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1. Ηλεκτρονικές Εξετάσεις Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας 

Για την εκκίνηση των ηλεκτρονικών εξετάσεων πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, ο υποψήφιος 

εισέρχεται στην Πλατφόρμα μέσω σχετικού συνδέσμου. O υποψήφιος ανακατευθύνεται σε κατάλληλα 

διαμορφωμένη σελίδα, όπου καλείται να καταχωρήσει τα διαπιστευτήρια (Όνομα χρήστη, Κωδικός) που 

χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο TAXISnet, όπως απεικονίζεται στην «Εικόνα 25». 

 
Εικόνα 25 

 

Ο υποψήφιος εισέρχεται στην αρχική οθόνη της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξετάσεων Πιστοποίησης 

Διαχειριστών Αφερεγγυότητας όπου και εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με την έναρξη της 
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διαδικασίας και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων . Στο σημείο αυτό, ο 

υποψήφιος επιλέγει «Συνέχεια» για την έναρξης της εξέτασης (Εικόνα 26). 

 
Εικόνα 26 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εισέλθει στην Πλατφόρμα πιο νωρίς από την παραγραμματισμένη ώρα 

διεξαγωγής των εξετάσεων τότε η Πλατφόρμα ενημερώνει τον υποψήφιο ότι βρίσκεται σε αναμονή έναρξης 

των εξετάσεων (Εικόνα 27).  

 
Εικόνα 27 

Για την έναρξη των εξετάσεων, ο υποψήφιος επιλέγει το εικονίδιο «Επαναφόρτιση Σελίδας» την 

προκαθορισμένη ώρα των εξετάσεων ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται από την Πλατφόρμα (Εικόνα 27). 

Αμέσως μετά, πραγματοποιείται η εκκίνηση των εξετάσεων και ο υποψήφιος οδηγείται στις προκαθορισμένες 

ερωτήσεις (Εικόνα 28). 
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Εικόνα 28 

Σε κάθε ερώτηση δίνονται πολλαπλές επιλογές απαντήσεων. Κάθε ερώτηση περιέχει μόνο μια σωστή 

απάντηση. Ο υποψήφιος , επιλέγει την ορθή, κατά τη γνώμη του, απάντηση και εν συνεχεία επιλέγει το 

εικονίδιο " "  ώστε να μεταβείτε στην επόμενη ερώτηση. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να προσπεράσει 

προσωρινά μια ερώτηση χωρίς να την απαντήσετε και να μεταβεί στην επόμενη. Δύναται να πλοηγηθεί  στις 

ερωτήσεις με τα εικονίδια " " ή " " ώστε να μεταβεί στην προηγούμενη ή στην επόμενη ερώτηση κατά 

βούληση. Ο υποψήφιος δύναται να τροποποιήσει την απάντηση κάποιας ερώτησης μεταβαίνοντας σε αυτή και 

τροποποιώντας τη κατά βούληση. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στην επόμενη αναπάντητη 

ερώτηση ή στην προηγούμενη αναπάντητη ερώτηση κάνοντας χρήση των εικονιδίων « » και « » 

αντίστοιχα. Για την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο υποψήφιος επιλέγει το εικονίδιο "Ολοκλήρωση Εξέτασης" 

(Εικόνα 28).  

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης ο υποψήφιος κατευθύνεται στην τελική οθόνη ολόκληρωσης των 

εξετάσεων (Εικόνα 29). 

 
Εικόνα 29 

 


