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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο 
«ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» με αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 083563402000 (εφεξής για λόγους 
συντομίας καλούμενη  «Εταιρεία»), κατάρτησε την παρούσα Πολιτική προκειμένου 
διασφαλίζει ότι η Εταιρεία είναι σε θέση να λειτουργεί αποτελεσματικά ελαχιστοποιώντας 
την επίπτωση των κινδύνων στην λειτουργία της και τα οικονομικά της μεγέθη. 
 
Η παρούσα πολιτική καταρτίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν.4706/2020, την 
απόφαση 1/891/30.09.2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που 
οικειοθελώς έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας της 
Εταιρείας. 
 
2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 
Η παρούσα Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης (εφεξής «Πολιτική»), αποσκοπεί στον 
καθορισμό της διαδικασίας αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων (Risk Assessment), 
τις διαδικασίες διαχείρισης και απόκρισης της Εταιρείας σε αυτούς (Risk Response) και τις 
διαδικασίες παρακολούθησης της εξέλιξης των κινδύνων (Risk Monitoring).  
Λειτουργεί συμπληρωματικά της ήδη εφαρμοζόμενης διαδικασίας του Ενιαίου Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Πληροφοριών (Πρότυπα ISO 9001:15, 
ISO 14001:15 και ISO 27001:2013) – διαδικασία PR11-Risk Assessment . 
 
Η Πολιτική εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του. 

Η αναθεώρηση της πραγματοποιείται εκτάκτως όποτε απαιτείται.  

 
3. ΕΜΒΕΛΕΙΑ 

 

Η Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων, δεσμεύει τη Διοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου. 

Για την εφαρμογής της υπόχρεος είναι ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων και τα μέλη της 

επιτροπής ελέγχου. 

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

4.1 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας αντιλαμβάνεται ότι είναι εκτεθειμένη σε ένα επιχειρησιακό 
περιβάλλον με διαφόρων μορφών και τύπων κινδύνων.  
Για αυτό το λόγο  έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων ώστε να 
είναι σε θέση να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά ελαχιστοποιώντας την επίπτωση των 
κινδύνων στην λειτουργία της και τα οικονομικά της μεγέθη.  
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Η αποτελεσματικότητα του Συστήματος βασίζεται στη δέσμευση και στην υποστήριξη της 
Διοίκησης και των εμπλεκόμενων στελεχών.  
 
Στο παρόν έγγραφο ορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας του Συστήματος 
Διαχείρισης Κινδύνων . 

 
 
4.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Η πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων υιοθετείται και εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους 

(συμπεριλαμβανομένων και των διευθυντών της Εταιρείας), ο οποίοι εμπλέκονται σε 

δραστηριότητες που εμπεριέχουν κινδύνους, με σκοπό να αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό 

Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων στην Εταιρεία.  

Τα όργανα που είναι υπεύθυνα για την διαχείριση κινδύνων είναι τα ακόλουθα:  

 Διοικητικό Συμβούλιο  

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη γενική ευθύνη καθορισμού, έγκρισης και επίβλεψης της 

εφαρμογής της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων και κυρίως της διάθεσης για ανάληψη 

κινδύνων. Ταυτόχρονα διασφαλίζει τη συμβατότητα της εν λόγω πολιτικής, με τον 

στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρίας.   

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι αρμόδιο για να:  

α. Διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

της Εταιρείας που αποβλέπει στην αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών 

κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και λειτουργία της.    

β. Προσδιορίζει στόχους, σχεδιάζει πολιτικές και θέτει όρια για τη Διαχείριση Κινδύνων, 

προσδιορίζοντας το συνολικό στρατηγικό πλαίσιο διαχείρισης των βασικών κινδύνων 

της Εταιρείας (δηλ. το εφαρμοστέο σε όλη την Εταιρεία όριο ανάληψης κινδύνου 

αγοράς κ.λπ. ή συγκεκριμένων ομάδων ή συγκεντρώσεων αυτής).    

γ. Διασφαλίζει ότι τα ανώτερα στελέχη έχουν λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα 

σύμφωνα με εγκεκριμένες πολιτικές και παρακολουθεί τις μετρήσεις της διαχείρισης 

κινδύνων συστηματικά.  

Ειδικότερα τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υφιστάμενες καταστάσεις 

κρίσεων ή κινδύνων, καθώς και όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες να ληφθούν μέτρα τα 

οποία αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρεία, όπως όταν πρόκειται να 

ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους 

κινδύνους που αναλαμβάνονται, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί 

εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε από κοινού είτε χωριστά, υποβάλλοντας σχετική 

έκθεση με τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις τους.  
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Υπεύθυνος  Διαχείρισης Κινδύνων   

Βασικές αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων είναι :   

α. Ο εντοπισμός, αξιολόγηση και αναφορά των σημαντικότερων κινδύνων, καθώς και η 

εύρεση των κατάλληλων μεθόδων για ελαχιστοποίηση αυτών.  

β. Εισηγείται σχετικά με το Risk Rrofile και Risk Appetite της Εταιρείας.  

γ. Εισηγείται σχετικά με τις πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου.  

δ. Εισηγείται σχετικά με τη συνολική στρατηγική διαχείρισης κινδύνων.  

ε. Εκτιμά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις επί των υφιστάμενων και μελλοντικών κινδύνων.  

στ. Υποβάλει εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνων και λοιπές αναφορές.  

O Υπεύθυνος  Διαχείρισης Κινδύνων δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος  για οτιδήποτε άλλο 

πέρα των συμβουλευτικών και ελεγκτικών του δραστηριοτήτων, οι οποίες εκτελούνται με 

προληπτικό και συμβουλευτικό τρόπο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Εταιρεία 

αναγνωρίζει, αξιολογεί και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά υφιστάμενους και ενδεχόμενους 

κινδύνους.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας φέρει την τελική ευθύνη για την επαρκή και 

αποτελεσματική λειτουργία Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, που αποβλέπει 

μεταξύ άλλων στην αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με 

την επιχειρηματική της δραστηριότητα και λειτουργία.  

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων είναι υπάλληλος πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση 

των καθηκόντων του.  

Επίσης είναι ανεξάρτητος από τις υπόλοιπες επιχειρησιακές μονάδες της Εταιρείας και 

αναφέρεται διοικητικά στον  Διευθύνοντα Σύμβουλο και λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου 

της Εταιρείας. Η διοικητική αναφορά σχετίζεται με τη διευκόλυνση της καθημερινής 

λειτουργίας (όπως η έγκριση αδειών, κ.λ.π.).  

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές, με το αντικείμενο 

των εργασιών του πληροφορίες και μπορεί να χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους 

τρόπους επικοινωνίας εντός της Εταιρείας χωρίς περιορισμούς, προκειμένου να εκτελέσει τα 

καθήκοντά του.   

Ο Υπεύθυνος  Διαχείρισης Κινδύνων έχει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και την εμπειρία 

που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Εφόσον κριθεί απαραίτητο 

συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης που άπτονται του αντικειμένου της εργασίας του.  

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων προετοιμάζει ετήσιο πρόγραμμα δράσης / ελέγχου στο 

οποίο καθορίζονται οι απαιτούμενοι πόροι που απαιτούνται για τη λειτουργία της μονάδας, 

περιοχές ελέγχου (πολιτικές, διαδικασίες κ.λ.π.), τυχόν εκπαιδεύσεις, οι εκθέσεις ελέγχου 

και εκθέσεις προόδου της Εταιρείας σε σχέση με τη αντιμετώπιση τυχόν ευρημάτων,  οι 

συναντήσεις με την Επιτροπή Ελέγχου, κ.λ.π..  

Βασικές αρμοδιότητες του Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων είναι:  
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α. Καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.  

β. Αναπτύσσει και χρησιμοποιεί κατάλληλη μεθοδολογία για όλους τους κινδύνους που 

εκτίθεται η εταιρεία. 

γ. Προτείνει όρια παρακολούθησης για κάθε τύπο κινδύνου. 

δ. Διασφαλίζει ότι τα ανώτερα στελέχη και οι Risk Owners λαμβάνουν τα απαραίτητα 

μέτρα σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες για να διαχειρίζονται 

το κίνδυνο . 

ε. Παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή  της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων 

και αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο πιθανές 

αποκλίσεις.  

στ. Συμμετέχει σε επιχειρηματικές αποφάσεις, όπου η εταιρεία αναλαμβάνει 

σημαντικούς κινδύνους, π.χ. νέα προϊόντα, νέες έργα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς,  

διαδικασίες κ.α.  

ζ. Λειτουργεί συντονιστικά σε όλα τα συμβούλια αξιολόγησης διεργασιών (processes), 

κινδύνων και δικλείδων ασφαλείας.  

η. Προετοιμάζει και υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο, περιοδικές αναφορές που 

σχετίζονται με τους κινδύνους της Εταιρείας. 

θ. Καταρτίζει ετησίως συγκεντρωτική έκθεση / απολογισμό.  

ι. Συνεισφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο έτσι ώστε να προσδιορίζονται οι στόχοι, να 

σχεδιάζονται οι πολιτικές και να τίθενται τα όρια για την διαχείριση κινδύνων.   

ια. Συνεισφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο έτσι ώστε να καθορίζονται τα όρια ανοχής 

στον κίνδυνο.  

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια εξωτερικού συμβούλου, 

κατόπιν έγκρισης του Διευθύνοντος Συμβούλου, για να συνδράμει στην εκτέλεση των 

εργασιών του.  

Οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνου Διαχείρισης 

Κινδύνων της Εταιρείας δύναται να ανατεθούν στο ίδιο πρόσωπο κατόπιν απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Ελέγχου.  

 Υπεύθυνοι Τμημάτων αναφορικά με τη Διαχείριση Κινδύνων   

Ο Υπεύθυνος  Διαχείρισης Κινδύνων βασίζεται στους προϊσταμένους των τμημάτων της 

Εταιρείας για τη διαχείριση κινδύνων αναφορικά με τις επιμέρους λειτουργίες / τμήματα 

της Εταιρείας .  

Ενσωματώνουν την πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων και το πλαίσιο διάθεσης για ανάληψη 

κινδύνων στις καθημερινές εργασίες και περιορίζουν τις δραστηριότητές τους εντός των 

εγκεκριμένων ορίων. Εφαρμόζουν ελέγχους και διαδικασίες ώστε να είναι σε θέση να 

εντοπίζουν έγκαιρα τυχόν αποκλίσεις από το εγκεκριμένο πλαίσιο. Παρέχουν άμεσα στη 

Διοίκηση και τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων, την απαιτούμενη πληροφόρηση, με 

σαφήνεια και ακρίβεια.  

Επιτροπή Ελέγχου  
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Η Επιτροπή Ελέγχου συμβουλεύει και υποστηρίζει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων 

προκειμένου να εκπληρώσει τις αρμοδιότητές του.  

Η Επιτροπή Ελέγχου εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο δράσης του Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων 

και είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση εφαρμογής του.  

Εξετάζει τις εκθέσεις του Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων και τα ευρήματα και αξιολογεί 

την πληρότητα και επάρκεια τους. Επίσης, επισκοπεί τις σχετικές εισηγήσεις αναφορικά με 

τον καθορισμό των κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών.  

Η Επιτροπή Ελέγχου μεταξύ άλλων παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος 

διαχείρισης κινδύνων μέσω της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αλλά και του Υπεύθυνου της 

Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα επισκοπεί τη διαχείριση των κυριότερων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων της Εταιρείας και την περιοδική αναθεώρησή τους.  

Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογεί τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για τον εντοπισμό και 

την παρακολούθηση των κινδύνων, την αντιμετώπιση των κυριότερων από αυτούς μέσω του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τη 

γνωστοποίησή τους στις δημοσιοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες με ορθό 

τρόπο.  

Για τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω ενεργειών, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει το 

Διοικητικό Συμβούλιο με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις εφαρμογής 

διορθωτικών ενεργειών, εφόσον κριθεί σκόπιμο.  

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου   

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιεί τη δική της ανεξάρτητη αξιολόγηση στο 

πλαίσιο της Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Διασφαλίζει ότι, έχει τεθεί σε 

λειτουργία σύστημα εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας και ότι, όλοι οι εμπλεκόμενοι ασκούν 

τις αρμοδιότητές τους, όπως προβλέπονται από τις πολιτικές και τις διαδικασίες που ορίζει 

η πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας. Εφόσον διαπιστώσει παρεκκλίσεις, από το 

εγκεκριμένο πλαίσιο διάθεσης για ανάληψη κινδύνων, προβαίνει σε σχετικές συστάσεις και 

παρακολουθεί την εξάλειψη των τυχόν παρεκκλίσεων.    

Παρέχει τακτικά εκτιμήσεις του πλαισίου διάθεσης για ανάληψη κινδύνων, σε επίπεδο 

Εταιρείας, καθώς και σε χαμηλότερα επίπεδα όπως ανά τμήμα / λειτουργία ανάλογα με την 

περίπτωση.   

Ελέγχει, εάν οι υπερβάσεις των ορίων κινδύνου, εντοπίζονται έγκαιρα και επικοινωνούνται 

στα αρμόδια κλιμάκια. 

4.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

4.3.1 ΣΚΟΠΟΣ 

 

Η διαδικασία  περιγράφει τη μεθοδολογία καθορισμού του πλαισίου λειτουργίας, της 
αναγνώρισης αναγκών και προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών, του πεδίου εφαρμογής 
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του συστήματος διαχείρισης και τελικώς της υλοποίησης ενεργειών αναγνώρισης, 
αξιολόγησης και διαχείρισης απειλών και ευκαιριών.   
 
4.3.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται για όλες τις λειτουργίες της εταιρείας. 
 

4.3.3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Διοίκηση: αρμόδια για τον καθορισμό των στόχων, τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση 
των κινδύνων/ευκαιριών, τη συμπλήρωση του εντύπου RISK ASSESSMENT σε συνεργασία με 
τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων (ΥΔΚ) 
Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων (ΥΔΚ): αρμόδιος για την εκτέλεση όλης της διαδικασίας, 
τη συμπλήρωση των εντύπων και την τήρηση των αρχείων.   
 
4.3.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

4.3.4.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Τα στάδια υλοποίησης της μεθοδολογίας της παρούσης είναι τα εξής: 

I. Καταγραφή του Πλαισίου Λειτουργίας της εταιρείας (CONTEXT_1) στο έντυπο RISK 

ASSESSMENT (F11_1) αναφορικά με τα στοιχεία του οργανισμού και την βασική 

παρουσίαση της εταιρείας, την χωροθέτηση της εταιρείας, την ανάλυση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας και τέλος το όραμα της εταιρείας 

II. Καταγραφή διεργασιών, υπεύθυνων τήρησης και απαιτούμενων πόρων (PROCESSES) 

στο έντυπο RISK ASSESSMENT (F11_1). Παράλληλα σχηματοποιείται η 

αλληλεπίδραση των διεργασιών.   

III. Καταγραφή του Πλαισίου Λειτουργίας της εταιρείας (CONTEXT_2) στο έντυπο RISK 

ASSESSMENT (F11_1) αναφορικά με τις εσωτερικές και εξωτερικές παραμέτρους που 

επηρεάζουν την λειτουργία της εταιρείας. Στόχος είναι να εντοπισθούν όλα τα 

δυνατά και αδύναμα σημεία & απειλές και ευκαιρίες που πηγάζουν από εσωτερικές 

παραμέτρους και εξωτερικές παραμέτρους αντίστοιχα. 

IV. Καταγραφή των Ενδιαφερόμενων Μερών (INTERESTED PARTIES) στο έντυπο RISK 

ASSESSMENT (F11_1) έτσι ώστε να αποτυπωθούν όλες οι ανάγκες και οι προσδοκίες 

τους. 

V. Καθορισμός των στόχων της εταιρείας και της κλίμακας μέτρησης επίπτωσης 

(OBJECTIVES AND IMPACT SCALE) στο έντυπο RISK ASSESSMENT (F11_1) που θα 

αξιοποιηθεί για την αξιολόγηση κινδύνων 

VI. Αναγνώριση όλων των κινδύνων και ευκαιριών ανά κατηγορία επιχειρησιακού 

κινδύνου / ευκαιρίας (RISK ASSESSMENT) στο έντυπο RISK ASSESSMENT (F11_1) και 

παράλληλα καταγραφή της εκάστοτε πηγής κινδύνου και του εξεταζόμενου σεναρίου 
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VII. Καταγραφή των υφιστάμενων μέτρων ελέγχου / διαχείρισης των κινδύνων ή των 

ευκαιριών (RISK ASSESSMENT) στο έντυπο RISK ASSESSMENT (F11_1) 

VIII. Διενέργεια αξιολόγησης κινδύνων και ευκαιριών ως προς τους στόχους της εταιρείας 

(RISK ASSESSMENT) στο έντυπο RISK ASSESSMENT (F11_1) 

IX. Διαχείριση κινδύνων σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (RISK 

TREATMENT) στο έντυπο RISK ASSESSMENT (F11_1) 

 

4.3.4.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

 

4.3.4.2.1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
Το σύνολο της αναγνώρισης και αξιολόγησης κινδύνων και ευκαιριών καθώς και της 
στοχοθέτησης της εταιρείας και της Διαχείρισης των κινδύνων και ευκαιριών τεκμηριώνεται 
στο έντυπο RISK ASSESSMENT (F11_1). Για την διασφάλιση της ορθής συμπλήρωσής στην 
παρούσα παράγραφο δίνεται αναλυτική περιγραφή των πεδίων του εντύπου καθώς και του 
τρόπου συμπλήρωσής του. Το έγγραφο αυτό έχει την εξής εσωτερική διάρθρωση: 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται κάθε επιμέρους φύλλο εργασίας. 

✓ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: Το ημερολόγιο εκδόσεων είναι ένας πίνακας με τις 

παρακάτω στήλες: 

o Ημερομηνία επικαιροποίησης ή ανασκόπησης του αρχείου 

o Σχετική Σελίδα Εγγράφου: επιλέγεται κάθε μια σελίδα του εγγράφου που 

έγινε κάποια αλλαγή/αναθεώρηση. Σε περίπτωση ανασκόπησης χωρίς 

ανάγκη επικαιροποίησης τότε μόνο επιλέγεται ως Σελίδα το ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ. 

o Κατηγορία αλλαγής: επιλέγεται μια από τις παρακάτω εναλλακτικές: 

▪ Ανασκόπηση άνευ αλλαγών: για την τεκμηρίωση της ετήσιας 

ανασκόπησης σε περίπτωση που δεν υπήρχε ανάγκη 

επικαιροποίησης του αρχείου 

▪ Επικαιροποίηση assessment λόγω ανασκόπησης: για την 

τεκμηρίωση της ετήσιας ανασκόπησης εφ’ όσον προέκυψε ανάγκη 

τροποποίησης του αρχείου 

▪ Επικαιροποίηση treatment ad hoc: για την τεκμηρίωση 

οποιασδήποτε μεταβολής της σελίδας RISK TREATMENT του αρχείου 

σε μη προγραμματισμένο διάστημα 

o Αναλυτικά στοιχεία τροποποιήσεων: δίνεται πλήρης περιγραφή αλλαγών 

του εγγράφου όπως «Εισαγωγή κινδύνων με κωδικό ΧΧΧ και ΧΧΧ» ή 

«Επικαιροποίηση Risk Treatment για τον κίνδυνο με κωδικό XXX – σειρά excel 

Νο ΧΧΧ» 

✓ CONTEXT_1: Υπάρχουν 4 ενότητες προς συμπλήρωση: 
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o ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Γίνεται καταγραφή των δεδομένων 

αναφορικά με εταιρική εικόνα, ανθρώπινο δυναμικό, οργανωτική δομή 

εταιρείας και πόρους της εταιρείας 

o ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: γίνεται 

καταγραφή θεμάτων αναφορικά με την έδρα της εταιρείας αλλά και την 

γεωγραφική εξάπλωση των δραστηριοτήτων της. Επίσης καταγράφεται το 

status εντός της αγοράς όπως γίνεται αντιληπτό από την εταιρεία 

o ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ / ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: καταγράφονται 

αναλυτικά όλες οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας 

o ΟΡΑΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: παρουσιάζεται το όραμα της εταιρείας όπως δηλώνεται 

από τους Διαχειριστές της εταιρείας 

✓ PROCESSES: καταγράφονται όλες οι διεργασίες της εταιρείας, ο υπεύθυνος τήρησης 

κάθε διεργασίες και οι εισερχόμενοι πόροι. Στη συνέχεια περιγράφεται η 

αλληλεπίδραση των διεργασιών αυτών. 

✓ CONTEXT_2: καταγράφονται όλες οι εσωτερικές και εξωτερικές παράμετροι που 

επηρεάζουν θετικά και αρνητικά την λειτουργία της εταιρείας.  

✓ INTERESTED PARTIES:  καταγράφονται όλες οι κατηγορίες ενδιαφερόμενων μερών 

και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ή προσδοκίες τους.  

✓ OBJECTIVES AND IMPACT SCALE: στο φύλλο εργασίας αυτό καταγράφονται όλοι οι 

Στόχοι (objectives) της εταιρείας βάση των οποίων γίνεται και η ανάλυση κινδύνων 

και ευκαιριών.  

✓ RISK ASSESSMENT: στο φύλλο εργασίας αυτό καταγράφονται όλοι οι κίνδυνοι και οι 

ευκαιρίες και αξιολογούνται ως προς όλους τους στόχους της εταιρείας.  

✓ RISKS & PROCESSES: στο φύλλο εργασίας αυτό για κάθε διεργασία της εταιρείας (βλ. 

φύλλο PROCESSES) αντιστοιχούνται οι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι και ευκαιρίες που 

δύναται να τις επηρεάσουν (βλ. φύλλο RISK ASSESSMENT).   

✓ RISK TREATMENT: για κάθε ευκαιρία ή κίνδυνο που οφείλει ή που επιλέγει η εταιρεία 

να διαχειριστεί με οποιαδήποτε από τις αποδεκτές μεθόδους συμπληρώνεται αυτό 

το φύλλο εργασίας.  

 

4.3.4.2.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Η αρχική εφαρμογή της μεθοδολογίας έγινε πριν την υιοθέτηση του συστήματος καθώς 
αποτέλεσε εργαλείο για τον καθορισμό των απαιτήσεων τροποποίησης του ίδιου του 
συστήματος διαχείρισης. 
Τα αρχεία που προκύπτουν από την συμπλήρωση του εντύπου RISK ASSESSMENT (F11_1)ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής της μεθοδολογίας επαναξιολογούνται τουλάχιστον ετησίως ως 
προς την αρτιότητα των δεδομένων που εμπεριέχουν. Συγκεκριμένα κάθε Δεκέμβριο ο ΥΕΣ 
συντονίζει συνάντηση εργασίας με τη Διοίκηση για την ανασκόπηση των σχετικών αρχείων. 
Αν κριθεί απαραίτητο γίνεται και επικαιροποίηση του αρχείου. Παράλληλα γίνεται 
επικαιροποίηση ad hoc των σχετικών αρχείων ως εξής: 
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• Επικαιροποίηση Risk Assessment: εννοούμε οποιαδήποτε μεταβολή στο πλαίσιο 

λειτουργίας, στα ενδιαφερόμενα μέρη, στη στοχοθέτηση ή στην ίδια την αξιολόγηση 

κινδύνων. Αιτίες για τις μεταβολές αυτές μπορεί να είναι: 

o Αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας της εταιρείας 

o Μεταβολή (προσθήκη ή αφαίρεση) των ενδιαφερόμενων μερών της 

εταιρείας 

o Ανάγκη έκτακτης τροποποίησης της στοχοθέτησης της εταιρείας 

Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται νέο αρχείο (save as) για την αποφυγή απώλειας 

ιστορικών δεδομένων. 

• Επικαιροποίηση Risk Treatment: εννοούμε την διαρκή ενημέρωση του αρχείου 

προγραμμάτων της εταιρείας με βάσει την εξέλιξη των ενεργειών διαχείρισης 

κινδύνων (risk treatment) 

Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται η τρέχουσα έκδοση του αρχείου. 

Την ευθύνη για την υλοποίηση ενεργειών ανασκόπησης ή/και επικαιροποίησης των αρχείων 

έχει ο Υπεύθυνος Συστημάτων. Σε κάθε επικαιροποίηση συμπληρώνει αντίστοιχα το 

Ημερολόγιο Εκδόσεων του εντύπου RISK ASSESSMENT (F11_1). 

4.3.4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

 

4.3.4.3.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Η εταιρεία καταγράφει στο έντυπο RISK ASSESSMENT (F11_1) τις πληροφορίες για τα εξής 

θέματα: 

• ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

o Εταιρική εικόνα: το προφίλ της εταιρείας 

o Ανθρώπινο δυναμικό: παρουσίαση αναλυτικά των μελών της εταιρείας ή των 

κατηγοριών  

o Οργανωτική δομή εταιρείας: άτομα, ρόλοι και βασικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων 

o Πόροι της εταιρείας: ανθρώπινοι και υλικοί 

• ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

o Location εταιρείας: έδρα και παραρτήματα εταιρείας 

o Εμβέλεια εργασιών: η γεωγραφική έκταση έργων και πελατών της εταιρείας 

o Status εντός αγοράς: συγκριτικά και με ανταγωνιστές κτλ περιγραφή του 

επιπέδου της εταιρείας 

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ / ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

o Ανάλυση προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία 

• ΟΡΑΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

o Γενική στοχοθέτηση και όραμα όπως προκύπτει από την διοίκηση της 

εταιρείας  

• ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ  

o Καθορισμός διεργασιών, πόρων, υπεύθυνων τήρησης   
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o Αλληλεπίδραση διεργασιών 

 

Μετά την καταγραφή των παραπάνω γίνεται η αναγνώριση όλων των εσωτερικών και 

εξωτερικών παραμέτρων που επηρεάζουν την λειτουργία της εταιρείας καθώς και των 

ενδιαφερόμενων μερών. Για την διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας παρακάτω 

παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα για τις τρείς αυτές κατηγορίες. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ) 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ) 

Δομή του Οργανισμού Ανταγωνιστικό περιβάλλον Πελάτες 

Ρόλοι εντός του Οργανισμού Οικονομία Εργαζόμενοι 

Διαθεσιμότητα ικανού προσωπικού  Πολιτική κατάσταση Υπεργολάβοι – Συνεργάτες 

Σταθερότητα προσωπικού Νόμοι και Κανονισμοί Αρχές 

Διατήρηση προσωπικού Δημογραφική κατανομή πελατών Τοπική Κοινωνία 

Συνδικαλισμός Προσδοκίες Πελατών Διοικητικό Συμβούλιο 

Αποθεματικό Ειδικές απαιτήσεις Κλάδου Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις 

Πολιτισμός του Οργανισμού Lobbying Τράπεζες & Ιδρύματα Χρηματοδότησης 

 

Μετά την καταγραφή των παραπάνω εντοπίζονται και καταγράφονται όλα τα δυνατά και 
αδύναμα σημεία που πηγάζουν από εσωτερικές παραμέτρους, όλες οι απειλές και ευκαιρίες 
που πηγάζουν από εξωτερικές παραμέτρους και όλες οι απαιτήσεις και προσδοκίες των 
ενδιαφερόμενων μερών στα αντίστοιχα πεδία του εντύπου RISK ASSESSMENT (F11_1). 
 

4.3.4.3.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Η εταιρεία επιλέγει τους στόχους που αντιπροσωπεύουν το πλαίσιο λειτουργίας της καθώς 
και το ευρύτερο όραμα της διοίκησης. Για κάθε έναν στόχο επιλέγεται η κατάλληλη κλίμακα 
μέτρησης επίπτωσης. Η κλίμακα αυτή θα λαμβάνει τιμές πάντα από 1 έως 100 ενώ η τάση 
στην κλίμακα θα είναι 1 → 100 = Κακή ποιοτικά έκφραση → Καλή ποιοτικά έκφραση.  
Παρακάτω παρατίθεται παράδειγμα για την κατανόηση του τρόπου επιλογής της κλίμακας.  
Έστω ότι η εταιρεία επιλέγει ως στόχο (objective) την κερδοφορία της, με δεδομένο ότι η 
κλίμακα πρέπει να περιλαμβάνει και τα δύο άκρα (βέλτιστο - χειρότερο σενάριο), τότε μπορεί 
να είναι η ακόλουθη: 
 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ: ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ 

1  50 100 

1= -100% ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ 50= 0% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΖΙΡΟΥ 100= +100% ΤΟΥ 

ΤΖΙΡΟΥ 

 

Κατά τον καθορισμό της κλίμακας επίπτωσης ανά στόχο ορίζεται μια ποιοτική περιγραφή των 
ενδιάμεσων τιμών της κλίμακας, ήτοι: 1, 25, 50, 75, 100. Ως κλίμακα όμως μπορούν να 
αξιοποιηθούν κατά την αποτίμηση κινδύνων όλες οι ακέραιες τιμές μεταξύ 1 – 100. 
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Τόσο οι στόχοι όσο και η εκάστοτε κλίματα καταγράφονται στα αντίστοιχα πεδία του 
εντύπου RISK ASSESSMENT (F11_1). Για τις περιπτώσεις που ένας στόχος προκύπτει από 
περισσότερα κριτήρια χρησιμοποιείται το έντυπο Αξιολόγηση Επίδοσης (F11_3) ώστε να 
υπολογιστεί το άθροισμα κριτηρίων από τα οποία θα προκύψει ο στόχος. 
 
Τέλος, εκτός από τους στόχους καθορίζεται και το ουδέτερο σημείο της κλίμακας (neutral 

point) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των ευκαιριών αντίστοιχα. 
 
4.3.4.3.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

 

Μεθοδολογικά αναγνωρίζονται 3 κατηγορίες επιχειρησιακών κινδύνων και ευκαιριών με 

βάση την προέλευσή τους. Η κατηγοριοποίηση αυτή αξιοποιείται από την εταιρεία για την 

κατάταξη τελικώς των κινδύνων και την κωδικοποίησή τους για να διατηρείται 

ιχνηλασιμότητα στα αρχεία διακινδύνευσης. 

Οι κατηγορίες αυτές πιο συγκεκριμένα είναι: 

1. Εξωτερικά Συμβάντα (EXTERNAL EVENTS) 

2. Ανθρώπινοι πόροι και συστήματα (PERSONNEL OR SYSTEMS) 

3. Εσωτερική λειτουργία και διεργασίες (INTERNAL PROCESSES) 

Η μεθοδολογία αναγνώρισης και καταγραφής κινδύνων και ευκαιριών είναι η εξής: 

1. Η εταιρεία αξιοποιεί τα διαγράμματα ροής διεργασιών για τον εντοπισμό των 

κινδύνων και ευκαιριών. Με δεδομένο ότι ο κύκλος ζωής του προϊόντος της εταιρείας 

είναι η διάρκεια της σύμβασης του εκάστοτε έργου τα διαγράμματα ροής αφορούν 

μόνο την υλοποίηση της υπηρεσίας. 

2. Η βασική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι του brainstorming από τον Υπεύθυνο 

Συστημάτων, τους Διαχειριστές και τα μέλη της εταιρείας που επιλέγονται να 

συμμετέχουν σε σχετικές ομάδες εργασίας 

3. Αρχικώς εντοπίζονται για κάθε κατηγορία επιχειρησιακού κινδύνου όλες οι πηγές 

κινδύνων και ευκαιριών 

4. Στην συνέχεια καταγράφονται οι επιμέρους κίνδυνοι ή ευκαιρίες καθώς και τα 

εξεταζόμενα σενάρια (πχ EXTERNAL EVENT – ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ: σενάριο 1 = σεισμός, σενάριο 2 = πλημμύρες) 

5. Τέλος καταγράφεται στο σχετικό αρχείο το αναγνωριστικό Κ ή Ε για τους κινδύνους 

ή τις ευκαιρίες αντίστοιχα. 

6. Σε κάθε κίνδυνο ή ευκαιρία η εταιρεία δίνει μοναδικό κωδικό που συνδέεται με τις 

κατηγορίες, δηλαδή: 

a. Κωδικοί Εξωτερικών Συμβάντων: ΕΕ_xx (xx: αύξων αριθμός 

κινδύνου/ευκαιρίας) 

b. Κωδικοί Ανθρώπινων Πόρων και Συστημάτων: PS_xx (xx: αύξων αριθμός 

κινδύνου/ευκαιρίας) 
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c. Κωδικοί Εσωτερικής Λειτουργίας και διεργασιών: IP_xx (xx: αύξων αριθμός 

κινδύνου/ευκαιρίας) 

7. Παράλληλα συμπληρώνεται και ημερομηνία σύνταξης – τροποποίησης κάθε 

κινδύνου για να μπορεί αν υπάρχει ιχνηλασιμότητα μεταξύ των μεταβολών. 

Τέλος, για κάθε επιμέρους κίνδυνο ή ευκαιρία καταγράφονται στην αντίστοιχη στήλη 

(MEASURES) όλα τα υφιστάμενα μέτρα (πρακτικές, διαδικασίες, εξοπλισμός, έγγραφα κτλ) 

που θα ληφθούν υπόψη για την υλοποίηση της αξιολόγησης του κάθε κινδύνου και 

ευκαιρίας. 

Για κάθε ένα από τα αναγνωρισμένα σενάρια γίνεται καθορισμός της πιθανότητας εμφάνισης 

του σεναρίου λαμβάνοντας υπόψη την παρακάτω κλίμακα: 

• P = probability (πιθανότητα) 

• Το εύρος τιμών που λαμβάνει το κριτήριο της πιθανότητας είναι από 1 έως 10 (με 

επιλέξιμες όλες τις ενδιάμεσες ακέραιες τιμές). Η ποιοτική έκφραση των τιμών αυτών 

είναι ενδεικτικά η εξής: 

- 1 = είναι σχεδόν απίθανο να συμβεί ο εν λόγω κίνδυνος/ευκαιρία βάσει του 

επιλεγμένου σεναρίου (δεν έχει συμβεί ποτέ) 

- 3 = είναι μάλλον απίθανο να συμβεί ο εν λόγω κίνδυνος/ευκαιρία βάσει του 

επιλεγμένου σεναρίου 

- 5 = είναι πιθανό να συμβεί ο κίνδυνος/ευκαιρία βάσει του επιλεγμένου σεναρίου 

- 7 =  είναι δεδομένο ότι θα συμβεί ο κίνδυνος/ευκαιρία βάσει του επιλεγμένου 

σεναρίου χωρίς όμως επαναληψιμότητα  

- 10 = είναι δεδομένο ότι θα συμβεί ο κίνδυνος/ευκαιρία βάσει του επιλεγμένου 

σεναρίου και υπάρχει και επαναλαμβανόμενη εμφάνιση μέσα στο έτος. 

 

4.3.4.3.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Ο κάθε κίνδυνος αξιολογείται επιμέρους ως προς κάθε έναν από τους επιλεγμένους στόχους 

της εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ουσιαστική αξιολόγηση του κάθε κινδύνου βάσει 

του σχετικού σεναρίου ως προς τον βαθμό επίπτωσης στην επίτευξη των στόχων της 

εταιρείας. 

Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την τελική αξιολόγηση του κάθε αναγνωρισμένου 

κινδύνου είναι οι εξής: 

• I = impact (επίπτωση) 

• Αρχικώς γίνεται επιλογή τιμών βάσει της εκάστοτε κλίμακας μέτρησης επίπτωσης 

ανά στόχο της εταιρείας   έτσι ώστε να αποτυπωθεί η επίπτωση του κινδύνου εφ’ 

όσον υλοποιηθεί το σχετικό σενάριο κινδύνων. Αν κάποιο σενάριο δεν αφορά κάποιο 

στόχο τότε συμπληρώνεται το N/A (not applicable). 

• ΔΙ = η διαφορά σε απόλυτη τιμή μεταξύ του I και του στόχου της εταιρείας 
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• Τέλος γίνεται ο υπολογισμός του ΔΙ έτσι ώστε να αποτυπωθεί η βαρύτητα του 

συγκεκριμένου κινδύνου σε σχέση με τον στόχο. 

 

Η τελική κατάταξη κάθε κινδύνου γίνεται με την αντιστοίχιση του συνδυασμού των τιμών P 

και I (ως διαφορά από τον στόχο της εταιρείας) σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες 

κινδύνων: 

 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

Y
 

5
   

   
   

 1
0 

RECCURENT RISK 

P ≥ 5 

KAI 

I < 30 

CRITICAL RISK 

P ≥ 5 

KAI 

 I ≥ 30 

1
 

MINOR RISK 

P < 5 

KAI 

I < 30 

ESSENTIAL RISK 

P < 5 

KAI 

I ≥ 30 

  1 30                                                                                       100 

  ΔΙ (διαφορά Ι από τον εκάστοτε στόχο της εταιρείας) 

Με δεδομένο ότι οι περισσότερες τιμές που δίνονται σε κλίματα επιπτώσεων κατά την 

αξιολόγηση είναι μικρότερες από 60, στα πλαίσια του σχεδιασμού της παρούσης 

μεθοδολογίας επιλέχτηκε ως μέση τιμή στο εύρος τιμών του ΔΙ το 30 με κρίσιμο όριο το ≥30. 

Αντίστοιχα η μέση τιμή για την πιθανότητα είναι το 5 με κρίσιμο όριο το ≥5. Με βάση αυτά 

τα σημεία αναφοράς καθορίστηκε ο παραπάνω πίνακας. 

4.3.4.4  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

Σε πλήρη αντιστοίχιση με την μεθοδολογία αξιολόγησης των κινδύνων, η κάθε ευκαιρία 

αντίστοιχα αξιολογείται επιμέρους ως προς κάθε έναν από τους επιλεγμένους στόχους της 

εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται πρακτική αξιολόγηση της κάθε ευκαιρίας βάσει του 

σχετικού σεναρίου ως προς τον βαθμό συνδρομής της στην επίτευξη των στόχων της 

εταιρείας. 

Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την τελική αξιολόγηση της κάθε αναγνωρισμένης 

ευκαιρίας είναι οι εξής: 

• I = impact (επίπτωση) 

• Αρχικώς γίνεται επιλογή τιμών βάσει της εκάστοτε κλίμακας μέτρησης επίπτωσης 

ανά στόχο της εταιρείας   έτσι ώστε να αποτυπωθεί η συνδρομή της ευκαιρίας εφ’ 
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όσον υλοποιηθεί το σχετικό σενάριο ευκαιριών. Αν κάποιο σενάριο δεν αφορά 

κάποιο στόχο τότε συμπληρώνεται το N/A (not applicable). 

• ΔΙ = η διαφορά σε απόλυτη τιμή μεταξύ του I και του ουδέτερου σημείου (neutral 

point) της κλίμακας 

• Τέλος γίνεται ο υπολογισμός του ΔΙ έτσι ώστε να αποτυπωθεί η βαρύτητα της 

συγκεκριμένης ευκαιρίας σε σχέση με το ουδέτερο σημείο όπως έχει ορισθεί 

νωρίτερα. 

Η τελική κατάταξη κάθε ευκαιρίας γίνεται με την αντιστοίχιση του συνδυασμού των τιμών P 

και I (ως διαφορά από το ουδέτερο σημείο κάθε κλίμακας της εταιρείας) σε μια από τις 

παρακάτω κατηγορίες ευκαιριών: 
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 1
0 

RECCURENT OPPORTUNITY 

P ≥ 5 

KAI 

I < 30 

CRITICAL OPPORTUNITY 

P ≥ 5 

KAI 

 I ≥ 30 

1
 

MINOR OPPORTUNITY 

P < 5 

KAI 

I < 30 

ESSENTIAL OPPORTUNITY 

P < 5 

KAI 

I ≥ 30 

  1 30                                                                                       100 

  ΔΙ (διαφορά Ι από το ουδέτερο σημείο κάθε κλίμακας) 

Με δεδομένο ότι οι περισσότερες τιμές που δίνονται σε κλίματα ευκαιριών σε σχέση με το 

ουδέτερο σημείο δίνουν μια διαφορά μικρότερη από 60, στα πλαίσια του σχεδιασμού της 

παρούσης μεθοδολογίας επιλέχτηκε ως μέση τιμή στο εύρος τιμών του ΔΙ το 30 με κρίσιμο 

όριο το ≥30. Αντίστοιχα η μέση τιμή για την πιθανότητα είναι το 5 με κρίσιμο όριο το ≥5. Με 

βάση αυτά τα σημεία αναφοράς καθορίστηκε ο παραπάνω πίνακας. 

4.3.4.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

Ο τρόπος διαχείρισης των κινδύνων με σειρά προτεραιότητας για την εταιρεία είναι: 

• Avoidance – Αποφυγή: αντικατάσταση πρακτικών, δομών και υποδομών για την 

εξάλειψη του κινδύνου 

• Mitigation – Απομείωση: τροποποίηση πρακτικών, δομών και υποδομών με στόχο 

την μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ενός κινδύνου ή/και της επίπτωσης στον 

σχετικό στόχο της εταιρείας 

• Transfer – Μεταβίβαση: μεταβίβαση της ευθύνης που προκύπτει σε πελάτες ή 

συνεργάτες, ή ενεργοποίηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων που παρέχουν κάλυψη σε 

περίπτωση ζημίας από τους σχετικούς κινδύνους 
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• Acceptance – Αποδοχή: για τις περιπτώσεις όπου καμία από τις παραπάνω μεθόδους 

διαχείρισης δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή από την εταιρεία για λόγους τεχνικούς, 

οικονομικούς ή/και επιχειρησιακούς τότε μπορεί να γίνει αποδοχή του αντίστοιχου 

κινδύνου. Η αποδοχή του κάθε κινδύνου τεκμηριώνεται στο έντυπο Έντυπο 

Αποδοχής Κινδύνων/Αγνόησης Ευκαιριών (F11_2) όπου καταγράφεται τόσο η 

αιτιολόγηση για την επιλογή της μεθόδου αυτής όσο και η ενυπόγραφη αποδοχή του 

από τους Διαχειριστές της εταιρείας. 

Για τις ευκαιρίες ο τρόπος διαχείρισης είναι ο εξής: 

• Acceptance – Αποδοχή: η εταιρεία θα επενδύσει πόρους για την υλοποίηση μέτρων 

που θα επιτρέψουν στην εταιρεία να είναι προετοιμασμένη για να αδράξει την 

ευκαιρία 

• Ignorance – Αγνόηση: η εταιρεία δεν προτίθεται να επενδύσει πόρους για να είναι 

προετοιμασμένη να αδράξει την ευκαιρία σε περίπτωση εμφάνισής της για λόγους 

τεχνικούς, επιχειρησιακούς ή/και οικονομικούς. Η αγνόηση των ευκαιριών 

τεκμηριώνεται στο έντυπο Έντυπο Αποδοχής Κινδύνων/Αγνόησης Ευκαιριών 

(F11_2) όπου καταγράφεται τόσο η αιτιολόγηση για την επιλογή της μεθόδου αυτής 

όσο και η ενυπόγραφη αποδοχή του από τους Διαχειριστές της εταιρείας. 

Με βάση την αξιολόγηση των Κινδύνων και Ευκαιριών  προκύπτει ότι οι Κίνδυνοι και οι 

Ευκαιρίες κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές ως προς την υποχρέωση 

λήψης μέτρων διαχείρισης αναλύονται παρακάτω: 

• CRITICAL RISK/OPPORTUNITY: 

• Όλοι οι κίνδυνοι που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή πρέπει υποχρεωτικά να 

υπαχθούν στην διεργασία διαχείρισης Κινδύνων.  

• Όλες οι ευκαιρίες που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή είναι πρώτης προτεραιότητας 

ως προς την αξιολόγηση του πιθανού Επιχειρηματικού Προγράμματος για την τελική 

αποδοχή ή αγνόηση της κάθε ευκαιρίας. 

• ESSENTIAL RISK/OPPORTUNITY: 

• Όλοι οι κίνδυνοι που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή θα αξιολογηθούν από την 

εταιρεία αλλά με δευτερεύουσα προτεραιότητα συγκριτικά με τους CRITICAL 

κινδύνους. Ειδικά για την κατηγορία αυτή η εταιρεία θα πρέπει να αξιολογήσει αν 

υπάρχει δυνατότητα υιοθέτησης μέτρων για την Αποφυγή – Απομείωση – 

Μεταβίβαση της επίπτωσης του κινδύνου καθώς αυτή είναι η σημαντική μεταβλητή 

της εν λόγω ομάδας κινδύνων. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να επιλεχθεί η λύση της 

Αποδοχής του σχετικού κινδύνου με αντίστοιχη τεκμηρίωση. 

• Όλες οι ευκαιρίες που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή είναι δεύτερης 

προτεραιότητας ως προς την αξιολόγηση του πιθανού Επιχειρηματικού 

Προγράμματος για την τελική αποδοχή ή αγνόηση της κάθε ευκαιρίας. 

• RECURRENT RISK/OPPORTUNITY:  

• Όλοι οι κίνδυνοι που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή θα αξιολογηθούν από την 

εταιρεία αλλά με δευτερεύουσα προτεραιότητα συγκριτικά με τους CRITICAL 
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κινδύνους. Ειδικά για την κατηγορία αυτή η εταιρεία θα πρέπει να αξιολογήσει αν 

υπάρχει δυνατότητα υιοθέτησης μέτρων για την Αποφυγή – Απομείωση – 

Μεταβίβαση της πιθανότητας εμφάνισης του κινδύνου καθώς αυτή είναι η 

σημαντική μεταβλητή της εν λόγω ομάδας κινδύνων. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να 

επιλεχθεί η λύση της Αποδοχής του σχετικού κινδύνου με αντίστοιχη τεκμηρίωση. 

• Όλες οι ευκαιρίες που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή είναι δεύτερης 

προτεραιότητας ως προς την αξιολόγηση του πιθανού Επιχειρηματικού 

Προγράμματος για την τελική αποδοχή ή αγνόηση της κάθε ευκαιρίας. 

• MINOR RISK/OPPORTUNITY:  

• Όλοι οι κίνδυνοι που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή κρίνονται αμελητέοι και η 

εταιρεία δεν υποχρεούται να λάβει μέτρα διαχείρισης. Σε περίπτωση που επιθυμεί 

όμως την διαχείρισή τους ή σε περίπτωση που οι ενέργειες διαχείρισης ενός άλλου 

κινδύνου ικανοποιούν παράλληλα και την διαχείριση κάποιου minor κινδύνου τότε 

η εταιρεία μπορεί να τους εντάξει στην διεργασία διαχείρισης κινδύνων. 

• Όλες οι ευκαιρίες που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή κρίνονται αμελητέες και δεν 

πρόκειται να διαθέσει η εταιρεία πόρους για την αξιολόγηση του πιθανού 

Επιχειρηματικού Προγράμματος. 

Η γενική φιλοσοφία πίσω από τις δράσεις που καταγράφονται ως risk treatment είναι η εξής: 

1. Για τους κινδύνους στόχος είναι η μείωση της τελικής αξιολόγησης του κινδύνου με 

την λήψη μέτρων διαχείρισης ή η αποδοχή του εφ’ όσον δεν είναι πρακτικά εφικτό 

κάτι άλλο σα δράση 

2. Για τις ευκαιρίες είναι η υιοθέτηση μέτρων που θα προετοιμάσουν την εταιρεία έτσι 

ώστε εφ’ όσον συμβεί το σενάριο να μπορεί να απορροφήσει το μέγιστο δυνατό μιας 

ευκαιρίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του Impact της ευκαιρίας έναντι 

του στόχου. 

Για κάθε κίνδυνο ή ευκαιρία που η εταιρεία οφείλει ή επιλέγει την περαιτέρω διαχείρισή του 

ο Υπεύθυνος Συστημάτων συμπληρώνει το σχετικό αρχείο Risk Treatment. Ο τρόπος 

συμπλήρωσης του σχετικού αρχείου είναι: 

• Στήλες Α-Κ: λαμβάνει τα δεδομένα από το φύλλο εργασίας RISK ASSESSMENT για τον 

κάθε ένα κίνδυνο ή ευκαιρία 

• Στήλη L: συμπληρώνονται τα προτεινόμενα μέτρα για την διαχείριση του κινδύνου ή 

της ευκαιρίας. Αν η εταιρεία έχει επιλέξει ως τρόπο διαχείρισης την μέθοδο 

ACCEPTANCE/ΑΠΟΔΟΧΗ ή IGNORANCE/ΑΓΝΟΗΣΗ για κάποιο κίνδυνο ή ευκαιρία 

αντίστοιχα τότε αναγράφεται στο κελί αυτό Ν/Α (not applicable) και συμπληρώνεται 

κατευθείαν το πεδίο FINAL DECISION (στήλες Q-U) 

• Στήλες M-P: εφ’ όσον έχουν καταγραφεί μέτρα διαχείρισης συμπληρώνονται σε 

αυτές τις στήλες οι τιμές που προβλέπεται να λάβουν είτε η πιθανότητα είτε η 

επίπτωση και άρα η τελική κατάταξη του κινδύνου 
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• Στήλες Q-U: καταγράφεται η επιλεγμένη μέθοδος διαχείρισης για κάθε κίνδυνο ή 

ευκαιρία, αιτιολόγηση συνοπτικά της επιλεγμένης μεθόδου, προθεσμία υλοποίησης, 

υπεύθυνος για την υλοποίηση, τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης. 

• Στήλες V-Y: μετά την ολοκλήρωση ενεργειών διαχείρισης κινδύνων ή ευκαιριών 

γίνεται εκ νέου αξιολόγηση για τον υπολογισμό του εναπομείναντος κινδύνου ή την 

νέα αξιολόγηση της ευκαιρίας. 

 

4.3.4.6 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

 
F11_1: Έντυπο RISK ASSESSMENT 
F11_1: Έντυπο Αποδοχής Κινδύνων/Αγνόησης Ευκαιριών 
F11_3: Έντυπο Αξιολόγηση Επίδοσης 
 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

 

Βασική προϋπόθεση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας αποτελεί η 

αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων.  

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογεί τις εκθέσεις και τα ευρήματα Του Υπεύθυνου 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης και διενεργεί ανεξάρτητους περιοδικούς ελέγχους με σκοπό την 
αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων.  

Ειδικότερα, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί μεταξύ 
άλλων τη λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων, συντάσσει εκθέσεις με ευρήματα αναφορικά 
με την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνων και παρατηρήσεις για 
τη δυνατότητα βελτιώσεων.  

6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

Σύμφωνα με την απόφαση 1/891/30.9.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, απαιτείται 
μεταξύ άλλων η επισκόπηση από ανεξάρτητο αξιολογητή, σε τριετή βάση,  της διαδικασίας 
αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων (Risk Assessment), τις διαδικασίες διαχείρισης 
και απόκρισης της Εταιρείας σε αυτούς (Risk Response) και τις διαδικασίες παρακολούθησης 
της εξέλιξης των κινδύνων (Risk Monitoring).  

Ειδικότερα, επισκοπούνται το έργο και οι αρμοδιότητες τoυ Υπεύθυνου Διαχείρισης 
Κινδύνων, η ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσματικών πολιτικών, διαδικασιών και 
εργαλείων, προσδιορισμού, ανάλυσης, ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης κάθε 
μορφής κινδύνου που ενέχει η λειτουργία της Εταιρείας. 

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
Ο έλεγχος της πιστής εφαρμογής της Πολιτικής εκτελείται μέσω των αρμόδιων στελεχών της 
Εταιρείας με τη συμβολή και συμμετοχή των ελεγκτικών μηχανισμών που έχει στη διάθεσή 
της.  
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Η συνολική εποπτεία του πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας επιτελείται από την 
Επιτροπή Ελέγχου. 
 
 
Η παρούσα Πολιτική ισχύει από 17/12/2022 (συμμορφώνεται με το νόμο 4706/2020 και τις 
σύγχρονες καλές πρακτικές) δυνάμει σχετικής εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής και «Δ.Σ.»), το οποίο εγκρίνει εν συνεχεία και κάθε τυχόν 
τροποποίησή/επικαιροποίησή της. 

 
    


