
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

ΕΤΟΥΣ 2017 

5.12.2016 

 

1. Οι εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας στελεχών των άρθρων 11-13 της Απόφασης 11/720/16.7.2015 του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (ΦΕΚ Β΄ 1780), όπως ισχύει, θα διεξαχθούν εντός του 

2017 ως εξής: 

1.1 Για τα πιστοποιητικά, (α1), (α2), (β1), (β), (γ) και (δ), τόσο στα ειδικά θέματα όσο και στο νομοθετικό 

πλαίσιο, ως ακολούθως:  

(α) την 13η και 14η Μαΐου 2017 - καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 17 Μαρτίου 2017 

(β)την 11η και 12η Νοεμβρίου 2017 - καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου 2017 

1.2     Για τα πιστοποιητικά, (ε), (στ1) και (στ2), τόσο στα ειδικά θέματα όσο και στο νομοθετικό πλαίσιο, ως 

ακολούθως: 

 την 25η και 26η Νοεμβρίου 2017 - καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου 2017 

1.3      Για όλα τα πιστοποιητικά, ήτοι: (α1), (α2), (β1), (β), (γ), (δ), (ε), (στ1) και (στ2),   στο νομοθετικό πλαίσιο 

κεφαλαιαγοράς, ως ακολούθως: 

      την 9η η     Σεπτεμβρίου 2017 - καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15η Ιουλίου 2017 

2. Οι εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας στελεχών στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Πιστοποίησης του άρθρου 16 

της απόφασης 11/720/2015 του ΔΣ της ΕΚ, όπως ισχύει, θα διεξαχθούν ως εξής: 

2.1 Για τα πιστοποιητικά  (α1) και (ε) ως ακολούθως: 

(α) την  11η Μαρτίου 2017 - καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 13 Ιανουαρίου  2017 

2.2 Για τα πιστοποιητικά  (στ1) και (στ2) ως ακολούθως: 

(α) την  12η Μαρτίου 2017 - καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 13 Ιανουαρίου 2017 

 

Σημειώνεται ότι δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις των σεμιναρίων πιστοποίησης έχουν όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση ή ανανέωση των σχετικών πιστοποιητικών ανεξάρτητα αν συμμετάσχουν στο 

σεμινάριο. 

3. Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις εξετάσεις, μπορούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (με 

σφραγίδα ταχυδρομείου) μέχρι την αναφερόμενη ως ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, την αίτηση συμμετοχής 

τους στο πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπόψη Τμήματος Εκπαίδευσης), στην οδό Κολοκοτρώνη 1 

και Σταδίου, 1ος όροφος, 09:30 πμ – 14:00 μμ. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου. 

4. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θεωρούνται πλήρεις και γίνονται δεκτές από την Ε.Κ. µόνο εφόσον 

περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που είναι τα ακόλουθα: 

(α) Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις (πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη) 

(β) Υπεύθυνη Δήλωση (σχετικά με τα ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας) 

(γ) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

(δ) Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών σύμφωνα με το ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26.3.2014) 

(ε) Αποδεικτικά στοιχεία επαγγελματικής προϋπηρεσίας (εφόσον απαιτούνται) 

(στ) Υπεύθυνη Δήλωση (περί μη άσκησης ποινικής διώξεως εναντίον του)  

      (η)  Απόδειξη καταβολής τέλους πιστοποίησης, (100 ευρώ πλέον 2,4% χαρτόσημο),  ή (30 ευρώ πλέον     

2,4%   χαρτόσημο, στην περίπτωση ανανέωσης πιστοποιητικού),   στον λογαριασμό της Ε.Κ. στην 

Τράπεζα της Ελλάδος.  

5. Οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να επισυνάπτουν στην αίτησή τους αντίγραφο Ποινικού τους Μητρώου. Τα ποινικά 

μητρώα συλλέγονται με ευθύνη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

6. Οι υποψήφιοι οι οποίοι με βάση το παρόν κανονιστικό πλαίσιο πιστοποίησης έχουν κατά το παρελθόν υποβάλει 

τα υπ’ αρ. (γ), (δ) και (ε) δικαιολογητικά, δεν χρειάζεται να τα προσκομίσουν εκ νέου.  



7. Για επιπλέον πληροφορίες, δείτε το σχετικό τμήμα της ιστοσελίδας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

www.hcmc.gov.gr/Πιστοποίηση Επαγγελματικής Καταλληλότητας. 

8.  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΄2452/13.11.2015), όπως 

ισχύει, το κείμενο της οποίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. 

9. Το κόστος συμμετοχής στις Εξετάσεις των υποψηφίων των οποίων η αίτηση έγινε δεκτή ανέρχεται σε 80 ευρώ 

και καταβάλλεται στον φορέα που διεξάγει τις εξετάσεις  απευθείας από τους υποψήφιους ή από τις Εταιρίες στις 

οποίες απασχολούνται οι υποψήφιοι.  

10. Με νεότερες αναρτήσεις θα γνωστοποιηθούν οι ανακοινώσεις των φορέων διεξαγωγής των εξετάσεων και οι 

λοιπές  λεπτομέρειες διενέργειας αυτών. 

 

http://www.hcmc.gov.gr/Πιστοποίηση

