ΑΠΟΦΑΣΗ
21/247/27.6.2002
τoυ ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
──────────────────
Θέµα: «Σύσταση εξεταστικής επιτροπής και προϋποθέσεις συµµετοχής στις εξετάσεις
επαγγελµατικής πιστοποίησης στελεχών της κεφαλαιαγοράς».
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις:
1. Το άρθρο 4 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α’168) «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την
κεφαλαιαγορά, ρυθµίσεις θεµάτων της Κτηµατικής Εταιρίας του ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆.),
ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, Φ.Π.Α., επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις».
2. Το κεφάλαιο Β της απόφασης 42430/Β.1766/3.12.2001 (ΦΕΚ 1615Β/5.12.2001) του
Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας «Επαγγελµατική πιστοποίηση στελεχών της αγοράς».
3. Την απόφαση 4/213/28.3.2001 (ΦΕΚ 534Β/26.4.2001) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:
«Καθορισµός ειδικών προσόντων και ειδικής διαδικασίας πιστοποίησης υπαλλήλων
Εταιριών Λήψης και ∆ιαβίβασης Εντολών (Α.Ε.Λ.∆.Ε.) και Εταιριών Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.)».
4. Το άρθρο 29Α του ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε
µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (ΦΕΚ 152 Α΄/20.9.92).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Συστήνεται πενταµελής εξεταστική επιτροπή µε σκοπό την οργάνωση και εποπτεία των
εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Η επιτροπή αποτελείται από τους εξής:
-

Σταύρο Θωµαδάκη, Καθηγητή και Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως Πρόεδρο.
Λητώ Ιωαννίδου, Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, ως µέλος.
Νικόλαο Μυλωνά, Καθηγητή Πανεπιστηµίου Αθηνών, ως µέλος
Γεώργιο Καλλία, Γενικό ∆ιευθυντή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως µέλος.
Χαρίλαο Μερτζάνη, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Μελετών, Παρακολούθησης της Αγοράς
και ∆ιεθνών Σχέσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως µέλος.

2. Για την κάλυψη µέρους του κόστους των εξετάσεων, έκαστος υποψήφιος οφείλει να
καταβάλλει στον ειδικό λογαριασµό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Τράπεζα της
Ελλάδος µε αριθµό 26215/4 παράβολο ύψους 70 Ευρώ για τις ειδικότητες των υπευθύνων

ανάλυσης µετοχών και της αγοράς, διαχείρισης κεφαλαίων και παροχής επενδυτικών
συµβουλών, και ύψους 30 Ευρώ για τις ειδικότητες του υπευθύνου λήψης και διαβίβασης
εντολών και του υπευθύνου εκτέλεσης εντολών.
3. Η συµµετοχή στις εξετάσεις είναι δυνατή εφόσον πληρούνται τα ελάχιστα απαιτούµενα
προσόντα που ορίζονται στην απόφαση 4/213/28.3.2001 (ΦΕΚ 480 Β/26.4.2001) της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού.
Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).
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