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Αγαπητά μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι,  

Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ)  εύχεται σε όλους Καλή Χρονιά, με υγεία 

και επιτυχίες προσωπικά και επαγγελματικά! 

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος η κοπή της 

πίτας του Συνδέσμου μας, στις 4 Φεβρουαρίου 2019 στο 

κτίριο «Κωστής Παλαμάς». Μπορείτε να δείτε φωτογραφικό 

υλικό από την εκδήλωση τόσο στο παρόν τεύχος του newsletterμας όσο και στην 

ιστοσελίδα μας. 

Σχετικά με τις δράσεις του Συνδέσμου μας κατά το προηγούμενο διάστημα, ο 

ΣΕΚΑΣΕ κατάρτισε ad hoc Ομάδα Εργασίας και υπέβαλε πρόταση στη διαβούλευση 

σχετικά με την αναθεώρηση του ν.3016/2002 «περί Εταιρικής Διακυβέρνησης», 

ενώ κατόπιν προσκλήσεως του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) 

αντιπροσωπεία του Συνδέσμου παρουσίασε διεξοδικά τις προτάσεις του. 

Οι θέσεις του ΣΕΚΑΣΕ βρήκαν σύμφωνη επί της αρχής την ΕΚ, παρόλο που έκρινε ότι 

η χρονική συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή ώστε να δημιουργηθεί σχετική νομοθετική 

πρόβλεψη για την υποχρεωτική σύσταση και λειτουργία μονάδας Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης από τις εισηγμένες εταιρείες. Ωστόσο, θεώρησε σκόπιμο η 

λειτουργία της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στις εν λόγω εταιρείες να υποστηριχθεί 

μέσω των ακόλουθων δράσεων: 

α)  Την κοινή παρουσίαση και προώθηση από την ΕΚ των θέσεων και προτάσεων του 

Συνδέσμου μας στην ΕΧΑΕ, ώστε μέσω αυτής να υπάρξει σχετική πρόβλεψη για 

τη σύσταση και λειτουργία μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, βάσει 

κριτηρίων εισαγωγής και διαπραγμάτευσης. 

β)  Την κοινοποίηση Επίσημης Δήλωσης Προθέσεων από την ΕΚ στις εποπτευόμενες 

εισηγμένες εταιρείες με την οποία θα τους ανακοινώνει την πρόθεσή της να 

ενισχύσει στο άμεσο μέλλον τη λειτουργία της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, στο 

πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

γ)  Την κυκλοφορία από την ΕΚ σχετικής Εγκυκλίου προς τις εποπτευόμενες 

εισηγμένες εταιρείες με την οποία θα τους τονίζει τα οφέλη από τη σύσταση και 

λειτουργία μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο πλαίσιο των διεθνών 

Βέλτιστων Πρακτικών. 
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Κατά τη συζήτηση δεν έγινε περαιτέρω εξειδίκευση, ή αναφορά στο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, ωστόσο η ΕΚ άφησε να 

εννοηθεί πως αυτές θα μπορούσαν να υλοποιηθούν αυτοτελώς η/και συνδυαστικά 

σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. 

Σε άλλες δράσεις, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τα μέλη μας ότι 

πραγματοποιήθηκεμε μεγάλη επιτυχία στο Βερολίνο το Ετήσιο Συνέδριο του 

Γερμανικού Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

(Berufsverbandder Compliance Manager – BCM), στο οποίο συμμετείχαμε με την κα 

Μαρία Σαράντη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,ως ομιλητή, 

πραγματοποιώντας έτσι και την πρώτη διεθνή παρουσία μας. Με κεντρικό άξονα 

την «Εξέλιξη της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στηνΕλλάδα», η ομιλήτρια 

αναφέρθηκε στην αρχική θεσμοθέτηση των ΜονάδωνΚανονιστικής Συμμόρφωσης, 

την εξέλιξη του ρόλου των ΥπευθύνωνΚανονιστικής Συμμόρφωσης και τον τρόπο 

που επηρεάστηκε η λειτουργίααπό την οικονομική κρίση. Επίσης, έγινε αναφορά 

στην ίδρυση και τηνανάπτυξη του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης. 

Τέλος, στο περιθώριο των εργασιών του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση 

με εκπροσώπουςτων Συνδέσμων Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

Γερμανίας καιΓαλλίας, στην οποία συζητήθηκαν τα εξής θέματα: 

- Ανάπτυξη της συνεργασίας μας, με αμοιβαία ενημέρωση για τις 

δραστηριότητες των Συνδέσμων και την ανταλλαγή άρθρων που έχουν 

δημοσιευθεί στα Newsletters των Συνδέσμων. 

- Δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου Επαγγελματιών ΚανονιστικήςΣυμμόρφωσης, 

για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των Συνδέσμωνκαι την ανάπτυξη 

κοινών δράσεων. 

Στο έτος που ήδη διανύουμε σκοπεύουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις δράσεις 

προβολής της κανονιστικής συμμόρφωσης, σχεδιάζουμε το επόμενο συνέδριό μας 

για τον Σεπτέμβριο 2019 και θα επιδιώξουμε τις διεθνείς συνεργασίες με άλλους 

Συνδέσμους. 

Με εκτίμηση, 

Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΣΕ 
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Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 
(General Data Protection Regulation, GDPR) τέθηκε σε 
υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδόν ένα χρόνο πριν 
(25/05/18), διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό 
πλαίσιο για όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες 
επιχειρήσεις, καθώς και τις κρατικές αρχές, που με 

οποιονδήποτε τρόπο συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται και εν γένει διαχειρίζονται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών, σχετιζόμενων με τους πελάτες τους, 
εργαζομένων, συνεργατών ή άλλων φυσικών προσώπων. Ως εκ τούτου, υπόκεινται 
στην τήρησή του όλες οι επιχειρήσεις, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον 
τα δεδομένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες1. 
 
Η υποχρεωτικότητα του ευρωπαϊκού νομοθετήματος, αλλά κυρίως τα υψηλά 
πρόστιμα για τους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις του, οδήγησε τις 
επιχειρήσεις - ιδίως τις μεγάλες ή εκείνες που ανήκουν σε διεθνείς ομίλους - σε έναν 
αγώνα δρόμου για να αλλάξουν τον τρόπο συλλογής δεδομένων τους. 
 
Οι νέες ρυθμίσεις, που θέτουν μια σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώσεων στις 

επιχειρήσεις, δεν περιορίζονται στις εμπορικές συναλλαγές, αλλά αφορούν σε ένα 

ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται και η 

δημοσιογραφία. Το μιντιακό τοπίο μετασχηματίζεται δομικά: Κολοσσοί της 

τεχνολογίας ανά τον κόσμο αναγκάζονται να αλλάξουν πορεία πλεύσης και να 

δώσουν στους ευρωπαίους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών δεδομένων 

τους. Από τα πολυεθνικά συγκροτήματα (ηλεκτρονικών και παραδοσιακών ΜΜΕ) 

έως τα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά ΜΜΕ, αλλά και τον οποιοδήποτε επιχειρεί 

δημόσιο λόγο (ενεργό πολίτη, δημοσιογράφο, χρήστη/καταναλωτή τυποποιημένων 

πληροφοριών) ο GDPR απαιτεί νέα οπτική στη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα2. 

1 Ο GDPR επαναπροσδιορίζει δομικά τη ροή προσωπικών πληροφοριών, εναρμονίζοντας την υπάρχουσα 
νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσωπικών δεδομένων μέσα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
2 Τα ΜΜΕ, με τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που καλούνται να διαθέσουν για να συμμορφωθούν 
με τον GDPR, πέραν του να αποφύγουν την επιβολή τεραστίων προστίμων δύναται να διασφαλίσουν και  τις 
προϋποθέσεις για περισσότερη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 
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Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της προστασίας από τις διαδικτυακές 
«απειλές», αλλά και από άλλων ειδών συλλογή δεδομένων, ενώ καθίσταται σαφής ο 
στόχος του GDPR να αποφευχθούν σκάνδαλα τύπου Cambridge Analytica, όπου τα 
προσωπικά δεδομένα των πολιτών του κόσμου γίνονται «όπλο» στα χέρια 
τεχνολογικών εταιρειών. 
 
Ως εκ τούτου, κάθε μέσο ενημέρωσης ή /και ανεξάρτητη δημοσιογραφική οντότητα, 
νομικό ή φυσικό πρόσωπο, πρέπει να εφαρμόσει τις νέες διατάξεις του GDPR, 
ακολουθώντας ένα «πρόγραμμα συμμόρφωσης», το οποίο περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα στάδια αυτοελέγχου, χαρτογράφησης, καταγραφής αποκλίσεων, 
αξιολόγησης και αποκατάστασης.  
 
Σύμφωνα με τα νέα ισχύοντα, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν θα 
έχει πλέον την αποκλειστική ευθύνη της εποπτείας για την ορθή εφαρμογή της 
δημοσιογραφικής επεξεργασίας των προσωπικών πληροφορικών και την σχετική 
επιβολή προστίμων όταν αυτή παραβιάζεται ή/και την παραπομπή κάποιων 
υποθέσεων στη Δικαιοσύνη. Ο ευρωπαίος νομοθέτης, αφενός καθιστά ελεγκτή την 
ίδια την αγορά, αφετέρου αναθέτει δεσμευτικά το ρόλο του ελεγκτή στην ίδια τη 
δημοσιογραφία, η οποία έχει από τη φύση της ελεγκτικό ρόλο σε μια σύγχρονη 
δημοκρατία. Τούτη η κατάργηση του διαχωρισμού ελεγχόμενου και ελεγκτή, ίσως να 
αποτελεί και τη σημαντικότερη διαφορά του προγενέστερου από το μελλοντικό 
δημοσιογραφικό γίγνεσθαι. Εξάλλου, η διάδοση του Διαδικτύου είχε καταστήσει 
αδύναμη/ξεπερασμένη την οποιαδήποτε προληπτική δράση της αρμόδιας Αρχής. 
 
Παρότι ο θεσμός της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν καταργείται και 
το κράτος θα συνεχίσει να εποπτεύει, και τα Δικαστήρια να ασκούν έλεγχο, ορισμένες 
πρότερες αρμοδιότητές τους μεταφέρονται στον «υπεύθυνο επεξεργασίας»1 και 
αυτή η μετάθεση ευθύνης κωδικοποιείται ως «αρχή της λογοδοσίας».  
 

 

1 Είναι κάθε νομικό πρόσωπο (οργανισμός ενημέρωσης), αλλά και κάθε δημοσιογράφος, συντάκτης, 

ανταποκριτής, σχολιαστής ή ερευνητής, που έχει δικό του αρχείο, διακριτό από εκείνο του μέσου στο οποίο 

εργάζεται. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει μια σειρά υποχρεώσεων για τα προσωπικά δεδομένα που 

διαχειρίζεται για δημοσιογραφικούς σκοπούς. 
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Στη δημοσιογραφία, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ανέκαθεν καθόριζαν τον σκοπό και 
τον τρόπο της συλλογής και της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, δηλαδή αποφάσιζαν ποια, πόσα και για πόση διάρκεια θα είναι τα 
προσωπικά δεδομένα που θα μεταδίδουν για δημοσιογραφικούς σκοπούς. Με τον 
GDPR,όμως, τα ΜΜΕ θα πρέπει, είτε παραβιάζουν είτε όχι προσωπικά δεδομένα, να 
είναι σε θέση, ανά πάσα στιγμή, να αποδείξουν ότι έχουν εγκαταστήσει οργανωμένο 
εσωτερικό μηχανισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που 
επιτρέπεται να συλλέγουν/επεξεργάζονται/διαδίδουν.  
 
Ωστόσο, αυτή η αρχή της προστασίας των προσωπικών δεδομένων by design και by 
default, βρίσκεται στον αντίποδα της ίδιας της φύσης των ΜΜΕ. Επίσης, οι ίδιοι, οι 
δημοσιογράφοι, οι οποίοι συλλέγουν πληροφορίες-  συνήθως ελκυστικές στην κοινή 
γνώμη - δεν είναι λίγες οι φορές που παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα, 
γλιστρώντας έξω από το δίχτυ προστασίας «από τον σχεδιασμό» και «εξ ορισμού»! 
 
Σε κάθε περίπτωση, η χρήση των προσωπικών δεδομένων για δημοσιογραφικούς 
λόγους δεν είναι δυνατόν να ακολουθεί τις γενικές διατάξεις για τις επεξεργασίες που 
διενεργούν άλλοι κλάδοι που πρέπει να γνωστοποιούν στους συναλλασσόμενους το 
ποιος, πότε και για ποιον σκοπό επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που τους 
αφορούν. Γίνεται αντιληπτό ότι, στον δημοσιογραφικό κόσμο, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν μπορεί να γνωστοποιήσει στο υποκείμενο των δεδομένων ότι 
συλλέγει πληροφορίες ή/και φωτογραφίες για να τις χρησιμοποιήσει, γιατί τότε όχι 
μόνο θα ακύρωνε την όποια δημοσιογραφική έρευνα, αλλά και την ίδια την έννοια 
της δημοσιογραφίας.  
 
Παρά τον αγοραίο τρόπο λειτουργίας των πολυεθνικών συγκροτημάτων 
(παραδοσιακών, αλλά και ηλεκτρονικών ΜΜΕ), ο ρόλος του Τύπου ουδέποτε 
σταμάτησε να αναγνωρίζεται ως μια τέταρτη μορφή εξουσίας και να θεωρείται 
καθοριστικός για την καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς και κατ΄ επέκταση για 
την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας. Συνεπώς, υπερτερεί των όποιων νομικών και 
κανονιστικών υποχρεώσεων του GDPR το έννομο συμφέρον της κοινής γνώμης για 
πληροφόρηση της δράσης των δημόσιων προσώπων στη δημόσια σφαίρα - 
ορισμένες φορές και στην ιδιωτική ζωή τους.  
 



Στο άρθρο 85 του GDPR, ο ευρωπαίος νομοθέτης εξαιρεί τη δημοσιογραφία που 
επιβεβαιώνει τη Δημόσια Αξία της Ενημέρωσης (η απόλυτη δέσμευση στο προοίμιο 
κάθε Κώδικα Δεοντολογίας) από τις υποχρεώσεις επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων και ζητά από τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να εγγυηθούν την 
ελευθεροτυπία. Αυτό σημαίνει ότι τους δίνει τη δυνατότητα να «προβλέπουν 
εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις1…, εφόσον αυτές είναι αναγκαίες για να συμβιβαστεί το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την ελευθερία 
της έκφρασης και πληροφόρησης». 
 
Στο ίδιο πνεύμα της εξισορρόπησης της προαναφερόμενης αντίφασης, η νομοθεσία 
προβλέπει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα «κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως η ψευδωνυμοποίηση, … η ελαχιστοποίηση των 
δεδομένων και η ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία…», 
τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας, όσο και κατά την 
στιγμή της επεξεργασίας. Τούτο σημαίνει ότι γίνεται πιο συγκεκριμένη η παλιά 
δεσμευτική αρχή της αναλογικότητας2, καθώς και ότι εξ ορισμού όλα τα προσωπικά 
δεδομένα δεν δύναται να είναι προσβάσιμα στους πάντες. Συνεπώς, θα πρέπει να 
υπάρχει διαβαθμισμένη πρόσβαση και ειδικές «άδειες» σε ενδο-επιχειρησιακό και 
ενδο-δημοσιογραφικό επίπεδο. Επίσης, δεν χρειάζεται, πλέον, για την επεξεργασία 
των «ευαίσθητων  δεδομένων»3 να έχει δοθεί προηγουμένως άδεια από την Αρχή 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Καθώς η ανάπτυξη της Δημοσιογραφικής 
Δεοντολογίας, κατά τον τελευταίο αιώνα, ακολούθησε τη λογική της αυτορρύθμισης, 
το Συμβούλιο της Ευρώπης σε πρόσφατο συμβουλευτικό κείμενο4 για τις αρχές καλής 
διακυβέρνησης δημοσίευσε οδηγίες προστασίας της ιδιωτικότητας στα ΜΜΕ, 
αναδεικνύοντας την αξία των επαγγελματικών αυτορρυθμιστικών πλαισίων 
δεοντολογίας. Ενδεικτικός είναι ο διαχωρισμός της διαχείρισης δημόσιων 

προσώπων5 και ιδιωτών6.  
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Προσωπικά Δεδομένα και ΜΜΕ

(Ζ. Νικολάου, MA, CFE, CFSE, Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΕΤΕ, 
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1Καθώς αυτές οι απαλλαγές θα αποσαφηνιστούν με την εθνική νομοθεσία, ο δημοσιογραφικός κόσμος θα πρέπει 
να διαπραγματευτεί για την έκτασή τους με τον νομοθέτη και εν συνεχεία να τις γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προκειμένου να τις κάνει αποδεκτές. 
2Μια δημοσιογραφική οντότητα μπορεί να δημοσιοποιήσει «ευαίσθητα δεδομένα» δημόσιου προσώπου όταν 
αυτό καθίσταται αναγκαίο  για την ενημέρωση της κοινής γνώμης, αλλά χωρίς να γίνεται υπέρβαση του «μέτρου». 
3Ως τέτοια θεωρούσε ο εθνικός νομοθέτης (Ν. 2472/1997) τις πληροφορίες που αφορούν στη φυλετική-εθνική 
καταγωγή του ατόμου, τις θρησκευτικές/πολιτικές/φιλοσοφικές πεποιθήσεις του, την υγεία, της συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, την κοινωνική πρόνοια, τις ποινικές διώξεις ή καταδίκες και την ερωτική ζωή. 
4Ενσωματώνει όλους τους νόμους και τους Κώδικες Δεοντολογίας στο πεδίο της προστασίας των προσωπικών 
πληροφοριών, ενώ παρουσιάζει νομολογία η οποία τεκμηριώνει ότι οι δικαστές συχνά υιοθετούν τη θέση ότι ο 
δημοσιογράφος υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον παρότι παραβαίνει νόμους για την ιδιωτικότητα. 
5Έχουν, εξ ορισμού, πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν και προσωπικές 
στιγμές και πληροφορίες που δε σχετίζονται με το αξίωμα ή την ιδιότητά τους. 
6Έχουν, κατά τεκμήριο, την προστατευμένη ανωνυμία, αλλά όταν με ενεργό τρόπο συμμετέχουν σε δημόσιες 
υποθέσεις αίρεται η απαγόρευση δημοσιοποίησης των στοιχείων τους. 
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Προσωπικά Δεδομένα και ΜΜΕ

(Ζ. Νικολάου, MA, CFE, CFSE, Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΕΤΕ, 
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Τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι τους, καλούνται, λοιπόν, σε πλήρη συμμόρφωση με 
το αυτοδεσμευτικό τους πλαίσιο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι λειτουργούν, 
ταυτόχρονα, υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και με βάση το πνεύμα του νέου 
Κανονισμού. 

 
Μια ακόμη, αξιοσημείωτη μεταβολή που επιφέρει ο GDPR, είναι το δικαίωμα του 
καθένα να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων που τον αφορούν. Αυτό, βεβαίως, 
εναντιώνεται στην αρχειακή λειτουργία του Τύπου και στα «αιώνια αρχεία». Ο 
νομοθέτης θέτει τα όρια αυτού του δικαιώματος επισημαίνοντας ότι, για την 
ικανοποίησή του θα πρέπει να ληφθούν υπόψη «η διαθέσιμη τεχνολογία και το 
κόστος εφαρμογής», καθώς και ότι το δικαίωμα στη «λήθη» δεν θα αντιτίθεται «στην 
άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην 
ενημέρωση».  
 
Αυτά τα δυσδιάκριτα όρια της «λήθης» με την «ενημέρωση» έρχεται να τα 
αποφασίσει ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, ο DPO, όπως αποκαλούμε πλέον 
τον σχετικό ρόλο/θεσμό1, ο οποίος ορίζεται από τον «υπεύθυνο επεξεργασίας». Κάθε 
επιχείρηση ΜΜΕ που δραστηριοποιείται σε περιφερειακό, εθνικό ή υπερεθνικό 
επίπεδο, και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μεγάλου αριθμού υποκειμένων 
των δεδομένων, είναι υποχρεωμένη να ορίζει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο 
οποίος θα είναι μια εσωτερική, ανεξάρτητη αρχή με συμβουλευτικό και 
επικοινωνιακό ρόλο. Ο DPO οφείλει να ενημερώνει/συμβουλεύει για τις 
υποχρεώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και να παρακολουθεί για 
την τήρησή τους. Επίσης, αποτελεί το «πρόσωπο επικοινωνίας» επί των θεμάτων 
αρμοδιότητάς του τόσο για το κοινό, όσο και για την Αρχή Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων.  

1Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Γερμανία), ο θεσμός αυτός προϋπήρχε του GDPR, και ήταν νομικά 
προβλεπόμενος, προκειμένου να υπάρχει ένας εσωτερικός ελεγκτής που να παρέχει έγκυρη και έγκαιρη νομική 
συμβουλή προς τους δημοσιογράφους, αλλά και προς όλους τους απασχολούμενους στα ΜΜΕ, και να αποκρούει 
τις νομικές κυρώσεις.  
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Επιπροσθέτως, οι δημοσιογραφικές οντότητες1 είναι υποχρεωμένες να τηρούν 
«αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασιών», δηλαδή να καταγράφουν όλες τις 
επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων (ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, 
ποιες κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων, αποδεκτών, ποια τεχνικά μέτρα 
ασφαλείας έχουν ληφθεί και για πόσο χρόνο τηρούνται). Επίσης, οφείλουν να 
γνωστοποιούν τις παραβάσεις στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων, εντός 72 ωρών από τη διαπίστωση παραβίασης της τεχνικής ασφάλειας 
των αρχείων.  
 
Τέλος, ο GPDR θέτει και την υποχρέωση για «εκτίμηση επιπτώσεων». Πρόκειται για 
τη διαδικασία μελέτης κινδύνων και μέσων αποτροπής τους, στην περίπτωση που ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας εκτιμήσει ότι μια μορφή επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων2 ενέχει αυξημένους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
υποκειμένων των δεδομένων. Στο σημείο αυτό υπεισέρχεται και η διαδικασία 
εσωτερικής «αδειοδότησης» που αναφέρθηκε παραπάνω.  
 
Με όλα αυτά, ο GDPR, θέτει σε νέο πλαίσιο τη λειτουργία των ΜΜΕ και κυρίως τη 
δημοσιογραφία. Μια νέα μιντιακή πραγματικότητα θα διαμορφωθεί, σε βάθος 
χρόνου, και ο δημοσιογραφικός κόσμος καλείται να ενσωματώσει δραστικές 
αλλαγές,  σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ευρωπαϊκού νομοθετήματος, αλλά 
και να συγκροτήσει μια νέα, υπεύθυνη, δημοσιογραφική κουλτούρα! 
 
 

Ζέφη Νικολάου, MA, CFE, CFSE 
Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΕΤΕ, Μέλος ΣΕΚΑΣΕ 
Επικοινωνιολόγος, Μέλος ΕΛΑΜ 
Γενική Γραμματέας Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος 

1Όσες απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους ή και λιγότερους αν η επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων «δεν είναι περιστασιακή».   
2Για παράδειγμα η χρήση κρυφής κάμερας, η μαζική άντληση πληροφοριών από το διαδίκτυο μέσω αλγορίθμων, 
κλπ. 



10

ΣΕΚΑΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Συμμετοχή του ΣΕΚΑΣΕ στο ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου 
Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Γερμανίας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Βερολίνο το Ετήσιο Συνέδριο του 

Γερμανικού Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

(Berufsverband der ComplianceManager – BCM).  

Στη φετινή διοργάνωση πραγματοποιήσαμε και την πρώτη διεθνή παρουσία μας, με 

τη συμμετοχή της Μαρίας Σαράντη, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως 

ομιλήτρια. 

Με κεντρικό άξονα την 

«Εξέλιξη της Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης στην 

Ελλάδα», η ομιλήτρια 

αναφέρθηκε στην αρχική 

θεσμοθέτηση των Μονάδων 

Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης, την εξέλιξη 

του ρόλου των Υπευθύνων 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

και τον τρόπο που 

επηρεάστηκε η λειτουργία 

από την οικονομική κρίση. Επίσης, έγινε αναφορά στην ίδρυση και την ανάπτυξη του 

Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης.  
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Στο περιθώριο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους των 

Συνδέσμων Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Γερμανίας και Γαλλίας, στην 

οποία συζητήθηκαν τα εξής θέματα:  

-   Ανάπτυξη της συνεργασίας μας, με αμοιβαία ενημέρωση για τις δραστηριότητες 

των Συνδέσμων και την ανταλλαγή άρθρων που έχουν δημοσιευθεί στα Newsletters 

των Συνδέσμων.  

-   Δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης, για 

τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των Συνδέσμων και την ανάπτυξη κοινών 

δράσεων.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Γερμανικό Σύνδεσμο και τις δράσεις του 

μπορείτε να βρείτε στο link: https://www.bvdcm.de/  
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Ο ρόλος του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης στις
φαρμακευτικές εταιρείες για την αποτροπή πράξεων διαφθοράς

(Ιωάννης Τσακάλης, Δικηγόρος,  LL.M, Υπ. ΔΝ Πανεπιστημίου Μονάχου)

15

1 Βλ. αντί πολλών Report from the Commission to the Council and the European Parliament, EU-Anti Corruption 
Report, Brussels, 03.02.2014, COM(2014) 38 final, 20.  
2 Βλ. π.χ. παρ’ ημίν τον συνεχώς επικαιροποιούμενο Κώδικα Δεοντολογίας του  Συνδέσμου Φαρμάκων 
Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) για την προώθηση των συνταγογραφουμένων φαρμάκων & τη Δημοσιοποίηση 
παροχών από φαρμακευτικές εταιρείες προς επαγγελματίες υγείας και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς 
(αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνδέσμου: https://www.sfee.gr/category/ipefthinotita/diafania-
kodikas-deontologias/).   

Ο χώρος της υγείας και του φαρμάκου στην χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, παρά το 
γεγονός ότι περιβάλλεται από ένα ιδιαιτέρως λεπτομερές και αυστηρό νομοθετικό 
πλαίσιο,  θεωρείται ως ένας τομέας της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, 
από τον οποίον δεν απουσιάζουν φαινόμενα διαφθοράς1.  

 

Τα τελευταία χρόνια η δημοσιοποίηση υποθέσεων εικαζόμενης διαφθοράς στο χώρο 
του φαρμάκου, η άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος φυσικών προσώπων και ο 
κίνδυνος επιβολής μεγάλων διοικητικών προστίμων από τις εποπτικές αρχές, 
οδήγησε στην θέσπιση αυστηρών νομοθετικών κανόνων διαφάνειας (βλ. π.χ. το 
άρθρο 66 παρ. 7α του ν. 4316/2014 για την υποχρέωση δημοσιοποίησης των παροχών 
των φαρμακευτικών εταιριών προς τους Επαγγελματίες Υγείας και τους 
Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς) και στην κινητοποίηση του φαρμακευτικού 
κλάδου, ο οποίος, για να αποκρούσει την εν πολλοίς άδικη δαιμονοποίηση του 
χώρου, προέβη τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σημαντική 
αυτορρύθμιση μέσω της θέσπισης αναλυτικών Κωδίκων Δεοντολογίας και 
Διαφάνειας1.  

 

Παρά ταύτα, στον χώρο του φαρμάκου εξακολουθεί να απαιτείται σε εταιρικό 
επίπεδο συνεχής επαγρύπνηση για την αποτροπή φαινομένων διαφθοράς. Στο 
πλαίσιο αυτό κομβικός αναδεικνύεται ο ρόλος του Υπεύθυνου Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης (Compliance Officer), ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την 
προσαρμογή και την  διασφάλιση της τήρησης της κείμενης νομοθεσίας σε εταιρικό 
επίπεδο2.  
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1 Gehring, Compliance in der Pharmaindustrie, σε: Michael Kubiciel/Elisa Hoven, Korruption im 
Gesundheitswesen, εκδοτ. οίκος NOMOS 2016, 224, 229-230. 
2 Gehring, ο.π., 227.  

Για το λόγο αυτό, πρωταρχικό καθήκον του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
σε μια φαρμακοβιομηχανία αποτελεί η συνεχής ενημέρωση του προσωπικού για τις 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τους κανόνες συμπεριφοράς που θα πρέπει να 
διέπουν την συνεργασία των Επαγγελματιών Υγείας με τις φαρμακοβιομηχανίες, με 
σκοπό την καλλιέργεια και την εμπέδωση μια γενικότερης κουλτούρας 
συμμόρφωσης στην εταιρεία. Δεδομένου του ότι το προσωπικό των φαρμακευτικών 
βιομηχανιών δεν αποτελείται (κατά κανόνα) από νομικούς, κύρια επιδίωξη του 
Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης δεν θα πρέπει να είναι η λεπτομερής και 
στείρα παρουσίαση νομοθετικών διατάξεων, αλλά η προσπάθεια απλουστευμένης 
και κατανοητής επεξήγησης των βασικών κανόνων του νομοθετικού πλαισίου για την 
αποτροπή δωροδοκιών στο χώρο του φαρμάκου και η σημασία τηρήσεως αυτού σε 
εταιρικό επίπεδο, επικεντρώνοντας την προσοχή του στην παράθεση συγκεκριμένων 
συμπεριφορών που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφεύγονται1. 

 

Ειδικότερα, όμως, σε σχέση με την αποτροπή ενεργειών διαφθοράς στις εταιρείες 
φαρμάκου, έχει παρατηρηθεί διεθνώς ότι δεν αρκεί μόνο η επιμόρφωση και η 
ευαισθητοποίηση του προσωπικού για το ούτως ή άλλως σαφές νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο, αλλά χρειάζεται ένας συνεχής έλεγχος των προβλεπόμενων 
εσωτερικών διαδικασιών για την σύναψη και εκτέλεση των διαφόρων μορφών 
επαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ των φαρμακοβιομηχανιών και των 
επαγγελματιών υγείας, προκειμένου να διαπιστώνονται αδυναμίες, οι οποίες θα 
επέτρεπαν την δυνατότητα «συγκεκαλυμμένης» προσφοράς παράνομων 
ωφελημάτων στους τελευταίους από υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες των 
φαρμακευτικών εταιρειών2.  
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Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται π.χ. ο συνεχής έλεγχος και η βελτιστοποίηση της 
πολιτικής της εταιρείας για την πρόσληψη και τον έλεγχο των ιατρικών επισκεπτών, 
καθώς και για την αποζημίωση δαπανών φιλοξενίας και χορηγιών1.   

Επομένως, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε μια φαρμακοβιομηχανία, 
εκτός από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, θα πρέπει να γνωρίζει και να κατανοεί σε 
βάθος τις εσωτερικές διαδικασίες και το σύστημα λειτουργίας της εταιρείας2. Μεταξύ 
των προσόντων του οφείλουν να συγκαταλέγονται, επίσης, η μεταδοτικότητα και το 
ταλέντο απλοποιημένης παρουσίασης σύνθετων νομικών διατάξεων3. Τέλος, οι 
όποιες προτάσεις του για την βελτίωση των εταιρικών διαδικασιών για την αποτροπή 
πράξεων δωροδοκίας θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές και οικονομικά υλοποιήσιμες4. 

Πέραν τούτων, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή άσκηση του ρόλου του 
Compliance Officer για την αποτροπή πράξεων διαφθοράς σε εταιρικό επίπεδο 
αποτελεί τόσο η αγαστή συνεργασία του με άλλα τμήματα της εταιρείας, όπως η 
νομική υπηρεσία, όσο κυρίως η εξασφάλιση της αμέριστης στήριξης της Διοίκησης 
της Εταιρείας5, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο εντοπισμός τυχόν 
πράξεων δωροδοκίας σε εταιρικό επίπεδο απαιτεί την συνεχή και απρόσκοπτη 
άσκηση ελεγκτικών καθηκόντων σε όλο το φάσμα της ιεραρχικής βαθμίδας της 
εταιρείας. 

1 Βλ. Βουλγαρίδη, Η δωροδοκία και οι διεθνείς κυρώσεις, σε: Οικονόμου, Compliance & Ethics, Νομική Βιβλιοθήκη 
2018, 173-176. 
2 Βλ. Τσεκρέκο/Μοιράγια, ο.π., 483-484, Gehring, ο.π., 230. 
3 Για τις γενικότερες δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης βλ. 
Τσεκρέκο/Μοιράγια, ο.π., 482-487. 
4 Τσεκρέκο/Μοιράγια, ο.π., 484. 
5 Στην θεωρία (Βουλγαρίδης, ο.π., 169) υποστηρίζεται ορθώς ότι η δέσμευση και η συμμετοχή της Διοίκησης 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός εταιρικού προγράμματος συμμόρφωσης για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση πράξεων διαφθοράς. Για το ότι η σύμπνοια και η στήριξη της Διοίκησης („Tone from 
the Top“) αποτελεί εν γένει έναν από τους θεμελιώδεις όρους για την επιτυχή εφαρμογή και υλοποίηση ενός 
Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε μια επιχείρηση βλ. ενδεικτικώς από την γερμανική βιβλιογραφία 
Roxin, Compliance-Maßnahmen und Unternehmenssanktionierung de lege lata, ZIS 2018, 345, με περαιτέρω 
παραπομπές.   
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Εισαγωγή 
 

Ως «κίνδυνος κανονιστικής συμμόρφωσης» νοείται ο 
κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει από τη μη 
συμμόρφωση της Εταιρίας με τις διατάξεις του θεσμικού και 
κανονιστικού πλαισίου. 
 
Ο κίνδυνος από τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία αλλά 
και  
τις εσωτερικές διαδικασίες ενός οργανισμού, είναι 

πολλαπλός: 
 
 Επιβολή προστίμων από τις εποπτικές αρχές (οικονομικό κόστος) 

 
 Δυσφήμιση του οργανισμού, η οποία δύσκολα αποτιμάται αλλά και μπορεί να 

αποδειχτεί καταστροφική σε κάποιες περιπτώσεις   
 

 Ενδεχόμενη προσωπική ευθύνη για εργαζόμενους, διευθυντικά στελέχη και 
μέλη Δ.Σ. 
 

 Ενδεχόμενη ζημία για τους επενδυτές, πελάτες, μετόχους 
 

 Πιθανή δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας στην  κεφαλαιαγορά/αγορά 
(γενικότερα) 

 
Η Κανονιστική Συμμόρφωση ως λειτουργία μέσα στον οργανισμό, μπορεί να 
προλάβει ή να μειώσει τον κίνδυνο από την παραβίαση των κανόνων δικαίου ή και 
των εσωτερικών διαδικασιών του οργανισμού.  
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Η θέσπιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στα πιστωτικά ιδρύματα και ο ρόλος 
της Μονάδας 
 
Ιστορικά, η   Κανονιστική Συμμόρφωση στην Ελλάδα θεσπίστηκε αρχικά στα 
πιστωτικά ιδρύματα ως ολοκληρωμένη λειτουργία, με την Πράξη Διοικητή Τράπεζας 
της Ελλάδος (ΠΔΤΕ) 2577/9.3.2006 με τίτλο: «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και 
κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των 
πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των 
διοικητικών τους οργάνων»1. 
 
Σκοπός της ΠΔΤΕ 2577/2006 ήταν ο καθορισμός των βασικών γενικών αρχών και 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται από κάθε πιστωτικό και χρηματοδοτικό ίδρυμα 
που εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
διαθέτουν, τόσο σε ατομικό όσο και σε επίπεδο ομίλου: 
 
• Αποτελεσματική οργανωτική δομή 
• Επαρκές Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου  
 
Με την ΠΔΤΕ 2577/2006 η Κανονιστική Συμμόρφωση εντάσσεται στο πλαίσιο του 
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος 
ιδρύματα.  
 
Στο κείμενο αυτό εντοπίζονται επίσης, τα πρώτα «ψήγματα» της περιγραφής του 

προφίλ του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Officer).  

 

Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη αναφέρει αναλυτικά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του 

πιστωτικού ιδρύματος διασφαλίζει την ύπαρξη πολιτικής για την κανονιστική 

συμμόρφωση και αποτελεσματικού συστήματος εφαρμογής της, που αξιολογούνται 

από αυτό ετησίως.  

1 Τράπεζα της Ελλάδος ΠΔΤΕ 2577/9.3.2006 - Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της 
οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και 
σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων 
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Η πολιτική κανονιστικής συμμόρφωσης αποσκοπεί:  

 

 στην αντιμετώπιση των πάσης φύσεως επιπτώσεων από τυχόν αδυναμία 

συμμόρφωσης του πιστωτικού ιδρύματος και των εταιρειών του ομίλου του και 

των επιχειρήσεων προς τις οποίες έχουν εκχωρηθεί δραστηριότητες προς το 

ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης τους κώδικες 

δεοντολογίας στους οποίους τα πιστωτικά ιδρύματα προσχωρούν, και  

 

 στη διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.  

 

Ως προς τη Μονάδα (ή Λειτουργία) Κανονιστικής Συμμόρφωσης καθορίζονται τα 

εξής:  

 

i. Διευθύνεται από επιλεγμένο πρόσωπο με επαρκείς γνώσεις των τραπεζικών και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων, η τοποθέτηση και η τυχόν αντικατάστασή του 

οποίου θα γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία και διατηρεί τη 

ευχέρεια να ζητήσει την αντικατάσταση του προσώπου αυτού σε περίπτωση που 

κρίνει ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας ή επάρκειας για την 

εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του.  

 

ii. Έχει ως έργο τη θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και την 

εκπόνηση σχετικού ετήσιου προγράμματος με στόχο να επιτυγχάνεται έγκαιρα η 

πλήρης και διαρκής συμμόρφωση του πιστωτικού ιδρύματος προς το εκάστοτε 

ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς του πιστωτικού 

ιδρύματος και να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα για το βαθμό 

επίτευξης του στόχου αυτού.  

 
iii. Ενημερώνει τη Διοίκηση και το Δ.Σ. του πιστωτικού ιδρύματος για κάθε 

διαπιστωθείσα σημαντική παράβαση του ρυθμιστικού πλαισίου ή τυχόν 

σημαντικές ελλείψεις.  
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iv. Σε περίπτωση τροποποιήσεων του εκάστοτε ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, 

παρέχει σχετικές οδηγίες για την αντίστοιχη προσαρμογή των εσωτερικών 

διαδικασιών και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου που εφαρμόζονται από 

τις υπηρεσιακές μονάδες του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και από τα 

καταστήματα και τις θυγατρικές εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικού. 

Διασφαλίζει τη διαρκή ενημέρωση των υπαλλήλων για τις εξελίξεις στο σχετικό 

με τις αρμοδιότητές τους ρυθμιστικό πλαίσιο, με τη θέσπιση κατάλληλων 

διαδικασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

 

v. Συντονίζει το έργο των υπευθύνων κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance 

officers) των καταστημάτων εξωτερικού του πιστωτικού ιδρύματος και των 

θυγατρικών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού, ώστε όλες οι μονάδες να 

συμμορφώνονται πλήρως με τις ισχύουσες διατάξεις  

 
vi. Διασφαλίζει, με κατάλληλες διαδικασίες, την τήρηση των προθεσμιών για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το κατά τα ως άνω 

ρυθμιστικό πλαίσιο και παρέχει σχετική διαβεβαίωση προς το Δ.Σ..  

 

vii. Διασφαλίζει ότι το πιστωτικό ίδρυμα συμμορφώνεται με το κανονιστικό πλαίσιο 

που σχετίζεται με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 
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Η Κανονιστική Συμμόρφωση και η συμβολή της στον εντοπισμό και αντιμετώπιση 
του κανονιστικού κινδύνου 
 
Η Κανονιστική Συμμόρφωση, ως μονάδα που λειτουργεί μέσα στον οργανισμό και 
εκτελεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της σε μόνιμη βάση, διαθέτει το 
κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και τους κατάλληλους πόρους, μπορεί να συμβάλει 
τόσο στον έγκαιρο εντοπισμό όσο και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
κανονιστικού κινδύνου.  
 
Οι λειτουργίες τις οποίες επιτελεί η Κανονιστική Συμμόρφωση προς αυτή την 
κατεύθυνση, συνοψίζονται στις εξής:  
 
1. Αξιολόγηση κινδύνου  
 
Ο Οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει ότι η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης 
υιοθετεί μία προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο για την αποτελεσματική κατανομή 
των πόρων της.1 
 
Η αξιολόγηση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να διενεργείται 
τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι η παρακολούθηση και η παροχή συμβουλών 
ανταποκρίνονται στις εκάστοτε συνθήκες. 
 
Η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να προσδιορίζει το επίπεδο του 
κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός, 
λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες και δραστηριότητες που παρέχει ή ασκεί ο 
Οργανισμός, καθώς και τα είδη των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες του. 

1. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Εγκύκλιος υπ’ αριθ. 51/13.3.2013 - Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση 
στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) της 6.7.2012 (ESMA/2012/388), ορισμένα θέματα της λειτουργίας 
κανονιστικής συμμόρφωσης με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 3606/2007, 
του άρθρου 6 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ΄ αριθ. 
2/452/1.11.2007 και άλλων σχετικών ρυθμίσεων. 



ΣΕΚΑΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Κανονιστικός Κίνδυνος: ορισμός, επιπτώσεις για  τον οργανισμό,

πρόληψη και αντιμετώπιση - η συμβολή της Κανονιστικής

Συμμόρφωσης προς αυτή την κατεύθυνση

(Β. Μοιράγια)

23

Κατά την αξιολόγηση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις του Οργανισμού που απορρέουν από το 

θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και από τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τα 

συστήματα και τους ελέγχους που εφαρμόζει ο Οργανισμός κατά την παροχή 

υπηρεσιών και την άσκηση δραστηριοτήτων. Η αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει 

επίσης υπόψη τα αποτελέσματα από την παρακολούθηση που διενεργείται στο 

πλαίσιο της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης και κάθε σχετικό πόρισμα 

εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου.  

 

2. Πρόγραμμα παρακολούθησης από τη λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης  

 

Η Εταιρία διασφαλίζει ότι η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης έχει καταρτίσει 

ένα πρόγραμμα παρακολούθησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη όλοι οι τομείς 

των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που παρέχει ή ασκεί η Εταιρία. Στο πρόγραμμα 

παρακολούθησης θα πρέπει να τίθενται προτεραιότητες με βάση την αξιολόγηση 

του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης. 

 

Στόχος του προγράμματος παρακολούθησης είναι η αξιολόγηση του κατά πόσο η 

επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας διεξάγεται σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και του κατά 

πόσο οι εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές, η οργάνωση και τα μέτρα ελέγχου της 

Εταιρίας παραμένουν αποτελεσματικά και κατάλληλα. 

 

Η αξιολόγηση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να αποτελεί τη 
βάση για τον καθορισμό των κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται από τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και της 
έκτασης του προγράμματος παρακολούθησης και της συχνότητας 
παρακολούθησης, είτε ανά τακτά διαστήματα, είτε κατά περίπτωση, είτε σε μόνιμη 
βάση. Η παρακολούθηση θα πρέπει να είναι ουσιαστική και να ελέγχει την πρακτική 
εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών, για παράδειγμα με επιτόπιους ελέγχους.  
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Κατάλληλα εργαλεία και κατάλληλες μέθοδοι για τις δραστηριότητες 

παρακολούθησης είναι ενδεικτικά τα εξής:  

 

i. μετρήσεις συνολικού κινδύνου (για παράδειγμα δείκτες κινδύνου),  

ii. εκθέσεις, οι οποίες τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

ανώτερων διευθυντικών στελεχών και οι οποίες αποτυπώνουν τις ουσιώδεις 

αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών γεγονότων και προσδοκιών (έκθεση 

αποκλίσεων) ή τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν (κατάλογος 

προβλημάτων) και 

iii. στοχευμένη εποπτεία συναλλαγών, παρακολούθηση διαδικασιών, έλεγχοι βάσει 

εγγράφων ή/και συνεντεύξεις με αρμοδίους υπαλλήλους. 

 

Στο πρόγραμμα παρακολούθησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στο 

προφίλ κινδύνου της Εταιρίας, οι οποίες μπορεί να οφείλονται, για παράδειγμα, σε 

σημαντικά εταιρικά γεγονότα, αλλαγές στα συστήματα πληροφορικής ή 

αναδιοργάνωση. Στο πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να ρυθμίζεται η εφαρμογή και ο 

έλεγχος της αποτελεσματικότητας τυχόν διορθωτικών μέτρων, τα οποία λαμβάνει η 

Εταιρία μετά τη διαπίστωση παραβάσεων.  

 

Κατά την παρακολούθηση λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

 

i. η υποχρέωση κάθε τμήματος της Εταιρίας να συμμορφώνεται προς τις 

κανονιστικές διατάξεις,  

ii. οι έλεγχοι πρώτου επιπέδου στα τμήματα της Εταιρίας, δηλαδή οι έλεγχοι από τις 

επιμέρους λειτουργικές μονάδες, εν αντιθέσει προς τους ελέγχους δεύτερου 

επιπέδου, οι οποίοι διενεργούνται από τη λειτουργία κανονιστικής 

συμμόρφωσης,  (τρίτου επιπέδου είναι αυτοί που διενεργούνται από τον 

εσωτερικό έλεγχο) και  

iii. οι έλεγχοι αναφορικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες της 

Εταιρίας που διενεργούνται από τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, τη 

λειτουργία εσωτερικού ελέγχου ή από άλλες ελεγκτικές λειτουργίες της Εταιρίας.  
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Η Εταιρία διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι που διενεργούνται από άλλες ελεγκτικές 

λειτουργίες της θα πρέπει να συντονίζονται με την παρακολούθηση που διενεργεί η 

λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης, λαμβανομένης σε κάθε περίπτωση υπόψη 

της ανεξαρτησίας και του αντικειμένου των διαφόρων λειτουργιών.  

 

Η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να διαδραματίζει εποπτικό ρόλο 

στη διαδικασία χειρισμού των καταγγελιών πελατών και να θεωρεί τις καταγγελίες 

πηγή πληροφοριών που ενδέχεται να είναι χρήσιμες για την παρακολούθηση.  

 

3. Υποβολή εκθέσεων από τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης 

 

Οι εκθέσεις κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι τακτικές (τουλάχιστον 

ετήσιες) και να υποβάλλονται στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Τα θέματα που θα περιλαμβάνουν οι εν λόγω εκθέσεις είναι: 

 

i. περιγραφή της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του ελέγχου για τις 

επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες,  

ii. σύνοψη των σημαντικών πορισμάτων της αξιολόγησης των πολιτικών και των 

διαδικασιών,  

iii. σύνοψη των ευρημάτων από επιτόπιους ελέγχους ή από ελέγχους βάσει 

εγγράφων που διενήργησε η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των παραβάσεων και των ανεπαρκειών που 

εντοπίσθηκαν στην οργάνωση και στις διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης 

της Εταιρίας και των κατάλληλων μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή 

τους,  
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iv. κίνδυνοι οι οποίοι εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή του προγράμματος 

παρακολούθησης 

v. τροποποιήσεις στις κανονιστικές διατάξεις κατά την περίοδο που καλύπτουν οι 

εκθέσεις και μέτρα που λήφθηκαν ή πρέπει να ληφθούν, ώστε να διασφαλίζεται 

η συμμόρφωση με τις νέες διατάξεις, εφόσον τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη 

δεν έχουν ήδη ενημερωθεί με άλλο τρόπο για τις τροποποιήσεις,  

vi. άλλα σημαντικά ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης, τα οποία προέκυψαν 

μετά την τελευταία έκθεση, και  

vii. σημαντική αλληλογραφία με τις εποπτεύουσες αρχές, εφόσον τα ανώτερα 

διευθυντικά στελέχη δεν έχουν ήδη ενημερωθεί με άλλο τρόπο.  

 

4. Σύνοψη των εργασιών εντός της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

 

Α. Έλεγχοι 

 Διενέργεια ελέγχων σε τακτική βάση (π.χ. συναλλαγές) κυρίως μέσω 

ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών. 

 Διενέργεια ελέγχων δειγματοληπτικά σε διάφορους τομείς (π.χ. σε έγγραφα 

Know Your Customer (KYC), αποδοχή ή προσφορά δώρων κ.λπ.). 

 Ad hoc - Κατά περίπτωση για τη διερεύνηση εσωτερικής αναφοράς ή 

έρευνας των αρμοδίων αρχών. 

 

Β. Συγγραφή Διαδικασιών 

 Στο πλαίσιο ενσωμάτωσης κανονιστικών εξελίξεων (π.χ. περιγραφή 

διαδικασίας συγκέντρωσης στοιχείων ταυτοποίησης πελάτη,  διαδικασία 

πώλησης επενδυτικού προϊόντος και αξιολόγησης καταλληλότητας και 

συμβατότητας). 

 Για την κάλυψη εσωτερικών αναγκών (π.χ. κώδικας δεοντολογίας). 

 Στο πλαίσιο της Παρακολούθησης, Ανάλυσης και Ενημέρωσης για νέες 

κανονιστικές εξελίξεις 
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Γ. Know Your Customer 

 Παρακολούθηση πληρότητας KYCs, εγγράφων πιστοποίησης ταυτότητας 

δηλώσεων πραγματικού δικαιούχου, αναμενόμενης συναλλακτικής 

συμπεριφοράς, κατηγοριοποίηση κινδύνου  

 Συνυπογραφή του σχετικού εντύπου μαζί με τα αρμόδια επιχειρηματικά 

στελέχη που έχουν και την πρωταρχική ευθύνη συμπλήρωσης κατά την 

αρχική ετοιμασία ή κατά τον επανέλεγχο. 

 Τακτική επαναξιολόγηση σχετικών εντύπων, του συναλλακτικού προφίλ, του 

προφίλ κινδύνου, τακτική επικαιροποίηση φακέλου. 

 

Δ. Συμβουλευτικός ρόλος 

 Παροχή συμβουλών στη Διοίκηση για νέες δραστηριότητες, πελάτες ή 

διαδικασίες. 

 Παροχή συμβουλών στο προσωπικό για θέματα της καθημερινής δουλειάς 

τους που έχουν να κάνουν με την κανονιστική συμμόρφωση (όπως 

πιστοποίηση πελάτη, αξιολόγηση συναλλακτικής συμπεριφοράς, 

επιχειρηματικά δώρα, προσωπικές συναλλαγές, ανάληψη εξωτερικής 

δραστηριότητας κ.λπ.). 

 

Ε. Εξωτερική Ανάθεση 

 Έλεγχος των παρόχων εξωτερικής ανάθεσης. 

 Επισκόπηση των συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης. 

 Γνωστοποιήσεις στις αρμόδιες εποπτικές αρχές. 

 

ΣΤ. Εκπαίδευση 

 Κατάρτιση ετήσιου πλάνου 

 Προετοιμασία υλικού 

 Διεξαγωγή με φυσική παρουσία ή e-learning  

 Μέριμνα για την πιστοποίηση στελεχών όπου απαιτείται  
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Το σημαντικό ζήτημα είναι η δημιουργία στην εταιρεία της λεγόμενης «κουλτούρας 

κανονιστικής συμμόρφωσης», η οποία συνίσταται σε ένα πλέγμα δραστηριοτήτων 

από την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού, τον έλεγχο γνώσης και 

εμπειρίας, την καθημερινή ανάμειξη της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης 

στις δραστηριότητες της εταιρείας με συμβουλευτικό ρόλο και τη συμμετοχή της 

κανονιστικής συμμόρφωσης σε νέες πολιτικές, διαδικασίες και δραστηριότητες της 

εταιρείας. 

 

Οι εξελίξεις 

 

Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στα πιστωτικά 

ιδρύματα, η στελέχωση των μονάδων πραγματοποιείται, άλλοτε από έμπειρους 

τραπεζικούς υπαλλήλους οι οποίοι προέρχονται από τις υποστηρικτικές λειτουργίες 

(Operations) και άλλοτε από στελέχη για τα οποία δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη 

προοπτική εξέλιξης.  Η τελευταία αυτή αντιμετώπιση του ρόλου συναρτάται και με 

τη γενικότερη αντίληψη που υπάρχει κατά την  περίοδο αυτή, ότι η Κανονιστική 

Συμμόρφωση αποτελεί «αναγκαίο κακό». 

 

Κατά τα χρόνια που ακολουθούν, σειρά παραγόντων και εξελίξεων που λαμβάνουν 

χώρα, επηρεάζουν το  ρόλο του Compliance Officer. Οι σημαντικότερες από αυτές 

τις εξελίξεις είναι: 

 
 Τα πολλαπλά οικονομικά/εταιρικά σκάνδαλα 

 Τα υψηλά πρόστιμα και άλλες διοικητικές κυρώσεις από τους εποπτικούς 

φορείς 

 Οι ποινικές διώξεις και ποινές που επιβάλλονται  

 Οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν τις συναλλαγές  

 Οι οικονομικές κρίσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις οφείλονται σε 

ανάληψη υπερβολικού κινδύνου  

 Η κλιμάκωση φαινομένων όπως η τρομοκρατία και το οικονομικό έγκλημα  

 Η αυξανόμενη περιπλοκότητα των προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και των 

καναλιών διανομής τους  
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Οι προαναφερθέντες παράγοντες οδηγούν, εν μέρει, σε ενίσχυση, αύξηση και συχνά 

περιπλοκότητα του σχετικού νομικού και κανονιστικού πλαισίου, αλλά και σε 

ενίσχυση και συγκέντρωση στο επίπεδο των εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών.  

 

Η κυριότερη εξέλιξη πού παρατηρείται ως επακόλουθο παγκοσμίως είναι ότι ο 

Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης μετατρέπεται σε στρατηγικό εταίρο της  

Διοίκησης και ουσιαστική συνιστώσα της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης,   

συμβάλλοντας  στην αύξηση της αξίας της  του οργανισμού. 

 

Η Κανονιστική Συμμόρφωση εξαπλώνεται και σε άλλους τομείς και εξελίσσεται σε 

συνιστώσα της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης 

 

Πέραν πλέον του χρηματοπιστωτικού τομέα, στο βαθμό που οι οργανισμοί 

ρυθμίζονται από ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων και εποπτεύονται από ενισχυμένους 

και εν πολλοίς κεντρικούς εποπτικούς μηχανισμούς, η γνώση, ανάλυση και εφαρμογή 

των κανόνων δικαίου, αποκτά στρατηγική σημασία. Οι επιχειρηματικές 

δραστηριότητες σε ορισμένους κλάδους, ρυθμίζονται, πλέον, λεπτομερώς, από 

ειδικό πλαίσιο κανόνων. Συνεπώς, θα αποτελούσε στρατηγική αδυναμία και 

παράγοντα υψηλού κινδύνου για τους οργανισμούς αυτούς η καθυστερημένη ή 

ελλιπής  συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο. Παράλληλα, τα στελέχη της 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι συχνά σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα τις 

αδυναμίες συμμόρφωσης στο εσωτερικό των οργανισμών, και πλέον, με τη βοήθεια 

της πληροφορικής, να παρέχουν στατιστικά στοιχεία και δεδομένα τα οποία συχνά 

έχουν στρατηγική σημασία (π.χ. ανάλυση αδυναμιών που οδήγησαν σε διοικητικές 

κυρώσεις, ανάλυση παραπόνων πελατών που καταδεικνύουν κενό σε διαδικασία ή 

αστοχία σε προϊόν ή υπηρεσία κ.α.).  

 
Ως προς το στρατηγικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Κανονιστική 
Συμμόρφωση και την αξία που προσδίδει στον οργανισμό, ήδη παρατηρείται 
αυξανόμενη συνεργασία της με τη Διοίκηση και συμμετοχή των στελεχών της σε 
σχετικές επιτροπές (π.χ. Executive Μanagement Committees). Επίσης, παρατηρείται 
η ένταξη στελεχών με γνώσεις στο κανονιστικό-εποπτικό πλαίσιο, σε διευθύνσεις ή 
επιτροπές χάραξης στρατηγικής (Strategy Committees). 
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Η Κανονιστική Συμμόρφωση επιχειρεί να δημιουργήσει μια συνολική αντίληψη 

‘συμμόρφωσης’ σε όλο τον οργανισμό, και να μετατρέψει τη συμμόρφωση σε 

‘υπόθεση όλων’, ξεκινώντας από τη δέσμευση της Διοίκησης προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

 

Τρεις από τους βασικούς άξονες δράσης της Kανονιστικής Συμμόρφωσης, 

ανεξαρτήτως αντικειμένου του οργανισμού, είναι:  

 

i. Η Επιχειρηματική Ηθική (professional ethics) 

ii. Η Ακεραιότητα των Αγορών (market integrity) 

iii. Η Προστασία των συμφερόντων του πελάτη (clients interests protection) 

 

Προκειμένου να «επιτύχει» η Κανονιστική Συμμόρφωση,  

η διοίκηση θα πρέπει να «πιστέψει» και να «επενδύσει» . 

 

Η Κανονιστική Συμμόρφωση συμβάλλει στη δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος για τον οργανισμό:  

 

i. Ενισχύει την καλή φήμη και εικόνα του οργανισμού 

ii. Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος ασφάλειας & εμπιστοσύνης εσωτερικά 

iii. Ενδυναμώνει τη σχέση αξιοπιστίας με τον πελάτη  

Καλλιεργεί σχέση εμπιστοσύνης και καλής συνεργασίας με τις Εποπτικές Αρχές  
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http://www.compliance.gr/

