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Αγαπητά μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι,
Στο παρόν newsletter του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος, (ΣΕΚΑΣΕ)
έχουμε τη χαρά να ενημερώσουμε τα μέλη μας για την έναρξη της δυναμικής παρουσίας του
Συνδέσμου μας στο χώρο των συνεδρίων.
ΤΤο Law
L Forum
F
on Data
D t Protection
P t ti and
d Privacy
Pi
πραγματοποιήθηκε
ήθ
υπό
ό την αιγίδα
ίδ του ΣΕΚΑΣΕ στις 17
Φεβρουαρίου 2017. Όπως επεσήμανε και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας κατά το χαιρετισμό που
απηύθυνε με την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, το θέμα του συνεδρίου είναι ιδιαίτερα
επίκαιρο, εξαιρετικά ενδιαφέρον και με πολλές προκλήσεις για όλους εκείνους που θα κληθούν να
ερμηνεύσουν, εφαρμόσουν και εποπτεύσουν το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο, τα προσεχή χρόνια.
Με τη συμμετοχή του ο ΣΕΚΑΣΕ συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχημένη διεξαγωγή του συνεδρίου, κατά τη διάρκεια του
οποίου συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η πρόληψη και η ασφάλεια του όγκου δεδομένων των επιχειρήσεων, ο νέος κανονισμός
των προσωπικών δεδομένων (EU General Data Protection Regulation), καθώς και οι επιπτώσεις του στον τρόπο λειτουργίας
των εταιρειών που δραστηριοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ης

Εξάλλου, η εκδήλωση της 5 Μαΐου 2017 με θέμα «The role of the compliance officer amidst forthcoming regulatory changes»
που διοργανώθηκε από την ΕΥ, με τη συνεργασία του ΣΕΚΑΣΕ και του ICA πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο
ξενοδοχείο Royal Olympic.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο CEO του ICA, Phil Ryan, παρουσίασε τη συνεργασία μεταξύ του ΣΕΚΑΣΕ και του ICA καθώς και τις
ειδικές εκπτώσεις και προνόμια που ισχύουν για τα μέλη του ΣΕΚΑΣΕ ως προς την ετήσια συνδρομή τους στο ICA και που τους
δίνουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις εκπαιδευτικές παροχές του No 1 παγκόσμιου οργανισμού των επαγγελματιών
κανονιστικής συμμόρφωσης, του ICA. O Δρ. Κων/νος Κυρίτσης, υπεύθυνος για τα τοπικά προγράμματα του ΙCA‐ICT, παρουσίασε
τη σημασία της πιστοποίησης και τα βασικά σημεία των εν λόγω προγραμμάτων, αλλά και ειδική, οικονομική, προσφορά για τα
μέλη του ΣΕΚΑΣΕ που θα τα επιλέξουν.
Ακόμη, ο ΣΕΚΑΣΕ παραχώρησε την αιγίδα του στο υπό εξέλιξη πρόγραμμα πιστοποίησης που διοργανώνει από κοινού η Νομική
Βιβλιοθήκη και η DPO Academy,
Academy για τον ρόλο του Data Protection Officer,
Officer με χαμηλότερο κόστος για τα μέλη του
του.
Ο ΣΕΚΑΣΕ τέλος, παραχώρησε την αιγίδα του για τη διεξαγωγή του 3rd Εnterprise Governance, Risk and Compliance
Conference το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2017 από το Net Week Conferences σε συνεργασία με την Fidel & Fortis
και την Boussias Communications. Το συνέδριο αποτελεί την ετήσια συνάντηση όλων των στελεχών Εταιρικής Διακυβέρνησης,
Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Διαχείρισης Κινδύνων. Φέτος ακόμη πιο αναβαθμισμένο και πάντα μπροστά στις εξελίξεις,
επεδίωξε να:



Εμβαθύνει στη σχέση της Εταιρικής Διακυβέρνησης με την Κανονιστική Συμμόρφωση και την Επιχειρηματική Ηθική
Διερευνήσει το ρόλο της Πολιτείας, των επιχειρηματικών φορέων και της επιχειρησιακής οργάνωσης αναφορικά με την
προαγωγή της ΕΔ στην Ελλάδα
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Σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων «HAWALA»
(Κ. Κατσαντώνης)
Η λέξη «Hawala» σημαίνει εμπιστοσύνη. Αποτελεί μια εναλλακτική, ένα
παράλληλο σύστημα «εμβασμάτων», που λειτουργεί έξω από τον κύκλο
των τραπεζών και των τυπικών χρηματοοικονομικών συστημάτων.
Συναντάται επίσης με ονόματα όπως “Hindi”, “Urdu” ή “underground
banking”.
Είναι ένα αρχαίο σύστημα μεταφοράς χρημάτων που προήλθε από τη Νότια Ασία και
χρησιμοποιείται τώρα σε όλο τον κόσμο. Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε κυρίως στην Ινδία,
πριν από την εισαγωγή των δυτικών τραπεζικών πρακτικών.
Στη Hawala γίνεται μεταφορά χρημάτων, χωρίς στην πραγματικότητα να μεταφέρονται
χρήματα. Δεν παρατηρείται
χρήμ
ρ ηρ
φυσική
φ
ή κίνηση
η η χρημ
χρημάτων. Οι χχειριστές
ρ
ς της
ης Hawala λέγονται
γ
Hawaldars ή Hawala Dealers, ενώ της Hundi, hundiwalas.
Ένα άτομο που θέλει να μεταφέρει χρήματα, πηγαίνει στον χειριστή της Hawala στην
περιοχή του και του δίνει τα χρήματα που θέλει να μεταφέρει. Ο χειριστής επικοινωνεί με
τον ομόλογό του στον τόπο προορισμού ή την χώρα που έπρεπε να γίνει η μεταφορά. Ο
χειριστής στον τόπο μεταφοράς δίνει με μετρητά το ποσό της μεταφοράς αφαιρώντας την
προμήθεια Τα ποσά καταγράφονται σε βιβλία και συμψηφίζονται με αντίθετες κινήσεις
προμήθεια.
π.χ. τα χρήματα που ένας πατέρας από το Μπαγκλαντές στέλνει στον γιο του που
ενδεχομένως σπουδάζει ή ζει νόμιμα στην Αγγλία, συμψηφίζονται με τα χρήματα που
στέλνει μέσω Hawala ένας μετανάστης από το Μπαγκλαντές που εργάζεται στην ίδια
Ευρωπαϊκή χώρα στην οικογένειά του στην πατρίδα του.
Αν και τις περισσότερες φορές η Hawala χρησιμοποιείται για νόμιμες μεταφορές, η
ανωνυμία και η έλλειψη εγγράφων και παραστατικών προσελκύει και πολλές ύποπτες
συναλλαγές, με αποκορύφωμα τους ισχυρισμούς αξιωματούχων των ΗΠΑ ότι η Al‐Qaeda
χρηματοδότησε τις επιθέσεις στους δίδυμους πύργους μέσω της Hawala.
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Σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων «HAWALA»
(Κ. Κατσαντώνης)
Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που είναι τόσο δημοφιλές το Hawala έναντι του τραπεζικού
συστήματος;












Πρώτος λόγος, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες των νομισμάτων έναντι του Δολαρίου. Ο
χρήστης του Hawala θα κερδίσει αρκετά περισσότερα χρήματα από την μετατροπή των
νομισμάτων. άρα η χρήση του συστήματος θα του αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση.
Δεύτερος λόγος, η ταχύτητα στην εκτέλεση. Ένα έμβασμα μέσω Hawala λαμβάνει χώρα
σε μία ‐ το πολύ ‐ δύο ημέρες, σε αντίθεση με μία εβδομάδα έως δέκα ημέρες που
απαιτούνται για ένα διεθνές έμβασμα.
Ο τρίτος λόγος είναι η αξιοπιστία. Πολύπλοκες διεθνείς συναλλαγές, απαιτούν αρκετούς
ελέγχους, δημιουργούνται καθυστερήσεις από τα πολλά αντισυμβαλλόμενα μέρη,
μεσολαβούν σαββατοκύριακα και αργίες. Όλα αυτά δημιουργούν δυσπιστία. Επιπλέον,
αποφεύγεται η πληρωμή προμηθειών στο τραπεζικό σύστημα, οι οποίες είναι αρκετά
υψηλές.
Ο τέταρτος λόγος είναι η έλλειψη γραφειοκρατίας. Δεν απαιτείται άνοιγμα λογαριασμού,
επικαιροποίηση εγγράφων πιστοποίησης της ταυτότητας, προσκόμιση δικαιολογητικών
και άλλων εγγράφων και τέλος δεν είναι απαραίτητη η νόμιμη είσοδος και παραμονή στη
χώρα.
Ο πέμπτος
έ
λόγος
λό
είναι
ί
η έλλ
έλλειψη
ψ ελεγκτικού
λ
ύ ίχνους
ί
( di trail).
(audit
il) Ανεξάρτητα
Α ξά
αν τα
χρήματα που αποστέλλονται είναι νόμιμα ή παράνομα, η διατήρηση της ανωνυμίας της
συναλλαγής είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα
Ο έκτος λόγος είναι η φοροδιαφυγή.

Πως χρησιμοποιείται το Hawala στο Ξέπλυμα Χρήματος
Το Ξέπλυμα Χρήματος αποτελείται από τρεις φάσεις: τοποθέτηση, διαστρωμάτωση και
ενσωμάτωση. Δεδομένου ότι το Hawala είναι ένα σύστημα μεταφοράς χρημάτων, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε φάση.
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Στην τοποθέτηση, τα χρήματα που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες
εισάγονται στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Οι χρήστες του Hawala διατηρούν συνήθως και
νόμιμες επιχειρήσεις, οπότε μπορούν να δικαιολογούν καταθέσεις μετρητών και επιταγών,
απαντώντας σε ερωτήματα τραπεζικών στελεχών, σαν έσοδα των νόμιμων επιχειρήσεων.
Επίσης, τα μετρητά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των νόμιμων επιχειρήσεων, άρα
μειώνουν
ώ
τις επισκέψεις
έ
στις τράπεζες
ά
και την υποχρέωση
έ
να απαντούν
ύ σε ερωτήματα.
ή
Στο στάδιο της διαστρωμάτωσης, τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες φαίνονται σα
να προέρχονται από νόμιμη πηγή. Η μεταφορά χρημάτων από έναν λογαριασμό σε άλλον
είναι η πιο δημοφιλής πρακτική. Οι κίνδυνοι που εντοπίζονται έχουν να κάνουν με την
πιθανότητα κάποια μεταφορά να κινήσει υποψίες ή να μην αιτιολογηθεί επαρκώς και τα ίχνη
που αφήνει στο τραπεζικό σύστημα μπορεί να οδηγήσουν έναν προσεκτικό ερευνητή στην
πηγή
ή των εγκληματικών
λ
ώ εσόδων
όδ και να εντοπισθεί
θ ί το δί
δίκτυο ξξεπλύματος
λύ
χρήματος.
ή
Στο τελικό στάδιο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της ενσωμάτωσης, τα έσοδα από
παράνομες δραστηριότητες επενδύονται σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, σε επιχειρηματικές
δραστηριότητες, νόμιμες ή παράνομες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι χρήματα από
παράνομες δραστηριότητες στις ΗΠΑ μπορούν να σταλούν μέσω του Hawala σε οποιαδήποτε
άλλη χώρα και στην συνέχεια να επανέλθουν στις ΗΠΑ από την επίσημη οδό, μέσω τραπεζών
δ λ δή σαν μέρος
δηλαδή,
έ
ενός
ό επενδυτικού
δ
ύ πλάνου.
λά
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Το Solvency II (N.4364/2016) και ο ρόλος της λειτουργίας Κανονιστικής
Συμμόρφωσης στις σύγχρονες ασφαλιστικές επιχειρήσεις
(Μυρτώ Χαμπάκη ‐ Senior Manager, Risk Management Services, Crowe SOL Consulting)

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ρύθμιση της
ασφαλιστικής αγοράς, γνωστό ως Solvency II, θέσπισε από
την 1.1.2016 ένα ενιαίο σύστημα υπολογισμού των
κεφαλαιακών
φ λ
ώ απαιτήσεων
ή
σε όλ
όλα τα κράτη
ά – μέλη
έλ της Ε.Ε.
ΕΕ
το οποίο αντικατέστησε πλήρως την μέχρι τότε νομοθεσία (
στην Ελλάδα Ν.400/70), υιοθετώντας τεχνικές διαχείρισης
κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, οι οποίες κρίνονται στο εξής
απαραίτητες για την ορθή λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς και την προστασία του
ασφαλισμένου/καταναλωτή μέσα στο σύγχρονο, πολύπλοκο και συνεχώς εξελισσόμενο,
παγκοσμιοποιημένο, χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Οι διατάξεις του νόμου 4346/2016
αποτελούν την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση στην
Οδηγία 2009/138/ΕΚ.
Η φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, βάσει των άρθρων του Ν.4364/2016 που
ενσωματώνει την Οδηγία Solvency II στο Ελληνικό δίκαιο, βασίζεται σε 3 πυλώνες :
Ο Πρώτος Πυλώνας , δηλαδή οι ποσοτικές απαιτήσεις της φερεγγυότητας , έχουν ως κύριο
σημείο ενδιαφέροντος την υιοθέτηση του Ελάχιστου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (Μinimum
Capital Requirement / MCR) κάτω του οποίου η ασφαλιστική επιχείρηση οδηγείται σε
εποπτική παρέμβαση και πιθανή ανάκληση αδείας, και του Απαιτούμενου Κεφαλαίου
Φερεγγυότητας (Solvency Capital Requirement/ SCR) το οποίο είναι το κεφάλαιο "στόχος",
που θα πρέπει να κατέχει μια ασφαλιστική εταιρία, προκειμένου να μην κινδυνεύει με
χρεοκοπία με ποσοστό εμπιστοσύνης VaR 99.5% σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους. Ο
συγκεκριμένος όρος «μεταφράζεται» ως μια πιθανότητα χρεοκοπίας της ασφαλιστικής
εταιρίας στα 200 χρόνια
χρόνια. Συνεπώς
Συνεπώς, το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα αυστηρό.
αυστηρό Στον Πρώτο Πυλώνα
επίσης, συμπεριλαμβάνονται όλοι οι σχετικοί κανόνες βάσει των οποίων σχηματίζονται τα
τεχνικά αποθέματα, διαμορφώνονται και εγκρίνονται τα εσωτερικά υποδείγματα/μοντέλα
υπολογισμού των Κεφαλαιακών απαιτήσεων, ρυθμίζονται οι επενδύσεις, καθορίζονται
επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και η ποιότητα των δεδομένων και των κεφαλαίων
που, στο σύνολο τους, εξασφαλίζουν πλέον την επιθυμητή φερεγγυότητα για τις
ασφαλιστικές εταιρίες.
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Το Solvency II (N.4364/2016) και ο ρόλος της λειτουργίας Κανονιστικής
Συμμόρφωσης στις σύγχρονες ασφαλιστικές επιχειρήσεις
(Μυρτώ Χαμπάκη ‐ Senior Manager, Risk Management Services, Crowe SOL Consulting)

Ο Δεύτερος Πυλώνας αποτυπώνει τις ποιοτικές προδιαγραφές για την επίτευξη της
φερεγγυότητας ,δηλαδή τις αρχές εσωτερικής / εταιρικής διακυβέρνησης, πάνω στις οποίες
θα βασίζεται η εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης , τις απαιτήσεις για την
διενέργεια της Ιδίας Αξιολόγησης Κινδύνου και Φερεγγυότητας (ORSA), ενώ αναθεωρεί και
τη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 εποπτική διαδικασία. Αξίζει δε να αναφερθεί ότι οι
απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων είναι στοιχεία που δεν
υπήρχαν μέχρι την εφαρμογή του νέου πλαισίου στην ασφαλιστική νομοθεσία.
Ο τρίτος Πυλώνας καθορίζει τις απαιτήσεις δημοσίευσης και διαφάνειας των όλων των
σημαντικών στοιχείων, εποπτικών και οικονομικών, που κρίνονται απαραίτητα, αφενός μεν
για την εποπτική διαδικασία και, αφετέρου, για την ενημέρωση των καταναλωτών. Όλες
αυτές οι πληροφορίες
πληροφορίες, διαχέονται σε επόπτες και καταναλωτές μέσω της Αναφοράς για την
Φερεγγυότητα και την Οικονομική Κατάσταση (Solvency and Financial Condition Report
/SFCR), αλλά και της Τακτικής Εποπτικής Αναφοράς (RSR). Μέσα στα πλαίσια της
απαιτούμενης διαφάνειας, οι Ασφαλιστικές Εταιρίες καλούνται να δημοσιοποιούν το κατά
πόσον πληρούν τις προϋποθέσεις φερεγγυότητας και κατά πόσον οι εποπτικές αρχές τους
επέβαλαν προσθήκες κεφαλαίων κατά την περίοδο αναφοράς.
Όπως προαναφέρθηκε, η Οδηγία Solvency II προκρίνει την δημιουργία αποτελεσματικού
συστήματος διακυβέρνησης που θα εγγυάται τη σωστή και συνετή διαχείριση των
δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών εταιριών. Το σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης
περιλαμβάνει διαφανή οργανωτική δομή καθώς και τον απαραίτητο μηχανισμό διασφάλισης
της μετάδοσης των πληροφοριών εντός της εταιρίας. Το σύστημα θα υπόκειται σε τακτική
εσωτερική εξέταση και θα πρέπει να είναι ανάλογο προς τη φύση, την πολυπλοκότητα και
την κλίμακα των εργασιών της εταιρίας (Αρχή της Αναλογικότητας). Τα βασικά
χαρακτηριστικά του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης αφορούν στη δημιουργία
συγκεκριμένων λειτουργιών εντός της εταιρίας, στην εδραίωση δύο διαφορετικών
συστημάτων και στη μεταξύ τους διάδραση, προκειμένου το προφίλ κινδύνου της εταιρίας
να αποτυπώνεται στην Ιδία Αξιολόγηση Κινδύνων και Φερεγγυότητας (ORSA)
διασφαλίζοντας την λήψη των κατάλληλων διοικητικών αποφάσεων για τη συνέχεια και την
κανονικότητα των εργασιών. Οι τέσσερις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται, είναι η
Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου, η Αναλογιστική Λειτουργία, η Λειτουργία Διαχείρισης
Κινδύνων και η Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Αντίστοιχα, οι ασφαλιστικές
εταιρίες
ί πρέπει
έ
να ενσωματώνουν
ώ
στις εργασίες
ί τους Σύστημα
ύ
Εσωτερικού
ύ Ελέγχου
λέ
και
Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων, προκειμένου να τροφοδοτούνται με την κατάλληλη
πληροφόρηση οι αρμόδιες λειτουργίες της εταιρίας.
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Η λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο
στο όλο αυτό πλαίσιο αφού, ως μέρος του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, περιορίζει τον
Κίνδυνο Συμμόρφωσης και μειώνει την πιθανότητα αφερεγγυότητας της ασφαλιστικής
εταιρίας στο σύνολό της. Η Κανονιστική Συμμόρφωση διασφαλίζει τη συνεχή συμμόρφωση
της εταιρίας με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που την αφορούν άμεσα και
έμμεσα, δηλαδή, δεν διασφαλίζει μόνο την συμμόρφωση με τον Ν.4364/2016 αλλά και την
συμμόρφωση με την νομοθεσία:







Περί Ιδιωτικής Ασφάλισης / Ασφαλιστικής Σύμβασης
Περί Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Περί Προστασίας του Καταναλωτή
Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Περί των Αγορών Χρηματοπιστωτικών Μέσων και την Διαφάνεια
Περί Ανταγωνισμού,

καθώς και οτιδήποτε επιπλέον οριστεί ως πεδίο αρμοδιότητας της εν λόγω λειτουργίας.
Οι αρμοδιότητες της λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, τα καθήκοντα καθώς και η
υποχρέωση υποβολής εκθέσεων, ρυθμίζεται μέσω της ευρύτερης πολιτικής Εσωτερικής
Επιθεώρησης ή μέσω ειδικού εγγράφου για τον σκοπό αυτό (πχ Πολιτική Κανονιστικής
Συμμόρφωσης), τα οποία επικυρώνονται από το αρμόδιο Εποπτικό ή Διαχειριστικό Όργανο
της εταιρίας.
Η αναγνώριση του Κινδύνου Συμμόρφωσης της εταιρίας, καθώς και η αξιολόγηση, η
συστηματική παρακολούθηση και αναφορά του, είναι εξίσου σημαντική με τις άλλες
κατηγορίες κινδύνων υπό εξέταση εντός της Οδηγίας. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
της, η λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης οφείλει να παρακολουθεί τις αλλαγές στο
κανονιστικό περιβάλλον και να αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις των εν λόγω αλλαγών στις
δραστηριότητες της εταιρίας. Παράλληλα, η λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης
υποχρεούται να υποβάλει σχετική έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας
αναφορικά
φ ρ
μ
με την
η συμμόρφωση
μμ ρφ η (ή μη) στιςς υφιστάμενες,
φ
μ ς, δυνητικές
η
ς ή μ
μελλοντικέςς
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
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Η εν λόγω λειτουργία σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, καταρτίζει επίσης σχέδιο δράσης για την
κάλυψη όλων των περιοχών ευθύνης της λαμβάνοντας υπόψη πάντα το μέγεθος της
έκθεσης και τα όρια ανοχής στον υπό εξέταση κίνδυνο. Τέλος, τονίζεται ότι η Λειτουργία
Κανονιστικής
α ο ιστι ής Συμμόρφωσης,
υμμόρφωσης,
αφού, όπως προα
προαναφέρθηκε,
αφέρθη ε, αποτελεί μέρος του
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που απαιτείται από την Οδηγία, δύναται να παρέχει
συμβουλές στο αρμόδιο διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο.
Εν συντομία, τα καθήκοντα της λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης που συναντώνται
σε σχετικές επιχειρησιακές πολιτικές, χωρίς να εξαντλούνται σε αυτά, συνοψίζονται ως
ακολούθως :










Ανάπτυξη
ξη του Ετήσιου
ή
Πλάνου Κανονιστικής
ής Συμμόρφωσης
μμ ρφ ης σύμφωνα
μφ
με
μ τη
η στρατηγική
ρ ηγ ή
και τους επιχειρηματικούς στόχους της εταιρίας και υποβολή του Διοίκηση προς
έγκριση.
Παρακολούθηση, σε συνεχή βάση, του Νομικού/Κανονιστικού Πλαισίου και
διασφάλισης της ευθυγράμμισης των πολιτικών και διαδικασιών της ασφαλιστικής
εταιρίας με αυτά.
Αναγνώριση προβλημάτων σχετικών με την Κανονιστική Συμμόρφωση και παροχή
συμβουλών στην Διοίκηση.
Γνωστοποίηση και διαχείριση τυχόν παραβιάσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς
και αξιολόγηση και εισήγηση λήψης των κατάλληλων μέτρων.
Υποβολή εκθέσεων σε τακτική βάση, όπως και κατά περίπτωση, όταν απαιτείται, στην
Διοίκηση.
Διαχείριση των πολιτικών, διαδικασιών και άλλων εγγράφων που σχετίζονται με
θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
Εισήγηση για την υιοθέτηση και την υλοποίηση πολιτικών και διαδικασιών σχετικών με
θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή/και τροποποιήσεις υφιστάμενων πολιτικών και
διαδικασιών και του Ετήσιου Πλάνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης (σύμφωνα με τις
εξελίξεις στο Νομικό/Κανονιστικό Πλαίσιο ή / και τυχόν ευρημάτων του προγράμματος
ελέγχου Κανονιστικής Συμμόρφωσης), ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής ευθυγράμμισή
του με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης σε όλους τους τομείς.
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Η νέα ασφαλιστική νομοθεσία προσδίδει έναν αναβαθμισμένο ρόλο στη Λειτουργία
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, γεγονός που αυξάνει τα καθήκοντα αλλά και την σημασία της
αφού
φ
καλείται,, μ
μέσα στο πολύπλοκο χρηματοοικονομικό
χρημ
μ περιβάλλον
ρβ
που επιβαρύνεται
β ρ
και
από τις ιδιαιτερότητες της παρούσας κατάστασης της ελληνικής οικονομίας, να εντοπίζει σε
ταχύτατους ρυθμούς τις αλλαγές και να προσαρμόζει την λειτουργία της επιχείρησης
σύμφωνα με τις εποπτικές απαιτήσεις. Συνεπώς, η άρτια οργάνωση και παράλληλα η
εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Κανονιστικής συμμόρφωσης αποτελεί ένα πρόσθετο και
πλέον αναπόσπαστο μηχανισμό περιορισμού του κινδύνου αφερεγγυότητας κάθε σύγχρονης
ασφαλιστικής επιχείρησης.
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(Β. Μοιράγια)

Στις 12 Ιουλίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ασπίδα
προστασίας ΕΕ‐ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα. Την ίδια ημέρα εκδόθηκε
και η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής σχετικά
με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα
προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ.
Η ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ βασίζεται σε ένα
σύστημα αυτοπιστοποίησης μέσω του οποίου οι οργανισμοί των
ΗΠΑ δεσμεύονται να τηρούν ένα σύνολο αρχών προστασίας της ιδιωτικής ζωής που έχουν
εκδοθεί από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ.
Το νέο αυτό πλαίσιο προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε προσώπου στην ΕΕ κατά
τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ΗΠΑ και παρέχει επίσης νομική
σαφήνεια στις επιχειρήσεις που βασίζονται στις διατλαντικές διαβιβάσεις δεδομένων.
Ιστορικό
Η ασπίδα προστασίας ΕΕ‐ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα αποτυπώνει τις απαιτήσεις που έθεσε
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην απόφασή του της 6ης Οκτωβρίου 2015,
με την οποία κήρυξε άκυρο το παλαιό πλαίσιο ασφαλούς λιμένα (οι «αρχές του ασφαλούς
λιμένα
μ
για
γ την
η προστασία
ρ
της
ης ιδιωτικής
ής ζωής»
ζ ής ‐ αρχές
ρχ ς «Safe Harbour»,, που εκδόθηκαν
η
από
το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ στις 21 Ιουλίου 2000, και θεωρείτο μέχρι τότε ότι
παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε
οργανισμούς εγκατεστημένους στις ΗΠΑ).
Στις 2 Φεβρουαρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέληξαν σε
πολιτική συμφωνία σχετικά με ένα νέο πλαίσιο για τις διατλαντικές ανταλλαγές δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς: την ασπίδα προστασίας ΕΕ‐ΗΠΑ για την
ιδιωτικότητα.
Η Επιτροπή παρουσίασε τα κείμενα του σχεδίου απόφασης στις 29 Φεβρουαρίου 2016.
Μετά τη γνωμοδότηση της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 (αρχές προστασίας των
δεδομένων) στις 13 Απριλίου και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 26
Μαΐου, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη διαδικασία έγκρισης στις 12 Ιουλίου 2016.
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H ασπίδα προστασίας ΕΕ‐ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα
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Αρχές του πλαισίου ασπίδας προστασίας ΕΕ‐ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα
Το νέο πλαίσιο αποτελείται από ένα σύνολο Αρχών που εξέδωσε το Υπουργείο Εμπορίου
των ΗΠΑ, οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από οργανισμούς των ΗΠΑ που
λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προβαίνουν
στη διαδικασία αυτοπιστοποίησης, επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωσή τους με τις
συγκεκριμένες Αρχές.
Παρατίθενται οι κύριες Αρχές του πλαισίου ασπίδας προστασίας ΕΕ‐ΗΠΑ για την
ιδιωτικότητα:
1. Κοινοποίηση
Η Αρχή αυτή αφορά στην ενημέρωση των φυσικών προσώπων για τη συμμετοχή του
Οργανισμού στην ασπίδα προστασίας με σαφή και κατανοητό τρόπο.
2. Επιλογή
Η Αρχή αυτή αναφέρεται στο δικαίωμα των φυσικών προσώπων να επιλέγουν σχετικά με
την κοινοποίηση και τη χρήση των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν.
3. Λογοδοσία για περαιτέρω διαβίβαση
Η εν λόγω Αρχή περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις και την αναγκαιότητα για σύναψη
σύμβασης με τρίτο μέρος στο οποίο γίνεται διαβίβαση πληροφοριών προσωπικού
χαρακτήρα.
4. Ασφάλεια
Η συγκεκριμένη Αρχή αναφέρεται στη λήψη εύλογων μέτρων για την προστασία των
πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα
5. Ακεραιότητα των δεδομένων και περιορισμός του σκοπού
Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να περιορίζονται στις πληροφορίες που
είναι συναφείς για τους σκοπούς της επεξεργασίας. ένας οργανισμός πρέπει να λαμβάνει
εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι αξιόπιστα
για τη χρήση για την οποία προορίζονται, ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα.
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6. Πρόσβαση
Τα πρόσωπα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που τα
αφορούν και τις οποίες κατέχει ένας οργανισμός, και να έχουν τη δυνατότητα να
διορθώνουν να τροποποιούν ή να διαγράφουν τις πληροφορίες αυτές όποτε είναι
διορθώνουν,
ανακριβείς ή έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία κατά παράβαση των Αρχών.
7. Προσφυγή, επιβολή και ευθύνη
Η εν λόγω Αρχή περιλαμβάνει πρόβλεψη για ανεξάρτητους μηχανισμούς προσφυγής και
καταγγελιών καθώς και δυνατότητες επίλυσης ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη
διαβίβαση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα.

Σε εφαρμογή των παραπάνω βασικών Αρχών, η ασπίδα προστασίας ΕΕ‐ΗΠΑ για την
ιδιωτικότητα βασίζεται στις ακόλουθες απαιτήσεις:
Αυστηρές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που χειρίζονται δεδομένα: στο πλαίσιο της
νέας συμφωνίας, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ θα προβαίνει σε τακτικές
ρ
ή ς και επανεξετάσεις
ξ
ς των συμμετεχουσών
μμ χ
εταιρειών,
ρ
, γγια να εξασφαλιστεί
ξ φ
επικαιροποιήσεις
ότι οι εταιρείες τηρούν τους κανόνες που υπέβαλαν οι ίδιες. Οι επιχειρήσεις των οποίων η
πρακτική δεν συμμορφώνεται, αντιμετωπίζουν κυρώσεις και διαγραφή από τον κατάλογο.
Σαφείς διασφαλίσεις και υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά την πρόσβαση της
κυβέρνησης των ΗΠΑ: Οι ΗΠΑ διαβεβαίωσαν την ΕΕ ότι η πρόσβαση των δημόσιων αρχών
για σκοπούς επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας υπόκειται σε σαφείς
περιορισμούς, διασφαλίσεις και μηχανισμούς επίβλεψης. Κάθε πολίτης της ΕΕ θα
επωφεληθεί επίσης
επίσης, για πρώτη φορά
φορά, από μηχανισμούς έννομης προστασίας στον τομέα
αυτό. Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει τη μαζική και χωρίς διακρίσεις παρακολούθηση δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται προς τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ‐
ΗΠΑ για την ασπίδα προστασίας για την ιδιωτικότητα.
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H ασπίδα προστασίας ΕΕ‐ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα
(Β. Μοιράγια)

Αποτελεσματική προστασία των ατομικών δικαιωμάτων: Οποιοσδήποτε πολίτης θεωρεί ότι
έχει γίνει κατάχρηση των δεδομένων του στο πλαίσιο της ασπίδας προστασίας της
ιδιωτικότητας θα επωφελείται από μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Τα πρόσωπα μπορούν
επίσης να απευθυνθούν και στις εθνικές τους αρχές προστασίας δεδομένων, οι οποίες θα
συνεργαστούν με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, ώστε να διασφαλίσουν ότι θα
ερευνηθούν και θα διευθετηθούν οι καταγγελίες πολιτών της ΕΕ.
ΕΕ Εάν δεν διευθετηθεί μια
υπόθεση με άλλα μέσα, θα υπάρχει μηχανισμός διαιτησίας ως έσχατη λύση. Η δυνατότητα
προσφυγής στον τομέα της εθνικής ασφάλειας, για τους πολίτες της ΕΕ, θα αναληφθεί από
συνήγορο του πολίτη, ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ.
Ετήσιος μηχανισμός κοινής επανεξέτασης: μέσω του μηχανισμού θα παρακολουθείται η
λειτουργία της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα, κυρίως η τήρηση των δεσμεύσεων
και των διαβεβαιώσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα για σκοπούς επιβολής του
νόμου και εθνικής ασφάλειας.

16

ΣΕΚΑΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

17

ΣΕΚΑΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Τα τελευταία έτη και ειδικότερα μετά την παγκόσμια οικονομική
κρίση έχει αυξηθεί η άσκηση εποπτείας από τις εκάστοτε αρχές,
όχι μόνον στις επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα, αλλά
γενικότερα σε όλους τους κλάδους και περισσότερο στις
εισηγμένες. Το συνεχώς διογκούμενο κανονιστικό πλαίσιο
επιβάλλει για κάθε κλάδο δραστηριότητας, μεταξύ άλλων, τη
θέσπιση συγκεκριμένων πολιτικών.
Για παράδειγμα, στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ενδεικτικά, επιβάλλεται η θέσπιση
πολιτικής διασφάλισης απορρήτου των επικοινωνιών, πολιτικών φυσικής ασφάλειας και
ασφάλειας πληροφοριών, στον τραπεζικό χώρο, μεταξύ άλλων, η θέσπιση πολιτικής
αποδοχής πελατών και πρόληψης ‐ καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες, πολιτικής διαχείρισης παραπόνων πελατών, στις
χρηματιστηριακές εταιρείες η θέσπιση πολιτικών κατάχρησης αγοράς, σύγκρουσης
συμφερόντων με τους πελάτες κ.λπ.
Ταυτόχρονα, ως βέλτιστη πρακτική προτείνεται (π.χ. από τους κώδικες εταιρικής
διακυβέρνησης) η ύπαρξη διαφόρων πολιτικών όπως προστασίας εμπιστευτικών
πληροφοριών, σύγκρουσης συμφερόντων, whistleblowing, πολυμορφίας διοικητικών
συμβουλίων και ανώτατης εκτελεστικής διοίκησης κ.λπ.
Το ερώτημα είναι ποιο ρόλο ουσιαστικά εξυπηρετούν αυτές οι πολιτικές, πέρα φυσικά από
την τυπική συμμόρφωση στο κανονιστικό πλαίσιο και πώς πρέπει να πραγματοποιείται η
διαχείρισή τους, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ωφέλεια για την επιχείρηση.
Μία πολιτική θα μπορούσε να ορισθεί ως το σύνολο των βασικών αρχών, κανόνων και
κατευθύνσεων που θέτει η διοίκηση της επιχείρησης για τη συμπεριφορά των εργαζομένων
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο συγκεκριμένου αντικειμένου καθώς
και για κάθε δραστηριότητα ή λειτουργία της επιχείρησης. Η πολιτική αντικατοπτρίζει το
όραμα, τις αξίες, τη φιλοσοφία και την αποστολή της επιχείρησης, αποτυπώνει τους
καθοριστικούς παράγοντες ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες και αποτελεί τη
δέσμευση της επιχείρησης απέναντι στους συμμετέχοντες στον κύκλο των δραστηριοτήτων
της (εργαζόμενους, συνεργάτες, εποπτικές αρχές, επενδυτές, πελάτες). Για κάθε παράγοντα
ποιότητας που επηρεάζει ουσιώδη θέματα της επιχείρησης πρέπει να συντάσσεται μία
πολιτική.
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Όπως γίνεται κατανοητό, πολιτικές υπάρχουν και εφαρμόζονται σε κάθε επιχείρηση
ασχέτως εάν τηρούνται γραπτώς ή όχι. Όμως οι γραπτές πολιτικές προσφέρουν ποιότητα
στη διακυβέρνηση και τη λειτουργία της επιχείρησης.
Οι βασικότεροι λόγοι θέσπισης και κατάρτισης πολιτικών θα μπορούσαμε να πούμε ότι
είναι οι εξής:
‐ Η κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών και η ταυτόχρονη επίτευξη ποιότητας στο
τελικό αποτέλεσμα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών πράγμα που πρέπει
να γίνεται κατανοητό από τους πελάτες.
‐ Η αναγνώριση
ώ
και διαχείριση
ί
του κινδύνου,
ύ
με τις πολιτικές
έ να ενεργούν
ύ και ως
δραστηριότητες ελέγχου (controls).
‐ Η συμμόρφωση με τις βασικές αρχές, τη φιλοσοφία και τους κανόνες της επιχείρησης
καθώς και με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους κανόνες εταιρικής
διακυβέρνησης, η αποτύπωση της οποίας είναι πολύ σημαντική μεταξύ άλλων για
τους επόπτες αλλά και τους εν δυνάμει επενδυτές.
‐ Η διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διεκπεραίωση όλων των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης.
‐ Η καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων και ο προσδιορισμός των ευθυνών των
εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών σε κάθε στάδιο των δραστηριοτήτων
ης επιχείρησης.
χ ρη ης
της
Καθώς οι πολιτικές αποτελούν βασικό μέσο συμμόρφωσης σε κανόνες εσωτερικούς
(εσωτερικοί κανονισμοί, βέλτιστες πρακτικές) και εξωτερικούς (νομοθεσία, κανονισμοί), η
θέσπιση και διαχείρισή τους είναι βασική αρμοδιότητα της λειτουργικής μονάδας
Κανονιστικής Συμμόρφωσης και σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή του προγράμματος
κανονιστικής συμμόρφωσης.
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Τα βασικά στάδια της διαχείρισης μίας πολιτικής θα μπορούσαν να είναι τα παρακάτω:
 Προσδιορισμός ανάγκης σύνταξης πολιτικής
Αυτό είναι ένα στάδιο που πολλές φορές παραλείπεται αλλά είναι από τα σημαντικότερα. Η
η η θέτει τιςς βασικές
β
ς αρχές
ρχ ς και κατευθύνσειςς που θα πρέπει
ρ
να ακολουθούνται από
διοίκηση
όλους τους συμμετέχοντες. Αφού τεθούν οι βασικές κατευθύνσεις, προσδιορίζεται και
αιτιολογείται η ανάγκη κατάρτισης της πολιτικής, ορίζοντας τα εξής:
‐ Τους λόγους που πρέπει να θεσπισθεί πολιτική και περιγραφή της παρούσας
κατάστασης στην επιχείρηση
‐ Τις ελληνικές αλλά και διεθνείς εμπειρίες και πρακτικές πάνω στο συγκεκριμένο
ζήτημα
‐ Την ετοιμότητα της επιχείρησης από πλευράς τεχνικών υποδομών και οργανωτικής
δομής για την εφαρμογή της πολιτικής καθώς και το κόστος εφαρμογής
‐ Τους στόχους που αναμένεται να επιτευχθούν με τη θέσπιση της πολιτικής αυτής και
τα οφέλη και πλεονεκτήματα που θα προσφέρει στην επιχείρηση
‐ Τις επιπτώσεις και τους πιθανούς κινδύνους που διατρέχει η επιχείρηση από την
εφαρμογή της πολιτικής καθώς και τους κινδύνους και επιπτώσεις εάν δεν την
εφαρμόσει
 Σύνταξη πολιτικών
Με ευθύνη της Κανονιστικής Συμμόρφωσης συντάσσεται η πολιτική σε συνεργασία με
άλλες λειτουργικές μονάδες, εάν απαιτείται η παροχή τεχνογνωσίας από αυτές. Σε κάθε
περίπτωση η Κανονιστική Συμμόρφωση έχει την ευθύνη του ελέγχου της αποτύπωσης των
βασικών αρχών που έχει θέσει η διοίκηση και γενικότερα του ελέγχου ώστε το αποτέλεσμα
να είναι ομοιόμορφο, ομοιογενές, με την ίδια εταιρική φιλοσοφία με τις υπόλοιπες
πολιτικές της επιχείρησης. Μία πολιτική, πριν την οριστική της έγκριση, καλό είναι να
τίθεται σε διαβούλευση και να εξετάζεται από άλλες σχετικές με το εκάστοτε αντικείμενο
λειτουργικές μονάδες όπως νομικές μονάδες, ανθρώπινο δυναμικό, πληροφορική κ.λπ.
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 Έγκριση πολιτικών
Οι πολιτικές καθώς απεικονίζουν και μεταφέρουν τις αρχές της διοίκησης θα πρέπει να
εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης.
Κατ’’ εξαίρεση,
Κ
ξ ί
πολιτικές
λ έ που αφορούν
φ
ύ σε βασικές
β
έ αρχές
έ για την καθημερινή
θ
ή λειτουργία
λ
ί της
επιχείρησης θα μπορούσαν να εγκριθούν από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο στέλεχος
του ανώτατου management.
 Ενημέρωση εργαζομένων
Απαραίτητο στάδιο είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων στην εφαρμογή της
πολιτικής.
λ ή Πέρα
έ
από
ό την απλή
λή δημοσιοποίηση
δ
ί
στα μέσα
έ
εσωτερικής
ή επικοινωνίας
ί της
επιχείρησης, θα πρέπει να σχεδιάζεται η εκπαίδευση των εργαζομένων έχοντας ως οδηγό
την κλίμακα: αντίληψη, πληροφόρηση, ενημέρωση, επίγνωση, ανάπτυξη αντανακλαστικών
και νοοτροπίας.
 Παρακολούθηση εφαρμογής πολιτικών
Για κάθε πολιτική θα πρέπει να συντάσσονται και οι αντίστοιχες εφαρμοστικές διαδικασίες
ώστε να δίδονται με λεπτομέρεια οδηγίες για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης εντός του πλαισίου που καθορίζει η πολιτική. Με τις διαδικασίες αυτές τίθενται
και οι κατάλληλοι μηχανισμοί παρακολούθησης της εφαρμογής των πολιτικών.
 Αναθεώρηση πολιτικών
Λόγοι για αναθεώρηση πολιτικών μπορεί να είναι μεταβολές στο εφαρμοστέο κανονιστικό
και νομικό πλαίσιο, εμφάνιση επιχειρηματικών αναγκών, αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητάς τους όπως προκύπτει από την εφαρμογή τους κ.λπ. Αναθεωρήσεις
πρέπει να πραγματοποιούνται εκτάκτως, όποτε παρουσιάζεται άμεση ανάγκη, αλλά και σε
τακτική βάση (π.χ. ετησίως).
Η Κανονιστική
ή Συμμόρφωση
μμ ρφ η έχει
χ τον κεντρικό
ρ ρόλο
ρ
στη
η θέσπιση,
η αλλά και σε όλα τα στάδια
διαχείρισης των πολιτικών της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση όμως χρειάζεται την
υποστήριξη από τις υπόλοιπες λειτουργικές μονάδες αλλά κυρίως από τη διοίκηση.
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