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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1.1 Προοίμιο 
 
Η συμβολή των Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agencies-
CRA) στην εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και της 
πραγματικής οικονομίας υπήρξε ανέκαθεν σημαντική.  
 
Μια νέα δέσμη νομοθετικών μέτρων, γνωστή ως «CRD IV», εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο 
του 2014.  Αντικατέστησε την Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006 {«σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)»} και την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006 {«για την επάρκεια 
των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση)»}.  Επακολούθως, ένα γενικώς αποδεκτό κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τη 
μέθοδο και τις διαδικασίες απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας από τους 
Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας τέθηκε σε εφαρμογή.  
 
Ο Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities 
Commission - IOSCO) κατέληξε μετά από διαβουλεύσεις στη σύνταξη ενός Κώδικα 
Δεοντολογίας για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, ο οποίος 
συνιστά μία συγκεντρωτική καταγραφή συγκεκριμένων μηχανισμών, η υιοθέτηση των 
οποίων είναι πρόσφορη και ικανή να προστατέψει την ανεξαρτησία των Οργανισμών 
Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας ως προς την παραγωγή των Αξιολογήσεων 
Πιστοληπτικών Ικανότητας, να εντοπίσει, εξαλείψει ή/και να διαχειρισθεί ενδεχόμενες 
καταστάσεις συγκρούσεων συμφερόντων καθώς και να συνδράμει στη διασφάλιση της 
εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που μοιράζονται μαζί τους οι αξιολογούμενες 
Οντότητες. 
 
Ωστόσο, ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας του Κώδικα Δεοντολογίας του IOSCO καθώς και η οι-
κονομική κρίση που επηρέασε σημαντικά τις αγορές παγκοσμίως, οδήγησαν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην έκδοση του Κανονισμού 1060/2009, της 16ης Σεπτεμ-
βρίου 2009, για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Κανονισμός). Ο 
παρών Κώδικας Δεοντολογίας είναι εναρμονισμένος τόσο με τις απαιτήσεις του συγκεκριμέ-
νου Κανονισμού (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) όσο και με τον Κώδικα Δεοντολογίας 
του IOSCO. 
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1.2 Γενικές Αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας 
 
Α. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας έχει συνταχθεί με βάση τις αρχές του Κώδικα του IOSCO 
για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και έχει ως στόχο να παράσχει 
τις οδηγίες σχετικά με το πώς αυτές οι αρχές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην πράξη. 
 
Β. Η ICAP CRIF παρέχει τις υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας με 
αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία, ακεραιότητα και διαφάνεια. 
 
Γ. Η ICAP CRIF έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές που 
εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων Αξιολογήσεων 
Πιστοληπτικής Ικανότητας.  
 
Δ. Η ICAP CRIF έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει όλους τους απαραίτητους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς, οι οποίοι εξασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, ιδίως 
ως προς την αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία, ακεραιότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων 
Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας. 
 
Ε. Βασικό στοιχείο της εταιρικής αποστολής της ICAP CRIF αποτελεί η παροχή ποιοτικών, 
έγκυρων και αξιόπιστων προϊόντων και υπηρεσιών που σκοπό έχουν να υποστηρίξουν τη 
λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων από τα στελέχη των εξυπηρετούμενων εταιρειών και 
οργανισμών προς όφελος της ανάπτυξή τους και της εν γένει ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας. 
 
Η ICAP CRIF, αναγνωρίζοντας την αξία που αποτελεί το περιουσιακό στοιχείο της φήμης της 
η οποία έχει κατακτηθεί με την πάροδο του χρόνου, έχει διασφαλίσει, με τις διαδικασίες που 
ακολουθεί αλλά και το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζει, την αξιοπιστία και την 
αντικειμενικότητα των υπηρεσιών της. 
 
Η διοίκηση της εταιρείας έχει μεταφέρει σε όλες τις βαθμίδες του προσωπικού της τη 
σημασία των στοιχείων αυτών για την εξέλιξη της εταιρείας και έχει καταστήσει απολύτως 
σαφή την υπεραξία τους και ότι θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να διασφαλίζονται και να 
υποστηρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τους Εργαζόμενους. 
 
 
1.3 Ορισμοί 

 
Για τους σκοπούς, την υιοθέτηση και την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα δεοντολογίας 

παρατίθενται οι παρακάτω ορισμοί: 

Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating) 
Γνώμη σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα μιας οντότητας, ενός χρέους ή οικονομικής 
υποχρέωσης, χρεωστικών τίτλων, προνομιούχων μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών 
μέσων, ή του εκδότη ενός χρέους ή οικονομικής υποχρέωσης, χρεωστικών τίτλων, 
προνομιούχων μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, η οποία εκδίδεται μέσω 
καθιερωμένου και καθορισμένου συστήματος αξιολόγησης με κατηγορίες αξιολόγησης, κατά 
την έννοια του Άρθρου 3,1(α) του Κανονισμού.  
 
Εργαζόμενος 
Όλο το προσωπικό της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών) που εμπλέκεται στη 
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διαδικασία απόδοσης Αξιολογήσεων  Πιστοληπτικής Ικανότητας, καθώς και κάθε άλλο 
πρόσωπο (Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτική Επιτροπή, προσωπικό Yπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου, Εποπτικό Συμβούλιο, προσωπικό Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, 
προσωπικό Υπηρεσίας Συμμόρφωσης) που παρέχει τις υπηρεσίες του στην ICAP CRIF, 
ανεξαρτήτως της έννομης σχέσης (σύμβαση έργου ή εντολής ή δανεισμού εργαζομένου ή 
παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή άλλης) που το συνδέει με την ICAP CRIF και ασκεί 
ουσιώδη επιρροή στις διαδικασίες απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας. 
 
Συγγενής 
Τα πρόσωπα που έχουν στενό δεσμό με τον Εργαζόμενο κατά την έννοια του Άρθρου 1 (2) 
της Οδηγίας 2004/72/ΕΚ, συγκεκριμένα (α) ο ή η σύζυγος του Εργαζομένου, (β) τα 
εξαρτώμενα τέκνα του Εργαζομένου, (γ) λοιποί συγγενείς του Εργαζομένου, οι οποίοι είναι 
μέλη του νοικοκυριού του προσώπου αυτού για ένα τουλάχιστον έτος κατά την ημερομηνία 
απόδοσης της σχετικής Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, δ) κάθε νομικό πρόσωπο, 
καταπίστευμα (trust) ή προσωπική εταιρεία (partnership), τα διευθυντικά καθήκοντα του 
οποίου ασκούνται από Εργαζόμενο ή πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία (α), (β) και (γ) 
του παρόντος ορισμού, ή το οποίο ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τέτοιο πρόσωπο, ή το 
οποίο έχει συσταθεί προς όφελος τέτοιου προσώπου, ή του οποίου τα οικονομικά 
συμφέροντα είναι ουσιαστικώς ισοδύναμα με εκείνα ενός τέτοιου προσώπου. 
 
Οντότητα  
Το Νομικό Πρόσωπο για το οποίο η ICAP CRIF αποδίδει Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας 
(Επιχείρηση ή Εκδότης ενός χρέους ή οικονομικής υποχρέωσης, χρεωστικών τίτλων, 
προνομιούχων μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων).  
 
Σχετιζόμενος Τρίτος 
Ο εντολέας, διαμεσολαβητής, χορηγός, διαχειριστής ή κάθε άλλο μέρος που αλληλοεπιδρά 
με τον Οργανισμό Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας εκ μέρους αξιολογούμενης 
οντότητας, περιλαμβανομένου κάθε προσώπου που συνδέεται μαζί του μέσω ελέγχου, 
άμεσα ή έμμεσα κατά την έννοια του Άρθρου 3,1(θ) του Κανονισμού.  
 
Πελάτης 
Τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ζητούν και κάνουν χρήση των Υπηρεσιών Απόδοσης 
Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων της ICAP CRIF. 
 
Υπεύθυνος Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 
Ο Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της ICAP CRIF, ο οποίος είναι o καθ’ ύλη 
αρμόδιος και υπεύθυνος για τον εν γένει έλεγχο του βαθμού συμμόρφωσης της ICAP CRIF και 
των Εργαζομένων της με την πολιτική και τις αρχές που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα. 
 
Υπεύθυνος Υπηρεσίας Συμμόρφωσης 
Ο Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης της ICAP CRIF, ο οποίος είναι ο καθ’ ύλη αρμόδιος 
και υπεύθυνος για τον εν γένει έλεγχο της συμμόρφωσης της ICAP CRIF και των Εργαζομένων 
της με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. 
 
 
1.4 Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας 
 
Οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας της ICAP CRIF για Επιχειρήσεις ή Εκδότες 
χρηματοπιστωτικών τίτλων (Οντότητες) πραγματοποιούνται: 
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• Αυτόκλητα κατόπιν παραγγελίας  Πελάτη ο οποίος είναι διαφορετικός από την αξιο-
λογούμενη Οντότητα (Unsolicited), 

• Κατόπιν παραγγελίας από την ίδια αξιολογούμενη Οντότητα (Solicited). 
 
Οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας της ΙCAP για Εταιρικά Χρεόγραφα 
πραγματοποιούνται: 

• Αυτόκλητα κατόπιν παραγγελίας Πελάτη ο οποίος είναι διαφορετικός από τον Εκ-
δότη 
του Εταιρικού Χρεογράφου (Unsolicited) 

• Κατόπιν παραγγελίας από τον Εκδότη του Εταιρικού Χρεογράφου (Solicited). 
 

Οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας της ΙCAP για Διαρθρωμένα Χρηματοπιστωτικά 
Μέσα πραγματοποιούνται: 

• Αυτόκλητα κατόπιν παραγγελίας Πελάτη ο οποίος είναι διαφορετικός από τον Εκ-
δότη ή Σχετιζόμενο Τρίτο (Unsolicited) 

• Κατόπιν παραγγελίας από τον Εκδότη ή Σχετιζόμενο Τρίτο (Solicited). 
 
Σε κάθε περίπτωση, όλες οι προαναφερόμενες κατηγορίες Αξιολογήσεων  Πιστοληπτικής 
Ικανότητας διεξάγονται  με την εφαρμογή της ίδιας, κατά περίσταση, μεθοδολογίας. 
 

Οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας δε συνιστούν χρηματοοικονομική ή επενδυτική 
συμβουλή ούτε συστάσεις αγοράς, πώλησης ή διακράτησης οιουδήποτε χρηματοπιστωτικού 
τίτλου.  
 
Οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας της ICAP CRIF βασίζονται σε πληροφορίες που η 
ICAP CRIF συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται από δημόσια προσβάσιμες ή και ιδιωτικές 
πηγές, οι οποίες θεωρούνται από την ICAP CRIF ως ακριβείς και αξιόπιστες.  

Οι δημόσια προσβάσιμες πηγές, από τις οποίες αντλεί πληροφορίες η ICAP CRIF για την 
πιστοληπτική αξιολόγηση είναι τα Πρωτοδικεία, τα Επιμελητήρια, το Χρηματιστήριο, το 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα Φύλλα Εφημερίδος της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) κ.λπ.  

Οι πληροφορίες που λαμβάνει η ICAP CRIF από ιδιωτικές πηγές μπορούν να προέρχονται και 
από τις ίδιες τις Οντότητες, τους Εκδότες ή Σχετιζόμενους Τρίτους, τους εκπροσώπους τους 
και τους συνεργάτες τους καθώς και από άλλες επιχειρηματικές, νομικές και οικονομικές 
πηγές, εφόσον η ICAP CRIF κρίνει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς, αξιόπιστες 
και επικαιροποιημένες.  
 
Η ICAP CRIF δεν υποχρεούται να προβαίνει σε εμπεριστατωμένους και λεπτομερείς ελέγχους 
των προερχόμενων από τις ως άνω πηγές πληροφοριών, εφόσον δεν εγείρεται σοβαρή 
υπόνοια αμφισβήτησης της ακρίβειας, της ποιότητας και της ορθότητας των πληροφοριών. 
Σε περίπτωση που εγείρονται αμφιβολίες αναφορικά με την πληρότητα και αξιοπιστία των 
πηγών πληροφόρησης, η ICAP CRIF διατυπώνει εγγράφως σχετική επιφύλαξη στην έκθεση 
της Αξιολόγησης. 
 
Η ICAP CRIF δεν αποδίδει Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας σε περίπτωση που οι 
απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. χρηματοοικονομικά μεγέθη, μετοχική σύνθεση, τομείς 
δραστηριότητας) δεν είναι διαθέσιμες / δεν έχουν παρασχεθεί ή η ποιότητα των διαθέσιμων 
πληροφοριών κρίνεται ως μη ικανοποιητική ή οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν είναι επαρκώς 
διασταυρωμένες.   
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1.5 Πεδίο Eφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας 
 
Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας δεσμεύει τους Εργαζόμενους της παραγράφου 1.3. 
 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας γνωστοποιείται στα παραπάνω πρόσωπα:  

▪ με διανομή αντιτύπου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και  
▪ με δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα της ICAP CRIF. 
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2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

 
2.1 Εξασφάλιση της συνέπειας της Διαδικασίας Απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής 

Ικανότητας 
 
1. Η ICAP CRIF υιοθετεί, εφαρμόζει και επιβάλλει έγγραφες εσωτερικές διαδικασίες, 
σύμφωνα και με τα συμπεριλαμβανόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αξιολογήσεις που παράγει βασίζονται σε πλήρη και 
λεπτομερή ανάλυση όλων των πληροφοριών που είναι γνωστές στην ICAP CRIF κατά τα 
ανωτέρω αναφερόμενα στο κεφάλαιο 1.4. 
 
2. Η ICAP CRIF αναπτύσσει και εφαρμόζει λεπτομερή και ακριβή μεθοδολογία για την 
απόδοση Αξιολογήσεων  Πιστοληπτικής Ικανότητας. 
 
3. Κατά τη διαδικασία παραγωγής των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας, οι 
Εργαζόμενοι εφαρμόζουν με συνέπεια τις δημοσιευμένες μεθοδολογίες  της ICAP CRIF.   
 
4. Για την υποστήριξη της ορθότητας, ποιότητας και ακεραιότητας των Αξιολογήσεων 
Πιστοληπτικής Ικανότητας η ICAP CRIF τηρεί αρχείο δεδομένων και μεθοδολογιών καθώς και 
ιστορικό αρχείο Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας, με ακριβή αναφορά σε όλα τα 
στοιχεία που οδήγησαν στο τελικό αποτέλεσμα καθώς και των προσώπων που ενεπλάκησαν. 
Το ιστορικό αυτό αρχείο τηρείται από την ICAP CRIF για τουλάχιστον πέντε έτη 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. 
Τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση ζήτησης από τις αρμόδιες 
Εποπτικές Αρχές. 
 
5. Οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας της ICAP CRIF μπορούν να υποβληθούν σε 
αντικειμενική επαλήθευση, βάσει ιστορικών στοιχείων. Η ICAP CRIF έχει υιοθετήσει και 
εφαρμόζει διαδικασίες για τον εκ των υστέρων έλεγχο (back testing) των Αξιολογήσεών της. 
 
6. Η ICAP CRIF εφαρμόζει συγκεκριμένους ελέγχους για την παρακολούθηση και την επάρκεια 
της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας, οι οποίοι εκτελούνται σε εξαμηνιαία βάση, από την 
Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης. 
 
7. Για την παραγωγή των αξιολογήσεων όσο και για την επαναξιολόγησή τους,  η ICAP CRIF 
διαθέτει ικανό αριθμό Εργαζομένων και στελεχών, τα οποία έχουν αποδεδειγμένα επαρκείς 
και εξειδικευμένες γνώσεις καθώς και την απαιτούμενη σχετική εμπειρία.  
 
8. Η ICAP CRIF και οι Εργαζόμενοι λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή έκδοσης Αξιολογήσεων 
Πιστοληπτικής Ικανότητας, οι οποίες μπορεί να περιέχουν αντικειμενικές αστοχίες, 
διαστρεβλώσεις ή ενδέχεται να είναι παραπλανητικές. 
 
9. Η ICAP CRIF διασφαλίζει ότι διαθέτει και αφιερώνει επαρκείς πόρους για την απόδοση 
υψηλής ποιότητας Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας καθώς και για τη συνέχεια και 
την κανονικότητα της εκτέλεσης των σχετικών διαδικασιών.  
 
10. Η Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας βασίζεται στην ενδελεχή ανάλυση των υπό 1.4. 
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στοιχείων, τα οποία η ICAP CRIF κρίνει ότι είναι σημαντικά, σύμφωνα με τις  μεθοδολογίες 
που έχει αναπτύξει και που εφαρμόζει με συνέπεια και σταθερότητα.  
 
11. Οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας είναι ανεξάρτητες από οποιαδήποτε επίπτωση 
(οικονομική, πολιτική ή άλλη) ενδέχεται αυτές να έχουν για την ΙCAP, την αξιολογούμενη 
Οντότητα, τον Εκδότη, Σχετιζόμενο Τρίτο ή οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος. Για το 
σκοπό αυτό, η ΙCAP έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης για την ανεξαρτησία των 
λειτουργιών απόδοσης των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας και την τήρηση των 
σχετικών διαδικασιών από οποιασδήποτε μορφής επιρροή, εσωτερική ή εξωτερική. 
 
 
2.2 Παρακολούθηση & Αναθεώρηση των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας 
 
1. Η ICAP CRIF ενδέχεται να προβαίνει σε επανεξέταση της Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικα-

νότητας με τους εξής τρόπους:  

▪ Αυτόκλητα ως μέρος του τακτικού ελέγχου τον οποίο πρέπει να διεξάγει,  
▪ Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πελάτη, 
▪ Κατόπιν σχετικού αιτήματος της ίδιας της αξιολογούμενης Οντότητας, Εκδότη ή 

Σχετιζόμενου Τρίτου. 
  

     Τα αιτήματα υποβάλλονται στην ICAP CRIF αποκλειστικά με τους ακόλουθους τρόπους: 

▪ Μέσω της εισαγωγής του Πελάτη στο on-line σύστημα της ICAP CRIF,  
▪ Εγγράφως (μέσω email),  
▪ Μέσω συστημάτων ή εφαρμογών τις οποίες έχει αναπτύξει η ICAP CRIF και είναι          

εγκατεστημένες στο περιβάλλον του Πελάτη. 
 
Η επανεξέταση των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί ε-
πίσης μετά από κάθε σημαντικό γεγονός που περιέρχεται σε γνώση της ICAP CRIF και το ο-
ποίο ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τις πιο πρόσφατες Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικα-
νότητας.  
 
2. Η ICAP CRIF διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αναβάλλει ή να διακόψει την 
έκδοση Αξιολόγησης, καθώς και να τροποποιήσει, να υποβαθμίσει, να αναβαθμίσει ή να 
αποσύρει την Αξιολόγηση, χωρίς προηγούμενη σχετική αίτηση της αξιολογούμενης 
Οντότητας, του Εκδότη ή Σχετιζόμενου Τρίτου, παρέχοντας σε κάθε περίπτωση την 
απαραίτητη αιτιολόγηση. 
 
 
2.3 Εξασφάλιση της Ακεραιότητας της Διαδικασίας Αξιολόγησης 
 
2.3.1 Γενικές Αρχές 
 
1. Η ICAP CRIF και οι Εργαζόμενοι συμμορφώνονται πλήρως με το σύνολο της νομοθεσίας 
που διέπει την άσκηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.  
 
2. Η ICAP CRIF και οι Εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τις αξιολογούμενες Οντότητες, τους 
Εκδότες, τους Σχετιζόμενους Τρίτους, τους Πελάτες και το κοινό, τίμια, ειλικρινά και 
αμερόληπτα. 
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3. Οι Εργαζόμενοι διαθέτουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και ακεραιότητας και η ICAP CRIF δεν 
απασχολεί εν γνώσει της προσωπικό το οποίο αποδεδειγμένα δε διαθέτει τα απαραίτητα 
εχέγγυα ακεραιότητας.  
 
4. Ο καθορισμός μίας Αξιολόγησης επηρεάζεται αποκλειστικά και μόνο από παράγοντες 
σχετικούς με τη διαδικασία απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας. 
 
 
2.3.2 Διαδικασίες και Πολιτικές 
 
1. Η ICAP CRIF έχει διαχωρίσει λειτουργικά, οικονομικά και επιχειρηματικά τις 
δραστηριότητές της, έχοντας δημιουργήσει οργανωτικά αυτόνομους και ανεξάρτητους 
Τομείς και Διευθύνσεις για κάθε μία από τις δραστηριότητές της, απασχολώντας αντίστοιχα 
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της 
διαδικασίας αξιολόγησης. 
 
2. Η ICAP CRIF διασφαλίζει μέσω διαδικασιών λειτουργικού και οικονομικού διαχωρισμού, 
σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Credit Rating 
Agency, ότι οι εργαζόμενοι και τα στελέχη των λοιπών Τομέων της, καθώς και οποιοσδήποτε 
τρίτος, δεν εμπλέκονται είτε άμεσα είτε έμμεσα στη διαδικασία παραγωγής Αξιολογήσεων 
Πιστοληπτικής Ικανότητας, ούτως ώστε να εξαλείφεται η πιθανότητα έγερσης υπονοιών ή 
αμφιβολιών αναφορικά με την ποιότητα και την ακεραιότητα της Αξιολόγησης.  
 
3. Στην παρουσίαση των αποδιδόμενων Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας υπάρχει 
σχετική ένδειξη για τις Οντότητες  που κάνουν χρήση υπηρεσιών των υπολοίπων 
Διευθύνσεων ή Τομέων της ICAP CRIF. 
 
4. Η ICAP CRIF και οι Εργαζόμενοι υποχρεούνται να μην παρέχουν στους Πελάτες 
οποιαδήποτε εκτίμηση, υπόσχεση, διαβεβαίωση ή εγγύηση για το αποτέλεσμα οιασδήποτε 
Αξιολόγησης ούτε έμμεσα, ούτε άμεσα.  
 
5. Απαγορεύεται η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση στον Πελάτη ή σε οποιονδήποτε 
τρίτο, είτε σχεδίου της Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, είτε στοιχείων αυτής, πριν την 
προσήκουσα ολοκλήρωση της διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένης και της ενημέρωσης της 
αξιολογούμενης Οντότητας, Εκδότη ή Σχετιζόμενου Τρίτου) και τη δημοσίευση-
γνωστοποίηση της Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. 
 
6. Όταν κάποιο από τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα αντιληφθεί ότι 
κάποιος άλλος Εργαζόμενος ή η αξιολογούμενη από την ICAP CRIF Οντότητα, Εκδότης ή 
σχετιζόμενος Τρίτος εμπλέκεται ή έχει εμπλακεί σε ενέργεια ή παράλειψη η οποία είναι 
παράνομη, ανήθικη ή αντιβαίνει στον Κώδικα Δεοντολογίας της ICAP CRIF, αναφέρει το 
γεγονός αυτό αμέσως στην Υπηρεσία Συμμόρφωσης, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.  
 
7. Στην ανωτέρω υπό 2.3.2.6 περίπτωση, η ΙCAP διασφαλίζει με κάθε πρόσφορο μέσο την 
ανωνυμία του Εργαζόμενου ή στελέχους που ενημέρωσε την Υπηρεσία Συμμόρφωσης. Το 
άτομο που προέβη στην ανωτέρω γνωστοποίηση - καταγγελία, προστατεύεται με επιμέλεια 
του υπευθύνου της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης, από οιαδήποτε κύρωση, άμεση ή έμμεση, 
ήθελε «επιβληθεί» εις βάρος του από τους συναδέλφους ή προϊστάμενους του, 
συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε δυσμενούς μεταβολής της υπηρεσιακής ή μισθολογικής 
του κατάστασης. 
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2.4 Ανεξαρτησία & Αποφυγή Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων 
 
2.4.1 Γενικές Αρχές 
 
1. Η ICAP CRIF και οι Εργαζόμενοι οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια και 
επαγγελματική κρίση, ώστε να εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα της 
διαδικασίας αξιολόγησης και την πρόληψη και αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης  
συμφερόντων. 
 
2. Η ICAP CRIF με το λειτουργικό, οικονομικό και οργανωτικό διαχωρισμό των 
δραστηριοτήτων της μέσω των Τομέων και Διευθύνσεών της, διασφαλίζει την αξιοπιστία της 
διαδικασίας αξιολόγησης και ελαχιστοποιεί τον ενδεχόμενο κίνδυνο ύπαρξης περιπτώσεων 
σύγκρουσης συμφερόντων.  
 
3. Σύγκρουση συμφερόντων ενδέχεται να ανακύψει, όταν μπορεί ευλόγως να υποτεθεί ότι 
άλλου είδους υποχρεώσεις, συμφέροντα ή καθήκοντα του Εργαζόμενου, εμποδίζουν την 
αντικειμενική αξιολόγηση. Οι Εργαζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν πάραυτα στην Υπηρεσία 
Συμμόρφωσης, πέραν των κατωτέρω αναφερόμενων περιπτώσεων ενδεχόμενης σύγκρουσης 
συμφερόντων και κάθε άλλη μη προβλεπόμενη στον παρόντα Κώδικα σχέση των ιδίων ή 
Συγγενών τους με την αξιολογούμενη Οντότητα, Εκδότη ή Σχετιζόμενο Τρίτο η οποία 
ενδέχεται να επηρεάσει την αξιοπιστία και αντικειμενικότητα της αξιολόγησης και μπορεί 
δυνητικά να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων, εφόσον τέτοια σχέση έχει περιέλθει εις 
γνώση τους.  Συγκεκριμένα σύγκρουση συμφερόντων ενδέχεται να υπάρχει:  

α) Όταν Εργαζόμενος ή Συγγενής του λαμβάνει οποιαδήποτε είδους αμοιβή από την 
αξιολογούμενη Οντότητα, Εκδότη ή Σχετιζόμενο Τρίτο κατά το χρόνο της διαδικασίας 
απόδοσης της Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας ή έχει λάβει τέτοια αμοιβή κατά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. 
 
β) Όταν η ICAP CRIF, ή Μέτοχος της ICAP CRIF , ή Θυγατρική εταιρεία της ICAP CRIF, ή Μέλος 
του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου της ICAP CRIF ή Εργαζόμενος ή Συγγενής του, 
κατέχει άμεσα ή έμμεσα χρηματοπιστωτικά μέσα της αξιολογούμενης Οντότητας, του Εκδότη 
ή Σχετιζόμενου Τρίτου ή έχει κάποιο άλλο άμεσο ή έμμεσο ιδιοκτησιακό συμφέρον στην εν 
λόγω Οντότητα, Εκδότη ή Σχετιζόμενο Τρίτο, με εξαίρεση τα μερίδια σε προγράμματα 
διαφοροποιημένων συλλογικών επενδύσεων ή τα κεφάλαια υπό διαχείριση, 
συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών ταμείων και των ασφαλίσεων ζωής. 
 
γ) Όταν η ICAP CRIF, ή Μέτοχος της ICAP CRIF , ή Θυγατρική εταιρεία της ICAP CRIF, ή Μέλος 
του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου της ICAP CRIF ή Εργαζόμενος ή Συγγενής του, 
κατέχει άμεσα ή έμμεσα, εταιρικά χρεόγραφα, διαρθρωμένα χρηματοπιστωτικά μέσα, μέσα 
τιτλοποίησης ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία η ICAP CRIF αποδίδει Αξιολογήσεις 
Πιστοληπτικής Ικανότητας. 
 
δ) Όταν Μέτοχος της ICAP CRIF, Μέλος του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου της ICAP 
CRIF ή Εργαζόμενος ή Συγγενής του συμμετέχει στο Διοικητικό ή Εποπτικό Συμβούλιο της 
αξιολογούμενης Οντότητας, του Εκδότη ή Σχετιζόμενου Τρίτου. 
 
ε) Όταν Εργαζόμενος είχε πρόσφατη εργασιακή ή άλλη επαγγελματική σχέση με την 
αξιολογούμενη Οντότητα, Εκδότη ή Σχετιζόμενο Τρίτο που μπορεί να δημιουργήσει ή να 
θεωρηθεί γενικά ότι δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων. 
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4. Οι υπηρεσιακές σχέσεις και οι πολιτικές αμοιβών των Εργαζομένων στη διαδικασία 
απόδοσης των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας είναι δομημένες έτσι ώστε να 
εξαλείφουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά πραγματικές ή ενδεχόμενες καταστάσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων. 

 

 
2.4.2 Διαδικασίες και Πολιτικές 
 
1. Η ICAP CRIF έχει υιοθετήσει εσωτερικές διαδικασίες και μηχανισμούς για να α) 
προλαμβάνει, β) αναγνωρίζει, γ) εξαλείφει και δ) διαχειρίζεται οποιεσδήποτε πραγματικές ή 
ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις εκτιμήσεις, 
αναλύσεις και τις παραγόμενες από την ICAP CRIF Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας 
καθώς και την εν γένει αντικειμενικότητα και αμεροληψία της διαδικασίας αξιολόγησης. 
 
2. Στο πλαίσιο πρόληψης των παραπάνω πιθανών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων 
η ICΑP: 

▪ Δεν αποδίδει Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας σε Οντότητα, Εκδότη ή Σχετιζό-
μενο Τρίτο με τους οποίους συνδέεται η ICΑP, οι Θυγατρικές της, Μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της,  ή Μέλος του Εποπτικού της Συμβουλίου,  

▪ Δεν αποδίδει Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας στις Οντότητες, Εκδότες ή Σχετι-
ζόμενους Τρίτους  που οι Μέτοχοι της ICΑP  έχουν άμεσο ή έμμεσο ιδιοκτησιακό εν-
διαφέρον καθώς και στις Οντότητες, Εκδότες ή Σχετιζόμενους Τρίτους   που οι Μέτο-
χοι της ICΑP ελέγχουν μέσω των επενδυτικών κεφαλαίων που διαχειρίζονται, 

▪ Αποκλείει τον Εργαζόμενο από την απόδοση Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας 
για τη συγκεκριμένη Οντότητα, Εκδότη ή Σχετιζόμενο Τρίτο εάν στη σύγκρουση συμ-
φερόντων εμπλέκεται ο ίδιος ή Συγγενής του, 

▪ Δεν αποδίδει Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας σε εταιρικό χρεόγραφο, διαρ-
θρωμένο χρηματοπιστωτικό μέσο, μέσο τιτλοποίησης ή άλλο χρηματοπιστωτικό 
μέσο το οποίο ανήκει, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, στην ICAP CRIF, ή Μέτοχο της ICAP 
CRIF ή Θυγατρική της ICAP CRIF ή Μέλος του Διοικητικού ή Εποπτικού της Συμβου-
λίου,  

▪ Αποκλείει τον Εργαζόμενο από την απόδοση Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας 
για συγκεκριμένο εταιρικό χρεόγραφο, διαρθρωμένο χρηματοπιστωτικό μέσο, μέσο 
τιτλοποίησης ή άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο εάν στη σύγκρουση συμφερόντων ε-
μπλέκεται ο ίδιος ή Συγγενής του, 

▪ Δεν αποδίδει Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας σε Οντότητες, Εκδότες ή Σχετιζό-
μενους Τρίτους που κάνουν χρήση των παρακάτω Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: 

➢ Επιχειρηματικά πλάνα και Μελέτες Σκοπιμότητας, 
➢ Μελέτες Βιωσιμότητας και Οικονομικής Αναδιάρθρωσης 
➢ Αποτίμηση εταιρειών και περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού, 
➢ Προϋπολογισμός - Σχεδιασμός - Προβλέψεις και Διαχείριση Ταμειακών Ροών. 

 
3. Το Credit Rating Agency που είναι αρμόδιο για την απόδοση των Αξιολογήσεων 
Πιστοληπτικής Ικανότητας διαχωρίζεται σαφώς λειτουργικά, οργανωτικά και οικονομικά από 
τους λοιπούς Τομείς της Εταιρείας, εφαρμόζονται δε αυστηρές εσωτερικές διαδικασίες για 
την τήρηση του διαχωρισμού αυτού. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την 
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έλλειψη οιασδήποτε ιεραρχικής ή υπηρεσιακής εξάρτησης των Εργαζομένων του Credit 
Rating Agency  με τους εργαζόμενους στον Τομέα Πωλήσεων & Marketing, στον Τομέα 
Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών και στον Τομέα Τεχνολογίας & Πληροφορικής. 
 
4. Απαγορεύεται στους Εργαζόμενους να επιχειρούν με οποιονδήποτε τρόπο να προωθήσουν 
στις αξιολογούμενες Οντότητες, Εκδότες ή Σχετιζόμενους Τρίτους την παροχή υπηρεσιών που 
προσφέρονται από τους λοιπούς Τομείς ή Διευθύνσεις της ICAP CRIF.  
 
5. Δεν επιτρέπεται στους Εργαζομένους να παρέχουν άμεσα ή έμμεσα υπηρεσίες,  που 
αποτελούν αντικείμενο των λοιπών Τομέων ή Διευθύνσεων της Εταιρείας. 
 
6. Σε περίπτωση διακοπής της σχέσης εργασίας ενός Εργαζομένου, ο οποίος στη συνέχεια 
προσλαμβάνεται από αξιολογούμενη Οντότητα, στην Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας 
της οποίας είχε συμμετάσχει ο εν λόγω Εργαζόμενος, η ICAP CRIF επανεξετάζει τις σχετικές 
εργασίες του Εργαζομένου για τα τελευταία δύο έτη πριν από την αποχώρησή του.  
 
7. Η ICAP CRIF κοινοποιεί και ανανεώνει μία λίστα με πιθανές και υπάρχουσες συγκρούσεις 
συμφερόντων στην εταιρική ιστοσελίδα της μέσω της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων. 
 
 
 
2.4.3 Ανεξαρτησία των Εργαζομένων κατά τη Διαδικασία Απόδοσης  Αξιολογήσεων Πι-

στοληπτικής Ικανότητας 
 
1. Κανένας Εργαζόμενος δεν αμείβεται ούτε αξιολογείται με βάση ποσοστό επί του ποσού 
των εσόδων που λαμβάνει η ICAP CRIF από την Υπηρεσία απόδοσης Αξιολογήσεων 
Πιστοληπτικής Ικανότητας ή βάσει του αριθμού των Οντοτήτων ή των χρηματοπιστωτικών 
μέσων   τα οποία αξιολογεί  ο Εργαζόμενος. Οι πολιτικές αμοιβών των Εργαζομένων 
ανανεώνονται τακτικά για την αποφυγή ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων και τη 
διατήρηση της αντικειμενικότητας της διαδικασίας απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής 
Ικανότητας. 
 
2. Οι εργαζόμενοι στον Τομέα Πωλήσεων & Marketing είναι οι μόνοι αρμόδιοι να 
συμμετέχουν σε συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις σχετικά με αμοιβές ή πληρωμές για τις 
παρεχόμενες Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας. Η τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας 
επικοινωνείται στους ενδιαφερόμενους μέσω του Τομέα Πωλήσεων & Marketing. 
 
3. Απαγορεύεται στους Εργαζόμενους να επιζητούν ή να λαμβάνουν χρήματα, δώρα, 
δωροεπιταγές, ταξίδια ή παντός είδους διευκολύνσεις από οποιονδήποτε με τον οποίο η ICAP 
CRIF συνάπτει επαγγελματικές σχέσεις. Απαγορεύεται επίσης να δέχονται δώρα τα οποία 
τους προσφέρονται σε μορφή χρήματος, ή άλλα δώρα τα οποία υπερβαίνουν μια συμβολική 
χρηματική αξία. 
 
4. Οι Εργαζόμενοι ή Συγγενείς τους δεν αγοράζουν ούτε πωλούν ούτε συμμετέχουν σε 
συναλλαγές σχετικά α) με οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο εκδίδει, εγγυάται ή 
κατ’ άλλον τρόπο προωθεί οποιαδήποτε αξιολογούμενη Οντότητα, και β) με οποιοδήποτε 
χρηματοπιστωτικό μέσο (π.χ. εταιρικά χρεόγραφα) για το οποίο η ICAP CRIF έχει αποδώσει 
Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας  στο πλαίσιο της κύριας αναλυτικής αρμοδιότητας 
τους, με εξαίρεση τα μερίδια σε προγράμματα διαφοροποιημένων συλλογικών επενδύσεων 
ή τα κεφάλαια υπό διαχείριση, περιλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών ταμείων και των 
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ασφαλίσεων ζωής. Οι Εργαζόμενοι υποχρεούνται να δηλώνουν εξαμηνιαίως τις 
χρηματιστηριακές συναλλαγές τους προς την Υπηρεσία Συμμόρφωσης. 
 
 
5. Οι Εργαζόμενοι υποχρεούνται να ανακοινώνουν στον Υπεύθυνο της Υπηρεσίας 
Συμμόρφωσης τις συναλλαγές τους με την αξιολογούμενη Οντότητα, εφόσον από το 
χαρακτήρα και το μέγεθος των συναλλαγών αυτών προκύπτει πως δεν πρόκειται για 
τυποποιημένες τρέχουσες συναλλαγές τους με αυτήν. 
 
6. Οι Εργαζόμενοι υποχρεούνται να δηλώνουν εάν εμπλέκονται σε κατάσταση σύγκρουσης 
συμφερόντων έτσι ώστε να εξαιρεθούν από τη διαδικασία απόδοσης Αξιολόγησης 
Πιστοληπτικής Ικανότητας. 
 
 
2.5 Μεταχείριση Εμπιστευτικών Πληροφοριών  
 
2.5.1 Γενικές Αρχές 
 
1. Ως εμπιστευτική νοείται οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνει η ICAP CRIF από τις 
αξιολογούμενες Οντότητες, Εκδότες ή Σχετιζόμενους Τρίτους, για την οποία (πληροφορία) η 
ICAP CRIF έχει αποδεδειγμένα λάβει έγγραφη δήλωση που ρητώς και κατηγορηματικώς ορίζει 
την εν λόγω πληροφορία ως εμπιστευτική. Πέραν τούτου, εμπιστευτικής φύσεως 
πληροφορίες αποτελούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ως προνομιακές και ιδίως 
εκείνες που:  

i. Αφορούν έμμεσα ή άμεσα: (α) εκδότες μετοχών, ομολόγων ή άλλων αξιών που είναι 
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη (χρηματιστηριακή) αγορά, ή για 
τις οποίες εκκρεμεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη (χρη-
ματιστηριακή) αγορά, ή (β) μετοχές και ομόλογα ή άλλες αξίες που είναι εισηγμένες 
σε οργανωμένη (χρηματιστηριακή) αγορά, ή για τις οποίες εκκρεμεί αίτηση εισαγω-
γής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη (χρηματιστηριακή) αγορά, 

ii. Είναι συγκεκριμένες,  
iii. Δεν είναι δημόσια γνωστές, και  
iv. Τυχόν γνωστοποίηση τους θα επηρέαζε τόσο τις τιμές των αξιών που εκδίδονται από 

τις αξιολογούμενες Οντότητες , όσο και αυτές του αιτούμενου την αξιολόγηση. 
 
Ο όρος «εμπιστευτική πληροφορία» δεν περιλαμβάνει: 
 

i. Πληροφορία η οποία ήταν ήδη γνωστή στην ICAP CRIF, κατά τη χρονική στιγμή της 
αποκάλυψής της, χωρίς να είχε τεθεί υποχρέωση σχετικά με την τήρησή της ως εμπι-
στευτικής από την πλευρά που τις παρείχε, 

ii. Πληροφορία που κατά τη χρονική στιγμή της αποκάλυψής της, ήταν ήδη δημοσιευ-
μένη, ή δημοσιεύθηκε εκ των υστέρων,  

iii. Πληροφορία η οποία δεν ήταν εμπιστευτική, όπως γραπτώς ενημέρωσε την ICAP CRIF 
το μέρος που την αποκάλυψε, 

iv. Πληροφορία που ζητείται από την ICAP CRIF να αποκαλυφθεί από την αρμόδια διοι-
κητική ή κυβερνητική αρχή ή ζητείται κατόπιν διατάξεως νόμου, κανονισμού ή οδη-
γίας,  
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v. Πληροφορία η οποία γνωστοποιείται νομίμως στην ICAP CRIF σε μη εμπιστευτική 
βάση από τρίτο μέρος για το οποίο η ICAP CRIF δεν γνωρίζει ότι δεσμεύεται από σύμ-
βαση εμπιστευτικότητας με την αξιολογούμενη Οντότητα, Εκδότη ή Σχετιζόμενο Μέ-
ρος. 

 
2. Οι Εργαζόμενοι οφείλουν να τηρούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της πληροφορίας που 
περιήλθε εις γνώση τους εξαιτίας, ή επ’ ευκαιρία της παροχής των υπηρεσιών τους. 
 
3. Για τη διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, οι Εργαζόμενοι 
συμμορφώνονται με τις εσωτερικές πολιτικές κατοχής και διατήρησης εμπιστευτικών 
πληροφοριών. 
 
 
2.5.2 Διαδικασίες και Πολιτικές Διαχείρισης των Εμπιστευτικών Πληροφοριών 
 
1. Η ICAP CRIF διαθέτει εσωτερικές διαδικασίες και μηχανισμούς για την προστασία της 
εμπιστευτικής φύσης των πληροφοριών σχετικά με τις αξιολογούμενες Οντότητες ή τα 
αξιολογούμενα χρηματοπιστωτικά μέσα. 
 
2. Απαγορεύεται στους Εργαζομένους, στων οποίων την κατοχή έχει περιέλθει εμπιστευτική 
πληροφορία κατά την παράγραφο 2.5.1, είτε να δημοσιοποιούν τέτοιες πληροφορίες είτε να 
προτείνουν τη σύναψη από τρίτους οποιουδήποτε είδους συναλλαγής (πώληση ή αγορά) επί 
των τίτλων των αξιολογούμενων Οντοτήτων ή επί των αξιολογούμενων χρηματοπιστωτικών 
μέσων. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη κάποιου Εργαζόμενου η παραβίαση της 
ανωτέρω υποχρέωσης από συνάδελφό του, αυτός οφείλει να αναφέρει αμέσως και χωρίς 
καμία υπαίτια καθυστέρηση το γεγονός στην Υπηρεσία Συμμόρφωσης. Το άτομο που προέβη 
στην ανωτέρω καταγγελία, προστατεύεται με επιμέλεια του υπευθύνου της Υπηρεσίας 
Συμμόρφωσης, από οιαδήποτε είδους αντίποινα ή «κυρώσεις» από τους συναδέλφους ή 
προϊσταμένους του. 
 
3. Η ICAP CRIF και οι Εργαζόμενοί της δεν γνωστοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες σε 
δελτία τύπου, ερευνητικά συνέδρια, σε συζητήσεις με μελλοντικούς εργοδότες, επενδυτές, 
άλλες επιχειρήσεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
 
4. Η ICAP CRIF χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο προς το σκοπό της απόδοσης 
Αξιολόγησης της Πιστοληπτικής Ικανότητας, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στο 
πλαίσιο των συμβάσεων εμπιστευτικότητας που έχουν συναφθεί με την αξιολογούμενη 
Οντότητα, Εκδότη ή Σχετιζόμενο Τρίτο. Παραλήπτες και χρήστες των εμπιστευτικών 
πληροφοριών είναι μόνο οι Εργαζόμενοι της ICAP CRIF που εμπλέκονται στην αξιολόγηση της 
εν λόγω Οντότητας ή του χρηματοπιστωτικού μέσου. 
 
5. Οι Εργαζόμενοι δεν θα κοινοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε 
γνώση τους στο προσωπικό και τα στελέχη των λοιπών Τομέων και Διευθύνσεων της ICAP 
CRIF, παρά μόνον εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι και τα άτομα αυτά των λοιπών Τομέων και 
Διευθύνσεων της ICAP CRIF δεσμεύονται από ανάλογες υποχρεώσεις εχεμύθειας.   
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2.6 Εφαρμογή και Εποπτεία του Κώδικα Δεοντολογίας 
 
1. Το προσωπικό των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης καθώς και οι 
Υπεύθυνοι Εσωτερικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης είναι επιφορτισμένοι με την περιοδική 
εποπτεία συμμόρφωσης της ICAP CRIF και των εργαζομένων της με το ισχύον νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και με την πολιτική και τις αρχές που ορίζονται στον παρόντα 
Κώδικα Δεοντολογίας βάσει των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους όπως αυτές 
περιγράφονται στο αντίστοιχα εσωτερικά έγγραφα. 
 
2. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης οφείλει να ακολουθεί τις εντολές και 
υποδείξεις του Επικεφαλής της Υπηρεσίας, ο οποίος υποχρεούται να παρέχει λογική 
διαβεβαίωση έλλειψης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων (ενδεχόμενης ή 
πραγματικής), που θέτει ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της διαδικασίας 
απόδοσης Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και να εγείρει αμφιβολίες και υπόνοιες για 
την αντικειμενικότητα των Εργαζομένων της ICAP CRIF.  
 
3. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και η Υπηρεσία Συμμόρφωσης λογοδοτούν στην Ελεγκτική 
Επιτροπή και στο Εποπτικό Συμβούλιο αντίστοιχα, καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο, και 
ενημερώνονται για κάθε σοβαρό πρόβλημα που υπέπεσε στην αντίληψή τους και άπτεται 
θεμάτων εφαρμογής του παρόντος Κώδικα.  
 
4. Ο Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και ο Υπεύθυνος της Υπηρεσίας 
Συμμόρφωσης συνεργάζεται περιοδικά με τη Διεύθυνση Ασφάλειας του Τομέα 
Πληροφορικής για θέματα εφαρμογής της πολιτικής ασφαλείας πληροφοριακών 
συστημάτων της ICAP CRIF. 
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

3.1 Εσωτερική & Εξωτερική Επικοινωνία 

Μέσω των διαδικασιών και των πολιτικών που έχουν αναπτυχθεί, η ICAP CRIF διασφαλίζει 
την εγκυρότητα και την πληρότητα των εσωτερικών και εξωτερικών επικοινωνιών της. 
 
Αναφορικά με τις Εποπτικές Αρχές, η έγκαιρη, ακριβής και πλήρης επικοινωνία μαζί τους 
αποτελεί κύρια ευθύνη της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης. 
 
Η Υπηρεσία Συμμόρφωσης είναι υπεύθυνη τόσο για τις περιοδικές κανονιστικές 
κοινοποιήσεις της ICAP CRIF σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού και τις 
Κατευθυντήριες Γραμμές της ESMA όσο και για την εκπλήρωση ad hoc αιτημάτων των 
Εποπτικών Αρχών. 
 
Η ικανοποίηση των προσδοκιών των Εποπτικών Αρχών από την Υπηρεσία Συμμόρφωσης 
υπόκειται σε έλεγχο από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και από το Εποπτικό Συμβούλιο. 
 
Όσον αφορά τις αγορές, τους επενδυτές και τους πελάτες, η ICAP CRIF μέσω των διαδικασιών 
της και υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης διασφαλίζει: 

• Τη δημόσια πρόσβαση, μέσω της ιστοσελίδας της σε όλες τις μεθοδολογίες και τις πολι-
τικές που διέπουν τη διαδικασία απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας, 
σύμφωνα με τις κανονιστικές υποχρεώσεις της (π.χ. Έκθεση Διαφάνειας, έγγραφα μεθο-
δολογίας, Κώδικας Δεοντολογίας κλπ.), 

• Τη δημόσια πρόσβαση στα Solicited Credit Ratings μέσω δελτίων τύπου που αναρτώνται  
στην ιστοσελίδα της και μέσω της European Rating Platform ως αποτέλεσμα των κοινο-
ποιήσεων που πραγματοποιεί προς την ESMA, 

• Την πληρότητα των στοιχείων στις παρουσιάσεις των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικα-
νότητας και των χαρακτηριστικών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού και 
των Κατευθυντήριων Γραμμών της ESMA, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

3.2 Δίαυλοι Επικοινωνίας με βάση την ιεραρχία προς τα επάνω 

Προκειμένου να δημιουργήσει διαύλους επικοινωνίας (με βάση την ιεραρχία προς τα πάνω), 
η ICAP CRIF έχει εφαρμόσει μια διαδικασία καταγγελίας, ώστε σημαντικά θέματα εσωτερι-
κών ελέγχων, παρατυπίες στις διαδικασίες απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότη-
τας, παραβίαση των αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας και άλλων εσωτερικών πολιτικών να 
παραπέμπονται στους Εσωτερικούς Μηχανισμούς Ελέγχου, στη Διοίκηση του Οργανισμού 
Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, στο Εποπτικό και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με 
βάση αυτή τη διαδικασία: 

• Κάθε Μέλος του Οργανισμού Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας μπορεί να υποβά-
λει καταγγελία στην Υπηρεσία Συμμόρφωσης ή στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης 
(σε  περίπτωση μεθοδολογικών ζητημάτων), 

• Οι δύο Υπηρεσίες μετά την αξιολόγηση των δεδομένων και την αιτιολόγηση της καταγ-
γελίας κοινοποιούν το συμβάν στο Εποπτικό Συμβούλιο, 
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• Το Εποπτικό Συμβούλιο αξιολογεί τη σοβαρότητα και τις συνέπειες της παράβασης και 
συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις διορθωτικές ενέργειες ή ποινές που δύνα-
ται να  επιβληθούν. 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την ολοκλήρωση της δικής του αξιολόγησης αποφασίζει 
για τις διορθωτικές ενέργειες και την επιβολή κυρώσεων στους υπεύθυνους. 

Το Εποπτικό Συμβούλιο αναλαμβάνει παρόμοιες ενέργειες και ενημερώνει κατάλληλα το 
Διοικητικό Συμβούλιο εάν διαπιστωθεί ότι ένα Μέλος των Υπηρεσιών Συμμόρφωσης ή Εσω-
τερικής Επανεξέτασης έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα. 

Σε κάθε περίπτωση, η ανωνυμία του καταγγέλλοντος διασφαλίζεται με όλα τα κατάλληλα 
μέσα και ο καταγγέλλων προστατεύεται από οποιαδήποτε ποινή, άμεση ή έμμεση, που θα 
μπορούσε να του επιβληθεί, συμπεριλαμβανομένης τυχόν δυσμενών αλλαγών στην επαγ-
γελματική του κατάσταση ή στο μισθό του. 

 

3.3 Δίαυλοι Επικοινωνίας με βάση την ιεραρχία προς τα κάτω 

Σε ετήσια βάση και όταν συμβαίνει ένα σημαντικό γεγονός ή μια ουσιώδης μεταβολή, οι 
Υπηρεσίες Συμμόρφωσης και Εσωτερικής Επανεξέτασης προχωρούν σε εκπαιδεύσεις σχετικά 
με τις μεθοδολογίες, τις διαδικασίες και τις πολιτικές απόδοσης των Αξιολογήσεων. 
 
Επιπλέον, κοινοποιούν σε όλα τα Μέλη του CRA τους στόχους των εσωτερικών ελέγχων και 
τα αποτελέσματά τους, εστιάζοντας σε ζητήματα συμμόρφωσης εάν έχουν προκύψει. 
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4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ  

 
1. Η ICAP CRIF θέτει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τις παραγόμενες από αυτήν 
Αξιολογήσεις και τις αναθεωρήσεις αυτών στη διάθεση των ενδιαφερομένων.  
 
2. Η ICAP CRIF ενημερώνει το κοινό για τις πολιτικές της ως προς τη δημοσιοποίηση των 
Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας και των αναθεωρήσεων αυτών. Η ICAP CRIF 
χρησιμοποιεί κατάλληλες μεθόδους πληροφόρησης (π.χ. μέσω του διαδικτύου είτε μέσω 
δωρεάν διανομής γραπτών αναφορών, είτε με άλλο πρόσφορο μέσο) προκειμένου να 
διασφαλίσει έγκαιρα ότι όλοι οι δυνητικοί χρήστες έχουν επί ίσοις όροις πρόσβαση στις ως 
άνω πληροφορίες.  
 
3. Η ICAP CRIF επιτρέπει την πρόσβαση στις Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας μόνο 
κατόπιν πληρωμής. Εξαίρεση αποτελούν οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας που 
αποδίδει η ICAP CRIF κατόπιν ζήτησης της ίδιας της Αξιολογούμενης Οντότητας, του Εκδότη 
ή του Σχετιζόμενου Τρίτου (Solicited Credit Rating) τις οποίες δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα 
της και παράλληλα βάσει των κανονιστικών της υποχρεώσεων επικοινωνεί στη αρμόδια 
Εποπτική Αρχή προκειμένου να αναρτηθούν και να γίνουν δημόσια προσβάσιμες μέσω της  
European Rating Platform (ERP). Η ICAP CRIF διασφαλίζει την με ίσους όρους πρόσβαση στις 
Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας σε όλους τους Πελάτες της εντός και εκτός Ελλάδος.  
 
4. Η ICAP CRIF δηλώνει για κάθε αξιολόγηση, μεταξύ άλλων, πότε αναθεωρήθηκε για 
τελευταία φορά, αναγράφοντας τη σχετική ημερομηνία.  
 
5. Η ICAP CRIF δεν χρησιμοποιεί το όνομα αρμόδιας Εποπτικής Αρχής με τρόπο που να δείχνει 
ή να υποδηλώνει ότι η Αρχή προσυπογράφει ή εγκρίνει τις Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής 
Ικανότητας ή τις σχετικές διαδικασίες της ICAP CRIF. 
 
6. Η ICAP CRIF δημοσιοποιεί επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις πολιτικές  
και τις  μεθοδολογίες που ακολουθεί κατά την παραγωγή των Αξιολογήσεων. Οι πληροφορίες 
αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά: τη σημασία κάθε κατηγορίας διαβάθμισης, τον ορισμό 
ασυνέπειας (αθέτησης) και τον χρονικό ορίζοντα που έλαβε υπ’ όψιν η ICAP CRIF για την 
παραγωγή της αξιολόγησης.  
 
7. Όταν η ICAP CRIF παράγει ή αναθεωρεί μία αξιολόγηση, παρέχει εξηγήσεις σε κάθε έννομα 
ενδιαφερόμενο μέρος, εφόσον της ζητηθεί, για τις πληροφορίες στις οποίες βασίστηκε για 
την εκτίμηση ή αναθεώρηση της Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας.  
 
8. Όταν η ICAP CRIF αναθεωρεί τις μεθοδολογίες,  τα  μοντέλα και τις βασικές παραδοχές 
αξιολόγησης  που ακολουθεί για την απόδοση Αξιολογήσεων ή πραγματοποιεί ουσιαστικές 
αλλαγές: 

• Ενημερώνει άμεσα και πριν την εφαρμογή τους, εγγράφως, τις αρμόδιες Εποπτικές 
Αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη με σχετική ανακοίνωση,  

• Θέτει σε δημόσια διαβούλευση ενός μηνός  τις αναθεωρημένες μεθοδολογίες, μο-
ντέλα και βασικές παραδοχές αξιολόγησης και  

• Ενημερώνει εκ νέου και πριν την εφαρμογή τους, εγγράφως, τις αρμόδιες Εποπτικές 
Αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα αποτελέσματα της διαβούλευσης.  

 
Επιπλέον, η ICAP CRIF ενημερώνει άμεσα για τα αποτελέσματα των ελέγχων της επάρκειας 



 

   

                                   

 
   

20 
 

των μεθοδολογιών τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές. 
 
9. Η ICAP CRIF, όπου αυτό είναι δυνατό και εφόσον το κρίνει σκόπιμο, δημοσιοποιεί 

επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα ιστορικά ποσοστά ασυνέπειας των κατηγοριών 

διαβάθμισής της, ούτως ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοήσουν την ιστορική 

απόδοση κάθε κατηγορίας και να έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν ποιοτικές συγκρίσεις 

μεταξύ διαβαθμίσεων διαφορετικών Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. 

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι ανεξάρτητες από τις πληροφορίες που προβλέπει ο 

Κανονισμός να δημοσιοποιούν οι Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. 

10. Η ICAP CRIF κοινοποιεί και ανανεώνει μέσω της εταιρικής της ιστοσελίδας όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που προβλέπει ο Κανονισμός, οι οποίες είναι διαθέσιμες τόσο 

στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα και παρέχονται σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους χωρίς χρέωση. 

 

4.1 Δημοσιοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας, Επικοινωνία με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, 
Διαδικασία Προβολής Αντιρρήσεων και Γνωστοποίησης Παραπόνων 

 
1. Η ICAP CRIF δημοσιοποιεί χωρίς οιαδήποτε χρέωση τον Κώδικα Δεοντολογίας της στην 
εταιρική ιστοσελίδα της. 
 
2. Η ICAP CRIF έχει καθιερώσει διαδικασία διαρκούς επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη, στο πλαίσιο της οποίας τίθενται ερωτήματα και ανησυχίες σχετικά με την εν γένει 

λειτουργία της Εταιρείας και των επιμέρους Τομέων και Διευθύνσεων της. Στόχος αυτής της 

διαδικασίας αποτελεί η εξασφάλιση επαρκούς ενημέρωσης της Διοίκησης και των στελεχών 

της για την έγκαιρη βελτίωση της οργανωτικής δομής και λειτουργίας της ICAP CRIF και την 

προσαρμογή της στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. 

3. Η αξιολογούμενη Οντότητα, ο Εκδότης ή ο Σχετιζόμενος Τρίτος, μπορεί να υποβάλλει οπο-
τεδήποτε τα παράπονα ή τις αντιρρήσεις της/ου στην ICAP CRIF για την αποδιδόμενη αξιολό-
γηση. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην ICAP CRIF αποκλειστικά και μόνο εγγράφως από 
νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, στην δε αίτηση πρέπει να εμπεριέχεται 
κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και κατανοητό, το παράπονο ή η αντίρρηση καθώς και σχετικό 
αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια.  
 
4. Η ICAP CRIF οφείλει να απαντήσει εγγράφως στην ανωτέρω αίτηση, εντός δέκα πέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν κρίνει ότι απαιτείται περισσότε-
ρος χρόνος για την εξέταση του παραπόνου και την παροχή σαφούς και ολοκληρωμένης α-
πάντησης, ενημερώνει την Οντότητα, τον Εκδότη ή το Σχετιζόμενο Τρίτο  εντός της ως άνω 
δεκαπενθήμερης προθεσμίας ότι θα απαντήσει αργότερα και πάντως όχι μετά την πάροδο 
δέκα πέντε (15) επιπρόσθετων ημερών.  
 
5. Η ICAP CRIF επιφυλάσσεται να προβεί σε αναθεώρηση της Αξιολόγησης, βάσει επιπρόσθε-
των επικαιροποιημένων στοιχείων που θα προσκομίσει η αξιολογούμενη Οντότητα, ο Εκδό-
της ή ο Σχετιζόμενος Τρίτος. Με έγγραφη αίτησή της η αξιολογούμενη Οντότητα, ο Εκδότης 
ή ο Σχετιζόμενος Τρίτος μπορεί επίσης να ζητήσει από την ICAP CRIF την απόσυρση της Αξιο-
λόγησης. Η ICAP CRIF οφείλει να ικανοποιήσει το σχετικό αίτημα το συντομότερο δυνατό, 
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ενημερώνοντας παράλληλα για τις τυχόν επιπτώσεις που θα έχει η απόσυρση της Αξιολόγη-
σης.  
 
6. Καθ΄ ύλη αρμόδιος για την εξέταση των παραπόνων, αντιρρήσεων και παρατηρήσεων εί-
ναι ο Επικεφαλής του Credit rating Agency.  
 
7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το παράπονο της αξιολογούμενης Οντότητας, Εκδότη ή 
Σχετιζόμενου Μέρους είναι βάσιμο και οφείλεται σε παράπτωμα Εργαζομένου, θα επιβάλ-
λεται σε αυτόν πειθαρχική ποινή σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Εσωτερικό Κανονι-
σμό Λειτουργίας (άρθρα 18-20). 
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5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
1. Η ICAP CRIF δεσμεύεται για την παραγωγή και απόδοση υψηλής ποιότητας Αξιολογήσεων 
Πιστοληπτικής Ικανότητας, ανεξάρτητων από ενδεχόμενες περιπτώσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων, εφαρμόζοντας τις αρχές και διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα 
Κώδικα Δεοντολογίας. Ωστόσο, οι χρήστες των αξιολογήσεων θα πρέπει επίσης να λάβουν 
υπόψη τους τα κάτωθι: 
 

▪ Η ICAP CRIF έχει αναπτύξει και υιοθετήσει συγκεκριμένη κλίμακα διαβάθμισης, ορι-
σμούς διαβαθμίσεων, παραδοχές , κριτήρια και μεθοδολογίες αξιολόγησης για την 
παραγωγή και απόδοση Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. Οι συγκεκριμένες 
παράμετροι και μεθοδολογίες επιθεωρούνται περιοδικά και εφόσον κριθεί σκόπιμο 
αναθεωρούνται ή μεταβάλλονται κατά τη διακριτική ευχέρεια της ICAP CRIF. 

 

▪ Οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας αποτελούν πιθανολογικές εκτιμήσεις και 
δεν θα πρέπει να κριθούν βάσει αυτού καθαυτού του αποτελέσματος, αλλά βάσει 
της πιστής και ακριβούς εφαρμογής της πολιτικής και της διαδικασίας αξιολόγησης 
που εφαρμόζει η ICAP CRIF.  

Η ICAP CRIF εκπονεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχους επάρκειας για την εξέταση της 

ακρίβειας και της διακριτικής ικανότητας των μεθοδολογιών της. 

2. Ο παρών Κώδικας, καθώς και οιεσδήποτε μελλοντικές του αλλαγές, θα γίνονται δημοσίως 

γνωστά στα ενδιαφερόμενα μέρη, χωρίς κόστος, στην εταιρική ιστοσελίδα της ICAP CRIF. 

Ωστόσο οι συγκεκριμένες δημοσιοποιήσεις δεν μπορούν να θεμελιώσουν οιουδήποτε 

είδους ευθύνη εις βάρος της ICAP CRIF. Οι περιεχόμενες στον παρόντα Κώδικα προβλέψεις 

δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ερμηνευτούν ως όροι συμβατικών υποχρεώσεων της 

ICAP CRIF έναντι οιουδήποτε και κανένας δεν δύναται να επιβάλλει τις αρχές του 

συγκεκριμένου Κώδικα άμεσα ή έμμεσα. Είναι στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της 

ICAP CRIF να μεταβάλλει το περιεχόμενο του Κώδικα Δεοντολογίας όποτε το θεωρεί 

σκόπιμο, ώστε το περιεχόμενο του να προσαρμοστεί στις αλλαγές της αγοράς, της κείμενης 

νομοθεσίας και της διαδικασίας παραγωγής Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας.  

3. Η ICAP CRIF αναμένει από όσους συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διαδικασία 

αξιολόγησης να ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα προσωπικής και 

επαγγελματικής ακεραιότητας σε όλα τα επίπεδα των δραστηριοτήτων τους και σε 

συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοζόμενους νόμους, διατάξεις και κανονιστικές 

ρυθμίσεις, καθώς και με όλες τις πολιτικές και διαδικασίες τις οποίες υιοθετεί η ICAP CRIF.  

4. Κάθε Εργαζόμενος είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διατήρηση των υψηλότερων 

επιπέδων ακεραιότητας με σκοπό την εμπιστοσύνη, αποδοχή και αξιοπιστία των 

αξιολογήσεων της ICAP CRIF από την αγορά. Αποτυχία Εργαζομένου να συμμορφωθεί με τις 

αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας και τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες αξιολόγησης 

ενδέχεται να επισύρει την επέλευση των νομίμων συνεπειών καθώς και πειθαρχικών 

κυρώσεων. 

 
 


