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Το Ε.ΣΥ.∆. εφαρµόζοντας τις οδηγίες, τα πρότυπα και τις διεθνείς δεσµεύσεις του, εκδίδει τις
ακόλουθες οδηγίες προς τους φορείς πιστοποίησης/ελέγχου µε σκοπό να επισηµανθούν τα
σηµεία επικινδυνότητας που έχουν σαν αποτέλεσµα να συσσωρεύεται αστική ευθύνη σ’ αυτούς.
Οι οδηγίες φιλοδοξούν να ευαισθητοποιήσουν τους φορείς πιστοποίησης/ελέγχου, να διεγείρουν
την προσοχή των διοικούντων, να οδηγήσουν στην διαµόρφωση κατάλληλης πολιτικής και
οργάνωσης, που θα ελαχιστοποιεί τους ανακύπτοντες κινδύνους, και να κατευθύνουν τους
φορείς σε αξιόπιστη κάλυψη, ώστε τελικά να διασφαλίζεται η αποδοχή και η αναγνώριση των
υπηρεσιών πιστοποίησης/ελέγχου από το ευρύτερο κοινό.
Ο έλεγχος των παραµέτρων εξεύρεσης των σηµείων επικινδυνότητας εξετάζει ολιστικά σε τρία
αλληλοσυνδεόµενα επίπεδα τα εξής θέµατα ως ακολούθως:
Α. την ανάλυση του περιβάλλοντος εργασίας,
Β. την αξιολόγηση και εκτίµηση των κινδύνων και,
Γ. τις διαδικασίες ελέγχου, πρόληψης και παρακολούθησης.
Σε ότι αφορά την ανάλυση του περιβάλλοντος εργασίας των φορέων πιστοποίησης/ελέγχου, τα
πεδία ανάλυσης αφορούν:
α) το εσωτερικό περιβάλλον,
β) τον καθορισµό των στρατηγικών στόχων του φορέα και
γ) την αναγνώριση των κινδύνων.
Σε ότι αφορά την αξιολόγηση και εκτίµηση των κινδύνων, τα πεδία ανάλυσης αφορούν:
α) την αξιολόγηση των κινδύνων και
β) την δηµιουργία σχεδίου δράσης και αντίδρασης σε κάθε αναγνωρισµένη µορφή κινδύνου.
Τέλος, ως προς τις διαδικασίες ελέγχου, πρόληψης και παρακολούθησης, τα πεδία ανάλυσης
αφορούν:
α) την δηµιουργία και τήρηση διαδικασιών για την πρόληψη των κινδύνων,
β) την επιλογή διαδικασίας πληροφόρησης και επικοινωνίας µεταξύ των τµηµάτων του φορέα
πιστοποίησης/ελέγχου και
γ) την κατάρτιση διαδικασίας συνεχούς παρακολούθησης και λήψης έγκαιρων µέτρων για την
αποφυγή των κινδύνων.
Η ανάλυση και αντιµετώπιση των κινδύνων, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
καθηµερινής λειτουργίας του κάθε φορέα πιστοποίησης/ελέγχου, διαχωρίζει τους κινδύνους σε
δύο µεγάλες κατηγορίες:
α) σε αυτούς που µπορούν να επισηµανθούν και αντιµετωπιστούν µε ενέργειες και πράξεις της
∆ιοίκησης (δηµιουργία και τήρηση διαδικασιών) και
β) σε αυτούς, που είναι µεν προβλέψιµοι αλλά δεν καλύπτονται από την τήρηση διαδικασιών,
και κατά συνέπεια απαιτείται η κάλυψη τους-ασφάλισή τους από συµβόλαιο επαγγελµατικής
αστικής ευθύνης.
Είναι λοιπόν κατανοητό ότι ο συνολικός κίνδυνος του φορέα συνίσταται από τους δύο αυτούς
κινδύνους και εποµένως η προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί ώστε ο καλυπτόµενος κίνδυνος
να είναι αυτός που πραγµατικά αντιστοιχεί σε αυτόν και όχι λόγω επαγγελµατικών και
διοικητικών παραλήψεων.
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Κατά συνέπεια η ανάλυση επικινδυνότητας του κάθε φορέα πιστοποίησης/ελέγχου θα πρέπει να
περιλαµβάνει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα:
Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Ποιοι είναι οι τοµείς που πιστοποιούνται/ελέγχονται ανά φορέα πιστοποίησης/ελέγχου;
• Έχουν καθοριστεί επιχειρηµατικοί στόχοι βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα, ανά τοµέα πιστοποίησης/ελέγχου;
• Υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) για τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναµικό,
τεχνολογία, και κεφάλαια;
• Υπάρχει πολιτική διασφάλισης της ποιότητας στον οργανισµό;
• Πως εκφράζεται η όποια πολιτική ποιότητας και πώς µεταφέρεται το «µήνυµα» προς όλους
τους εµπλεκόµενους συντελεστές;
• Ποιοί είναι οι τρόποι λήψης και ανάλυσης των αναδράσεων (feedback) σε θέµατα πολιτικής
ποιότητας;
• Τι είδους κίνδυνοι έχουν αντιµετωπιστεί κατά το παρελθόν και πως αντιµετωπίστηκαν;
• Τι προσδιορίζει ως κίνδυνο ο φορέας σας;
• Πώς προσδιορίζονται οι κίνδυνοι ανά τοµέα πιστοποίησης/ελέγχου;
• Ποιοί είναι οι συµµετέχοντες φορείς (π.χ. ελεγκτές, επιθεωρητές, διοικητικό προσωπικό, µέλη
επιτροπών πιστοποίησης/ελέγχου κοκ) κατά τις διαδικασίες πιστοποίησης/ελέγχου ανά τοµέα
και κατά επέκταση στις διαδικασίες αναγνώρισης κινδύνων;
• Πως αξιολογείτε τον κίνδυνο που συνεισφέρουν στο φορέα οι συµµετέχοντες φορείς ως
φυσικά πρόσωπα συµπράττοντας στην διαδικασία πιστοποίησης/ελέγχου ανά τοµέα;
• Πως γίνεται η αξιολόγηση των συµµετεχόντων φορέων κατά την διαδικασία
πιστοποίησης/ελέγχου σε σχέση µε τον κίνδυνο που µπορούν να προκαλέσουν;
• Πως γίνεται η επιλογή των στελεχών που πλαισιώνουν τη διαδικασία πιστοποίησης/ελέγχου
ανά τοµέα;
• Υπάρχουν, και αν ναι, ποιες παρατηρήσεις µη συµµόρφωσης, ως προς τα αντίστοιχα πρότυπα
διαπίστευσης στο φορέα σας;

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
• Ποιοί είναι οι κίνδυνοι που διατρέχει ο φορέας ανά τοµέα πιστοποίησης/ελέγχου;
• Ποιες είναι οι συνέπειες του κάθε κινδύνου που επισηµάνθηκε;
• Πώς ιεραρχούνται οι πιο πάνω κίνδυνοι ως προς την συχνότητα εµφάνισης, την σηµαντικότητα
και την βαρύτητά τους;
• Ποιές είναι οι ενδεχόµενες επιδράσεις του κάθε κινδύνου στον φορέα πιστοποίησης/ελέγχου;
• Ποιά είναι η επιλεχθείσα ανοχή του οργανισµού πιστοποίησης/ελέγχου για κάθε κίνδυνο; Κατά
πόσο είναι διατεθειµένος ο φορέας να καλύψει πλήρως ασφαλιστικά τον κάθε κίνδυνο;
• Τι στρατηγική αντιµετώπισης του κάθε αναγνωρισµένου κινδύνου έχει ο φορέας
πιστοποίησης/ελέγχου (π.χ. αποφυγή, µείωση, καταµερισµός, αποδοχή);
• Ποιοί είναι οι χρόνοι αντίδρασης σε κάθε ενδεχόµενο κίνδυνο και ποιά τα πιθανά κόστη
αντιµετώπισης των;
• Ποια είναι τα εµπλεκόµενα µέρη στις διαδικασίες αντίδρασης και αντιµετώπισης των
κινδύνων;
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Γ. ΈΛΕΓΧΟΣ – ΠΡΟΛΗΨΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
• Υπάρχει τακτική διαδικασία ελέγχου µεταβολής των αναγνωρισµένων κινδύνων ανά τοµέα του
φορέα πιστοποίησης/ελέγχου;
• Πόσο συχνά γίνονται οι τακτικοί έλεγχοι;
• Έχουν καθοριστεί τα σηµεία ελέγχου της τακτικής διαδικασίας αναγνώρισης κινδύνων ανά
τοµέα πιστοποίησης/ελέγχου;
• Υπάρχει προκαθορισµένο πρότυπο αναφοράς της τακτικής διαδικασίας αναγνώρισης κινδύνων
ανά τοµέα πιστοποίησης/ελέγχου;
• Ποιοι είναι οι δίαυλοι επικοινωνίας µεταξύ του φορέα πιστοποίησης/ελέγχου και των
πιστοποιηµένων/ελεγχθέντων πελατών του;
• Πώς καταγράφεται και αξιοποιείται η επικοινωνία µεταξύ του φορέα
πιστοποίησης/ελέγχου/ελέγχου και
των πιστοποιηµένων/ελεγχθέντων πελατών του;
• Πως ενσωµατώνεται η διαδικασία αντιµετώπισης ενός πραγµατικού συµβάντος κινδύνου στην
τακτική διαδικασία εντοπισµού;
• Πως ενσωµατώνεται η διαδικασία αντιµετώπισης ενός πιθανού κινδύνου στην τακτική
διαδικασία εντοπισµού;
Ο αντικειµενικός σκοπός της πιο πάνω ανάλυσης είναι η ανάδειξη των παραµέτρων
επικινδυνότητας για το προσδιορισµό ενδεχοµένως, του ύψους ασφάλισης της επαγγελµατικής
αστικής ευθύνης του κάθε φορέα πιστοποίησης/ελέγχου. Η ευθύνη επισήµανσης και εκτίµησης
των σηµείων επικινδυνότητας των φορέων πιστοποίησης/ελέγχου κρίνεται ιδιαίτερα καίρια και
θα πρέπει να πραγµατοποιείται για κάθε δραστηριότητα του φορέα πιστοποίησης/ελέγχου. Τα
αξιόπιστα αποτελέσµατα της παραπάνω διαδικασίας θα οδηγούν στη συνέχεια στην κατάρτιση
κατάλληλου ασφαλιστηρίου συµβολαίου, όπου αυτό απαιτείται, στα πλαίσια µιας ώριµης
ασφαλιστικής αγοράς.
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