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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Για πενήντα και πλέον έτη, η ICAP CRIF αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής 
Επιχειρηματικής Πληροφόρησης στην Ελλάδα, έχοντας συνδέσει στενά την ιστορία της με την 
οικονομική εξέλιξη της χώρας. 
 
Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της παρέχονται στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, σε 
επιχειρήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς και χρησιμοποιούνται στη λήψη 
επιχειρηματικών αποφάσεων.  
 
Η ICAP CRIF δραστηριοποιείται από το 1992 ενεργά στο χώρο της μέτρησης και διαχείρισης 

του πιστωτικού κινδύνου και στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την ICAP CRIF DATABANK, τη μεγαλύτερη βάση 
δεδομένων στην Ελλάδα η οποία περιέχει στοιχεία για περισσότερες από 500.000 επιχειρήσεις.  
 
Στις 16 Σεπτεμβρίου 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσαν 
τον Κανονισμό 1060/2009 ο οποίος θέτει μία σειρά από κριτήρια τα οποία θα πρέπει να 
καλύπτουν οι Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agencies-

CRAs).  
 
Σε συνέχεια της παραπάνω εξέλιξης, το Σεπτέμβριο του 2010 η ICAP CRIF  κατέθεσε στις 
αρμόδιες εποπτικές αρχές το φάκελο υποψηφιότητας για την εγγραφή της στα μητρώα των 
Credit Rating Agencies. Μετά το πέρας των απαιτούμενων διαβουλεύσεων, η αρμόδια 
Ευρωπαϊκή αρχή (European Securities and Markets Authority - ESMA) και η αντίστοιχη 
Ελληνική εποπτική αρχή (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) δημοσίευσαν την εγγραφή της ICAP CRIF 

Α.Ε. στα μητρώα των CRAs με ημερομηνία ισχύος την 07 Ιουλίου 2011.     
 
Μετά από την παραπάνω εξέλιξη, και σε συμφωνία με το Άρθρο 12 και το Μέρος ΙΙΙ, Ενότητα 
Ε, Παράρτημα Ι του αναθεωρημένου Κανονισμού (ΕΚ) 1060/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η ICAP CRIF δημοσιεύει την παρούσα Έκθεση Διαφάνειας 
η οποία καλύπτει την περίοδο από 01.01.2021 έως 31.12.2021.   
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1. ΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 
1.1 Μετοχική Σύνθεση 

 
Η ICAP CRIF Ανώνυμη Εταιρεία, (προηγούμενη επωνυμία ICAP Ανώνυμη Εταιρεία), ιδρύθηκε 
την 1η  Νοεμβρίου 2018 προερχόμενη από τη διάσπαση της εταιρείας ICAP GROUP Α.Ε., σε 
δύο τμήματα με απορρόφηση του πρώτου τμήματος από την ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «ICAP Outsourcing Solutions Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών» και την 
εισφορά του δεύτερου τμήματος για τη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
ICAP Ανώνυμη Εταιρεία. 
 
Η ΙCAP Ανώνυμη Εταιρεία, ως συνέπεια της διάσπασης, υπεισήλθε ως εξομοιωμένη 
καθολική διάδοχος και υποκαταστάθηκε αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση 
σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Ανώνυμης 
Εταιρίας με την επωνυμία «ICAP GROUP Ανώνυμη Εταιρεία – Επιχειρηματική Πληροφόρηση 
Σύμβουλοι Διοίκησης και Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις». 
 
Η ICAP GROUP Α.Ε. είχε ιδρυθεί  το 1971, με έδρα την Αθήνα προερχόμενη από μετατροπή 

σε Α.Ε. της  Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ICAP HELLAS Ε.Π.Ε., η οποία είχε συσταθεί το 
1964 (Φ.Ε.Κ. Νο. 106/1964) από ομάδα Ελλήνων και ξένων οικονομολόγων και 
επιχειρηματιών.  
 
Στις 23.12.2021 η ICAP Ανώνυμη Εταιρεία εξαγοράστηκε από την CRIF S.p.A., μία Ιταλική 
εταιρεία με ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών πιστοληπτικής ικανότητας και 
επιχειρηματικής πληροφόρησης και στις 14.01.2022 μετονομάστηκε σε ICAP CRIF A.E. 

 
Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας όπως αυτή ίσχυε στις 31.12.2021 έχει ως εξής: 
 

α/α Επωνυμία Ποσοστό 

1 CRIF S.p.A. 99,94% 

2 Λοιποί Μέτοχοι 0,06% 

 Σύνολο 100,00% 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο την 31.12.2021 ανερχόταν σε 190.000 Euro διαιρούμενο σε 190.000 
μετοχές των  1,00 Euro.  
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1.2 Συμμετοχές  
 
Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία των επιχειρήσεων που 

συμμετέχει η Εταιρεία όπως αυτά ίσχυαν την 31.12.2021.  
 

 
 
Η ICAP CRIF συμμετέχει στις παραπάνω εταιρείες άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών της. 
 

Επωνυμία 
Εταιρείας 

Ποσοστό 
Συμμετοχής 
ICAP CRIF 

Έδρα Ίδρυση 
Κλάδος 

Δραστηριότητας 

INFOBANK 

HELLASTAT 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

100% 
Ελ. Βενιζέλου 2, 

17676 Καλλιθέα, Αττική 
2008 

Υπηρεσίες επιχειρηματικής 

πληροφόρησης και 
συμβούλων επιχειρήσεων 

COMPLY DATA A.E. 100% Ελ. Βενιζέλου 2, 
17676 Καλλιθέα, Αττική 

2019 

Υπηρεσίες σχετικές με την 

προστασία Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα 

ΛΥΣΙΣ Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. 100% Ελ. Βενιζέλου 2, 
17676 Καλλιθέα, Αττική 

2019 
Διαχείριση απαιτήσεων από 
δάνεια και πιστώσεις 

ICAP BULGARIA EAD 
(ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) 

100% 

16, Andrey Saharov 

Blvd, 1784 Σόφια, 

Βουλγαρία 

2006 
Υπηρεσίες  συμβούλου 
μάνατζμεντ   

ICAP CRIF LIMITED 

(ΚΥΠΡΟΣ) 
100% 

Καρπενησίου 30, 1660 

Λευκωσία, Κύπρος 
2010 

Υπηρεσίες επιχειρηματικής 
πληροφόρησης και 

συμβούλων επιχειρήσεων 

ICAP CRIF S.R.L. 
(ΡΟΥΜΑΝΙΑ) 

100% 
 

10 Bucuresti-Nord 

Road, Building O21 
Voluntari, Ilfov, 

Ρουμανία 

2008 

Υπηρεσίες επιχειρηματικής 

πληροφόρησης και 

συμβούλων επιχειρήσεων 

ICAP BUSINESS 

SERVICES d.o.o. 
Beograd 

(ΣΕΡΒΙΑ) 

100% 
 

90v Omladinskih 

Brigada Str., 11070 

Novi Βελιγράδι, Σερβία 

2009 

Υπηρεσίες επιχειρηματικής 

πληροφόρησης και 

συμβούλων επιχειρήσεων 

ICAP B.H D.O.O. 

BANJA LUKA 

(BΟΣΝΙΑ) 

100% 

Sime Solaje 17 – 

78000, Μπάνια Λούκα, 

Βοσνία 

2014  

Υπηρεσίες  επιχειρηματικών 

συμβούλων και διαχείρισης, 

διαφήμισης και έρευνας 
αγοράς  
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι δομές που εξασφαλίζουν την: 
 

▪ Ακεραιότητα, 
▪ Διαφάνεια, 
▪ Αξιοπιστία και ποιότητα  των δραστηριοτήτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 
▪ Τήρηση των κανόνων για την οργάνωση και συμπεριφορά της εταιρείας ώστε να 

προωθείται η ανεξαρτησία της και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων. 

 
2.1 Διοικητικό Συμβούλιο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί τη διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση 
του, προβαίνοντας στη χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθεί η Εταιρεία σε θέματα γενικών 
αρχών και κατευθύνσεων (τιμών, αμοιβών, προσλήψεων, διαχειρίσεως, προσωπικού κ.ο.κ.) σε 
θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού καθώς και σε 
θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, 
αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.), στην παροχή γενικών οδηγιών 
και κατευθύνσεων, γενικώς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σημασίας και στην 
εποπτεία των προσώπων στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις. 
 
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 31.12.2021 είχε ως εξής:  
 

A/A Ονοματεπώνυμο Θέση στην Εταιρεία 

1 Νικήτας Κωνσταντέλλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

2 Roberto Muzzi Αντιπρόεδρος  

3 Marco Berti Μέλος 

4 Paola Galassi  Μέλος 

5 Γεώργιος Χριστοδουλάκης Μέλος 

 
 
2.2 Ελεγκτική Επιτροπή 

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελεί ένα όργανο παρακολούθησης και ελέγχου των 
χρηματοοικονομικών κινδύνων του οργανισμού. Ουσιαστικά αποτελεί ένα συμβουλευτικό 
όργανο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 
 
Απαρτίζεται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία έχουν τον κατάλληλο βαθμό 
αντικειμενικότητας και τις απαραίτητες δεξιότητες για να χειρίζονται αναλυτικότερα τα θέματα 
αυτά. 
 
Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εξέταση: 
 

▪ της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 
▪ του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης των χρηματοοικονομικών 

κινδύνων,  
▪ της ελεγκτικής διαδικασίας,  
▪ της διαδικασίας για την παρακολούθηση της τήρησης των νόμων και κανονισμών και 

του εταιρικού κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς και  
▪ της σύγκρουσης συμφερόντων της ICAP CRIF με τους μετόχους της 

(συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και των θυγατρικών τους) και τα στελέχη 
της.  
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2.2.1 Εσωτερικός Έλεγχος 
Το τμήμα του Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα τμήματα της Εταιρείας 
και αναφέρεται απ’ ευθείας στην Ελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.  
Στελεχώνεται από ένα μόνιμο υπάλληλο. 
 
Οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνουν την ανεξάρτητη 
αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 
της Εταιρείας όπως και αυτών της εταιρικής διακυβέρνησής της. 
 
Ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, αυτές οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: 
 

▪ Την επισκόπηση των λειτουργιών και των σχετικών δραστηριοτήτων εσωτερικού 
ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν την επίτευξη των τεθέντων 
στόχων, 

▪ Την ποιοτική αξιολόγηση διοικητικών και οικονομικών πληροφοριών, 

▪ Τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις Εταιρικές Κατευθυντήριες Γραμμές και με τον 
Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, 

▪ Τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις καθιερωμένες πολιτικές και με τους σχετικούς 
νομικούς περιορισμούς (συγκεκριμένα, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISO 
9001 ελέγχεται σε ετήσια βάση), 

▪ Τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την πολιτική ασφαλείας IS-IT, 

▪ Τον έλεγχο της νομιμότητας των χρηματικών αποζημιώσεων προς τα μέλη της 
διοίκησης, 

▪ Τον έλεγχο των διεπιχειρησιακών συναλλαγών. 

 
 

2.3 Εποπτικό Συμβούλιο 
Το Εποπτικό Συμβούλιο αναφέρεται απ’ ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και 
έχει κάτω από την επίβλεψή του την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και την Υπηρεσία 
Συμμόρφωσης. Την 31.12.2021 απαρτιζόταν από τρία Μέλη. 
 
Τα Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που θέτει η 
Ενότητα ΙΙΙ, Σημείο 13 της Σύστασης 2005/162/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 15ης 

Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με το ρόλο των μη εκτελεστικών και των εποπτικών διοικητικών 
στελεχών των εισηγμένων εταιρειών, καθώς και με τις επιτροπές του διοικητικού ή του 
εποπτικού συμβουλίου, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του αναθεωρημένου Κανονισμού 
1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.09.2009 για τους 
Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. 
 
Το Εποπτικό Συμβούλιο δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με τις διαδικασίες απόδοσης των 
Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας (εφεξής και Credit Ratings) καθώς και με το 
λειτουργικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις δραστηριότητες του Credit Rating Agency της ICAP 
CRIF. 
 
Οι αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν τα εξής: 

▪ Παρακολούθηση της επάρκειας των αποτελεσμάτων των μεθοδολογιών για την 
απόδοση Credit Ratings και αξιολόγησή τους, 

▪ Λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη / αναθεώρηση των μεθοδολογιών για την 

απόδοση Credit Ratings, 

▪ Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 1060/2009, 

▪ Επικοινωνία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, 

▪ Αξιολόγηση των εργασιών των Υπηρεσιών Εσωτερικής Επανεξέτασης και 
Συμμόρφωσης. 
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2.3.1 Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης 
Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα της Εταιρείας και έχει ως 
κύριο καθήκον την τακτική παρακολούθηση των μεθοδολογιών για την απόδοση των Credit 
Ratings.  
 
Η συγκεκριμένη Υπηρεσία αναφέρεται απ’ ευθείας στο Εποπτικό Συμβούλιο και δεν έχει καμία 
εξάρτηση από το Credit Rating Agency. Απασχολεί δύο μόνιμους υπαλλήλους.  
 
Όλες οι αναφορές / μελέτες που εκπονούνται από την Υπηρεσία υποβάλλονται στο Εποπτικό 
Συμβούλιο για την εξέτασή τους και τη λήψη αποφάσεων. 
 
Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει την απόδοση και τη σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας, 
κρίνοντας την πορεία των εργασιών σε σχέση με το ετήσιο πρόγραμμα καθώς και την 
ποιότητα των πραγματοποιηθέντων μελετών. 
 
Το κυριότερο καθήκον της Υπηρεσίας είναι η ετήσια αξιολόγηση της ακρίβειας και της 
διακριτικής ικανότητας των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την απόδοση των Credit 
Ratings. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση περιλαμβάνει μία σειρά ελέγχων για τη μέτρηση της 
ακρίβειας των αποδιδόμενων Credit Ratings. Η Υπηρεσία, εκτός από την αναφορά των 

αποτελεσμάτων των ελέγχων στο Εποπτικό Συμβούλιο, προτείνει, σε περίπτωση που κριθεί 
αναγκαίο, συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση του μεθοδολογικού πλαισίου.  
 
Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα η Υπηρεσία παρακολουθεί την επίδραση των αλλαγών 
συγκεκριμένων μακροοικονομικών δεικτών στις παραγόμενες Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής 
Ικανότητας καθώς και την εξέλιξη των ποσοστών ασυνέπειας τόσο σε επίπεδο οικονομίας όσο 
και σε επίπεδο κλάδων δραστηριότητας και αναλόγως προτείνει τις απαραίτητες διορθωτικές 
κινήσεις για την ευθυγράμμιση των μεθοδολογιών με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. 
 
Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης συνεργάζεται με τα σχετικά τμήματα λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τυχόν παρατηρήσεις / προτάσεις από τους εμπλεκόμενους για την αναβάθμιση των 
υπαρχουσών μεθοδολογιών.  
 
 
2.3.2 Υπηρεσία Συμμόρφωσης 
Η Υπηρεσία Συμμόρφωσης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
διαδικασιών που ακολουθεί η Εταιρεία ως προς την εφαρμογή των απαιτήσεων και των 
κριτηρίων που θέτει ο αναθεωρημένος Κανονισμός 1060/2009 για τη λειτουργία των 
Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και την παροχή κάθε πληροφορίας και 
υποστήριξης στις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
Απασχολεί ένα μόνιμο υπάλληλο. 
 
Η Υπηρεσία αναφέρεται στο Εποπτικό Συμβούλιο. Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει την 
απόδοση και τη σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας, κρίνοντας την πορεία των ελεγκτικών 
εργασιών σε σχέση με το ετήσιο πρόγραμμα και την ποιότητα του ελέγχου, ανασκοπώντας 
την πληρότητα των πεδίων / περιοχών που ελέγχθηκαν.  
 
Τα κυριότερα καθήκοντα της Υπηρεσίας αφορούν την: 

▪ Παρακολούθηση και τακτική αξιολόγηση της καταλληλότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της εφαρμογής από όλους τους εμπλεκόμενους των μέτρων, 
πολιτικών και διαδικασιών που θεσπίζονται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις 
απαιτήσεις του αναθεωρημένου Κανονισμού 1060/2009, καθώς και των ενεργειών 
που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων αδυναμιών στη 
συμμόρφωση της Εταιρείας προς τις υποχρεώσεις της, 

▪ Παροχή συμβουλών και συνδρομής ώστε τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε 
δραστηριότητες σχετικές με τις Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας να είναι 
συμμορφωμένα με τα θέματα του Κανονισμού, 
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▪ Συνεργασία με τις νομικές υπηρεσίες της Εταιρείας για τη συμμόρφωση, όπου 
απαιτείται, με το ισχύον νομικό πλαίσιο, 

▪ Ενημέρωση και την παροχή υποστήριξης προς τις Εποπτικές Αρχές, 

▪ Ενημέρωση του Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε διαπιστωθείσα 
παράβαση του ισχύοντος πλαισίου ή για τυχόν σημαντικές ελλείψεις στην τήρηση των 
υποχρεώσεων που αυτό επιβάλλει, 

▪ Ενημέρωση των νέων υπαλλήλων της Εταιρίας για τις σχετικές κανονιστικές 
απαιτήσεις, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κώδικα Δεοντολογίας και τη λειτουργία 
της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης, κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων σεμιναρίων 
γενικής ενημέρωσης. Επίσης ενημέρωση των υφιστάμενων υπαλλήλων για τυχόν 
εξελίξεις σε σχετικά θέματα.  

 
 
2.4 Κώδικας Δεοντολογίας 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει συνταχθεί με βάση τις αρχές του Κώδικα του IOSCO για τους 
Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας.  
Ακολουθείται από τους Εργαζομένους, διέπει το πλαίσιο της απόδοσης των Credit Ratings και 
συνιστά μία συγκεντρωτική καταγραφή συγκεκριμένων μηχανισμών, η υιοθέτηση των οποίων 
είναι πρόσφορη και ικανή να προστατέψει την ανεξαρτησία των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής 
Ικανότητας, να εντοπίσει, εξαλείψει ή/και να διαχειρισθεί ενδεχόμενες καταστάσεις 
συγκρούσεων συμφερόντων καθώς και να συνδράμει στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας 
των πληροφοριών. 
 
Η ICAP CRIF έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές που 
εξασφαλίζουν την ακεραιότητα και την ακρίβεια των παρεχόμενων Credit Ratings. 
 
Η ICAP CRIF έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει όλους τους απαραίτητους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς, οι οποίοι εξασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας, 
ιδίως ως προς την αντικειμενικότητα, την ανεξαρτησία και τη διαφάνεια των παρεχόμενων 
Credit Ratings. 
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3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

(CREDIT RATINGS) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται η διαδικασία που έχει αναπτύξει η ICAP CRIF για την 
απόδοση Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings) για επιχειρήσεις κατ’ 
εφαρμογή των οδηγιών του αναθεωρημένου Κανονισμού 1060/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης 
Πιστοληπτικής Ικανότητας και των οδηγιών της CESR (10-347).  
 
Η απόδοση Credit Rating σε μία επιχείρηση συνδέεται με την εκτίμηση της πιθανότητας 
εμφάνισης ασυνέπειας της επιχείρησης, σύμφωνα με τον ορισμό ασυνέπειας της ICAP CRIF, 
μέσα στους επόμενους 12 μήνες (χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης).  
 
Η διαδικασία απόδοσης Credit Rating ενεργοποιείται μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού 
ελέγχου των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία της επικαιροποίησης των 
στοιχείων της εταιρείας και περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

▪ Εκτέλεση ποσοτικής αξιολόγησης (βαθμολογεί τα οικονομικά στοιχεία, τα στοιχεία 

συναλλακτικής συμπεριφοράς και τα εμπορικά στοιχεία της επιχείρησης),  

▪ Ποιοτική αξιολόγηση της εξεταζόμενης οικονομικής μονάδας,  

▪ Διαμόρφωση τελικού αποτελέσματος,  

▪ Ενημέρωση της εξεταζόμενης εταιρείας για την αξιολόγησή της.  

▪ Απόδοση του τελικού Credit Rating. 

 
Η ICAP CRIF παρέχει Credit Ratings για επιχειρήσεις με: 

▪ Εγχώριες Δραστηριότητες και Εγχώρια Δικαιοδοσία ή  
▪ Εγχώριες Δραστηριότητες και Αλλοδαπή Δικαιοδοσία, 

εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών οργανισμών. 
 
3.1  Ποσοτική Αξιολόγηση  
Η ICAP CRIF έχει αναπτύξει στατιστικά υποδείγματα για την ποσοτική αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων. Τα υποδείγματα εξετάζουν:  

▪ Την οικονομική θέση της επιχείρησης ελέγχοντας χρηματοοικονομικούς δείκτες,  

▪ Τη φερεγγυότητα της επιχείρησης ελέγχοντας για τυχόν εμφάνιση δυσμενών 
στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς, 

▪ Την εμπορική θέση της επιχείρησης ελέγχοντας μεταξύ άλλων το μέγεθος βάσει 
προσωπικού, την πορεία του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται και τα έτη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

 
Βασίζονται στη στατιστική τεχνική της λογιστικής παλινδρόμησης και: 

▪ Προβλέπουν την πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας,   

▪ Κατατάσσουν την εταιρεία σε πιστοληπτική διαβάθμιση ανάλογα με την παραπάνω 
πρόβλεψη.  

 
Οι βασικές παράμετροι των υποδειγμάτων είναι: 

▪ Ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης, ο οποίος ορίζεται στους 12 μήνες από την 
ημερομηνία αξιολόγησης,  

▪ Ο χαρακτηρισμός μίας επιχείρησης ως «ασυνεπής» προκύπτει από γεγονότα όπως 
Πτωχεύσεις ή Αιτήσεις Πτώχευσης καθώς και από άλλα στοιχεία που υποδηλώνουν 
σημαντική αδυναμία της εταιρείας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, 

▪ Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας συλλέγονται τα στοιχεία των επιχειρήσεων 
που αξιολογούνται (περίοδος επίδοσης ή performance period) ορίζεται:  

o για τα οικονομικά στοιχεία η τελευταία τριετία πριν την ημερομηνία διαβάθμισης, 
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o για τα στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς η τελευταία διετία,  
o για τα εμπορικά στοιχεία συλλέγονται τα πλέον πρόσφατα. 

 
 
3.2  Ποιοτική Αξιολόγηση  
Στόχος της ποιοτικής αξιολόγησης των επιχειρήσεων είναι να συνδυάσει το αποτέλεσμα της 
ποσοτικής  αξιολόγησης με πρόσθετες πληροφορίες – ποιοτικά χαρακτηριστικά – που 
αφορούν την οικονομική μονάδα. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται από τις οδηγίες του 
αναθεωρημένου Κανονισμού 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 
16ης Σεπτεμβρίου 2009. 
 
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, έχει αναπτυχθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία 
αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών η οποία διασφαλίζει την αξιοπιστία, την 
αντικειμενικότητα και τη συνέπεια της απόφασης του Επικεφαλής Αναλυτή σχετικά με την 
πιστοληπτική ικανότητα της οικονομικής μονάδας.  
 
Η διαδικασία απόδοσης των Credit Ratings πραγματοποιείται από τους Επικεφαλής Αναλυτές 
και τα Πρόσωπα που εγκρίνουν τις αξιολογήσεις. Σημειώνεται πως ο Προϊστάμενος του 
αρμόδιου τμήματος απόδοσης των αξιολογήσεων είναι υπεύθυνος για την ανάθεση των νέων 

Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας στους Επικεφαλής Αναλυτές με βάση τις πιθανές 
συγκρούσεις συμφερόντων και τον αριθμό των αξιολογήσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει 
κατά τη διάρκεια του έτους ο Επικεφαλής Αναλυτής.  
Σε κάθε νέα αξιολόγηση, ο Επικεφαλής Αναλυτής ή το Πρόσωπο/α που θα εγκρίνουν την 
αξιολόγηση δηλώνουν στην Υπηρεσία Συμμόρφωσης εάν τίθεται θέμα σύγκρουσης 
συμφερόντων έτσι ώστε να εξαιρεθούν από τη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης 
εταιρείας. 
 
Ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, η μεθοδολογία που εφαρμόζει η ICAP CRIF βασίζεται σε 
συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία ταξινομούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες 
ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου που αξιολογούν και οι οποίες είναι: 

▪ Επιχειρηματικός Κίνδυνος, 

▪ Οικονομικός Κίνδυνος, 

▪ Κλαδικός Κίνδυνος.  

 
3.3  Διαμόρφωση Τελικού Αποτελέσματος 
Ο Επικεφαλής Αναλυτής συνδυάζοντας τα αποτελέσματα των ποσοτικών και ποιοτικών 
αξιολογήσεων, όπως εξηγήθηκαν παραπάνω, καταλήγει σε μια πρόταση διαβάθμισης της 
πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης. 
 
H πρόταση αυτή, σε ορισμένες περιπτώσεις, αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η 
οποία είναι υπεύθυνη για να αποφασίσει για την τελική διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας. 

 
Η επιτροπή Αξιολογήσεων συνεδριάζει αν ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Αν η αξιολογούμενη εταιρεία έχει Σύνολο Ενεργητικού άνω των €100εκ., 
2. Αν έχουν συμβεί ειδικά γεγονότα όπως: 

▪ συγχωνεύσεις / απορροφήσεις 
▪ αλλαγές στα Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  
▪ αλλαγές διοίκησης που επηρεάζουν την κατάσταση της εταιρείας 
▪ απώλεια των εμπορικών σημάτων / δικαιωμάτων εκπροσώπησης 
▪ εισφοράς / απορρόφησης κλάδου/ων δραστηριότητας, 

3. Αν υπάρχει διαφωνία σχετικά με τη διαβάθμιση που θα αποδοθεί μεταξύ του 
Επικεφαλής Αναλυτή και του Προσώπου που θα εγκρίνει το Credit Rating, 

4. Αν η αξιολογούμενη εταιρεία εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με το 
αποτέλεσμα της αξιολόγησης  και παραχωρήσει επιπλέον στοιχεία που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη, 
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5. Εάν υπάρχει διαφορά 3 ζωνών μεταξύ του αποτελέσματος της ποσοτικής αξιολόγησης 
και της απόφασης του Επικεφαλής Αναλυτή και του Προσώπου που θα εγκρίνει το 
Credit Rating, 

6. Εάν η αξιολόγηση προκύπτει κατόπιν αιτήματος της ίδιας της αξιολογούμενης 
εταιρείας (Solicited Credit Rating), 

7. Εάν η αξιολόγηση αφορά Εταιρεία Ειδικών Δραστηριοτήτων (π.χ. δραστηριοποίηση 
στους κλάδους της ενέργειας, των θερμικών έργων, της διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας, κ.λπ.), 

8. Εάν η αξιολόγηση αφορά Εταιρεία Συμμετοχών, 
9. Εάν η αξιολόγηση αφορά εταιρεία που λειτουργεί υπό το σχήμα «Εγχώριες 

Δραστηριότητες-Αλλοδαπή Δικαιοδοσία». 
 
Η τελική διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας που συναποφασίζεται από τον Επικεφαλής 
Αναλυτή και το Πρόσωπο που δίνει την έγκριση  ή την Επιτροπή Αξιολογήσεων (αν ισχύουν οι 
παραπάνω προϋποθέσεις),  καταχωρείται από τον Επικεφαλής Αναλυτή στη βάση δεδομένων 
της ICAP CRIF συνοδευόμενη από την απαραίτητη τεκμηρίωση και ακολουθεί η γνωστοποίηση 
του αποτελέσματος στην αξιολογούμενη εταιρεία. 
 
3.4  Γνωστοποίηση Τελικού Αποτελέσματος 

Μετά τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος η ICAP CRIF επικοινωνεί με την 
αξιολογούμενη εταιρεία για να την ενημερώσει για το Credit Rating καθώς και για τα στοιχεία 
στα οποία βασίστηκε η συγκεκριμένη αξιολόγηση. Η επικοινωνία με την αξιολογούμενη 
εταιρεία πραγματοποιείται τουλάχιστον 16 εργάσιμες ώρες πριν από την αποστολή του Credit 
Rating στους συνδρομητές της ICAP CRIF οι οποίοι την έχουν ζητήσει ή τη δημοσιοποίησή 
της. 
 
Σε περίπτωση που η αξιολογούμενη εταιρεία δεν προβάλλει κάποια αντίρρηση, τόσο για την 
αξιολόγησή της όσο και για τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν, τότε: 

▪ Ενεργοποιείται η διαδικασία αποστολής του Credit Rating στους συνδρομητές – 
πελάτες που την ζήτησαν ή  

▪ Εάν η αξιολόγηση προκύπτει κατόπιν αιτήματος της ίδιας της αξιολογούμενης 
εταιρείας (Solicited Credit Rating), αποστέλλεται σε αυτήν και παράλληλα 
δημοσιοποιείται τόσο μέσω της ιστοσελίδας της ICAP CRIF όσο και μέσω της 
European Rating Platform (μετά την αποστολή των σχετικών δεδομένων στην 
Εποπτική Αρχή).  

 
Σε περίπτωση κατά την οποία η αξιολογούμενη εταιρεία δεν συμφωνήσει με την αξιολόγηση 
που της έχει αποδοθεί, τότε ζητείται από αυτήν να προσκομίσει στην ICAP CRIF επιπρόσθετα, 
κυρίως οικονομικά, στοιχεία έτσι ώστε να επανεξεταστεί αναλόγως η αξιολόγησή της. 
 
Τέλος, με στόχο το σαφή διαχωρισμό τους από τις αξιολογήσεις που δεν εντάσσονται στον 
Κανονισμό 1060/2009, οι συγκεκριμένες αξιολογήσεις αποτυπώνονται με το χαρακτηρισμό 
Credit Ratings. 
  
 
3.5  Παρακολούθηση & Αναθεώρηση των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας 
Η ICAP CRIF ενδέχεται να επανεξετάσει την αξιολόγηση μίας επιχείρησης είτε:  

▪ στο πλαίσιο του τακτικού ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης  

(τουλάχιστον μία φορά σε διάστημα ενός έτους),  
▪ είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πελάτη που υποβάλλεται στην ICAP CRIF 

αποκλειστικά και μόνο εγγράφως.  
 
Η επανεξέταση των Credit Ratings μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης μετά από κάθε 
σημαντικό γεγονός που περιέρχεται εις γνώση της ICAP CRIF και το οποίο ενδέχεται να 
επηρεάσει σημαντικά την πιο πρόσφατη αξιολόγηση.  
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Η ICAP CRIF διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αναβάλλει ή να διακόψει την 
έκδοση αξιολόγησης για μία συγκεκριμένη επιχείρηση, καθώς και να τροποποιήσει, να 
υποβαθμίσει, να αναβαθμίσει ή να αποσύρει την αξιολόγηση μίας συγκεκριμένης επιχείρησης, 
χωρίς προηγούμενη σχετική αίτηση της αξιολογούμενης επιχείρησης, παρέχοντας σε κάθε 
περίπτωση την απαραίτητη αιτιολόγηση. 
 
Οι αναθεωρήσεις των Credit Ratings δεν εξαρτώνται από οιαδήποτε επίπτωση (οικονομική, 
πολιτική ή άλλη) ενδέχεται να έχουν αυτές για την ΙCAP CRIF, την αξιολογούμενη επιχείρηση 
και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος. Για το σκοπό αυτό, η ΙCAP CRIF έχει λάβει όλα 
τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης για την ανεξαρτησία των λειτουργιών απόδοσης των Credit 
Ratings και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών από οποιασδήποτε μορφής επιρροή, 
εσωτερική ή εξωτερική. 
 
 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ CREDIT RATINGS ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

 
Το Δεκέμβριο του 2019 η ICAP CRIF ολοκλήρωσε και έθεσε σε ισχύ τη μεθοδολογία για την 
απόδοση Credit Ratings σε Εταιρικά Χρεόγραφα. Η μεθοδολογία συνδυάζει το Credit Rating 
που αποδίδει η ICAP CRIF σε επιχειρήσεις με διαδικασίες ενδοδιαβάθμισης (notching) που 
αντανακλούν τις προσδοκίες ανάκτησης αξίας σε περίπτωση αθέτησης. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίνεται σε δομικές βελτιώσεις (structural credit enhancements) όπως εγγυήσεις, ταμειακά 
αποθέματα, εξασφαλίσεις και ειδικά καθορισμένες προβλέψεις σε συναλλαγές που επηρεάζουν 
τις προσδοκίες ανάκτησης.  

Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η 
ICAP CRIF για την απόδοση Credit Ratings σε επιχειρήσεις. 
 

Η ICAP CRIF αποδίδει Credit Rating μόνο εφόσον ικανοποιούνται (1) οι ελάχιστες απαιτήσεις 
δεδομένων και (2) οι απαραίτητοι ποιοτικοί έλεγχοι των δεδομένων, και μπορεί να αρνηθεί να 
αναλάβει μια τέτοια αξιολόγηση αν και οι δυο παραπάνω συνθήκες δεν πληρούνται. 
Ενδεικτικές απαιτήσεις δεδομένων είναι ενημερωτικά δελτία, συμβάσεις τίτλων, σχέδια 
αποπληρωμής, ασφαλιστικά και άλλα συμβόλαια και όλες τις τροποποιήσεις τους.  

Τα προαναφερθέντα στοιχεία συλλέγονται είτε από τον Εκδότη είτε από δημόσια διαθέσιμες 
πηγές, εξετάζονται από τους Επικεφαλής Αναλυτές και θεωρούνται πηγές πληροφόρησης για 
την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση του χρεογράφου, σε συνδυασμό με την πιστοληπτική 
αξιολόγηση του Εκδότη. 
 
Η διαδικασία απόδοσης βαθμού πιστοληπτικής ικανότητας, περιγράφεται εν συντομία στο 
παρακάτω σχήμα:  
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Η ICAP CRIF επανεξετάζει τις αξιολογήσεις είτε ετησίως είτε συχνότερα σε περίπτωση 
παρουσίας ειδικών βελτιώσεων ή σημαντικών γεγονότων και συναλλακτικών μεταβολών. 
 
 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ CREDIT RATINGS ΣΕ ΔΟΜΗΜΕΝΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ  

 
Τον Αύγουστο του 2020 η ICAP CRIF ολοκλήρωσε την ανάπτυξη και έθεσε σε ισχύ τη 
μεθοδολογία για την απόδοση Credit Ratings σε Δομημένα Χρηματοοικονομικά Μέσα 
συμπεριλαμβανομένων Ομολογιών από τιτλοποίηση δανείων εξασφαλισμένων με υποθήκες ή 
περιουσιακά στοιχεία.  
 
Η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει το επίπεδο εμπιστοσύνης ότι ένα συγκεκριμένο Δομημένο 
Χρηματοοικονομικό Μέσο που προέρχεται από την αντίστοιχη συναλλαγή τιτλοποίησης θα 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εγκαίρως και πλήρως. 
 
Για να προσδιορίσει αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης, η ICAP CRIF ανέπτυξε μια μεθοδολογική 
προσέγγιση που συνδυάζει τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές εκτιμήσεις, οι οποίες 
καταγράφουν τις ιδιότητες κινδύνου του υποκείμενου χαρτοφυλακίου περιουσιακών 
στοιχείων, τη διάρθρωση της συναλλαγής, τους νομικούς κινδύνους και κινδύνους των 
αντισυμβαλλόμενων, καθώς και τη λειτουργική απόδοση του Διαχειριστή Απαιτήσεων και 
όλων των  εμπλεκόμενων μερών. Η διαδικασία αξιολόγησης οργανώνεται σε τρεις φάσεις. 
 
Στην πρώτη φάση, η ICAP CRIF εξετάζει τους όρους της συναλλαγής και πραγματοποιεί 
εκτιμήσεις σχετικά με την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των στοιχείων ενεργητικού, τις 
πολιτικές της Μεταβιβάζουσας Οντότητας, το επιχειρηματικό σχέδιο του Διαχειριστή 
Απαιτήσεων και καθορίζει τα πιθανά μακροοικονομικά σενάρια ευαισθησίας μέχρι τη λήξη των 
χρεωστικών μέσων. 
 
Στη δεύτερη φάση η ICAP CRIF εκτελεί την καθαρά ποσοτική ανάλυσή της, η οποία απαιτεί 
τουλάχιστον πέντε χρόνια ιστορικών δεδομένων για κάθε στοιχείο του υποκείμενου 
χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων, για την εκτίμηση των σχετικών κατανομών ζημιών  

και ανακτήσεων. Το τελευταίο ενσωματώνει ειδικά σχεδιασμένα ευέλικτα μοντέλα για την 
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καταγραφή της πιθανότητας εμφάνισης ακραίων γεγονότων, όπως ζημίες και ανακτήσεις 
χαμηλής πιθανότητας - υψηλού αντίκτυπου, ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό ειδικά στην 
περίπτωση μη εξυπηρετούμενων δανείων. 
 
Επιπρόσθετα, οι κατανομές επαναπαραμετροποιούνται έτσι ώστε η πιθανότητα ζημίας και 
ανάκτησης να εξαρτάται από εξωγενή μακρο- και μικρο-οικονομικά σοκ. Ένα σενάριο 
αξιολόγησης, που αντικατοπτρίζει ένα επίπεδο εμπιστοσύνης, καθορίζεται στη συνέχεια από τη 
μέγιστη καθαρή ζημία που σχετίζεται με έναν συνδυασμό επιλεγμένων πιθανοτήτων ζημίας  
και ανάκτησης, που εξαρτάται από ορισμένα εξωγενή σοκ. Οι βαθμοί υψηλότερης 
βαθμολογίας σχετίζονται με έναν συνδυασμό υψηλότερης πιθανότητας ζημίας και 
χαμηλότερης πιθανότητας ανάκτησης, αντικατοπτρίζοντας έτσι μια προληπτική στάση από την 
ICAP CRIF. Η ανάλυση παράγει μια αναμενόμενη εκτίμηση είσπραξης, για κάθε πιθανό σενάριο 
αξιολόγησης, για τη διάρκεια ζωής του χρεωστικού μέσου. 
 
Στη συνέχεια, οι αναμενόμενες εισπράξεις κατανέμονται στο χρόνο έως την ημερομηνία 
λήξης, με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο του Διαχειριστή Απαιτήσεων, το οποίο 
προσαρμόζεται ανάλογα με την πρόσθετη μεταβλητότητα που αντιστρόφως σχετίζεται με την 
αξιολόγηση του Διαχειριστή Απαιτήσεων. Το σύνολο χρονοσειρών των αναμενόμενων 
εισπράξεων συσχετίζεται στη συνέχεια με τη δομή της υποχρέωσης και των δαπανών καθ’ όλη 

τη χρονική περίοδο σύμφωνα με τη συμφωνημένη και ανατεθειμένη ροή των πληρωμών. 
Εάν μια ομολογία έχει λάβει τόκους και κεφάλαιο εγκαίρως και πλήρως σε ένα συγκεκριμένο 
rating σενάριο ευαισθησίας και πληρούνται όλα τα πρόσθετα κόστη της συναλλαγής, τότε 
θεωρείται ότι έχει περάσει αυτό το rating σενάριο ευαισθησίας. 
 
Στην τρίτη φάση η ICAP CRIF εκτελεί μια σειρά συστηματικών προσαρμογών 
ενδοδιαβάθμισης (notching), προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πιθανές επιπτώσεις από 
κινδύνους προερχόμενους από τους αντισυμβαλλόμενους, τη νομική δομή και το  Διαχειριστή 
Απαιτήσεων. Επί της αρχής, τέτοιες προσαρμογές αναμένεται να είναι ήπιες, αλλά μπορεί να 
καταστούν σοβαρές εάν το απαιτούν οι περιστάσεις. 
 
Κάθε φάση αποτελείται από έναν αριθμό διακριτών αναλύσεων που συνδέονται μεταξύ τους 
σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα: 
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6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

 
Παρακάτω αποτυπώνεται η κατανομή του προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου 2021 με βάση τις 
κύριες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαδικασία απόδοσης Credit Ratings.  
 
Ανώτερη Διοίκηση: το προσωπικό που στελεχώνει την Υπηρεσία Συμμόρφωσης, την 
Υπηρεσία Εσωτερικής Παρακολούθησης, τον Εσωτερικό Έλεγχο καθώς και τα Μέλη του 
Εποπτικού Συμβουλίου,  υπεύθυνα για τη συμμόρφωση της ICAP CRIF με το κανονιστικό 
πλαίσιο, την παρακολούθηση της αντικειμενικότητας, της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας και 
της ακρίβειας των δραστηριοτήτων απόδοσης Credit Ratings. 

 
Απόδοση Credit Ratings: το προσωπικό που απασχολείται στην απόδοση των Credit 
Ratings.  Αποτελείται από τους Επικεφαλής Αναλυτές, τα Πρόσωπα που δίνουν την έγκρισή 
τους για τις αξιολογήσεις, τον Προϊστάμενο και το Διευθυντή του Credit Rating Agency. 
 
Ανάπτυξη Μεθοδολογιών και Μοντέλων: το προσωπικό που απασχολείται στην ανάπτυξη 
και συντήρηση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την απόδοση των Credit Ratings. 

 
Ανάλυση Δεδομένων - Reporting: το προσωπικό που απασχολείται με την ανάλυση 
δεδομένων και τις διαδικασίες σχετικά με τις περιοδικές κοινοποιήσεις στοιχείων των 
αξιολογήσεων προς τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.  
 
Υποστήριξη για την απόδοση Credit Ratings: το προσωπικό που απασχολείται με τη 
διαδικασία της συνεχούς ενημέρωσης της βάσης με στοιχεία από σταθερές πηγές δεδομένων, 

την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πελατών και την υποστήριξη της παραγωγής των 
παραδοτέων. 
 

Κατανομή Προσωπικού Αριθμός Προσωπικού 

Ανώτερη Διοίκηση 7 
 - Εποπτικό Συμβούλιο 3 

 - Υπηρεσία Συμμόρφωσης 1 

 - Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης 2 

 - Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 1 

Απόδοση Credit Ratings 20 

 - Διευθυντής 1 

 - Πρόσωπα που εγκρίνουν τα Credit Ratings 2 

 - Επικεφαλής Αναλυτές 13 

 - Ανάπτυξη Μεθοδολογιών  3 

 - Ανάλυση Δεδομένων-Reporting1 1 

Υποστήριξη για την απόδοση Credit Ratings 7 

 
 

 
1 επίσης Επικεφαλής Αναλυτής για την απόδοση Αξιολογήσεων σε Δομημένα Χρηματοοικονομικά Μέσα 
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7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ TΗΡΗΣΗΣ  ΑΡΧΕΙΩΝ 

 
Η ICAP CRIF διατηρεί στις εγκαταστάσεις της τα ακόλουθα: 
 

1. Όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με κάθε Credit Rating, όπως: 

▪ Οικονομικά στοιχεία, στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς, εμπορικά στοιχεία, 
λοιπές σχετικές πληροφορίες που πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν όπως οικονομικές 
μελέτες, νομικά έγγραφα, ενημερωτικά δελτία, συμβάσεις τίτλων, σχέδια 
αποπληρωμής, στοιχεία του διαχειριστή απαιτήσεων, ασφαλιστικά και άλλα 
συμβόλαια, ανάλογα με τον τύπο της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (σε 
Εταιρεία/Εκδότη, Εταιρικά Χρεόγραφα, Δομημένα Χρηματοοικονομικά Μέσα),  

▪ Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα από τα βήματα της μεθοδολογίας αξιολόγησης που 
εφαρμόστηκε καθώς και τα τελικά αποτελέσματα, 

▪ Τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων που διεξάγονται από τους Επικεφαλής 
Αναλυτές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόδοσης της αξιολόγησης, 

▪ Τα ονόματα των εμπλεκόμενων μερών στη διαδικασία της αξιολόγησης καθώς και 
οι απόψεις που διατυπώθηκαν (συμπεριλαμβανομένων των αναφορών των 
Επικεφαλής Αναλυτών οι οποίες παραδόθηκαν στην Επιτροπή Αξιολογήσεων και 
των πρακτικών κάθε συνεδρίασης), 

▪ Πρόσθετες πληροφορίες απαραίτητες για την παρουσίαση των Credit Ratings 
(π.χ. ημερομηνία αξιολόγησης, πηγές συλλογής στοιχείων, ανταπόκριση της 
αξιολογούμενης οντότητας μετά την κοινοποίηση της αξιολόγησης). 

 

2. Αρχεία των επικοινωνιών με τις αξιολογούμενες Εταιρείες/Εκδότες ή τα Σχετιζόμενα 
Μέρη που εστάλησαν και παρελήφθησαν κατά τη διαδικασία απόδοσης των Credit 
Ratings  και των σχετικών εσωτερικών επικοινωνιών. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν: 

▪ Τις συνεντεύξεις με τις αξιολογούμενες Εταιρείες/Εκδότες ή τα Σχετιζόμενα Μέρη 
για τη συλλογή ή / και τη διασταύρωση των απαραίτητων στοιχείων,  

▪ Την κοινοποίηση των Credit Ratings προς τις αξιολογούμενες Εταιρείες/Εκδότες 
πριν τη δημοσιοποίησή τους και τις αντίστοιχες απαντήσεις αυτών,  

▪ Τις εσωτερικές επικοινωνίες του Credit Rating Agency (π.χ. μεταξύ των 
Επικεφαλής Αναλυτών και των Προσώπων που εγκρίνουν τις Αξιολογήσεις ή 
μεταξύ των Τμημάτων του CRA) καθώς και μεταξύ του Credit Rating Agency και 
άλλων σχετικών Διευθύνσεων / Τμημάτων (π.χ. τη Διεύθυνση Οικονομικών 
Μελετών για την παροχή σχετικών πληροφοριών).  

 

Αυτές οι επικοινωνίες μπορεί να είναι σε ηλεκτρονική ή έγγραφη μορφή, εκτός των 
τηλεφωνικών συνεντεύξεων, που πραγματοποιούνται με τις αξιολογούμενες 
Εταιρείες/Εκδότες για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων. 
 
Όλα τα emails, ανεξάρτητα από τις ενέργειες των χρηστών, αποθηκεύονται κεντρικά 
στο server της ICAP CRIF ενώ όλες οι έγγραφες επικοινωνίες, αποθηκεύονται σε 
συγκεκριμένα αρχεία υπό την ευθύνη του σχετικού υπαλλήλου του Credit Rating 

Agency (π.χ. Επικεφαλής Αναλυτή, Πρόσωπο που εγκρίνει τις Αξιολογήσεις).  
 

3. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων (ανά 
πελάτη): 
▪ Προϊόντων / Υπηρεσιών που ζητήθηκαν και τα αντίστοιχα υπογεγραμμένα 

συμβόλαια, 
▪ Ληφθείσες Αμοιβές. 

 Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται σε ανεξάρτητο σύστημα πληροφορικής.  
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4. Όλα τα έγγραφα που περιγράφουν τη μεθοδολογία, τις διαδικασίες και τις πολιτικές 

αξιολόγησης που εφαρμόζει η ICAP CRIF.  
 
5. Όλα τα έγγραφα που περιγράφουν τα μέτρα, τις διαδικασίες και τις πολιτικές που 

εφαρμόζει η ICAP CRIF για τη συμμόρφωσή της με τον Κανονισμό.  
 

6. Επιπρόσθετα, τηρείται σχετικό αρχείο για μία σειρά από πληροφορίες – στοιχεία 
όπως: 
▪ Τα πρακτικά του Δ.Σ, 
▪ Τα πρακτικά του Εποπτικού Συμβουλίου, 
▪ Οι διαδικασίες και οι εκθέσεις των Υπηρεσιών Εσωτερικής Επανεξέτασης και 

Συμμόρφωσης, 
▪ Η αλληλογραφία με το Εποπτικό Συμβούλιο, 
▪ Η επικοινωνία της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης με τους εργαζόμενους του Credit 

Rating Agency,  
▪ Τα αρχεία δεδομένων που αποστέλλονται στις Εποπτικές Αρχές (RADAR), 
▪ Τα αρχεία και τα έγγραφα που επικοινωνούνται στις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, 

κ.λ.π. 

▪ Η αλληλογραφία με τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές. 
 
Για όλη την παραπάνω πληροφορία εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης / εξουσιοδοτημένης 
πρόσβασης ανάλογα με την ιδιότητα, τις εργασίες και το επίπεδο ιεραρχίας του κάθε χρήστη 
στην εταιρεία. 
 
Επίσης, για όλα τα παραπάνω η εταιρεία ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία back-up ώστε σε 
περίπτωση βλάβης ή άλλης δυσλειτουργίας να μπορούν να ανακτηθούν. 
 
Η ICAP CRIF διατηρεί την παραπάνω πληροφόρηση στις εγκαταστάσεις της για τουλάχιστον 5 
χρόνια ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, ανάλογα με την κατηγορία των παραπάνω 
δεδομένων, με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το 
νόμο για τις ανώνυμες εταιρείες. 
 
Τέλος, η συγκεκριμένη πληροφόρηση είναι άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση ζήτησης από τις 
αρμόδιες Εποπτικές Αρχές. 
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8. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες  
Κατά το έτος 2021 πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην κλίμακα διαβάθμισης που χρησιμοποιεί 
το Credit Rating Agency για την απόδοση των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας τόσο 
σε Εταιρίες (Εκδότες) όσο και σε Εταιρικά Χρεόγραφα (Εκδόσεις). Η μεταβολή ήταν 
αποκλειστικά ονομαστική σε επίπεδο συμβόλων-γραμμάτων της κλίμακας και η σημασία της 
κάθε κατηγορίας αξιολόγησης, τα ποσοστά αθέτησης, καθώς και ο αριθμός των διαβαθμίσεων 
παρέμειναν αμετάβλητα. Τα βήματα και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκαν για τη μεταβολή 

αυτή επικοινωνήθηκαν  αρμοδίως στις Εποπτικές Αρχές διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή με το 
κανονιστικό πλαίσιο. 
Σύμφωνα με το ετήσιο πλάνο ελέγχων, διενεργήθηκε η εσωτερική ανασκόπηση της Υπηρεσίας 
Συμμόρφωσης με σκοπό την εκτίμηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των 
υπαρχουσών διαδικασιών και πρακτικών αναφορικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τον αναθεωρημένο Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, που διέπει τη λειτουργία των Οργανισμών 

Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.  
 
Συνολικά, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης κρίνονται 
αποτελεσματικοί και σύμφωνοι με τις απαιτήσεις του σχετικού Κανονιστικού Πλαισίου. 
Η ανασκόπηση του έτους 2021 αφορούσε τους παρακάτω τομείς: 

Αποτελεσματικότητα των ελέγχων της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης σχετικά με θέματα 
αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων 

Πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική επισκόπηση των μηχανισμών που έχουν τεθεί σε 
εφαρμογή από την Υπηρεσία Συμμόρφωσης, προκειμένου για την αναγνώριση, πρόληψη και 
αντιμετώπιση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Κατά τη δειγματοληψία, οι μηχανισμοί 
βρέθηκαν να λειτουργούν αποτελεσματικά και σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
1060/2009.   
 
Αποτελεσματικότητα των ελέγχων της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης αναφορικά με την 
εξασφάλιση διαφάνειας και ακεραιότητας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας 
Η δειγματοληπτική επισκόπηση των βημάτων που ακολουθήθηκαν κατά τη διαδικασία της  
πιστοληπτικής αξιολόγησης έδειξε συμμόρφωση με τις εσωτερικές διαδικασίες και το 
Κανονιστικό πλαίσιο.   
 
Εφαρμογή του προγράμματος εργασιών της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης όπως 
κοινοποιήθηκε στην ESMA 
Διαπιστώθηκε ότι οι ετήσιες Εκθέσεις της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης υποβλήθηκαν σύμφωνα με 
τις “Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την περιοδική πληροφόρηση που παρέχεται από τους 
Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας” (ESMA 33-9-295). Επιπροσθέτως, 
επιβεβαιώθηκε δειγματοληπτικά η έγκαιρη και επαρκής ικανοποίηση ad hoc αιτημάτων της 
Αρχής.  
     
Επάρκεια των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης 
Διαπιστώθηκε ότι οι νεοπροσληφθέντες στο Credit Rating Agency έλαβαν τη Βασική 
Εκπαίδευση, όπως ορίζεται στις εταιρικές Πολιτικές. Ειδικότερα, αναλύθηκε το Κανονιστικό 
Πλαίσιο, οι εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του Credit Rating 
Agency, καθώς επίσης και η διαδικασία απόδοσης των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής 
Ικανότητας.  
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9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 

 
Η ICAP CRIF έχει αναπτύξει πολιτική εναλλαγής των Επικεφαλής Αναλυτών και των 
Προσώπων που εγκρίνουν τα Credit Ratings για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της 
διαδικασίας απόδοσης των αξιολογήσεων καθώς και για την αποφυγή εμφάνισης καταστάσεων 
σύγκρουσης συμφερόντων. 
 
Η πολιτική εναλλαγής προβλέπει ότι ένας Επικεφαλής Αναλυτής θα μπορεί να αξιολογεί μια 
επιχείρηση/εκδότη ή έκδοση ή συνδεδεμένες με την επιχείρηση/εκδότη ή έκδοση οντότητες 
για 4 χρόνια, ενώ τα Πρόσωπα που εγκρίνουν τα Credit Ratings θα μπορούν να αξιολογούν 
μια επιχείρηση/εκδότη ή έκδοση ή συνδεδεμένες με την επιχείρηση/εκδότη ή έκδοση 
οντότητες για 7 χρόνια. Για την τήρηση της πολιτικής κρατείται συγκεκριμένο αρχείο για κάθε 
εμπλεκόμενο. 
 
Επιπρόσθετα, η πολιτική προβλέπει ότι μετά από την εφαρμογή της εναλλαγής,  οι 
Επικεφαλής Αναλυτές και τα Πρόσωπα που εγκρίνουν τα Credit Ratings δεν μπορούν να 
αξιολογήσουν πάλι μια επιχείρηση/εκδότη ή έκδοση ή συνδεδεμένες με την επιχείρηση/εκδότη 

ή έκδοση οντότητες πριν την πάροδο 2 ετών από την τελευταία αξιολόγηση που 
πραγματοποίησαν. 
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10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Τα ετήσια έσοδα της Εταιρείας τα οποία προέρχονται από εργασίες σχετικές με την Υπηρεσία 
απόδοσης Credit Ratings καθώς και από τις υπόλοιπες δραστηριότητες αναφέρονται στο 
οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31.12.2021.  Συγκεκριμένα: 
 

Συνολικά Έσοδα Εταιρείας € 20.102.054 

Έσοδα από Credit Ratings € 1.895.570 

Έσοδα από Συναφείς Υπηρεσίες: έσοδα που προκύπτουν από την 
παροχή Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Αξιολόγησης 
Πιστωτικού Κινδύνου, Data Analytics, Επιχειρηματικές Εκδόσεις, 
Marketing & Sales Solutions, Κλαδικές Μελέτες, Παροχή 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κλπ. 

€ 18.206.484 

 
 

H κατανομή των εσόδων του 2021 που προέρχεται από τους πελάτες που κάνουν χρήση των 
Υπηρεσιών Credit Ratings έχει ως εξής: 

 

Συνολικά Έσοδα από Πελάτες Υπηρεσιών Credit Ratings € 3.768.806 

Έσοδα από Credit Ratings € 1.895.570 

Έσοδα από Συναφείς Υπηρεσίες 
 

€ 1.873.236 
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11. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Η Εταιρεία οικειοθελώς εφαρμόζει Κώδικα Δεοντολογίας («Κώδικας») για την απόδοση 
πιστοληπτικών αξιολογήσεων, όπως ο Κώδικας περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο 2.4 
της παρούσας. Ο Κώδικας περιέχει κανόνες ανάλογους με τον Κώδικα της Διεθνούς 
Οργάνωσης Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (Κώδικας της IOSCO). 
O Κώδικας έχει κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σε όλο το προσωπικό της Εταιρείας που 
απασχολείται στη Διεύθυνση Credit Risk Services (αρμόδια για την απόδοση των 
Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας), επίσης είναι οποτεδήποτε διαθέσιμος προς κάθε 
απασχολούμενο του Τμήματος.     
 
Το ελληνικό δίκαιο δεν προβλέπει ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί η Εταιρεία 
ειδικά για τη δραστηριότητα της απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας. 
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει μετοχές ή άλλες κινητές αξίες σε οργανωμένη 
χρηματιστηριακή αγορά (“μη εισηγμένη εταιρεία”), οπότε δεν υπόκειται στις ελληνικές 
διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης του Ν. 3016/2002. 
 
Ο Εσωτερικός Έλεγχος περιγράφεται στο ανωτέρω κεφάλαιο 2 της παρούσας.  
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο, ενώ δεν υπάρχουν σημαντικά θέματα 
που αφορούν πιστωτικό, λειτουργικό και κίνδυνο ρευστότητας.  
 
Η ICAP CRIF εφαρμόζει ακριβείς και έγκυρες διαδικασίες για τη διασφάλιση της σύγχρονης 
παρουσίασης των οικονομικών στοιχείων της, σύμφωνα με τις τρέχουσες αλλαγές στα 
λογιστικά πρότυπα. Επίσης, η Εταιρεία αναπτύσσει και ενημερώνει περιοδικά την εταιρική 
χρηματοοικονομική πολιτική της καθώς και τις διαδικασίες που την περιβάλλουν έτσι ώστε τα 
στοιχεία ελέγχου να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα και να εφαρμόζονται με συνέπεια και σε 
αρμονία με τη διοικητική δομή και προσέγγιση. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, 
εφαρμόζονται μία σειρά μέτρων όπως: 
 

▪ Η Εταιρεία έχει ένα πλήρες λογιστικό σχέδιο που παρέχει μία λεπτομερή περιγραφή 
του κάθε λογαριασμού και προσδιορίζει πώς κάθε λογαριασμός έχει αντιστοιχιστεί στη 
Γενική Λογιστική καθώς και τους συνδεδεμένους λογαριασμούς και τα δείγματα 

καταχωρήσεων.  

▪ Σε τριμηνιαία βάση γίνεται έλεγχος του Λογιστικού Σχεδίου με τα Λογιστικά Πρότυπα 
σε συνεργασία με τους Εξωτερικούς Ελεγκτές. Κατά τη διαδικασία του ελέγχου 
πραγματοποιείται συμφωνία των λογαριασμών και ελέγχεται η ορθότητα του 
Λογιστικού Σχεδίου με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση, γίνονται οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε να τηρούνται οι σωστοί κατά περίπτωση λογαριασμοί. 

▪ Όλοι οι λογαριασμοί συμφωνούνται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση. Επιπροσθέτως, 
πραγματοποιούνται συχνότερες συμφωνίες για τους «ευαίσθητους» λογαριασμούς οι 
οποίοι έχουν υψηλότερους όγκους και πιο περίπλοκες συναλλαγές. Οι «ευαίσθητοι» 
λογαριασμοί είναι αυτοί του Ταμείου, των Πελατών, των Προμηθευτών, των 
Υποχρεώσεων σε Τράπεζες & Εφορία και των Παγίων. 

▪ Για τη διευκόλυνση της έγκαιρης, πλήρους και ακριβής οικονομικής δήλωσης 
κλεισίματος υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες, όπως η ανάλυση διακυμάνσεων 
μεταξύ προϋπολογιστικών και απολογιστικών δεδομένων και των διεταιρικών 
υπολοίπων. 

▪ Σημαντικό στοιχείο μίας διαδικασίας οικονομικού ελέγχου είναι οι πολιτικές γήρανσης 
και διαγραφής των ανενεργών ή μη συμφωνημένων λογαριασμών. Η Εταιρεία έχει 
καθιερώσει λογαριασμούς ενηλικίωσης και αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διαγραφή αυτών. 

▪ Το προσωπικό της Οικονομικής Διεύθυνσης είναι άρτια καταρτισμένο και διαθέτει τις 
απαιτούμενες ικανότητες.  
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▪ Τέλος, το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και ανώτερα διοικητικά στελέχη εποπτεύουν τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το Δ.Σ. και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη δρουν 
προληπτικά και είναι πάντα ενεργά κατά την αναθεώρηση και την εφαρμογή αλλαγών 
στο περιβάλλον οικονομικού ελέγχου. Επίσης, οι εσωτερικοί ελεγκτές δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή σε λογιστικούς ελέγχους και σε θέματα σχετικά με την εταιρική πολιτική 
σχεδιασμού των λογιστικών διαδικασιών. 

 
Όλες οι άμεσες και έμμεσες συμμετοχές της Εταιρείας αναφέρονται αναλυτικά στην ανωτέρω 
παράγραφο 1.2 της παρούσας. 
 
Δεν υπάρχουν άλλοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, εκτός από τους μετόχους της. Οι μέτοχοι 
της Εταιρείας, οι οποίοι αναγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 1.1 της παρούσας, έχουν τα 
δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.  4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, 
όπως ισχύει. Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, προστατεύονται και τα δικαιώματα 
μικρομετόχων, εφόσον αυτοί εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου. 
 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων. 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
Εταιρείας, χωρίς να προβλέπεται κανένας περιορισμός σ’ αυτό από το Καταστατικό της.   
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας 
μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη 
διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση ελλειπόντων μελών,  
με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την 
επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δε δύνανται να είναι 
λιγότερα από τρία (3). 
 
Δεν υπάρχουν εξουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δυνατότητα 
έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ως σώμα μπορεί να αποφασίσει τη 
διάθεση μετοχών μόνον στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (π.χ. αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου με τη έκδοση νέων μετοχών) και των διατάξεων του Ν. 4548/2018  περί 
ανωνύμων εταιρειών.  
 
Οι αρμοδιότητες, η σύγκληση, η συνεδρίαση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης, η απαρτία και η 
πλειοψηφία και γενικά η λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας περιγράφεται 
αναλυτικά στις διατάξεις του Ν. 4548/2018  περί ανωνύμων εταιρειών.  
   
Η σύνθεση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης και εποπτείας, καθώς και των σχετικών 
επιτροπών, της Εταιρείας περιγράφεται ανωτέρω στις παρ. 2.1 (Διοικητικό Συμβούλιο), 2.2 
(Ελεγκτική Επιτροπή), 2.3 (Εποπτικό Συμβούλιο). 
 


