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Κνηλή Απόθαζε  

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο  

Θέκα: Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ  ηδξπκάησλ 

αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ  (απφθαζε 

4/505/3.4.2009) 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 

1. ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3606/2007 (ΦΔΚ Α/195/17.7.2007) 

2. ηεο απφθαζεο 3/505/3.4.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

“Πιζηοποίηζη επαγγελμαηικής επάρκειας αναθορικά με ηην παροτή επενδσηικών σπηρεζιών» 

3. ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΚ Α/98/22.4.2005) 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΝ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α 

Πεδίν εθαξκνγήο - Γεληθέο αξρέο 

Άξζξν 1 

Η παξνχζα Απφθαζε αθνξά ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1(α) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

3601/2007 (ΦΔΚ Α΄ 178), ηα νπνία έρνπλ ιάβεη άδεηα θαη επνπηεχνληαη απφ ηελ Τξάπεδα ηεο 

Διιάδνο.  

 Άξζξν 2 

1. Τα πηζησηηθά ηδξχκαηα ππνρξενχληαη λα απαζρνινχλ, θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ: 

(α) ηεο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ, 

(β) ηεο εθηέιεζεο εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ  

(γ) ηεο παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ,  

(δ) ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ πειαηψλ, θαη 

(ε) ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο. 

κφλνλ πξφζσπα ηα νπνία δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Δπάξθεηαο (ζην εμήο: 

«Πηζηνπνηεηηθφ»), κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 17. 

2. Τα πηζησηηθά ηδξχκαηα πηνζεηνχλ θαηάιιειε πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ ΠΓ/ΤΔ 2577/2006, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη: 

(α) ε επάξθεηα ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη ε ζε δηαξθή βάζε επαγγεικαηηθή επάξθεηα 

θαη αμηνπηζηία ηνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ, θαη 

(β) ε δπλαηφηεηα επρεξνχο ηαπηνπνίεζεο ησλ απαζρνινχκελσλ πξνζψπσλ θαζψο θαη ν έιεγρνο 

επαγγεικαηηθήο θαηαιιειφηεηάο ηνπο ηφζν απφ ηα ίδηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα φζν θαη απφ 

ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Απφθαζε. 

3. Τα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα ηεξνχλ αξρείν, θαη΄ άηνκν, ηνπ απαζρνινχκελνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ έρεη ιάβεη πηζηνπνίεζε κε βάζε ηελ παξνχζα Απφθαζε, κε έλδεημε ηνπ 
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ρξφλνπ πηζηνπνίεζεο, θαζψο ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο θαη δηαθνπήο ηεο παξνρήο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ. Τν αξρείν δηαηεξείηαη γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε απφ ην ρξφλν 

πνπ ην απαζρνινχκελν πξφζσπν έρεη παχζεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

Άξζξν 3 

1. Τν Πηζηνπνηεηηθφ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ, αθνξά ζηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 απφ πηζηνπνηεκέλα πξφζσπα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο, σο εμήο: 

(α1) Λήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ ζε θηλεηέο αμίεο. Τν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ζηελ επελδπηηθή 

ππεξεζία ηεο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ θαη ηεο εθηέιεζεο εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ 

ηξίησλ ησλ παξαγξάθσλ 1(α) θαη 1(β) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3606/2007 επί ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ησλ παξαγξάθσλ (α), (β) θαη (γ) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007 

(θηλεηέο αμίεο, κεξίδηα νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, ηίηινη ρξεκαηαγνξάο). 

(α2) Λήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ ζε παξάγσγα πξντφληα. Τν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ζηελ 

επελδπηηθή ππεξεζία ηεο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ θαη ηεο εθηέιεζεο εληνιψλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηξίησλ ησλ παξαγξάθσλ 1(α) θαη 1(β) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3606/2007 επί ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ησλ παξαγξάθσλ (δ), (ε), (ζη), (δ), (ε), (ζ) θαη (η) ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ λ. 3606/2007 (παξάγσγα πξντφληα). 

(β1) Παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ ζε θηλεηέο αμίεο. Τν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ζηελ ππεξεζία 

ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ηεο παξαγξάθνπ 1(ε) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3606/2007 επί ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ησλ παξαγξάθσλ (α), (β) θαη (γ) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007 

(θηλεηέο αμίεο, κεξίδηα νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, ηίηινη ρξεκαηαγνξάο).  

(β) Παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ. Τν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ζηελ επελδπηηθή ππεξεζία ηεο 

παξνρήο ζπκβνπιψλ ηεο παξαγξάθνπ 1(ε) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3606/2007 επί ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007.  

(γ) Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ πειαηψλ. Τν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ζηελ επελδπηηθή ππεξεζία ηεο 

δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ πειαηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1(δ) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3606/2007 επί 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007. 

(δ) Δθπφλεζε αλαιχζεσλ ζρεηηθά κε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή εθδφηεο. Τν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά 

ζηελ επελδπηηθή ππεξεζία ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο παξαγξάθνπ 2(ε) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3606/2007 επί ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007. 

2. Τν Πηζηνπνηεηηθφ (δ) παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηα 

Πηζηνπνηεηηθά (α1), (α2), (β) θαη (γ). Τν Πηζηνπνηεηηθφ (γ) παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηα Πηζηνπνηεηηθά (α1), (α2) θαη (β). Τν Πηζηνπνηεηηθφ (β) 

παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηα Πηζηνπνηεηηθά (α1) θαη (α2) 

θαη (β1). Τν Πηζηνπνηεηηθφ (β1) παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηεη 

ην Πηζηνπνηεηηθφ (α1). Τν Πηζηνπνηεηηθφ (α2) παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

πνπ θαιχπηεη ην Πηζηνπνηεηηθφ (α1). 

Άξζξν 4 

1. Τν Πηζηνπνηεηηθφ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, εθφζνλ ην ππνςήθην πξφζσπν 

έρεη ζπκκεηάζρεη επηηπρψο ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ 

νξηδφκελα ζηα άξζξα 11 έσο 14, ή έρεη ζπκκεηάζρεη κε επηηπρία ζηα Σεκηλάξηα Πηζηνπνίεζεο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16 ή πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 15.  

2. Η ζπκκεηνρή ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο επηηξέπεηαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

(α) ην ππνςήθην πξφζσπν πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πξνζσπηθήο αμηνπηζηίαο, ζχκθσλα 

κε ηα θαησηέξσ νξηδφκελα ζην Κεθάιαην Β,  
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(β) ην ππνςήθην πξφζσπν πιεξνί ηηο θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελεο ειάρηζηεο ηππηθέο 

πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο (ηππηθά πξνζφληα), φπσο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ ζην 

Κεθάιαην Γ, 

(γ) έρεη θαηαβιεζεί ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ηέινο Πηζηνπνίεζεο αμίαο €100, ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19. 

3. Δηδηθά πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ (α1), ε ζπκκεηνρή ζηα Σεκηλάξηα 

Πηζηνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 16 επηηξέπεηαη εθφζνλ ην ππνςήθην πξφζσπν, εθηφο απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, έρεη απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ 

δψδεθα (12) κελψλ ζηελ ππεξεζία ηεο «Λήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ ζε θηλεηέο αμίεο», 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 17 θαη 18. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β 

Διάρηζηα ερέγγπα πξνζωπηθήο αμηνπηζηίαο 

Άξζξν 5 

1. Καηά ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ πξνζσπηθήο αμηνπηζηίαο, 

αθεξαηφηεηαο, θεξεγγπφηεηαο θαη ήζνπο, δελ παξέρεηαη έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηηο Δμεηάζεηο ή 

ζηα Σεκηλάξηα Πηζηνπνίεζεο εάλ: 

(α) ηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα έρνπλ θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα γηα αδηθήκαηα πνπ ζπληζηνχλ 

θψιπκα δηνξηζκνχ ζε ζέζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2683/1999 (ΦΔΚ Α 19), ή έρνπλ απνιπζεί απφ άιιε 

ζέζε γηα πεηζαξρηθνχο ιφγνπο ζχκθσλα κε ηνλ ίδην σο άλσ λφκν, ή έρνπλ θαηαδηθαζζεί 

ηειεζίδηθα γηα ηα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 398 θαη 406 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα ή γηα 

αδηθήκαηα ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θεθαιαηαγνξάο απφ πξάμεηο πξνζψπσλ 

πνπ θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαη πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο (λ. 

3340/2005 ΦΔΚ Α΄112 θαη πξντζρχζαληεο λ. 3632/1928, άξζξν 34, λ. 1969/1991 άξζξν 71 

παξ. 1, λ. 1806/88 άξζξν 33, αλάινγα κε ην ρξφλν ηέιεζεο ηνπ αδηθήκαηνο) θαη γηα ηελ 

πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηελ 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (λ. 3691/2008, ΦΔΚ  Α’ 166, θαη 

πξντζρχζαο λ. 2331/1995, ΦΔΚ Α 173, αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ηέιεζεο ηνπ αδηθήκαηνο), 

(β) έρεη επηβιεζεί ζηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ζσξεπηηθά ηνπιάρηζηνλ 

δέθα ρηιηάδσλ επξψ (€10.000) γηα ην νπνίν έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία πξνζθπγήο ελψπηνλ 

ησλ δηθαζηεξίσλ ή γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε, πνπ 

απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή, γηα παξάβαζε:  

(αα) ησλ Καλνληζκψλ θαη Κσδίθσλ Γενληνινγίαο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ηνκέα, θαη ηδίσο εθαξκνδνκέλσλ αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο ηεο 

Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 122/1997 (ΦΔΚ Β 340), ηεο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 15/1998 

(ΦΔΚ Β 1257), θαη ηεο Απφθαζεο 8422/1998 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (ΦΔΚ Β 

615), θαη φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαη εηδηθφηεξα ηεο 1/452/1.11.2007 

απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο – Καλφλεο 

Σπκπεξηθνξάο ΑΔΠΔΥ (ΦΔΚ Β’ 2136), ηεο 1/462/7.2.2008 απφθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο – Καλνληζκφο Σπκπεξηθνξάο 

ΑΔΓΑΚ θαη ΑΔΔΦ (ΦΔΚ Β’ 297), ηεο 3/460/10.1.2008 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο – Καλνληζκφο Αλαδνρψλ (ΦΔΚ Β’ 97) 

θαη ηεο Απφθαζεο 5/204/2000 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (ΦΔΚ Β 1487), φπσο 

ηζρχεη,     

(ββ) ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3340/2005 θαζψο θαη ησλ πξντζρχζαληνο λ.1969/1991 άξζξν 

72, θαη ηνπ ΠΓ 53/1992, αλάινγα κε ην ρξφλν ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο,  

(γγ)  ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3691/2008 θαη ηνπ πξντζρχζαληνο λ. 2331/1995 αλάινγα κε ηνλ 

ρξφλν ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο, 
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(δδ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3606/2007 θαη ηεο πξντζρπζάζεο  

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2396/1996 αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ηέιεζεο ηεο 

παξάβαζεο, 

2. Οη αξλεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαιχπηνπλ θαη ηηο πεξηπηψζεηο 

εθείλεο πνπ ε αλαθεξφκελε ή αληίζηνηρε παξάβαζε έρεη ιάβεη ρψξα εθηφο ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο ή ε αληίζηνηρε θχξσζε ή θαηαδίθε έρεη επηβιεζεί απφ αξκφδηεο αξρέο ή φξγαλα 

άιιεο ρψξαο, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο αξκφδηα αξρή ή αξκφδην φξγαλν άιιεο 

ρψξαο έρεη αξλεζεί λα παξάζρεη ή έρεη αλαθαιέζεη αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο 

επάξθεηαο ζηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα γηα ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελ γέλεη πξνζσπηθή 

αμηνπηζηία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 

Άξζξν 6 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5, κπνξεί λα επηηξαπεί ε ζπκκεηνρή 

ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο ή ζηα Σεκηλάξηα Πηζηνπνίεζεο ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ αλ έρνπλ 

παξέιζεη πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ επηβνιή ηεο αληίζηνηρεο θχξσζεο, ιακβαλνκέλεο ηδίσο ππφςε 

ηεο θχζεο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο παξάβαζεο, ζηελ νπνία είρε ππνπέζεη ην ελδηαθεξφκελν 

πξφζσπν, ηνπ βαζκνχ ζπζρέηηζεο ηεο παξάβαζεο κε ην αληηθείκελν ηεο αίηεζεο θαη εηδηθά ηνπ 

είδνπο ηεο ππεξεζίαο σο πξνο ηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί ε αίηεζε, ηπρφλ άιιεο ζρεηηθήο θαηαδίθεο, 

θχξσζεο ή πνηλήο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν θαη ηπρφλ άιισλ ζρεηηθψλ 

εθθξεκψλ δηψμεσλ νηαζδήπνηε θχζεσο (πνηληθήο, δηνηθεηηθήο ή πεηζαξρηθήο) πνπ εθθξεκνχλ θαηά 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ.. 

Άξζξν 7 

Γηα ην ζθνπφ εμέηαζεο ηεο ζπλδξνκήο ή κε:  

(α) ηνπ ζεκείνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ, 

γηα γεληθή ρξήζε,  

(β) ηνπ ζεκείνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

αηηνχληνο θαη 

(γ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ αηηνχληνο. 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 

Διάρηζηεο ηππηθέο πξνϋπνζέζεηο θαηαιιειόηεηαο (ηππηθά πξνζόληα) 

Άξζξν 8 

1. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ ην ππνςήθην γηα ρνξήγεζε 

Πηζηνπνηεηηθνχ πξφζσπν πξέπεη αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία έρεη 

ππνβιεζεί αίηεζε γηα ηελ παξνρή Πηζηνπνηεηηθνχ λα: 

(α) έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18ν) έηνο ειηθίαο, θαη 

(β) πιεξνί θαη’ ειάρηζην ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο (ηα ηππηθά πξνζφληα) πνπ 

θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ ζην άξζξν 9 ή ζην άξζξν 15, θαηά 

πεξίπησζε. 

Άξζξν 9 

1. Οη ππνςήθηνη πνπ αηηνχληαη ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο γηα ηα Πηζηνπνηεηηθά (α1) θαη 

(α2) ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο πξέπεη λα έρνπλ Απνιπηήξην Λπθείνπ. 

2. Οη ππνςήθηνη πνπ αηηνχληαη ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο γηα ηα Πηζηνπνηεηηθά (β1) θαη (β) 

πξέπεη λα έρνπλ: 

(α) Πηπρίν ειιεληθνχ Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (ΑΔΙ) ή Πηπρίν ειιεληθνχ 

Τερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (ΤΔΙ) ή, θαηά ηελ θξίζε ηεο ΤηΔ, ηζνδχλακνπ 

κεηαιπθεηαθνχ θνξέα εθπαίδεπζεο ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ 

εμσηεξηθνχ, θαη 

(β) Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία σο εμήο: 
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(αα) έμη ηνπιάρηζηνλ κήλεο ζε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ηνκέα, κεηά ηελ απφθηεζε κεηαιπθεηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ 

δηάξθεηαο νηθνλνκηθήο ή ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, ή ελαιιαθηηθά 

(ββ) έμη ηνπιάρηζηνλ κήλεο σο αζθνχκελνη ζηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην Κεθάιαην Δ. 

Δλαιιαθηηθά ησλ πξνυπνζέζεσλ (α) θαη (β) παξαπάλσ, νη ππνςήθηνη δχλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηηο εμεηάζεηο εθφζνλ δηαζέηνπλ Απνιπηήξην Λπθείνπ θαη απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία επηά 

(7) ηνπιάρηζηνλ εηψλ, ζε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο, ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαζψο 

θαη επαξθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο ΤηΔ, επηκφξθσζε ζε ζέκαηα επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ. 

3. Οη ππνςήθηνη πνπ αηηνχληαη ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο γηα ηα Πηζηνπνηεηηθά (γ) θαη (δ) 

πξέπεη λα έρνπλ: 

(α) Πηπρίν ειιεληθνχ Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (ΑΔΙ) ή Πηπρίν ειιεληθνχ 

Τερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (ΤΔΙ) ή, θαηά ηελ θξίζε ηεο ΤηΔ, ηζνδχλακνπ 

κεηαιπθεηαθνχ θνξέα εθπαίδεπζεο ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη 

(β) Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία σο εμήο: 

(αα) δψδεθα ηνπιάρηζηνλ κήλεο ζε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, κεηά ηελ απφθηεζε κεηαιπθεηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ 

ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο νηθνλνκηθήο ή ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, ή 

(ββ) δψδεθα ηνπιάρηζηνλ κήλεο σο αζθνχκελνη ζηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ή 

δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Κεθάιαην Δ ηεο παξνχζαο, ή 

(γγ) έμη ηνπιάρηζηνλ κήλεο ζε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ηνκέα, κεηά ηελ απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ νηθνλνκηθήο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο. 

Άξζξν 10 

1. Η επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ ππνςεθίσλ πξνο Πηζηνπνίεζε πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ 

πξαγκαηηθή απαζρφιεζε ζε εηαηξίεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3606/2007 ή ζε ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θχζεσο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ή θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο ζρεηηθνχο κε ηελ θεθαιαηαγνξά ή ζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θχζεσο ππεξεζίεο νξγαλσκέλσλ αγνξψλ ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη γεληθφηεξα ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο εηαηξηψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα.  

2. Πξνο απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ πξέπεη λα 

πξνζθνκίδνληαη ζσξεπηηθά: 

(α) Αλαιπηηθή βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ ηνλ εξγνδφηε, ππέρνπζα ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο 

ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη κε επθξίλεηα ην αληηθείκελν 

απαζρφιεζεο ηνπ ππνςεθίνπ. 

(β) Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.  

(γ)  Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ. 

3. Σην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 5 θαη 9, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο δχλαηαη λα:  

(α) δεηεί απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ην εθάζηνηε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν δηεπθξηλίζεηο,  

(β) δεηεί ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, θαη  

(γ) επηθνηλσλεί θαη λα δεηεί πιεξνθνξίεο απφ αξρέο ή άιιεο ππεξεζίεο ή νξγαληζκνχο, ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ή δηεπθξηλίζεη ηελ ζπλδξνκή 

ησλ πξνυπνζέζεσλ πξνζσπηθήο αμηνπηζηίαο ησλ ππνςήθησλ γηα Πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 

Δμεηάζεηο θαη εκηλάξηα Πηζηνπνίεζεο  

Άξζξν 11 
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1. Οη Δμεηάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθψλ (α1), (α2), (β), (β1), (γ) θαη (δ) δηελεξγνχληαη 

ζπληνληζκέλα ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαζ’ έηνο απφ ην Διιεληθφ Τξαπεδηθφ Ιλζηηηνχην (ΔΤΙ) 

ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Τξαπεδψλ ή/θαη ηελ Διιεληθά Φξεκαηηζηήξηα Αλψλπκε Δηαηξία 

Σπκκεηνρψλ (ΔΦΑΔ). 

2. Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο κε θνηλή ηνπο απφθαζε κπνξνχλ λα 

δηελεξγνχλ απεπζείαο ή λα αλαζέηνπλ ηελ δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ θαη ζε Τκήκα 

Φξεκαηννηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ειιεληθνχ ΑΔΙ, ή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζε άιιν εθπαηδεπηηθφ θνξέα αληίζηνηρεο 

θαηεχζπλζεο εθφζνλ θξηζεί απφ ηηο ελ ιφγσ αξρέο φηη παξέρεη ηζνδχλακα, ηνπιάρηζηνλ, 

ερέγγπα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ εμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο. 

Άξζξν 12 

1. Οη εμεηάζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ πεξηιακβάλνπλ δχν απηνηειή θαη δηαθξηηά 

ηκήκαηα. Τν έλα ηκήκα θαιχπηεη εμεηαζηέα χιε πνπ αθνξά ζην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη θέξεη ηνλ ηίηιν «Θεζκηθφ Πιαίζην Κεθαιαηαγνξάο». Τν άιιν ηκήκα 

θαιχπηεη εμεηαζηέα χιε πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθά ζέκαηα αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ σο πξνο ηηο νπνίεο ρνξεγείηαη ην Πηζηνπνηεηηθφ 

θαη θέξεη ηνλ ηίηιν «Δηδηθά Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο». 

2. Τν ηκήκα κε ηίηιν «Θεζκηθφ Πιαίζην Κεθαιαηαγνξάο» θαη ην ηκήκα κε ηίηιν «Δηδηθά Θέκαηα 

Κεθαιαηαγνξάο» απνηεινχλ αληηθείκελν απηνηεινχο εμέηαζεο.  

3. Η ζπκκεηνρή ζην ηκήκα κε ηίηιν «Δηδηθά Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο» επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ 

ν ππνςήθηνο έρεη ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ηκήκαηνο «Θεζκηθφ Πιαίζην 

Κεθαιαηαγνξάο». 

4. Τν ελδηαθεξφκελν λα απνθηήζεη ην Πηζηνπνηεηηθφ πξφζσπν πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη επηηπρψο 

ζηηο εμεηάζεηο ηφζν ηνπ ηκήκαηνο κε ηίηιν «Θεζκηθφ Πιαίζην ηεο Κεθαιαηαγνξάο» φζν θαη 

φισλ ησλ επί κέξνπο ελνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο κε ηίηιν «Δηδηθά Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο» πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε θάζε παξερφκελε επελδπηηθή ππεξεζία θαη Πηζηνπνηεηηθφ. Η επηηπρήο 

ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο είηε ζην ηκήκα «Θεζκηθφ Πιαίζην Κεθαιαηαγνξάο» είηε ζε κεξηθέο 

κφλν επί κέξνπο ελφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο «Δηδηθά Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο» δχλαηαη λα 

δηαηεξεζεί γηα δχν έηε απφ ηε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ, κε ηελ ιήμε ησλ 

νπνίσλ απαηηείηαη ε εθ λένπ ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο. 

5. Τν ηκήκα κε ηίηιν «Δηδηθά Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο» πεξηιακβάλεη απηνηειείο ελφηεηεο χιεο 

γηα θάζε έλα απφ ηα Πηζηνπνηεηηθά ηνπ άξζξνπ 3.  

6. Τν πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο Δμεηάζεηο ηνπ ηκήκαηνο κε ηίηιν «Δηδηθά Θέκαηα 

Κεθαιαηαγνξάο» κπνξεί λα εμεηαζζεί ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ελφηεηεο χιεο σο εμήο: 

(α) γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα ηα Πηζηνπνηεηηθά (α1) δελ απαηηείηαη ε θαηνρή άιινπ 

Πηζηνπνηεηηθνχ, 

(β) γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα ην Πηζηνπνηεηηθφ (α2), πξέπεη λα έρεη ήδε ιάβεη ην 

Πηζηνπνηεηηθφ (α1) ή λα εμεηάδεηαη ηαπηφρξνλα κε επηηπρία ζηελ χιε ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ 

(α1) θαη (α2), 

(γ) γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα ην Πηζηνπνηεηηθφ (β1), πξέπεη λα έρεη ήδε ιάβεη ην 

Πηζηνπνηεηηθφ (α1) ή λα εμεηάδεηαη ηαπηφρξνλα κε επηηπρία ζηελ χιε ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ 

(α1) θαη (β1), 

(δ) γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα ην Πηζηνπνηεηηθφ (β), πξέπεη λα έρεη ήδε ιάβεη ην 

Πηζηνπνηεηηθφ (β1), ή λα εμεηάδεηαη ηαπηφρξνλα κε επηηπρία ζηελ χιε ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ 

(α1), (α2) θαη (β1), 

(ε) γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα ην Πηζηνπνηεηηθφ (γ), πξέπεη λα έρεη ήδε ιάβεη ην 

Πηζηνπνηεηηθφ (β), ή λα εμεηάδεηαη ηαπηφρξνλα κε επηηπρία ζηελ χιε ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ 

(α1), (α2), (β1) θαη (β), 
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(ζη) γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα ην Πηζηνπνηεηηθφ (δ), πξέπεη λα έρεη ήδε ιάβεη ην 

Πηζηνπνηεηηθφ (γ), ή λα εμεηάδεηαη ηαπηφρξνλα κε επηηπρία ζηελ χιε ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ 

(α1), (α2), (β1), (β) θαη (γ), 

Άξζξν 13 

1. Η εμεηαζηέα χιε γηα ην ηκήκα κε ηίηιν «Τν Θεζκηθφ Πιαίζην ηεο Κεθαιαηαγνξάο» 

πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηα εμήο: 

(α) γεληθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη δηαθάλεηαο ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ησλ νξγαλσκέλσλ 

αγνξψλ, 

(β) ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ θαη ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ παξνρή επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, 

(γ) ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο θεθαιαηαγνξάο απφ πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο 

πιεξνθνξίεο θαη πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο θαη πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, 

(δ) ζέκαηα εηζαγσγήο θαη δηαπξαγκάηεπζεο θηλεηψλ αμηψλ θαη παξαγψγσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη πιεξνθφξεζε επελδπηψλ. 

2. Η εμεηαζηέα χιε ηνπ ηκήκαηνο «Δηδηθά Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο» δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα 

κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο σο πξνο ηηο νπνίεο ρνξεγείηαη ην Πηζηνπνηεηηθφ, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2. 

3. Καηά ηα ινηπά, ε εμεηαζηέα χιε θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ 

ΤηΔ. Η εμεηαζηέα χιε θαζψο θαη παξαδείγκαηα εξσηήζεσλ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΤηΔ. 

Άξζξν 14 

1. Η δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ ησλ άξζξσλ 11 έσο 13 επνπηεχεηαη απφ δηαξθή ηξηκειή 

Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε θνηλή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη 

ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη απνηειείηαη απφ έλα κέινο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, έλα 

κέινο απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη έλαλ θαζεγεηή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε εηδίθεπζε 

ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηζηήκε, σο Πξφεδξν. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ 

είλαη δηεηήο. Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα 

ζε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ δηεμάγεηαη ζην πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ. 

2. Οη Δμεηάζεηο είλαη γξαπηέο θαη έρνπλ ηελ κνξθή εξσηήζεσλ κε πνιιαπιέο απαληήζεηο 

(multiple choice). Οη εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεσξία θαη πξάμε 

παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη επηιέγνληαη θάζε θνξά κε θιήξσζε απφ βάζε δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη πνιιαπιάζην αξηζκφ εξσηήζεσλ απφ απηφλ πνπ αθνξνχλ ηελ Δμέηαζε γηα ην 

«Θεζκηθφ Πιαίζην ηεο Κεθαιαηαγνξάο» θαη ηηο επηκέξνπο νκάδεο Δμέηαζεο γηα ηα «Δηδηθά Θέκαηα 

Κεθαιαηαγνξάο». Οη εξσηήζεηο δηαηππψλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ Τξάπεδα 

ηεο Διιάδνο ππφ ηελ επνπηεία ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ. 

3. Ο ρξφλνο, ηφπνο θαη ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ Δμεηάζεσλ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ Δμεηάζεσλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε 

ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ. Η Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ πξνβαίλεη ζε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο νη νπνίεο 

θαηαρσξνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΤηΔ. 

 

Άξζξν 15 

Δλαιιαθηηθά ηεο επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ζε Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο ησλ άξζξσλ 11 έσο 13, 

Πηζηνπνηεηηθφ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο εθφζνλ νη ππνςήθηνη πιεξνχλ ηα 

ειάρηζηα ερέγγπα πξνζσπηθήο αμηνπηζηίαο ηνπ Κεθαιαίνπ Β, θαη επηπξνζζέησο: 

(α) Πξνθεηκέλνπ γηα ην Πηζηνπνηεηηθφ (α1), έρνπλ παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία Σεκηλάξην 

Πηζηνπνίεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 16. 
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(β) Πξνθεηκέλνπ γηα ηα Πηζηνπνηεηηθά (γ) θαη (δ), είλαη θάηνρνη ηνπ ηίηινπ Chartered Financial 

Analyst (CFA, Series 3) ηνπ CFA Institute, ή ηνπ ηίηινπ Certified International Investment 

Analyst (CIIA, Final) ηεο ACIIA
 
θαη έρνπλ ζπκκεηάζρεη κε επηηπρία ζηελ Δμέηαζε γηα ην 

«Θεζκηθφ Πιαίζην ηεο Κεθαιαηαγνξάο». 

(γ) Δίλαη θάηνρνη ηζνδχλακσλ πηζηνπνηεηηθψλ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί 

απφ αξκφδηεο αξρέο ή απφ θνξείο πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θξαηψλ-

κειψλ ηεο EOX, ησλ ΗΠΑ ηνπ Καλαδά θαη ηεο Aπζηξαιίαο θαη έρνπλ ζπκκεηάζρεη κε 

επηηπρία ζηελ Δμέηαζε γηα ην «Θεζκηθφ Πιαίζην ηεο Κεθαιαηαγνξάο». 

 

Άξζξν 16 

1. Αλαηίζεηαη ζην Διιεληθφ Τξαπεδηθφ Ιλζηηηνχην (ΔΤΙ) ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Τξαπεδψλ 

(ΔΔΤ), θαη ζηελ Διιεληθά Φξεκαηηζηήξηα Αλψλπκε Δηαηξία Σπκκεηνρψλ (ΔΦΑΔ), ή/θαη ζε θάζε 

πηζηνπνηεκέλν θνξέα ηεο παξαγξάθνπ 4, ε δηνξγάλσζε ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο θαη’ έηνο, 

Σεκηλαξίσλ Πηζηνπνίεζεο, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε ππνςεθίνπο γηα ην Πηζηνπνηεηηθφ (α1). Τα 

Σεκηλάξηα θαιχπηνπλ, ηα ζέκαηα: 

(α) «Θεζκηθφ Πιαίζην ηεο Κεθαιαηαγνξάο» ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ άξζξνπ 13 θαη 

(β) «Δηδηθά Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο», ελφηεηα χιεο πνπ αθνξά ην Πηζηνπνηεηηθφ (α1). 

2. Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο εγθξίλνπλ, πξηλ απφ ηελ πξψηε 

δηεμαγσγή ηνπ ζεκηλαξίνπ, ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, ηελ δηδαθηέα χιε θαη ηνπο εηζεγεηέο ησλ 

ζεκηλαξίσλ Πηζηνπνίεζεο πνπ δηνξγαλψλεη ην ΔΤΙ, ή ε ΔΦΑΔ, ή άιινο θνξέαο ζηνλ νπνίν έρεη 

αλαηεζεί ε δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4. Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη 

ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο εγθξίλνπλ θαη θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

3. Σηε ιήμε ηνπ Σεκηλαξίνπ Πηζηνπνίεζεο νη ππνςήθηνη ιακβάλνπλ κέξνο ζε γξαπηή εμέηαζε 

πνπ θαιχπηεη ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ. Ωο πξνο ηελ εμέηαζε εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 2 

ηνπ άξζξνπ 14. 

4. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε δηεμαγσγή 

ησλ ζεκηλαξίσλ Πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα δηελεξγείηαη απεπζείαο ή λα αλαηίζεηαη ζε Τκήκα 

Φξεκαηννηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ειιεληθνχ ΑΔΙ, ή άιινπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο εθπαηδεπηηθνχ θνξέα αληίζηνηρεο θαηεχζπλζεο, 

εθφζνλ θξηζεί απφ ηηο ελ ιφγσ αξρέο φηη παξέρνληαη ηζνδχλακα, ηνπιάρηζηνλ, ερέγγπα γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ ζεκηλαξίσλ. 

5. Οη ιεπηνκέξεηεο δηεμαγσγήο ησλ Σεκηλαξίσλ Πηζηνπνίεζεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

θνξέα πνπ ηα δηνξγαλψλεη. Η απφθαζε γλσζηνπνηείηαη έγθαηξα ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη 

ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη αλαξηάηαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ θαη ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ 

Αζθνύκελν πξνζωπηθό 

Άξζξν 17 

1. Τα πηζησηηθά ηδξχκαηα δχλαληαη, θαη’ εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 λα 

επηηξέπνπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο (α) θαη (γ) έσο (ε) 

ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ θαη απφ απαζρνινχκελα ζε απηέο ελήιηθα πξφζσπα ηα νπνία δελ 

δηαζέηνπλ ην ζρεηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ αιιά ελεξγνχλ σο αζθνχκελνη ππφ ηελ επνπηεία θαη ηελ 

επζχλε άιισλ πξνζψπσλ πνπ απαζρνινχλ νη Δηαηξίεο θαη ηα νπνία δηαζέηνπλ ην ζρεηηθφ 

Πηζηνπνηεηηθφ.  

2. Ο αξηζκφο ησλ αζθνχκελσλ πξνζψπσλ πνπ απαζρνιεί θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα δελ δχλαηαη λα 

ππεξβαίλεη ην ηεηξαπιάζην ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξνζψπσλ πνπ 
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απαζρνιεί ην ίδξπκα, αλά εηδηθφηεηα πηζηνπνίεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 2 θαη αλά ππεξεζηαθή κνλάδα. Σε πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη αθέξαηνο αξηζκφο, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηξνγγπινπνίεζε πξνο ηα άλσ. Τν θάζε πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν πνπ 

απαζρνιεί ην ίδξπκα δελ δχλαηαη λα επνπηεχεη πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα (4) αζθνχκελα 

πξφζσπα. 

3. Δηδηθά γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ηεο «Λήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ ζε θηλεηέο αμίεο» 

πνπ πξνυπνζέηεη ην Πηζηνπνηεηηθφ (α1), ην θάζε πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν πνπ απαζρνιείηαη 

ζηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο κπνξεί λα επνπηεχεη κέρξη νθηψ (8) αζθνχκελα πξφζσπα.  

4. Η Τξάπεδα ηεο Διιάδνο δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα πξνζδηνξίδεη ηελ αλαινγία ησλ αζθνχκελσλ 

πξνζψπσλ πξνο ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο ππαιιήινπο, θαη’ απφθιηζε ησλ αλσηέξσ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο ηνπ ηδξχκαηνο, ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Άξζξν 18 

1. Σηελ πεξίπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ 

φηη ηα αζθνχκελα πξφζσπα: 

(α) πιεξνχλ ηα ερέγγπα πξνζσπηθήο αμηνπηζηίαο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5, 

(β) παξέρνπλ ηελ εθάζηνηε ππεξεζία ππφ ηνλ έιεγρν θαη επνπηεία νξηζκέλνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη 

ιάβεη ην Πηζηνπνηεηηθφ σο πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία,  

(γ) απαζρνινχληαη ζην ελ ιφγσ πηζησηηθφ ίδξπκα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη θξηηήξηα πνπ 

πξνβιέπνληαη εηδηθφηεξα ζηελ ΠΓ/ΤΔ 2577/2006 θαη 

(δ) ιακβάλνπλ κέξνο θαη επηηπγράλνπλ ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο ησλ άξζξσλ 11 έσο 13 ή ζε 

Σεκηλάξηα Πηζηνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ηεο «Λήςεο θαη 

Γηαβίβαζεο Δληνιψλ ζε Κηλεηέο Αμίεο», εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δεθανθηψ (18) κελψλ 

απφ ηελ έλαξμε απαζρφιεζήο ηνπο ζηελ Δηαηξία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 2. 

2. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο πεξίπησζεο (δ) ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ: 

(α) σο αθεηεξία ηίζεηαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ην αζθνχκελν πξφζσπν άξρηζε λα παξέρεη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα, 

(β) πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο παξνρήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο 

απαζρφιεζεο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα, θαη 

(γ) πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ην ελ ιφγσ πξφζσπν παξείρε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίεο ζε άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιε εηαηξία ηνπ λ. 3606/2007, φπσο ηζρχεη. 

3. Τα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα ηεξνχλ νλνκαζηηθά γηα θάζε αζθνχκελν αξρείν ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην ρξφλν έλαξμεο ηεο άζθεζεο, ηα ρξνληθά φξηα εληφο ησλ νπνίσλ 

ηα αζθνχκελα πξφζσπα πξέπεη λα ιάβνπλ ην ζρεηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ, θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ 

επνπηεχνληνο ην αζθνχκελν πξφζσπν. 

 

4. Δθφζνλ ην αζθνχκελν πξφζσπν δελ επηηχρεη ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο ή δελ ζπκκεηάζρεη 

επηηπρψο ζε Σεκηλάξην Πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 εληφο ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε (δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα δηαζθαιίδνπλ φηη ην ελ ιφγσ πξφζσπν παχεη άκεζα λα απαζρνιείηαη 

ζηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ κέρξηο φηνπ θαη εθφζνλ επηηχρεη ζηηο Δμεηάζεηο ή 

Σεκηλάξηα Πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε θαη ιάβεη ην ζρεηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ 

Γηαδηθαζηηθά δεηήκαηα – Αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνύ  

Άξζξν 19 
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1. Σηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ππνβάιινληαη, απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηα νπνία 

απαζρνινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, ην ηέινο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 θαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 10 γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ππνςεθίσλ ζηηο Δμεηάζεηο θαη ζηα Σεκηλάξηα Πηζηνπνίεζεο, ή γηα ηελ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 15 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, εμαίξεζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο Δμεηάζεηο απηέο. 

2. Τα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηελ αθξίβεηα θαη 

πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε. Τα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

δηαπηζηψλνπλ ηελ ζπλδξνκή ησλ απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

πξνζψπσλ θαη δηαηεξνχλ ηελ επζχλε γηα ην ζρεηηθφ έιεγρν θαη ηελ ηήξεζε αξρείνπ κε 

ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία απφ ηα νπνία ζα θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηαθξίβσζε ηεο 

ζπλδξνκήο ησλ ελ ιφγσ πξνυπνζέζεσλ απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο. Η Τξάπεδα ηεο 

Διιάδνο είλαη αξκφδηα λα επηιακβάλεηαη ηπρφλ ελζηάζεσλ-αληηξξήζεσλ ησλ 

ππνςεθίσλ. 

3. Αηηήζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ππνβάιινληαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο δελ γίλνληαη απνδεθηά, αλεμάξηεηα απφ ην ιφγν ηεο 

κε εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηνπο. 

4. Τν θφζηνο ζπκκεηνρήο ζηηο Δμεηάζεηο ησλ άξζξσλ 11 έσο 13 ή ζηα Σεκηλάξηα 

Πηζηνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 16 δηακνξθψλεηαη ειεχζεξα απφ ηνπο θνξείο δηελέξγεηαο ησλ 

εμεηάζεσλ θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ θνξέα πνπ δηεμάγεη ηηο εμεηάζεηο ή ηα Σεκηλάξηα είηε 

απεπζείαο απφ ηνπο ππνςεθίνπο είηε απφ ηηο Δηαηξίεο ζηηο νπνίεο απαζρνινχληαη νη 

ππνςήθηνη. 

 5. Η Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπληάζζεη θαηάινγν κε ηνπο ππνςεθίνπο πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο Δμεηάζεηο θαη ζηα Σεκηλάξηα Πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο 

δεκνζηνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. 

6. Οη θνξείο δηεμαγσγήο ησλ Δμεηάζεσλ θαη ησλ Σεκηλαξίσλ Πηζηνπνίεζεο ελεκεξψλνπλ 

έγθαηξα ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ζρεηηθά κε ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ησλ εμεηάζεσλ, δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ησλ 

εμεηάζεσλ, ηελ επαξθή επηηήξεζε θαη ην αδηάβιεην ηεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ. Δληφο 

δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ην πέξαο θάζε εμέηαζεο, νη θνξείο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ 

ζπληάζζνπλ θαη ππνβάιινπλ ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ή ζηελ ΔΚ πξαθηηθφ ζην νπνίν 

θαηαρσξνχληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξνζέιεπζε θαη ζπκκεηνρή ππνςεθίσλ ζηηο 

εμεηάζεηο θαζψο θαη ηπρφλ επηζεκάλζεηο επί ηεο δηαδηθαζίαο ησλ εμεηάζεσλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ πξνηάζεσλ βειηίσζήο ηεο. 

7. Οη πίλαθεο ησλ επηηπρφλησλ δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

Άξζξν 20 

Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ειέγρνπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο Δμεηάζεηο 

θαη ηα Σεκηλάξηα Πηζηνπνίεζεο θαη αλ δηαπηζηψζνπλ παξάβαζε λφκνπ είηε απηεπαγγέιησο, είηε 

θαηφπηλ ελζηάζεσο-πξνζθπγήο, δχλαληαη λα απνθαζίζνπλ ηελ επαλάιεςή ηνπο νιηθψο ή κεξηθψο. 

Γηα παξαιείςεηο ή πιεκκέιεηεο, πνπ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, κπνξεί ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδαο, αληί επαλαιήςεσο ησλ Δμεηάζεσλ ή Σεκηλαξίσλ, λα 

αλαζέζνπλ ζηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ ή ζηνπο θνξείο δηεμαγσγήο ησλ Σεκηλαξίσλ ηελ 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ησλ παξαιείςεσλ ή πιεκκειεηψλ.  

 

Άξζξν 21 

1. Τν ρνξεγνχκελν απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο Πηζηνπνηεηηθφ αθαηξείηαη εάλ δηαπηζησζεί 

φηη: 
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(α) δελ ζπληξέρεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηε 

ρνξήγεζε ηνπ ελ ιφγσ Πηζηνπνηεηηθνχ, ηδίσο δε ησλ θαηά ην άξζξν 5 θαη 6 ηεο απφθαζεο 

απηήο αλαθεξνκέλσλ, ή 

(β) ε ρνξήγεζή ηνπ βαζίζζεθε ζε ςεπδείο ή παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ππνβιήζεθαλ 

απφ ηo πηζησηηθφ ίδξπκα ή ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν. 

2. Η εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ αλαηξεί ηελ ζσξεπηηθή εθαξκνγή ινηπψλ 

δηαηάμεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ 

Μεηαβαηηθέο θαη Σειηθέο δηαηάμεηο  

Άξζξν 22 

1. Οη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθψλ βάζεη ηεο θαηαξγεζείζαο ππ’ αξηζκ. 1/294/19.02.2004 Απφθαζεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο απφθαζεο ππ’ αξηζκ. 

5/24.11.2005 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ζεσξείηαη φηη 

θαηέρνπλ ηηο αληίζηνηρεο Πηζηνπνηήζεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο σο εμήο:  

(α)  ε εηδηθφηεηα ππεχζπλνπ ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ αληηζηνηρεί ζην Πηζηνπνηεηηθφ (α1), 

(β) ε εηδηθφηεηα ππεχζπλνπ εθηέιεζεο εληνιψλ αληηζηνηρεί ζην Πηζηνπνηεηηθφ (α1), 

(γ) ε εηδηθφηεηα ππεχζπλνπ παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ αληηζηνηρεί ζην Πηζηνπνηεηηθφ 

(β1), ή, εθφζνλ ε εηδηθφηεηα απηή ζπλδπάδεηαη θαη κε ην πηζηνπνηεηηθφ Γλψζεσλ 

Παξαγψγσλ, ή ην πηζηνπνηεηηθφ Σπκβνχινπ Πειαηψλ ηεο Αγνξάο Παξαγψγσλ, ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ Γηαπξαγκαηεπηή / Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή ηεο Αγνξάο Παξαγψγσλ, 

αληηζηνηρεί ζε Πηζηνπνηεηηθφ (β), 

(δ) ε εηδηθφηεηα ππεχζπλνπ δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ πειαηψλ αληηζηνηρεί ζην Πηζηνπνηεηηθφ 

(γ),  

(ε)  ε εηδηθφηεηα ηνπ αλαιπηή κεηνρψλ αληηζηνηρεί ζην Πηζηνπνηεηηθφ (δ), 

(ζη) ην πηζηνπνηεηηθφ Γλψζεσλ Παξαγψγσλ θαη ην πηζηνπνηεηηθφ Σπκβνχινπ Πειαηψλ ηεο 

Αγνξάο Παξαγψγσλ αληηζηνηρνχλ ζην Πηζηνπνηεηηθφ (α2) θαη 

(δ) ην πηζηνπνηεηηθφ Γηαπξαγκαηεπηή / Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή ηεο Αγνξάο Παξαγψγσλ 

αληηζηνηρεί ζην Πηζηνπνηεηηθφ (α2). 

2.  Φξεκαηηζηεξηαθνί εθπξφζσπνη πνπ είλαη δηνξηζκέλνη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ λ. 1806/1986 ζεσξείηαη φηη θαηέρνπλ Πηζηνπνηεηηθφ (β1), ην νπνίν ιακβάλνπλ κεηά απφ 

ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 

3. Η Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ πνπ είρε ζπγθξνηεζεί βάζεη ηεο θαηαξγνχκελεο 3130/16.08.2006 

Κνηλήο Απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Τξάπεδαο Διιάδνο 

(ΦΔΚ Β’ 1114/16.08.2006).αλαζπγθξνηείηαη κέζα ζε έλαλ (1) κήλα απφ ηεο ζέζε ζε ηζρχ ηεο 

Απφθαζεο απηήο κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. 

Άξζξν 23 

Τα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Άξζξνπ 3, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο βάζεη ηεο 

παξνχζαο Απφθαζεο θαη φζα έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί βάζεη ηεο θαηαξγνχκελεο 3130/16.08.2006 

Κνηλήο Απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Τξάπεδαο Διιάδνο (ΦΔΚ 

Β’ 1114/16.08.2006), έρνπλ ηζρχ 7-εηίαο. Τα πηζηνπνηεηηθά απηά ζηε ζπλέρεηα ζα αλαλεψλνληαη 

απηφκαηα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πηζησηηθφ ίδξπκα ή ην Διιεληθφ Τξαπεδηθφ Ιλζηηηνχην (ΔΤΙ) 

ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Τξαπεδψλ (ΔΔΤ) ή θάζε πηζηνπνηεκέλνο θνξέαο ηεο παξαγξάθνπ 4, 

δηελεξγεί ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο πνπ νδεγνχλ ζε επηηπρή αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ.   
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Άξζξν 24 

1. Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαηαξγείηαη ε ππ’ αξηζκ. 3130/16.08.2006 Κνηλή 

Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Τξάπεδαο Διιάδνο. 

3. Απφ ηελ παξνχζα Απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ. 

4. Η παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Τεχρνο Β). 

 

Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο 

  

  

Γεώξγηνο Πξνβόπνπινο  Aιέμηνο  Πηιάβηνο 

 

 

 


