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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ α1-δ  
 
 
 
 

 
Ονομασία 
 
Φορέας 
διεξαγωγής 
Σεμιναρίου  

 
Σεμινάριο Επιμόρφωσης «α1 - δ» 
 
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) της Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΟΠΑ) 

 
 
Σκοπός 

 
Ανανέωση ισχύος Πιστοποιητικών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 
τύπου α1, α2, β1, β, γ, δ 
 

 
Ύλη 
διδασκαλίας 

 
Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς με έμφαση στις αλλαγές της 
εξεταστέας ύλης  
 

 
Μέθοδοι 
εκπαίδευσης 

 
Διδασκαλία: Μέσω μαθήματος e-learning  
 
 

 
 
Δοκιμασία 
κατανόησης 

 
Τελικές εξετάσεις    

• 30 ερωτήσεις   
▪ διάρκειας 60’   
▪ με βάση επιτυχίας τις 18 σωστές απαντήσεις.  

Οι 30 ερωτήσεις θα προκύπτουν από δεξαμενή 320 ερωτήσεων 
άγνωστων στους εξεταζόμενους. 
 

 
 
  



2 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  
 
Το παρόν κείμενο συνιστά τον Κανονισμό Παρακολούθησης & Εξετάσεων Σεμιναρίου 
Επιμόρφωσης (εφεξής ο «Κανονισμός») για την ανανέωση ισχύος πιστοποιητικών «α1-δ» 
σύμφωνα με τους περιλαμβανόμενους σε αυτόν όρους.  
 
Ο Κανονισμός αναφέρεται στους όρους λειτουργίας του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης (εφεξής 
το «Σεμινάριο») που θα διεξάγεται από το Τμήμα ΟΔΕ του ΟΠΑ (εφεξής το «ΟΠΑ) σύμφωνα 
με την Απόφαση  4/832/30.11.2018 (ΦΕΚ Β 5992/31.12.2018) «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)» της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, την Απόφαση 17/818/15.5.2018 (ΦΕΚ Β 1925/30.6.2018) «Πιστοποίηση 
καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν 
υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018» της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την ομώνυμη Απόφαση 
18/809/21.2.2018 (ΦΕΚ Β 859/12.03.2018) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τις εγκριτικές 
αποφάσεις των ως άνω Αρχών και τους όρους του παρόντος. 
 
Ο παρών Κανονισμός καταρτίζεται ως στοιχείο του φακέλου που υποβάλλεται στην Τράπεζα 
της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση του Σεμιναρίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 21 παρ. 4 της Απόφασης 17/818/15.5.2018 (ΦΕΚ Β 1925/30.6.2018) και της Απόφασης 
Απόφαση  4/832/30.11.2018 (ΦΕΚ Β 5992/31.12.2018) , περιλαμβάνοντας και τις εσωτερικές 
διαδικασίες του Σεμιναρίου.  
 
Οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία του φακέλου του Σεμιναρίου, περιλαμβανομένων και 
των στοιχείων των Εισηγητών-Εκπαιδευτών που περιγράφονται υπό 2 παρακάτω, θα 
υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση με  
βάση τις κείμενες διατάξεις.    
 
Το ΟΠΑ ως φορέας διενέργειας σεμιναρίων επιμόρφωσης θα αναρτά στην ιστοσελίδα του 
και θα διατηρεί μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε Σεμιναρίου, Πληροφορίες για το Σεμινάριο, 
όπως εγκρίνονται σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 
1. Σκοπός Σεμιναρίου  

2. Εισηγητές – Αρμόδιοι υλοποίησης eLearning μαθήματος  

3. Ύλη διδασκαλίας και Μέθοδος εκπαίδευσης  

4. Συμμετέχοντες 

5. Παρακολούθηση 

6. Εξετάσεις 

7. Δεξαμενή ερωτήσεων 

8. Γνωστοποιήσεις προς τις Αρμόδιες Αρχές  
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1. Σκοπός Σεμιναρίου 
 
Το Σεμινάριο του ΟΠΑ έχει ως σκοπό την ανανέωση ισχύος των πιστοποιητικών παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών τύπου «α1, α2, β1, β, γ, δ» που κατέχονται από πρόσωπα της 
κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση  4/832/30.11.2018 (ΦΕΚ Β 
5992/31.12.2018), την Απόφαση 17/818/15.5.2018 (ΦΕΚ Β 1925/30.6.2018), την Απόφαση 
18/809/21.2.2018 (ΦΕΚ Β 859/12.03.2018) και τους όρους του παρόντος.  
 
Το Σεμινάριο επικεντρώνεται στις μεταβολές που έχουν επέλθει στο κανονιστικό πλαίσιο της 
κεφαλαιαγοράς κατά την τελευταία πενταετία του έτους κατά το οποίο διοργανώνεται, όπως 
θα ισχύουν κάθε φορά (άρθρ. 21 παρ. 10, Απόφασης 17/818/15.5.2018 και Απόφασης 
18/809/21.2.2018). 
 
Το Σεμινάριο περιλαμβάνει eLearning μάθημα και τελικές εξετάσεις που μπορεί να 
διεξάγονται με τη μορφή e-learning εξετάσεων ή δια ζώσης γραπτής εξέτασης σύμφωνα με 
τους όρους του παρόντος.  
 
 
2.  Εισηγητές & Αρμόδιοι υλοποίησης eLearning μαθήματος   
  
Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος και Εισηγητής – Εκπαιδευτής του Σεμιναρίου ορίζεται η 
Χριστίνα Ταρνανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο με 
έμφαση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα» του Τμήματος ΟΔΕ του ΟΠΑ.  
 
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την 
υλοποίηση του έργου του Σεμιναρίου σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4485/2017, τις 
εγκριτικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τους 
όρους του παρόντος Κανονισμού.  
 
Επιπλέον ορίζεται ως Εισηγητής-Εκπαιδευτής του Σεμιναρίου υπό την εποπτεία του 
Επιστημονικού Υπευθύνου/Εισηγητή-Εκπαιδευτή η Παρασκευή Ματθαίου, Δικηγόρος LLM. 
 
Το eLearning μάθημα διεξάγεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΟΠΑ.  
 
Αρμόδιο διαχείρισης της πλατφόρμας για την υλοποίηση του eLearning μαθήματος είναι το 
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΟΠΑ που λειτουργεί δυνάμει της 
υπ’ αριθμ. 229719/Ζ1 Απόφασης «Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ Β 1/4.1.2018)  (https://www.aueb.gr/el/content/dia-vioy-mathisi-kedivim-opa ). Οι 
Υπεύθυνοι του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΟΠΑ για τη διεξαγωγή του eLearning μαθήματος καθορίζονται 
με βάση τις διαδικασίες λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ.      
 
 
3. Ύλη διδασκαλίας και Μέθοδος εκπαίδευσης  
 
Η ύλη διδασκαλίας καλύπτει το τμήμα «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» για τα 
Πιστοποιητικά «α1, α2, β1, β, γ, δ» σύμφωνα με την Απόφαση 4/832/30.11.2018 (ΦΕΚ Β 
5992/31.12.2018) της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 
διαρθρώνεται σε 7 ενότητες με έμφαση σε εκείνες όπου επήλθαν μεταβολές.  
  

https://www.aueb.gr/el/content/dia-vioy-mathisi-kedivim-opa
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Η Μέθοδος εκπαίδευσης περιλαμβάνει μάθημα e-Learning και τελικές εξετάσεις, με τη 
μορφή e-Learning εξετάσεων ή δια ζώσης γραπτής εξέτασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
υπό 6.     
 
Η πρόσβαση στο e-learning μάθημα και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται στους 
συμμετέχοντες στο Σεμινάριο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΟΠΑ (υπό 5). 
 
Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τις εκπαιδευτικές σημειώσεις που διαρθρώνονται με 
βάση την ως άνω ύλη διδασκαλίας, πρόσθετο υλικό τεκμηρίωσης (νόμους και σημειώσεις) 
για περαιτέρω εμβάθυνση, ως και άσκηση κατανόησης (e-test) με τη μορφή ερωτήσεων 
πολλαπλής επιλογής.  
 
Η διαδικασία αξιολόγησης από το ΟΠΑ της κατανόησης των συμμετεχόντων ολοκληρώνεται 

με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων (e-Learning μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του 
ΟΠΑ ή δια ζώσης γραπτής εξέτασης, βλ. υπό 6) οι ερωτήσεις των οποίων επιλέγονται από 
δεξαμενή ερωτήσεων (υπό 7). Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ 
ή σε άλλους χώρους που ανακοινώνονται από το ΟΠΑ.  
 
Αρμόδιος για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού υλικού και της δεξαμενής ερωτήσεων είναι ο 
Επιστημονικός Υπεύθυνος/Εισηγητής-Εκπαιδευτής, επικουρούμενος από τους Εισηγητές-
Εκπαιδευτές που έχει υπό την εποπτεία του (υπό 2).  
 
 
4. Συμμετέχοντες  
 
Ως συμμετέχοντες στο Σεμινάριο ορίζονται οι κάτοχοι πιστοποιητικών «α1, α2, β1, β, γ, δ» 
για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίοι εγκρίνονται για τη συμμετοχή τους από 
την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανάλογα με την περίπτωση 
σύμφωνα με το άρθρο 20 της Απόφασης 17/818/15.5.2018 (ΦΕΚ Β 1925/30.6.2018) ή της 
Απόφασης 18/809/21.2.2018 (ΦΕΚ Β 859/12.03.2018).  
 
Για της συμμετοχή τους στο Σεμινάριο οι συμμετέχοντες λαμβάνουν όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΟΠΑ με βάση την παρακάτω 
διαδικασία:  
 
α) Οι Υπεύθυνοι του ΚΕΔΙΒΙΜ για τη διεξαγωγή του eLearning μαθήματος και ο Επιστημονικός 
Υπεύθυνος/Εισηγητής-Εκπαιδευτής λαμβάνουν από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, ανάλογα με την περίπτωση,  κατάλογο με τα ονόματα των συμμετεχόντων 
στο Σεμινάριο. Η αποστολή του καταλόγου διενεργείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ανωτέρω προσώπων.   
 
β) Oι Υπεύθυνοι του ΚΕΔΙΒΙΜ για τη διεξαγωγή του e-Learning μαθήματος χορηγούν όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης ανά συμμετέχοντα που δηλώνεται για το Σεμινάριο. Για τη 
χορήγηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης διενεργείται από τους Υπευθύνους του 
ΚΕΔΙΒΙΜ έλεγχος ταυτοπροσωπίας του συμμετέχοντα. Για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας ο 
συμμετέχων δηλώνει ηλεκτρονικά τα στοιχεία του σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΚΕΔΙΒΙΜ 
αναλαμβάνοντας προσωπική ευθύνη για την παρακολούθηση και ανταπόκρισή του στο e-
Learning μάθημα και την τήρηση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος.    
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γ) Μετά τη χορήγηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης, ο συμμετέχων αποκτά 
πρόσβαση στο eLearning μάθημα για την παρακολούθησή του (υπό 5).  
 
 
5. Παρακολούθηση 
 
Η παρακολούθηση του e-Learning μαθήματος από τους συμμετέχοντες είναι υποχρεωτική.  
 
Το ΟΠΑ ανακοινώνει σε ιστοσελίδα του τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα είναι προσβάσιμη 
η πλατφόρμα από τους συμμετέχοντες για την παρακολούθηση του eLearning μαθήματος, 
τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ.20 Απόφασης 17/818/15.5.2018, 
18/809/21.2.2018). Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη στους συμμετέχοντες για την 
παρακολούθηση του eLearning μαθήματος, κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες, σε 24ωρη βάση.   
 
Το e-Learning μάθημα έχει ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια 15 ωρών και περιλαμβάνει τη 
διάδραση με το εκπαιδευτικό υλικό μία φορά. Συνιστάται η διάδραση για δεύτερη φορά για 
λόγους εμπέδωσης.  
 
Το μάθημα περιλαμβάνει 140 ασκήσεις κατανόησης που αντιστοιχούν σε 20 ερωτήσεις ανά 
ενότητα της ύλης του μαθήματος. Απαιτείται η πλοήγηση σε όλες τις ενότητες και η ορθή 
απάντηση σε ποσοστό 60% σε όλες τις επιμέρους ασκήσεις κατανόησης που παρατίθενται 
στο τέλος κάθε ενότητας της ύλης.  
 
Η τήρηση της ελάχιστης 15ωρης παρακολούθησης από τους εξεταζόμενους του e-Learning 
μαθήματος, περιλαμβανομένης και της επιτυχούς ανταπόκρισης στις ασκήσεις κατανόησης 
κατά τα ανωτέρω, διασφαλίζεται από το σύστημα του ΟΠΑ. Το e-Learning μάθημα θεωρείται 
ολοκληρωμένο επιτυχώς μόνο εφόσον έχουν τηρηθεί όλα τα ανωτέρω.     
 
Οι ασκήσεις κατανόησης είναι διαφορετικές από τις ασκήσεις της δεξαμενής ερωτήσεων 
(υπό 7). 
 
Για τυχόν απορίες επί του e-Learning μαθήματος, οι συμμετέχοντες μπορούν να αποστέλλουν 
μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιστημονικού Υπευθύνου/Εισηγητή-Εκπαιδευτή 
καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του 
Επιστημονικού Υπευθύνου/Εισηγητή-Εκπαιδευτή παρέχεται στους συμμετέχοντες μέσω της 
διαδικτυακής πλατφόρμας του ΟΠΑ.   
 
 
6. Εξετάσεις 
 
Το Σεμινάριο ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή τελικών εξετάσεων που γίνονται με τη μορφή  
e-Learning εξετάσεων ή δια ζώσης γραπτής εξέτασης σύμφωνα με τα παρακάτω 
αναφερόμενα.  
 
Η συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις είναι υποχρεωτική.  
 
Οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται με τη διαδικασία e-Learning εξετάσεων μέσω της 
διαδικτυακής πλατφόρμας του ΟΠΑ. Εναλλακτικά, το ΟΠΑ δύναται να οργανώσει τη 
διεξαγωγή δια ζώσης γραπτής εξέτασης σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΚΕΔΙΒΙΜ για 
συμμετέχοντες που θα αιτηθούν τη δια ζώσης γραπτή εξέταση αντί της διαδικασίας e-
Learning.  
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Το ΟΠΑ ανακοινώνει σε ιστοσελίδα του τις ημερομηνίες και ώρες των e-Learning εξετάσεων, 
τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ.20 Απόφασης 17/818/15.5.2018, 
18/809/21.2.2018). Σε περίπτωση διεξαγωγής δια ζώσης γραπτών εξετάσεων, το ΟΠΑ 
ανακοινώνει ως άνω τις ημερομηνίες και ώρες των δια ζώσης γραπτών εξετάσεων  ως και τον 
τόπο διεξαγωγής τους.  
 
Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις έχουν μόνο όσοι από τους συμμετέχοντες έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του e-Learning μαθήματος (υπό 5). Ο 
ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε διαθέσιμη ημερομηνία 
εξέτασης. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται σχετικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του 
ΟΠΑ.    
 
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος/Εισηγητής-Εκπαιδευτής λαμβάνει ενημέρωση για τα στοιχεία 
των δικαιούχων συμμετοχής στις e-Learning εξετάσεις από τους Υπευθύνους του ΚΕΔΙΒΙΜ 
(υπό 2) πριν τη διεξαγωγή τους. 
 
Οι τελικές εξετάσεις διεξάγονται ειδικότερα ως εξής:  
 

Α. Διαδικασία διεξαγωγής των e-Learning εξετάσεων: 
 
α) Οι εξετάσεις  διενεργούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΟΠΑ/ΚΕΔΙΒΙΜ, ενώ 
υπάρχει ταυτόχρονη υποχρεωτική σύνδεση των εξεταζομένων με Microsoft Teams. Για τις 
ανάγκες διεξαγωγής των e-Learning εξετάσεων γίνεται χρήση διαδικασίας «εικόνας και 
ήχου».  
 
Ειδικότερα, η λήψη εικόνας και ήχου, από την έναρξη της διαδικασίας, έως την υποβολή του 
γραπτού του είναι αναγκαία: 
 
(α) για να ταυτοποιηθεί ο εξεταζόμενος, επιδεικνύοντας στοιχείο της ταυτοπροσωπίας του 
(ταυτότητα / διαβατήριο)  
 
(β) για να διαφυλαχθεί το αδιάβλητο, δια της επιτήρησης των εξεταζομένων. Η εικόνα είναι 
αναγκαία, προκειμένου να βεβαιώνεται ότι ο εξεταζόμενος βρίσκεται απομονωμένος, χωρίς 
την παρουσία τρίτων προσώπων, ενώ ο ήχος βοηθά στο να βεβαιώνεται ότι ο εξεταζόμενος 
δεν δέχεται βοήθεια από πρόσωπο εκτός του πλάνου λήψης της εικόνας. Για το λόγο αυτό, η 
συμμετοχή των εξεταζομένων  στις εξετάσεις είναι δυνατή μόνον εφόσον διαθέτουν: 
(i) προσωπικό υπολογιστή, 
(ii) σύνδεση στο διαδίκτυο, 
(iii) κάμερα, 
(iv) μικρόφωνο. 
(v) ηχεία, 
 
Τα στοιχεία (iii), (iv) και (v) πρέπει να είναι εγκατεστημένα και λειτουργικά.  Η τηλεπιτήρηση, 
καθώς και η τηλεξέταση σύμφωνα με τα ανωτέρω περιορίζονται στη λήψη εικόνας και ήχου 
σε πραγματικό χρόνο. Δεν θα υπάρξει καταγραφή ή αποθήκευση των δεδομένων αυτών, 
αφού αυτό συνιστά μη αναγκαία επέμβαση στην ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα 
των εξεταζομένων. 
 
Η τηλεπιτήρηση, καθώς και η τηλεξέταση σύμφωνα με τα ανωτέρω περιορίζονται στη λήψη 
εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Δεν θα υπάρξει καταγραφή ή αποθήκευση των 
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δεδομένων αυτών, αφού αυτό συνιστά μη αναγκαία επέμβαση στην ιδιωτικότητα και τα 
προσωπικά δεδομένα των εξεταζομένων. 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των e-Learning εξετάσεων υφίσταται ειδική ομάδα τεχνικής 
υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ, η οποία αναλαμβάνει την υποστήριξη διδασκόντων και εποπτών 
σε θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των χρησιμοποιούμενων μέσων.  
 
Οι εξεταζόμενοι ενημερώνονται εξαρχής ότι η διεύθυνση IP (Internet Protocol) του 
υπολογιστή τους καταγράφεται από το ίδιο το σύστημα εξέτασης και δύναται να 
χρησιμοποιηθεί για τη διασφάλιση του αδιαβλήτου της διαδικασίας. Η καταγραφή 
διενεργείται για τις ανάγκες περαιτέρω ταυτοποίησης του εξεταζομένου ως προς τη σύνδεση 
του υπολογιστή που χρησιμοποιεί με διαμοιρασμό της οθόνης του και επίσκεψη στον 
ιστότοπο https://www.myip.com/ όταν του ζητείται αυτό από τον επιτηρητή και τη 
διασταύρωση της διεύθυνσης IP του υπολογιστή εξέτασης του εξεταζόμενου με αυτή που 
εμφανίζεται στο σύστημα εξέτασης. 
 
β) Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής των e-Learning εξετάσεων είναι ίδιες για όλους του 
εξεταζόμενους και επιλέγονται μέσω της δεξαμενής ερωτήσεων με βάση τα οριζόμενα υπό 
7. Προβλέπεται, ανά εξέταση, άσκηση 30 ερωτήσεων, διάρκειας 60’ και με βάση επιτυχίας 
τις 18 σωστές απαντήσεις.  
 
γ) Κάθε συμμετέχων εξεταζόμενος οφείλει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και να έχει 
διασφαλίσει εμπρόθεσμη πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΟΠΑ κατά τον 
προκαθορισμένο για τη διεξαγωγή των e-Learning εξετάσεων χρόνο βάσει των σχετικών 
ανακοινώσεων του ΟΠΑ.  
 
δ) Η συμμετοχή κάθε εξεταζόμενου στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΟΠΑ για τη διενέργεια 
των e-Learning εξετάσεων διενεργείται με χρήση  νέου ονόματος χρήστη και κωδικού 
πρόσβασης που χορηγείται από τους Υπεύθυνους του ΚΕΔΙΒΙΜ στον εξεταζόμενο 
τηρουμένων των υπό 4 όρων. Με τον ίδιο τρόπο συνδέονται και στην πλατφόρμα Microsoft 
Teams.  
 
Για να λάβει ο εξεταζόμενος όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης θα πρέπει να έχει 
αποστείλει προηγουμένως στο ΚΕΔΙΒΙΜ υπεύθυνη δήλωση η οποία θα εκδοθεί μέσω της 
πλατφόρμας gov.gr με την οποία θα δηλώνει ότι: α) αποδέχεται τους όρους της εξέτασης, β) 
οι κωδικοί πρόσβασης που θα λάβει είναι αυστηρά προσωπικοί και χορηγούνται για 
αποκλειστική χρήση από τον ίδιο γ) κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα είναι απαλλαγμένος 
από βιβλία, σημειώσεις κλπ δ) αποδέχεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης θα απέχει 
από οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας και ε) αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης παραβιάσει 
ένα ή και περισσότερους όρους οφείλει να μην ολοκληρώσει την εξέταση και να απέχει αυτής 
 
Περαιτέρω, η ταυτοποίηση του κάθε εξεταζομένου γίνεται δια της επίδειξης σε κάμερα της 
αστυνομικής ταυτότητάς του στον επιτηρητή ή τον Εκπαιδευτή, πριν την έναρξη της 
διαδικασίας. Πρόκειται για τη ίδια διαδικασία που ακολουθείται και στις εξετάσεις με δια 
ζώσης παρουσία, με τη διαφορά ότι η επίδειξη της ταυτότητας γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της 
κάμερας. Η ταυτοποίηση αυτή μπορεί να γίνεται και με τη χρήση διαβατηρίου. 
 
ε) Η εξέταση είναι ταυτόχρονη για όλους τους εξεταζόμενους. Ο χρόνος της εξέτασης αρχίζει 
με την ηλεκτρονική παράδοση στον εξεταζόμενο του εντύπου εξέτασης, οπότε και του 
επιτρέπεται να λάβει γνώση των ερωτήσεων. Με την ηλεκτρονική (ταυτόχρονη) παράδοση 
του έντυπου εξέτασης αρχίζει να μετρά ο χρόνος της εξέτασης για όλους τους εξεταζόμενους. 

https://www.myip.com/
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Μετά από 60 λεπτά η εξέταση ολοκληρώνεται και κατοχυρώνονται οι απαντήσεις που έχει 
δώσει ο εξεταζόμενος με την ολοκλήρωση του χρόνου. Στην περίπτωση που δεν έχει 
απαντήσει σε μία ή και περισσότερες ερωτήσεις, αυτές λογίζονται ως λανθασμένες 
απαντήσεις. 

 
στ) Με τη λήξη της διαδικασίας e-Learning εξέτασης αυτόματα υποβάλλεται το έντυπο 
εξέτασης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για βαθμολόγηση από το σύστημα του 
ΚΕΔΙΒΙΜ υπό την ευθύνη του Επιστημονικού Υπευθύνου. 
 
ζ) Δεν υφίστανται διαδικασίες αναβαθμολόγησης και προφορικής εξέτασης.  
 
η) Δεν παρέχονται διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων της εξέτασης 
 
θ) Σε περίπτωση αποτυχίας, ο εξεταζόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε επόμενη 
προβλεπόμενη διαδικασία e-Learning εξετάσεων του Σεμιναρίου βάσει των ανακοινώσεων 
του ΟΠΑ. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, ο εξεταζόμενος οφείλει να επαναλάβει την 
παρακολούθηση του Σεμιναρίου. 
 
ι) Το ΚΕΔΙΒΙΜ - ΟΠΑ γνωστοποιεί στους εξεταζόμενους τη βαθμολογία της e-Learning 
γραπτής εξέτασής τους  παρέχοντας στους επιτυχόντες βεβαιώσεις περαίωσης (υπό 8). 
 
ια) Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι επιτηρητές παρακολουθούν τους εξεταζόμενους μέσω 
συνδεδεμένης κάμερας. Οι επιτηρητές ορίζονται από το διδακτικό προσωπικό  ή τους 
μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές του ΟΠΑ. 
 
Ειδικότερα η επιτήρηση περιορίζεται αποκλειστικά στην παρακολούθηση της 
δραστηριότητας του εξεταζομένου μέσω της λήψης της εικόνας του, του καταμερισμού της 
οθόνης του όταν αυτό ζητηθεί και της καταγραφής της διεύθυνσης IP από την οποία 
συνδέεται στην εξέταση ο υπολογιστής του. 
 
Οι επιτηρητές αναλαμβάνουν την επιτήρηση των εικονικών αιθουσών γραπτής εξέτασης, 
κατά τρόπο παρεμφερή με αυτόν που ασκούν τα καθήκοντά τους σε φυσική αίθουσα. 
Παρακολουθούν τη δραστηριότητα των εξεταζομένων, έχοντας πρόσβαση σε εικόνα και ήχο 
από το χώρο στον οποίο αυτοί βρίσκονται, ενώ μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους για 
οποιοδήποτε ζήτημα υποπίπτει στην αντίληψή τους. 
 
Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος δεν ανταποκρίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα ή 
ανταποκρίνεται πλημμελώς σε αίτημα ή παρατήρηση του επιτηρητή, ενημερώνεται άμεσα ο 
Εκπαιδευτής. Τα στοιχεία που συλλέγουν οι επιτηρητές κατά τη διάρκεια της εξέτασης 
συγκεντρώνονται από αυτούς και αποστέλλονται στον Εκπαιδευτή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. Σε περίπτωση απόπειρας αντιγραφής, ο επιτηρητής ενημερώνει άμεσα τον 
Εκπαιδευτή. Ο εξεταζόμενος συνεχίζει και ολοκληρώνει την εξέταση, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί το γραπτό του. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης το γραπτό του εξεταζόμενου 
μηδενίζεται. Ο εξεταζόμενος ενημερώνεται για το μηδενισμό του γραπτού του με την 
ανακοίνωση των βαθμολογιών. 
 
Για την επιτήρηση ως για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία της εξέτασης ως εξ 
αποστάσεως εξέτασης (e-Learning) εφαρμόζονται οι διαδικασίες που εφαρμόζουν τα ΑΕΙ για 
τις εξ αποστάσεως γραπτές εξετάσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (τηρουμένου του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων). Στο πλαίσιο αυτό, οι εξεταζόμενοι 
υποχρεούνται να συνδέονται με κάμερα την ώρα της εξέτασης, διότι αλλιώς δεν είναι 
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δυνατόν να ταυτοποιηθούν ή να επιτηρηθεί η δραστηριότητά τους, όμως δεν γίνεται καμία 
καταγραφή 
 
ιβ) Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται διάλλειμα. 
 
 

Β. Διαδικασία διεξαγωγής των δια ζώσης γραπτών εξετάσεων: 
 

α) Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται με τη μορφή άσκησης ερωτήσεων πολλαπλής 
επιλογής.  
 
β) Οι ερωτήσεις επιλέγονται μέσω της δεξαμενής ερωτήσεων με βάση τα οριζόμενα υπό 7. 
Προβλέπεται ανά εξέταση άσκηση 30 ερωτήσεων, διάρκειας 60’ και με βάση επιτυχίας τις 18 
σωστές απαντήσεις.  
 
γ) Οι συμμετέχοντες οφείλουν να βρίσκονται στον τόπο εξέτασης κατά τον προκαθορισμένο 
για τη διεξαγωγή των εξετάσεων χρόνο βάσει των σχετικών ανακοινώσεων του ΟΠΑ.  
 
δ) Διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας των συμμετεχόντων πριν την εξέταση (βάσει 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου).  
 
ε) Υφίσταται επιτήρηση των εξετάσεων. Οι επιτηρητές ορίζονται από το διδακτικό προσωπικό  
ή τους μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές του ΟΠΑ. 
 
στ) Ο χρόνος της εξέτασης αρχίζει με την παράδοση στους συμμετέχοντες του εντύπου 
εξέτασης, οπότε και τους επιτρέπεται να λάβουν γνώση των ερωτήσεων.  

 
ζ) Κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων: 
 
i) Τα έδρανα είναι καθαρά από βιβλία, τσάντες και άσχετο υλικό. Τα κινητά τηλέφωνα 
παραμένουν κλειστά καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 
 
ii) Οι εξεταζόμενοι δεν επιτρέπεται να κάνουν διάλειμμα. 
 
iii) Οι επιτηρητές του ΟΠΑ και οι Εκπαιδευτές παρέχουν στους εξεταζόμενους διευκρινίσεις 
επί των ερωτήσεων, όπου χρειάζεται.  
 
iv) Απόπειρα επικοινωνίας ή αντιγραφής συνεπάγεται μηδενισμό του γραπτού του 
εξεταζομένου με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης. 
 
η) Με τη λήξη της διάρκειας των γραπτών εξετάσεων οι εξεταζόμενοι παραδίδουν τα γραπτά 
εξέτασής τους στους επιτηρητές. Τα γραπτά εξέτασης εσωκλείονται σε κλειστούς φακέλους 
του ΟΠΑ, με ευθύνη των επιτηρητών τηρουμένων των διαδικασιών επιτήρησης εξετάσεων 
του ΟΠΑ, και παραδίδονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο/Εισηγητή-Εκπαιδευτή προς 
βαθμολόγησή τους.  
 
θ) Η βαθμολόγηση διενεργείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο/Εισηγητή-Εκπαιδευτή 
ιδιοχείρως ή με χρήση τεχνικών διαδικασιών του ΚΕΔΙΒΙΜ – ΟΠΑ. Διευκρινίζεται ότι ερώτηση 
γραπτού, στην οποία δεν έχει συμπληρωθεί καμία εκ των επιλογών της άσκησης ή που έχουν 
συμπληρωθεί περισσότερες της μιας επιλογής, προσμετράται ως εσφαλμένη. 
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ι) Μετά τη βαθμολόγησή τους ο Επιστημονικός Υπεύθυνος/Εισηγητής-Εκπαιδευτής 
καταθέτει τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων με τη βαθμολογία ανά εξεταζόμενο στο 
ΚΕΔΙΒΙΜ – ΟΠΑ.  
 
ια) Δεν υφίστανται διαδικασίες αναβαθμολόγησης και προφορικής εξέτασης.  
 
Ιβ) Σε περίπτωση αποτυχίας, ο εξεταζόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε επόμενη 
προβλεπόμενη διαδικασία γραπτών εξετάσεων του Σεμιναρίου βάσει των ανακοινώσεων του 
ΟΠΑ. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, ο εξεταζόμενος οφείλει να επαναλάβει την 
παρακολούθηση του Σεμιναρίου. 
 
Ιγ) Το ΚΕΔΙΒΙΜ - ΟΠΑ γνωστοποιεί τη βαθμολογία των γραπτών στους εξεταζόμενους 
παρέχοντας στους επιτυχόντες βεβαιώσεις περαίωσης (υπό 8). 
 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του 
Ιδρύματος. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων των Αρχών ενσωματώνεται 
αυτόματα στον παρόντα κανονισμό, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων του Ιδρύματος. 
 
 
 
7. Δεξαμενή ερωτήσεων  
 
Η δεξαμενή ερωτήσεων δημιουργείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο/Εισηγητή-
Εκπαιδευτή, επικουρούμενο από τους Εισηγητές – Εκπαιδευτές που τελούν υπό την εποπτεία 
του.  
Οι ερωτήσεις επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση.  
Οι ερωτήσεις των εξετάσεων επιλέγονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο/Εισηγητή- 
Εκπαιδευτή μέσω της δεξαμενής ερωτήσεων.  
Μη θιγομένων των αρμοδιοτήτων των Εισηγητών-Εκπαιδευτών που τελούν υπό την εποπτεία 
του Επιστημονικού Υπευθύνου/Εισηγητή-Εκπαιδευτή (υπό 2), η δεξαμενή ερωτήσεων 
τηρείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κατά τρόπο εμπιστευτικό. Οι συμμετέχοντες 
λαμβάνουν γνώση κάθε φορά μόνο των ερωτήσεων επί των οποίων διενεργούνται οι e-
Learning εξετάσεις στις οποίες συμμετέχουν.   
 
Η κατανομή των ερωτήσεων είναι η ακόλουθη. 
 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΕ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

1. Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και 
Εκκαθάριση Συναλλαγών 

35 4 

2. Εισαγωγή Χρηματοπιστωτικών Μέσων σε 
Οργανωμένες Αγορές 

28 2 

3. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων 36 4 

4. Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών 97 8 

5. Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης 
Εσόδων 

40 4 

6. Προστασία της Κεφαλαιαγοράς 48 4 
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7. Υποχρεώσεις Ενημερώσεως και Διαφάνειας 
στην Κεφαλαιαγορά 

36 4 

Σύνολα  320 30 

 
8.  Γνωστοποιήσεις προς τις Αρμόδιες Αρχές  

 
Μετά το πέρας των e-Learning εξετάσεων κάθε περιόδου το ΚΕΔΙΒΙΜ - ΟΠΑ γνωστοποιεί στην 
Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανάλογα με την περίπτωση, κατάλογο 
με τα στοιχεία των επιτυχόντων, αποτυχόντων και μη συμμετεχόντων στο Σεμινάριο, στη 
μορφή και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από τις ανωτέρω Αρχές. Επιπλέον, το ΚΕΔΙΒΙΜ – 
ΟΠΑ εκδίδει για τους επιτυχόντες βεβαιώσεις περαίωσης ανά συμμετέχοντα και τις 
υποβάλλει στις ανωτέρω Αρχές. Η προσκόμιση των βεβαιώσεων περαίωσης γίνεται μία φορά 
κατ’ έτος εντός του μηνός Δεκεμβρίου έως και την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται από 
τις ανωτέρω Αρχές.    


