Ειδικά θέματα κεφαλαιαγοράς:
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε
κινητές αξίες, α1
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Σιώκης Φώτιος Καθηγητής - Τμήμα
Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών,
Μακεδονίας

Βαλκανικών,
Πανεπιστήμιο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας,
διοργανώνει

Πρόγραμμα

Επιμόρφωσης,

με

τίτλο

«Ειδικά

θέματα

κεφαλαιαγοράς: Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες, α1» διάρκειας 20
ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της μεικτής εκπαίδευσης
υβριδικά (είτε εξ αποστάσεως , είτε δια ζωσης) :
Διάρκεια: 20 ώρες
Κόστος: 380 Ευρώ
Υλοποίηση: Υβριδικά (Δια ζωσης ή Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη
τηλεκπαίδευση).
Βεβαίωση Παρακολούθησης: Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας θα
χορηγείτε βεβαίωση παρακολούθησης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Σιώκης Φώτιος Καθηγητής - Τμήμα
Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
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Βαλκανικών,

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων και
λοιπών επιχειρήσεων του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού /
χρηματιστηριακού τομέα και σε φοιτητές .

ΣΚΟΠΟΣ - ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης στο πλαίσιο της
εφαρμογής της κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , ( ΦΕΚ Β ’ 1925/30.5.2018)
2. Απόκτηση γνωστικής επάρκειας στο συγκεκριμένο αντικείμενο για
τους συμμετέχοντες που δεν λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις .

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι :

• Απόκτηση γνώσεων στη λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα
προϊόντα
• Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης α 1
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ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1η Ενότητα.
Βασικές στατιστικές έννοιες
Είδη
κινδύνου
( αγοράς ,
επιτοκίου ,
λειτουργικός ,
αντισυμβαλλομένου ,
συστημικός )
·
Σχέση
κινδύνου
και
απόδοσης
Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου
o
Δείκτες
απόδοσης
( απόδοση
στη
λήξη )
o
Πληροφόρηση ,
ρευστότητα ,
κόστος
συναλλαγών
o Κεφαλαιοποίηση , βάθος και εύρος αγοράς
Δομή
και
οργάνωση
αγορών
κεφαλαίου
o
Οργανωμένες -OTC
αγορές ,
ιδιωτικές
αγορές ,
αγορές
δημοπρασίας o Πρωτογενείς - δευτερογενείς αγορές , τρίτες
αγορές
Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών στις αγορές κεφαλαίου
o
Λήψη - διαβίβαση - εκτέλεση
εντολών
πελατών
o
Εκκαθάριση
και
διακανονισμός
συναλλαγών
πελατών
o Καταχώρηση ιδιοκτησίας τίτλων , θεματοφυλακή τίτλων

2 η Ενότητα .
·
Μετοχικοί τίτλοι ( βασικά χαρακτηριστικά , δικαιώματα και
υποχρεώσεις )
· Τίτλοι σταθερού εισοδήματος ( βασικά χαρακτηριστικά , δικαιώματα
και υποχρεώσεις )
· Τίτλοι Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες –
ΟΣΕΚΑ ( βασικά χαρακτηριστικά , δικαιώματα και υποχρεώσεις :
μερίδια / μετοχές , ενεργητικό , αποτίμηση ενεργητικού , καθαρή τιμή ,
προμήθειες , τιμή διάθεσης και εξαγοράς , επενδυτική πολιτική /
κατηγοριοποίηση , μεριδιούχος / προφίλ κινδύνου επενδυτή )
· Τίτλοι Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων – ΟΕΕ ( βασικά
χαρακτηριστικά , δικαιώματα και υποχρεώσεις )
· Χρηματιστηριακοί δείκτες ( βασικοί και κλαδικοί δείκτες ΧΑ )

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΛ. 4

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Οι εκπαιδευόμενοι δεν θα υποβάλλονται σε αξιολόγηση διοτι το
πρόγραμμα
αποτελεί
προετοιμασία
για
τις
εξετάσεις
πιστοποίησης α 1 στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ ’ αριθμ .
1925/30.5.2018 ΦΕΚ Β ’ κοινής απόφασης της Τράπεζας της
Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς .
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση θα παρέχεται στους
συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης .

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
O ι εισηγητές των Προγραμμάτων είναι μέλη του Διδακτικού και
Επιστημονικού
Προσωπικού
( Δ . Ε . Π .)
του
Πανεπιστημίου
Μακεδονίας καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες και στελέχη με
πολύχρονη εμπειρία , αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση .
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος :
Σιώκης Φώτιος Καθηγητής - Τμήμα Βαλκανικών , Σλαβικών &
Ανατολικών Σπουδών , Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΟΣΤΟΣ
Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 380€ εφάπαξ καταβολής.
Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω τριών
βημάτων.
ΒΗΜΑ 1ο - Υποβολή αίτησης εγγραφής
Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας
(kedivim.uom.gr) ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΚΕΔΙΒΙΜ
ΒΗΜΑ 2ο - Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών
Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση.

1.
Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για
τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.
2.
Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
3.
Πρωτότυπο ή σε (επικυρωμένο) αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά που εμπίπτουν
στην εκπτωτική πολιτική.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:

·

Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@uom.edu.gr

ΒΗΜΑ 3ο - Καταβολή διδάκτρων (υπάρχει σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση μετά την
αίτηση)

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
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