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Αγαπητά μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στο πρώτο newsletter του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) για το 2017, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΚΑΣΕ θα θέλαμε καταρχήν να 

απευθύνουμε σε όλους τις καλύτερες ευχές μας για την καινούργια 

χρονιά, με υγεία,  αισιοδοξία, δημιουργικότητα και προσωπικές και 

επαγγελματικές επιτυχίες.  

Ο ΣΕΚΑΣΕ έχει ήδη κάνει γνωστή την ίδρυση και την παρουσία του 

ως επαγγελματικός και θεσμικός φορέας, με το Δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε σε 

οικονομικές εφημερίδες και ιστοσελίδες.  

Μεταξύ των βασικών στόχων και επιδιώξεων του ΣΕΚΑΣΕ είναι η σύναψη συνεργασιών με 

επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η 

συμμετοχή σε θεσμικές διαδικασίες, όπου η τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών του 

θα ήταν πολύτιμη.  

Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να ανακοινώσουμε ότι ο Σύνδεσμός μας 

προχώρησε σε συνεργασία με το διεθνή οργανισμό International Compliance Association 

(ICA) (www.int-comp.org), με έδρα το Λονδίνο. Η συνεργασία αυτή στηρίζεται στον κοινό 

άξονα και στόχο του ΣΕΚΑΣΕ και του ICA, την καλλιέργεια της ενημέρωσης και της 

κουλτούρας συμμόρφωσης και ορθών πρακτικών σε όλους τους τομείς.   

Η συμφωνία βασίζεται στο πρόγραμμα “Membership Plus” του ICA και περιλαμβάνει 

ευνοϊκούς όρους συνδρομής και συμμετοχής σε ενημερωτικά προγράμματα, εκδηλώσεις 

και προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης (CPD) για τα μέλη του ΣΕΚΑΣΕ. 

Αντίστοιχα, ο ΣΕΚΑΣΕ στηρίζει τις δράσεις του εκπαιδευτικού σκέλους του ICA στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που ο διεθνής οργανισμός διοργανώνει στην Ελλάδα. 

Ως μέλη του ΔΣ του ΣΕΚΑΣΕ είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από αυτή τη συνεργασία, την 

οποία θεωρούμε ως μία σημαντική αρχή της δράσης μας προς την εκπλήρωση των 

καταστατικών μας σκοπών. 

Με τιμή, 

Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΣΕ 
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 Το 2010, οι ΗΠΑ εισήγαγαν την FATCA, σε μια προσπάθεια να 

εντοπίσουν και να φορολογήσουν το παγκόσμιο εισόδημα των 

Αμερικανών (US Persons) που βρίσκεται εκτός ΗΠΑ, κυρίως μέσω 

διακρατικών συμφωνιών, τις επονομαζόμενες IGA, οι οποίες επιτρέπουν 

την συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών με τις χώρες που υπογράφουν 

τις σχετικές συμφωνίες. 

Αντίστοιχα, ο ΟΟΣΑ μαζί με τις χώρες της G20 και σε στενή συνεργασία με την ΕΕ και 

άλλους ενδιαφερόμενους φορείς έχει αναπτύξει ένα αντίστοιχο πρότυπο που επιτρέπει την 

αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, το οποίο βασίζεται στην FATCA, για τη μεγιστοποίηση 

της απόδοσης και την ελαχιστοποίηση του κόστους. 

Νομοθετικό Πλαίσιο: Τον Φεβρουάριο 2014, ο ΟΟΣΑ κοινοποίησε τα κύρια στοιχεία του 

παγκόσμιου προτύπου για την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε 

φορολογικά θέματα,  το οποίο εγκρίθηκε στο σύνολό του από τους Υπουργούς Οικονομικών 

και τους Διοικητές Κεντρικών Τραπεζών της Ομάδας G20 τον Σεπτέμβριο του 2014. Έχοντας 

σαν βάση την Οδηγία 2011/16/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που προβλέπει την 

υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ των κρατών μελών, για ορισμένες 

κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου, την 9η Δεκεμβρίου 2014 ψηφίζεται η Οδηγία 

2014/107/ΕΕ, που προβλέπει την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον 

φορολογικό τομέα, όπου δίνονται οδηγίες στα κράτη μέλη για την αυτόματη κοινοποίηση 

προκαθορισμένων πληροφοριών σχετικά με τους φορολογικούς κατοίκους άλλων κρατών 

μελών στο οικείο κράτος μέλος φορολογικής κατοικίας, χωρίς προηγούμενο αίτημα, και 

ανά προκαθορισμένα τακτά διαστήματα, απαιτώντας από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

της χώρας να εφαρμόζουν τους κανόνες δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στα 

παραρτήματα I και ΙΙ της Οδηγίας.  

Επιπλέον, τα  Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα θα πρέπει  - όπως πάντα - να είναι σε θέση να 

παράγουν ένα σημαντικό αριθμό πληροφοριών για κάθε λογαριασμό όπως το όνομα, τη 

διεύθυνση, τον/τους ΑΦΜ και την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης για τα Φυσικά 

Πρόσωπα, κάθε Προσώπου που είναι Δικαιούχος Λογαριασμού και για τα Νομικά Πρόσωπα 

δικαιούχους λογαριασμών, την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον/τους ΑΦΜ του Νομικού 

Προσώπου, καθώς και το όνομα, τη διεύθυνση, τον/τους αριθμό/ούς φορολογικού 

μητρώου και την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης για κάθε Πραγματικό Δικαιούχο, τον 

αριθμό λογαριασμού, το υπόλοιπο ή την αξία του λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένης, 

στην περίπτωση του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου με Αξία Εξαγοράς ή της τιμής εξαγοράς σε 

περίπτωση πρόωρης λύσης του συμβολαίου) το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το 

συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την  
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πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή 

πιστώθηκαν στον λογαριασμό και, τέλος, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που 

καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ή 

άλλης αντίστοιχης περιόδου υποβολής στοιχείων.  

Πως γίνεται η αυτόματη ανταλλαγή των πληροφοριών: Απλά, τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα στέλνουν τις πληροφορίες στις Φορολογικές Αρχές στην χώρα στην οποία 

βρίσκονται, για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν για λογαριασμό 

των φορολογουμένων από χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ που συμμετέχουν στην ανταλλαγή των 

πληροφοριών και, στη συνέχεια, οι Φορολογικές Αρχές των χωρών ανταλλάσσουν τις 

σχετικές πληροφορίες μεταξύ τους.  

Οι χώρες που θα συμμετάσχουν στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών: Από το 2017 

και σε ετήσια βάση, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα πραγματοποιούν αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών, αποστέλλοντας στοιχεία του 2016, με εξαίρεση την Αυστρία, η οποία θα 

ενσωματωθεί το 2018 με το 2ο γκρουπ (για στοιχεία του 2017). 

1ο γκρουπ: 

Οι χώρες που ανέλαβαν υποχρέωση για ανταλλαγή πληροφοριών από 01/01/2017, για 

παροχή στοιχείων που αφορούν το 2016 είναι οι: 

Ανγκουίλα, Αργεντινή, Αυστρία, Μπαρμπάντος, Βέλγιο, Βερμούδα, Βουλγαρία, Βρετανικές 

Παρθένοι Νήσοι, Νησιά Καϋμάν, Χιλή, Κολομβία, Κροατία, Κουρακάο, Κύπρος, Τσεχική 

Δημοκρατία, Δανία, Δομήνικος, Εσθονία, Νησιά Φερόε, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, 

Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Γροιλανδία, Γκέρνσευ, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ινδία, Ιρλανδία, Νήσος του 

Μαν, Ιταλία, Τζέρσευ, Κορέα, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, 

Μαυρίκιος, Μονσερά, Ολλανδία, Νιούε, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σαν 

Μαρίνο, Σεϋχέλλες, Σλοβακία, Σλοβενία, Νότιος Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Τρινιντάντ & 

Τομπάγκο, Τουρκς & Κάϊκος, Ουρουγουάη, Ηνωμένο Βασίλειο. 

 
2ο γκρουπ: 
 
Από το 2018  (για στοιχεία του 2017) οι επιπλέον χώρες που εντάσσονται είναι: 
 
Αλβανία, Ανδόρρα, Αντίγκουα & Μπαρμπούντα, Αρούμπα, Αυστραλία, Μπαχάμες, Μπελίζ, 
Βραζιλία, Μπρουνέϊ, Νταρουσαλάμ, Καναδάς, Κόστα Ρίκα, Κίνα, Γρενάδα, Χόνγκ Κόνγκ, 
Ινδονησία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Μακάο, Μαλαισία, Νησιά Μάρσαλ, Μονακό, Νέα Ζηλανδία, 
Κατάρ, Ρωσία, Σαίντ Κιτς & Νέβις, Σαμόα, Σαίντ Λουτσία, Σαίντ Βίνσεντ, Σαουδική Αραβία, 
Σιγκαπούρη, Σαίντ Μάρτεν, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 
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Στην Ελλάδα, η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας επιτυγχάνεται με τον Νόμο 4378 / 

2016 (ΦΕΚ Α' 55/05-04-2016), ενώ η κύρωση της πολυμερούς συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών 

για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών καθώς και 

οι διατάξεις εφαρμογής της  περιλαμβάνονται στο Νόμο 4428/2016 (ΦΕΚ Α’ 

190/13.10.2016). Ο νόμος περιέχει αναλυτικούς ορισμούς και διατάξεις για την εφαρμογή 

των μέτρων δέουσας επιμέλειας και τον τρόπο και περιεχόμενο των αναφορών. Επίσης, 

περιλαμβάνει προβλέψεις για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, καθώς και Ερωτηματολόγιο Εμπιστευτικότητας. 

 

Η συνέχεια σε επόμενο τεύχος..  

Common Reporting Standards (CRS), ή αλλιώς η απάντηση των 
χωρών του ΟΟΣΑ στις ΗΠΑ

(Κ. Κατσαντώνης)
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Στις 15 Δεκεμβρίου 2016, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. υιοθέτησε 

πλαίσιο, προκειμένου να  ενισχυθεί η αποτροπή της διάδοσης όπλων 

μαζικής καταστροφής.1 Οι αποφάσεις ελήφθησαν ως απάντηση στις 

ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις  και τις αλλαγές στο ευρύτερο 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον.  

Στην συνεδρίαση παρευρέθη (15/12/2016) και ο Πρόεδρος της FATF (Financial Action Task 

Force) Juan Manuel Vega-Serrano, ο οποίος παρουσίασε τις προτεραιότητες της FATF για το 

προσεχές διάστημα, ενώ εξήγησε με ποιόν τρόπο η FATF συνδράμει την Διεθνή Κοινότητα 

στον αγώνα κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.2  

Ξεκινώντας την παρέμβασή του, εξήγησε ότι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους 

για την αποτροπή της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής είναι η λήψη μέτρων 

οικονομικού χαρακτήρα, διότι: 

 Καθίσταται δυσκολότερη η συγκέντρωση και διακίνηση κεφαλαίων, τα οποία είναι 

απαραίτητα για τις δραστηριότητες των τρομοκρατικών οργανώσεων. 

 Τα Πιστωτικά Ιδρύματα παρέχουν έγκαιρα πληροφορίες που έρχονται στην 

αντίληψή τους, αναφορικά με μεταφορές ύποπτου υλικού ή προϊόντων. 

 Κάθε μεταφορά αγαθού σχετίζεται και με μια συναλλαγή οικονομικής φύσης. Με 

την διερεύνηση των συναλλαγών μπορούμε να ακολουθήσουμε την πορεία των 

χρημάτων και να ανακαλύψουμε περισσότερα από όσα δηλώνονται επισήμως. 

Έτσι, μπορούν να εντοπισθούν δίκτυα διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, 

καθώς και οι αυτουργοί.   

Στη συνέχεια, εξήγησε με ποιους τρόπους η FATF συνδράμει τους στόχους του Συμβουλίου 

Ασφαλείας. Από το 2001, Η FATF έχει αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία για την 

καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υιοθετώντας διεθνή πρότυπα για 

την αντιμετώπισή της. 

 

1
 https://www.un.org/press/en/2016/sc12628.doc.htm 

2
 http://www.fatf-gafi.org/publications/financingofproliferation/documents/speech-vega-serrano-un-

security-council-meeting-dec2016.html 

 

Αποτροπή της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής – Παρέμβαση του 

προέδρου της FATF στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.

(Μαρία Σαράντη, LL.M, ICA - Νομικός, Στέλεχος Εσωτερικού Ελέγχου 

Συστημικής Τράπεζας)
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Τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών αυτών έχουν ως εξής: 

 Έχει δημιουργηθεί η δομή που χρειάζεται για την καταπολέμηση της διάδοσης 

όπλων μαζικής καταστροφής. Στις επί μέρους χώρες έχουν δημιουργηθεί ποινικοί 

νόμοι, συστήματα υποβολής αναφορών για τις ύποπτες συναλλαγές, απαιτήσεις 

για διαφάνεια σχετικά με τον έλεγχο νομικών προσώπων. 

 Τα μέτρα που εφαρμόζονται δυσχεραίνουν την συντήρηση δικτύων διάδοσης 

όπλων μαζικής καταστροφής και την διακίνηση χρημάτων.  

 Προσφέρεται καθοδήγηση για συνεργασία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 

 

Τέλος, η παρέμβαση έκλεισε με τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η FATF στο 

μέλλον: 

 Να παράσχει βοήθεια στις χώρες που δεν έχουν την δυνατότητα να υποστηρίξουν 

την εφαρμογή κατάλληλων ελέγχων.  

 Θα πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά σε χώρες που δεν έχουν κατανοήσει τους 

κινδύνους από τη μη συμμόρφωση ή που δεν εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες των 

πληροφοριών του χρηματοπιστωτικού τομέα για την καταπολέμηση της διάδοσης 

των όπλων μαζικής καταστροφής.   

 Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νέες τεχνολογίες να αναπτύσσονται χωρίς να 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς τρομοκρατίας ή διάδοσης όπλων μαζικής 

καταστροφής. Μία από τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας είναι να 

συνεργαστεί με τον τομέα FinTech (Financial Technology), ώστε να διασφαλίσει ότι 

οι όποιες τεχνολογικές εξελίξεις διαχειρίζονται σωστά και τους αντίστοιχους 

κινδύνους.  

Αποτροπή της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής – Παρέμβαση του 

προέδρου της FATF στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.

(Μαρία Σαράντη, LL.M, ICA - Νομικός, Στέλεχος Εσωτερικού Ελέγχου 

Συστημικής Τράπεζας)
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Αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου εσωτερικής διακυβέρνησης 
των πιστωτικών ιδρυμάτων

(Χριστίνα Λιβαδά, Λέκτορας - Νομική Σχολή ΕΚΠΑ)

1. Το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των πιστωτικών 
ιδρυμάτων  

Οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν ένα μείγμα 
κανόνων ήπιου και θετικού δικαίου. Ενώ δε κατά τα πρώτα 
στάδια διαμόρφωσης των κανόνων της εταιρικής 
διακυβέρνησης πρωτεύουσα παρουσία είχε το ήπιο δίκαιο (soft 
law), στη συνέχεια και ιδίως την τελευταία δεκαετία 
παρατηρείται μια τάση σταδιακά αυξανόμενης θέσπισης 
νομοθετικών κανόνων. Σε ορισμένους μάλιστα κλάδους, όπως ο 
χρηματοπιστωτικός, σε συνέχεια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 2007-2009, 
κυρίαρχη είναι πλέον η νομοθεσία.  

Υπενθυμίζεται ότι ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, 
με τους κανόνες που υιοθετήθηκαν με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ, γνωστή με το 
ακρωνύμιο “CRD IV” επιχειρείται να καλυφθεί μεγάλο μέρος των επιμέρους 
θεματικών της εταιρικής διακυβέρνησης με έμφαση στη σύνθεση και τον τρόπο 
λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΔΣ), τη 
διαχείριση κινδύνων και τις πολιτικές αποδοχών τους. Για τη διασφάλιση μάλιστα της 
τήρησης των καθιερούμενων κανόνων παρέχονται ευρείες εξουσίες ελέγχου στις 
αρμόδιες εποπτικές αρχές και η δυνατότητα επιβολής ιδιαίτερα αυστηρών κυρώσεων 
σε περίπτωση παραβίασής τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι διεξοδικοί κανόνες που 
καθιερώθηκαν με την CRD IV και οι συναφείς νομικές πράξεις και κατευθυντήριες 
γραμμές που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή της αναφορικά με την εταιρική 
διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν επίκεντρο και άμεση στόχευση της 
διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος.  

2. Τα υπό διαβούλευση κείμενα  

Στις 28 Οκτωβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (εφεξής ΕΒΑ) έθεσε σε 
διαβούλευση: 

 σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών που εκδόθηκαν το 2011 για την εσωτερική 
διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (Draft Guidelines on internal 
governance), και 

 σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών –από κοινού με την Ευρωπαϊκή Αρχή Αγορών 
και Κινητών Αξιών (ESMA)- αναφορικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των μελών του ΔΣ και των επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (Joint ESMA and EBA Guidelines 
on the assessment of the suitability of members of the management body and 
key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU). 
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Λίγο αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου 2016, η ΕΚΤ έθεσε σε διαβούλευση Οδηγό (Guide) 
σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας (“fit and 
proper”) των προτεινόμενων μελών για τα ΔΣ των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία 
υπόκεινται απευθείας στην εποπτεία της (draft guide to fit and proper assessments). 

Πρόκειται για τρία πολύ σημαντικά κείμενα σε ό,τι αφορά την εταιρική 
διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, κοινός στόχος των οποίων είναι η 
εποπτική εναρμόνιση των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα πιστωτικά 
ιδρύματα και οι διαδικασίες και πολιτικές που πρέπει να εφαρμόζουν στη θεματική 
της εσωτερικής εταιρικής τους διακυβέρνησης.  

3. Η «δεσμευτικότητα» των κατευθυντήριων γραμμών και του Οδηγού της ΕΚΤ 

Παρά το γεγονός ότι και τα τρία αυτά κείμενα δεν θα έχουν νομικά δεσμευτική ισχύ 
όταν οριστικοποιηθούν, καθώς τελούν ακόμη υπό διαβούλευση, είναι σημαντικό να 
επισημανθεί ότι η έκδοση των δύο πρώτων προβλέπεται στην CRD IV (άρθρα 74(1) 
και 91(12), αντίστοιχα), η οποία έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με τον βασικό 
τραπεζικό νόμο 4261/2014. Αυτό σημαίνει –με βάση το ισχύον πλαίσιο- ότι εφόσον 
οι αρμόδιες εποπτικές αρχές οφείλουν με την οριστικοποίησή τους να δηλώσουν 
δυνάμει της αρχής «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» αν θα συμμορφωθούν με αυτά 
εντός ενός διμήνου από την έκδοσή τους ή, σε διαφορετική περίπτωση, να 
αιτιολογήσουν την τυχόν μη συμμόρφωσή τους. Συνεπώς, εφόσον οι αρμόδιες 
εποπτικές αρχές δηλώσουν ότι θα συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές 
οφείλουν να τις εφαρμόζουν στο πλαίσιο της άσκησης των εποπτικών τους 
καθηκόντων και υπό την έννοια αυτή, τα εν λόγω κείμενα καθίστανται δεσμευτικά 
για τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Αντίστοιχα, ο Οδηγός της ΕΚΤ θα αποτελεί το κείμενο αναφοράς βάσει του οποίου η 
ΕΚΤ θα προβαίνει στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών των ΔΣ των 
πιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται στην εποπτεία της. Αν και δεν πρόκειται 
επίσης για νομικά δεσμευτικό κείμενο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κατά την έκταση 
που θα εφαρμόζεται από την ΕΚΤ με γνώμονα την ομοιόμορφη τήρηση των σχετικών 
διατάξεων της CRD IV, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να το λαμβάνουν υπόψη και 
να τηρούν τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό.  

Αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου εσωτερικής διακυβέρνησης 
των πιστωτικών ιδρυμάτων

(Χριστίνα Λιβαδά, Λέκτορας - Νομική Σχολή ΕΚΠΑ)

10



ΣΕΚΑΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

4. Το περιεχόμενο των υπό διαβούλευση κειμένων 

Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΒΑ για την εσωτερική διακυβέρνηση των 
πιστωτικών ιδρυμάτων εξειδικεύει τις ρυθμίσεις της CRD IV κυρίως σε ό,τι αφορά: 

 τις αρμοδιότητες, τον ρόλο και την οργάνωση του ΔΣ και των επιτροπών που 
συγκροτούνται σε επίπεδο ΔΣ (επιτροπή διαχείρισης κινδύνων, επιτροπή 
ανάδειξης υποψηφίων και επιτροπή ελέγχου), και 

 το πλαίσιο λειτουργίας των μονάδων διαχείρισης κινδύνων, κανονιστικής 
συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών των ΕΒΑ και ESMA αναφορικά με την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του ΔΣ και των επικεφαλής κρίσιμων 
λειτουργιών των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων 
εξειδικεύει τις απαιτήσεις που οφείλουν να πληρούν τα μέλη του ΔΣ, ο Γενικός 
Διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών (CFO), καθώς και οι επικεφαλής της διαχείρισης 
κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και του εσωτερικού ελέγχου. Ειδικά σε 
σχέση με τα μέλη του ΔΣ εξειδικεύονται τα κριτήρια: 

i. της αφιέρωσης επαρκούς χρόνου για την άσκηση των καθηκόντων τους, 
ii. των επαρκών ατομικών και συλλογικών γνώσεων, δεξιοτήτων και 

εμπειριών που οφείλουν να διαθέτουν, 
iii. της ειλικρίνειας, ακεραιότητας και ανεξάρτητης βούλησης που οφείλουν 

να επιδεικνύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, 
iv. της ποικιλομορφίας (diversity) που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την 

επιλογή των μελών του ΔΣ, και 
v. του επαρκούς προσωπικού και των επαρκών χρηματικών πόρων που 

πρέπει να αφιερώνονται για την εκπαίδευση των μελών του ΔΣ. 

Τέλος, το κείμενο διαβούλευσης της ΕΚΤ καθορίζει τις πολιτικές, πρακτικές και 
διαδικασίες που εφαρμόζονται από την ΕΚΤ κατά τη διαδικασία του fit and proper. 
Συγκεκριμένα, με τον υπό διαβούλευση Οδηγό εξειδικεύονται τα πέντε (5) κριτήρια 
που εξετάζονται στο πλαίσιο του fit and proper: φήμη, εμπειρία, σύγκρουση 
συμφερόντων και ανεξαρτησία σκέψης (independence of mind), αφιέρωση επαρκούς 
χρόνου και καταλληλότητα του ΔΣ σε συλλογικό επίπεδο. Επίσης, το κείμενο 
διαβούλευσης περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με τη διενέργεια συνεντεύξεων σε 
ορισμένα από τα νέα μέλη του ΔΣ των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου εσωτερικής διακυβέρνησης 
των πιστωτικών ιδρυμάτων

(Χριστίνα Λιβαδά, Λέκτορας - Νομική Σχολή ΕΚΠΑ)
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Σύνοψη των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών (ΕΑΤ), σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και
διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής από τη σκοπιά των
πιστωτικών ιδρυμάτων

(Γεράσιμος Κουνάδης, Δικηγόρος (LL.M., M.Sc)

Εισαγωγή 

Στις 22 Μαρτίου 2016, η  Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) εξέδωσε τις 

τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και 

διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής (“Guidelines on product 

oversight and governance arrangements for retail banking products”). Οι 

κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν συγκεκριμένες απαιτήσεις τόσο 

για παραγωγούς όσο και για διανομείς τραπεζικών προϊόντων λιανικής 

και αποτελούν μέρος των εργασιών της EAT με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των 

καταναλωτών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τράπεζα της Ελλάδος  

Μολονότι οι κατευθυντήριες γραμμές τέθηκαν σε ισχύ στις 3 Ιανουαρίου 2017, η Τράπεζα της 

Ελλάδος, ως αρμόδια αρχή, δεν έχει ακόμα εκδώσει κάποια σχετική πράξη που να τις 

ενσωματώνει, αν και έχει ήδη ενημερώσει την ΕΑΤ ότι σκοπεύει να συμμορφωθεί με αυτές και 

η σχετική πράξη ενσωμάτωσης αναμένεται να δημοσιευτεί εντός του προσεχούς διαστήματος. 

Στο πλαίσιο τούτο, η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένεται να ακολουθήσει μάλλον πιστά τις 

κατευθυντήριες γραμμές, όπως δημοσιεύτηκαν και μεταφράστηκαν από την ΕΑΤ, κάνοντας 

ενδεχομένως χρήση ορισμένων διακριτικών ευχερειών που η ΕΑΤ παρέχει στις αρμόδιες αρχές.  

Αντικείμενο  

Οι κατευθυντήριες γραμμές πραγματεύονται τη θέσπιση ρυθμίσεων επίβλεψης και 

διακυβέρνησης προϊόντων τόσο για παραγωγούς όσο και για τους διανομείς αυτών ως 

αναπόσπαστο τμήμα των γενικών οργανωτικών απαιτήσεων που συνδέονται με τα συστήματα 

εσωτερικού ελέγχου των εταιρειών. Αφορούν εσωτερικές διαδικασίες, λειτουργίες και 

στρατηγικές που στοχεύουν στον σχεδιασμό προϊόντων, στην διανομή τους στην αγορά και 

στην αναθεώρηση αυτών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Στο πλαίσιο αυτό, 

θεσπίζουν διαδικασίες σχετικές με τη διασφάλιση των συμφερόντων, των στόχων και των 

χαρακτηριστικών της αγοράς-στόχου.  
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(Γεράσιμος Κουνάδης, Δικηγόρος (LL.M., M.Sc)

Πεδίο εφαρμογής  

Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, σε πιστωτικά ιδρύματα που είτε 

σχεδιάζουν (ήτοι δημιουργούν, αναπτύσσουν, συνδυάζουν ή ουσιωδώς τροποποιούν) 

προϊόντα που προσφέρονται στους καταναλωτές (παραγωγοί - manufacturers) είτε 

προσφέρουν ή/και πωλούν το προϊόν στους καταναλωτές (διανομείς – distributors). 

Σημειώνεται ότι στον ορισμό του «διανομέα» περιλαμβάνονται και οι επιχειρησιακές μονάδες 

των παραγωγών, οι οποίες δεν εμπλέκονται στον σχεδιασμό του προϊόντος αλλά είναι 

αρμόδιες για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Ο όρος «προϊόν» καταλαμβάνει 

συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα, καταθέσεις (εκτός των «δομημένων καταθέσεων» για τις 

οποίες θα εφαρμοστεί η Οδηγία 2014/65/ΕΕ (ΜiFID II)), λογαριασμούς πληρωμών, μέσα 

πληρωμών, ηλεκτρονικό χρήμα και υπηρεσίες πληρωμών, όπως πιστωτικές και χρεωστικές 

κάρτες. Ως «καταναλωτής» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητάς του. 

Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της 

προστασίας που προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραμμές σε πρόσωπα πέραν των 

καταναλωτών, όπως πολύ μικρές επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).  

Επιπροσθέτως,  καίτοι οι κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για όλα τα προϊόντα που 

διατίθενται στην αγορά μετά από την ημερομηνία εφαρμογής τους, καθώς και για όλα τα 

υφιστάμενα στην αγορά προϊόντα που υπόκεινται σε ουσιώδεις τροποποιήσεις μετά από την 

ημερομηνία εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να 

εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής συναφών κατευθυντήριων οδηγιών, όπως οι 

κατευθυντήριες γραμμές 5 και 6, σε προϊόντα που διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 

ημερομηνία εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών. 

Αγορά - στόχος αποτελεί μια ομάδα (ή ομάδες) τελικών καταναλωτών για την οποία 

σχεδιάζεται το προϊόν, όπως ορίζεται από τον παραγωγό. 
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Παραγωγοί (manufacturers) 

Οι ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων για τους παραγωγούς συνοψίζονται ως 

εξής:  

Κατευθυντήρια γραμμή 1: Θέσπιση, αναλογικότητα, αναθεώρηση και τεκμηρίωση 

Ο παραγωγός οφείλει να θεσπίζει, να εφαρμόζει και να αναθεωρεί αποτελεσματικές ρυθμίσεις 

επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων. Οι ρυθμίσεις πρέπει να στοχεύουν 

1. στο να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα, οι στόχοι και τα 

χαρακτηριστικά των καταναλωτών,  

2. στο να αποφεύγονται ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για τον καταναλωτή και  

3. στο να ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.  

Επιπλέον, οι ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων πρέπει να επανεξετάζονται 

και να επικαιροποιούνται από τον παραγωγό σε τακτική βάση, να λαμβάνονται υπόψη στην 

πολιτική έγκρισης νέων προϊόντων (ΠΕΝΠ), να είναι δεόντως τεκμηριωμένες και να είναι 

αναλογικές προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των συναφών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του παραγωγού.  

Κατευθυντήρια γραμμή 2: Λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου των παραγωγών 

Ο παραγωγός οφείλει να διασφαλίζει ότι οι ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης 

προϊόντων συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα του πλαισίου διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνου 

και εσωτερικού ελέγχου. Προς τον σκοπό τούτο, το διοικητικό όργανο του παραγωγού πρέπει 

να εγκρίνει τη θέσπιση των ρυθμίσεων και τις επακόλουθες αναθεωρήσεις. Τα ανώτατα 

διοικητικά στελέχη, με την υποστήριξη των λειτουργιών συμμόρφωσης και διαχείρισης 

κινδύνων του παραγωγού, πρέπει να είναι υπεύθυνα για τη διαρκή εσωτερική συμμόρφωση με 

τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων (τα οποία πρέπει να ενσωματώνονται 

στο σύνηθες πεδίο καθηκόντων τους). 
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ΣΕΚΑΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σύνοψη των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών (ΕΑΤ), σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και
διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής από τη σκοπιά των
πιστωτικών ιδρυμάτων

(Γεράσιμος Κουνάδης, Δικηγόρος (LL.M., M.Sc)

Κατευθυντήρια γραμμή 3: Αγορά-στόχος 

Οι παραγωγοί οφείλουν να περιλαμβάνουν, στις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης 

προϊόντων, βήματα και στοιχεία που πρέπει να ακολουθούνται για τον προσδιορισμό, και την 

επικαιροποίηση όταν κρίνεται απαραίτητο, της σχετικής αγοράς-στόχου του προϊόντος. Ο 

παραγωγός πρέπει να διασφαλίζει ότι το προϊόν θεωρείται κατάλληλο για τα συμφέροντα, τους 

στόχους και τα χαρακτηριστικά της(των) προσδιορισθείσας(-εισών) αγοράς(-ών)-στόχου(-ων). 

Κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά με το εάν ένα προϊόν ανταποκρίνεται στα 

συμφέροντα, τους στόχους και τα χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης αγοράς-στόχου, ο 

παραγωγός πρέπει να αξιολογεί το επίπεδο χρηματοοικονομικής δυνατότητας της αγοράς-

στόχου. 

Κατευθυντήρια γραμμή 4: Δοκιμή προϊόντος   

Πριν από τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά, την πώληση ενός υφιστάμενου προϊόντος σε 

μια νέα αγορά-στόχο, ή την πραγματοποίηση ουσιώδους μεταβολής σε ένα υφιστάμενο 

προϊόν, ο παραγωγός πρέπει να διενεργεί δοκιμή προϊόντος, προκειμένου να είναι σε θέση να 

αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο το προϊόν επηρεάζει τους καταναλωτές του υπό ένα ευρύ 

φάσμα σεναρίων, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Οι 

παραγωγοί πρέπει να προβαίνουν σε κατάλληλες μεταβολές του προϊόντος, σε περίπτωση που 

η ανάλυση σεναρίων καταλήξει σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα για την αγορά-στόχο.  

Κατευθυντήρια γραμμή 5: Παρακολούθηση προϊόντος 

Κατόπιν διάθεσης του προϊόντος στην αγορά, ο παραγωγός έχει την τελική ευθύνη για την 

παρακολούθηση του προϊόντος και οφείλει να παρακολουθεί το προϊόν σε συνεχή βάση 

προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα, οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά των 

καταναλωτών εξακολουθούν να λαμβάνονται δεόντως υπόψη.  

Κατευθυντήρια γραμμή 6: Διορθωτική ενέργεια 

Σε περίπτωση που ο παραγωγός εντοπίσει ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το προϊόν στην 

αγορά ή κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της επίδοσης του προϊόντος κατά τα 

προβλεπόμενα στην κατευθυντήρια γραμμή 5 ανωτέρω, ο παραγωγός πρέπει να προβεί στις 

αναγκαίες ενέργειες ώστε να μετριάσει την κατάσταση και να αποτρέψει την επανεμφάνιση 

των αρνητικών επιπτώσεων.  
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ΣΕΚΑΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σύνοψη των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών (ΕΑΤ), σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και
διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής από τη σκοπιά των
πιστωτικών ιδρυμάτων

(Γεράσιμος Κουνάδης, Δικηγόρος (LL.M., M.Sc)

Κατευθυντήρια γραμμή 7: Δίαυλοι διανομής 

Ο παραγωγός πρέπει να επιλέγει διαύλους διανομής, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για τη 

συγκεκριμένη αγορά-στόχο και οφείλει να παρακολουθεί ότι τα προϊόντα διανέμονται στην 

προσδιορισθείσα αγορά-στόχο. 

Κατευθυντήρια γραμμή 8: Πληροφορίες για τους διανομείς  

Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ο παραγωγός πρέπει να παρέχει στον διανομέα περιγραφή των 

βασικών χαρακτηριστικών του προϊόντος· των κινδύνων και τυχόν περιορισμών· και της 

συνολικής τιμής του προϊόντος που βαρύνει τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

συναφών τελών, επιβαρύνσεων και εξόδων. 

Διανομείς  (distributors) 

Οι ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων για τους διανομείς συνοψίζονται ως 

εξής: 

Κατευθυντήρια γραμμή 9: Θέσπιση, αναλογικότητα, αναθεώρηση και τεκμηρίωση 

Οι ρυθμίσεις πρέπει να διαμορφώνονται έτσι ώστε, όταν τα προϊόντα διατίθενται στην αγορά, 

να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα συμφέροντα, οι στόχοι και τα 

χαρακτηριστικά των καταναλωτών· να αποφεύγονται ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για 

τον καταναλωτή· και να ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Ο 

διανομέας οφείλει να επανεξετάζει και να επικαιροποιεί τις ρυθμίσεις επίβλεψης και 

διακυβέρνησης προϊόντων σε τακτική βάση. 

Κατευθυντήρια γραμμή 10: Διακυβέρνηση των διανομέων  

Ο διανομέας οφείλει να διασφαλίζει ότι οι ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων 

συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα των γενικών συστημάτων και ελέγχων του (το διοικητικό 

όργανο, εφόσον συντρέχει περίπτωση, οφείλει να εγκρίνει τη θέσπισή τους και τις 

επακόλουθες αναθεωρήσεις τους). 
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Κατευθυντήρια γραμμή 11: Γνώση της αγοράς-στόχου 

Ο διανομέας οφείλει να αξιοποιεί τις πληροφορίες που του παρέχει ο παραγωγός και να 

διαθέτει σχετικές γνώσεις καθώς και την ικανότητα να προσδιορίζει εάν ένας καταναλωτής 

ανήκει στην αγορά-στόχο.  

Κατευθυντήρια γραμμή 12: Πληροφορίες και υποστήριξη για τις ρυθμίσεις του παραγωγού 

Ο διανομέας πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις πληροφορίες που παρέχει ο παραγωγός και να 

κοινοποιεί στον καταναλωτή περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, των 

κινδύνων του και της συνολικής τιμής του προϊόντος που βαρύνει τον καταναλωτή. Σε 

περίπτωση που ο διανομέας εντοπίσει τυχόν προβλήματα όσον αφορά τις ιδιότητες του 

προϊόντος, τις πληροφορίες του προϊόντος ή την αγορά-στόχο κατά τη διαδικασία προσφοράς 

και πώλησης των προϊόντων, ο διανομέας οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον παραγωγό 

σχετικά με το ζήτημα.  

Επιπτώσεις στα πιστωτικά ιδρύματα 

Το νέο καθεστώς επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής, σε συνδυασμό 

με τις απαιτήσεις έγκρισης προϊόντων (product approval) που θα επιβάλει το πλαίσιο MiFID II 

(άρθρα 16 παράγραφος 3 και το άρθρο 24 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ) σε σχέση με 

τα πρόσωπα που κατασκευάζουν και διανέμουν χρηματοπιστωτικά μέσα, το οποίο επίσης 

προβλέπει τον προσδιορισμό συγκεκριμένης αγοράς-στόχου τελικών πελατών, μεταβάλουν το 

κανονιστικό περιβάλλον των πιστωτικών ιδρυμάτων σε επίπεδο προϊόντος. Παρά το 

συνεπαγόμενο κόστος συμμόρφωσης, δίδεται στα πιστωτικά ιδρύματα ευκαιρία 

επαναξιολόγησης των εσωτερικών τους διαδικασιών, συστημάτων, λειτουργιών και 

στρατηγικών που σχετίζονται με τον σχεδιασμό προϊόντων και τη διανομή τους στην αγορά, 

καθώς και αναθεώρησης αυτών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με στόχο τη 

διασφάλιση των συμφερόντων, των στόχων και των χαρακτηριστικών της εκάστοτε αγοράς-

στόχου, μέσω της απαραίτητης προσαρμογής του συστημάτων εσωτερικού ελέγχου τους στο 

νέο κανονιστικό περιβάλλον. 

Σύνοψη των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών (ΕΑΤ), σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και
διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής από τη σκοπιά των
πιστωτικών ιδρυμάτων

(Γεράσιμος Κουνάδης, Δικηγόρος (LL.M., M.Sc)
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ΣΕΚΑΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αναθεώρηση της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

(Β. Μοιράγια)

Στις 4 Μαΐου 2016 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: 
 

 η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου «Για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης 
ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
απόφασης - πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου», καθώς και  

 ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
«Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων)». 

 
Η προθεσμία ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών 
μελών είναι η 6η Μαΐου 2018. 
 
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 
2018. 
 
Το αναθεωρημένο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
έχει σκοπό να εναρμονίσει τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τις αποκλίσεις μεταξύ των 
ευρωπαϊκών χωρών που ίσχυαν μέχρι τώρα και δημιουργούσαν ασάφειες και δυσχέρειες 
στην ερμηνεία και την εφαρμογή από πλευράς των υπευθύνων Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης. 
 
Στις θετικές εξελίξεις του νέου πλαισίου μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τα εξής: 
 
1. Αξιολόγηση με βάση τον κίνδυνο: 
 

Η πιθανότητα και η σοβαρότητα του κινδύνου για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του 
υποκειμένου των δεδομένων θα πρέπει να καθορίζονται σε συνάρτηση με τη φύση, το 
πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας. Ο κίνδυνος θα 
πρέπει να αξιολογείται βάσει αντικειμενικής εκτίμησης, με την οποία διαπιστώνεται 
κατά πόσον οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων συνεπάγονται κίνδυνο ή υψηλό 
κίνδυνο. 
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2. Η θεσμοθέτηση μιας ενιαίας εποπτικής αρχής για την προστασία δεδομένων σε 
επίπεδο ΕΕ. 

 
3. Η «ψευδωνυμοποίηση»1:  
 

Η χρήση της ψευδωνυμοποίησης για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας μπορεί να 
λειτουργήσει ως μέσο διευκόλυνσης, ιδίως, της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης 

 
Οι εξελίξεις που αναμένεται ότι θα δυσκολέψουν την εφαρμογή της Οδηγίας και του 
Κανονισμού και θα προσθέσουν αρκετά «βάρη» στο πρόγραμμα των Compliance Officers 
είναι: 
 

1. Η εξωεδαφική εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού: οι εταιρείες εκτός ΕΕ υπόκεινται 
στο Γενικό Κανονισμό εάν παρέχουν υπηρεσίες ή προϊόντα σε υποκείμενα εντός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

2. Αυξημένα πρόστιμα 
 

3. Η συγκατάθεση του υποκειμένου, η οποία θα πρέπει να παρέχεται με σαφή θετική 
ενέργεια η οποία να συνιστά ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει 
επιγνώσει ένδειξη της συμφωνίας του υποκειμένου των δεδομένων υπέρ της 
επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν, για παράδειγμα με γραπτή δήλωση, 
μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, ή με προφορική δήλωση. Επομένως, η σιωπή, 
τα προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια ή, η αδράνεια δεν θα πρέπει να 
εκλαμβάνονται ως συγκατάθεση.  
 

4. Άμεση αναφορά παραβιάσεων: Αμέσως μόλις ο υπεύθυνος επεξεργασίας λάβει 
γνώση μιας παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει αμελλητί 
και, ει δυνατόν, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος, να 
γνωστοποιήσει την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
αρμόδια εποπτική αρχή. 
 
 
 

1 
H επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να 

μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση 
συμπληρωματικών πληροφοριών. 

ΣΕΚΑΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αναθεώρηση της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

(Β. Μοιράγια)
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Εσωτερικός Έλεγχος – Κανονιστική Συμμόρφωση!! Μπορούμε να 
περπατήσουμε μαζί κάτω από την ίδια ομπρέλα;

(Βέρρα Μαρμαλίδου, Πρόεδρος  IIA, Ελλάδας, Μέλος του ΔΣ ECIIA 

Υποδιευθύντρια ΕΕ της ΕΤΕ)

Η απάντηση είναι «εξαρτάται»!!  

Εξαρτάται από τη χώρα, τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο, τα 

Πρότυπα που ακολουθούμε,  την αρχή της αναλογικότητας , τον τομέα 

δραστηριοποίησης  και φυσικά από τη θέλησή και των Δύο μας!! 

Κατ’ αρχήν, το International Institute of Internal Auditors (ΙΙΑ),  με το 

γνωστό  Position paper “The three lines of defense in effective risk 

management and control” _1/2013   περιγράφει  τις αρμοδιότητες και ευθύνες ανάμεσα στις 3 

γραμμές άμυνας ενός οργανισμού με ρητή αναφορά στον Εσωτερικό ‘Έλεγχο (ΕΕ) ως 3η γραμμή 

άμυνας, στην Κανονιστική Συμμόρφωση (ΚΣ) & στη Διαχείριση Κινδύνων (ΔΚ) ως 2η γραμμή 

άμυνας.  Το εν λόγω μοντέλο θεωρείται ως η καλύτερη ακολουθούμενη πρακτική  «καλής 

Διακυβέρνησης» , επίβλεψης και παροχής διασφάλισης από την 3η και 2η γραμμή, καθώς και 

του διαχωρισμού των ρόλων τους. Η ΚΣ επιβλέπει τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τους 

νόμους και κανονισμούς  και  ο  EE παρέχει αντικειμενική και ανεξάρτητη διασφάλιση για την 

αποτελεσματικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Δε συνιστάται ο συνδυασμός των καθηκόντων τους, αν όμως  

γίνει ανάθεση διπλών καθηκόντων στο ίδιο άτομο ή τμήμα, τότε θα πρέπει να υπάρχει  

προγραμματισμός του διαχωρισμού τους σε μετέπειτα χρόνο.   

 Στα  Πρότυπα εσωτερικού ελέγχου του ΙΙΑ, συγκεκριμένα στο  Standard  1112 – Chief Audit 

Executive Roles Beyond Internal Auditing, αναφέρεται ρητά ότι, στην περίπτωση που ο 

επικεφαλής ΕΕ αναλάβει ρόλο  και αρμοδιότητες εκτός ΕΕ, θα πρέπει να εφαρμοστούν 

δικλείδες ασφαλείας, ώστε να περιοριστεί η καταστρατήγηση της ανεξαρτησίας και της 

αντικειμενικότητας.  

Πρόσθετα το ΙΙΑ, στο Practice Guide “Internal Audit and the second line of Defense” _1/2016, 

μας δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Το μικρό μέγεθος του οργανισμού, ο μικρός 

αναλαμβανόμενος κίνδυνος (μικρή επίπτωση) συγχώνευσης των δύο τελευταίων γραμμών 

άμυνας, η ύπαρξη υψηλού βαθμού τεχνογνωσίας από το ίδιο άτομο, η μείωση κόστους, οι 

ελλείψεις σε κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, η κουλτούρα, ο τομέας που δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση/οργανισμός  είναι  οι πιο βασικοί λόγοι ανάθεσης διπλών καθηκόντων στο  ίδιο 

άτομο.  
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Ο κίνδυνος της διπλής ανάθεσης, ανεξάρτητα από το γεγονός αν είναι προσωρινός,  θα πρέπει 

να είναι πλήρως κατανοητός  από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσει 

μηχανισμούς προστασίας της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας  και να εξασφαλίζεται 

περιοδικά ότι οι τελευταίοι λειτουργούν αποτελεσματικά. Είναι αυτονόητο ότι  ο EE δεν θα 

μπορεί να παρέχει διασφάλιση για τις  εκτός εσωτερικού ελέγχου δραστηριότητες που έχει 

αναλάβει και ότι θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικοί τρόποι παροχής της εν λόγω 

διασφάλισης. Συνιστάται, η εξωτερική αξιολόγηση να συμπεριλάβει στο εύρος της και τις 

επιπλέον δραστηριότητες. “Safeguards are those oversight activities, often undertaken by the 

board, to address these potential impairments, and may include such activities as periodically 

evaluating reporting lines and responsibilities and developing alternative processes to obtain 

assurance related to the areas of additional responsibility”, Standard 112 – Chief Audit Executive 

Roles Beyond Internal Auditing (interpretation).  

Ειδικότερα, για τον Τραπεζικό Τομέα, η European Banking Authority (ΕΒΑ), σε εφαρμογή κυρίως 

της Οδηγίας 2103/36/EU,  εξέδωσε  consultation paper “draft guidelines on internal 

governance”, το οποίο την τρέχουσα περίοδο τελεί υπό διαβούλευση. Εν προκειμένω, ο ΕΕ,  η 

ΚΣ και η ΔΚ περιγράφονται κάτω από την ίδια ονομασία “internal control functions (ICF)” και 

γίνεται εκτενής αναφορά στο συνδυασμό τους (combination of internal control functions _12.4) 

και ειδικότερα στην παράγραφο #124  αναφέρεται «Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της 

αναλογικότητας (proportionality rule), η ΔΚ και ΚΣ μπορούν να συνδυαστούν. Ο ΕΕ δεν πρέπει 

να συνδυαστεί με καμία από τις ICF». 

Στην ανάλυση που γίνεται στις οδηγίες “The internal audit function in banks», (principle 9)  

Basel Committee_2012 αναφέρεται ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να μην 

αναμειγνύονται στην ανάπτυξη, εφαρμογή ή λειτουργία της ΔΚ ή της ΚΣ και παράλληλα δεν 

επιτρέπει την ανάθεση διπλών ρόλων στους επικεφαλής της ΔΚ και ΚΣ (there should be no 

“dual hatting”). 
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Υποδιευθύντρια ΕΕ της ΕΤΕ)
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Υποδιευθύντρια ΕΕ της ΕΤΕ)

Ο Ν 3016/2002, άρθρο 7, που αφορά τις εισηγμένες στο ΧΑ εταιρίες, αναφέρει ρητά «Δεν 

μπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά 

στελέχη τα οποία έχουν και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενείς των 

παραπάνω μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας». 

Τέλος, η  με αριθμό 51/2013 εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρει «Ο 

συνδυασμός της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης με τη λειτουργία εσωτερικού 

ελέγχου θα πρέπει γενικά να αποφεύγεται, καθώς το γεγονός ότι η λειτουργία εσωτερικού 

ελέγχου είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης, 

είναι πιθανό να υπονομεύσει την ανεξαρτησία της τελευταίας. Ωστόσο, για πρακτικούς λόγους 

(για παράδειγμα, λήψη αποφάσεων) και σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να ενδείκνυται το ίδιο 

πρόσωπο να είναι υπεύθυνο και για τις δύο λειτουργίες». 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές  σε ποιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η ανάθεση διπλών 

ρόλων και τι επιβάλλεται να γίνει στις περιπτώσεις που η νομοθεσία/κανονιστικό πλαίσιο 

επιτρέπει το «διπλό καπέλο» ή  το «περπάτημα κάτω την ίδια ομπρέλα». 

 Όλα όμως αυτά δεν λειτουργούν αποτρεπτικά στη μεταξύ μας ανάπτυξη συνεργειών και 

συνεργασίας, αφού, πρωτίστως τα Πρότυπα  αναγνωρίζουν ΕΕ, ΚΣ και ΔΚ ως assurance 

providers, και προτρέπουν τον ΕΕ  (με τη χρήση του should ) _Stanard 2050 – Coordination and 

Reliance, να μοιράζεται την πληροφορία, να συντονίζει τις δραστηριότητες και να  στηρίζεται  

υπό προϋποθέσεις στο έργο των υπόλοιπων παρόχων διασφάλισης, προκειμένου να γίνεται 

σωστή κάλυψη και ελαχιστοποίηση των επικαλύψεων. Και νομίζω ότι αυτό το σημείο είναι 

πολύ σημαντικό, γιατί μπορούμε μέσα από τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει  να 

αναπτύξουμε  διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας, οι οποίοι θα βοηθήσουν τις 

επιχειρήσεις/οργανισμούς που εργαζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  
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Θα ήθελα να αναφέρω εν προκειμένω τη συνεργασία  ΕΕ και ΚΣ στην Εθνική Τράπεζα όπου 

εργάζομαι. Μέσω μιας κοινής πλατφόρμας γίνεται παρακολούθηση όλων των ευρημάτων που 

προέρχονται είτε από ελέγχους του ΕΕ ή  της ΚΣ και λοιπών εξωτερικών παρόχων διασφάλισης 

σε όλες τις  Θυγατρικές του Ομίλου. ‘Έχουμε ορίσει έναν «κοινό  εκπρόσωπο του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου» σε κάθε Μονάδα/Διεύθυνση της Τράπεζας  και των Θυγατρικών μας, ο 

οποίος, μεταξύ άλλων,  μέσω της εν λόγω πλατφόρμας παρακολουθεί όλα τα προαναφερόμενα 

ευρήματα και ενημερώνει για τα μέτρα επίλυσής τους εντός των προθεσμιών. Πρόσθετα, η ίδια 

κοινή EGRC πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης  προγραμμάτων ελέγχου είτε εκ μέρους 

του ΕΕ είτε της ΚΣ, σα μια ελάχιστη συμβολή στο integrated thinking.   

Αν σε όλα τα προαναφερθέντα προσθέσουμε και το integrated reporting  και των assurance 

maps που «έρχονται»  για να αναδείξουν τη σημασία των συνεργειών και συνεργασιών και την 

αναγκαιότητα ενιαίας πληροφόρησης προς τα Διοικητικά Συμβούλια, χωρίς κενά ή 

επικαλύψεις, νομίζω ότι πρέπει όλοι να αντιληφθούμε την αξία της πορείας μας  ως 

«συνοδοιπόροι» και τη σημασία της  από κοινού επίτευξης των στόχων μας, που  δεν είναι 

άλλοι από τους στόχους των επιχειρήσεων και οργανισμών που εργαζόμαστε.   

Ακόμα και αν   δεν είναι  δυνατόν να περπατήσουμε κάτω από την ίδια ομπρέλα, μπορούμε να 

συμπορευτούμε και να επικοινωνήσουμε και να προσθέσουμε «αξία» στις  εταιρίες μας. Από 

τους Δύο μας εξαρτάται!! 
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Επισκεφτείτε το site μας: www.compliance.gr
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