Συχνές ερωτήσεις – Frequently Asked Questions (2020)

1) Πώς μπορώ να εγγραφώ για να παρακαθίσω τις εξετάσεις πιστοποίησης της
ΕΚΚ;
Η αίτηση εγγραφής στις εξετάσεις είναι ηλεκτρονική και βρίσκεται αναρτημένη
στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ. Για υποβολή αίτησης, πατήστε εδώ.
How can I register to take the CySEC certification exams?
The application to take the exams is on-line and can be found on CySEC’s website.
In order to submit an application, click here.
2) Πώς και πού διεξάγονται οι εξετάσεις;
Οι εξετάσεις διεξάγονται ηλεκτρονικά σε εξεταστικό κέντρο στη Λευκωσία.
How and where do the exams take place?
The exams are computerized and they take place at an examination center in
Nicosia.
3) Πώς γνωρίζω το αποτέλεσμα της εξέτασής μου;
Με την ολοκλήρωση της εξέτασης, εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη του
υπολογιστή του κάθε υποψηφίου το αποτέλεσμα. Επιπλέον, ο υποψήφιος
λαμβάνει το αποτέλεσμα της εξέτασης του ηλεκτρονικά μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο τέλος της εβδομάδας κατά τη διάρκεια
της οποίας εξετάστηκε.
How am I informed about my exam score?
After the examination procedure is completed, the score appears automatically
on the computer screen of the candidate. In addition, the candidate receives the
result of the exam electronically via email, by the end of that week.
4) Πόσο συχνά διεξάγονται οι εξετάσεις;
Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο (2) φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη.
How often do the exams take place?
The exams take place twice a week, every Tuesday and Thursday.
5) Θέλω να παρακαθίσω την Αναβαθμισμένη εξέταση, πρέπει να έχω ήδη
περάσει τη Βασική εξέταση;

Πρόκειται για δύο ανεξάρτητες εξετάσεις, οπότε δεν είναι απαραίτητο κάποιος
να περάσει τη Βασική για να παρακαθίσει στην Αναβαθμισμένη εξέταση.
If I wish to take the Advanced exam, should I have already passed the Basic
exam?
The Basic and the Advanced exam are two independent exams and there is no
need to pass the Basic exam before taking the Advanced exam.
6) Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις;
Επιτυχών θεωρείται ο εξεταζόμενος ο οποίος θα συγκεντρώσει τουλάχιστον το
70% των μονάδων.
What is the pass mark of the exams?
The successful candidate should have at least 70% credits.
7) Ποια είναι τα τέλη των εξετάσεων;
Το τέλος για τη Βασική εξέταση ανέρχεται στα διακόσια ευρώ (€200), ενώ για την
Αναβαθμισμένη εξέταση και για την εξέταση Λειτουργού Συμμόρφωσης (AML)
καθορίστηκε στα τριακόσια (€300) ευρώ.
What are the exam fees?
The exam fees for the Basic exam are two hundred euro (€200) and for the
Advanced and AML exam are three hundred euro (€300).
8) Πόση ώρα διαρκεί η κάθε εξέταση και πόσες ερωτήσεις έχει η κάθε εξέταση;
Η Βασική εξέταση διαρκεί 60 λεπτά και περιλαμβάνει 50 ερωτήσεις πολλαπλών
επιλογών.
Η Αναβαθμισμένη εξέταση διαρκεί 90 λεπτά και περιλαμβάνει 70 ερωτήσεις
πολλαπλών επιλογών.
Η εξέταση λειτουργού συμμόρφωσης AML διαρκεί 60 λεπτά και περιλαμβάνει
40 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
What is the time duration of each exam and how many questions each exam
has?
The duration of the Basic Exam is 60 minutes and it includes 50 multiple-choice
questions.
The duration of the Advanced Exam is 90 minutes and it includes 70 multiplechoice questions.

The duration of the AML Exam is 60 minutes and it includes 40 multiple-choice
questions.
9) Κατέχω αντίστοιχη πιστοποίηση άλλης εποπτικής αρχής και άλλα σχετικά
επαγγελματικά προσόντα. Με βάση αυτά μπορώ να εξαιρεθώ από μέρος ή από
ολόκληρη την εξέταση;
Οι πιστοποιήσεις της ΕΚΚ αφορούν τη γνώση του θεσμικού πλαισίου που αφορά
την Κεφαλαιαγορά στην Κύπρο. Η πιστοποίηση αποτελεί προϋπόθεση για όλα τα
πρόσωπα, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν/ασκούν επενδυτικές
υπηρεσίες/δραστηριότητες στη Δημοκρατία ή προκειμένου να διοριστούν ως
λειτουργοί κανονιστικής συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία ή ως λειτουργοί
συμμόρφωσης AML σε εποπτευόμενο από την ΕΚΚ νομικό πρόσωπο.
Γι’ αυτό τον λόγο, οι πιστοποιήσεις άλλης εποπτικής αρχής ή άλλα
επαγγελματικά προσόντα δεν μπορούν να θεωρηθούν ισότιμα των
πιστοποιήσεων της ΕΚΚ και ο κάτοχός τους δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τις
εξετάσεις.
I have a certification from another competent authority and other relevant
professional qualifications. As per these qualifications, may I be exempted from
part or from the whole exam?
CySEC certifications concern the knowledge of the regulatory framework of the
capital market in Cyprus. The certification is a prerequisite for all persons to be
able to perform/provide investment services/activities in the Republic or to be
appointed as Regulatory Compliance Officers as per the Directive or to be
appointed as AML compliance officers to a regulated by CySEC entity.
For this reason, the certifications of other competent authority and other
professional qualifications are not considered as equivalent and the holder cannot
be exempted from the exams.
10) Πώς μπορώ να εξασφαλίσω το Εγχειρίδιο/Βιβλίο των Εξετάσεων;
Το Βιβλίο των Εξετάσεων παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με όλες τις
πληροφορίες για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της εξέτασης, σε όλους όσοι
έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής για να παρακαθίσουν τις εξετάσεις.
Η αποστολή του βιβλίου γίνεται εντός μιας εβδομάδας από την ημερομηνία
εγγραφής του υποψηφίου στις εξετάσεις.
How can I get the Study material/Workbook for the exams?
The Workbook for the exams is sent via email with all other relevant information
such as the venue and time of the exam, to all candidates that have successfully

registered to take the exams. The workbook is sent within a week from the date
of the candidate’s registration.
11) Πώς μπορώ να προετοιμαστώ για τις εξετάσεις; Μπορείτε να μου προτείνετε
κάποιον οργανισμό ο οποίος θα με βοηθήσει για την προετοιμασία των
εξετάσεων;
Η ΕΚΚ αποστέλλει το Βιβλίο Εξετάσεων στους υποψηφίους εντός μιας εβδομάδας
από την ημερομηνία εγγραφής τους στις εξετάσεις. Επίσης, στον διαδικτυακό της
τόπο έχει αναρτημένη τη θεματολογία (Syllabus) για κάθε εξέταση. Η μελέτη του
Βιβλίου Εξετάσεων θεωρείται ικανοποιητική για να προετοιμάσει κατάλληλα
κάθε υποψήφιο για την εξέταση. Υπάρχουν ιδρύματα/οργανισμοί τα οποία
παρέχουν μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις, αλλά η ΕΚΚ δεν μπορεί να
προτείνει οποιοδήποτε από αυτούς τους οργανισμούς ή να προ-εγκρίνει κάποιο
από τα προγράμματά τους.
How can I prepare myself for the exams? Can you suggest me an organization
that offers exam preparation courses?
CySEC provides the Exam Workbook within a week from the date that the
candidate has registered to take the exam. In addition, the Syllabus of each exam
can be found on CySEC’s website. The study of the material is considered as
satisfactory to prepare each candidate for the exam. There are organizations that
offer preparation courses for the exams but CySEC cannot suggest an organization
or preapprove any of their preparation courses.
12) Χρειάζεται να έχω πανεπιστημιακό δίπλωμα ή να πληρώ ορισμένα κριτήρια
για να παρακαθίσω τις εξετάσεις;
Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να παρακαθίσει τις εξετάσεις πιστοποίησης της
ΕΚΚ, αλλά η εταιρεία που θα προσλάβει αυτό το πρόσωπο σε συγκεκριμένη θέση
οφείλει να αξιολογήσει τους ακαδημαϊκούς τίτλους, τις επαγγελματικές
πιστοποιήσεις και την εμπειρία του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
της ΕΑΚΑΑ για την αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων.
Do I need to have a university degree or fulfill certain requirements to take the
exams?
Any person can take CySEC’s certification exams but the company that will
appoint a person to a certain position will have to assess the academic titles, the
professional qualifications and the experience of the person, as per ESMA
Guidelines for the assessment of knowledge and competence.

