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Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς  

Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING  

Πιστοποιητικό (ε) 

2017 
Έναρξη εγγραφών 2 Μαΐου  

 

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που 

παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Β’ 2452/13.11.2015, ΦΕΚ 

Β΄ 1780/19.8.2015), όπως ισχύει, και με την έγκριση των αρμοδίων εποπτικών αρχών (ΦΕΚ 

Β΄288/7.2.2017), το ΕΤΙ προσφέρει Σεμινάριο Επιμόρφωσης σε ό,τι αφορά το πιστοποιητικό (ε) 

με τη μέθοδο e-learning για τους πωλητές αμοιβαίων κεφαλαίων που λήγει η πιστοποίησή τους την 

31.12.2017. Ειδικότερα: 

 δίνεται πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, 

 ο εκπαιδευόμενος επιλέγει τον χρόνο και τόπο παρακολούθησης, 

 η on-line παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτεί εγκατάσταση ειδικού προγράμματος 

από τον χρήστη, 

 οι προδιαγραφές εξοπλισμού δεν υπερβαίνουν αυτές του μέσου χρήστη, 

 μπορούν να συμμετάσχουν ταυτόχρονα μεγάλες ομάδες εκπαιδευομένων.  

 

Σκοπός 

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, σκοπός του Σεμιναρίου είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων 

των πιστοποιημένων επαγγελματιών του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα στην ύλη του 

νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη ∆ιάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών 

συλλογικών επενδύσεων. 

Το ΕΤΙ θα προβαίνει - εφόσον είναι αναγκαίο - σε αναθεώρηση του περιεχομένου του Σεμιναρίου, 

διασφαλίζοντας την έγκυρη επιμόρφωση των επαγγελματιών του κλάδου.  
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Θεματολογία 

Το Σεμινάριο διαρθρώνεται σε  επιμέρους ενότητες, οι οποίες καλύπτουν την ύλη σύμφωνα με το 

άρθρο 2 της Κοινής Απόφασης «Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων 

που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/20017» (ΦΕΚ Β΄ 

2452/13.11.2015), όπως ισχύει – βλ. παρακάτω «Θεματικές ενότητες» και τις προδιαγραφές του 

Σεμιναρίου Επιμόρφωσης.  

 

Συμμετέχοντες  

Οι πωλητές αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν λάβει πιστοποίηση στο πλαίσιο εφαρμογής των 

άρθρων 2 και 3 της Απόφασης 2/462/7.2.2008 (ΦΕΚ Β’/297/25.02.2008) του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στο πλαίσιο του στοιχ. δ) της παραγράφου 

2.1. του άρθρου 10 της απόφασης 2/132/19.5.1998 «Κώδικας ∆εοντολογίας Εταιρειών ∆ιαχείρισης 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕ∆ΑΚ) και Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ»), του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (ΦΕΚ Β’/615/18.6.1998) και επιθυμούν την ανανέωση 

της πιστοποίησής τους.  

Οι κάτοχοι της συγκεκριμένης πιστοποίησης, η ισχύς της οποίας διατηρείται μέχρι την 31.12.2017,  

μπορούν να ενεργούν για την απόκτηση του Πιστοποιητικού (ε) μέσω συμμετοχής σε Σεμινάριο 

Επιμόρφωσης με αντικείμενο το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Οι συμμετέχοντες 

εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνονται στις σχετικές καταστάσεις της  

(βλ. ιστοσελίδα ΕΚ). 

  

Μέθοδος εκπαίδευσης 

Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από τη διάδραση με το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό και την– 

κατά βούληση- χρήση των συνοδευτικών βοηθημάτων, με ελεύθερη επιλογή του χρόνου μελέτης 

σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, το Σεμινάριο e-learning περιλαμβάνει: 

 γενικές πληροφορίες (Κανονισμοί Παρακολούθησης και Αξιολόγησης), 

 εκπαιδευτικό υλικό διαρθρωμένο σε επιμέρους ενότητες με τη μορφή διαδραστικής 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 

 συνοδευτικό υλικό - βοηθήματα (e-book με τη νομοθεσία που διέπει την κεφαλαιαγορά, 

σύμφωνα με την προσδιοριζόμενη ύλη), 

 ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας του εκπαιδευτικού υλικού, 

 τελικό τεστ κατανόησης, η επιτυχία στο οποίο οδηγεί στη χορήγηση «Βεβαίωσης 

περαίωσης» του Σεμιναρίου. 
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Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση όλων των ενοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού είναι 

υποχρεωτική, προκειμένου να «ξεκλειδώσει» η πρόσβαση στο τελικό τεστ. Το σύστημα της 

πλατφόρμας καταγράφει αυτόματα την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε ενότητας του 

μαθήματος, καθώς και του συνόλου αυτών. 

Οι εκπαιδευόμενοι υποστηρίζονται από εκπαιδευτή για την επίλυση τυχόν αποριών μέσω 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Για την καλύτερη 

αφομοίωση του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνεται στους εκπαιδευομένους να επαναλάβουν την 

παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού μια φορά, πέραν της υποχρεωτικής. 

Πριν από τη διεξαγωγή του τελικού τεστ, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν φόρμα 

ποιοτικής αξιολόγησης του Σεμιναρίου, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα. 

Το Σεμινάριο ολοκληρώνεται με την τελική δοκιμασία κατανόησης, ένα on-line τεστ διάρκειας 60 

λεπτών, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε το επιθυμεί ο συμμετέχων μετά την 

ολοκλήρωση της παρακολούθησης όλων των ενοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού. Το τεστ 

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

επιτυχόντες απονέμεται Βεβαίωση Περαίωσης, την οποία προσκομίζουν στις εποπτικές αρχές για 

την ανανέωση του πιστοποιητικού τους. 

 

∆ιάρκεια 

Το σεμινάριο έχει εκτιμώμενη διάρκεια 10 ωρών (εξαρτάται από τον προσωπικό ρυθμό κάθε 

συμμετέχοντος) και περιλαμβάνει τη διάδραση με το εκπαιδευτικό υλικό μία φορά (υποχρεωτική) 

+ μία φορά για εμπέδωση (συνιστάται). Το τελικό τεστ διαρκεί 1 ώρα.  

 

Τόπος διεξαγωγής 

Το Σεμινάριο υλοποιείται μέσω του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του 

ΕΤΙ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.etilearning.gr. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα 

πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου, με χρήση φυλλομετρητή (web browser). Ο εκπαιδευόμενος 

εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία πρόσβασης, username και password, που του έχουν δοθεί με 

την εγγραφή και στη συνέχεια ακολουθεί τις οδηγίες που παρέχονται από την πλατφόρμα. 

 

Κόστος συμμετοχής: 120 €.  

∆ηλώσεις συμμετοχής: Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται στο e-mail: 

etilearning@hba.gr . Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ.: 

210-3386420. 
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Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς 

Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING 

Πιστοποιητικό (ε) 

 

Θεματικές ενότητες 

 
 
 
 

 
1. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 

2. Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 

3. ∆ευτερογενής διαπραγμάτευση και εκκαθάριση συναλλαγών 

4. Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές 

5. Προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν 

προνομιακές πληροφορίες και από πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση 

της αγοράς) 

6. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  


