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6‐10‐2021 
Εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων  

που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018 
16 – 17 Οκτωβρίου 2021, Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

Οδηγίες προς υποψηφίους  
1. Εξεταστικά κέντρα  

Αθήνα: Ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel, Αθανασίου Διάκου 28, 117 43. 
Θεσσαλονίκη: Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, οδός Μοναστηρίου 305 ‐ 307, 546 28.  

 

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Στο πλαίσιο  των μέτρων πρόληψης μετάδοσης  του  κορωνοϊου COVID‐19,  και  για  την προστασία 
εξεταζόμενων  και  συντελεστών,  σας  ανακοινώνουμε  τους  παρακάτω  κανόνες  και  παρακαλούμε 
θερμά για την απαρέγκλιτη τήρησή τους. 

Η προσέλευση στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση ενός εκ των κάτωθι εγγράφων: 

 Πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών. 

 Πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και 
η ισχύς του διαρκεί έξι μήνες μετά από αυτόν. 

 Ψηφιακή  βεβαίωση  αρνητικού  διαγνωστικού  ελέγχου,  εντός  48  ωρών  για  rapid  test.  Η 
βεβαίωση  αυτή  παρέχεται  από  την  ιστοσελίδα  [https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia‐kai‐
pronoia/koronoios‐covid‐19/bebaiose‐arnetikoudiagnostikou‐elegkhou‐koronoiou‐covid‐19]. 
Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  έκδοση  της  ως  άνω  βεβαίωσης  είναι  η  καταχώριση  του 
αποτελέσματος στο Μητρώο Ασθενών COVID‐19 της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. από το εργαστήριο το οποίο 
διενήργησε τον έλεγχο. 

 Ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, εντός 72 ωρών για μοριακό (PCR) 
test. Η βεβαίωση αυτή παρέχεται από την ιστοσελίδα [https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia‐
kai‐pronoia/koronoios‐covid‐19/bebaiose‐arnetikoudiagnostikou‐elegkhou‐koronoiou‐covid‐
19]. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της ως άνω βεβαίωσης είναι η καταχώριση του 
αποτελέσματος στο Μητρώο Ασθενών COVID‐19 της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. από το εργαστήριο το οποίο 
διενήργησε τον έλεγχο. 

Η  εγκυρότητα  όλων  των  ως  άνω  πιστοποιητικών/βεβαιώσεων  θα  ελέγχεται  μέσω  της  επίσημης 
ελληνικής εφαρμογής (app) επαλήθευσης ψηφιακών πιστοποιητικών COVID‐19 (“Covid Free GR”) 
με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. 

Κατά  την  είσοδό  σας  στο  χώρο  του  ξενοδοχείου  θα  γίνεται  θερμομέτρηση  και  σύμφωνα με  την 
σύσταση του Ιατρού εξετάσεων δύναται η απαγόρευση εισόδου.  

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους. Συνιστάται η χρήση διπλής μάσκας ή 
μάσκας  τύπου  FFP2  ή  KN95.  Δεν  θα  επιτρέψουμε  να  συμμετάσχουν  στις  εξετάσεις  υποψήφιοι 
χωρίς τα/τις ανωτέρω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ή τη χρήση μάσκας. 

Κατά  την  εγγραφή  των  εξεταζομένων  οι  αρμόδιοι  επιτηρητές  θα  μεριμνούν  έτσι  ώστε  να  μην 
δημιουργηθεί συνωστισμός και παρακαλούμε για την πλήρη συνεργασίας σας. 

Οι  εξεταζόμενοι  που  εξετάζονται  σε  δύο  ή  περισσότερες  ενότητες  υποχρεωτικά  θα  οδηγούνται 
εκτός  αίθουσας  στα  διαλείμματα  όπου  και  εκεί  παρακαλούμε  για  την  τήρηση  των  μέγιστων 
δυνατών αποστάσεων  και  την αποφυγή συνωστισμού. Κατά  την  διάρκεια  των διαλειμμάτων θα 
πραγματοποιείται καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού. 

Παρακαλούμε  ο  κάθε  εξεταζόμενος  να  αποχωρεί  από  τον  ευρύτερο  χώρο  αμέσως  μόλις 
ολοκληρώσει την εξέταση.  

Καλή Επιτυχία. Σας ευχαριστούμε. 
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2. Ώρες προσέλευσης – εξετάσεων  
Οι  ώρες  προσέλευσης  θα  πρέπει  να  τηρηθούν  αυστηρά,  προκειμένου  να  μην  υπάρξουν 
καθυστερήσεις στην εξεταστική διαδικασία.  
 

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 

Ενότητα εξετάσεων     Ώρες 

Νομοθετικό  πλαίσιο της 
κεφαλαιαγοράς  

Προσέλευση ‐ εγγραφή στη γραμματεία   08.45 

Εξέταση    10.30‐11.30 

Ειδικά θέματα α1  
Προσέλευση ‐ εγγραφή στη γραμματεία   11.00 

Εξέταση   12.00‐13.00  

Ειδικά θέματα α2 
Προσέλευση ‐ εγγραφή στη γραμματεία   12.30 

Εξέταση    13.30‐14.30 

Ειδικά θέματα β1  
Προσέλευση ‐ εγγραφή στη γραμματεία   14.00 

Εξέταση   15.00‐16.00 

 

Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 

Ενότητα εξετάσεων     Ώρες 

Ειδικά θέματα β & 
Νομοθετικό  πλαίσιο της 
κεφαλαιαγοράς (στ1) 

Προσέλευση ‐ εγγραφή στη γραμματεία    09.00 

Εξέταση   10.30‐11.30 

Ειδικά θέματα γ &  
Ειδικά θέματα (στ1) & 
Νομοθετικό  πλαίσιο της 
κεφαλαιαγοράς (ε) 

Προσέλευση ‐ εγγραφή στη γραμματεία  
 11.00 

Εξέταση 
 12.00‐13.00 

Ειδικά θέματα δ & 
Νομοθετικό  πλαίσιο της 
κεφαλαιαγοράς (στ2) & 
Ειδικά θέματα ε 

Προσέλευση ‐ εγγραφή στη γραμματεία  
12.30 

Εξέταση 
13.30‐14.30 

Ειδικά θέματα στ2 
Προσέλευση ‐ εγγραφή στην γραμματεία    14.30 

Εξέταση   15.00‐16.00 
 

3. Για  την  είσοδο  των υποψηφίων στις αίθουσες  εξετάσεων, θα πραγματοποιηθεί  έλεγχος  ταυτότητας 
στη γραμματεία. Από τους υποψηφίους θα ζητηθεί η αστυνομική ταυτότητα, χωρίς την επίδειξη της 
οποίας  δεν  είναι  δυνατή  η  συμμετοχή  στις  εξετάσεις.  Οι  υποψήφιοι  θα  παραλάβουν  από  τη 
γραμματεία  καρτέλα  που  μεταξύ  άλλων,  περιέχει  τον  κωδικό  αριθμό  υποψηφίου  της  Τράπεζας  της 
Ελλάδος  ή  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς,  τον  οποίο  θα  πρέπει  στη  συνέχεια  να  αντιγράψουν  στο 
απαντητικό φύλλο. Θα πρέπει δε, να κρατήσουν την καρτέλα μέχρι το τέλος των εξετάσεων. 

 
Η είσοδος στις αίθουσες εξετάσεων χωρίς προηγούμενη εγγραφή στη γραμματεία απαγορεύεται. 
 

Προσοχή: οι υποψήφιοι που θα προσέλθουν και τις δύο ημέρες, θα πρέπει να εγγραφούν εκ νέου 
στη γραμματεία την Κυριακή. 
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4. Οι  υποψήφιοι  οφείλουν  να  έχουν  μαζί  τους  στυλό  (μαύρο  ή  μπλε),  απλή  αριθμομηχανή  αν 

εξετάζονται στις ενότητες α1, α2, στ1, στ2, ε και λογαριθμικό υπολογιστή τσέπης (scientific calculator), 
αν εξετάζονται στις υπόλοιπες ενότητες (β1, β, γ, δ). Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν κινητό τηλέφωνο για υπολογισμούς.  
 
Στο  απαντητικό  φύλλο  δεν  επιτρέπεται  το  σβήσιμο  με  οποιονδήποτε  τρόπο.  Τυχόν  χρήση 
χρωματιστών  μελανιών  ή  σήμανση  του  απαντητικού  φύλλου  με  οποιοδήποτε  άλλο  στοιχείο 
αναγνώρισης, αποκλείει το γραπτό από τη βαθμολόγηση.  

 
5. Μετά  την  είσοδο  στις  αίθουσες  εξετάσεων,  οι  υποψήφιοι  υποχρεούνται  να  απενεργοποιήσουν  τα 

κινητά  τους  τηλέφωνα.  Επιπλέον,  δεν  επιτρέπεται  να  φέρουν  βιβλία,  σημειώσεις  ή  άλλου  είδους 
βοηθήματα,  καθώς  επίσης  τρόφιμα  και  ροφήματα.  Μπορούν  όμως  να  έχουν  μαζί  τους  μια  μικρή 
φιάλη με νερό.  

 
6. Ο  χρόνος  της  εξέτασης  αρχίζει  να  μετράει  αφού  διανεμηθεί  σε  όλους  τους  υποψηφίους  το  φύλλο 

ερωτήσεων και  το απαντητικό φύλλο, και δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες για  την ομαλή διεξαγωγή 
της διαδικασίας. Η εξέταση κάθε ενότητας διαρκεί 1 ώρα  (60 λεπτά). Δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από 
τη λήξη οι εξεταζόμενοι ειδοποιούνται σχετικά. 

 
Η έξοδος από τις αίθουσες εξετάσεων απαγορεύεται πριν από την παρέλευση μισής ώρας από τον 
χρόνο έναρξης. 

 
7. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι επιτηρητές μπορούν να ζητήσουν από υποψήφιο να αλλάξει θέση. 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των επιτηρητών. 
 
8. Οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών είναι σαράντα για  κάθε εξέταση  και συνοδεύονται από πιθανές 

απαντήσεις, εκ των οποίων μόνο μία είναι σωστή. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους υποψηφίους 
όσον αφορά τη συμπλήρωση του απαντητικού φύλλου,  καθώς η βαθμολόγηση γίνεται με μηχανικά 
μέσα. Αυτό σημαίνει ότι έγκυρη απάντηση θεωρείται μόνο εκείνη όπου ο υποψήφιος έχει μαυρίσει 
ευδιάκριτα με το στυλό του έναν και μόνο κύκλο. 

 
9. Προσοχή: η Επιτροπή Εξετάσεων με απόφασή της, έχει μεταβάλει το ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας σε 

70% (28 σωστές απαντήσεις επί συνόλου 40 ερωτήσεων), στις εξεταζόμενες ενότητες «Νομοθετικό 
Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς», «Ειδικά Θέματα (α1)», «Ειδικά Θέματα (α2)», «Ειδικά Θέματα (β1)». Για 
τις ενότητες «Ειδικά Θέματα (β)», «Ειδικά Θέματα (γ)» και «Ειδικά Θέματα (δ)», το ελάχιστο ποσοστό 
επιτυχίας παραμένει στο 60% (24 σωστές απαντήσεις επί συνόλου 40 ερωτήσεων).  

 
10. Σημειώνεται,  ότι  με  απόφαση  της  Επιτροπής  Εξετάσεων,  δεν  δίνονται  διευκρινίσεις  επί  των 

ερωτήσεων.  Τυχόν  παρατήρηση  για  κάποια  ερώτηση,  μπορεί  να  απευθυνθεί  εκ  των  υστέρων  στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο απασχολείται ο υποψήφιος ή στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέσω της εταιρίας που απασχολείται.  

 
11. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το φύλλο ερωτήσεων ως πρόχειρο.  
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12. Όσον  αφορά  υποψήφιο  που  χρησιμοποιεί  το  κινητό  του  τηλέφωνο  ή  βοηθήματα  ή  επικοινωνεί  με 

άλλους  υποψηφίους  ή  θέτει  στο  απαντητικό  φύλλο  σημεία  αναγνώρισης,  και  γενικά  δεν 
συμμορφώνεται  με  τις  υποδείξεις  ή  οδηγίες  των  επιτηρητών  ή  διαταράσσει  την  τάξη  ή  δολιεύεται 
γενικά την εξέταση, προβλέπεται αφαίρεση του απαντητικού φύλλου. 

 
13. H  έξοδος  από  τις  αίθουσες  κατά  τη  διάρκεια  της  εξέτασης  και  η  επάνοδος  για  τη  συνέχισή  της 

απαγορεύονται.  Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  μπορεί  ωστόσο  να  επιτραπεί,  κατά  την  κρίση  των 
επιτηρητών, ολιγόλεπτη έξοδος εξεταζομένου με συνοδεία επιτηρητή. 

 
14. Πριν αποχωρήσει οριστικά από την αίθουσα, ο υποψήφιος παραδίδει το απαντητικό φύλλο μαζί με το 

φύλλο ερωτήσεων.  
 

15. Με τη λήξη του χρόνου εξέτασης, οι υποψήφιοι οφείλουν να σταματήσουν να γράφουν ‐ ανεξάρτητα 
από  το  αν  έχουν  ολοκληρώσει  τις  απαντήσεις  τους  ‐  και  να  περιμένουν  την  καθοδήγηση  των 
επιτηρητών για την παράδοση των φύλλων ερωτήσεων και απαντήσεων. 

 
 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία! 


