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---------------------------------------------ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Καλωσορίζουμε όλους τους υποψήφιους και ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Παραθέτουμε τις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι υποψήφιοι
κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
1. Οι πρωινές εξετάσεις είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου υπάρχει θετική
βαθμολόγηση 1 μονάδα για κάθε σωστή απάντηση αρνητική βαθμολόγηση -¼ της
μονάδας για κάθε λανθασμένη απάντηση.
2. Οι μεσημεριανές εξετάσεις είναι θέματα ανάπτυξης, όπου καλείστε να διατυπώσετε
ολοκληρωμένες απαντήσεις και όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα, καθώς για τη
βαθμολόγησή σας, συνυπολογίζονται οι εξής παράμετροι: μεθοδολογία, τυπολόγιο,
αποτελέσματα, πληρότητα, παρουσίαση και ευκρίνεια απαντήσεων.

3. Τα σχετικά έντυπα απαντήσεων για την οδηγία Νο 1 καθώς και τα τετράδια για την
οδηγία Νο 2, τα οποία θα χρησιμοποιήσετε και ως πρόχειρο, θα σας δοθούν από τη
Γραμματεία.
4. Στόχος σας είναι να επιτύχετε συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 50%, ανεξάρτητα
από την βαθμολογία κάθε μίας επιμέρους εξέτασης (πρωινής/μεσημεριανής).
5. Επιτρέπεται αποκλειστικά η χρήση μπλε στυλό διαρκείας τύπου BIC που θα σας
δοθούν από τη Γραμματεία (απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε μολύβι, μηχανικό ή όχι,
στυλό roller ή πένα). Σε αντίθεση περίπτωση το γραπτό δεν θα διορθώνεται.
6. Μπορείτε να έχετε μαζί σας φορητό υπολογιστή τσέπης (κομπιουτεράκι),
απαγορεύονται ωστόσο οποιαδήποτε άλλα μέσα ή βοηθήματα, όπως σημειώσεις,
κινητά τηλέφωνα, tablets κτλ.
7. Κανείς υποψήφιος δεν μπορεί να αντιγράφει, να ενοχλεί ή να συνεργάζεται με άλλους
συν-υποψηφίους.
8.

Απαγορεύεται η διακοπή της διαδικασίας καθ’ οποιονδήποτε τρόπο καθώς και η
υποβολή ερωτημάτων και αιτημάτων για διευκρινίσεις κατά τη διάρκεια των
εξετάσεων. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θεωρεί ότι υπάρχει ασάφεια
ή λάθος στα θέματα των εξετάσεων, θα πρέπει να το γνωστοποιεί μετά το
πέρας της διαδικασίας στη Γραμματεία, αποκλειστικά μέσω e-mail, η δε
Γραμματεία με τη σειρά της θα φροντίζει να ενημερώσει την Επιτροπή
Εξετάσεων που θα μεριμνήσει σχετικά.

9. Υποψήφιος που δεν συμμορφώνεται με τις αναφερθείσες οδηγίες Νο 6 έως 8,
ή παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία των εξετάσεων, θα
μηδενίζεται το γραπτό του και δεν θα επιστρέφονται τα εξέταστρα. Η Ένωση
Αναλογιστών διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει οποιαδήποτε άλλη ποινή
κρίνει αρμόζουσα προκειμένου να διασφαλίσει το κύρος της ως Φορέας
Πιστοποίησης.
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10. Παρακαλούμε θερμά να φροντίζετε για ένα ευανάγνωστο αποτέλεσμα στο γραπτό σας.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Ονοματεπώνυμο___________________________________________________________

Υπογραφή
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