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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείµενο του παρόντος είναι η δηµιουργία ενός Ειδικού Κανονισµού Πιστοποίησης 
Προσώπων, στο οποίο καταγράφονται οι γενικές αρχές, πληροφορίες και µέθοδοι που 
έχουν αναπτυχθεί από την «ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΕΑΕ)», προκειµένου να 
διαχειριστεί θέµατα που σχετίζονται µε την εξέταση και αξιολόγηση επάρκειας και 
ικανότητας του υποψήφιου στο γνωστικό αντικείµενο (θεµατική ενότητα): 
“Χρηµατοοικονοµικά Πρότυπα”. 
 
Οι απαιτήσεις που καλύπτονται στον παρόντα Ειδικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προσώπων, 
συνάδουν µε αυτές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 «Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης – Γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσώπων», του ισχύοντος 
νοµοθετικού πλαισίου για το επάγγελµα του Αναλογιστή, καθώς και των σχετικών 
Κανονισµών και Συµφωνιών που διέπουν την ΕΑΕ.  
 
Η µορφή και η διάταξη του Ειδικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων είναι τέτοια, ώστε 
να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον οργανισµό ως πρότυπο κείµενο, σε συνδυασµό µε τον 
Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προσώπων και τις υπάρχουσες ∆ιαδικασίες και Οδηγίες 
Εργασίας του Συστήµατος ∆ιαχείρισης, που εφαρµόζει και τηρεί η ΕΑΕ.  
 
Το περιεχόµενο του παρόντος αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία και περιουσία της ΕΑΕ και 
αποτελεί µέρος του Συστήµατος ∆ιαχείρισης του οργανισµού, που έχουν ως σκοπό την 
επίτευξη ενός κατάλληλου σχήµατος, το οποίο µετά από τις εξετάσεις των υποψηφίων, θα 
καταλήγει στην επιβεβαίωση της επάρκειάς τους στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο 
(θεµατική ενότητα).  
 

1.1. Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος είναι να περιγράψει τον τρόπο λειτουργίας του οργανισµού και να 
παρέχει την κατάλληλη συµπληρωµατική του Γενικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων 
πληροφόρηση σε κάθε ενδιαφερόµενο, όσον αφορά: 

• την ονοµασία του συγκεκριµένου σχήµατος και το πεδίο εφαρµογής του,  
• την περιγραφή του γνωστικού αντικειµένου (θεµατική ενότητα) για το συγκεκριµένο 

σχήµα, 
• την ικανότητα του υποψηφίου σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο, 
• τα φυσικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου, 
• την υλοποίηση και αξιολόγηση των εξετάσεων του συγκεκριµένου γνωστικού 

αντικειµένου,  
• τον τρόπο χορήγησης της Βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης για το συγκεκριµένο 

γνωστικό αντικείµενο (θεµατική ενότητα), 
• τα κριτήρια για πιθανή αλλαγή του πεδίου της θεµατικής ενότητας.   

 

1.2. Τροποποιήσεις – Αναθεωρήσεις  

Οι αλλαγές και τροποποιήσεις που λαµβάνουν χώρα σε κάθε αναθεώρηση ή επανέκδοση 
του παρόντος, περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα. 
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται το γνωστικό αντικείµενο (θεµατική ενότητα Αε) του 
σχήµατος. 
 

2.1. Ονοµασία σχήµατος 

Το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο (θεµατική ενότητα) του σχήµατος αφορά τα 
«Χρηµατοοικονοµικά Πρότυπα». 
 

2.2. Πεδίο εφαρµογής 

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος προδιαγράφει ένα συγκεκριµένο σχήµα, το οποίο 
συµπληρώνει το Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προσώπων. 

2.2.1. ∆ιαβαθµίσεις – Επίπεδα  

Στο συγκεκριµένο σχήµα δεν υπάρχουν διαβαθµίσεις ή επίπεδα για τη διεργασία 
πιστοποίησης. 
 

2.3. Περιγραφή γνωστικού αντικειµένου σχήµατος 

Το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο του σχήµατος περιλαµβάνει τα εξής θέµατα: 
 
Υποδείγµατα Χαρτοφυλακίου 
Μέθοδοι τιµολόγησης αξιόγραφων, πρότυπα ισορροπίας και πρότυπα no arbitrage, το 
πρότυπο Markowitz και το πρότυπο τιµολόγησης πάγιων στοιχείων (CAPM), µέθοδοι 
επιλογής χαρτοφυλακίου, αποτελεσµατική µεθόριος, χαρτοφυλάκια ελάχιστης διασποράς.  
 
Στοχαστικά Υποδείγµατα Επιτοκίων 
Το επιτόκιο ως τυχαία µεταβλητή, λογαριθµική κανονική κατανοµή, υποδείγµατα επιτοκίων 
no-arbitrage, ισορροπίας, υποδείγµατα επιτοκίου π.χ. Vasicek, CIR, BDT, Black−White, LLM 
κλπ.  
 
Υποδείγµατα αποτίµησης παραγώγων προϊόντων 
∆ικαιώµατα προαιρετικής αγοράς (options) και είδη αυτών, τιµολόγηση των δικαιωµάτων, 
διωνυµικό πρότυπο, τύπος Cox Ingersoll, πρότυπο Black Scholes. Ισοδύναµα martingale 
µέτρα και κινδυνουδέτερες (risk neutral) πιθανότητες, αυτοχρηµατοδοτούµενα 
χαρτοφυλάκια, τιµολόγηση ευρωπαϊκών και αµερικανικών δικαιωµάτων (options), 
λογαριθµική κανονική κατανοµή, ανέλιξη Wiener, γεωµετρική κίνηση Brown, στοχαστική 
ολοκλήρωση, λήµµα Ito, θεώρηµα Girsanov, τιµολόγηση µέσω στοχαστικών διαφορικών 
εξισώσεων, στάθµιση κινδύνου µε delta−hedging, Greeks, εξωτικά παράγωγα προϊόντα, 
προσοµοίωση από λογαριθµοκανική κατανοµή.  
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2.4. Ικανότητα και φυσικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου 

Η ικανότητα του υποψηφίου αφορά τις εξής γνώσεις: 
 

Γενικές Γνώσεις Ειδικές (Επαγγελµατικές) Γνώσεις 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση και γραφή) Υποδείγµατα Χαρτοφυλακίου 

Προφορική και γραπτή επικοινωνία Στοχαστικά Υποδείγµατα Επιτοκίων 

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Υποδείγµατα αποτίµησης παραγώγων 
προϊόντων 

 
Τα φυσικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου αφορούν τα εξής: 

• Όραση 
• Ακοή 
• Φυσικές αδυναµίες (π.χ. αδυναµία γραφής ή κινητικότητας). 

 
Τα τεχνικά (επίκτητα) χαρακτηριστικά του υποψηφίου αφορούν τις εξής δεξιότητες: 

• Μεθοδικότητα 
• Σχεδιασµός και οργάνωση εργασίας  
• Κριτική σκέψη 
• ∆ιαχείριση χρόνου 
• Λήψη αποφάσεων 
• Εύρεση λύσεων 
• Αντίληψη κινδύνων και ευκαιριών 
• Αξιοποίηση επαγγελµατικής εµπειρίας 
• Παρατηρητικότητα. 

 

2.5. Υλοποίηση και αξιολόγηση των εξετάσεων 

Οι εξετάσεις του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου (θεµατική ενότητα) είναι γραπτές 
και διεξάγονται εντός µίας (1) ηµέρας.  
 
Η «καθαρή» διάρκεια των εξετάσεων είναι τέσσερεις (4) ώρες, οι οποίες κατανέµονται ως 
εξής: 

• Πρωινά θέµατα (διάρκεια 2 ώρες): Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 
εικοσιτέσσερα (24) θέµατα/ ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (5 επιλογών). 

• Απογευµατινά θέµατα (διάρκεια 2 ώρες): Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 
πέντε (5) θέµατα ανάπτυξης (σενάρια – ασκήσεις), τα οποία επιλέγονται ανάλογα µε 
τη θεµατική ενότητα. 

 
Τόσο τα πρωινά θέµατα, όσο και τα απογευµατινά, επιλέγονται µε τυχαίο τρόπο (µέσω 
συγκεκριµένου αλγορίθµου), ώστε αφενός να µην προσβάλλεται το αδιάλειπτο των 
εξετάσεων και αφετέρου να αποτρέπεται συνεχής επανάληψη συγκεκριµένων θεµάτων. 
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Η επιτήρηση, διόρθωση και βαθµολόγηση των γραπτών, γίνεται από δύο (2) εξεταστές, οι 
οποίοι ορίζονται κάθε φορά σε εύθετο χρόνο πριν από τη διεξαγωγή εξετάσεων του 
εκάστοτε γνωστικού αντικειµένου (θεµατική ενότητα). 
 

2.6. Χορήγηση και διάρκεια Βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης 

Οι Βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης για το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο (θεµατική 
ενότητα) που εκδίδονται µετά τις αποφάσεις του Συµβουλίου Πιστοποίησης, ισχύουν για 
αόριστο χρόνο, µε την προϋπόθεση η εν λόγω θεµατική ενότητα βρίσκεται σε ισχύ µε βάση 
το Ν. 4254/2014 (η θεµατική ενότητα και η εξεταστέα ύλη καθορίζονται νοµοθετικά υπό 
την ευθύνη του ΥΠΟΙΚ). 
 
Λόγω των ανωτέρω, στη χορηγηθείσα Βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του συγκεκριµένου 
γνωστικού αντικειµένου (θεµατική ενότητα) αναγράφεται µόνο η ηµεροµηνία έκδοσής της. 
Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στη νοµοθεσία επί τη συγκεκριµένης θεµατικής ενότητας 
(τροποποίηση άρθρου 3 του Ν. 4254/2014), τότε η Βεβαίωση που έχει εκδοθεί: 

• Ισχύει ως έχει, µε την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αφορούν µόνο τον τίτλο της 
θεµατικής ενότητας και όχι την εξεταστέα ύλη. Στην περίπτωση αυτή η ΕΑΕ θα 
µεριµνήσει -κατόπιν της σύµφωνης γνώµης της Αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής- για τη 
διευκρίνιση και ισοτιµία των τίτλων (παλαιού και νέου) της θεµατικής νεότητας.  

• Παύει αυτόµατα να ισχύει, εφόσον οι αλλαγές αφορούν την εξεταστέα ύλη, άσχετα µε 
το γεγονός αν τροποποιήθηκε ο τίτλος της θεµατικής ενότητας. Στην περίπτωση αυτή, 
ο ενδιαφερόµενος –εφόσον το επιθυµεί- θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου στο 
συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο (θεµατική ενότητα) µε τη νέα εξεταστέα ύλη. 

 

2.7. Κριτήρια αλλαγής του πεδίου της θεµατικής ενότητας 

Οι οποιεσδήποτε αλλαγές στο πεδίο της συγκεκριµένης θεµατικής ενότητας, µπορεί να 
γίνουν µόνο νοµοθετικά, µε σχετικά νοµοθετήµατα που εγκρίνονται από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες του κράτους (ΥΠΟΙΚ) και εκδίδονται σε ΦΕΚ. 
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος (ανεξάρτητο φυσικό πρόσωπο) έχει ως σκοπό την 
πιστοποίηση της επάρκειάς του ως «Αναλογιστής», θα πρέπει απαραιτήτως να συµµετάσχει 
επιτυχώς στις εξετάσεις της παρούσας θεµατικής ενότητας, µε στόχο τη χορήγηση της 
Βεβαίωσης (ως µία από τις οκτώ που θα πρέπει να λάβει, σύµφωνα µε το Γενικό Κανονισµό 
Πιστοποίησης Προσώπων). 
 
Η Βεβαίωση αυτή είναι το έγγραφο που εκδίδεται από την ΕΑΕ, το οποίο υποδεικνύει ότι 
το επονοµαζόµενο πρόσωπο επιτυχώς εξετάστηκε στην παρούσα θεµατική ενότητα όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 του Ν. 4254/2014. 
 

3.1. Γενικά  

Η ΕΑΕ προγραµµατίζει εγκαίρως τον ακριβή χρόνο διενέργειας των εξετάσεων 
(ηµεροµηνίες, ώρες και διάρκεια εξετάσεων) της συγκεκριµένης θεµατικής ενότητας και 
κοινοποιεί/ γνωστοποιεί τις σχετικές πληροφορίες µέσω της επίσηµης ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης/ ιστοσελίδας της. 

3.1.1. Αίτηση για συµµετοχή σε εξέταση 

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος επιθυµεί να συµµετάσχει στις εξετάσεις της παρούσας 
θεµατικής ενότητας, πρέπει να συµπληρώνει στη σχετική Αίτηση το πεδίο 
«Χρηµατοοικονοµικά Πρότυπα». 
 
Η ΕΑΕ αξιολογεί τα στοιχεία της υποβληθείσας -υπογεγραµµένης από τον αιτούντα- Αίτησης 
και ενηµερώνει τον αιτούντα εγκαίρως, ώστε να συµµετάσχει στις επερχόµενες εξετάσεις 
για τη συγκεκριµένη θεµατική ενότητα.  
 
Ο αιτών γίνεται υποψήφιος για συµµετοχή στις εξετάσεις της παρούσας θεµατικής 
ενότητας, εφόσον γίνεται δεκτή η Αίτησή του από την ΕΑΕ και έχει εκπληρώσει τις 
οικονοµικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΕΑΕ τον ενηµερώνει εγκαίρως 
ηλεκτρονικά ή εγγράφως, ώστε ο υποψήφιος να δηλώσει (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) τη 
διαθεσιµότητά του για συµµετοχή στις επακόλουθες προγραµµατισµένες εξετάσεις. 
 

3.2. Μέθοδος αξιολόγησης θεµατικής ενότητας  

Ο υποψήφιος στις εξετάσεις της παρούσας θεµατικής ενότητας, οφείλει να προσέρχεται 
εγκαίρως στο χώρο διεξαγωγής των προγραµµατισµένων εξετάσεων και να συµµετέχει σε 
αυτές σύµφωνα τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Γενικό Κανονισµό 
Πιστοποίησης Προσώπων, καθώς και στον παρόντα Ειδικό Κανονισµό Πιστοποίησης 
Προσώπων. Ο υποψήφιος υποχρεούται να έχει µαζί του το πρωτότυπο στοιχείο 
ταυτοπροσωπίας που υπέβαλλε µε την Αίτησή του, ή κατέγραψε σε αυτήν (δελτίο 
αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωµα οδήγησης). 
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Επίσης, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει µαζί του στυλό 
διαρκείας (χρώµατος µπλε ή µαύρο) και φορητό υπολογιστή τσέπης (κοµπιουτεράκι). Ο 
υποψήφιος δεν επιτρέπεται να έχει µαζί του άλλα µέσα και βοηθήµατα. 
 
Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ο υποψήφιος οφείλει να µην αντιγράφει, ενοχλεί τους 
συνυποψήφιούς του ή χρησιµοποιεί άλλες δόλιες ή παραπλανητικές µεθόδους και µέσα, 
που µπορεί να αλλοιώσουν το αδιάλειπτο της εξέτασης. 
 
Η αξιολόγηση της θεµατικής ενότητας (γνωστικό αντικείµενο) περιλαµβάνει τα πρωινά 
θέµατα και τα απογευµατινά θέµατα εξετάσεων.  

3.2.1. Πρωινά θέµατα 

H εξέταση που περιλαµβάνει τα πρωινά θέµατα των εξετάσεων είναι γραπτή και διαρκεί δύο 
(2) ώρες συνολικά (09:00 – 11:00). Στο χρόνο αυτό περιλαµβάνονται δέκα λεπτά (10’) 
που δίνονται στον υποψήφιο για την ανάγνωση των θεµάτων και την όποια πιθανή 
υποβολή διευκρινιστικών ερωτηµάτων. 
 
Στα πρωινά θέµατα, ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε εικοσιτέσσερα (24) θέµατα 
πολλαπλής επιλογής (5 επιλογών), όπου η σωστή απάντηση είναι πάντα η µία (1) µόνο 
επιλογή από τις πέντε. 
 
Η κάθε σωστή απάντηση βαθµολογείται µε µία (1) µονάδα. Η κάθε λάθος απάντηση 
βαθµολογείται µε -0,25 της µονάδας (-1/4). Με αυτό τον τρόπο βαθµολόγησης, 
εκµηδενίζεται ουσιαστικά η πιθανότητα ένας υποψήφιος που απαντά «τυχαία» να πάρει 
θετική βαθµολογία. Η βαθµολογία του υποψηφίου ανάγεται σε κλίµακα των πενήντα (50) 
µονάδων, οπότε εφόσον απαντήσει σωστά σε όλα τα θέµατα, ο συνολικός µέγιστος αριθµός 
που µπορεί να λάβει ισούται µε πενήντα (50) µονάδες.  
 
Οι απαντήσεις σηµειώνονται σε δελτίο απαντήσεων που παρέχεται στον υποψήφιο κατά την 
έναρξη της εξέτασης µαζί µε τα θέµατα των εξετάσεων. Ο υποψήφιος οφείλει να 
επιβεβαιώσει τα στοιχεία του στο δελτίο απαντήσεων και να τα καλύψει µε ειδικό κάλυπτρο 
που του παρέχεται από την εξεταστική επιτροπή. 

3.2.2. Απογευµατινά θέµατα 

H εξέταση που περιλαµβάνει τα απογευµατινά θέµατα των εξετάσεων είναι γραπτή και 
διαρκεί δύο (2) ώρες συνολικά (12:00 – 14:00). Στο χρόνο αυτό περιλαµβάνονται δέκα 
λεπτά (10’) που δίνονται στον υποψήφιο για την ανάγνωση των θεµάτων και την όποια 
πιθανή υποβολή διευκρινιστικών ερωτηµάτων. 
 
Στα απογευµατινά θέµατα, ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε πέντε (5) θέµατα 
ανάπτυξης (ασκήσεις – σενάρια). Το κάθε θέµα λαµβάνει από δέκα (10) µονάδες. Ο 
συνολικός µέγιστος αριθµός που µπορεί να λάβει ο υποψήφιος, εφόσον απαντήσει σωστά 
σε όλα τα θέµατα, ισούται µε πενήντα (50) µονάδες. 
 
Οι απαντήσεις σηµειώνονται σε τετράδιο που παρέχεται στον υποψήφιο κατά την έναρξη 
της εξέτασης µαζί µε τα θέµατα των εξετάσεων. Ο υποψήφιος οφείλει να επιβεβαιώσει τα 
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στοιχεία του στο τετράδιο και να τα καλύψει µε ειδικό κάλυπτρο που του παρέχεται από την 
εξεταστική επιτροπή. 

3.2.3. Βαθµολόγηση θεµάτων 

H βαθµολόγηση γίνεται από τους δύο (2) εξεταστές, ξεχωριστά για τα πρωινά θέµατα 
(ερωτήσεις) και ξεχωριστά για τα απογευµατινά θέµατα (ασκήσεις – σενάρια). Η 
βαθµολογία κάθε εξέτασης που λαµβάνει ο υποψήφιος είναι ο µέσος όρος των δύο (2) 
βαθµολογιών των δύο (2) εξεταστών ανά εξέταση (“Π” για τα πρωινά θέµατα και “Α” για τα 
απογευµατινά θέµατα), δηλαδή: 
 

Π = 
β1 + β2 

2 
όπου: 
β1 : Η βαθµολογία του πρώτου εξεταστή και   
β2 : Η βαθµολογία του δεύτερου εξεταστή. 
 
Και  
 

Α = 
Β1 + Β2 

2 
όπου: 
Β1 : Η βαθµολογία του πρώτου εξεταστή και   
Β2 : Η βαθµολογία του δεύτερου εξεταστή. 
 
Έτσι, η συνολική βαθµολογία του υποψηφίου (“Σ”) είναι:  
 
Σ = Π + Α 
όπου: 
Π = Βαθµός εξέτασης για τα πρωινά θέµατα και 
Α = Βαθµός εξέτασης για τα απογευµατινά θέµατα. 
 
Εφόσον στο αποτέλεσµα υπάρχουν δεκαδικά ψηφία (το “Σ” υπολογίζεται µε ακρίβεια ενός 
δεκαδικού ψηφίου στην περίπτωση αυτή), τότε: 

• εάν το δεκαδικό ψηφίο είναι µικρότερο από το µισό (<0,5), ο βαθµός 
στρογγυλοποιείται προς τα κάτω (δηλ. το 64,3 σηµαίνει ότι Σ=64),  

• εάν το δεκαδικό ψηφίο είναι µεγαλύτερο από ή ίσο µε το µισό (≥0,5), ο βαθµός 
στρογγυλοποιείται προς τα πάνω (δηλ. το 64,5 σηµαίνει ότι Σ=65).  

 
Ο υποψήφιος κρίνεται επιτυχών όταν συγκεντρώσει συνολικά πενήντα (50) ακέραιες 
µονάδες, δηλαδή Σ ≥ 50 (ή Σ ≥ 50%). Ο συνολικός µέγιστος αριθµός που µπορεί να λάβει 
ο υποψήφιος ισούται προφανώς µε εκατό (100) µονάδες. 

3.2.4. Αποτελέσµατα εξετάσεων 

Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων της θεµατικής ενότητας επικυρώνονται από το Συµβούλιο 
Πιστοποίησης της ΕΑΕ και στη συνέχεια η ΕΑΕ ενηµερώνει τον υποψήφιο ηλεκτρονικά ή 
εγγράφως για την απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης που τον αφορά ατοµικά 
(αποτυχία ή επιτυχία, έκδοση Βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης). 
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Η ΕΑΕ τηρεί σχετικό αρχείο µε τα αντίστοιχα στοιχεία και πληροφορίες ανά υποψήφιο και 
εξέταση. 

3.2.5. Επαναληπτική εξέταση 

Εφόσον κάποιος υποψήφιος απέτυχε στις εξετάσεις (δηλαδή πήρε συνολικό βαθµό Σ<50), 
µπορεί να αιτηθεί και πάλι τη συµµετοχή του στις εν λόγω εξετάσεις (όταν προγραµµατισθεί 
ξανά η συγκεκριµένη θεµατική ενότητα), σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα στον παρόντα 
Ειδικό Κανονισµό, σα να συµµετείχε πρώτη φορά. 
 

3.3. Υποχρεώσεις υποψηφίου  

Το αντικείµενο της ΕΑΕ ως Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων, αφορά την εξέταση των 
ενδιαφεροµένων (υποψηφίων), για την απόκτηση της πιστοποίησης του «Αναλογιστή», 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα και τις προδιαγραφές του ανεπτυγµένου Σχήµατος 
Πιστοποίησης, µέσα από επιτυχή εξέταση της συγκεκριµένης θεµατικής ενότητας. Έτσι, ο 
υποψήφιος, οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις: 

• του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου, 
• των σχετικών εγγράφων του Συστήµατος ∆ιαχείρισης που τον αφορούν, όπως έχει 

αναπτυχθεί, εφαρµόζεται και τηρείται, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 
17024:2012 «Αξιολόγηση της συµµόρφωσης – Γενικές απαιτήσεις για φορείς 
πιστοποίησης προσώπων», 

• του Γενικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων και  
• του παρόντος Ειδικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προσώπων. 

 
Ο υποψήφιος οφείλει µέσω της επίσηµης ηλεκτρονικής διεύθυνσης/ ιστοσελίδας της ΕΑΕ να 
έχει ενηµερωθεί για τους όρους του Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας Πιστοποιηµένων 
Προσώπων της ΕΑΕ. 

 

 


