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Η υπηρεσιακή Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνου (ΜΔΚ) συστάθηκε από την Τράπεζα με αποκλειστικό 
σκοπό την αναγνώριση, παρακολούθηση και διαχείριση όλων των μορφών κινδύνων (αγοράς, 
πιστωτικού, λειτουργικού) που αναλαμβάνει η τράπεζα στους τομείς δραστηριότητας της.  

Η ΜΔΚ είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων. Πέρα από την εκτίμηση 
των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου παρακολουθεί και αξιολογεί όλους 
τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η Τράπεζα και υπολογίζει τις αντίστοιχες ελάχιστες 
κεφαλαιακές απαιτήσεις. Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η μείωση των οποίων 
αποτελεί βασική προτεραιότητα της Τράπεζας.  

Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων αναφέρεται για θέματα που εμπίπτουν των αρμοδιοτήτων της στη 
Διοίκηση και την ΕΔΚ και μέσω της τελευταίας  στο ΔΣ. 

Είναι δε υποκείμενη στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία είναι υπεύθυνη για την 
επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. 

Οι βασικές αρμοδιότητες της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων παρατίθενται ως εξής: 

 Εξέταση και αξιολόγηση των πιστοδοτήσεων σημαντικού ποσού, 

 Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, το οποίο μεταξύ άλλων 
παρέχει διαβαθμίσεις αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο των προς δανειοδότηση 
επιχειρήσεων, 

 Υποβολή αναφορών όπως ορίζει η ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 στη Διοίκηση της Τράπεζας. Υποβολή 
αναφορών στην ΤτΕ, 

 Εισηγείται στην ΕΔΚ της Τράπεζας τις κατάλληλες τεχνικές προσαρμογής των κινδύνων στα 
αποδεκτά όρια, 

 Συντάσσει τις απαραίτητες για την επαρκή πληροφόρηση της Διοίκησης και της ΕΔΚ αναφορές σε 
θέματα αρμοδιότητάς της, 

 Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους των Πιστοδοτήσεων, των Οικονομικών υπηρεσιών, της 
Πληροφορικής, της Κανονιστικής συμμόρφωσης, του Δικτύου αναφορικά με τα θέματα που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των εν λόγω υπηρεσιών, 

 Διενεργεί ετησίως στα πλαίσια της ΔΑΕΕΚ δοκιμές προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης (Stress 
tests) με σενάρια προσαρμοσμένα στη φύση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας για όλες τις 
μορφές κινδύνων και ιδίως για τον πιστωτικό, επιτοκίων, ρευστότητας και λειτουργικό. Αναλύει 
τα αποτελέσματα, εισηγείται τις κατάλληλες πολιτικές στην Διοίκηση της τράπεζας και την ΕΔΚ. 
Επίσης, υποβάλει τα αποτελέσματα στην ΤτΕ, 

 Υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη των κινδύνων στο πλαίσιο του Πυλώνα Ι 
και ΙΙ και επικοινωνεί τα αποτελέσματα στην διοίκηση της Τράπεζας και την ΕΔΚ.  


