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Εισαγωγή 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 2020 είναι ένα έτος που θα θυμόμαστε για αρκετά χρόνια. Η 

πανδημία του COVID-19 έφερε μεγάλη αναστάτωση και ανακατατάξεις στην ζωή μας και 

στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε δει διάφορα 

πρωτόγνωρα γεγονότα όπως την κατάρρευση των εταιριών υψηλής τεχνολογίας (dot-com 

bubble), την επίθεση στους δίδυμους πύργους (9/11), την έξαρση της παγκόσμιας 

τρομοκρατίας, την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και τώρα την πανδημία. Από ότι 

φαίνεται, τα ακραία γεγονότα αρχίζουν να αποτελούν την νέα πραγματικότητα (the new 

norm) καθώς αναμένεται να συμβαίνουν συχνότερα καταστροφικά γεγονότα στο μέλλον. 

Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τέτοια γεγονότα, και να αποφύγει τέτοιους ιδιόμορφους 

κινδύνους. Οι Εταιρίες μπορούν και πρέπει όμως να προετοιμάζονται για ένα αβέβαιο  

μέλλον που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κλιματική αλλαγή, την ταχύτητα των 

τεχνολογικών εξελίξεων, τους γεωπολιτικούς κινδύνους, τους κινδύνους στην εφοδιαστική 

αλυσίδα καθώς και θέματα που αφορούν το κυβερνο-έγκλημα, την προστασία και την 

ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.  

Τα εμπόδια στην συνέχιση της επιχειρηματικότητας σε ένα τόσο σύνθετο και συνεχώς 

μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, ζητούν ένα πλάνο δράσης που θα 

περιλαμβάνει ανθρώπους, δεδομένα, και συστήματα κατάλληλα να ανταπεξέλθουν σχεδόν 

σε οποιεσδήποτε συνθήκες. 

Λόγω της αύξησης των απειλών που δέχονται οι Εταιρίες, πολλά στελέχη αρχίζουν να 

εξετάζουν την υιοθέτηση αρχών Διαχείρισης Κινδύνων αλλά αυτό δεν είναι ίσως αρκετό. 

Πρέπει να υπάρξει ουσιαστική επένδυση, από πλευράς των Εταιριών, σε ένα 
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ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων (ERM) που δεν θα δρα 

πυροσβεστικά σε περιπτώσεις κρίσεων και ακραίων γεγονότων αλλά προληπτικά σε κάθε 

είδους κίνδυνο.  

 

Ο νέος νόμος 4706/2020 της Εταιρικής Διακυβέρνησης 
Οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να εξελίσσονται και να επεκτείνουν το 

πεδίο εφαρμογής των κανονισμών τους, αντιμετωπίζοντας θέματα όπως η προστασία των 

δεδομένων, το ξέπλυμα χρήματος, το οικονομικό έγκλημα, τη δωροδοκία τη διαφθορά κ.α.. 

Αυτοί οι κανονισμοί συνήθως δεν είναι αρκετοί ή έρχονται σαν οδηγίες στις Εταιρίες πολύ 

καθυστερημένα, την ώρα που οι ίδιες οι Διοικήσεις πρέπει να αντιληφθούν ότι η Εταιρική 

Διακυβέρνηση δεν πρέπει να επιβάλλεται από εποπτικά πλαίσια. H Εταιρική Διακυβέρνηση 

πρέπει να είναι εσωτερική ανάγκη γιατί πρωτίστως ωφελεί τις ίδιες τις εταιρίες, δίνοντας 

τους τη δυνατότητα να καταστούν ανταγωνιστικότερες και βοηθώντας στην 

αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. 

Τον Ιούλιο του 2020 ψηφίστηκε ο νόμος 4706/2020 (ΦΕΚ Α’136/17.7.20) για την Εταιρική 

Διακυβέρνηση. Ο κεντρικός στόχος του νόμου 4706/2020, είναι η εμπέδωση των γενικά 

παραδεδεγμένων αρχών και πρακτικών διακυβέρνησης από τις ανώνυμες εταιρείες και η 

συνεπακόλουθη ενίσχυση της εμπιστοσύνης των μετόχων σε αυτές. 

Ο προηγούμενος νόμος, ο ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/17-5-2002) είχε ίσως μικρότερη 

εμβέλεια και ήταν καιρός να αντικατασταθεί με έναν πιο σύγχρονο νόμο που συνάδει 

περισσότερο με το πλαίσιο που ισχύει σήμερα από τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Στο νέο νόμο 4706/2020, αξίζει να επισημάνουμε σημεία που για πρώτη φορά γίνεται 

αναφορά στην Διαχείριση Κινδύνων. Το Άρθρο 13  αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το σύστημα 

εταιρικής διακυβέρνησης (…) περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: α) επαρκές και 

αποτελεσματικό Σύστημα εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 

διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης» και το Άρθρο 14 επίσης: «Ο 

κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: (…) Την αναφορά των κύριων 

χαρακτηριστικών του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ήτοι κατ’ ελάχιστον τη λειτουργία 

της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης». 

Είναι φανερό ότι ο νέος νόμος δημιουργεί τις προϋποθέσεις αν όχι τις επιβάλει, για την 

ανάπτυξη ενός πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων στις εισηγμένες εταιρίες, ενώ, όπως έχει 

επισημανθεί από στελέχη της αγοράς, αποτελεί ίσως μια ευκαιρία μετασχηματισμού του 

διοικητικού μοντέλου των ελληνικών επιχειρήσεων σε λειτουργικό όργανο παραγωγής 

Βιώσιμης Περιβαλλοντολογικής και Κοινωνικής ανάπτυξης σε καθεστώς Εταιρικής 

Διακυβέρνησης (Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG)). 

 

Ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης 

Κινδύνων 

Σε ιδανικές περιπτώσεις, η Διαχείριση Κινδύνων και η Κανονιστική Συμμόρφωση 

αντιμετωπίζονται ως στρατηγικές προτεραιότητες από την Διοίκηση της εταιρίας. Τις 

περισσότερες φορές όμως, η πραγματικότητα είναι ότι αυτοί οι τομείς ανατίθενται σε λίγα 
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άτομα που εργάζονται αποκομμένα από την υπόλοιπη εταιρία. Οι δομές της εταιρίας που 

ασχολούνται με την αύξηση των εσόδων ή την μείωση του κόστους ενσωματώνονται βαθιά 

στην εταιρική κουλτούρα και συνδέονται άρρηκτα με την απόδοση και την κερδοφορία της 

εταιρείας. Κάπου στο ενδιάμεσο, υπάρχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες ελέγχου που 

μεταξύ άλλων αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων, την ασφαλή χρήση και ανάπτυξη των 

τεχνολογιών πληροφορικής, τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κ.α.. 

Για να αλλάξει αυτήν την εικόνα, η ηγεσία της εταιρίας πρέπει να δεσμευτεί για την 

οικοδόμηση μιας ισχυρής και αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων. Το έργο αυτό είναι 

τρισδιάστατο και αποτελείται από: 1) το λειτουργικό μοντέλο διαχείρισης κινδύνων, που 

βασίζεται στις κύριες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, 2) μια δομή εταιρικής 

διακυβέρνησης των κινδύνων και λογοδοσίας γύρω από αυτές τις διαδικασίες, που ξεκινά 

από το επίπεδο των πωλήσεων και καταλήγει στο επίπεδο του Διοικητικού Συμβουλίου και 

3) ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός 

ολοκληρωμένου σχεδίου αντίδρασης της εταιρίας αν το χειρότερο σενάριο 

πραγματοποιηθεί. 

Λειτουργικό Μοντέλο Διαχείρισης Κινδύνων 
Το λειτουργικό μοντέλο διαχείρισης κινδύνων αποτελείται από δύο επίπεδα, ένα πλαίσιο 

διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων (ERM) και τα μεμονωμένα πλαίσια για κάθε είδος 

κινδύνου. Το πλαίσιο ERM χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό κινδύνων σε ολόκληρη την 

εταιρία, τον καθορισμό της συνολικής διάθεσης για ανάληψη κινδύνου και την εφαρμογή 

των κατάλληλων ελέγχων για να διασφαλιστεί η τήρηση των ορίων της διάθεσης για 

κίνδυνο. Τέλος, το γενικό πλαίσιο θέτει σε εφαρμογή ένα σύστημα έγκαιρων ειδοποιήσεων 

και αντίστοιχων δράσεων σχετικά με τον εντοπισμό νέων κινδύνων, για το Διοικητικό 

Συμβούλιο και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη. Τα ειδικά - μεμονωμένα πλαίσια 

διαχείρισης κινδύνων αντιμετωπίζουν όλους τους κινδύνους ξεχωριστά. Οι κίνδυνοι 

μπορούν να ομαδοποιηθούν σε κατηγορίες, όπως χρηματοοικονομικοί, μη 

χρηματοοικονομικοί και στρατηγικοί. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, όπως ο κίνδυνος 

ρευστότητας, ο κίνδυνος αγοράς και ο πιστωτικός κίνδυνος, μπορούν να γίνουν 

διαχειρίσιμοι όταν εξετάζονται σε ένα κατάλληλο πλαίσιο ορίων. 

Η διαχείριση των μη χρηματοοικονομικών κινδύνων μπορεί να γίνει με την εφαρμογή 

κατάλληλων διαδικαστικών ελέγχων, ενώ η διαχείριση των στρατηγικών κινδύνων 

εξασφαλίζεται μετά από αξιολόγηση των σημαντικών αποφάσεων της εταιρίας με 

τυποποιημένες προσεγγίσεις όπως ανάλυση σεναρίων και stress tests. Ενώ η διαχείριση 

των χρηματοοικονομικών και στρατηγικών κινδύνων συνήθως γίνεται σύμφωνα με την 

σχέση κινδύνου-απόδοσης, για τους μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους το πιθανό 

αρνητικό σενάριο θέλει ιδιαίτερη εξέταση κατά περίπτωση. 

Για το λειτουργικό μοντέλο της διαχείρισης κινδύνων σημαντικό ρόλο, μεταξύ άλλων, 

παίζουν τα εξής: 

o Ταξινομία. Μια ταξινόμηση των κινδύνων της εταιρείας, θα πρέπει να καθορίζει σαφώς 

και περιεκτικά όλους τους κινδύνους. Η ταξινόμηση πρέπει να τηρείται αυστηρά κατά 

τον ορισμό της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου, στην ανάπτυξη πολιτικής και 

στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων και στην αναφορά των κινδύνων. Οι ταξινομίες είναι 

συνήθως ειδικές για κάθε κλάδο, καλύπτοντας στρατηγικούς, κανονιστικούς και 

κινδύνους προϊόντων ανάλογα με τον κλάδο και τα χαρακτηριστικά της εταιρείας, 

συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού μοντέλου. 
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o Διάθεση ανάληψης κινδύνου. Ένας σαφής ορισμός της διάθεσης ανάληψης κινδύνου 

θα μεταφράσει την σχέση κινδύνου-απόδοσης σε κατώτερα επιτρεπτά όρια για τους 

χρηματοοικονομικούς και στρατηγικούς κινδύνους. Στην περίπτωση των μη 

χρηματοοικονομικών κινδύνων όπως οι λειτουργικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι 

συμμόρφωσης, η διάθεση για κίνδυνο θα πρέπει να βασίζεται σε συνολικά όρια 

επιτρεπτών ζημιών ανά κατηγορία κινδύνου. 

o Αναφορά κινδύνων. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων από την Διοίκηση της εταιρίας 

πρέπει να ενσωματώσει τις διοικητικές αναφορές της διαχείρισης κινδύνων. Στόχος 

είναι να διασφαλιστεί ότι μια ανεξάρτητη εποπτεία των κινδύνων, που περιλαμβάνει 

όλα τα επίπεδα της εταιρίας, ενσωματώνεται στη διαδικασία του επιχειρηματικού 

σχεδιασμού και στη διαχείριση των επιχειρηματικών αποφάσεων και δράσεων.  

Διακυβέρνηση κινδύνων, δομή και κουλτούρα 
Για τη διακυβέρνηση των κινδύνων σημαντικό ρόλο, μεταξύ άλλων, παίζουν: 

o Τα 3 επίπεδα άμυνας. Το μοντέλο λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνων πρέπει να 

εφαρμόζεται μέσω μιας αποτελεσματικής δομής διακυβέρνησης και ενός πλαισίου 

καθορισμένων ρόλων και αρμοδιοτήτων. Στην πρώτη γραμμή άμυνας (επιχειρησιακές 

μονάδες της εταιρίας) η διακυβέρνηση των κινδύνων αναγνωρίζει τον αντιφατικό ίσως 

ρόλο μεταξύ της μεγιστοποίησης της απόδοσης (έσοδα και κόστη) και της μείωσης του 

κινδύνου (ζημιές). Ο ρόλος της δεύτερης γραμμής άμυνας (διαχείριση κινδύνων και 

κανονιστική συμμόρφωση) είναι να ελέγξει και να προκαλέσει την πρώτη γραμμή 

άμυνας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και των μηχανισμών 

ελέγχου, ενώ η τρίτη γραμμή άμυνας, ο εσωτερικός έλεγχος, διασφαλίζει ότι οι δύο 

πρώτες γραμμές άμυνας λειτουργούν αποτελεσματικά. 

o Οι πόροι. Οι κατάλληλοι πόροι αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχή 

διακυβέρνηση των κινδύνων. Το μέγεθος των τμημάτων της κανονιστικής 

συμμόρφωσης, της διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου των μη 

χρηματοοικονομικών εταιρειών είναι συνήθως πολύ μικρότερο από αυτό των 

τραπεζών. Η ανισότητα αυτή είναι εν μέρει μια λογική απόρροια της ύπαρξης 

εποπτικών πλαισίων για την διακυβέρνηση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά 

μέρος της αντικατοπτρίζει ένα κενό διακυβέρνησης σε μη χρηματοοικονομικές 

εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες αφιερώνουν συνήθως το μεγαλύτερο μέρος των πόρων 

τους για ελεγκτικούς μηχανισμούς σε συγκεκριμένους τομείς, όπως  ασφάλεια και 

υγιεινή για αεροπορικές εταιρείες ή διασφάλιση ποιότητας προϊόντων τις 

φαρμακευτικές εταιρείες κ.ο.κ..  

 

o Η τεχνολογία. Αναδυόμενες τεχνολογίες όπως το Machine Learning και το Artificial 

Intelligence δείχνουν ότι μπορούν να βοηθήσουν τους διαχειριστές κινδύνων να 

εντοπίσουν συγκεκριμένους κινδύνους και να αναπτύξουν ταχύτερες αποκρίσεις στον 

κίνδυνο. Το σίγουρο είναι ότι πολλά Τμήματα Διαχείρισης Κινδύνων δεν έχουν ακόμη 

αξιοποιήσει πλήρως τις πιο ώριμες τεχνολογίες σε τομείς όπως τα δεδομένα, τα 

analytics και η μοντελοποίηση. Αυτές οι τεχνολογίες, μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, 

μπορούν να μειώσουν την προσπάθεια σε περιοχές χαμηλότερου κινδύνου και να 

βοηθήσουν τους διαχειριστές κινδύνου να εστιάσουν τις ενέργειές τους σε πραγματικές 

απειλές, σε κρίσιμα σημεία της εταιρίας. Οι τεχνολογίες αυτοματισμού, για 

παράδειγμα, μπορούν να ψηφιοποιήσουν τις ροές εργασίας και συναλλαγών σε όλα τα 

επίπεδα, μειώνοντας τα ανθρώπινα λάθη. Οι εξελιγμένοι αλγόριθμοι επιτρέπουν, 
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μεταξύ άλλων, καλύτερη ανίχνευση σφαλμάτων καθώς και ακριβέστερες προβλέψεις 

μελλοντικών συμβάντων. 

 

o Η κουλτούρα Διαχείρισης Κινδύνων. Η νοοτροπία και οι συμπεριφορές των ατόμων και 

των ομάδων σε μια εταιρία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή της εταιρικής 

στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων. Η Διοίκηση της εταιρίας πρέπει να ενισχύσει την  

δημιουργία μιας συγκεκριμένης κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων, μιας αναλυτικής 

προσέγγισης για τη μέτρηση και τον προσδιορισμό αυτής της κουλτούρας, μιας 

συγκριτικής αξιολόγησης της κουλτούρας αυτής στον κλάδο δραστηριότητας της 

εταιρίας και συγκεκριμένων μηχανισμών για την ενεργή επιρροή και ανάπτυξη της 

κουλτούρας αυτής. 

Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων 
Ένα αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων και μια επαρκής δομή 

εταιρικής διακυβέρνησης, με μια καλά αναπτυγμένη κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων 

ελαχιστοποιεί την πιθανότητα κρίσεων στο εσωτερικό των εταιριών ή πιθανής «αμηχανίας» 

σε εξωτερικά καταστροφικά γεγονότα, χωρίς, φυσικά, να τα εξαλείφει εντελώς.  

Για τη διαχείριση κρίσεων που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης κινδύνων, 

σημαντικό ρόλο, μεταξύ άλλων, παίζουν: 

o Η διασφάλιση του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμένες μεμονωμένες 
περιοχές κινδύνου είναι σχετικά δευτερεύουσας σημασίας για τις εταιρίες και 
ακόμη και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ένας βασικός τομέας κινδύνου με 
αυξανόμενη σημασία, δεν αντιμετωπίζεται διεξοδικά ίσως στα Διοικητικά 
Συμβούλια. Ενώ πολλά ανώτερα στελέχη παραμένουν επικεντρωμένα στη 
στρατηγική και την απόδοση της εταιρίας, συχνά αποτυγχάνουν να αξιολογήσουν 
τις δυνατότητες της εταιρίας ή τις στρατηγικές αποφάσεις με γνώμονα τον κίνδυνο. 
Συνηθίζεται να επικρατεί μια  πυροσβεστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων με μέτρα που λαμβάνονται μόνο αφού έχει επέλθει ο κίνδυνος. Το 
αποτέλεσμα είναι ότι τα Διοικητικά Συμβούλια και τα ανώτερα στελέχη θέτουν 
άσκοπα τις εταιρείες τους σε κίνδυνο, ενώ αναλαμβάνουν προσωπικά υψηλές 
νομικές ευθύνες.  

Η Διοίκηση πρέπει να καθορίσει τις κύριες αναμενόμενες απειλές, τα χειρότερα 
πιθανά σενάρια και τις δράσεις και τις επικοινωνίες κατά την εκδήλωση ενός 
ακραίου γεγονότος. Για κάθε απειλή, θα πρέπει να αναπτυχθούν υποθετικά 
σενάρια για το πώς θα εκδηλωθεί ένα ακραίο γεγονός, με βάση προηγούμενες 
αντίστοιχες κρίσεις εντός και εκτός του κλάδου δραστηριότητας της εταιρείας. 

o Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Με τη χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών 

προηγούμενων ακραίων καταστάσεων, οι εταιρείες πρέπει να δοκιμάσουν τη δική 

τους ανθεκτικότητα, εξετάζοντας βασικούς τομείς της εταιρίας για πιθανές 

αδυναμίες. Στην συνέχεια πρέπει να αναπτυχθούν μεθοδολογίες και μηχανισμοί 

ώστε η εταιρία να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της. Στο ίδιο πλαίσιο, η 

προετοιμασία για διαχείριση ακραίων γεγονότων και κρίσεων μπορεί να 

περιλαμβάνει την αναθεώρηση των όρων των συμβάσεων με βασικούς 

προμηθευτές, την ύπαρξη πλάνου για τη διασφάλιση βραχυπρόθεσμης 

διαθεσιμότητας μετρητών ή την επένδυση σε προηγμένα μέτρα ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο για την προστασία κρίσιμων δεδομένων και λογισμικού σε 

περίπτωση αποτυχιών και παραβιάσεων.  
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o Η ανάπτυξη σχεδίων δράσης και επικοινωνίας. Επιδίωξη της Διοίκησης πρέπει να 

είναι η ανάπτυξη σχεδίων δράσης, βασισμένων σε πραγματικά σενάρια που θα 

αφορούν τον επιχειρησιακό, τεχνικό και οικονομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση 

τρίτων. Πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα για την ανάπτυξη μιας επικοινωνιακής 

στρατηγικής για την βέλτιστη απόκριση της εταιρίας σε ακραία γεγονότα. Οι 

εταιρείες πρέπει να διαθέτουν λεπτομερώς καταγεγραμμένα πλάνα αντίδρασης σε 

καταστάσεις κρίσης και αυτά να κοινοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας. 

 

o Τα πλάνα διαχείρισης κρίσεων. Κατά τα πρώτα στάδια εκδήλωσης ενός ακραίου 

γεγονότος θα πρέπει να υπάρξει εκτίμηση και περιορισμός των απωλειών και να 

έχει ήδη προαποφασιστεί ποιος θα είναι ο υπεύθυνος της εταιρίας που θα 

κατευθύνει τις κατάλληλες ενέργειες. 

Θα πρέπει να υπάρχει μια δυναμική επικοινωνιακή στρατηγική για τα εμπλεκόμενα 

μέρη - όπως οι πελάτες, οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι, οι προμηθευτές, οι δημόσιες 

υπηρεσίες, τα μέσα ενημέρωσης και το ευρύτερο κοινό. Επίσης, πρέπει να έχει 

εξοπλιστεί ένας συγκεκριμένος χώρος για την οργάνωση της επιχειρησιακής και 

τεχνικής υποστήριξης της ανάκαμψης της εταιρίας, τον καθορισμό των 

δραστηριοτήτων που πρέπει να διατηρηθούν και αυτών που θα τεθούν σε 

αναστολή (π.χ. εντοπισμός και προσέγγιση των κρίσιμων προμηθευτών). Τέλος, 

πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την αντιμετώπιση και την εξουδετέρωση της 

αιτίας του ακραίου γεγονότος ώστε η κρίση να τερματιστεί το συντομότερο 

δυνατόν. 

 

«Risk Management Society of Greece» 
Έχοντας υπόψη μας την σημασία της ανάπτυξης ενός ισχυρού πλαισίου Διαχείρισης 

Κινδύνων στις εταιρίες αλλά και του απαιτητικού ρόλου του Διαχειριστή Κινδύνων, εδώ και 

λίγα χρονιά, μια ομάδα στελεχών της αγοράς αλλά και ακαδημαϊκών, αποφασίσαμε να 

ιδρύσουμε το «Risk Management Society of Greece». Μια «κοινωνία» ανθρώπων που 

δραστηριοποιούνται στην Διαχείριση Κινδύνων, είτε ως κάθε αυτό Διαχειριστές Κινδύνων, 

είτε ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, είτε ως ακαδημαϊκοί με ευρύτερο αντικείμενο μελέτης 

την Διαχείριση Κινδύνων. Το Risk Management Society of Greece είναι μια προσπάθεια 

μέσα από την οποία διαμορφώνουμε και εξελίσσουμε συνεχώς μια επίσημη ένωση 

επαγγελματιών που ασχολούνται γενικότερα με την Διαχείριση Κινδύνων στην Ελλάδα και 

θέλουμε να ενωθούμε με επίσημους φορείς του Εξωτερικού. Η ένωση αυτή που έχει ήδη 

πάνω από 1500 άτυπα μέλη, θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων «Associations» 

του εξωτερικού. Μεταξύ άλλων, είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σεμινάρια, 

εκπαιδεύσεις, συμβουλευτικό ρόλο, networking events, σχέσεις με Ελληνικά και Ξένα 

Πανεπιστήμια, έρευνα και έκδοση πορισμάτων.  

 

Έρευνα: “Risk Management beyond 2020”  
Στο σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, προτεραιότητά της 

εκάστοτε Διοίκησης πρέπει να είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων και των περιοχών προς 

βελτίωση καθώς και ο επαναπροσδιορισμός του τρόπου που δραστηριοποιείται σε θέματα 

Διαχείρισης Κινδύνων αξιοποιώντας τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που παρέχει η 



7 
 

λειτουργία  αυτή σε συνδυασμό με τις σχετικές αναδυόμενες τεχνολογίες στη σημερινή νέα 

πραγματικότητα. 

Αυτή την περίοδο διεξάγεται μια έρευνα για την ελληνική αγορά με τη συνεργασία του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μέσω του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος "Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/Applied Risk Management" 

(http://appliedriskmanagement.econ.uoa.gr) και του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης 

Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ, http://cfs.econ.uoa.gr), 

του Risk Management Society of Greece και της Grant Thornton Greece. 

Η έρευνα αυτή, με τίτλο “Risk Management beyond 2020”, στοχεύει στην ανάδειξη των 

σχετικών αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των διαφόρων 

κλάδων σε θέματα Διαχείρισης Κινδύνων, στον προσδιορισμό του βαθμού ωριμότητας της 

Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων, αλλά και στην διερεύνηση των επιπτώσεων της 

πανδημίας του COVID-19. 

 

http://appliedriskmanagement.econ.uoa.gr/
http://cfs.econ.uoa.gr/

