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ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (α1-δ)
ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (α1)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνουν ότι η επιλογή των
ερωτήσεων για τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας στελεχών
της

από

16.7.2015

Απόφασης

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

της

Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 1780/19.08.2015), όπως ισχύει, στις ενότητες:


Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς για τα πιστοποιητικά α1-δ και



Ειδικά Θέματα α1,

θα διενεργείται εφεξής μέσα από Τράπεζα Ερωτήσεων.
Τις ανωτέρω ερωτήσεις (περίπου 700 ανά ενότητα) ετοίμασε η Επιτροπή Εξετάσεων του
Ν. 4281/2014. Οι ερωτήσεις προέρχονται από την ύλη που έχει καθορισθεί με την από
26.10.2015 Κοινή Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 2452/13.11.2015),
όπως ισχύει.
Τα αρχεία ερωτήσεων και απαντήσεων θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των ανωτέρω
Αρχών.
Σύμφωνα με την Επιτροπή Εξετάσεων:
1.

Οι ερωτήσεις κάθε θεματικής ενότητας της Τράπεζας Ερωτήσεων είναι της

ίδιας βαρύτητας.
2.

Η βαρύτητα κάθε Θεματικής Ενότητας, εκφράζεται

αριθμού των ερωτήσεων που την αφορούν

ως το ποσοστό του

σε σχέση με το συνολικό αριθμό των

ερωτήσεων που περιέχει η Τράπεζα. Η αναλογία αυτή, προσδιορίζει τον αριθμό των
ερωτήσεων με τις οποίες θα συμμετάσχει κάθε Θεματική Ενότητα στο σύνολο των
ερωτήσεων.
3.

Η επιλογή ερωτήσεων για κάθε εξεταστική, υλοποιείται μέσω μηχανογραφικής

εφαρμογής, που διασφαλίζει αφενός την τυχαιότητα της επιλογής των ερωτήσεων και
αφετέρου τη διαφορετική σειρά κατάταξης της ορθής απάντησης μεταξύ των επιλέξιμων.

4.

Για την επιτυχή εξέταση απαιτείται ορθή απάντηση σε τουλάχιστον 32 από τις

40 ερωτήσεις, (ποσοστό 80%).
5.

Το πλήθος, το είδος των ερωτήσεων και η αναλογία των ερωτήσεων που θα

αντλούνται από κάθε Θεματική Ενότητα, θα αναπροσαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται
διαρκώς η απαιτούμενη συνέπεια με την εξεταστέα ύλη, όπως αυτή εκάστοτε θα
επικαιροποιείται με Κοινή Απόφαση των δυο Αρχών.
Η πιο πάνω διαδικασία θα αξιολογείται περιοδικά και θα αναπροσαρμόζεται, όταν και
όπως απαιτείται, ώστε να καλύψει σταδιακά τις εξετάσεις για κάθε πιστοποιητικό, με
έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, μέσω των διαδικτυακών τόπων των δυο
Αρχών.

