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Ι ΤΘΤΝΗΝ ΠΟΠΣ ΙΑΝΙ ΙΧΣΙΚΗΝΑΦΑΛΙΗ 

 

 

ΠΙΠ ΟΝΑ 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ  Κ ΙΝΟ ΗΓΙ  
 

ΠΡΟ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤΝ(ANT) Φ ΛΙΣΙΚΟΤ Ι Μ ΟΛ ΗΣ ΝΠΟΤΝΘ Ν
ΤΜΜ Σ ΥΟΤΝΝΣΙΝ Ξ Σ  ΙΝΓΙ ΝΣΗΝΥΟΡΗΓΗΗΝΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤΝΓΝΧ ΧΝΝ

ΠΙΠ ΟΤΝ ,ΝΤΜΦΧΝ ΝΜ ΝΣΗΝΝΠ Ν16/21.5.2013ΝΧΦ ΚΝ1257Ν ΄/23.5.2013Ψ Κ ΙΝ
ΣΗΝΝΠ  46/4.12.2014 ΧΦ ΚΝ3510Ν ΄/29.12.2014Ψ 

 

 

 

Ξ ΣΑΣΙΚΑ Κ ΝΣΡΑ 

 

ΟδΝ ι Ϊ δμΝγαΝ δ ιαξγκτθΝ β Θ αζκθέεβ, κ Ϊίία κ 1ίΝ ε ηίλέκυ 2016, κΝΞ θκ κξ έκ 

Grand Hotel Palace,ΝΜκθα βλέκυΝγίη-307.  

 

ΧΡΑΝΠΡΟ Λ ΤΗΝ– ΥΡΟΝΟΝ Ξ ΣΑ ΧΝ 

 

ΛσΰπΝ κυΝ πζάγκυμΝ πθΝ υπκοβφέπθ,Ν γαΝ δ ιαξγκτθΝ αυγβη λσθΝ 3 δα κξδεΫμΝ ι Ϊ δμ,Ν δμΝ
κπκέ μΝεα αθΫηκθ αδΝκδΝυπκοάφδκδΝεα ’Ναζφαίβ δεάΝ δλΪΝ κυΝ ππθτηκυΝ κυμ, τηφπθαΝη Ν κΝ
αεσζκυγκΝπλκζσΰδκΝπλσΰλαηηαμ 
 

 

ΧλκζσΰδκΝΠλσΰλαηηα 

Ξ ΣΑΗ ΠΧΝΤΜΟ ΓΓΡΑΦΗ ΥΡΟΝΟΝ Ξ ΣΑΗ 

1β 

Απσ ADEM Ϋπμ ZYKAJ 

εαδ 
απσΝΑ Ϋπμ ΚΑΛ  

08.00 – 08.30  09.00 – 10.30  

ββ απσ  ΚΑΜ ΫπμΝΞ 10.30 – 11.00 11.30 – 13.00  

3
β
 απσ Ο Ϋπμ Χ 13.00 – 13.30 14.00 – 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bankofgreece.gr/BogDocumentPEE/???_46_4_12_2014.pdf
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ΓΓΡΑΦΗΝΣΧΝΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 

 

ΠλδθΝ βθΝ έ κ σΝ κυμΝ βθ αέγκυ α ι Ϊ πθ, κδΝυπκοάφδκδΝγαΝπλκ Ϋλξκθ αδΝΰδαΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ
κυμΝ βΝΓλαηηα έαΝπκυΝγαΝ έθαδΝ ΰεα βηΫθβ κΝι θκ κξ έκ Grand Hotel Palace,Ν τηφπθαΝ

η Ν κΝαθπ ΫλπΝπλκζσΰδκΝπλσΰλαηηαέ 
 

ΗΝ υηη κξάΝ δμΝ ι Ϊ δμΝξπλέμΝπλκβΰκτη θβΝ ΰΰλαφάΝ βΝΓλαηηα έαΝ θΝ πδ λΫπ αδ. 
 

ΓδαΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ βΝΓλαηηα έα εαδΝ βΝ δαπέ π βΝ βμΝ αυ σ β αμΝ κυΝυπκοβφέκυ, απαδ κτθ αδ: 
αΨ ζ έκΝα υθκηδεάμ αυ σ β αμ άΝ δαία άλδκ Νδ ξτ ά ΪζζκΝ πέ βηκΝπδ κπκδβ δεσΝπκυ φΫλ δΝ

φπ κΰλαφέαΝ κυΝυπκοβφέκυΝ φλαΰδ ηΫθβΝαπσΝαλησ δαΝΑλξά, 

ίΨ αθ έΰλαφκΝ βμΝ υπκίζβγ έ αμΝ Αέ β βμΝ υηη κξάμΝ δμΝ ι Ϊ δμ, πκυΝ Ϋξ δΝ απκ αζ έΝ βθ 

βζ ε λκθδεά δ τγυθ β κυΝ εΪγ Ν υπκοβφέκυ, η Ν ε υππηΫθκΝ κθΝ ΚΧ ΙΚΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ
ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ,Νεαδ 

ΰΨ παλα α δεσΝ βμΝ λΪπ ααμΝσπκυΝεα α Ϋγβε Ν κΝ ΫζκμΝ ι Ϊ πθέ 
 

Μ ΪΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ δεαδκζκΰβ δευθ,Ν κΝ υπκοάφδκμΝ γαΝ δ Ϋλξ αδΝ βθΝ αέγκυ αΝ
ι Ϊ πθΝπκυΝγαΝ κυΝΫξ δΝυπκ έι δΝβΝΓλαηηα έα.  

 
 

Ξ ΣΑ Ι 

 

ΚΪγ Ν ιΫ α βΝ δαλε έΝ1ΝυλαΝεαδΝγίΝζ π Ϊ (ίζέΝπλκζσΰδκΝπλσΰλαηηαΨέΝΗΝΫικ κμΝαπσΝ βθΝαέγκυ α 

απαΰκλ τ αδΝ πλδθΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ κυΝ πλυ κυΝ βηδυλκυ εΪγ Ν ιΫ α βμέΝ Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
ιΫ α βμ,ΝΫικ κμΝεαδΝ πΪθκ κμΝ πδ λΫπ αδΝησθκΝ ΝΫε αε μΝπ λδπ υ δμ,Ν υθκ έαΝ πδ βλβ άέ  

 

 βθ αέγκυ α ι Ϊ πθ,Ν κδΝ υπκοάφδκδΝ υπκξλ κτθ αδ θαΝ απ θ λΰκπκδά κυθΝ αΝ εδθβ ΪΝ κυμΝ
βζΫφπθα,Ν αΝκπκέα,ΝηααέΝη Νίδίζέα,Ν βη δυ δμ εαδΝΪζζαΝπλκ ππδεΪΝαθ δε έη θαΝ κπκγ κτθΝ κθΝ
δΪ λκηκ, Ν βη έκΝ ηφαθΫμΝΰδα κυμΝ πδ βλβ ΫμέΝ 

 

Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ιΫ α βμ,ΝβΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝυπκοβφέπθΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝαλησακυ αΝεαδΝ Ν
εαηέαΝ π λέπ π βΝ θκξζβ δεάΝ ΰδαΝ κυμΝ υθυπκοάφδκυμ. Απαΰκλ τ αδΝ βΝ υθ λΰα έαΝ εαδΝ βΝ
υθκηδζέαΝ η αιτΝ υπκοβφέπθΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ιΫ α βμέΝ ΟδΝ υπκοάφδκδΝ υπκξλ κτθ αδΝ θαΝ

αεκζκυγκτθΝ δμΝ κ βΰέ μΝ εαδΝ υπκ έι δμΝ πθΝ πδ βλβ υθέΝ  Ν π λέπ π βΝ ηβΝ υηησλφπ βμ,Ν βΝ
πδ λκπάΝ ι Ϊ πθ Ϋξ δ κΝ δεαέπηαΝ θαΝ δαεσο δΝ βθΝ ιΫ α β εαδΝ θαΝ ξαλαε βλέ δ ΪευλβΝ βΝ
υηη κξάΝ κυμ. 

 

Ό αθ δαθ ηβγ έΝ κΝ Απαθ β δεσΝ Φτζζκ,Ν κδΝ υπκοάφδκδΝ υηπζβλυθκυθΝ υαθΪΰθπ αΝ αΝ α κηδεΪΝ
κυμΝ κδξ έαΝ εαδΝ υπκΰλΪφκυθ κΝ πλκίζ πση θκΝ βη έκ. φδ Ϊ αδΝ βΝ πλκ κξάΝ εα ΪΝ β 

υηπζάλπ β κυ Κπ δεκτΝ ΑλδγηκτΝ ΤπκοβφέκυΝ εαγσ δΝ βΝ δσλγπ βΝ πθΝ ΰλαπ υθΝ εαδΝ βΝ
βηκ δκπκέβ β πθΝ πδ υξσθ πθΝ ΰέθ αδ ίΪ δΝ κυΝ αλδγηκτΝ αυ κτέΝ υθδ Ϊ αδΝ κυμΝ

υπκοβφέκυμΝ θαΝ ια εβγκτθΝ βΝ υηπζάλπ βΝ κυΝ Απαθ β δεκτΝ ΦτζζκυΝ ξλβ δηκπκδυθ αμΝ κΝ
υθβηηΫθκΝυπσ δΰηα. 

 

ΣκΝΑπαθ β δεσΝΦτζζκΝπλΫπ δΝθαΝ υηπζβλπγ έΝησθκ η Ν υζσΝξλυηα κμΝηατλκυΝάΝηπζ , ΰδαΝ βθΝ
κηαζάΝ δ ιαΰπΰάΝ βμΝηβξαθκΰλαφβηΫθβμΝ δα δεα έαμ δσλγπ βμ πθΝΰλαπ υθ. θΝ πδ λΫπ αδ 
ξλά βΝ δκλγπ δεκτΝυΰλκτΝΧblanco) κΝΑπαθ β δεσΝΦτζζκ,ΝΪζζπμ γαΝαπκλλδφγ έΝαυ σηα αΝ
εα ΪΝ βΝ δα δεα έα δσλγπ βμ.  
 

http://www.bankofgreece.gr/BoGAttachments/A_answer%20sheet_SAMPLE.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGAttachments/A_answer%20sheet_SAMPLE.pdf
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ΣκΝ ΦυζζΪ δκ Θ ηΪ πθΝ π λδζαηίΪθ δ θίΝ λπ ά δμΝ πκζζαπζάμΝ πδζκΰάμΝ – 1ίΝ λπ ά δμΝ απσΝ
Ϋεα βΝ εΝ πθΝ θΝ ι ααση θπθΝ θκ ά πθ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ αθαλ βηΫθ μΝ βθΝ δ κ ζέ αΝ βμΝ
ΣλΪπ ααμΝ βμΝ ζζΪ κμμΝ ποπ έα Ι δω δεάς Α φΪζδ ης, Α φαζδ δεοέ δαη οζαβη Ϋς. πδ υξάμΝ
έθαδΝ βΝ ιΫ α βΝ σ αθ κΝ υπκοάφδκμΝ Ϋξ δΝ απαθ ά δΝ π ΪΝ κΝ θίΣΝ Ν πθΝ λπ ά πθ εΪγ Ν
θσ β αμ εαδ, αυ κξλσθπμ,Ν κΝκίΣΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ λπ ά πθέ 

 

ΠλδθΝ βθΝαπκξυλβ β,ΝΫεα κμΝυπκοάφδκμΝπαλα έ δΝ θυπκΰλΪφπμ κΝ ι α δεσΝυζδεσΝ(φυζζΪ δκΝ
γ ηΪ πθΝ εαδΝ απαθ β δεσΝ φτζζκ) κθΝ αλησ δκΝ πδ βλβ άΝ η Ν πέ διβΝ κυΝ πδ κπκδβ δεκτΝ
αυ σ β αμ. 

 

Μ ΪΝ βθΝ παλΪ κ βΝ κυΝ ΰλαπ κτ,Ν θΝ πδ λΫπ αδΝ βΝ παλαηκθάΝ κυΝ υπκοβφέκυΝ βθΝ αέγκυ αΝ
ι Ϊ πθέΝ 

 

Μ Ν βΝζάιβΝ κυΝξλσθκυΝ ιΫ α βμ,ΝκδΝυπκοάφδκδΝπκυΝΫξκυθΝπαλαη έθ δΝ βθΝαέγκυ α κφ έζκυθΝθαΝ
αηα ά κυθΝθαΝΰλΪφκυθΝ– αθ ιαλ ά πμΝ κυΝ ΪθΝΫξκυθΝκζκεζβλυ δ δμΝαπαθ ά δμΝ κυμΝ– εαδ,Ν

ξπλέμΝπ λαδ ΫλπΝσξζβ β,ΝθαΝπαλα υ κυθΝ κυμΝ πδ βλβ Ϋμ κΝ ι α δεσΝυζδεσ. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗΝ ΠΙΣΤΥΟΝΣΧΝ 

 

ΓδαΝ βθΝπλκ α έαΝ πθΝ κηΫθπθΝπλκ ππδεκτΝξαλαε άλαΝ (Νέ βζιβή1λλιΨ,Ν θΝαθαεκδθυθκθ αδΝ
πλκ ππδεΪΝ κδξ έαΝ πθΝ πδ υξσθ πθέΝ πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ κΝ πέθαεαμΝ πδ υξσθ πθΝ γαΝ π λδΫξ δΝ
ησθκΝ κυμΝ Κπ δεκτμΝ ΑλδγηκτμΝ Τπκοβφέπθ,Ν σξδΝ αΝ κθκηα πυθυηαέΝ Γδ’Ν αυ σ,Ν πλΫπ δΝ κδΝ
υπκοάφδκδΝθαΝελα ά κυθΝ κθΝεπ δεσΝαλδγησΝ κυμΝηΫξλδΝ βθΝαθαεκέθπ βΝαυ άέ 
 

ΟΝ ΠέθαεαμΝ η Ν κυμΝ Κπ δεκτμΝ ΑλδγηκτμΝ πθΝ πδ υξσθ πθ υπκοβφέπθΝ αθαλ Ϊ αδ κθ δε υαεσΝ
σπκΝ βμΝΣλΪπ ααμΝ βμΝ ζζΪ κμΝΫθαθΝπ λέπκυΝηάθαΝη ΪΝ δμΝ ι Ϊ δμέ 

 

θΝ ιΪΰκθ αδΝ«ίαγηκζκΰδεΪ»Ναπκ ζΫ ηα αέ 
  

  
 

ΓδαΝ υξσθΝ δ υελδθέ δμ,Ν ηπκλ έ Ν θαΝ απ υγτθ Ν βθΝ βζ ε λκθδεάΝ δ τγυθ βμΝ
sec.certifications@bankofgreece.gr 

 

Τπσ δΰηαΝΑπαθ β δεκτΝΦτζζκυ 

mailto:sec.certifications@bankofgreece.gr
http://www.bankofgreece.gr/BoGAttachments/A_answer%20sheet_SAMPLE.pdf
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