
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ELEARNING ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   
 
 

 
Ονομασία 
 
 
 
Φορέας 
διεξαγωγής 
Σεμιναρίου  

 
ELEARNING ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
 
 
ΚΕΔΙΒΙΜ / Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) 
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) 

 
 
Σκοπός 

 
Επιμόρφωση & χορήγηση Πιστοποιητικού Εταιρικής Διακυβέρνησης σε 
θέματα λειτουργίας Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων  

 
Ύλη 
διδασκαλίας 

 
Νομοθετικό Πλαίσιο για την Εταιρική Διακυβέρνηση στις 
Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις  

 
Μέθοδοι 
εκπαίδευσης 

 
Διδασκαλία: Μάθημα ELEARNING μέσω της πλατφόρμας ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ  
Πρακτική άσκηση – προετοιμασία γνωστικής επάρκειας μέσω Τράπεζας 
Θεμάτων τουλάχιστον 200 ερωτήσεων που θα τίθενται στη διάθεση 
των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια του μαθήματος.  

 
 
Δοκιμασία 
κατανόησης 

 
ELEARNING τελική εξέταση   

 30 ερωτήσεων  
 διάρκειας 60’   
 με βάση επιτυχίας τις 18 σωστές απαντήσεις.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  
 
Το παρόν κείμενο συνιστά τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ELEARNING 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» που 
έχει διαμορφώσει το ΟΠΑ για τις ανάγκες επιμόρφωσης και κατάρτισης στελεχών της 
αγοράς.  
 
Ο Κανονισμός αναφέρεται στους όρους λειτουργίας του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης (εφεξής 
το «Σεμινάριο») που θα διεξάγεται μέσω της πλατφόρμας ΚΕΔΙΒΙΜ / Τμήμα ΟΔΕ του ΟΠΑ.  
 
Το ΚΕΔΙΒΙΜ/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 θα ισχύουν κάθε φορά.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 
1. Σκοπός Σεμιναρίου  

2. Εισηγητές & Αρμόδιοι υλοποίησης eLearning μαθήματος  

3. Ύλη διδασκαλίας και Μέθοδος εκπαίδευσης  

4. Συμμετέχοντες 

5. Πληροφορίες Σεμιναρίου – Παρακολούθηση – Διάρκεια  

6. Χορήγηση Πιστοποιητικού 
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1. Σκοπός Σεμιναρίου 
 
Το Σεμινάριο του ΟΠΑ έχει ως σκοπό την επιμόρφωση & χορήγηση Πιστοποιητικού σε 
θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αφορούν στη λειτουργία των Χρηματοπιστωτικών 
Επιχειρήσεων.   
 
Το Σεμινάριο περιλαμβάνει ELEARNING μάθημα που διεξάγεται με τη χρήση ηλεκτρονικού 
υλικού (πλοήγηση) και με συμμετοχή σε ηλεκτρονικές εξετάσεις (multiple choice) 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 και τους 
όρους του παρόντος Κανονισμού.  
 
Το ELEARNING μάθημα διεξάγεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.  
 
Για κάθε θέμα διαχείρισης του συστήματος για την υλοποίηση του ELEARNING μαθήματος 
υπεύθυνο θα είναι το ΚΕΔΙΒΙΜ που θα ενεργεί υπό την καθοδήγηση της Επιστημονικής 
Υπευθύνου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.    
 
 
3. Ύλη διδασκαλίας και Μέθοδος εκπαίδευσης  
 
Η ύλη διδασκαλίας καλύπτει θέματα εταιρικής διακυβέρνησης των Χρηματοπιστωτικών 
Επιχειρήσεων ιδίως σε σχέση με τα εξής:  
 
 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ       
 
ENOTHTA 1. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
1.1 Διοικητική οργάνωση  
Ν. 4261/2014 (άρθρα 3 και 83)  
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του 
διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις  
ΠΔΤΕ 2577/2006 (ΦΕΚ Α 59/20.03.2006)  Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων 
αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και 
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων.  
Κατευθυντήριες γραμμές Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν 
καίριες θέσεις  
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Σύσταση της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με το ρόλο των μη 
εκτελεστικών και των εποπτικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών, καθώς 
και με τις επιτροπές του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου  
Ν. 4548/2018 (Άρθρα 96-98 και 102-103)  
Ν 3016/2002 (Άρθρα 2-4)  
Ν. 4514/2018 (Άρθρα 9, 16 και 23) 
1.2 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας  
Ν. 3016/2002 (Άρθρο 6)  
1.3. Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης  
Ν. 4261/2014 (Άρθρα 66 και 68-82)  
Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την εσωτερική 
διακυβέρνηση  
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά 
ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
648/2012  (Άρθρα 189-191 και 431-449)  
1.4. Επιτροπή Ελέγχου  
ΠΔΤΕ 2577/2006 (ΦΕΚ Α 59/20.03.2006)  Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων 
αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και 
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ 
ΣΕΕ  
Σύσταση της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με το ρόλο των μη 
εκτελεστικών και των εποπτικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών, καθώς 
και με τις επιτροπές του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου  
Ν. 4449/2017 (Άρθρα 2 και 44)  
Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την εσωτερική 
διακυβέρνηση  
1.5. Εσωτερικός Έλεγχος 
Ν. 3016/2002 (Άρθρα 7-8) 
1.6. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  
Ν. 4548/2018 (Άρθρα 99-101)  
1.7. Πολιτική αποδοχών  
Ν.4261/2014 (Άρθρα 84-88)  
ΠΔΤΕ 2577/2006 (ΦΕΚ Α 59/20.03.2006)  Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων 
αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και 
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  V.a. Πολιτική αποδοχών  
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών δυνάμει του άρθρου 74 
παράγραφος 3 και του άρθρου 75 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και τις 
δημοσιοποιήσεις δυνάμει του άρθρου 450 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 96 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά 
ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
648/2012  (Άρθρο 450)  
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαρτίου 2014 
που συμπληρώνει την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα ποιοτικά και τα 
κατάλληλα ποσοτικά κριτήρια εντοπισμού κατηγοριών υπαλλήλων των οποίων οι 
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επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου ενός 
ιδρύματος  (Άρθρα 1-3)  
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 527/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2014 
, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις 
κατηγορίες μέσων που αντανακλούν δεόντως την πιστωτική ικανότητα ενός ιδρύματος σε 
συνθήκες δρώσας οικονομικής κατάστασης και είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιούνται 
για τους σκοπούς των μεταβλητών αποδοχών  (Άρθρα 1-2 και 4-5)  
Ν. 3016/2002 (Άρθρο 5) 
Ν. 4548/2018 (Άρθρα 109-114)  
1.8. Καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών  
Σύσταση της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2009 που συμπληρώνει τις συστάσεις 
2004/913/ΕΚ και 2005/162/ΕΚ όσον αφορά το καθεστώς αποδοχών των διοικητικών 
στελεχών των εισηγμένων εταιρειών  
1.9. Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης  
Ν. 4548/2018 (Άρθρα 152-153)  
1.9.1. Ποιότητα εκθέσεων εταιρικής διακυβέρνησης  
Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ποιότητα της υποβολής 
εκθέσεων σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση («συμμόρφωση ή αιτιολόγηση») 
1.10.   Οικονομικές Εκθέσεις – Ανακοινώσεις  
1.10.1.Κοινές διατάξεις  
Ν. 4548/2018 (Άρθρα 147-157)  
Ν.4308/2014  (Άρ. 1, 16, 17, 29, 33, Παράρτημα Α) 
1.10.2.Διατάξεις περί εισηγμένων εταιρειών  
Ν. 3556/2007 (Άρθρα 4-8)  
1.11. Οργανωτικές απαιτήσεις συνδεδεμένων αντιπροσώπων του άρθρου 29 του ν. 
4514/2018 
ΠΔΤΕ 142/11.6.2018 (ΦΕΚ Β' 2674/06.07.2018) "Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην  Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την 
αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) για την  ανάληψη θέσης μέλους 
Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών  ιδρυμάτων  
Ι. Μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων του άρθρου 29 του ν. 4514/2018  
Παράρτημα ΙΙ Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Προτεινόμενης απόκτησης Συμμετοχής από 
Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα  
1.12. Θεσμικοί Επενδυτές  
1.12.1. Πολιτική Αποδοχών  
1.12.1.1. Πολιτική αποδοχών ΑΕΔΑΚ 
Ν. 4099/2012 (Άρθρα 23α-23β)  
1.12.1.2. Πολιτική αποδοχών ΑΕΔΟΕΕ 
Ν. 4209/2013 (Άρθρο 13)  
1.12.2. Χρηματοοικονομική πληροφόρηση ΟΣΕΚΑ  
1.12.2.1. Βασικές πληροφορίες του ΟΣΕΚΑ προς τους επενδυτές  
1.12.2.2. Απόφαση 17/633/20.12.2012 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ενημερωτικό 
δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ  
1.13. Οργανωτικές απαιτήσεις και διαφάνεια ΑΕΕΔ  
Ν.4514/2018 (Άρθρο 87)  
ENOTHTA 2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
2.1.   Μετοχές, ομόλογα και άλλοι τίτλοι  
Ν. 4548/2018 (Άρθρα 33-76 και 184) 
2.2.   Γενική Συνέλευση  
Ν. 4548/2018 (Άρθρα 121-128 και 133-134)  
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2.3.   Ταυτοποίηση μετόχου 
2.3.1. Εθνική νομοθεσία 
Ν. 4569/2018 (Άρθρα 13-19)  
2.3.2. Ενωσιακή νομοθεσία  
Οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 
2007 , σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών  
(Άρθρα 3α-3στ)  
Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 
2017 για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της 
μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων  
2.4. Τεχνικές διαδικασίες ταυτοποίησης  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1212 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Σεπτεμβρίου 2018 
σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 
2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ταυτοποίηση 
των μετόχων, τη διαβίβαση πληροφοριών και τη διευκόλυνση της άσκησης των 
δικαιωμάτων των μετόχων  (Άρθρα 1-11)  
2.5.   Δικαιώματα μειοψηφίας  
Ν. 4548/2018  (Άρθρα 104-105 και 141-144)  
2.6.   Παροχή διευκολύνσεων & πληροφοριών  
Ν. 3556/2007 (Άρθρα 17-22)  
2.7.   Σημαντικές συμμετοχές – Δημοσιοποιήσεις  
Ν. 3556/2007 (Άρθρα 9-16)  
2.8.   Διαφάνεια θεσμικών επενδυτών, διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων & 
πληρεξουσίων συμβούλων 
Οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 
2007 , σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών  
(Άρθρα 3ζ-31ια). 
 
Η Μέθοδος εκπαίδευσης περιλαμβάνει ELEARNING μάθημα με παρακολούθηση & πλοήγηση 
σε ηλεκτρονικό υλικό και με συμμετοχή σε ηλεκτρονικές εξετάσεις.     
 
Η πρόσβαση στο ELEARNING μάθημα και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται στα 
πρόσωπα που νομιμοποιούνται να συμμετέχουν στο Σεμινάριο σύμφωνα με την παρ. 4.  
 
Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τις εκπαιδευτικές σημειώσεις, Τράπεζα Θεμάτων υπό 
μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple choice) (τουλάχιστον 200) που 
διαρθρώνονται με βάση την ως άνω ύλη διδασκαλίας, ως και πρόσθετο υλικό τεκμηρίωσης 
(νόμους και σημειώσεις) για περαιτέρω εμβάθυνση.  
 
Η διαδικασία αξιολόγησης από το ΟΠΑ της κατανόησης των συμμετεχόντων ολοκληρώνεται 
με τη διεξαγωγή τελικής ηλεκτρονικής εξέτασης σε 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
παρομοίου περιεχομένου προς αυτές της Τράπεζας Θεμάτων.   
 
Αρμόδιος για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού υλικού και της Τράπεζας Θεμάτων είναι ο 
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος του Σεμιναρίου. 
 
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μπορεί να διαμορφώνει ομάδες εργασίας με συμμετέχοντες 
από τον ευρύτερο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο στο πλαίσιο ανάπτυξης του 
Σεμιναρίου, διάχυσης της πληροφόρησης που αφορά στην εφαρμογή του, ως και 
διαβούλευσης σε θέματα που αφορούν στο περιεχόμενό του.  
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4. Συμμετέχοντες  
 
Συμμετέχοντες στο Σεμινάριο μπορεί να είναι στελέχη επιχειρήσεων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, 
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ, ΑΕΠΕΥ) και άλλων 
Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων, όπως Ανωνύμων Εταιρειών Επενδυτικής 
Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ), Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), 
Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ), Ανωνύμων Εταιρειών 
Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ), Οργανισμών Συλλογικών 
Επενδύσεων επί Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ). 
 
Το Σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν στελέχη των παραπάνω επιχειρήσεων, όπως 
ιδίως:   

 Διοικητικά μέλη/στελέχη και μέλη/στελέχη επιτροπών των επιχειρήσεων  

(εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά – εποπτικά) 

 Υπηρεσιακά στελέχη, όπως στελέχη  

• υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου  

• διαχείρισης κινδύνου 

• κανονιστικής συμμόρφωσης 

• νομικών υπηρεσιών 

• υπηρεσιών οικονομικών τμημάτων  

• υπηρεσιών τομέων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 

• τραπεζικών υπηρεσιών 

• υπηρεσιών τομέων συλλογικών επενδύσεων  

• ειδικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης μετόχων & επικοινωνίας 

• υπηρεσιών δημοσιοποιήσεων & ανακοινώσεων κλπ. 

Β) Στελέχη επιχειρήσεων του ευρύτερου εμπορικού τομέα αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες 
της αγοράς (όπως δικηγόροι, λογιστές, σύμβουλοι κλπ.)  
 
Γ) Κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ηλικίας άνω των 18 ετών που επιθυμεί να εξειδικευτεί 
σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης στο χρηματοπιστωτικό τομέα. 
 
Για της συμμετοχή τους στο Σεμινάριο οι συμμετέχοντες λαμβάνουν από το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ 
όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα του ΚΕΔΙΒΙΜ με βάση 
τις διαδικασίες του. Οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων, είτε ατομικά είτε βάσει 
ομαδικών δηλώσεων παρακολούθησης στελεχών επιχείρησης, γίνονται δεκτές εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίζονται με τις διαδικασίες του ΚΕΔΙΒΙΜ.  
 
Βασική προϋπόθεση για μεν την περίπτωση ατομικών δηλώσεων συμμετοχής είναι ο 
υποψήφιος να διαθέτει απολυτήριο λυκείου, για δε τις ομαδικές δηλώσεις να βεβαιώνεται 
η κατοχή θέσεως στελέχους, περιλαμβανομένων και των θέσεων μέλους διοικητικού 
οργάνου, θέσεων υπηρεσιακού στελέχους κλπ., από την υποβάλλουσα τη σχετική δήλωση 
επιχείρηση.   
 
Μετά τη χορήγηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης, ο συμμετέχων αποκτά 
πρόσβαση στο ELEARNING μάθημα για την παρακολούθησή του.   
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5. Πληροφορίες Σεμιναρίου - Παρακολούθηση – Διάρκεια  
 
To ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ παρέχει κατάλληλη πληροφόρηση μέσω της ιστοσελίδας του για τα 
χαρακτηριστικά και τους όρους λειτουργίας του Σεμιναρίου.  
  
Το ELEARNING μάθημα έχει ελάχιστη διάρκεια 15 ωρών και περιλαμβάνει τη διάδραση με το 
ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. Η παρακολούθησή του μπορεί να διεξαχθεί εντός της 
προβλεπόμενης χρονικής περιόδου, όπως ανακοινώνεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.  
 
Το μάθημα περιλαμβάνει Τράπεζα Θεμάτων υπό μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, 
τουλάχιστον 200 ερωτήσεων, για τις ανάγκες εξάσκησης των συμμετεχόντων. Περιλαμβάνει 
επίσης τελική ηλεκτρονική εξέταση 30 ερωτήσεων διάρκειας 60’ με βάση επιτυχίας τις 18 
σωστές απαντήσεις. Οι ως άνω 30 ερωτήσεις θα είναι παρόμοιου περιεχομένου προς αυτές 
της Τράπεζας Θεμάτων.  
 
Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε τεστ τελικής ηλεκτρονικής εξέτασης κατ’ ανώτατο 3 
φορές σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.  
 
Η επιτυχής ανταπόκριση στην τελική ηλεκτρονική εξέταση είναι υποχρεωτική για τη 
χορήγηση του Πιστοποιητικού υπό 6. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ανταπόκρισης, χορηγείται 
απλή βεβαίωση παρακολούθησης με αναλυτικά στοιχεία των ωρών παρακολούθησης και 
του βαθμού ανταπόκρισης στην εξέταση.  
 
Για τυχόν απορίες επί του ELEARNING μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα απευθύνονται στην 
Επιστημονική Υπεύθυνη μέσω των υπηρεσιών του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.   
 
 
6.  Χορήγηση Πιστοποιητικού   

 
Μετά το πέρας του Σεμιναρίου, περιλαμβανομένης και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της 
τελικής ηλεκτρονικής εξέτασης, το ΚΕΔΙΒΙΜ - ΟΠΑ παρέχει βεβαίωση ανά επιτυχόντα 
συμμετέχοντα, φέρουσα την υπογραφή της Επιστημονικής Υπευθύνου, υπό τον τύπο 
«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».  
 
 


