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ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 180/17.12.2020  

 

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: 

α) τα άρθρα 2, 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,  

β) τις διατάξεις του ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 

Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 

ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 

2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 

2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και 

των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 

1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 

Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη 

συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε 

χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της 

νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 13) όπως 

ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 3 παρ. 10, 27, 37, 46 και 256 αυτού, 

γ) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 60/12.2.2016 

«Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης 

(EIOPA-BoS-14-253/28.1.2015)» με τα παραρτήματά της (ΦΕΚ Β’ 405), όπως ισχύει, 

και ιδίως το άρθρο 15 αυτής,   

δ) τον Κανονισμό υπ’ αριθμ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη Σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 

Συντάξεων (ΕΕ L 331 της 15.12.2010), και ιδίως το άρθρο 16 αυτού, 

Θέμα 3: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής 

Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την 

εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών 

υπολογιστικού νέφους (EIOPA-BoS-20-002)  



 
 
Η  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠ ΙΤΡΟΠΗ  
 

2 
 

ε) τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής για τη 

συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και 

αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015) όπως ισχύει, και ιδίως το 

άρθρο 274 αυτού, 

στ) τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εξωτερική ανάθεση 

δραστηριοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (EIOPA-BoS-20-

002), και  

ζ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

να υιοθετήσει τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων σχετικά με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε 

παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (EIOPA-BoS-20-002) ως εξής:   

 

Άρθρο 1 

Σκοπός και Ορισμοί 

 

1. Σκοπός της παρούσας είναι να θεσπισθεί πλαίσιο οδηγιών προς τις ασφαλιστικές 

και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, σε εφαρμογή των διατάξεων περί εξωτερικής 

ανάθεσης (εξωπορισμού) των άρθρων 27 και 37 του ν. 4364/2016, του άρθρου 15 

της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 60/12.2.2016, καθώς και του άρθρου 274 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, στην ειδικότερη περίπτωση της εξωτερικής ανάθεσης 

δραστηριοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, αλλά και σε 

παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι δεν παρέχουν μεν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, 

αλλά εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από υποδομές υπολογιστικού νέφους για την 

παροχή των υπηρεσιών τους. 

2. Οι παρούσες κατευθυντήριες αρχές εφαρμόζονται mutatis mutandis και στους 

ασφαλιστικούς ομίλους. 

3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 

επιχειρήσεις, λαμβάνουν υπόψη: 
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α. την αρχή της αναλογικότητας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ρυθμίσεις 

διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την εξωτερική 

ανάθεση δραστηριοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 

εφαρμόζονται κατά τρόπο ανάλογο προς την φύση, κλίμακα και πολυπλοκότητα των 

υποκείμενων κινδύνων, και 

β. τον κρίσιμο ή σημαντικό χαρακτήρα της εξωποριζόμενης υπηρεσίας. 

4. Για τις ανάγκες της παρούσας, λαμβάνονται υπόψη οι ορισμοί που δίδονται στις 

αντίστοιχες έννοιες στις διατάξεις του ν.4364/2016, της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ 

(Φερεγγυότητα ΙΙ) και των Κανονισμών 1094/2010 και (ΕΕ) 2015/35. Σε περίπτωση 

απόκλισης μεταξύ των ορισμών των ιδίων εννοιών στην ελληνική απόδοση των ως 

άνω νομοθετικών κειμένων, προκρίνεται η ορολογία που υιοθετεί ο ν.4364/2016. 

Ειδικότερα, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  

α. «Πάροχος υπηρεσιών»: τρίτη, σε σχέση με την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 

επιχείρηση, οντότητα, που αναλαμβάνει, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, να εκτελέσει 

διαδικασία, να παράσχει υπηρεσία ή να ασκήσει δραστηριότητα, στο πλαίσιο 

συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης.  

β. «Πάροχος υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους» ή «πάροχος»: ο πάροχος 

υπηρεσιών που είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 

στο πλαίσιο συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης. 

γ. «Τρίτος πάροχος»: ο πάροχος στον οποίον ανατίθεται περαιτέρω η παροχή 

υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, από τον πάροχο με τον οποίο κατ’ αρχάς 

συμβάλλεται η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση.    

δ. «Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους» (cloud services): υπηρεσίες που παρέχονται 

με τη χρήση υπολογιστικού νέφους, ήτοι ενός μοντέλου για τη διευκόλυνση της άνευ 

τοπικών περιορισμών, εύκολης, κατ’ αίτηση δικτυακής πρόσβασης σε κοινή ομάδα 

διαμορφώσιμων υπολογιστικών πόρων (π.χ. δικτύων, διακομιστών, αποθηκευτικών 

χώρων, εφαρμογών και υπηρεσιών) που μπορούν να παρασχεθούν και να διατεθούν 

ταχέως, με ελάχιστη διαχειριστική προσπάθεια εκ μέρους του χρήστη ή 

αλληλεπίδραση με τον πάροχο υπηρεσίας.  

ε. «Ανοιχτό Υπολογιστικό Νέφος» ή «Δημόσιο υπολογιστικό νέφος» (public cloud): 

υποδομή υπολογιστικού νέφους, η οποία είναι διαθέσιμη για ανοικτή χρήση από το 

ευρύ κοινό. 

στ. «Ιδιωτικό υπολογιστικό νέφος» (private cloud): υποδομή υπολογιστικού νέφους, η 

οποία είναι διαθέσιμη για αποκλειστική χρήση από μία και μόνο επιχείρηση. 
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ζ. «Υπολογιστικό Νέφος Ομάδας» ή «Κοινοτικό υπολογιστικό νέφος» (community 

cloud): υποδομή υπολογιστικού νέφους, η οποία είναι διαθέσιμη για αποκλειστική 

χρήση από συγκεκριμένη ομάδα επιχειρήσεων, όπως, για παράδειγμα, διάφορες 

επιχειρήσεις ενός και μόνο ομίλου. 

η. «Υβριδικό υπολογιστικό νέφος» (hybrid cloud): υποδομή υπολογιστικού νέφους, η 

οποία περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες διακριτές υποδομές υπολογιστικού νέφους. 

θ. «Τοποθεσία των δεδομένων»: η τοποθεσία, π.χ. η χώρα ή η διοικητική περιοχή, 

αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδομένων.  

ι. «Στρατηγική ΤΠΕ»: η στρατηγική Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών. 

 

Άρθρο 2 

(1η κατευθυντήρια γραμμή) 

Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και εξωτερική ανάθεση 

 

1. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις αξιολογούν αν η συμφωνία που 

πρόκειται να συνάψουν με πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους εμπίπτει στην 

έννοια της εξωτερικής ανάθεσης της περ. 28 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016. Στο 

πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, λαμβάνουν υπόψη κυρίως το αν η λειτουργία ή 

δραστηριότητα που θα αποτελέσει, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, αντικείμενο εξωτερικής 

ανάθεσης: 

α. εκτελείται σε επαναλαμβανόμενη ή συνεχή βάση από την ασφαλιστική ή 

αντασφαλιστική επιχείρηση και 

β. θα ενέπιπτε κανονικά στο πεδίο των λειτουργιών ή δραστηριοτήτων που 

εκτελούνται ή θα μπορούσαν να εκτελούνται από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 

επιχείρηση στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.  

2. Η ανωτέρω αξιολόγηση της συμφωνίας με τον πάροχο περιλαμβάνει όλες τις 

πτυχές της, όταν αυτή καλύπτει περισσότερες λειτουργίες ή δραστηριότητες. 

 

Άρθρο 3 

(2η κατευθυντήρια γραμμή) 

Γενικές αρχές διακυβέρνησης σχετικά με την εξωτερική ανάθεση λειτουργιών ή 

δραστηριοτήτων σε πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 

 

1. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι η χρήση 

υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους συνάδει με τις στρατηγικές τους, όπως για 

παράδειγμα με τη στρατηγική Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών («ΤΠΕ»), 
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τη στρατηγική ασφάλειας των πληροφοριών, τη στρατηγική διαχείρισης λειτουργικών 

κινδύνων, αλλά και με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες τους, τις οποίες 

επικαιροποιούν, εφόσον απαιτείται.  

2. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 274 του 

κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει 

ότι κάθε απόφαση για εξωτερική ανάθεση κρίσιμης ή σημαντικής λειτουργίας ή 

δραστηριότητας σε πάροχο βασίζεται σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση κινδύνων, 

μεταξύ των οποίων ο κίνδυνος ΤΠΕ, ο κίνδυνος που σχετίζεται με την επιχειρησιακή 

συνέχεια, ο νομικός κίνδυνος, ο κίνδυνος συμμόρφωσης, ο κίνδυνος συγκέντρωσης, 

άλλοι λειτουργικοί κίνδυνοι, καθώς και κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μετάπτωση 

δεδομένων και/ή το στάδιο υλοποίησης της μετάπτωσης.  

3. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις αποτυπώνουν τις αλλαγές που 

επέρχονται στο προφίλ κινδύνου τους συνεπεία των συμφωνιών εξωτερικής 

ανάθεσης κρίσιμης ή σημαντικής λειτουργίας ή δραστηριότητας σε πάροχο, στην ίδια 

αξιολόγηση κινδύνων και φερεγγυότητας (ORSA) που διενεργούν.  

 

Άρθρο 4 

(3η κατευθυντήρια γραμμή) 

Ενημέρωση της γραπτής πολιτικής εξωτερικής ανάθεσης  

 

1. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της εξωτερικής ανάθεσης 

δραστηριοτήτων σε πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, οι ασφαλιστικές και 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις επικαιροποιούν τη γραπτή πολιτική εξωτερικής 

ανάθεσης του άρθρου 64 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 60/12.2.2016 και τις 

λοιπές σχετικές εσωτερικές πολιτικές τους, όπως π.χ. την πολιτική ασφάλειας 

πληροφοριών, τουλάχιστον ως προς τα εξής:  

α. τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων λειτουργιών των 

επιχειρήσεων, ιδίως του Διοικητικού Συμβουλίου και των λειτουργιών διαχείρισης 

κινδύνων, συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου, ΤΠΕ και της ασφάλειας των 

πληροφοριών,  

β. την επίβλεψη των παρεχόμενων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους κατά τρόπο 

ανάλογο προς τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των κινδύνων που είναι 

εγγενείς στις εν λόγω υπηρεσίες, και ειδικότερα : 

i) την αξιολόγηση των  κινδύνων που σχετίζονται με την εξωτερική ανάθεση σε 

πάροχο, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας αξιολόγησης, 
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ii) τον έλεγχο δέουσας επιμέλειας ως προς την επιλογή του παρόχου, 

iii) τους μηχανισμούς  παρακολούθησης και διαχείρισης, π.χ. για την επαλήθευση  

του επιπέδου υπηρεσιών που έχει συμφωνηθεί, 

iv) τα πρότυπα και τις δικλείδες ασφάλειας. 

2. Ειδικά για τις συμβάσεις εξωτερικής ανάθεσης κρίσιμης ή σημαντικής λειτουργίας ή 

δραστηριότητας, η πολιτική περιλαμβάνει επιπροσθέτως τα ακόλουθα: 

α. τις διεργασίες και τις διαδικασίες αναφοράς που απαιτούνται για την έγκριση, την 

εφαρμογή, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την ανανέωση, κατά περίπτωση, 

των συμβάσεων αυτών,  

β. τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις αυτές, 

λαμβανομένων υπόψη και των προβλεπομένων στο άρθρο 11 της παρούσας,  

γ. τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης και την υποχρέωση γραπτής κοινοποίησης προς την 

Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας, 

δ. τη στρατηγική εξόδου, η οποία πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, επαρκώς ελεγμένη 

και  ανάλογη  προς τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των κινδύνων που 

είναι εγγενείς στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η στρατηγική εξόδου μπορεί να 

περιλαμβάνει ένα φάσμα διαδικασιών καταγγελίας, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, τη διακοπή, την επαναφορά ή τη μεταφορά σε άλλον πάροχο των υπηρεσιών 

που προβλέπονται στη συμφωνία εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων.  

 

Άρθρο 5 

 (5η κατευθυντήρια γραμμή) 

Μητρώο συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων σε παρόχους 

υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 

 

1. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις τηρούν, στο πλαίσιο του 

εφαρμοζόμενου συστήματος διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων, ενημερωμένο 

λεπτομερές αρχείο, υπό τη μορφή ειδικού μητρώου, των συναφθεισών συμφωνιών –

και των τροποποιήσεων αυτών- εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων σε παρόχους 

υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους,  το οποίο ενημερώνεται αμελλητί. Οι συμφωνίες, 

με όλες τις τροποποιήσεις τους, διατηρούνται για χρονικό διάστημα 20 ετών 

τουλάχιστον μετά τη λήξη τους. 
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2. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθορίζουν τις πληροφορίες 

που καταχωρίζονται στο μητρώο σχετικά με την εξωτερική ανάθεση μη κρίσιμων ή μη 

σημαντικών δραστηριοτήτων σε πάροχο, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το μέγεθος 

και την πολυπλοκότητα των κινδύνων που ενέχουν οι παρεχόμενες υπηρεσίες. 

3. Ειδικά για τις συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης κρίσιμης ή σημαντικής λειτουργίας 

ή δραστηριότητας, το μητρώο περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής:  

α. τις πληροφορίες που κοινοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το 

άρθρο 10 της παρούσας,  

β. στην περίπτωση ομίλου, του οποίου ο υπολογισμός φερεγγυότητας διενεργείται 

σύμφωνα με τη μέθοδο 1 των άρθρων 188 ως 190 του ν.4364/2016 ή με συνδυασμό 

των μεθόδων 1 και 2 του άρθρου 191 του ίδιου νόμου, τις ασφαλιστικές ή 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τυχόν άλλες οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της εποπτικής ενοποίησης και οι οποίες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες 

υπολογιστικού νέφους, 

γ. την ημερομηνία της τελευταίας αξιολόγησης κινδύνων και συνοπτική παρουσίαση 

των κυριότερων αποτελεσμάτων αυτής, 

δ. το φυσικό πρόσωπο ή το αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων της επιχείρησης 

που ενέκρινε τη συμφωνία,   

ε. τις ημερομηνίες του πιο πρόσφατου και του επόμενου προγραμματισμένου 

ελέγχου (audit), κατά περίπτωση, 

στ. τα στοιχεία τρίτων παρόχων στους οποίους ανατίθενται ουσιώδη μέρη κρίσιμης ή 

σημαντικής λειτουργίας ή δραστηριότητας, περιλαμβανομένων των χωρών όπου θα 

παρέχονται οι υπηρεσίες και των τοποθεσιών των δεδομένων,  

ζ. αξιολόγηση της δυνατότητας υποκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 

υπολογιστικού νέφους (π.χ. «εύκολη», «δύσκολη» ή «αδύνατη»), 

η. αν η κρίσιμη ή σημαντική λειτουργία ή δραστηριότητα υποστηρίζει επιχειρηματικές 

δραστηριότητες για τις οποίες ο παράγοντας του χρόνου είναι καίριας σημασίας,  

θ. το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σύμφωνα με τον προϋπολογισμό,  

ι. κατά πόσον η επιχείρηση διαθέτει στρατηγική εξόδου σε περίπτωση μονομερούς 

καταγγελίας της σύμβασης ή διακοπής της παροχής υπηρεσιών από τον πάροχο.·  

4. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις θέτουν στη διάθεση της 

Τράπεζας της Ελλάδος, κατόπιν αιτήματός της, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
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που καθιστούν εφικτή την άσκηση εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων  

των συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης.  

Άρθρο 6 

(6η κατευθυντήρια γραμμή) 

Ανάλυση που προηγείται της εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων σε παρόχους 

υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 

 

Πριν από τη σύναψη κάθε συμφωνίας με πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 

οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις:  

α. αξιολογούν αν η συμφωνία αφορά σε κρίσιμη ή σημαντική λειτουργία ή 

δραστηριότητα σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας,  

β. εντοπίζουν και αξιολογούν όλους τους συναφείς κινδύνους της συμφωνίας 

σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας,  

γ. προβαίνουν σε έλεγχο δέουσας επιμέλειας του υποψήφιου παρόχου σύμφωνα με 

το άρθρο 9 της παρούσας,  

δ. εντοπίζουν και αξιολογούν τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που 

ενδέχεται να προκαλέσει η συμφωνία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 

περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου  274 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. 

 

Άρθρο 7 

Αξιολόγηση κρίσιμων ή σημαντικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων 

(7η κατευθυντήρια γραμμή) 

 

1. Προκειμένου οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις να αξιολογήσουν 

εάν μία συμφωνία εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων σε πάροχο υπηρεσιών 

υπολογιστικού νέφους αφορά σε λειτουργία ή δραστηριότητα που είναι κρίσιμη ή 

σημαντική ή ενδέχεται να καταστεί τέτοια στο μέλλον, λαμβάνουν υπόψη, σε 

συνδυασμό και με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κινδύνων, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 8, τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

α. τις πιθανές επιπτώσεις:  

i. στη διαρκή συμμόρφωση της επιχείρησης προς τις κανονιστικές της 

υποχρεώσεις,  

ii. στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και βιωσιμότητά 

της σε χρηματοοικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο φερεγγυότητας,  
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iii.  στην επιχειρησιακή της συνέχεια και στη λειτουργική της ανθεκτικότητα,  

iv. στον λειτουργικό κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου 

συμπεριφοράς, του κινδύνου ΤΠΕ και του νομικού κινδύνου,  

v. στους κινδύνους φήμης, 

τις οποίες θα επέφερε στην επιχείρηση οποιαδήποτε ουσιώδης διαταραχή της 

λειτουργίας ή δραστηριότητας που ανατίθεται εξωτερικά ή η  αδυναμία του παρόχου 

να παρέχει τις υπηρεσίες του στα συμφωνηθέντα επίπεδα υπηρεσιών, 

β. τις πιθανές επιπτώσεις της συμφωνίας στην ικανότητα της επιχείρησης:  

i. να εντοπίζει, να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται όλους τους συναφείς 

κινδύνους,  

ii. να συμμορφώνεται με όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,  

iii. να διεξάγει κατάλληλους ελέγχους (audits) όσον αφορά στην λειτουργία ή 

δραστηριότητα που ανατίθεται εξωτερικά,  

γ. τη  συνολική έκθεση της επιχείρησης στον ίδιο πάροχο, και τις πιθανές επιπτώσεις 

περισσότερων συμφωνιών εξωτερικής ανάθεσης που αφορούν τον ίδιο 

επιχειρηματικό τομέα,  

δ. το μέγεθος και την πολυπλοκότητα κάθε τομέα της επιχείρησης που επηρεάζεται 

από τη συμφωνία,  

ε. τη δυνατότητα, είτε αυτό είναι αναγκαίο είτε επιθυμητό, μεταφοράς της συμφωνίας 

σε άλλον πάροχο ή επανενσωμάτωσης των υπηρεσιών («δυνατότητα 

υποκατάστασης»),  

στ. την προστασία προσωπικών και μη προσωπικών δεδομένων, ιδιαιτέρως δε των 

ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και αυτών που συνιστούν επιχειρηματικά 

απόρρητα, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις που θα είχε στην επιχείρηση, τους 

αντισυμβαλλόμενους ή άλλα σχετικά υποκείμενα τυχόν παραβίαση της 

εμπιστευτικότητας ή αδυναμία διασφάλισης της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας 

των δεδομένων βάσει, μεταξύ άλλων, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.  

2. Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής της φύσης, του μεγέθους και της 

πολυπλοκότητας των εγγενών κινδύνων υφιστάμενης συμφωνίας εξωτερικής 

ανάθεσης, οι επιχειρήσεις επαναξιολογούν τον κρίσιμο ή σημαντικό χαρακτήρα της 

λειτουργίας ή δραστηριότητας που ήδη έχει ανατεθεί σε πάροχο.  
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Άρθρο 8 

Αξιολόγηση κινδύνων σχετικών με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε 

παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους  

(8η κατευθυντήρια γραμμή) 

 

1. Στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, οι ασφαλιστικές και 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις οποιασδήποτε 

εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων σε πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 

ιδίως σε σχέση με τον λειτουργικό κίνδυνο και τον κίνδυνο φήμης τους. Η  

αξιολόγηση διενεργείται  ανάλογα με τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα 

των κινδύνων που είναι εγγενείς στις εξωποριζόμενες δραστηριότητες. 

2. Ειδικά για τις συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης κρίσιμης ή σημαντικής λειτουργίας 

ή δραστηριότητας σε πάροχο, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις:  

α. λαμβάνoυν υπόψη τα αναμενόμενα οφέλη και το κόστος της συμφωνίας, 

σταθμίζοντας, μεταξύ άλλων, σημαντικούς κινδύνους που ενδέχεται να μειωθούν ή 

να τεθούν υπό καλύτερη διαχείριση, σε σχέση με εκείνους που ενδέχεται να 

ανακύψουν λόγω της συμφωνίας, 

β. αξιολογούν τους κινδύνους, ιδίως τον νομικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ΤΠΕ, τον 

κίνδυνο συμμόρφωσης και φήμης, καθώς και τους περιορισμούς στην επίβλεψη της 

εξωποριζόμενης λειτουργίας που προκύπτουν λόγω:  

i. της επιλεχθείσας υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους και των προτεινόμενων 

μοντέλων εφαρμογής, όπως ανοιχτό, ιδιωτικό, υβριδικό, ομάδας,  

ii. της μετάπτωσης και της υλοποίησης,  

iii. των δραστηριοτήτων και των σχετικών με αυτές δεδομένων και 

συστημάτων, οι οποίες έχουν ανατεθεί ή ενδέχεται να ανατεθούν εξωτερικά, 

όπως επίσης τον βαθμό ευαισθησίας τους και τα απαιτούμενα μέτρα 

ασφάλειας, 

iv. της κατάστασης, από άποψη πολιτικής σταθερότητας και ασφάλειας, που 

επικρατεί στις χώρες (εντός ή εκτός ΕΕ) στις οποίες παρέχονται ή ενδέχεται 

να παρέχονται οι εξωποριζόμενες υπηρεσίες και στις τοποθεσίες των 

δεδομένων, συνεκτιμώντας τη νομοθεσία -ιδίως τις διατάξεις για την 

προστασία των δεδομένων και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί 

αφερεγγυότητας που θα εφαρμόζονταν σε περίπτωση αφερεγγυότητας- του 
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παρόχου ιδίως περιορισμούς που θα μπορούσαν να ανακύψουν σε 

περίπτωση επείγουσας ανάκτησης των δεδομένων της επιχείρησης, 

v. της ανάθεσης σε τρίτο πάροχο, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 

κινδύνων που ενδέχεται να ανακύψουν αν ο τρίτος πάροχος είναι 

εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα ή σε διαφορετική χώρα από τον αρχικό 

πάροχο, καθώς και του κινδύνου να περιοριστεί αφενός η δυνατότητα της 

επιχείρησης να επιβλέπει τις κρίσιμες ή σημαντικές λειτουργίες ή 

δραστηριότητές της και αφετέρου η δυνατότητα των εποπτικών αρχών να 

διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία τους λόγω της μεγάλης και 

πολύπλοκης αλληλουχίας ανάθεσης, 

vi. του κινδύνου συγκέντρωσης, ο οποίος προκύπτει ιδίως όταν η ανάθεση 

γίνεται σε πάροχο που δεν είναι εύκολο να υποκατασταθεί ή όταν 

συνάπτονται περισσότερες συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης με τον ίδιο 

πάροχο ή με στενά συνδεδεμένους παρόχους υπηρεσιών. Κατά την 

αξιολόγηση του κινδύνου συγκέντρωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι 

συμφωνίες που συνάπτονται με τον ίδιο πάροχο από την επιχείρηση ή τον 

όμιλο.  

3. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις αξιολογούν τους κινδύνους πριν 

από τη σύναψη της ανωτέρω συμφωνίας , καθώς και σε κάθε περίπτωση 

ανανέωσης ή τροποποίησης  του περιεχομένου και του πεδίου εφαρμογής της, ιδίως 

αν αφορά κρίσιμη ή σημαντική λειτουργία. 

4. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις επανεξετάζουν άμεσα την 

αξιολόγησή τους ή διενεργούν εκ νέου αξιολόγηση των κινδύνων, εφόσον περιέλθει 

σε γνώση τους η ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων ή σημαντικών μεταβολών στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες ή στην κατάσταση του παρόχου. 

 

Άρθρο 9 

Έλεγχος δέουσας επιμέλειας του παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 

(9η κατευθυντήρια γραμμή) 

 

1. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις διασφαλίζουν, στο πλαίσιο της 

σχετικής διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης, την καταλληλότητα του παρόχου 

υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην 

οικεία πολιτική εξωτερικής ανάθεσης.  
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2. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις διενεργούν τον έλεγχο δέουσας 

επιμέλειας του παρόχου πριν από την εξωτερική ανάθεση οποιασδήποτε λειτουργίας 

ή δραστηριότητας. Στην περίπτωση που ο πάροχος έχει ήδη υποβληθεί σε έλεγχο 

δέουσας επιμέλειας, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις κρίνουν, 

εφαρμόζοντας μια προσέγγιση βάσει κινδύνου, εάν απαιτείται να διενεργηθεί εκ νέου 

τέτοιος έλεγχος. 

3. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις επανεξετάζουν άμεσα την 

αξιολόγησή τους ή διενεργούν εκ νέου έλεγχο δέουσας επιμέλειας, εφόσον περιέλθει 

σε γνώση τους η ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων και/ή σημαντικών μεταβολών στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες ή στην κατάσταση του παρόχου. 

4. Ειδικά, στην περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης κρίσιμης ή σημαντικής λειτουργίας 

σε πάροχο, ο έλεγχος δέουσας επιμέλειας διασφαλίζει ότι ο πάροχος έχει την 

επιχειρηματική φήμη, κατάλληλες και επαρκείς δεξιότητες, την τεχνογνωσία, την 

ικανότητα, τους πόρους (π.χ. ανθρώπινους, ΤΠΕ, οικονομικούς), την οργανωτική 

δομή και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, την προβλεπόμενη -βάσει του νομοθετικού 

και του κανονιστικού πλαισίου- άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή καταχώριση σε 

μητρώο που απαιτείται, για την εκτέλεση της κρίσιμης ή σημαντικής λειτουργίας με 

αξιοπιστία και επαγγελματισμό, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Για τον έλεγχο αυτόν 

μπορεί να γίνει χρήση τυχόν υφιστάμενων πιστοποιήσεων βάσει διεθνών προτύπων, 

εκθέσεων ελέγχου που εκπονήθηκαν από αναγνωρισμένα τρίτα μέρη ή εκθέσεων 

εσωτερικού ελέγχου. 

 

Άρθρο 10 

(4η κατευθυντήρια γραμμή) 

Γραπτή κοινοποίηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος  

 

1. Πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 65 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 

60/12.2.2016, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνουν 

στη γραπτή κοινοποίησή τους προς την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τις 

συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης κρίσιμων ή σημαντικών λειτουργιών ή 

δραστηριοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους τουλάχιστον τις 

ακόλουθες πληροφορίες, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας:  

α. συνοπτική περιγραφή της εξωποριζόμενης λειτουργίας ή δραστηριότητας,  

β. την ημερομηνία έναρξης, ανανέωσης και λήξης της σύμβασης και τις προθεσμίες 

προειδοποίησης για τον πάροχο και την επιχείρηση,  
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γ. το εφαρμοστέο δίκαιο που διέπει τη σύμβαση,  

δ. την επωνυμία του παρόχου, τον αριθμό μητρώου ή τον αναγνωριστικό κωδικό 

νομικής οντότητας, την έδρα και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και την επωνυμία 

τυχόν μητρικής εταιρείας και, σε περίπτωση ομίλων, εάν ο πάροχος ανήκει ή όχι στον 

όμιλο,  

ε. τα μοντέλα υπηρεσιών και εφαρμογής υπολογιστικού νέφους (δηλαδή 

ανοιχτό/ιδιωτικό/υβριδικό/ομάδας) και τον ειδικό χαρακτήρα  των δεδομένων που θα 

διατηρούνται, καθώς και τις τοποθεσίες των δεδομένων,  

στ. συνοπτική παράθεση των λόγων για τους οποίους η εξωποριζόμενη λειτουργία ή 

δραστηριότητα θεωρείται κρίσιμη ή σημαντική, και την ημερομηνία της τελευταίας 

αξιολόγησης του κρίσιμου ή σημαντικού χαρακτήρα της.  

2. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ενημερώνουν την Τράπεζα της 

Ελλάδος κοινοποιώντας τις ως άνω πληροφορίες και στην περίπτωση που μια 

εξωτερικώς ανατεθείσα λειτουργία ή δραστηριότητα καθίσταται κρίσιμη ή σημαντική, 

ενώ δεν είχε προηγουμένως χαρακτηριστεί ως τέτοια. 

 

Άρθρο 11 

(10η κατευθυντήρια γραμμή) 

Συμβατικές απαιτήσεις 

 

1. Για την εξωτερική ανάθεση λειτουργίας ή δραστηριότητας, οι ασφαλιστικές και 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις συνάπτουν γραπτή σύμβαση με τον πάροχο 

υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, η οποία ορίζει με ακρίβεια τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις αμφοτέρων των μερών.  

2. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων στο άρθρο 274 του κατ’ εξουσιοδότηση 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, η σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης κρίσιμων ή σημαντικών 

λειτουργιών ή δραστηριοτήτων σε πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

α. σαφή περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν σε σχέση με την 

εξωποριζόμενη λειτουργία (συμπεριλαμβανομένου του είδους των υπηρεσιών 

υποστήριξης),  

β. την ημερομηνία έναρξης και λήξης της σύμβασης, καθώς και τις προθεσμίες 

προειδοποίησης για τα συμβαλλόμενα μέρη,  
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γ. τα αρμόδια δικαστήρια και το εφαρμοστέο δίκαιο,  

δ. τις οικονομικές υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών,  

ε. τυχόν δυνατότητα ανάθεσης σε τρίτο πάροχο κρίσιμων ή σημαντικών λειτουργιών 

ή δραστηριοτήτων (ή ουσιωδών μερών τους), καθώς και τις προϋποθέσεις που 

πρέπει να πληρούνται σε αυτή την περίπτωση, όπως ειδικότερα αναφέρονται στο 

άρθρο 14 της παρούσας,   

στ. τις τοποθεσίες των δεδομένων, καθώς και τις υποχρεώσεις του παρόχου σε 

περίπτωση αλλαγής τοποθεσίας,  

ζ. όρους σχετικά με την προσβασιμότητα, τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα, την 

εμπιστευτικότητα, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των σχετικών δεδομένων, 

λαμβανομένων υπόψη των προβλεπομένων στο άρθρο 13 της παρούσας,  

η. το δικαίωμα της επιχείρησης να παρακολουθεί τις επιδόσεις του παρόχου σε 

τακτική βάση,  

θ. τα συμφωνηθέντα επίπεδα υπηρεσιών, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν 

ακριβείς ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες επιδόσεων για την εξωποριζόμενη 

λειτουργία, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη παρακολούθηση και να είναι 

δυνατή η λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 

σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων επιπέδων υπηρεσιών,  

ι. τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων από τον πάροχο προς την επιχείρηση, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων 

που είναι σχετικές με τη λειτουργία ασφάλειας και τις βασικές λειτουργίες της 

επιχείρησης, όπως εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου του 

παρόχου, 

ια. τυχόν υποχρέωση του παρόχου να διαθέτει ασφάλιση για ορισμένους κινδύνους 

και το απαιτούμενο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης,  

ιβ. τις απαιτήσεις για την εφαρμογή και τον δοκιμαστικό έλεγχο σχεδίων έκτακτης 

ανάγκης,  

ιγ. την υποχρέωση του παρόχου να θέτει στη διάθεση της επιχείρησης και της 

Τράπεζας της Ελλάδος για τους σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της, τα 

ακόλουθα:  

i. πλήρη πρόσβαση σε όλες τις σχετικές εγκαταστάσεις του (π.χ. έδρα και 

κέντρα επιχειρήσεων), καθώς και σε ολόκληρο το φάσμα των σχετικών 

συσκευών, συστημάτων, δικτύων, πληροφοριών και δεδομένων που 
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χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της εξωποριζόμενης λειτουργίας, όπου 

συμπεριλαμβάνεται η σχετική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το 

προσωπικό και οι εξωτερικοί ελεγκτές του παρόχου υπηρεσιών (δικαιώματα 

πρόσβασης και πληροφόρησης), και 

ii. απεριόριστα δικαιώματα επιθεώρησης και ελέγχου σε σχέση με τη 

σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης (δικαιώματα ελέγχου), προκειμένου να τους 

παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθούν τη σύμβαση εξωτερικής 

ανάθεσης και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο και όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις.  

ιδ. τους όρους με τους οποίους διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης ανάκτησης από 

την επιχείρηση των δεδομένων που της ανήκουν σε περίπτωση αφερεγγυότητας, 

εξυγίανσης ή διακοπής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του παρόχου.  

 

Άρθρο 12 

(11η κατευθυντήρια γραμμή) 

Δικαιώματα πρόσβασης και ελέγχου 

 

1. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι η σύμβαση 

εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων τους σε πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού 

νέφους δεν περιορίζει την αποτελεσματική άσκηση εκ μέρους τους των δικαιωμάτων 

πρόσβασης και ελέγχου, καθώς και των επιλογών ως προς τις υπηρεσίες 

υπολογιστικού νέφους, προκειμένου να εκπληρώνουν τις κανονιστικές υποχρεώσεις 

τους.  

2. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ασκούν τα δικαιώματα 

πρόσβασης και ελέγχου, καθορίζουν τη συχνότητα των ελέγχων και τους τομείς και 

τις υπηρεσίες προς έλεγχο, εφαρμόζοντας προσέγγιση βάσει κινδύνου, σύμφωνα με 

το Κεφάλαιο VIIΙ της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 60/12.2.2016.  

3. Κατά τον καθορισμό της συχνότητας και του πεδίου εφαρμογής της άσκησης των 

δικαιωμάτων πρόσβασης και ελέγχου, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 

επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη αν η εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε πάροχο 

αφορά κρίσιμη ή σημαντική λειτουργία ή δραστηριότητα, τη φύση και την έκταση των 

κινδύνων και τις επιπτώσεις που προκύπτουν από την εν λόγω συμφωνία στην 

επιχείρηση.  

4. Σε περίπτωση που τα δικαιώματα πρόσβασης ή ελέγχου ή η χρήση ορισμένων 

τεχνικών ελέγχου δημιουργούν κινδύνους για το περιβάλλον του παρόχου και/ή για 



 
 
Η  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠ ΙΤΡΟΠΗ  
 

16 
 

άλλον πελάτη του παρόχου, όπως επιπτώσεις στο επίπεδο υπηρεσιών, 

διαθεσιμότητα των δεδομένων, θέματα εμπιστευτικότητας, οι ασφαλιστικές και 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ο πάροχος συμφωνούν στη χρήση εναλλακτικών 

τρόπων παροχής ανάλογου επιπέδου διασφάλισης και υπηρεσιών, όπως, ενδεικτικά, 

την ένταξη ειδικών δικλείδων ασφάλειας, οι οποίες θα δοκιμάζονται και οι οποίες θα 

περιλαμβάνονται σε ειδική έκθεση ή πιστοποίηση που θα διατίθεται από τον πάροχο,  

5. Με την επιφύλαξη της τελικής ευθύνης που υπέχουν, σχετικά με τις 

δραστηριότητες που εκτελούνται από τον πάροχο, και με σκοπό την αποδοτικότερη 

χρήση των ελεγκτικών πόρων και τη μείωση του οργανωτικού φόρτου, τόσο για τον 

πάροχο, όσο και για τους πελάτες του, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 

επιχειρήσεις δύνανται να χρησιμοποιούν:  

α. πιστοποιήσεις από τρίτους, εκθέσεις ελέγχου τρίτων ή εκθέσεις εσωτερικού 

ελέγχου που καθίστανται διαθέσιμες από τον πάροχο,  

β. ομαδοποιημένους ελέγχους, δηλ. ελέγχους που διενεργούνται από κοινού με 

άλλους πελάτες του ίδιου παρόχου ή από τρίτο, τον οποίο ορίζουν οι ως άνω 

επιχειρήσεις. 

6. Πριν από κάθε προγραμματισμένη επιτόπια επίσκεψη, οι ασφαλιστικές και 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και οι ελεγκτές ή τρίτοι που ενεργούν για 

λογαριασμό τους, παρέχουν εύλογη προειδοποίηση, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό 

λόγω κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή κρίσης. Η προειδοποίηση αυτή αναφέρει την 

τοποθεσία και τον σκοπό της επίσκεψης, καθώς και τα στοιχεία των προσώπων που 

θα συμμετέχουν σε αυτή.  

7. Δεδομένου του ότι οι λύσεις υπολογιστικού νέφους χαρακτηρίζονται από υψηλό 

επίπεδο τεχνικής πολυπλοκότητας, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις 

διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που διενεργούν τον έλεγχο –είτε πρόκειται για τους 

εσωτερικούς ελεγκτές τους, είτε για την ομάδα ελεγκτών που ενεργούν εξ ονόματός 

τους, είτε για τους ελεγκτές που έχουν διοριστεί από τον πάροχο– ή, κατά 

περίπτωση, τα πρόσωπα που επανεξετάζουν την πιστοποίηση τρίτου ή τις εκθέσεις 

ελέγχου του παρόχου, κατέχουν τις κατάλληλες  δεξιότητες και γνώσεις για την 

εκτέλεση των σχετικών ελέγχων και αξιολογήσεων.  

8. Στην περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης κρίσιμων ή σημαντικών λειτουργιών ή 

δραστηριοτήτων σε πάροχο, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις 

κάνουν χρήση της μεθόδου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του παρόντος 

μόνον εφόσον οι ίδιες :  

α. διασφαλίζουν ότι το αντικείμενο της πιστοποίησης ή της έκθεσης ελέγχου καλύπτει 

τα συστήματα (ενδεικτικά τις διαδικασίες, τις εφαρμογές, την υποδομή, τα 
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μηχανογραφικά κέντρα), τις δικλείδες ασφάλειας που προσδιορίζονται από τις 

επιχειρήσεις, καθώς και τη συμμόρφωση προς τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις, 

β. διενεργούν εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του αντικειμένου των νέων 

πιστοποιήσεων ή του περιεχομένου των εκθέσεων ελέγχου σε τακτική βάση και 

επαληθεύουν ότι οι πιστοποιήσεις ή οι εκθέσεις δεν είναι παρωχημένες, 

γ. διασφαλίζουν ότι τα βασικά συστήματα και οι βασικές δικλείδες ασφάλειας 

εξακολουθούν να καλύπτονται από τις μελλοντικές εκδόσεις της πιστοποίησης ή της 

έκθεσης ελέγχου, 

δ. αξιολογούν θετικά την επάρκεια του οργανισμού από τον οποίο εκδίδεται η 

πιστοποίηση ή η έκθεση ελέγχου (ενδεικτικά, αναφορικά με την εναλλαγή των 

εταιρειών πιστοποίησης ή ελέγχου, τα προσόντα, την τεχνογνωσία, την επαλήθευση 

της τεκμηρίωσης των αποδεικτικών στοιχείων του υποκείμενου φακέλου ελέγχου), 

ε. κρίνουν ότι οι πιστοποιήσεις και οι έλεγχοι εκδίδονται και εκτελούνται αντίστοιχα 

βάσει ευρέως αναγνωρισμένων σχετικών επαγγελματικών προτύπων και 

περιλαμβάνουν δοκιμαστικό έλεγχο της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των 

βασικών δικλείδων ασφαλείας που εφαρμόζονται, 

στ. έχουν το συμβατικό δικαίωμα να ζητούν το αντικείμενο των πιστοποιήσεων ή των 

εκθέσεων ελέγχου να επεκτείνεται και σε άλλα σχετικά συστήματα και δικλείδες 

ασφάλειας. Τα σχετικά αιτήματα για την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής πρέπει 

να είναι εύλογα ως προς τον αριθμό και τη συχνότητα υποβολής τους, αλλά και 

δικαιολογημένα από πλευράς διαχείρισης κινδύνων, 

ζ. διατηρούν το συμβατικό δικαίωμα να διενεργούν μεμονωμένους επιτόπιους 

ελέγχους κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, όσον αφορά την εξωτερική ανάθεση 

κρίσιμων ή σημαντικών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων σε πάροχο, όταν δεν είναι 

εφικτές άλλες μορφές αλληλεπίδρασης με εκείνον.  

9. Για την εξωτερική ανάθεση κρίσιμων ή σημαντικών λειτουργιών σε πάροχο, οι 

ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις αξιολογούν αν οι πιστοποιήσεις 

τρίτων και οι εκθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του 

παρόντος είναι κατάλληλες και επαρκείς για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους 

με τις κανονιστικές απαιτήσεις, δεν βασίζονται όμως σε βάθος χρόνου αποκλειστικά 

σε αυτές, καθώς λαμβάνουν υπόψη μια προσέγγιση βάσει κινδύνου.  
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Άρθρο 13 

(12η κατευθυντήρια γραμμή) 

Ασφάλεια των δεδομένων και των συστημάτων 

 

1. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι 

υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους συμμορφώνονται με την ενωσιακή και την 

ελληνική νομοθεσία, καθώς και με τα κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας ΤΠΕ.  

2. Σε περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης κρίσιμης ή σημαντικής λειτουργίας ή 

δραστηριότητας σε πάροχο, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις 

καθορίζουν στη σύμβαση ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας των πληροφοριών και 

παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις σε τακτική βάση.  

3. Για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου, οι ασφαλιστικές και 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, εφαρμόζοντας μια προσέγγιση βάσει κινδύνου και 

λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τους και τις υποχρεώσεις του παρόχου:  

α. συμφωνούν με τον πάροχο στην ύπαρξη σαφών ρόλων και αρμοδιοτήτων, ρητώς 

διακριτών σχετικά με τις λειτουργίες ή δραστηριότητες που επηρεάζονται από την 

εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων,  

β. καθορίζουν και αποφασίζουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας των εμπιστευτικών 

δεδομένων, της συνέχειας των εξωποριζόμενων δραστηριοτήτων, καθώς και της 

ακεραιότητας και της ιχνηλασιμότητας των δεδομένων και των συστημάτων στο 

πλαίσιο της σκοπούμενης εξωτερικής ανάθεσης,  

γ. εξετάζουν το ενδεχόμενο λήψης ειδικών μέτρων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για 

τη διαβίβαση δεδομένων, για τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε μνήμη και για τα 

δεδομένα σε αδράνεια, όπως είναι η χρήση τεχνολογιών κρυπτογράφησης σε 

συνδυασμό με κατάλληλη αρχιτεκτονική διαχείρισης κλειδιών, 

δ. εξετάζουν τους μηχανισμούς ενσωμάτωσης των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 

στα συστήματα των επιχειρήσεων, για παράδειγμα, τις διεπαφές προγραμματισμού 

εφαρμογών (Application Programming Interfaces-APIs) και τη χρηστή διαδικασία 

διαχείρισης χρηστών και πρόσβασης,  

ε. διασφαλίζουν συμβατικά ότι η διαθεσιμότητα της κίνησης δικτύου και η 

αναμενόμενη χωρητικότητα πληρούν υψηλές απαιτήσεις συνέχειας, εφόσον είναι 

δυνατόν και εφικτό,  
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στ. καθορίζουν και αποφασίζουν, κατά περίπτωση, τις δέουσες απαιτήσεις συνέχειας 

που διασφαλίζουν επαρκή επίπεδα σε κάθε βαθμίδα της τεχνολογικής αλυσίδας,  

ζ. εφαρμόζουν χρηστή και πλήρως τεκμηριωμένη διαδικασία διαχείρισης 

περιστατικών που περιλαμβάνει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, για παράδειγμα, μέσω 

του καθορισμού ενός προτύπου συνεργασίας σε περίπτωση εκδήλωσης 

πραγματικών ή πιθανολογούμενων περιστατικών,  

η. υιοθετούν μια προσέγγιση βάσει κινδύνου για τις τοποθεσίες των δεδομένων, 

καθώς και για τις παραμέτρους ασφάλειας των πληροφοριών,  

θ. παρακολουθούν την εκπλήρωση των απαιτήσεων αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας των εφαρμοζόμενων ελεγκτικών μηχανισμών από τον πάροχο, οι 

οποίες θα μπορούσαν να αμβλύνουν τους κινδύνους που συνδέονται με τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες.  

 

Άρθρο 14 

(13η κατευθυντήρια γραμμή) 

 Ανάθεση σε τρίτο πάροχο κρίσιμων ή σημαντικών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων  

 

1. Εφόσον οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις συμφωνήσουν με τον 

πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους ότι επιτρέπεται η ανάθεση, εξ ολοκλήρου 

ή μερικώς, σε τρίτο πάροχο, κρίσιμων ή σημαντικών λειτουργιών, η σύμβαση 

εξωτερικής ανάθεσης περιλαμβάνει όρους με τους οποίους:  

α. προσδιορίζονται όλα τα είδη δραστηριοτήτων που εξαιρούνται από την ανάθεση 

σε τρίτο πάροχο,  

β. καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σε περίπτωση 

ανάθεσης σε τρίτο πάροχο, όπως για παράδειγμα η υποχρέωση του τρίτου παρόχου 

να συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις του αρχικού παρόχου,  

γ. προβλέπεται ότι ο πάροχος διατηρεί πλήρη ευθύνη και έχει την επίβλεψη επί των 

υπηρεσιών που έχει αναθέσει σε τρίτο πάροχο,  

δ. προβλέπεται υποχρέωση του παρόχου να ενημερώνει την ασφαλιστική ή 

αντασφαλιστική επιχείρηση αναφορικά με κάθε πρόθεση νέας ανάθεσης σε τρίτο 

πάροχο ή ουσιώδους μεταβολής υφιστάμενης. Καθορίζεται δε προθεσμία 

προειδοποίησης, ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να διενεργήσουν 

αξιολόγηση κινδύνου όσον αφορά στις επιπτώσεις των προτεινόμενων μεταβολών 

εγκαίρως, πριν την έναρξη ή τη μεταβολή της ανάθεσης, 
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ε. διασφαλίζεται ότι οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν 

δικαιώματα αντίρρησης, καταγγελίας και λύσης της σύμβασης, σε περίπτωση που ο 

πάροχος προτίθεται να προβεί σε μεταβολές ως προς την ανάθεση σε τρίτο πάροχο, 

οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την αξιολόγηση κινδύνων των 

συμφωνημένων υπηρεσιών.  

 

Άρθρο 15 

(14η κατευθυντήρια γραμμή) 

Παρακολούθηση και επίβλεψη των συμφωνιών εξωτερικής ανάθεσης σε παρόχους 

υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 

 

1. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις παρακολουθούν σε τακτική 

βάση την εκτέλεση των δραστηριοτήτων, τα μέτρα ασφάλειας και την τήρηση του 

συμφωνηθέντος επιπέδου υπηρεσιών από τους παρόχους υπηρεσιών 

υπολογιστικού νέφους, εφαρμόζοντας προσέγγιση βάσει κινδύνου, κυρίως 

αναφορικά με τις εξωποριζόμενες κρίσιμες ή σημαντικές λειτουργίες.  

2. Στο πλαίσιο αυτό, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις συστήνουν 

μηχανισμούς παρακολούθησης και επίβλεψης, οι οποίοι συνεκτιμούν, όπου κρίνεται 

εφικτό και σκόπιμο, την ύπαρξη ανάθεσης σε τρίτο πάροχο κρίσιμων ή σημαντικών 

λειτουργιών.  

3. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και επίβλεψη των συμφωνιών εξωτερικής 

ανάθεσης, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις απασχολούν επαρκές 

προσωπικό με κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις. Το προσωπικό αυτό διαθέτει, 

τόσο γνώσεις ΤΠΕ, όσο και γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων 

των επιχειρήσεων.  

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων 

ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με τους κινδύνους που 

διαπιστώνονται σε σχέση με την εξωτερική ανάθεση κρίσιμων ή σημαντικών 

λειτουργιών ή δραστηριοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.  

 

Άρθρο 16 

(15η κατευθυντήρια γραμμή) 

Δικαιώματα καταγγελίας και στρατηγικές εξόδου 
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1. Στην περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης κρίσιμων ή σημαντικών λειτουργιών ή 

δραστηριοτήτων σε πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, οι ασφαλιστικές και 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν στη σύμβαση μια σαφώς καθορισμένη 

ρήτρα εξόδου, η οποία διασφαλίζει τη δυνατότητά τους για καταγγελία και πρόωρη 

λήξη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η οποία δεν θα αποβαίνει εις βάρος της συνέχειας 

και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους. Για τον 

σκοπό αυτό, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις:  

α. καταρτίζουν σχέδια εξόδου, τα οποία διαφοροποιούνται αναλόγως του είδους των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι πλήρη, τεκμηριωμένα και επαρκώς ελεγμένα 

(ενδεικτικά μέσω της ανάλυσης του πιθανού κόστους, των επιπτώσεων και  των 

συνεπειών από άποψη πόρων και χρονικών παραμέτρων των διαφόρων πιθανών 

επιλογών εξόδου), 

β. προσδιορίζουν εναλλακτικές λύσεις και καταρτίζουν κατάλληλα και εφικτά 

μεταβατικά σχέδια που τους παρέχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν και να 

μεταφέρουν τις δραστηριότητες και τα δεδομένα από τον έως τότε πάροχο σε 

εναλλακτικούς παρόχους υπηρεσιών ή να τα επαναφέρουν σε εσωτερική ανάθεση, 

λαμβάνοντας πάντως τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής 

συνέχειας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής φάσης και προνοώντας για τις 

προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της τοποθεσίας των δεδομένων,  

γ. διασφαλίζουν ότι ο πάροχος παρέχει επαρκή στήριξη στην επιχείρηση κατά τη 

μεταφορά των εξωποριζόμενων δεδομένων, συστημάτων ή εφαρμογών σε άλλον 

πάροχο υπηρεσιών ή απευθείας στις ίδιες τις επιχειρήσεις,  

δ. συμφωνούν με τον πάροχο ότι, αφότου τα δεδομένα τους επαναμεταβιβαστούν 

στις ίδιες, θα διαγραφούν πλήρως και με ασφάλεια από όλες τις περιοχές και 

τοποθεσίες από τον πάροχο.  

2. Κατά την ανάπτυξη στρατηγικής εξόδου, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 

επιχειρήσεις:  

α. καθορίζουν τους στόχους της,  

β. προσδιορίζουν τα γεγονότα που την ενεργοποιούν, ενδεικτικά τους βασικούς 

δείκτες κινδύνου που δηλώνουν μη αποδεκτό επίπεδο υπηρεσίας,   

γ. διενεργούν ανάλυση των επιχειρηματικών επιπτώσεων κατ’ αναλογία προς τον 

κίνδυνο για τις εξωποριζόμενες δραστηριότητες, ώστε να προσδιορίσουν τους 

ανθρώπινους και λοιπούς πόρους που θα απαιτούνταν για την εφαρμογή του 

σχεδίου εξόδου, καθώς και του εκτιμώμενου χρόνου εφαρμογής του,  



 
 
Η  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠ ΙΤΡΟΠΗ  
 

22 
 

δ. αναθέτουν ρόλους και αρμοδιότητες στο πλαίσιο της διαχείρισης του σχεδίου 

εξόδου και των δραστηριοτήτων μετάβασης,   

ε. καθορίζουν τα κριτήρια επιτυχούς μετάβασης των εξωποριζόμενων λειτουργιών 

και δεδομένων.  

 

Άρθρο 17 

Τελικές διατάξεις 

 

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2021 και έχει εφαρμογή στις 

συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης σε παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 

που συνάπτονται ή τροποποιούνται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος, η παράγραφος 3 του άρθρου 

5 της παρούσας τίθεται σε εφαρμογή στις 31 Δεκεμβρίου 2022. 

3. Προς τον σκοπό συμμόρφωσης με την παρούσα Πράξη, οι ασφαλιστικές και 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις επανεξετάζουν και τροποποιούν αναλόγως τις 

ισχύουσες συμβάσεις εξωτερικής ανάθεσης με παρόχους που σχετίζονται με κρίσιμες 

ή σημαντικές λειτουργίες τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Εφόσον η επανεξέταση 

των εν ισχύ συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης κρίσιμων ή σημαντικών λειτουργιών 

δεν ολοκληρωθεί μέσα στην προθεσμία αυτή, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 

επιχειρήσεις ενημερώνουν γραπτώς αμελλητί την Τράπεζα της Ελλάδος 

γνωστοποιώντας ταυτοχρόνως τα μέτρα που έχουν λάβει για την επανεξέταση, 

καθώς και την στρατηγική εξόδου που έχουν εκπονήσει. Η Τράπεζα της Ελλάδος 

δύναται να χορηγήσει, κατόπιν σχετικού αιτήματος, παράταση της προθεσμίας για 

την ολοκλήρωση της τροποποίησης των εν λόγω συμβάσεων. 

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον διαπιστώσει ότι μια ασφαλιστική ή 

αντασφαλιστική επιχείρηση δεν διαθέτει πλέον άρτιες ρυθμίσεις διακυβέρνησης ή δεν 

συμμορφώνεται με τις κανονιστικές απαιτήσεις για την εξωτερική ανάθεση σε 

παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, λαμβάνει, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 27 του ν. 4364/2016, τα κατάλληλα μέτρα όπως, μεταξύ άλλων, την 

απαίτηση από την επιχείρηση να βελτιώσει τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης, την επιβολή 

ορίων ή περιορισμών στο εύρος των εξωποριζόμενων λειτουργιών, την εκ των 

προτέρων απαγόρευση σύναψης συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης για ορισμένη 

λειτουργία ή την απαίτηση εξόδου από μία ή περισσότερες συμφωνίες εξωτερικής 

ανάθεσης σε παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, επιφυλασσομένης και της 

επιβολής κυρώσεων κατά το άρθρο 55Α του Καταστατικού της και, κατά περίπτωση 

το άρθρο 256 του ν. 4364/2016.   
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Ειδικότερα, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης της επιχείρησης να λειτουργεί σε 

συνεχή βάση, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να απαιτήσει από την επιχείρηση, ως 

ενδεικτικό κατάλληλο μέτρο με την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, να προβεί σε 

υπαναχώρηση ή καταγγελία της συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης και σε κάθε 

περίπτωση να διακόψει τη λήψη υπηρεσιών από τον πάροχο υπηρεσιών 

υπολογιστικού νέφους, εάν δεν διασφαλίζεται η εποπτεία και η εφαρμογή των 

κανονιστικού πλαισίου για την εξωτερική ανάθεση με τη λήψη άλλων μέτρων. 

5. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να 

αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Ο Υποδιοικητής                        Ο Υποδιοικητής                        Ο Διοικητής 

    Θεόδωρος Πελαγίδης             Θεόδωρος Μητράκος                Ιωάννης Στουρνάρας 

 

Ακριβές Αντίγραφο  

Αθήνα, 30.12.2020  

Η Γραμματέας  

[υπογεγραμμένο]  

Ιωάννα Πάντου 

 


