Αθήνα, 11/06/2018

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Η Υπηρεσία Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει τη
διενέργεια εξετάσεων επαγγελματικής πιστοποίησης των υπαλλήλων και στελεχών των Μελών
του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) για τις ειδικότητες Διαπραγματευτή Αξιών (ΠΔΑ) και
Διαπραγματευτή Παραγώγων (ΠΔΠ) καθώς και των υπαλλήλων και στελεχών των Μελών
της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXClear) για τις
ειδικότητες Εκκαθαριστή Αξιών (ΠΕΑ) και Εκκαθαριστή Παραγώγων (ΠΕΠ).
Οι όροι διεξαγωγής των εξετάσεων συνοπτικά είναι οι εξής:
Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για όλες τις ειδικότητες (ΠΔΑ, ΠΕΑ, ΠΔΠ και
ΠΕΠ) ορίζεται το Σάββατο, 06/10/2018 και ώρα 09:00 για ΠΔΑ και ΠΕΑ και ώρα 11:30
για ΠΔΠ και ΠΕΠ. Τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων είναι το κτίριο του Ομίλου
Χρηματιστηρίου Αθηνών, Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα, αίθουσα ΕΡΜΗΣ. Τελευταία προθεσμία
υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ορίζεται η 28/09/2018 και ώρα
17:00.
Η εξεταστέα ύλη για τις ειδικότητες ΠΔΑ και ΠΔΠ καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ.3.3 της Απόφασης 3 (Δ.Ε X.A. 13.11.2014) και η εξεταστέα ύλη για τις ειδικότητες ΠΕΑ
και ΠΕΠ καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3.3 της Απόφασης 4 (Δ.Σ. ΕΤ.ΕΚ.
22.2.2016).
Οι εξετάσεις πιστοποίησης είναι γραπτές και διενεργούνται με το σύστημα εξέτασης πολλαπλών
επιλογών (multiple choice). Η διάρκεια της εξέτασης για τα Πιστοποιητικά ΠΔΑ, ΠΔΠ, ΠΕΑ και
ΠΕΠ ορίζεται σε 120 λεπτά για το καθένα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στον τόπο
διεξαγωγής των εξετάσεων κατά τον προκαθορισμένο για τη διεξαγωγή τους χρόνο. Ως
επιτυχών κρίνεται όποιος απαντήσει ορθά το εξήντα τοις εκατό (60%) των ερωτήσεων.
Αιτήσεις συμμετοχής θεωρούνται έγκυρες και γίνονται αποδεκτές εφόσον είναι συμπληρωμένες
ορθώς, υπογεγραμμένες, συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση
και έχουν κατατεθεί στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (Λεωφ.
Αθηνών 110, Αθήνα, τηλ. (210-33.66.726 και 210-33.66.622) μέχρι και την τελευταία ημέρα
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής που είναι η 28/09/2018 και ώρα 17:00. Μετά την
ημερομηνία και ώρα αυτή, αιτήσεις συμμετοχής δεν θα θεωρούνται έγκυρες και δεν θα
λαμβάνονται υπ' όψιν. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο Όμιλος Χρηματιστηρίου
Αθηνών ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή, της αίτησης συμμετοχής και των
δικαιολογητικών ή για το περιεχόμενο των φακέλων, που τη συνοδεύει.
Μη επικυρωμένα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών που κατατίθενται με την αίτηση δεν
λαμβάνονται υπόψη.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου οι αιτήσεις συμμετοχής να θεωρηθούν πλήρεις
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και να γίνουν δεκτές από τον όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι τα ακόλουθα:
Για τα πιστοποιητικά ΠΔΑ & ΠΔΠ:
1. Αίτηση απόκτησης Πιστοποιητικών ΠΔΑ ΠΔΠ (πλήρως συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη)
2. Πιστοποιητικό τύπου (α1) ή (α2) της Ε.Κ. ή της ΤτΕ (επικυρωμένο)
3. Αντίγραφο ταυτότητας, ή διαβατηρίου (επικυρωμένο)
4. Απόδειξη καταβολής δικαιωμάτων υπέρ ΧΑ (€150)
Για τα πιστοποιητικά ΠEΑ & ΠEΠ:
1. Αίτηση απόκτησης Πιστοποιητικών ΠΕΑ ΠΕΠ (πλήρως συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη)
2. Πιστοποιητικό τύπου (στ1) ή (στ2) της Ε.Κ. ή της ΤτΕ (επικυρωμένο)
3. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (επικυρωμένο)
4. Απόδειξη καταβολής δικαιωμάτων υπέρ ΕΤ.ΕΚ. (€150)
Για την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔΑ και ΠΔΠ και τη συμμετοχή στις
εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να καταβάλλουν υπέρ ΧΑ το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ
(€150) με κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό με στοιχεία:
Αρ. Λογ. ALPHA BANK 101-00-2002-046556
IBAN GR65 0140 1010 1010 0200 2046 556
Για την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΕΑ και ΠΕΠ και τη συμμετοχή στις
εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να καταβάλουν υπέρ της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών
Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXClear) το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (€150) με
κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό με στοιχεία:
Αρ. Λογ. ALPHA BANK 101-00-2002-239542
IBAN GR89 0140 1010 1010 0200 2239 542
Το καταθετήριο της τράπεζας, με το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, θα πρέπει να
προσκομίζεται μαζί με την αίτηση συμμετοχής.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχών, μπορείτε να επικοινωνείτε:
Υπ. Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης
Τηλ. 210-33.66.464
FAX: 210-33.66.643
e-mai:trainme@athexgroup.gr
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