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Αγαπητά μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Με την έλευση του 2020 σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά και ελπίζουμε 

Ο ΣΕΚΑΣΕ να παραμείνει αρωγός εξελίξεων και ανάπτυξης στην 

Κανονιστική Συμμόρφωση! Κάνοντας ανασκόπηση της χρονιάς που 

πέρασε, το 2ο Συνέδριο του ΣΕΚΑΣΕ στέφθηκε με επιτυχία τόσο ως 

προς τη συμμετοχή των επαγγελματιών του κλάδου όσο και ως προς 

την παρουσία των ομιλητών και τα θέματα που κάλυψε. Αναδείχθηκαν οι προκλήσεις 

που προκύπτουν από τη χρήση νέων τεχνολογιών, η συνεχής εξέλιξη των αγορών και η 

μετεξέλιξη των χαρακτηριστικών και του ρόλου του Compliance Officer. Το ΔΣ του ΣΕΚΑΣΕ 

θα συνεχίσει την προσπάθεια για τη θεσμική καθιέρωση του Συνεδρίου και την ενίσχυση 

του ρόλου του Compliance Officer σε όλους τους τομείς. Στο παρόν τεύχος θα βρείτε το 

απολογιστικό Δελτίο Τύπου για το Συνέδριό μας, καθώς και φωτογραφικό υλικό. 

 

Από πλευράς αρθρογραφίας, στην 10η έκδοση του newsletter φιλοξενούμε το άρθρο του 

μέλους μας, Ειρήνης Παπαδοπούλου το οποίο δημοσιεύθηκε στο 

Accountancy Greece τεύχος Νο 36 με θέμα την αξιολόγηση της Ελλάδας από τη FATF. 

Επίσης, αναδημοσιεύουμε το άρθρο της Βασιλικής Μοιράγια, με τίτλο: «Οι δεξιότητες 

του Compliance Officer σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται», το οποίο δημοσιεύθηκε στο 

περιοδικό Συνήγορος, τεύχος 133/2019, σ. 44. Τέλος, φιλοξενούμε το άρθρο του μέλους 

μας, Joanna Kozlowska με θέμα: «Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο έρευνας 

ασυνήθιστων και ύποπτων συναλλαγών – Εμπόδια που αντιμετωπίζουν σήμερα τα 

αρμόδια στελέχη και προτάσεις βελτίωσης του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα». 

 

Με τιμή 

Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΣΕ 
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Δημοσιεύτηκε στο Accountancy Greece τεύχος 36 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2019)  

Ξέπλυμα Χρήματος - Η Αξιολόγηση της Ελλάδας από τη FATF- Ποιο είναι το επόμενο 

βήμα; 

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2019, δημοσιεύτηκε η έκθεση 

αξιολόγησης της Ελλάδας από τη FATF (Financial Action Task 

Force), σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 

από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας.  

Η αντίστοιχη προηγούμενη αξιολόγηση είχε γίνει το 2007 με follow up reports το 2010 και 

2011. Ήδη από το Οκτώβρη του 2011, η Ελλάδα είχε επιδείξει υψηλό βαθμό συμμόρφωσης 

στις υποδείξεις της FATF σε σχέση με την αρχική αξιολόγηση (2007), ενώ διαπιστώθηκε ότι 

η Ελλάδα είχε λάβει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν 

για τις προαναφερόμενες συστάσεις. Κατά την επανεξέταση του 2011, η Ελλάδα 

χαρακτηρίστηκε σε βασικό ή και σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη με τις σχετικές 

συστάσεις.  

 Με βάση τα συμπεράσματα της έκθεσης αξιολόγησης του Σεπτεμβρίου, η χώρα μας 

υπάγεται στη διαδικασία της κανονικής παρακολούθησης (regular follow-up). 

Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, η Ελλάδα έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο αντιμετώπισης 

του Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, στηριζόμενη στα 

ευρήματα της Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνων που υιοθετήθηκε το Μάιο 2018. Η εν λόγω 

αξιολόγηση, στηρίχθηκε σε προσέγγιση στηριζόμενη στους κινδύνους (Risk based approach) 

για ξέπλυμα χρήματος (ΞΧ) και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΧΤ). 

Τα "δυνατά σημεία" της Ελλάδας από την αξιολόγησή της στη συγκεκριμένη Έκθεση, 

συνοψίζονται στα εξής: 

 Οι στόχοι των περισσότερων Ελληνικών Αρχών είναι συνεπείς με τους 

προσδιορισμένους κινδύνους για ΞΧ/ΧΤ και τις εφαρμοζόμενες εθνικές πολιτικές  

 Η Εθνική Επιτροπή Στρατηγικής παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική 

συνεργασία και το συντονισμό ως προς τη χάραξη εθνικής πολιτικής για ΞΧ/ΧΤ. 

 Γίνεται αποτελεσματική χρήση από τις Αρχές, των πληροφοριών που συλλέγονται, 

προκειμένου να στοιχειοθετηθούν τα αδικήματα που σχετίζονται με ΞΧ/ΧΤ. 
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Management Committee)

 Οι Ελληνικές Αρχές χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα εργαλεία που διαθέτουν για 

την κατάσχεση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές 

δραστηριότητες. 

 Οι δραστηριότητες που αφορούν χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, έχουν 

διερευνηθεί και αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τις αρχές, οι οποίες έχουν 

προβεί σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να διακοπεί η ροή 

χρήματος, ακόμα και αν δεν υπήρξαν καταδικαστικές αποφάσεις.  

 Η Ελλάδα κατάσχει σε ικανοποιητικό βαθμό περιουσιακά στοιχεία όσων σχετίζονται 

με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και έχει προβεί σε δέσμευση ευρέως 

φάσματος περιουσιακών στοιχείων.  

 Υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία και συντονισμός μεταξύ τελωνειακών και 

λοιπών αρχών για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης και διάδοσης 

παράνομων οπλικών συστημάτων, και επιβάλλονται στοχευμένες οικονομικές 

κυρώσεις . 

 Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατανοούν επαρκώς τις υποχρεώσεις τους για το 

ΞΧ/ΧΤ και των σχετικών με αυτά κινδύνων. Επίσης, εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα 

πρόληψης με βάση την ευαισθησία τους στον κίνδυνο . 

 Η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κρίθηκε ικανοποιητική, καθώς και ο 

βαθμός κατανόησης από τις εποπτικές αρχές των κινδύνων του χρηματοπιστωτικού 

τομέα.  

 Οι ελληνικές αρχές επιδεικνύουν ισχυρή δέσμευση για διεθνή συνεργασία και σε 

επιχειρησιακό επίπεδο, όλες οι σχετιζόμενες με τη δίωξη εγκλημάτων αρχές έχουν 

αποδείξει αποτελεσματική συνεργασία με τους αντίστοιχους διεθνείς φορείς.  

 Οι ελληνικές αρχές έχουν ισχυρή επαγρύπνηση ως προς τους διαφορετικούς τύπους 

τρομοκρατικής δραστηριότητας που μπορεί ή θα μπορούσε να λαμβάνει χώρα στην 

Ελλάδα. 

 Τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν επαρκώς προληπτικά μέτρα δέουσας 

επιμέλειας για τον πελάτη, βασισμένη στην εκτίμηση του κινδύνου, ενισχυμένα 

μέτρα δέουσας επιμέλειας για πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα και τηρούν με 

αυστηρότητα τη διαδικασία παρακολούθησης πελατών και πραγματικών 

δικαιούχων. 
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Αντίστοιχα, οι αξιολογητές της FATF διαπίστωσαν  κάποιες ελλείψεις ή και αδυναμίες 

στους μηχανισμούς ανίχνευσης και αντιμετώπισης φαινομένων ΞΧ/ΧΤ, τις οποίες ανέπτυξαν 

στην έκθεση. Οι εν λόγω αδυναμίες, εντοπίζονται στα εξής: 

 Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί από την Ελλάδα η Εθνική Στρατηγική για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας. 

 Όταν οι υποθέσεις ακολουθούν τη δικαστική οδό, αντιμετωπίζουν αδικαιολόγητες 

καθυστερήσεις. 

 Η δυσκολία να στηριχθεί μία πράξη ως αδίκημα πέραν κάθε αμφιβολίας, ώστε να 

στοιχειοθετηθεί η παράνομη προέλευση κεφαλαίων,  κάνει δύσκολο το έργο της 

ανίχνευσης, της δίωξης και καταδίκης των πράξεων αυτών.  

 Δύσκολα αναγνωρίζονται περιστατικά ΞΧ παράλληλα με άλλα αδικήματα και ως εκ 

τούτου, σπάνια αναγνωρίζονται οι διαμεσολαβητές ή επαγγελματίες ξεπλύματος 

χρήματος.  

 Δε συλλέγονται πληροφορίες και δεν τηρούνται στατιστικά στοιχεία των κυρώσεων 

που έχουν επιβληθεί και σχετίζονται με ΞΧ/ΧΤ , προκειμένου να χαρακτηριστούν οι 

κυρώσεις ως αναλογικές ή αποτρεπτικές. 

 Οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες δίωξης και προσφυγής αποτρέπουν την 

αποτελεσματική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, ενώ η έλλειψη λεπτομερών 

στατιστικών, δυσκολεύει την απόδειξη του βαθμού μόνιμης κατάσχεσης των 

περιουσιακών στοιχείων στους εγκληματίες.  

 Οι κυρώσεις για ψευδή δήλωση ή μη δήλωση χρημάτων ή ανώνυμων 

διαπραγματεύσιμων τίτλων δεν είναι αναλογικές ή αποτρεπτικές. 

 Υπάρχουν κατηγορίες μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων για 

τη λειτουργία των οποίων δεν έχει αποκτηθεί ακόμα βαθειά γνώση, όπως και για 

τους φορείς που θα πρέπει να τις εποπτεύουν. Τέτοιες είναι οι ΜΚΟ και τα 

συστήματα μεταφοράς άτυπων κεφαλαίων, για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί 

ακόμα εκτεταμένη αξιολόγηση κινδύνου, συνεπώς και η εποπτεία τους καθίσταται 

ελλιπής. 

 Στα χαρακτηριζόμενα ως μη χρηματοπιστωτικά επαγγέλματα είναι περιορισμένη η 

κατανόηση των κινδύνων και υποχρεώσεών τους για ΞΧ/ΧΤ από τις εποπτικές 

αρχές. Παρατηρήθηκε υποβολή μικρού αριθμού καταγγελιών για ύποπτες 

συναλλαγές σε κάποιες κατηγορίες αυτού του κλάδου. 
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Management Committee)

 Δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι ώστε να διευκολυνθούν οι εποπτικές αρχές του 

χρηματοπιστωτικού τομέα να χρησιμοποιήσουν πλήρως τα απαιτούμενα εργαλεία 

εποπτείας (όπως π.χ την επιτόπια επιθεώρηση) 

 Σπάνια επιβάλλονται ποινικές διώξεις πέραν των προστίμων τόσο στα πιστωτικά 

ιδρύματα όσο και στους λοιπούς κλάδους. 

 Δεν έχει λειτουργήσει έως τη σύνταξη της έκθεσης, στο Κεντρικό Μητρώο 

Πραγματικών Δικαιούχων 

 Οι πληροφορίες των ελληνικών νηολογημένων ναυτιλιακών εταιριών τηρούνται σε 

χειρόγραφο μητρώο, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η πρόσβαση σε ενημερωμένες 

και πλήρεις πληροφορίες για τον τομέα αυτό, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από την 

αξιολόγηση ως "υψηλού κινδύνου". 

 Οι καθυστερήσεις στις δικαστικές διαδικασίες επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα 

της Ελλάδας να λαμβάνει αμοιβαία δικαστική συνδρομή και να προβαίνει σε 

έκδοση προσώπων που επιδεικνύουν εγκληματική δραστηριότητα διεθνώς.  

 Η έλλειψη τήρησης στατιστικών στοιχείων εμποδίζει την εκτίμηση και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της χώρας σε θέματα αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και 

διεθνούς συνεργασίας. 

 Θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο οι σχέσεις συνεργασίας των ελληνικών 

συνοριακών αρχών, ώστε να αναπτυχθούν πιο ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες για διασυνοριακά θέματα. 

 Οι μικρότεροι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ιδίως οι πάροχοι υπηρεσιών 

μεταφοράς κεφαλαίων και αξιών , αντιμετωπίζουν έλλειψη πόρων για να 

καταπολεμήσουν φαινόμενα παράνομης μετανάστευσης.  

 Δεν έχει ακόμα παρασχεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος λεπτομερής καθοδήγηση 

ως προς τους μη τραπεζικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σχετικά με το 

ΞΧ/ΧΤ. 

 Οι μηχανισμοί ελέγχου εισόδου προσώπων στη χώρα μας είναι ανεπαρκείς σε 

διάφορους τομείς που μπορεί να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Υπάρχει 

μεγάλος αριθμός κτηματομεσιτών χωρίς άδεια, γεγονός που αυξάνει το κίνδυνο 

αγοράς ακινήτων για ξέπλυμα. 

 Έχουν παρατηρηθεί από τις εποπτικές αρχές ελλείψεις στα λογιστικά (όχι 

ελεγκτικά), νομικά και κτηματομεσιτικά επαγγέλματα, ενώ δεν έχουν επιβληθεί 

διορθωτικά μέτρα για αποτυχίες σε θέματα ΞΧ/ΧΤ 

 Υφίστανται πάνω από 10.000 ανώνυμες εταιρείες με ανώνυμες μετοχές , η 

κατάργηση των οποίων εκκρεμεί με βάση το ν.4548/2018 έως τον Ιανουάριο του 

2020. 
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είναι το επόμενο βήμα;

(Ε. Παπαδοπούλου CPA , CFE, MBA, Partner at SOL CROWE, Member of Risk 

Management Committee)

Με βάση τα ανωτέρω, η Ελλάδα θα πρέπει σύμφωνα με τους αξιολογητές, να δώσει 

προτεραιότητα σε κάποιες δράσεις, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις κανονιστικές 

απαιτήσεις και να βελτιώσει τη θέση της στην ανίχνευση και καταπολέμηση ΞΧ/ΧΤ.  

Τέτοιες δράσεις, ενδεικτικά αφορούν: 

 Την άμεση εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής σε ζητήματα ΞΧ/ΧΤ 

 Την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στις ποινικές διώξεις αδικημάτων ΞΧ/ΧΤ και 

τη γενικότερη δικαστική διαχείριση τέτοιων αδικημάτων, ώστε να επιτυγχάνονται 

λύσεις μόνιμες χωρίς δικαίωμα αναβολής και κατά περίπτωση, επιλογή και 

εξώδικης επίλυσης. 

 Τη θέσπιση διαδικασιών για ποινικοποίηση των αδικημάτων ΞΧ/ΧΤ χωρίς να 

απαιτούνται αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούν χρονοβόρες 

διαδικασίες. 

 Την αξιολόγηση των κινδύνων σε όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων, παρέχοντας 

κατευθυντήριες γραμμές σε κάθε τομέα 

 Την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εθνικών στατιστικών στοιχείων για την αξιοποίηση 

των αποτελεσμάτων από τις ληφθείσες ενέργειες σε όλα τα θέματα ΞΧ/ΧΤ που 

αντιμετωπίζονται 

  Να θεσπιστούν κυρώσεις αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές 

 

Ποιο είναι το επόμενο βήμα; 

Η ένταξη της Ελλάδος στη διαδικασία κανονικής παρακολούθησης από τη FATF σε θέματα 

ΞΧ/ΧΤ, σίγουρα επιβραβεύει τη συντονισμένη προσπάθεια των αρμόδιων αρχών αλλά 

δημιουργεί και αυξημένο αίσθημα ευθύνης για τη διατήρηση της επαγρύπνησης ως προς 

τους οιονεί κινδύνους και την εξάλειψη των εντοπισμένων αδυναμιών, προκειμένου να 

ισχυροποιηθούν οι μηχανισμοί πρόληψης, ανίχνευσης και καταστολής φαινομένων ΞΧ/ΧΤ. 

Ήδη έχει ενεργοποιηθεί το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, μένει όμως να 

δοκιμαστεί η χρήση του, για να αποτελέσει  εύχρηστο εργαλείο  εντοπισμού και 

επιβεβαίωσης των Πραγματικών Δικαιούχων από τα υπόχρεα πρόσωπα.  

Επίσης, εκκρεμεί η εισαγωγή στην ελληνική νομοθεσία των Κοινοτικών Οδηγιών για το 

ΞΧ/ΧΤ (5η και 6η Οδηγίες), οι οποίες θέτουν αυστηρότερους κανόνες παρακολούθησης 

προσώπων και συναλλαγών και επιβολής ποινών. 

Συγκεκριμένα, η 5η Οδηγία (2018/843 ΕΕ), με υποχρεωτική εισαγωγή στο εθνικό δίκαιο από 

τη 10η Ιανουαρίου 2020, καινοτομεί στα εξής: 
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Ξέπλυμα Χρήματος  - Η  Αξιολόγηση της Ελλάδας από τη FATF- Ποιο 
είναι το επόμενο βήμα;

(Ε. Παπαδοπούλου CPA , CFE, MBA, Partner at SOL CROWE, Member of Risk 

Management Committee)

 Απαιτείται περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία εταιρειών και τα 

εμπιστεύματα (trusts). Τα μητρώα των πραγματικών κατόχων εταιρειών θα 

μπορούν να είναι προσιτά σε όλους 

 Το εικονικό νόμισμα - όπως οι πλατφόρμες ανταλλαγής bitcoin και οι φορείς 

παροχής πορτοφολιού υποχρεούνται να ελέγξουν ποιοι είναι οι πελάτες τους, 

τερματίζοντας την ανωνυμία που σχετίζεται με αυτές τις ανταλλαγές  

 Ενισχύεται η ηλεκτρονική παρακολούθηση στο Due Diligence των Πελατών 

 

Αντίστοιχα, η 6η Οδηγία (2018/1673 ΕΕ) που εισάγεται υποχρεωτικά στο εθνικό 

δίκαιο από την 3η Δεκεμβρίου 2020, υπαγορεύει τα κάτωθι: 

 Δημιουργείται "ενιαία λίστα αξιόποινων πράξεων" και εισάγονται στη 
νομοθεσία 22 αδικήματα που πρέπει να ποινικοποιούνται. Η "Βοήθεια", η 
"Συνέργεια", η "Προσπάθεια" και η "Υποκίνηση" στο ΞΧ/ΧΤ, θεωρούνται αδικήματα 

 Επεκτείνεται η ποινική ευθύνη σε νομικά πρόσωπα καθώς και σε άτομα με 
ορισμένες θέσεις (ευθύνης, λήψης αποφάσεων, άτομα με εξουσία 
ελέγχου…) 

 Εισάγονται αυστηρότερες ποινές 
 Αίρονται τα εμπόδια για τη διασυνοριακή δικαστική και αστυνομική 

συνεργασία  
 Ευθυγραμμίζονται οι κανόνες της ΕΕ με διεθνείς υποχρεώσεις  

Είναι βέβαιο ότι, η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας τόσο από την Ελλάδα όσο και από τα υπόλοιπα 
κράτη-μέλη της ΕΕ απαιτούν διαρκείς επικαιροποιήσεις τόσο στις κοινοτικές οδηγίες 
όσο και τις εθνικές νομοθεσίες, καθώς και επαναπροσδιορισμό των μηχανισμών 
καταπολέμησης, καθώς τα σχετιζόμενα αδικήματα εξελίσσονται συνεχώς και 
προπορεύονται των μηχανισμών ανίχνευσης και εξάλειψης. 

 

Ειρήνη Ι. Παπαδοπούλου 

Audit Partner 

Risk Management Director  

ΣΟΛ CROWE 



Οι δεξιότητες του Compliance Officer σε ένα περιβάλλον 

που εξελίσσεται

(Β. Μοιράγια, Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης Special Financial Solutions
ΑΕΔΑΔΠ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ)

ΣΕΚΑΣΕ
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I. Ο ρόλος και η αντίληψη κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των Μονάδων Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης 

 
Ο ρόλος του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Ελλάδα 
(Compliance Officer) ξεκίνησε να υφίσταται ως θεσμοθετημένος 
από τον εποπτικό φορέα ρόλος στα πιστωτικά ιδρύματα από το 
2006 και λίγο αργότερα στις εποπτευόμενες από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς εταιρείες, ενώ ακολούθησαν και οι ασφαλιστικές 
εταιρίες.  
 
Τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα που λειτουργούσαν ως 

υποκαταστήματα χώρας εντός του ΕΟΧ ή τρίτης χώρας (και ιδιαιτέρως των ΗΠΑ) ήταν πιο 
προηγμένα στον τομέα αυτό, καθώς ακολουθούσαν τις απαιτήσεις και την οργανωτική δομή 
του Ομίλου στον οποίον ανήκαν. Επομένως, οι ξένες τράπεζες και Όμιλοι στην Ελλάδα 
διέθεταν Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης κατά τα ξένα πρότυπα, πριν ακόμα και από 
το 2006.  
 
Οι θέσεις Compliance στο χρηματοπιστωτικό χώρο καλύφθηκαν αρχικά κατά κύριο λόγο από 
στελέχη του Εσωτερικού Ελέγχου και σπανιότερα από στελέχη της Νομικής Υπηρεσίας ή των 
Διευθύνσεων Οργάνωσης και Εργασιών. Επίσης, στελέχη ελεγκτικών εταιρειών 
προτιμήθηκαν σε περιπτώσεις εξωτερικής πρόσληψης. Τα κοινά σημεία στην προσέγγιση και 
οι κοινές δεξιότητες του νεοσύστατου ρόλου του Compliance Officer με τον ρόλο του 
εσωτερικού ελεγκτή, αλλά κυρίως η αντίληψη για τον ρόλο του Compliance Officer, είναι οι 
αιτίες της κάλυψης των σχετικών θέσεων από στελέχη των υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου.  
 
Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η αντίληψη για τον 
ρόλο και τις απαιτούμενες δεξιότητες των υπεύθυνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης ήταν 
«αχαρτογράφητα νερά». Κυριάρχησε η αντίληψη ότι ο Compliance Officer είναι μία ακόμα 
ελεγκτική υπηρεσία, που αξιολογεί τις συναλλαγές, επιβλέπει τις διαδικασίες και τις 
λειτουργίες του εποπτευόμενου ιδρύματος και αποφασίζει για το τι επιτρέπεται και –
κυρίως– για το τι δεν επιτρέπεται να γίνει.  
Επομένως, υπήρχε μία αρνητική θεώρηση για τον ρόλο και για τον άνθρωπο που τον 
ενσάρκωνε, ότι η Κανονιστική Συμμόρφωση έχει σαν ρόλο να περιορίσει ή να απαγορεύσει 
τις δραστηριότητες του ιδρύματος.  
Οι αρμοδιότητες του Compliance Officer εστιάζονταν κυρίως στο κομμάτι της αντιμετώπισης 
του ξεπλύματος χρήματος, που ήταν και το πλέον συγκεκριμένο και οριοθετημένο κομμάτι 
των αρμοδιοτήτων και του πεδίου δράσης του Compliance Officer, με τον περισσότερο χρόνο 
του να αφιερώνεται σε ελέγχους συναλλαγών και εποπτικές αναφορές. 



Οι δεξιότητες του Compliance Officer σε ένα περιβάλλον 

που εξελίσσεται

(Β. Μοιράγια)
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ΙΙ. Η μετεξέλιξη του ρόλου 
 
Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των Μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, κάθε φορά 
που η Κανονιστική Συμμόρφωση ζητούσε την έγκριση της Διοίκησης για να προχωρήσει στην 
υλοποίηση μίας καινούργιας κανονιστικής απαίτησης, αντιμετώπιζε την επιφυλακτικότητα ή 
και την άρνηση λόγω αυξημένου κόστους υλοποίησης (πόροι, χρόνος, συστήματα). Πολλές 
φορές το επιχείρημα του πιθανού προστίμου, λόγω μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας, έβρισκε αδιάφορη τη Διοίκηση, η οποία μπορεί να ήταν διατεθειμένη ακόμα και 
να πληρώσει ένα πρόστιμο παρά να επενδύσει στην υλοποίηση των κανονιστικών 
απαιτήσεων. 
 
Με την πάροδο του χρόνου όμως, καθώς οι αγορές πιέζονται από τις επιπτώσεις της 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και των μεγάλων χρηματοοικονομικών σκανδάλων, οι 
εποπτικές αρχές ωθούνται προς αναθεώρηση και αύξηση των εποπτικών απαιτήσεων ως 
προς την προληπτική εποπτεία, την κεφαλαιακή επάρκεια, τη ρευστότητα, την εταιρική 
διακυβέρνηση και τη διαφάνεια. 
Το αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων έγινε εμφανές κατά την τελευταία δεκαετία, όπου τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί γενικότερα, κλήθηκαν να 
αντιμετωπίσουν πληθώρα προκλήσεων λόγω της απαίτησης συμμόρφωσης με ένα 
πρωτοφανές κύμα κανονιστικών απαιτήσεων. 
Καθώς οι αγορές ωριμάζουν, εκτιμάται ότι οι συνθήκες θα είναι περισσότερο απαιτητικές, 
καθώς το συνεχές ρεύμα νέων κανονιστικών μέτρων και διαβουλεύσεων αναμένεται να 
αυξήσει την πολυπλοκότητα των σχετικών πλαισίων στα επόμενα χρόνια. 
Μέσα στο πολύπλοκο αυτό πλαίσιο, ο ρόλος του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
εξελίχθηκε, καθώς εξελίχθηκε η αντίληψη των εποπτικών φορέων και των Διοικήσεων των 
εποπτευόμενων οργανισμών ως προς την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα αλλά και ως 
προς τη συμμετοχή της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην υλοποίηση της στρατηγικής των 
εποπτευόμενων οργανισμών. 
 
ΙΙΙ. Οι δεξιότητες του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
 
Έχει καταστεί πλέον αντιληπτό ότι ο ρόλος του Compliance Officer έχει εξελιχθεί και 
εντάσσεται στους Διοικητικούς ρόλους ενός οργανισμού και ιδιαίτερα του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, όπου συναντάται και η μεγαλύτερη ωριμότητα ως προς το θέμα 
αυτό. 
Ως εκ τούτου, η αντίληψή μας ως προς τις δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για 
τη θέση θα πρέπει να «μετακινηθεί» και να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, 
κυρίως διοικητικών. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό εξάλλου, ότι πρόκειται για έναν σύνθετο 
ρόλο, που συνδυάζει δεξιότητες τόσο στο πιο βασικό επίπεδο, που είναι το τεχνικό/γνωστικό, 
όσο και σε επίπεδο πιο εξειδικευμένων/διοικητικής φύσεως δεξιοτήτων, όπου εντάσσονται 
οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης, άσκησης επιρροής, πειθούς και αντοχής σε συνθήκες 
πίεσης. 
Ακολουθεί ανάλυση των δύο επιπέδων δεξιοτήτων: 



Οι δεξιότητες του Compliance Officer σε ένα περιβάλλον 

που εξελίσσεται

(Β. Μοιράγια)
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Α. Τεχνικές δεξιότητες 
Πρόκειται για το βασικό συνδυασμό δεξιοτήτων, που οφείλει να διαθέτει αλλά και να 
αναπτύσσει συνεχώς ο Compliance Officer, καθώς ο ρόλος απαιτεί συνεχή επικαιροποίηση 
των γνώσεων και προσαρμογή σε ένα δυναμικό περιβάλλον. 
 

1. Γνώσεις του κανονιστικού πλαισίου 
Ο Compliance Officer οφείλει να γνωρίζει το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τόσο στον 
οργανισμό όπου απασχολείται όσο και να έχει μία γενικότερη άποψη και εικόνα για την 
αγορά και τη χώρα ή τις χώρες δραστηριοποίησης του οργανισμού. Το συνεχώς εξελισσόμενο 
κανονιστικό πλαίσιο επιβάλλει τη διαρκή προσπάθεια του Compliance Officer να 
ενημερώνεται και να διατηρεί επικαιροποιημένες τις γνώσεις του. 
 
2. Δεξιότητες εκπαίδευσης και παρουσίασης 

Η δύσκολη διατύπωση και περιπλοκότητα των κανονιστικών και νομικών κειμένων επιβάλλει 
την ανάγκη μετάδοσης των νοημάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά με 
τρόπο κατανοητό και εύπεπτο από το σύνολο του προσωπικού του Οργανισμού. Επομένως, 
ο Compliance Officer πρέπει να μπορεί να μεταδίδει τη γνώση και να επικοινωνεί τις 
κανονιστικές υποχρεώσεις στα μέλη του προσωπικού τόσο μέσω προγραμματισμένων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων όσο και μέσω της καθημερινής επικοινωνίας και συζήτησης 
με τους συναδέλφους. 
 
3. Δεξιότητες ανάλυσης και διεξαγωγής έρευνας 
Οι δεξιότητες αυτές παρουσιάζουν κοινά στοιχεία με τις δεξιότητες που απαιτούνται για τους 
νομικούς συμβούλους (ειδικότερα η αναλυτική ικανότητα) και για τους εσωτερικούς 
ελεγκτές (τόσο οι αναλυτικές όσο και οι ερευνητικές δεξιότητες). Οι αντίστοιχες δεξιότητες 
για τον Compliance Officer θα πρέπει να αναπτυχθούν ώστε να είναι σε θέση να προβαίνει 
σε ανάλυση των δεδομένων που έχει στη διάθεσή του προκειμένου να λάβει κάποια 
απόφαση ή να πραγματοποιήσει μία γνωμοδότηση. Το ίδιο απαραίτητες είναι οι δεξιότητες 
ανάλυσης και διεξαγωγής έρευνας για την επιτυχή διαχείριση αιτημάτων αλλά κυρίως, 
επιτόπιων ελέγχων από τους εποπτικούς φορείς. 
 
4. Γνώση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος 
Ο Compliance Officer θα πρέπει να γνωρίζει και να κατανοεί το επιχειρησιακό περιβάλλον 
τόσο με την ευρύτερη έννοια (η αγορά και ο τομέας δραστηριότητας) όσο και με τη στενότερη 
έννοια που έχει να κάνει με τη θέση, τη δραστηριότητα και τις υπηρεσίες του Οργανισμού 
στον οποίο ανήκει. Η κατανόηση των συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων και 
τωναναγκών είναι πολύ σημαντική δεξιότητα που επιτρέπει στον Υπεύθυνο Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης να λειτουργεί με γνώμονα το κανονιστικό πλαίσιο όπως αυτό έχει εφαρμογή 
στο συγκεκριμένο Οργανισμό και επομένως να ενεργεί με ρεαλισμό, να συμβουλεύει και να 
προτείνει λύσεις που είναι εφαρμόσιμες και σύμφωνες με τη λειτουργία και τις 
ιδιαιτερότητες του Οργανισμού. 
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5. Επικοινωνιακές ικανότητες 
Τόσο η προφορική όσο και η γραπτή επικοινωνία είναι απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει 
να διαθέτει και να αναπτύσσει ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η επικοινωνία 
μάλιστα, θα πρέπει να προσαρμόζεται σε μεγάλο εύρος επικοινωνιακών αναγκών, ανάλογα 
με το «κοινό» στο οποίο απευθύνεται: από το προσωπικό χαμηλότερων βαθμίδων, στους 
ομοιόβαθμους και το μέσο επίπεδο διοίκησης, μέχρι το επίπεδο του Διοικητικού Συμβουλίου 
αλλά και προς τον εποπτικό φορέα. Επομένως, ο Compliance Officer θα πρέπει να 
προσαρμόζει τόσο τον τρόπο προσέγγισης όσο και το στυλ έκφρασης (προφορικής και 
γραπτής) ανάλογα με το περιεχόμενο και με τον αποδέκτη της επικοινωνίας. 
 
6. Δεξιότητες εντοπισμού, αξιολόγησης και αντιμετώπισης του κανονιστικού κινδύνου 
Ένας από τους βασικούς ρόλους του Compliance Officer είναι η αναγνώριση και 
αντιμετώπιση του κανονιστικού κινδύνου, καθώς και η συμβολή στον καθορισμό των 
εκάστοτε αποδεκτών ανωτάτων ορίων ανάληψης κινδύνου, με την επισήμανση των 
επιπτώσεων από τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης του Οργανισμού προς το ισχύον νομοθετικό 
και κανονιστικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, απαιτούνται γνώσεις και δεξιότητες ανάπτυξης 
μοντέλων υπολογισμού του κινδύνου, δεξιότητες οι οποίες βρίσκονται σε άμεση συνάφεια 
με τις δεξιότητες ανάλυσης και γνώσης της εσωτερικής λειτουργίας του οργανισμού. 
 
7. Κατανόηση των τεχνολογικών εξελίξεων, των δυνατοτήτων και κινδύνων που γεννούν 
Ο Compliance Officer οφείλει να παρακολουθεί όχι μόνο τις νομοθετικές και κανονιστικές 
εξελίξεις αλλά και τις τεχνολογικές. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας ανοίγει νέες 
δυνατότητες και ορίζοντες για την πορεία ανάπτυξης των επιχειρήσεων με την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Εντούτοις, οι κίνδυνοι που ενέχουν οι τεχνολογικές εξελίξεις 
συχνά δεν γίνονται άμεσα αντιληπτοί από τις επιχειρηματικές γραμμές. Καθώς το θεσμικό 
πλαίσιο έρχεται εκ των υστέρων να ρυθμίσει και να οριοθετήσει τη λειτουργία των 
επιχειρήσεων, ο Compliance Officer θα πρέπει να είναι σε θέση να διαγνώσει τους 
ενδεχόμενους κινδύνους και να λειτουργήσει συμβουλευτικά προς τη Διοίκηση του 
Οργανισμού. 
 
8. Εντοπισμός των θεμάτων ηθικής και δεοντολογίας, ακόμη και όταν δεν υφίσταται νομικό 
θέμα 
Πρόκειται για μια δεξιότητα που σχετίζεται με τις δεξιότητες της ανάλυσης και του 
εντοπισμού του κινδύνου. Ο Compliance Officer θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει τα 
θέματα ηθικής και δεοντολογίας που ενέχονται σε μία επιχειρηματική δραστηριότητα, 
συναλλαγή ή απόφαση ακόμα και εάν η εν λόγω απόφαση ή δραστηριότητα δεν ενέχει 
νομικό θέμα ή κίνδυνο. 
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Β. Διοικητικές δεξιότητες 
Όσο ο ρόλος του Compliance Officer εξελίσσεται, τόσο περισσότερο οι δεξιότητες που θα 
αναπτυχθούν παρακάτω είναι απαραίτητες, όπως και σε κάθε διοικητικό ρόλο. Ως εκ τούτου, 
οι δεξιότητες που αναφέρονται στη συνέχεια, καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα ανώτερων 
διοικητικών ρόλων και δεν αφορούν αποκλειστικά στο προφίλ του Υπεύθυνου Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης. Η επισήμανση αυτή είναι πολύ σημαντική για το σύγχρονο Compliance 
Officer που μπορεί πλέον να δει να ανοίγονται μπροστά του ευρύτερες προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης. 
 
1. Διαπραγμάτευση, πειθώ και επιρροή 
Η συμμετοχή του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης στη διαδικασία λήψης 
στρατηγικών αποφάσεων οδηγεί στην ανάγκη ανάπτυξης των διαπραγματευτικών του 
ικανοτήτων και της αύξησης της επιρροής του, τόσο προς τις επιχειρηματικές μονάδες όσο 
και προς την ανώτερη Διοίκηση και το ΔΣ. Ο Compliance Officer θα πρέπει να αναπτύξει 
δεξιότητες διαπραγμάτευσης και άσκησης πειθούς και επιρροής, τηρώντας εντούτοις, πάντα 
τις ισορροπίες που του επιβάλλουν τα όρια του ρόλου του. 
 
2. Συμβουλευτική 
Η παροχή συμβουλών από τον υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης προς όλα τα επίπεδα 
στελεχών ενός Οργανισμού, είναι μία αρμοδιότητα που καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του 
χρόνου του. Ο συμβουλευτικός ρόλος του Compliance Officer συνίσταται τόσο στην παροχή 
συμβουλών στο πλαίσιο αναμενόμενων έργων (projects) και τακτικών συναντήσεων με τη 
Διοίκηση και τις επιχειρηματικές μονάδες, όσο και στο πλαίσιο «επί τόπου» παροχής 
συμβουλών όταν προκύψει η ανάγκη από τις επιχειρηματικές μονάδες. Επομένως, 
απαιτείται η καλλιέργεια της δεξιότητας παροχής συμβουλών προσαρμοσμένη στην 
κατάλληλη μορφή επικοινωνίας. 
 
3. Διορατικότητα και ετοιμότητα 
Οι εξελίξεις στο θεσμικό αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών 
επιβάλλει να είναι οι Οργανισμοί σε κατάσταση ετοιμότητας ώστε να προσαρμοστούν και να 
ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα. Ο Compliance Officer καλείται να αναπτύξει 
διορατικότητα ώστε να μπορεί να εκτιμήσει τις πιθανές αντιδρά σεις των εποπτικών φορέων 
και των φορέων της αγοράς στις όποιες εξελίξεις, δηλαδή να μπορεί να προβεί σε πρόβλεψη 
και κατ’ επέκταση να συμβουλέψει τη Διοίκηση του Οργανισμού προς τη σωστή κατεύθυνση 
ενεργειών. Αυτή η δεξιότητα αναπτύσσεται τόσο με τη μελέτη του θεσμικού πλαισίου και 
των αντιδράσεων των εποπτικών φορέων σε παρεμφερείς καταστάσεις στο παρελθόν όσο 
φυσικά, και με την αυξανόμενη εμπειρία του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 
 
4. Ανθεκτικότητα σε συνθήκες «ψυχολογικής» πίεσης 
Η ύπαρξη εντάσεων και πολλές φορές αντιπαραθέσεων είναι μία πραγματικότητα στην 

καθημερινή εργασία του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Ο Compliance Officer  
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καλείται να διατηρήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στην επιχειρηματική πρωτοβουλία και 
δράση και στη συμμόρφωση με τους κανόνες του νομικού και κανονιστικού πλαισίου αλλά 
και τους κανόνες της επιχειρηματικής δεοντολογίας. Ως αποτέλεσμα αυτής της 
πραγματικότητας, καλείται να διαχειριστεί καταστάσεις όπου δέχεται πίεση από τις 
επιχειρηματικές μονάδες και τη Διοίκηση για να γνωμοδοτήσει θετικά και συνήθως σε πολύ 

στενά χρονικά πλαίσια για κάποια επιχειρηματική δράση. Εντούτοις, η ψυχραιμία και η ορθή 
διαχείριση τέτοιων καταστάσεων είναι αυτό που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς 
ο Compliance Officer θα πρέπει να προβεί στην ανάλυση που απαιτείται για τη γνωμοδότησή 
του, χωρίς να «παρασυρθεί» από την πίεση της κατάστασης. Σημειώνεται ότι η ουσιαστική 
διοικητική και οργανωτική ανεξαρτησία του Compliance Officer είναι απαραίτητη, ώστε να 
μπορεί να επιτελέσει απερίσπαστος την απαιτούμενη ανάλυση σε κάθε ζητούμενη 
κατάσταση. 
 

IV. Συνεχής προσαρμογή στις νέες εξελίξεις - Ο «μοντέρνος» Compliance Officer 
 
Η τεχνολογία συνεχώς προοδεύει και εξελίσσεται. Ειδικά για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
η χρήση των δυνατοτήτων Fintech από τη μία πλευρά ανοίγει νέους δρόμους προς την 
εξέλιξη του business και γενικότερα του λειτουργικού μοντέλου των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών και από την άλλη δημιουργεί προκλήσεις για το ρόλο του Compliance Officer, 
καθώς ο τελευταίος καλείται να εφαρμόσει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σε ένα ταχέως 
εξελισσόμενο περιβάλλον και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υστερεί σε γνώσεις ή ότι 

καθυστερεί την πρόοδο του οργανισμού θέτοντας αυστηρές και άκαμπτες δομές και 
απαιτήσεις που αγκυλώνουν την πορεία του business. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης 
(Artificial Intelligence) καθώς και της συνεχούς ανάπτυξης των δυνατοτήτων εκμάθησης των 
μηχανών (Machine Learning) προοδευτικά θα αφαιρέσει από τους Compliance Officers 
αρκετές από τις αρμοδιότητές τους, ιδιαίτερα αυτές που έχουν να κάνουν με τυποποιημένες 
εργασίες και ανάλυση δεδομένων. Μάλιστα, αυτή η διαπίστωση έχει θορυβήσει αρκετούς 
συναδέλφους ως προς το μέλλον του επαγγέλματος, καθώς από τη συνεχή στελέχωση των 
τμημάτων Compliance οι οργανισμοί ενδέχεται να μετακινηθούν σε πιο αυτοματοποιημένες 
λύσεις και επιλογές μακροπρόθεσμα μικρότερου κόστους. Η συνειδητοποίηση αυτής της 

αλλαγής θα πρέπει να εκληφθεί ως πρόκληση για την εξέλιξη και τον μετασχηματισμό του 
ρόλου και όχι ως απειλή για την υποβάθμιση ή την εξάλειψή του. Επομένως, ο ρόλος του 
Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης βρίσκεται και πάλι σε μία δυναμική φάση και θα 
πρέπει να αναπτυχθούν νέες δεξιότητες ή να αναπτυχθούν περισσότερο οι διοικητικές 
δεξιότητες. 
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1. Επιμόρφωση και παρακολούθηση των εξελίξεων 
Η ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση του Compliance Officer στα νέα δεδομένα και τεχνολογίες 
είναι επικτακτική. Ο σύγχρονος Compliance Officer θα πρέπει να γίνει κατά το δυνατόν «IT 
literate», να αποκτήσει εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τα νέα συστήματα 
μηχανογραφικών λύσεων, ώστε να είναι σε θέση αφενός να παρακολουθήσει τη γρήγορη 
εξέλιξη του business και αφετέρου να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών 
ώστε να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου μέσω 
αυτοματοποίησης ελέγχων και προληπτικών μηχανισμών (η σύγχρονη τάση “Regtech”). 
 
2. Ικανότητα προσαρμογής 
Περισσότερο σημαντικό ακόμα και από την εκπαίδευση και την επιμόρφωση είναι η ανάγκη 
να αναπτύξει ο Compliance Officer την ικανότητα προσαρμογής του στα καινούργια 
δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να «μετακινηθεί» από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις 
και να προσαρμόσει τόσο τον τρόπο σκέψης όσο και τον τρόπο αντιμετώπισης των 
ζητημάτων του business, ανάλυσης και εξεύρεσης λύσεων και παροχής συμβουλών στις 
επιχειρηματικές γραμμές και στη Διοίκηση. 
 
3. Κριτική ικανότητα 
Οι Compliance Officers θα επικεντρωθούν σε περισσότερο δημιουργικές εργασίες, οι οποίες 
απαιτούν κριτική σκέψη, ανάλυση και αξιολόγηση ποιοτικών στοιχείων, με σκοπό την 
παροχή ορθών συμβουλών στη Διοίκηση και στον οργανισμό αλλά και την επικοινωνία με τις 
εποπτικές αρχές. 
 
V. Συμπέρασμα 
 
Ζούμε και εργαζόμαστε σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον και θα πρέπει να αντιληφθούμε 
ότι ο ρόλος μας είναι διαρκώς εξελισσόμενος και η συμβολή μας καίρια, ιδιαίτερα στο να 
εντοπίζουμε τους κινδύνους από την εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στο εργασιακό 
μας περιβάλλον και στο να παρέχουμε τις κατάλληλες συμβουλές για την αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων αυτών. Οι Compliance Officers θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν 
ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι μία πραγματικότητα και θα συνεχίσει να «τρέχει» με 
γρήγορους ρυθμούς. Επομένως, η τεχνολογία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως σύμμαχος του 
Compliance Officer ώστε να απελευθερωθεί χρόνος για περισσότερο ποιοτική εργασία και 
συμβολή του στη διαχείριση του κανονιστικού κινδύνου. Οι εργασίες που μέχρι τώρα 
εκτελούνται σε τυποποιημένη βάση από τους Compliance Officers θα υποκατασταθούν από 
την αυτοματοποίηση μέσω της τεχνολογίας. Αυτό που δεν θα υποκατασταθεί θα είναι η 
επικοινωνία, η κριτική ανάλυση και η επιρροή του Compliance Officer καθώς και το ποιοτικό 
στοιχείο της δουλειάς τους ως προς τη λήψη αποφάσεων και την παροχή συμβουλών. 
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Αθήνα, 02 Οκτωβρίου, 2019.  
Με τη συμμετοχή 200 και πλέον στελεχών Κανονιστικής Συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία το 2nd COMPLIANCE FORUM «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στη νέα εποχή: 
τεχνολογία, μετασχηματισμός και εξωστρέφεια», του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), σε συνεργασία με την Palladian Conferences. 
To συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Divani 
Caravel στην Αθήνα. 
 
ΟΜΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
 
Ο κύριος Ευάγγελος Τσεκρέκος, Πρόεδρος ΔΣ του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ), κατά τον χαιρετισμό ανέφερε ότι: 
«Επιθυμία και στόχος μας είναι το συνέδριο του ΣΕΚΑΣΕ να εξελιχθεί σε θεσμό, ο οποίος θα 
ικανοποιεί τα ενδιαφέροντα των στελεχών της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, σε όλους τους 
κλάδους εάν είναι εφικτό, και θα ασχολείται με επίκαιρα θέματα. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να 
αναδείξουμε, αφενός τις νέες τεχνολογίες και τις ευκαιρίες που αυτές παρέχουν και αφετέρου τις 
προκλήσεις και τους κινδύνους που γεννούν για τους οργανισμούς, την Κανονιστική Συμμόρφωση 
και κατ’ επέκταση για τους Compliance Officers. Με άλλα λόγια θα επιδιώξουμε να αναλύσουμε 
πώς μετασχηματίζονται οι αγορές, οι επιχειρήσεις που υπηρετούμε και το ίδιο μας το επάγγελμα». 
«Η 4η βιομηχανική επανάσταση και το διαρκώς αυξανόμενο και πολύπλοκο κανονιστικό πλαίσιο 
αποτελούν δυο τάσεις της τελευταίας δεκαετίας, οι οποίες αλλάζουν τον ρόλο, τις αρμοδιότητες 
και τη θέση των επαγγελματιών της κανονιστικής συμμόρφωσης εντός των επιχειρήσεων, ανέφερε 
χαρακτηριστικά στο χαιρετισμό που απηύθυνε, ο κύριος Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Γενικός 
Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Ακόμη, σημείωσε ότι «στον ΣΕΒ 
πιστεύουμε ότι το ελληνικό επιχειρείν έχει προοπτική, αλλά πρέπει να κινηθεί με πολύ πιο γοργούς 
ρυθμούς για να μην μείνει εκτός παιχνιδιού. Με τις δράσεις μας προσπαθούμε να αναδείξουμε 
την προσέγγιση που απαιτείται τόσο ως προς τις αλλαγές που επιφέρει ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός στον τρόπο οργάνωσης των επιχειρήσεων, όσο και για το ρόλο που μπορεί να 
παίξει ο Compliance Officer.» 
H κυρία Ζέφη Νικολάου, Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος και Στέλεχος 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΕΤΕ, ο κύριος Βασίλης Παναγιωτίδης, Διευθυντής της 
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η κυρία Γιώτα Καραγεώργου, Operational Manager του Ινστιτούτου 
Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος και ο Σπυρίδων Κυρίτσης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών 
Χρηματιστηρίων Αθηνών, στους χαιρετισμούς τους τόνισαν τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η 
τεχνολογία την λειτουργία του τμήματος της Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 
Ο κύριος Θάνος Στεφανίδης, τ. Σύμβουλος Διοικήσεως της Τράπεζας της Ελλάδος επί θεμάτων 
Εποπτείας του Χ/Π Τομέα, f. Head of Compliance and Internal Audit, ACO-Greece of HSBC- Group 
in Greece, στην εισαγωγική ομιλία του αναφέρθηκε συνοπτικά στις σημαντικότερες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι Compliance Officers στο κατώφλι της 3ης δεκαετίας του 21ου αιώνα.  

Δελτίο Τύπου - Πάνω από 200 στελέχη του χώρου συμμετείχαν 

στο 2nd COMPLIANCE FORUM
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Ο κ. Στεφανίδης προέτρεψε τους Compliance Officers να αναλάβουν ουσιαστική προσωπική 
ευθύνη (πέραν της αντικειμενικής που επιβάλλεται από τη νομοθεσία) για αυτά που οι ίδιοι 
πράττουν και για εκείνα που συμβουλεύουν το προσωπικό της επιχείρησης και τη Διοίκηση στο 
πλαίσιο των καθηκόντων τους, χωρίς να αναλώνονται σε αυστηρότατη κατά γράμμα τήρηση των 
κατά περίπτωση προς εφαρμογή ρυθμιστικών κανόνων αλλά, αντίθετα, με τη διαλεκτική και σε 

βάθος κατανόηση και ερμηνεία του πνεύματός τους να συμβάλουν στην επίτευξη του διττού 
στόχου της ελαχιστοποίησης του κανονιστικού κινδύνου παράλληλα με την επίτευξη των νόμιμων 
επιχειρηματικών στόχων της επιχείρησης. Δήλωσε δε, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, αισιόδοξος 
ότι με τον τρόπο αυτό και με την επαναφορά, όπως πρότεινε, του ανθρώπινου παράγοντα στο 
επίκεντρο της όλης διαδικασίας κανονιστικής συμμόρφωσης, οι εξαιρετικά υψηλού επιπέδου και 
ήδη άριστα εκπαιδευμένοι σύγχρονοι Λειτουργοί Κανονιστικής Συμμόρφωσης θα επιτύχουν να 
φέρουν αποτελεσματικά σε πέρας το δύσκολο και υπεύθυνο έργο που τους έχει ανατεθεί. 
 

Ο κύριος Brendan Leddy, Chief Compliance Officer and Head of Risk της Tellimer, UK, κατά την 
ομιλία του μας παρουσίασε τον εκσυγχρονισμό της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.  
Στην πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, ο τρόπος με τον οποίο 
η τεχνολογία και η Οδηγία PSD2 αλλάζουν την παραδοσιακή τραπεζική και μαζί μετασχηματίζουν 
τον ρόλο, τις απαιτήσεις και τις δεξιότητες του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.  
 
Συγκεκριμένα, ο κύριος Δημήτρης Παππάς, Head of Transparency & Regulatory Monitoring 
Division, Group Compliance της Τράπεζας Eurobank, αναφέρθηκε στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό 

και στο Open Banking και ειδικότερα στις προκλήσεις και τους κινδύνους που εμπεριέχουν αυτά 
και με συνοπτικό τρόπο παρουσίασε πώς δύναται να μετατραπούν σε επιτυχημένα projects, 
εμπειρίες και γνώσεις για τον Compliance Officer. Ο κύριος Σπύρος Λούρος, Digital & New Business 
Development Director της OTE – Cosmote, τόνισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημιουργεί 
νέες καταναλωτικές συνήθειες, οι οποίες απαιτούν επαναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού 
μοντέλου και της βιομηχανίας στην οποία απευθύνεται η κάθε εταιρεία. Τέλος, υπογράμμισε ότι 
το νέο επιχειρηματικό μοντέλο απαιτεί ένα πρόγραμμα κανονιστικής συμμόρφωσης με σκοπό, 
μεταξύ άλλων, να προστατευθούν τα συμφέροντα της εταιρείας, των εργαζομένων, των πελατών, 
των προμηθευτών και των επενδυτών, να αποφευχθούν νομικά και οικονομικά ρίσκα αλλά και να 

διαφυλαχθεί η φήμη της εταιρείας. Η κυρία Σοφία Μπίζα, Δικηγόρος LL.M., Compliance & Data 
Protection Manager της Praxiabank, αναφέρθηκε στη νέα δυνατότητα του Digital Onboarding, στις 
προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργεί στα στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Στην 
παρουσίασή της, αφού ανέφερε τους λόγους για τους οποίους το Digital Onboarding είναι 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και όχι ανάγκη, παρουσίασε το προφίλ του νέου υπαλλήλου 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
κατανοεί τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, καθώς και τις ανάγκες της επιχείρησης. 
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Ο κύριος Αστυάναξ Κανακάκης, Co-Founder and CEO της Norbloc, παρουσίασε την τεχνολογία και 
τις πλατφόρμες που έχουν διαμορφωθεί, μέσω των οποίων παρέχονται οι νέες υπηρεσίες για το 
“Know Your Customer”. Στη συνέχεια, η κυρία Νατάσα Μαυρομμάτη, Group Data Privacy Counsel 
της Deutsche Bank, ανέφερε στην παρουσίαση της, μεταξύ άλλων, ποιος είναι ο ρόλος της 
Τεχνολογίας στη Συμμόρφωση με τον GDPR. Τέλος, η κυρία Ευθαλία Σαρρή, Lawyer, General 
Counsel's Division της Financial Conduct Authority, παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζει το FCA το Artificial Intelligence & Innovation, ενθαρρύνοντας καινοτόμες 
επιχειρήσεις να υποβάλλουν τις προτάσεις  τους. 
 
Κατά τη δεύτερη θεματική ενότητα του συνεδρίου συζητήθηκε το ρυθμιστικό καθεστώς που 
δημιουργήθηκε με την υιοθέτηση των Οδηγιών IDD και MiFID ΙΙ. Συγκεκριμένα ο κύριος Δημήτρης 
Αυγητίδης, Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου - Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
έθεσε κατά την παρουσίαση του το ερώτημα κατά πόσο η MiFID ΙΙ εισάγει μια νέα εποχή για την 
προστασία των επενδυτών. Στη συνέχεια, η κυρία Δανάη Μανουσάκη, Επικεφαλής Διεύθυνσης 
Market και Internal Conduct, Group Compliance της Τράπεζας Eurobank, σημείωσε ότι η 
συμμόρφωση με το Κανονιστικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο είναι συνυφασμένη με την Εταιρική 
Κουλτούρα της Eurobank και κατέληξε ότι προτεραιότητα της Τράπεζας είναι η προστασία του 
πελάτη. Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και η παρουσίαση του κύριου Νίκου Μαρκόπουλου, 
Δικηγόρος MSc, CFE, Επικεφαλής Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της INTERAMERICAN, 
με τίτλο «Το νέο πλαίσιο για τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων  -  Προκλήσεις εφαρμογής 
και συμμόρφωσης». 
 
O κύριος Λευτέρης Αναστασάκης, Αντιπρόεδρος της εταιρείας Priority, αναφέρθηκε στο λογισμικό 
GRC, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημερινό όχημα εξέλιξης στην εταιρική διακυβέρνηση. 
Καταλήγοντας, τόνισε ότι «η συμμόρφωση αποτελεί συλλογική προσπάθεια του συνόλου του 
προσωπικού κάθε εταιρείας, όχι μόνο του εκάστοτε υπευθύνου». 
 
Στη συνέχεια, κατά την τρίτη θεματική ενότητα παρουσιάστηκε η εξέλιξη και οι τάσεις του 
κοινοτικού και εθνικού δικαίου αναφορικά με το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες από τον κύριο Χάρη Καραμπέλη, Counsel της Lambadarios Law 
Firm. Ενώ η κυρία  Έλενα Παπαχρήστου, Partner της Zepos&Yannopoulos αναφέρθηκε στην 
εφαρμογή του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων σε συμμόρφωση με την 4η και 5η 
Κοινοτική Οδηγία. Ο κύριος Τάσσος Ρεπάκης, Head of Legal & Compliance της CoinSchedule 
υπογράμμισε την εφαρμογή των διατάξεων της 5ης Οδηγίας για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος 
βρώμικου χρήματος στις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα. 
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Τέλος, κατά την τελευταία ενότητα του συνεδρίου τέθηκαν τα ζητήματα ηθικής στο νέο ψηφιακό 
οργανισμό, όπως εταιρική διακυβέρνηση, θέματα σύγκρουσης συμφερόντων κ.λπ. 
 
Ο κύριος Γρηγόρης Λαζαράκος, Αν. Καθηγητής στο Συνταγματικό Δίκαιο, διαχειριστής εταίρος, 
L&L Law Firm και πρώην αν. μέλος στην ΑΠΔΠΧ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον κρίσιμο ρόλο του 

AML Officer για την παραμετροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων ΑML και τον εντοπισμό 
προσώπων πού βρίσκονται σε λίστες κυρώσεων αλλά και την παράλληλη  ανάγκη προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων των πελατών. Τις τέσσερις προκλήσεις της Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
στη νέα ψηφιακή εποχή παρουσίασε ο Ιωάννης Ταλασλής, Pharmaceuticals Compliance 
Excellence Manager της Merck Serono. Ο κύριος Jürgen Rennert, Vice President Compliance 
Europe & Compliance Real Estate της Deutsche Telekom AG, αναφέρθηκε στη στρατηγική της 
Deutsche Telecom σχετικά με το Artificial Intelligence και τα Digital Ethics της εταιρείας. Ενώ, η 
κυρία Εύη Μαθιού, ανέλυσε τα εργαλεία διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης στη νέα 
ψηφιακή εποχή.  
 
Χρυσός χορηγός του συνεδρίου ήταν η Praxiabank, Αργυροί Χορηγοί ήταν Eurobank και ΟΤΕ, 
εταιρείες Contributors Norbloc και Priority και Υποστηρικτές Infocredit Group και Refinitiv. Χορηγοί 
επικοινωνίας του συνεδρίου ήταν η ιστοσελίδα Insider.gr, Ιnsurance Daily News, το περιοδικό 
Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ και Ασφαλιστική Αγορά και το Newsletter BNB Daily, ενώ Scientific 
Partner ήταν οι Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ. 
 

Σημειώνεται ότι το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την αιγίδα του International Compliance  
Association, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της 
Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, του Ελληνικού 
Ινστιτούτου κατά της Απάτης, της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, της Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εταιρειών και του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών. 
 
Το συνέδριο συντόνισαν η δημοσιογράφος Βάσω Αγγελέτου και ο δημοσιογράφος και δικηγόρος 
Αντώνης Παπαγιαννίδης. 
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Για περισσότερες πληροφορίες:  
http://palladianconferences.gr/ 
κα Κωνσταντίνα Συλλέου, Conferences Executive, Palladian Communications Specialists 
τηλ. (+30) 210 3392321-2, e-mail: conferences@palladian.gr 
κ. Κωστή Στεφάνου, Media Relations Manager, Palladian Communications Specialists 
τηλ. (+30) 210 3392321-2, e-mail: stefanou@palladian.gr 
 
Σημειώσεις για τον συντάκτη: 

 
Η PALLADIANCONFERENCES (www.palladianconferences.gr) αποτελεί ένα νέο, ανεξάρτητο 
business unit της PALLADIAN COMMUNICATION SPECIALISTS με αντικείμενο τη διοργάνωση 
συνεδρίων. Ο επικεφαλής του, Γρηγόρης Λεωνίδης, είναι διευθυντικό στέλεχος με μακρά εμπειρία 
στο marketing, την επικοινωνία και τα συνέδρια.  
Η PALLADIAN COMMUNICATION SPECIALISTS (www.palladian.gr) είναι εταιρία συμβούλων 
στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στις εξής υπηρεσίες: communication strategy 
development, media relations, public affairs, crisis & issues management.  

 
Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) ιδρύθηκε τον Μάιο 
του 2016 και αποτελεί τον επίσημο φορέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Ελλάδα. Κύριος στόχος 
του είναι να προαγάγει και να διαδώσει το πλαίσιο λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
και να ενισχύσει τον ρόλο των Υπευθύνων αυτής, στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον.  
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.compliance.gr 
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Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο έρευνας ασυνήθιστων και 

ύποπτων συναλλαγών – Εμπόδια που αντιμετωπίζουν σήμερα τα 

αρμόδια στελέχη και προτάσεις βελτίωσης του Ελληνικού 

χρηματοπιστωτικού τομέα. 

(Joanna Kozlowska, Compliance and Financial Crime professional)
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Το μέγεθος και η γεωγραφική εμβέλεια των χρηματαγορών 

εκθέτει τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε διεθνές ή 

περιφερειακό επίπεδο σε υψηλότερους κινδύνους από εκείνες 

που δραστηριοποιούνται μόνο τοπικά σχετικά με το Ξέπλυμα 

Χρήματος («ΞΧ»), τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας («ΧΤ») 

και τις Οικονομικές Κυρώσεις. ΟΙ κύριοι λόγοι είναι οι 

δικαιοδοτικές διαφορές και οι διαδικαστικές δυσχέρειες. 

Ειδικότερα οι διαφορές στη νομοθεσία και οι διαχειριστικές 

δυσχέρειες επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα ανταλλαγής 

πληροφοριών, η οποία είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση των 

προαναφερθέντων κινδύνων. Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών βρίσκονται στο 

επίκεντρο της 4ης και 5ης οδηγίας της Ε.Ε. σχετικά με την αντιμετώπιση  ΞΧ/ΧΤ, καθώς και των 

σχετικών συστάσεων της FATF. Οι εν λόγω κανονισμοί και συστάσεις στοχεύουν στην 

υιοθέτηση κουλτούρας συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα: μεταξύ κρατών, μονάδων 

υποστήριξης του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους (ΑΔΣ) και Εποπτικών Αρχών. 

Την ίδια στιγμή η πραγματικότητα απέχει πολύ από την επιδιωκόμενη κατεύθυνση. Οι 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές ανησυχούν για τις αδυναμίες των πλαισίων ελέγχου που 

εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα ειδικά για την παρακολούθηση και αναφορά ύποπτων 

συναλλαγών σε τομείς με μεγάλο όγκο συναλλαγών. Επιπλέον φαίνεται ότι η ανάπτυξη 

επαρκών αξιολογήσεων του ρίσκου ΞΧ/ΧΤ του πιστωτικού ιδρύματος  και των πελατών τoυ 

εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για αυτά. Πρόσφατη έρευνα αποκαλύπτει ότι μόνο το 

10% των πρωτοπόρων στο τομέα της αντιμετώπισης οικονομικού εγκλήματος πιστεύουν ότι 

η διαθέσιμη πληροφόρηση μέσα στον οργανισμό τους είναι αρκετή για την αντιμετώπιση της 

σχετικής πρόκλησης. 

Η συνεργασία και η σωστή ανταλλαγή πληροφοριών είναι εξαιρετικά σημαντική σε όλα τα 

επίπεδα του πλαισίου διαχείρισης του χρηματοοικονομικού εγκλήματος και έχει ακόμη 

μεγαλύτερη σημασία στη διαχείριση σύνθετων περιπτώσεων ΞΧ/ΧΤ που απαιτούν 

συνεργασία μέσα στο ίδιο το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή στον χρηματοοικονομικό όμιλο ή 

με τρίτους. 

Το άρθρο αυτό θα εστιάσει στο ζήτημα ανταλλαγής πληροφοριών για το σκοπό της έρευνας 

ΞΧ/ ΧΤ, στο ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο και την καθημερινή πραγματικότητα των 

επαγγελματιών που ασχολούνται με την καταπολέμηση του ΞΧ/ΧΤ («επαγγελματίες AML»). 
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Η παραπομπή σε νόμους και κανονισμούς περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Σε καμιά 

περίπτωση αυτό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παράλειψη αξιολόγησης των 

νόμων,κανονισμών ή απαιτήσεων για τη διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα 

με το υφιστάμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Στόχος του άρθρου είναι η παροχή γενικής 

επισκόπησης της τρέχουσας κατάστασης και της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι 

επαγγελματίες AML στην Ελλάδα, η οποίακαλεί για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ένας από 

τους τομείς στους οποίους πρέπει να γίνουν αλλαγές είναι η ανταλλαγή πληροφοριών. 

Υπάρχει άμεση ανάγκη για ενέργειες στο πλαίσιο της τοπικής κοινότητας επαγγελματιών 

AML για να διασφαλιστεί ότι μπορούμε να ανταλλάσσουμε «υπεύθυνα» πληροφορίες, όπου 

απαιτείται, καταρχήν εντός οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο χρηματοπιστωτικό όμιλο 

καθώς και με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αρχές. Ως «υπεύθυνη» κοινή χρήση 

εννοώ τη νόμιμη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων μερών για τους σκοπούς 

της πρόληψης του ΞΠ/ΧΤ. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι απαραίτητη για να κάνουμε τη 

δουλειά μας σωστά. Είναι καιρός να δράσουμε για ένα καλύτερο μέλλον. 

Πολλά πρέπει να γίνουν προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή 

πληροφοριών για το σκοπό της διερεύνησης των υποθέσεων ΞΧ/ΧΤ σε εθνικό επίπεδο. Οι 

κύριοι τομείς στους οποίους πρέπει να γίνουν βελτιώσεις είναι οι εξής: 

- αποτελεσματικότερη διαδικασία και εργαλεία για την ανταλλαγή πληροφοριών εντός κάθε 

οντότητας καθώς και μεταξύ οντοτήτων που αποτελούν μέρος του ίδιου χρηματοπιστωτικού 

ομίλου, 

- διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εγχώριων χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων ή/και Υπόχρεων Προσώπων, 

- αποτελεσματικότερη διαδικασία και εργαλεία για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

Υπόχρεων Οργανισμών, των Εποπτικών Αρχών και άλλων αρχών επιβολής του νόμου. 
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Κοινή χρήση πληροφοριών σε επίπεδο οντότητας και ομίλου 

Η ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο ομάδας αντιπροσωπεύει σχετικά λιγότερες νομικές ή 

κανονιστικές προκλήσεις, σε σύγκριση με την ευρύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Το άρθρο 

27 του Ν. 4557/2018 απαγορεύει την γνωστοποίηση στον υπό έρευνα πελάτη ή σε τρίτους 

ότι πληροφορία σχετικά με αυτόν θα διαβιβασθεί ή έχει διαβιβαστεί δεόντως ή ότι θα 

διεξαχθεί έρευνα ή διερεύνηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (tipping off). Αντίθετα, η πληροφόρηση αυτή μπορεί να 

μοιράζεται μεταξύ των διευθυντών και των υπαλλήλων του Υπόχρεου Οργανισμού, εφόσον 

γίνεται με βάση την αρχή της ελάχιστης γνώσης, (need to know basis), σύμφωνα με τις 

σχετικές πολιτικές του Οργανισμού για την ασφάλεια των πληροφοριών και την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων. Πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη τα συγκεκριμένα 

στοιχεία ή η κάθε περίπτωση, και ιδίως οι κίνδυνοι που απορρέουν από την πιθανότητα τα 

εν λόγω πρόσωπα να ανακαλύψουν τυχαία ή σκόπιμα τις πληροφορίες αυτές ή ακόμα 

χειρότερα να εμπλέκονται σε αδίκημα ΞΧ/ΧΤ. Από την άλλη πλευρά, η επιβολή πολλών 

περιορισμών στην ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη φάση της έρευνας (πριν από την 

υποβολή Αναφοράς Ύποπτης Συναλλαγής «SAR») μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή 

αξιολόγηση κάποιας περίπτωσης ή στην πρόκληση λανθασμένων συμπερασμάτων. Για το 

λόγο αυτό, πρέπει καταρχήν να υπάρχει τυποποιημένη διαδικασία ανταλλαγής 

πληροφοριών πριν και μετά τo SAR. Βέβαιαο κάθε επαγγελματίας AML πρέπει ταυτόχρονα 

να είναι σε θέση να αυξάνει ή να περιορίζει την ανταλλαγή πληροφοριών σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας. 

Το άρθρο 36 του Ν. 4557/2018, ασχολείται με την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών σε 

επίπεδο Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ανταλλαγής πληροφοριών εντός 

του ομίλου, με ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν πιθανές διασυνοριακές συγκρούσεις νόμων 

και κανονισμών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και με το ζήτημα των υποκαταστημάτων 

και θυγατρικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες  που ανήκουν κατά πλειοψηφία 

σε Υπόχρεα Πρόσωπα. Η παρ. 5 του άρθρου 36 ορίζει ότι οι πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται σε ΑΥΣ μπορούν να μοιράζονται εντός του Ομίλου, εκτός εάν δοθεί 

αντίθετη εντολή από την Αρμόδια Αρχή ΞΧ/ΧΤ. 
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Ενόψει των ανωτέρω από νομική και κανονιστική άποψη, δεν υπάρχουν σημαντικά εμπόδια 

στην υπεύθυνη ανταλλαγή πληροφοριών εντός του ίδιου του Οργανισμού ή του 

χρηματοπιστωτικού ομίλου στον οποίο ανήκει. Ωστόσο, στην πράξη, ο αποτελεσματικός 

εντοπισμός των σχετικών πληροφοριών και η διαβίβασή τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από το επίπεδο ενοποίησης του πλαισίου πρόληψης ΞΧ/ΧΤ  σε κάθε χρηματοπιστωτικό 

όμιλο. Με άλλα λόγια, ενώ τα νομικά ή κανονιστικά εμπόδια για την ανταλλαγή 

πληροφοριών μπορούν να αντιμετωπιστούν, ο κατακερματισμός των διαδικασιών και των 

συστημάτων πληροφορικής που υποστηρίζουν τη συμμόρφωση με την νομοθεσία για την 

καταπολέμηση ΞΧ/ΧΤ ενδέχεται να αποτρέψουν την αποτελεσματική ανταλλαγή 

πληροφοριών και κατ’ επέκταση τη σχετική έρευνα. Οι σε επίπεδο ομίλου κεντρικές 

υπηρεσίες (Hubs) των Ελληνικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών βρίσκονται ακόμα σε 

αρχικό στάδιο, χωρίς να έχουν ακόμη εκπονηθεί σοβαρά σχέδια ουσιαστικής συγκρότησής 

τους. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη για τους Ελληνικούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους 

δεδομένου του αντίκτυπου της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά εξακολουθεί να προκαλεί 

πρόβλημα αφενός για τις καθημερινές δραστηριότητες και αφετέρου για τον 

βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της λειτουργίας των μονάδων 

καταπολέμησης ΞΧ/ΧΤ καθώς και των επαγγελματιών που εργάζονται σε αυτές. 

Κοινοποίηση πληροφοριών μεταξύ Ελληνικών Υπόχρεων Προσώπων 

Το άρθρο 28 παρ. 3 ορίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τον ίδιο πελάτη και τη συναλλαγή 
ή δραστηριότητα που συμμετέχουν από κοινού μπορεί να ανταλλάσσεται μεταξύ ορισμένων  
Υπόχρεων Προσώπων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία ή επαγγελματικό κλάδο . Ούτε ο 
νόμος ούτε οι κανονισμοί ούτε πρόσθετες διευκρινίσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος 
παρέχουν περαιτέρω οδηγίες σχετικά με το ποιος, πότε και πώς μπορεί να μοιράζονται αυτές 
τις πληροφορίες, ούτε ποια είναι η έκταση των πληροφοριών που μπορούν να μοιραστούν. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από αυτή την κατάσταση είναι αρκετά προφανές και εύκολο 
να συναχθεί: οι επαγγελματίες AML δεν επικοινωνούν μεταξύ τους γιατί φοβούνται πιθανές 
συνέπειες για τους ίδιους ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εκπροσωπούν. Έτσι 
υφίσταται ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς προηγούμενη οργάνωση ή συνεννόηση, 
κατακερματισμένα και αποσπασματικά. Συνεπώς ο αντίκτυπος του προβλήματος αυτού σε 
κάθε Υπόχρεο Πρόσωπο κατά τη διάρκεια των τρεχουσών ερευνών ή στις δραστηριότητες 
που ακολουθούν μετά την υποβολή Αναφοράς Ύποπτης Συναλλαγής  καθίσταται φανερός.  
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Ανταλλαγή πληροφοριών με τη Αρχή Καταπολέμησης ΞΧ/ΧΤ 

Η αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων ή συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης ΞΧ/ΧΤ 

διέπεται από το άρθρο 22 του νόμου 4557/2018. Η υποβολή των αναφορων διενεργείται 

μέσω συγκεκριμένου συστήματος και τυχόν επιπλέον πληροφορίες ή έγγραφα παρέχονται 

κατά τον ίδιο τρόπο. Οι επαγγελματίες AML που συμμετέχουν στην καθημερινή 

δραστηριότητα αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα κατά τη χρησιμοποίηση του εν λόγω 

συστήματος (π.χ. απόδοση, ταχύτητα, πρόσβαση), αλλά η λειτουργία του παρέχει σε γενικές 

γραμμές ένα ασφαλές πλαίσιο για την επικοινωνία μεταξύ Πιστωτικού Ιδρύματος και Αρχής 

Καταπολέμησης ΞΧ/ΧΤ. Μετά την υποβολή της αναφορας συνήθως ακολουθεί επικοινωνία 

μεταξύ των επαγγελματιών AML και των υπαλλήλων της Αρχής Καταπολέμησης ΞΧ/ΧΤ.  

Η δυνατότητες  του συστήματος να συλλέγει και να αναλύει δεδομένα από την πλευρά της 

Αρχής Καταπολέμησης ΞΧ/ΧΤ δεν ανήκει στη σφαίρα των γνώσεων μου, ωστόσο αν κρίνω ως 

χρήστης από την πλευρά του Πιστωτικού Συστήματος δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι 

κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει αξιόπιστα ότι το συγκεκριμένο σύστημα απαντά στις 

απαιτήσεις των καιρών.  

Τέλος,  ενώ αναμφισβήτητα το ζήτημα της διαβίβασης πληροφοριών εκ μέρους της Αρχής 

Καταπολέμησης ΞΧ/ΧΤ σχετικά με τρέχουσες ή ακόμη κλειστές έρευνες είναι γενικά 

κατανοητό δεδομένων των θεμάτων απορρήτου και εμπιστευτικότητας που προκύπτουν σε 

τέτοιες καταστάσεις, η έλλειψη επικοινωνίας κάποιας ουσιώδους πληροφορίας ή 

κατεύθυνσης σχετικά με υποβληθείσες αναφορές  αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην 

αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ΞΧ/ΧΤ από τα πιστωτικά ιδρύματα.  Επίσης κατά 

τα τελευταία χρόνια υπάρχουν περιπτώσεις διαρροής πληροφοριών σχετικά με διεξαγόμενες 

έρευνες από την Αρχή Καταπολέμησης ΞΧ/ΧΤ, οι οποίες αναμφίβολα διαταράσσουν και 

θέτουν σε κίνδυνο τον κοινό μας στόχο, ο οποίος είναι η πρόληψη του ΞΧ/ΧΤ στην Ελλάδα.  
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Το συμπέρασμα από τα ζητήματα που αναλύθηκαν ανωτέρω δεν είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικό. Η σύγκριση με πιο προηγμένες δικαιοδοσίες και κράτη φανερώνει ότι σε 

περίπτωση που δεν λάβουμε άμεσα συγκεκριμένα μέτρα σε διάφορα επίπεδα, θα μείνουμε 

πολύ πίσω. Διάφορες πρωτοβουλίες διαβούλευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας υλοποίησης 

της 4ης και 5ης κοινοτικής οδηγίας για το ΞΧ/ΧΤ στην Ελλάδα αποτελούν ευκαιρία για 

περαιτέρω συζητήσεις και ενέργειες σε κάθε τομέα και με αλλαγή των πολιτικών και 

διαδικασιών ΞΧ/ΧΤ των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα πρωτοβουλίες 

μπορούν να αναληφθούν σε πολλαπλά επίπεδα όπως: 

- Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – μπορούν να ενισχύσουν την υπεύθυνη ανταλλαγή 

πληροφοριών με την καθιέρωση σαφούς διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 

συγκεκριμένων ομάδων. Πρέπει να εξετάσουν τη χρήση τεχνολογίας για να ενισχύσουν τις 

ήδη υπάρχουσες διαδικασίες και να συμπεριλάβουν καινούργια σχέδια. 

- Έναρξη διαβουλεύσεων σε επίπεδο κλάδου σχετικά με την καθιέρωση διαδικασίας 

ανταλλαγής πληροφοριών στην Ελλάδα (π.χ. παρόμοια με την ανταλλαγή εθελοντικών 

πληροφοριών βάσει του άρθρου 314 (β) του νόμου PATRIOT των ΗΠΑ). 

 - Επανεξέταση της διαδικασίας υποβολής ΑΥΣ - Η διαδικασία υποβολής ΑΥΣ σε συστημικό 

επίπεδο πρέπει να επανασχεδιαστεί και να βελτιωθεί μέσω: της αυτοματοποίησης των ροών 

δεδομένων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη Αρχή Καταπολέμησης ΞΧ/ΧΤ και στα 

όργανα διερεύνησης. την κεντρική ανάλυση των συναλλακτικών δεδομένων όλων των 

υποχρεωμένων ιδρυμάτων και τη χρήση προηγμένων μεθοδολογιών και τεχνικών. Η 

πρωτοβουλία αυτή πρέπει να καθοδηγείται από την Αρχή Καταπολέμησης ΞΧ/ΧΤ σε στενή 

συνεργασία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόφαση 

σχετικά με την συμμετοχή στο "goAML". 

- Πρέπει να εξεταστεί η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα - είναι ανάγκη να ξεκινήσει ουσιαστική συνεργασία 

μεταξύ διαφόρων μερών από το στενό δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα με στόχο την 

ενίσχυση της καταπολέμησης του ΞΧ και την εισαγωγή μιας πιο συνεργατικής προσέγγισης. 

Τέτοιες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν: τον εντοπισμό και την αξιολόγηση του κινδύνου που 

διαμοιράζονται μεταξύ όλων των μερών, τον καθορισμό προτύπων για την παρακολούθηση 

των συναλλαγών, την ανταλλαγή πληροφοριών για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πρέπει να 

ληφθούν υπόψη παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής από άλλες χώρες και φορείς όπως της 

κοινής ομάδας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (JMLIT) στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, την σύμπραξη τομέα ΞΧ/ΧΤ (ACIP) στη Συγκαπούρη και την Fintel Alliance 

(FINTEL) στην Αυστραλία. 
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Παραπομπές:  
https://eba.europa.eu/esas-highlight-money-laundering-and-terrorist-financing-risks-in-the-
eu-financial-sector 
https://rusi.org/commentary/addressing-abuse-trade-money-laundering-purposes 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-340-F1-EN-MAIN-
PART-1.PDF 
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/314bfactsheet.pdf 
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/314bInfographic.pdf 
https://unite.un.org/goaml/ 
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/national-economic-crime-centre 
https://abs.org.sg/industry-guidelines/aml-cft-industry-partnership 
https://www.austrac.gov.au/about-us/fintel-alliance 
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/cntrng-crm/hmn-trffckng/index-en.aspx 
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