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ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αθήνα, την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012, στα εξής
εξεταστικά κέντρα:
α. Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL, Λεωφ. Συγγρού 89-93, και
β. Εθνική ΑΕΕΓΑ (Συνεδριακό Κέντρο), Λεωφ. Συγγρού 103-105.
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Λόγω του πλήθους των υποψηφίων, θα διεξαχθούν αυθημερόν 3 διαδοχικές εξετάσεις, στις
οποίες κατανέμονται οι υποψήφιοι κατ’ αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους και καλούνται να
προσέλθουν στους χώρους εξέτασης σύμφωνα με το ακόλουθο ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο
θα τηρηθεί αυστηρά ώστε η εξεταστική διαδικασία να εξελιχθεί απρόσκοπτα:
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
ΕΞΕΤΑΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
08.00 – 08.30 π.μ. Εθνική ΑΕΕΓΑ

1η

από AGOL έως ZAHA
και
από ΑΒΔΑ έως ΒΛΑΧ
από ΒΟΓΙ έως ΚΟΚΟ

2η

3η

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
09.00 – 11.00 π.μ.

08.00 – 08.30 π.μ. ΙnterContinental

από ΚΟΛΙ έως ΚΩΤΣ

11.00 – 11.30 π.μ. Εθνική ΑΕΕΓΑ

από ΛΑΒΔ έως ΠΑΠΑΔ

11.00 – 11.30 π.μ. ΙnterContinental

από ΠΑΠΑΖ έως ΡΩΜ

02.00 – 02.30 μ.μ. Εθνική ΑΕΕΓΑ

από ΣΑΒΒ έως ΨΩΝ

02.00 – 02.30 μ.μ. ΙnterContinental

12.00 – 02.00 μ.μ.

03.00 – 05.00 μ.μ.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πριν την είσοδό τους στις αίθουσες εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα προσέρχονται για εγγραφή τους
στη Γραμματεία που θα είναι εγκατεστημένη στο επίπεδο -1 του InterContinental και στο
φουαγιέ του Συνεδριακού Κέντρου (ημιυπόγειο) της Εθνικής ΑΕΕΓΑ, αντιστοίχως, σύμφωνα με
το ανωτέρω Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
Η είσοδος στις αίθουσες εξετάσεων χωρίς προηγούμενη εγγραφή στη Γραμματεία απαγορεύεται.
Για την εγγραφή τους στη Γραμματεία, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν:
α) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Τυχόν άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας θα
γίνεται δεκτό μόνον εάν φέρει φωτογραφία σφραγισμένη από αρμόδια επίσημη αρχή. Εάν δεν
διαπιστωθεί η ταυτότητα του υποψηφίου, δεν θα του επιτραπεί η είσοδος στην αίθουσα
εξετάσεων.
β) Αντίγραφο της υποβληθείσας Αίτησης Συμμετοχής στις Εξετάσεις με εκτυπωμένο τον ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.
γ) Παραστατικό της τράπεζας όπου κατατέθηκε το τέλος εξετάσεων.
Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, ο υποψήφιος θα εισέρχεται στην αίθουσα
εξετάσεων που θα του έχει υποδείξει η Γραμματεία.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Κάθε εξέταση διαρκεί 2 ώρες (βλ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα). Η έξοδος από την αίθουσα
απαγορεύεται πριν την παρέλευση του πρώτου ημιώρου κάθε εξέτασης. Κατά τη διάρκεια της
εξέτασης, έξοδος και επάνοδος επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως για λόγους υγείας,
και πάντως συνοδεία Επιτηρητή. Το εξεταστικό υλικό των συγκεκριμένων υποψηφίων παραδίδεται
στον Επιτηρητή και τους επιστρέφεται όταν επανέλθουν στην αίθουσα εξετάσεων.
Μετά την είσοδό τους στην αίθουσα εξετάσεων, οι υποψήφιοι πρέπει να απενεργοποιήσουν τα
κινητά τους τηλέφωνα. Βιβλία, σημειώσεις, προσωπικοί υπολογιστές ή άλλες συσκευές
αποθήκευσης–ανάκλησης πληροφοριών και απενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα τοποθετούνται σε
εμφανές, για τους Επιτηρητές, σημείο στον διάδρομο.
Απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων και ποτών μέσα στην αίθουσα εξετάσεων,
εκτός από νερό.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η συμπεριφορά των υποψηφίων πρέπει να είναι αρμόζουσα και σε
καμία περίπτωση ενοχλητική για τους υπόλοιπους υποψηφίους. Οι Επιτηρητές δύνανται να
ζητήσουν από υποψήφιο να αλλάξει θέση. Γενικώς, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να ακολουθούν τις
υποδείξεις των Επιτηρητών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, και ιδιαίτερα σε περίπτωση
παρακώλυσης της ομαλής διεξαγωγής του διαγωνισμού, η Επιτροπή Εξετάσεων έχει το δικαίωμα
να διακόψει την εξέτασή τους και να χαρακτηρίσει άκυρη τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
Πριν την έναρξη της εξέτασης, εντός της αίθουσας, θα διανεμηθεί το Απαντητικό Φύλλο. Οι
υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ευανάγνωστα τα ατομικά τους στοιχεία με κεφαλαία
γράμματα και να το υπογράψουν. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων κατά την αναγραφή του
Κωδικού Αριθμού Υποψηφίου καθ’ ότι η διόρθωση των γραπτών και η δημοσίευση των

επιτυχόντων θα γίνει βάσει του αριθμού αυτού. Συνιστάται στους υποψηφίους να εξασκηθούν στην
ορθή συμπλήρωση του Απαντητικού Φύλλου χρησιμοποιώντας το συνημμένο υπόδειγμα.
Το Απαντητικό Φύλλο πρέπει να συμπληρωθεί μόνο με στυλό χρώματος μαύρου ή μπλε,
δεδομένου ότι η διόρθωση των γραπτών γίνεται αποκλειστικά με μηχανογραφημένη διαδικασία.
Δεν επιτρέπεται χρήση διορθωτικού υγρού (blanco) στο Απαντητικό Φύλλο, άλλως το γραπτό
θα απορριφθεί αυτόματα κατά τη μηχανογραφημένη διαδικασία.
Στους εξεταζομένους θα δοθεί φυλλάδιο με 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – 10 ερωτήσεις από
έκαστη εκ των 6 εξεταζόμενων ενοτήτων που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της
Τράπεζας της Ελλάδος: Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές. Επιτυχής
είναι η εξέταση όταν έχουν απαντηθεί σωστά τουλάχιστον έξι από τις δέκα ερωτήσεις κάθε
ενότητας.
Μετά τη διανομή του εξεταστικού υλικού, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου
υποκλοπής απαντήσεων μεταξύ υποψηφίων. Απαγορεύεται η συνεργασία, συνομιλία και
ανταλλαγή αντικειμένων μεταξύ υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ο Αιθουσάρχης έχει
το δικαίωμα να ακυρώσει τα γραπτά των υποψηφίων οι οποίοι δίνουν ή λαμβάνουν απαντήσεις ή
χρησιμοποιούν σημειώσεις ή άλλα βοηθήματα, και να τους αποβάλει από την αίθουσα
Πριν την οριστική αποχώρηση από την αίθουσα, έκαστος υποψήφιος παραδίδει ενυπογράφως το
Απαντητικό Φύλλο και όλο το εξεταστικό υλικό στον αρμόδιο Επιτηρητή με επίδειξη της
ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.
Μετά την παράδοση του γραπτού, δεν επιτρέπεται η παραμονή του υποψηφίου στην αίθουσα
εξετάσεων.
Με τη λήξη του χρόνου εξέτασης, οι υποψήφιοι που έχουν παραμείνει στην αίθουσα οφείλουν να
σταματήσουν να γράφουν – ανεξαρτήτως του εάν έχουν ολοκληρώσει τις απαντήσεις τους – και,
χωρίς περαιτέρω όχληση, να παραδώσουν στους Επιτηρητές τα Απαντητικά τους Φύλλα και όλο το
εξεταστικό υλικό.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Μετά τη διόρθωση των γραπτών με μηχανογραφημένη διαδικασία, θα αναρτηθεί στον δικτυακό
τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος Πίνακας των Επιτυχόντων Υποψηφίων, δηλαδή εκείνων που θα
έχουν απαντήσει σωστά τουλάχιστον έξι από τις δέκα ερωτήσεις κάθε ενότητας. Διευκρινίζεται ότι
δεν θα εξαχθούν βαθμολογικά αποτελέσματα.
Επισημαίνεται ότι και ο πίνακας επιτυχόντων θα περιέχει τους Κωδικούς Αριθμούς Υποψηφίων,
όχι τα ονοματεπώνυμα. Γι’ αυτό, πρέπει οι υποψήφιοι να κρατήσουν τον κωδικό αριθμό τους μέχρι
την ανακοίνωση αυτή.
\[

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Φωτεινή Σταματιάδου, τηλ.: 2103205054, και στην κα Σοφία Τελάλη, τηλ. 210-3205176, ηλεκτρονική διεύθυνση:
sec.certifications@bankofgreece.gr
Υπόδειγμα Απαντητικού Φύλλου

