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Πνευματικά Δικαιώματα  
  
Το παρόν έγγραφο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Vellum Global Educational Services και 

όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία.  

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του σχετικού εγγράφου, είτε μέρους είτε όλου, χωρίς την έγ-

γραφη έγκριση της Vellum Global Educational Services. Η διάθεσή του επιτρέπεται μόνο ως 

αυτούσιου και για ενημερωτικούς σκοπούς. 

 
 
Αποκήρυξη Ευθυνών  
 

H Vellum Global Educational Services προετοιμάζοντας το παρόν σχήμα πιστοποίησης και διε-

νεργώντας συστηματικούς ελέγχους ώστε να καλύπτει την εγκυρότητα του περιεχόμενού του, 

καμία ευθύνη ωστόσο δεν φέρει για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την χρήση του παρό-

ντος είτε κατά τμήμα είτε κατά όλο.  

Το περιεχόμενο του παρόντος  είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή καταργηθεί όποτε κριθεί απα-

ραίτητο και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.  

 
 
Εξεταστέα Ύλη  
 

Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται στο δικτυακό τόπο της Vellum Global Educational Services, 

www.vellum.org.gr, ο οποίος είναι και ο μόνος που αναγνωρίζεται από την εταιρεία ως σημείο 

ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  Πιστοποίηση στo Αντικείμενο “RISK MANAGEMENT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ” 

Όλες οι επιχειρήσεις και οργανισμοί σε όλες τις φάσεις της λειτουργίας τους, βάλλονται από 

διαρκείς απειλές και είναι εκτεθειμένοι σε μια πλειάδα κινδύνων που αν δεν εντοπιστούν 

έγκαιρα και δεν προγραμματιστούν δράσεις για την αντιμετώπισή τους προκειμένου, είτε 

να μετριαστούν είτε να εξαλειφθούν, έχουν την δυναμική να οδηγήσουν σε καταστάσεις 

που η διαχείρισή τους στη συνέχεια καθίστανται δύσκολες ή/και αδύνατες. 

Για το σκοπό αυτό οι διοικήσεις και τα στελέχη των επιχειρήσεων οφείλουν να διακρίνουν 

και εντοπίζουν τον κίνδυνο στην αφετηρία της εκδήλωσής του ή και προληπτικά, ώστε να 

τον αναλύουν, να τον αξιολογούν και ανάλογα με τη σοβαρότητα του καθενός και την πιθα-

νότητα να προκύψει, να τον αντιμετωπίζουν στο μέτρο του δυνατού, δαπανώντας τους λι-

γότερους δυνατούς πόρους (κεφάλαια, προσπάθεια, εικόνα, κτλ). 

Η απόκτηση γνώσεων για τη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων και η πιστοποίηση στο 

αντικείμενο αυτό, καθίσταται πλέον μέρος των προσόντων των στελεχών και των εργαζομέ-

νων των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας και συνιστά μέρος της δεξαμενής 

των γνώσεων της επιχείρησης, καθώς διαθέτουν με τον τρόπο αυτόν, τον μηχανισμό να α-

ντιμετωπίσουν απειλές και να μετριάσουν ή αποφύγουν πιθανές συνέπειες και ανεπιθύμη-

τες καταστάσεις. 

Ο πιστοποιημένος θα αποκτήσει δυνατότητες για τον προσδιορισμό, εκτίμηση, μετριασμό 

(mitigation) επιχειρηματικών κινδύνων και παρακολούθηση της εξέλιξής τους μετά τον σχε-

διασμό και την υλοποίηση των ενεργειών που αποφασίστηκαν για τον σκοπό αυτό. 

Έτσι, θα είναι σε θέση να εκτελεί:  

• προσδιορισμό των σοβαρών κινδύνων 

• εκτίμηση των συνεπειών για την επιχείρηση ( αν εκδηλωθούν),  

• θέσπιση Δείκτη Κινδύνου / Επικινδυνότητας (Risk Index),  

• μεθοδολογία Ανάλυσης της Επικινδυνότητας των εντοπισμένων κινδύνων,  

• εκπόνηση κλίμακας κριτηρίων βαρύτητας κινδύνων,  

• προσδιορισμό του βαθμού περιορισμού (μείωσης) του κάθε κινδύνου,  

• εκπόνηση  διαδικασιών και εντύπων  που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση και την παρα-

κολούθηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων κινδύνων,  
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• εκπόνηση ολοκληρωμένης αναφοράς του τρόπου εντοπισμού, διαχείρισης και μείωσης (ή 

εξάλειψης) των κινδύνων,  

• σύνταξη αναφορών και παρουσίαση προτάσεων στην υλοποίηση λύσεων και σχεδίων. 

Ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα και ικανότητες: 

• ενεργή συμμετοχή σε ομάδες διαχείρισης και αξιολόγησης εγκυμονούντων κινδύνων για 

την επιχείρηση 

• εκτίμηση της σοβαρότητας και της πιθανότητας να εκδηλωθούν 

• εκπόνηση κριτηρίων εκτίμησης αρχικού και τελικού κινδύνου 

• συμμετοχή και καθοδήγηση άλλων στελεχών / εργαζομένων για τη συμμετοχή τους σε ένα 

πλαίσιο διαχείρισης επικινδυνοτήτων 

• σχεδιασμό μέτρων και δράσεων η υλοποίηση των οποίων προβλέπεται να μετριάζει κάθε 

κίνδυνο (ή να τον εξαλείφει)  

• συμβολή στην υλοποίηση των μέτρων και την ενεργή παρακολούθηση της αποτελεσματι-

κότητάς τους 

• εκτίμηση του εναπομείναντος μέρους του κάθε κινδύνου και του βαθμού μετριασμού του 

• εκπόνηση αναφορών εξέλιξης των προγραμμάτων δράσης προς της διοίκηση / ιεραρχία 

για ενημέρωση τους 

• παρουσίαση του πλαισίου διαχείρισης που υλοποιήθηκε σε κάθε κατάσταση επικινδυνό-

τητας και απολογισμό των ωφελειών   

• εκπόνηση διαδικασιών και οδηγιών εργασίας για αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων 

μελλοντικά 

Συγκεκριμένα η πιστοποίηση περιέχει τις εξής ενότητες:  

 Το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων / κίνδυνοι και απειλές - Εισαγωγή στις έν-

νοιες σχετικά με κίνδυνους και διακινδύνευση - Ορισμοί και εργαλεία προσδιορι-

σμού και ανάλυσης κινδύνων 

 Μεθοδολογία εργασίας για τη διαχείριση κινδύνων - Οριοθέτηση κινδύνων, υπολο-

γισμός βαρύτητας (Risk Index) και οπτική απεικόνιση σε ‘’μήτρα διακινδύνευσης’’ 

(Risk Cube) με συντεταγμένες, ‘’βαρύτητα’’ και  ‘’πιθανότητα’’ του συνόλου των κιν-

δύνων 

 Καθορισμός δράσεων και ενεργειών για τον περιορισμό ή/και εξάλειψη κινδύνων -  

Εκπόνηση και σύνταξη αναφορών και παρουσίαση προτάσεων στην ιεραρχία 
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Η εξεταστέα ύλη και οι εξετάσεις διατίθενται στα Ελληνικά. 

Επίσημες προαπαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για να κάνουν αίτηση 

για το πιστοποιητικό, είναι: 

♦ Η ηλικία των 18 ετών και άνω 

♦ Απόφοιτος/η Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ως ορίζεται από τη Νομοθεσία) και παρα-

κολούθηση σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο εκπαιδευτικού προγράμμα-

τος/σεμιναρίου (κατ’ ελάχιστο 80 ωρών)  

Είτε  

♦ Απόφοιτος/η Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

 

Τα εξεταστικά κέντρα για να διεξάγουν εξετάσεις για το συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης 

της Vellum, πρέπει να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και το λογισμικό που χρειάζεται για 

την αξιολόγηση των υποψηφίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

2.1  Σκοπός 

Σκοπός του πιστοποιητικού είναι να εξετάσει βασικές γνώσεις στη διαχείριση επιχειρημα-

τικών κινδύνων, στην πρόληψη και στον μηχανισμό αντιμετώπισης αυτών, στον προσδιο-

ρισμό, εκτίμηση, μετριασμό και παρακολούθησης της εξέλιξής τους μετά τον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση των ενεργειών που αποφασίστηκαν με τον σκοπό να μετριαστούν ή 

αποφευχθούν. 

2.2  Δομή του πιστοποιητικού 

Ο Υποψήφιος για να αποκτήσει το Πιστοποιητικό εξετάζεται σε όλες τις ενότητες. Οι ενό-
τητες που διατίθενται στο πιστοποιητικό, είναι οι παρακάτω: 

Ενότητα εφαρμογής Κατάσταση Διάρκεια 

1. Το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων / κίνδυ-

νοι και απειλές - Εισαγωγή στις έννοιες σχετικά με 

κίνδυνους και διακινδύνευση - Ορισμοί και εργαλεία 

προσδιορισμού και ανάλυσης κινδύνων 

Βασική Ενότητα 

45
 λ

επ
τά

 θ
εω

ρη
τι

κή
 ε

ξέ
τα

ση
 

2. Μεθοδολογία εργασίας για τη διαχείριση κινδύνων 

- Οριοθέτηση κινδύνων, υπολογισμός βαρύτητας 

(Risk Index) και οπτική απεικόνιση σε ‘’μήτρα διακιν-

δύνευσης’’ (Risk Cube) με συντεταγμένες, ‘’βαρύτη-

τα’’ και  ‘’ πιθανότητα’’ του συνόλου των κινδύνων 

Βασική Ενότητα 

3. Καθορισμός δράσεων και ενεργειών για τον περιο-

ρισμό ή/και εξάλειψη κινδύνων -  Εκπόνηση και σύ-

νταξη αναφορών και παρουσίαση προτάσεων στην 

ιεραρχία 

Βασική Ενότητα 

 

Η βάση ερωτήσεων (QDB) αποτελείται από 127 κρυπτογραφημένες με σύγχρονο αλγόριθμο 
(MD5) ερωτήσεις και πιθανές απαντήσεις (δολώματα).  

Το εξεταστικό σύστημα της Vellum ακολουθεί την τυχαία λήψη 30 ερωτήσεων από το σύ-
νολο των παραπάνω ενοτήτων εφαρμογής, διαδικτυακά, χωρίς την ενδιάμεση παρεμβολή 
τρίτου μέρους, και τις ανακατεύει. Από τις 30 αυτές ερωτήσεις, επιλέγει ισόποσα Εύκολες, 
Μέτριες και Δύσκολες. 
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Αυτές οι γνώσεις εξετάζονται στον υπολογιστή με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλο-
γών. 

Για να πάρει το πιστοποιητικό ο υποψήφιος θα πρέπει να επιτύχει στην εξεταστική διαδικα-
σία πιστοποίησης, με ποσοστό επιτυχίας 70%, στο σύνολο των ενοτήτων. Επισημαίνεται 
πως σε περίπτωση αποτυχίας,  ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα επανάληψης της εξετα-
στικής διαδικασίας. 

Εξέταση σε Εξεταστικό Κέντρο: Στις περιπτώσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες, όπως κάποιες από αυτές αναφέρονται στο Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 
199Α), η εξέταση διεξάγεται κατά περίπτωση όπως περιγράφεται πιο κάτω. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει: 

1. Να ενημερώσει έγκαιρα το εξεταστικό κέντρο, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες προμήθειας του ειδικού εξοπλισμού που ενδεχομένως χρειαστεί, για τον δεύ-
τερο επιτηρητή που θα πρέπει να ορισθεί, καθώς και για την εύρεση ή τον ορισμό του κα-
τάλληλου ατόμου που θα λειτουργήσει ως βοηθός/γραφέας, ο οποίος δεν θα πρέπει να 
συμμετείχε σε οποιαδήποτε πιθανή εκπαιδευτική διαδικασία με τον υποψήφιο. 

2. Να προσκομίσει βεβαίωση που χορηγείται με γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή από 
Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή από το αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, στην οποία πρέπει να ανα-
γράφεται η πάθηση.  

Συγκεκριμένα οι «εξεταζόμενοι»: 

α. που έχουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω εξε-
τάζονται κανονικά με την παρουσία ατόμου που γνωρίζει τη νοηματική μέθοδο για την 
παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων προς τον εξεταζόμενο. 

β. που έχουν αδυναμία αντίληψης των χρωμάτων, όλες οι ερωτήσεις που αφορούν σε χρώ-
ματα, αναφέρονται και ονομαστικά στο ζητούμενο χρώμα. Για την ορθή απάντηση στην 
αντίστοιχη ερώτηση οι εξεταζόμενοι επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τις ετικέτες των 
χρωμάτων που εμφανίζονται στα αντίστοιχα μενού.  

γ.1 που είναι τυφλοί, σύμφωνα με το ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην 
όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή 
τους τουλάχιστον 67%, ή  

γ.2 έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα 
άνω άκρα, ή  

γ.3 πάσχουν από σπαστικότατα των άνω άκρων, ή 

γ.4  πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη 
τη χρήση τους για γραφή, ή  
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γ.5 παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, 
δυσαναγνωσία, δυσορθρογραφία και 

γ.6 παρουσιάζουν το φάσμα αυτισμού,  

εξετάζονται με τη βοήθεια βοηθού/γραφέα. Ο βοηθός γραφέας διαβάζει τις ερωτήσεις και 
πληκτρολογεί τις απαντήσεις του εξεταζόμενου. 

Σημείωση: Οι «εξεταζόμενοι» της περίπτωσης γ.1 αν δεν υπάρχει εγκατεστημένο ειδικό λο-
γισμικό (Screen magnification software)  μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίσης από τα Βοη-
θήματα των Windows τον Μεγεθυντικό φακό. 

Σε όλους τους «εξεταζόμενους» παρέχεται επιπλέον χρόνος εξέτασης 30 λεπτών. 

 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ 

3.1  Αντικείμενα αξιολόγησης και κριτήρια απόδοσης 

Ακολουθούν λεπτομέρειες για τις εξεταζόμενες ενότητες. Για κάθε ενότητα, προσδιορίζο-
νται τα σχετικά Αντικείμενα αξιολόγησης για κάθε ενότητα. 

Για να προετοιμαστούν πλήρως για τις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να 
ικανοποιήσουν όλα τα Αντικείμενα Αξιολόγησης, ενώ κατά την εξεταστική διαδικασία 
μπορεί να μην εξεταστούν απευθείας σε όλα τα Αντικείμενα Αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού του πληκτρολογίου και του πο-
ντικιού του υπολογιστή, καθώς η εξεταστική διαδικασία διεξάγεται με τη χρήση ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή. 

Σημαντική σημείωση: Όπως περιγράφεται στην αρχή των ξεχωριστών ενοτήτων, από 
τους υποψηφίους ζητείται να γνωρίζουν όλα τα αντικείμενα αξιολόγησης της εξεταστέας 
ύλης, προκειμένου να αξιολογηθούν σε μία εξεταστική ώρα, στις ενότητες εφαρμογής. 
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3.2  Περιεχόμενα εξεταστέας ύλης 

Ενότητα 1η: Το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων / κίνδυνοι και απειλές - Εισαγωγή 
στις έννοιες σχετικά με κίνδυνους και διακινδύνευση - Ορισμοί και εργαλεία προσδιορι-
σμού και ανάλυσης κινδύνων 

 

Αντικείμενα Αξιολόγησης 

1.1 Βασικές παράμετροι λειτουργίας των επιχειρήσεων-κίνδυνους (απειλές) στους οποίους 
είναι εκτεθειμένοι 

1.2 Ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται 

1.3 Κατηγοριοποίηση των κινδύνων 

1.4 Μηχανισμοί διαχείρισης / αντιμετώπισής τους 

1.5 Ορισμοί και οι έννοιες σχετικά με τον κίνδυνο και την διακινδύνευση 

1.6 Διαδικασία που ακολουθείται 

1.7 Εργαλεία και επιχειρηματικές τεχνικές 

1.8 Μεθοδολογίες που αρμόζουν για να εφαρμοστούν σε κινδύνους με διαφορετική δια-
μόρφωση 

1.9 Μεθοδολογία ανάλυσης κινδύνων με δύο διαστάσεις 

1.10 Μεθοδολογία ανάλυσης κινδύνων με τρεις διαστάσεις 
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Ενότητα 2η: Μεθοδολογία εργασίας για τη διαχείριση κινδύνων - Οριοθέτηση κινδύνων, 
υπολογισμός βαρύτητας (Risk Index) και οπτική απεικόνιση σε ‘’μήτρα διακινδύνευσης’’ 
(Risk Cube) με συντεταγμένες, ‘’βαρύτητα’’ και  ‘’ πιθανότητα’’ του συνόλου των κινδύνων 

 

Αντικείμενα αξιολόγησης 

2.1 Στοιχεία και πληροφορίες για τον καθορισμό των εμπλεκομένων 

2.2 Τρόπος εργασίας της ομάδας διαχείρισης κινδύνων 

2.3 Συλλογή και εκτίμηση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί 

2.4 Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας (ΙΤ) στην διαχείριση των κινδύνων 

2.5 Μήτρα Κινδύνων (Risk Cube) 

2.6 Χρήση της Μήτρας Κινδύνων (Risk Cube) παραστατικά 
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Ενότητα 3η: Καθορισμός δράσεων και ενεργειών για τον περιορισμό ή/και εξάλειψη κιν-
δύνων -  Εκπόνηση και σύνταξη αναφορών και παρουσίαση προτάσεων στην ιεραρχία 
 

 

Αντικείμενα αξιολόγησης 

3.1 Καταγραφή με σαφήνεια στο σύνολο των ενεργειών 

3.2 Δημοσιοποίηση του σχεδίου ενεργειών 

3.3 Υλοποίηση του σχεδίου ενεργειών 

3.4 Ανασκόπηση και διαρκής σύγκριση 

3.5 Τελική Αναφορά 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, Διαδικτυακές Αναφορές 

Τεχνική Ανάλυση και Risk Management εκδ. Ζυγος Α.Ε., 2006 

https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/6177/Tsalamandris.pdf?sequence=2&isAllow

ed=y 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει το ιστορικό αναθεωρήσεων του παρόντος Syllabus. 

                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                    ΣΧΟΛΙΑ 
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