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ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 
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Αζήλα, 25.1.2016  

Η Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ αλαθνηλώλεη ηελ εμήο δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο 

επαγγεικαηηθήο θαηαιιειόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηεο απόθαζεο 

11/720/16.7.2015 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο (ΦΔΚ Β΄ 1780): 

1. Η εμέηαζε γηα θάζε Πηζηνπνηεηηθό απνηειείηαη από δύν δηαθξηηά ηκήκαηα: ην πξώην ηκήκα θέξεη 

ηνλ ηίηιν «Ννκνζεηηθό Πιαίζην ηεο Κεθαιαηαγνξάο» θαη θαιύπηεη εμεηαζηέα ύιε πνπ αθνξά ζην 

θαλνληζηηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Κεθαιαηαγνξάο θαη ην δεύηεξν θέξεη ηνλ ηίηιν «Δηδηθά 

Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο» θαη θαιύπηεη εμεηαζηέα ύιε πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία ρνξεγείηαη ην Πηζηνπνηεηηθό. Τν ηκήκα «Ννκνζεηηθό 

Πιαίζην ηεο Κεθαιαηαγνξάο» θαη ην ηκήκα «Δηδηθά Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο» απνηεινύλ 

αληηθείκελν απηνηεινύο εμέηαζεο.  

2. Η ύιε ησλ εμεηάζεσλ νξίδεηαη ζηελ από 26.10.2015 θνηλή απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 

ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, 

(ΦΔΚ Β΄2452). 

3. Τν ηκήκα «Ννκνζεηηθό Πιαίζην ηεο Κεθαιαηαγνξάο», δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην 
πηζηνπνηεηηθό. Σπγθεθξηκέλα, ηα πηζηνπνηεηηθά (α1), (α2), (β1), (β), (γ) θαη (δ) έρνπλ ηελ ίδηα 
εμεηαζηέα ύιε, (Ννκνζεηηθό πιαίζην α1-δ), ην πηζηνπνηεηηθό (ε) έρεη ηελ εμεηαζηέα ύιε, 
(Ννκνζεηηθό πιαίζην ε), ην πηζηνπνηεηηθό (ζη1) έρεη ηελ εμεηαζηέα ύιε, (Ννκνζεηηθό πιαίζην 
ζη1) θαη ην πηζηνπνηεηηθό (ζη2) έρεη ηελ εμεηαζηέα ύιε, (Ννκνζεηηθό πιαίζην ζη2).   

4. Τν ηκήκα «Δηδηθά Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο» απνηειείηαη από επηκέξνπο ελόηεηεο πνπ εμεηάδνληαη 

απηνηειώο θαη αληηζηνηρνύλ ζε θάζε Πηζηνπνηεηηθό, σο εμήο:  

o γηα ην Πηζηνπνηεηηθό (α1) : εηδηθά ζέκαηα (α1), 

o γηα ην Πηζηνπνηεηηθό (α2): εηδηθά ζέκαηα (α1) θαη εηδηθά ζέκαηα (α2), 

o γηα ην Πηζηνπνηεηηθό (β1): εηδηθά ζέκαηα (α1) θαη εηδηθά ζέκαηα (β1), 

o γηα ην Πηζηνπνηεηηθό (β): εηδηθά ζέκαηα (α1), εηδηθά ζέκαηα (α2), εηδηθά ζέκαηα (β1) θαη εηδηθά 

ζέκαηα (β), 

o γηα ην Πηζηνπνηεηηθό (γ): εηδηθά ζέκαηα (α1), εηδηθά ζέκαηα (α2), εηδηθά ζέκαηα (β1), εηδηθά 

ζέκαηα (β) θαη εηδηθά ζέκαηα (γ), 

o γηα ην Πηζηνπνηεηηθό (δ): εηδηθά ζέκαηα (α1), εηδηθά ζέκαηα (α2), εηδηθά ζέκαηα (β1) εηδηθά 

ζέκαηα (β), εηδηθά ζέκαηα (γ) θαη εηδηθά ζέκαηα (δ), 

o γηα ην Πηζηνπνηεηηθό (ε): εηδηθά ζέκαηα (ε). 

o γηα ην Πηζηνπνηεηηθό (ζη1): εηδηθά ζέκαηα (ζη1) 

o γηα ην Πηζηνπνηεηηθό (ζη2): εηδηθά ζέκαηα (ζη2). 
 

5. Η εμέηαζε ηνπ ηκήκαηνο «Ννκνζεηηθό Πιαίζην ηεο Κεθαιαηαγνξάο» θαζώο θαη θάζε επηκέξνπο 
ελόηεηαο ηνπ ηκήκαηνο «Δηδηθά Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο» πεξηιακβάλεη 40 εξσηήζεηο πνιιαπιώλ 
επηινγώλ (multiple choice questions) ζύµθσλα µε ηε δηεζλή πξαθηηθή θαη έρεη δηάξθεηα κηαο (1) 
ώξαο. 

6. Η βάζε επηηπρίαο ησλ εμεηάζεσλ είλαη ην 60% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηήζεσλ θάζε επηκέξνπο 

ελόηεηαο ή ηνπ ηκήκαηνο «Ννκνζεηηθό Πιαίζην ηεο Κεθαιαηαγνξάο».  

7. Γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ ππνςήθησλ παξαηίζεηαη ν αθόινπζνο πίλαθαο:  

 

 



Για την απόκτηση του 

Πιστοποιητικού: Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε:  

(α1) Ννκνζεηηθό Πιαίζην(α1-δ) + Δηδηθά ζέκαηα α1  

(α2) Ννκνζεηηθό Πιαίζην(α1-δ)  + Δηδηθά ζέκαηα α1 + Δηδηθά ζέκαηα α2  

(β1) Ννκνζεηηθό Πιαίζην(α1-δ)  + Δηδηθά ζέκαηα α1 + Δηδηθά ζέκαηα β1  

(β) 
Ννκνζεηηθό Πιαίζην(α1-δ)  + Δηδηθά ζέκαηα α1 + Δηδηθά ζέκαηα α2 + 
Δηδηθά ζέκαηα β1 + Δηδηθά ζέκαηα β  

(γ) 

Ννκνζεηηθό Πιαίζην(α1-δ)  + Δηδηθά ζέκαηα α1 + Δηδηθά ζέκαηα α2 + 

Δηδηθά ζέκαηα β1 + Δηδηθά ζέκαηα β + Δηδηθά ζέκαηα γ  

(δ) 
Ννκνζεηηθό Πιαίζην(α1-δ)  + Δηδηθά ζέκαηα α1 + Δηδηθά ζέκαηα α2 + 
Δηδηθά ζέκαηα β1 + Δηδηθά ζέκαηα β + Δηδηθά ζέκαηα γ + Δηδηθά ζέκαηα δ 

 

(ε) Ννκνζεηηθό Πιαίζην(ε) + Δηδηθά ζέκαηα ε  

(ζη1) Ννκνζεηηθό Πιαίζην(ζη1) + Δηδηθά ζέκαηα ζη1  

(ζη2) Ννκνζεηηθό Πιαίζην(ζη2) + Δηδηθά ζέκαηα ζη2  
 



 


