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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 «Στέλεχος Χρηματιστηριακών 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 «Στέλεχος 

Χρηματιστηριακών Εργασιών» καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες. 

../2944%20_2014%20ΚΥΑ%20_2014-Σύστημα%20Πιστοποίηση%20IEK%20-ΣΕΚ%20%20ΦΕΚ%201098-30.4.14.pdf
../2944%20_2014%20ΚΥΑ%20_2014-Σύστημα%20Πιστοποίηση%20IEK%20-ΣΕΚ%20%20ΦΕΚ%201098-30.4.14.pdf
../4186_2013_ΝΟΜΟΣ%20ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ%20ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ.pdf
../4229_2014.pdf
../4229_2014.pdf
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3. Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ  

1. Τι ξέρετε για την τεχνική ανάλυση;     
2. Ποιες είναι οι διαφορές «Δημόσιας Εγγραφής» και «Ιδιωτικής Τοποθέτησης»;    

3. Ποιες είναι οι ευθύνες ενός αναδόχου;   

4. Τι γνωρίζετε για τα call-loans;    

5. Ποιες μετοχές πρέπει να περιέχει ένα χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή που στοχεύει σε μακροχρόνιο 

όφελος και ποιες σε ένα χαρτοφυλάκιο που επενδύει  για βραχυπρόθεσμο όφελος; 

6. Τι εννοούμε με τον όρο «Χρηματοοικονομικά Εργαλεία»;   

7. Αναφερθείτε περιληπτικά στις προθεσμιακές πωλήσεις.  

8. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του Margin Account;  

9. Σε τι διαφέρει ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο από μια Εταιρεία Επενδύσεως Χαρτοφυλακίου;   

10. Τι καλείται Δείκτης Βιομηχανικής παραγωγής;  

11. Τι γνωρίζετε για το εύρος της αγοράς;   

12. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής μιας Α.Ε. στο Χ.Α.;  

13. Ποιος είναι ο ρόλος του Χρηματιστηρίου Αξιών;   

14. Προσδιορίστε τους παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς.  

15. Ποιες είναι οι χρηματιστηριακές θεωρίες και τι γνωρίζετε γι’ αυτές; (περιληπτικά).   

16. Τι εντολές μπορώ να δώσω εγώ ως επενδυτής στο Μέλος του Χ.Α;  

17. Για ποιο λόγο οι επιχειρηματίες επιδιώκουν την εισαγωγή της εταιρείας τους στο Χρηματιστήριο;   
18. Ποιοι είναι οι θεσμικοί επενδυτές στο χώρο της κεφαλαιαγοράς;   
19. Ποια μέτρα λαμβάνουν οι οικονομικοί κυβερνητικοί φορείς, για τον έλεγχο της οικονομικής 

δραστηριότητας;   
20. Τι γνωρίζετε για τη νομισματική πολιτική;   
21. Τι γνωρίζετε για το Χρηματιστήριο Λονδίνου;   
22. Μπορεί η/ο σύζυγος να χειρίζεται μερίδα συζύγου σε περίπτωση αναπηρίας, θανάτου κ.λ.π; Τι 

γίνεται σε περίπτωση κληρονομιάς;   
23. Τι ξέρετε για την αξία ρευστοποίησης;   
24. Τι ονομάζουμε νομισματική κυκλοφορία;   
25. Τι περιλαμβάνει ο ετήσιος απολογισμός μιας εταιρείας;   
26. Τι γνωρίζετε για τις εταιρείες ΕΠΕΥ που λειτουργούν στην Ελλάδα;   
27. Τι γνωρίζετε για τους ιδρυτικούς τίτλους;   
28. Τι γνωρίζετε για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο;   
29. Τι γνωρίζετε για τα ονομαστικά, πραγματικά καθώς και για τα ισοδύναμα επιτόκια;   
30. Τι γνωρίζετε για το Χρηματιστήριο Αξιών της Φρανκφούρτης;   
31. Αναφερθείτε περιληπτικά στον λογαριασμό  «Διάθεση Κερδών».   
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32. Τι γνωρίζετε για τις αρμοδιότητες της επιτροπής κεφαλαιαγοράς;   
33. Τι είναι Ομολογίες και τι Ομολογιακό Δάνειο;   
34. DOW JONES (ιστορικό – Πώς λειτουργεί);    
35. Ποια βιβλία υποχρεούνται να τηρούν οι επιτηδευματίες Α,Β και Γ κατηγορίας;   
36. Τι γνωρίζετε για τις αγορές εξωτερικού συναλλάγματος;   
37. Ποιες επιχειρήσεις αναφέρονται ως προσωπικές;   
38. Τι γνωρίζετε για τη δημοσιονομική πολιτική;   
39. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας Α.Ε.;    
40. Τι είναι απογραφή;    
41. Τι γνωρίζετε για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες;   
42. Τι γνωρίζετε για τα μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια;   
43. Πώς χρησιμοποιούνται τα ομόλογα για χρηματοδότηση;  

44. Με ποια σειρά το Δ.Σ. αποφασίζει για τη διανομή των κερδών;   
45. Τι είναι «Δημόσια πρόταση»;   

46. Ποιος είναι ο ρόλος του χρηματιστηρίου και των τραπεζών στο ξέπλυμα χρήματος;  

47. Ποιες είναι οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των λογιστικών 
καταστάσεων;   

48. Τι γνωρίζετε για την αγορά συναλλάγματος; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις τιμές 

συναλλάγματος;   

49. Πώς γίνεται η αποτίμηση των FUTURES επί ΕΓΔ; (τύπος)   
50. Συνταξιοδοτικά ταμεία. Πολιτικές – Διαχείρισή τους.   
51. Τι εννοούμε όταν μιλάμε για προσδιορισμό της οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης;   
52. Τι εννοούμε όταν λέμε  «συνολική αξία μιας επιχείρησης»;   
53. Τι γνωρίζετε για τις μεθόδους αξιολόγησης των επενδύσεων;   
54. Τι γνωρίζετε για τη χρηματαγορά;   
55. Τι γνωρίζετε για τα προσωπικά δάνεια; (personal loans)   

56. Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές ενέργειες;   

57. Τι γνωρίζετε για τα επιχειρηματικά δάνεια; (business loans)   

58. Αναφερθείτε συνοπτικά στη συναλλαγματική ισοτιμία.   
59. Πώς αξιολογείται η καταλληλότητα μιας εταιρείας;  

60. Με ποιους τρόπους μια επιχείρηση δραστηριοποιούμενη σε ξένη χώρα μπορεί να μεταφέρει 
κεφάλαια από μια χώρα σε άλλη;   

61. Πιστωτικές κάρτες – Πλαστικό χρήμα: Χρησιμοποίηση τους – Μορφές καρτών.   

62. Από ποια στοιχεία αποτελείται ο πίνακας αποτελεσμάτων χρήσεως;   
63. Τι γνωρίζετε για το forfeiting;   

64. Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι που μπορεί να προκαλέσουν ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης;    
65. Διευκρινίστε τη διαφορά μεταξύ κερδοσκοπίας και επένδυσης, στη χρηματιστηριακή αγορά.   
66. Τι γνωρίζετε για τον αριθμοδείκτη διάρκειας εξοφλήσεως επενδύσεων;  
67. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ factoring και forfeiting;   

68. Ποια είναι η συμβολή του μάνατζμεντ (management) στην ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού 

τομέα;   



Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 

 

 

 

 
 

Σελίδα 6 από 15 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

69. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί μια επιχείρηση για να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε καλή 
οικονομική κατάσταση από απόψεως κεφαλαίου κίνησης;     

70. Τι ονομάζουμε καθαρό κεφάλαιο κίνησης;   
71. Τι είναι η συγχώνευση επιχειρήσεων; Αναφέρετε τα είδη συγχωνεύσεων;  

72. Ποια είδη ομολογιακών δανείων γνωρίζετε;   

73. Τι πιστεύετε για επικείμενες εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών ή άλλων ομοειδών εταιρειών;   

74. Ποια η συμβολή του μάρκετινγκ (marketing) στον χρηματοοικονομικό τομέα;  

75. Να αναφέρετε τις κατηγορίες των αριθμοδεικτών.  
76. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις μιας επιχείρησης για τη διατήρηση μιας 

δεδομένης διάρθρωσης κεφαλαίων;   
77. Τι γνωρίζετε για την έρευνα αγοράς;  

78. Τι είναι η Οικονομική και Νομισματική  Ένωση (Ο.Ν.Ε); 

79. Για ποιους λόγους αναλύουν χρηματοοικονομικά τις λογιστικές καταστάσεις των εταιρειών;   
80. Τι είναι το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Νόμισμα (Euro);  

81. Τι είναι η τιμή μετατροπής της μετατρέψιμης ομολογίας;   
82. Ποιοι είναι οι όροι δανειοδότησης και ποια τα χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών  δανείων;   
83. Τι καλείται ειδικός επενδυτικός κίνδυνος;   

84. Τι εννοούμε δραστηριότητα για μια οικονομική μονάδα και πώς υπολογίζεται;  
85. Κατά την ανάλυση ενός ισολογισμού, συναντούμε το λογαριασμό «Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις». Από τι αποτελείται ο λογαριασμός αυτός;    
86. Τι είναι τα Ευρωπαϊκά  Ομόλογα; 

87. Αναπτύξτε τους αντίκτυπους της χρηματοοικονομικής απόφασης.  
88. Συνήθως ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε ξένες χώρες;   
89. Με ποιο τρόπο κυρίως πραγματοποιούνται οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα;   
90. Τι γνωρίζετε για τα συμβόλαια επί ΕΓΔ;   
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ  

1. Τι ισχύει για τις ασφαλιστικές καλύψεις των χρηματιστηριακών εταιρειών;   

2. Τι είναι το επικουρικό κεφάλαιο εκκαθάρισης;   

3. Τι είναι το «O.D.L.»;   

4. Τι είναι οι Αγορές Αξιών του Χ.Α; 

5. Τι γνωρίζετε για την Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων;   

6. Ποια είναι τα προϊόντα Repos επί μετοχών;   

7. Πώς προσδιορίζεται η τιμή ανοίγματος μιας μετοχής;  Έχει   σχέση με την τιμή κλεισίματος της 
προηγούμενης συνεδρίασης;   

8. Τι είναι «Ιδιωτική Τοποθέτηση»;   

9. Τι γνωρίζετε για την προσαρμογή των τιμών μετά από την αποκοπή δικαιωμάτων από αυξήσεις – 
μερίσματα κ.α.;   

10. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας εξυπηρέτησης μετόχων;   
11. Πώς διαπραγματεύονται τα δικαιώματα από αυξήσεις κεφαλαίων των εταιρειών στο Χ.Α.;   
12. Τι γνωρίζετε για τα οφέλη συμβάσεων πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς;       

13. Περιγράψτε τη δομή των ΑΧΕ, με βάση τις επενδυτικές υπηρεσίες που νομιμοποιούνται να 
παρέχουν.  

14. Κάθε πότε γίνεται η αναθεώρηση των δεικτών FTSE / ATHEX;   

15. Τι είναι margin account;    

16. Πότε ένα μέλος του Χ.Α. παύει να εκτελεί εντολές στη συνεδρίαση και τι      ενέργειες πράττει για 
τη συνέχιση της εκτέλεσης των εντολών της έως το κλείσιμο; 

17. Αναφερθείτε στα στοιχεία που πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη εντολή προκειμένου να εισαχθεί 
στο Ο.Α.Σ.Η.Σ.    

18. Τι γνωρίζετε για τα «πακέτα  »;   

19. Ποια συμπεράσματα βγαίνουν από τη μεταβολή του όγκου των συναλλαγών;  

20. Τι είναι Χαρτοφυλάκιο ασφάλειας ;  

21. Ποια είναι τα κριτήρια για την ένταξη τίτλων στο Μοντέλο Δημοπρασιών λόγω Επιτήρησης; 

22. Σε τι χρησιμεύει ο προσυνεδριακός χρόνος της συνεδρίασης για τους αντικριστές;   

23. Πώς διακρίνονται οι εντολές αγοραπωλησίας με βάση τη διάρκεια τους;   

24. Ποιες είναι οι μέθοδοι διαπραγμάτευσης στο Ο.Α.Σ.Η.Σ;   

25. Τι είναι ο κώδικας δεοντολογίας;   

26. Τι γνωρίζετε για τον δείκτη τιμή / κέρδη;    

27. Ποια είναι η διαπραγμάτευση κατά τη φάση κλεισίματος της αγοράς;    

28. Τι γνωρίζετε για τον FTSE / ASE 20;   

29. Τι γνωρίζετε για τον FTSE / ASE 40;   

30. Τι γνωρίζετε για τον FTSE / ASE Small Cap 80;  

31. Τι γνωρίζετε για τον FTSE / ASE 140;   

32. Ποια προβλήματα μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από έναν 

ιδιαίτερα μεγάλο όγκο εντολών στην εκτέλεση τους; 
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33. Τι είναι η Διασπορά μετοχών;  

34. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των εντός και εκτός κύκλου συναλλαγών;  

35. Τι γνωρίζετε για τις πράξεις SHORT;  

36. Ποιος είναι ο αριθμοδείκτης της μερισματικής απόδοσης και τι πληροφορίες δίνει στον αναλυτή;  

37. Ποιες είναι οι εξαιρέσεις ως προς τα συνυπολογιζόμενα στη διασπορά πρόσωπα;  

38. Πώς βλέπουμε την ανακοίνωση των μηνυμάτων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης; Τι 

συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε;  

39. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι η μετοχή της Ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων     χαρτοφυλακίου 

διαπραγματεύεται με premium discount;  

40. Τι ξέρετε για τα ρετάλια;   

41. Ποια τα κριτήρια για την ένταξη τίτλων στο Μοντέλο Δημοπρασιών, λόγω χαμηλής παραγωγικής 

δραστηριότητας;  

42. Αναγκαστική εκποίηση μετοχών. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται και με ποια διαδικασία;   
43. Τι γνωρίζετε για την «ταυτόχρονη κατάρτιση»;   

44. Τι είναι εμπορευσιμότητα μιας μετοχής;   

45. Με ποιο τρόπο και για ποιο λόγο ειδοποιείται το μουαγιέ αξίας;  

46. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου διαπραγμάτευσης / αγοράς των ομολόγων στο 

σύστημα Ο.Α.Σ.Η.Σ;   

47. Τι γνωρίζετε για το κοινό συνεγγυητικό κεφάλαιο;   

48. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας εταιρικών ανακοινώσεων; 

49. Πώς επιτυγχάνεται η διασπορά για την εισαγωγή μιας εταιρείας στο Χ.Α., μέσω του ηλεκτρονικού 

συστήματος;   

50. Τι είναι οι ανοιχτές εντολές και ποια είναι η συμπεριφορά τους για την τιμή ανοίγματος; 

51. Τι είναι το Μέσο Εύρος Τιμών ( Spread ) Διαστήματος;   

52. Πώς υπολογίζεται η τιμή δημοπρασίας;   

53. Να αναφέρετε τους τύπους χρηστών του Ο.Α.Σ.Η.Σ.   

54. Τι είναι «Διατηρητέο περιθώριο»;   

55. Να αναφέρετε τις φάσεις λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος.  

56. Πώς εκτελούνται οι εντολές αγοραπωλησίας στο κλείσιμο της συνεδρίασης;   

57. Ποιοι φορείς εμπλέκονται στην διαχείριση των δεικτών FTSE / ATHEX;  

58. Γιατί γίνεται η προσυνεδρίαση;  

59. Τι γνωρίζετε για το γενικό δείκτη και πώς υπολογίζεται;   

60. Τι γνωρίζετε για τις ειδικές εντολές αγοραπωλησιών; Ισχύουν στο Χρηματιστήριο Αξιών;   

61. Ποιες είναι οι διαδικασίες μετάταξης;   

62. Τι γνωρίζετε για τα συστήματα back-office;   

63. Αναφερθείτε στους επιμέρους δείκτες του Χ.Α.   

64. Τι είναι υπεράκτια εταιρεία ( offshore);   

65. Ποια είδη εντολών ενεργοποιούνται στο Ο.Α.Σ.Η.Σ; 

66. Ποια πρόστιμα επιβάλλονται στις Α.Χ.Ε. για την μη τήρηση του χρόνου εκκαθάρισης;  
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67. Σε τι διαφέρει η προσυνεδρίαση από την Κύρια Φάση;   

68. Πώς γίνονται οι εκποιήσεις στο Χ.Α.;   

69. Μπορεί να δοθεί εντολή για παραπάνω του ενός επενδυτή;   

70. Υπάρχει δυνατότητα μεταβολής στοιχείων εντολών;   

71. Τι είναι το Βάθος εντολών; 

72. Ποιοι είναι οι  κανόνες λειτουργίας και κατάρτισης συναλλαγών από τον Ειδικό Διαπραγματευτή; 

73. Ποια είναι η Σχέση Ειδικού Διαπραγματευτή με την εκδότρια;   

74. Ποιοι είναι οι θεσμικοί επενδυτές (κατηγορίες) στο χώρο της κεφαλαιαγοράς;  
75. Πώς αποζημιώνεται ο επενδυτής σε περίπτωση που ένα μέλος της αγοράς του Χρηματιστηρίου 

κλείσει λόγω πτώχευσης;   
76. Τι ξέρετε για τις συμψηφιστικές συναλλαγές;   
77. Τι είναι η Ελληνική Αγορά Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών (Ε.ΑΓ.Α.Κ.);   
78. Τι γνωρίζετε για τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. του Χ.Α.;   
79. Τι γνωρίζετε για την παραγραφή αξίωσης είσπραξης μερίσματος;   

80. Ποια είναι τα δικαιώματα των κατόχων κοινών μετοχών;   
81. Τι είναι το πινακίδιο;   

82. Τι καταλαβαίνουμε όταν ο λογαριασμός χρημάτων ενός πελάτη έχει πιστωτικό υπόλοιπο;   
83. Ποιες λογιστικές εργασίες γίνονται κατά το κλείσιμο της οικονομικής περιόδου;  
84. Μπορεί ανήλικος να ανοίξει κωδικό σε Χρηματιστηριακή Εταιρεία; Οι μετοχές θα είναι στο όνομα 

του; Πώς θα παίρνει μετοχές στο όνομα του, μέρισμα κ.λ.π;   

85. Ποιες οι διαφορές μεταξύ ονομαστικών και ανωνύμων χρεογράφων;   
86. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε χρηματιστηριακή εταιρεία;   

87. Ποια είναι τα δικαιώματα των κατόχων προνομιούχων μετοχών;   
88. Τι γνωρίζετε για τη μερισματική απόδειξη;   
89. Ποιο είναι το κόστος των συναλλαγών;   
90. Τι γνωρίζετε για την εκκαθάριση των συναλλαγών;   

91. Πώς γίνεται η εκκαθάριση των τίτλων που αποτελούν εγγύηση ορισμένου ποσού για την κάλυψη 
του απαιτούμενου ορίου των ιδίων κεφαλαίων του μέλους;   

92. Πώς επηρεάζουν τα επιτόκια τη χρηματιστηριακή αγορά;     
93. Τι γνωρίζετε για την τιμή έκδοσης μιας μετοχής;   
94. Πόσους κωδικούς Σ.Α.Τ και πόσους χειριστές μπορεί να έχει ένας επενδυτής;   
95. Ποιες αξίες διακρίνουμε σε μια μετοχή;   
96. Ποια είναι τα στοιχεία που εκδίδει το μέλος του Χ.Α. για μια συναλλαγή με τον πελάτη του μετά 

από εκτέλεση της εντολής του;   
97. Αναφέρετε συνοπτικά τι είναι η αναδοχή έκδοσης (Underwriting).   
98. Αναφέρετε τις προϋποθέσεις εισαγωγής μιας εταιρείας στην κύρια αγορά του Χ.Α.   
99. Ποιες είναι οι κατηγορίες των Τραπεζών;   
100. Τι καλείται μέσος φορολογικός συντελεστής;   
101. Ποιες ειδικές καταστάσεις εκτυπώνουν καθημερινά οι ταμίες τίτλων των μελών του Χ.Α.;   
102. Σε τι διαφέρει η αγορά χρήματος από την αγορά κεφαλαίου;   
103. Τι γνωρίζετε για τις μετοχές δυναμικής αύξησης;   
104. Τι ενέργειες πρέπει να κάνει ένας επενδυτής για να προβεί σε ανοικτή   πώληση;   
105. Ποιες ειδικές καταστάσεις εκτυπώνουν καθημερινά οι ταμίες χρημάτων των μελών του Χ.Α.;   
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106. Πόσα είδη συναλλαγής έχουμε στο Χ.Α.;   
107. Με ποιο τρόπο γίνεται η εκκαθάριση μετρητών;   
108. Με ποιο τρόπο γίνεται η εκκαθάριση τίτλων;   
109. Πώς ανοίγουμε κωδικό SAT και μερίδα επενδυτή; Πώς κάνουμε συναλλαγές στο Χρηματιστήριο;   

110. Με ποιο τρόπο διανέμονται τα κέρδη της επιχείρησης και ποιος λαμβάνει την απόφαση αυτή;   
111. Με ποιους τρόπους μπορεί μια επιχείρηση να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου;   
112. Πώς μπορεί να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών χωρίς όμως να 

αλλάξει το πλήθος των μετοχών; 
113. Τι γνωρίζετε για το SPLIT των μετοχών;   
114. Τι γνωρίζετε για τον κινητό μέσο όρο;   
115. Τι γνωρίζετε για τη διαδικασία αποδοχής Δημόσιας Πρότασης;  

116. Κατά τη διανομή των καθαρών κερδών της επιχείρησης, ποιο ποσοστό δίνεται στους μετόχους 
ως μέρισμα;   

117. Τι γνωρίζετε για το REVERSE SPLIT;   
118. Τι γνωρίζετε για τη διαγραφή και την αναστολή διαπραγμάτευσης μιας εταιρείας του Χ.Α.;   
119. Τι είναι free float;   

120. Αναφέρετε τις προϋποθέσεις εισαγωγής μιας εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χ.Α.   
121. Ποιες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται ως πιστωτικά ιδρύματα;   
122. Τι είναι κλασματικά υπόλοιπα;   

123. Τι γνωρίζετε για τη θεωρία του Dow;   
124. Ποια μειονεκτήματα παρουσιάζουν οι λογιστικές καταστάσεις, τα οποία δυσχεραίνουν αρκετά το 

έργο του αναλυτή;   
125. Τι καλείται επενδυτικός κίνδυνος μετοχής;   

126. Τι πληροφορίες παρέχει στο επενδυτικό κοινό το ενημερωτικό δελτίο μιας εταιρείας που εισάγει 
τις μετοχές της στο Χ.Α.;   

127. Τι είναι το ξέπλυμα του χρήματος; Ποιες είναι οι διεθνείς πρωτοβουλίες καταστολής του;    

128. Αναφερθείτε στον τύπο ke (Απόδοση μετοχών). Αναπτύξτε τι γνωρίζετε.   
129. Κατά τη χρηματοοικονομική ανάλυση ενός ισολογισμού, ποιοι λογαριασμοί χρήζουν μεγαλύτερης 

προσοχής;   
130. Ποιες είναι οι αποφάσεις που θα πρέπει να πάρει ο επενδυτής για να επενδύσει σε 

χρηματιστηριακά χρεόγραφα;   
131. Τι γνωρίζετε για την προσαρμογή των τιμών; 

132. Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές κεφαλαίων κίνησης για μια επιχείρηση;   
133. Τι περιλαμβάνει το ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ του Χ.Α.;   
134. Ποιοι είναι οι σπουδαιότεροι επενδυτικοί αριθμοδείκτες;   
135. Τι γνωρίζετε για το συνολικό κίνδυνο της μετοχής (ολικό ρίσκο); 
136. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και η ευθύνη των αναδόχων στη ΝΕΧΑ;   
137. Πώς προσδιορίζεται η αξία μιας επιχείρησης εισηγμένης (στο Χρηματιστήριο) και μιας μη 

εισηγμένης;   
138. Δώστε τον τύπο της ταμειακής ροής ανά μετοχή (cash flow per share).   
139. Τι είναι το «επιτόκιο κεφαλαιοποιήσεως»;  
140. Τι γνωρίζετε για την αποτίμηση μετοχικών αξιών κατά CAPM; 
141. Τι γνωρίζετε για το FINANCIAL LEASING (χρηματοδοτική μίσθωση); 

142. Αναφέρετε, τι περιλαμβάνει η αγορά βραχυπρόθεσμων χρεογράφων. 
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143. Τι γνωρίζετε για την αγορά OPTIONS;   
144. Τι γνωρίζετε για το Factoring; Πού συμφέρει το factoring;   

145. Για ποιο λόγο οι εταιρείες διανέμουν μέρισμα με τη μορφή δωρεάν μετοχών;    
146. Τι γνωρίζετε για τα ΕΛΠΙΣ;   
147. Σε πόσο χρόνο υποχρεούται μια εταιρεία να εισαγάγει τις νέες μετοχές;  

148. Τι γνωρίζετε για τους εισβολείς;   
149. Τι γνωρίζετε γενικά για τα FUTURES;   
150. Τι γνωρίζετε για τα κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital);   

151. Τι περιλαμβάνει ο κώδικας δεοντολογίας για τη συμπεριφορά και τις υποχρεώσεις των μελών του 
Χ.Α.;   

152. Τι γνωρίζετε για τη σταθεροποίηση της τιμής των εισηγμένων μετοχών;  

153. Τι γνωρίζετε για την αγορά ιδίων μετοχών ;   
154. Τι γνωρίζετε  για την εφαρμογή του venture capital στην Ελληνική Αγορά;   

155. Αναφέρετε τις 5 πρώτες εταιρείες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο Χ.Α.   
156. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα FUTURES;   
157. Με ποιο τρόπο γίνεται η εκκαθάριση των FUTURES;   
158. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης ξένων κεφαλαίων σε σχέση με την έκδοση 

νέων τίτλων από αύξηση κεφαλαίου;   
159. Δώστε τον τύπο της μερισματικής απόδοσης και της τρέχουσας μερισματικής απόδοσης.   
160. Με τι είδους χρηματιστηριακό λογαριασμό παρακολουθούνται τα FUTURES και πώς γίνονται 

αγοραπωλησίες μέσω αυτού;   
161. Τι ονομάζουμε χρηματιστηριακά πράγματα;   
162. Τι γνωρίζετε για τα WARRANTS;   
163. Ποιες είναι οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των λογιστικών 

καταστάσεων;   
164. Τι γνωρίζετε για τα REPOS και για τα REVERSE REPOS;   
165. Τι είναι το μετοχολόγιο;   

166. Κατά τη διαμόρφωση του ονομαστικού επιτοκίου συναντούμε τον όρο «ρίσκο για χρονική 
διάρκεια». Τι γνωρίζετε γι’ αυτό;   

167. Τι γνωρίζετε για τον αριθμοδείκτη ποσοστού αυτοχρηματοδοτήσεως;   
168. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα OPTIONS;   
169. Πώς προσδιορίζεται η αξία της μετοχής μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (τύπος) και πώς η 

τιμή του δικαιώματος;   
170. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η τιμή ενός OPTION;   
171. Κατά την ανάλυση ενός ισολογισμού, συναντούμε το λογαριασμό «Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις». Από τι αποτελείται ο λογαριασμός αυτός;    
172. Τι γνωρίζετε για το δείκτη BETA;   
173. Τι γνωρίζετε για την περίοδο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης; 

174. Ποιος είναι ο αριθμοδείκτης ίδια / ξένα και τι πληροφορίες δίνει στον αναλυτή;  
175. Ποια είναι η εσωτερική αξία μιας μετοχής (Book value per share);   
176. Ποιος ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους και τι πληροφορίες δίνει στον αναλυτή;   
177. Τι γνωρίζετε για την αποϋλοποίηση των τίτλων στο Χ.Α.;   
178. Υπό ποιες προϋποθέσεις επιτρέπεται στα μέλη του Χ.Α. σύναψη ενός κύκλου συμβάσεων;   
179. Τι γνωρίζετε για τα BLUE CHIPS;   
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180. Ποια είναι η Χρηματιστηριακή Τιμή μιας μετοχής και ποια είναι η Χρηματιστηριακή αξία μιας 
εταιρείας;   

181. Τι είναι η τιμή ανάκλησης της μετατρέψιμης ομολογίας;   
182. Τι γνωρίζετε για την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα;   

183. Αναφέρετε τους LEADING INDICATORS και αναπτύξτε πώς αυτοί επηρεάζουν τη 
χρηματιστηριακή αγορά.   

184. Τι γνωρίζετε για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου από τις Α.Χ.Ε.;   
185. Ποια τα κέρδη των εγγυήσεων που ζητούνται κατά τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και 

μακροπρόθεσμη δανειοδότηση;   
186. Τι είναι «Εταιρική Διακυβέρνηση»;   

187. Ποιες μορφές μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης γνωρίζετε;   
188. Τι γνωρίζετε για τους αριθμοδείκτες βιωσιμότητας;   
189. Αναφέρετε  τους βασικούς νόμους και τα Π.Δ. της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.  
190. Τι γνωρίζετε για το HEDGING;   
191. Τι γνωρίζετε για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.); 

192. Ποιος ο αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους και τι πληροφορίες δίνει στον αναλυτή;   
193. Ποια κριτήρια θέτουν οι τράπεζες για τη χρηματοδότηση φυσικών και νομικών προσώπων;   
194. Πώς χρησιμοποιούνται οι Εγγυητικές Επιστολές στο Χρηματιστήριο Αξιών (Χ.Α.);   

195. Τι ονομάζουμε Διαχείριση Διαθεσίμων; Πώς λειτουργεί;   

196. Ποιος είναι ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας και τι πληροφορίες δίνει στον αναλυτή;   
197. Ποιος είναι  ο ρόλος του Διαμεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς;   

198. Τι γνωρίζετε για την προθεσμιακή πώληση με παρακράτηση κυριότητας;   
199. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου;   

200. Τι γνωρίζετε για τη μέθοδο της εσωτερικής απόδοσης «IRR»;   
201. Τι συμβαίνει στη μη πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου;   

202. Πού συναντάμε τον όρο «balloon payment» και τι εννοούμε με αυτόν;   
203. Τι γνωρίζετε για τα SWAPS;   
204. Ποιος είναι  ο ρόλος του Τραπεζικού Διαμεσολαβητή;   

205. Τι γνωρίζετε για το σωρευτικό μέρισμα;   
206. Τι γνωρίζετε για τους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας;   
207. Ποιος είναι ο ρόλος της Γενικής Συνέλευσης σε μια Α.Ε.;    
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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 Στέλεχος Χρηματιστηριακών 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. 

 
Α: Αντικριστής 
 
2.1. Για την επικοινωνία εντός χρηματιστηριακού γραφείου με τους πελάτες, την προετοιμασία εντολών 
πελατών για τη συνεδρίαση στο χρηματιστήριο Αξιών, πρέπει να γνωρίζει και να είναι ικανός να: 
 

 Πραγματοποιεί την καταγραφή των πελατών (πελατολόγιο), την ανάπτυξη και τον έλεγχο 
 Πραγματοποιεί την καταγραφή των εντολών κατά χρονική  σειρά 
 Διαχειρίζεται εντολές  κατά πελάτη και χρονική συνέχεια 
 Διαχειρίζεται εντολές κατά χρονική απαίτηση εισόδου στο σύστημα  ηλεκτρονικών συν/γών 

του Χ.Α. σύμφωνα    με την εντολή του πελάτη 
 Αντιγράφει όλες τις εντολές (αγοράς / πώλησης) για έλεγχο από τον χρηματιστή ή το 

χρηματιστηριακό εκπρόσωπο της εταιρείας 
 

 
2.2. Για την εισαγωγή εντολών στον Η/Υ στον προσυνεδριακό χρόνο της συνεδρίασης του Χ.Α. καθώς 

επίσης και για την εισαγωγή  εντολών στον Η/Υ, κατά τη συνεδρίαση και τη λήξη αυτής πρέπει να 
γνωρίζει και να είναι ικανός να: 

 
 

 Πραγματοποιεί το διαχωρισμό εντολών και εισαγωγής στο Η/Υ κατά τιμή και  χρονική διάρκεια 
 Ενημερώνει αμέσως για την τύχη των εντολών 
 Επικοινωνεί με το χρηματιστηριακό γραφείο 
 Παρακολουθεί όλες τις ενημερώσεις που κάνει το Χ.Α. για την αγορά 
 Παρακολουθεί τους δείκτες του Χ.Α. για έκδοση συμπερασμάτων 

 
 

 
2.3. Για την εξαγωγή από τον Η/Υ όλων των στοιχείων τα οποία αποτελούν πληροφόρηση για 
χρηματιστηριακό γραφείο (εντολές, πράξεις, τιμές) μετά την συνεδρίαση του Χ.Α., πρέπει να : 
 

 Γνωρίζει το Print out όλων των στοιχείων που δίνει το Χ.Α. μόλις κλείσει η αγορά 
 Επικοινωνεί με τους πελάτες για ενημέρωση 
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Β: α) Ταμίας Τίτλων / Μετρητών χρηματιστηριακής εταιρείας  
 
2.4. Για τη συγκέντρωση τίτλων από πελάτες του χρηματιστηριακού γραφείου πρέπει να γνωρίζει και να 
είναι ικανός να: 
 

 Ελέγχει όλες τις εντολές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη ημέρα 
 Επικοινωνεί με τους πελάτες για ενημέρωση τους 
 Ελέγχει χρεόγραφα κατά τη συγκέντρωση και απόδοση στον πελάτη 
 Δημιουργεί λογιστικές εγγραφές, για παρακολούθηση οφειλομένων και μη  χρεογράφων 
 

2.5. Για την παράδοση τίτλων σε πελάτες και στην εταιρεία αποθετηρίων τίτλων Α.Ε. πρέπει να γνωρίζει 
και να είναι  ικανός να: 
 

 Ελέγχει εντολές που πραγματοποιήθηκαν σε καθημερινή βάση 
 Πραγματοποιεί λογιστικές εγγραφές, με σκοπό την παρακολούθηση των παραδόσεων στην 

εταιρεία αποθετηρίων τίτλων 
 Ελέγχει καθημερινά χρεόγραφα που ανήκουν στη χρηματιστηριακή εταιρεία 
 Ελέγχει χρεόγραφα που παραδίδει η εταιρεία αποθετηρίων τίτλων 

 
2.6. Για την απόδοση μετρητών ή συγκέντρωση μετρητών από πελάτες όταν διεξάγουν πράξεις με το 
χρηματιστηριακό  γραφείο πρέπει να γνωρίζει και να είναι ικανός να: 
 

 Ελέγχει καθημερινά το ταμείο 
 Κλείνει καθημερινά το ταμείο 
 Επικοινωνεί με τραπεζικούς λογαριασμούς 
 Επικοινωνεί με πελάτες για οφειλές 
 Επικοινωνεί για οφειλές μεταξύ χρηματιστηριακών εταιρειών: 

 
2.7. Για την αναπλήρωση στη θέση του αντικριστή, όταν χρειασθεί, μετά από υπόδειξη του 
χρηματιστηριακού  εκπροσώπου, πρέπει να γνωρίζει και να είναι ικανός να εκτελεί όσα αναφέρονται στα 
καθήκοντα του αντικριστή (παράγραφος 2.1. - 2.3.). 

 
   
2.8. Για την επικοινωνία με το  Χ.Α. για οφειλές χρηματιστηριακής εταιρείας πρέπει να γνωρίζει και να 
είναι ικανός να επικοινωνεί: 
 

 Για οφειλές από και προς τη χρηματιστηριακή εταιρείας  
 Με το Χ.Α. για έγγραφα που εκδίδονται για λογαριασμό των χρηματιστηριακών γραφείων  

 
2.9 Για την επικοινωνία με Τράπεζες πρέπει να γνωρίζει και να είναι ικανός να:  
 

 Επικοινωνεί με  όλα   τα πιστωτικά Ιδρύματα 
 Τακτοποιεί λογ/σμούς (γενικά) - μεταφέρει χρήματα για λογ/σμό της χρηματιστηριακής εταιρείας  
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Γ: Σύμβουλος Επενδύσεων σε χρηματιστηριακή εταιρεία  
 
2.10. Για την οργάνωση και διαχείριση κεφαλαίων πρέπει να γνωρίζει και να είναι ικανός να: 
 

 Συγκεντρώνει πληροφορίες (από έντυπα) πάνω σε θέματα κεφαλαιαγοράς 
 Αξιολογεί και αρχειοθετεί θέματα κεφαλαιαγοράς (νόμοι, πράξεις, αποφάσεις   κ.τ.λ. 
 Επικοινωνεί με εταιρείες, τράπεζες, οργανισμούς για να παίρνει στοιχεία πάνω σε   θέματα 

χρηματαγοράς 
 Δημιουργεί πελατολόγιο ανάλογα με τη χρονική απόδοση της επένδυσης 
 Επικοινωνεί και συνεργάζεται με χρηματιστηριακά γραφεία του εξωτερικού, καθώς   επίσης και 

με τον ξένο τύπο. 
 
2.11. Για την επικοινωνία με τους πελάτες για την αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου πρέπει να: 
 

 Έχει γνώσεις σύνταξης πελατολογίου 
 Συντάσσει καθημερινά αναφορές προς το χρηματιστή ή το χρηματιστηριακό  εκπρόσωπο 

πάνω σε εντολές πελατών 
 Ενημερώνει πελάτες πάνω σε αποδόσεις των χαρτοφυλακίων τους. 

 
2.12. Για τις δημόσιες σχέσεις πρέπει να γνωρίζει να επικοινωνεί: 
 

 Με τις εταιρείες με σκοπό την προσέλκυση κεφαλαίων 
 Με όλους τους τομείς της κεφαλαιαγοράς 

 
2.13. Για την τεχνική ανάλυση των οικονομικών στοιχείων πρέπει να γνωρίζει και να είναι ικανός να: 
 

 Αναλύει ισολογισμούς 
 Αναλύει αποτελέσματα χρήσεως 
 Αναλύει P/E 
 Μετρά των αποδοτικότητα και τη δανειακή επιβάρυνση για: 

α) Απόδοση πωλήσεων 
β) Απόδοση επένδυσης 
γ) Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργ. εκμετάλλευσης 
δ) Δανειακή επιβάρυνση 

 Ελέγχει τη μερισματική απόδοση 
 Ελέγχει τον όγκο συναλλαγών 
 Διαμορφώνει τα επιτόκια και τις αποδόσεις 
 Αποτιμά τις ομολογίες 
 Αποτιμά τις μετοχές 
 Κάνει εναλλακτικές επενδυτικές προτάσεις για: 

α) Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 
β) Μερίδια Ξένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
γ) Τοποθετήσεις σε ξένα Νομίσματα 
δ) Επενδύσεις σε προθεσμιακά Συμβόλαια 
ε) Επενδύσεις σε Ευρωομόλογα 


