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Σκοπός 

Ο σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η αποτύπωση των σημαντικότερων δυνητικών καταστάσεων 
σύγκρουσης συμφερόντων, τα μέτρα που η ICAP CRIF A.E. (ICAP CRIF) λαμβάνει προς αποφυγή τους, τους 
ελέγχους που διενεργεί για τον εντοπισμό τους και τις διαδικασίες που ακολουθεί σε περίπτωση εντοπισμού 
τους. 
Το παρόν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 1060/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.09.2009  για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής 
Ικανότητας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Κανονισμός).   
 
 

Εντοπισμός και Διαχείριση των Συγκρούσεων Συμφερόντων 

Η ICAP CRIF έχει υιοθετήσει εσωτερικές διαδικασίες και μηχανισμούς με σκοπό α) τον εντοπισμό, β) την 
πρόληψη, γ) τη διαχείριση και δ) την εξάλειψη κάθε κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων που θα μπο-
ρούσε να επηρεάσει τις Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας (ΙCAP Credit Ratings), καθώς και την ευρύ-
τερη αντικειμενικότητα και την αμεροληψία της διαδικασίας αξιολόγησης.  
 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην εταιρική ιστοσελίδα της ICAP CRIF, περιλαμβάνει 
μια σειρά πολιτικών, διαδικασιών και εσωτερικών ελέγχων με σκοπό να διασφαλίζεται η αντικειμενικό-
τητα και η ακρίβεια των παρεχόμενων Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας  και η διαφάνεια των ερ-
γασιών. 
 
Η ICAP CRIF έχει αναγνωρίσει και γνωστοποιεί τις ακόλουθες δυνητικές καταστάσεις σύγκρουσης συμφερό-
ντων για τις οποίες σχετικές πολιτικές και διαδικασίες έχουν υλοποιηθεί. Σημειώνεται ότι η αναγνώριση των 
καταστάσεων σύγκρουσης  συμφερόντων και ο τρόπος διαχείρισής τους δεν είναι μια στατική διαδικασία. 
Ο ακόλουθος πίνακας αναμένεται να επανεξετάζεται από την Υπηρεσία Συμμόρφωσης τουλάχιστον σε δι-
μηνιαία βάση. 
 

Oρισμοί 

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 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. 
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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. 

 

Συναφείς Υπηρεσίες  

Η ICAP CRIF παρέχει τις ακόλουθες Συναφείς Υπηρεσίες:  Επιχειρηματική Πληροφόρηση, Υπηρεσίες 
Aξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου, Data Analytics, Custom Credit Scoring Modeling, Οικονομικές/Κλαδικές 
Μελέτες, Επιχειρηματικές Εκδόσεις (Συνδρομή και Διαφήμιση), Marketing & Sales Tools, Digital Services, 
Risk Training και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Οι Συναφείς Υπηρεσίες δεν αποτελούν μέρος των δραστηριο-
τήτων Απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings). 
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Κατηγορία 
Σύγκρουσης 
Συμφερόντων 

Δυνητικές Καταστάσεις Σύγκρουσης  
Συμφερόντων 

Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή  των Καταστάσεων 
Σύγκρουσης   Συμφερόντων 

Έλεγχοι για τη διερεύνηση 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Διαδικασίες σε περίπτωση εντοπισμού 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Συνδεδεμένες  
εταιρείες με την 

 ICAP CRIF 

Το Τμήμα Απόδοσης Αξιολογήσεων Πι-
στοληπτικής Ικανότητας της ICAP CRIF 
θα αξιολογήσει μια συνδεδεμένη  εται-
ρεία με την ICAP CRIF, όπου η ICAP CRIF 
ή οι Μέτοχοί της ή οι Θυγατρικές εται-
ρείες της ή τα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ή τα Μέλη του Εποπτι-
κού Συμβουλίου της: 

1) Κατέχουν άμεσα ή έμμεσα χρημα-
τοοικονομικά μέσα είτε της αξιολο-
γούμενης Οντότητας ή Συσχετιζόμε-
νης με αυτήν, 

2) Έχουν οποιαδήποτε άμεση ή έμ-
μεση συμμετοχή είτε στην αξιολο-
γούμενη Οντότητα ή σε Συσχετιζό-
μενη με αυτήν, 

3) Είναι Μέλη του Διοικητικού ή του Ε-
ποπτικού Συμβουλίου είτε της αξιο-
λογούμενης Οντότητας ή Συσχετιζό-
μενης με αυτήν, 

4) Ασκούν έλεγχο είτε στην αξιολο-
γούμενη Οντότητα ή σε Συσχετιζό-
μενη με αυτήν, μέσω κεφαλαίων 
που διαχειρίζονται. 

1) Οι Εσωτερικές Πολιτικές της ICAP CRIF ορίζουν σε ποιες περι-

πτώσεις δε θα πρέπει να αξιολογείται μια Οντότητα, 

2) Ο αυτόματος προσδιορισμός των συνδεδεμένων εταιρειών 
της ICAP CRIF  με NR (Not Rated), απαγορεύοντας οποιαδή-
ποτε άλλη χειροκίνητη παρέμβαση από τους Αναλυτές, 

3) Η Υπηρεσία Συμμόρφωσης ζητά σε τακτά χρονικά διαστή-

ματα από τα Μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμ-

βουλίου και τους Μετόχους να δηλώσουν εάν έχουν οποια-

δήποτε συμμετοχή σε άλλες εταιρείες. Επίσης ζητά από το 

Νομικό Τμήμα να δηλώσει αν η ICAP CRIF ή οι Θυγατρικές 

της έχουν συμμετοχή σε άλλες εταιρείες. Στη συνέχεια, η Υ-

πηρεσία Συμμόρφωσης εξασφαλίζει να εντοπίσει αυτές τις ε-

ταιρείες στο σύστημα της ICAP CRIF και να απαγορεύσει την 

απόδοση Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. 

Η Υπηρεσία Συμμόρφωσης 
διασφαλίζει, μέσω περιοδικών 
ελέγχων, ότι καμία Αξιολόγηση 
Πιστοληπτικής Ικανότητας δεν 
έχει ανατεθεί σε συνδεδεμένη  
εταιρεία με την ICAP CRIF ή τους 
Μετόχους της, ή τις Θυγατρικές 
της  ή τα Μέλη του Διοικητικού 
και Εποπτικού της Συμβουλίου. 
Η Υπηρεσία Συμμόρφωσης 
ελέγχει ετησίως τη γνώση των 
Αναλυτών σχετικά με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας, τον Εσωτερικό 
Κανονισμό και την Πολιτική 
Σύγκρουσης Συμφερόντων. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις 
ότι σε μια συνδεδεμένη εταιρεία με την 
ICAP CRIF έχει αποδοθεί Αξιολόγηση 
Πιστοληπτικής Ικανότητας, τότε η 
Υπηρεσία Συμμόρφωσης θα:  
1) Ενημερώσει το Τμήμα Απόδοσης Πι-

στοληπτικών Αξιολογήσεων να απο-
σύρει άμεσα την Αξιολόγηση, 

2) Διερευνήσει κατά πόσο το εύρημα 
αποτελεί 

• Συστημικό σφάλμα ή 
• Επαγγελματικό Παράπτωμα. 

 
Στη συνέχεια, η Υπηρεσία Συμμόρφωσης 
θα γνωμοδοτήσει στο Εποπτικό 
Συμβούλιο. 
Εάν το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίσει 
ότι η παράβαση οφείλεται σε συστημικό 
σφάλμα, τότε θα αναθέσει στην 
Υπηρεσία Συμμόρφωσης να διερευνήσει 
περαιτέρω τα αίτια και να δρομολογήσει 
δράσεις βελτίωσης, σε συνεργασία με 
τον Υπεύθυνο Τομέα Πληροφορικής.  
Εάν το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίσει 
ότι η παράβαση οφείλεται σε 
επαγγελματικό παράπτωμα, θα 
αξιολογήσει τη σοβαρότητα και τις 
επιπτώσεις και θα γνωμοδοτήσει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις 
κυρώσεις και τα διορθωτικά μέτρα που 
θα πρέπει να επιβληθούν. Μετά τη 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
θα ληφθεί η σχετική απόφαση.  
Οι Εποπτικές Αρχές και οι πελάτες που 
έλαβαν τις συγκεκριμένες Αξιολογήσεις   
θα ειδοποιηθούν αναλόγως 



 

                                   

 
   

5 

Κατηγορία 
Σύγκρουσης 
Συμφερόντων 

Δυνητικές Καταστάσεις Σύγκρουσης  
Συμφερόντων 

Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή  των Καταστάσεων 
Σύγκρουσης   Συμφερόντων 

Έλεγχοι για τη διερεύνηση 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Διαδικασίες σε περίπτωση εντοπισμού 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Οργανωτικά Θέματα 

Η ICAP CRIF δε θα εξασφαλίσει ότι το ε-
πιχειρηματικό της συμφέρον διατηρεί α-
νεπηρέαστη την ανεξαρτησία και την α-
κρίβεια των δραστηριοτήτων Απόδοσης 
Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότη-
τας, δηλαδή δεν θα εξασφαλίσει πως : 
 

1) To Credit Rating Agency δεν έχει 
λειτουργικά, οργανωτικά και οικο-
νομικά διαχωριστεί τόσο μεταξύ 
τους όσο και από τους λοιπούς  Το-
μείς  της ICAP CRIF, 

2) Οι εταιρείες που η ICAP CRIF συμ-
μετέχει είναι οργανωτικά, λειτουρ-
γικά και νομικά χωριστές οντότητες 
και δεν χρησιμοποιούν τους πόρους 
και τα συστήματα της ICAP CRIF, 

3) Οι Συναφείς Υπηρεσίες δε δημιουρ-
γούν καταστάσεις σύγκρουσης συμ-
φερόντων με τις δραστηριότητες α-
πόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτι-
κής Ικανότητας, 

4) Μέτοχος της ICAP CRIF με ποσοστό 
μεγαλύτερο ή ίσο του 5%, δεν συμ-
μετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο ή 
ίσο του 5%, ούτε επηρεάζει άλλες 
μη Ομιλικές εταιρείες που είναι εγ-
γεγραμμένες ως Οργανισμοί Αξιο-
λόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας 
(Ο.Α.Π.Ι.), 

5) Οι Αναλυτές και Επικεφαλής Αναλυ-
τές δε θα συμμετέχουν στη διαδι-
κασία Αξιολόγησης για περισσό-
τερα από 5 ή 7 έτη αντίστοιχα, και 
μετά από αυτή την περίοδο δεν θα 
αξιολογούν την συγκεκριμένη Αξιο-
λογούμενη Οντότητα για τουλάχι-
στον 2 χρόνια. 
 

1) H ICAP CRIF υιοθετεί ορθές εσωτερικές διαδικασίες, π.χ. έλ-
λειψη οποιασδήποτε ιεραρχικής ή άλλης αλληλεξάρτησης 
μεταξύ των εργαζομένων του Credit Rating Agency και με-
ταξύ αυτών με άλλους Τομείς της Εταιρείας  όπως τους Το-
μείς Πωλήσεων & Marketing, Οικονομικών & Διοικητικών Υ-
πηρεσιών, Τεχνολογίας & Πληροφορικής, 

2) Η ICAP CRIF έχει διαχωρίσει τις δραστηριότητες της λειτουρ-
γικά, οικονομικά και επιχειρηματικά, έχοντας δημιουργήσει 
οργανωτικά ανεξάρτητες και αυτόνομες Διευθύνσεις και 
Τμήματα για κάθε μία από τις δραστηριότητές της και απα-
σχολεί εξειδικευμένο προσωπικό για να διασφαλιστεί η ακε-
ραιότητα της διαδικασίας απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστολη-
πτικής Ικανότητας, 

3) Στην παρουσίαση των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότη-
τας  των αξιολογούμενων Οντοτήτων περιλαμβάνεται έν-
δειξη που δηλώνει κατά πόσο οι Αξιολογούμενες Οντότητες 
κάνουν χρήση Συναφών Υπηρεσιών που προσφέρονται από 
την ICAP CRIF, 

4) Η Υπηρεσία Συμμόρφωσης απαιτεί σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα από τα Μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμ-
βουλίου και τους Μετόχους να δηλώσουν επίσημα εάν έχουν 
οποιαδήποτε συμμετοχή σε άλλον Ο.Α.Π.Ι., 

5) Πολιτική Εναλλαγής Αναλυτών σύμφωνη με τις απαιτήσεις 
του Κανονισμού 1060/2009. 

Η Υπηρεσία Συμμόρφωσης ελέγ-
χει ότι: 

1) Η παρουσίαση της Αξιολό-
γησης Πιστοληπτικής Ικανό-
τητας περιλαμβάνει σχετική 
πληροφόρηση αν  η αξιολο-
γούμενη Οντότητα χρησιμο-
ποιεί Συναφείς Υπηρεσίες 
της ICAP CRIF, 

2) Οι Αξιολογούμενες Οντότη-
τες από τις οποίες η ICAP 
CRIF εισπράττει περισσό-
τερο από το 5% των ετήσιων 
εσόδων της γνωστοποιού-
νται στην ιστοσελίδα της, 

3) Οι Τομείς της ICAP CRIF και 
οι συνδεδεμένες με την 
ICAP CRIF εταιρείες είναι 
πραγματικά οργανωτικά, 
λειτουργικά και οικονομικά 
ανεξάρτητοι, 
 

4) Η Πολιτική Εναλλαγής Ανα-
λυτών εφαρμόζεται σωστά, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Κανονισμού 1060/2009. 

Σε περίπτωση ευρήματος, η Υπηρεσία 
Συμμόρφωσης θα το γνωστοποιήσει στο 
Εποπτικό Συμβούλιο.  
 
Στη συνέχεια, το Εποπτικό Συμβούλιο θα 
αξιολογήσει την σοβαρότητα και τις επι-
πτώσεις του ευρήματος και θα το συμπε-
ριλάβει στη συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την τελική απόφαση και 
τα διορθωτικά μέτρα που θα πρέπει να 
επιβληθούν.  
 
Σε περίπτωση που οι Αξιολογήσεις Πι-
στοληπτικής Ικανότητας έχουν επηρεα-
στεί λόγω του ευρήματος, θα αποσυρ-
θούν άμεσα.  
 
Οι Εποπτικές Αρχές και οι πελάτες των 
συγκεκριμένων Αξιολογήσεων  θα ειδο-
ποιηθούν αναλόγως. 
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Κατηγορία 
Σύγκρουσης 
Συμφερόντων 

Δυνητικές Καταστάσεις Σύγκρουσης  
Συμφερόντων 

Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή  των Καταστάσεων 
Σύγκρουσης   Συμφερόντων 

Έλεγχοι για τη διερεύνηση 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Διαδικασίες σε περίπτωση εντοπισμού 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Διοικητικό/ Εποπτικό 
Συμβούλιο 

Σε περίπτωση που το Διοικητικό ή Επο-
πτικό Συμβούλιο αποκλίνει σε τουλάχι-
στον ένα από τα ακόλουθα: 

1) Οι δραστηριότητες απόδοσης Αξιο-
λογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότη-
τας είναι ανεξάρτητες από πολιτι-
κές και οικονομικές επιρροές και 
περιορισμούς, 

2) Η αμοιβή των Ανεξάρτητων Μελών 
δεν συνδέεται με την επιχειρημα-
τική απόδοση, 

3) Η θητεία των Ανεξάρτητων Μελών 
είναι προκαθορισμένη, δεν υπερ-
βαίνει τα πέντε έτη και είναι μη α-
νανεώσιμη, 

4) Απόλυση Ανεξάρτητου Μέλους 
πραγματοποιείται μόνο σε περί-
πτωση παραπτώματος ή ανεπαρ-
κούς επαγγελματικής απόδοσης, 

5) Διασφαλίζει ότι η ICAP CRIF πληροί 
τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
1060/2009, 

6) Διασφαλίζει ότι οι συγκρούσεις 
συμφερόντων προσδιορίζονται, 
διαχειρίζονται και δημοσιοποιού-
νται. 

1) Οι Εσωτερικές Πολιτικές καθορίζουν το πλαίσιο για το ρόλο 
και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβου-
λίου,  

2) Οι Εσωτερικές Διαδικασίες καθορίζουν τη γραμμή επικοινω-
νίας και την οργάνωση συναντήσεων μεταξύ των Μελών του 
Εποπτικού Συμβουλίου και των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγ-
χου, ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού 
1060/2009, 

3) Τα Ανεξάρτητα Μέλη δεν μπορούν να αποπεμφθούν για ο-
ποιονδήποτε λόγο, εκτός σημαντικού παραπτώματος ή ανε-
παρκούς επαγγελματικής απόδοσης, όπως εγκρίθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, 

4) Τα Ανεξάρτητα Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου διορίζονται 
με σταθερή, μη ανανεώσιμη θητεία που δε ξεπερνάει τα πέ-
ντε έτη, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, 

5) Το Ανεξάρτητα Μέλη αμείβονται μόνο με ένα σταθερό ποσό 
που αναλογεί σε κάθε συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 
που παρίστανται, 

6) Εξασφαλίζεται επαρκής αριθμός Ανεξάρτητων Μελών στο Ε-
ποπτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1060/2009,  

7) Εξασφαλίζεται ο διορισμός Ανεξάρτητων Μελών, καλής φή-
μης , με επαρκείς ικανότητες και εμπειρία. 

Οι έλεγχοι της Υπηρεσίας Εσωτε-
ρικού Ελέγχου  εξετάζουν κατά 
πόσον οι συμπεριφορές των Με-
λών του Διοικητικού και του Επο-
πτικού Συμβουλίου είναι σύμφω-
νες με τις πολιτικές της ICAP CRIF 
και τις Αρχές του Κανονισμού 
1060/2009. 

Σε περίπτωση ευρημάτων η Υπηρεσία Ε-
σωτερικού Ελέγχου θα τα αναφέρει στην 
Ελεγκτική Επιτροπή. 
 
Στην συνέχεια η Ελεγκτική Επιτροπή θα 
αξιολογήσει τη σοβαρότητα και τις επι-
πτώσεις των ευρημάτων, θα λάβει τις 
σχετικές αποφάσεις και θα ορίσει  τις 
διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να 
εφαρμοστούν. 
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Κατηγορία 
Σύγκρουσης 
Συμφερόντων 

Δυνητικές Καταστάσεις Σύγκρουσης  
Συμφερόντων 

Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή  των Καταστάσεων 
Σύγκρουσης   Συμφερόντων 

Έλεγχοι για τη διερεύνηση 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Διαδικασίες σε περίπτωση εντοπισμού 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Υπηρεσία  
Συμμόρφωσης 

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία Συμμόρ-
φωσης αποκλίνει σε τουλάχιστον ένα 
από τα ακόλουθα: 

1) Ανεξαρτησία των δραστηριοτήτων 
της, 

2) Μη συμμετοχή στην εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων απόδοσης Αξιολο-
γήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας,  

3) Η παρακολούθηση και υποβολή Εκ-
θέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση 
της ICAP CRIF σύμφωνα με τον Κα-
νονισμό 1060/2009,  

4) Παρακολούθηση και αξιολόγηση 
της επάρκειας και της αποτελεσμα-
τικότητας των μέτρων και των δια-
δικασιών που εφαρμόζονται, 

5) Παροχή συμβουλών και υποστήρι-
ξης στους εργαζόμενους της ICAP 
CRIF σχετικά με τις εποπτικές υπο-
χρεώσεις στο πλαίσιο του Κανονι-
σμού 1060/2009, 

6) Αναφορά σε τακτική βάση για την 
εκτέλεση των καθηκόντων στην Α-
νώτερη Διοίκηση και στα Ανεξάρ-
τητα Μέλη του Εποπτικού Συμβου-
λίου, 

7) Η αμοιβή των Μελών της είναι ανε-
ξάρτητη από την επιχειρηματική α-
πόδοση της ICAP CRIF. 

1) Οι Εσωτερικές Πολιτικές καθορίζουν το πλαίσιο του ρόλου 
και των αρμοδιοτήτων των Μελών της Υπηρεσίας Συμμόρ-
φωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
1060/2009, 

2) Το Πρόγραμμα Εργασιών {(κοινοποιηθέν στην European 
Securities and Markets Authority (ESMA)}, θεσπίζει τις ευθύ-
νες της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης σχετικά με την παρακολού-
θηση δραστηριοτήτων και την εκπόνηση των σχετικών εκθέ-
σεων, 

3) Οι αμοιβές των Μελών της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης είναι α-
νεξάρτητες της επιχειρηματικής απόδοσης της ICAP CRIF, 
διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία της κρίσης τους, 

4) Εσωτερικές Διαδικασίες καθορίζουν γραμμές αναφοράς και 
επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης, 

5) Εξασφαλίζεται ο διορισμός Μελών της Υπηρεσίας Συμμόρ-
φωσης, καλής φήμης  με επαρκείς ικανότητες και εμπειρία. 

Καθιερωμένοι ετήσιοι έλεγχοι ε-
ξετάζουν κατά πόσον οι εργασίες 
της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης εί-
ναι συνεπείς με τις πολιτικές της 
ICAP CRIF και τον Κανονισμό 
1060/2009.  
 
Οι σχετικοί έλεγχοι διενεργού-
νται από: 

▪ Την Υπηρεσία Εσωτερικού Ε-
λέγχου  και 

▪ Το Εποπτικό Συμβούλιο. 

Εάν, κατά τη διάρκεια των ετήσιων ελέγ-
χων, διαπιστωθεί ότι ένα ή περισσότερα 
από τα Μέλη της Υπηρεσίας Συμμόρφω-
σης υπέπεσαν σε επαγγελματικό παρά-
πτωμα είτε από αμέλεια είτε από πρό-
θεση, τότε η σχετική παράβαση θα ανα-
φερθεί στο Εποπτικό Συμβούλιο. 
 
Το Εποπτικό Συμβούλιο θα αξιολογήσει 
τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις της 
παράβασης, και θα γνωμοδοτήσει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο την ποινή και τα 
διορθωτικά μέτρα που πρέπει να επιβλη-
θούν.  Στη συνεδρίαση  του Διοικητικού 
Συμβουλίου θα ληφθούν οι σχετικές α-
ποφάσεις. 
 

Οι Εποπτικές Αρχές θα ενημερωθούν  
για: 

▪ Την παράβαση, 

▪ Την πρόταση του Εποπτικού Συμ-
βουλίου, 

▪ Την απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. 
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Κατηγορία 
Σύγκρουσης 
Συμφερόντων 

Δυνητικές Καταστάσεις Σύγκρουσης  
Συμφερόντων 

Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή  των Καταστάσεων 
Σύγκρουσης   Συμφερόντων 

Έλεγχοι για τη διερεύνηση 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Διαδικασίες σε περίπτωση εντοπισμού 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Υπηρεσία 
Εσωτερικής 

Επανεξέτασης 

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία Εσωτερι-
κής Επανεξέτασης αποκλίνει σε τουλάχι-
στον ένα από τα ακόλουθα: 

1) Ανεξαρτησία των δραστηριοτήτων 
της, 

2) Διεξαγωγή συστηματικών ελέγχων 
των μεθοδολογιών, των μοντέλων 
και των βασικών παραδοχών αξιο-
λόγησης, 

3) Επανεξέταση των σημαντικών αλ-
λαγών στις μεθοδολογίες, τα μο-
ντέλα και τις βασικές παραδοχές α-
ξιολόγησης, 

4) Επανεξέταση των ακολουθούμενων 
διαδικασιών σε περιπτώσεις αλλα-
γών στις μεθοδολογίες , τα μοντέλα 
ή τις βασικές παραδοχές αξιολόγη-
σης. 

1) Οι Εσωτερικές Πολιτικές καθορίζουν το πλαίσιο του ρόλου 
και των αρμοδιοτήτων των Μελών της Υπηρεσίας Εσωτερι-
κής Επανεξέτασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονι-
σμού 1060/2009, 

2) Το Πρόγραμμα Εργασιών {(κοινοποιηθέν στην European 
Securities and Markets Authority (ESMA)}, θεσπίζει τις ευθύ-
νες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης σχετικά με την 
παρακολούθηση δραστηριοτήτων και την εκπόνηση των σχε-
τικών εκθέσεων, 

3) Οι αμοιβές των Μελών της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέ-
τασης είναι ανεξάρτητες της επιχειρηματικής απόδοσης της 
ICAP CRIF, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία της κρίσης τους, 

4) Οι Εσωτερικές Διαδικασίες ορίζουν τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθούνται σε περίπτωση αλλαγής των  μεθοδολογιών, 
των μοντέλων ή των βασικών παραδοχών αξιολόγησης, 

5) Λεπτομερές χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Υπηρεσίας 
Εσωτερικής Επανεξέτασης παρακολουθείται σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα, 

6) Εσωτερικές Διαδικασίες καθορίζουν γραμμές αναφοράς και 
επικοινωνίας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, 

7) Εξασφαλίζεται ο διορισμός Μελών της Υπηρεσίας Εσωτερι-
κής Επανεξέτασης, καλής φήμης, με επαρκείς ικανότητες και 
εμπειρία. 

Καθιερωμένοι ετήσιοι έλεγχοι ε-
ξετάζουν κατά πόσον οι εργασίες 
της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επα-
νεξέτασης είναι συνεπείς με τις 
Πολιτικές της ICAP CRIF και τον 
Κανονισμό 1060/2009.  
Οι σχετικοί έλεγχοι διενεργού-
νται από το Εποπτικό Συμβούλιο. 

Εάν, κατά τη διάρκεια των ετήσιων ελέγ-
χων, διαπιστωθεί ότι ένα ή περισσότερα 
από τα Μέλη της Υπηρεσίας Εσωτερικής 
Επανεξέτασης υπέπεσαν σε επαγγελμα-
τικό παράπτωμα είτε από αμέλεια είτε 
από πρόθεση, τότε η σχετική παράβαση 
θα αναφερθεί στο Εποπτικό Συμβούλιο. 
 
Το Εποπτικό Συμβούλιο θα αξιολογήσει 
τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις της 
παράβασης, και θα γνωμοδοτήσει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο την ποινή και τα 
διορθωτικά μέτρα που πρέπει να επιβλη-
θούν.  Στη συνεδρίαση  του Διοικητικού 
Συμβουλίου θα ληφθούν οι σχετικές α-
ποφάσεις. 
 

Οι Εποπτικές Αρχές θα ενημερωθούν για: 

▪ Την παράβαση, 

▪ Την πρόταση του Εποπτικού Συμ-
βουλίου 

▪ Την απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. 
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Κατηγορία 
Σύγκρουσης 
Συμφερόντων 

Δυνητικές Καταστάσεις Σύγκρουσης  
Συμφερόντων 

Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή  των Καταστάσεων 
Σύγκρουσης   Συμφερόντων 

Έλεγχοι για τη διερεύνηση 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Διαδικασίες σε περίπτωση εντοπισμού 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Καθήκοντα  
Αναλυτών 

Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι στο 
Τμήμα Απόδοσης Πιστοληπτικών Αξιολο-
γήσεων της ICAP CRIF (Αναλυτές) εμπί-
πτουν σε τουλάχιστον ένα από τα ακό-
λουθα:  
 
1) Αποχωρούν από την ICAP CRIF για 

να εργαστούν  σε αξιολογούμενη Ο-
ντότητα, όπου έχουν συμμετάσχει 
στην αποδοθείσα Αξιολόγηση Πι-
στοληπτικής Ικανότητας, 

2) Προωθούν σε αξιολογούμενη Οντό-
τητα ή σχετιζόμενο Τρίτο, Υπηρε-
σίες που προσφέρονται από άλλες 
Διευθύνσεις ή Τμήματα της ICAP 
CRIF,  

3) Παρέχουν, άμεσα ή έμμεσα, συμ-
βουλευτικές ή άλλες υπηρεσίες οι 
οποίες αποτελούν δραστηριότητες 
των συνδεδεμένων  με την ICAP 
CRIF εταιρειών, 

4) Συμμετέχουν σε συζητήσεις ή δια-
πραγματεύσεις σχετικά με τις αμοι-
βές των Αξιολογήσεων Πιστοληπτι-
κής Ικανότητας, 

5) Αμείβονται ή αξιολογούνται με 
βάση τα έσοδα της ICAP CRIF που 
προκύπτουν από τις δραστηριότη-
τες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικα-
νότητας ή από τον αριθμό των Αξιο-
λογήσεων  που αποδίδουν. 

1) Ο Κώδικας Δεοντολογίας και ο Εσωτερικός Κανονισμός της 
ICAP CRIF έχουν παραδοθεί σε όλους τους εργαζόμενους που 
συμμετέχουν στη διαδικασία απόδοσης Αξιολογήσεων  Πι-
στοληπτικής Ικανότητας. Οι εργαζόμενοι δεσμεύονται να α-
κολουθούν τις Αρχές τους με συνέπεια, 

2) Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος διακόψει την εργα-
σιακή του σχέση με την ICAP CRIF και εντάσσεται σε μία α-
ξιολογούμενη Οντότητα όπου έχει συμμετάσχει στην αποδο-
θείσα Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας, η ICAP CRIF θα 
εξετάσει τις εργασίες του για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν 
από την αποχώρησή του, 

3) Η ICAP CRIF εξασφαλίζει τον οργανωτικό, λειτουργικό και οι-
κονομικό διαχωρισμό των υπηρεσιών του Credit Rating 
Agency με τον Τομέα Πωλήσεων & Marketing, 

4) Οι Εσωτερικές Πολιτικές καθορίζουν ότι οι Αναλυτές δεν πρέ-
πει σε καμία περίπτωση να προωθούν τις υπηρεσίες που 
προσφέρονται από άλλα Τμήματα ή να συμμετέχουν σε δια-
πραγματεύσεις σχετικά με τις αμοιβές των Αξιολογήσεων Πι-
στοληπτικής Ικανότητας, 

5) Οι εκπαιδεύσεις της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης εξασφαλίζουν 
την ενημέρωση των Αναλυτών ότι η προώθηση άλλων υπη-
ρεσιών σε αξιολογούμενες Οντότητες και η συμμετοχή τους 
σε διαπραγματεύσεις αμοιβών αποτελούν επαγγελματικά 
παραπτώματα, 

6) Οι Πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού της ICAP CRIF διασφαλί-
ζουν τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα. Στην αξιολό-
γηση των Αναλυτών δεν επιτρέπεται να ληφθούν υπόψη 
ούτε τα έσοδα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες από-
δοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας ούτε ο αριθ-
μός των Αξιολογήσεων που αποδίδει ο κάθε Αναλυτής. 

Η Υπηρεσία Συμμόρφωσης 
ελέγχει ετησίως τη γνώση των 
Αναλυτών σχετικά με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας και τον Εσωτερικό 
Κανονισμό, τη διαδικασία 
αξιολόγησης, τον τερματισμό 
επαγγελματικής σχέσης και τις 
εγγυήσεις για την απόδοση 
αντικειμενικών Αξιολογήσεων. 
 
Οι έλεγχοι της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου  
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση 
με τις Τιμολογιακές Πολιτικές 
που διέπουν τόσο τις Υπηρεσίες  
απόδοσης Αξιολογήσεων 
Πιστοληπτικής Ικανότητας  όσο 
και τις Συναφείς Υπηρεσίες 
καθώς και τη διαδικασία 
τιμολόγησης. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις 
ότι η κρίση των Αναλυτών δεν είναι αντι-
κειμενική, τότε η Υπηρεσία Συμμόρφω-
σης θα:  

▪ Αναφέρει τα ευρήματά της στο Επο-
πτικό Συμβούλιο, 

▪ Ενημερώσει το Τμήμα Απόδοσης Α-
ξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανό-
τητας ώστε να αποσύρει άμεσα τις 
Αξιολογήσεις που έχουν επηρεα-
στεί, 

▪ Ειδοποιήσει σχετικά τις Εποπτικές 
Αρχές και τους αντίστοιχους Πελά-
τες, 

▪ Ελέγξει πότε θα πραγματοποιηθεί η 
επανεξέταση των Αξιολογήσεων. 

6) Το Εποπτικό Συμβούλιο θα εκτιμήσει τη 
σοβαρότητα και τις συνέπειες του ευρή-
ματος, και θα γνωμοδοτήσει στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο σχετικά με την ποινή και 
τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να επι-
βληθούν. Μετά τη συνεδρίαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου θα ληφθεί η σχετική 
απόφαση.  



 

                                   

 
   

10 

Κατηγορία 
Σύγκρουσης 
Συμφερόντων 

Δυνητικές Καταστάσεις Σύγκρουσης  
Συμφερόντων 

Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή  των Καταστάσεων 
Σύγκρουσης   Συμφερόντων 

Έλεγχοι για τη διερεύνηση 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Διαδικασίες σε περίπτωση εντοπισμού 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Συσχέτιση των  
Αναλυτών με την  
αξιολογούμενη  

Οντότητα    

Η απόφαση του Αναλυτή κατά τη διάρ-
κεια της διαδικασίας απόδοσης Αξιολό-
γησης Πιστοληπτικής Ικανότητας θα 
μπορούσε να επηρεαστεί, εάν συμβεί 
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα γε-
γονότα:  

1) Έχει/είχε λάβει δώρα ή χρήματα ή 
αποζημίωση από την αξιολογού-
μενη Οντότητα, Εκδότη ή από Σχετι-
ζόμενο Τρίτο, 

2) Είχε μια πρόσφατη εργασιακή ή 
άλλη σχέση με την αξιολογούμενη 
Οντότητα, εκδότη ή με Σχετιζόμενο 
Τρίτο,  

3) Εργάζεται ταυτόχρονα και σε άλλο 
εργοδότη, όπου θα μπορούσε να ε-
πηρεάσει την εργασιακή του σχέση 
με την ICAP CRIF,  

4) Έχει / είχε κάποια σχέση με την α-
ξιολογούμενη Οντότητα, Εκδότη  ή 
Σχετιζόμενο Τρίτο, που θα μπο-
ρούσε να επηρεάσει την αντικειμε-
νικότητα και την αξιοπιστία του, 

5) Κατέχει άμεσα ή έμμεσα χρηματο-
πιστωτικά μέσα της αξιολογούμε-
νης Οντότητας, Εκδότη ή Σχετιζό-
μενο Τρίτο, 

6) Είναι Μέλος του Διοικητικού ή του 
Εποπτικού Συμβουλίου της Αξιολο-
γούμενης Οντότητας, εκδότη ή Σχε-
τιζόμενου Τρίτου. 

1) Ο Κώδικας Δεοντολογίας και ο Εσωτερικός Κανονισμός της 
ICAP CRIF έχουν παραδοθεί σε όλους τους εργαζόμενους που 
συμμετέχουν στη διαδικασία απόδοσης Αξιολόγησης Πιστο-
ληπτικής Ικανότητας. Οι εργαζόμενοι δεσμεύονται να ακο-
λουθούν τις αρχές τους με συνέπεια, 

2) Οι Αναλυτές αναμένεται είτε να δηλώνουν τη σχέση τους με 
τις αξιολογούμενες Οντότητες, Εκδότες ή Σχετιζόμενους Τρί-
τους ή να ζητήσουν την εξαίρεση τους από τη διαδικασία α-
πόδοσης της Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, 

3) Οι εκπαιδεύσεις της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης τονίζουν τη 
σημαντικότητα του να δηλώσουν οι Αναλυτές είτε στην Υπη-
ρεσία Συμμόρφωσης είτε στον Υπεύθυνο του Τμήματος Από-
δοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας εάν υπόκει-
νται σε κάποια από τα προαναφερόμενα γεγονότα και τις πι-
θανές συνέπειες εάν δεν συμβεί αυτή η δήλωση, 

4) Οι Εσωτερικές Πολιτικές ορίζουν  ότι σε περίπτωση που απο-
δοθεί μία Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας ενώ ισχύ-
ουν τα προαναφερόμενα γεγονότα αποτελεί επαγγελματικό 
παράπτωμα, 

5) Εάν η απόφαση των Αναλυτών για την αποδοθείσα Αξιολό-
γηση Πιστοληπτικής Ικανότητας διαφέρει περισσότερο από 
δύο ζώνες από την ποσοτική εκτίμηση, τότε η τελική από-
φαση θα ληφθεί με την σύγκλιση της Επιτροπής Αξιολόγη-
σης. 

Η Υπηρεσία Συμμόρφωσης, μέσω 
τυποποιημένων ελέγχων, έχει θέ-
σει συγκεκριμένα κριτήρια που 
μπορεί να υποδηλώνουν μερολη-
πτική αξιολόγηση.  
 
Σε αυτές τις περιπτώσεις επικοι-
νωνεί άμεσα τα ευρήματα με τον 
Υπεύθυνο του Τμήματος και ζη-
τάει μια πλήρη τεκμηρίωση για 
την αποδοθείσα Αξιολόγηση. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις 
ότι η κρίση των Αναλυτών έχει επηρεα-
στεί, τότε η Υπηρεσία Συμμόρφωσης θα:  

▪ Αναφέρει τα ευρήματά της στο Επο-
πτικό Συμβούλιο, 

▪ Ενημερώσει το Τμήμα απόδοσης Πι-
στοληπτικών Αξιολογήσεων ώστε να 
αποσύρει άμεσα τις Αξιολογήσεις 
που έχουν επηρεαστεί, 

▪ Ειδοποιήσει σχετικά τις Εποπτικές 
Αρχές και τους αντίστοιχους Πελά-
τες, 

 
Το Εποπτικό Συμβούλιο θα εκτιμήσει τη 
σοβαρότητα και τις συνέπειες του ευρή-
ματος, και θα γνωμοδοτήσει στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο σχετικά με την ποινή και 
τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να επι-
βληθούν. Μετά τη συνεδρίαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου θα ληφθεί η σχετική 
απόφαση. 
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Κατηγορία 
Σύγκρουσης 
Συμφερόντων 

Δυνητικές Καταστάσεις Σύγκρουσης  
Συμφερόντων 

Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή  των Καταστάσεων 
Σύγκρουσης   Συμφερόντων 

Έλεγχοι για τη διερεύνηση 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Διαδικασίες σε περίπτωση εντοπισμού 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Τέλη Πιστοληπτικών 
Διαβαθμίσεων 

Η ICAP CRIF θα έχει υποπέσει σε παρά-
βαση εάν, 

1) Δεν εξασφαλίζει ότι τα τέλη που 
χρεώνονται στους Πελάτες της για 
την παροχή Αξιολογήσεων Πιστολη-
πτικής Ικανότητας  και Συναφών Υ-
πηρεσιών δεν υπόκεινται σε διακρί-
σεις και βασίζονται σε πραγματικά 
κόστη, 

2) Τα τέλη που χρεώνονται για τις υ-
πηρεσίες απόδοσης Αξιολογήσεων 
Πιστοληπτικής Ικανότητας εξαρτώ-
νται από το επίπεδο της Πιστολη-
πτικής Διαβάθμισης που αποδίδε-
ται ή από οποιοδήποτε άλλο αποτέ-
λεσμα έκβασης της εκτελούμενης 
εργασίας. 
 

1) Οι Εσωτερικές Πολιτικές καθορίζουν το πλαίσιο βάσει του ο-
ποίου τα τέλη που χρεώνονται σε πελάτες της ICAP CRIF δεν 
υπόκεινται σε διακρίσεις, βασίζονται στο πραγματικό κόστος 
και δεν εξαρτώνται από την έκβαση των εκτελούμενων εργα-
σιών, 

2) Οι Πολιτικές και Διαδικασίες Τιμολόγησης, διασφαλίζουν την 
αμεροληψία των τελών που χρεώνονται στους πελάτες της 
ICAP CRIF. 

Οι έλεγχοι της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου εξετάζουν 
αν τα τέλη που χρεώνονται είναι 
αμερόληπτα, αν ακολουθούν τις 
βασικές πολιτικές και διαδικασίες 
και αν παρακολουθούνται και 
αρχειοθετούνται σωστά. 

Σε περίπτωση ευρήματος η Υπηρεσία Ε-
σωτερικού Ελέγχου, θα το αναφέρει στη 
Ελεγκτική Επιτροπή.   
 
Στη συνέχεια, η Ελεγκτική Επιτροπή θα 
αξιολογήσει τη σοβαρότητα και τις συνέ-
πειες του ευρήματος, θα λάβει την τε-
λική της απόφαση και θα ορίσει τις διορ-
θωτικές ενέργειες που θα επιβληθούν. 
 
Οι Εποπτικές Αρχές και οι σχετικοί Πελά-
τες θα ενημερωθούν ανάλογα. 
 
 

Υποδομή IT 

Η ICAP CRIF θα έχει υποπέσει σε παρά-
βαση εάν τα ΙΤ συστήματα, οι πολιτικές, 
οι διαδικασίες και οι πόροι της δεν εξα-
σφαλίζουν τη συνέχεια, την ομαλότητα 
και την ασφάλεια των δραστηριοτήτων 
απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής 
Ικανότητας καθώς και την αρχειοθέτηση 
όλου του σχετιζόμενου υλικού. 

1) Αδιάλειπτη  παρακολούθηση των συστημάτων από τη Διεύ-
θυνση ΙΤ Operations, 

2) Υιοθέτηση πολιτικών ασφάλειας των συστημάτων με συνεχή 
αναθεώρηση. 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 
και η Υπηρεσία Συμμόρφωσης 
παρακολουθούν και αξιολογούν 
την επάρκεια και την αποτελε-
σματικότητα των ΙΤ Συστημάτων 
και των μηχανισμών εσωτερικού 
ελέγχου και λαμβάνουν τα απα-
ραίτητα μέτρα για να αντιμετω-
πίσουν τυχόν ελλείψεις στη συ-
νέχεια, στην ασφάλεια και στην 
αρχειοθέτηση. 
 

Οι Υπηρεσίες θα αναφέρουν αναλόγως 
τα ευρήματα τους στους κατάλληλους 
φορείς, οι οποίοι θα λάβουν τις τελικές 
αποφάσεις και θα προβούν στις  απαραί-
τητες βελτιωτικές ή διορθωτικές ενέρ-
γειες. 
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Κατηγορία 
Σύγκρουσης 
Συμφερόντων 

Δυνητικές Καταστάσεις Σύγκρουσης  
Συμφερόντων 

Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή  των Καταστάσεων 
Σύγκρουσης   Συμφερόντων 

Έλεγχοι για τη διερεύνηση 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Διαδικασίες σε περίπτωση εντοπισμού 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Αξιολογήσεις  
 Πιστοληπτικής  

Ικανότητας κατόπιν  
παραγγελίας της 

 ίδιας της  
αξιολογούμενης  

Οντότητας, 
 Εκδότη ή  

Σχετιζόμενου Τρίτου  
(Solicited 

 Credit Ratings) 

Η ICAP CRIF θα έχει υποπέσει σε παρά-
βαση εάν στη διαδικασία απόδοσης So-
licited Credit Ratings: 
 
1) Εκτελεί προκατειλημμένη ανάλυση 

δεδομένων βασιζόμενη στην επιλε-
κτική παροχή πληροφόρησης από 
την αξιολογούμενη Οντότητα, Εκ-
δότη ή Σχετιζόμενο Τρίτο, 

2) Αποδίδει υψηλότερη διαβάθμιση, 
προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά 
της. 

1) Αυστηρές συμβάσεις που επιβάλλουν να παρέχεται όλη η 
πληροφόρηση που απαιτείται στην  ICAP CRIF για να προβεί 
σε αντικειμενική και ολοκληρωμένη αξιολόγηση. 

 
2) Οι Πολιτικές και Διαδικασίες Τιμολόγησης εξασφαλίζουν ότι 

τα τέλη που χρεώνονται σε Πελάτες της ICAP CRIF είναι ανε-
ξάρτητα από το επίπεδο της διαβάθμισης. 

Η Υπηρεσία Συμμόρφωσης και το 
Νομικό Τμήμα της ICAP CRIF δια-
σφαλίζουν την πληρότητα των 
συμβάσεων. 

 
Οι έλεγχοι της Υπηρεσίας Εσωτε-
ρικού Ελέγχου διερευνούν κατά 
πόσο τα τέλη που χρεώνονται 
στα Solicited Credit Ratings είναι 
ανεξάρτητα από το επίπεδο της 
πιστοληπτικής διαβάθμισης. 

 

Σε περίπτωση ευρήματος η Υπηρεσία Ε-
σωτερικού Ελέγχου, θα το αναφέρει στη 
Ελεγκτική Επιτροπή.  
 
Στη συνέχεια, η Ελεγκτική Επιτροπή θα 
αξιολογήσει τη σοβαρότητα και τις συνέ-
πειες του ευρήματος και θα λάβει την τε-
λική της απόφαση και τις διορθωτικές ε-
νέργειες που θα επιβληθούν. 
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Κατηγορία 
Σύγκρουσης 
Συμφερόντων 

Δυνητικές Καταστάσεις Σύγκρουσης  
Συμφερόντων 

Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή  των Καταστάσεων 
Σύγκρουσης   Συμφερόντων 

Έλεγχοι για τη διερεύνηση 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Διαδικασίες σε περίπτωση εντοπισμού 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Παροχή  
Συμβουλευτικών  

Υπηρεσιών 
 

Η ICAP CRIF θα έχει υποπέσει σε παρά-
βαση εάν: 
 
1) Παρέχει τις ακόλουθες 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε 
αξιολογούμενες Οντότητες: 
▪ Επιχειρηματικά πλάνα και Μελέτες 

Σκοπιμότητας , 
▪ Μελέτες Βιωσιμότητας και Οικονο-

μικής Αναδιάρθρωσης 
▪ Αποτίμηση εταιρειών και περιου-

σιακών στοιχείων ενεργητικού, 
▪ Προϋπολογισμός - Σχεδιασμός - 

Προβλέψεις και Διαχείριση Ταμεια-
κών Ροών.   
 

2) Δεν υπάρχει η σχετική ένδειξη στην 
παρουσίαση των Αξιολογήσεων Πιστο-
ληπτικής Ικανότητας των αξιολογούμε-
νων Οντοτήτων που κάνουν χρήση  των 
ακόλουθων Συμβουλευτικών Υπηρε-
σιών: 
▪ Μελέτες αγοράς και μελέτες περι-

φερειακής ανάπτυξης, 
▪ Συμμόρφωσης στο Γενικό Κανονι-

σμό Προστασίας Δεδομένων, 
▪ Business Analytics Solutions, 
▪ Πληροφορικής και Τεχνολογίας , 

Εργαλεία Υποστήριξης Επιχειρημα-
τικών Αποφάσεων,   

▪ Loyalty Programs. 

1) Οι Εσωτερικές Πολιτικές της ICAP CRIF ορίζουν σε ποιες περι-
πτώσεις δε θα πρέπει να αξιολογείται μια Οντότητα, 

 

2) Ο αυτόματος προσδιορισμός των Οντοτήτων  που κάνουν 
χρήση των συγκεκριμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με 
NR (Not Rated), απαγορεύοντας οποιαδήποτε άλλη χειροκί-
νητη παρέμβαση από τους Αναλυτές, 

 

3) Στην παρουσίαση των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότη-
τας, περιλαμβάνεται ένδειξη που δηλώνει κατά πόσο οι αξιο-
λογούμενες Οντότητες κάνουν χρήση των συγκεκριμένων 
Συμβουλευτικών  Υπηρεσιών που προσφέρονται από την 
ICAP CRIF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Η Υπηρεσία Συμμόρφωσης δια-
σφαλίζει, μέσω περιοδικών ελέγ-
χων, ότι καμία Αξιολόγηση Πι-
στοληπτικής Ικανότητας δεν έχει 
ανατεθεί σε Οντότητα που κάνει 
χρήση των συγκεκριμένων Συμ-
βουλευτικών Υπηρεσιών. 
 
 
Η Υπηρεσία Συμμόρφωσης ελέγ-
χει ότι η  παρουσίαση της Αξιο-
λόγησης Πιστοληπτικής Ικανότη-
τας περιλαμβάνει σχετική έν-
δειξη αν η  αξιολογούμενη Οντό-
τητα κάνει χρήση των συγκεκρι-
μένων Συμβουλευτικών Υπηρε-
σιών. 
 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις 
ότι σε μια Οντότητα  που κάνει χρήση 
των συγκεκριμένων Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών έχει αποδοθεί Αξιολόγηση 
Πιστοληπτικής Ικανότητας, τότε η 
Υπηρεσία Συμμόρφωσης θα:  

1) Ενημερώσει το Τμήμα Απόδοσης Πι-
στοληπτικών Αξιολογήσεων να απο-
σύρει άμεσα την Αξιολόγηση, 

2) Διερευνήσει εάν  το εύρημα αποτε-
λεί: 
▪ Συστημικό σφάλμα ή 
▪ Επαγγελματικό παράπτωμα.  

 
Στη συνέχεια, η Υπηρεσία Συμμόρφωσης 
θα γνωμοδοτήσει στο Εποπτικό 
Συμβούλιο. 
 
Εάν το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίσει 
ότι η παράβαση οφείλεται σε συστημικό 
σφάλμα, τότε θα αναθέσει στην 
Υπηρεσία Συμμόρφωσης να διερευνήσει 
περαιτέρω τα αίτια και να δρομολογήσει 
δράσεις βελτίωσης, σε συνεργασία με 
τον Υπεύθυνο Τομέα Πληροφορικής.  
 
Εάν το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίσει 
ότι η παράβαση οφείλεται σε 
επαγγελματικό παράπτωμα, θα 
αξιολογήσει τη σοβαρότητα και τις 
επιπτώσεις και θα γνωμοδοτήσει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις 
κυρώσεις και τα διορθωτικά μέτρα που 
θα πρέπει να επιβληθούν. Μετά τη 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
θα ληφθεί η σχετική απόφαση. 
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Κατηγορία 
Σύγκρουσης 
Συμφερόντων 

Δυνητικές Καταστάσεις Σύγκρουσης  
Συμφερόντων 

Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή  των Καταστάσεων 
Σύγκρουσης   Συμφερόντων 

Έλεγχοι για τη διερεύνηση 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Διαδικασίες σε περίπτωση εντοπισμού 
Καταστάσεων Σύγκρουσης   
Συμφερόντων 

Απόδοση  
Αξιολογήσεων  
Πιστοληπτικής 
 Ικανότητας σε  

Εταιρικά Χρεόγραφα, 
Διαρθρωμένα  

Χρηματοπιστωτικά 
Μέσα,  

Μέσα Τιτλοποίησης  
ή άλλα  

χρηματοπιστωτικά 
μέσα 

Η ICAP CRIF θα έχει υποπέσει σε παρά-
βαση εάν η ICAP CRIF, ή Μέτοχος της 
ICAP CRIF , ή Θυγατρική εταιρεία της 
ICAP CRIF, ή Μέλος του Διοικητικού ή Ε-
ποπτικού Συμβουλίου της ICAP CRIF ή 
Εργαζόμενος ή Συγγενής του, κατέχει ά-
μεσα ή έμμεσα Εταιρικά Χρεόγραφα, 
Διαρθρωμένα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, 
Μέσα Τιτλοποίησης ή άλλα χρηματοπι-
στωτικά μέσα για τα οποία η ICAP CRIF 
αποδίδει Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ι-
κανότητας. 
 

Η ICAP CRIF δεν αποδίδει Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας σε 
Διαρθρωμένο Χρηματοπιστωτικό Μέσο, Εταιρικό Χρεόγραφο, 
Μέσο Τιτλοποίησης ή άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο είναι 
στη άμεση ή έμμεση κατοχή της ICAP CRIF, Μετόχου της ICAP CRIF, 
Θυγατρικής εταιρείας της ICAP CRIF, Μέλους του Διοικητικού ή 
Εποπτικού της Συμβουλίου.  
 
Αποκλείει τον Εργαζόμενο από την απόδοση Αξιολόγησης 
Πιστοληπτικής Ικανότητας για το συγκεκριμένο Εταιρικό 
Χρεόγραφο, Διαρθρωμένο Χρηματοπιστωτικό Μέσο , Μέσο 
Τιτλοποίησης ή άλλο χρηματοπιστωτικό εάν στη σύγκρουση 
συμφερόντων εμπλέκεται ο ίδιος ή Συγγενής του (άμεση ή έμμεση 
κατοχή). 

 

Η Υπηρεσία Συμμόρφωσης δια-
σφαλίζει, μέσω περιοδικών ελέγ-
χων, ότι: 
α) καμία Αξιολόγηση Πιστοληπτι-
κής Ικανότητας δεν αποδίδεται  
σε Εταιρικό  Χρεόγραφο, Διαρ-
θρωμένο Χρηματοπιστωτικό 
Μέσο, Μέσο Τιτλοποίησης ή 
άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο 
που βρίσκεται στην άμεση ή έμ-
μεση κατοχή της ICAP CRIF, Με-
τόχου της ICAP CRIF, Θυγατρικής 
εταιρείας της ICAP CRIF, Μέλους 
του Διοικητικού ή Εποπτικού της 
Συμβουλίου και  
β) καμία αξιολόγηση δεν αποδί-
δεται από Εργαζόμενο ή Συγγενή 
του που εμπλέκεται σε σχετική 
κατάσταση σύγκρουσης συμφε-
ρόντων. 
 
 
Η Υπηρεσία Συμμόρφωσης 
ελέγχει ετησίως τη γνώση των 
Αναλυτών σχετικά με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας, τον Εσωτερικό 
Κανονισμό και την Πολιτική 
Σύγκρουσης Συμφερόντων. 

Σε περίπτωση που έχει αποδοθεί 
Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας, 
τότε η Υπηρεσία Συμμόρφωσης θα:  
1) Ενημερώσει το Τμήμα Απόδοσης 
Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων να 
αποσύρει άμεσα την Αξιολόγηση, 
 
2) Διερευνήσει κατά πόσο το εύρημα 
αποτελεί:  
▪ Συστημικό σφάλμα ή 
▪ Επαγγελματικό παράπτωμα. 

 
 Στη συνέχεια, η Υπηρεσία Συμμόρφωσης 
θα γνωμοδοτήσει στο Εποπτικό 
Συμβούλιο. 
Εάν το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίσει 
ότι η παράβαση οφείλεται σε συστημικό 
σφάλμα, τότε θα αναθέσει στην 
Υπηρεσία Συμμόρφωσης να διερευνήσει 
περαιτέρω τα αίτια και να δρομολογήσει 
δράσεις βελτίωσης, σε συνεργασία με 
τον Υπεύθυνο Τομέα Πληροφορικής.  
Εάν το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίσει 
ότι η παράβαση οφείλεται σε 
επαγγελματικό παράπτωμα, θα 
αξιολογήσει τη σοβαρότητα και τις 
επιπτώσεις και θα γνωμοδοτήσει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις 
κυρώσεις και τα διορθωτικά μέτρα που 
θα πρέπει να επιβληθούν. Μετά τη 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
θα ληφθεί η σχετική απόφαση.  
Οι Εποπτικές Αρχές και οι πελάτες που 
έλαβαν τις συγκεκριμένες Αξιολογήσεις   
θα ειδοποιηθούν αναλόγως. 

 


