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Αγαπητά μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Σας καλωσορίζουμε στο 9ο τεύχος του newsletterμας, το οποίο 
εκδίδεται μετά τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
του Συνδέσμου μας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2019. 
 
Οι δράσεις του ΔΣ του φορέα μας, κατά την τρίτη περίοδο της θητείας 
του, επικεντρώνονται αφενός σε διαχειριστικές ενέργειες και σε εν 
γένει οργανωτικά θέματα που αναλήφθηκαν και διεκπεραιώθηκαν για 
τη χρηστή διοίκηση του Σωματείου και αφετέρου σε θέματα 
μεγαλύτερης δυναμικής που άπτονται των σκοπών του Σωματείου περί ανάπτυξης και 
προβολής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Ελλάδα. 
 
Κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουλίου 2019, ο ΣΕΚΑΣΕ συμμετείχε στο “Compliance Conference – 
The Art of (Regulatory) War”, που διοργανώθηκε από την KPMG στις 14 Μαΐου 2019, το οποίο 
παρακολούθησαν περισσότερα από 220 στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικού 
Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων. Ο ΣΕΚΑΣΕ παρείχε την αιγίδα του και συμμετείχε με την 
παρουσία του Προέδρου ΔΣ, κ. Βαγγέλη Τσεκρέκου, καθώς και μελών του στο πάνελ συζήτησης 
που έκλεισε τις εργασίες του συνεδρίου, με κύριο θέμα συζήτησης την επίδραση της 
τεχνολογίας στην κανονιστική συμμόρφωση, μαζί με ζητήματα όπως το στρατηγικό 
πλεονέκτημα των «ηθικών επιχειρήσεων», το κόστος της κανονιστικής συμμόρφωσης, η 
συνεργασία μεταξύ των τμημάτων κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου με το 
νομικό τμήμα, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού αλλά και τα τμήματα επικοινωνίας, καθώς 
και τις επαυξημένες ευθύνες που φέρουν οι υπεύθυνοι κανονιστικής συμμόρφωσης στο 
σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. 
 
Επίσης, ο ΣΕΚΑΣΕ προσέφερε την αιγίδα του στο “4th CORPORATE LAWYERS FORUM –The 

compliance issue” που διοργάνωσε η PALLADIAN CONFERENCES στις 26 Ιουνίου 2019, με κύριο 

αντικείμενο τις υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης που καλούνται να εκπληρώσουν οι 

έμμισθοι δικηγόροι, τόσο στο εσωτερικό της εταιρείας τους όσο και απέναντι στις απαιτήσεις 

των ρυθμιστικών και ελεγκτικών αρχών. Η κα Αυγή Οικονομίδου, Αντιπρόεδρος του ΣΕΚΑΣΕ, 

στο χαιρετισμό της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο ρόλο της Διεύθυνσης Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης, όπως τον αντιλαμβάνεται ο ΣΕΚΑΣΕ. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «μια Διεύθυνση 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης δεν περιορίζεται στη διασφάλιση της τήρησης των 

προβλεπομένων από το ρυθμιστικό πλαίσιο και την εποπτεία των αρμόδιων αρχών. Δεν είναι 

μια λειτουργία που επιβάλλεται, μια λειτουργία που προκύπτει από το θεσμικό πλαίσιο.  
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Είναι μια λειτουργία που εκφράζει κουλτούρα διοίκησης. Έχει να κάνει με τον τρόπο με τον 
οποίο μια σύγχρονη επιχείρηση, ανεξαρτήτως κλάδου, αντιλαμβάνεται την οργάνωσή της, 
τις πολιτικές και τις διαδικασίες της, τον τρόπο που επιλέγει να προστατεύσει τα 
συμφέροντα, τη φήμη και το επιχειρηματικό της πλάνο. Είναι ένας σύμμαχος της διοίκησης 
για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει». Στο συνέδριο τοποθετήθηκαν πολλά μέλη του 
Συνδέσμου μας, προσφέροντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους στους λοιπούς 
επαγγελματίες του χώρου της κανονιστικής συμμόρφωσης. 
 
Το παρόν τεύχος του newsletterμας αποτελεί αφιέρωμα στην Εταιρική Διακυβέρνηση. Στο 
πλαίσιο αυτό φιλοξενούμε άρθρο της κας Ειρήνης Παπαδοπούλου σχετικά με το ρόλο του 
Chief Compliance Officer και αναδημοσιεύουμε άρθρο του Προέδρου, κου Βαγγέλη 
Τσεκρέκου, στο περιοδικό ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ με θέμα «Η Επιτροπή Δεοντολογίας ως Επιτροπή του 
Διοικητικού Συμβουλίου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα». Επίσης, η κα Όλγα Ρέγγα 
αναφέρεται στην ευρύτερη σχέση και σύνδεση της Εταιρικής Διακυβέρνησης με το Σύστημα 
Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ ο κ. Geert Vermeulen, CEO του ECMC (Ethics & Compliance 
Management & Consulting) Ολλανδίας, αναφέρεται στη συμβολή του Ethics & Compliance 
Officer στους Κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
 
Κλείνοντας, αναφέρουμε ότι το ΔΣ του ΣΕΚΑΣΕ, με τη συνδρομή του μέλους κας Πέγκυς 
Καράμπελα, βρίσκεται σε συζητήσεις και συντονισμό ενεργειών με την εταιρεία Palladian 
Conferences για την οργάνωση του 2ου Συνεδρίου του Σωματείου, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί τις 27 Σεπτεμβρίου 2019, στο Divani Caravel. Το συνέδριο θα έχει τίτλο "Η 
Κανονιστική Συμμόρφωση στη νέα εποχή: τεχνολογία, μετασχηματισμός και εξωστρέφεια" 
και θα πραγματοποιηθεί, υπό την αιγίδα του International Compliance Association (ICA), του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της 
Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, της Ένωσης Θεσμικών 
Επενδυτών και του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
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Η θεματολογία του συνεδρίου θα εστιάσει στα εξής: 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και κίνδυνοι - 
Σκιαγραφώντας τον νέο Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: IDD και MiFID II: Προστασία και διαφάνεια προς όφελος των πελατών 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Αντιμετώπιση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος: Η διαδρομή από την 4ηστην 6η 
Κοινοτική Οδηγία 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Ζητήματα δεοντολογίας στην ψηφιακή εποχή 
 
Σας περιμένουμε στο Συνέδριό μας και ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι σε όλους! 
 
Με τιμή, 
 
Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΣΕ. 
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Ο ρόλος του CCO είναι συνεχώς εξελισσόμενος καθώς 
ακολουθεί τις διαρκείς τεχνολογικές, πολιτικές, νομικές, 
κανονιστικές και οικονομικές αλλαγές που επηρεάζουν τα 
εταιρικά περιβάλλοντα στα οποία καλείται να 
λειτουργήσει. 

 
H αρχική χρήση στα ελληνικά του όρου «compliance» ως 
«κανονιστική συμμόρφωση» δεν περιγράφει επαρκώς  
την ευρύτητα των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων ενός 
CCO. 
 
Αυτό ενισχύεται από τη καταρχήν επέκταση του αρχικού όρου Compliance Officer σε  "Ethics 
& Compliance Officer", προσθέτοντας στη συμμόρφωση με τους νόμους και τους 

κανονισμούς της Επιχείρησης και αυτή που ακολουθεί τους κανόνες Δεοντολογίας, είτε αυτοί 
επιβάλλονται εγγράφως είτε προέρχονται από μία κουλτούρα ηθικής η οποία καλλιεργείται 
από τη διοίκηση μίας επιχείρησης και στη συνέχεια επικοινωνείται προς τη βάση της. 
Επιπλέον, η ανάγκη μετεξέλιξης της Εταιρικής Διακυβέρνησης σε G.R.C (Governance, Risk, 
Compliance) κυρίως στα μεγάλα και πολύπλοκα εταιρικά σχήματα αλλά σταδιακά και σε 
μικρότερα πιο ευέλικτα, δίνει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή του CCO σε  ένα 
ολοκληρωμένο σχήμα αρμοδιοτήτων, το οποίο διέπει όχι μόνο τη δεύτερη γραμμή άμυνας 
σε μία επιχείρηση αλλά και την πρώτη, με τη συμμετοχή του ως ανώτερο διοικητικό στέλεχος 

στο σχεδιασμό της εταιρικής στρατηγικής.  
 
Που όμως ξεκινά και που τελειώνει ο ρόλος ενός ηγέτη κανονιστικής συμμόρφωσης; Ποιά 
είναι η θέση του σε ένα απαιτητικό εταιρικό περιβάλλον και με ποιες περιοχές του 
management αλληλοεπιδρά; 
 
Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά δίδεται εάν γίνει κατανοητός ο σκοπός δημιουργίας, της 
έννοιας καταρχήν και στη συνέχεια, της λειτουργίας της κανονιστικής συμμόρφωσης. 
 

Πρωταρχικός σκοπός της κανονιστικής συμμόρφωσης ενός οργανισμού είναι να βοηθήσει 
τον οργανισμό να λειτουργήσει με "ακεραιότητα" και να λειτουργεί εντός προκαθορισμένων 
ορίων στην προσπάθεια να επιτύχει τους σκοπούς του. Αυτά τα όρια είναι υποχρεωτικά όταν 
σχετίζονται με τους νόμους, τους κανόνες και τους κανονισμούς, και προαιρετικά όταν 
αφορούν την ηθική κουλτούρα του οργανισμού, τις συμβάσεις  και λοιπές συμφωνίες που 
πραγματοποιεί η επιχείρηση με τους πελάτες της, με τους προμηθευτές της αλλά  το 
ευρύτερο περιβάλλον της. 

Ο διευρυμένος ρόλος του Chief Compliance Officer (CCO) σε ένα  

ολοκληρωμένο σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης

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

Management Committee)
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Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, είναι αναγκαία η δημιουργία ενός προγράμματος ethics 
& compliance, το οποίο να περιλαμβάνει: 
 

 Συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις 

 Συμμόρφωση με εσωτερικές πολιτικές, κώδικες και προφορικές ή έγγραφες 

συμβάσεις 

 Διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την κανονιστική συμμόρφωση 

 Εγκαθίδρυση μίας εταιρικής ηθικής κουλτούρας 
 

Ο CCO είναι αυτός που μεριμνά για το στήσιμο, την ορθή εφαρμογή και την επίβλεψη αυτού 

του προγράμματος και συγκεκριμένα: 
 

 Μεριμνά για τη διαμόρφωση και τήρηση πλήρους αρχείου νομικών και λοιπών 
διατάξεων που διέπουν την επιχείρηση 

 Μεριμνά για τη σύνταξη υποδειγμάτων και έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού προς 
διευκόλυνση εφαρμογής των εταιρικών νόμων και διαδικασιών 

 Καθορίζει τους κανονιστικούς στόχους, τα σημεία αναφοράς και τον τρόπο μέτρησης 

της επίτευξης των στόχων 

 Επιβλέπει την ορθότητα εφαρμογής των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων  

 Καταγράφει και αναφέρει απευθείας στη διοίκηση τους κανονιστικούς και 

δεοντολογικούς κινδύνους, τα περιστατικά παραβάσεων και την πρόοδο στην 
επίτευξη των κανονιστικών στόχων 

 Διαχειρίζεται τα περιστατικά καταγγελιών συμμόρφωσης 

 Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τις εποπτεύουσες αρχές  

 Συμμετέχει στη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας και δεοντολογίας και 

διασφαλίζει την επαγρύπνηση στη σημασία και τους πόρους για να βοηθηθεί η λήψη 
ηθικών αποφάσεων. 
 

Βασική προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή των παραπάνω, είναι αυτός που επιφορτίζεται 
με τη διαχείριση της κανονιστικής συμμόρφωσης, να έχει κατάλληλη εξουσία, έμμεση 

γραμμή αναφοράς στη διοίκηση και άμεση γραμμή επικοινωνίας με αυτή. 
 
Είναι επίσης αναγκαίο, ο CCO να κατανοεί απόλυτα την παρούσα και μελλοντική εταιρική 

στρατηγική. Αυτός είναι ο λόγος που αναφέρεται παραπάνω ότι ιδανικά, θα πρέπει ο CCO 

να συμμετέχει και στην πρώτη γραμμή άμυνας, ώστε να διασφαλίζεται πως η κανονιστική 

συμμόρφωση λαμβάνεται υπόψη στις στρατηγικές αποφάσεις. Πολλές φορές μάλιστα ο 

ρόλος του είναι συμβουλευτικός στη χάραξη της εταιρικής στρατηγικής, καθώς πρέπει να 

διασφαλιστεί ότι οι εταιρικές επιδιώξεις συμβαδίζουν με τις εποπτικές απαιτήσεις ως προς 

τη δίκαιη μεταχείριση των πελατών, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην αγορά.  

Ο διευρυμένος ρόλος του Chief Compliance Officer (CCO) σε ένα  

ολοκληρωμένο σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης

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

Management Committee)
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Ο διευρυμένος ρόλος του Chief Compliance Officer (CCO) σε ένα  

ολοκληρωμένο σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης

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

Management Committee)

Το σημείο ισορροπίας για τη συμμετοχή του CCO στη χάραξη εταιρικής στρατηγικής είναι να 
μην υπερβαίνει τον αρχικά σχεδιασμένο ρόλο του και να παραμένει ανεξάρτητος από τη 
γραμμή λήψης των εταιρικών αποφάσεων. 
 
Ως προς τη διασφάλιση μίας ηθικής κουλτούρας και εταιρικής ακεραιότητας, ο ρόλος του 

CCO είναι πολυσχιδής και συγκεκριμένα: 
 
Α) προάγει την επιλογή της ακεραιότητας αντί της αποφυγής των ποινών. Αυτό σημαίνει ότι 
ενισχύεται η φήμη της επιχείρησης μέσω της επαύξησης της εταιρικής αξίας 
 
Β) λειτουργεί εκπαιδευτικά προς την ανώτερη διοίκηση και το υπαλληλικό προσωπικό, ως 
προς την πρόληψη και καταστολή της παράνομης συμπεριφοράς (νομικής ή ηθικής) 
 

Γ) μπορεί να λειτουργήσει συντονιστικά στη διεταιρική ομάδα των στελεχών διαχείρισης 
κινδύνων απάτης (fraud risk governance) και να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο με τη 
διοίκηση για την υποβολή αναφορών  
 
Δ) καθίσταται υπεύθυνος για τη διαμόρφωση δικλίδων σε επίπεδο εταιρίας, οι οποίες δίνουν 
το "tone at the top" στην εταιρική κουλτούρα.    
 
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι στα πλαίσια μίας ολοκληρωμένης εταιρικής διακυβέρνησης, 

ο ρόλος του CCO απαιτεί έναν επαγγελματία που να έχει βαθιά γνώση του νομικού και 
κανονιστικού περιβάλλοντος μίας επιχείρησης και να διαθέτει ευρύ φάσμα ικανοτήτων και 
γνώσεων (όπως π.χ διοικητικές ικανότητες, ικανότητες εκπαίδευσης ανθρώπινων πόρων,  
πιστοποίηση σε τομείς όπως ο εσωτερικός έλεγχος  και ο έλεγχος κατά της απάτης, κ.λ.π.). 
  
Επιπλέον, για να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να είναι άμεσα αποτελεσματικός, ο 
CCO θα πρέπει να γνωρίζει καλά και να προτιμά τη χρήση των σύγχρονων εργαλείων  
ανάλυσης δεδομένων ( data analytics) στη διενέργεια των επιβλέψεων (monitoring) αλλά και 
της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για την εκπαίδευση προσωπικού και στελεχών σε πραγματικό 

χρόνο.  
 
Τέλος, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει επιτυχώς το σκοπό του στα πλαίσια μίας 
ολοκληρωμένης εταιρικής διακυβέρνησης, είναι απαραίτητο οι ρόλοι του και οι τομείς 
ευθύνης του να είναι σαφώς καθορισμένοι και ενταγμένοι σε ένα σύστημα τριών ξεκάθαρων 
γραμμών εταιρικής  άμυνας. 
 
Σε κάθε περίπτωση, η ενσωμάτωση της συμμόρφωσης σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα  

διακυβέρνησης τριών επιπέδων (G.R.C), εξασφαλίζει ότι τα τρία συστατικά του συστήματος 

αυτού, ευθυγραμμίζονται με τους επιχειρηματικούς στόχους, τις στρατηγικές, τη διαχείριση 

κινδύνων, τους νόμους, τη χρηματοδότηση, την τεχνολογία της πληροφορίας και την 

εταιρική κουλτούρα. 



1. Γενικά 
Η ίδρυση και λειτουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας, (Ethics 
Committee), ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) 
πρέπει να γίνει αντιληπτή ως μέρος της κοινωνικής διάστασης και 
της γενικότερης σωστής διακυβέρνησης μιας εταιρείας, στην 

οποία όλο και περισσότερο επικεντρώνεται όχι μόνο το κοινοτικό 
δίκαιο αλλά και οι επενδυτές, με απώτερο στόχο την υπεύθυνη 
συμπεριφορά της εταιρείας και της διοίκησης, την αειφόρο 
ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. 

 
Ιδιαιτέρως ο τραπεζικός τομέας έχει επικριθεί παγκοσμίως έντονα κατά τα τελευταία χρόνια 
για σκάνδαλα, ανεπαρκή διακυβέρνηση, υπερβολική ανάληψη κινδύνου, χαμηλή κουλτούρα 
ηθικής. Στην Ελλάδα οι συστημικές τράπεζες έχουν επανειλημμένα ανακεφαλαιοποιηθεί και 

οι μελλοντικές προσδοκίες όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τα θέματα ηθικής και τη 
βιωσιμότητα είναι υψηλές. Γενικότερα, οι εταιρίες θα πρέπει να εντάξουν στους 
στρατηγικούς τους στόχους την προώθηση και ενίσχυση υπαλλήλων που διακρίνονται για τη 
συμπεριφορά τους, καλών επιχειρηματικών πρακτικών και έντιμων πελατών. 
 
Υπό αυτό το πρίσμα, η θέσπιση Επιτροπής Δεοντολογίας, ως επιτροπής του ΔΣ, θα μπορούσε 
να ενισχύσει την κουλτούρα ηθικής και να βελτιώσει την αντιμετώπιση των θεμάτων ηθικής 
καθώς και την εικόνα της εταιρείας έναντι των επενδυτών και της κοινωνίας. Επιπλέον, η 

σύσταση μιας Επιτροπής Δεοντολογίας με εκτεταμένες ευθύνες (βλ. Κεφάλαιο 4) μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά τις επιχειρηματικές πρακτικές και τις λειτουργίες ενός οργανισμού με 
θετικό τρόπο, προστατεύοντας τους υπαλλήλους και τη φήμη του.  
 
Τέλος, μια ισχυρή κουλτούρα δεοντολογίας θα μπορούσε να μετατραπεί σε ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα, προσελκύοντας αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό.  
 
2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΔΣ ως εποπτική σύσταση και βέλτιστη πρακτική  
Η Επιτροπή Δεοντολογίας δεν προβλέπεται ρητά στο υφιστάμενο, τραπεζικό, νομικό πλαίσιο, 

όπως επί παραδείγματι συμβαίνει με τις επιτροπές διαχείρισης κινδύνων, αποδοχών και 
ανάδειξης υποψηφίων.  
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Το πλαίσιο της δεοντολογίας, ωστόσο, υπερβαίνει αυτό της νομικής και κανονιστικής 
συμμόρφωσης, καθώς το τελευταίο βασίζεται αποκλειστικά στην ανάγκη συμμόρφωσης με 
τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις. Βεβαίως, οι Ρυθμιστικές και Εποπτικές αρχές 
συνήθως δεν έχουν εξουσίες, ώστε να υπερβούν τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, 
αλλά εκτιμούν τη σημασία των δεοντολογικών προτύπων για τους οργανισμούς, την 

κοινωνία και τους επενδυτές. 
 
Η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας (BCBS)1, στο πλαίσιο των συνιστώμενων 
αρχών εταιρικής διακυβέρνησης για τις τράπεζες, προβλέπει τη σύσταση της επιτροπής 
δεοντολογίας και συμμόρφωσης, η οποία διασφαλίζει ότι η 
τράπεζα διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την προώθηση της ορθής λήψης αποφάσεων, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους κινδύνους για τη φήμη της τράπεζας και τη συμμόρφωση 
με τους νόμους, τους κανονισμούς και τους εσωτερικούς κανόνες. 

 
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ2, το ΔΣ πρέπει να ενθαρρύνεται από νόμους ή/και αρχές για την 
προστασία ατόμων που επιθυμούν να αναφέρουν ανήθικες ή παράνομες καταστάσεις και να 
τους παρέχουν εμπιστευτική άμεση πρόσβαση σε κάποιο ανεξάρτητο μέλος του συμβουλίου, 
συχνά μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ή της Επιτροπή Δεοντολογίας. 
 
Σημειώνεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)3 για την 

εσωτερική διακυβέρνηση των τραπεζών στον τομέα των εταιρικών αξιών και του κώδικα 

δεοντολογίας ορίζουν σαφώς ότι το όργανο διοίκησης πρέπει να τηρεί και να προωθεί υψηλά 

ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

πιστωτικού ιδρύματος και θα πρέπει να εξασφαλίζει την εφαρμογή αυτών των προτύπων. 

Επιπλέον, τα θεσμοθετημένα όργανα θα πρέπει να παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τα 

πρότυπα δεοντολογίας, να διασφαλίζουν την ευαισθητοποίηση του προσωπικού και να 

καθορίζουν τη λειτουργία που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης 

και την αξιολόγηση των παραβιάσεων του κώδικα δεοντολογίας ή παρόμοιου μέσου, καθώς 

και τη διαδικασία αντιμετώπισης ζητημάτων μη συμμόρφωσης. Τα αποτελέσματα πρέπει να 

αναφέρονται περιοδικά στη Διοίκηση. 

1Corporate Governance Principles for banks”, BCBS, July 2015, par. 77, p.18. 
2OECD Principles of Corporate Governance, 2015, par. E, p. 35. 
3EBA Guidelines on internal governance under Directive 2013/36/EU, ch.10, p. 35, 36. 
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Μια πρόσθετη πτυχή της θεσμοθέτησης Επιτροπής Δεοντολογίας είναι ότι εκλαμβάνεται, 
ευρύτερα, ως μέρος των θεματικών πεδίων που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική 
πολιτική και τη διακυβέρνηση (που συχνά ονομάζονται ESG από τα σχετικά αρχικά - 
Εnvironmental, Social, Governance), παράγοντες οι οποίοι αποτελούν μέρος της 
απαιτούμενης μη χρηματοοικονομικής αναφοράς στις οικονομικές καταστάσεις μεγάλων 

επιχειρήσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ4. 
 
Πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν όλο και πιο συχνά θεσμικοί επενδυτές προς αυτή την 
κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας τη σχέση μεταξύ θεμάτων ESG, διαχείρισης κινδύνου και 
υπεύθυνης συμπεριφοράς της εταιρίας και της διοίκησης προς την κατεύθυνση της βιώσιμης 
ανάπτυξη και της μακροπρόθεσμης δημιουργία αξίας: «Η ικανότητα της εταιρίας να 
διαχειρίζεται περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές πτυχές αποδεικνύουν την 
ηγεσία και τη χρηστή διακυβέρνηση που είναι τόσοαπαραίτητα για την αειφόρο ανάπτυξη, 
γι‘ αυτό όλο και περισσότερο ενσωματώνουμε αυτά τα θέματα στην επενδυτική μας 
διαδικασία», έχει δηλώσει ο Larry Fink, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Blackrock. 
 
Πρόσφατα, παρόμοια πρωτοβουλία έχει αναληφθεί σε κρατικό επίπεδο (π.χ. Γαλλία: «Le 

rapport Senard»5). 

4Οι οδηγίες 2013/34/ΕΕ, 2014/95/ΕΕ: Στη σχετική έκθεση δημοσιονομικής διαχείρισης πρέπει να υπάρχει 
ξεχωριστή έκθεση η οποία να περιλαμβάνει πληροφορίες απαραίτητες για την κατανόηση της ανάπτυξης, των 
επιδόσεων, της θέσης και των επιπτώσεων της δράσης της εταιρείας σε σχέση με κοινωνικά, και περιβαλλοντικά 
θέματα, αλλά και ζητήματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και σε σχέση με την καταπολέμηση 
της διαφθοράς και της δωροδοκίας. 
5Η γαλλική κυβέρνηση ανέθεσε πρόσφατα την εκπόνηση μελέτης και δημοσίευσε σχετική έκθεση («Le rapport 
Sénard») ως προς τις επερχόμενες πρωτοβουλίες στον χώρο της ESG. Ορισμένα σημαντικά σημεία είναι τα 
ακόλουθα: 
 

 Ενίσχυση της εκπροσώπησης των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια  

 Εμπλουτισμός των καταστατικών προβλέψεων ως προς το ότι η εταιρεία έχει καθήκον να διευρύνει τους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες που αντλούν έννομο συμφέρον από τη δράση της, (stakeholders), και να λάβει 
υπόψιν παράγοντες όπως το περιβάλλον, η κοινωνία, κλπ και όχι μόνο τους μετόχους. 

 Δημιουργία επιτροπής στρατηγικής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων 
(ή ανάθεση των καθηκόντων αυτών σε υπάρχουσα επιτροπή)  

 Προσθήκη μετρήσεων ESG στις μεταβλητές αποδοχές των εκτελεστικών διευθυντών. 
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Βασικές αρμοδιότητες 
• Επισκόπηση των βασικών πολιτικών στον τομέα της δεοντολογίας και συμμόρφωσης (π.χ. 
κώδικας δεοντολογίας, σύγκρουση συμφερόντων, ανώνυμες καταγγελίες κ.λπ.), η εφαρμογή 
τους και η γενική νοοτροπία συμμόρφωσης. 
•    Παροχή συμβουλών στο ΔΣ για θέματα δεοντολογίας και παροχή υποστήριξης στο 

ΔΣ για την παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής του ΔΣ σε θέματα δεοντολογίας 
και ηθικής. 
• Παρακολούθηση των μέτρων που λαμβάνει η εκτελεστική διοίκηση για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης της εταιρίας με τις απαιτήσεις του νομικού/κανονιστικού πλαισίου και των 
εσωτερικών κανόνων. 
• Συμβουλευτική υποστήριξη για την εφαρμογή των συστάσεων και των κατευθυντήριων 
γραμμών και βέλτιστων πρακτικών που εκδίδονται από θεσμικούς φορείς και ρυθμιστικές 
αρχές. 
•  Συμβουλευτική υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου για θέματα δεοντολογίας τα οποία 
χειρίζεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. 
• Συμβουλευτική υποστήριξη στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων για την παρακολούθηση 
και την ανάλυση των νομικών/κανονιστικών κινδύνων και των κινδύνων πού διατρέχει η 
φήμη του οργανισμού, οι οποίοι αξιολογούνται ως σημαντικοί. 
• Ανασκόπηση σημαντικών περιπτώσεων κακοδιοίκησης και συγκρούσεων συμφερόντων 
που σχετίζονται με τα μέλη του ΔΣ. 
 

Εκτεταμένες αρμοδιότητες 
•    Δίκαιη μεταχείριση των πελατών. 
•   Επιχειρηματικές δραστηριότητες με πελάτες που δεν διακυβεύουν τη φήμη του 
οργανισμού. 
•   Διεύθυνση και άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με θεμιτό τρόπο. 
•   Υπεύθυνη δράση προς τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία/ο Όμιλος. 
•   Δράσεις και συμπεριφορές που προστατεύουν την Ακεραιότητα της αγοράς (π.χ. 
κεφαλαιαγορά). 
•   Δίκαιη αντιμετώπιση όλων των ενδιαφερομένων/stakeholders. 
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3. Η Επιτροπή Δεοντολογίας στις ελληνικές τράπεζες 
Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες δεν έχουν δημιουργήσει επιτροπές δεοντολογίας, στο 
επίπεδο του ΔΣ. Σε ορισμένες ελληνικές συστημικές τράπεζες, η υπάρχουσα Επιτροπή 
Δεοντολογίας δεν είναι επιτροπή του ΔΣ και ενεργεί ως πειθαρχική επιτροπή αποτελούμενη 
από εκτελεστικούς διευθυντές. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση αποσκοπεί στη διαχείριση 
συγκεκριμένων εσωτερικών θεμάτων αλλά δεν αντιμετωπίζει τα θέματα ηθικής και 
δεοντολογίας με στρατηγικό και ολοκληρωμένο τρόπο, σε επίπεδο ΔΣ, ενώ η συμμετοχή 
εκτελεστικών διευθυντών δύναται, κατά περίπτωση, να εγείρει θέματα σύγκρουσης 
συμφερόντων. 
 
4. Σύνθεση και αποστολή της Επιτροπής Δεοντολογίας 
4.1 Σύνθεση 
Σύμφωνα με την ΕΑΤ, όλες οι επιτροπές του ΔΣ θα πρέπει να προεδρεύονται από μη 

εκτελεστικό μέλος του διοικητικού οργάνου που να μπορεί να ασκεί αντικειμενική κρίση6. 
 
Ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ, θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις επιτροπές. Επιπλέον, 
σύμφωνα με τον γενικό κανόνα για τις επιτροπές του ΔΣ που ορίζει η ΕΑΤ, η Επιτροπή 
Δεοντολογίας θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής 
Δεοντολογίας θα πρέπει να είναι μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, στην πλειοψηφία τους 
ανεξάρτητα. Είναι σκόπιμο τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας να έχουν προηγούμενη / 
παρόμοια εμπειρία. Το νομικό ή κανονιστικό 

υπόβαθρο θα μπορούσε να είναι κατάλληλο προφίλ για τα μέλη των Επιτροπών 
Δεοντολογίας, αλλά χωρίς να αποκλείεται άλλη εμπειρία. Στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, η Επιτροπή Δεοντολογίας απαρτίζεται από τα μακροβιότερα μέλη του ΔΣ τα 
οποία έχουν προσφερθεί εθελοντικά να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές της, καθώς και 
από τον Πρόεδρο του ΔΣ. Μια άλλη πρακτική είναι ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής 
Δεοντολογίας να διορίζονται από το ΔΣ, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. 

6EBA Guidelines on internal governance under Directive 2013/36/EU, ch. 10, p. 23. 
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Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα πρέπει να υποβάλλει τουλάχιστον μία φορά ετησίως έκθεση 
στο ΔΣ και να διεξάγει τουλάχιστον δύο (2) συνεδριάσεις ετησίως (εκτός από οποιεσδήποτε 
πρόσθετες ad hoc συνεδριάσεις). Σταδιακά, μπορεί να αξιολογηθεί ο αριθμός των 
συνεδριάσεων που επιθυμεί να πραγματοποιήσει σε ετήσια βάση, ανάλογα με το εύρος 
αρμοδιοτήτων και τον φόρτο εργασίας της εν λόγω επιτροπής. 
 
Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα μπορούσε να προσκαλέσει ή να συναντηθεί με εκτελεστικά 
μέλη, ad hoc, όπως κρίνεται απαραίτητο. Όταν εστιάζει την προσοχή της σε θέματα εταιρικής 
κουλτούρας και ευθύνης, η ανώτατη εκτελεστική διοίκηση μπορεί να είναι μέρος των 
μόνιμων μελών, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Επιτροπή 
Δεοντολογίας μπορεί να αποφασίσει και να περιγράψει στους κανόνες λειτουργίας της ότι ο 
Διευθυντής Συμμόρφωσης συμμετέχει ως παρατηρητής, ενώ ο Διευθυντής Εσωτερικού 
Ελέγχου θα μπορούσε να λάβει υλικό και να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Δεοντολογίας στην περίπτωση που η τελευταία αντιμετωπίζει ζητήματα που σχετίζονται με 
την απάτη. Ομοίως, τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου ή άλλα ανώτερα στελέχη 
θα μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις όταν κρίνεται σκόπιμο και ανάλογα με το 
πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Δεοντολογίας. 
 
4.2 Ρόλος και ευθύνες 
Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα πρέπει να διαθέτει την εποπτεία των μέσων, των πολιτικών και 

της δομής της εταιρείας προκειμένου να διαφυλάξει τη φήμη της, να διασφαλίσει τη συνετή 

λήψη αποφάσεων και να μετριάσει τον κίνδυνο (μη) συμμόρφωσης (compliance risk). 

Ειδικότερα, η Επιτροπή Δεοντολογίας θα πρέπει να έχει την εποπτεία των βασικών πολιτικών 

δεοντολογίας και συμμόρφωσης (π.χ. κώδικας δεοντολογίας, σύγκρουσης συμφερόντων, 

ανώνυμης καταγγελίας κλπ.), το βαθμό εφαρμογής τους, καθώς και αντίληψη της 

γενικότερης νοοτροπίας συμμόρφωσης του πιστωτικού ιδρύματος. Ως επιτροπή του ΔΣ, θα 

λειτουργεί συμβουλευτικά στους ανωτέρω τομείς και θα επικουρεί το ΔΣ στην επίβλεψη της 

εφαρμογής από τα ανώτερα στελέχη, της εταιρικής στρατηγικής στους παραπάνω τομείς. Η 

Επιτροπή Δεοντολογίας θα μπορεί να παρακολουθεί και να συμβουλεύει σχετικά με την 

εφαρμογή των συστάσεων, των βέλτιστων πρακτικών και των κατευθυντήριων γραμμών που 

εκδίδονται από θεσμικούς φορείς και ρυθμιστικές αρχές. 
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Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Δεοντολογίας θα εξετάζει σοβαρές περιπτώσεις παραπτωμάτων 
και συγκρούσεων συμφερόντων που σχετίζονται με τα μέλη του ΔΣ και δυνητικά με τα μέλη 
της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου θα μπορεί, επίσης, να ζητήσει την παροχή τεχνικών συμβουλών από την 

Επιτροπή Δεοντολογίας για θέματα συμπεριφοράς ή ηθικής τα οποία χειρίζεται η Επιτροπή 
Ελέγχου. Αντίστοιχα, η Επιτροπή Δεοντολογίας θα μπορεί να υποστηρίξει την Επιτροπή 
Διαχείρισης Κινδύνου ως προς την παρακολούθηση και ανάλυση των νομικών/κανονιστικών 
κινδύνων και των κινδύνων για τη φήμη του οργανισμού, στον βαθμό που η Επιτροπή 
Δεοντολογίας παρακολουθεί τα μέτρα που λαμβάνει η εκτελεστική διοίκηση για τη 
συμμόρφωση της εταιρίας με τις νομικές απαιτήσεις καθώς και τις απαιτήσεις που 
απορρέουν από εσωτερικές διαδικασίες. 
 

Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα μπορεί να έχει και ευρύτερες αρμοδιότητες, σε συνάρτηση με 
το μέγεθος, τις δραστηριότητες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει 
ένας οργανισμός, όπως ενδεικτικά: 
 
• Τη δίκαιη μεταχείριση των πελατών (σχεδιασμός και καταλληλότητα 
προϊόντων/υπηρεσιών, διαδικασίες πωλήσεων, διαφάνεια των τιμολόγησης, 
ικανοποίηση/καταγγελίες κ.λπ.). 
• Να παρακολουθεί ότι η εταιρία διεξάγει συναλλαγές με πελάτες πού δεν διακυβεύουν τη 

φήμη της. 
• Να παρακολουθεί ότι η εταιρεία διεξάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με τον σωστό 
τρόπο (π.χ. θέματα ανταγωνισμού, συγκρούσεις συμφερόντων, διαφθοράς κ.λπ.). 
• Την επισκόπηση της στρατηγικής και των πολιτικών σε θέματα που σχετίζονται με τους 
εργαζομένους. 
• Την υπεύθυνη δράση προς τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται (π.χ. 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, προϊόντα, πρακτικές και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο αυξημένου κανονιστικού 
ενδιαφέροντος). 

• Τη συμπεριφορά στην κεφαλαιαγορά (ακεραιότητα χρηματοοικονομικών 
αγορών/κεφαλαιαγορών). 
• Τη δίκαιη μεταχείριση άλλων ενδιαφερομένων/stakeholders, (μέτοχοι, προμηθευτές). 
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• Τη λήψη και αξιολόγηση στοιχείων σχετικά με περιπτώσεις μεγάλου κινδύνου φήμης, 
συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων διαφθοράς και των εποπτικών ελέγχων. 
• Την εξέταση «διδαγμάτων» από περιπτώσεις παραπτωμάτων, εσωτερικών ή εποπτικών 
ευρημάτων και συστάσεων. 
• Την παρακολούθηση εσωτερικών ερευνών. 

• Την ενημέρωσή της επί ουσιωδών θεμάτων που εξετάζονται σε οποιαδήποτε επιτροπή 
δεοντολογίας (ή ισοδύναμη) σε επίπεδο Ομίλου (δηλ. σε όλες τις θυγατρικές). 
 
5. Πρόγραμμα Δεοντολογίας 
Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα μπορούσε συχνά αναλαμβάνει την εποπτεία ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος δεοντολογίας με βάση τους ακόλουθους άξονες: 
 
• Καθορισμός του συνόλου των πολιτικών που αποτελούν τις βασικές πολιτικές δεοντολογίας 

και αντικατοπτρίζουν τις αξίες και τη νοοτροπία σε θέματα ηθικής. 
• Σχεδιασμός, παρακολούθηση και επανεξέταση ενός προγράμματος που να διασφαλίζει την 
κατανόηση και εφαρμογή αυτών των πολιτικών (π.χ. χρόνος αναθεώρησης των πολιτικών, 
εξέλιξη σχετικών συμβάντων, επάρκεια των ενεργειών 
της διοίκησης ή/και των αρμόδιων τμημάτων για τη διάδοση της κουλτούρας ηθικής κ.λπ.). 
• Προτάσεις δράσεων στο ΔΣ ως αποτέλεσμα αξιολόγησης εποπτικών ή εσωτερικών 
ευρημάτων και συστάσεων σχετικά με θέματα δεοντολογίας και συμμόρφωσης. 
• Προτάσεις δράσεων στο ΔΣ κατόπιν αξιολόγησης κανονιστικών εξελίξεων και διεθνών 

βέλτιστων πρακτικών. 
• Υποβολή προτάσεων για τα θέματα αποδοχών από την οπτική της δεοντολογίας, υπό την 
έννοια ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας θα μπορούσε να υποβάλει προτάσεις στην Επιτροπή 
Αποδοχών του ΔΣ σχετικά με την ανταμοιβή της σωστής και επαγγελματικής συμπεριφοράς 
ή αποθάρρυνσης της «ανήθικης συμπεριφοράς. 
• Υποβολή έκθεσης στο ΔΣ τουλάχιστον σε ετήσια βάση. 
• Σχετική αναφορά και σύντομη ανάλυση των εργασιών της στην ετήσια οικονομική έκθεση. 
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Εταιρική Διακυβέρνηση

(Όλγα Ρέγγα, Head Marketing & Business Development CPB Asset Management) 

Εισαγωγή 

Η σημασία της Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει αναδειχθεί τα 
τελευταία χρόνια ως βασικός παράγοντας για την 

αποτελεσματική λειτουργία των εταιρειών και την εφαρμογή της 
στρατηγικής και επίτευξης των εταιρικών στόχων τους.Όλο και 
περισσότερο οι εταιρείεςεπιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τα 
φαινόμενα διαφθοράς και απάτης, ενεργοποιώντας 
μηχανισμούς ελέγχου,λογοδοσίας, και διαχείρισης σύγκρουσης 
συμφερόντων. Στόχος είναι η εταιρική λειτουργία να διέπεται 
από τις αρχές της καλής πίστης, συνετής διοίκησης, διαφάνειας 
και επιχειρηματικής ηθικής. 

Η Εταιρική Διακυβέρνηση δεν είναι άλλο απόένα σύστημα κανόνων που καθορίζει τις σχέσεις 
και προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται η εξουσία ανάμεσαστο Διοικητικό 
Συμβούλιο και τους μετόχους της εταιρείας. Σκοπός είναινα αποφεύγεται η χρησιμοποίηση 
της Εταιρείας προς όφελος των μεγαλομετόχων και να διασφαλίζεται ότικατά τη λήψη των 
αποφάσεων δεν προωθείται η βούληση ενός ατόμου ή μιας μικρής ομάδας κατά τρόπο που 
θίγει τα συμφέροντα του εταιρείας ως συνόλου. 

Στην Ελλάδα, το πλαίσιο συμμόρφωσης στις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης 
διαμορφώνεται από μια σειρά νομοθετημάτων όπως ο Ν.3016/2002, ο Ν.4261/2014 αλλά 
και ο Ν.4548/2018. Επίσης, ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες 
εταιρείες, στοχεύει στη διαρκή βελτίωση του ελληνικού εταιρικού θεσμικού πλαισίου και 
ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και στην αύξηση της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Η Διοίκηση, μέσω των αποφάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατευθύνει τη 

λειτουργία της εταιρείας εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι αξιοποιούνται πλήρως 

για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Τα μέλη, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, θα 

πρέπει να συμβάλλουν ουσιαστικά στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, αφιερώνοντας 

επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα οποία πρέπει να ασκούν με 

εντιμότητα, πίστη και συνέπεια. Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να απαρτίζεται 

από μέλη που διαθέτουν γνώσεις, εξειδίκευση, επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία στο 

αντικείμενο της δραστηριότητας της εταιρείας. 
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Εταιρική Διακυβέρνηση

(Όλγα Ρέγγα, Head Marketing & Business Development CPB Asset Management) 

Ειδικότερα, ο Ν. 4261/2014 προβλέπει για τους οργανισμούς που είναι σημαντικοί από 
πλευράς μεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων, να 
συγκροτούν επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ανάδειξης 
υποψήφιων μελών Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτικά: 

 

1. Ο εντοπισμός κατάλληλων υποψηφίων και η πρόταση για έγκριση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, 

2. Η αξιολόγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις γνώσεις, 

δεξιότητες και την εμπειρία τους, 
3. Η εκπροσώπηση του ανεπαρκώς εκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, 
4. Η αξιολόγηση της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τη δομή, το μέγεθος, 

τη σύνθεση και υποβολή προτάσεων σχετικά με τυχόν αλλαγές που κρίνει σκόπιμες, 
5. Η αξιολόγηση της πολιτικής που εφαρμόζεται για την επιλογή και τον διορισμό 

ανώτερων διοικητικών στελεχών.  

Όσον αφορά στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, δίνεται έμφαση στην ποικιλομορφία 

κατά την επιλογή των μελών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή διαφοροποίηση 
ως προς την εμπειρία, τις ικανότητες τις γνώσεις αλλά και το φύλο. Περαιτέρω, ένα επαρκώς 
διαφοροποιημένο ως προς την σύνθεση Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει την 
αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων καθώς και την καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτηση των στόχων της εταιρείας. Επίσης, είναι σημαντικό το Διοικητικό 
Συμβούλιο να αναθέτει καθήκοντα σε επαρκή αριθμό μη εκτελεστικών / ανεξάρτητων μελών 
και να υποστηρίζεται από την λειτουργία ειδικών επιτροπών σε θέματα αμοιβών, ελέγχου, 
διαχείρισης κινδύνων. 

Οι αμοιβές 

Επιπλέον, οι αμοιβές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου θα πρέπει να διαμορφώνονται με βάση τους μακροπρόθεσμους στόχους και τη 
βιωσιμότητα της εταιρείας έτσι ώστε να αποτρέπεται η ανάληψη υπερβολικών κινδύνων. Η 
νομοθεσία προβλέπει την σύσταση επιτροπής αποδοχών με τα ακόλουθα καθήκοντα:  

1. Υποβολή προτάσεων σχετικά με το ύψος των σταθερών και μεταβλητών αποδοχών 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

2. Υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές των 
μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα 
χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών,  

3. Τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών τού Διοικητικού 

Συμβουλίου και άλλων όρων των συμβάσεών τους με την εταιρεία, 
συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των 
συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων,  

4. Υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε επιχειρησιακή 
πολιτική συνδεόμενη με τις αμοιβές. 
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(Όλγα Ρέγγα, Head Marketing & Business Development CPB Asset Management) 

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

Εκτός από την επάρκεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την ευθυγράμμιση των 
αμοιβών τους με τους κινδύνους που αναλαμβάνονται, σημαντική συνιστώσα για την 

Εταιρική Διακυβέρνηση είναι η λειτουργία ενός αποτελεσματικού ΣυστήματοςΕσωτερικού 
Ελέγχου (Σ.Ε.Ε). Σύμφωνα με τον διεθνώς αποδεκτό ορισμό που καθιερώθηκε από το COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), το Σ.Ε.Ε κάθε 
εταιρείας περιλαμβάνει το σύνολο των πολιτικών, διαδικασιών, καθηκόντων, συμπεριφορών 
και άλλων στοιχείων που τη χαρακτηρίζουν, τα οποία τίθενται σε εφαρμογή από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό της και έχουν ως στόχους: 

 

1. Την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται 
κατάλληλα στους κινδύνους που σχετίζονται με την επίτευξη των 
επιχειρηματικώντης στόχων. Ο παρών στόχος περιλαμβάνει επίσης την 
περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας από μη ορθή χρήση ή από 
απώλεια,συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της αποκάλυψης πιθανής 
απάτης, 

2. Τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας, 

3. Τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς,συμπεριλαμβανομένων 
και των εσωτερικών εταιρικών πολιτικών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διασφαλίζει ότι το Σ.Ε.Ε λειτουργεί σωστά και προς 
το συμφέρον της Εταιρείας ορίζει ειδικές επιτροπές οι οποίες ενισχύουν την λειτουργία του 

και παράλληλα συμβάλλουν στην εφαρμογή των βασικών αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
Πρόκειται για την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, τα καθήκοντα 
των οποίων περιγράφονται παρακάτω. 

Επιτροπή Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με στόχο την εποπτεία του τακτικού ελέγχου και του 

εσωτερικού ελέγχου και την παροχή ορθής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και προεδρεύεται από 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της η 

Επιτροπή θα πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, ενώ τουλάχιστον 

δύο φορές το χρόνο θα πρέπει να συναντά τον τακτικό ελεγκτή της εταιρείας, χωρίς την 

παρουσία των μελών της Διοίκησης. Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι 

εξής: 
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1. Επιβλέπει τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία των 
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, 

2. Εποπτεύει τους εσωτερικούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους της εταιρείας και 
παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, 

3. Εξετάζει την ύπαρξη ή όχι συγκρούσεων συμφερόντων σε θέματα συναλλαγών 

μεταξύ συνδεδεμένων μερών και υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στη λήψη 
σχετικών αποφάσεων, 

4. Εποπτεύει την λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και διασφαλίζει την 
ανεξαρτησία της, 

5. Υποβάλλει προτάσεις σχετικά με το διορισμό, τους όρους πρόσληψης και την αμοιβή 
του τακτικού ελεγκτή,. 

6. Παρακολουθεί την αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα των εργασιών του 
τακτικού ελεγκτή και εξετάζει τα ευρήματα, τις αδυναμίες που προέκυψαν κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου. 

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων 

Αντίστοιχα η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων υποστηρίζει τη Διοίκηση σε ζητήματα 
διαχείρισης των κινδύνων αγοράς, ρευστότητας, του λειτουργικού και πιστωτικού κινδύνου 
και άλλων κινδύνων. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:  

1. Συμβάλλει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συνολικού προγράμματος 
παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τους 
επιχειρησιακούς στόχους της εταιρείας, 

2. Καθορίζει τις αρχές και τις πολιτικές που διέπουν την διαχείριση κινδύνων και 

φροντίζει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
3. Παρακολουθεί την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του συστήματος 

διαχείρισης κινδύνων και αξιολογεί τις μεθοδολογίες και τα υποδείγματα που 
χρησιμοποιούνται, 

4. Προτείνει μέτρα και εισηγείται διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης από 
το επίπεδο αποδεκτού κινδύνου που έχει οριστεί, 

5. Διασφαλίζει την επάρκεια του εσωτερικού συστήματος κινδύνων και των 
διαθέσιμων πόρων για την εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων που έχει 
θεσπίσει η εταιρεία, 

6. Συνεργάζεται με την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Αποδοχών για τα θέματα 
εσωτερικού ελέγχου και τις αμοιβές των στελεχών της Διοίκησης αντίστοιχα. 
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Τόσο η Επιτροπή Ελέγχου όσο και η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων μεριμνούν για την 
ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τους πιθανούς κινδύνους και τα 
αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από 
τις Επιτροπές, μπορεί να χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε πόρους κρίνει κατάλληλους, 
περιλαμβανομένων και των εξωτερικών συμβούλωναλλά και να μεριμνά για την διαρκή 

επιμόρφωση και εκπαίδευση των ίδιων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα που 
άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.  

Τέλος, είναι σαφές ότι η ορθή λειτουργία των Επιτροπών που πλαισιώνουν το Διοικητικό 
Συμβούλιο συμβάλλει στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεωνοι οποίες έχουν γνώμονα την 
προώθηση των εταιρικών στόχων, τηνοικονομική ευρωστία της εταιρείας αλλά και τις αρχές 
της δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης όλων των μετόχων. Είναι σημαντικό οι εταιρείες να 

αξιοποιούν το έργο των επιτροπών και να τις αναγνωρίζουν ως ένα από τα βασικά εργαλεία 
ανεξάρτητης και ορθής Διοίκησης. 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγές: 

1. Ν. 3016/2002 
2. Ν. 4261/2014 
3. Ν. 4548/2018 
4. Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 



ΣΕΚΑΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

23

Φωτογραφίες από KPMG Compliance Conference - 14 Μαΐου 2019 



ΣΕΚΑΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

24

The Ethics and Compliance Officer in Corporate Governance Codes

(Geert Vermeulen, CEO at ECMC (Ethics & Compliance Management & Consulting)

Introduction 

Ethics & Compliance Officers (E&COs) and corporate governance systems share 
a common goal, namely to ensure that the company is well managed and that 
company scandals are prevented. Moreover, the way the governance of an 
organization is structured is essential for the effectiveness of the E&CO. 
Therefore, I am surprised and also slightly bothered that the E&CO is not 
mentioned anywhere in corporate governance codes. This needs to change.  

 

What is corporate governance? 

According to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), corporate 
governance determines the procedures and processes according to which an organization is directed 
and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and 
responsibilities among the different participants in the organization, such as the board, managers, 
shareholders, and other stakeholders, and lays down the rules and procedures for decision-making. 
The term “corporate governance” is used for both corporations and not-for-profit organizations.  
 

Corporate governance models 

By and large, two different corporate governance models can be distinguished, namely the Anglo-

Saxon one-tier model and the Rhineland two-tier model. The most common model in Greece is the 
one-tier model, where there is one board that consists of both executive and non-executive directors. 
Often there are one or more committees that predominantly consist of independent non-executive 
directors. According to law 4449/2017, Greek companies are required to establish an Audit 
Committee. The Audit Committee must have a majority of non-executive directors. Usually there is 
also a Nomination and a Remuneration Committee. 
 
The Rhineland two-tier model is the dominant model in most of continental Europe.  
Usually there is an executive board, consisting of a handful of full-time executive directors, and a 

supervisory board, consisting of part-time non-executive directors. The executive board determines 
the strategy of the organization and is responsible for the day-to-day management. The supervisory 
board has three main duties, namely hiring, advising and supervising the executive board. In the 
Rhineland model there is usually also an Audit Committee that reports to the supervisory board, and 
a number of other committees. 

Geert Vermeulen (geert.vermeulen@ethicscompliancemc.com) is CEO at ECMC (Ethics & Compliance 
Management & Consulting) in Rotterdam, The Netherlands. He is specialized in establishing and improving ethics 
and compliance programs, anti-corruption programs in specific. His goal is to help organizations conduct business 
in an ethical and compliant way. 
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The role of the Ethics & Compliance Officer 

The corporate governance structure influences the role and position of the E&CO. In a U.S. context, 
for example, it is not uncommon to argue that the E&CO should have a seat at the table where the 
decisions are made. If there is a one-tier board consisting of 10-20 executive and non-executive 
directors, I can indeed imagine that the E&CO joins the board meetings. However, in that situation, 
Compliance may no longer be a second-line of defense function, but instead is one of the decision 
makers. This may also have consequences for the independence and the personal liability of the E&CO. 

In the Rhineland model, it would be very unusual to give the E&CO a seat at the table, because the 
executive board usually consists of only 2-6 people1. And in most cases, the E&CO will be the real, 
second-line of defense function, who only advises and assists the management and does not make 
policy decisions. However, in this model it may be more difficult to ensure that the E&CO is properly 
informed. 
 
Traditionally the one-tier model is also called the shareholder model, as it usually focuses on the 
interests of the shareholders, and the two-tier model is called the stakeholder model, as it takes the 

interests of the various stakeholders into account. In reality, the distinction between the two 
governance models is not always that clear. The Greek Code explicitly states for example that the board 
should take into account the interests of the key stakeholders, such as employees, clients, creditors 
and the communities in which the company operates.  
 
It also seems like the two models are growing towards each other. The company scandals that occurred 
in continental Europe caused people to raise questions about the functioning of the supervisory board. 
Have the non-executive directors been sufficiently able, independent, informed, involved, critical and 
firm? The expectations regarding non-executive directors are rising, and as a result, they are 

supervising the organization more closely, operating closer to the daily operations. In the one-tier 
model, we notice that the role of the chairman and the CEO of a company in an increasing number of 
cases is not combined anymore, and more and more often, the chairman of the company is a non-
executive director. The 2013 Hellenic Corporate Governance Code for listed companies does not 
prescribe that the roles of the chairman and the CEO are separated. However, if the chairman and the 
CEO are the same person, it is recommended that an independent vice-chairman is appointed.  
 
We also notice that an increasing number of organizations with one-tier boards nowadays have a 
majority of non-executive directors on the board, and as a result, the non-executive directors can 
outvote the executive directors. The Greek Code also requires that there is a majority of non-executive 
and independent non-executive directors.  

1Sometimes an exception is made in times of an ethical/compliance crisis. Recently Novartis hired a Chief Ethics 
and Compliance Officer who is a member of the Executive Board, for example. In the Netherlands the companies 
Ahold, Ballast Nedam and Fokker also appointed a Chief Compliance Officer in the Board, when they faced a 
compliance crisis. 
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In the one tier governance model, it is the principal goal of the organization to make money for its 
shareholders. Therefore, one would expect that it may be more difficult for the E&CO to get priority 
for ethics. This is not necessarily the case, if the management is convinced that good ethics also leads 
to better long-term business results (see below). Or just wants to do the right thing.  
 

One would expect that in the two-tier model it would be easier for the E&CO to make ethics an integral 
part of the business, as the organization also takes the interests of clients, suppliers, employees, the 
government and society at large into account. In practice, listed companies in continental Europe also 
face the pressure from analysts and shareholders. And if they don’t perform financially they may be 
taken over by a private equity firm or a competitor. So again, in practice there may not be such a big 
difference between the two governance models.  
 

Trends in corporate governance codes 

A number of national and international institutions have laid down the principles of good corporate 
governance in a code, the Corporate Governance Code. The OECD, for example, published the 

G20/OECD Principles of Corporate Governance. The UK has a strong history of corporate governance 
codes that started with the launch of the Cadbury Report in 1992. Another code worth mentioning is 
the South African King Report on Corporate Governance, which has been very influential and is 
regularly updated. The first Dutch Corporate Governance Code was launched in 2003 and has been 
updated a number of times. The current version was published in December 2016. Just like the Greek, 
UK and the South African code, it applies to listed companies. But often other organizations follow the 
corporate governance code for listed companies closely.  
 
The landscape in the U.S. is less clear. In 2016, a number of asset managers and blue-chip companies 

launched the Commonsense Principles of Corporate Governance. However, in 2017, a competing 
document “Corporate Governance Principles for US Listed Companies” was presented. Apparently, the 
interest groups in the U.S. disagree on what the best practice should be and, up until now, the SEC and 
other U.S. authorities have not been inclined to impose a mandatory framework.  
 
Most governance codes honor the “comply or explain” principle, which means that organizations have 
to comply with the code, but if they don’t, they need to explain why. The shareholders will then have 
to decide at the shareholders meeting whether they are fine with the deviations from the code.  

 
Recent versions of the corporate governance codes contain a number of elements that touch the 
responsibilities of the E&CO. For example, many codes require a board to: 

 Conduct a risk assessment and disclose the findings. This concerns both financial and non-

financial risks.  

 Launch a code of business conduct and monitor the compliance with this code. 

 Implement policies and procedures to prevent conflicts of interest 

 Introduce a whistleblowing procedure 
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The Greek Code states that the board should ensure that there is a satisfactory process for monitoring 
the company’s compliance with relevant laws and regulations and that it should formulate, 
disseminate and implement key values and principles of conduct governing the company’s relations 
with its stakeholders. There are also wordings about the management of conflicts of interests.  
 

One of the latest developments is that corporate governance codes also require boards to apply high 
ethical standards and set the ethical tone of the organization. To that effect, the board should 
influence the company culture and individual behaviour. I will elaborate on this a bit further.  
 

Ethics, culture and behaviour 
In 2009, the Walker Committee in the UK concluded, after the financial crisis, that many of the 
problems in the financial services industry were a result of behavioral issues and that further regulation 
would probably have little or no advantage or relevance2. The same Mr. Walker, who was the former 
Chairman of Barclays, testified in 2012 that banks had not paid sufficient attention to culture and 
behaviour in the past3. This position has been translated into the current UK Corporate Governance 

Code, which states that: 
 

one of the key roles for the board includes establishing the culture, values and ethics of the 
company. It is important that the board sets the correct ‘tone from the top’. The directors 
should lead by example to ensure that good standards of behaviour permeate throughout all 
levels of the organization. This will help prevent misconduct, unethical practices and support 
the delivery of long-term success. 

 
A similar development took place in The Netherlands. In 2009, a number of leading Dutch compliance 

officers published a position paper recommending that E&COs pay more attention to culture, 
behaviour and ethics. Around the same time, the Dutch Central Bank (a supervisor of the financial 
services industry) announced that they would focus more on culture and behaviour. End of 2016 these 
elements were introduced into the Dutch Corporate Governance Code. Principle 2.5 of the Code now 
states that the executive board should adopt values for the company that contribute to a culture 
focused on long-term value creation. It is responsible for the incorporation and maintenance of the 
values within the company. The executive board should encourage behaviour that is in line with the 
company values and propagate these values through leading by example.  

 
The King IV Report on Corporate Governance for South Africa 2016 even mentions as the first principle 
(!) that the governing body should lead ethically and effectively, beyond mere legal compliance and 
set the tone for an ethical organizational culture.  

2See “A review of corporate governance in UK banks and other financial industry entities” Walker Review 
Secretariat; 2009. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-
treasury.gov.uk/d/walker_review_261109.pdf 

3Julia Casson: “A Review of the Ethical Aspects of Corporate Governance Regulation and Guidance in the EU” 
Institute of Business Ethics, June2013. 
https://www.ibe.org.uk/userassets/publicationdownloads/ibe_report_a_review_of_the_ethical_aspects_o
f_corporate_governance_regulation_and_guidance_in_the_eu.pdf 
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The Greek Code does not contain wordings around ethics, culture or behaviour. Considering that the 
current version of the Greek Code dates back from 2013, it seems to me that it needs to be updated–
especially after the issuance of the new Greek law on Societes Anonymes (Law 4548/2018), which sets 
the grounds for sound corporate governance on all companies,  not only the listed ones. 
 
In an article for the Journal of Business Compliance I have argued that E&COs also need to be heavily 
involved with ethics, the culture of the organization and the behaviour of individuals. These are 
essential elements of an effective ethics and compliance program. But many E&COs, including myself, 
have been struggling with how to do that. The Dutch Compliance Officers Association has launched an 
expert group on culture and behaviour (disclosure: the writer is a member of this group), which has 
recently developed a toolbox with over 40 tools that E&COs can use in certain situations to influence 
the culture of the organization and the behaviour of individuals. This will enable E&Cos to assist the 
executive board in establishing an ethical culture.  
 

The E&CO in corporate governance codes 

Now that there are so many touch points between corporate governance and the work of the E&CO, 
one would expect that the role of the E&CO would be prominently described in these governance 
codes. Sadly, this is not the case. None of the corporate governance codes that I listed above even 
mentions the E&CO. Moreover, the E&CO is also hardly ever mentioned in articles on corporate 
governance or company law. In this field of expertise, on some occasions, a role is given to the 
company Secretary or the Corporate Governance Officer in this area. But the E&COs are just not on 
the radar of the corporate governance folks. This surprises me, worries me, and also bothers me.  
 
Many corporate scandals can be explained, both from the corporate governance perspective and from 

the ethics and compliance perspective. If you study company scandals, you may notice that a scandal 
is usually a result of shortcomings in financial or compliance controls, in the culture of the organization 
or shortcomings in the corporate governance. And usually it is the result of two or even all three of 
these factors.  
 
On many occasions there has been a dominant CEO who was insufficiently challenged by the non-
executive directors—dominant behaviour that leads to the wrong strategic decisions and 
uncontrollable risks. In these circumstances, it is often also challenging for the E&CO to play a 

countervailing role and to have open and honest conversations about dilemmas.  
 
Unfortunately, on many occasions the E&CO is also replaced after a company scandal has come to 
light. Just think about the Volkswagen case, where the integrity problems not only generated huge 
fines, but also caused a decline in the stock price and an increased number of deaths as a result of the 
higher emissions4. This scandal had significant effects on the company, its shareholders and society. 
And the company decided to hire a new E&CO.  

4Research by the Radboud University in Nijmegen (The Netherlands) has shown that 45.000 healthy life years have 
been lost already due to the extra emissions 
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Often the E&CO is stuck between a rock and a hard place. If (s)he raises the difficult matters, (s)he may 
be fired. But if these matters are not raised, (s)he may be replaced as well once the misconduct 
becomes public. 
 
It appears to me that the E&CO is vulnerable. A good E&CO should be able to act relatively 

independently and be able to raise difficult and sensitive matters. E&COs will not always win the 
popularity prize. At the same time, however, the E&CO is usually also hired (and fired) by the executive 
board. In our profession, we sometimes speak about “choosing our battles.” Not every possible issue 
is raised, out of fear of being fired. This should not be the case; the E&CO should be able to raise each 
and every issue.  
 
E&COs who do not fulfill their role properly, or who are encouraged by their management to provide 
incomplete or wrong information, may not only be fired, but can also be held personally liable.  
 

The E&CO can use some protection. And usually the E&CO finds this protection in the corporate 
governance structure. Within our profession, we consider a dual reporting line to both the CEO and to 
the supervisory board (in case of a two-tier board), Audit or Compliance Committee to be a best 
practice. The second reporting line can protect the E&CO against an executive director who does not 
want certain issues to be raised or who does not want to be challenged. And some companies have 
indeed adopted a model where the E&CO is hired and evaluated by both the executive board and the 
supervisory board or Audit/Compliance Committee.  
 

Companies that went through a settlement process after a company scandal in the U.S. may be pushed 
towards this dual-reporting line model by the authorities. Recent guidelines on compliance programs 
of the US Department of Justice and OFAC push companies toward this direction. They suggest that 
the E&CO should have authority, sufficient resources, be independent, well-informed and have access 
to the board. Despite this development, so far there has hardly been any attention for E&COs in 
corporate governance codes.  
 
This is even more surprising, considering that there is a growing body of empirical evidence that 

companies with effective ethics and compliance programs generate better business results 5,6,7,8. 
Clients and suppliers prefer to do business with ethical companies. Employees prefer to work at an 
ethical company9. And society at large also benefits from companies acting ethically (see the VW 
emission scandal). Moreover, I strongly believe that when anorganization has created an open,  
transparent, ethical culture, where decisions can be challenged and people feel safe to come up with 
crazy ideas, this will unleash a lot of creativity that will also drive the financial performance of the 
organization.  

5Fred Kiel: Return on Character: The Real Reason Leaders and Their Companies Win. Harvard Business Review 
Press; April 2015.  

6 Ethics Pays. EthicalSystems.org http://ethicalsystems.org/content/ethics-pays 
7Trust across America magazine, Spring 2015, p. 6-13. http://www.trustacrossamerica.com/magazine.shtml 
8 Boston Consulting Group, “Total Societal Impact, a new lens for strategy’, 2017 
9Douglas Kelly: “Using an Ethical Culture to Attract Talent” SCCE blog; June 29, 2017. 

http://complianceandethics.org/using-ethical-culture-attract-talent/  
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Conclusion 
Considering the importance of the integrity of organizations and the careful balancing of the interests 
of the stakeholders, the position, nomination, evaluation, and reporting lines of the E&CO should be 
described in corporate governance codes.  
 
This could be similar to the position of the head of the Internal Audit department, who also plays an 
important role in safeguarding the integrity of the organization. It should be clear though that Audit is 
the third line of defense, while Ethics and Compliance is a second line of defense function. However, 
where the Audit function should check the internal control systems (to detect problems and 
shortcomings), the Ethics and Compliance function should assist the management in establishing and 
monitoring the ethics and compliance program (to prevent problems).  
 
A while ago the OECD mentioned my suggestions in this respect in their report “Corporate Governance 
and Business Integrity.”10 Recently my company ECMC responded to the consultation of the OECD 
Working Group on Bribery, raising this topic again. I hope it will have an effect. It is about time that 
the incredible useful work of our great profession is recognized in corporate governance codes. 

10OECD: “Trust and Business, Corporate Governance and Business Integrity, A stocktaking of corporate 
practices”2015, page 85/86. http://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Business-Integrity-2015.pdf 
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