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1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 

Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών» 

διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β΄ 

1098/2014), η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 

4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 

11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 8/2014) και ισχύει. 

 
 
 
 

2. Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων 

Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της 

ειδικότητας «Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών» καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες. 
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3. Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. 

 

1. Δώστε 5 (πέντε) παραδείγματα χρηματοπιστωτικών οργανισμών. 

2. Δώστε 5 (πέντε) παραδείγματα χρηματοπιστωτικών μέσων.  

3. Τι είναι «Τράπεζα»;  

4. Τι είναι «Συνεταιριστική Τράπεζα» και πού στοχεύει η λειτουργία της;  

5. Δώστε τον ορισμό των «Αμοιβαίων Κεφαλαίων».  

6. Τι είναι τα Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου; 

7. Τι είναι τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου;  

8. Τι είναι τα τοκομερίδια των ομολόγων;  

9. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες εργασιών των Εμπορικών τραπεζών (Συνοπτική αναφορά).  

10. Τι είναι κατάθεση;  

11. Ποια είναι η διάκριση των καταθέσεων με βάση το χρόνο απόδοσης του κεφαλαίου;  

12. Ποια είναι η διάκριση των καταθέσεων με βάση την ιδιότητα του δικαιούχου του λογ/μού; 

13. Ποια είναι η διάκριση των καταθέσεων με βάση το νόμισμα του λογαριασμού;  

14. Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά του λογαριασμού καταθέσεων ταμιευτηρίου.  

15. Ποια είναι η διαφορά του κοινού διαζευκτικού και κοινού συμπλεκτικού λογ/μού καταθέσεων 
ταμιευτηρίου;  

16. Τι είναι «τοκάριθμος»;  

17. Πότε είναι πληρωτέα μία επιταγή; (χρόνος εμφάνισής της).  

18. Σε πόσο χρονικό διάστημα είναι δυνατόν να σφραγισθεί μία επιταγή.  

19. Τι είναι η τραπεζική επιταγή;  

20. Τι είναι SWIFT;  

21. Ποια είναι η έννοια του τουριστικού συναλλάγματος;  

22. Τι γνωρίζετε για τη Βεβαίωση Αγοράς Συναλλάγματος(ΒΑΣ);  

23. Ποια αγαθά θεωρούνται κοινοτικά.  

24. Αναφέρετε τα κύρια κριτήρια χρηματοδοτήσεων τραπεζικού ενδιαφέροντος.  

25. Αναφέρετε τα βοηθητικά κριτήρια χρηματοδοτήσεων τραπεζικού ενδιαφέροντος.  

26. Τι εκφράζει ο δείκτης της δανειακής επιβάρυνσης μιας επιχείρησης;  

27. Τι περιλαμβάνει η περιουσία της επιχείρησης;  

28. Δώστε τον ορισμό του ενεργητικού και του παθητικού της επιχείρησης.  

29. Δώστε τον ορισμό των λογαριασμών τάξεως και αναφέρετε δύο (2) παραδείγματα 
λογαριασμών τάξεως μιας επιχείρησης. 

30. Τι είναι ημερολόγιο (ορισμός) και τι γενικό και αναλυτικό καθολικό;  

31. Πότε ένας ισολογισμός ονομάζεται θετικός, πότε αρνητικός και πότε ουδέτερος;  
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32. Τι ορίζουμε ως ατομική ζήτηση ενός αγαθού και τι ως ατομική προσφορά; 

33. Τι ονομάζεται ελαστικότητα ζήτησης ενός αγαθού και τι ελαστικότητα προσφοράς;  

34. Να δοθεί ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η τιμή της αγοράς σε κατάσταση 
ισορροπίας.  

35. Να δοθεί ορισμός του μέσου αριθμητικού και ορισμός του μέσου γεωμετρικού.  

36. Δώστε αναλυτικά την έννοια της επικοινωνίας. 

37. Ποιο είναι το βασικό πλεονέκτημα της ON - LINE ενημέρωσης των αρχείων των 
λογαριασμών της Τράπεζας, τη στιγμή που καταχωρούνται οι εγγραφές;  

38. Τι διαφέρει η εντολή COPY από την εντολή MOVE;  

39. Τι διαφέρει η εντολή XCOPY από την εντολή COPY;  

40. Προσδιορίστε την έννοια και τη λειτουργία του «Χρηματοπιστωτικού Συστήματος».  

41. Δώστε τον ορισμό της πλεονασματικής και της ελλειμματικής μονάδας.  

42. Αναπτύξτε συνοπτικά το ρόλο των χρηματοπιστωτικών μέσων.  

43. Αναφέρετε τον τρόπο λειτουργίας και το ρόλο των χρηματοπιστωτικών αγορών.  

44. Αναφέρετε τον τρόπο λειτουργίας και το ρόλο των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.  

45. Αναλύστε την έννοια της άμεσης και έμμεσης χρηματοδότησης. 

46. Τι είναι πιστωτικό ίδρυμα;  

47. Τι είναι τράπεζα πολλαπλών δραστηριοτήτων;  

48. Ο ρόλος των εκδοτικών (ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ) τραπεζών.  

49. Αναφέρετε τις κυριότερες λειτουργίες της Τράπεζας της Ελλάδος.  

50. Να αναφέρετε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που δε δέχονται καταθέσεις. 

51. Τι είναι και πώς λειτουργούν οι Ασφαλιστικές Εταιρίες;  

52. Είδη και βασικά χαρακτηριστικά των Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

53. Τι είναι οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.  

54. Από πού αντλούν και πώς επενδύουν τα κεφάλαιά τους οι Εταιρείες Επενδύσεων 
Χαρτοφυλακίου;  

55. Τι είναι οι Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης;  

56. Τι είναι οι Εταιρείες Πρακτόρευσης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων;  

57. Τι περιλαμβάνει γενικά το παθητικό των τραπεζών;  

58. Τι περιλαμβάνει γενικά το ενεργητικό των τραπεζών; 

59. Αναφέρετε τις βασικές αρχές λειτουργίας των τραπεζών.  

60. Τι είναι ο δείκτης φερεγγυότητας των Τραπεζών(Πιστωτικών Ιδρυμάτων);  

61. Τι είναι πρωτογενής και δευτερογενής αγορά χρήματος;  

62. Δώστε τον ορισμό της «χρηματαγοράς» και «κεφαλαιαγοράς». 

63. Αναφέρετε κάποια χρηματοπιστωτικά μέσα κεφαλαιαγοράς.  

64. Αναφέρετε κάποια χρηματοπιστωτικά μέσα χρηματαγοράς.  

65. Τι γνωρίζετε για τη πολιτική της ανοικτής αγοράς;  
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66. Τι είναι και ποιος ο ρόλος των υποχρεωτικών καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην 

Τράπεζα της Ελλάδος;  

67. Τι είναι και ποιος ο ρόλος του προεξοφλητικού επιτοκίου της Τράπεζας της Ελλάδος;  

68. Πώς υπολογίζεται η τιμή των Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου;  

69. Πώς υπολογίζεται η τιμή των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου;  

70. Ποια είναι η διαφορά της τιμής και της Ονομαστικής Αξίας των Ομολόγων;  

71. Διαφέρει και γιατί η απόδοση και το επιτόκιο των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου;  

72. Τι είναι και πώς λειτουργούν οι «άυλοι» τίτλοι;  

73. Ποιοι είναι οι βασικοί τρόποι διάθεσης των Ομολόγων και των Εντόκων Γραμματίων 
Ελληνικού Δημοσίου;  

74. Τι είναι τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου με ρήτρα ξένων νομισμάτων;  

75. Επηρεάζει και πώς η ισοτιμία της δραχμής την απόδοση των ομολόγων με ρήτρα ξένων 
νομισμάτων;  

76. Κάτω από ποιες συνθήκες έχουν καλύτερη απόδοση τα ομόλογα με ρήτρα ξένου νομίσματος 
από τα ομόλογα σε ευρώ; 

77. Τι είναι τα πιστοποιητικά καταθέσεων;  

78. Τι είναι τα διατραπεζικά κεφάλαια;  

79. Τι είναι τα εμπορικά ομόλογα; (Commercial papers) 

80. Τι είναι οι Συμφωνίες Επαναγοράς; (repos) 

81. Τι είναι τα Ευρωδολάρια;  

82. Τι είναι τα Κοινοπρακτικά δάνεια;  

83. Δώστε τον ορισμό της μετοχής. 

84. Ποια είναι η έννοια της κοινής και της προνομιούχου μετοχής;  

85. Τρόποι υπολογισμού της αξίας των μετοχών.  

86. Τι είναι η χρηματιστηριακή αγορά;  

87. Τι είναι η κύρια και τι η παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών;  

88. Πώς διαμορφώνεται ο γενικός δείκτης τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών;  

89. Βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής μετοχών στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών.  

90. Ποιος ο ρόλος του αναδόχου (Underwriter) στη διαδικασία εισαγωγής μετοχών στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών;  

91. Τι σημαίνει "Αύξηση Κεφαλαίου" με Δημόσια Εγγραφή;  

92. Πώς συμβάλει η χρηματιστηριακή αγορά στην άντληση κεφαλαίων από επιχειρήσεις.  

93. Τι είναι η «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς»; 

94. Τι είναι ο όρος "δικαίωμα προτίμησης παλαιών μετόχων"; 

95. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της εγγυημένης επιταγής;  

96. Ποιες είναι οι παραβάσεις δικαιούχων τρεχούμενου λογαριασμού καταθέσεων;  

97. Ποια είναι η έννοια του overdraft (υπερανάληψη);  
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98. Ποιες είναι οι επιπτώσεις σε παραβάσεις τρεχούμενου λογ/μού καταθέσεων; 

99. Περιγράψτε τα βασικά χαρακτηριστικά των λογ/μών μηνιαίου εισοδήματος.  

100. Τι μορφή κατάθεσης είναι οι λογαριασμοί καταθέσεων προθεσμίας;  

101. Τι γνωρίζετε για τους λογαριασμούς καταθέσεων "υπό όρους";  

102. Ποια είναι η διαφορά επιτοκίου και τόκου;  

103. Διαφορά ονομαστικού και πραγματικού επιτοκίου.  

104. Αναλύστε την έννοια του όρου "τοκοφόρος ημερομηνία"(valeur).  

105. Σε περίπτωση αποβίωσης ενός εκ των δικαιούχων κοινού διαζευκτικού λογ/μού, τι 
προβλέπεται;  

106. Τι γνωρίζετε για το τραπεζικό απόρρητο;  

107. Επιτρέπεται κατάσχεση τραπεζικού λογ/μού;  

108. Υπάρχει και ποια είναι σήμερα η φορολογία καταθέσεων;  

109. Ποια είναι τα τυπικά στοιχεία μιας επιταγής;  

110. Τι γνωρίζετε για τη μεταχρονολογημένη επιταγή;  

111. Σε περίπτωση διαφοράς του ολογράφως αναγραφομένου ποσού της επιταγής και του 
αριθμητικώς αναγραφομένου είναι έγκυρη η επιταγή;  

112. Ποια είναι η έννοια της λευκής επιταγής;  

113. Ποια τα είδη οπισθογραφήσεων της επιταγής;  

114. Αναφέρετε πέντε (5) διαφορές της συναλλαγματικής και της επιταγής.  

115. Τι γνωρίζετε για την «παραγραφή» της επιταγής;  

116. Ποιος είναι ο ορισμός της «συναλλαγματικής»;  

117. Τι γνωρίζετε για τις επιταγές και τις συναλλαγματικές "ευκολίας";  

118. Τι είναι λευκή συναλλαγματική; 

119. Αναφέρετε τους χρόνους παραγραφής αξιώσεων από συναλλαγματική.  

120. Τι σημαίνει η ρήτρα "ανέξοδος επιστροφή";  

121. Τι είναι «τραπεζική εντολή πληρωμής» (έμβασμα);  

122. Πού αποσκοπεί η ομαδοποίηση των παραστατικών, κατά τη διενέργεια στο τέλος της 
συναλλαγής;  

123. Τι είναι συνάλλαγμα και τι ξένο νόμισμα;  

124. Τι είναι το υποχρεωτικά εκχωρητέο συνάλλαγμα;  

125. Τι είναι τιμή συναλλάγματος και πώς διατυπώνεται; 

126. Ποιοι βασικοί παράγοντες διαμορφώνουν την τιμή συναλλάγματος;  

127. Τι γνωρίζετε για τον κανόνα του χρυσού;  

128. Τι γνωρίζετε για το σύστημα σταθερών ισοτιμιών;  

129. Τι είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο;  

130. Τι είναι τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDR'S)  

131. Τι γνωρίζετε για το σύστημα κυμαινόμενων ισοτιμιών;  

132. Τι είναι το LIBOR;  
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133. Τι γνωρίζετε για τη διατραπεζική αγορά συναλλάγματος;  

134. Τι γνωρίζετε για την τρέχουσα αγορά συναλλάγματος;  

135. Ποια δελτία τιμών συναλλάγματος δημοσιεύονται στη χώρα μας;  

136. Τι περιλαμβάνει και που εφαρμόζεται το Δελτίο Τιμών της Διατραπεζικής Αγοράς 
Συναλλάγματος;  

137. Τι γνωρίζετε για το συμπληρωματικό δελτίο ξένων τραπεζογραμματίων της Τράπεζας 
Ελλάδος;  

138. Τι γνωρίζετε για την προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος;  

139. Δώστε τον ορισμό των τραπεζικών επιταγών σε συνάλλαγμα.  

140. Ποια είναι η διαφορά τραπεζικών επιταγών σε συνάλλαγμα με τις ιδιωτικές επιταγές σε 
συνάλλαγμα;  

141. Τι είναι οι ταξιδιωτικές επιταγές (traveller checkes);  

142. Τι γνωρίζετε για τις EURO - ΕΠΙΤΑΓΕΣ (EUROCHECKS);  

143. Τι γνωρίζετε για τις τριγωνικές επιταγές σε συνάλλαγμα;  

144. Τι είναι οι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι (ομοιόμορφοι κανόνες);  

145. Τι σημαίνουν οι όροι EX WORK, FOB, CIF, Cand F;  

146. Ποια είναι τα κύρια φορτωτικά έγγραφα στις εισαγωγές – εξαγωγές;  

147. Αναφέρετε τα βασικά βοηθητικά φορτωτικά έγγραφα.  

148. Ποια είναι η έννοια του διακανονισμού φορτωτικών ή αξιών;  

149. Είναι επωφελής και γιατί η συμμετοχή των τραπεζών στις εισαγωγές - εξαγωγές;  

150. Τι είναι ο εκτελωνισμός εμπορευμάτων;  

151. Για ποιους βασικούς λόγους είναι απλούστερη η διαδικασία αγορών μεταξύ των χωρών της 
κοινότητας;  

152. Τι είναι τα πιστοποιητικά Τ2 και Τ2L; 

153. Ποιες είναι οι ευθύνες των μεσολαβουσών τραπεζών στο εξωτερικό εμπόριο;  

154. Τρόποι διακανονισμοί φορτωτικών εγγράφων.  

155. Ποια είναι η διαδικασία διακανονισμού με προέμβασμα; 

156. Ποια είναι η διαδικασία διακανονισμού φορτωτικών με άνοιγμα ενέγγυας πίστωσης;  

157. Ποια είναι η διαδικασία «διακανονισμού φορτωτικών με έκδοση εγγυητικής επιστολής»;  

158. Ποιες είναι οι μορφές ενέγγυων πιστώσεων;  

159. Ποια είναι η διαδικασία διακανονισμού έναντι φορτωτικών εγγράφων; 

160. Ποια είναι η διαδικασία πληρωμής φορτωτικών με ανοικτό λογαριασμό;  

161. Μπορεί ο εισαγωγέας στους προθεσμιακούς διακανονισμούς να διασφαλιστεί από τον 
κίνδυνο διακύμανσης των ισοτιμιών;  

162. Τι εννοούμε με τον όρο τραπεζική χρηματοδότηση;  

163. Ποια είναι τα γενικά κριτήρια χρηματοδοτήσεων;  

164. Ποια είναι τα κριτήρια χρηματοδοτήσεων τραπεζικού ενδιαφέροντος;  
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165. Ποιες είναι οι βασικές πηγές άντλησης στοιχείων από τράπεζες για τη χρηματοδότηση 

επιχειρήσεων;  

166. Δώστε τον ορισμό "βιωσιμότητα" επιχείρησης.  

167. Ποια είναι τα βασικά απαιτούμενα στοιχεία για τη χρηματοδότηση;  

168. Τι γνωρίζετε για τη μεταφορά συμβάσεων δανείων (εκχώρηση) μεταξύ τραπεζών;  

169. Ποιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχουμε σε μία επιχείρηση, προκειμένου να 
προχωρήσουμε σε χρηματοδότησή τους;  

170. Τι εννοούμε με τον όρο "καθαρή θέση" της επιχείρησης;  

171. Από ποια μεγέθη επηρεάζεται η καθαρή θέση της επιχείρησης;  

172. Τι εκφράζει η κυκλοφοριακή ρευστότητα και η άμεση ρευστότητα μιας επιχείρησης;  

173. Ποια είναι η έννοια της υπεραποθεματοποίησης μιας επιχείρησης και πώς εξετάζεται σε 
σχέση με τον κύκλο εργασιών;  

174. Τι γνωρίζετε για το μικτό περιθώριο κέρδους;  

175. Τι εκφράζει η συνολική αποδοτικότητα;  

176. Τι εκφράζει η ιδιωφελής αποδοτικότητα;  

177. Να επισημάνατε τη διαφορά μεταξύ καθαρών κερδών εκμετάλλευσης και κερδών προ 
αποσβέσεων.  

178. Τι είναι η κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων;  

179. Τι είναι η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων;  

180. Τι γνωρίζετε για τις ταμειακές ροές της επιχείρησης (cash flow).  

181. Πώς επηρεάζει ο κλάδος δραστηριότητας τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης;  

182. Με ποιο τρόπο διαπιστώνετε η ομαλή τακτοποίηση οφειλών σε Δημόσιο και Ασφαλιστικούς 
Οργανισμούς μιας επιχείρησης και πώς επιδρά στο ύψος της οφειλής στη διενέργεια μιας 
χρηματοδότησης;  

183. Τι είναι η αποδοτικότητα των μεσολαβητικών εργασιών;  

184. Τι είναι βασικό επιτόκιο χρηματοδοτήσεων και τι γενικό επιτόκιο;  

185. Τι είναι η εισφορά του ΝΟΜΟΥ 128/75;  

186. Τι εννοούμε με τον όρο «εξασφαλίσεις χρηματοδοτήσεων»;  

187. Ποιος είναι ο ρόλος των εξασφαλίσεων στην έγκριση των χρηματοδοτήσεων;  

188. Ποια είναι η ταξινόμηση των χρηματοδοτήσεων με βάση τις εξασφαλίσεις;  

189. Ποια είναι τα είδη εξασφαλίσεων μιας χρηματοδότησης;  

190. Σε ποιες βασικά περιπτώσεις διενεργούμε χρηματοδοτήσεις με ενοχικές και μόνο 
εξασφαλίσεις;  

191. Τι είναι η προσημείωση υποθήκης και ποιες οι διαφορές της από την υποθήκη;  

192. Ποια είναι τα είδη κινητών πραγμάτων που συνιστούν ενέχυρο; 

193. Τι κινδύνους εμπεριέχει η ενεχυρίαση εμπορευμάτων; 

194. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η ασφάλιση (πυρός, σεισμού, πλημμύρας κλπ) σε 
ενυπόθηκο ακίνητο;  

195. Πότε ολοκληρώνεται η εγγραφή βαρών σε ακίνητο;  
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196. Τι όρους πρέπει να πληροί η ενεχυρίαση επιταγών και συναλλαγματικών;  

197. Υπάρχουν σήμερα διοικητικά καθοριζόμενα επιτόκια χρηματοδοτήσεων; 

198. Τι γνωρίζετε για το επιτόκιο υπερημερίας χρηματοδοτήσεων;  

199. Τι εκφράζει ο όρος ευχέρεια χρηματοδότησης για τα εγκριτικά όργανα της τράπεζας;  

200. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ σύμβασης Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού και Σύμβασης 
δανείου;  

201. Ποιος είναι ο ρόλος των συμπληρωματικών και παρεπομένων συμβάσεων;  

202. Ποια είναι η έννοια της ποινικής ρήτρας στις χρηματοδοτήσεις;  

203. Για ποιο λόγο λαμβάνουμε βεβαία χρονολογία στις περιπτώσεις ενεχυρίασης πάσης μορφής 
απαιτήσεων;  

204. Ποια είναι τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, κατά την υπογραφή μιας σύμβασης χρηματοδότησης;  

205. Για ποιο λόγο οι συμβάσεις χρηματοδοτήσεων πρέπει να υπερκαλύπτουν τις διενεργούμενες 
χρηματοδοτήσεις με ικανό ύψος περιθωρίου;  

206. Επιτρέπεται η διενέργεια χρηματοδοτήσεων με εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο εφ' όσον έχει 
υπογραφεί η σύμβαση;  

207. Πώς λειτουργεί ο ανοικτός αλληλόχρεος λογαριασμός;  

208. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης;  

209. Ποια είναι η έννοια της εγγυητικής επιστολής και ποια η σχέση της με τις χρηματοδοτήσεις;  

210. Ποιες είναι οι κατηγορίες εγγυητικών επιστολών;  

211. Για ποιο λόγο μια επιχείρηση μπορεί να καταφύγει σε Leasing αντί της χρηματοδότησης;  

212. Ποια είναι η έννοια χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα;  

213. Για ποιο λόγο είναι ελκυστική για την Τράπεζα η χρηματοδότηση εισαγωγικών εργασιών;  

214. Αναφέρετε βασικές κατηγορίες χρηματοδοτήσεων για κεφάλαιο κίνησης.  

215. Αναφέρετε τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος της χρηματοδότησης για 
κεφάλαιο κίνησης.  

216. Τι γνωρίζετε για τη διατραπεζική αγορά ευρώ;  

217. Τι γνωρίζετε για τις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων από τη διατραπεζική αγορά δραχμής;  

218. Τι είναι το επιτόκιο ATHIBOR και πώς διαμορφώνεται;  

219. Ποιες ανάγκες καλύπτουν τα μέσα μακροπρόθεσμα δάνεια;  

220. Αναφέρετε τα είδη, από άποψη αποπληρωμής, των μεσομακροπρόθεσμων δανείων.  

221. Τι είναι το «τοκοχρεολύσιο»;  

222. Ποιος είναι αρμόδιος για το αν τηρήθηκε ο σκοπός χορήγησης βιοτεχνικού δανείου;  

223. Πότε μια χορήγηση θεωρείται προβληματική και πότε καθυστερημένη;  

224. Πότε έχουμε καθυστερημένη οφειλή από ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό;  

225. Πότε μια προβληματική χορήγηση κατατάσσεται στις ανεπίδεκτες εισπράξεις;  

226. Ποια είναι η έννοια της εμπλοκής χρηματοδότησης;  

227. Ποιος είναι ο ρόλος των ασφαλιστικών μέτρων στην είσπραξη καθυστερημένων 
χρηματοδοτήσεων;  
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228. Τι γνωρίζετε για τη διαταγή πληρωμής και τη χρησιμότητά της;  

229. Δώστε τον ορισμό του ισολογισμού και διατυπώστε τι επιβάλλεται από το Νόμο να είναι. 

230. Σε τι διακρίνονται οι λογαριασμοί, ανάλογα με το είδος του στοιχείου που παρακολουθούν σε 
μια επιχείρηση;  

231. Τι συνεπάγεται η χρέωση ενός λογαριασμού ενεργητικού και τι ενός παθητικού, σχετικά με 
την αύξηση ή μείωση του λογαριασμού και τι σημαίνει αντίστοιχα η πίστωση;  
Αναφέρετε τι συνεπάγεται η χρέωση λογαριασμών εξόδων - ζημιών και τι οι λογαριασμοί 
εσόδων - κερδών. 

232. Να γίνει η διάκριση των στοιχείων του ενεργητικού με βάση το βαθμό ρευστότητας του και να 
δοθεί ορισμός σε κάθε περίπτωση.  

233. Να γίνει διάκριση των στοιχείων παθητικού με βάση το χρόνο ωρίμανσής τους (ληκτότητα).  

234. Δώστε την έννοια της ανταγωνιστικής και μη ανταγωνιστικής αγοράς.  

235. Δώστε τον ορισμό των “συμπληρωματικών αγαθών”, των “υποκατάστατων” και των 
“ουδέτερων αγαθών”.  

236. Ποια είναι η έννοια του κόστους (ιδιωτικό κόστος)  και ποια η έννοια του εναλλακτικού 
κόστους (κοινωνικό).  

237. Δώστε τον ορισμό του οριακού κόστους παραγωγής και του μέσου κόστους παραγωγής.  

238. Ποια είναι η έννοια των αποδόσεων κλίμακας παραγωγής και πώς απεικονίζεται κάθε 
γραμμή κλίμακας;  

239. Να δοθεί ορισμός της οριακής παραγωγικότητας μιας εισροής και να γραφεί ο τύπος της.  

240. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του τέλειου ανταγωνισμού;  

241. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του μονοπωλίου και ποια του ολιγοπωλίου; 

242. Δώστε τον ορισμό του προϊόντος και αναφέρετε συνοπτικά τις γενικές διακρίσεις των 
προϊόντων.  

243. Αναλύστε την έννοια της πολιτικής τιμών.  

244. Τι λαμβάνουν υπόψη οι αποφάσεις για τον προσδιορισμό της τιμής στο MARKETING και σε 
ποιες επιδράσεις και περιορισμούς υπόκεινται;  

245. Ποια είναι η έννοια του MARKETING και ποιες οι επιδιώξεις του;  

246. Αναπτύξτε το πλέον γνωστό τέχνασμα του πωλητή για την αντιμετώπιση αντίρρησης.  

247. Ποιοι είναι οι σκοποί της παρουσίασης για τη διενέργεια μιας πώλησης;  

248. Δώστε τον ορισμό της επαγωγικής και περιγραφικής στατιστικής.  

249. Τι ονομάζεται «στατιστικός πληθυσμός» και σε τι διακρίνονται οι «στατιστικοί πληθυσμοί»;  

250. Τι σημαίνει μέγεθος στο πρώτο τεταρτημόριο και τι καλείται εκατοστημόριο;  

251. Ποιοι είναι οι σπουδαιότεροι τύποι προφορικής επικοινωνίας και τι πρέπει να έχει υπόψη του 
ο ομιλητής για τη μετάδοση ενός μηνύματος;  

252. Αναλύστε τα συστατικά στοιχεία της επικοινωνίας στη γενική τους έννοια σε μια επιχείρηση.  

253. Ποιος είναι ο σκοπός της επικοινωνίας στην ευρεία της έννοια σε μια επιχείρηση;  

254. Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας;  

255. Τι ρυθμίζουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας (Σ.Σ.Ε. ) και ποιο είναι το περιεχόμενό τους;  



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

 
 

 
 

Σελίδα 12 από 19 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

 
256. Αναφέρετε 5 (πέντε) τρόπους ανταμοιβής της εργασίας και αναπτύξτε τους 2 (δύο) από 

αυτούς.  

257. Ποιος είναι ο ορισμός του αξιόγραφου.  Να αναφέρετε τις διακρίσεις τους ανάλογα με τον 
τρόπο μεταβίβασης. 

258. Ποια είναι η έννοια της Ο.Ε.; Να αναφέρετε δύο (2) βασικά χαρακτηριστικά της. 

259. Ποια είναι η έννοια της Ε.Ε.; Να αναφέρετε δύο (2) βασικά χαρακτηριστικά της. 

260. Ποια είναι η έννοια της Α.Ε.; Να αναφέρετε δύο (2) βασικά χαρακτηριστικά της. 

261. Ποια είναι η έννοια της ΕΠΕ; Να αναφέρετε δύο (2) βασικά χαρακτηριστικά της.  

262. Τι καλείται ράντα και τι γνωρίζετε για τις κατατάξεις ραντών;  

263. Τι είναι ανατοκισμός;  

264. Ποια είναι η διαφορά της εσωτερικής από την εξωτερική προεξόφληση;  

265. Ποια είναι η σχέση ονομαστικής αξίας και προεξοφλήματος;  

266. Ποια είναι η διαφορά προκαταβλητέας και ληξιπρόθεσμης ράντας;  

267. Διατυπώστε τις έννοιες του τοκάριθμου και του σταθερού διαιρέτη.  

268. Διατυπώστε τις έννοιες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και του ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.  

269. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες του χρήματος;  

270. Διατυπώστε την έννοια του πληθωρισμού.  

271. Τι είναι η «Τραπεζική Διοικητική» και ποιες είναι οι θεμελιώδεις λειτουργίες της;  

272. Αναφέρετε τις βασικές διαφορές της άτυπης και της τυπικής οργάνωσης.  

273. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συγκεντρωτικού συστήματος Διοίκησης.  

274. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του αποκεντρωτικού συστήματος Διοίκησης.  

275. Ποια είναι η διαφορά χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας.  

276. Αποτελεί χρήμα η πιστωτική κάρτα;  

277. - Σύστημα σε απ' ευθείας σύνδεση (ON-LINE SYSTEM)  

- Σύστημα επεξεργασίας κατά δεσμίδες (BATCH SYSTEM) 

Πώς λειτουργεί το καθένα από τα παραπάνω;  

278. Αναφέρετε τις 3 (τρεις) μορφές επικοινωνίας ως προς την κατεύθυνση μετάδοσης της 
πληροφορίας.  

279. Τι είναι MODEM και τι είναι SERVER;  

280. Να αναφέρατε τις βασικές φυσικές τοπολογίες δικτύων.  

281. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ LAN και WAN;  

282. Τι είναι το BACK-UP και γιατί στο λογιστήριο μιας Τράπεζας επιβάλλεται η όσο το δυνατό 
συχνότερη λήψη BACK-UP των αρχείων των εφαρμογών σε αυτό;  

283. Λειτουργικό Σύστημα είναι: 

-Σύνολο δικών μας προγραμμάτων;  

-Σύνολο προγραμμάτων λειτουργίας και ελέγχου του υπολογιστή;(Δικαιολογήστε) 

284. Τι εννοούμε κατανεμημένη (Distributed) επεξεργασία.  

285. Αρχείο είναι: 
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-Ένα σύνολο ομοειδών εγγραφών.  

-Σύνολο αυτοτελών πληροφοριών μιας εγγραφής.(Δικαιολογήστε) 

287. Σε τι διαφέρει η εντολή COMP από την εντολή DISKCOMP; 

288. Ποιο είναι το έργο του αρχείου COMMAND.COM.;  

289. Ποια είναι η εργασία του FILE MANAGER των WINDOWS;  

290. α. Ποιο είναι το έργο της εντολής DISKCOPY (παραδείγματα) 

β. Ποιο είναι το έργο της εντολής REN (παραδείγματα).   

291. Από τι λογαριασμούς αποτελείται η πρώτη και η δεύτερη ομάδα του Ενιαίου Κλαδικού 
Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών (συνοπτική αναφορά);  

292. Από τι λογαριασμούς αποτελείται η τρίτη και η τέταρτη ομάδα του Ενιαίου Κλαδικού 
Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών (συνοπτική αναφορά);  

293. Από τι λογαριασμούς αποτελείται η πέμπτη και η έκτη ομάδα του ενιαίου Κλαδικού 
Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών (συνοπτική αναφορά);  

294. Από τι λογαριασμούς αποτελείται η εβδόμη και η ογδόη ομάδα του Ενιαίου Κλαδικού 
Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών (συνοπτική αναφορά);  

295. Ποιες είναι οι σημερινές τάσεις στην κατηγοριοποίηση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
(Τράπεζες);  

296. Από πού αντλούν και πώς επενδύουν τα κεφάλαιά τους οι ασφαλιστικές εταιρίες;  

297. Θεωρούνται τα Ταμεία Συντάξεων χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και γιατί;  

298. Από πού αντλούν και πώς επενδύουν τα κεφάλαιά τους οι Ανώνυμες Εταιρείες Διαχειρίσεως 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων;  

299. Ποιοι και γιατί συμμετέχουν στην αγορά χρήματος και κεφαλαίου;  

300. Έχει διαφοροποιήσει η ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών μέσων τη συμμετοχή των 
τραπεζών στην αγορά χρήματος και κεφαλαίου;  

301. Τι γνωρίζετε για τη διαχείριση του παθητικού των τραπεζών;  

302. Επηρεάζουν και πώς οι εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα τη συμμετοχή των 
πιστωτικών ιδρυμάτων στην αγορά χρήματος και κεφαλαίου;  

303. Για ποιο λόγο συμμετέχουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στις αγορές χρήματος και 
κεφαλαίου;  

304. Συμμετέχουν οι κεντρικές τράπεζες στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου και πώς;  

305. Ποια είναι τα μέσα άσκησης της νομισματικής πολιτικής;  

306. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την τιμή των Εντόκων Γραμματίων και των Ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου στη δευτερογενή αγορά;  

307. Τι είναι τα γραμμάτια τραπεζικής αποδοχής (Bankers Acceptances);  

308. Τι είναι οι συμφωνίες εγγύησης έκδοσης γραμματίων (NIF'S);  

309. Πώς λειτουργούν τα ομολογιακά δάνεια επιχειρήσεων;  

310. Τρόποι απόσυρσης των ομολογιών επιχειρήσεων.  

311. Τι είναι οι ομολογίες υψηλού κινδύνου;  

312. Πώς επηρεάζει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου την κεφαλαιακή διάρθρωση μιας επιχείρησης;  
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313. Τι πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά σε υπεύθυνη δήλωση 1599/86, κατά το άνοιγμα 

τρεχούμενου λογ/μού καταθέσεων;  

314. Γιατί οι καταθέσεις "υπό προειδοποίηση" αποτελούν την ενδιάμεση μορφή μεταξύ των 
λογαριασμών ταμιευτηρίου και προθεσμίας; 

315. Από τι μπορεί να προέρχεται η έννοια της δέσμευσης στις δεσμευμένες καταθέσεις; 

316. Επιτρέπεται η κατάθεση απεριορίστου ποσού σε λογ/μό, όταν είναι αμφιβόλου προελεύσεως 
και γιατί;  

317. Με ποιο τρόπο μπορούν να προκύψουν χρεωστικοί τόκοι σε λογ/μό καταθέσεων;  

318. Τι είναι το μέσο ετήσιο επιτόκιο;  

319. Τι είναι ανάκληση επιταγής και ποιες οι δικονομικές επιπτώσεις;  

320. Τι είναι δίγραμμη επιταγή και ποια τα αποτελέσματα της διγράμμισης.  

321. Ποια είναι τα τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής;  

322. Σε ποιες περιπτώσεις η έλλειψη τυπικών στοιχείων μιας συναλλαγματικής δεν συνεπάγεται 
και ακυρότητα;  

323. Αναφέρετε τις ρήτρες που μπορούν να τεθούν σε μια συναλλαγματική.  

324. Πώς διασφαλίζεται η μεταφορά μηνυμάτων μεταξύ τραπεζών και τραπεζικών κατ/των μιας 
τράπεζας, όσον αφορά το ποσόν και το περιεχόμενο του μηνύματος;  

325. Τι γνωρίζετε για το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών;  

326. Ποια είναι η διάκριση του τραπεζικού συναλλάγματος από πλευράς φερεγγυότητας;  

327. Ποιοι συμμετέχουν στην αγορά συναλλάγματος και γιατί;  

328. Γιατί συμμετέχουν οι Τράπεζες στις αγορές συναλλάγματος; 

329. Πώς καθορίζονται οι προθεσμιακές τιμές συναλλάγματος με βάση τα επιτόκια των 
νομισμάτων;  

330. Γερμανός επενδυτής διαθέτει DEM 10.000 τα οποία θα χρειαστεί σε ένα 6μηνο.          

Τρέχουσα ισοτιμία DEM - ΔΡΧ = 160 

Επιτόκιο DEM (καταθέσεων) 8% 

Επιτόκιο ΔΡΧ (καταθέσεων)14% 

Μετά του 6μήνου η ισοτιμία DEM - ΔΡΧ διαμορφώθηκε σε ΔΡΧ 170. 

Ποια είναι η προσφερότερη τοποθέτηση για το συγκεκριμένο επενδυτή (υποθέτουμε ότι 
μεταφορά κεφαλαίων είναι ελεύθερη);                                              

331. Γιατί συμμετέχουν οι εμπορικές τράπεζες στην προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος;  

332. Τι είναι τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (derivatives);  

333. Να αναφέρετε τις «κατηγορίες παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων». 

334. Τι είναι τα προθεσμιακά συμβόλαια (forward contracts) και τι είναι τα μελλοντικά συμβόλαια 
(future contracts);  

335. Τι είναι οι προαιρέσεις (options); (δικαιώματα προαίρεσης).  

336. Τι είναι οι ανταλλαγές (SWAPS);  

337. Βασικές κατηγορίες ανταλλαγών (SWAPS).  

338. Τι γνωρίζετε για τα προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίων;  
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339. Ποιος είναι ο ρόλος των ανταποκριτριών τραπεζών εξωτερικού;  

340. Δώστε τον ορισμό του DUMPING.  

341. Πώς αντιμετωπίζεται σε κάθε περίπτωση η προσκομιζόμενη προς πληρωμή επιταγή σε 
συνάλλαγμα;  

342. Πότε θεωρείται συναλλαγματικά τακτοποιημένη μια συναλλαγή (αγορά - παραλαβή) στο 
ενδοκοινοτικό εμπόριο; 

343. Ποια είναι η έννοια της υποσχετικής επιστολής στο εξωτερικό εμπόριο (promisory letter);  

344. Τι είναι μεσολαβούσα, κοινοποιούσα, πληρώτρια και επιβεβαιούσα τράπεζα;  

345. Ποια είναι η έννοια της τριγωνικής ενέγγυου πιστώσεως;  

346. Τι είναι το δελτίο συνεργασίας ή πληροφοριακό δελτίο;  

347. Με ποιο τρόπο αναμορφώνεται η καθαρή θέση μιας επιχείρησης, κατά την ανάλυση του 
ισολογισμού;  

348. Τι σημαίνει αρνητικό ίδιο (μόνιμο) κεφάλαιο κίνησης;  

349. Ποιος είναι ο συσχετισμός του λογ/μού βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
στις τράπεζες και χρηματοοικονομικά έξοδα;  

350. Τι γνωρίζετε για τις πηγές και χρήσεις κεφαλαίων;  

351. Τι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη για το σωστό υπολογισμό της αύξησης των πωλήσεων;  

352. Τι περιλαμβάνει η συνολική αποδοτικότητα των χρηματοδοτήσεων και πώς επηρεάζει τη 
χρηματοδότηση της επιχείρησης;  

353. Τι γνωρίζετε για την υλική (πραγματική) εμπορική και διασφαλιστική αξία ενός ακινήτου; 

354. Ποια είναι η διαφορά προεξόφλησης συναλλαγματικών από τη χρηματοδότηση σύμβασης 
ανοικτού αλληλόχρεου λογ/μού με κάλυμμα επιταγές;  

355. Τι είναι η καθαρά παρούσα αξία (net present value) και ποιος είναι ο ρόλος στην έγκριση 
επενδυτικών προγραμμάτων;  

356. Τι είναι εσωτερική αποδοτικότητα και ποιος ο ρόλος της στην έγκριση επενδυτικών 
προγραμμάτων;  

357. Ποια είναι τα κίνητρα επενδύσεων με βάση τον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο (Ν1892/90);  

358. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα χρηματοδοτήσεων από το ειδικό κεφάλαιο (ΑΝΕ 197/78, 
Π.Δ.Τ.Ε. 1990/91);  

359. Τι συμβαίνει στη περίπτωση αθέτησης όρων της "πράξης εξειδίκευσης" βιοτεχνικού δανείου;  

360. Τι γνωρίζετε για τις χρηματοδοτήσεις σε συνάλλαγμα γενικά;  

361. Από πού αντλούν οι τράπεζες τα κεφάλαιά τους για τις χρηματοδοτήσεις δανείων σε 
συνάλλαγμα;  

362. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό κόστος των χρηματοδοτήσεων σε 
συνάλλαγμα;  

363. Πώς μπορεί η επιχείρηση, στην περίπτωση δανειοδότησης σε συνάλλαγμα, να διασφαλιστεί 
από τον κίνδυνο διακύμανσης των ισοτιμιών; 

364. Επιχείρηση ενδιαφέρεται να χρηματοδοτηθεί σε ύψος 240 εκ.δρχ. Αν η τρέχουσα ισοτιμία 
είναι USD/ΔΡΧ 240, το επιτόκιο χρηματοδότησης USD 6%, το επιτόκιο χρηματοδότησης σε 
δρχ. 24%και η διάρκεια χρηματοδότησης 6 μήνες, ποια είναι η προθεσμιακή ισοτιμία 
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USD/ΔΡΧ που αφήνει αδιάφορη την επιχείρηση για το νόμισμα χρηματοδότησης; (Δραχμές ή 
USD). (Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει ΕΦΤΕ ή άλλα έξοδα). 

365. Ποια είναι η χρησιμότητα της τακτικής αγωγής στην είσπραξη καθυστερημένης οφειλής από 
χρηματοδότηση;  

366. Ποια είναι τα αποτελέσματα τελεσιδικίας διαταγής πληρωμής;  

367. Τι γνωρίζετε για την αναγκαστική εκτέλεση και την αναγκαστική κατάσχεση;  

368. Με τι αποδεικτικά έγγραφα γίνεται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων στο Δικαστήριο;  

369. Δώστε τις έννοιες του προϋπολογισμού, του απολογισμού και της αναθεώρησης σε μια 
τραπεζική μονάδα. 

370. Δώστε τον ορισμό της οριακής χρησιμότητας ενός προϊόντος και την γραφική παράσταση. 

371. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της εργασίας ως συντελεστή παραγωγής και τι επισημαίνετε 
στα χαρακτηριστικά της προσφοράς και ζήτησης εργασίας;  

372. Τι αποτελεί την εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης και πότε τα αγαθά χαρακτηρίζονται ως 
κανονικά ή ως κατώτερα;  

373. Πώς επιδρά στη ζητούμενη ποσότητα η μεταβολή της ζήτησης ενός «αγαθού πρώτης 
ανάγκης» στο οποίο δεν υπάρχει υποκατάστατο αγαθό; (Να γίνει το σχετικό σχεδιάγραμμα 
και να ληφθεί υπόψη ότι αναφερόμαστε σε «τέλειο ανταγωνισμό»).  

374. Αναφέρετε τα προσόντα που αποτελούν τις προδιαγραφές του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΩΛΗΤΗ και 
δώστε επιγραμματικά ορισμένα παραδείγματα.  

375. Πώς επιδρά η επικοινωνία σχετικά με τη σημασία της στην ισορροπία των πωλήσεων και 
από τι χαρακτηρίζεται ο διάλογος στη διενέργεια πωλήσεων;  

376. Κατά τη διενέργεια των πωλήσεων χρησιμοποιούνται δέσμες ερωτήσεων. Να αναφερθούν οι 
διακρίσεις των ερωτήσεων και να δοθεί ορισμός των διερευνητικών ερωτήσεων, των 
υποκινητικών ερωτήσεων και των πληροφοριακών ερωτήσεων. 

377. Τι ονομάζονται μεταβλητές στη στατιστική και σε τι διακρίνονται, ανάλογα με τη μέτρηση που 
επιδέχονται.  

378. Να γραφτεί ο τύπος του συντελεστή ασυμμετρίας K. PEARSON και να επεξηγηθούν τα 
διάφορα μεγέθη. 

379. Να δοθεί ορισμός του συντελεστή ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ.  
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380. Μία βιομηχανία ποτών συσκευάζει τα παραγόμενα ποτά σε κιβώτια των 12 φιαλών. Η 

ποσοστιαία κατανομή των κιβωτίων ως προς τον αριθμό των περιλαμβανομένων σε κάθε 
κιβώτιο ελαττωματικών φιαλών Χ είναι όπως παρακάτω: 

Σκάρτες 
Φιάλες 

Ποσοστό 
Κιβωτίων 

Χ % 

0 50 

1 30 

2 10 

3 6 

4 4 

  

ΣΥΝΟΛΟ 100 

Να υπολογιστεί: 

α)  Ο μέσος αριθμητικός της μεταβλητής Χ (μέσος όρος σκάρτων φιαλών ανά κιβώτιο). 

β) Η διακύμανση και η τυπική απόκλιση της Χ. 

γ) Η διάμεσος  και 

δ) Ο συντελεστής μεταβλητικότητας. 

381. Οι παραγόμενοι αναπτήρες από εργοστάσιο κατανέμονται σε ώρες ως προς τη διάρκεια 
ζωής τους ως εξής: 

Διάρκεια 
Ζωής 

Ποσοστό 
Αναπτήρων 

Χ % 

0 - 2 10 

2-  4 20 

4 - 10 40 

10 - 20 30 

Σύνολα 100 

    Υπολογίστε τις αθροιστικές συχνότητες, βρείτε τη μέση διάρκεια ζωής των 
αναπτήρων και υπολογίστε γραφικά και αριθμητικά τη διάμεσο και το πρώτο 
τεταρτημόριο.  

382. Αναπτύξτε την έννοια της διανοητικής ασυμφωνίας, όσον αφορά την αποκωδικοποίηση.  

383. Αναφέρετε την έννοια της πτώχευσης.  

384. Ποια είναι τα αποτελέσματα της πτώχευσης για την Τράπεζα, ως εμπράγματος ασφαλισμένη 
δανείστρια.  
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385. Η επιχείρηση Α για να πάρει δάνειο από την ΑΤΕ δρχ. 10.000.000, μεταβιβάζει σε αυτή ως 

εγγύηση επιταγές πελατείας της εκ δρχ. 12.500.000. Η τράπεζα της χορηγεί δάνειο με 
ποσοστό χορήγησης 85% και εισπράττει ως προμήθεια 2%. Να γίνουν οι σχετικές 
ημερολογιακές εγγραφές. 

386. Η Ιονική Τράπεζα στις 23/5/95 δέχεται καταθέσεις προθεσμίας δρχ. 20.000.000, καταθέσεις 
όψεως δρχ. 10.000.000 και καταθέσεις συναλλάγματος 5.000.000. Διενεργεί δέσμευση των 
καταθέσεών της στην Τράπεζα της Ελλάδος δρχ. 40.000.000 και πληρώνει με δίγραμμη 
μεταχρονολογημένη επιταγή δίμηνης διάρκειας το προμηθευτή της σε έπιπλα και σκεύη 
αξίας δρχ. 10.000.000. Να γίνουν οι σχετικές ημερολογιακές εγγραφές. 

387. Να αποδειχθεί ο τύπος του μέσου επιτοκίου (ν=360).  

388. Κάποιος κατέθεσε στη τράπεζα κεφάλαιο 2.000.000 δρχ. το οποίο επανατοκίζεται με 
6μηνιαίο εκτοκισμό για 5 χρόνια και με επιτόκιο 15%. Εάν παρακρατείται φόρος επί των 
τόκων 15% σε ετήσια βάση, να βρεθεί η απόδοση του κεφαλαίου στα 5 (πέντε) χρόνια. 

389. Έμπορος καταθέτει στη τράπεζα κάθε 1η του έτους κεφάλαιο 200.000 δρχ. το οποίο 
ανατοκίζεται για 5 (πέντε) χρόνια.  Να βρεθεί το συνολικό κεφάλαιο μετά το τέλος της πρώτης 
τετραετίας. 

390. Ποια μεγέθη θα πρέπει να καλύψουν τα κράτη – μέλη, ώστε να συμμετάσχουν στην τελική 
φάση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης;  

391. Τι γνωρίζετε για το ECU και πώς υπολογίζεται η αξία του;  

392. Τι γνωρίζετε για το στρατηγικό σχεδιασμό; 

393. Ποιο είναι το καθεστώς της εγκατάστασης πιστωτικών Ιδρυμάτων των κρατών - μελών της 
Ε.Ε. (Ευρωπαϊκής Ένωσης), σε ένα κράτος – μέλος;  

394. Ποιες είναι οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι Επενδυτικές Τράπεζες;  

395. Ποια είναι η έννοια, ο ορισμός και το περιεχόμενο της Ελεγκτικής;  

396. Ποια είναι τα είδη ελέγχου και ποιοι οι βασικοί σκοποί του ελέγχου;  

397. Τι γνωρίζετε για τον εσωτερικό έλεγχο των Τραπεζών; 

398. Ποιο είναι το βασικό πλαίσιο αρχών των καταναλωτικών δανείων;  

399. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ λογισμικού του συστήματος και λογισμικού εφαρμογών; 

400. Τα WINDOWS 3.Ι ή 3.ΙΙ είναι λειτουργικό σύστημα ή περιβάλλον εργασίας;  Δικαιολογήστε 
την απάντησή σας. 

401. Τα WINDOWS 95 είναι λειτουργικό σύστημα ή περιβάλλον εργασίας; Δικαιολογήστε την 
απάντησή σας. 

402. α. Ποιο το έργο της MD (παραδείγματα).  

β. Ποιο το έργο της CD (παραδείγματα) 

γ. Ποιο το έργο της RD (παραδείγματα) και ποιες οι προϋποθέσεις για τη σωστή εκτέλεσή 
της.  
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4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων 

και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους)  

 
Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της 

ειδικότητας Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και 

ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται 

αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας.  

 

1. Μηχανογραφημένα πακέτα Λογιστικών Εφαρμογών με εφαρμογή τους λογαριασμούς που απαρτίζουν 
το ενιαίο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (Οι υποψήφιοι μπορεί να έχουν κατά την εξέτασή τους τους 
λογαριασμούς αυτούς).  
 
Εφαρμογή Γενική Λογιστική.  
Γενικά:  
- Εγκατάσταση - Είσοδος στην εφαρμογή  
- Δημιουργία - Επιλογή εταιρείας  
- Εργασίες συντήρησης Αρχείων (Δημιουργία - Διαγραφή - Αλλαγή Μεγέθους - Φύλαξη Αρχείων - 
Φόρτωση Αρχείων)  
- Εργασίες Αρχής / Τέλους Χρήσης(Δημιουργία αποτελεσμάτων)  
- Εργασίες Παραμέτρων (Στοιχεία Εταιρείας - Μορφή Κωδικών)  
-Κινήσεις  
- Κινήσεις ημέρας (νέα εγγραφή, μεταβολή, διαγραφή, μαζική ενημέρωση)  
- Κινήσεις on- line (νέα εγγραφή, μεταβολή, αντιλογισμός, ακύρωση)  
-Αρχεία Λογαριασμών (νέα εγγραφή, μεταβολές, διαγραφές)  
-Προβολές  
- Λογαριασμών  
- Κινήσεις  
-Εκτυπώσεις  
- Λογιστικές (Αναλυτικά Ημερολόγια, Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο, Γενικό Καθολικό, Αναλυτικά Καθολικά, 
Ισοζύγιο)  
- Ευρετήρια  
- Κατάλογοι Λογαριασμών (Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών)  
 

2. Εξέταση προαιρετικά στην βάση δεδομένων ACCESS κάτω από WINDOWS.  


