπκκεηέρσλ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο παξαθνινύζεζεο όισλ ησλ ελνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Σν ηεζη 

απνηειείηαη από 30 εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ε βάζε επηηπρίαο είλαη ην 60%. ηνπο 

επηηπρόληεο απνλέκεηαη Βεβαίσζε Πεξαίσζεο, ηελ νπνία πξνζθνκίδνπλ ζηηο επνπηηθέο αξρέο γηα 

ηελ αλαλέσζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ηνπο. 

Διάπκεια: Σν ζεκηλάξην έρεη εθηηκώκελε δηάξθεηα 15 σξώλ (εμαξηάηαη από ηνλ πξνζσπηθό ξπζκό 

θάζε ζπκκεηέρνληνο) θαη πεξηιακβάλεη ηε δηάδξαζε κε ην εθπαηδεπηηθό πιηθό κία θνξά 

(ππνρξεσηηθή) + κία θνξά γηα εκπέδσζε (ζπληζηάηαη). Σν ηειηθό ηεζη δηαξθεί 1 ώξα.  

Τόπορ διεξαγωγήρ:  

Σν εκηλάξην πινπνηείηαη κέζσ ηνπ νινθιεξσκέλνπ πεξηβάιινληνο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο ηνπ 

ΔΣΙ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: https://elearning.eti.gr/. Η πξόζβαζε ζηελ πιαηθόξκα 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, κε ρξήζε θπιινκεηξεηή (web browser). Ο 

εθπαηδεπόκελνο εηζάγεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία πξόζβαζεο, username θαη password, πνπ ηνπ 

έρνπλ δνζεί κε ηελ εγγξαθή θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη από ηελ 

πιαηθόξκα. 

Κόζηορ ζςμμεηοσήρ: 120 €.  

Δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ: Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη ζην e-mail: 

etilearning@hba.gr . Γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ πιεξνθνξία κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε ζην ηει.: 

210-3386530.  
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 Θεμαηικέρ ενόηηηερ  

 
 
 
 
 
1. Παξνρή Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ 

2. Οξγαληζκνί πιινγηθώλ Δπελδύζεσλ  

3. Γεπηεξνγελήο Γηαπξαγκάηεπζε θαη Δθθαζάξηζε πλαιιαγώλ  

4. Δηζαγσγή Υξεκαηνπηζησηηθώλ Μέζσλ ζε Ρπζκηδόκελεο Αγνξέο 

5. Τπνρξεώζεηο Δλεκέξσζεο θαη Γηαθάλεηαο ζηελ Κεθαιαηαγνξά  

6. Πξνζηαζία ηεο Κεθαιαηαγνξάο από Πξάμεηο Πξνζώπσλ πνπ Καηέρνπλ Πξνλνκηαθέο 

Πιεξνθνξίεο θαη από Πξάμεηο Υεηξαγώγεζεο ηεο Αγνξάο (Καηάρξεζε ηεο Αγνξάο) 

7. Πξόιεςε θαη Καηαζηνιή ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζόδσλ από Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο θαη 

ηεο Υξεκαηνδόηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο  

 

 

 

 

 

 


