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Η Επιτροπή Εξετάσεων ανακοινώνει την εξής διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης 

επαγγελματικής καταλληλότητας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 της απόφασης 

11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής (ΦΕΚ Β΄ 1780): 

1. Η εξέταση για κάθε Πιστοποιητικό αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα: το πρώτο τμήμα φέρει 

τον τίτλο «Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» και καλύπτει εξεταστέα ύλη που αφορά στο 

κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς και το δεύτερο φέρει τον τίτλο «Ειδικά 

Θέματα Κεφαλαιαγοράς» και καλύπτει εξεταστέα ύλη που περιλαμβάνει ειδικά θέματα σχετικά με 

την παροχή της υπηρεσίας για την οποία χορηγείται το Πιστοποιητικό. Το τμήμα «Νομοθετικό 

Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» και το τμήμα «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» αποτελούν 

αντικείμενο αυτοτελούς εξέτασης.  

2. Η ύλη των εξετάσεων ορίζεται στην από 26.10.2015 κοινή απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

(ΦΕΚ Β΄2452). 

3. Το τμήμα «Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς», διαφοροποιείται ανάλογα με το 
πιστοποιητικό. Συγκεκριμένα, τα πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1), (β), (γ) και (δ) έχουν την ίδια 
εξεταστέα ύλη, (Νομοθετικό πλαίσιο α1-δ), το πιστοποιητικό (ε) έχει την εξεταστέα ύλη, 
(Νομοθετικό πλαίσιο ε), το πιστοποιητικό (στ1) έχει την εξεταστέα ύλη, (Νομοθετικό πλαίσιο 
στ1) και το πιστοποιητικό (στ2) έχει την εξεταστέα ύλη, (Νομοθετικό πλαίσιο στ2).   

4. Το τμήμα «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» αποτελείται από επιμέρους ενότητες που εξετάζονται 

αυτοτελώς και αντιστοιχούν σε κάθε Πιστοποιητικό, ως εξής:  

o για το Πιστοποιητικό (α1) : ειδικά θέματα (α1), 

o για το Πιστοποιητικό (α2): ειδικά θέματα (α1) και ειδικά θέματα (α2), 

o για το Πιστοποιητικό (β1): ειδικά θέματα (α1) και ειδικά θέματα (β1), 

o για το Πιστοποιητικό (β): ειδικά θέματα (α1), ειδικά θέματα (α2), ειδικά θέματα (β1) και ειδικά 

θέματα (β), 

o για το Πιστοποιητικό (γ): ειδικά θέματα (α1), ειδικά θέματα (α2), ειδικά θέματα (β1), ειδικά 

θέματα (β) και ειδικά θέματα (γ), 

o για το Πιστοποιητικό (δ): ειδικά θέματα (α1), ειδικά θέματα (α2), ειδικά θέματα (β1) ειδικά 

θέματα (β), ειδικά θέματα (γ) και ειδικά θέματα (δ), 

o για το Πιστοποιητικό (ε): ειδικά θέματα (ε). 

o για το Πιστοποιητικό (στ1): ειδικά θέματα (στ1) 

o για το Πιστοποιητικό (στ2): ειδικά θέματα (στ2). 
 

5. Η εξέταση του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» καθώς και κάθε επιμέρους 
ενότητας του τμήματος «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» περιλαμβάνει 40 ερωτήσεις πολλαπλών 
επιλογών (multiple choice questions) σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική και έχει διάρκεια μιας (1) 
ώρας. 

6. Η βάση επιτυχίας των εξετάσεων στις εξεταζόμενες ενότητες «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» 

και «Ειδικά Θέματα (α1)» είναι 80%  επί του συνόλου των 40 ερωτήσεων. Για όλες τις υπόλοιπες 

εξεταζόμενες ενότητες η βάση επιτυχίας των εξετάσεων είναι 60% επί του συνόλου των 

ερωτήσεων κάθε ενότητας. 



7. Για τη διευκόλυνση των υποψήφιων παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας:  

 

 

Για την απόκτηση του 

Πιστοποιητικού: Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε:  

(α1) Νομοθετικό Πλαίσιο(α1-δ) + Ειδικά θέματα α1  

(α2) Νομοθετικό Πλαίσιο(α1-δ)  + Ειδικά θέματα α1 + Ειδικά θέματα α2  

(β1) Νομοθετικό Πλαίσιο(α1-δ)  + Ειδικά θέματα α1 + Ειδικά θέματα β1  

(β) 
Νομοθετικό Πλαίσιο(α1-δ)  + Ειδικά θέματα α1 + Ειδικά θέματα α2 + 
Ειδικά θέματα β1 + Ειδικά θέματα β  

(γ) 

Νομοθετικό Πλαίσιο(α1-δ)  + Ειδικά θέματα α1 + Ειδικά θέματα α2 + 

Ειδικά θέματα β1 + Ειδικά θέματα β + Ειδικά θέματα γ  

(δ) 
Νομοθετικό Πλαίσιο(α1-δ)  + Ειδικά θέματα α1 + Ειδικά θέματα α2 + 
Ειδικά θέματα β1 + Ειδικά θέματα β + Ειδικά θέματα γ + Ειδικά θέματα δ 

 

(ε) Νομοθετικό Πλαίσιο(ε) + Ειδικά θέματα ε  

(στ1) Νομοθετικό Πλαίσιο(στ1) + Ειδικά θέματα στ1  

(στ2) Νομοθετικό Πλαίσιο(στ2) + Ειδικά θέματα στ2  
 



 


