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Αγαπητά μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκ μέρους του ΔΣ του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής
Συμμόρφωσης Ελλάδος, (ΣΕΚΑΣΕ), σας παρουσιάζω με ιδιαίτερη χαρά το
πρώτο τριμηνιαίο newsletter του ΣΕΚΑΣΕ, σε ηλεκτρονική μορφή.
Φιλοδοξία μας είναι να καθιερωθεί ως ένα από τα μέσα επικοινωνίας
και ενημέρωσης των μελών μας, φιλοξενώντας άρθρα και απόψεις
αφενός των ίδιων των μελών, αφετέρου αναγνωρισμένων προσώπων
από θεσμικούς, εποπτικούς και άλλους επαγγελματικούς φορείς.
Η πρώτη αυτή έκδοση οργανώθηκε στην παρούσα φάση από μέλη του ΔΣ και ιδρυτικά μέλη του
ΣΕΚΑΣΕ, και φιλοξενεί άρθρα μελών μας με έμφαση σε νέα νομοθετήματα και κανονιστικές
εξελίξεις, αλλά και άλλα θέματα με ειδικότερο ενδιαφέρον.
Η προσπάθεια αυτή είναι ανοιχτή σε ιδέες και προτάσεις, με απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωση
και κάλυψη των ενδιαφερόντων των μελών μας.
Αισιοδοξώ ότι θα αποτελέσει την απαρχή μιας δυναμικής και ταχέως εξελισσόμενης προσπάθειας,
με στόχο την παροχή στα μέλη μας ποιοτικών και σύγχρονων υπηρεσιών και την καθιέρωση του
ΣΕΚΑΣΕ ως σημείου αναφοράς για τους επαγγελματίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
Με τιμή
Ευάγγελος Τσεκρέκος
Πρόεδρος ΔΣ
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Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση του αγώνα κατά της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
(Κ. Κατσαντώνης – Β. Μοιράγια)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) μετά τις τρομοκρατικές
επιθέσεις στην Ευρώπη δημοσίευσε ένα σχέδιο δράσης για την
ενίσχυση του αγώνα ενάντια στην Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας
έχοντας σαν βασικούς άξονες δράσης :
(α) την ενίσχυση εντοπισμού της διακίνησης κεφαλαίων και άλλων
περιουσιακών στοιχείων των τρομοκρατικών οργανώσεων και των υποστηρικτών τους καθώς
και
(β) την περαιτέρω παρακώλυση των τρομοκρατικών οργανώσεων να αντλούν κεφάλαια
στοχεύοντας στις πηγές εσόδων τους
Έτσι η Ευρωπαική Επιτροπή βασιζόμενη στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και κυρίως στην 4η
Ευρωπαική Οδηγία (ΕΕ 2015/849) ενάντια στο Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος και την
Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας η οποία εκδόθηκε στις 20/5/2016 και τον Ευρωπαικό
Κανονισμό ΕΚ 847 / 2015 ανακοίνωσε τις ακόλουθες δράσεις οι οποίες ξεκινούν με την
τροποποίηση της «άρτι αφιχθείσας» Οδηγίας:
 Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εντάξουν στο θεσμικό τους πλαίσιο και να
εφαρμόσουν την 4η Οδηγία μέχρι το τέλος του 2016 και όχι στα μέσα του 2017 όπως
είχε ψηφιστεί αρχικά,
 Θα καταρτιστεί λίστα χωρών υψηλού κινδύνου όπου θα απαιτείται εφαρμογή
μέτρων αυξημένης Δέουσας Επιμέλειας στις συναλλαγές με τις χώρες αυτές καθώς
και μαύρη λίστα χωρών με στρατηγικές ανεπάρκειες αντίστοιχη με αυτή που εκδίδει
δύο φορές τον χρόνο η FATF,
 Ενισχύεται η ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών μεταξύ των Financial
Inteligence Units (ΜΧΠ) των χωρών της Κοινότητας.
 Θα ρυθμιστούν νομοθετικά οι συναλλαγές εικονικών νομισμάτων και οι ανώνυμες
ανταλλαγές νομισμάτων καθώς και η λειτουργία των πλατφορμών ανταλλαγής
εικονικών νομισμάτων,
 Θα τροποποιηθούν τα κατώτατα όρια συναλλαγών και οι απαιτήσεις πιστοποίησης
και επαλήθευσης της ταυτότητας των πελατών που αναφέρονται στην 4η Οδηγία
ούτως ώστε να συμπεριλάβουν και τις προπληρωμένες κάρτες,
 Θα δημιουργηθούν κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών
πληρωμών,
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 Έκδοση νομοθετικής πρότασης για την εναρμόνιση των
ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων για νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες σε όλα τα κράτη μέλη,
 Επιτάχυνση των μέτρων δέσμευσης με βάση τους καταλόγους
του ΟΗΕ
 Νομοθετική πρόταση για την καταπολέμηση του παράνομου
εμπορίου πολιτιστικών αγαθών.
 Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών.
Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης, το οποίο εκπορεύεται –δυστυχώς- από την
αύξηση και ένταση των φαινομένων τρομοκρατικών επιθέσεων στις ευρωπαϊκές χώρες και
μάλιστα σε δημόσιους χώρους όπου υπάρχουν ήδη ανεπτυγμένα μέτρα ασφαλείας.
Η κατεύθυνση των ενεργειών των κρατών-μελών στους δύο προαναφερθέντες άξονες της
προσπάθειας, δηλαδή στον εντοπισμό της διακίνησης των κεφαλαίων και των πηγών εσόδων
των τρομοκρατικών σχημάτων, πιστεύεται ότι θα συντελέσει αποτελεσματικά στη ενίσχυση
του αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Εξάλλου, με τη συνειδητοποίηση πλέον του γεγονότος ότι η χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας πραγματοποιείται και (ή και κυρίως) με μικρά ποσά, τροποποιούνται τα
κατώτατα όρια συναλλαγών ως προς τις απαιτήσεις πιστοποίησης και δέουσας επιμέλειας.
Η ανάγκη για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποτελεσματική καταπολέμηση της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι επιτακτική, καθώς πλέον μιλάμε όχι μόνο για
απειλή στην ασφάλεια του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά για μαζική
απώλεια αθώων ανθρώπων.
Αναμένεται να δούμε την ανταπόκριση των κρατών-μελών στην ανάγκη επίσπευσης των
ενεργειών ενσωμάτωσης της Οδηγίας.
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Αλλάζει ο νόμος για τις εταιρίες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων
δανείων και ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013
(Β. Μοιράγια)
Ο Νόμος 4389/27.5.2016 (ΦΕΚ Α’94), με τα άρθρα 70 και 71 τροποποιεί τις
διατάξεις του Ν. 4354/2015 περί Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια
και Πιστώσεις. Πλέον, η διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις θα
επιτρέπεται να λαμβάνει χώρα μόνο από ανώνυμες εταιρείες ειδικού και
αποκλειστικού σκοπού, που θα εδρεύουν στην Ελλάδα ή από εταιρίες που
έχουν νομικό τύπο που επιτρέπεται για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά
ιδρύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτό καθορίζεται στην Οδηγία
2013/36 ΕΕ. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, η προϋπόθεση οι
εταιρίες αυτές να είναι αποκλειστικού σκοπού, διασφαλίζει το ακέραιο της δραστηριότητας και
λειτουργίας τους και δρα προληπτικά αποκλείοντας γεγονότα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές καταστάσεις.
Με την παράγραφο 1β του νέου άρθρου 1 καθορίζεται το είδος των εταιρειών οι οποίες δύνανται να
αγοράσουν απαιτήσεις. Σύμφωνα με το νέο κείμενο του νόμου αυτές είναι ανώνυμες εταιρείες που έχουν
έδρα την Ελλάδα και έχουν συμπεριλάβει τη σχετική δραστηριότητα στον σκοπό τους όπως προκύπτει από
το καταστατικό τους. Δεν απαιτείται ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Παράλληλα, με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 95/27.05.2016 «Πλαίσιο για
την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από
δάνεια σε καθυστέρηση» καθορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άσκησης της δραστηριότητας
της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις καθώς και οι οργανωτικές απαιτήσεις των εταιρειών
αυτών και τα κριτήρια καταλληλότητας των προσώπων (φυσικών και νομικών) που συμμετέχουν στις εν
λόγω εταιρείες.
Η εικόνα ολοκληρώνεται με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, ο οποίος τίθεται
σε ισχύ από 1 Οκτωβρίου 2016 και περιέχει αλλαγές ως προς τη μεταχείριση των δανειοληπτών και των
εγγυητών ανάλογα με το εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο/ελεύθερο επαγγελματία, μικρή επιχείρηση ή
μεγάλη επιχείρηση.
Οι προθεσμίες γίνονται πιο ελαστικές για τον δανειολήπτη ενώ η πρόταση λύσης ρύθμισης προς τον
δανειολήπτη θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή κριτήρια για την εκτίμηση της καταλληλότητας των
εναλλακτικών επιλογών αναδιάρθρωσης, τα κριτήρια για την εκτίμηση της μέγιστης δυνατότητας
αποπληρωμής των δανειοληπτών που είναι φυσικά πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που τους κατηγοριοποιούν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
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Πληροφόρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6 του Νόμου
4374/2016
(Βασίλης Α. Μαυρομμάτης - Δικηγόρος, LLM)
Κατόπιν και σχετικών εξελίξεων στο δημόσιο γίγνεσθαι της χώρας, ο Έλληνας
νομοθέτης στο άρθρο 6 του νόμου υπ’ αρ. 4374/2016 (ΦΕΚ Α΄ 50/01.04.2016)
(«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας
2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας
Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις»),
έκανε τα πρώτα βήματα θέσπισης «διαφάνειας στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με
επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα».
Με την συγκεκριμένη ρύθμιση επιδιώκεται, όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση, η
αποφυγή περιπτώσεων προνομιακής μεταχείρισης ή αναίτιων αποκλεισμών συγκεκριμένων μέσω
μαζικής ενημέρωσης από το προϊόν της εμπορικής διαφήμισης των πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς
και η διαφάνεια στη διαχείριση των σχετικών κονδυλίων.
Η νέα υποχρέωση υποβολής στοιχείων είναι διττή, περιλαμβάνει σωρευτικά συγκεκριμένες
πληρωμές και συγκεκριμένους αποδέκτες και μπορεί να κωδικοποιηθεί ως εξής:
Είδος Πληρωμής που γεννά την υποχρέωση

Αποδέκτης που γεννά την υποχρέωση
Άμεσος ή έμμεσος αποδέκτης επιχείρηση μέσων
ενημέρωσης.
Άμεσος
ή
έμμεσος
αποδέκτης
ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

Πληρωμές που έγιναν εντός της οικείας οικονομικής
χρήσης, ιδίως πληρωμές για λόγους διαφήμισης,
προβολής ή προώθησης, συμπεριλαμβανομένων των
πληρωμών λόγω χορηγιών κάθε είδους.

επιχείρηση

Άμεσος ή έμμεσος αποδέκτης άλλη οντότητα που είναι
συνδεδεμένη με τις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά την
έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν.
2190/1920 ή κατά τον ορισμό του Διεθνούς Λογιστικού
Προτύπου 24.

Άμεσος ή έμμεσος αποδέκτης επιχείρηση διαφήμισης
και επικοινωνίας, κατά το μέρος που αφορούν
περαιτέρω πληρωμές προς τις επιχειρήσεις των ως άνω
περιπτώσεων.

Πληρωμές που διενεργούνται εντός της οικείας
οικονομικής
χρήσης
λόγω
δωρεάς,
χορηγίας,
επιχορήγησης ή από άλλη χαριστική αιτία.
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Πληροφόρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6 του Νόμου
4374/2016
(Βασίλης Α. Μαυρομμάτης - Δικηγόρος, LLM)
Η διάταξη προβλέπει επίσης προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής (παρ.1 - 3), τον τρόπο
δημοσίευσης των προβλεπόμενων στοιχείων (παρ.4), τις αρμόδιες εποπτικές αρχές (Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζα της Ελλάδας, παρ.7), τον τρόπο υπολογισμού των σχετικών
προστίμων σε περίπτωση παραβίασης (παρ.7 και 9), καθώς και την – πάντα απαραίτητη –
πρόβλεψη για έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
(παρ.6), η οποία όμως δεν έχει εκδοθεί ακόμη.
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει, στην πρώτη περίπτωση πληρωμών, όπου ο νομοθέτης
χρησιμοποιεί την φράση «πληρωμές που έγιναν εντός της οικείας οικονομικής χρήσης, ιδίως
πληρωμές για…» αφήνοντας ίσως περιθώριο και για πληρωμές που αφορούν τους συγκεκριμένους
αποδέκτες αλλά δεν εμπίπτουν στα αναγραφόμενα παραδείγματα. Η αιτιολογική έκθεση δεν
δείχνει να ξεκαθαρίζει το τοπίο καθώς αφενός αναφέρει ότι οι πληρωμές πρέπει να αφορούν
«εμπορικές διαφημίσεις» (άμεσες ή έμμεσες) αλλά επίσης και «κάθε είδους πληρωμή που δεν
εμπίπτει στον προϋπολογισμό εμπορικής διαφήμισης (π.χ. χορηγία) που καταβάλλει στο πλαίσιο
των δημοσίων σχέσεών του ή άλλων δραστηριοτήτων…».
Αξιομνημόνευτο είναι επίσης και εάν το πεδίο εφαρμογής καταλαμβάνει και τα υποκαταστήματα
αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς οι παράγραφοι 1 και 2 αναφέρουν ρητώς «όλα τα
πιστωτικά ιδρύματα που έχουν έδρα στην Ελλάδα, καθώς και τα υποκαταστήματά τους που
λειτουργούν στην αλλοδαπή», ενώ αναφορά δεν γίνεται ούτε στην παράγραφο 3 που εμπεριέχει
ορισμούς. Απάντηση στο ερώτημα ίσως προκύπτει πιθανώς από την παράγραφο 4 που ενώ
περιέχει τον τρόπο υποβολής, αναφέρεται επίσης ρητώς (μάλλον κακότεχνα από νομοτεχνικής
άποψης) και «για τα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην αλλοδαπή».
Τέλος, η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων επί του νόμου επισημαίνει
μια λανθασμένη παραπομπή και ένα νομοθετικό κενό: Όσο αφορά τις «συνδεδεμένες
επιχειρήσεις», επειδή το άρθρο 42ε του κ.ν. 2190/1920 έχει καταργηθεί, η σχετική αναφορά θα
έπρεπε να γίνει στο άρθρο 32 του ν. 4308/2014. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι δεν ρυθμίζεται
ο τρόπος διαπίστωσης από το πιστωτικό ίδρυμα ότι η οντότητα, προς την οποία αυτό διενεργεί
πληρωμές, είναι συνδεδεμένη με επιχείρηση μέσων ενημέρωσης ή ηλεκτρονικών μέσων
ενημέρωσης.
Ενδεχομένως τα ως άνω θέματα αλλά και τυχόν επόμενα που θα ανακύψουν να ληφθούν υπόψη
κατά τη σύνταξη της κοινής υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει περαιτέρω λεπτομέρειες.
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Το εύρος των κανονιστικών διατάξεων που οφείλει να εφαρμόζει κάθε
επιχείρηση εξαρτάται από το είδος της δραστηριότητάς της, την έδρα
της, τον γεωγραφικό χώρο που ασκεί τη δραστηριότητά της, κλπ. Στις
περιπτώσεις Ομίλων με θυγατρικές εταιρείες στο εξωτερικό η
κατάσταση γίνεται πιο σύνθετη, αφού, οι θυγατρικές εταιρείες
εξωτερικού είναι, πρωτίστως, υποχρεωμένες να συμμορφώνονται με
τους νόμους των χωρών, στις οποίες εγκαθίστανται, οφείλουν, όμως, να προσαρμόζονται
και στην Πολιτική του Ομίλου, στον οποίο ανήκουν.
Ρόλος της μητρικής είναι να ελέγχει τον βαθμό συμμόρφωσης των θυγατρικών, τόσο με τη
νομοθεσία της χώρας υποδοχής, όσο και με τις αρχές του Ομίλου, για τους εξής λόγους:
-

-

Το κόστος μη συμμόρφωσης είναι υψηλό (οικονομικές κυρώσεις, κίνδυνος φήμης)
και ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στα μεγέθη του Ομίλου.
Η υποχρέωση για την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων σε επίπεδο Ομίλου
απορρέει από το νόμο (π.χ. N. 3691/2008 για την καταπολέμηση νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ΠΔΤΕ 2577/2006).
Η ανάγκη για ομοιόμορφη αντιμετώπιση συναφών ζητημάτων.
Η - επιδιωκόμενη ως βέλτιστη πρακτική - δημιουργία ενιαίας κουλτούρας
Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Εύλογο είναι, η εποπτεία και ο συντονισμός των θυγατρικών εξωτερικού, σε θέματα
κανονιστικής συμμόρφωσης, να εμφανίζει μια σειρά από ιδιαιτερότητες.
Οι πιο προφανείς δυσκολίες προκύπτουν από το διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο που
ισχύει σε κάθε χώρα και την έκταση των αποκλίσεων από το πλαίσιο της μητρικής
εταιρείας. Σε σπανιότερες περιπτώσεις, θεσμικές απαιτήσεις της χώρας υποδοχής μπορεί
ακόμη και να αναιρούν πρακτικές που θεωρούνται αποδεκτές σε επίπεδο Ομίλου.
Επιπλέον, σημαντικά εμπόδια προκύπτουν από τη διαφορετική κουλτούρα κάθε χώρας και
τη διαφορετική γλώσσα επικοινωνίας. Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης, για
παράδειγμα, δεν γίνεται αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο σε χώρες με μεγάλα και πολυμετοχικά
εταιρικά σχήματα και σε χώρες με μικρού μεγέθους εταιρείες. Οι κίνδυνοι ξεπλύματος
χρήματος δεν είναι οι ίδιοι σε χώρες με μεγάλο όγκο συναλλαγών σε μετρητά και σε χώρες
που εμφανίζουν μεγάλο όγκο ηλεκτρονικών συναλλαγών.
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Τέλος, η διαφορετική οργάνωση κάθε εταιρείας ενδέχεται να συνεπάγεται άλλη
αντιμετώπιση από το θεσμικό πλαίσιο, ενώ όλα τα παραπάνω επηρεάζουν το κόστος
προσαρμογής και εποπτείας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν πρακτικές που βοηθούν να αμβλυνθούν οι διαφορές
και να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά μια ενιαία Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Ομίλου.
Ένα πρώτο βήμα είναι η καταγραφή αρχών και πρακτικών, η εφαρμογή των οποίων
θεωρείται απαραίτητη στο σύνολο του Ομίλου, προκειμένου να αποτελέσει σημείο
αναφοράς, όταν θα γίνει η αντιπαραβολή με τις κανονιστικές απαιτήσεις της χώρας
υποδοχής.
Σε επίπεδο οργάνωσης, η διοικητική αναφορά των Μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης
των θυγατρικών εξωτερικού στην Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου καθιστά
σαφή την άσκηση εποπτείας και διευκολύνει τη ροή των αναφορών.
Η σε βάθος αξιολόγηση των κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης κάθε θυγατρικής
εξωτερικού είναι μια εργασία που απαιτεί χρόνο και επιπρόσθετη προσπάθεια. Ωστόσο,
αξίζει τον κόπο να γίνει με λεπτομέρεια εξ αρχής, προκειμένου να αποκτήσει ο υπεύθυνος
Κανονιστικής Συμμόρφωσης της μητρικής ορθή αντίληψη για τον τρόπο λειτουργίας των
θυγατρικών, τις σημαντικότερες κανονιστικές απαιτήσεις και τον βαθμό συμμόρφωσης της
εταιρείας, τόσο σε αυτές, όσο και στις προδιαγραφές του Ομίλου. Επίσης, είναι πρακτική που
βοηθά την Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης να αντιληφθεί έγκαιρα τους κινδύνους, να
αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους και να διασφαλίσει ότι θα δρομολογηθούν οι κατάλληλες
ενέργειες για τη διευθέτησή τους.
Στη διάθεση των υπεύθυνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης υπάρχει πλέον μεγάλος όγκος
πληροφοριών, τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν κατά την αξιολόγηση των κινδύνων.
Απαραίτητη είναι η ανάλυση δεικτών και στοιχείων που αντλούνται από την ίδια τη
θυγατρική (π.χ. ανάλυση του πελατολογίου, πληρότητα φακέλων πελατών, αριθμός και είδος
παραπόνων πελατών, αξιολόγηση υποθέσεων απάτης, όγκος, είδος και χώρες συναλλαγών,
κλπ). Από εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών (π.χ. Διεθνής Διαφάνεια, FATF) μπορούν να
εντοπισθούν οι αδυναμίες κάθε χώρας και ιδιαιτερότητες στις συναλλαγές. Εκθέσεις
εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών καταγράφουν συγκεκριμένες αδυναμίες και τις
αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες.
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Τέλος, υποθέσεις μη συμμόρφωσης που δημοσιεύονται στον τύπο αποτελούν αφορμή για
την αξιολόγηση των διαδικασιών, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια κρούσματα.
Αφού αναδειχθούν οι σπουδαιότεροι κίνδυνοι, η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης του
Ομίλου θα κληθεί να αξιολογήσει το πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, θέτοντας
ορισμένα κριτήρια. Οι δράσεις που προτείνονται αντιστοιχούν στην αντιμετώπιση των
αδυναμιών που προέκυψαν και έχουν ιεραρχηθεί σωστά; Θα είναι αποτελεσματικές;
Προκύπτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης με υπεύθυνους υλοποίησης και προθεσμίες
ολοκλήρωσης των έργων;
Αφού ολοκληρωθεί και το στάδιο της κατάρτισης προγραμμάτων, ακολουθεί η
παρακολούθηση της υλοποίησής τους, μέσω περιοδικών αναφορών. Παρ’ όλα αυτά,
απαιτείται προσοχή στον σχεδιασμό των αναφορών, ώστε να εστιάζουν σε εκείνα τα
στοιχεία, τα οποία διευκολύνουν την έγκαιρη διάγνωση των αδυναμιών (π.χ. να
καταγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί και εκείνες που εκκρεμούν,
αριθμός αναφορών ύποπτων συναλλαγών, αριθμός αγωγών πελατών και εκτιμώμενο
κόστος, κλπ). Παράλληλα, είναι χρήσιμο ο υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης να
δομήσει – κατά το δυνατό – τυποποιημένες αναφορές, προκειμένου να είναι ευχερής η
εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο Ομίλου και να παρακολουθείται η πρόοδος κάθε
εταιρείας.
Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της μητρικής στα
στοιχεία που υποβάλλονται είναι μια καλή πρακτική για την επιβεβαίωση της ορθότητάς
τους.
Τέλος, η διαρκής επικοινωνία με τους υπεύθυνους Κανονιστικής Συμμόρφωσης των
θυγατρικών εξωτερικού και η εκπαίδευσή τους είναι απαραίτητοι παράγοντες για
αποτελεσματική εποπτεία και για τη διαμόρφωση κοινής εταιρικής κουλτούρας.
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Έχει επανειλημμένως υποστηριχθεί ότι η κύρια αιτία της παγκόσμιας κρίσης που
πλήττει τον χρηματοπιστωτικό τομέα οφείλεται στην ανεξέλεγκτη ανάληψη
κινδύνων με σοβαρές απώλειες στον τομέα των επενδύσεων, με αποτέλεσμα
την αδυναμία των τραπεζών να αναζητήσουν χρηματοδότηση στις
χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές λόγω της μείωσης του εποπτικού κεφαλαίου
τους σε επίπεδα χαμηλότερα των απαιτούμενων.
Η παραδοχή αυτή για τους αναφυόμενους κινδύνους κατά την εκτέλεση των τραπεζικών εργασιών
αφορά δυνητικά σε όλες τις τραπεζικές εργασίες, όπου κι αν αυτές παρέχονται, αφού ο όγκος και
η πολυπλοκότητα τους , αναλογικά για το τραπεζικό σύστημα κάθε χώρας, είναι τόσο μεγάλοι όσο
και οι κίνδυνοι που προκαλούν.
Οι κίνδυνοι αυτοί είναι πολυσήμαντοι και πολυδιάστατοι. Μπορεί να αφορούν τα επιτόκια, τις
επενδύσεις, την ρευστότητα, την λειτουργία των υπηρεσιών της τράπεζας, τις νομικές ενέργειες, την
αγορά, την ποιότητα της συναλλακτικής συμπεριφοράς των πελατών, τις εξωτερικές αναθέσεις
εργασιών. Ανάχωμα σε αυτούς τους κινδύνους ορθώνει το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, όπως
προβλέπεται θεσμικά προς αποτροπή κάθε μορφής κινδύνου και της εξ΄αυτού απορρέουσας ζημίας
για την τράπεζα και το συναλλακτικό κοινό με την λήψη κατάλληλων μέτρων.
Τα μέτρα αυτά σε εθνικό επίπεδο, περιλαμβάνονται στον μηχανισμό του Συστήματος Εσωτερικού
Ελέγχου (ΣΕΕ) που πρέπει να διαθέτει κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει έδρα στη Ελλάδα ή
λειτουργεί στην Ελλάδα με άδεια και υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ
2577/9.3.2006, όπως ισχύει). Το ΣΕΕ αποτελεί σύνολο ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που
αποσκοπούν στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τραπεζικής δραστηριότητας μέσω
της συντονισμένης επικοινωνίας και συνεργασίας των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με τις
ενότητες του έργου του. Η διάκριση των αποδεκτών ορίων και το είδος των κινδύνων που πρόκειται
να αναληφθούν, η τεκμηρίωση της παραδοχής τους και η κάλυψή τους από ίδια κεφάλαια είναι η
βασική αποστολή κάθε αξιόπιστου ΣΕΕ.
Επίσης, η καταγραφή και ιεράρχηση των άμεσων και μελλοντικών επιχειρησιακών στόχων, η
διαφανής διάρθρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο προϋπολογισμός για το είδος και τον
όγκο των δραστηριοτήτων και τα προβλεπόμενα οικονομικά αποτελέσματα αποτελούν τα βασικά
κριτήρια για την αξιολόγηση της οργανωτικής δομής του ΣΕΕ, το οποίο πρέπει να καλύπτει πλήρως
όλες τις δραστηριότητες και τις συναλλαγές του πιστωτικού ιδρύματος. Η αρτιότητα του ΣΕΕ για τις
παρεχόμενες προς τους πελάτες υπηρεσίες προϋποθέτει:
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Την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για την παροχή υπηρεσιών που προσιδιάζουν στα
χαρακτηριστικά κάθε πελάτη.
Την παρακολούθηση και αξιολόγηση του τρόπου εξυπηρέτησης του πελάτη.
Την καταλληλότητα των διαδικασιών για την εξέταση των καταγγελιών ή παραπόνων των
πελατών.
Την προστασία των ευλόγων έννομων συμφερόντων των πελατών (δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, περιουσιακά στοιχεία πελατών).
Τον τακτικό έλεγχο των διαδικασιών που αφορούν στην διαπίστωση της ακριβούς ταυτότητας
των συναλλασσομένων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος έχει γενικά την ευθύνη για την διασφάλιση
επαρκούς και αποτελεσματικού ΣΕΕ. Στο έργο του για τον σκοπό αυτό το ΔΣ επικουρείται υποχρεωτικά
από τις Επιτροπές Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα έχει εισαγάγει τις
μετοχές του σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, ή διατηρεί θυγατρικές εταιρίες, ή υποκαταστήματα
στο εξωτερικό ή το ενεργητικό του υπερβαίνει το ποσό των 100 εκατ.ευρώ και των 10 δις ευρώ
προκειμένου για την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων.
Οι υπηρεσιακές μονάδες οι οποίες μετουσιώνουν το έργο του ΔΣ για άρτια οργανωμένο και
αποτελεσματικό ΣΕΕ είναι η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης, η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων και η
Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, οι οποίες λειτουργούν για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο των
ειδικώτερων αρμοδιοτήτων τους.
Οι επικεφαλής των Μονάδων αυτών υποβάλλουν μέχρι την λήξη του πρώτου ημερολογιακού εξαμήνου
στην Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος τις εκθέσεις, ανά
τραπεζικό ίδρυμα, σχετικά με το ΣΕΕ (Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης), της διαχείρισης κινδύνων
(Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων), της καταλληλότητας των διαδικασιών για την πλήρη και διαρκή
συμμόρφωση του πιστωτικού ιδρύματος στο εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και στους εσωτερικούς
κανονισμούς του πιστωτικού ιδρύματος (Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης). Οι εκθέσεις αυτές
συνοδεύονται από τις αντίστοιχες αξιολογήσεις τους από τις προαναφερόμενες αρμόδιες Επιτροπές.
Συνοπτικά, η σπουδαιότητα της λειτουργίας του ΣΕΕ έγκειται στην επάρκεια των κεφαλαίων των
τραπεζικών ομίλων, στην διαφανή λειτουργία των τραπεζικών εργασιών, στην προστασία των ευλόγων
συμφερόντων των συναλλασσομένων και γενικά στην σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος
και στην επωφελή για τους μετόχους αλλά και την κοινωνία λειτουργία του.
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