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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ………………………………………………………………………… δηλώνω υπεύθυνα ότι 

αποδέχομαι και δεσμεύομαι ανεπιφύλακτα με δική μου θέληση τα κάτωθι, στα πλαίσια άσκησης των 

καθηκόντων μου. 

1) Να εκτελώ τα καθήκοντα και να εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου στην EAE με τρόπο 

επαγγελματικό, έντιμο και ειλικρινή, καθώς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. 

2) Να υπακούω και τηρώ τις αρχές που διέπουν τον παρόντα Κώδικα και τους όρους που 

αναφέρονται στο παρόν, προς το κοινό καλό, αλλά και προκειμένου να οικοδομηθεί και 

διαδοθεί η εμπιστοσύνη προς το επάγγελμα του Αναλογιστή. 

3) Να τηρώ την πολιτική εμπιστευτικότητας και ασφάλειας της EAE και ουδέποτε να 

αποκαλύπτω, μεταδίδω ή αναπαράγω εμπιστευτικές πληροφορίες. 

4) Να μην ενεργώ με τρόπο που να ζημιώνω άμεσα ή έμμεσα την EAE και τους πελάτες της 

Ένωσης. 

5) Να μην αποδέχομαι, εγώ ο ίδιος ή πρόσωπα που εξαρτώνται από εμένα, πληρωμές, δώρα ή 

κάθε άλλο ωφέλημα από τρίτους, από τους υποψηφίους ή από εκπροσώπους αυτών ή κάθε 

άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, προ, κατά και μετά την άσκηση των καθηκόντων μου. 

6) Να εφαρμόζω την αρχή της Ίσης και Δίκαιης μεταχείρισης σε όλα τα πρόσωπα (προσωπικοί 

πελάτες, υποψήφιοι) με τα οποία έρχομαι σε άμεση ή έμμεση επαφή στα πλαίσια της 

εκτέλεσης των καθηκόντων μου. 

7) Να μην κάνω διακρίσεις στους πελάτες, υποψηφίους ή εκπροσώπους αυτών σύμφωνα με το 

φύλο, την εθνικότητα, την ιθαγένεια, το θρήσκευμα, την οικογενειακή, επαγγελματική, 

οικονομική ή πολιτική κατάσταση. 

8) Να μην εμπλέκω τα συμφέροντα των πελατών μου με τα προσωπικά μου συμφέροντα. 

9) Να μην αποκρύπτω από την EAE γεγονότα και πληροφορίες που μπορούν να βλάψουν 

άμεσα ή έμμεσα την Ένωση και τους πελάτες της. 

10) Να τηρώ εχέμυθα γεγονότα και πληροφορίες και να μην αποκαλύπτω παρά μόνο όταν αυτά 

απαιτούνται από την EAE ή αρμόδια όργανα της πολιτείας. 

11) Να διαφυλάσσω και προστατεύω οποιοδήποτε στοιχείο, έγγραφο, πληροφορία, προϊόν ή 

υπηρεσία το οποίο τεθεί εις γνώση μου κατά τη διάρκεια της εργασίας/ συνεργασίας μου με 

την EAE και ότι δεν θα αποκαλύψω, μεταδώσω ή αναπαράγω στοιχεία σχετικά με αυτά σε 

μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

12) Να επιδεικνύω απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα, αξιοπρέπεια και τιμή των 

συναδέλφων μου, των συνεργατών μου, των πελατών της EAE και των υποψηφίων για 

Πιστοποίηση ή νόμιμων εκπρόσωπων αυτών. 

13) Να απέχω, κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, από κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι 

δυνατό να δημιουργήσει την υπόνοια ότι καταφεύγω σε παραπλάνηση ή εξαπάτηση των 

πελατών της EAE και των υποψηφίων, προσέλκυση πελατείας, προσωπική διαφήμιση ή 

αθέμιτο ανταγωνισμό στην EAE. 

14) Να απέχω από κάθε ενέργεια ή παράλειψη που είναι δυνατό να θίξει το αίσθημα της 

προσωπικής ελευθερίας και την ελεύθερη βούληση των πελατών και υποψηφίων προς 

πιστοποίηση της EAE. 

15) Να παρέχω τη συνδρομή μου στους πελάτες και στους υποψηφίους προς πιστοποίηση της 

EAE με κάθε θεμιτό μέσο και τρόπο, καθώς και να τους προστατεύω από οποιαδήποτε 

βλάβη, ζημία ή κίνδυνο, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον. 

16) Να διατηρώ άριστες σχέσεις με τους συναδέλφους μου και συνεργάτες μου κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων μου, παραμερίζοντας κάθε διαφορά με γνώμονα το συμφέρον 

των πελατών, των υποψηφίων και την εύρυθμη λειτουργία της EAE. 

17) Να ακολουθώ τις υποδείξεις των προϊσταμένων μου για αποτελεσματικότερη και 

αποδοτικότερη εκτέλεση των καθηκόντων μου. 
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18) Να ενημερώνομαι και επιμορφώνομαι συνεχώς, ώστε να βελτιώνω τις θεωρητικές και 

πρακτικές μου γνώσεις, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρω. 

19) Να μεριμνώ ώστε οι υπηρεσίες που παρέχω να είναι κατάλληλες προς τις απαιτήσεις και τις 

ανάγκες των αποδεκτών/ πελατών. Ως προς αυτό θα λαμβάνω υπόψη τους νομικούς και 

άλλους κανόνες που αφορούν το θέμα, καθώς και άλλους ενδιαφερομένους πέραν των 

αποδεκτών/ πελατών, όπως οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων μίας ασφαλιστικής επιχείρησης ή οι 

ασφαλισμένοι εντός ασφαλιστικού ταμείου ή κάθε πρόσωπο τα συμφέροντα του οποίου 

επηρεάζονται από την εργασία μου. 

20) Να μεριμνώ ώστε να συμφωνώ από κοινού με τον αποδέκτη των υπηρεσιών μου, το σκοπό 

και τη φύση του κάθε ανατιθέμενου έργου ή καθήκοντος, καθώς και την σχετική αμοιβή. 

21) Να αναφέρω άμεσα στους προϊσταμένους μου και να ζητώ εξαίρεση από τα καθήκοντά μου, 

εφόσον διαπιστώσω ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με τον εργοδότη ή τους πελάτες, 

καθώς και εφόσον διατηρώ ή διατηρούσα στο παρελθόν, σχέσεις, άμεσες ή έμμεσες, με 

εξεταζόμενους (υποψηφίους για πιστοποίηση), που μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να θίξει 

την αμεροληψία, την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητά μου ή/ και της διαδικασίας και των 

αποτελεσμάτων της πιστοποίησης. Για τέτοιες περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων θα 

λαμβάνονται μέτρα, τα οποία θα τίθενται σε γνώση και συναίνεση του αποδέκτη και αφού η 

συναίνεση αυτή γίνει γνωστή σε άλλους χρήστες που εμπλέκονται με το έργο ή τις 

υπηρεσίες μου. 

22) Να επικοινωνώ ξεκάθαρα, με σαφήνεια, ακρίβεια και ευκρίνεια, γραπτά ή προφορικά, με 

τους αποδέκτες των υπηρεσιών μου (ή/ και τρίτα μέρη που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα 

στο έργο ή τις υπηρεσίες μου), καθιστώντας τη σχέση μου με τους αποδέκτες/ πελάτες 

κατάλληλη ως προς το σκοπό της επικοινωνίας, τη σημαντικότητά της ως προς τον 

αποδέκτη, καθώς και ως προς το εκτελούμενο έργο ή υπηρεσία μου. 

23) Να συνεργαστώ πλήρως σε κάθε επίσημη διαδικασία διερεύνησης, η οποία θα δρομολογηθεί 

από την EAE ή θιγόμενο πρόσωπο, σε περίπτωση παράβασης του παρόντος Κώδικα. 

24) Να συμμορφώνομαι με τους κανόνες και διαδικασίες της EAE (Γενικός Κανονισμός 

Πιστοποίησης Προσώπων, Ειδικοί Κανονισμοί Πιστοποίησης Προσώπων, Σύστημα 

Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17024). 

25) Να μεριμνώ ώστε να μη γίνεται αντιγραφή του Πιστοποιητικού μου, παρά μόνο στο σύνολό 

του και μόνο για σκοπούς που άπτονται των υπηρεσιών μου ως πιστοποιημένος 

Αναλογιστής. 

26) Να μεριμνώ ώστε η πιστοποίησή μου να μην χρησιμοποιείται με παραπλανητικό ή δόλιο 

τρόπο, στο βαθμό που εκθέτει τόσο εμένα, όσο και την ΕΑΕ. 

27) Να ακολουθώ τις διαδικασίες επιτήρησης της πιστοποίησής μου, σύμφωνα με τα ισχύοντα 

στους σχετικούς Κανονισμούς Πιστοποίησης Προσώπων και τις σχετικές διαδικασίες του 

Συστήματος Διαχείρισης της ΕΑΕ. 

28) Να ενημερώνω εγκαίρως την ΕΑΕ σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορώ ή δε 

θέλω να διατηρήσω την πιστοποίησή μου, μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού του 

Αναλογιστή, ή εφόσον επιθυμώ να διαγραφώ από το Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων 

που τηρεί η ΕΑΕ. 

29) Να σταματήσω να επικαλούμαι την πιστοποίησή μου σε περίπτωση αναστολής της 

πιστοποίησης και ανάκλησης του Πιστοποιητικού μου. Σε αυτήν την περίπτωση, το οφείλω 

να επιστρέψω το πρωτότυπο Πιστοποιητικό μου εντός ενός (1) μήνα από την ανάκλησή του, 

καθώς και να επιστρέψω τα όποια αντίγραφα διαθέτω στην κατοχή μου. 

 

 

Με τη χορήγηση της πιστοποίησής μου, ο παρών Κώδικας νοείται ότι παρέχει στοιχεία 

συμφωνητικού με το οποία συμβάλλομαι με την ΕΑΕ, σύμφωνα με το οποίο δηλώνω ότι: 



 

ΚΩΔΙΚΑΣ                           

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΔ01 

 

ΚΔ01 / Έκδοση 01  3/3 

 

 Συμμορφώνομαι με τις σχετικές διατάξεις του σχήματος πιστοποίησης και δε 

χρησιμοποιώ το Πιστοποιητικό μου με παραπλανητικό τρόπο. 

 Δε χρησιμοποιώ την πιστοποίησή μου με τέτοιο τρόπο που να φέρει την ΕΑΕ σε 

κατάσταση ανυποληψίας και δεν κάνω δηλώσεις σχετικά με την πιστοποίηση, τις οποίες 

η ΕΑΕ θεωρεί παραπλανητικές ή μη επιτρεπτές. 

 Διατυπώνονται οι ισχυρισμοί αναφορικά με την πιστοποίηση, σε σχέση μόνο με το πεδίο 

εφαρμογής για το οποίο έχει απονεμηθεί η πιστοποίησή μου. 

 Οφείλω να διακόπτω τη χρήση όλων των ισχυρισμών μου που σχετίζονται με την 

πιστοποίηση και οι οποίοι περιέχουν οποιαδήποτε αναφορά στην ΕΑΕ ή στην 

πιστοποίηση, αφού έχει προηγηθεί αναστολή ή ανάκληση της πιστοποίησης, και να 

επιστρέφω οποιοδήποτε πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από την ΕΑΕ.  

 

 

Εγκρίνω την παροχή των προσωπικών μου πληροφοριών, που η EAE διαθέτει για το πρόσωπό 

μου σε περίπτωση που το επιβάλλει η σχετική ισχύουσα νομοθεσία ή δικαιολογείται από το 

δημόσιο συμφέρον. 

 

 

 

 

Ο/Η Δηλών/Δηλούσα ____________________________ Ημερομηνία ____/____/________ 

  

                                                       

Η Δήλωση υπεγράφη παρουσία του ____________________________________________ 

 (Εκπρόσωπος της EAE) 

 


