
 
 

 
 
 

  
   

 

Νομοθετικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς  
Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING για την ανανέωση 

των πιστοποιητικών (α1-δ) 
Απρίλιος – Νοέμβριος 2022 

 
 

Σύμφωνα με την Απόφαση 18/809/21.2.2018, του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και της Κοινής Απόφασης της Τραπέζης της Ελλάδος και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β’ 1925/30.5.2018), το ΕΤΙ προσφέρει Σεμινάριο Επιμόρφωσης για την 
ανανέωση της ισχύος των πιστοποιητικών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών α1, α2, 
β1, β, γ και δ με τη μέθοδο e-learning. Σημειώνεται ότι: 

 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: 

Όπως ορίζει το άρθρο 21 παρ. 10 των ανωτέρω Αποφάσεων, 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 των παραπάνω Κοινών Αποφάσεων, 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 (ΦΕΚ Β΄3396/28.07.2021) «Ύλη 
εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα 
με το άρθρο 93 του Ν. 4514/2018» (ΦΕΚ Α’ 14/30.1.2018) – 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 Απόφασης 18/809/21.2.2018 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και 
της Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (ΦΕΚ Β΄ 
931/16.3.2018) «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με 
το άρθρο 93 του Ν. 4514/2018». Οι συμμετέχοντες εγκρίνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνονται στις σχετικές καταστάσεις τους (βλ. 
ιστοσελίδες ΤτΕ, ΕΚ). 

  

Μέθοδος εκπαίδευσης 

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΤΙ 
(https://elearning.eti.gr/) οποτεδήποτε και όσες φορές το επιθυμούν, μέσα στο προκαθορισμένο 
χρονικό πλαίσιο που τους δίνεται με την εγγραφή τους, καθώς δεν απαιτείται η ταυτόχρονη 
φυσική παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων. Το Σεμινάριο e-learning περιλαμβάνει: 

 γενικές πληροφορίες (Κανονισμοί Παρακολούθησης και Αξιολόγησης) 

 εκπαιδευτικό υλικό διαρθρωμένο σε 7 ενότητες με τη μορφή διαδραστικής 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

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

 ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας του εκπαιδευτικού υλικού 

 τελικό τεστ κατανόησης, η επιτυχία στο οποίο οδηγεί στη χορήγηση «Βεβαίωσης 
περαίωσης» του Σεμιναρίου. 

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 στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. 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 την περίοδο 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 δοκιμασίας 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. 

Διάρκεια: Το σεμινάριο έχει εκτιμώμενη διάρκεια 15 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: https://elearning.eti.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 €.  

Δηλώσεις συμμετοχής: Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται στο e-mail: 
etilearning@hba.gr . Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ.: 
210-3386530.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Νομοθετικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς 
Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING 

  
 Θεματικές ενότητες  
 
 
 
 
 
1. Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών 

2. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων  

3. Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών  

4. Εισαγωγή Χρηματοπιστωτικών Μέσων σε Ρυθμιζόμενες Αγορές 

5. Υποχρεώσεις Ενημέρωσης και Διαφάνειας 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 Δραστηριότητες και 

της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας  

 

 

 

 

 

 


