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Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον Δεκέμβριο του 2019, ιδρύεται 
ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων» 
(ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.) μια πρωτοβουλία ομάδας Ανωτάτων Στελεχών 
που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της διαχείρισης 
κινδύνων.
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ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προάσπιση της επαγγελματικής υπόστασης του Risk Officer ανεξαρτήτως 
function και industry και η εκπροσώπησή του στην αγορά και την Πολιτεία, με τρόπους που θα οδηγήσουν 
στη δημιουργία ενός θεσμικού ρόλου.

α)   Στην ανάδειξη του ρόλου και του έργου των στελεχών διαχείρισης κινδύνων στην Πολιτεία, σε φορείς αλλά και 
       στο επιχειρηµατικό γίγνεσθαι, 

β)  στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη και εξέλιξη, 
γ)   στην ενηµέρωση και επιµόρφωσή τους, 

δ)   στην επαγγελµατική τους επάρκεια, 

ε)   στη µεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία, 

στ) στη δηµιουργία και ανάπτυξη σχέσεων µε διεθνείς συνδέσµους οµοειδών σκοπών, 

ζ)   στη παρακολούθηση των τοπικών & διεθνών εξελίξεων πάνω στα θέµατα της ∆ιαχείρισης Κινδύνων και  
       τοποθέτηση επ’ αυτών, 

η)   στην αναζήτηση και παρουσίαση νέων σχετικών τεχνολογιών και 

θ)   στην εκπόνηση µελετών µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των µελών αλλά και της επαγγελµατικής 
       τους δραστηριότητας. 

Ο Συνδέσμος συµβάλλει: 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

α)  Διοργανώνει εκπαιδευτικές και µορφωτικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, επισκέψεις εργασίας, συνέδρια,
      σεµινάρια επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως, και ηµερίδες µε στόχο την ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση   
      της ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

β)  Οργανώνει και εκπονεί μελέτες, αρθρογραφίες, έκδοση επιστηµονικών περιοδικών, ενηµερωτικών 
      φυλλαδίων και ενηµερωτικής σελίδας στο διαδίκτυο µε στόχο την πραγµάτωση του σκοπού του 

γ)  Επικοινωνεί και συνεργάζεται µε κρατικούς και άλλους δηµόσιους φορείς, δήµους, επιστηµονικούς
      οργανισµούς, άλλους Συνδέσµους, Ενώσεις ή Συλλόγους και γενικώς µε κάθε επιστηµονικό ή πνευµατικό 
      φορέα Ελληνικό ή Αλλοδαπό µε στόχο την υπόδειξη λύσεων σε ζητήµατα που συνδέονται µε το έργο των
      µελών του και την προώθηση των σκοπών του 

δ)  Συµµετέχει σε εκπαιδευτικά και άλλα συναφή κοινοτικά προγράµµατα

Ο Σύνδεσμος:



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ | HELLENIC ASSOCIATION OF RISK MANAGERS 2021 | 2022

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο Σύνδεσμος, για την επίτευξη των στόχων του, σχεδιάζει συντονισμένες Δράσεις τόσο για τα μέλη του (επιτροπές,
ενημερώσεις & εκπαιδεύσεις) όσο και για την αγορά (έρευνες, συνέδρια, θεματικές / κλαδικές ημερίδες, διασυνδέσεις), τη διεθνή 
κοινότητα (memberships) και την πολιτεία (παρεμβάσεις για την θεσμοθέτηση και πιστοποίηση του επαγγελματικού ρόλου).

Οι Επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται  από τρία έως πέντε µέλη του Συνδέσμου, θα προτείνουν και θα οργανώνουν δράσεις, 
σχετικές με τον κλάδο η την λειτουργία που εξυπηρετούν, ενδεικτικά:

Οι Συνεργασίες του Συνδέσμου με άλλους φορείς, ιδρύματα, την Πολιτεία αλλά και την αγορά θα επιτυγχάνεται μέσω των 
Επιτροπών αλλά και πρωτοβουλιών του Διοικητικού Συμβουλίου, με γνώμονα την αναγνώριση, ανάπτυξη και θεσμοθέτηση 
των εργασιών των μελών του.

Ανά Κλάδο Ανά Λειτουργία Ανά Λειτουργία

Banking &Investments
Energy
Insurance
Argo
Maritime
HO.RE.CA
Public Sector
Retail
Manufacturing
Services
Healthcare
SMEs

Credit
Facility
Finance
Data & Cyber
Strategy
Commercial
Procurement & Supply Chain
People
Governance, Risk & Compliance (GRC & ESG)



Μέλη εγγράφονται στελέχη και επαγγελµατίες του κλάδου της διαχείρισης κινδύνων. 

Τα µέλη του Συνδέσμου, διακρίνονται σε: 
α) Τακτικά µέλη: Στελέχη-φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται µε την διαχείριση κινδύνων και εγγράφονται ως τέτοια στο  Μητρώο Μελών.
     Συµµετέχουν στην Γενική συνέλευση µε δικαίωµα ψήφου και µπορούν να εκλεγούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις
     οικονοµικές τους υποχρεώσεις. 

β) Συνδεδεµένα µέλη: Φυσικά πρόσωπα που δεν δραστηριοποιούνται στον τοµέα της διαχείρισης κινδύνων αλλά επιθυµούν να συµµετέχουν στις
     δράσεις του Συνδέσμου.

γ) Επίτιµα µέλη: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που µπορούν να προσφέρουν σηµαντικές ηθικές ή και υλικές υπηρεσίες καθώς και εξέχουσες
     προσωπικότητες µε διακεκριµένη την κοινωνική ή και επαγγελµατική τους δραστηριότητα. 

δ) Αρωγά µέλη: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που µπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη του σκοπού του Συνδέσμου µε προβολή και χορηγίες. 

*Τα Συνδεδεµένα, Επίτιµα & Αρωγά µέλη συµµετέχουν στην Γενική συνέλευση χωρίς δικαίωµα ψήφου. 
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ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

• Συμμετοχή στις προγραμματισμένες συναντήσεις των μελών (networking)
• Δικτύωση Συνδέσμου με την αγορά εργασίας
• Δυνατότητα συμμετοχής στις ομάδες εργασίας - επιτροπές
• Δυνατότητα συμμετοχής στις ερευνητικές ομάδες 
• Δυνατότητα συμμετοχής στις παραστάσεις του Συνδέσμου σε φορείς και την Πολιτεία
• Παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων του Συνδέσμου 
• Προνομιακές τιμές σε εκπαιδευτικά σεμινάρια / σπουδές στις ακαδημαϊκές συνεργασίες (Πανεπιστήμια) του Συνδέσμου 
• Δωρεάν παρακολουθήσεις σεμιναρίων εντός Συνδέσμου με εισηγητές μέλη του, μέχρι και 80% της αξίας της συνδρομής
   του (εξαιρούνται τα Επίτιμα και Αρωγά) 
• Σημαντικές εκπτώσεις σε ημερίδες με προσκεκλημένους εισηγητές από το εξωτερικό 
• Συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο 
• Διαρκή ενημέρωση μέσα από το newsletter και το blog του Συνδέσμου 
• Δυνατότητα αρθρογραφίας στο newsletter 
• Αναγνώριση από τις διεθνείς συνεργασίες και εκπροσωπήσεις του Συνδέσμου 
• Δυνατότητα συμμετοχής στην ομάδα Προδιαγραφών και Πιστοποίησης

ΜΕΛΗ

ΠΑΡΟΧΕΣ



ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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ΟΦΕΛΗ

• Ο ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. λειτουργεί ως συλλογικό όργανο των στελεχών διαχείρισης κινδύνων, «λεπτομέρεια» που αποτελεί 
   θεμελιώδη διαφορά από οποιαδήποτε άλλη επιλογή.

• Ο ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. λειτουργεί με αρμόδιες Επιτροπές που καλύπτουν σχεδόν το 100% των διαφοροποιημένων εργασιών 
   ενός Risk Officer ανεξαρτήτως function και industry, περιλαμβάνοντας ζωτικούς χώρους πλέον του χρηματοπιστωτικού.

• Ο ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. μέσα από τις Επιτροπές ενθαρρύνει τη συμμετοχικότητα, τη συλλογικότητα και τη πρωτοβουλία των 
   στελεχών σε μια αγορά που θα πρέπει σταδιακά να διαμορφώνουν θέσεις, πλαίσια και κανόνες.

• Η βαρύτητα που δίνουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα τα associations του εξωτερικού είναι ιδιαίτερα μεγάλη.
   Ο ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. ετοιμάζει συνεργασίες με διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου και ακαδημαϊκούς καθηγητές με 
   παγκόσμια εκπαιδευτική δράση που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών ενός σύγχρονου Risk Officer.

• Οι Επιτροπές του Συνδέσμου λειτουργούν ως εξειδικευμένοι πυλώνες γνώσης και ενημέρωσης, οι οποίοι αξιολογούν
   την εφαρμογή των νέων τάσεων στην αγορά μας, βραχυπρόθεσμα & μακροπρόθεσμα και ανά περίπτωση σχεδιάζουν 
   ενημερωτικές, εκπαιδευτικές & άλλες δράσεις.
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Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ FERMA

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων είναι μέλος της Federation of European Risk Manager
Associations (FERMA) / Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων,
με έδρα τις Βρυξέλλες.

Η αποκλειστική για την Ελλάδα ένταξη του Συνδέσμου, στην FERMA, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση και επιβράβευση των 
μέχρι σήμερα ενεργειών του Συνδέσμου μας. Μέσω αυτής της συνεργασίας, ο Σύνδεσμος αποκτά ευρωπαϊκή οντότητα και πρόσβαση σε 
σύγχρονη γνώση. τεχνολογία, εργαλεία και επιτυχημένες πρακτικές αντιμετώπισης κινδύνων από συναδέλφους του εξωτερικού.

Η FERMA (Federation of European Risk Management Associations) αποτελεί τον αντιπροσωπευτικό οργανισμό όλων
των  εθνικών συνδέσμων στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων στην Ευρώπη. Απώτερος σκοπός της ομοσπονδίας  είναι να 
αποκτήσει το risk management καίρια θέση στο επιχειρηματικό μοντέλο και στην κουλτούρα κάθε οργανισμού. Για την 
FERMA είναι πολύ σημαντικό να ανυψωθεί ο ρόλος του Risk Manager καθώς επίσης να λάβει την απαραίτητη αναγνώριση 
και αξία, ως αρωγός στην επιτυχία κάθε οργανισμού να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός όλο και πιο 
πολύπλοκου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Η ένταξη του ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. στην FERMA  αποτελεί σημαντική αναγνώριση του Συνδέσμου μας στο ευρωπαϊκό τοπίο 
διαχείρισης κινδύνου, όπως επίσης και μία σημαντική αφορμή για διεύρυνση των ενεργειών μας και των προσφερόμενων 
υπηρεσιών.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ FERMA

Παραθέτουμε εδώ μερικά χρήσιμα links:
Ιστοσελίδα της FERMA: https://www.ferma.eu/
Βιβλιοθήκη εκδόσεων της FERMA: https://www.ferma.eu/publication/

Federation of European Risk
Management Associations 
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Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ FECMA

Η FECMA (Federation of European Credit Management Associations) αποτελείται από εθνικούς συλλόγους διαχείρισης 
πιστώσεων, οι οποίοι μοιράζονται το όραμα της προώθησης βέλτιστων πρακτικών μέσω της ανταλλαγής των  γνώσεων και 
της εμπειρογνωμοσύνης τους πέρα   από τα εθνικά σύνορα.

Η FECMA στοχεύει:
• στην ανταλλαγή γνώσεων διαχείρισης πιστώσεων, βέλτιστων πρακτικών και δεοντολογικών προτύπων μεταξύ ενώσεων 
• στο να μοιράσει και να προωθήσει την έρευνα, αλλά και να συγκεντρώσει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τα μέλη κάθε 
   συλλόγου
• στο να εκπροσωπεί το επάγγελμα της διαχείρισης πιστώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
• στην παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης για τα μέλη όλων των συλλόγων 
• στην υποστήριξη και συνεργασία με υπάρχοντες συλλόγους, ανάλογα με την περίπτωση και να ενθαρρύνει τη δημιουργία 
   ενώσεων διαχείρισης πιστώσεων όπου δεν υπάρχουν.

Η ένταξη του ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. στην FECMA αποτελεί σημαντική αναγνώριση του Συνδέσμου μας στο ευρωπαϊκό τοπίο 
διαχείρισης κινδύνου, όπως επίσης και μία σημαντική αφορμή για διεύρυνση των ενεργειών μας και των προσφερόμενων 
υπηρεσιών.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ FECMA

Παραθέτουμε εδώ μερικά χρήσιμα links:
Ιστοσελίδα της FECMA: https://www.fecma.eu/

Federation of European
Credit Management Associations
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Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ICA

Η ICA (International Compliance Association) αφορά την εκπαίδευση τουν επαγγελματικού σώματος για την παγκόσμια 
κοινότητα συμμόρφωσης του χρηματοδοτικού εγκλήματος.  Στόχος της είναι να εμπνεύσει, να εκπαιδεύσει και να επιτρέψει 
στη διεθνή κοινότητα συμμόρφωσης να σκέφτεται περισσότερο, να αποδίδει καλύτερα και να βοηθάει τη σωστή επιχείρηση 
να διεξάγεται με τον σωστό τρόπο. Από το 2001, έχει βελτιώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά 
περισσότερων από 150.000 επαγγελματιών σε 152 χώρες είτε μέσω του διεθνώς αναγνωρισμένου χαρτοφυλακίου 
επαγγελματικών προσόντων (που απονέμεται σε συνεργασία με το Alliance Manchester Business School, το Πανεπιστήμιο 
του Μάντσεστερ) ή μέσω διαπιστευμένης εκπαίδευσης εντός της εταιρείας .

Η συνεργασία του ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. με την ICA μέσω του MOU (Memorandum of understanding) αποσκοπεί στην 
υψηλότερη/υπέρτατη κάλυψη των  εκπαιδευτικών δράσεων του Συνδέσμου μας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ICA

Παραθέτουμε εδώ μερικά χρήσιμα links:
Ιστοσελίδα της ICA: https://www.int-comp.org/about-ica/
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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος  Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων έγινε 
πραγματικότητα και ήδη λαμβάνει ιδιαίτερα θερμή αποδοχή από τα 
στελέχη του κλάδου. Όσο και να φαντάζει παράδοξο, στην Ελλάδα δεν 
υπήρχε, μέχρι αυτή μας την απόφαση, συλλογική εκπροσώπηση των 
στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων. Ένας τόσο νευραλγικός χώρος με 
επαγγελματική υπόσταση υπεύθυνη σε ένα μεγάλο βαθμό για την 
εύρυθμη λειτουργία αλλά και ‘προστασία’ ενός οργανισμού, έστω και 
καθυστερημένα, απέκτησε στέγη. Ως συλλογικό όργανο, ο Σύνδεσμος θα 
δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση των 
μελών του. Θα μείνουμε προσηλωμένοι στις σχεδιασμένες δράσεις και 
σε σύντομο χρονικό διάστημα θα βιώσουμε τα πρακτικά αποτελέσματα 
αυτής της ομαδικής πρωτοβουλίας.

Καλώ όλους τους επαγγελματίες Διαχείρισης Κινδύνων, από όλους τους 
επιχειρηματικούς κλάδους, ανεξαρτήτως εμπειρίας και επιπέδου, να 
στηρίξουν αυτή τη προσπάθεια από την οποία μόνο οφέλη μπορούν να 
αποκομίσουν.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΚΟΥΖΕΛΟΣ

Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.
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