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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ( JOB PROFILE )    
 
Ο ∆ιπλωµατούχος ΙΕΚ στην ειδικότητα “Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών ” έχει πιστοποιήσει τις 

γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατική κατάρτιση - τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά - ώστε να 
καθίσταται ικανός να στελεχώσει παρέχοντας εξαρτηµένη εργασία Τράπεζες και λοιπούς 
Χρηµατοοικονοµικούς Οργανισµούς (Συνεταιριστικές Τράπεζες, Εταιρίες Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης, 
Εταιρίες Πρακτόρευσης Απαιτήσεων, Επιχειρηµατικών Κινδύνων, ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων, 
∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου κ.τ.λ.), καθώς και λοιπές επιχειρήσεις που διαθέτουν τµήµα 
“Χρηµατοοικονοµικών”.Επίσης, δύνανται να απασχοληθούν σαν ελεύθεροι επαγγελµατίες σε γραφεία 
Χρηµατοοικονοµικών Συµβούλων , καθώς και να ιδρύσουν τέτοιας µορφής επιχειρήσεις. Ο Ειδικός 
Τραπεζικών Εργασιών εντός των πλαισίων της σχετικής εσωτερικής νοµοθεσίας και των Κανονισµών 
και Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιµοποιεί την υλικοτεχνική υποδοµή που διαθέτει ώστε σε 
συνδυασµό µε τις αποκτηθείσες επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητες να µπορεί να εκτελέσει 
σύµφωνα µε την υπάρχουσα δεοντολογία τις παρακάτω περιγραφόµενες κύριες επαγγελµατικές 
δραστηριότητες (εργασίες) - Duties: 

- Εφαρµογή Τραπεζικής Λογιστικής για αντιµετώπιση συναφών προβληµάτων. 
- Χρήση Αρχών Αστικού ∆ικαίου και γνώσεων νοµικών θεµάτων και διαδικασιών κατά την 

καθηµερινή ροή εργασίας. 
- Προώθηση Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων και ∆ιαχείριση Χρηµατικών ∆ιαθεσίµων που 
διατίθενται προς αξιοποίηση από τους πελάτες. 

- Εφαρµογή και διεύρυνση των εφαρµογών της πληροφορικής στο χώρο εργασίας και ειδικότερα 
σε εξειδικευµένους τοµείς  

- Χρήση Στατιστικής και Οικονοµικών Μαθηµατικών για παρουσίαση, επεξεργασία και εισαγωγή 
συµπερασµάτων όσον αφορά στα διαχρονικά µεταβαλλόµενα µεγέθη της επιχείρησης. 

- ∆ραστηριοποίηση στο εργασιακό περιβάλλον κάτω από τις αρχές που διέπουν την ορθολογική 
λειτουργία της επιχείρησης µε σκοπό την µέγιστη αξιοποίηση της συνεργασίας µε το υπόλοιπο 
ανθρώπινο δυναµικό. 

- Ευχερής κατανόηση και εφαρµογή στην πράξη των συνεχών εξελίξεων στα Μακροοικονοµικά 
µεγέθη που αναπόφευκτα επηρεάζουν την λειτουργία της επιχείρησης και σε Μικροοικονοµικό 
επίπεδο, ώστε να µπορεί να κατανοεί, να συµβουλεύει και να εφαρµόζει την πολιτική της. 

- ∆ιενέργεια περιοδικών, τακτικών ή έκτακτων ελέγχων ώστε να διασφαλίζει τόσο την πρόληψη 
όσο και την καταστολή και αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών και προβληµάτων. 

- Ανάλυση, διερεύνηση και αξιολόγηση των δηµοσιευµένων ή µη οικονοµικών καταστάσεων 
συνεργαζοµένων και άλλων επιχειρήσεων µε σκοπό την έρευνα της αγοράς, προκειµένου να 
δοθούν οι κατάλληλες συµβουλές για την υλοποίηση επικείµενης οικονοµικής συµφωνίας. 

- Παρακολούθηση των δρώµενων του ∆ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικού χώρου και ειδικότερα 
αυτού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βαλκανικής, που επηρεάζουν άµεσα το 
Χρηµατοοικονοµικό µας σύστηµα.  
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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΤΑSK  ANALYSIS) 
Α. Υπάλληλος Τράπεζας 
α) Καταστήµατος 
Εκτελεί όλες τις τραπεζικές εργασίες κατά την καθηµερινή ροή τους (καταθέσεις, συνάλλαγµα, 

εισαγωγές, εξαγωγές, χορηγήσεις, καθυστερήσεις, κίνηση κεφαλαίων, Λογιστήριο, νέα προϊόντα, 
αξιόγραφα, λοιπές µεσολαβητικές εργασίες 

β) ∆ιοίκησης 
Εκτελεί επιτελική εξέταση θεµάτων µε σχέση την οργάνωση νέων προτύπων και µεθόδων 

εργασιών, την απλούστευση και βελτίωση των υφισταµένων τραπεζικών εργασιών, την λογιστική 
απεικόνιση µε ενιαίο τρόπο των µεγεθών της Τράπεζας, την συνολική παρακολούθηση των 
προβληµατικών χορηγήσεων, την εισήγηση για άσκηση πιστοδοτικής λογιστικής, την διασφάλιση των 
διακινούµενων τίτλων και χρηµατικού, την διατύπωση προτάσεων για αξιοποίηση ακινήτων της 
Τράπεζας, την διενέργεια ελέγχων και επιθεώρηση ορθής λειτουργίας των καταστηµάτων, την 
αξιολόγηση και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού κτλ. 

γ) Εξειδικευµένων θέσεων 
Ασχολείται µε την εφαρµογή και βελτίωση της πληροφορικής, την στελέχωση του DEALING 

ROOM και των υπηρεσιών διαχείρισης διαθεσίµων, την παρακολούθηση των ερευνών Τραπεζικού 
Μάρκετινγκ, την διενέργεια και ανάλυση στοιχείων επιχειρησιακών και κλαδικών Μελετών, την σχεδίαση 
και προώθηση στο δίκτυο των καταστηµάτων των νέων τραπεζικών προϊόντων κ.τ.λ. 

Β. Υπάλληλος Συνεταιριστικών Τραπεζών 
Ασκεί τις παραπάνω εργασίες κάτω από τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες και νοµικό πλαίσιο, που 

διέπει την λειτουργία των παραπάνω Τραπεζών. 
  
Γ. Υπάλληλος λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών . 
∆ιενέργεια και παρακολούθηση όλων των απαραίτητων εργασιών σε εταιρίες Χρηµατοδοτικής 

Μίσθωσης, πρακτόρευσης απαιτήσεων επιχειρηµατικών κινδύνων, διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αξιοποίησης ακινήτων, παροχή επενδυτικών υπηρεσιών κ.τ.λ. 

 
∆.  Λοιπές επιχειρήσεις µε “Τµήµα Χρηµατοοικονοµικών 
Υποβοήθηση και αρωγή των οικονοµικών στελεχών της επιχείρησης στην διεκπεραίωση 

Τραπεζικών και Χρηµατοοικονοµικών Εργασιών και παράλληλα στην σύνταξη και παρακολούθηση των 
καταστάσεων πηγών και χρήσεων κεφαλαίων, ταµειακών ροών και σύνταξη και εκτέλεση οικονοµικού 
προϋπολογισµού. 

 
Ε. Άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος “Χρηµατοοικονοµικού Συµβούλου” 
Παροχή χρηµατοοικονοµικών συµβουλών και διεκπεραίωση τραπεζικών αιτηµάτων σε µικρού 

µεγέθους επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν χρηµατοοικονοµικά τµήµατα. 
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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών 

πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 
β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 
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Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 

απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 

 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό 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 Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. 

 
Ειδικότερα, το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων θα πρέπει να κινηθεί στους εξής άξονες: 

α) στην διαπίστωση της δυνατότητας κατανόησης του χώρου στον οποίο κινούνται οι 
Τράπεζες και οι λοιποί Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί. 

β) στην διαπίστωση της ικανότητας παρακολούθησης των ραγδαίων εξελίξεων στο χώρο.    
γ) στην διαπίστωση εµπέδωσης της πολυπλοκότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών 
και προϊόντων του χώρου. 

δ) στην διαπίστωση της δυνατότητας εφαρµογής των αποκτηθείσων γνώσεων στην 
καθηµερινή πρακτική τόσο σε επίπεδο καταστήµατος όσο και σε επίπεδο ∆ιοίκησης και 
Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών. 

Συγκεκριµένα, µε βάση τους προαναφερόµενους άξονες, τα θέµατα που πιστοποιούνται 
αφορούν: 

1. Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και τη λειτουργία του. 
2. Τις αγορές χρήµατος και κεφαλαίων. 
3. Τις εξελίξεις στο χώρο των πιστωτικών ιδρυµάτων και στις αγορές χρήµατος και 

κεφαλαίων. 
4. Τις αγορές συναλλάγµατος. 
5. Το εξωτερικό εµπόριο(εισαγωγές- εξαγωγές). 
6. Την λειτουργία του τραπεζικού καταστήµατος και τις προσφερόµενες απ’ αυτό 

υπηρεσίες. 
7. Την συνολική λειτουργία ενός τραπεζικού ιδρύµατος. 
8.  Αναγκαίες συµπληρωµατικές επιστηµονικές έννοιες (Οικονοµικά Μαθηµατικά, 

Στατιστική, Μικροοικονοµικά  Μεγέθη κλπ. ) 
9. Την λειτουργία της επιχείρησης ως οικονοµικής µονάδας και τα µεγέθη της (Λογιστική, 

Μάρκετινγκ, ∆ιοίκηση). 
10. Την σύνδεση της θεωρητικής γνώσης µε τα υλικοτεχνικά µέσα και σε συνάρτηση µε 

την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 
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δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
 

3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
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). 

α) Εφαρµογή Γενική Λογιστική. 
Γενικά: 

- Εγκατάσταση - Είσοδος στην εφαρµογή  
- ∆ηµιουργία - Επιλογή εταιρείας 
- Εργασίες συντήρησης Αρχείων (∆ηµιουργία - ∆ιαγραφή - Αλλαγή Μεγέθους - Φύλαξη 
Αρχείων - Φόρτωση Αρχείων) 

- Εργασίες Αρχής / Τέλους Χρήσης(∆ηµιουργία 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 
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4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
1. ∆ώστε 5 (πέντε) παραδείγµατα χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. 
2. ∆ώστε 5 (πέντε) παραδείγµατα χρηµατοπιστωτικών µέσων.  
3. Τι είναι «Τράπεζα»;  
4. Τι είναι «Συνεταιριστική Τράπεζα» και πού στοχεύει η λειτουργία της;  
5. ∆ώστε τον ορισµό των «Αµοιβαίων Κεφαλαίων».  
6. Τι είναι τα Έντοκα Γραµµάτια του Ελληνικού ∆ηµοσίου; 
7. Τι είναι τα Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου;  
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. ∆ώστε τον ορισµό του ενεργητικού και του παθητικού της επιχείρησης.  
29. ∆ώστε 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;  
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. ∆ώστε 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;  
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39. Τι διαφέρει η εντολή XCOPY από την εντολή COPY;  
40. Προσδιορίστε την έννοια και τη λειτουργία του «Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος».  
41. ∆ώστε 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. ∆ιαχείρισης 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. ∆ώστε 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;  
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 ∆ηµοσίου;  
69. Πώς υπολογίζεται η τιµή των Οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου;  
70. Ποια είναι η διαφορά της τιµής και της Ονοµαστικής Αξίας των Οµολόγων;  
71. ∆ιαφέρει και γιατί η απόδοση και το επιτόκιο των Οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου;  
72. Τι είναι και πώς λειτουργούν οι «άυλοι» τίτλοι;  
73. Ποιοι είναι οι βασικοί τρόποι διάθεσης των Οµολόγων και των Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού 

∆ηµοσίου;  
74. Τι είναι τα Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου 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;  
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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. ∆ώστε 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 ∆ηµόσια 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);  
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. ∆ιαφορά 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";  
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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 ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο;  
130. Τι είναι τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα (SDR'S)  
131. Τι γνωρίζετε για το σύστηµα κυµαινόµενων ισοτιµιών;  
132. Τι είναι το LIBOR;  
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 ∆ελτίο Τιµών της ∆ιατραπεζικής Αγοράς 

Συναλλάγµατος;  
137. Τι γνωρίζετε για το συµπληρωµατικό δελτίο ξένων τραπεζογραµµατίων της Τράπεζας Ελλάδος;  
138. Τι γνωρίζετε για την προθεσµιακή αγορά συναλλάγµατος;  
139. ∆ώστε 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 ∆ιεθνείς 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;  
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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;  
165. Ποιες είναι οι βασικές πηγές άντλησης στοιχείων από τράπεζες για τη χρηµατοδότηση 

επιχειρήσεων;  
166. ∆ώστε 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 ∆ηµόσιο 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;  
196. Τι όρους πρέπει να πληροί η ενεχυρίαση επιταγών και συναλλαγµατικών;  
197. Υπάρχουν σήµερα διοικητικά καθοριζόµενα επιτόκια χρηµατοδοτήσεων; 
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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;  
228. Τι γνωρίζετε για τη διαταγή πληρωµής και τη χρησιµότητά της;  
229. ∆ώστε 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. 
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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. ∆ώστε την έννοια της ανταγωνιστικής και µη ανταγωνιστικής αγοράς.  
235. ∆ώστε 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. ∆ώστε 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. ∆ώστε 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. ∆ώστε 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;  
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. ∆ιατυπώστε τις έννοιες του τοκάριθµου και του σταθερού διαιρέτη.  
268. ∆ιατυπώστε τις έννοιες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και του ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ.  
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269. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες του χρήµατος;  
270. ∆ιατυπώστε την έννοια του πληθωρισµού.  
271. Τι είναι η «Τραπεζική ∆ιοικητική» 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 ∆ιοίκησης.  
274. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του αποκεντρωτικού συστήµατος ∆ιοίκησης.  
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;(∆ικαιολογήστε) 

284. Πολυπρογραµµατισµός είναι: 
-Εκτέλεση των προγραµµάτων ανάλογα µε τη σειρά τους.  
-Εκτέλεση πολλών προγραµµάτων ταυτόχρονα. 
-Εκτέλεση πολλών προγραµµάτων από πολλές CPU ταυτόχρονα.(∆ικαιολογήστε) 

285. Τι εννοούµε κατανεµηµένη (Distributed) επεξεργασία.  
286. Αρχείο είναι: 

-Ένα σύνολο οµοειδών εγγραφών.  
-Σύνολο αυτοτελών πληροφοριών µιας εγγραφής.(∆ικαιολογήστε) 

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;  
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298. Από πού αντλούν και πώς επενδύουν τα κεφάλαιά τους οι Ανώνυµες Εταιρείες ∆ιαχειρίσεως 
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 ∆ηµοσίου 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;  
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 - ∆ΡΧ = 160 
Επιτόκιο DEM (καταθέσεων) 8% 
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Επιτόκιο ∆ΡΧ (καταθέσεων)14% 
Μετά του 6µήνου η ισοτιµία DEM - ∆ΡΧ διαµορφώθηκε σε ∆ΡΧ 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;  
339. Ποιος είναι ο ρόλος των ανταποκριτριών τραπεζών εξωτερικού;  
340. ∆ώστε 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.∆.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;  
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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/∆ΡΧ 240, το επιτόκιο χρηµατοδότησης USD 6%, το επιτόκιο χρηµατοδότησης σε δρχ. 
24%και η διάρκεια χρηµατοδότησης 6 µήνες, ποια είναι η προθεσµιακή ισοτιµία USD/∆ΡΧ που 
αφήνει αδιάφορη την επιχείρηση για το νόµισµα χρηµατοδότησης; (∆ραχµές 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 ∆ικαστήριο;  
369. ∆ώστε τις έννοιες του προϋπολογισµού, του απολογισµού και της αναθεώρησης σε µια 

τραπεζική µονάδα. 
370. ∆ώστε 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: 

∆ιάρκεια 
Ζωής 

Ποσοστό 
Αναπτήρων 

Χ % 
0 - 2 10 
2-  4 20 

4 - 10 40 
10 - 20 20 
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.  
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. ∆ιενεργεί 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).  
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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;  ∆ικαιολογήστε την 

απάντησή σας. 
401. Τα WINDOWS 95 είναι λειτουργικό σύστηµα ή περιβάλλον εργασίας; ∆ικαιολογήστε 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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