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Δειώλσ ππεύζπλα όηη ην παξόλ θείκελν απνηειεί πξντόλ πξνζσπηθήο κειέηεο θαη
εξγαζίαο θαη πσο νη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπγγξαθή ηεο δειώλνληαη
ζαθώο ζηηο παξαπνκπέο είηε ζην βηβιηνγξαθηθό θαηάινγν.
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Δπραξηζηίεο

Με ηελ πεξάησζε ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, κνπ δίλεηαη ε
επθαηξία λα ηνλίζσ φηη είλαη ηδηαηηέξα δχζθνιν θαη επαρζέο λα νινθιεξψζεηο ην έξγν
πνπ μεθηλάο θαη ηαπηφρξνλα έρεηο λα αληηκεησπίζεηο έλα ζσξφ αθφκα ππνζέζεηο θαη
πξνβιήκαηα. Πνιιέο θνξέο είλαη κάηαην, άιιεο πάιη πνιχ εθηθηφ. Δπηπρψο ή
δπζηπρψο απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη κε απηή ζπκπνξεπφκαζηε…
Γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο
ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θχξην Ησάλλε Λαδαξίδε, γηα ηελ ακέξηζηε
ζπκπαξάζηαζε θαη ζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ, γηα ηνλ ρξφλν πνπ κνπ έρεη αθηεξψζεη, κα πάλσ απφ φια
λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηελ θαηαλφεζε πνπ έρεη δείμεη θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο
παξνχζεο εξγαζίαο. Σνλ επραξηζηψ γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ παξείρε κέζσ ηηο
δηδαζθαιίαο ηνπ ηφζν ζην πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο.
Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη
Διεγθηηθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε πνπ καο
πξνζέθεξαλ.
Δθθξάδσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνπο αλζξψπνπο πνπ κε βνήζεζαλ είηε
πξαθηηθά, κε ηελ επηκέιεηα ηνπ θεηκέλνπ, είηε κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ ακέξηζηα θαηά
ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ. Θα ηνπο είκαη παληνηηλά
επγλψκσλ.
Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηε αηειείσηε
ππνκνλή θαη ηε ζηήξημε, νηθνλνκηθή θαη ςπρηθή, πνπ κνπ πξνζέθεξε ην ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ εθπνλνχζα ηελ εξγαζία κνπ αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ
κνπ.
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Πεξίιεςε

Ο φξνο «Δζσηεξηθφο Έιεγρνο» (Internal Audit) πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ
Διιάδα εδψ θαη κεξηθά ρξφληα θαη ηδηαίηεξα απφ ηε ζηηγκή πνπ εθδφζεθε ν λφκνο ππ’
αξηζκφλ 3016, ν νπνίνο αθνξά, κεηαμχ άιισλ, θαη ζέκαηα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
(Corporate Governance), θαη ν νπνίνο εθζπγρξνλίδεη θαη επίζεκα ην ειιεληθφ
λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαζηζηά ηελ χπαξμε Σκήκαηνο
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ππνρξεσηηθή, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη
εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαζψο θαη γηα ηηο Δηαηξίεο Παξνρήο
Δπελδπηηθψλ

Τπεξεζηψλ

θαη

γηα

ηηο

Αλψλπκεο

Δηαηξίεο

Δπελδπηηθήο

Γηακεζνιάβεζεο. Ο νξηζκφο ηνπ έξρεηαη λα αλαηξέςεη ηελ εζθαικέλε αιιά επξέσο
δηαδεδνκέλε πεπνίζεζε φηη αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ινγηζηηθά ζέκαηα, θαη σο εθ
ηνχηνπ δελ ελδηαθέξεη ζηειέρε ηεο Παξαγσγήο, ησλ Πξνκεζεηψλ, ηεο Δθνδηαζηηθήο
θαη αξθεηψλ άιισλ επηρεηξεζηαθψλ ηκεκάησλ.
Μέζα ινηπφλ, ζηελ πνιχπινθε θαη ξαγδαίσο εμειηζζφκελε ζεκεξηλή
νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο κε ηελ επξεία έλλνηα, θαη ηεο
Υξεκαηηζηεξηαθήο Αγνξάο εηδηθφηεξα, ν ξφινο ηνπ ειεγθηή απνθηά κία ζπλερψο
απμαλφκελε ζεκαζία. Ο έιεγρνο ησλ Υξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξψλ θαζίζηαηαη ζήκεξα
φιν θαη πην επηηαθηηθφο. Ο πεηξαζκφο γηα αηαζζαιίεο, θαηαρξήζεηο, απφθξπςε
ζηνηρείσλ θαη ινηπέο θαθέο δηαρεηξίζεηο είλαη κεγάινο πξνθεηκέλνπ λα απνιάβνπλ
δηάθνξα άηνκα νηθνλνκηθά νθέιε. Παξάιιεια, ε αλάγθε γηα λα δηαζαθεληζηνχλ
πιήξσο νιεο νη ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, επηβάιιεη ηνλ έιεγρν
απφ ηνπο Οξθσηνχο Λνγηζηέο νη νπνίνη έρνπλ σο θαηεπζπληήξηα γξακκή ηα ειεγθηηθά
πξφηππα θαη αξρέο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ.
Απψηεξνο ζθνπφο κέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία είλαη πξσηίζησο λα
πξνζεγγίζνπκε ζεσξεηηθά ηα δεηήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε αλαθνξά ζηνπο
ζρεηηθνχο λφκνπο θαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, λα παξνπζηάζνπκε ηηο αξρέο πνπ
δηέπνπλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν γηα ηηο ΔΠΔΤ/ ΑΔΔΓ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί ν ειεγθηήο βάζεη φιεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
ηελ δεχηεξε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη έλα ππφδεηγκα γηα ην ηη ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη έλαο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο κηαο ΑΔΔΓ, θαζψο θαη ην πψο πξέπεη λα
είλαη δνκεκέλν. Παξνπζηάδεηαη νιφθιεξν ην πεξηερφκελν ηνπ θαλνληζκνχ κε
απψηεξν ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο επηβνιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε φιν ην
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εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο ΑΔΔΓ. Καηφπηλ παξνπζηάδνληαη νη θφξκεο πνπ ζα
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί έλαο εζσηεξηθφο ειεγθηήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
εξγαζίαο ηνπ (βάζεη ηεο δνκήο ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο
εηαηξίαο).
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ΜΔΡΟ Α
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ - ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο
Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ

1.1 Ζ Παγθόζκηα Ηζηνξία ηνπ Διέγρνπ
Απφ ηελ αξραηφηεηα αθφκα, ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνίεζε ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ
ζηα πξψηκα ζηάδηα ησλ λνκνζεηεκάησλ ηνπ γηα λα πξνζηαηεχεη ην δεκφζην ρξήκα
θαη πινχην. χκθσλα κε ζρεηηθέο γξαπηέο καξηπξίεο ζε εκπνξηθνχο λφκνπο θαη ζε
ινγηζηηθέο εθζέζεηο, πξψηνη νη Νηλεπίηεο ηεο αξραίαο Βαβπιψλαο ην 3000 π.Υ,
πξνέβιεπαλ ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Αθφκε, ζηελ αξραία
Αίγππην, νη Φαξαψ θνξνινγνχζαλ θπξίσο ηηο ζπγθνκηδέο ησλ ζηηεξψλ, θαη γηα ην
ιφγν απηφ ζεζπίζηεθε ην αμίσκα ησλ «Δπηζηαηψλ» γηα ηα ζηηεξά. ηελ αξραία
Αζήλα, πξηλ απφ ην 300 π.Υ., είρε δεκηνπξγεζεί ην πλέδξην ησλ «Λνγηζηψλ» σο
ζεζκφο γηα ηελ επηηήξεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ ηνπ Κξάηνπο. Αθφκα, ππήξραλ θαη νη
«Δχζπλνη», νη νπνίνη καδί κε ηνπο ινγηζηέο έιεγραλ ηνπο «Λνγαξηαζκνχο
Γηαρεηξίζεσλ» ησλ αξρφλησλ πνπ απνρσξνχζαλ απφ ηα δεκφζηα αμηψκαηα. ηελ
ππφινηπε Διιάδα ζπλαληάκε, πάιη, αλζξψπνπο πνπ επσκίδνληαη ηνλ έιεγρν κε
δηαθνξεηηθέο νλνκαζίεο, φπσο «Δμεηαζηάο», «πλήγνξνη», «Γνθηκαζηήξηνη»,
«Αξρήζθνπνη», «Κάηνπηνη» θαη «Απφινγνη». ηε αξραία Ρψκε, ζπλαληάκε ηνπο
«Ύπαηνπο», ηνπο «Κήλζνξεο» ηνπο «Σηκεηέο» θαη ηνπο «Σακίεο» νη νπνίνη ήηαλ
ππνρξεσκέλνη λα ζπληάζζνπλ εθζέζεηο ειέγρνπ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Γεκνζίνπ
Υξήκαηνο. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα, δελ έρνπκε ζηνηρεία γχξσ απφ ην ζέκα
ηνπ ειέγρνπ θαη ηε ινγνδνζία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξήκαηνο. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο
Αλαγέλλεζεο ζπλαληάκε μαλά ην ζεζκφ ηνπ ειεγθηή ζηε δεκφζηα δηαρείξηζε θαη
ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο1.
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ηελ Διιάδα ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ίδξπζε ελφο νξγαλσκέλνπ ζψκαηνο
ειεγθηψλ μεθίλεζε ην 1931 κε ηνλ Ν.5076, νπνχ πινπνηήζεθε ην 1955 κε Ν.Γ
3329/95 βάζε ηνπ νπνίνπ ηδξχζεθε ην ζψκα νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Ο
εζσηεξηθφο έιεγρνο εκθαλίζηεθε ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Σν
1985 κε ηελ απφθαζε 1457/7.6.85 ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ ηδξχεηαη ην «Διιεληθφ
Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ» (Δ.Η.Δ.Δ). Σν Δ.Η.Δ.Δ. ζεσξήζεθε ην θαζ’ χιελ
αξκφδην φξγαλν πνπ δηελεξγεί ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηελ Διιάδα. Σν Διιεληθφ
Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ κέρξη θαη ζήκεξα είλαη ν επίζεκνο θνξέαο
εθπξνζψπεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ν κνλαδηθφο
δηαπηζηεπκέλνο επαγγεικαηηθφο θνξέαο ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ
Διεγθηψλ ζηελ Διιάδα. Δπίζεο είλαη ελεξγφ κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλνκνζπνλδίαο
Ηλζηηηνχησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (European Confederation of Institutes of Internal
Auditors - ECIIA). ήκεξα αξηζκεί πεξηζζφηεξα απφ 650 κέιε ζε νιφθιεξε ηελ
Διιάδα απφ επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηνπ Ηδησηηθνχ θαη Γεκφζηνπ ηνκέα.2
ηελ αλάδεημε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξαηηέξσ ζηελ ρψξα καο,
ζπλεηέιεζαλ νη αλαθαηαηάμεηο πνπ έιαβαλ ρψξν ζηνλ επηρεηξεζηαθφ θφζκν.
πγθεθξηκέλα βνήζεζε ε εηζαγσγή εηαηξηψλ ζην ρξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, νη
εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο εηαηξηψλ αιιά θαη ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε. Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο
ππνρξέσζε ηηο Δηαηξίεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ (Ν. 2396/1996) θαη ηηο
Δηαηξίεο Λήςεο Γηαβίβαζεο Δληνιψλ (νη ζεκεξηλέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο Δπελδπηηθήο
Γηακεζνιάβεζεο) (Δγθχθιηνο Αξ.6 Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο) λα δηαζέηνπλ
ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο
λνκνζεζίαο θαη ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ησλ ΔΠΔΤ.

1.2 Πξνζδηνξηζκόο ηεο Έλλνηαο ηνπ Διέγρνπ
Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα κνξθή νξγάλσζεο πξνζψπσλ θαη κέζσλ,
πξνθεηκέλνπ λα επηδηψμεη θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Ζ επηδίσμε απηή
ζηεξίδεηαη απφ δηαδηθαζίεο θαη δεδνκέλα πνπ θαζνδεγνχλ θαη πξνζαλαηνιίδνπλ ηηο
ελέξγεηεο ηεο. Δίλαη, ινηπφλ, θνηλά απνδεθηφ φηη ν θχξηνο ζθνπφο κηαο επηρείξεζεο
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είλαη λα δεκηνπξγεί αμία, παξάγνληαο αγαζά θαη πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο πνπ
απαηηεί ε θνηλσλία, δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θέξδε γηα ηνπο ηδηνθηήηεο θαη
ηνπο κεηφρνπο ηεο.
Βαζηθή απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο3, φπσο κφιηο πξναλαθέξζεθε, είλαη ε
ζπλερήο πξνζζήθε αμίαο ζηελ επηρείξεζε θαη ζηνλ επελδπηή κέηνρν, κέζα απφ κηα
ζεηξά δηαδηθαζηψλ. Απηφ ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζεκεξηλνχ
έληνλνπ δηεζλνχο θαη εγρψξηνπ αληαγσληζκνχ πνπ γελλά ε παγθνζκηνπνίεζε, φπνπ ε
επηβίσζε θαη ε αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο είλαη ζπλάξηεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο
ηεο. Γηα λα θαηαζηεί κία επηρείξεζε αληαγσληζηηθή απαηηείηαη ε χπαξμε ζχγρξνλνπ
θαη δηνξαηηθνχ management ην νπνίν ραξάδεη θαη πινπνηεί ζηξαηεγηθέο, δηαηεξψληαο
φκσο ηηο δηαρξνληθέο αμίεο ζηηο νπνίεο ε επηρείξεζε παξαδνζηαθά πηζηεχεη θαη
θξαηνχλ ηελ εηαηξεία κέζα ζην παγθφζκην επηρεηξεκαηηθφ γίγλεζζαη.
Ζ

νξζή

ζπκπεξηθνξά κηαο

επηρείξεζεο

ζπλαξηάηαη

κε

ηηο

αξρέο

επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο πνπ έρεη απνδερζεί. Οη αξρέο απηέο πεγάδνπλ απφ έλα
γεληθφηεξν πιαίζην εζηθήο πνπ νη κέηνρνη, νη εξγαδφκελνη, νη πειάηεο θαη φινη φζνη
ζπλδένληαη κε ηελ επηρείξεζε, νη stakeholders, απνδέρνληαη σο απνδεθηά ζηνηρεία
ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία αλαπηχζζνληαη. Σν πιαίζην απηφ ηεο εζηθήο πεξηγξάθεηαη
κέζα ζε επξχηεξεο θηινζνθηθέο εηαηξηθέο απνδνρέο.
«Ζζηθή»4 θαηά ηνλ θηινζνθηθφ ελλνηνινγηθφ νξηζκφ ηεο είλαη ε κειέηε ησλ
εζψλ (αμηψλ, αληηιήςεσλ, ζπκπεξηθνξψλ) κηαο θνηλσλίαο θαη θαη΄ επέθηαζε ην
ζχζηεκα ησλ θαλφλσλ ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ ξπζκίδεη ηηο πξάμεηο θαη ηηο
ζηάζεηο κηαο θνηλσλίαο ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν.
Δηδηθφηεξα, κε ηελ έλλνηα «Δπηρεηξεκαηηθή Ζζηθή» ελλννχκε ηελ
ελαζρφιεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζην εηαηξηθφ ηεο
πεξηβάιινλ θαη ζηελ θνηλσλία ψζηε λα πξνάγεηαη, παξάιιεια κε ην επηρεηξεκαηηθφ
θέξδνο, ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ, ε πξφνδνο, ε δεκηνπξγηθφηεηα.
Όπσο έλα ζσζηά δνκεκέλν θαη ζπλερψο πξνζαξκνδφκελν λνκηθφ πιαίζην
απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε ηνπ θνηλσληθψο απνδεθηνχ γίγλεζζαη, έηζη, θαη θαηά
παξάιιειν ηξφπν, ε ζχγρξνλε επηρείξεζε «νθείιεη» λα έρεη θνηλσληθά απνδεθηέο
3

Γξαπαληψηεο Ησάλλεο, Δπηρεηξεκαηηθή Ζζηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, νκηιία ζηελ εκεξίδα ηνπ

Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, 19/10/2004
4

Γξαπαληψηεο Ησάλλεο, Δπηρεηξεκαηηθή Ζζηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, νκηιία ζηελ εκεξίδα ηνπ

Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, 19/10/2004

3

δηαδηθαζίεο, ή θαιχηεξα, κία επηρεηξεκαηηθή εζηθή δηαηππσκέλε κε ζπλέπεηα θαη
θνηλσληθή ζπκβαηφηεηα. Οη επηρεηξεκαηηθέο βάζεηο εζηθήο θαη θνηλσληθήο επζχλεο
θαζνξίδνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θψδηθεο επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο, νη νπνίνη
θαηαγξάθνπλ, αμηνινγνχλ θαη θξίλνπλ θάζε επηρεηξεζηαθή δξάζε θαη ζπκπεξηθνξά.
Οη ζπγθεθξηκέλνη θψδηθεο δενληνινγίαο πεξηγξάθνληαη θαιχηεξα κε έλαλ
φξν πνπ έρεη εκθαληζηεί θαη εμειηρζεί ηαρχηεηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηνλ φξν
«εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε».
Καη’ αξρήλ, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη έλα ζχζηεκα ξχζκηζεο ηνπ
ζπλφινπ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζηειερψλ, ηνπ Γ.. ησλ κεηφρσλ θαη φισλ ησλ
stakeholders ηεο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ ηελ απνδνηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ
παξαγσγηθψλ πφξσλ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ππνινίπσλ
«ζπκκέηνρσλ – stakeholders». Δπίζεο, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε παξέρεη ηε δνκή
κέζα απφ ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηα κέζα γηα
λα επηηπγράλνληαη απηνί νη ζηφρνη θαη λα παξαθνινπζείηαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο
επηρείξεζεο. Ζ νπζηαζηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζα πξέπεη λα παξέρεη ηα
θαηάιιεια θίλεηξα ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ηε δηνίθεζε γεληθφηεξα λα
πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη είλαη πξνο φθεινο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ
stakeholders, ηαπηφρξνλα δε παξνηξχλεη γηα ρξήζε ησλ πφξσλ κε πην απνηειεζκαηηθφ
ηξφπν.
Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ νξγάλσζε
απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. Σελ
ηειεπηαία δεθαεηία αξθεηνί επηρεηξεκαηηθνί θνινζζνί φπσο ε Enron, ε WorldCom, ε
Parmalat, ε Guiness, ε Blue Arrow, ε Polly Peck, ε BCCI, ην Maxwell Group, ε
ηξάπεδα Barings, θ.ι.π. θαηέξξεπζαλ θάησ απφ ην βάξνο παξαλνκηψλ, αηαζζαιηψλ
θαη απαηψλ. Ο αληίθηππνο ηεο απνηπρίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ ζηηο
νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη κε
αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα φζνπο ζρεηίδνληαλ άκεζα ή έκκεζα κε απηέο (stakeholders).
Ζ απνηπρία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξγαληζκψλ απνδφζεθε ζηελ αλεπάξθεηα ησλ
Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο θαη ζηελ έιιεηςε νξγαλσκέλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ
κεραληζκψλ ειέγρνπ απφ ηηο Γηνηθήζεηο ηνπο, ζπλνςίδνληαο, απφ ηελ αλεπάξθεηα ησλ
‘πζηεκάησλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο’5.
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Οη αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη είλαη ε δηαθάλεηα, ε επζχλε, ε ακεξνιεςία, ε
ηηκηφηεηα θαη ε αμηνπηζηία, ελψ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο νη αξρέο ηίζεληαη ζε ηζρχ
απνθαζίδεηαη απφ εθείλνπο πνπ είλαη ππεχζπλνη λα ηηο εθαξκφζνπλ.
Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη έλα κφλν κέξνο ηνπ επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ
πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη εηαηξείεο θαη εμαξηάηαη θαη απφ ην λνκηθφ,
ξπζκηζηηθφ θαη ζεζκηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ζπκκφξθσζε πξνο ηελ θείκελε λνκνζεζία,
φπσο είλαη θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, απνηειεί
βεβαίσο αλαγθαία ζπλζήθε, φκσο θαλείο δελ πηζηεχεη φηη απνηειεί θαη επαξθή
ζπλζήθε γηα λα επδνθηκήζεη θάζε επηρεηξεκαηηθή δξάζε. Οη θεθαιαηαγνξέο θαη νη
επελδπηέο απαηηνχλ αιιά θαη φινη φζνη ζπλαιιάζζνληαη κε ηελ επηρείξεζε
αλαδεηνχλ έλα ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο, ηνπ νπνίνπ νη αξρέο θαη νη δηαδηθαζίεο ζα
πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία αιιά θαη νηθεηνζειείο δεζκεχζεηο ηηο νπνίεο ζα εθαξκφδεη ε εηαηξεία, γηα
ην νπνίν ζα ειέγρεηαη ζπλερψο ε εθαξκνγή ηνπ.
Ο έιεγρνο άξα είλαη έλα ζχλνιν αμηνινγήζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη,
πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζηεί κηα αληηθεηκεληθή θξίζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
ελεξγεηψλ

ηεο

επηρείξεζεο

ζε

ζρέζε

κε

ηνπο

επηδησθφκελνπο

ζηφρνπο.

πκπιεξσκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη θαη ε δηαδηθαζία πνπ θξίλεη ηελ
αμηνπηζηία θαη ηελ πνηφηεηα ηεο παξαγνκέλεο απφ ηελ επηρείξεζε πιεξνθνξίαο.
Αλάινγα κε ην άηνκν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν ε έλλνηα ηνπ ειέγρνπ απνθηά
θαη δηαθνξεηηθή ζεκαζία. Όηαλ ην πξφζσπν αλήθεη ζην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο
ηφηε κηιάκε γηα εζσηεξηθφ έιεγρν ελψ φηαλ αζθείηαη απφ μέλα άηνκα θαη αλεμάξηεηα
απφ ηνλ νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ αλαθεξφκαζηε ζηνλ εμσηεξηθφ.

1.3 θνπόο Διέγρνπ – Αληηθείκελν Διέγρνπ
O έιεγρνο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα ζηηο Α.Δ θαζίζηαηαη αλαγθαίνο θαη
ππνρξεσηηθφο κε ην λφκν 2190 πεξί Α.Δ. πγθεθξηκέλα γηα ηηο ΔΠΔΤ θαη ηηο ΑΔΔΓ ν
έιεγρνο (εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο) θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ
Ν.2396/1996 θαη ηεο Δγθπθιίνπ Αξ.6 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληίζηνηρα. Ο
έιεγρνο δηελεξγείηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ λα
επηβεβαησζεί αλ απηέο απνηππψλνπλ ηελ αθξηβή πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε, αλ ηα
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νηθνλνκηθά γεγνλφηα είλαη αιεζηλά θαη αλ ηεξνχληαη νη θαλφλεο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο. Απνξξέεη ινηπφλ ην ζπκπέξαζκα φηη νη βαζηθνί ζθνπνί ηνπ ειέγρνπ6
είλαη νη εμήο:


Δληνπηζκφο θαη πξφιεςε εζειεκέλσλ ή θαη αζέιεησλ ινγηζηηθψλ ιαζψλ,
απαηψλ θ.η.ι



Γηεξεχλεζε, απνθάιπςε θαη θαηαζηνιή αθνχζησλ ή εθνπζίσλ ζθαικάησλ θαη
απαηψλ.



Έγθξηζε, αλάιπζε θαη ζρνιηαζκφο κεηά απφ ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο
θαη ηεο αιήζεηαο ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (π.ρ. Ηζνινγηζκνχ
θαη Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο).



Αμηνιφγεζε ηεο ζχληαμεο θαη ηεο παξάζεζεο δηαθφξσλ επηκέξνπο ζεκείσλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ ζπλήζσο απνηεινχλ ελδηαθέξνληα θαη
θαηαηνπηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία θαη ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ κέζα ζηελ
επηρείξεζε( θχθινο εξγαζηψλ, θνζηνιφγηα, πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ,εζσηεξηθή
αμία κεηνρψλ θ.ιπ.)



Πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ή αλεπάξθεηαο ηεο δηαρξνληθήο θαηάξηηζεο ησλ
θάζε είδνπο αξηζκνδεηθηψλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ αλάινγσλ ρξήζηκσλ
ζπκπεξαζκάησλ.



Τπνγξάκκηζε ησλ αηειεηψλ θαη θαζνξηζκφο ησλ αδπλακηψλ ζην φιν θχθισκα
ηεο επηρεηξεζηαθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο απεηθφληζεο.



ηάζκηζε ησλ πηζαλνηήησλ ηθαλνπνίεζεο ησλ θάζε ινγήο απαηηήζεσλ ηεο
επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δπλαηφο ν ζρεκαηηζκφο ησλ ζσζηψλ
πξνβιέςεσλ.

1.4 Τπνθείκελν Διέγρνπ
Σν ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ έρεη λα θάλεη κε ην πξφζσπν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν,
δειαδή ηνλ ειεγθηή. Σν πξφζσπν δειαδή πνπ θαηαζηξψλεη, πξνγξακκαηίδεη θαη
δηελεξγεί ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία.
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1.5 Καηεγνξίεο Διέγρσλ7
Αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηνπο νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε:


Γεληθνύο, πνπ επεθηείλνληαη ζε νιφθιεξε ηελ δηαρείξηζε κηαο δνζκέλεο
ρξνληθήο πεξηφδνπ (π.ρ. εηήζηνο έιεγρνο Ηζνινγηζκνχ θαη Απνηειεζκάησλ
Υξήζεο)



Δηδηθνύο, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή ζέκα ( π.ρ.
έιεγρνο απνζεκάησλ).

Αλάινγα κε ηνλ εηδηθόηεξν ζθνπό ηνπ νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε:


Πξνιεπηηθνύο, πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο νηθνλνκηθήο
ζπλαιιαγήο θαη έρνπλ ζθνπφ λα πξνιάβνπλ ηα πηζαλά ιάζε.



Καηαζηαιηηθνύο, πνπ δηελεξγνχληαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη απνβιέπνπλ ζηελ
απνθάιπςε ιαζψλ ή παξαιείςεσλ θαη αλσκαιηψλ.

Αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ηνπο νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε:


Μόληκνπο ή δηαξθείο, πνπ δηελεξγνχληαη ζπλέρεηα θαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα
ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο.



Σαθηηθνύο ή πεξηνδηθνύο, πνπ δελ είλαη κελ ζπλερήο αιιά δηελεξγνχληαη
θαηά ηαθηέο ρξνληθέο πεξηφδνπο ( εηήζηνη, ηξηκεληαίνη θ.ι.π.)



Έθηαθηνπο ή πεξηζηαζηαθνύο, πνπ δηελεξγνχληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο
γηα εηδηθνχο ιφγνπο( π.ρ. ππφλνηεο γηα θαηάρξεζε).

Αλάινγα κε ην πξόζσπν ηνπ ειεγθηή Γηαθξίλνληαη ζε:


Δζσηεξηθνύο, πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα θαη
δηελεξγνχληαη απφ πξφζσπα εμαξηεκέλα απφ απηήλ. (Απηνχο ηνπο ειέγρνπο
ζα κειεηήζνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία).



Δμσηεξηθνύο, πνπ δηελεξγνχληαη απφ εηδηθνχο επαγγεικαηίεο ειεγθηέο, νη
νπνίνη δελ πξέπεη λα έρνπλ θακία ζρέζε ή εμάξηεζε απφ ηελ ειεγρφκελε
νηθνλνκηθή κνλάδα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο
ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

2.1 Γεληθά
ηελ ζχγρξνλε θαη ζπλερψο
αλαθαηαηάμεηο

ζηελ

αγνξά

εμαιιαζζφκελε νηθνλνκία, κε ηηο ζπλερείο

ηελ

ζέζε ησλ παξαδνζηαθψλ επηρεηξεκαηηψλ,

αλαιακβάλνπλ πιένλ νη ζχγρξνλνη επηρεηξεκαηίεο – managers. Μηα απφ ηηο πην
βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ management ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ
ζηειέρσζε θιπ είλαη θαη ν έιεγρνο. Έιεγρνο (θαηά ην management) φπσο πξνείπακε
είλαη ε δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ θαη ε
ζχγθξηζε ησλ επηηεχμεσλ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη ην management ζηνλ
νξγαληζκφ. Δηδηθφηεξε θαηεγνξία ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ν εζσηεξηθφο
έιεγρνο. ε γεληθέο γξακκέο, ν εζσηεξηθφο είλαη «ν ζχκβνπινο ηεο δηνίθεζεο ηνπ
νξγαληζκνχ», πνπ αμηνινγεί ηελ απφδνζε ηνπ management θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή
ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ
πφξσλ ηεο επηρείξεζεο.

2.2 Έλλνηα θαη Πεξηερόκελν ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο (Internal Audit) είλαη κηα αλαγθαία ιεηηνπξγία ηνπ ζχγρξνλνπ
management, είλαη ν ζχκβνπιφο ηνπ ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα.
χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ησλ ΖΠΑ (Institute of
Internal Auditors) ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο νξίδεηαη σο εμήο: « Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο
είλαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή, αζθαιήο θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα,
ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ.
Βνεζά έλαλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ, πξνζθέξνληαο
κηα ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ απνηίκεζε θαη βειηίσζε ηεο
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απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο (εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο)8.
Αλαιχνληαο ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ αλσηέξσ νξηζκνχ έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα μεθαζαξίζνπκε πεξηζζφηεξν, ηελ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ (internal auditing).
«Δζσηεξηθόο Έιεγρνο» (internal auditing): Ο φξνο εζσηεξηθφο (internal)
ππνδειψλεη φηη ε ππεξεζία παξέρεηαη απφ ην πξνζσπηθφ

ηνπ νξγαληζκνχ –

επηρείξεζεο θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειέγρνπο ησλ νξθσηψλ
ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ησλ ξπζκηζηηθψλ, θνξνινγηθψλ θαη ινηπψλ αξρψλ. Απηφ φκσο
δελ απνθιείεη ηελ αλάζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο –
ηξίηα κέξε (outsourcing), εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην εθάζηνηε λνκνζεηηθφ πιαίζην
ηεο ρψξαο ζηελ νπνία πινπνηείηαη. Ο φξνο έιεγρνο, είλαη επξχο θαη δελ πεξηνξίδεηαη
ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη ινγηζηηθφ θχθιν, αιιά επεθηείλεηαη ζε πνιηηηθέο
πνηφηεηαο, πξνκεζεηψλ επελδπηηθψλ επηινγψλ, εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη γεληθά ζην
ζχλνιν ησλ επηρεηξεζηαθψλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ.
«Αλεμάξηεηε» (Independent): Ζ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη
αλεμάξηεηε απφ παξεκβάζεηο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ζα επεξέαδαλ ηα απνηειέζκαηα
θαη ηηο αλαθνξέο ηνπ ειέγρνπ. Γηα λα επηηεπρζεί ε αλεμαξηεζία απηή, απαηηείηαη ε
αληίζηνηρε νξγαλσηηθή δνκή πνπ ηνπνζεηεί ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζε
επηηειηθφ ξφιν, ακέζσο θάησ απφ ηε δηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Με ηνλ
ηξφπν ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ειεχζεξε απφ πηζαλή ρεηξαγψγεζε απφ
ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ελφο νξγαληζκνχ θαη αλαθέξεηαη θαη ινγνδνηεί απεπζείαο θαη
κφλν ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε.
«Αληηθεηκεληθή» (Objective): Σν πξνζσπηθφ πνπ αζθεί θαζήθνληα
εζσηεξηθνχ ειεγθηή νθείιεη λα έρεη αληηθεηκεληθή ζεψξεζε ησλ ειεγρφκελσλ
δηαδηθαζηψλ θαη πξνζψπσλ. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη πσο νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο
ελεξγνχλ κε απφιπηε επζπλεηδεζία θαη ηηκηφηεηα, αξλνχκελνη λα ππνηάμνπλ ηηο
αξρέο ηνπο ζε νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα θαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ
ηδηφηεηα, ε νπνία δελ ηνπο επηηξέπεη λα αζθήζνπλ ηα ειεγθηηθά ηνπο θαζήθνληα
επαξθψο (conflict of interest), πξνβαίλνπλ ζηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο πξνο ε
δηνίθεζε.
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«Αζθαιήο θαη πκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα» (Assurance and Consulting
Activity): Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεη:
α) αληηθεηκεληθή εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ησλ
ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη γεληθφηεξα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ελφο νξγαληζκνχ.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αμηνινγεί ηνπο θηλδχλνπο (risk
assessment) πνπ δηαηξέρεη έλαο νξγαληζκφο, αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησ ζθνπψλ,
θαζψο επίζεο θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ (controls) πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηνλ
πεξηνξηζκφ, αλ φρη ηελ εμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ απηψλ.
Δπίζεο αμηνινγείηαη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζην ζχλνιφ ηεο, κέζσ ηνπ
ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο ζηξαηεγηθψλ, πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε
ζχγθξηζε κε εθείλεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε. Παξφιν πνπ νη
εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη ζε ζπλερή επαγξχπλεζε γηα πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ
κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηε ζηξαηεγηθνί ή ηε ιεηηνπξγία κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο,
παξέρνπλ εχινγε (reasonable) θαη φρη απφιπηε (absolute) δηαζθάιηζε φηη φινη νη
ζεκαληηθνί θίλδπλνη έρνπλ αληρλεπηεί.
β) πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζην ηξίπηπρν: δηαρείξηζε
θηλδχλσλ, ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ρσξίο λα πξνζδίδνπλ
ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο εθηειεζηηθά ή δηνηθεηηθά θαζήθνληα θαη επζχλεο.
Παξαδείγκαηα ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ε ζπκκεηνρή ζε εηδηθέο επηηξνπέο,
ζε projects θαη ε δηεμαγσγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.
«ρεδηαζκέλε γηα λα πξνζζέηεη αμία»: Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
νθείιεη λα είλαη «πειαηνθεληξηθή» θαη λα αληηιακβάλεηαη ηηο αλάγθεο ηεο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο. ηφρνο ηεο

δελ είλαη απιά λα θαιχςεη κηα ηππηθή

ζπκκφξθσζε κε θαλφλεο, ξπζκίζεηο θαη ην επξχηεξν λνκνζεηηθφ πιαίζην, αιιά λα
εκπλεχζεη αξρέο, πξφηππα θαη αμίεο ζηνπο αλζξψπνπο κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη λα
δεκηνπξγήζεη αζθάιεηα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο θαη ην επξχηεξν επηρεηξεζηαθφ
πεξηβάιινλ.
«Να Βειηηώλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Οξγαληζκνύ» : Σν ζπγθεθξηκέλν κέξνο
απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα ζπλερή
βειηίσζε. Ζ θηινζνθία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε αλαδήηεζε ηεο
«επηρεηξεζηαθήο ηειεηφηεηαο» θαη φρη ε «αζηπλφκεπζε» ηνπ πξνζσπηθνχ.
«Βνεζάεη ηνλ Οξγαληζκό ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ»: Ο ζηφρνο ελφο
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα πιαηζηψλεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ
θαη λα ζπκβάιεη ζηελ καθξνρξφληα θαη απνηειεζκαηηθή επίηεπμή ηνπο.
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«Μέζσ ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο»: ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηεξίδεηαη ζε
ζπγθεθξηκέλα επαγγεικαηηθά ειεγθηηθά πξφηππα θαη έλα πιαίζην βέιηηζησλ
πξαθηηθψλ θαη θαηεπζχλζεσλ, έηζη ψζηε λα κελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα απζαίξεηεο
ελέξγεηεο θαη πξαθηηθέο.
«Γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε» φπσο ήδε αλαθέξζεθε ππάξρεη αλάγθε γηα
ζπλερή βειηίσζε κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ. Ζ αλάγθε απηή ζε έλα βαζκφ θαιχπηεηαη
κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη
ηεο ζχγθξηζεο κε ηελ δένπζα θαηάζηαζε. Ζ δηαδηθαζία απηή εμαζθαιίδεη ηε
βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο αιιά θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ
ειέγρνπ.
«Σεο απνηειεζκαηηθόηεηαο»: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα πξνζδηνξίδεηαη απφ ην
βαζκφ εηνηκφηεηαο ηεο δηνίθεζεο σο πξνο ηε ζηνρνζεζία θαη απφ ηελ χπαξμε
αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
απηψλ. Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ζηφρσλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ είλαη μεθάζαξε θαη γηα
ην ιφγν απηφ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη πιήξσο ηηο ζεκειηψδεηο
αλάγθεο ηεο δηνίθεζεο θαη λα πξνζαξκφδεη αλάινγα ην ειεγθηηθφ κνληέιν.
«Σεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδύλσλ, ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο»: Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αμηνινγεί ηνπο
θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ν νξγαληζκφο, ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ θαη ην ζχζηεκα δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ (εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε) γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ.
Ζ επηζήκαλζε ησλ αδπλακηψλ απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν έρεη σο βαζηθφ
ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο – δηαδηθαζίεο θαη φρη ηελ επηβνιή
πνηλψλ. Οη γλψκεο – πξνηάζεηο – απφςεηο ησλ ειεγθηψλ είλαη ππεχζπλεο γλψκεο θαη
φρη ηεξαξρηθέο εληνιέο Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο δελ ππνθαζηζηά ηνπο επηηειείο ή ηα
γξαθεία ηεο νξγάλσζεο γηα λα ζπληάζζεη θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο, αιιά γηα λα
βνεζά απηά ηα φξγαλα λα πηνζεηνχλ ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο.
Τπφςε, γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν θακία ιεηηνπξγία δελ κπνξεί λα
απνηειέζεη εμαίξεζε ειέγρνπ, εθηφο θαη αλ δελ παξνπζηάδεη ειεγθηηθφ ελδηαθέξνλ.
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2.3 Ο Αληηθεηκεληθόο θνπόο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλνπ θαη
πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πξνο ηε δηνίθεζε, κέζσ αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε πξνζθνξά βνήζεηαο ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, γεληθφηεξα,
ψζηε λα αζθνχλ απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληα ηνπο, κέζσ επηζηεκνληθψλ
αλαιχζεσλ θαη αμηνινγήζεσλ θαζψο θαη ε παξνρή ζρεηηθψλ ζπκβνπιψλ κε ην
ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο.
Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο γηα ηε ζσξάθηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο επηρείξεζεο, ησλ κεηφρσλ θαη
ηε δηαθχιαμε ησλ εξγαδνκέλσλ.
ηα πιαίζηα ηνπ ζθνπνχ απηνχ ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, εμεηάδεη θαη αμηνινγεί:


Σελ παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ επηηπρία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα
επηζεκάλεη ηηο πεξηνρέο πςειψλ θηλδχλσλ, λα αμηνινγήζεη ηνλ θίλδπλν
(πηζαλφηεηεο λα κελ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη επθαηξίεο), λα επηζεκάλεη ηηο
γελεζηνπξγέο αηηίεο θαη λα εηζεγεζεί ζηε δηνίθεζε γηα ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ
κέηξσλ.



Σελ χπαξμε ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο θαη επάξθεηαο απηνχ ζε φια ηα ηεξαξρηθά
επίπεδα.



Σελ χπαξμε θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ θαη απαξαίηεησλ εμνπζηνδνηήζεσλ, πνπ
ξπζκίδνπλ ηε ζσζηή ζεκειίσζε ησλ ζρέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ κε ηξίηνπο.



Σελ εμαζθάιηζε ηεο νξζφηεηαο θαη λνκηκφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
θαη βηβιίσλ.



Σελ απνθπγή ησλ θινπψλ, θαηαρξήζεσλ, αηαζζαιηψλ, απφθξπςε ζηνηρείσλ.



Σελ ηήξεζε ηεο πνιηηηθήο πξνζιήςεσλ, πξναγσγψλ, αμηνινγήζεσλ θαη
αμηνπνηήζεσο ηνπ δπλακηθνχ θαη γεληθφηεξα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο
πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηε ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλφλσλ
επαγγεικαηηθήο

ζπκπεξηθνξά,

φπσο

θαη

ηεο

απνλνκήο

επζπλψλ

θαη

επηβξαβεχζεσλ.


Σηο επηθεξδείο ή κε δξαζηεξηφηεηεο, κέζσ αλαιχζεσλ θαη εληνπηζκφ ησλ
ζεκείσλ εθείλσλ πνπ πξέπεη λα δηνξζσζνχλ.
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Σελ ηήξεζε πνιηηηθήο πνπ έρεη ραξάμεη ε Γηνίθεζε π.ρ. πνιηηηθή πσιήζεσλ θαη
εηζπξάμεσλ, ηε δηαρείξηζε δηαζέζηκσλ θαη ηηο απνδφζεηο απηψλ, ηνπο φξνπο
δαλεηζκνχ θαη πιεξσκήο απηψλ.



Σε κέηξεζε απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζχγρξνλνπ management ζε φια ηα επίπεδα,
εμαηξνπκέλεο απηήο ηεο δηνίθεζεο, πξνζδνθψληαο ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ
παξαγσγηθψλ κέζσλ θαη πφξσλ.



Καηά πφζν νη ππεξεζίεο θαη ηα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ έρνπλ ζαθή αληίιεςε
ησλ αξκνδηνηήησλ, αιιά θαη ηεο απνζηνιήο ηνπο.



Καηά πφζν ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο είλαη θαηάιιεια ζηειερσκέλα
θαη ην πξνζσπηθφ αμηνινγείηαη κε ηνλ πην απνδνηηθφ ηξφπν.



Σνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηφζν εληφο ησλ
ηκεκάησλ πνπ απαξηίδνληαη απφ απηνχο, φζν θαη ζην ζχλνιφ ηνπο γεληθφηεξα.
Γηαβιέπεη, έηζη, ηηο φπνηεο αδπλακίεο θαη πξνβιήκαηα κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ,
πνπ ζπλήζσο νδεγνχλ ζε δπζάξεζηα απνηειέζκαηα, θαη εηζεγείηαη ζρεηηθψο
πξνο ηε δηνίθεζε γηα ηε βειηίσζε ησλ αδπλακηψλ απηψλ.



Σν βαζκφ ζπκκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο θαη
ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο.



Σελ χπαξμε θιίκαηνο απνδνρήο θαη δηάζεζεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ειεγρνκέλσλ
θαη ειεγθηψλ.



Σε δηαδηθαζία ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, θαηά πφζν
δειαδή αληαπνθξίλνληαη νη ππεξεζίεο θαη ε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ζηα
θαζνξηζκέλα θαη ζεζπηζκέλα standards.



Σελ πνηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο απφδνζεο θαη βειηίσζε ησλ αδπλακηψλ.



Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνηχπσλ πνπ ζέηεη θάζε θνξά ε δηνίθεζε ηνπ
νξγαληζκνχ θαη αμηνινγεί ηελ πνιηηηθή πνπ ππαγνξεχεη ηα πξφηππα απηά.



Σελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ βάζεη ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ απηψλ



Σν ζπλνιηθφ, αιιά θαη ην επηκέξνπο θφζηνο ησλ ηκεκάησλ, ελψ ην ζπγθξίλεη κε
ην πξνυπνινγηζζέλ, ζρεηίδνληάο ην θαη κε ην αληίζηνηρν φθεινο.



Σελ πξνζπάζεηα γηα απνθπγή αηαζζαιηψλ, απφθξπςεο ζηνηρείσλ, πξνζπνξηζκφ
νηθνλνκηθψλ νθεηιψλ, απνθπγή θαηαρξήζεσλ, θζνξψλ θαη θινπψλ, θαζψο θαη
ην βαζκφ ελδηαθέξνληνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ηζπλφλησλ.



Σελ πιεξφηεηα, αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη
βηβιίσλ.
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Σν βαζκφ ζπλεξγαζίαο ηεο δηνίθεζεο κε ηξίηνπο θαη γεληθφηεξα κε ην
αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θαη αλαπηχζζεηαη ε
επηρείξεζε. Σαπηφρξνλα, δελ παξαβιέπεη ηε δπλακηθή ηνπ πεξηβάιινληνο απηνχ,
φπσο θαη ηα κέηξα πνπ αλαγθάδεηαη ε επηρείξεζε λα ιάβεη φρη κφλν γηα ηελ
επηβίσζή ηεο, αιιά θαη γηα ηελ επηβνιή ηεο σο θπξίαξρε ζην ρψξν απηφ. Απφ
ηελ άιιε, δε, πιεπξά, κεηξά ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ζηελ

αγνξά –

αληαγσληζκφ, φπσο θαη ηελ αληίζηνηρε εηθφλα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ πξνο
απηήο θαη ηα πξντφληα ηεο, θαζψο θαη ηελ παξνπζίαζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
εξγαδφκελνπο ζε απηήλ.
ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ είλαη
απηνζθνπφο, αιιά ζπκβάιιεη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ
έθηαζε θαη ε έληαζε ηνπ ειέγρνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ επηρεηξεζηαθή αξρή
θφζηνπο – σθέιεηαο.

2.4 Κώδηθαο Γενληνινγίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
ηφρνο ηνπ Κψδηθα Ζζηθήο είλαη λα πξνάγεη ηελ εζηθή θνπιηνχξα ζην επάγγεικα ηνπ
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο απνηειείηαη απφ δπν ζεκειηψδε
ζπζηαηηθά:


Σηο Αξρέο, πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην επάγγεικα ηνπ Δζσηεξηθνχ έιεγρνπ



Σνπο Καλφλεο πκπεξηθνξάο, πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο λφκηκεο ζπκπεξηθνξέο πνπ
πξνβιέπεηαη λα αθνινπζνχλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα
ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ κεηαηξνπή ησλ αξρψλ ζε ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο θαηά
ηελ ηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ

2.4.1 Αξρέο9
Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο αλακέλεηαη φηη ζα εθαξκφδνπλ θαη ζα ππεξαζπίδνπλ ηηο
αθφινπζεο αξρέο:
9
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Ακεραιότητα
Ζ Αθεξαηφηεηα ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ εδξαηψλεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη παξέρεη
έηζη ηε βάζε εκπηζηνζχλεο ηεο θξίζεο ηνπο.
Αντικειμενικότητα
Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο επηδεηθλχνπλ ην πςειφηεξν επίπεδν επαγγεικαηηθήο
αληηθεηκεληθφηεηαο θαηά ηελ ζπγθέληξσζε, αμηνιφγεζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ
πιεξνθνξηψλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ή ηε δηαδηθαζία πνπ εμεηάδεηαη. Οη Δζσηεξηθνί
Διεγθηέο πξνβαίλνπλ ζε κία ηζνξξνπεκέλε εθηίκεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ
πεξηπηψζεσλ θαη δελ επεξεάδνληαη αδηθαηνιφγεηα απφ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα, ή
ηα ζπκθέξνληα άιισλ, θαηά ην ζρεκαηηζκφ ησλ θξίζεψλ ηνπο.
Εμπιστευτικότητα
Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζέβνληαη ηελ αμία θαη ηελ θπξηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο
πνπ ιακβάλνπλ θαη δελ θνηλνπνηνχλ πιεξνθνξίεο ρσξίο θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε,
εθηφο εάλ ππάξρεη λνκηθή ή επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην.
Επάρκεια
Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο
πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.

2.4.2 Καλόλεο πκπεξηθνξάο
1. Αθεξαηόηεηα
Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο:
 Οθείινπλ λα εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο κε εηιηθξίλεηα, επηκέιεηα θαη
ππεπζπλφηεηα.
 Οθείινπλ λα ηεξνχλ ηνπο λφκνπο θαη λα πξνβαίλνπλ ζηηο απαηηνχκελεο, απφ
ηνπο λφκνπο θαη ην επάγγεικά ηνπο θνηλνπνηήζεηο.
 Οθείινπλ λα κε ζπκκεηέρνπλ εζθεκκέλα ζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή λα
δεζκεχνληαη ζε πξάμεηο πνπ είλαη αλαμηνπξεπείο γηα ην επάγγεικα ηνπ
εζσηεξηθνχ ειεγθηή ή ηνπ νξγαληζκνχ ηνλ νπνίν ειέγρνπλ
 Οθείινπλ λα ζέβνληαη θαη λα ζπκβάιινπλ ζηνπο λφκηκνπο θαη εζηθνχο
αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ.
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2. Αληηθεηκεληθόηεηα
Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο:
 Οθείινπλ λα εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο κε εηιηθξίλεηα, επηκέιεηα θαη
ππεπζπλφηεηα
 Οθείινπλ λα ηεξνχλ ηνπο λφκνπο θαη λα πξνβαίλνπλ ζηηο απαηηνχκελεο απφ
ηνλ λφκν θαη ην επάγγεικα ηνπο θνηλνπνηήζεηο
 Οθείινπλ λα κε ζπκκεηέρνπλ εζθεκκέλα ζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή λα
δεζκεχνληαη ζε

πξάμεηο πνπ είλαη αλαμηνπξεπείο γηα ην επάγγεικα ηνπ

εζσηεξηθνχ ειεγθηή ή ηνπ νξγαζκνχ ηνλ νπνίν ειέγρνπλ.
 Οθείινπλ λα ζέβνληαη θαη λα ζπκβάιινπλ ζηνπο λφκηκνπο θαη εζηθνχο
αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ.
3. Εκπηζηεπηηθόηεηα
Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο:
 Οθείινπλ λα είλαη ζπλεηνί ζηε ρξήζε θαη πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απνθηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
 Οθείινπλ λα κε ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο γηα πξνζσπηθφ φθεινο ή κε
ηξφπν αληίζεην κε ηε λνκνζεζία ή επηβιαβή γηα ηνπο λνκηθνχο θαη εζηθνχο
αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ.
4. Επάξθεηα
Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο:
 Οθείινπλ λα αζρνινχληαη κφλν κε

εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ηηο

απαξαίηεηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο.
 Οθείινπλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα
Πξφηππα Δπαγγεικαηηθήο Δθαξκνγήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
Οθείινπλ λα αλαπηχζζνπλ ζπλερψο ηελ επάξθεηα ηνπο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο
ΤΣΖΜΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ

3.1 Έλλνηα θαη θνπόο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 10
χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (.Δ.Δ., Internal Control System), λνείηαη έλα
νξγαλσκέλν, επέιηθην θαη ζσζηά δνκεκέλν πιέγκα ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ,
άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο πνπ θαζηεξψλεη ε δηνίθεζε κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζζνχλ ηα ζπκθέξνληα
ηνπ θνξέα. Δίλαη έλα νξγαλσηηθφ ζρέδην ζε φιεο ηνπ ηηο πξνεθηάζεηο.
θνπφο ινηπφλ, ηνπ ΔΔ είλαη ε παξνρή ινγηθήο δηαζθάιηζεο γηα:
a) Σε δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
b) Σελ κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ ηεο
ζηνηρείσλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ,
c) Σε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο
νηθνλνκηθφηεηαο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη
d) Σελ ελζάξξπλζε θαη ηε ζπκκφξθσζε ηεο επηρείξεζεο ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη
ηηο πνιηηηθέο ηεο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ζηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο
λφκνπο, δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο ησλ αξρψλ επνπηείαο ηεο.
Με απιά ιφγηα ινηπφλ, ν βαζηθφο ζθνπφο ελφο ΔΔ θάζε νηθνλνκηθήο
κνλάδαο είλαη λα ηελ βνεζήζεη λα πεηχρεη θαηά ηνλ απνδνηηθφηεξν θαη
απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν ηνπο αληηθεηκεληθνχο ηεο ζηφρνπο.

3.2 Πεξηερόκελν ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
Έλα χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ζπζηεκάησλ, ηα νπνία
είλαη απαξαίηεηα γηα λα ιεηνηπξγήζεη απνηειεζκαηηθά έλαο νξγαληζκφο. Δλδεηθηηθά
πεξηιακβάλεη κία ζεηξά ππνζπζηεκάησλ, φπσο:
10

Καδαληδήο Υξήζηνο (2006), Ειεγθηηθή θαη Εζσηεξηθόο έιεγρνο: κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε
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-

Δζσηεξηθφ έιεγρν, πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ .Δ.Δ. θαη είλαη αξκφδηνο γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ηδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη
ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηνπ.

-

Δγθεθξηκέλν νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο ζε φια ηα επίπεδα θαη ζε πιήξε
αλάπηπμε.

-

Δγρεηξίδηα γξαπηψλ δηαδηθαζηψλ.

-

Αμηφπηζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα

-

Πξνγξακκαηηζκφ

δξάζεο

(βξαρππξφζεζκν

–

καθξνπξφζεζκν)

θαη

απνινγηζκφ.
-

Πνιηηηθή αγνξψλ – πξνκεζεηψλ.

-

Πνιηηηθή πξνζσπηθνχ θαη εθπαίδεπζεο.

-

Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ.

-

Γηαρείξηζε παγίσλ.

-

Κχθιν παξαγσγήο πξντφλησλ – ππεξεζηψλ, θ.ι.π.

3.3 Βαζηθέο Αξρέο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
Χο βαζηθέο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα κπνξνχζακε λα
αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά:
1.

Σελ θαηάιιειε ζηειέρσζε. Ζ ζσζηή ζηειέρσζε απφ εμεηδηθεπκέλν
ζηειερηαθφ δπλακηθφ θαη αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζπληειεζηέο επηηπρίαο θάζε θξαηηθνχ
ή ηδησηηθνχ θνξέα.

2.

Να είλαη πξνζαξκνζκέλν ζην κέγεζνο θαη ζηε θχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο θάζε
επηρείξεζεο.

3.

Να ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ, ζε φια ηα επίπεδα
ηεο ππξακίδαο.

4.

Να ππάξρεη απνθέληξσζε ηεο δηνίθεζεο. Γειαδή ην θάζε ηκήκα ζηελ πεξηνρή
ηνπ λα αζθεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο θαη λα έρεη θαη
πεξηζζφηεξεο επζχλεο. Να είλαη απνιχησο ππεχζπλν γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηφζν ζε επίπεδν ηκήκαηνο φζν θαη ζε επίπεδν αηφκσλ.

5.

Να θαιχπηεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο.
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6.

Να

πεξηιακβάλεη

θαηάιιεια

κέηξα

πξφιεςεο

ιαζψλ,

παξαηππηψλ,

παξαιείςεσλ θαη θαηαρξήζεσλ
7.

Να δηαζέηεη επαξθείο κεραληζκνχο γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ, ηελ αλάιπζε
θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ θηλδχλσλ

8.

Να ππνζηεξίδεηαη απφ ζπζηήκαηα ζχγρξνλεο ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο
θαη επηθνηλσλίαο

9.

Να είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλα θαη ιεπηνκεξψο θαηαγεγξακκέλν

10. Να ππάξρεη ζπζηεκαηηθή επηηήξεζε θαη επηζεψξεζε ηεο εξγαζίαο ησλ
ζηειερψλ θαη εξγαδνκέλσλ θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο θαη λα πξνζδηνξίδεη κε
ζαθήλεηα ηελ δηνξζσηηθή δξάζε θαη λα παξαθνινπζεί ηελ νξζή εθαξκνγή
ηεο.

3.4 Αμηνιόγεζε πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ

3.4.1

Υαξαθηεξηζηηθά

Δλόο

Απνηειεζκαηηθνύ

πζηήκαηνο

Δζσηεξηθνύ

1112

Διέγρνπ

Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ελφο
απνηειεζκαηηθνχ ΔΔ. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη δελ ππάξρεη έλα ηέιεην ΔΔ. Κάζε
επηρείξεζε είλαη κνλαδηθή κε ηεο δηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Γεληθά, έλα ηθαλνπνηεηηθφ
ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
1. Έλα θαιά κειεηεκέλν νξγαλσηηθφ ζρέδην.
2. Έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζχζηεκα εμνπζηνδφηεζεο, αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ.
3. Λνγηζηηθή δηάξζξσζε.
4. χγρξνλε πνιηηηθή πξνζσπηθνχ.
5. Καηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ πξνζσπηθφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
6. Μηα ηθαλή θαη δξαζηήξηα επηηξνπή ειέγρνπ.
Καζέλαο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζα κπνξνχζε λα αλαιπζεί πεξαηηέξσ,
δελ είλαη φκσο ζθνπφο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. Γηα λα ραξαθηεξηζζεί φκσο έλα ΔΔ

11

Σζαθιαγθάλνο Άγγεινο Α. (1987), Ειεγθηηθή , Δθδνηηθφο Οίθνο Αδειθψλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε
Εαθεηξάθνπ Ζ. Σαρπλάθεο Π., Ο εζσηεξηθόο έιεγρνο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ: Εκπεηξηθή
πξνζέγγηζε, «ΠΟΤΓΑΗ» Σφκνο 57, Σεχρνο 1 ζει 58-79
12
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σο απνηειεζκαηηθφ (πέξα απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ) ζα πξέπεη λα πιεξεί
νξηζκέλα θξηηήξηα πνπ αλ ζπλελσζνχλ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηελ επηηπρία ηνπ ΔΔ.
Αλαιπηηθά:


Αλεμαξηεζία (Independence): Ζ αλεμαξηεζία είλαη πξσηαξρηθφ ζηνηρείν θαηά
ηελ δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλ θαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο δελ
δχλαηαη λα είλαη ηφζν αλεμάξηεηνο φζν έλαο εμσηεξηθφο ειεγθηήο (νξθσηφο
ειεγθηήο

ινγηζηήο)

πνπ

εθθξάδεη

απφςεηο

πξνεξρφκελεο

απφ

ηα

απνηειέζκαηα ειέγρνπ. Δπηπιένλ, ην ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ ζα
πξέπεη λα βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ ίδηα δηεχζπλζε κε θαλέλα άιιν ηκήκα.


Τπεπζπλφηεηα (Authoritativeness): Ζ ππεπζπλφηεηα δειψλεη ηθαλφηεηα
νξγάλσζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Γηα
λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφ απαηηείηαη λα πξνεγεζεί δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπ
νξγάλνπ ειέγρνπ θαη δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ.



Απνδνηηθφηεηα (Efficiency): Ζ δεκηνπξγία ελφο ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ απνζθνπεί ζηελ παξαγσγή άκεζνπ ή έκκεζνπ θέξδνπο γηα ηελ
επηρείξεζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε εηαηξία ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ
βειηίσζε ηεο δηνίθεζεο θαη απνθπγήο ζθαικάησλ.
Χζηφζν απηφ πνπ παξνπζηάδεη κεγάιε δπζθνιία είλαη ε κέηξεζε ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαζθαιίδεηαη φηαλ εμαθξηβψλεηαη πηζηή πξνζθφιιεζε ζηνπο
ζηφρνπο θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, ελψ ε απνηίκεζε ηεο ζπκβάιιεη ζηνλ
έιεγρν ηεο εξγαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή.

3.4.2 Αδπλακίεο πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ13
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο επαξθνχο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη φηη
παξέρεη ηε βεβαηφηεηα φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο πξνζηαηεχνληαη θαη
φηη δεκηνπξγνχληαη αμηφπηζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ νξζνινγηθή δηνίθεζε ηεο
εηαηξείαο θαη γηα ηελ εηνηκαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ επηηπρία
φκσο ησλ ζηφρσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα ζρεηίδεηαη ζηελά κε ην θφζηνο
13

Σζαθιαγθάλνο Άγγεινο Α. (1987), Ειεγθηηθή , Δθδνηηθφο Οίθνο Αδειθψλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε
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πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Θα
πξέπεη δειαδή νη σθέιεηεο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ λα
ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο ηεο πηνζέηεζεο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Αλ θαη είλαη δχζθνιν
λα ππνινγηζζνχλ αθξηβψο ην θφζηνο θαη νη σθέιεηεο κηαο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ, ελ
ηνχηνηο ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα, ρξεζηκνπνηψληαο θαη εθηηκήζεηο, λα
ζπλδέεηαη πάληα ην θφζηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηηο αλακελφκελεο σθέιεηεο.
Αθφκε, πνιιέο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
κπνξεί λα παξαβηαζηνχλ. Ο δηαρσξηζκφο γηα παξάδεηγκα ησλ επζπλψλ, ησλ
θαζεθφλησλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ αηφκσλ θαη ηκεκάησλ,
κπνξεί λα κελ έρεη θακία αμία, φηαλ ππάξρεη ζπκπαηγλία κεηαμχ απηψλ. Αθφκε, ν
εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθφο φηαλ επεκβαίλεη ην
management κε ηξφπν αξλεηηθφ γηα λα δηθαηνινγήζεη ή λα ζπγθαιχςεη νξηζκέλεο
παξαηππίεο, ζθάικαηα ή παξαιείςεηο. Γελ πξέπεη επίζεο λα παξαβιέπνπκε φηη ηα
ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βαζίδνληαη θπξίσο ζε αλζξψπνπο. Οπφηε απξνζεμίεο
θαη ιάζε απνδπλακψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.

3.4.3 Δπηζθόπεζε ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ14

Ο ειεγθηήο ζχκθσλα κε ηα ειεγθηηθά πξφηππα θαη ηελ ειεγθηηθή πξαθηηθή
ρξεηάδεηαη λα κειεηήζεη, θαηαλνήζεη θαη αμηνινγήζεη ηελ αμηνπηζηία, επάξθεηα θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΔΔ. Σα ΔΔ δηαθέξνπλ απφ νξγαληζκφ ζε νξγαληζκφ. Χο
εθ ηνχηνπ ε επηζθφπεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ΔΔ δελ κπνξεί λα ηχρεη απφιπηεο
ηππνπνίεζεο αιιά πξέπεη λα γίλνπλ κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο.
Μηα νινθιεξσκέλε επηζθφπεζε ηνπ ΔΔ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ειεγθηή
λα αλαθαιχςεη φινπο ηνπο κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ έιεγρνπ ηεο επηρείξεζεο. Οη
ειεγθηέο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο , ησλ
πεξηγξαθηθψλ εθζέζεσλ θαη άιισλ κεζφδσλ πξνβαίλνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ηνπ Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ, γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ζε πνηα έθηαζε κπνξνχλ
λα βαζηζηνχλ ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν.
14

Καδαληδήο Υξήζηνο (2006), Ειεγθηηθή θαη Εζσηεξηθόο έιεγρνο: κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε
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3.5 Ζ Δπηζηνιή Παξαηεξήζεσλ ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ πξνο ηε
Γηνίθεζε 15
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΔΔ , ν ειεγθηήο έρεη πξνηάζεηο θαη παξαηεξήζεηο γηα
βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ειεγθηήο κπνξεί λα εηνηκάζεη κία επηζηνιή
παξαηεξήζεσλ επί ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξνο ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο
παξαζέηνληαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ. Οη πξνηάζεηο αλαθέξνληαη ηφζν ζε δηνηθεηηθνχο
φζν θαη ινγηζηηθνχο ειέγρνπο.
Ζ επηζηνιή πξνο ηε δηνίθεζε ζπλήζσο απνηειεί κηα ζχλνςε ησλ ζπδεηήζεσλ
θαη ησλ πξνηάζεσλ ζε κία ηεθκεξησκέλε κνξθή ψζηε λα βξίζθεηαη ζηα αξρεία ηεο
εηαηξείαο γηα λα ιεθζνχλ ππφςε κειινληηθέο βειηηψζεηο αιιά θαη γηα λα
αληηκεησπηζηνχλ κειινληηθά πξνβιήκαηα.

15

Σζαθιαγθάλνο Άγγεινο Α. (1987), Ειεγθηηθή , Δθδνηηθφο Οίθνο Αδειθψλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4Ο
ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ

4.1 Γεληθά
Οη νξγαληζκνί γηα λα θαηαζηνχλ αληαγσληζηηθνί ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ
ζε έλα πην "εζηθφ πεξηβάιινλ" θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο ηεο Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο. Μφλν έηζη ζα είλαη ζε ζέζε λα επηβηψζνπλ απφ απηήλ ηελ
πξσηφγλσξε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε.
Ζ ιεηηνπξγηά εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη κηα δηαθεθξηκέλε ππεξεζία ηεο
επηρείξεζεο ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ.
Δίλαη θαηά θχξην ιφγν έκςπρν θνκκάηη κηαο επηρείξεζεο κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο
ππνδνκέο ηνπ, ην νπνίν έρεη ηελ ιεηηνπξγηθή επζχλε θαη αξκνδηφηεηα γηα ηελ
επηζθφπεζε ησλ κέηξσλ ειέγρνπ, ηελ ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο σο
πξνο ηε ζσζηή ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί (θαηά θχξην ιφγν ησλ
ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ), γηα ηελ νξζφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ηεο παξέρεηαη θαη
ηα κέηξα ειέγρνπ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο. Καηά ζπλέπεηα, ην έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ
ειεγθηή είλαη πξνιεπηηθφ θαηαζηαιηηθφ αιιά θαη δεκηνπξγηθφ αθνχ ην έξγν απηφ
αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππνινίπσλ κέηξσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.

4.2 Δλλνηνινγηθή Οξηνζέηεζε ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ16
Ζ Δπαγγεικαηηθή Έλσζε ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ησλ ΖΠΑ, δειαδή ην
Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, φξηζε ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο κηα
αλεμάξηεηε ππεξεζία αμηνιφγεζεο, ε νπνία νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί κέζα ζε
έλαλ νξγαληζκφ γηα λα εμεηάζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, σο κηα
πξνζθεξφκελε ππεξεζίαο ηνλ νξγαληζκφ απηφ.
Ο πξψηνο απηφο νξηζκφο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα γίλεη
πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφο αλ θσηηζζνχλ πεξηζζφηεξν νη ρξεζηκνπνηεκέλνη ζηνλ
16

Καδαληδήο Υξήζηνο (2006), Ειεγθηηθή θαη Εζσηεξηθόο έιεγρνο: κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε
ελλνηώλ, αξρώλ θα πξνηύπσλ, Δθδφζεηο Business Plan, Αζήλα
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νξηζκφ απηνί φξνη. Ο φξνο «ππεξεζία ειέγρνπ» είλαη επξχο θαη ρξεζηκνπνίεηηαη γηα
λα απνδψζεη έλα κεγάιν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηείλεηαη απφ ηνλ έιεγρν ηεο
αξηζκεηηθήο αθξίβεηαο ησλ ινγηζηηθψλ ππνινγηζκψλ κηαο επηρείξεζεο κέρξη θαη ηελ
εκπεξηζηαησκέλε αμηνιφγεζε κηαο ζχλζεηεο θαη ζεκαληηθήο απφθαζεο ηεο αλψηαηεο
δηνίθεζεο ηεο. Δπηπιένλ ν φξνο εζσηεξηθφο αλαθέξεηαη ζηελ ειεγθηηθή εξγαζία, ε
νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηελ επηρείξεζε απφ ην πξνζσπηθφ ηε, δηαρσξίδνληαο
ηελ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν απφ θάζε άιιε ειεγθηηθή εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο.
ηελ παξαπάλσ ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ ηνπ Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πην θάησ
βαζηθνί φξνη θιεηδηά, γηα ηνπο νπνίνπο ζεκεηψλνληαη ηα εμήο:
α) ν φξνο «αλεμάξηεηε» ραξαθηεξίδεη ηελ ειεγθηηθή εξγαζία πνπ είλαη ειεχζεξε απφ
πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ αλ πεξηνξίζνπλ ην ζθνπφ θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ ή ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην λα αιινηψζνπλ ηα
επξήκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έθζεζεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ.
β) ν φξνο «αμηνιφγεζε» είλαη δεισηηθφο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θάλνπλ νη εζσηεξηθνί
ειεγθηέο λα αμηνινγήζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία
ζπλαγσγήο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο
γ) ν φξνο « νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί» απνθαιχπηεη ην γεγνλφο φηη ε ππεξεζία ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ επηρείξεζε σο κηα ζεκαληηθή εζσηεξηθή
ιεηηνπξγία κε πξνθαζνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη δεκηνπξγηθφ ξφιν.
δ) νη φξνη ηεο «εμέηαζεο» θαη «αμηνιφγεζεο» πεξηγξάθνπλ ηε δηπιή δξάζε ηεο
ππεξεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξψηα γηα αλαδήηεζε θαη εμεχξεζε πιεξνθνξηψλ
θαη ζηε ζπλέρεηα γηα θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ.
ε) νη ιέμεηο «ηηο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ» νξηνζεηνχλ ηελ έθηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία θαιχπηεη φπσο πξναλαθέξζεθε φιν ην θάζκα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηε επηρείξεζεο.
ζη) νη ιέμεηο «πξνζθεξφκελε ππεξεζία ηνπ νξγαληζκνχ απνδίδνπλ ηνλ ππνζηεξηθηηθφ
ξφιν ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνο φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ νξγαληζκνχ.
Σν ίδην Ηλζηηηνχην, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, έδσζε έλαλ πιεξέζηεξν
αλαιπηηθφηεξν νξηζκφ γηα ηελ ππεξεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. χκθσλα κε
απηφλ: «Ζ ππεξεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο, νη νπνίεο
πηνζεηνχληαη απφ ηε δηνίθεζε γηα λα ζρεδηαζηεί, νξγαλσζεί θαη θαηεπζπλζεί ε
απφδνζε ησλ ηθαλνπνηεηηθψλ ελεξγεηψλ, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα παξέρνπλ επαξθή
24

αζθάιεηα φηη ζα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί ηεο: α) επίηεπμεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ γηα
ιεηηνπξγίεο θαη πξνγξάκκαηα ηεο επηρείξεζεο, β) νηθνλνκηθήο θαη επαξθνχο
ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηεο, γ) πξνζηαζίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, δ)
αμηνπηζηίαο θαη αθεξαηηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ε) ζπκκφξθσζεο κε πνιηηηθέο,
πξνγξάκκαηα, δηαδηθαζίεο, λφκνπο θαη θαλνληζκνχο».
Δλλνηνινγηθά ζήκεξα ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νξίδεηαη σο κηα
αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή δηαβεβαησηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία, θαιά
ζρεδηαζκέλε θαη νξγαλσκέλε, ε νπνία, κέζσ ησλ ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ
πξνζεγγίζεσλ ηεο, αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ ππεξεζία απηή πξνζζέηεη αμία θαη βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο
ηνπ νξγαληζκνχ, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ εμάιεηςε ηνπ, ηνλ νπνίν βέβαηα ε
δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο αλαιακβάλεη λα δηαρεηξηζζεί γηα ηε επίηεπμε ησλ
ζηξαηεγηθψλ θαη ηαθηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ηεο ζηφρσλ.
Δίλαη ζεκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ λα επαλαιάβνπκε φηη ε ππεξεζία
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζε ινγηζηηθνχο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο
ειέγρνπο, αιιά θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
επηρείξεζεο.

4.3 θνπόο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ17
Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο ππεξεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε παξνρή
πςεινχ θαη ηαπηφρξνλα εμεηδηθεπκέλνπ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πξνο ηε δηνίθεζε θάζε
νξγαληζκνχ, ε αμηνιφγεζεο ησλ πνιηηηθψλ, κέηξσλ θαη ζπζηεκάησλ ζηα νπνία
ζηεξίδεη ν νξγαληζκφο ηε ιεηηνπξγία ηνπ, κε πξψην απ’ φια ην ίδην ην ζχζηεκα
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηελ
εηζαγσγή ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνηχπσλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ,
είλαη λα «βνεζάεη ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο. Γη’ απηφ ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηα εθνδηάδεη κε
αλαιχζεηο αμηνινγήζεηο, ζπζηάζεηο, ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο
17
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ επαλειέγρνληαη. Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ
ζπκπεξηιακβάλεη πξνψζεζε απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ζε ινγηθφ θφζηνο».
Οη ππεπζπλφηεηεο ηεο ππεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ελδεηθηηθά είλαη:


Να δηακνξθψλεη ην εηήζην ειεγθηηθφ πιάλν βαζηζκέλν ζηε δηαρείξηζε ησλ
θηλδχλσλ, ην νπνίν ζα ιακβάλεη ππφςε θαη ζέκαηα πνπ ζέηεη ε δηνίθεζε ηεο
επηρείξεζεο. Σν πιάλν απηφ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ γηα
έγθξηζε.



Να πεξηιακβάλεη ζην εηήζην ειεγθηηθφ πιάλν θάζε εηδηθφ πξνγξακκαηηζκφ πνπ
επηζπκεί ε αλψηαηε δηνίθεζε θαη ε επηηξνπή ειέγρνπ.



Να είλαη ζηειερσκέλε απφ ην πξνζσπηθφ κε επαξθείο γλψζεηο, δεμηφηεηεο,
εκπεηξία θαη επαγγεικαηηθέο πηζηνπνηήζεηο.



Να αμηνινγεί λέεο ππεξεζίεο, δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο.



Να εθδίδεη πεξηνδηθέο αλαθνξέο ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ θαη ζηε δηνίθεζε
ζπλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ.



Να ελεκεξψλεη ηελ επηηξνπή ειέγρνπ γηα ηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο θαη ειεγθηηθέο
πξαθηηθέο.



Να ζπκβάιιεη ζηελ έξεπλα γηα πηζαλή απάηε θαη λα δίλεη αλαθνξά γηα ηα
απνηειέζκαηα ηεο



Να ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα, αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο.



Να αμηνινγεί ηε δηαδηθαζία ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ



Να εμεηάδεη ηνλ ηξφπν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επνπηείαο πνπ αζθείηαη
απφ ηα ζηειέρε φισλ ησλ βαζκίδσλ.



Να αμηνινγεί ηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηφζν
εληφο φζν θαη ζην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο γεληθφηεξα.

4.4 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
Σα Θεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη:
i. Ζ νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε έληαμε ηεο ζην
νξγαλφγξακκα κηαο επηρείξεζεο κε ηξφπν πνπ λα ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα
26

αλαθνξάο ζηα πςειφηεξα επίπεδα δηνίθεζεο. Ζ πξάμε απηή επεξεάδεη ζεηηθά
ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππεξεζίαο θαζψο θαη ηελ
απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο.
ii. Σν έξγν ηεο ππεξεζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεηαη θαη
ν πξνγξακκαηηζκφο απηφο πξέπεη πξψηα λα πεξλάεη απφ ηεο έγθξηζεο ηεο
Γηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο.
iii. Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο δελ πξέπεη λα αληηθαζηζηνχλ ζηα θαζήθνληα ηνπο άιια
άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο δξάζεο, νχηε επηηξέπεηαη λα
δίλνπλ εληνιέο γηα δξάζε. Με άιια ιφγηα δελ αλαιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε
εξγαζία πέξα ηνπ ειέγρνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη.

4.5 Οξγάλσζε Σεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ18
Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη έλα θαιά νξγαλσκέλν ηκήκα πςειψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη απαηηήζεσλ. Δίλαη κηα αλεμάξηεηε ππεξεζία αλψηαηνπ ηεξαξρηθνχ
επηπέδνπ, κε απμεκέλεο επζχλεο, ζηειερσκέλε απφ επηζηεκνληθφ, εμεηδηθεπκέλν κε
έκπεηξν πξνζσπηθφ.
Ζ νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηε δηνίθεζε ηεο
εηαηξίαο. Αληίζεηα ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο ηελ έρεη ν δηεπζπληήο
ειέγρνπ. Ζ ζηειέρσζε ηνπ ηκήκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη κε ζσζηά θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο ψζηε λα παξέρεη ηε δηαβεβαίσζε πξνο ηε δηνίθεζε φηη ε ηερληθή
ηθαλφηεηα θαη ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη θαηάιιειν
γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα δηελεξγεζνχλ.

4.6 Πξνϋπνζέζεηο Γεκηνπξγία Σκήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
Ζ δεκηνπξγία θαη ε ζηειέρσζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ εμαξηάηαη απφ θάπνηεο
πξνυπνζέζεηο. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κε ηε κνξθή Γηεχζπλζεο ή Σκήκαηνο είλαη:

18

Μνχδνπιαο πήιηνο, (2003), Ο Ν. 3016/2002 γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε : θαη' άξζξν εξκελεία,
αμηνιόγεζε από ηε ζθνπηά ησλ ζεζκηθώλ επελδπηώλ, Δθδφζεηο άθθνπιαο, Θεζζαινλίθε
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Σν κέγεζνο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαζηζηνχλ
αλαγθαία ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο πξνβιεκάησλ.



Απφ ην αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο. Αλ δειαδή είλαη βηνκεραλία θαη εκπνξία
ζπγρξφλσο, αλ είλαη εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ αιιά θαη απφ ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο

ηνπ

θνξέα

θαη

ηνπο

επηρεηξεκαηηθνχο

θηλδχλνπο

πνπ

αληηκεησπίδεη.


Δηδηθφηεξα αλ ε επηρείξεζε είλαη εηζεγκέλε ή πξφθεηηαη λα εηζαρζεί ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ππφθεηηαη ζε δηαηάμεηο ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο ή ζε άιιεο απνθάζεηο φπσο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηα
πηζησηηθά ηδξχκαηα.
Με ηε ΠΓΣΔ 2577 ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θάλεη ιφγν γηα ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ
θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
Παξάιιεια ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, κε ηελ Απφθαζε 5/461/24-1-2008 ,
επηζεκαίλεη πξνο ηηο άιιεο Α.Δ.Δ.Γ φηη νθείινπλ λα δηαζέηνπλ αλεμάξηεηε θαη
απνηειεζκαηηθή Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Δπίζεο, κε

απνθάζεηο ηεο

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (Απφθαζε 5/204/14-11-2000, ΦΔΚ 1487Β/16-122000 θαη Νφκνο 3016,ΦΔΚ 110 Α/17-5-2002)γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε,
ππνρξεψλεη ηηο εηαηξίεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην λα έρνπλ ηκήκα
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ . Οη απνθάζεηο απηέο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ψζηε λα
αλαγλσξίδεηαη θαη λα αλαβαζκίδεηαη ε Γηεχζπλζε ή ην Σκήκα ηνπ Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ.


Ζ νξγαλσηηθή ππνδνκή ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Όζν πην κεγάιε είλαη ε
έιιεηςε νξγαλσηηθήο ππνδνκήο κηαο επηρείξεζεο, ηφζν πεξηζζφηεξν είλαη
αλαγθαία ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.



Οη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε. Με ηε δεκηνπξγία
Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ
θηλδχλσλ απηψλ.



Ζ δηαζπνξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Αλαθέξεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ
ζπγαηξηθέο ή ππνθαηαζηήκαηα ζε δηάθνξα κέξε (π.ρ. ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα).
ηηο επηρεηξήζεηο απηέο θξίλεηαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ δηφηη νη δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη ζπγθεληξσκέλεο.
28



Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο. Σν
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νξγαλσηηθή ππνδνκή
ιεηηνπξγνχλ σο παξάκεηξνη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειερψλ ηεο Γηεχζπλζεο ή ηνπ
Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.

4.7 Ζ Θέζε ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Μέζα ζηελ
Δπηρείξεζε
Ζ

Τπεξεζία

ή

Γηεχζπλζε

ή

Σκήκα

Δζσηεξηθνχ

Διέγρνπ

δηελεξγεί

δεηγκαηνιεπηηθνχο πξνιεπηηθνχο θαη θαηαζηαιηηθνχο ειέγρνπο θαη εηζεγείηαη γηα ηα
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ ζηε Γηνίθεζε.
ε πνην νξγαλσηηθφ επίπεδν βξίζθεηαη ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο εμαξηάηαη απφ
ην νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο θαη θαη’ έθηαζε εμαξηάηαη, φρη κφλν ηελ ππνδνκή
θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη απφ ην βαζκφ ηνπ θχξνπο ηνλ νπνίν έρεη θαη
πφζν ππνινγίζηκφο είλαη ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο θαη ηα ζπζηήκαηα ηνπ απφ ηηο
ειεγρφκελεο κνλάδεο.
Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δελ πξέπεη λα έρεη ηελ ίδηα ζέζε ζην
νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξείαο κε ηηο άιιεο

Γηεπζχλζεηο γηαηί ν ξφινο ηεο είλαη

ηδηαίηεξνο. Ζ έληαμε ηεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζην πςειφηεξν επίπεδν ηνπ
νξγαλνγξάκκαηνο, ψζηε λα γίλεηαη θαη πεξηζζφηεξν απνδεθηή απφ ηηο ππφινηπεο
Γηεπζχλζεηο.
Δπίζεο, ε ζέζε ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κέζα ζηελ επηρείξεζε,
εμαξηάηαη απφ ην αλ ε επηρείξεζε είλαη εηζεγκέλε ή πξφθεηηαη λα εηζαρζεί ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ¨ΥΑΑ¨ ή είλαη κε εηζεγκέλε.

i. Γηα κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζην Υξεκαηηζηήξην
ε εηαηξείεο κε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην, ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ππάγεηαη ζηνλ Γηεπζχλνληα
χκβνπιν (Γηάγξακκα 1), ν νπνίνο έρεη θαη ηελ επζχλε ηεο Γηνίθεζεο. Με ηελ
ππαγσγή ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν επηηπγράλεηαη ε άκεζε επηθνηλσλία, ε άκεζε
ζπλεξγαζία θαη ε άκεζε ιήςε δηνξζσηηθψλ απνθάζεσλ. Τπάξρνπλ βέβαηα εηαηξείεο
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κε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην φπνπ ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ππάγεηαη
ζηε Δπηηξνπή Διέγρνπ. Απηφ πθίζηαηαη φηαλ ε δνκή θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο
νξγάλσζεο ηεο εηαηξείαο ην απαηηεί.

Γηάγξακκα 1: Σν νξγαλφγξακκα γηα ηηο κε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξίεο
Πεγή: Παπαζηάζεο Π.
ii. Γηα εηαηξείεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην
Απφ ην κέγεζνο ηνπ νξγαληζκνχ εμαξηάηαη θαη ε ζχζηαζε ησλ επνπηηθψλ
νξγάλσλ, είηε απηά επηβάιινληαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, απνζθνπψληαο ζηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο, είηε απηά επηβάιινληαη απφ δηάθνξεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο
(φπσο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, κε ηελ απφθαζε 5/461/24-1-2008, ην Ννκφ
3016,ΦΔΚ 110 Α/17-5-2002), ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην
Υξεκαηηζηήξην ή πνπ επξφθεηην λα εηζαρζνχλ . Δπίζεο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε ηε
δηνηθεηηθή πξάμε 2577/9-3-2006 εηζάγεη ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζε πηζησηηθά
ηδξχκαηα.
χκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ν Δζσηεξηθφο
Έιεγρνο πξέπεη λα δηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, λα ππάγεηαη ζε απηφ θαη
λα ειέγρεηαη απφ κηα ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία νλνκάδεηαη Δπηηξνπή Διέγρνπ
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Γηάγξακκα 2).
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Γηάγξακκα 2: Σν νξγαλφγξακκα γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξίεο
Πεγή: Παπαζηάζεο Π.
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ είλαη εθηειεζηηθφ φξγαλν θαη εθθξάδεη ηελ αλψηεξε
δηνίθεζε θαη ε νπνία θέξεη θάζε επζχλε γηα ηα ηειηθά πνξίζκαηα πνπ ζπληάζζεη ε
Γηεχζπλζε ή ην Σκήκα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε θαηο ην θχξνο ηνπ έξγνπ ηνπ
Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. ηελ επηηξνπή απηή, φηαλ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
είλαη θαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αιιά φρη ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο,
δειαδή δελ έρνπλ γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, παξνπζηάδεηαη πξφβιεκα,
ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα αηζζεηφ ζηα ειιεληθά δεδνκέλα.

4.8 Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
Ζ Γηεχζπλζε ή ην Σκήκα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κπνξεί λα κηιάεη κε φιν ην
πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη λα ιακβάλεη γλψζε φισλ ησλ εγγξάθσλ ηεο
επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, έρεη ηελ επρέξεηα λα θαζνξίδεη ηνλ πην πξφζθνξν ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ζα δηεμάγεη ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν.
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Γηα λα ιεηηνπξγήζεη κηα Γηεχζπλζε ή έλα Σκήκα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
απαηηείηαη

ε ζχληαμε ελφο θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο. Ο θαλνληζκφο απηφο

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηφο θαη λα είλαη εθαξκφζηκνο, πξέπεη λα θαζνξίδεη ην
ιφγν χπαξμεο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ησλ επηκέξνπο Σκεκάησλ, ηηο επζχλεο ηνπ, θαζψο
θαη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα

θαζήθνληα ησλ ζηειερψλ ηνπ. Δπίζεο πξέπεη λα

πξνζδηνξίδεη ηε πνιηηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηε ζέζε ηεο Γηεχζπλζεο ζην
νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ επνπηεία ηνπ, δειαδή, παξαδείγκαηνο ράξε,
αλ ζα ππάγεηαη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ή ζηελ αλψηεξε δηνίθεζε. Ο θαλνληζκφο
πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κε απιφ ηξφπν, ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηφο θαη απνδεθηφο
απφ ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί ε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ εχξπζκα θαη λα επηδέρεηαη ηελ θαζνιηθή απνδνρή θαη ππνζηήξημε.
Οη βαζηθνί αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηνπ θαλνληζκνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα
πξέπεη λα είλαη ε εμαζθάιηζε:


Σεο αμηνπηζηίαο θαη αξηηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ.



Σεο ζπκκφξθσζεο πξνο πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα, δηαδηθαζίεο, λφκνπο θαη
δηαηάμεηο.



Σεο πξνζηαζίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.



Σεο νηθνλνκηθήο θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζεο ησλ πφξσλ.



Σεο επίηεπμεο θαζνξηζζέλησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη επηδηψμεσλ γηα
ιεηηνπξγίεο ή πξνγξάκκαηα.
ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο θαλφλεο πνπ απνξξένπλ

απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ή απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Γίλεηαη ιφγνο γηα
ηνλ ηξφπν ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ (κεζνδνινγία), ηελ θαηάξηηζε εηήζηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ, ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πιάλνπ απφ ηε Γηνίθεζε θαη ηελ
ππνβνιή πνξηζκάησλ θαη εθζέζεσλ κε ηα επξήκαηα ησλ ειέγρσλ πξνο ηε δηνίθεζε.
Απνζαθελίδεηαη φηη ν έιεγρνο δελ θαηαγξάθεη θαη εθδίδεη δηαδηθαζίεο, νχηε
νδεγίεο θαη εληνιέο, θαζψο θαη φηη νη ειεγθηέο δελ έρνπλ δηθαηνδνζία ή επζχλε γηα
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ειέγρνπλ. Δπίζεο, ζηνλ θαλνληζκφ γίλεηαη αλαθνξά γηα ηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο ή ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ,
θαζψο απνηππψλεηαη θαη ν θψδηθαο δενληνινγίαο ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ζηα
πιαίζηα ησλ ειεγθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
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4.9 ηειέρσζε ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
4.9.1 ηνηρεία Δζσηεξηθνύ Διεγθηή
Ζ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα παξέρεη ηελ δηαζθάιηζε φηη ε ηερληθή
επάξθεηα γλψζεσλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη
θαηάιιεια γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα δηελεξγήζνπλ. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζηνλ
νπνίν αλαηίζεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ελφο ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα
αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ έξγνπ19.
Θα πξέπεη ζήκεξα ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο λα δίλεη κέγηζηε ζεκαζία ζην θαιφ
εξγαζηαθφ θιίκα κεηαμχ ηνπ ίδηνπ θαη ησλ ειεγρνκέλσλ. Γλσξίδνπκε φηη ν
αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζην ζχγρξνλν πνιπδχλακν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη
άκεζα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή.
Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη εξγαιείν ησλ ειεγρνκέλσλ, είλαη ν άλζξσπνο
πνπ βνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ησλ ειεγρνκέλσλ θαη γηα ηνλ ιφγν
απηφ απαηηνχληαη ε απνδνρή ηνπ απφ απηνχο θαη ε αξκνληθή ζπλεξγαζία ηνπο. Οη
εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ πξέπεη λα μερλνχλ φηη νη ειεγρφκελνη είλαη θαη απηνί
ζπλάδειθνη θαη αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα θαη έρνπλ ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο. Ζ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζε κηα επηρείξεζε είλαη πξνζπάζεηα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
φρη κφλν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ.
Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο είλαη ν ππάιιεινο ηεο επηρείξεζεο πνπ εθθξάδεη ηελ
Αλψηαηε Γηνίθεζε. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή είλαη λα ζρεδηάδεη
θαη λα εθηειεί ειέγρνπο, λα αμηνινγεί ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
ζπζηεκάησλ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγία θαη λα εηνηκάδεη εθζέζεηο ειέγρνπ πνπ λα
πεξηιακβάλνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξακε. Αθφκε, είλαη ην ζηέιερνο ηεο
επηρείξεζεο πνπ εκπηζηεχεηαη ε δηνίθεζε θαη κπνξεί λα εθηειεί θαη ρξέε ζπκβνχινπ
πξνο απηή.
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4.9.2 Πξνζόληα θαη Πξόηππα ησλ Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ
Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη κέινο ηεο επηρείξεζεο θαη
ππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα, είλαη ην άηνκν πνπ εθηειεί
ειέγρνπο

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο,

ιεηηνπξγηθνχο,

δηνηθεηηθνχο,

ζπζηεκάησλ

πιεξνθνξηθήο, παξαγσγήο θαη γεληθά ειέγρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ
απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο, νη νπνίεο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ απνζηνιή, ηελ
επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή θαη ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. Με άιια ιφγηα
βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηα ζηάδηα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ν ξφινο ηνπ κπνξεί λα
είλαη θαη ζπκβνπιεπηηθφο.
Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο εθηηκά φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νξγάλσζεο,
αλαθνξηθά

κε

ηελ

παξαγσγηθφηεηα,

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα

θαη

ηελ

νηθνλνκηθφηεηα. Δλδηαθέξεηαη γηα ηελ πξφιεςε αηαζζαιηψλ, κε νπνηαδήπνηε κνξθή
απηέο εκθαλίδνληαη, δηελεξγψληαο ζπλερή αλαζθφπεζε. πληάζζεη κεληαίν
απνινγηζκφ δξάζεο θαη εθζέζεηο κε ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ πξνο ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην.
Ο Δζσηεξηθφ Διεγθηήο είλαη έλα πξφζσπν πνπ ν ραξαθηήξαο ηνπ πξέπεη λα
δηαθξίλεηαη απφ:


ηηκηφηεηα, ερεκχζεηα (π.ρ. λα κε θνηλνπνηεί επξήκαηα θαη εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο)



εηιηθξίλεηα (λα κελ απνθξχπηεη πνηέ ηελ αιήζεηα θαη αλ αθφκα ππνζηεί
πηέζεηο κε θίλδπλν λα ράζεη ηελ εξγαζία ηνπ).



αθεξαηφηεηα (λα κε δέρεηαη δψξα πςειήο αμίαο)



ιεπηφηεηα θαη δηαθξηηηθφηεηα ζηηο επαθέο ηνπ



δηνξαηηθφηεηα, ψζηε λα δηαθξίλεη, λα αμηνινγεί θαη λα απνηηκά ηνλ θίλδπλν



σξηκφηεηα

θαη

δηπισκαηηθφηεηα,

ψζηε

λα

κπνξεί

λα

επηηπγράλεη

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε άιια ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο.


επγέλεηα θαη ππνκνλή.
Δίλαη έλα ζηέιερνο, πνπ εκπηζηεχεηαη ε Γηνίθεζε, γηαηί δηαζέηεη εκπεηξία θαη

επξεία αληίιεςε. Γηαζέηεη, αθφκα, αληηθεηκεληθή θαη αλεμάξηεηε θξίζε, θαιή γλψζε
φισλ ησλ θάζεσλ θαη επηπέδσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη θαλνληζκψλ
πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηελ επηρείξεζε θαη εκπεηξία ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
πνπ πξνθχπηνπλ σο εκπφδηα ζηνπο ειέγρνπο. Γηαζέηεη επίζεο γλψζεηο ζε βάζνο, φρη
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κφλν νηθνλνκηθήο θχζεσο¨ π.ρ. ινγηζηηθψλ ζεκάησλ¨ αιιά θαη δηάθνξσλ άιισλ
επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ( π.ρ. λαπηηιηαθά
ζέκαηα)
Δπίζεο δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ ζχγρξνλσλ κέζσλ εξγαζίαο θαη
εθαξκνγήο πξνηχπσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαδηθαζηψλ θαη ηερληθψλ. Δπηπιένλ,
επηδηψθεη ηε ζπλερή θαη ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ γηα ηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε
ησλ ηερληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ , φπσο πάλσ ζηηο ηερληθέο ζχληαμεο εθζέζεσλ, ζηηο
ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ, ζηηο ηερληθέο δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζηηο ηερληθέο
ζπλεληεχμεσλ , ζηηο ηερληθέο παξνπζηάζεσλ ή θαη ζηηο ηερληθέο απφθηεζεο
απηνπεπνίζεζεο.

4.9.3 Γηθαηώκαηα Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ
Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο έρνπλ ην δηθαίσκα:


Σνπ πιήξνπο θαη αθξηβνχο θαζνξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο



Σεο πιήξνπο θαη ζαθνχο θαηαγξαθήο ησλ πνιηηηθψλ ηεο εηαηξείαο



ηελ πιήξε ελεκέξσζε γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξείαο



Καζνιηθήο ππνζηήξημεο απφ ηε Γηνίθεζε



Να αηζζάλνληαη ζεκαληηθνί θαη απαξαίηεηνη γηα ηε Γηνίθεζε



Να πξνβιέπνπλ ζε πξννπηηθέο θαξηέξαο κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη λα έρνπλ
ην δηθαίσκα ηφζν ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ φζσλ θαη ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ απηνχ

Ο Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη θαη’ επέθηαζε φια ηα ζηειέρε ηεο
Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ έρνπλ δηθαίσκα:


Να έρνπλ απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, ηα αξρεία, ηελ
πεξηνπζία θαη ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο.



Να έρνπλ απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ.



Να θάλνπλ θαηακεξηζκφ ησλ πφξσλ, λα νξίδνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ, λα
πξνζδηνξίδνπλ ηνλ φγθν ηεο εξγαζίαο θαη ηηο ηερληθέο πνπ απαηηνχληαη γηα λα
επηηχρνπλ ηνπο ειεγθηηθνχο ηνπο ζθνπνχο.
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Να δεηνχλ βνήζεηα απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κέζα ή έμσ απφ ηελ
επηρείξεζε (εκπεηξνγλψκνλεο, δηθεγφξνπο θιπ.) .

Ο Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη θαη’ επέθηαζε φια ηα ζηειέρε ηεο
Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα:


Να αζθνχλ ιεηηνπξγηθά θαζήθνληα ηεο επηρείξεζεο.



Να δηεπζχλνπλ ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.

Ο Lawrence B. Sawyer πεξηγξάθεη θάπνηεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηελ Τπεξεζία
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ:


Καηαλφεζε απφ ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ αλαγθψλ ησλ
ειεγρφκελσλ πειαηψλ κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο.



Αληηκεηψπηζε ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ σο Σκήκαηνο ηεο
επηρείξεζεο πνπ πξέπεη λα είλαη θεξδνθφξν.



Δθαξκνγή αξρψλ απφ ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξνηχπσλ αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο.



Έιεγρνο απφ ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηφζν ησλ ιεηηνπξγηψλ φζν θαη
ησλ ειέγρσλ γηα ηε βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο.



Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο θνξέαο έκπλεπζεο γηα
αιιαγή.



Σαθηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ειεγρφκελσλ θαη
κεηφρσλ.



Αλαβάζκηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ειεγθηηθήο.

4.9.4 Ση Πξέπεη λα Γλσξίδνπλ νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ξφινπ θαη ηεο πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζηελ επηρείξεζε,
νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ππνρξενχληαη λα γλσξίδνπλ:


Σελ έθηαζε θαη θαηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο



Σνπο ειέγρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί



Σνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηεο δηεξγαζίαο πνπ ειέγρνπλ
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Σα πξφηππα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζχγθξηζε



Σα πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη φρη ππφλνηεο ή ππνζέζεηο



Σηο αηηίεο



Σνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο



Πψο θαη πφηε ζα επηθνηλσλήζνπλ



Σηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο ειέγρνπ πνπ λα αξκφδνπλ θαη λα είλαη απνηειεζκαηηθέο
ζηε θάζε πεξίζηαζε

4.9.5 Καζήθνληα ησλ Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ
Χο θαζήθνληα ησλ ζηειερψλ ηεο Γηεχζπλζεο ή ησλ Σκεκάησλ ηνπ Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ:


Ζ δηεμαγσγή νηθνλνκηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ, δηνηθεηηθψλ, εηδηθψλ θαη γεληθά
ειέγρσλ πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο



Ζ ζχληαμε λέσλ πξνγξακκάησλ ειέγρσλ, αλαζεσξψληαο ηα πξνεγνχκελα, φηαλ
απηφ απαηηείηαη απφ ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο.



Ζ ζχληαμε εθζέζεσλ θαη πνξηζκάησλ κε ηα επξήκαηα ειέγρνπ, νη νπνίεο
ππνβάιινληαη ζην Γηεπζπληή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, κεηά ην πέξαο ηνπ
ειέγρνπ.



Ζ ζχληαμε κεληαίνπ απνινγηζκνχ δξάζεο, φπνπ θαη απηφο ππνβάιιεηαη ζην
Γηεπζπληή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.



Ζ θαζνδήγεζε θαη ε κεηάδνζε γλψζεο ζηνπο λένπο ειεγθηέο

4.10 Καλόλεο Γενληνινγίαο ησλ Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ
Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ ιεηηνπξγεί ζε πιαίζηα εζηκηθψλ θπξίσο
αξρψλ θαη θαλφλσλ δενληνινγίαο, φπσο απηέο θαζηεξψζεθαλ ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ
Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη νη νπνίεο εθαξκφδνληαη κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ην
θχξνο θαη ε πξναγσγή ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο.
ηφρνο ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ είλαη λα πξνάγεη
ηελ εζηθή θνπιηνχξα ζηελ άζθεζε ηνπ ξφινπ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή θαη λα
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θαηαγξάςεη ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ ηνπο
Διεγθηέο, ε ηήξεζε ησλ νπνίσλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ
ζρέζεσλ ακνηβαίαο

εκπηζηνζχλεο

θαη

ζπλεξγαζίαο

κεηαμχ

Διεγθηψλ

θαη

Διεγρφκελσλ, πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο. Σνλίδεη ηελ επζχλε πνπ έρνπλ νη
Δζσηεξηθνί Διεγθηέο απέλαληη ζηε Γηνίθεζε, ζηνπο ηξίηνπο κε ηνπο νπνίνπο
πθίζηαηαη κία ζπλεξγαζία, αιιά θαη απέλαληη ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Ο θψδηθαο
δενληνινγίαο κηαο επηρείξεζεο, ζπλήζσο ζπκβαδίδεη κε ηηο δηεζλψο παξαδεθηέο αξρέο
πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Κψδηθεο Γενληνινγίαο ησλ Γηεζλψλ Ηλζηηηνχησλ
Δζσηεξηθψλ Διέγρσλ θαη Διεγθηψλ.
Όινη νη Διεγθηέο ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κηαο επηρείξεζεο
πξέπεη λα απνδερζνχλ θαη λα αλαιάβνπλ ηε ηήξεζε ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο ηεο
επηρείξεζεο, ν νπνίνο απνηειεί θαη παξάξηεκα ηνπ Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο
Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Ζ πξνάζπηζε ησλ θαλφλσλ απηψλ, απφ ηνλ
Δζσηεξηθφ Διεγθηή, είλαη ην ζεκείν πνπ ηνλ δηαθνξνπνηεί απφ ηα άιια κέιε ηεο
επηρείξεζεο θαη ε παξάβαζε ηνπ ζα απνηειέζεη ηελ αηηία απνκάθξπλζεο ηνπ απφ ηε
Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο επηρείξεζεο.
Ο Δζσηεξηθφο ειεγθηήο δελ πξέπεη λα μερλά φηη:


Έρεη ηελ ππνρξέσζε λα επηδεηθλχεη επαγγεικαηηθή θαη εζηθή ζπκπεξηθνξά θαηά
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Ο εζσηεξηθφο Διεγθηήο νθείιεη λα
επηδεηθλχεη απηνζπγθξάηεζε, απηνπεηζαξρία, επγέλεηα θαη ζπγθαηαβαηηθφηεηα
θαζψο θαη ζεβαζκφ ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Γελ πξέπεη λα
ζπκπεξηθέξεηαη απφηνκα, ππνηηκεηηθά, πξνθιεηηθά θαη γεληθφηεξα κε κεησηηθφ
ηξφπν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ειεγρφκελσλ. Οθείιεη λα απνθεχγεη ηελ επλντθή
κεηαρείξηζε νξηζκέλσλ ειέγρσλ θαη ηελ ππεξβνιηθή νηθεηφηεηα.



Θα πξέπεη λα εκπλέεηαη απφ ζηγνπξηά θαη απφ εκπηζηνζχλε ηεο δηνίθεζεο ηεο
επηρείξεζε, λα επηδεηθλχεη αθνζίσζε θαη λα θηλείηαη κέζα ζε απζηεξά
επαγγεικαηηθά πξφηππα.



Οθείιεη λα εθθξάζεη νπνηαδήπνηε γλψκε, ε νπνία ζα πξέπεη θπζηθά λα
ηεθκεξηψλεηαη. Σα ηεθκήξηα απηά πξέπεη λα ηα απνθαιχπηεη φια ζηε ζχληαμε
ησλ εθζέζεσλ πξνο ηε Γηνίθεζε.
Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ, γηα ηε δηεμαγσγή

ζπκπεξαζκάησλ, φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρν, ρσξίο λα
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παξαιείπεη ελ γλψζεη ηνπ επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ πνπ επεξεάδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα
πνπ πξνέθπςαλ.


Οθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνθηά θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ κφλν γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο θαη λα κελ ηηο θνηλνπνηεί ζε
αξκφδηνπο.



Οθείιεη λα ηεξεί απφιπηε κπζηηθφηεηα γηα ηνπο αηθληδηαζηηθνχο ειέγρνπο πνπ
πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ.



Οθείιεη λα απνθεχγεη λα ζπκκεηάζρεη ζε νπνηαδήπνηε παξάλνκε δξαζηεξηφηαηα
ή ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ζα παξεθθιίλεη απφ ηελ αληηθεηκεληθή θξίζε ηνπ



Ζ θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή κε ηνπο ειεγρφκελνπο
πξέπεη λα είλαη ζε επίπεδν πνπ λα κε δεκηνπξγνχληαη δπζκελή ζρφιηα.



Ζ παξνπζία ηνπ, φρη κφλν ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπ αιιά θαη εθηφο απφ
απηνχο, πξέπεη λα είλαη αλάινγε ηνπ θχξνπο ηνπ αμηψκαηνο ηνπ.



Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ κεηαμχ ηνπο πξέπεη λα είλαη
άκεκπηε.



Οθείιεη λα πξνζπαζεί ζπλερψο λα βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ,, παξέρνληαο πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο θαη λα θξνληίδεη γηα
ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζπλερή εθπαίδεπζε.



Οθείιεη λα κέλεη πηζηφο ζηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ θαη
θαη΄ επέθηαζε ζηνλ θψδηθα δενληνινγίαο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο
ηνπ.

4.11 ρέζεηο Διεγθηώλ θαη Διεγρόκελσλ
Με ην άθνπζκα ηεο ιέμεο έιεγρνο, δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο κηα
αληίδξαζε κάιινλ ακπληηθή, γεγνλφο πνπ θάλεη ην έξγν ηνπ ειεγθηή δχζθνιν θαη ην
νπνίν βάιιεηαη απφ παληνχ.
Ζ απνδνρή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απφ ηελ επηρείξεζε είλαη ζέκα πνπ
απαζρνιεί θαη ηα δχν κέξε, δειαδή θαη ηνπο ειεγθηέο θαη ηνπο ειεγρφκελνπο.
Όπσο έρεη δηεπθξηληζηεί, ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο δελ είλαη έλα αζηπλνκηθφ
κέζν ηεο Γηνίθεζε, νχηε αζθεί εμνπζία πξνζπαζψληαο λα επηβιεζεί επί ησλ
ειεγρφκελσλ, αιιά απνζθνπεί ζηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
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ηελ νηθνλνκηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, γηα απηφ ρξεηάδεηαη έλα θαιφ εξγαζηαθφ θιίκα
κεηαμχ ειεγθηψλ θαη ειεγρφκελσλ γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ.
Ζ κε απνδνρή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ
έιιεηςε ειεγθηηθήο θνπιηνχξαο, ζηελ έιιεηςε δηακφξθσζεο ειεγθηηθήο πνιηηηθήο
θαη ζηε κε ζηήξημε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ειεγθηέο, ν νπνίνη δε
θξνληίδνπλ ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο επηρείξεζεο.
Γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη απνδνρή ηνπ έξγνπ ηνπο, νη ειεγθηέο θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, πξέπεη λα έρνπλ ζην λνπ ηνπο:


Οη ειεγρφκελνη είλαη ζπλάδειθνη ηνπο θαη εξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ίδησλ
ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο.



Οη ειεγθηέο πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηελ θξηηηθή επί ησλ ειεγρφκελσλ



Οη ειεγθηέο πξέπεη λα έρνπλ ζπρλή παξνπζία ζην ρψξν ηνπ ειέγρνπ γεγνλφο πνπ
ζα βνεζήζεη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί θιίκα απνδνρήο θαη ζπλεξγαζίαο.



Οη ειεγρφκελνη γλσξίδνπλ θαιχηεξα ην αληηθείκελν ηνπο απφ ηνπο ειεγθηέο.



Οη ειεγρφκελνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ην πφξηζκα ειέγρνπ ζην ζεκείν πνπ ηνπο
αθνξά.
Απφ ηελ άιιε κεξηά θαη νη ειεγρφκελνη, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη αξκνληθή

ζπλχπαξμε, πξέπεη λα έρνπλ θαηά λνπ πσο:


Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο είλαη ζπλάδειθνη φπσο θαη νη ίδηνη.



Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο δελ έρνπλ πξφζεζε λα ζίμνπλ ηνπο ειεγρφκελνπο, αιιά
κε ην ειεγθηηθφ ηνπο έξγν ζα βνεζήζνπλ ηνπο ειεγρφκελνπο λα δηεθπεξαηψζνπλ
ηελ εξγαζία ηνπο πην απνηειεζκαηηθά θαη κε ιηγφηεξν θφπν.



Οη ειεγρφκελνη πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα απνδερζνχλ ηηο ειεγθηηθέο
δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Σν Σκήκα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απαηηείηαη απφ ηηο απνθάζεηο ηεο

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ή ηηο απνθάζεηο Σξαπεδηθψλ Οξγαληζκψλ, γεγνλφο πνπ
ζπκβάιιεη ζεηηθά γηα ηνπο ειεγρφκελνπο λα απνδερζνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5Ο
ΝΟΜΟΗ ΠΔΡΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ
ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΠΔΡΗ ΣΧΝ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ

5.1

Γεληθά

Οη εμεηαδφκελεο εηαηξείεο νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο
λνκνζεζίαο πνπ ξπζκίδεη ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο έηζη ψζηε λα
πξνζηαηεχνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηνπο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή
ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο.
Οη Νφκνη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Δ.Π.Δ.Τ θαη ησλ Α.Δ.Δ.Γ κέρξη ζήκεξα
παξαζέηνληαη θαη αλαιχνληαη επηγξακκαηηθά ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο

5.2

Νόκνο 2190/1920, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην Ν. 3604/2007

Οη εμεηαδφκελεο εηαηξίεο βάζεη Νφκνπ κπνξνχλ λα ηδξπζνχλ κφλν ππφ ηελ κνξθή ηεο
Αλσλχκνπ Δηαηξίαο, άξα ν Ν.2190 απνηειεί κέξνο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κέζα απφ
ην νπνίν δηακνξθψλεηαη ε δνκή ηνπο. Ο ελ ιφγσ λφκνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο
δηαηάμεηο γηα ηελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία, ιχζε θαη εθθαζάξηζε ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ

5.3

Νόκνο 2396/1996

θνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη θπξίσο ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία
ηεο 93/22/Δ.Ο.Κ. Οδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηηο
επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ θηλεηψλ αμηψλ θαη ηεο 93/6/Δ.Ο.Κ. Οδεγίαο
ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ επάξθεηα ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ θαη ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη
ε ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ.
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5.4

Νόκνο 3016/2002

ηελ Διιάδα, ν Νφκνο 3016/02 ζέηεη ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δηέπεη ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο ζην Υξεκαηηζηήξην
Αμηψλ Αζελψλ.
Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο έλλνηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη νιφθιεξν ην ζχζηεκα
ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο απνηειεί θαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, ν νπνίνο αμηνινγεί
θαη θαηαγξάθεη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ πξάμε, επηζεκαίλεη αδπλακίεο θαη
απνθιίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη παξέρεη ζπκβνπιέο θαη πξνηείλεη πξνζαξκνγέο.
θνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε θαη εκπέδσζε
ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο θαη
ε πξνζαξκνγή ηεο εηαηξείαο ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. Οπζηαζηηθά, ινηπφλ,
πξφθεηηαη γηα έλαλ κεραληζκφ επηηήξεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο, ζπκβάιινληαο θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηελ πξνζηαζία ηεο
εηαηξείαο θαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ ηεο.

5.5

Νόκνο 3340/2005 - Άξζξα 2, 3, 7 & 18

Ο παξψλ Νφκνο έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο
ηεο Οδεγίαο 2003/6/ΔΚ ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 2003, γηα ηηο πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ
θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαη ηηο πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο
(θαηάρξεζεο αγνξάο).

5.6

Νόκνο 3424/2005

Με ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ ζθνπείηαη θπξίσο ε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ , γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ε πηνζέηεζε νξηζκέλσλ αλαζεσξεκέλσλ πζηάζεσλ ηεο
Γηεζλνχο Οκάδαο Γξάζεο γηα ηελ πξφιεςε λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
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5.7

Νόκνο 3371/2005

Ο ελ ιφγσ Νφκνο παξαζέηεη δεηήκαηα ζεκάησλ θεθαιαηαγνξάο θαη θάπνηεο ινηπέο
δηαηάμεηο, πνπ θαηά θχξην ιφγν πξνζδηνξίδνπλ ην νξγαλσηηθφ πιαίζην ησλ
εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο ίδξπζεο θαη ιχζεο ηνπο.

5.8

Νόκνο 3461/2006 - Άξζξν 31

Ο λφκνο απηφο έρεη ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο πξνο ηηο
δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 2004/25/ΔΚ Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004 ζρεηηθά κε ηηο Γεκφζηεο Πξνηάζεηο Αγνξάο
Κηλεηψλ Αμηψλ. πγθεθξηκέλα ζην άξζξν 31 παξαηίζεληαη νη ηξνπνπνηήζεηο θαη νη
ζπκπιεξψζεηο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ Κεθαιαηαγνξά.

5.9

Νόκνο 3606/2007

θνπφο ηνπ Πξψηνπ Μέξνπο ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή
λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο 2004/39/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ «Γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ». Πξφθεηηαη γηα ηνλ πην
ζεκαληηθφ Νφκν κεηά ηνλ Ν.2190, πνπ θαζνξίδεη ηηο αξρέο γηα ηελ ίδξπζε θαη ηελ
ιεηηνπξγία ησλ εμεηαδφκελσλ εηαηξηψλ.

5.10 Νόκνο 3691/2008
Με ηνλ παξφληα λφκν ζθνπείηαη ε ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ
γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ αδηθεκάησλ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Πξνο
ηνχην ελζσκαηψλνληαη ζηε λνκνζεζία νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «ζρεηηθά
κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
43

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6Ο
ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΠΔΡΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ
ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΠΔΡΗ ΣΧΝ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ

6.1

Γεληθά

Οη εμεηαδφκελεο εηαηξείεο νθείινπλ, φπσο πξνείπακε λα ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα
πιαίζηα ηεο λνκνζεζίαο πνπ ξπζκίδεη ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο έηζη
ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηνπο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε
νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Πέξαλ φκσο ηεο ζηελήο έλλνηαο ηεο λνκνζεζίαο,
δειαδή λφκνη θαη απνθάζεηο λφκσλ, κε ζηνλ επξχηεξν φξν ηεο λνκνζεζίαο
πεξηιακβάλνληαη θαη νη απνθάζεηο θαη νη εγθχθιηνη ηεο επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
πνπ επνπηεχεη απηέο ηηο εηαηξίεο θαη θαζνξίδεη ηα φξηα ιεηηνπξγηάο ησλ Δηαηξηψλ.
Οη απνθάζεηο θαη νη εγθχθιηνη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο γηα ηελ
ιεηηνπξγία ησλ Δ.Π.Δ.Τ θαη ησλ Α.Δ.Δ.Γ κέρξη ζήκεξα παξαζέηνληαη θαη αλαιχνληαη
επηγξακκαηηθά ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο.

6.2

Απόθαζε 123/20.1.1998

ε απηήλ ηελ απφθαζε αλαθέξνληαη νη φξνη θαη

νη πξνυπνζέζεηο ζπλεξγαζίαο

κεηαμχ κειψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ κε επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 3
παξ. 1ζ ηνπ Ν. 2396/96 θαη κε επηρεηξήζεηο πνπ ελεξγνχλ σο αληηπξφζσπνί ηνπο.
Οπζηαζηηθά επηηξέπεη ζηηο ΔΛΓΔ λα παξέρνπλ ηηο Τπεξεζίεο Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο
Δληνιψλ πξνο κέιε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ
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Απόθαζε 1/387/19.06.2006

6.3

Με απηήλ ηελ απφθαζε θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα
πηζηνπνηεκέλα ζηειέρε ησλ εηαηξηψλ, ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ
πηζηνπνίεζεο ηνπο, νη βαζκίδεο πηζηνπνίεζεο ησλ ζηειερψλ ησλ εηαηξηψλ απηψλ θαη
γεληθφηεξα φια ηα ζέκαηα πεξί θαηάξηηζεο ησλ ζηειερψλ ησλ εμεηαδφκελσλ
εηαηξηψλ.

6.4

Απόθαζε 23/404/22.11.2006

Ζ απφθαζε έρεη ζέκα ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη ηα κέηξα δένπζαο
επηκέιεηαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφζνπλ νη εμεηαδφκελεο εηαηξίεο.

6.5

Απόθαζε 1/452/1.11.2007

Ζ απφθαζε απηή κε ζέκα ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ (ΔΠΔΤ) έρεη ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε άξζξσλ ηεο Οδεγίαο
2006/73/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 10εο Απγνχζηνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο
2004/39/ΔΚ, φζνλ αθνξά ηηο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο θαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη ηνπο νξηζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ζθνπνχο
ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο.

6.6

Απόθαζε 4/452/1.11.2007

Ζ απφθαζε απηή κε ζέκα ηα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ
δηεπζχλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ΑΔΠΔΤ, ΑΔΔΓ, ΑΔΓΑΚ, ΑΔΔΥ θαη ΑΔΔΑΠ
εμεηδηθεχεη ηα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο
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θαηαιιειφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ αλζξψπσλ πνπ
πξαγκαηηθά δηεπζχλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ελ ιφγσ εηαηξηψλ.

6.7

Απόθαζε 9/452/1.11.2007

Ζ απφθαζε απηή έρεη ζέκα ηα ηεξνχκελα απφ ηηο Α.Δ.Δ.Γ. βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ.
Οπζηαζηηθά θαζνξίδνληαη πνηα πξέπεη λα είλαη ηα ηεξνχκελα βηβιία, ν ηξφπνο
ηήξεζεο ηνπο, ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπο, θαζψο θαη ε ηήξεζε απηψλ ζε αξρείν.

6.8

Απόθαζε 5/461/24.1.2008

Ζ απφθαζε απηή εμεηδηθεχεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο Δπελδπηηθήο
Γηακεζνιάβεζεο (ΑΔΔΓ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ λ. 3606/2007

6.9

Απόθαζε 4/461/24.1.2008

Ζ απφθαζε απηή εμεηδηθεχεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο Παξνρήο
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ λ. 3606/2007

6.10 Απόθαζε 1/506/8.4.2009
Ζ απφθαζε απηή κε ζέκα ηελ Πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, εμεηδηθεχεη πεξαηηέξσ ηα ζέκαηα κέηξσλ δένπζαο
επηκέιεηαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη.
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6.11

Δγθύθιηνο 5

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο επηζεκαίλεη ζηηο ΑΥΔ-ΔΠΔΤ (Δηαηξίεο) ηελ ππνρξέσζή
ηνπο γηα αδηάιεηπηε θαη πηζηή ηήξεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη
εηδηθφηεξα ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηεο 123/20.1.1998
ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο µε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ΑΥΔ-ΔΠΔΤ θαη ησλ Δηαηξηψλ
Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο Δληνιψλ (ΔΛΓΔ).

6.12

Δγθύθιηνο 6

H Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο επηζεκαίλεη ζηηο Δηαηξίεο Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο
Δληνιψλ (ΔΛΓΔ) φηη ε ιεηηνπξγία ηνπο δηέπεηαη ηφζν απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
λ. 2396/1996(άξζξα 3 παξ. 1 ζ θαη 30), φζν θαη απφ ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ησλ
ΔΠΔΤ, ν νπνίνο ζχκθσλα µε ην άξζξν 30 παξ. 5 ηνπ λ. 2396/1996 εθαξκφδεηαη
αλαινγηθά

θαη

ζηηο

ΔΛΓΔ

θαζψο

επίζεο

θαη

απφ

ηελ

απφθαζε

ππ.

αξηζµ.123/20.1.1998 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. θνπφο ηεο παξνχζαο είλαη λα
επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ζε βαζηθά δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο νη
ΔΛΓΔ θαη νη επελδπηέο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη λα
απνηξέπνληαη θαηλφκελα παξάλνκσλ
δξαζηεξηνηήησλ.

6.13

Δγθύθιηνο 31

Ζ ελ ιφγσ εγθχθιηνο παξαζέηεη ελδεηθηηθή ηππνινγία ππφπησλ ζπλαιιαγψλ
λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
ηξνκνθξαηίαο, ρψξεο κέιε ηεο Financial Action Task Force (FATF) θαη κε
ζπλεξγαδφκελεο ρψξεο.
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6.14 Δγθύθιηνο 41
Καη ε ελ ιφγσ εγθχθιηνο παξαζέηεη ελδεηθηηθή ηππνινγία ππφπησλ ζπλαιιαγψλ
λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
ηξνκνθξαηίαο, ρψξεο κέιε ηεο FATF θαη κε ζπλεξγαδφκελεο ρψξεο.

6.15 Δγθύθιηνο 44
Ζ παξνχζα εγθχθιηνο απεπζχλεηαη ζηηο ΔΠΔΤ, ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζηηο
ΑΔΓΑΚ, πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.
3283/2004 θαη ζηηο ΑΔΔΓ κε ζθνπφ λα απνζαθελίζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φηαλ
ιακβάλνπλ ή θαηαβάινπλ ακνηβέο, πξνκήζεηεο ή κε ρξεκαηηθά νθέιε (αληηπαξνρέο),
ψζηε λα εμππεξεηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηνπο,
φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3606/2007 (ΦΔΚ Α΄195) θαη εμεηδηθεχεηαη ζην άξζξν 27 ηεο
απφθαζεο 1/452/1.11.2007 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (ΦΔΚ Β΄2136).

49

ΜΔΡΟ Β
ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7Ο
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ.Δ.Γ.

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ
ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ
« ΑΝΑΣΑΗΟ Α.Δ.Δ.Γ. »
(Ζ επσλπκία είλαη ελδεηθηηθή θαη αλαθέξεηαη γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξνύζεο
εξγαζίαο)
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ΔΗΑΓΧΓΖ

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αλώλπκε Εηαηξία Επελδπηηθήο Δηακεζνιάβεζεο κε δηαθξηηηθό
ηίηιν «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Ε.Δ.» αηηεί όπσο ιάβεη άδεηα θαηόπηλ έγθξηζεο ηεο αίηεζεο
ηεο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 2707/26.02.2010.
Η Εηαηξία ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν.3606/2007 θαη αζρνιείηαη
απνθιεηζηηθά κε ηε Λήςε & Δηαβίβαζε εληνιώλ επί θηλεηώλ αμηώλ θαη κεξηδίσλ πνπ
εθδίδνληαη από νξγαληζκνύο ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ θαζώο θαη κε ηελ παξνρή
ζπκβνπιώλ επί απηώλ.
Η Εηαηξία θαηά ηελ παξνρή ησλ επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ ηεο, δε δηθαηνύηαη λα
θαηέρεη θεθάιαηα, θηλεηέο αμίεο θαη ηίηινπο κεξηδίσλ πνπ εθδίδνληαη από νξγαληζκνύο
ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε πειάηεο ηεο.
Σθνπόο απηνύ ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη ε πεξηγξαθή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο
Εηαηξίαο, ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ, ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ πξέπεη λα
αθνινπζνύληαη, θαζώο θαη ησλ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
ιεηηνπξγία ηεο, κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.Ε.Ε.Δ.», ηόζν ζε ζρέζε κε ηηο ζπλεξγαδόκελεο ΑΦΕ, ΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ, όζν θαη ζε
ζρέζε κε ηνπο πειάηεο.
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ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΑΝΧΝΤΜΧΝ
ΔΣΑΗΡΗΧΝ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ

Ζ Αλψλπκε Δηαηξία Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο νθείιεη λα ιεηηνπξγεί κέζα ζην
ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο έηζη ψζηε λα
πξνζηαηεχνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηεο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή
ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο.
Σν ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Δ.Δ.Γ. κέρξη ζήκεξα :
-Ο Νόκνο 2190/1920 «Πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν.
3604/2007
-Ο Νόκνο 2396/1996 «Δπηρεηξήζεηο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, επάξθεηα θεθαιαίνπ»
-Οη Νόκνη 2331/95 θαη 2533/97 «Απνηξνπή Ννκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο
πξάμεηο »
-Απόθαζε 12263/Β 500/11.9.1997 ΤΠΔΘΟ «Κψδηθαο Γενληνινγίαο Δ.Π.Δ.Τ»
(ΦΔΚ 340/24.4.1997).
-Απόθαζε 123/20.1.1998 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
-Δγθύθιηνο Νν 5 θαη 6/15.6 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
-Ο Νόκνο 3340/2005 «Πξνζηαζία ηεο Κεθαιαηαγνξάο απφ πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ
θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαη πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο» - Άξζξα
2, 3, 7 & 18
-Ο Νόκνο 3424/2005 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2331/1995 θαη πξνζαξκνγή
ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2001/97/Δ.Κ.» - Άξζξν 2
-Ο Νόκνο 3371/2005 «Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο θαη άιιεο δηαηάμεηο» - Κεθάιαην Δ΄Άξζξν 41
-Ο Νόκνο 3461/2006 «Σξνπνπνίεζε θαη πκπιήξσζε δηαηάμεσλ γηα ηελ
Κεθαιαηαγνξά» - Άξζξν 31
- Απόθαζε 1/387/19.06.2006 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
-Απόθαζε 23/404/22.11.2006 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
-Δγθύθιηνο 31 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
-Ο Νόκνο 3606/2007 «Αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
-Απόθαζε 1/452/1.11.2007 «Καλφλεο πκπεξηθνξάο Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ (ΔΠΔΤ)»
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-Απόθαζε 4/452/1.11.2007 «Κξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ
δηεπζχλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ΑΔΠΔΤ, ΑΔΔΓ, ΑΔΓΑΚ, ΑΔΔΥ θαη ΑΔΔΑΠ»
-Απόθαζε 9/452/1.11.2007 «Βηβιία θαη ζηνηρεία Αλψλπκεο Δηαηξίαο Δπελδπηηθήο
Γηακεζνιάβεζεο (ΑΔΔΓ)»
- Ο Νόκνο 3691/5.8.2008 «Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο»
-Απόθαζε

5/461/24.1.2008

«Πξνυπνζέζεηο

ρνξήγεζεο

άδεηαο

ιεηηνπξγίαο

Αλψλπκεο Δηαηξείαο Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο»
-Απόθαζε 1/506/8.4.2009 «Πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο»
-Δγθύθιηνο 41 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 8.4.2009

«Δλδεηθηηθή ηππνινγία

χπνπησλ ζπλαιιαγψλ/δξαζηεξηνηήησλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο»
-Δγθύθιηνο 44 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 17/2/2010 «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε
λ.3606/2007 αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη άξζξν 27
1/452/1.11.2007 «Καλφλεο πκπεξηθνξάο Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ (ΔΠΔΤ)»
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ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΑΝΑΣΑΗΟ A.Δ.Δ.Γ.

Δηδηθφηεξα ε Α.Δ.Δ.Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ πξέπεη λα πιεξνί ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο, γηα
ηε ιεηηνπξγία ηεο :
1.

ηελ επσλπκία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη νπσζδήπνηε ε θξάζε

« Δηαηξεία Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο » θαη ζην δηαθξηηηθφ ηνπο ηίηιν ηα αξρηθά «
Α.Δ.Δ.Γ. ». Απαγνξεχεηαη λα πεξηέρεηαη άιιε έλδεημε ζηελ επσλπκία ή ζην
δηαθξηηηθφ ηίηιν πνπ κπνξεί λα νδεγεί ζε ζχγρπζε ή παξαπιάλεζε ηνπ επελδπηηθνχ
θνηλνί, φπσο π.ρ. «ΔΠΔΤ», «Δπελδπηηθή», «Υξεκαηηζηεξηαθέο Δξγαζίεο» θ.α.
2.

Ζ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ. παξέρεη απνθιεηζηηθά ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο:

Σεο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο γηα ινγαξηαζκφ επελδπηψλ εληνιψλ γηα θαηάξηηζε
ζπλαιιαγψλ επί θηλεηψλ αμηψλ θαη κεξηδίσλ πνπ εθδίδνληαη απφ νξγαληζκνχο
ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ θαζψο θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ πξάμεσλ
απηψλ.
3.

Δπνκέλσο ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ. δελ επηηξέπεηαη λα παξέρεη άιιεο

επελδπηηθέο ππεξεζίεο, θχξηεο ή παξεπφκελεο φπσο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ θ.ι.π.
Χο δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ λνείηαη θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν επελδπηήο
εμνπζηνδνηεί ηελ εηαηξία λα δηαρεηξίδεηαη ρξήκαηα ή ηίηινπο ρσξίο ξεηέο εληνιέο ηνπ.
4.

Δπίζεο ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ. δελ επηηξέπεηαη λα δηακεζνιαβεί κε

νπνηνδήπνηε ηξφπν γηα ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ κε αληηθείκελν ηίηινπο
πξνζεζκηαθψλ

ζπκβάζεσλ

(futures),

δηθαηψκαηα

πξναηξέζεσο

(options),

πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα επηηνθίνπ, ζπκβάζεηο ζε ζπλάιιαγκα (Forex) ή ζπκβάζεηο
επαλαγνξάο (repos) ζε ηίηινπο.
5.

Ζ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ. δελ επηηξέπεηαη λα κεζνιαβεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν

γηα ηνπνζεηήζεηο πειαηψλ κε εγγπεκέλε απφδνζε.
6.

Ζ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ. δελ κπνξεί λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ

πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ κεηνρψλ. ρεηηθή είλαη ε ππ’ αξηζκφ 3 Δγθχθιηνο ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
7.

Ζ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ. πξέπεη λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ππ’ αξηζκφ

1/452/1.11.2007 Απφθαζεο ηεο Δ.Κ.
8.

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ. πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο

παξ.4 ηνπ Άξζξνπ 36 ηνπ Ν.3606/2007
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9.

Σα πξφζσπα

πνπ πξφθεηηαη λα θαηέρνπλ εηδηθή ζπκκεηνρή ζηελ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ., πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Άξζξνπ 37 ηνπ Ν.3606/2007
θαη ηεο ππ΄αξηζκφ 3/452/1.11.2007 Απφθαζεο ηεο Δ.Κ., φπσο εθάζηνηε ηζρχεη
10.

Σα πξφζσπα πνπ πξφθεηηαη λα είλαη κέιε ηνπ Γ.. ηεο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ.,

θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ πξφθεηηαη πξαγκαηηθά λα δηεπζχλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο Α.Δ.Δ.Γ. πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Άξζξνπ 37 ηνπ Ν.3606/2007 θαη ηεο
ππ΄αξηζκφ 4/452/1.11.2007 Απφθαζεο ηεο Δ.Κ., φπσο εθάζηνηε ηζρχεη
11.

Ζ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ. δηαζέηεη δχν ηνπιάρηζηνλ ζηειέρε πνπ δηαζέηνπλ

πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο γηα ηε ιήςε θαη ηε δηαβίβαζε εληνιψλ ή
θαη παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 14 ηνπ Ν.3606/2007
12.

Ηδηαίηεξε ππνρξέσζε έρεη ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ. γηα απζηεξή επηινγή ηνπ

πξνζσπηθνχ ηεο σο πξνο ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή θαηαιιειφηεηα, ηε
ζνβαξφηεηα θαη ην ήζνο πνπ επηβάιιεη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
αιιά θαη ε αλάγθε αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο αγνξάο γεληθφηεξα.
13.

Ζ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ. θαη ην πξνζσπηθφ ηεο δελ επηηξέπεηαη ζε

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα θαηέρεη ή λα δηαθηλεί ρξήκαηα θαη ηίηινπο πνπ αλήθνπλ
ζε πειάηεο ηεο.
14.

Ζ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ. νθείιεη λα ζπλάπηεη κε ηνπο πειάηεο ηεο έγγξαθεο

ζπκβάζεηο θαη λα επηκειείηαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ ηεο ζρεηηθά κε ηηο
ζπλαιιαγέο ηνπο.
15.

ηηο δηαθεκίζεηο ηεο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ. πξέπεη λα αλαθέξεηαη απαξαίηεηα

ην αθξηβέο αληηθείκελν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη θαη λα κελ πεξηιακβάλνληαη
αλαθξηβείο ή παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο, ελδείμεηο ή ζηνηρεία.
16.

Ζ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ. δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ πξνψζεζε ησλ

εξγαζηψλ ηεο ηξίηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (παξαγσγνχο), έρεη δε ηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο θαιήο θαη ζχκθσλα κε ην λφκν ιεηηνπξγίαο ηπρφλ
ππνθαηαζηεκάησλ ηεο.
17.

Ζ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ. νθείιεη λα θάλεη γλσζηέο ζηνπο πειάηεο ηεο, κε

αλαθνηλψζεηο ζε εκθαλή ζεκεία ησλ γξαθείσλ ηεο, ηηο ΑΥΔ/ΔΠΔΤ κε ηηο νπνίεο
ζπλεξγάδεηαη. Δπίζεο νθείιεη λα παξέρεη ζηηο

ΑΥΔ/ΔΠΔΤ κε ηηο νπνίεο

ζπλεξγάδεηαη πιήξε θαηάινγν κε φιεο ηηο ινηπέο ΑΥΔ/ΔΠΔΤ κε ηηο νπνίεο
ζπλεξγάδεηαη.
18.

Ο αξηζκφο ησλ ΑΥΔ/ΔΠΔΤ κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α.Δ.Δ.Γ. ζα πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρνο κε ηελ νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηεο
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ππνδνκή. πληζηάηαη λα απνθεχγεηαη ε ζπλεξγαζία κε πεξηζζφηεξεο απφ 3
ΑΥΔ/ΔΠΔΤ.
19.

Ζ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ. νθείιεη λα δηαζέηεη ζηνπο πειάηεο ηεο ηηο αλαιχζεηο

θαη νπνηνδήπνηε άιιν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ησλ ΑΥΔ/ΔΠΔΤ κε ηηο νπνίεο
ζπλεξγάδεηαη.
20.

Ζ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ. νθείιεη λα δηαζέηεη ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε

νπνία ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ Κψδηθα
Γενληνινγίαο ησλ ΔΠΔΤ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη ελεκεξψλεη
ζρεηηθά ηε δηνίθεζε ηεο Α.Δ.Δ.Γ. ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη εθηάθησο φπνηε
απηφ απαηηείηαη.
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ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΖ ΑΝΑΣΑΗΟ Α.Δ.Δ.Γ.
1. Λακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε θαη ηελ θιίκαθα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο
δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ηε θχζε ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη, ε
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ. :
Α) ζεζπίδεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, θαζψο θαη δηαζέηεη
νξγαλσηηθή δηάξζξσζε πνπ πξνζδηνξίδεη ζαθψο θαη κε ηεθκεξησκέλν ηξφπν ηελ
ηεξαξρηθή δνκή θαη ηελ θαηαλνκή ιεηηνπξγηψλ θαη αξκνδηνηήησλ,
Β) δηαζθαιίδεη φηη ηα θαιππηφκελα πξφζσπα γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα ηελ νξζή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο,
Γ) ζεζπίδεη θαη εθαξκφδεη θαηάιιεινπο κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζε φια ηα
επίπεδα,
Γ) ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί,
Δ) ζεζπίδεη θαη εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία αλαθνξψλ θαη
επηθνηλσλίαο ζε φια ηα θαηάιιεια επίπεδα,
Σ)

δηαηεξεί

θαηάιιεια

θαη

ηαθηηθά

αξρεία

ησλ

επηρεηξεκαηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο εζσηεξηθήο ηεο νξγάλσζεο,
Ε)

δηαζθαιίδεη φηη ηπρφλ άζθεζε δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ απφ ηα

θαιππηφκελα πξφζσπα δελ ηνπο εκπνδίδεη, νχηε είλαη πηζαλφ λα εκπνδίζεη ηα
πξφζσπα απηά, λα αζθήζνπλ νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία κε επηκέιεηα, εληηκφηεηα
θαη επαγγεικαηηζκφ.
2. Ζ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ. ζεζπίδεη θαη εθαξκφδεη ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο
θαηάιιειεο γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο αζθάιεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο
εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ησλ ζρεηηθψλ
πιεξνθνξηψλ.
3. Ζ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ A.E.Δ.Γ. ζεζπίδεη θαη εθαξκφδεη θαηάιιειε πνιηηηθή ζπλέρεηαο
ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηεο πνπ δηαζθαιίδεη, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο
ησλ ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο, ηε δηαθχιαμε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ
δεδνκέλσλ, ηε ζπλέρεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ επελδπηηθψλ
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ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ή, φηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ηελ έγθαηξε αλάθηεζε
απηψλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ έγθαηξε απνθαηάζηαζε ηεο παξνρήο
ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
4. Ζ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ. ζεζπίδεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο ινγηζηηθήο

απεηθφληζεο, νη νπνίεο ηεο επηηξέπνπλ, φηαλ απηφ δεηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο, λα ππνβάιεη εγθαίξσο ζε απηήλ νηθνλνκηθέο εθζέζεηο πνπ
απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαη αθξηβή εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
θαηάζηαζήο ηεο θαη είλαη ζχκθσλεο κε φια ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα θαη
θαλφλεο.

5.

Ζ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α.Δ.Δ.Γ.

παξαθνινπζεί

θαη

αμηνινγεί

ηαθηηθά

ηελ

θαηαιιειφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ, ησλ κεραληζκψλ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρεη ζεζπίζεη ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1
έσο 4 ηνπ παξφληνο θαη ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ
αδπλακηψλ.
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ
ΤΜΒΟΤΛΗΟ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ
ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ
ΤΜΒΟΤΛΟ

ΣΜΖΜΑ

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ

ΔΠΔΜΓΤΣΗΚΧΝ
ΤΜΒΟΤΛΧΝ
ΣΜΖΜΑ
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ
ΣΜΖΜΑ ΛΖΦΖ &
ΓΗΑΒΗΒΑΖ
ΔΝΣΟΛΧΝ
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ

BACK OFFICE

ΣΜΖΜΑ ΣΑΜΔΗΟΤ
ΚΑΗ ΔΠΗΣΑΓΧΝ

ε θάζε πεξίπησζε νξίδνληαη νη αληηθαηαζηάηεο ησλ ππεχζπλσλ ησλ εθάζηνηε
ηκεκάησλ ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ ππεχζπλνπ θάπνηνπ ηκήκαηνο.
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ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ
ΓΔΝΗΚΑ
Ζ Οξγαλσηηθή Γνκή ηεο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Δ.Δ.Γ. βαζίδεηαη ζε ηέζζεξα ηκήκαηα
θάησ απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν :
-

Σκήκα Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο εληνιψλ

-

Σκήκα Δπελδπηηθψλ πκβνπιψλ.

-

Σκήκα Δμππεξέηεζεο θαη Τπνζηήξημεο πειαηψλ (Back Office).

-

Σκήκα Λνγηζηεξίνπ

-

Σκήκα Σακείνπ θαη επηηαγψλ.

-

Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο.

-

Σκήκα Γξακκαηείαο

Οη δεκφζηεο ζρέζεηο ηεο εηαηξίαο γίλνληαη θαηά θαλφλα απφ ηα ζηειέρε απηήο ηα
νπνία κειεηνχλ θαζεκεξηλά ηα ρξεκαηηζηεξηαθά δξψκελα ζηελ Διιάδα θαη ην
εμσηεξηθφ θαη ηα ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα – αλαιχζεηο πνπ δέρνληαη απφ ηηο
ζπλεξγαδφκελεο εηαηξίεο, επηδηψθνληαο πάληα πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο ζηνπο
επελδπηέο πνπ δεηνχλ δηαξθψο αλαβαζκηζκέλε ελεκέξσζε. Ζ πξνζέιθπζε λέσλ
πειαηψλ θαη ε ελεκέξσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηεο εηαηξίαο.

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
(α) Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο λνκνζεζίαο πεξί Κεθαιαηαγνξάο,
απνηεινχζα Αλψλπκε Δηαηξεία Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο (ΑΔΔΓ) θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3606/2007.
(β) Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαη άζθεζε
δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηέπνληαη θπξίσο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 36 έσο 40 ηνπ λ.
3606/2007 «Αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαζψο θαη απφ
ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ απηνχ εθάζηνηε εθδηδφκελεο θαλνληζηηθέο
απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηδίσο:
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•Σελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
1/452/1.11.2007

«Καλφλεο

πκπεξηθνξάο

ΔΠΔΤ»,

κε

ηελ

νπνία

εμεηδηθεχνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο επελδπηηθψλ θαη παξεπφκελσλ
ππεξεζηψλ ζε πειάηεο. χκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο,
κέξνο ησλ δηαηάμεσλ απηήο θαη δε ηα άξζξα 2 έσο 8, 10 έσο 17, 22, 24 θαη 27
εθαξκφδνληαη θαη ζηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο.
•Σελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
9/452/1.11.2007 «Βηβιία θαη ηνηρεία ΑΔΔΓ», κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη
δηάθνξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαηαγξαθήο ησλ εληνιψλ απφ ηελ
ΑΔΔΓ θαζψο θαη ηα ηεξνχκελα απ’ απηήλ αξρεία.
•Σελ απφθαζε 5/461/24.1.2008 κε ηίηιν «Πξνυπνζέζεηο Υνξήγεζεο Άδεηαο
Λεηηνπξγίαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο», ε νπνία
ξπζκίδεη κεηαμχ άιισλ ζέκαηα νξγαλσηηθά θαη εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ
ΑΔΔΓ.
•Σελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
1/506/8.4.2009

κε

ρξεκαηνπηζησηηθνχ

ηίηιν

«Πξφιεςε

ζπζηήκαηνο

γηα

ηε

ηεο

ρξεζηκνπνίεζεο

λνκηκνπνίεζε

εζφδσλ

ηνπ
απφ

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε λνκηκνπνίεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο».

ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
(γ) χκθσλα κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ έρεη ιάβεη απφ ηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο, (αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο αδείαο) ε Δηαηξεία παξέρεη ηηο αθφινπζεο
επελδπηηθέο ππεξεζίεο:
1. Λήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ιήςε θαη δηαβίβαζε
εληνιψλ

γηα

ινγαξηαζκφ

πειαηψλ

γηα

θαηάξηηζε

ζπλαιιαγψλ

ζε

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.3606/2007.
2. Παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή
πξνζσπηθψλ ζπκβνπιψλ ζε πειάηεο, είηε θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο είηε κε
πξσηνβνπιία ηεο Δηαηξείαο, ζρεηηθά κε κία ή πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ
αθνξνχλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα.

61

(δ) Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ε Δηαηξεία δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε ζχζηαζε πειαηείαο
πξνο ηξίηεο επηρεηξήζεηο, ιακβάλνληαο ακνηβή ε νπνία κπνξεί λα εηζπξάηηεηαη ππφ ηε
κνξθή

πξνκήζεηαο

επί

ησλ

ζπλαιιαγψλ

ηεο

ζπζηαζείζαο

πειαηείαο.

Ζ

δξαζηεξηφηεηα απηή ζα δηέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο. ήκεξα
ε δξαζηεξηφηεηα απηή δε ζεσξείηαη «επελδπηηθή» κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία
θαη δελ δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο MiFID (λ. 3606/2007). Δάλ ζην κέιινλ ε
ζεψξεζε απηή κεηαβιεζεί, αληηζηνίρσο πξέπεη λα κεηαβιεζνχλ θαη νη πξνβιέςεηο
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηεο ελ
ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο.

ΚΟΠΟ

ΣΟΤ

ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ

ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

ΚΑΗ

ΠΡΟΧΠΑ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ Δ ΑΤΣΟΝ.
(ε) Με ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ζεζπίδνληαη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο
θαη αξρέο ζπκπεξηθνξάο ησλ πξνζψπσλ πνπ ππφθεηληαη ζε απηφλ, έηζη ψζηε λα
επηηπγράλεηαη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ε εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο
Δηαηξείαο, λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ θαη ε
νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Κεθαιαηαγνξάο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε άζθεζε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
(ζη) Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο δεζκεχεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, ηα ζηειέρε νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο ηεο Δηαηξείαο, ηνπο ππαιιήινπο
ηεο, θαζψο θαη θάζε άιιν πξφζσπν πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δηαηξεία, αλεμαξηήησο
ηεο ηδηφηεηαο θαη ζέζεο ηνπ ή ηεο έλλνκεο ζρέζεο (εξγαζίαο, έξγνπ, εληνιήο,
παξνρήο ππεξεζηψλ ή άιιεο) πνπ ην ζπλδέεη κε ηελ Δηαηξεία, εκπιεθφκελν θαζ’
νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηελ Δηαηξεία πξνο πειάηεο ηεο ή ζηε
δηελέξγεηα πξνπαξαζθεπαζηηθψλ πξάμεσλ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζηελ επεμεξγαζία
ζηνηρείσλ θαη ελ γέλεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζην πιαίζην
ηνπ σο άλσ ζθνπνχ ηεο (ζην εμήο απφ θνηλνχ: «Τπφρξεα Πξφζσπα»).
(δ) Σα Τπφρξεα Πξφζσπα νθείινπλ λα εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε
επζπλεηδεζία θαη άθξα επηκέιεηα, εθαξκφδνληαο πηζηά ηε λνκνζεζία πεξί
θεθαιαηαγνξάο θαζψο θαη ηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ, κε γλψκνλα ηνλ θαηά
ηα αλσηέξσ ζθνπφ ζέζπηζήο ηνπ.
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1.

Αλάιπζε θαζεθόλησλ

1.1

Καζήθνληα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

(α) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ελεξγψληαο ζπιινγηθά, είλαη αξκφδην γηα
θάζε πξάμε πνπ αθνξά ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο
ηεο. Δηδηθφηεξα, είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηα θαζήθνληα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν
ΥΥ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. ηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ
κπνξεί λα αλαζέηεη κέξνο ησλ εμνπζηψλ ηνπ ζε κέιε ηνπ ή / θαη ηξίηα πξφζσπα.
(β) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θαηφπηλ πξνζθιήζεσο
ηνπ Πξνέδξνπ. Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ ΥΥ ηνπ
Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, είλαη Υ έηε.
(γ) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηαλνκή ησλ
αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ γηα ην ζθνπφ ηεο εθαξκνγήο ησλ απνθάζεψλ
ηνπ. Υαξάζζεη ηε ζηξαηεγηθή, ηελ απνζηνιή θαη ηνπο βξαρππξφζεζκνπο θαη
καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. Λακβάλεη θάζε ελδεηθλπφκελν κέηξν γηα
ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ.
Δγθξίλεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξηλ απφ ηε
δεκνζίεπζή ηνπο, ζπγθαιεί ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ Μεηφρσλ θαη απνθαζίδεη γηα
ηα ζέκαηα ηεο Ζκεξεζίαο Γηαηάμεσο, παξέρνληαο, φπνπ απαηηείηαη, πιήξε θαη
θαηάιιειε πιεξνθφξεζε πξνο ηνπο κεηφρνπο ζρεηηθά κε ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο.
Δγθξίλεη ηηο πξνζιήςεηο, πξναγσγέο θαη απνιχζεηο πξνζσπηθνχ, ηηο κεηαθηλήζεηο
πξνζσπηθνχ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ηα έμνδα θαη
ηηο δαπάλεο ηεο. Δίλαη ην κφλν αξκφδην γηα λα απνθαζίζεη ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε
νπζηψδνπο ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ.
(δ) Λακβάλεη ππφςε ηηο εθζέζεηο θαη αλαθνξέο ησλ θαηά πεξίπησζε ππεπζχλσλ
επνπηηθψλ νξγάλσλ ηεο Δηαηξείαο, δειαδή ηνπ Τπεχζπλνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηνπ
Τπεχζπλνπ πκκφξθσζεο γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ
Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Π.Ν.Δ.Δ.Γ) θαη κεξηκλά γηα ηελ θαιή ζπλεξγαζία κε
ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο.
(ε) Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νθείινπλ λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο
εληηκφηεηαο, επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο θαη θεξεγγπφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 37 ηνπ λ. 3606/2007 θαζψο θαη ζηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
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ππ’ αξηζκ. 4/452/1.11.2007. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ πιεξνθνξεζεί φηη


ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ή / θαη ζην πξφζσπν άιινπ κέινπο,
πεξηπηψζεηο

εθ

ησλ

αλαθεξνκέλσλ

ζην

άξζξν

3

ηεο

απφθαζεο

4/452/1.11.2007 (ι.ρ. πνηληθή θαηαδίθε γηα έλα απφ ηα εθεί αλαθεξφκελα
αδηθήκαηα, επηβνιή πξνζηίκνπ απφ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα παξάβαζε
ηνπ άξζξνπ 8 λ. 3606/2007),


παχζεη ε ζπλδξνκή ζην πξφζσπν κέινπο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ
πξνυπνζέζεσλ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ή



κεηαβιεζεί νπζησδψο ε πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ε θεξεγγπφηεηά ηνπ
(πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίπησζεο ππνβνιήο πηψρεπζεο ζην πξφζσπν ηνπ
κέινπο Γ..),

ππνρξενχηαη ην κέινο πνπ ιακβάλεη γλψζε ησλ παξαπάλσ λα ελεκεξψζεη ζρεηηθψο
ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ νθείιεη άκεζα
λα ζπγθαιέζεη ηα αξκφδηα θαηά ην Καηαζηαηηθφ εηαηξηθά φξγαλα ζε ζπλεδξίαζε κε
ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κέινπο ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ
έπαπζαλ λα ζπληξέρνπλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο εληηκφηεηαο, επαγγεικαηηθήο
επάξθεηαο ή θεξεγγπφηεηαο.
(ζη) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνΐζηαηαη ηεξαξρηθψο φισλ ησλ ηκεκάησλ,
ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο. Χο εθ ηνχηνπ κεξηκλά γηα ηελ νξζή
δηνηθεηηθή δηάξζξσζε, ηνλ ζαθή επηκεξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ γηα
ην ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο ζχγρπζεο απηψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο
Δηαηξείαο.

1.2

Καζήθνληα Σκεκάησλ θαη Τπεπζύλσλ ηεο Δηαηξείαο

1.2.1

Καζήθνληα Σκήκαηνο Λήςεο & Γηαβίβαζεο

(α) Σν Σκήκα Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο Δληνιψλ είλαη αξκφδην γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
βαζηθήο ππεξεζίαο πνπ παξέρεη ε Δηαηξεία θαη ζπλίζηαηαη ζηε ιήςε απφ ηνπο
πειάηεο θαη δηαβίβαζε πξνο ηνλ εθάζηνηε ζπλεξγαδφκελν θνξέα, ησλ εληνιψλ
πειαηψλ γηα ηε δηελέξγεηα αγνξαπσιεζηψλ επί ησλ εθάζηνηε πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε
λνκνζεζία ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. Οη εληνιέο ζα ιακβάλνληαη απφ ηνλ πειάηε
64

είηε ηειεθσληθψο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε εγγξάθσο, θαη ζα δηαβηβάδνληαη ζηελ
εθάζηνηε ζπλεξγαδφκελε ΔΠΔΤ είηε κε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο
(ηειεθσληθψο,

απηνπξνζψπσο,

εγγξάθσο),

είηε

ειεθηξνληθψο

(δει.

κε

πιεθηξνιφγεζε ηεο εληνιήο ζην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα).
(β) Σν Σκήκα Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο πξέπεη λα είλαη ζηειερσκέλν κε ηνπιάρηζηνλ
δχν (2) πηζηνπνηεκέλα ζηειέρε θαηά ηηο πξνζηαγέο ηνπ άξζξνπ 14 λ. 3606/2007 ή /
θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Καη’ εμαίξεζε δχλαηαη λα απαζρνιεί θαη
κφλν έλα (1) πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πθίζηαηαη
ηνπιάρηζηνλ αθφκε έλα (1) ηέηνην ζηέιερνο ζε άιιν ηκήκα ηεο Δηαηξείαο (ι.ρ.
παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ). Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεκέλα ζηειέρε θαζψο θαη
φζα απαζρνινχληαη σο αζθνχκελνη ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο απφθαζεο
3/505/3.4.2009 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, είλαη θαη ηα κφλα πξφζσπα πνπ ζα
παξέρνπλ ηελ ππεξεζία ιήςεο θαη δηαβίβαζεο. Οη ππφινηπεο (βνεζεηηθέο) εξγαζίεο
ζα παξέρνληαη απφ ην Σκήκα Τπνζηήξημεο (Back Office) κε ην νπνίν ην Σκήκα
Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο ζα βξίζθεηαη ζε ζηελή θαζεκεξηλή ζπλεξγαζία.
(γ) Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο νθείινπλ λα
ελεξγνχλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ απφθαζε 9/452/1.11.2007 ή φπνηα άιιε λνκνζεηηθή
ή εθηειεζηηθή δηάηαμε ηπρφλ ηελ αληηθαηαζηήζεη ζην κέιινλ, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν
θαηαγξαθήο θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ εληνιψλ ησλ πειαηψλ. Καηά ηελ επηθνηλσλία κε
ηνπο πειάηεο νθείινπλ λα πξάηηνπλ ηα δένληα γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ πειάηε (ή ηνπ εγθχξνπ ηεο ηπρφλ πιεξεμνπζηφηεηαο), ηελ νξζή
απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ηειεθσληθψλ εληνιψλ θαη ηελ νξζή δηαβίβαζή ηνπο πξνο
ηελ εθάζηνηε ζπλεξγαδφκελε ΔΠΔΤ. Δπίζεο ππνρξενχληαη λα επηδεηθλχνπλ δένπζα
επηκέιεηα (θαη φπνπ απαηηείηαη απφ ην Νφκν, απμεκέλε επηκέιεηα) ζρεηηθά κε ηελ
πξφιεςε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ην
ζθνπφ απηφ νθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά ζρεηηθά κε ην νηθείν θεθάιαην ηνπ
παξφληνο

Καλνληζκνχ

(εγρεηξίδην

Πξφιεςεο

Ννκηκνπνίεζεο

Δζφδσλ

απφ

Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο) αιιά θαη γηα νπνηεζδήπνηε λεφηεξεο εμειίμεηο ηεο
ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο
ζρεκαηίζνπλ ηελ πεπνίζεζε ή απιψο ηελ ππνςία φηη ζπλαιιαγή ελδέρεηαη λα
ραξαθηεξίδεηαη σο «χπνπηε» θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί λνκηκνπνίεζεο
εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζα παξαδίδνπλ έγγξαθε αλαθνξά πξνο
ηνλ Τπεχζπλν πκκφξθσζεο ζπκπιεξψλνληαο ην ζρεηηθφ έληππν πνπ ζα ηνπο
παξαδίδεηαη απφ ηνλ ίδην. Δπίζεο, ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
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πκβνπιίνπ ή / θαη ηνπ Τπεχζπλνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ έρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε
πνπ

ππνπέζεη

ζηελ

αληίιεςή

ηνπο

πεξίπησζε

θαηάρξεζεο

εκπηζηεπηηθήο

πιεξνθφξεζεο ή ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 επ. θαη 7
επ. ηνπ λ. 3340/2005.
(δ) Καηά ηε ρξήζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ (πξνθεηκέλνπ γηα
ηειεθσληθή ιήςε θαη δηαβίβαζε ησλ εληνιψλ), ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο ππνρξενχληαη
λα δηαθπιάζζνπλ ηελ ερεκχζεηα ησλ επηθνηλσληψλ εθφζνλ δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε
θαηαγξαθήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπλνκηιίαο βάζεη ηνπ νηθείνπ λνκνζεηηθνχ
πιαηζίνπ, ελψ ζε πεξίπησζε πξφζβαζεο ζε κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο, ζα ελεξγνχλ
κε θάζε επηκέιεηα ψζηε λα δηαθπιάζζνπλ ην απφξξεην ηνπ ηπρφλ θσδηθνχ /
θιεηδάξηζκνπ (password) πνπ ζα ηνπο έρεη δνζεί θαη ζα ιακβάλνπλ θάζε απαξαίηεην
κέηξν πξνθεηκέλνπ λα κε γίλεη ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ απηψλ απφ κε
εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνχην πξφζσπα. ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππνπέζεη
ζηελ αληίιεςή ηνπο απψιεηα ηνπ απνξξήηνπ ηνπ θσδηθνχ / θιεηδαξίζκνπ (password)
ή ε θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα
πξφζσπα, νθείινπλ λα ην αλαθέξνπλ άκεζα, ηφζν ζηνλ Τπεχζπλν Μεραλνξγάλσζεο,
πξνθεηκέλνπ λα αθπξψζεη ηνλ θσδηθφ, φζν θαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Δηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη θάζε άιιν απαξαίηεην κέηξν.
(ε) Σα κέιε ηνπ Σκήκαηνο, πξηλ ηε δηαβίβαζε ηεο εληνιήο ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ
κέζσ ηεο κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο ζηελ νπνία έρνπλ πξφζβαζε, ηελ επάξθεηα ησλ
κεηξεηψλ (πξνθεηκέλνπ πεξί δηαβίβαζεο εληνιψλ αγνξάο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ)
ή ηίηισλ (πξνθεηκέλνπ πεξί δηαβίβαζεο εληνιψλ πψιεζεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ
κέζσλ) πνπ βξίζθνληαη ζην ζρεηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
ζπλαιιαγήο. Σνλ έιεγρν απηφ κπνξνχλ λα ηνλ αλαζέηνπλ θαη ζηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο
Τπνζηήξημεο. ε πεξίπησζε έιιεηςεο επαξθψλ κεηξεηψλ ή ηίηισλ θαη εθφζνλ δελ ζα
πξφθεηηαη γηα πειάηε πνπ έρεη δηθαίσκα ρξήζεο πίζησζεο ή αληηζηνίρσο εθφζνλ δελ
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγήο short βάζεη ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο, ζα πξέπεη λα κε δηαβηβάδνπλ ηελ εληνιή, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθψο ηνλ
πειάηε. Δμαηξεηηθψο, ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο επαξθνχο ρξεκαηηθνχ ππνινίπνπ, ν
αξκφδηνο ππάιιεινο ζα δηαβηβάδεη ηελ εληνιή πξνο ηε ζπλεξγαδφκελε ΔΠΔΤ κφλνλ
ηειεθσληθψο (δειαδή φρη απεπζείαο κε πιεθηξνιφγεζε ηεο εληνιήο κέζσ ηνπ
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο) θαη κφλνλ εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη πθίζηαηαη δηθαίσκα
ηνπ

ζπγθεθξηκέλνπ

πειάηε

λα

θάλεη

ρξήζε

πίζησζεο

γηα

ηελ

αγνξά

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ.
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(ζη) Καηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηε ζπλεξγαδφκελε ΔΠΔΤ γηα ηε δηαβίβαζε ησλ
εληνιψλ ησλ πειαηψλ, ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο ζα πξέπεη λα βεβαηψλνληαη φηη
επηθνηλσλνχλ κε ην λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ηεο ΔΠΔΤ. Ζ δηαβίβαζε ησλ
εληνιψλ ζα γίλεηαη κε ηελ ίδηα ζεηξά κε ηελ νπνία ειήθζεζαλ, δειαδή θαη’ απφιπηε
ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα ζηα πιαίζηα ηεο ίζεο αληηκεηψπηζεο ησλ πειαηψλ, εθηφο εάλ
πθίζηαληαη εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ επηβάιινπλ παξέθθιηζε απφ ηελ αξρή απηή. Όκσο,
ε δηαβίβαζε ησλ εληνιψλ πειαηψλ ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξνεγείηαη ηεο δηαβίβαζεο
εληνιψλ ηεο ίδηαο ηεο Δηαηξείαο ή ππαιιήισλ ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία
ζπλεξγάδεηαη κε πεξηζζφηεξεο ΔΠΔΤ, ν εθάζηνηε αξκφδηνο Τπάιιεινο ζα κπνξεί λα
επηιέγεη ην κέινο ζην νπνίν ζα δηαβηβάζεη ηελ εθάζηνηε ιεθζείζα εληνιή βάζεη
ζρεηηθψλ νδεγηψλ πνπ ζα ιακβάλεη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην.
(δ) Σα κέιε ηνπ Σκήκαηνο κφλνλ θαη’ εμαίξεζε ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ εληνιέο
γηα ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγψλ απφ ηξίηα πξνο ηνλ πειάηε πξφζσπα, θαη κφλνλ
θαηφπηλ ζρεηηθήο έγγξαθεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη έρεη ειεγρζεί απφ ην Σκήκα Τπνζηήξημεο ε γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο. ε θάζε
πεξίπησζε, εθφζνλ ν εμνπζηνδνηνχκελνο δελ είλαη πξψηνπ βαζκνχ εμ’ αίκαηνο ή εμ’
αγρηζηείαο ζπγγελήο κε ηνλ εμνπζηνδνηνχληα, ζα πξέπεη θαηά ηε ιήςε εληνιψλ, λα
ειέγρεηαη ηπρφλ πεξίπησζε παξάβαζεο, εθ κέξνπο ηνπ εμνπζηνδνηνχληα, ηνπ άξζξνπ
8 λ. 3606/2007 (πεξίπησζε «άηππεο» δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ άλεπ ζρεηηθήο
άδεηαο εθ κέξνπο ηνπ εμνπζηνδνηνχκελνπ πξνζψπνπ). Απηφ δχλαηαη ελδεηθηηθά λα
ζπκβαίλεη ζε πεξίπησζε εμνπζηνδφηεζεο πνιιψλ πξνζψπσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
πξφζσπν γηα ηε δηαβίβαζε εληνιψλ ηνπο πξνο ηελ Δηαηξεία, ε νπνία εμνπζηνδφηεζε
δελ αθνξά κία θαζνξηζκέλε θαηά θηλεηή αμία, πνζφηεηα θαη ηηκή ζπλαιιαγή, αιιά
αθνξά, ζηε γεληθφηεηά ηεο, πιείνλεο ηεο κίαο ζπλαιιαγέο, ην πεξηερφκελν ησλ
νπνίσλ κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα θαζνξίζεη ν εμνπζηνδνηνχκελνο.
(ε) ε πεξίπησζε ιήςεο ηειεθσληθήο εληνιήο απφ πειάηε, ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο
θξνληίδνπλ ψζηε ε ηειεθσληθή ζπλνκηιία λα θαηαγξάθεηαη, έρνληαο πξνεγνπκέλσο
ελεκεξψζεη ηνλ πειάηε. Δθφζνλ πθίζηαηαη απφ ην ηειεθσληθφ θέληξν ηεο Δηαηξείαο
απηφκαην κήλπκα κε ην ίδην πεξηερφκελν («νη ζπλαιιαγέο ζαο θαηαγξάθνληαη γηα
ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ ζπλαιιαγψλ») ηφηε δε ρξεηάδεηαη λα επαλαιακβάλνπλ απηή
ηελ ελεκέξσζε. Σα κέιε ηνπ Σκήκαηνο κεξηκλνχλ ψζηε ε θαηαγξαθφκελε
ηειεθσληθή εληνιή λα είλαη μεθάζαξε, κε αλαθνξά ζε νλνκαηεπψλπκν / επσλπκία ή
άιιν ζηνηρείν αλαγλψξηζεο ηνπ πειάηε, θσδηθφ, είδνο εληνιήο (αγνξά / πψιεζε),
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είδνο, νλνκαζία θαη πνζφηεηα ηίηινπ θαζψο θαη αλαθνξά ζηελ ηηκή (εθφζνλ ε
εληνιή πεξηέρεη επηζπκεηή ηηκή). Δθφζνλ ν πειάηεο δίδεη νπνηαδήπνηε άιιε νδεγία
ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο, ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί θαη απηή.
(ζ) ε πεξίπησζε ιήςεο εληνιήο απφ ηνλ πειάηε κε απηνπξφζσπε παξνπζία ζηα
γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο κεξηκλνχλ ψζηε ν ίδηνο ν πειάηεο λα
ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ εληνιφραξην, ελψ ζε πεξίπησζε ιήςεο εληνιήο κε
ηειενκνηνηππηθφ κήλπκα (fax) ηνπ πειάηε, ηα κέιε κεξηκλνχλ ψζηε ε εληνιή λα είλαη
λνκίκσο ππνγεγξακκέλε θαζψο θαη λα πεξηέιζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζε
πξσηφηππε κνξθή ζηελ Δηαηξεία. ε πεξίπησζε ιήςεο εληνιήο απφ ηνλ πειάηε κέζσ
κελχκαηνο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (email), ηα κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ
δηαζθαιίζεη κε θάζε δπλαηφ ηξφπν (ι.ρ. ρξήζε θσδηθνχ / password) ηε γλεζηφηεηα
ηεο πξνέιεπζεο ηνπ κελχκαηνο απηνχ.
(η) Όιεο νη εληνιέο θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθά Έληππα Καηαγξαθήο Δληνιψλ ή
ζπλνπηηθέο θαηαζηάζεηο, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ θαζνξίδεη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη γηα ηελ χπαξμε θαη ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ κεξηκλά ην Σκήκα
Τπνζηήξημεο.
(ηα) Σα κέιε ηνπ Σκήκαηνο κεξηκλνχλ ψζηε λα κελ παξέρνληαη ππεξεζίεο γηα ηηο
νπνίεο ε Δηαηξεία δελ έρεη ιάβεη ηηο θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο άδεηεο θαη ελεκεξψλνπλ
πάξαπηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην ππνπέζεη ζηελ
αληίιεςή ηνπο.
(ηβ) Σνπ Σκήκαηνο πξνΐζηαηαη ν Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο
Δληνιψλ, ν νπνίνο ζα δηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ν νπνίνο ζα
επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ εθ κέξνπο ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο.

1.2.2

Καζήθνληα Σκήκαηνο Δπελδπηηθψλ πκβνπιψλ

(α) Σν Σκήκα απηφ παξέρεη ζε πειάηεο ηεο Δηαηξείαο, κέζσ ησλ εηδηθά πξνο ηνχην
πηζηνπνηεκέλσλ θαη’ άξζξν 14 λ. 3606/2007, ζηειερψλ ηνπ («Δπελδπηηθνί
χκβνπινη»), είηε θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ πειαηψλ ηεο Δηαηξείαο είηε κε δηθή ηνπο
πξσηνβνπιία, ηελ ππεξεζία ηεο παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ πνπ αθνξνχλ
θηλεηέο αμίεο θαη κεξίδηα πνπ εθδίδνληαη απφ νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ
φπσο νξίδεη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36 λ. 3606/2007. Χο «Δπελδπηηθή ζπκβνπιή»,
νξίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κία πξνζσπηθή ζχζηαζε πξνο έλα
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πξφζσπν ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο πθηζηάκελνπ ή δπλεηηθνχ επελδπηή, ή ππφ ηελ
ηδηφηεηά ηνπ σο αληηπξνζψπνπ πθηζηάκελνπ ή δπλεηηθνχ επελδπηή, είηε θαηφπηλ
αηηήζεσο ηνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο Δηαηξείαο, ζρεηηθά κε κία ή πεξηζζφηεξεο
ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα.
(β) Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ππνγξάθεηαη μερσξηζηή ζχκβαζε παξνρήο επελδπηηθψλ
ζπκβνπιψλ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ πειαηψλ πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ απηή
ηελ ππεξεζία.
(γ) Οη Δπελδπηηθνί χκβνπινη θαζψο θαη νη αζθνχκελνη ζην ηκήκα παξνρήο
επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ, νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Δηαηξείαο θαη είλαη πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε απφ ην λφκν (άξζξν 14
λ. 3606/2007) θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πηζηνπνίεζε
επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο. Οη Δπελδπηηθνί χκβνπινη, φπσο θαη νη αζθνχκελνη ζην
νηθείν ηκήκα ηεο εηαηξείαο, κπνξεί λα είλαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη θαη έρνπλ ηηο εμήο
αξκνδηφηεηεο:
i. πληάζζνπλ θαη πξνηείλνπλ πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, ηελ
πηνζέηεζε ελφο εληχπνπ / εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ
θαηαιιειφηεηαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 4 λ. 3606/2007. Σν
έληππν απηφ πξννξίδεηαη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ ηδηψηε πειάηε, ή ηνλ
επαγγεικαηία πνπ επηζπκεί λα αληηκεησπηζζεί σο ηδηψηεο, θαηά ηε ζχλαςε
ηεο ζχκβαζεο παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη κπνξεί λα επηζπλάπηεηαη
σο Παξάξηεκα ζηελ νηθεία ζχκβαζε. Σν παξαπάλσ έληππν πξέπεη θαη’
ειάρηζηνλ λα αληιεί πιεξνθνξίεο απφ ηνλ πειάηε ζρεηηθά (α) κε ηνλ ρξνληθφ
νξίδνληα ηνπ πειάηε θαη ηεο επέλδπζήο ηνπ, (β) κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ
πειάηε φζνλ αθνξά ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ, (γ) κε ηνπο ζθνπνχο ηεο
επέλδπζεο (δ) κε ηελ πξνέιεπζε θαη ην χςνο ησλ ηαθηηθψλ ηνπ εηζνδεκάησλ,
(ζη) κε ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξεπζηψλ ηνπ
δηαζεζίκσλ, ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ αθηλήησλ ηνπ θαη (δ) κε ηηο ηαθηηθέο
νηθνλνκηθέο

ηνπ

ππνρξεψζεηο

(πξνζσπηθέο,

επαγγεικαηηθέο

θαη

νηθνγελεηαθέο).
Οη Δπελδπηηθνί χκβνπινη δελ ζα πξνβαίλνπλ ζηελ παξνρή επελδπηηθψλ
ζπκβνπιψλ πξνο ηδηψηε πειάηε, εάλ ν πειάηεο απηφο δελ έρεη πξνεγνπκέλσο
ζπκπιεξψζεη ην παξαπάλσ έληππν.
Ο παξαπάλσ έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα γίλεηαη, φηαλ
ν πειάηεο είλαη «επαγγεικαηίαο πειάηεο» θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 3606/2007.
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ii. Μειεηνχλ κε επηκέιεηα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο πειάηεο θαη
πξνθχπηνπλ απφ ην παξαπάλσ έληππν / εξσηεκαηνιφγην θαηαιιειφηεηαο.
Δηδηθφηεξα, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη κειεηνχλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ
ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη νη πειάηεο, αλαθνξηθά κε
ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζηνλ επελδπηηθφ ηνκέα θαη ζε ζρέζε κε
ζπγθεθξηκέλα

ρξεκαηνπηζησηηθά

κέζα,

ηε

ρξεκαηννηθνλνκηθή

ηνπο

θαηάζηαζε θαη ηνπο επελδπηηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ νξίζεη. Γηα ηελ
θαιχηεξε αληίιεςε ησλ παξαπάλσ, κπνξνχλ, επηθνηλσλψληαο απεπζείαο κε
ηνπο πειάηεο, λα ηνπο δεηνχλ δηεπθξηλίζεηο ή πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο
αλαθνξηθά κε ηα παξαπάλσ, είηε πξνθνξηθψο είηε εγγξάθσο.
iii. Βάζεη ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ πξνβαίλνπλ ζε θαηάηαμε ησλ πειαηψλ ζε κία
απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
(α) ζπληεξεηηθφ επελδπηηθφ πξνθίι
(β) κέηξην επελδπηηθφ πξνθίι
(γ) επηζεηηθφ επελδπηηθφ πξνθίι
Ζ θαηάηαμε απηή πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνπο Δπελδπηηθνχο πκβνχινπο,
θαηαρσξείηαη ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα απφ ην Σκήκα Τπνζηήξημεο back
office θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ησλ Δπελδπηηθψλ πκβνχισλ θαη ειέγρεηαη
σο πξνο ηελ νξζφηεηά ηεο απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. Οη
Δπελδπηηθνί χκβνπινη, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο παξνρήο
επελδπηηθψλ

ζπκβνπιψλ

ππνρξενχληαη,

εθφζνλ

πιεξνθνξεζνχλ

ηελ

νπνηαλδήπνηε κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηε γλψζε / εκπεηξία, νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε, ή επελδπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ πειάηε, θαη εάλ ε κεηαβνιή απηή
νδεγεί ζε αληίζηνηρε κεηαβνιή ηεο παξαπάλσ θαηάηαμεο ηνπ ελ ιφγσ πειάηε,
λα πξνβνχλ ζηελ θαηαρψξηζε ηεο λέαο θαηάηαμεο ζην κεραλνγξαθηθφ
ζχζηεκα.
iv. Αλάινγα κε ηελ θαηάηαμε ησλ πειαηψλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο,
πξνβαίλνπλ ζηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ γηα
θαζεκία απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο, έρνληαο πξνβεί ζηνλ αλαγθαίν, θαηά
πεξίπησζε, έιεγρν θαηαιιειφηεηαο.
v. Μεηά ηελ επαθή κε ηνπο πειάηεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πηνζέηεζε ή κε απφ
απηνχο ηεο επελδπηηθήο ζπκβνπιήο, ελεκεξψλνπλ ην αξρείν επαθψλ κε ηνπο
πειάηεο, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.
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(δ) Οη επελδπηηθέο ζπκβνπιέο κπνξνχλ λα παξέρνληαη απφ ηνπο Δπελδπηηθνχο
πκβνχινπο εγγξάθσο ή / θαη πξνθνξηθψο, φπνπ σο έγγξαθν κπνξεί λα ζεσξείηαη θαη
ειεθηξνληθφ κήλπκα (email) θαη σο πξνθνξηθή παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ, ε
παξνρή ηέηνησλ ζπκβνπιψλ δηα ηειεθψλνπ. Ζ επελδπηηθή ζπκβνπιή πξέπεη λα είλαη
ηεθκεξησκέλε θαη γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη θαη’ ειάρηζην λα πεξηέρεη:
- πλνπηηθή αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο
- Αλαθνξά πεξί ηεο θαηάηαμεο ηνπ επελδπηηθνχ πξνθίι ηνπ πειάηε πξνο ηνλ
νπνίν απεπζχλεηαη, βάζεη ηνπ, θαηά ηα παξαπάλσ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ
θαηαιιειφηεηαο
- Δάλ ν πειάηεο δηαζέηεη ραξηνθπιάθην, αλάιπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ απηνχ
θαη ησλ πξννπηηθψλ πνπ έρεη ην ραξηνθπιάθην απηφ θαη
- Γηαηχπσζε ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο πξνο ηνλ πειάηε. Ζ ζπρλφηεηα
παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ είλαη αληηθείκελν ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο
εηαηξείαο θαη ηνπ πειάηε. κπνξεί λα ζπκθσλεζεί ε παξνρή κίαο,
πεξηζζνηέξσλ, ή ηαθηηθψλ / πεξηνδηθψλ επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ.
(ε) Γηα θάζε παξνρή επελδπηηθήο ζπκβνπιήο πξνο πειάηε ζπληάζζεηαη ζρεηηθή
αλαθνξά ηνπ Δπελδπηηθνχ πκβνχινπ θαη απηή αξρεηνζεηείηαη ζε εηδηθφ αξρείν
(αξρείν παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ). Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο, έρνληαο
πξφζβαζε ζην παξαπάλσ αξρείν, ειέγρεη ηαθηηθά εάλ ε πξνηαζείζα επελδπηηθή
πνιηηηθή ζπλάδεη κε ην επελδπηηθφ πξνθίι ηνπ πειάηε θαζψο θαη εάλ έρεη γίλεη ν
πξνβιεπφκελνο έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο ηνπ πειάηε.
(ζη) ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δηαηξείαο θαη εθφζνλ
ν πειάηεο δηαβηβάδεη εληνιέο κέζσ ηεο Δηαηξείαο βάζεη ησλ ζπκβνπιψλ πνπ
παξέρνληαη, ε Δηαηξεία δχλαηαη λα κελ εηζπξάηηεη επηπξφζζεηε ρξέσζε γηα ηελ
παξνρή ηεο ππεξεζίαο ησλ επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ.
(δ) Οη Δπελδπηηθνί χκβνπινη κεξηκλνχλ ψζηε λα ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη
ζε ζέζε λα εμππεξεηνχλ θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν πθηζηάκελνπο ή λένπο
πειάηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξνχλ επίζεο λα βαζίδνληαη ζε δεκνζηεπκέλεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαιχζεηο γλσζηψλ θαη δηαθεθξηκέλσλ αλαιπηψλ, εηαηξεηψλ θαη
νίθσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ.
(ε) Οη Δπελδπηηθνί χκβνπινη θαζψο θαη θάζε άιιν πξφζσπν ηεο Δηαηξείαο ζα
κεξηκλνχλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
αθνξνχλ ηελ πεξηνπζηαθή θαη πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ πειάηε θαη ησλ νπνίσλ
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ιακβάλνπλ γλψζε θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο.

1.2.3

Καζήθνληα Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ

(α) Ο Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο έρεη σο απνζηνιή ηελ εμέηαζε
θαη αμηνιφγεζε, ζε ζπλερή βάζε, ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαζψο
θαη γεληθφηεξα, ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ,
κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ε
Δηαηξεία ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.
(β) Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ:
- Οξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα νξηζκέλν ή
αφξηζην ρξφλν. Με ηελ ελ ιφγσ απφθαζε δχλαηαη λα νξίδεηαη θαη ν
Αλαπιεξσηήο ηνπ γηα ηελ πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, θαζψο θαη πξφζσπα πνπ ζα
ζπλεπηθνπξνχλ ηνλ Τπεχζπλν Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζην έξγν ηνπ.
- Θα πξέπεη λα είλαη πξφζσπν κε ηδηαίηεξε εκπεηξία θαη γλψζε, ηφζν ζηνλ ηνκέα
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ φζν θαη πεξί ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο κίαο ζπλαθνχο
επηρείξεζεο,
- Θα πξέπεη λα είλαη άξηζηνο γλψζηεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαζψο θαη ηνπ
πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο (Α.Δ.Δ.Γ) κεξηκλψληαο ζε
ζπλερή βάζε λα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηηο φπνηεο εμειίμεηο θαη κεηαβνιέο,
- Θα πξέπεη λα έρεη απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε φια ηα αξρεία θαη κεραλνγξαθηθέο
εθαξκνγέο ηεο Δηαηξείαο,
- Θα πξέπεη λα ραίξεη αλεμαξηεζίαο έλαληη φισλ ησλ Σκεκάησλ ηεο Δηαηξείαο
θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπ, ινγνδνηψληαο κφλν ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην. Γηα ην ιφγν απηφ δελ ζα πξέπεη λα είλαη εθηειεζηηθφ κέινο απηνχ.
Καη’ εμαίξεζε, δελ είλαη αζπκβίβαζηνο ν δηνξηζκφο ηνπ σο κε εθηειεζηηθνχ
κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, εθηφο εάλ δηαθνξεηηθά νξίζεη
ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε απφθαζε ή εγθχθιηφ ηεο.
(γ) Ο Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα αζθεί ην Έξγν ηνπ ρσξίο λα ππφθεηηαη ζε
πεξηνξηζκνχο. Δλδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά:
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- Θα ζεζπίδεη θαη εθαξκφδεη πξφγξακκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ εμέηαζε θαη
αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ, ησλ
κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ ξπζκίζεσλ ηεο Δηαηξείαο.
- ζα ειέγρεη ην βαζκφ δηαθάλεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νξγαλσηηθψλ
ηκεκάησλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ ηνπο θαζψο θαη ην βαζκφ
ακνηβαίνπ ειέγρνπ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ Σκεκάησλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δίδεη
ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο ππάιιεινο είλαη ζε ζέζε, πξνζσξηλά ή κφληκα, λα
ρεηξηζηεί ζε θάζεην βαζκφ ηελ ππφζεζε ελφο πειάηε (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην
παξάδεηγκα φπνπ, ιφγσ έιιεηςεο δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ, ν ίδηνο ππάιιεινο
κεξηκλά γηα ηε ιήςε ηεο ζχκβαζεο κε πειάηε (θαζήθνληα Back Office),
δηαβηβάδεη ηηο εληνιέο ηνπ (θαζήθνληα Σκήκαηνο Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο) θαη ελ
ηέιεη ελεκεξψλεη ν ίδηνο ηνλ πειάηε ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε απηψλ: ε απηή ηελ
πεξίπησζε ν Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζηνλ έιεγρν ηεο νξζήο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο πξνο ηνλ πειάηε, ιφγσ
ηνπ γεγνλφηνο φηη ελ πξνθεηκέλσ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ακνηβαίνπ ειέγρνπ
κεηαμχ ησλ Σκεκάησλ Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο αθελφο θαη Back Office αθεηέξνπ).
- ζα ειέγρεη ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο
θαη ηδίσο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη
εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
Δηαηξείαο, ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεψλ ηεο
- Θα ειέγρεη ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη
ησλ γξακκψλ αλαθνξάο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο
θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ πάζεο θχζεο ππνρξεψζεψλ ηεο,
- Θα ειέγρεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο εξγαζηψλ
(outsourcing), εθφζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε
- Θα πξνηείλεη ηελ πηνζέηεζε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη ζα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή
θαη απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ κέηξσλ απφ ηα ηκήκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ πνπ δηαπηζηψλνληαη θαη ησλ παξαηεξήζεσλ
πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο εθζέζεηο ησλ πάζεο θχζεσο ειέγρσλ.
(δ) Σν παξαπάλσ πξφγξακκα ειέγρνπ εθαξκφδεηαη κε ηε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ θαη
έθηαθησλ ειέγρσλ. Σαθηηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε εηήζηα
βάζε. Ο Τπεχζπλνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δχλαηαη λα δηελεξγεί ειέγρνπο ζε
κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ ηελ παξαπάλσ.
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(ε) Οη έιεγρνη δηελεξγνχληαη κε ηελ εμέηαζε ησλ πάζεο θχζεο ζηνηρείσλ πνπ
αθνξνχλ ηε ζεκαηηθή ελφηεηα εθάζηνπ εμ απηψλ. Αλαιφγσο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο
θαη ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, νη έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ ηελ
εμέηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ππφ έιεγρν αληηθείκελν ή
δεηγκαηνιεπηηθή εμέηαζε.
(ζη) Έθηαθηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
- ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ππάξρνπλ ελδείμεηο βιάβεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο
Δηαηξείαο ή πειαηψλ ηεο θαζψο θαη πηζαλφηεηα δηαηάξαμεο ηεο εχξπζκεο
ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν έιεγρνο έρεη σο ζθνπφ ηελ
αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ θαη ηελ εμαθξίβσζε ηεο έθηαζεο ηπρφλ δεκίαο.
- Σνπιάρηζηνλ δχν θνξέο αλά έηνο, ζε κε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν θαη κε
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ην νπνίν θαζνξίδεη ν Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
(δ) Ο Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ θαη αλαιφγσο ησλ
απνηειεζκάησλ απηνχ, δχλαηαη λα:
- απεπζχλεη ζπζηάζεηο πξνο ην πξνζσπηθφ θαη ηα ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ
νξζή εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεη ζρεηηθέο
παξαιείςεηο.
- δηαπηζηψλεη ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο κε ηηο ζπζηάζεηο απηέο.
- εηζεγείηαη ζηε δηνίθεζε κέηξα γηα ηε ζεξαπεία ηπρφλ αδπλακηψλ πνπ
εληνπίδνληαη ζην πιαίζην ησλ ειέγρσλ ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ,
δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ.
- ππνβάιιεη ζηε δηνίθεζε ηαθηηθέο (ζε εηήζηα βάζε) θαζψο θαη έθηαθηεο (φπνηε
ην θξίλεη ζθφπηκν) εθζέζεηο, κε ηηο νπνίεο πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ άξζε ησλ
δπζιεηηνπξγηψλ ή αδπλακηψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο
Δηαηξείαο.
(ε) Ο Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε βηβιίνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, ζε έγραξηε κνξθή, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε θάζε δηελεξγνχκελν έιεγρν θαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
- ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ,
- ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ,
- ηε ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν έιεγρνο,
- ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ,
- ηηο πξνηάζεηο πξνο ηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο
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- ηηο απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δηαηξείαο.
(ζ) Ο Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηήξεζε εηδηθνχ
αξρείνπ ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα ζρεηηδφκελα κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν έγγξαθα
(εζσηεξηθή αιιεινγξαθία ηνπ ηκήκαηνο κε ηα ηκήκαηα ηεο Δηαηξείαο, έγγξαθα ηνπ
ηκήκαηνο ζηα νπνία πξνβιέπνληαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, αληίγξαθα γξαπηψλ
ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ εθζέζεσλ ηνπ Τπεχζπλνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πξνο ηα
αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην). ην
πιαίζην ηεο ηήξεζεο ηνπ ελ ιφγσ αξρείνπ, ν Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ έρεη
ηελ επρέξεηα λα πξνβαίλεη ζε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαηαραξνχκελσλ εγγξάθσλ (π.ρ.
αλά ππφζεζε, αλά έηνο θιπ) ελεκεξψλνληαο ζρεηηθψο ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο. Σν
ελ ιφγσ αξρείν ηεξείηαη ζε έγραξηε κνξθή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε
(5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ ειέγρνπ.
(η) Ο Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηεξεί νλνκαζηηθά γηα θάζε πηζηνπνηεκέλν
ζηέιερνο πνπ απαζρνιεί, αξρείν ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλδεημε:
- ηνπ θαηερφκελνπ ηίηινπ πηζηνπνίεζεο
- ηνπ ρξφλνπ πηζηνπνίεζεο
Σν αξρείν απηφ ηεξείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 3 εηψλ απφ ην ρξφλν πνπ ην θάζε
πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο παχεη λα απαζρνιείηαη ζηελ Δηαηξεία.
(ηα) Δπηπιένλ, Ο Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεξεί, νλνκαζηηθά γηα θάζε
ζηέιερνο ηεο Δηαηξείαο, αξρείν ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη ινηπέο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρεη
παξαθνινπζήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζήο ηνπ ζηελ Δηαηξεία. ην αξρείν
απηφ αλαθέξνληαη:
- ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο
- ν θνξέαο πνπ δηνξγάλσζε ην ζρεηηθφ πξφγξακκα
- ε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
- ηπρφλ ηίηινο (πηπρίν, βεβαίσζε θιπ.) πνπ ρνξεγήζεθε ζην θάζε ζηέιερνο κεηά
ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Σν αξρείν απηφ ηεξείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 3 εηψλ απφ ην ρξφλν πνπ ην θάζε
πηζηνπνηεκέλν ζηέιερνο παχεη λα απαζρνιείηαη ζηελ Δηαηξεία.

1.2.4

Καζήθνληα Σκήκαηνο Λνγηζηεξίνπ
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(α) Σν Σκήκα Λνγηζηεξίνπ ηεο Δηαηξείαο ζα ιεηηνπξγεί απφ έλα Λνγηζηή κε ηε
ζπλδξνκή ηνπ ηκήκαηνο Γξακκαηείαο ηεο Δηαηξείαο. Ο Λνγηζηήο ζα πξέπεη λα πιεξνί
ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, είηε απηφο απαζρνιείηαη κε
ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία (ζχκβαζε εξγαζίαο), είηε ελεξγεί κε
ζρέζε παξνρήο αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ (ζχκβαζε έξγνπ).
(β) Σα θαζήθνληα ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηεξίνπ ηεο Δηαηξείαο ζα ζπλίζηαληαη γεληθψο
ζηελ ηήξεζε φισλ ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία,
ηφζν ζε επίπεδν θνξνινγηθνχ δηθαίνπ (θψδηθαο βηβιίσλ – ζηνηρείσλ, θψδηθαο
εηζνδήκαηνο θιπ), φζν θαη ζε επίπεδν εηαηξηθνχ (λ. 2190/1920), εξγαηηθνχ δηθαίνπ
αιιά θαη δηθαίνπ ηεο θεθαιαηαγνξάο. Μεηαμχ ησλ θαζεθφλησλ απηψλ ζα είλαη
ελδεηθηηθά θαη ηα αθφινπζα:
- πγθέληξσζε θαη ππνβνιή ζηνηρείσλ θαη θαηαζηάζεσλ ζηηο θάζε είδνπο
αξκφδηεο αξρέο (ελδεηθηηθά, Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο, Τπνπξγείν
Αλάπηπμεο, ηκήκα Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ, Ίδξπκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο –ΗΚΑ- θιπ).
- χληαμε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηζνδπγίσλ θαη ηζνινγηζκψλ.
- Καηάξηηζε Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ.
- χληαμε θαηαζηάζεσλ κηζζνδνζίαο θαη ππνβνιή ηνπο φπνπ απαηηείηαη (ι.ρ.
Τπνπξγείν Δξγαζίαο -Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο-, Η.Κ.Α θιπ).
- Παξαθνινχζεζε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ησλ αζθαιηζηηθψλ
νξγαληζκψλ θαη δεκνζίσλ ηακείσλ.
- Δηήζηα θαη Μεληαία χληαμε θαηαζηάζεσλ πξνυπνινγηζηηθψλ δαπαλψλ.
(γ) Δηδηθφηεξα, ν Τπεχζπλνο Λνγηζηεξίνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζηεξίνπ, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο, ηελ
ζχληαμε (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ δηνίθεζε) θαη παξαθνινχζεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ,
ηελ ζχληαμε θαη θαηάζεζε ησλ απαξαηηήησλ εθζέζεσλ γηα ηελ Δπάξθεηα Κεθαιαίσλ
θαη ηνπ ζπληειεζηή θεξεγγπφηεηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ηηο
αξκφδηεο αξρέο. Δπίζεο αζθεί ηελ θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηηθψλ
ξνψλ ηεο Δηαηξείαο γηα ην ζθνπφ ηεο θαηαρψξηζήο ηνπο ζηα βηβιία απηήο θαζψο θαη
ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο κέξηκλαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
εηαηξείαο ζε ζέκαηα επάξθεηαο θεθαιαίσλ θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
εχξπζκεο ζπλεξγαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κε ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο
εηαηξείαο.
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(δ) Σν ηκήκα είλαη πιήξσο κεραλνγξαθεκέλν ζε φιεο ηνπ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη
ινγηζηηθέο ηνπ εξγαζίεο ππνζηεξίδνληαη απφ θαηάιιειν ινγηζκηθφ.
(ε) Ζ ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο Δηαηξείαο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ε
Δηαηξεία λα δχλαηαη, εθφζνλ ηεο δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, λα
ππνβάιεη εγθαίξσο ζε απηή νηθνλνκηθέο εθζέζεηο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή
θαη αθξηβή εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζήο ηεο θαη είλαη ζχκθσλεο κε
ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα θαη θαλφλεο.

1.2.5

Καζήθνληα Σκήκαηνο Σακείνπ Υξεκάησλ - Δπηηαγψλ

(α) Ο ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ (Σακίαο) ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζπληνληζκφ
ηνπ ηακείνπ ρξεκάησλ θαη ηνπ ηακείνπ επηηαγψλ.
(β) Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σακείνπ Υξεκάησλ - Δπηηαγψλ ππάγνληαη
ηα εμήο:
- Δπζχλε Σακεηαθψλ Ρνψλ (Cash Flow) πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαθνινχζεζεο
θαη είζπξαμεο νπνησλδήπνηε νθεηινκέλσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ ηηο
ζπλεξγαδφκελεο ΔΠΔΤ.
- Έθδνζε / νπηζζνγξάθεζε επηηαγψλ
- Πιεξσκή πάγησλ εμφδσλ (ελνίθην ΓΔΖ, ΟΣΔ, θ.ι.π.)
- Κιείζηκν ηακείνπ θαζεκεξηλψο
- πκθσλία ινγαξηαζκψλ φςεσο κε ζπλεξγαδφκελεο Σξάπεδεο
- Παξαθνινχζεζε λνκηκνπνηεηηθψλ ηεο Δηαηξείαο ζε ηξάπεδεο, ζπλεξγαδφκελεο
εηαηξείεο θαη επηθαηξνπνίεζή ηνπο.
- Πιεξσκή δηαθφξσλ πξνκεζεπηψλ
- Δίζπξαμε κεηξεηψλ / επηηαγψλ
- Απνδνρή ζπλαιιαγκαηηθψλ
- Έθδνζε απνδείμεσλ
(γ) ην ηακείν ρξεκάησλ δηελεξγείηαη θαζεκεξηλφο έιεγρνο φισλ ησλ απνδείμεσλ
εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ηακείνπ, έιεγρνο ησλ εληνιψλ
πιεξσκψλ πνπ έξρνληαη απφ άιια ηκήκαηα, έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζζέηεη
ρεηξφγξαθα ν Σακίαο ζηηο απνδείμεηο είζπξαμεο θαη εληάικαηα πιεξσκήο, έιεγρνο
ηεο γλεζηφηεηαο, ηνπ αχμνληνο αξηζκνχ θαη ησλ πνζψλ ησλ επηηαγψλ.
(δ) Ο Σακίαο έρεη ηελ επζχλε παξαθνινχζεζεο ηεο έθδνζεο θαη δηαθίλεζεο επηηαγψλ
ηεο Δηαηξείαο. Γηα θάζε επηηαγή πνπ εθδίδεη, ζα ηεξεί κεηξψν επηηαγψλ κε
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θαηαγξαθή αλαιπηηθά ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ βηβιηαξίνπ θαηά αχμνπζα
αξίζκεζε θαη εκεξνινγηαθή ζεηξά. Θα κεξηκλά ψζηε νη επηηαγέο λα είλαη λνκίκσο
ππνγεγξακκέλεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην Καηαζηαηηθφ θαη ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο
ησλ εηαηξηθψλ νξγάλσλ. ε πεξίπησζε εμάληιεζεο ησλ πθηζηακέλσλ εληχπσλ
(κπινθ) νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη, ζε πεξίπησζε πνπ
ιάβεη ζρεηηθή εληνιή, λα ππνβάιεη ζηελ εθάζηνηε ζπλεξγαδφκελε Σξάπεδα αίηεζε
γηα ηελ έθδνζε λένπ κπινθ. Γηα ηελ αθχξσζε επηηαγψλ απαηηείηαη κνλνγξαθή ηνπ
Σακία θαη θαηαγξαθή ηνπο ζε εηδηθφ έληππν. Οη επηηαγέο ζα πξέπεη λα αθπξψλνληαη
θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Οη αθπξσκέλεο
επηηαγέο θπιάζζνληαη απφ ηνλ Σακία θαη επηζηξέθνληαη ζηελ Σξάπεδα.
(ε) Ο Σακίαο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη ηφζν κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, φζν
θαη κε ηνλ Δζσηεξηθφ Διεγθηή ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηέο ηνπ θαη δηθαηνχηαη λα δεηά,
γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπ θαζεθφλησλ, ηε ζπλδξνκή ηνπ Σκήκαηνο
Γξακκαηείαο.
(ζη) Σν ηκήκα είλαη πιήξσο κεραλνγξαθεκέλν ζε φιεο ηνπ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη
ινγηζηηθέο ηνπ εξγαζίεο ππνζηεξίδνληαη απφ θαηάιιειν ινγηζκηθφ.
(δ) Σν ηκήκα απηφ ζα δχλαηαη λα ζπγρσλεχεηαη κε ην ηκήκα Λνγηζηεξίνπ. ε απηή
ηελ πεξίπησζε, ν Τπεχζπλνο Λνγηζηεξίνπ ζα κπνξεί λα εθηειεί θαη θαζήθνληα
Σακία.

1.2.6

Καζήθνληα Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο (Back Office)

(α) Σν Σκήκα Τπνζηήξημεο (Back Office) ηειεί ππφ ην Σκήκα Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο
Δληνιψλ θαη ζθνπφο ηνπ είλαη λα ππνζηεξίδεη θαη επηθνπξεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ηειεπηαίνπ. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ κπνξνχλ λα επηηεινχληαη θαη απφ ην Σκήκα
Γξακκαηείαο.
(β) Δηδηθφηεξα ην Σκήκα Τπνζηήξημεο εθηειεί ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο:
- Υνξεγεί ζρέδηα ζπκβάζεσλ θαη ινηπψλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ ζηνπο
ππνςήθηνπο πειάηεο ηεο Δηαηξείαο θαη κεξηκλά γηα ηε ιήςε ησλ ππνγεγξακκέλσλ
ζπκβάζεσλ εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ, ειέγρνληαο ηε γλεζηφηεηα ησλ ππνγξαθψλ
(ζπληζηάηαη

ε

ιήςε

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ

πιεξεμνπζίνπ,

άιισο

απιή

εμνπζηνδφηεζε κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο απφ αζηπλνκηθφ ηκήκα, Κ.Δ.Π.,
Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ή Σξάπεδα).
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- ε πεξίπησζε χπαξμεο εμνπζηνδνηήζεσλ απφ πειάηεο πξνο άιινπο πειάηεο ή /
θαη ηξίηα πξφζσπα, ιακβάλνπλ ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ειέγρνληαο ην γλήζην
ππνγξαθήο (ε παξαπάλσ ζχζηαζε ηζρχεη θη εδψ).
- Λακβάλεη ζρέδηα ζπκβάζεσλ απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ΔΠΔΤ, ηα παξαδίδεη
ζηνπο πειάηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ παξάδνζε ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ θαζψο
θαη θάζε άιινπ απαξαίηεηνπ εγγξάθνπ ζηηο ΔΠΔΤ.
- ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, αθνχ ζπκβνπιεπζεί ην
Ννκηθφ χκβνπιν, δεηά ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα γηα ηελ απφδεημε
ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ απηνχ πξνζψπνπ.
- Μεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν πκκφξθσζεο γηα ηελ Πξφιεςε
Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Π.Ν.Δ.Δ.Γ),
θξνληίδεη ψζηε ε Δηαηξεία, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο πξνο
ηνλ πειάηε, έρεη ιάβεη φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα γηα ην ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ
ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο.
- Γεληθψο κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε θαη ρνξήγεζε ζηνλ πειάηε φισλ ησλ
απαξαίηεησλ εγγξάθσλ θαη ηελ απνζηνιή θάζε απαηηνχκελεο ελεκέξσζεο πξνο
απηφλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην θεθάιαην 2.2. ηνπ παξφληνο κε ηίηιν
«Γηαδηθαζία ηήξεζεο ησλ Καλφλσλ ηεο MiFID».
- Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε αξρείνπ ζπκβάζεσλ ησλ πειαηψλ.
- Σεξεί εηδηθφ αξρείν εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο κε πειάηεο,
ΔΠΔΤ, επνπηηθέο αξρέο θαη θάζε άιιν πξφζσπν ή θνξέα.
- Φξνληίδεη ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα φια ηα απαξαίηεηα έληππα γηα ηελ νξζή
θαηαγξαθή ησλ εληνιψλ εθ κέξνπο ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο Λήςεο θαη
Γηαβίβαζεο ηεο Δηαηξείαο (Έληππα Καηαγξαθήο Δληνιψλ).
- Λακβάλεη φια ηα έληππα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαγξαθή ησλ εληνιψλ θαη ηα
αξρεηνζεηεί.
- Πξνβαίλεη εκεξεζίσο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο Λήςεο θαη
Γηαβίβαζεο, ζε πηζηνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο ησλ πξάμεσλ ηεο εκέξαο
αληηπαξαβάιινληαο

ηα

ζρεηηθά

πξνπηλαθίδηα

ή

εκεξήζηεο

θαηαζηάζεηο

ζπλαιιαγψλ πνπ απνζηέιινπλ νη ζπλεξγαδφκελεο ΔΠΔΤ.
- Δίλαη ππεχζπλν γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηηο εθηειεζζείζεο
(ή κε εθηειεζζείζεο) εληνιέο ηνπο (θαη ηνπο ιφγνπο κε εθηέιεζεο, εάλ πξφθεηηαη
γηα κε εθηειεζζείζεο εληνιέο), ηα ππφινηπά ηνπο (ρξεκαηηθά ή ζε ηίηινπο) θαζψο
θαη ηελ παξάδνζε ησλ πηλαθηδίσλ ζε απηνχο, εάλ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηελ ΔΠΔΤ,
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ε παξάδνζε απηψλ λα γίλεηαη απφ ηελ Δηαηξεία. Ζ ελεκέξσζε ηνπ πειάηε, ηφζν
ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπ φζν θαη θαηά ην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην,
ζα γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2.3.4 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
- Δίλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαθχιαμε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ θαη
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζχλαςεο ζχκβαζεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ καδί ηνπο ή θαη
κεηαγελέζηεξα.

1.2.7

Καζήθνληα Σκήκαηνο Γξακκαηείαο

(α) θνπφο ηεο Γξακκαηείαο είλαη ε ππνζηήξημε φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο ζε
ζέκαηα ελεκέξσζεο, αιιεινγξαθίαο, παξαγσγήο εληχπσλ θαη εθζέζεσλ γηα
εζσηεξηθή ρξήζε ή πξνο ηξίηνπο θαζψο θαη εμππεξέηεζε πειαηψλ φηαλ πξφθεηηαη γηα
παξνρή πιεξνθνξηψλ δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο. Σν ηκήκα απηφ ηεο Δηαηξείαο πξέπεη
λα ιεηηνπξγεί θάζε εξγάζηκε εκέξα θαη ηνπιάρηζηνλ θαηά ηηο ψξεο απφ 10:00 έσο
18:00 εκεξεζίσο, ηφζν δηα ηεο απηνπξφζσπεο παξνπζίαο ελφο ηνπιάρηζηνλ αηφκνπ
ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο, φζν θαη δηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηειεθσληθνχ ζπζηήκαηνο
θαη απάληεζεο ζηα ηειεθσλήκαηα.
(β) Δπηπιένλ, ε Γξακκαηεία νθείιεη λα παξέρεη θάζε ινγήο ζπλδξνκή θαη ππνζηήξημε
ζην ηκήκα Λνγηζηεξίνπ, ζην Σακείν Υξεκάησλ / Δπηηαγψλ θαζψο θαη ζην ηκήκα
Τπνζηήξημεο (Back Office) δηεθπεξαηψλνληαο φιεο ηηο πιηθέο ελέξγεηεο πνπ ηνπ
αλαηίζεληαη (πιεξσκή ινγαξηαζκψλ, θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο,
είζπξαμε επηηαγψλ, εθηχπσζε εληχπσλ θιπ).
(γ) ηα θαζήθνληα ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο αλήθεη θαη ε δηαρείξηζε αλαισζίκσλ.
Δηδηθφηεξα, ε Γξακκαηεία ζα πξέπεη λα ειέγρεη θαζεκεξηλά ηηο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο
ζε αλαιψζηκα είδε (ι.ρ. γξαθηθή χιε, εμαξηήκαηα ζπζθεπψλ, θιπ) θαη ζε
ζπλελλφεζε κε ην Σακείν Υξεκάησλ / Δπηηαγψλ, λα θξνληίδεη ψζηε λα ππάξρνπλ
θαζεκεξηλά ζην Σακείν ηεο Δηαηξείαο ηα ειάρηζηα απαξαίηεηα κεηξεηά γηα ηελ
αγνξά απηψλ ησλ αλαισζίκσλ. Κάζε ζρεηηθή δαπάλε ζα πξέπεη λα ηπγράλεη ηεο
πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δπίζεο γηα θάζε αγνξά ε
Γξακκαηεία ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε λα εθδνζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή ην
αληίζηνηρν θνξνινγηθφ ζηνηρείν ην νπνίν θαη ζα παξαδνζεί ζην Λνγηζηήξην πξνο
θαηαρψξηζε.
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(δ) Οη εξγαδφκελνη ζηελ Γξακκαηεία είλαη πξφζσπα πνπ ραίξνπλ ηεο εκπηζηνζχλεο
ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ πειαηψλ. Δίλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη
ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο θαη γλσξίδνπλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο
αλάιεςεο ηεο εξγαζίαο ηνπο φηη κέξνο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο είλαη θαη ε δηαζθάιηζε
ηνπ απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο πειάηεο απφ ζηνηρεία μέλα κε
ηελ εηαηξεία θαη κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ κέζα ζε απηή. Σν
Σκήκα Γξακκαηείαο κπνξεί λα επηηειεί θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Back Office.

1.2.8

Καζήθνληα Τπεχζπλνπ Μεραλνξγάλσζεο

(α) Βαζηθή κέξηκλα ηεο Δηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηε κεραλνξγάλσζε

είλαη ε

αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ
κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ε κέζσ ηνπ κεραλνγξαθηθνχ
εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ επεμεξγαζία, θχιαμε θαη
αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
Δηαηξείαο.
(β) Ο Τπεχζπλνο Μεραλνξγάλσζεο ζα έρεη ηελ επηκέιεηα ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηεο Δηαηξείαο, ηεο θαηάιιειεο επηινγήο θαη
ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ (hardware), ηεο ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ηνπ
εμνπιηζκνχ (ή ηεο αλάζεζεο ηεο ζπληήξεζεο ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε κε ηελ
παξάιιειε επίβιεςε εθ κέξνπο ηνπ), ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα
κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα, ηεο αγνξάο θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ (software) θαη
ηεο πξνζζήθεο λέσλ φπνπ απαηηείηαη. Δπίζεο, ζα κεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο (εηζάγνληαο ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα antivirus) θαζψο
θαη αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ (back up) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα
νξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
(γ) Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ν Τπεχζπλνο Μεραλνξγάλσζεο ζα κεξηκλά, θαηφπηλ
εληνιήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ παξνρή θσδηθψλ / θιεηδάξηζκσλ
(passwords) ζηα εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλα γηα ηε ρξήζε ηεο θάζε εθαξκνγήο
πξφζσπα θαη γηα ηελ αθχξσζε / απελεξγνπνίεζε ησλ θσδηθψλ απηψλ εθφζνλ δνζεί
ηέηνηα εληνιή απφ ηε Γηνίθεζε.
(δ) Ο Τπεχζπλνο Μεραλνξγάλσζεο ζα κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηζηνξηθνχ αξρείνπ
φισλ ησλ πξνζβάζεσλ ζην ζχζηεκα δηαθπιάζζνληαο ην αλαιινίσην ησλ δεδνκέλσλ
απηψλ θαη ζα δίδεη απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζηνλ Τπεχζπλν Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
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(ε) Ο Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ειέγρεη θαη παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ
επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ απφ κέξνπο ηνπ Τπεπζχλνπ Μεραλνξγάλσζεο. Γηα ην
ζθνπφ απηφ ζα έρεη απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο
θαη φια ηα ειεθηξνληθά αξρεία.
(ζη) Σέινο, απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο έρεη θαη ν
Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο γηα ηελ Πξφιεςε Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ
Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, ή ν Αλαπιεξσηήο ηνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ
Τπεπζχλνπ.
(δ) Γηα ην ζθνπφ ηεο παξαπάλσ απεξηφξηζηεο πξφζβαζεο ζα ρνξεγεζεί ηφζν ζηνλ
Τπεχζπλν Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, φζν θαη ζηνλ Τπεχζπλν πκκφξθσζεο, εηδηθφο
θσδηθφο (password) γηα πξφζβαζε ζε φιεο ηηο κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο ηεο
Δηαηξείαο.
(ε) Σέινο, ν Τπεχζπλνο Μεραλνξγάλσζεο ζα κεξηκλά γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ
απνξξήηνπ ησλ πεξηερνκέλσλ ζηα αξρεία ηεο Δηαηξείαο πιεξνθνξηψλ έλαληη ηξίησλ
πξνζψπσλ ή θαη ππαιιήισλ ηεο Δηαηξείαο κε ερφλησλ πξφζβαζε ζε απηά, είηε νη
πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή / πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ,
είηε ηα επηρεηξεκαηηθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο ίδηαο ηεο Δηαηξείαο, ζην κέηξν
πνπ νη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απφ ηε θχζε ηνπο πξνζηηέο ζην επξχ θνηλφ.
(ζ) Σα θαζήθνληα ηνπ Τπεχζπλνπ Μεραλνξγάλσζεο κπνξνχλ λα ηχρνπλ εμσηεξηθήο
αλάζεζεο (outsourcing). ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηεο Δηαηξείαο λα κεξηκλήζεη ψζηε λα ηεξεζνχλ νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.

1.2.9

Καζήθνληα Τπεχζπλνπ χζηαζεο Πειαηείαο

(α) Ο Τπεχζπλνο χζηαζεο Πειαηείαο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε, κε
ζπγθαηαιεγφκελε ζηηο «επελδπηηθέο ππεξεζίεο», δξαζηεξηφηεηα ηεο ζχζηαζεο
πειαηείαο επί φισλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, φπσο ε ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. (δ) ηεο Δηζαγσγήο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
(β) Δηδηθφηεξα, ν Τπεχζπλνο χζηαζεο Πειαηείαο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ αλεχξεζε
ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο ζα ζπζηαζεί ε πειαηεία ηεο Δηαηξείαο, γηα
ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ηεο ζχζηαζεο απηήο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο πειαηείαο
θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο ζχζηαζεο πειαηείαο εθ κέξνπο ηεο εθάζηνηε ζπλεξγαδφκελεο επηρείξεζεο.
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(γ) Ο Τπεχζπλνο χζηαζεο Πειαηείαο πξέπεη λα θαζηζηά μεθάζαξν πξνο ηνπο
πειάηεο φηη νπδεκία εηαηξηθή ζρέζε (πέξαλ ηεο ζχζηαζεο πειαηείαο) πθίζηαηαη
κεηαμχ, αθελφο ηεο Δηαηξείαο θαη αθεηέξνπ ηεο εθάζηνηε ζπλεξγαδφκελεο
επηρείξεζεο. Χο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη νπδεκία
επζχλε θέξεη ε Δηαηξεία ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε πηαίζκα θαηά ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ ηεο ζπλεξγαδφκελεο ππεξεζίαο, νχηε βεβαίσο εγγπάηαη ην απνηέιεζκα
ηεο ππεξεζίαο απηήο.

1.2.10

Καζήθνληα Τπεχζπλνπ πκκφξθσζεο γηα ηελ Πξφιεςε ηεο

Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη Αλαπιεξσηή.
(α) Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεο Δηαηξείαο θαη σο έλα εθ ησλ δχν επνπηηθήο θχζεσο νξγάλσλ ηεο Δηαηξείαο (ην
άιιν είλαη ν Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ) είλαη πξφζσπν κε αμηφινγε εκπεηξία
θαη γλψζε, ηφζν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα, φζν θαη ηεο
εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλαθψλ επηρεηξήζεσλ ελ γέλεη.
(β) Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο επνπηεχεη ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία (ζήκεξα: Ν. 3691/2008) θαζψο θαη απφ ηηο
ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ επνπηηθψλ αξρψλ (αξρή πξφιεςεο, Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο).
(γ) Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο θηλείηαη κε βάζε ην Δγρεηξίδην κε ηίηιν «Μέηξα γηα
ηελ Πξφιεςε ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο», πνπ
παξαηίζεηαη θαησηέξσ ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο ζα
πξέπεη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ λα ειέγρεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη επάξθεηα ηνπ
Δγρεηξηδίνπ θαη εάλ απαηηείηαη, λα εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ
ηξνπνπνίεζή ηνπ.
(δ) Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επνπηείαο ηελ νπνία
αζθεί, έρεη απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε φια ηα αξρεία θαη ηηο κεραλνγξαθηθέο
εθαξκνγέο ηεο Δηαηξείαο.
(ε) Με ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί δηνξηζκνχ
Τπεπζχλνπ γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο
Γξαζηεξηφηεηεο,

δηνξίδεηαη

ππνρξεσηηθά

θαη

ν

Αλαπιεξσηήο

απηνχ.

Ο

Αλαπιεξσηήο αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ Τπεχζπλνπ πκκφξθσζεο, είηε φηαλ απηφο
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γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απνπζηάδεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ, είηε φηαλ ηνπ αλαηεζεί ξεηά
απφ ηνλ ίδην ηνλ Τπεχζπλν πκκφξθσζεο.

1.2.11

Καζήθνληα Ννκηθνχ πκβνχινπ

(α) Ο Ννκηθφο χκβνπινο ηεο Δηαηξείαο πξέπεη λα είλαη Γηθεγφξνο, έρσλ άδεηα
εμαζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ απφ ηνλ νηθείν Γηθεγνξηθφ χιινγν, ε νπνία λα
είλαη ζε ηζρχ θαη λα κελ ηειεί ζε αλαζηνιή. Καηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
πξέπεη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ «Κψδηθα Πεξί Γηθεγφξσλ» θαη ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο Γηθεγφξσλ.
(β) Ζ Δηαηξεία πξέπεη αλά πάζα ζηηγκή λα έρεη πξφζβαζε ζηηο ζπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ θαηά πξνηεξαηφηεηα. Ο Ννκηθφο χκβνπινο ζα
πξέπεη λα θαιείηαη λα ειέγρεη ηηο ζπκβάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα ππνγξάςεη ε Δηαηξεία
πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπο, εθφζνλ ην ζρέδην ηεο εθάζηνηε ζχκβαζεο δίδεηαη απφ ηνλ
αληηζπκβαιιφκελν. Δπίζεο ν Ννκηθφο χκβνπινο ζα ζπληάζζεη ζρέδηα ζπκβάζεσλ
πνπ πξφθεηηαη λα δίδεη ε Δηαηξεία πξνο ηξίηνπο γηα ππνγξαθή θαη ζα γλσκνδνηεί
θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα θάζε ζέκα πνπ ζα αλαθχπηεη.
Δπίζεο, θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηνπ ηκήκαηνο Τπνζηήξημεο ζα ειέγρεη ηα
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λέσλ πειαηψλ θαζψο θαη ζα ππνδεηθλχεη ηα θαηάιιεια θαη
απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ επαξθή λνκηκνπνίεζε ησλ πειαηψλ απηψλ.
(γ) Ο Ννκηθφο χκβνπινο ζα εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία ελψπηνλ Γηθαζηεξίσλ αιιά
θαη Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ, ζπληάζζνληαο θαη ππνβάιινληαο, φπνπ απαηηείηαη, θάζε
απαξαίηεην έγγξαθν.
(δ) Ο αξκφδηνο ππάιιεινο πνπ ζα επηθνηλσλεί θάζε θνξά κε ην Ννκηθφ χκβνπιν,
νθείιεη λα ηνπ παξέρεη μεθάζαξεο νδεγίεο θαη λα ηνπ εμηζηνξεί ηα πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά θαηά ηξφπνλ ψζηε ν Ννκηθφο χκβνπινο λα κπνξεί λα πεηχρεη ηελ
θαιχηεξε δπλαηή εθπξνζψπεζε γηα ηελ Δηαηξεία.
(ε) ε πεξίπησζε πνπ ν Ννκηθφο χκβνπινο ακείβεηαη κε ην ζχζηεκα ηεο
σξνρξέσζεο, ν εθάζηνηε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ ππάιιεινο ηεο Δηαηξείαο, νθείιεη
λα ελεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζρεηηθά κε ηνλ αθξηβή ρξφλν ηεο
ζπλεξγαζίαο ηνπ, πξνθεηκέλνπ ην ηειεπηαίν λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη ην
δαπαλεζέληα ρξφλν θαη ηηο ζπλαθφινπζεο ακνηβέο.
(ζη) ε πεξίπησζε πνπ, ιφγσ ηεο εμεηδηθεπκέλεο θχζεο θάπνηαο δηθαζηηθήο
ππφζεζεο, ή ιφγσ ηνπ ηφπνπ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ πξφθεηηαη λα
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εθδηθαζζεί, απαηηεζεί ε εθπξνζψπεζε απφ άιινλ Γηθεγφξν, ν Ννκηθφο χκβνπινο
ζα πξέπεη λα παξάζρεη θάζε δπλαηή ζπλδξνκή θαη πιεξνθνξία ζην Γηθεγφξν απηφ.

Αλάιπζε Γηαδηθαζηώλ ηεο Δηαηξείαο

2.

2.1.

Γηαδηθαζία Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνύ

2.1.1

Γηαδηθαζία πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ

(α) Σν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο ζα επηιέγεηαη θαηφπηλ ελδειερνχο εμέηαζεο ηεο
γλψζεο, ηεο εκπεηξίαο, ηεο ηθαλφηεηαο, ηεο εξγαηηθφηεηαο θαη ηνπ αθέξαηνπ ηνπ
ραξαθηήξα ηνπ εθάζηνηε ππνςήθηνπ εξγαδφκελνπ.
(β) Γηα ηελ εμέηαζε ππνςήθηνπ εξγαδφκελνπ ηεο Δηαηξείαο απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ:
- ε παξάδνζε βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο, κε αλαθνξά θαη’ ειάρηζην ζε ζηνηρεία
ηαπηφηεηνο, ζπνπδέο, γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη ηπρφλ πξνυπεξεζία θαη
- απηνπξφζσπε ζπλέληεπμε (interview) απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ή ηπρφλ πξνζψπνπ πνπ απηφο ζα νξίζεη.
(γ) ε πεξίπησζε πξφζιεςεο ππαιιήινπ, απηφο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ζπλάςεη κε
ηελ Δηαηξεία ζχκβαζε εξγαζίαο κε φξνπο πνπ ζα εγθξίλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
(δ) Με ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο εξγαζίαο, απνζηέιιεηαη άκεζα αληίγξαθφ ηεο ζηνλ
Τπεχζπλν Λνγηζηεξίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ηεο δηελέξγεηαο φισλ ησλ απαξαίηεησλ
γλσζηνπνηήζεσλ θαη ελεξγεηψλ ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ δεκφζησλ αξρψλ θαη θνξέσλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ζ δηαδηθαζία πξφζιεςεο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα
αθφινπζα:
- Αλαγγειία πξφζιεςεο ζηνλ ΟΑΔΓ,
- Καηαρψξεζε ζην βηβιίν λενπξνζιακβαλφκελσλ ΗΚΑ,
- πγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ελεκέξσζε ηνπ κεραλνγξαθεκέλνπ αξρείνπ
εξγαδνκέλσλ.
(ζη) Καηά ηελ πξψηε εκέξα εξγαζίαο ηνπ λένπ εξγαδφκελνπ ν Γηεπζπληήο /
Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο αλαιακβάλεη λα ηνλ ελεκεξψζεη γηα γεληθά ζέκαηα, φπσο ην
ηζηνξηθφ ηεο Δηαηξείαο, ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο πξνζσπηθνχ (ι.ρ. σξάξην) θαη ην
νξγαλφγξακκα ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο, ν Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα
παξαδίδεη αληίγξαθν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ζε θάζε λέν
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ππάιιειν, επηζεκαίλνληάο ηνπ ην γεγνλφο φηη ζα πξέπεη πάληα λα ιεηηνπξγεί κε βάζε
ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Καλνληζκνχ.
(δ) Καηφπηλ ν λενπξνζιεθζείο κεηαβαίλεη ζην Σκήκα ηνπ, φπνπ μεθηλάεη ε δηαδηθαζία
ελεκέξσζεο θαη έληαμεο ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ. Με βάζε ην
πξφγξακκα πνπ αθνινπζήζεθε ελεκεξψλεηαη θαη ην αξρείν εθπαίδεπζεο ηνπ
εξγαδνκέλνπ.

2.1.2

Γηαδηθαζία ειέγρνπ πξνζσπηθνχ

(α) Κάζε εξγαδφκελνο ηεο Δηαηξείαο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ ηεξαξρηθψο αλσηέξνπ
ηνπ. Σα κέιε ελφο Σκήκαηνο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Πξντζηακέλνπ / Γηεπζπληή
ηνπ Σκήκαηνο απηνχ. Κάζε αζθνχκελνο γηα ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ζα
ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεκέλνπ ζηειέρνπο, ελψ φινη νη
Πξντζηάκελνη / Γηεπζπληέο ησλ Σκεκάησλ ζα ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ρεηηθψο βι. ην Οξγαλφγξακκα ηεο Δηαηξείαο (πην πάλσ).
(β) Κάζε ππάιιεινο ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ηνπ
ηεξαξρηθψο αλσηέξνπ ηνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε, απηέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί ηηο ππνδείμεηο ηνπ Τπεχζπλνπ
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ή ηνπ Τπεχζπλνπ πκκφξθσζεο Π.Ν.Δ.Δ.Γ. ζηα ζέκαηα πνπ
άπηνληαη ηεο επνπηείαο ηνπο. ε πεξίπησζε χπαξμεο αληηθαηηθψλ ή / θαη
ζπγθξνπφκελσλ εληνιψλ, ν ππάιιεινο πνπ ιακβάλεη απηέο ηηο εληνιέο εθζέηεη ηελ
θαηάζηαζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη δεηά ζρεηηθέο νδεγίεο.
(γ) ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ νδεγηψλ θαη εληνιψλ εθ κέξνπο ηνπ ππαιιήινπ,
θαζψο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάιιεινο επηδεηθλχεη αλάξκνζηε / θαθή / αλεχζπλε
ζπκπεξηθνξά, ή / θαη γεληθψο δελ εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ θαηά ηνλ θαιχηεξν
δπλαηφ ηξφπν, ν ηεξαξρηθψο αλψηεξνο, αξρηθά ζα απεπζχλεη ζπζηάζεηο πξνο ηνλ
ππάιιειν θαη ζηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ν ππάιιεινο δε ζπκκνξθψλεηαη, ζα πξνβαίλεη
ζε ζρεηηθή αλαθνξά ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνθεηκέλνπ ην ηειεπηαίν λα ιάβεη
ηα θαηάιιεια κέηξα.

2.1.3

Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ

(α) ε πεξίπησζε πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην δεηήζεη, νη Γηεπζπληέο /
Πξντζηάκελνη ησλ Σκεκάησλ ζα παξαδίδνπλ έθζεζε αμηνιφγεζεο θαζελφο απφ ηνπο
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απαζρνινχκελνπο ζην Σκήκα ηνπ νπνίνπ πξνΐζηαληαη. Ζ αμηνιφγεζε ζα αθνξά
ρξνληθή πεξίνδν ηελ νπνία ζα έρεη θαζνξίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
(β) Οη εθζέζεηο απηέο, εθφζνλ ζπληαρζνχλ, ζα θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ βηβιίν
(βηβιίν αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ). Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα δχλαηαη λα θαιεί
ηνλ δηελεξγήζαληα ηελ αμηνιφγεζε πξνο παξνρή πξφζζεησλ δηεπθξηλίζεσλ επί ηεο
έθζεζεο απηήο.

2.2

Γηαδηθαζία Σήξεζεο ησλ Καλόλσλ ηεο MiFID
ην παξφλ άξζξν παξαηίζεηαη κία ζχλνςε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη ε

Δηαηξεία βάζεη ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο MiFID φπσο
ελζσκαηψζεθε ζην Διιεληθφ Γίθαην κε ην λ. 3606/2007 θαη ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε
απηνχ εθδνζείζεο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.

2.2.1.

Τπνγξαθή ζχκβαζεο κε πειάηε

(α) Ζ Δηαηξεία ππνρξενχηαη γηα θάζε πειάηε ηεο λα έρεη ζπλάςεη έγγξαθε ζχκβαζε
παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε έγραξηε κνξθή. Απηή ε ζχκβαζε ζα θαζνξίδεη
ηα νπζηψδε δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ πειάηε αληηζηνίρσο.
(β) Σν ζρέδην ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζπληάζζεηαη απφ ην Ννκηθφ χκβνπιν θαη
δηαηίζεηαη ζηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο κε κέξηκλα ηνπ Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο. ε
πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πειάηεο επηζπκεί λα δηαπξαγκαηεπηεί ην πεξηερφκελν ηεο
ζχκβαζήο ηνπ, ππεχζπλν γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε είλαη ην Σκήκα Τπνζηήξημεο, ην
νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε παξέθθιηζεο απφ ην παξαδνζέλ ζρέδην νθείιεη λα έρεη ηελ
έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή / θαη ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ.
(γ) Γελ ζα παξέρεηαη νπνηαδήπνηε ππεξεζία πξνο πειάηε πξηλ απηφο πξνζθνκίζεη
ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ειεγρζεί ε γλεζηφηεηα
ηεο ππνγξαθήο ηνπ πειάηε.
(δ) Οη ζπκβάζεηο ησλ πειαηψλ ηεξνχληαη κε επηκέιεηα ηνπ Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο,
ζε εηδηθφ αξρείν (αξρείν ζπκβάζεσλ πειαηψλ).

2.2.2.

Καηεγνξηνπνίεζε πειάηε

(α) Ζ Δηαηξεία θαηαηάζζεη φινπο ηνπο πειάηεο ηεο ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
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i.

α) ησλ ηδησηψλ,

ii.

β) ησλ επαγγεικαηηψλ θαη

iii.

γ) ησλ επηιέμηκσλ αληηζπκβαιιφκελσλ.

Ζ θαηάηαμε απηή γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε ε Δηαηξεία λα παξέρεη ζηνπο
πειάηεο ηεο ηελ θαηάιιειε θαη αξκφδνπζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πξνζηαζία θαηά
ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ θαηάηαμε απηή ζα γίλεηαη πάληα απφ ηελ
εθάζηνηε ζπλεξγαδφκελε ΔΠΔΤ (ή ζε ζπλεξγαζία κε απηή), ε νπνία κπνξεί λα
ρνξεγεί θαη ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα πξνο ζπκπιήξσζε απφ ηνπο πειάηεο ηεο
Δηαηξείαο.
(β) Ζ θαηάηαμε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. Αξκφδην
γηα ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη ην Σκήκα Τπνζηήξημεο
(Back Office).
(γ) Οη Ηδηψηεο Πειάηεο απνιακβάλνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο Δπαγγεικαηίεο Πειάηεο,
πςειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο σο πξνο ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρεη
ε Δηαηξεία, σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά
ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη σο πξνο ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ
ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπο. Ζ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε αθνξά θπξίσο
I.
II.

(α) ηελ πιεξνθφξεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνλ πειάηε,
(β) ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκβαηφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο
επελδπηηθήο ππεξεζίαο/ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ
πειάηε,

III.

(γ) ηηο αλαθνξέο πνπ ζηέιλνληαη ζηνλ πειάηε φζνλ αθνξά ηελ επελδπηηθή
ππεξεζία / πξντφλ πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη θαη

IV.

(δ) ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδεηαη ε αξρή ηεο εθηέιεζεο εληνιψλ κε ηνπο φζν
δπλαηφλ πην επλντθνχο φξνπο γηα ηνλ πειάηε. Δλδεηθηηθά, πξηλ απφ ηελ
παξνρή ζηνπο ελ ιφγσ πειάηεο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ε Δηαηξεία νθείιεη λα
ηνπο παξέρεη ζεηξά πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ άδεηά ηεο, ηελ πνιηηηθή πνπ
απηή εθαξκφδεη θαηά ηε δηαβίβαζε ησλ εληνιψλ ηνπο, θηι.

(δ) Ζ Δηαηξεία δελ ππνρξενχηαη λα παξέρεη πξνζπκβαηηθή πιεξνθφξεζε ζηνπο
Δπηιέμηκνπο Αληηζπκβαιινκέλνπο, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 30 ηνπ
Νφκνπ 3606/2007. Ζ Δηαηξεία έρεη πην πεξηνξηζκέλεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηηο
γλσζηνπνηήζεηο πνπ απνζηέιινληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπο θαη ζην
ρξφλν απνζηνιήο ηνπο. Όπσο θαη νη Δπαγγεικαηίεο πειάηεο, έηζη θαη νη Δπηιέμηκνη
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Αληηζπκβαιιφκελνη ζεσξείηαη φηη θαηέρνπλ ηθαλνπνηεηηθή εκπεηξία θαη γλψζε θαη
ζπλεπψο δελ δηελεξγείηαη έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο.
εκεηψλεηαη πσο ε αληηκεηψπηζε απφ ηελ Δηαηξεία ησλ πειαηψλ ηεο σο Δπηιέμηκσλ
Αληηζπκβαιιφκελσλ ηζρχεη κφλνλ θαηά ηελ παξνρή ζε απηνχο ηεο ππεξεζίαο ιήςεο
θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ. Καηά ηελ ππεξεζία παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ ε
Δηαηξεία ζα αληηκεησπίδεη ηνπο ελ ιφγσ πειάηεο σο Δπαγγεικαηίεο Πειάηεο ή σο
Ηδηψηεο Πειάηεο, εθφζνλ έρεη ζπκθσλεζεί ηνχην κε ηνλ πειάηε. Δπηπξνζζέησο,
εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ ηεο Δηαηξείαο ζην γεγνλφο φηη
πειάηεο πνπ έρεη θαηαηαρζεί απφ ηελ Δηαηξεία ζηελ θαηεγνξία ηνπ Δπηιέμηκνπ
Αληηζπκβαιινκέλνπ, κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη σο ηέηνηνο απφ ηελ Δηαηξεία θαηά
ηελ παξνρή ζε απηφλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, κφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ έρεη
πξνεγεζεί ε παξνρή ξεηήο ζπλαίλεζεο πξνο ηνχην απφ ηνλ πειάηε, ε νπνία δίδεηαη
είηε πξνθνξηθψο κέζσ ηειεθψλνπ φπνπ θαη θαηαγξάθεηαη απφ ην ζρεηηθφ ζχζηεκα
καγλεηνθψλεζεο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ε Δηαηξεία, είηε κε ζρεηηθφ έγγξαθν πνπ ζα
πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πειάηε ζηελ Δηαηξεία άιισο ζα
απνζηέιιεηαη ζε απηή κε ηαρπδξνκείν ή άιιν ζηαζεξφ κέζν.
(ε) Πξηλ απφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ ηελ παξνρή
νπνηαζδήπνηε επελδπηηθήο ππεξεζίαο ε Δηαηξεία, κέζσ ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ ηεο
ηνπ Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο, ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε σο πξνο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε
απηνχ κε βάζεη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ πνπ έρεη ζπιιέμεη.
- Δθφζνλ ν πειάηεο είλαη θπζηθφ πξφζσπν θαηαηάζζεηαη απηνκάησο ζηελ θαηεγνξία
ηνπ Ηδηψηε Πειάηε.
- Δθφζνλ ν πειάηεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ν ππάιιεινο νθείιεη λα ειέγμεη ηα
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ πειάηε ή αλ απηά δελ επαξθνχλ λα ζπιιέμεη φια ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία ψζηε λα δηαπηζηψζεη αλ ν πειάηεο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ
Δπαγγεικαηία Πειάηε ή ηνπ Δπηιέμηκνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ.
(ζη) Δθφζνλ ν πειάηεο ππνγξάθεη ηε ζχκβαζε παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ κε
ηελ Δηαηξεία ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο θαη εθφζνλ δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην
θείκελν ηεο ζχκβαζεο απηήο αλάινγνο φξνο, ν ππάιιεινο ζα πξέπεη λα παξαδίδεη,
πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζηνλ πειάηε
«Έληππν Καηεγνξηνπνίεζεο» (ην νπνίν κπνξεί λα παξέρεη ζηελ Δηαηξεία ε εθάζηνηε
ζπλεξγαδφκελε ΔΠΔΤ κε ηελ νπνία ζα ζπκβιεζεί ν ζπγθεθξηκέλνο πειάηεο), ζην
νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα εμήο:
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- ε θαηεγνξία ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη ν ελ ιφγσ πειάηεο ζχκθσλα κε
ηα ζηνηρεία πνπ έρεη παξάζρεη ζηελ Δηαηξεία
- ην δηθαίσκα ηνπ πειάηε λα αηηεζεί ηελ θαηάηαμή ηνπ ζε άιιε θαηεγνξία
απφ απηή ζηελ νπνία ηνλ έρεη θαηαηάμεη ε Δηαηξεία θαη
- ηπρφλ πεξηνξηζκνχο ζηελ παξερφκελε απφ ηελ Δηαηξεία πξνο ηνλ πειάηε
πξνζηαζία πνπ ζα ζπλεπάγεηαη ε αιιαγή ηεο θαηάηαμήο ηνπ.
ε θάζε πεξίπησζε φπνπ δελ είλαη εθηθηή ε παξάδνζε ζηνλ πειάηε ηνπ αλσηέξσ
εγγξάθνπ π.ρ. φπνπ ν πειάηεο ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε παξνρήο επελδπηηθψλ
ππεξεζηψλ κε ηελ Δηαηξεία ρσξίο ηε θπζηθή ηνπ παξνπζία ζηα γξαθεία ηεο
Δηαηξείαο, ή δελ θαηαξηίζεη ηέηνηα ζχκβαζε κε ηελ Δηαηξεία (φπσο ζηελ πεξίπησζε
φπνπ απηφο είλαη Δπαγγεικαηίαο Πειάηεο φπνπ θαη δελ απαηηείηαη απφ ην λφκν ε
θαηάξηηζε ηέηνηαο έγγξαθεο ζχκβαζεο), ην αλσηέξσ έγγξαθν ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ
πειάηε πξηλ απφ ηελ παξνρή ζε απηφλ νπνηαζδήπνηε επελδπηηθήο ππεξεζίαο κέζσ
ηαρπδξνκείνπ ή κε ην ζηαζεξφ κέζν πνπ απηφο ζα έρεη επηιέμεη γηα ηελ επηθνηλσλία
ηνπ κε ηελ Δηαηξεία.
(δ) ε πεξίπησζε πνπ πειάηεο ν νπνίνο έρεη θαηαηαρζεί σο Ηδηψηεο Πειάηεο απφ ηελ
Δηαηξεία επηζπκεί λα αληηκεησπίδεηαη γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπ
παξέρεη ε Δηαηξεία σο Δπαγγεικαηίαο Πειάηεο, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε εμήο
δηαδηθαζία:
- ν πειάηεο ζα πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθφ αίηεκα γξαπηψο πξνο ηελ Δηαηξεία
- ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο Δηαηξείαο ζα επεμεξγαζηεί ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία
ηνπ πειάηε - θαη εάλ απηά δελ επαξθνχλ ζα δεηήζεη απφ ηνλ πειάηε λα ηνπ
πξνζθνκίζεη πεξαηηέξσ ζηνηρεία- ψζηε λα δηαπηζησζεί ζσξεπηηθφο:
αα. αλ ν πειάηεο είλαη ηθαλφο λα ιάβεη κφλνο ηνπ επελδπηηθέο απνθάζεηο θαη
λα θαηαλνήζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηέο ελέρνπλ ιακβάλνληαο ππ’ φςε
θπξίσο i) ηε θχζε, ηελ θιίκαθα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ
πνπ επηζπκεί λα δηελεξγήζεη κέζσ ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ απηέο ελέρνπλ αιιά θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ
πξφθεηηαη λα ηνπ παξάζρεη ε Δηαηξεία θαη ii) αλ θαηέρεη ν πειάηεο ην
απαξαίηεην κνξθσηηθφ επίπεδν πνπ ηεθκεξηψλεη φηη δηαζέηεη επαξθείο
γλψζεηο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα,
ββ. αλ ν πειάηεο πιεξνί ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
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- ν πειάηεο πξαγκαηνπνίεζε θαηά κέζνλ φξν 10 ζπλαιιαγέο επαξθνχο
φγθνπ αλά ηξίκελν ζηε ζρεηηθή αγνξά ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ
ηεζζάξσλ ηξηκήλσλ,
- ε αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ πειάηε,
νξηδφκελν σο θαηαζέζεηο κεηξεηψλ ζπλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα,
ππεξβαίλεη ηα πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) Δπξψ,
- ν πειάηεο θαηέρεη ή θαηείρε επί έλα (1) έηνο ηνπιάρηζηνλ
επαγγεικαηηθή ζέζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ε νπνία απαηηεί
γλψζε ησλ ζρεδηαδφκελσλ ζπλαιιαγψλ ή ππεξεζηψλ.
Σα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ απφ ηνλ ππάιιειν
ηεο Δηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηε δπλαηφηεηα θαηάηαμεο ηνπ πειάηε
ζηελ θαηεγνξία ηνπ Δπαγγεικαηία Πειάηε θαηά ηα αλσηέξσ πεξηγξαθφκελα είλαη
θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
ααα. Δπάγγεικα/ κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ πειάηε, ηα νπνία πηζηνπνηνχληαη κε
ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθψλ αληηγξάθσλ αθαδεκατθψλ ηίηισλ. Δθφζνλ ν πειάηεο
επηθαιείηαη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ έηνο εξγαζίαο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ζα
πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ κε πιήξε
πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ δηεθπεξαίσλε θαηά ην ελ ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα.
βββ. Ζιηθία ηνπ πειάηε.
γγγ. Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πειάηε. ε πεξίπησζε φπνπ ν ππάιιεινο έρεη
εχινγεο ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ αιήζεηα ησλ δειψζεσλ ηνπ πειάηε νθείιεη λα
δεηά ηελ πξνζθφκηζε εθθαζαξηζηηθνχ ηνπ πειάηε εθφζνλ απηφ δελ είλαη
δηαζέζηκν.
δδδ. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ
έρεη δηελεξγήζεη ν πειάηεο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο εθηππσζείζα απφ ηελ/ηηο
ΔΠΔΤ κέζσ ηεο/ησλ νπνίαο/σλ έρνπλ δηελεξγεζεί νη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο απφ
ηελ νπνία λα απνδεηθλχεηαη αλ θαη εθφζνλ ν πειάηεο έρεη δηελεξγήζεη ηηο
ζπλαιιαγέο πνπ απαηηνχληαη απφ ην λφκν ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ
πεξηγξαθφκελα.
εεε. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηνπ δηαζέζηκνπ ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
κέζσλ ηνπ πειάηε εθδνζείζα ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία
θαηά ηελ νπνία πξνζθνκίδεηαη ζηελ Δηαηξεία απφ ηνλ πειάηε.
- Δθφζνλ δηαπηζησζεί φηη πιεξνχληαη ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, ε Δηαηξεία ζα πξέπεη λα
ελεκεξψζεη ηνλ πειάηε κέζσ ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ σο πξνο ην γεγνλφο φηη ε
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θαηάηαμε απηνχ ζηελ θαηεγνξία ηνπ Δπαγγεικαηία Πειάηε ζα ζπλεπάγεηαη ηελ
παξνρή κηθξφηεξνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο θαηά ηελ παξνρή ζε απηφλ ησλ επελδπηηθψλ
ππεξεζηψλ θαη
- Ο πειάηεο ζα πξέπεη λα απεπζχλεη ζηελ Δηαηξεία έγγξαθε δήισζε φηη έρεη
επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ απψιεηαο πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε φπνπ απηφο θαηαηαρζεί
σο Δπαγγεικαηίαο Πειάηεο.
(ε) ηελ πεξίπησζε πνπ πειάηεο έρεη κελ θαηαηαρζεί σο Δπαγγεικαηίαο Πειάηεο ή
Δπηιέμηκνο Αληηζπκβαιιφκελνο, επηζπκεί δε λα ιακβάλεη πςειφηεξε πξνζηαζία θαη
λα αληηκεησπίδεηαη σο Ηδηψηεο Πειάηεο ή Δπαγγεικαηίαο Πειάηεο, αληηζηνίρσο, ζα
πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθφ γξαπηφ αίηεκα ζηελ Δηαηξεία. Σα ελ ιφγσ αηηήκαηα ζα
αμηνινγνχληαη απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν θαη ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ πειάηε ε
απάληεζε ηεο Δηαηξείαο αλαθνξηθά κε ην αίηεκα κεηαβνιήο ηεο θαηεγνξίαο απηνχ,
κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή κε άιιν ζηαζεξφ κέζν πνπ ζα έρεη επηιέμεη ν πειάηεο
ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ.
(ζ) ε πεξίπησζε φπνπ πειάηεο γλσζηνπνηήζεη ζηελ Δηαηξεία κεηαβνιέο ζηα
ζηνηρεία πνπ ηνλ αθνξνχλ θαη βάζεη ησλ νπνίσλ έρεη θαηαηαρζεί ζηελ εθάζηνηε
θαηεγνξία, ν αξκφδηνο ππάιιεινο ζα εμεηάδεη ηελ ελ ιφγσ γλσζηνπνίεζε
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη αλ ζπληξέρεη ιφγνο θαηάηαμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πειάηε ζε άιιε θαηεγνξία ζπλεπεία ηεο κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ.
(η) Γηα θάζε πειάηε ζα ηεξείηαη αξρείν ζην νπνίν λα πεξηιακβάλνληαη:
- νη ελεκεξσηηθέο επηζηνιέο ηεο Δηαηξείαο πξνο απηφλ αλαθνξηθά κε ηελ
θαηάηαμή ηνπ ζηελ θαηεγνξία ηνπ Ηδηψηε ή ηνπ Δπαγγεικαηία ή ηνπ Δπηιέμηκνπ
Αληηζπκβαιιφκελνπ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία επί ησλ νπνίσλ βαζίζζεθε ε
Δηαηξεία γηα λα πξνβεί ζηελ θαηάηαμε απηή (π.ρ. άδεηα ιεηηνπξγίαο ΔΠΔΤ,
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θιπ, ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ,
ηειεπηαίν

εθθαζαξηζηηθφ

ζεκείσκα

πειάηε,

θαηάζηαζε

δηελεξγεζεηζψλ

ζπλαιιαγψλ πειάηε, θαηάζηαζε ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ
πειάηε θιπ).
- ζε πεξίπησζε αηηήκαηνο πειάηε πνπ δελ έρεη θαηαηαρζεί ζηελ θαηεγνξία ηνπ
Δπαγγεικαηία πειάηε (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ θαη ησλ
ηδησηψλ πειαηψλ) λα αληηκεησπίδεηαη σο επαγγεικαηίαο, ην γξαπηφ αίηεκα
πειάηε γηα αιιαγή ηεο θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπ, ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη
ν πειάηεο πιεξνί ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ
λ. 3606/2007 θξηηήξηα (π.ρ. βεβαίσζε απφ εξγνδφηε κε πιήξε πεξηγξαθή ηεο
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επαγγεικαηηθήο ζέζεο πνπ θαηείρε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη ην ρξφλν
απαζρφιεζήο ηνπ ζηνλ ηνκέα απηφ, αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ δηελεξγεζεηζψλ
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζπλαιιαγψλ θαηά ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ηξίκελα, αλαιπηηθή
θαηάζηαζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πειάηε θιπ), ε
γξαπηή ελεκέξσζε ηνπ πειάηε απφ ηελ Δηαηξεία ζρεηηθά κε ηελ απψιεηα ηεο
παξερφκελεο πξνο απηφλ πξνζηαζίαο θαη ε έγγξαθε δήισζε ηνπ πειάηε φηη έρεη
επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο απψιεηαο ηεο παξερφκελεο πξνο απηφλ πξνζηαζίαο.
- ζε πεξίπησζε αηηήκαηνο πειάηε πνπ έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί σο Δπαγγεικαηίαο
λα αληηκεησπίδεηαη σο Ηδηψηεο, ηπρφλ γξαπηφ αίηεκα πειάηε γηα αιιαγή ηεο
θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπ θαη ε γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ
πειάηε φηη δελ ζα αληηκεησπίδεηαη σο Δπαγγεικαηίαο.
- ζε πεξίπησζε αηηήκαηνο πειάηε πνπ έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί σο Δπηιέμηκνο
Αληηζπκβαιιφκελνο λα αληηκεησπίδεηαη σο επαγγεικαηίαο ή ηδηψηεο, ηπρφλ
γξαπηφ αίηεκα πειάηε γηα αιιαγή ηεο θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπ.
- ε έγγξαθε ζπλαίλεζε θάζε πειάηε πνπ θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ
Δπηιέμηκνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ φηη δέρεηαη λα ππαρζεί ζηελ θαηεγνξία απηή.
- θάζε λεφηεξν έγγξαθν πνπ πξνζθνκίδεηαη απφ πειάηε ζηελ Δηαηξεία θαη
επεξεάδεη ηελ ηαμηλφκεζή ηνπ.
Σν σο άλσ αξρείν ηεξείηαη αλά πειάηε θαη αλά θαηεγνξία πειαηψλ (Ηδηψηεο πειάηεο,
Δπαγγεικαηίεο πειάηεο, Δπηιέμηκνη Αληηζπκβαιιφκελνη) ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο κε θάζε πειάηε.
(ηα) Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηεγνξηνπνίεζεο έθαζηνπ
πειάηε ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αλσηέξσ, ν ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο
Τπνζηήξημεο πνπ ζα έρεη δηελεξγήζεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζα θαηαρσξεί ζην
εηδηθψο εγθαηεζηεκέλν γηα ην ιφγν απηφ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηεο Δηαηξείαο ηελ
θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα έρεη θαηαηαρζεί έθαζηνο πειάηεο ή άιισο ζα δηαβηβάδεη
ζην Σκήκα Δθθαζάξηζεο πλαιιαγψλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε έθαζηνπ πειάηε ψζηε λα
θαηαρσξείηαη θαηφπηλ ζην εηδηθψο εγθαηεζηεκέλν γηα ην ιφγν απηφ ειεθηξνληθφ
ζχζηεκα ηεο Δηαηξείαο.
(ηβ) Σαπηφρξνλα, ν ππάιιεινο ζα δηαβηβάδεη ηελ εθάζηνηε θαηεγνξηνπνίεζε ζην
ηκήκα Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο θαζψο θαη ζην Σκήκα Δπελδπηηθψλ πκβνπιψλ ψζηε
λα είλαη δπλαηή ε παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ εθάζηνηε πειάηε αλαιφγσο
ηεο θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπ.
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2.2.3.

Έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο / ζπκβαηφηεηαο

(α) Καηά ηε δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο Δληνιψλ, ην
ηκήκα Τπνζηήξημεο ζα δηελεξγεί έιεγρν ζπκβαηφηεηαο κε βάζε εξσηεκαηνιφγην πνπ
ζα ζπληάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζα παξαδίδεηαη απφ ην
Σκήκα Τπνζηήξημεο πξνο ην λέν πειάηε πξνο ζπκπιήξσζε, πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο κε απηφλ.
(β) Ζ παξαπάλσ ππνρξέσζε ζα παξαιείπεηαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη εμήο
πξνυπνζέζεηο:
- ε ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ αθνξά κεηνρέο εηζεγκέλεο γηα δηαπξαγκάηεπζε
ζε νξγαλσκέλε αγνξά ή ηζνδχλακε αγνξά ηξίηεο ρψξαο, κέζα ρξεκαηαγνξάο,
νκνινγίεο ή άιιεο κνξθέο ηηηινπνηεκέλνπ ρξένπο (κε ηελ εμαίξεζε ησλ
νκνινγηψλ ή άιισλ κνξθψλ ηηηινπνηεκέλνπ ρξένπο πνπ ελζσκαηψλνπλ
παξάγσγα), κεξίδηα ΟΔΚΑ θαη άιια κε ζχλζεηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα.
- ε ππεξεζία παξέρεηαη θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηνπ πειάηε ή δπλεηηθνχ πειάηε,
- ν πειάηεο ή δπλεηηθφο πειάηεο έρεη ελεκεξσζεί απφ ηελ Δηαηξεία κε ζαθήλεηα
φηη, θαηά ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, ε Δηαηξεία δελ ππνρξενχηαη λα
αμηνινγήζεη ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ πνπ πξνζθέξεηαη ή
ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη θαη φηη δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε
πξνζηαζία

ησλ

ζρεηηθψλ

θαλφλσλ

επαγγεικαηηθήο

ζπκπεξηθνξάο.

Ζ

πξνεηδνπνίεζε απηή κπνξεί λα παξέρεηαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή, κε ηε καδηθή
απνζηνιή επηζηνιψλ ή κε ζρεηηθή πξφβιεςε ηεο ζχκβαζε παξνρήο επελδπηηθψλ
ππεξεζηψλ.
(γ) ε πεξίπησζε πνπ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο γηα ζπγθεθξηκέλν ή
ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο, ην Σκήκα Τπνζηήξημεο θάλεη ζρεηηθή ζεκείσζε πάλσ ζηε
ζχκβαζε ηνπ πειάηε.
(δ) Ο έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο δηελεξγείηαη ζε πεξίπησζε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο
Δπελδπηηθψλ πκβνπιψλ πξνο πειάηεο ηεο Δηαηξείαο. Ο έιεγρνο απηφο ζα
δηελεξγείηαη κε επηκέιεηα ησλ Δπελδπηηθψλ πκβνχισλ.

2.2.4.

Δλεκέξσζε πειάηε

(α) χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νη Αλψλπκεο Δηαηξείεο Δπελδπηηθήο
Γηακεζνιάβεζεο (ΑΔΔΓ) νθείινπλ λα παξέρνπλ ελεκέξσζε πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο
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κε ζηαζεξφ κέζν θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ππ’ αξηζκφλ 1/452/1.11.2007
απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (εθεμήο: νη «Καλφλεο πκπεξηθνξάο»),
ζρεηηθά ηνπιάρηζηνλ κε ηα αθφινπζα:
- ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο σο ηδησηψλ ή επαγγεικαηηψλ πειαηψλ θαζψο θαη ην
δηθαίσκά ηνπο λα δεηήζνπλ ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε άιιε θαηεγνξία απφ απηή πνπ
έρνπλ ήδε θαηαηαγεί. Ζ ελεκέξσζε απηή παξέρεηαη ηφζν ζηνπο λένπο φζν θαη
ζηνπο πθηζηάκελνπο πειάηεο ηεο Δηαηξείαο.
- ηελ ίδηα ηελ Δηαηξεία, ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη θαηά ηα νξηδφκελα αληηζηνίρσο
ζην άξζξν 7 παξ. 1 ησλ «Καλφλσλ πκπεξηθνξάο». Ζ πιεξνθφξεζε απηή γίλεηαη
ζε εχζεην ρξφλν, είηε πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο παξνρήο επελδπηηθψλ
ππεξεζηψλ, είηε πξηλ ηελ παξνρή ζηνπο πειάηεο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ θαη
αθνξά κφλν ηνπο πειάηεο πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο ηδηψηεο.
- ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 8 ησλ Καλφλσλ
πκπεξηθνξάο. Ζ ελεκέξσζε απηή γίλεηαη πξηλ ηελ παξνρή ησλ επελδπηηθψλ
ππεξεζηψλ θαη αθνξά ηνπο ηδηψηεο πειάηεο. Δάλ πξφθεηηαη γηα κεξίδηα ΟΔΚΑ
ζεσξείηαη φηη ε ππνρξέσζε έρεη εθπιεξσζεί φηαλ γίλεη παξαπνκπή ζην ζρεηηθφ
ελεκεξσηηθφ δειηίν πνπ ηπρφλ έρεη εθδνζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3283/2004.
- ηηο πξνκήζεηεο ηεο Δηαηξείαο απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ πειάηε θαζψο θαη γεληθή
πεξηγξαθή ησλ ινηπψλ ρξεψζεσλ. Απαηηείηαη κία ζχληνκε επεμήγεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο επηζηξνθήο πξνκεζεηψλ απφ ηελ εθάζηνηε ζπλεξγαδφκελε ΔΠΔΤ
πξνο ηελ Δηαηξεία απφ ηηο ζπλαιιαγέο πειαηψλ ηεο, ηηο νπνίεο δηαβίβαζε ε
ηειεπηαία. Ζ πιεξνθφξεζε απηή αθνξά ηνπο ηδηψηεο πειάηεο.
(β) Δπίζεο, ε Δηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε, κεηά ηε δηαβίβαζε εληνιήο γηα
ινγαξηαζκφ πειάηε:
- εθφζνλ είλαη επαγγεικαηίαο πειάηεο, λα ηνπ παξέρεη ακέζσο κεηά ηελ
επηβεβαίσζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εληνιήο απφ ηε ζπλεξγαδφκελε ΔΠΔΤ, κέζσ
ζηαζεξνχ κέζνπ, ηηο νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο
εληνιήο ηνπ θαη
- εθφζνλ είλαη ηδηψηεο πειάηεο, λα ηνπ απνζηείιεη κέζσ ζηαζεξνχ κέζνπ, ην
αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ επηβεβαίσζε ηεο
ζπλεξγαδφκελεο ΔΠΔΤ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο, εηδνπνίεζε
επηβεβαίσζεο εθηέιεζεο ηεο εληνιήο ηνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 17 παξ. 4 ησλ «Καλφλσλ πκπεξηθνξάο» ζηνηρεία.
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(γ) Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ (ππφ (α) θαη (β)) ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο,
αξκφδην είλαη ην Σκήκα Τπνζηήξημεο (Back Office). Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ απηψλ νθείιεη λα ηειεί ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Λήςεο θαη
Γηαβίβαζεο θαη θάζε άιιν ηκήκα θαη πξφζσπν πξνθεηκέλνπ ηα γλσζηνπνηνχκελα
πξνο ηνλ πειάηε ζηνηρεία λα είλαη επηβεβαησκέλα, ηεθκεξησκέλα θαη απνιχησο νξζά
θαη αθξηβή.
(δ) Χο πιεξνθφξεζε κε «ηαζεξφ Μέζν» λνείηαη έλαο απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο
πιεξνθφξεζεο:
- Ζ παξάδνζε εγγξάθνπ ζε έγραξηε κνξθή ή ε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή απηνχ κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή,
- Ζ δηαβίβαζε ηνπ εγγξάθνπ κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax),
- Ζ δηαβίβαζε θεηκέλνπ κέζσ κελχκαηνο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (email),
- Ζ δηαβίβαζε θεηκέλνπ κέζσ κελχκαηνο θηλεηνχ ηειεθψλνπ (sms).

2.2.5.

Πνιηηηθή Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο εληνιψλ πειαηψλ.

Καηά ηελ, εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο, παξνρή πξνο ηνπο πειάηεο ηεο, ηεο ππεξεζίαο
Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο Δληνιψλ ηνπο γηα ζπλαιιαγέο επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ,
ηεξνχληαη εθ κέξνπο ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο ηεο Δηαηξείαο, νη αθφινπζνη θαλφλεο:
(α) Ο αξκφδηνο γηα ηε ιήςε θαη δηαβίβαζε ππάιιεινο αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ έρεη
δψζεη ν πειάηεο.
(β) Δθφζνλ ν πειάηεο έρεη δψζεη «αλνηρηή» (market) εληνιή, ν αξκφδηνο ππάιιεινο
ηε δηαβηβάδεη σο ηέηνηα.
(γ) ε θάζε πεξίπησζε ν αξκφδηνο ππάιιεινο θξνληίδεη λα δηαβηβάζεη ηελ εληνιή ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηε ιήςε ηεο εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ ηδηαίηεξνη ιφγνη γηα
ηνπο νπνίνπο ε θαζπζηέξεζε δηαβίβαζεο είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε θαη ν
πειάηεο δελ έρεη απνθιείζεη ην ελδερφκελν απηφ.
(δ) ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη φιεο νη εληνιέο πειαηψλ πνπ
δηαβηβάδνληαη γηα εθηέιεζε θαηαρσξνχληαη θαη επηκεξίδνληαη άκεζα θαη κε αθξίβεηα.
(ε) Οη εληνιέο δηαβηβάδνληαη θαη’ απφιπηε ρξνληθή ζεηξά ιήςεο ηνπο εθφζνλ
πξφθεηηαη γηα ζπγθξίζηκεο, θαηά ηα ινηπά ζηνηρεία εληνιέο, εθηφο εάλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εληνιήο ή νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο δελ ην επηηξέπνπλ, ή εάλ ηα
ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε απαηηνχλ δηαθνξεηηθφ ρεηξηζκφ, πνηέ φκσο εηο βάξνο ησλ
ζπκθεξφλησλ άιινπ πειάηε.
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(ζη) Ο πειάηεο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε θάζε νπζηψδεο πξφβιεκα πνπ
κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ νξζή δηαβίβαζε ησλ εληνιψλ, ακέζσο κφιηο ε Δηαηξεία ή ην
αξκφδην πξφζσπν ιάβεη γλψζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ.
(δ) ε θάζε πεξίπησζε δελ ζα γίλεηαη αζέκηηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ
εθθξεκείο εληνιέο πειαηψλ ηεο Δηαηξείαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία
ησλ αλεθηέιεζησλ εληνιψλ δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ή γλψζε
νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πξνζψπνπ εθηφο ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ ν νπνίνο έιαβε ηελ
εληνιή θαη απφ ηνλ νπνίν δηαβηβάζηεθε ή εθθξεκεί ε δηαβίβαζή ηεο.
(ε) Ζ Δηαηξεία δχλαηαη λα δηαβηβάδεη εληνιέο γηα αγνξαπσιεζίεο θηλεηψλ αμηψλ
κφλν ζε:
i.

(α) ΔΠΔΤ πνπ εδξεχνπλ ζε θξάηνο κέινο,

ii.

(β) πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ εδξεχνπλ ζε θξάηνο – κέινο,

iii.

(γ) ππνθαηαζηήκαηα ΔΠΔΤ ή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε έδξα ζε ηξίηε ρψξα
πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζε θξάηνο – κέινο εθφζνλ ππφθεηληαη ζε θαλφλεο
πξνιεπηηθήο επνπηείαο ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακνπο κε ηνπο αληίζηνηρνπο πνπ
ηζρχνπλ γηα ΔΠΔΤ ή πηζησηηθά ηδξχκαηα θξαηψλ – κειψλ,

iv.

(δ) ΟΔΚΑ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ θξάηνο – κέινο θαη
δχλαληαη λα δηαζέηνπλ κεξίδηα ζην θνηλφ ζχκθσλα κε ην λ. 3283/2004.

2.2.6.

Αληηπαξνρέο

(α) χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ πάγηα ζπλαιιαθηηθή πξαθηηθή ηεο
νηθείαο αγνξάο, νη Αλψλπκεο Δηαηξείεο Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο δε ιακβάλνπλ
απεπζείαο πξνκήζεηα απφ ηνπο πειάηεο ηνπο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ιήςεο θαη
δηαβίβαζεο εληνιψλ. Σν φθεινο ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ
ππεξεζίαο ζπληζηά επηζηξνθή πξνκήζεηαο απφ ηε ζπλεξγαδφκελε ΔΠΔΤ κέζσ ηεο
νπνίαο εθηεινχληαη νη ζρεηηθέο εληνιέο ηνπ πειάηε.
(β) Χο εθ ηνχηνπ, θαλέλα πξφζσπν ηεο Δηαηξείαο, νχηε ελεξγψληαο γηα ίδην
ινγαξηαζκφ, νχηε ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο, δελ δηθαηνχηαη λα
ιάβεη νπνηαδήπνηε παξνρή ή εηζπξάμεη ην νπνηνδήπνηε πνζφ απεπζείαο απφ πειάηε
ηεο Δηαηξείαο σο αληίηηκν ή σθέιεηα γηα ηελ, εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο ή / θαη ηνπ
ππαιιήινπ, παξνρή ηεο ππεξεζίαο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ. Οκνίσο
απαγνξεχεηαη ε ιήςε νηαζδήπνηε παξνρήο απφ ηξίην πξφζσπν πνπ ελεξγεί ελ
πξνθεηκέλσ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε.
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(γ) Δηδηθψο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ, ζα
θαζνξηζηεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ησλ
Δπελδπηηθψλ πκβνχισλ, δηαδηθαζία θαη πνιηηηθή ρξέσζεο θαη είζπξαμεο ησλ
ζρεηηθψλ πνζψλ εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο, εάλ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηνπο πειάηεο απηή
λα παξέρεηαη αληί ακνηβήο.
(δ) ε θάζε πεξίπησζε ην χςνο (ζε θαζαξά πνζά ή ζε πνζνζηφ επί ηεο αμίαο ηεο
εθάζηνηε ζπλαιιαγήο) ηεο ακνηβήο / πξνκήζεηαο / σθέιεηαο πνπ εηζπξάηηεηαη άκεζα
(ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ) ή έκκεζα (ζηελ πεξίπησζε
ηεο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο) εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο σο αληάιιαγκα γηα ηελ παξνρή
επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα θαζίζηαηαη γλσζηφ ζηνλ
πειάηε θαηά ηξφπν ξεηφ, ζαθή θαη μεθάζαξν θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ (ι.ρ. αλαθνξηθά κε ην
χςνο ηεο πνζνζηηαίαο ακνηβήο, ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν είζπξαμεο θιπ), ε παξαπάλσ
ελεκέξσζε πξέπεη λα επηθαηξνπνηείηαη. Σέινο, εθφζνλ ν πειάηεο δεηήζεη ηελ παξνρή
πξφζζεησλ ιεπηνκεξεηψλ ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, ε Δηαηξεία, εθφζνλ έρεη ηε
δπλαηφηεηα, νθείιεη λα ηηο παξάζρεη.

2.2.7.

Σήξεζε ερεκχζεηαο θαη πξνζηαζία εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ.

α) Οπνηνδήπνηε απαζρνινχκελν ζηελ Δηαηξεία πξφζσπν, ζην νπνίν ιφγσ ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ πεξηέξρνληαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ πειάηεο ηεο
Δηαηξείαο, ζηνηρεία γηα ηελ πξνζσπηθή, νηθνγελεηαθή θαη πεξηνπζηαθή ηνπο
θαηάζηαζε, γηα ηηο επελδπηηθέο ηνπο επηινγέο θαη ζηφρνπο, θαζψο θαη γηα ηηο
ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχλ, ζα ηεξεί ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην θαη ζα επηδεηθλχεη
απφιπηε ερεκχζεηα ζηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Γελ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε
εθ κέξνπο ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ ζηα ηεξνχκελα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή κέζν
αξρεία ηεο Δηαηξείαο, ζηα νπνία πεξηέρνληαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πειαηψλ,
παξά κφλν εάλ ηνχην είλαη αλαγθαίν θαη εάλ γίλεηαη ζην πιαίζην θαη γηα ηνπο
ζθνπνχο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηελ Δηαηξεία πξνο ηνλ πειάηε. Απαγνξεχεηαη ε
αλαθνίλσζε ή δηάδνζε ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ πξνο νπνηνδήπνηε πξφζσπν,
ζπλεξγαδφκελν ή απαζρνινχκελν απφ ηελ Δηαηξεία ή ηξίην, εθηφο εάλ είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε εληνιήο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνλ Πειάηε
ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζήο ηνπ κε ηελ Δηαηξεία, ή είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε
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ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο επνπηείαο απφ αξκφδηα
φξγαλα.
(β) Σα παξαπάλσ πξφζσπα νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη εληνιέο ησλ πειαηψλ
θαη θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκφ Πειαηψλ δελ ζα
πεξηέξρνληαη ζε γλψζε κε αξκνδίσλ ζηειερψλ, ππαιιήισλ ή ηξίησλ (πειαηψλ θιπ),
αιιά ζα πξνσζνχληαη κφλν ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο, ζχκθσλα κε
ην Οξγαλφγξακκα ηεο Δηαηξείαο. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, νη
απαζρνινχκελνη ζε θαζέλα απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα γηα ηελ παξνρή ησλ επηκέξνπο
επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ δελ ζα απνθαιχπηνπλ ζε πξφζσπα απαζρνινχκελα ζε άιιν
ηκήκα θαη ελ γέλεη ζε αλαξκνδίνπο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζ’ απηά θαηά ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Αλ, παξά ηαχηα, γίλεη γλσζηή ηέηνηα πιεξνθνξία, δελ
επηηξέπεηαη λα αμηνπνηεζεί γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ άιινπ ηκήκαηνο.
(γ) Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απφ πξφζσπα ηεο Δηαηξείαο, εκπηζηεπηηθψλ
πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ πειάηε ηεο Δηαηξείαο, ελδεηθηηθψο ζρεηηθά κε
ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ θαηέρεη, επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρεη ή ζηηο νπνίεο έρεη
πξφζβαζε ή ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγεί ή πξφθεηηαη λα δηελεξγήζεη, θαη ελ γέλεη θάζε
πιεξνθνξίαο πνπ απνθηνχλ πξφζσπα ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε πειάηε θαη ηηο κέζσ
ηεο Δηαηξείαο δηελεξγνχκελεο ζπλαιιαγέο ηνπ, πξνο φθεινο ησλ ηδίσλ ησλ πξνζψπσλ
ηεο Δηαηξείαο ή πξνο φθεινο ηεο ίδηαο ηεο Δηαηξείαο.
(δ) Οκνίσο απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην
παξνρήο ππεξεζηψλ ή πξνο φθεινο άιινπ πειάηε ηεο Δηαηξείαο. Ηδηαηηέξσο
απαγνξεχεηαη ζηα πξφζσπα, ζηα νπνία έρνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν πεξηέιζεη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνχλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο θηλεηψλ
αμηψλ ή κία ή πεξηζζφηεξεο θηλεηέο αμίεο θαη νη νπνίεο αλ γίλνληαλ γλσζηέο ζην
θνηλφ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αηζζεηά ηελ ηηκή απηήο ή απηψλ ησλ θηλεηψλ
αμηψλ, λα απνθηνχλ ή λα εθρσξνχλ, γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ
ηξίησλ, είηε άκεζα είηε έκκεζα, ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα εθδφηε ή εθδνηψλ, ηνπο
νπνίνπο αθνξνχλ νη πιεξνθνξίεο απηέο, εθκεηαιιεπφκελα ελ γλψζεη ηνπο απηέο ηηο
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο.
(ε) Σα παξαπάλσ πξφζσπα απαγνξεχεηαη λα θνηλνινγνχλ, ππφ νπνηεζδήπνηε
ζπλζήθεο, ζε ζηειέρε θαη ππαιιήινπο ησλ άιισλ ηκεκάησλ αιιά θαη ζε ηξίηνπο
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πξννπηηθέο,
επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θ.ιπ. ησλ πειαηψλ, θαζψο θαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ
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ραξαθηήξα πνπ ηπρφλ απνηεινχλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηελ Δηαηξεία,
ζχκθσλα κε ην Ν. 2472/1997 φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη εθάζηνηε ηζρχεη, ηεξψληαο
φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο σο απνιχησο εκπηζηεπηηθέο πξνθεηκέλνπ λα
απνθεχγεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο απφ αλαξκφδηα ηκήκαηα ή πξφζσπα ηεο
Δηαηξείαο ή απφ ηξίηνπο. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε δηαβίβαζε ζε ηξίηνπο ή
γλσζηνπνίεζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πειαηψλ εθφζνλ απηή επηβάιιεηαη
απφ ην λφκν, δηθαζηηθή απφθαζε ή απφθαζε επνπηηθνχ θνξέα ή είλαη αλαγθαία γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ ηνπ πειάηε κε ηελ Δηαηξεία. ε πεξίπησζε
ακθηβνιίαο γηα ην αλ επηηξέπεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε γλσζηνπνίεζε
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ην αξκφδην πξφζσπν ζα δεηά ηε ζπλδξνκή ηνπ
Ννκηθνχ πκβνχινπ ε νπνία ζα δίδεηαη ππφ ηε κνξθή γλσκνδφηεζεο.
(ζη) Καλέλα πξφζσπν απαζρνινχκελν ζηελ Δηαηξεία δελ δηαδίδεη θαη δελ θνηλνπνηεί,
νχηε κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εθθξεκείο
ζπλαιιαγέο πειαηψλ ή κε ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί, θηλεηέο αμίεο πνπ
θαηέρνπλ πειάηεο θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρνπλ.
(δ) Γηα ην ζθνπφ ηεο δηαζθάιηζεο ησλ παξαπάλσ αξρψλ, θαλέλα πξφζσπν
απαζρνινχκελν ζηελ Δηαηξεία δελ επηηξέπεηαη λα θνηλνπνηεί θσδηθνχο /
θιεηδάξηζκνπο (password) πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί γηα ίδηα ρξήζε. Δπίζεο θαλέλα
πξφζσπν ηεο Δηαηξείαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί αξρεία άιινπ ρξήζηε εθηφο
εάλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ηνπ έρεη δνζεί ε
άδεηα ηνπ άιινπ ρξήζηε. ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο ή κφληκεο απνρψξεζεο
ππαιιήινπ απφ ηελ Δηαηξεία, ν θσδηθφο ηνπ ζα απελεξγνπνηείηαη άκεζα.
(ε) Τπεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ είλαη ν Τπεχζπλνο
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Τπεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο επάξθεηαο ησλ ζρεηηθψλ
κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ ηεο Δηαηξείαο γηα ην ζθνπφ ηεο
εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ν Τπεχζπλνο Μεραλνξγάλσζεο.

2.2.8.

Πνιηηηθή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ

(α) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δηαπηζηψζεη φηη
ζπληξέρεη κία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
- ε Δηαηξεία ή νπνηνζδήπνηε ππάιιειφο ηεο ή Γηεπζπληήο / Πξντζηάκελνο, ή
εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ή κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο είλαη πηζαλφ λα απνθνκίζεη
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νηθνλνκηθφ φθεινο ή λα απνθχγεη νηθνλνκηθή δεκία εηο βάξνο πειάηε ηεο
Δηαηξείαο,
- Ζ Δηαηξεία ή έλα εθ ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ έρεη, σο πξνο ηελ έθβαζε κίαο
ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ πειάηε ή κίαο ζπλαιιαγήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, δηαθνξεηηθφ ζπκθέξνλ απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε,
- ε Δηαηξεία ή έλα εθ ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ έρεη νηθνλνκηθφ ή άιιν θίλεηξν
λα επλνήζεη ηα ζπκθέξνληα άιινπ πειάηε ή άιιεο νκάδαο πειαηψλ ζε βάξνο
ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πειάηε,
- Ζ Δηαηξεία ή έλα εθ ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ ιακβάλεη ή πξφθεηηαη λα ιάβεη
απφ πξφζσπν δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ πειάηε αληηπαξνρή ζρεηηδφκελε κε ππεξεζία
πνπ παξέρεηαη ζηνλ πειάηε, ππφ κνξθή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, πέξαλ ηεο
ζπλήζνπο πξνκήζεηαο ή ακνηβήο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο απηήο,
Ο Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ νθείιεη λα ελεκεξψζεη άκεζα ηε Γηνίθεζε
πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κέηξα γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ελ ιφγσ ζχγθξνπζεο
ζπκθεξφλησλ θαη ηελ απνηξνπή απηήο. Όηαλ ελδέρεηαη λα ζπληξέρεη κία εθ ησλ
παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ν αξκφδηνο ππάιιεινο νθείιεη
λα έρεη ελεκεξψζεη ζρεηηθψο ηνλ πειάηε πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα ιάβεη ηελ
απφθαζε γηα ηε δηελέξγεηα ή φρη ηεο ζπλαιιαγήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε χπαξμεο
ηέηνηαο ζχγθξνπζεο, ηα παξαπάλσ πξφζσπα νθείινπλ λα ελεξγνχλ ππέξ ησλ
ζπκθεξφλησλ ηνπ πειάηε αθφκε θαη εηο βάξνο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ ή
ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δηαηξείαο.
(β) Ο Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα ηεξεί αξρείν φπνπ ζα αλαθέξεηαη θάζε
ππεξεζία ηεο Δηαηξείαο σο πξνο ηελ νπνία έρεη πξνθχςεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ε
νπνία ζπλεπάγεηαη ηνλ θίλδπλν βιάβεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ, ή ζηελ
πεξίπησζε ζπλερηδφκελεο ππεξεζίαο, σο πξνο ηελ νπνία ελδέρεηαη λα πξνθχςεη
ηέηνηα ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. Ο Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ νθείιεη λα
ελεκεξψλεη ηαθηηθά απηφ ην αξρείν.

2.2.9.

Πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο

(α) ε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Δηαηξείαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ή ζέινπλ
λα αλνίμνπλ ρξεκαηηζηεξηαθφ ινγαξηαζκφ, γλσζηνπνηνχληαη ηα εμήο:
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-

ην

άλνηγκα

ηνπ

ρξεκαηηζηεξηαθνχ

ινγαξηαζκνχ

ππνρξενχληαη

λα

ζπκπιεξψλνπλ θαη λα πξνζθνκίδνπλ φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη
ππεχζπλε δήισζε εξγαδνκέλνπ πξνο ηελ Δηαηξεία κε ηελ νπνία λα δειψλεη
i.

Πνηα είλαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα / ΔΠΔΤ κε ηα νπνία δηαηεξεί ζρέζε
παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ σο επελδπηήο,

ii.

Όηη νη εληνιέο πνπ ζα δηαβηβάζεη ζα είλαη γηα ίδην ινγαξηαζκφ

iii. Δάλ ζρεηίδεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν κε εθδφηεο θηλεηψλ αμηψλ θαη
εάλ λαη, πνηα αθξηβψο είλαη απηή ε ζρέζε.
- Όινη νη ππάιιεινη είλαη ππνρξεσκέλνη λα γλσζηνπνηνχλ ζηελ Δηαηξεία (θαη λα
επηθαηξνπνηνχλ ζε πεξίπησζε ηπρφλ κεηαβνιήο) θαηάινγν ησλ πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ / ΔΠΔΤ κε ηα νπνία έρνπλ ηπρφλ ζπλάςεη ζχκβαζε παξνρήο
επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ.
- Απαγνξεχεηαη ε δηαβίβαζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ πξνζψπσλ ζην
φλνκα ππαιιήισλ ηεο εηαηξείαο, νη νπνίνη, εθφζνλ θιεζνχλ πξνο ηνχην απφ ηνλ
Τπεχζπλν Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δειψλνπλ
ππεχζπλα (πξνθνξηθψο ή εγγξάθσο) φηη νη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζην
φλνκά ηνπο είλαη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ θαη φρη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ.
- Ζ δηαβίβαζε ησλ εληνιψλ πειαηψλ ζα πξνεγείηαη πάληα ηεο δηαβίβαζεο ηδίσλ ή
δηαθνξεηηθψλ εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ ππαιιήισλ, ζπγγελψλ ηνπο ή
ζπλδεφκελσλ κε απηνχο πξνζψπσλ.
- Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε γεληθά εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ
ππαιιήινπο επ’ σθειεία ησλ ηδίσλ, ζπγγεληθψλ θαη ζπλδεφκελσλ κε απηνχο
πξνζψπσλ θαη πειαηψλ.
(β) Ζ Δηαηξεία ζπκκνξθνχκελε ζην άξζξν 12 παξ. 2 Ν. 3606/2007 ζεζπίδεη θαη
εθαξκφδεη θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηηο πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο ησλ πξνζψπσλ
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν απηφ (ζηειερψλ, ππαιιήισλ θαη ζπλδεδεκέλσλ
αληηπξνζψπσλ ηνπο θιπ.), ζχκθσλα θαη κε φζα νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζ.
2/452/1.11.2007 Απφθαζε ηνπ Γ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο («Οξγαλσηηθέο
απαηηήζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ»).
«Πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο» είλαη νη ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη εθηφο ηεο άζθεζεο ηνπ
πεδίνπ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζηειερψλ, ππαιιήισλ, ζπλδεδεκέλσλ
αληηπξνζψπσλ θιπ. ηεο Δηαηξείαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ή γηα ινγαξηαζκφ άιισλ
πξνζψπσλ (π.ρ. βάζεη πιεξεμνπζίνπ). ηελ έλλνηα ησλ πξνζσπηθψλ ζπλαιιαγψλ
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πεξηιακβάλνληαη θαη ζπλαιιαγέο ηξίησλ πξνζψπσλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νξηζκέλεο
πξνυπνζέζεηο.
θνπφο ηεο ζέζπηζεο ησλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο
είλαη λα εκπνδίδεηαη θάζε θαιππηφκελν πξφζσπν, ην νπνίν αζθεί δξαζηεξηφηεηεο
πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή ην νπνίν, ιφγσ ηεο
δξαζηεξηφηεηαο πνπ αζθεί έρεη πξφζβαζε ζε πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3340/2005 ή ζε άιιεο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο
ζρεηηδφκελεο κε πειάηεο ή ζπλαιιαγέο κε πειάηεο ή γηα πειάηεο:


λα πξνβεί ζε «απαγνξεπκέλε» πξνζσπηθή ζπλαιιαγή,



λα ζπκβνπιεχεη ή λα βνεζά εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο εξγαζίαο ηνπ άιιν
πξφζσπν σο πξνο ηελ εθηέιεζε ζπλαιιαγήο, ε νπνία αλ εθηειείην απφ ην
θαιππηφκελν πξφζσπν ζα είρε ηα ραξαθηεξηζηηθά «απαγνξεπκέλεο»
πξνζσπηθήο ζπλαιιαγήο



λα γλσζηνπνηεί εθηφο ηνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο ηνπ πιεξνθνξίεο ή γλψκεο,
νη νπνίεο ππφ πξνυπνζέζεηο ζα νδεγνχζαλ ζηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγήο, ε
νπνία αλ εθηειείην απφ ην θαιππηφκελν πξφζσπν ζα είρε ηα
ραξαθηεξηζηηθά «απαγνξεπκέλεο» πξνζσπηθήο ζπλαιιαγήο.

Ζ δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο αθφκε θαη αλ
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηξίηνπ θαη φρη κέζσ ηεο Δηαηξείαο.
(γ) Σξίηα πξφζσπα ησλ νπνίσλ, νη ζπλαιιαγέο εκπίπηνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο
θαηάξηηζεο πξνζσπηθψλ ζπλαιιαγψλ ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο θαλνληζκνχο θαη
δηαδηθαζίεο, εθφζνλ θαηαξηίδνληαη απφ θαιππηφκελν πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ησλ
πξνζψπσλ απηψλ, είλαη ηα αθφινπζα:
- νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν έρεη νηθνγελεηαθή ζρέζε ή ζηελνχο δεζκνχο
κε

θαιππηφκελν

πξφζσπν.

Οηθνγελεηαθή

ζρέζε

ππάξρεη

κεηαμχ

θαιππηφκελνπ πξνζψπνπ θαη (α) ηνπ ζπδχγνπ ή ηνπ ζπληξφθνπ ηνπ πνπ
εμνκνηψλεηαη κε ζχδπγν, θαηά ην εθάζηνηε εθαξκνζηέν δίθαην (β) ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ ηέθλσλ ή ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ζεηψλ ηέθλσλ ηνπ (γ) ησλ
ινηπψλ ζπγγελψλ ηνπ, νη νπνίνη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο
ζπγθαηνηθνχζαλ καδί ηνπ (κε ην θαιππηφκελν πξφζσπν) γηα έλα ηνπιάρηζηνλ
εκεξνινγηαθφ έηνο.
- πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ ε ζρέζε κε ην θαιππηφκελν είλαη ηέηνηα, ψζηε λα έρεη
άκεζν ή έκκεζν νπζηψδεο (π.ρ. νηθνλνκηθφ) ζπκθέξνλ, πνπ επεξεάδεηαη απφ
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ην απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο, άιιν απφ ηελ ακνηβή ή ηελ πξνκήζεηα γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο ζπλαιιαγήο. ηελ έλλνηα ησλ πξνζψπσλ απηψλ εκπίπηνπλ
π.ρ. κε πξνζηαηεπφκελα ηέθλα, ζπκβηψληεο, ζπγθάηνηθνη θιπ. πξφζσπα πνπ
δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ πξνζψπσλ κε ηα νπνία ην θαιππηφκελν
πξφζσπν έρεη «νηθνγελεηαθή ζρέζε» θαηά ηα αλαθεξφκελα παξαπάλσ.
(δ) Οη θαλφλεο θαη νη πεξηνξηζκνί ηζρχνπλ αλεμαξηήησο αλ δηελεξγνχληαη εληφο ή
εθηφο ηνπ πιαηζίνπ δξαζηεξηφηεηαο ησλ θαιππηφκελσλ πξνζψπσλ ζηελ Δηαηξεία.
Έηζη, π.ρ. ζπλαιιαγή πνπ θαηαξηίδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ πξνζψπνπ κεηά απφ
εληνιή πξνζψπνπ πνπ αζθεί θαζήθνληα ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ πειαηψλ
ζηελ Δηαηξεία, θαηά ηελ απνπζία ηνπ απφ ηελ Δηαηξεία, ππφθεηηαη ζηνπο θαλφλεο θαη
ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάξηηζε «πξνζσπηθψλ ζπλαιιαγψλ».
(ε) ε θάζε πεξίπησζε ηδηαίηεξε πξνζνρή δίδεηαη ζε πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο πνπ
γίλνληαη απφ ή γηα ινγαξηαζκφ θαιππηφκελνπ πξνζψπνπ, πνπ απαζρνινχληαη ζε
δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηηο νπνίεο κπνξεί λα αλαθχςεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ
κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο ή / θαη θαιππηφκελσλ πξνζψπσλ θαη πειαηψλ ηεο Δηαηξείαο.
(ζη) Δηδηθφηεξα απαγνξεχεηαη ε δηελέξγεηα απφ θαιππηφκελν πξφζσπν:


πλαιιαγήο, ε νπνία απαγνξεχεηαη ζην πξφζσπν απηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί
βάζεη ηνπ λ. 3340/2005. ηελ έλλνηα απηή εκπίπηνπλ νη ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο
ζπλεπάγνληαη θαηάρξεζε πξνλνκηαθψλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 3 επ. λ. 3340/2005 ή ζπληζηνχλ ρεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 7 επ. λ. 3340/2005.



πλαιιαγήο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη θαηάρξεζε ή αζέκηηε γλσζηνπνίεζε
εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηδίσο ζρεηηδφκελεο κε πειάηεο ή ζπλαιιαγέο κε
ή γηα πειάηεο ηεο Δηαηξείαο.



πλαιιαγήο, πνπ αληηβαίλεη ή ελδέρεηαη λα αληηβαίλεη ζε ππνρξέσζε πνπ
ππέρεη ε Δηαηξεία ζχκθσλα κε ην λ. 3606/2007.



Παξνρήο ζπκβνπιήο ή βνήζεηαο, εθηφο ηνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο ηνπ, ζε
νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη ζπλαιιαγή ε νπνία αλ
ήηαλ πξνζσπηθή ζπλαιιαγή ηνπ θαιππηφκελνπ πξνζψπνπ ζα απαγνξεπφηαλ
δηφηη



πληζηά ζπλαιιαγή, πνπ απαγνξεχεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη ηνπ λ.
3340/2005.
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πληζηά ζπλαιιαγή, πνπ ζπλεπάγεηαη θαηάρξεζε ή αζέκηηε γλσζηνπνίεζε
εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ζρεηηδφκελσλ κε πειάηεο ή ζπλαιιαγέο κε
ή γηα πειάηεο ηεο Δηαηξείαο.



πληζηά ζπλαιιαγή, πνπ αληηβαίλεη ή ελδέρεηαη λα αληηβαίλεη ζε ππνρξέσζε
πνπ ππέρεη ε Δηαηξεία ζχκθσλα κε ην λ. 3606/2007.



Αθνξά αζέκηηε ρξήζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ εθθξεκείο εληνιέο πειαηψλ
ηεο Δηαηξείαο.



Γλσζηνπνίεζεο, εθηφο ηνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο ηνπ, ζε νπνηνδήπνηε άιιν
πξφζσπν, πιεξνθνξίαο ή γλψκεο, γηα ην νπνίν (πξφζσπν) γλσξίδεη ή φθεηιε
λα γλσξίδεη φηη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε απηή ζα εθηειέζεη ζπλαιιαγή, ε νπνία
αλ

ήηαλ

πξνζσπηθή

ζπλαιιαγή

ηνπ

θαιππηφκελνπ

πξνζψπνπ

ζα

απαγνξεπφηαλ δηφηη ζα ελέπηπηε ζηηο ππφ iv αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ή ζα
ζπκβνπιεχζεη ή ζα βνεζήζεη ηξίην πξφζσπν λα πξνβεί ζε ηέηνηνπ είδνπο
ζπλαιιαγή.
(δ) Οη θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάξηηζε πξνζσπηθψλ ζπλαιιαγψλ
θαηαιακβάλνπλ ζπλαιιαγέο ζε θάζε είδνπο ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα.
(ε) Απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο γηα ηελ θαηάξηηζε πξνζσπηθψλ ζπλαιιαγψλ εμαηξνχληαη
νη ζπλαιιαγέο απφ ή γηα θαιππηφκελα πξφζσπα ζε κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ
ηνπ Ν. 3283/2004, ή ζε κεξίδηα ή κεηνρέο νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ηεο
νδεγίαο 85/611/ΔΟΚ ή ππνθείκελα ζε επνπηεία – βάζεη ηεο εθαξκνδφκελεο
λνκνζεζίαο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ- ε νπνία απαηηεί ηζνδχλακν επίπεδν θαηαλνκήο
θηλδχλσλ ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ, εθφζνλ ην θαιππηφκελν
πξφζσπν δελ ζπκκεηέρεη ζηε δηαρείξηζε ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ.
(ζ) Σα θαιππηφκελα πξφζσπα νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη ζηα
θεθάιαηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ θαη αθνξνχλ ηελ απνθπγή ζχγθξνπζεο
ζπκθεξφλησλ θαη ηελ απνθπγή θαηάξηηζεο ζπλαιιαγψλ πνπ ζπληζηνχλ θαηάρξεζε
εκπηζηεπηηθήο πιεξνθφξεζεο ή ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν.
3340/2005 ή εθκεηάιιεπζεο άιισλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ.
(η) Ο Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ειέγρεη ηηο πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο ησλ
παξαπάλσ πξνζψπσλ ηεο Δηαηξείαο θαη δεηεί απφ ηνπο ππαιιήινπο ηελ παξνρή
εμνπζηνδνηήζεσλ

πξνθεηκέλνπ

πεξί

ηεο

ιήςεσο

αλαιπηηθήο

θαηάζηαζεο

ζπλαιιαγψλ θαη ραξηνθπιαθίνπ απφ ηελ ΔΥΑΔ (ηκήκα απνζεηεξίνπ) ή αληίζηνηρεο
ππεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πξνζψπσλ απηψλ πνπ
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έρνπλ εθηειεζηεί ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε ηεο Δηαηξείαο. Ο ππάιιεινο πξνο ηνλ
νπνίν δεηείηαη, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξάζρεη

άκεζα ηέηνηα έγγξαθε

εμνπζηνδφηεζε.

2.2.10.

Γηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο θαηαγγειηψλ θαη παξαπφλσλ πειαηψλ.

(α) ε πεξίπησζε ππνβνιήο, πξνθνξηθψο ή εγγξάθσο, νπνηαζδήπνηε θαηαγγειίαο ή
παξαπφλνπ πειάηε ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πξνο απηφλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξείαο
ή θαη γεληθψο ηε ζπκπεξηθνξά ηεο Δηαηξείαο ή / θαη νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ απηήο
έλαληη ηνπ πειάηε, ν αξκφδηνο ππάιιεινο πνπ παξαιακβάλεη ή ζηνλ νπνίνλ
απεπζχλεηαη ε θαηαγγειία νθείιεη ακέζσο (θαη ζε θάζε πεξίπησζε απζεκεξφλ) λα ηε
δηαβηβάζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
νθείιεη λα θαιέζεη άκεζα φια ηα εκπιεθφκελα πξφζσπα γηα παξνρή εμεγήζεσλ, ελψ
κπνξεί λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ πειάηε ζρεηηθά κε ηε δηαηππσζείζα
θαηαγγειία / παξάπνλν.
(β) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, ή πξφζσπν πνπ απηφ ζα νξίζεη νθείιεη
λα δψζεη αηηηνινγεκέλε απάληεζε επί ηεο θαηαγγειίαο / παξαπφλνπ ηνπ πειάηε,
εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε θαηαγγειία /
παξάπνλν έρεη ππνβιεζεί εγγξάθσο, έγγξαθε ζα είλαη θαη ε απάληεζε.
(γ) ε πεξίπησζε πνπ ε θαηαγγειία / παξάπνλν θξηζεί βάζηκε, ηφηε ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, ζα ελεξγήζεη ηα δένληα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζρεηηθνχ ζθάικαηνο.
(δ) ε θάζε πεξίπησζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα δηαβηβάζεη ην ζρεηηθφ θάθειν
ηεο ππφζεζεο ζηνλ Τπεχζπλν Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ην
ζρεηηθφ αξρείν, ελψ ζε πεξίπησζε χπαξμεο ζθάικαηνο / θαθήο ππεξεζίαο /
παξάβαζεο ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο ή πξνζψπνπ απηήο,
επηπξνζζέησο λα εμεηάζεη ηε ζέζπηζε επηπξφζζεησλ δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα
απνηξαπεί ε επαλάιεςε ηέηνηαο πεξίπησζεο ζην κέιινλ.
(ε) Σφζν ε θαηαγγειία / παξάπνλν ηνπ πειάηε, φζν θαη ε απάληεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ πξνο απηφλ ζα ηεξνχληαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζε
εηδηθφ αξρείν (αξρείν θαηαγγειηψλ / παξαπφλσλ πειαηψλ).
(ζη) ε πεξίπησζε πνπ ε παξαπάλσ θαηαγγειία / παξάπνλν γίλεη κέζσ ηνπ
Μεζνιαβεηή Σξαπεδηθψλ / Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη εθφζνλ ε Δηαηξεία θαηά ην
ρξφλν ηεο θαηαγγειίαο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ αλσηέξσ Μεζνιαβεηή, ηφηε ζα
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αθνινπζείηαη αλαινγηθά ε ίδηα δηαδηθαζία ιήςεο, πξνψζεζεο, εμέηαζεο θαη
απάληεζεο (ζην ίδην ρξνληθφ πεξηζψξην) ζηελ αλσηέξσ θαηαγγειία.

Δμσηεξηθή αλάζεζε

2.2.11.

(α) Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο δχλαηαη λα αλαηεζεί ζε
πάξνρν ππεξεζηψλ ε εθηέιεζε νπζησδψλ ή κε νπζησδψλ επηρεηξεζηαθψλ
ιεηηνπξγηψλ ηεο Δηαηξείαο ή ε παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ
ηεο. Οπζηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο ζεσξνχληαη νη
επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο ησλ νπνίσλ ε κε εθηέιεζε ή ε πιεκκειήο εθηέιεζε
ζπλεπάγεηαη ηε κε ζπκκφξθσζε ηεο Δηαηξείαο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απηή ππέρεη
δπλάκεη ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηνπ Ν. 3606/2007 ή επεξεάδεη αξλεηηθά ηα
νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, ή ζίγεη ηε ζπλέρεηα
ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ε Δηαηξεία παξέρεη ζηνπο
πειάηεο ηεο. Δηδηθφηεξα, νπζηψδεηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Δηαηξείαο
ζεσξνχληαη ε ππεξεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε ηήξεζε αξρείσλ, ε θαζεκεξηλή
ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Δηαηξείαο, ε
θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ ηεο Δηαηξείαο (κέζσ ησλ
ζπζηεκάησλ ηξίηνπ). Με νπζηψδεηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Δηαηξείαο
ζεσξνχληαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ή άιισλ ππεξεζηψλ πνπ δελ
απνηεινχλ

κέξνο

ησλ

επελδπηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ

ηεο

Δηαηξείαο,

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο λνκηθψλ ζπκβνπιψλ, ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ησλ ππεξεζηψλ ηηκνιφγεζεο, ηεο αζθάιεηαο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ηεο παξνρήο ζηελ Δηαηξεία
ηππνπνηεκέλσλ

ππεξεζηψλ,

πεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

ππεξεζηψλ

παξνρήο

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο, ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ηξέρνπζεο
ηηκέο, ηεο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
(β) Ζ αλάζεζε νπζηψδνπο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ή επελδπηηθήο ππεξεζίαο ή
δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο ζε πάξνρν ππεξεζηψλ απνθαζίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαηφπηλ εμέηαζεο φηη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη βάζεη ηνπ Ν. 3606/2007. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ππέρεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:
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- δεηά θαη κεξηκλά λα ιάβεη απφ ηνλ πάξνρν αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο
ηνπ, αληίγξαθα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θαηαζηάζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζνλ ν πάξνρνο είλαη ζε θαιή νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε, θαζψο θαη έγγξαθε δηαβεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ
παξφρνπ φηη δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα, ηα πξνζφληα θαη ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο εμσηεξηθά αλαηεζείζαο ιεηηνπξγίαο ή ππεξεζίαο. Δπηπιένλ,
αλαδεηά πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ κεηξψσλ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαη αλαζέηεη ζην
λνκηθφ

ζχκβνπιν

ηεο

Δηαηξείαο

ηε

δηελέξγεηα

λνκηθνχ

ειέγρνπ

ησλ

πξνζθνκηζζέλησλ απφ ηνλ πάξνρν εγγξάθσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζηαπξψζεη θαη
λα ειέγμεη ηελ αθξίβεηα ησλ εγγξάθσλ απηψλ θαη ησλ δηαβεβαηψζεσλ ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζψπνπ ηνπ παξφρνπ.
- δηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξφρνπ πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζεη φηη ν πάξνρνο δηαζέηεη επαξθή ζπζηήκαηα ψζηε λα επνπηεχεη θαη λα
παξαθνινπζεί εζσηεξηθά ηελ εθηέιεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ ηνπ
έρεη αλαηεζεί, φηη ηα ζπζηήκαηα απηά ηνπ παξφρνπ ζηειερψλνληαη απφ πξνζσπηθφ
κε επαξθή εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία ψζηε λα αληηιακβάλεηαη ηε θχζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ έρεη αλαιάβεη ν πάξνρνο θαη λα κπνξεί λα
δηαρεηξίδεηαη θαηάιιεια ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εμσηεξηθά
αλαηεζείζα ιεηηνπξγία ή ππεξεζία.
- δηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξφρνπ πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζεη φηη ν πάξνρνο δηαζέηεη εηδηθά κέηξα αζθαιείαο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία θαη ηνπο πειάηεο ηεο.
- δεηά απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ παξφρνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ην ζεζπηζζέλ
απφ ηνλ πάξνρν ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ κεηά απφ θαηαζηξνθή θαζψο γηα ηελ χπαξμε πξφβιεςεο πξαγκαηνπνίεζεο
απφ απηφλ πεξηνδηθψλ δνθηκψλ ησλ κέζσλ εθεδξηθήο ιεηηνπξγίαο.
(γ) Δθφζνλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο δηαπηζηψζεη φηη ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη βάζεη ηνπ Ν. 3606/2007,
απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο νπζηψδνπο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ή επελδπηηθήο
ππεξεζίαο ζηνλ πάξνρν. Μεηά ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
θαηαξηίδεηαη κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ παξφρνπ έγγξαθε ζχκβαζε εμσηεξηθήο
αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νπζηψδνπο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ή
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ηεο παξνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επελδπηηθήο ππεξεζίαο ηεο Δηαηξείαο. ηε ζχκβαζε
εμσηεξηθήο αλάζεζεο απαξαίηεην είλαη λα θαζνξίδνληαη ηδίσο ηα αθφινπζα:
- λα πξνζδηνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ηφζν ηεο Δηαηξείαο φζν θαη ηνπ παξφρνπ
ππεξεζηψλ.
- λα εμεηδηθεχεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξαθνινπζείηαη ε εθηέιεζε ηεο
εμσηεξηθά αλαηεζείζαο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ή ε παξνρή ηεο εμσηεξηθά
αλαηεζείζαο επελδπηηθήο ππεξεζίαο απφ ηελ Δηαηξεία
- λα επηβάιιεηαη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ε ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηελ Δηαηξεία,
ηνπο ειεγθηέο ηεο θαη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πξφζβαζε ζηα βηβιία, ηα
αξρεία θαη ζε θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ή ηελ
ππεξεζία πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί εμσηεξηθά.
- λα πεξηγξάθεηαη ν ρξφλνο ιήμεο ηεο ζπκβάζεσο θαη ε δηαδηθαζία θαηαγγειίαο
ηεο (ηξφπνο θαη πξνζεζκία), θαζψο θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ελ
ζπλερεία αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ή ππεξεζίαο ζε
άιιν πάξνρν ππεξεζηψλ ή ζηελ ίδηα ηελ Δηαηξεία
- λα πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη νη εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο
- λα πξνβιέπεηαη φηη ε αλάζεζε απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ κέξνπο ηεο
αλαηεζείζαο ζε απηφλ επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ή ππεξεζίαο ζε άιινλ πάξνρν
ππεξεζηψλ πξνυπνζέηεη ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Δηαηξείαο [ή ελαιιαθηηθά
λα πξνβιέπεηαη όηη ε αλάζεζε από ηνλ πάξνρν ππεξεζηώλ κέξνπο ηεο αλαηεζείζαο
ζε απηόλ επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ή ππεξεζίαο ζε άιινλ πάξνρν ππεξεζηώλ
απαγνξεύεηαη]
- λα πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ λα ελεκεξψζεη ρσξίο
ππαίηηα βξαδχηεηα ηελ Δηαηξεία ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε εμέιημε πνπ κπνξεί λα
επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εθηειεί απνηειεζκαηηθά ηελ
επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ή λα παξέρεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηελ ππεξεζία
πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί απφ ηελ Δηαηξεία.
(δ) Σα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο παξακέλνπλ ππεχζπλα γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο εμσηεξηθά αλαηεζείζαο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο ή ηεο
παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. πγθεθξηκέλα, ηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο
Δηαηξείαο (δειαδή ν εθάζηνηε Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη θαηά
ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ε ιεηηνπξγία πνπ έηπρε εμσηεξηθήο αλάζεζεο):
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- επνπηεχνπλ θαη παξαθνινπζνχλ ζε δηαξθή βάζε ηελ εθηέιεζε ηεο εμσηεξηθά
αλαηεζείζαο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ή ππεξεζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην
πξφζσπν πνπ έρεη νξηζζεί σο ππεχζπλνο απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ. Σα αλψηεξα
δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο πξνγξακκαηίδνπλ αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα (π.ρ. αλά κήλα) ζπλαληήζεηο κε ηνλ αληίζηνηρν ππεχζπλν ηνπ παξφρνπ
ππεξεζηψλ, θαζψο θαη (π.ρ. αλά ηξίκελν) επηηφπηεο επηζθέςεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνχλ ηελ απφδνζε ηνπ
παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη λα εληνπίδνπλ, αλαθέξνπλ θαη ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια
κέηξα ζε πεξίπησζε κε ηθαλνπνηεηηθήο απφδνζεο απηνχ ή κε ζπκκφξθσζήο ηνπ
ζηηο αλαιεθζείζεο απφ απηφλ ππνρξεψζεηο.
- ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζνπλ φηη ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ δελ εθηειεί ηε ιεηηνπξγία ή δελ παξέρεη ηελ ππεξεζία απνηειεζκαηηθά
θαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην. Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε πνπ
δηαπηζηψζνπλ φηη πξφθεηηαη πεξί επνπζηψδνπο παξαβίαζεο ηνπ ηζρχνληνο
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, πξνβαίλνπλ ζε έγγξαθε πξνεηδνπνίεζε ηνπ παξφρνπ
ππεξεζηψλ θαη ζέηνπλ εχινγε πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ. ε πεξίπησζε, φκσο, πνπ πξφθεηηαη γηα νπζηψδε ή
επαλαιακβαλφκελε παξαβίαζε ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ απφ ηνλ
πάξνρν ππεξεζηψλ, ηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο εηζεγνχληαη
ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο κε
ηνλ πάξνρν.
- ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, ψζηε ηα πξφζσπα ηεο Δηαηξείαο ζηα
νπνία αλαηίζεηαη ε επνπηεία ηεο εμσηεξηθά αλαηεζείζαο επηρεηξεζηαθήο
ιεηηνπξγίαο ή ππεξεζίαο θαη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή
λα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία, λα αληηιακβάλνληαη ηε θχζε
ηεο εμσηεξηθά αλαηεζείζαο ιεηηνπξγίαο ή ππεξεζίαο θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο
θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε.
- κεξηκλνχλ ψζηε, ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ πάξνρν, λα κελ
ζίγεηαη ε ζπλέρεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ε Δηαηξεία παξέρεη ζηνπο
πειάηεο ηεο. Δηδηθφηεξα, θξνληίδνπλ ψζηε θάζε έγγξαθν ή πιεξνθνξία ζρεηηθφ κε
ηελ εμσηεξηθά αλαηεζείζα επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ή ππεξεζία λα κεηαθεξζεί
ζηελ Δηαηξεία θαη λα ππάξμεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ παξφρνπ
ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη ε Δηαηξεία δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε
πιεξνθφξεζε θαη γλψζε ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ή ππεξεζία ψζηε λα θαηαζηεί
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δπλαηή ε ελ ζπλερεία εθηέιεζε απηήο είηε εζσηεξηθά απφ ηελ ίδηα ηελ Δηαηξεία
είηε απφ άιιν πάξνρν ππεξεζηψλ.
- πξνβαίλνπλ ζε επηηφπηεο επηζθέςεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξφρνπ θαη δεηνχλ
απφ ηνλ πάξνρν λα αλαηξέμνπλ ζηα βηβιία, ηα αξρεία ηνπ θαη ζε θάζε πιεξνθνξία
ζρεηηθή κε ηελ ιεηηνπξγία ή ππεξεζία πνπ έρεη αλαηεζεί εμσηεξηθά, φπνηε απηφ
θξίλεηαη απαξαίηεην θαη ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία
απηά απαηηείηαη ψζηε ε Δηαηξεία λα αληαπνθξηζεί ζε επνπηηθφ έιεγρν ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
- κεξηκλνχλ γηα ηε ζέζπηζε θαη ηελ εθαξκνγή ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο ηεο
Δηαηξείαο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ απνηχρεη λα εθπιεξψζεη
ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ιεηηνπξγία ζα αλαηεζεί
άκεζα ζε άιιν πάξνρν ή ζηελ ίδηα ηελ Δηαηξεία, θαη επηπιένλ θξνληίδνπλ λα
ζεζπίζνπλ δηαδηθαζίεο πεξηνδηθψλ δνθηκψλ ηνπ ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο (π.ρ.
αλά έηνο).
(ε) Παξάιιεια, ε εμσηεξηθή αλάζεζε ζπγθεθξηκέλεο νπζηψδνπο επηρεηξεζηαθήο
ιεηηνπξγίαο ή επελδπηηθήο ππεξεζίαο δελ ζίγεη ηε ζρέζε ηεο Δηαηξείαο κε ηνπο
πειάηεο ηεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλαληη απηψλ.
(ζη) Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ
Τπεχζπλν Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Απηφο ζα κπνξεί κε ηαθηηθνχο ή έθηαθηνπο ειέγρνπο
λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηνπ θαηά πφζν ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, ή
πξφζσπα ηα νπνία ελεξγνχλ θαη’ εληνιή ηνπ πξνβαίλνπλ κε ζπλέπεηα ζηηο παξαπάλσ
ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εμσηεξηθήο
αλάζεζεο.

2.2.12.

πλεξγαζία κε αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο

(α) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νπνηαδήπνηε αξκφδηα επνπηηθή αξρή, είηε θξαηηθή
είηε αλεμάξηεηε φπσο ι.ρ. ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ε Δπηηξνπή γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε
Αλεμάξηεηε Αξρή Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θιπ, ζηα πιαίζηα ηεο δηελέξγεηα ειέγρνπ
δεηήζεη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ή ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζηα αξρεία ηεο
Δηαηξείαο, ν εθάζηνηε αξκφδηνο ππάιιεινο ζα πξνβαίλεη ζε θάζε απαηηνχκελε
ελέξγεηα, ζπλεξγαδφκελνο κε ηνπο αξκφδηνπο ηεο ειέγρνπζαο αξρήο, πξνθεηκέλνπ λα
δηεπθνιχλεη ηνλ αλσηέξσ έιεγρν.
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(β) Ηδίσο, αλαθνξηθά κε ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, αξκφδηνη γηα ηελ επηθνηλσλία
κε ηνπο αξκνδίνπο ππαιιήινπο ηεο ζε πεξίπησζε ειέγρνπ, νξίδνληαη ν Πξφεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ν Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. ε
πεξίπησζε απνπζίαο ησλ δχν παξαπάλσ πξνζψπσλ θαηά ην ρξφλν ηπρφλ αηθληδίνπ
ειέγρνπ εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, αξκφδηνη θαηά ζεηξά νξίδνληαη (1)
ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δηαηξείαο, (2) ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, (3) νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεο Δηαηξείαο θαη (4) νπνηνζδήπνηε Γηεπζπληήο ή / θαη Πξντζηάκελνο ηεο Δηαηξείαο.
(γ) ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε επηζηνιή ηεο δεηήζεη ηε
ρνξήγεζε εγγξάθσλ ή ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, ε
επηζηνιή απηή ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή θαη αθνινχζσο
λα δηαβηβαζηεί ζηνπο Γηεπζπληέο / Πξντζηακέλνπο ησλ εκπιεθνκέλσλ ηκεκάησλ κε
ηελ εληνιή φπσο ρνξεγεζνχλ ηα αηηνχκελα έγγξαθα / ζηνηρεία ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφ θαη ζε πεξίπησζε εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηπρφλ ζα έρεη ηάμεη ε Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο.
(δ) Αξκφδηνο γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηελ Δπηηξνπή θαηαπνιέκεζεο ηεο
λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη κε ηελ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, κφλνλ φκσο φηαλ πξφθεηηαη πεξί ειέγρνπ ηήξεζεο ηεο
λνκνζεζίαο Π.Ν.Δ.Δ.Γ., νξίδεηαη ν Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο Π.Ν.Δ.Δ.Γ.
(ε) Αξκφδηνο γηα ηελ επηθνηλσλία κε θνξνινγηθέο αξρέο, ην ππνπξγείν εξγαζίαο, ην
ηκήκα αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη θνξείο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, είλαη ν Τπεχζπλνο Λνγηζηεξίνπ.

2.3

Γηαδηθαζίεο Αλαθνξώλ θαη Δζσηεξηθήο Δπηθνηλσλίαο

(α) Ζ επηθνηλσλία εληφο ηεο Δηαηξείαο, ηφζν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ Σκεκάησλ ηεο
(θάζεην επίπεδν), φζν θαη κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζην ίδην ηκήκα
(νξηδφληην επίπεδν) γηα ζέκαηα πνπ εμέξρνληαη ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο Δηαηξείαο (ηέηνηα ζέκαηα κπνξεί λα είλαη ι.ρ. ε παξνρή ζπζηάζεσλ απφ ηνλ
Τπεχζπλν Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ή ηνλ Τπεχζπλν πκκφξθσζεο Π.Ν.Δ.Δ.Γ πξνο
ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο, ή αληίζηνηρα ε ελεκέξσζε ησλ ηειεπηαίσλ πξνο ηνπο
πξψηνπο ζρεηηθά κε δηαπηζησζείζεο δπζιεηηνπξγίεο ησλ ζρεηηθψλ ειεγθηηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαη κεραληζκψλ), δχλαηαη λα γίλεηαη κε ηε ρξήζε Δζσηεξηθψλ
εκεησκάησλ, ηα νπνία ζα θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ αξρείν (αξρείν εζσηεξηθήο
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επηθνηλσλίαο), ιακβάλνληαο αχμνληα αξηζκφ κε ζεκείσζε ηνπ αθξηβνχο ρξφλνπ
παξάδνζεο θαζψο θαη ηνπ παξαιήπηε. Σέηνηα Δζσηεξηθά εκεηψκαηα πξνθεηκέλνπ
λα θαηαρσξεζνχλ, πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ παξαιήπηε ππφ ηελ έλδεημε
«έιαβα γλψζε». Δάλ ν παξαιήπηεο δελ ππνγξάθεη θάησ απφ ηελ παξαπάλσ έλδεημε,
ν απνζηνιέαο θνηλνπνηεί ην Δζσηεξηθφ εκείσκα ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,
θαηαρσξψληαο ηαπηφρξνλα ην Δζσηεξηθφ εκείσκα ζην παξαπάλσ βηβιίν κε ηε
ζρεηηθή ζεκείσζε φηη θνηλνπνηήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ιφγσ άξλεζεο ηνπ
παξαιήπηε λα ππνγξάςεη.
(β) Ζ παξαπάλσ επηθνηλσλία δχλαηαη λα γίλεηαη θαη κέζσ κελπκάησλ ειεθηξνληθήο
αιιεινγξαθίαο (email). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζα θαηαρσξείηαη ζην αξρείν
εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο κία εθηχπσζε ηνπ απεζηαικέλνπ κελχκαηνο ειεθηξνληθήο
αιιεινγξαθίαο φπνπ ζα θαίλεηαη ε ειεθηξνληθή έλδεημε πεξί ηνπ απνζηνιέα, ηνπ
παξαιήπηε θαη ηνπ ρξφλνπ απνζηνιήο.
(γ) Σέινο, φπνπ ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ πξνβιέπεηαη «αλαθνξά» κεηαμχ ησλ
πξνζψπσλ ηεο Δηαηξείαο, απηή ζα γίλεηαη κε ζρεηηθφ έγγξαθν ή κήλπκα
ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, ην νπνίν ζα θνηλνπνηείηαη πάληα ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη ζηνλ Τπεχζπλν Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Οη αλαθνξέο ζα θαηαρσξνχληαη
ζε εηδηθφ βηβιίν (βηβιίν αλαθνξψλ).

2.4

Γηαδηθαζία Σήξεζεο Αξρείσλ

(α) Ζ Δηαηξεία ηεξεί ηνπιάρηζηνλ ηα αξρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2 θαη 3 ηεο
απφθαζεο ππ’ αξηζκ. 9/452/.1.11.2007 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
(β) Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία ηεξεί φζα άιια αξρεία ηπρφλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία θαζψο θαη ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ εζσηεξηθή ηεο νξγάλσζε ελ γέλεη.
(γ) Όπνπ θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε δεδνκέλσλ ζε αξρείν
γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ν εθάζηνηε ππεχζπλνο ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ ζα
κεξηκλά ψζηε λα κελ αιινηψλνληαη ή θαηαζηξέθνληαη ηα ζρεηηθά δεδνκέλα γηα ην
ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα
Ζ δηαθχιαμε ηνπ απνξξήηνπ αξρείνπ πνπ ηεξείηαη ειεθηξνληθά, ζα γίλεηαη κε ηελ
πξνζηαζία κέζσ θσδηθνχ / θιεηδαξίζκνπ (password), ην νπνίν ζα ρνξεγείηαη κφλν
ζηνλ ππεχζπλν ηήξεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξρείνπ ελψ ζε θάζε πεξίπησζε ν
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Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ν Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο Π.Ν.Δ.Δ.Γ ζα
έρνπλ γεληθή πξφζβαζε ζε φια ηα αξρεία κέζσ ελφο εηδηθνχ θσδηθνχ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: Δγρεηξίδην Π.Ν.Δ.Δ.Γ.

1.

θνπόο θαη Πεξηνρή Δθαξκνγήο ηεο Γηαδηθαζίαο

(α) Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην απηφ έρεη σο ζθνπφ ηελ πξφιεςε
θαη θαηαζηνιή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηή
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3691/2008 πνπ ελζσκαηψλεη ζην Διιεληθφ
δίθαην ηελ Οδεγία 2005/60/ΔΚ.
(β) Αξκφδην γηα ηελ εθηέιεζή ηεο είλαη φιν ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο.
(γ) Τπεχζπλνο γηα ηελ επνπηεία ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη παξάιιεια αξκφδηνο
εθηέιεζεο βαζηθνχ κέξνπο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη o Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο γηα ηελ
Πξφιεςε Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Π.Ν.Δ.Δ.Γ.).
(δ) «Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» ζπληζηνχλ νη
αθφινπζεο εθ πξνζέζεσο ηεινχκελεο πξάμεηο:
- ε κεηαηξνπή ή ε κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο ελ γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη πξνέξρεηαη απφ
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή απφ πξάμε ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, κε
ζθνπφ ηελ απφθξπςε ή ηε ζπγθάιπςε ηεο παξάλνκεο πξνέιεπζήο ηεο ή ηελ παξνρή
ζπλδξνκήο ζε νπνηνλδήπνηε εκπιέθεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, πξνθεηκέλνπ λα
απνθχγεη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπ,
- ε απφθξπςε ή ε ζπγθάιπςε ηεο αιήζεηαο κε νπνηνδήπνηε κέζν ή ηξφπν, φζνλ αθνξά
ηε θχζε, πξνέιεπζε, δηάζεζε δηαθίλεζε ή ρξήζε πεξηνπζίαο ή ζηνλ ηφπν φπνπ απηή
απνθηήζεθε ή επξίζθεηαη ή ή ηελ θπξηφηεηα επί πεξηνπζίαο ή ζρεηηθψλ κε απηή
δηθαησκάησλ, ελ γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πεξηνπζία απηή πξνέξρεηαη απφ
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή απφ πξάμε ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο,
- ε απφθηεζε, θαηνρή δηαρείξηζε ή ρξήζε πεξηνπζίαο, ελ γλψζεη θαηά ην ρξφλν ηεο
θηήζεο ή ηεο δηαρείξηζεο, ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πεξηνπζία πξνέξρεηαη απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ή απφ πξάμε ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο,
- ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα κε ηελ ηνπνζέηεζε ζε απηφλ ή ηε
δηαθίλεζε κέζσ απηνχ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε
ζθνπφ λα πξνζδνζεί λνκηκνθάλεηα ζηα ελ ιφγσ έζνδα
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- ε ζχζηαζε νξγάλσζεο ή νκάδαο δχν ηνπιάρηζηνλ αηφκσλ γηα ηε δηάπξαμε κηαο ή
πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία α’ έσο δ’ θαη ε
ζπκκεηνρή ζε ηέηνηα νξγάλσζε ή νκάδα.
(ε) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ππάξρεη θαη φηαλ νη
δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη ε πξνο λνκηκνπνίεζε πεξηνπζία έιαβαλ
ρψξα ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο, εθφζνλ απηέο ζα ήηαλ βαζηθφ αδίθεκα (ππφ ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3 Ν. 3691/2008) αλ δηαπξάηηνληαλ ζηελ Διιάδα θαη
ζεσξνχληαη αμηφπνηλεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο απηνχ.
(ζη) Με ηνλ φξν «Δγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» λννείηαη ε δηάπξαμε ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ απφ ηα «βαζηθά αδηθήκαηα» φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ
Ν.3691/2008.
(δ) Υξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο απνηειεί ην αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 187Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, φπσο απηή αληηθαζίζηαηαη κε
ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν.3691/2008.
(ε) Πεξηνπζία: Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θάζε είδνπο, ελζψκαηα ή αζψκαηα, θηλεηά ή
αθίλεηα, πιηθά ή άπια, θαζψο θαη έγγξαθα ή ζηνηρεία νπνηαζδήπνηε κνξθήο, έληππεο,
ειεθηξνληθήο ή ςεθηαθήο, πνπ απνδεηθλχνπλ ηίηιν ηδηνθηεζίαο ή δηθαηψκαηα πξνο
απφθηεζε ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Ν.3691/2008, ηα
έζνδα πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ηεο πεξηνπζίαο.

2.

Δζσηεξηθέο Γηαδηθαζίεο, Γεληθή Πεξηγξαθή

ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα
θαλνληζκφ πθίζηαληαη:
α) επαξθείο θαη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο κε απνζηνιή λα πξνιακβάλνπλ θαη λα
εκπνδίδνπλ ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ
απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Οη
δηαδηθαζίεο απηέο αθνξνχλ ηε δένπζα επηκέιεηα σο πξνο πειάηεο, ηελ αλαθνξά
χπνπησλ ζπλαιιαγψλ, ηε θχιαμε αξρείσλ, ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ηελ αμηνιφγεζε
θηλδχλνπ πειαηψλ, ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ηελ θαηαλνκή θαζεθφλησλ
θαη επζπλψλ.
β) κέηξα πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία

δηέπνληαη απφ ηηο ίδηεο αξρέο πνπ

εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο ινηπνχο θηλδχλνπο θαη είλαη πξνζαξκνζκέλα ζην
κέγεζνο θαη ηε κνξθή ηεο Δηαηξείαο
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Δηδηθφηεξα ηα κέηξα απηά δηαζθαιίδνπλ ηελ θαηαλφεζε απφ ηα ζηειέρε θαη ηηο θαηά
πεξίπησζε αξκφδηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ησλ θηλδχλσλ, θαηά θαηεγνξία πειαηψλ θαη
ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα
εθαξκφδνληαη.
γ) ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πειαηψλ θαηά βαζκίδα θηλδχλνπ, ζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ
θαηεγνξίεο θηλδχλνπ βάζεη θξηηεξίσλ πνπ αληαλαθινχλ ην βαζκφ θηλδχλνπ, θαη ζηε
ζπλέρεηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζρέζεο απηήο (δξαζηεξηφηεηαο).
δ) εηήζηα αμηνιφγεζε ησλ κεζνδνινγηψλ θαη ε πξνζαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο ησλ
εμνπζηνδνηεκέλσλ ππαιιήισλ πξνο ηηο εθάζηνηε λέεο ζπλζήθεο θαη πξαθηηθέο.

3.

Τπνρξέσζε Γένπζαο Δπηκέιεηαο σο πξνο ηνπο Πειάηεο ηεο Δηαηξείαο

(α) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο λένπο πειάηεο:
- πξηλ ζπλάςεη ή ηξνπνπνηήζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο θαη πξηλ θαηαξηίζεη ηε
ζχκβαζε γηα ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ,
- φηαλ δηελεξγεί ζπλαιιαγέο πνπ αλέξρνληαη ζε πνζφ ίζν ή κεγαιχηεξν απφ 15.000
Δπξψ αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε ζπλαιιαγή δηελεξγείηαη κε κία κφλε πξάμε ή κε
πεξηζζφηεξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ζρέζε,
- φηαλ ππάξρεη ππφλνηα γηα απφπεηξα ή δηάπξαμε αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2
Ν.3691/2008
- φηαλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ αθξίβεηα ή ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ δεδνκέλσλ
πνπ ζπγθεληξψζεθαλ πξνεγνπκέλσο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε, άιινπ πξνζψπνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ν
πειάηεο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ ή ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ ηνπ πειάηε.
(β) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο θαη σο πξνο πθηζηάκελνπο
(παιαηνχο) πειάηεο ηεο, ηφζν ζε πεξηνδηθή φζν θαη ζε έθηαθηε βάζε ηελ θαηάιιειε
ρξνληθή ζηηγκή. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα θαηάιιειεο ρξνληθήο ζηηγκήο είλαη:
- φηαλ ν πειάηεο πξνβεί ζε κία ζεκαληηθή γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ζπλαιιαγή,
- φηαλ επέιζεη κία νπζηαζηηθή αιιαγή ζηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε
- φηαλ αιιάμεη ν ηξφπνο πνπ θηλείηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ πειάηε θαη
- φηαλ ε Δηαηξεία αληηιεθζεί φηη ιείπνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα έλαλ πθηζηάκελν
πειάηε.
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4.

Μέηξα πλήζνπο Γένπζαο Δπηκέιεηαο

Σα κέηξα ηεο ζπλήζνπο δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε πεξηιακβάλνπλ
ηνπιάρηζηνλ:
(α) ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε βάζεη
εγγξάθσλ, δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηψλ απφ αμηφπηζηεο θαη αλεμάξηεηεο πεγέο, φπσο
ελδεηθηηθά απφ ινγαξηαζκνχο ηειεθψλνπ, ειεθηξηθνχ, χδξεπζεο. Όηαλ ν πειάηεο
δελ είλαη παξψλ γηα λα εμαθξηβσζεί ε ηαπηφηεηά ηνπ, ε Δηαηξεία ιακβάλεη εηδηθά θαη
θαηάιιεια κέηξα γηα αληηζηάζκηζε ηνπ πςειφηεξνπ θηλδχλνπ θαη ηνπιάρηζηνλ
πξνβαίλεη ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε κε πξφζζεηα απνδεηθηηθά
έγγξαθα, δεδνκέλα ή πιεξνθνξίεο. Δπίζεο, ιακβάλεη ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηνλ
έιεγρν ή ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ππνβιεζέλησλ εγγξάθσλ ή απαηηεί επηβεβαησηηθή
πηζηνπνίεζε απφ πηζησηηθφ ίδξπκα ή ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ εγθαηεζηεκέλν
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γηαζθαιίδεη, ηέινο, φηη ε πξψηε πιεξσκή ζην πιαίζην ησλ
ζπλαιιαγψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ινγαξηαζκνχ, ν νπνίνο έρεη αλνηρζεί επ’
νλφκαηη ηνπ πειάηε ζε πηζησηηθφ ίδξπκα εγθαηεζηεκέλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Γηα πειάηεο πνπ ν ζπλήζεο ηφπνο δηακνλήο ηνπο είλαη εθηφο Διιάδνο, δεηνχληαη νη
ίδηεο πιεξνθνξίεο θαη εθαξκφδνληαη νη ίδηεο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο πειαηψλ πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα.
Γηα εθείλνπο ηνπο πειάηεο πνπ δηακέλνπλ εθηφο Διιάδνο θαη έξρνληαη ζε άκεζε θαη
πξνζσπηθή επαθή κε ηελ Δηαηξεία, δεηνχληαη δηαβαηήξηα θαη αλ ππάξρνπλ, δειηία
ηαπηφηεηαο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο.
Πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε δηακνλή θαη ηελ ππεθνφηεηα ηνπ πειάηε είλαη επίζεο
ρξήζηκεο γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ ν πειάηεο πξνέξρεηαη απφ ρψξα πνπ έρεη
ραξαθηεξηζηεί απφ ηε FATF (Financial Action Task Force) σο κε ζπλεξγάζηκε. Οη πην
πάλσ πιεξνθνξίεο είλαη αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλεο, πέξαλ ηνπ ζθνπνχ πξφιεςεο ηνπ
μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαη κε ηελ
παξεκπφδηζε ηεο παξαβίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ πνπ επηβάιινληαη ελαληίνλ
δηαθφξσλ ρσξψλ ή πξνζψπσλ απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε ή ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ην
πιαίζην απηφ, ν Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο ζα παξαθνινπζεί ηαθηηθά ηελ ηζηνζειίδα
ηεο FATF (www.fatf.gafi.org) πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθψο.
Γηα ην ζθνπφ ιήςεο ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ ηνπ πειάηε, πξέπεη πάληνηε λα
θαηαγξάθνληαη ν αξηζκφο, ε εκεξνκελία θαη ε ρψξα έθδνζεο ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ.
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(β) ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ ή ησλ πξαγκαηηθψλ
δηθαηνχρσλ ηεο εηαηξείαο-πειάηε, ηε ζπλερή επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηε
ιήςε επιφγσλ κέηξσλ, αλαιφγσο ηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ, γηα επαιήζεπζε ησλ
ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηνπο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε Δηαηξεία γλσξίδεη ηνλ
πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν ή ηνπο πξαγκαηηθνχο δηθαηνχρνπο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα
άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ν πειάηεο. Όζνλ
αθνξά άιια λνκηθά πξφζσπα, εκπηζηεχκαηα (trusts) θαη αλάινγα λνκηθά ζρήκαηα, ηα
ππφρξεα πξφζσπα ιακβάλνπλ εχινγα κέηξα, αλαιφγσο ηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ, γηα λα
θαηαλνήζνπλ ηε δηάξζξσζε ηεο θπξηφηεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ πειάηε. Χο θίλδπλνο
λνείηαη ε ζνβαξή πηζαλφηεηα εκπινθήο ηνπ πειάηε ζε δηάπξαμε ή απφπεηξα δηάπξαμεο
αδηθήκαηνο ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ Ν.3691/2008.
(γ) ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ην ζθνπφ θαη ηε ζθνπνχκελε θχζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ ή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πειάηε ή
ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ.
(δ) ηελ εμέηαζε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θάζε ζπλαιιαγήο ή δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία
απφ ηε θχζε ηεο ή απφ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην πξφζσπν ή ηελ ηδηφηεηα ηνπ
ζπλαιιαζζνκέλνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ή κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. ηηο ζπλαιιαγέο απηέο
πεξηιακβάλνληαη ηδίσο νη πνιχπινθεο ή αζπλήζηζηα κεγάιεο ζπλαιιαγέο θαη φια ηα
αζπλήζηζηα είδε ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο πξνθαλή νηθνλνκηθφ ή
ζαθή λφκηκν ιφγν.
(ε) ηε ιήςε θάζε άιινπ πξφζθνξνπ κέηξνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κε θαηάξηηζεο
ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηεο άξλεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ,
εθφζνλ δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη φξνη ηεο πηζηνπνίεζεο θαη επαιήζεπζεο ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε.
ζη) ηελ άζθεζε ζπλερνχο επνπηείαο φζνλ αθνξά ηελ επηρεηξεκαηηθή ζρέζε, κε
ελδειερή εμέηαζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ σο άλσ πξνζψπσλ
θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο, πξνθεηκέλνπ ε Δηαηξεία λα
δηαπηζηψλεη φηη νη ζπλαιιαγέο ή δξαζηεξηφηεηεο ζπλάδνπλ κε ηηο γλψζεηο πνπ έρεη γηα
ηνλ πειάηε θαη ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν, ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθηηκψκελνπ θηλδχλνπ, θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, ηελ πξνέιεπζε
ησλ θεθαιαίσλ, ζχκθσλα κε θξηηήξηα πνπ δχλαληαη λα νξίδνπλ νη αξκφδηεο αξρέο. Ζ
Δηαηξεία δηαζθαιίδεη επηπιένλ ηελ ηήξεζε ελεκεξσκέλσλ εγγξάθσλ, δεδνκέλσλ ή
πιεξνθνξηψλ.
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Σα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο αθνξνχλ φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο ζε πεξίπησζε θνηλνχ
ινγαξηαζκνχ.

5.

Καζνξηζκόο Μέηξσλ Γένπζαο Δπηκέιεηαο Βάζεη ηνπ Βαζκνύ Κηλδύλνπ

Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα θαζνξίδεη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ θηλδχλνπ ηελ έθηαζε ησλ
κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο θαη ηε ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ θαηά πφζνλ νη
ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλάδνπλ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ε Δηαηξεία
γηα ηνλ πειάηε. Ο βαζκφο θηλδχλνπ εμαξηάηαη ελδεηθηηθά απφ:
α) ην είδνο ηνπ πειάηε,
β) ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ ζρεδηαδφκελν ραξαθηήξα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο κε ηνλ
πειάηε,
γ) ηηο παξερφκελεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο,
δ) ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ζηα νπνία αθνξά ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο, θαη
ε) ηελ πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίσλ.
6. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Πειαηώλ Βάζεη ηνπ Βαζκνύ Κηλδύλνπ
(α) Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζηελ θαηάηαμε ησλ πειαηψλ ηεο ζε δχν θαηεγνξίεο θηλδχλνπ
βάζεη θξηηεξίσλ, ηα νπνία αληαλαθινχλ ηηο πηζαλέο αηηίεο θηλδχλσλ. Ζ θαηάηαμε απηή
γίλεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν πκκφξθσζεο Π.Ν.Δ.Δ.Γ. κε έγγξαθε αλάιπζε θηλδχλνπ
αλά πειάηε. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε δηαβάζκηζε ησλ πειαηψλ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ
θαηεγνξίεο θηλδχλνπ:
− θαλνληθνχ,
− πςεινχ
θαη βαζίδεηαη ζε θξηηήξηα ηα νπνία αληαλαθινχλ ηηο πηζαλέο αηηίεο θηλδχλσλ. Ζ
δηαβάζκηζε ζπλνδεχεηαη κε αληίζηνηρα κέηξα επηκέιεηαο, πεξηνδηθήο παξαθνινχζεζεο
θαη ειέγρσλ. Ζ θαηάηαμε ζηηο θαηεγνξίεο θηλδχλνπ γίλεηαη κε έγγξαθε αμηνιφγεζε
θηλδχλνπ αλά πειάηε ή αλά νκάδα πειαηψλ κε φκνηα ραξαθηεξηζηηθά.
(β) Δλδεηθηηθέο παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη δηαβάζκηζεο ηνπ
θηλδχλνπ είλαη:
- ν ηειηθφο ηδηνθηήηεο ή δηθαηνχρνο,
- ε θαηεγνξία ηνπ πειάηε,
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- ε αηηία ηεο ζπλαιιαγήο,
- ε ρψξα πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ ησλ θεθαιαίσλ,
- νη απνθιίζεηο απφ ην πξνβιεπφκελν χςνο ζπλαιιαγψλ,
- ε θχζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη
- ε πεγή ησλ θεθαιαίσλ.
(γ) ηελ θαηεγνξία πςεινχ θηλδχλνπ εληάζζνληαη ππνρξεσηηθά νη πειάηεο κε ηνπο
νπνίνπο εθαξκφδνληαη απμεκέλα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο, φπσο είλαη ηα πνιηηηθψο
εθηεζεηκέλα πξφζσπα, νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο, νη εηαηξίεο εηδηθνχ ζθνπνχ, νη εηαηξίεο
κε αλψλπκεο κεηνρέο (πνπ δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά), νη κε θάηνηθνη,
νη ινγαξηαζκνί πνπ αλνίγνπλ ρσξίο θπζηθή παξνπζία ηνπ πειάηε, νη ινγαξηαζκνί
ελψζεσλ πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη ζηεξνχκελα λνκηθήο
πξνζσπηθφηεηαο ζρήκαηα ή νληφηεηεο, πνπ δηαρεηξίδνληαη θεθάιαηα ή άιιεο νκάδεο
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
(γ) Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο νθείιεη λα ζεζπίζεη πξαθηηθέο, εχθνιεο θαη κε
ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ ηα κέιε ησλ αξκνδίσλ Σκεκάησλ πνπ έξρνληαη
ζε επαθή κε ηνλ πειάηε (ελδεηθηηθά, Σκήκα Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο Δληνιψλ, Σκήκα
Τπνζηήξημεο, Σκήκα Δπελδπηηθψλ πκβνπιψλ), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ησλ
ππεξεζηψλ ηνπο, λα ιακβάλνπλ γλψζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ πειάηε ψζηε λα
είλαη ζε ζέζε λα θξίλνπλ εάλ ε εθάζηνηε ζπλαιιαγή ζηελ νπνίαλ εκπιέθνληαη
ζπλάδεη κε ηελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ. Έλαο ηέηνηνο ηξφπνο είλαη ε
εηζαγσγή έλδεημεο «Κ» ή «Τ» ζηελ ειεθηξνληθή θαξηέια θάζε πειάηε. Οη ελδείμεηο
«Κ» θαη «Τ» ζα αληηζηνηρνχλ ζε «Καλνληθνχ Κηλδχλνπ» θαη «Τςεινχ Κηλδχλνπ»
πειάηεο αληίζηνηρα. Δάλ απηφ δελ είλαη ηερληθψο εθηθηφ, ζα πξέπεη ζην ηέινο ηεο
εκέξαο, ην Σκήκα Τπνζηήξημεο λα ζεκεηψλεη επί ηεο θαηάζηαζεο πειαηψλ πνπ
ζπλαιιάρζεθαλ κε ηε δηακεζνιάβεζε ηεο Δηαηξείαο κία ζρεηηθή έλδεημε,
πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο

λα

ειέγρνπλ ζπλαιιαγή πξνο ζπλαιιαγή πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ ηε ζπκβαηφηεηα
ηεο ζπλαιιαγήο κε ηελ παξαπάλσ θαηάηαμε ηνπ θάζε πειάηε.
(δ) Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη επαξθή πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη απνηειεζκαηηθέο
δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε ινγαξηαζκψλ θαη ζπλαιιαγψλ,
πξνθεηκέλνπ λα αληρλεχνληαη, λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα αμηνινγνχληαη ζπλαιιαγέο
θαη πειάηεο πςεινχ θηλδχλνπ.
Δλδεηθηηθά ηα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ θηλδχλνπ είλαη:
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- αμηνιφγεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο, φπσο ε δνκή ησλ ζπλαιιαγψλ
ηεο, επαλεμέηαζε ηεο βαζηθήο πειαηείαο ηεο, ησλ πεξηνρψλ ζπλαιιαγψλ ηεο θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ.
- θαηαγξαθή θαη ηαπηνπνίεζε ησλ εηδηθψλ θηλδχλσλ θαηά πειάηε, πξντφλ θαη
ζπλαιιαγή, ζχκθσλα κε ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία πνπ έρνπλ απνθηεζεί. Ζ
απαηηνχκελε γλψζε θαη εκπεηξία απνθηψληαη θαη αλαλεψλνληαη ιακβάλνληαο, κεηαμχ
άιισλ, ππφςε ηελ ηππνινγία ησλ χπνπησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ έρεη θνηλνπνηήζεη ε
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε ηηο θαηά θαηξνχο δεκνζηεπζείζεο απνθάζεηο ηεο (βι.
ελδεηθηηθά, εγθχθιην 41), ηελ αμηνιφγεζε δεκνζηεπκάησλ ηνπ Σχπνπ, ηελ αλάιπζε
χπνπησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζε γλψζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ αληαιιαγή
εκπεηξηψλ κε ηα αξκφδηα ζηειέρε γηα ηελ πξφιεςε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.
(ε) Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο ζα ηεξεί θαηάινγν χπνπησλ πξνζψπσλ κε βάζε
θαηαζηάζεηο κε νλφκαηα πνπ ηεξνχλ δηεζλείο νξγαληζκνί. Απηφο ν θαηάινγνο ζα
βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζε εκθαλέο ζεκείν ζηνλ ρψξν ηνπ Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο
πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη αληηπαξαβνιή ζε πεξίπησζε έιεπζεο λένπ ππνςήθηνπ πειάηε
ζηελ Δηαηξεία. Κάζε θνξά πνπ ζηνλ θαηάινγν απηφ ζα πξνζηίζεληαη λέα νλφκαηα,
αθελφο κελ ζα γίλεηαη ζπλνιηθή επαλεμέηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πειαηνινγίνπ
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ηα πξφζσπα απηά είλαη πειάηεο ηεο Δηαηξείαο, θαη
αθεηέξνπ ν λένο θαηάινγνο ζα αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ
παιαηνχ.

7. Υξόλνο Δθαξκνγήο Μέηξσλ Γένπζαο Δπηκέιεηαο
(α) Ζ πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηνπ
πξνζψπνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ν πειάηεο θαη ηνπ

πειάηε, άιινπ
πξαγκαηηθνχ

δηθαηνχρνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο επελδπηηθψλ
ππεξεζηψλ ή ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο.
(β) Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν επηηξέπεηαη λα νινθιεξψλεηαη
ε εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εθεί αλαθεξφκελσλ πξνζψπσλ θαηά ηε ζχλαςε
επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη γηα λα κε δηαθνπεί ε νκαιή
δηεμαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ θαη εθφζνλ ν θίλδπλνο δηάπξαμεο ησλ αδηθεκάησλ ηεο
λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
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ηξνκνθξαηίαο είλαη κηθξφο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο
επαιήζεπζεο πεξαηψλνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ηελ αξρηθή επαθή.
(γ) Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο εδαθίνπ επηηξέπεηαη λα
νινθιεξψλεηαη ε εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εθεί αλαθεξφκελσλ πξνζψπσλ κεηά
ηε ζχλαςε επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο
επαιήζεπζεο πεξαηψλνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ηελ αξρηθή επαθή.
8. Απινπζηεπκέλε Γένπζα Δπηκέιεηα σο πξνο ηνλ Πειάηε
Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα κελ ηεξεί ηηο δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο πειάηε,
πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, φηαλ ν πειάηεο είλαη:
α) πηζησηηθφ ίδξπκα ή ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο πνπ εδξεχεη ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε ή ζε ηξίηε ρψξα, ε νπνία επηβάιιεη ππνρξεψζεηο ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο πξνο
απηέο πνπ πξνβιέπεη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία (Οδεγία 2005/60/ΔΚ) θαη ππφθεηηαη ζε
επνπηεία φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο απηέο,
β) Δηαηξεία ηεο νπνίαο νη κεηνρέο έρνπλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε
αγνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε ηξίηε ρψξα πνπ ππφθεηληαη ζε απαηηήζεηο
ηζνδχλακεο κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία,
(γ) Δηαηξεία πνπ ιεηηνπξγεί σο ΟΔΚΑ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 Ν.3283/2004 θαη
Δηαηξεία πνπ ιεηηνπξγεί σο ΟΔΚΑ, εδξεχεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη δηέπεηαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο ηεο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 85/611/ΔΚ, φπσο ηζρχεη.
(δ) ειιεληθή δεκφζηα αξρή ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή επηρείξεζε ή
νξγαληζκφο πνπ αλήθεη θαηά 51% ηνπιάρηζηνλ ζην Γεκφζην,
(ε) δεκφζηεο αξρέο ή δεκφζηνη νξγαληζκνί νη νπνίνη πιεξνχλ φια ηα αθφινπζα
θξηηήξηα:
(i)

ηνπο έρεη αλαηεζεί δεκφζην ιεηηνχξγεκα ζχκθσλα κε ηε πλζήθε γηα ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, ηηο πλζήθεο γηα ηηο Κνηλφηεηεο ή ην παξάγσγν
θνηλνηηθφ δίθαην

(ii)

ε ηαπηφηεηά ηνπο είλαη δεκνζίσο γλσζηή, δηαθαλήο θαη θαζνξηζκέλε

(iii) νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ινγηζηηθέο ηνπο πξαθηηθέο είλαη δηαθαλείο
(iv) είηε είλαη ππφινγνη ζε θνηλνηηθφ ζεζκηθφ φξγαλν ή ζε αξρέο Κξάηνποκέινπο είηε εθαξκφδνληαη θαηάιιειεο δηαδηθαζέηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ
επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.
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ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ε Δηαηξεία ζπγθεληξψλεη, ζε θάζε πεξίπησζε, επαξθείο
πιεξνθνξίεο θαη δηαπηζηψλεη εγγξάθσο κε αλαθνξά ηνπ αξκφδηνπ ζηειέρνπο θαη βάζεη
ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ φηη ν πειάηεο κπνξεί λα εμαηξεζεί. Δλ
πξνθεηκέλσ, ε Δηαηξεία ζπγθεληξψλεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ
λνκίκσλ εθπξνζψπσλ θαη φισλ ησλ αηφκσλ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα ρεηξίδνληαη
ην ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε θαζψο θαη ηα πξαθηηθά ησλ απνθάζεσλ ησλ αξκφδησλ
νξγάλσλ ηνπ πειάηε γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ θαη ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ.

9. Απμεκέλε Γένπζα Δπηκέιεηα σο πξνο ηνλ Πειάηε
(α) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη, αλάινγα κε ην βαζκφ θηλδχλνπ, απμεκέλα κέηξα δένπζαο
επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε, επηπιένλ ησλ κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ
(παξάγξαθνο «Μέηξα Γένπζαο Δπηκέιεηαο»), ζηηο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο, ιφγσ ηεο
θχζεο ηνπο, κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ πςειφηεξν θίλδπλν ηέιεζεο ή απφπεηξαο
ηέιεζεο ηνπ εγθιήκαηνο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.
(β) Δλδεηθηηθά, ε Δηαηξεία

εθαξκφδεη

απμεκέλα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο ζε

αζπλήζηζηα είδε ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο πξνθαλή νηθνλνκηθφ
ιφγν θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ρξήζε νξηζκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ
ή νη ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίδνληαη ελδέρεηαη λα επλννχλ ηελ αλσλπκία. ε θάζε
πεξίπησζε ε Δηαηξεία εθαξκφδεη απμεκέλα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο ζηηο
πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο θαηαγξάθνληαη νη θαη’ ειάρηζηνλ θαηεγνξίεο πςεινχ
θηλδχλνπ (αλά πειάηε, ζπλαιιαγή, ρψξα ή γεσγξαθηθή πεξηνρή) γηα ηηο νπνίεο ε
Δηαηξεία

ππνρξενχηαη λα επηδεηθλχεη απμεκέλε δένπζα επηκέιεηα σο πξνο ηελ

δηαβάζκηζε ησλ πειαηψλ επαλαμηνινγψληαο ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο ηνπο πειάηεο θαη
ηε ζπλαιιαθηηθή ζρέζε. Γηα ηα πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα πνπ δηακέλνπλ ζε
ηξίηε εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρψξα ε Δηαηξεία επηδεηθλχεη επίζεο Απμεκέλε
Γένπζα Δπηκέιεηα.

10. Ννκηθά Πξόζσπα
(α) Όηαλ ν πειάηεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν εθηφο εηαηξηψλ γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη
απινπζηεπκέλε δένπζα επηκέιεηα, ε Δηαηξεία ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα
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δηαπηζηψζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαζψο θαη πνηφο αζθεί
νπζηαζηηθά ηνλ έιεγρν ζε απηφ.
(β) Όηαλ ν πειάηεο είλαη Δηαηξεία κε αλψλπκεο κεηνρέο, ε Δηαηξεία ηνπιάρηζηνλ:
- δηαπηζηψλεη ηελ πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ
πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ ηεο Δηαηξείαο πξηλ ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ, κε ηε
βνήζεηα αμηφπηζησλ θαη αλεμάξηεησλ πεγψλ ή θαη κε επίζθεςε ζηα γξαθεία ηεο
Δηαηξείαο-πειάηε, θαη
- αλ ππάξμεη αιιαγή ζηνπο πξαγκαηηθνχο δηθαηνχρνπο εμεηάδεη ηε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο.
(γ) Όηαλ ν πειάηεο είλαη ππεξάθηηα Δηαηξεία (offshore), ε Δηαηξεία, πέξαλ ησλ
κέηξσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ιακβάλεη θαηά ηε ζχλαςε επηρεηξεκαηηθψλ
ζρέζεσλ θαη ηδίσο θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο παξνρήο επελδπηηθψλ
ππεξεζηψλ, δήισζε ηνπ πειάηε ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ
δηθαηνχρνπ θαη ηελ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηνλ πειάηε κε ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν.
(δ) Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξείεο
ιακβάλεηαη ππφςε ε απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 1108437/2565/ΓΟ
(ΦΔΚ Β. 1590/16.11.2005).
(ε) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο θαη σο πξνο ηνλ πξαγκαηηθφ
δηθαηνχρν.
(ζη) Όηαλ ν πειάηεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα, ε Δηαηξεία:
- βεβαηψλεηαη γηα ηε λνκηκφηεηα ησλ θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ ηνπ πειάηε, θαη
- δηαζθαιίδεη φηη ε επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή νη ζπλαιιαγέο εκπίπηνπλ ζηνπο
θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηνπ πειάηε.
(ζη) Γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ απαηηείηαη ε δήισζε ηνπ
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο Δηαηξείαο κε ηελ πξνζθφκηζε επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ
πηζηνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ.

11.

Ύπνπηεο πλαιιαγέο – Αλαθνξέο Ύπνπησλ πλαιιαγώλ

(α) Χο χπνπηε ζπλαιιαγή λνείηαη ελ γέλεη εθείλε πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη
αζπκβίβαζηε κε ηηο γλσζηέο θαη λφκηκεο εξγαζίεο ηνπ πειάηε ή ηηο πξνζσπηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο ή κε ην ζπλεζηζκέλν θχθιν εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ινγαξηαζκνχ.
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(β) Ζ Δηαηξεία νθείιεη λα εμεηάδεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θάζε χπνπηε ζπλαιιαγή. ε
θάζε πεξίπησζε ε Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε
πειάηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε FΑΣF σο κε
ζπλεξγαδφκελεο ρψξεο.
(γ) ε πεξίπησζε πνπ αξκφδηνο ππάιιεινο θαηά ηε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο
επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ κε ηνλ πειάηε ή θαηά ηελ εθηέιεζε ζπλαιιαγήο / παξνρή
ππεξεζηψλ δηαπηζηψζεη, αθνχ ζπκβνπιεπζεί θαη ηελ πξναλαθεξζείζα έλδεημε
θαηάηαμεο ηνπ πειάηε, φηη ε ζπλαιιαγή είλαη ελδερνκέλσο ηθαλή λα ειεγρζεί σο
«χπνπηε» θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, πξνβαίλεη ζε αηηηνινγεκέλε αλαθνξά
πξνο ηνλ Τπεχζπλν πκκφξθσζεο, ζπκπιεξψλνληαο ζρεηηθφ έληππν πνπ ρνξεγείηαη
ζε φιν ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο κε επηκέιεηα θαη επζχλε ηνπ Τπεχζπλνπ
πκκφξθσζεο.
(δ) Σα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ησλ χπνπησλ ζπλαιιαγψλ θαηαρσξνχληαη ζε
εηδηθφ αξρείν (αξρείν χπνπησλ ζπλαιιαγψλ), θέξνπλ εκεξνκελία θαη ππνγξαθή ηνπ
ππαιιήινπ πνπ ηε ζπλέηαμε θαη ηεξνχληαη εγγξάθσο ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ελ ιφγσ
δηαζηήκαηνο θαηαζηξέθνληαη ή δηαγξάθνληαη κφλν κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη αθνχ ηεξεζεί ζρεηηθφ πξσηφθνιιν θαηαζηξνθήο /
δηαγξαθήο.
(ε) ε πεξίπησζε πνπ ν Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο δηαπηζηψζεη ηε ζπλδξνκή
πεξηζηαηηθψλ βάζεη ησλ νπνίσλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηεθκαίξεηαη φηη πθίζηαληαη
ζνβαξέο ελδείμεηο ή ππνςίεο φηη δηαπξάηηεηαη, επηρεηξείηαη ή έρεη δηαπξαρζεί ή
επηρεηξήζεθε λα δηαπξαρζεί λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
πξνβαίλεη ζε πεξαηηέξσ αλαθνξά πξνο ηελ επηηξνπή θαηαπνιέκεζεο ηεο
λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ε «Δπηηξνπή» ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3691/2008). Ζ ζρεηηθή αλαθνξά
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
- πιήξε ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο πνπ πξνβαίλεη ζηελ αλαθνξά,
- φια ηα δηαζέζηκα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ πειάηε,
- ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο θαη πιήξεο ηζηνξηθφ ησλ
ζπλαιιαγψλ,
- αηηηνινγία ηεο αζπλήζνπο ή χπνπηεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ ζα επηηξέπεη θαηά ην
δπλαηφλ ηελ αμηνπνίεζή ηεο,
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- επί δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ, ηελ πξνέιεπζε θαη ηε δηαδξνκή ηνπ εηζεξρφκελνπ
εκβάζκαηνο.
(ζη) ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηέηνηαο αλαθνξάο πξνο ηελ αλσηέξσ Δπηηξνπή ηνπ
άξζξνπ 7 λ. 3691/2008, ν Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο κεξηκλά ψζηε νη αλαθνξέο λα
απνζηέιινληαη

ζηελ

Δπηηξνπή

θαηαπνιέκεζεο

εζφδσλ

απφ

εγθιεκαηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ηνπ άξζξνπ 7 λ. 3691/2008 κε
ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ
(δ) Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αλαθνξάο, ε Δηαηξεία πηζαλφλ λα επηζπκεί ηε δηαθνπή ηεο
ζρέζεο κε ηνλ πειάηε γηα απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ πνπ ελδερνκέλσο ζπλεπάγεηαη ε
ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε Δηαηξεία
πξέπεη λα επηδεηθλχεη ηδηαίηεξε πξνζνρή, ψζηε λα κελ απνθαιχςεη ζηνλ πειάηε φηη
έρεη ππνβιεζεί αλαθνξά. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξέπεη λα ππάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ
Τπεχζπλνπ πκκφξθσζεο Π.Ν.Δ.Δ.Γ. κε ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 λ. 3691/2008 γηα
λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία νησλδήπνηε εκπνδίσλ ή δπζθνιηψλ ζηε δηεμαγσγή ησλ
εξεπλψλ.
(ε) Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αλαθνξάο, ε Δηαηξεία νθείιεη λα αθνινπζήζεη ηπρφλ
νδεγίεο πνπ ζα ηεο δψζεη ε ελ ιφγσ Δπηηξνπή, ηδηαίηεξα θαηά πφζνλ ζα νινθιεξψζεη
κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή ή αλ ζα δηαηεξήζεη ζε ιεηηνπξγία ην ζπγθεθξηκέλν
ινγαξηαζκφ. χκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3424/2005 ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε έξεπλα
γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ βαζηθφ έγθιεκα ή γηα ηνλ πεξηνξηζκφ πεξηνπζίαο
γίλεηαη απφ ηελ Δζληθή Αξρή, ε απαγφξεπζε θίλεζεο ινγαξηαζκψλ ή ε απαγφξεπζε
κεηαβίβαζεο ή εθπνίεζεο νπνηνπδήπνηε άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί ζε
επείγνπζεο πεξηπηψζεηο λα δηαηαρζεί απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο.

12.

Σήξεζε Αξρείνπ

(α) Ζ Δηαηξεία νθείιεη λα ηεξεί γηα πέληε ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, εθηφο αλ επηβάιιεηαη
απφ δηάηαμε λφκνπ ε ηήξεζε ηνπο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ ηε ιήμε ησλ
ζρέζεψλ ηεο κε ηνπο πειάηεο φζνλ αθνξά ηηο ζπκβάζεηο θαη απφ ηε δηελέξγεηα ηεο
ηειεπηαίαο ζπλαιιαγήο, φζνλ αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο, ηα ζηνηρεία ηα ζρεηηθά κε ηηο
παξαπάλσ ζπκβάζεηο θαη ζπλαιιαγέο φπσο ελδεηθηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα,
θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ κε βάζε ηα νπνία έγηλε ε πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
πειάηε θαη παξαζηαηηθά ζπλαιιαγψλ.
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(β) ην πιαίζην ηεο ζπκκφξθσζήο ηεο κε ηελ ππνρξέσζε ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ ε Δηαηξεία θπιάζζεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
- ηα ζηνηρεία πηζηνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε θαη επαιήζεπζήο ηνπο,
θαηά ηε ζχλαςε θάζε είδνπο ζχκβαζεο,
- ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, ηα θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ βάζεη ησλ νπνίσλ
έγηλε ε πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε, θαη πξσηφηππα
ή αληίγξαθα παξαζηαηηθά θάζε είδνπο ζπλαιιαγψλ
- ηα εζσηεξηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ εγθξίζεηο ή δηαπηζηψζεηο ή εηζεγήζεηο γηα
ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεξεχλεζε ησλ αλσηέξσ αδηθεκάησλ ή
αλαθεξζείζεο ή κε ππνζέζεηο ζηελ Δπηηξνπή θαηαπνιέκεζεο εζφδσλ απφ
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ηνπ
άξζξνπ 7 λ. 3691/2008,
- ηα ζηνηρεία ηεο επηρεηξεκαηηθήο, εκπνξηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αιιεινγξαθίαο
κε ηνπο πειάηεο, φπσο απηά δχλαληαη λα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.
(γ) Ο Τπεχζπλνο πκκφξθσζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα θαη ηδίσο ηνλ
Τπεχζπλν Μεραλνξγάλσζεο κεξηκλά ψζηε ε Δηαηξεία λα δηαζέηεη πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα ή δηαδηθαζίεο πνπ λα ηεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί
πιήξσο θαη ηαρέσο ζε εξψηεκα ηεο Δπηηξνπήο θαηαπνιέκεζεο εζφδσλ απφ
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ηνπ άξζξνπ 7 Ν.
3691/2008, σο πξνο ην εάλ δηαηεξεί ή είρε δηαηεξήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ επηρεηξεκαηηθή ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα, σο πξνο ην είδνο απηήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο θαζψο θαη γηα θάζε
ζρεηηθή ζπλαιιαγή.

13.
Ο

Αξκνδηόηεηεο ηνπ Τπεύζπλνπ πκκόξθσζεο
Τπεχζπλνο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε ηεο

επνπηείαο ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο γηα ηελ πξφιεςε
ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ
απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Οη
αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληά ηνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα ζην ζρεηηθφ
θεθάιαην ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
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14.

Παξνρή Πιεξνθνξηώλ

- Ζ Δηαηξεία ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο:
α) ην νλνκαηεπψλπκν, ηε ζέζε θαη ηα ζηνηρεία ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ ηνπ αξκφδηνπ
δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο σο Τπεχζπλνπ πκκφξθσζεο θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ
έρνπλ νξηζζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ Ν. 3691/2008.
β) αληίγξαθν ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη επηθνηλσλίαο πνπ έρεη ζεζπίζεη
εγγξάθσο γηα λα πξνιακβάλεη θαη εκπνδίδεη ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ πνπ ζπλδένληαη
κε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ Τπεχζπλνπ Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ή ζε πεξίπησζε
ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ ζηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη επηθνηλσλίαο, ε
Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εγγξάθσο ηηο
κεηαβνιέο απηέο εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ηίζεληαη ζε ηζρχ.
- Ζ Δηαηξεία ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θάζε ρξφλν εληφο ηνπ κελφο
Μαξηίνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο Δηήζηα Έθζεζε, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο πην
θάησ πιεξνθνξίεο:
α) ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζεκαληηθά κέηξα πνπ ιήθζεθαλ θαη δηαδηθαζίεο πνπ
πηνζεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
β) ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ησλ
δηαδηθαζηψλ δένπζαο επηκέιεηαο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ,
θαζψο θαη ην πεδίν απηψλ ησλ ειέγρσλ (δηαδηθαζίεο, ζπλαιιαγέο, βαζκφο θαηάξηηζεο
ππαιιήισλ θ.ιπ.).
γ) ηηο ηπρφλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί, ηδίσο ζηηο
δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο αλαθνξάο χπνπησλ θαη αζπλεζψλ ζπλαιιαγψλ ή ζπλαιιαγψλ
ρσξίο πξνθαλή νηθνλνκηθφ ή λφκηκν ζθνπφ, ζηελ πνηφηεηα ησλ αλαθνξψλ θαη ζηελ
έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ηνπο, θαζψο θαη ηηο ελέξγεηεο θαη εηζεγήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα
ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ.
δ) ηνλ αξηζκφ αλαθνξψλ χπνπησλ θαη αζπλεζψλ ζπλαιιαγψλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ
ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηνλ Τπεχζπλν Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο, θαζψο θαη
ηνλ θαηά πξνζέγγηζε ρξφλν πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ζπλαιιαγή κέρξη ηελ απνζηνιή
ηεο αλαθνξάο ζηνλ Τπεχζπλν Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο.
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ε) ηνλ αξηζκφ αλαθνξψλ χπνπησλ θαη αζπλεζψλ ζπλαιιαγψλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ
ηνλ Τπεχζπλν Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ζηελ Δπηηξνπή θαηαπνιέκεζεο εζφδσλ
απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ηνπ άξζξνπ
7 λ. 3691/2008, θαζψο θαη ηνλ θαηά πξνζέγγηζε ρξφλν πνπ κεζνιαβεί απφ ηε ιήςε ηεο
αλαθνξάο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο κέρξη ηελ απνζηνιή ηεο ζηελ ελ ιφγσ
Αξρή.
ζη) Σα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα πνπ παξαθνινχζεζε ν Τπεχζπλνο Καλνληζηηθήο
πκκφξθσζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο.
δ) πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε πνπ έγηλε ζην
πξνζσπηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αλαθέξνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ζεκηλαξίσλ πνπ
παξαθνινπζήζεθαλ, ηε δηάξθεηα ηνπο, ηνλ αξηζκφ θαη ηε ζέζε ησλ ππαιιήισλ πνπ
ζπκκεηείραλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Ο παξψλ Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ν νπνίνο καδί κε ηα ηπρφλ
παξαξηήκαηά ηνπ απνηειεί εληαίν θαη αδηάζπαζην θείκελν, δηέπεη ηελ εζσηεξηθή
ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αλψλπκε Δηαηξεία
Δπελδπηηθήο Γηακεζνιάβεζεο (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΔΓ) θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο
ΥΥ/ΥΥ/ΥΥ.
Αληίγξαθν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ καδί κε ηα Παξαξηήκαηά ηνπ δηαλεκήζεθε απφ
ηνλ Τπεχζπλν Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, ηνπο
Γηεπζπληέο / Πξντζηακέλνπο Σκεκάησλ, ην ππφινηπν πξνζσπηθφ θαζψο θαη ην
Ννκηθφ ηεο χκβνπιν.
Κάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ παξφληνο ζα απνθαζίδεηαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ν ηξνπνπνηεκέλνο Καλνληζκφο ζα δηαλέκεηαη εθ λένπ ζε
φια ηα παξαπάλσ πξφζσπα.
Αξκφδηνο γηα ηελ παξνρή νηαζδήπνηε δηεπθξίληζεο ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηνπ
παξφληνο είλαη ν Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ: ΓΖΛΧΔΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ

ήκεξα, XX/XX/XX παξέιαβα απφ ηνλ ππεχζπλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΔΓ, αληίγξαθν ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο θαη
δειψλσ ππεχζπλα φηη έρσ κειεηήζεη θαη θαηαλνήζεη ηα ηκήκαηα εθείλα ηα νπνία κε
αθνξνχλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η (Δγρεηξίδην Π.Ν.Δ.Δ.Γ) θαη φηη
ζα ηεξψ ηηο εθ ηνπ Καλνληζκνχ ππνρξεψζεηο κνπ.

ΥΥ/ΥΥ/ΥΥ

Ο δειψλ Τπάιιεινο

Ο Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8Ο
ΦΟΡΜΔ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ

8.1 ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΧΝ
ΤΜΒΟΤΛΧΝ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΔΛΔΓΥΟΤ

Δ. ΔΛΔΓΚΣΖ:
Τπνγξαθή:

Πεξηνδηθφηεηα ειέγρνπ : Μεληαία
Διεγθηηθή Γηαδηθαζία: Έιεγρνο δηαπίζησζεο ζπκκφξθσζεο ησλ Γηεπζχλνλησλ
πκβνχισλ κε ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην νξγαλφγξακκα
θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο εηαηξείαο.
Πεξηνδηθφηεηα ειέγρνπ : Μεληαία
Πεξίνδνο ειέγρνπ:


Δλππφγξαθε έγθξηζε πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ

ΝΑΗ-ΟΥΗ
Δάλ ΟΥΗ αλαθέξαηε ζρεηηθά


Αλειιηπήο, ηαθηηθή ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ
Γ.. θαη Γ..

ΝΑΗ-ΟΥΗ
Δάλ ΟΥΗ αλαθέξαηε ζρεηηθά


Δλππφγξαθε έγθξηζε δηθαηνινγεηηθψλ δαπαλψλ θαη πιεξσκψλ

ΝΑΗ-ΟΥΗ
Δάλ ΟΥΗ αλαθέξαηε ζρεηηθά


Δλππφγξαθε έγθξηζε ησλ επελδπηηθψλ επηινγψλ ηεο εηαηξείαο

ΝΑΗ-ΟΥΗ
Δάλ ΟΥΗ αλαθέξαηε ζρεηηθά


αθείο ελδείμεηο κε παξαπιάλεζεο θαηά ηε δεκφζηα επηθνηλσλία ηνπ
επελδπηηθνχ θνηλνχ

ΝΑΗ-ΟΥΗ
Δάλ ΟΥΗ αλαθέξαηε ζρεηηθά
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8.2 ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖ ΛΖΦΖ,
ΓΗΑΒΗΒΑΖ ΔΝΣΟΛΧΝ ΚΑΗ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Δ. ΔΛΔΓΚΣΖ:

ΔΛΔΓΥΟΤ

Τπνγξαθή:

Πεξηνδηθφηεηα ειέγρνπ : Δβδνκαδηαία
Πεξίνδνο ειέγρνπ:

1.

ΟΡΓΑΝΧΖ

Τπάξρνπλ εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα γηα ηε ιήςε & δηαβίβαζε ησλ εληνιψλ, φπσο θαη
γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ γηα ηηο εληνιέο;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ...........................................................................................................

2.

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ

πληάζζνληαη έγγξαθεο ζπκβάζεηο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πειαηψλ;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ...........................................................................................................

3.

Δξεπλάηαη ε θεξεγγπφηεηα ηνπ πειάηε;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ...........................................................................................................

134

4.

Σεξνχληαη ηα νξηδφκελα απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο Α.Υ.Δ φξηα (εάλ πθίζηαληαη)

ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ πειαηψλ;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ............................................................................................................

5.

Οη ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί ησλ πειαηψλ είλαη νλνκαζηηθνί;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ............................................................................................................

6.

Έρνπλ παξαιεθζεί επηζηνιέο παξαπφλσλ θαη δηαθσλίαο θαη κε πνηφ ηξφπν;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..........................................................................................................

7.

Πηζηνπνηείηαη επαξθψο θαη κε αθξίβεηα ν ρξφλνο άθημεο ηεο εληνιήο;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο:………………………………………………………………………..

8.

Δπηδεηθλχεηαη ε απαηηνχκελε επηκέιεηα θαηά ηνλ έιεγρν ηεο γλεζηφηεηαο ησλ

παξαιακβαλνκέλσλ απφ ηελ εηαηξία ζηνηρείσλ πνπ έξρνληαη;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ............................................................................................................
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9.

Σεξείηαη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία έγθξηζεο, απφξξηςεο θαη επηβεβαίσζεο

ησλ εληνιψλ κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ εηαηξία Α.Υ.Δ;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο…………………………………………………………………………:

10.

Κνηλνπνηνχληαη ακέζσο ζηνπο πειάηεο νη κε εθηειεζζείζεο εληνιέο χζηεξα

απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηνπο; Δλεκεξψλνληαη νη πειάηεο αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ή
κε ησλ εληνιψλ δηαξθείαο;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: .................................................................................................

11.

Σεξείηαη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ή πξνζζήθεο θαη

γεληθά ηελ ελεκέξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηεξνχληαη ζην θεληξηθφ αξρείν
πειαηψλ;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ............................................................................................................

12.

Τπάξρεη κεραλνγξαθηθφ αξρείν ηίηισλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εληνιψλ

θαηά ηίηιν;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ............................................................................................................
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13.

Σεξείηαη κεραλνγξαθηθά εκεξνιφγην ιήςεο εληνιψλ θαη εθηέιεζεο απηψλ

απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ εηαηξία Α.Υ.Δ.;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ............................................................................................................

14.

Αθνινπζείηαη πξνθαζνξηζκέλε πνιηηηθή πξφζβαζεο ζηα ηεξκαηηθά ησλ

ζπζηεκάησλ;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ............................................................................................................

15.

Διέγρνληαη φιεο νη ζπλαιιαγέο (θαη ηακηαθέο) άλσ ησλ 15.000 €;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ...........................................................................................................
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8.3
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖΝ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Δ. ΔΛΔΓΚΣΖ:

ΔΛΔΓΥΟΤ

Τπνγξαθή:

Πεξηνδηθφηεηα ειέγρνπ : Μεληαία
Πεξίνδνο ειέγρνπ:

1.

Τπάξρεη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ δηθηχνπ

επηθνηλσληψλ ηνπ ζπζηήκαηνο;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

2.

Σα πξνγξάκκαηα πξνζηαηεχνληαη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλεο αιιαγέο;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

3.

Δίλαη εμνπζηνδνηεκέλα ηα άηνκα πνπ ρεηξίδνληαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο

εηαηξίαο;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................
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4.

Υξεζηκνπνηνχληαη απζεληηθά πξνγξάκκαηα;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

5.

Αθνινπζείηαη δηαδηθαζία εθνδηαζκνχ ησλ ρξήζεσλ κε θσδηθνχο αξηζκνχο γηα

λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

6.

Αθνινπζείηαη δηαδηθαζία ειέγρνπ γηα ηε ζπζηεκαηηθή ηήξεζε ησλ

δηαδηθαζηψλ back-up;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

7.

Αθνινπζείηαη δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο θαηά ηελ εηζαγσγή λέσλ εθαξκνγψλ;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................
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8.4 ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ – ΣΑΜΔΗΟΤ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Δ. ΔΛΔΓΚΣΖ:

ΔΛΔΓΥΟΤ

Τπνγξαθή:

Πεξηνδηθφηεηα ειέγρνπ : Μεληαία
Πεξίνδνο ειέγρνπ:
1.

Δίλαη επαξθψο επαλδξσκέλν ην ηκήκα ηνπ Λνγηζηεξίνπ;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

2.

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Λνγηζηεξίνπ είλαη αλεμάξηεην απφ ην πξνζσπηθφ ησλ

ινηπψλ ηκεκάησλ ηεο εηαηξίαο;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

3.

Σα ηεξνχκελα βηβιία:

α) Δίλαη εκπξφζεζκα ελεκεξσκέλα;
β) Δίλαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Νφκν;
γ) Δίλαη επαξθή γηα ηελ επηρείξεζε;
δ) πκθσλνχληαη κεληαίσο κε ζχληαμε ζρεηηθψλ ηζνδπγίσλ;
ε) Οη κεληαίεο θαηαρσξήζεηο ζην Γεληθφ Καζνιηθφ ζπκθσλνχλ κε ην κεληαίν ζχλνιν
ησλ αλαιπηηθψλ ηζνδπγίσλ πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηε κεραλνγξαθηθή ππεξεζία;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................
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4.

Καηαρσξνχληαη ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ ζηε ζσζηή

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

5.

Όιεο νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί είλαη δαπάλεο ηεο

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

6.

Αξρεηνζεηνχληαη ηα αληίγξαθα ησλ θαηαζηάζεσλ κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ

θαη ζην ινγηζηήξην;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

7.

Απνδίδνληαη έγθαηξα νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη νη

παξαθξαηνχκελνη θφξνη κηζζσηψλ ππεξεζηψλ;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

8.

Διέγρεηαη ην πξνυπνινγηδφκελν χςνο θάζε δαπάλεο κε ην πξαγκαηηθφ;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................
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9.

Διέγρνληαη ηα παξαζηαηηθά ησλ εμφδσλ απφ ην ινγηζηήξην γηα ηελ: α)

Ννκηκφηεηά ηνπο;
β) Πιεξφηεηά ηνπο;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

10.

Καηαρσξνχληαη εκπξφζεζκα θαη ζηνπο ζσζηνχο ινγαξηαζκνχο νη δαπάλεο

ηεο εηαηξίαο;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

11.

Όιεο νη θαηαρσξήζεηο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ εμφδσλ ηεο πεξηφδνπ, είλαη

πξάγκαηη έμνδα πνπ έγηλαλ ηελ πεξίνδν απηή;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

12.

Σεξνχληαη ζπζηεκαηηθά νη ινγαξηαζκνί παξαθνινχζεζεο ησλ εμφδσλ

ζπκβάζεσλ (ελνίθηα θ.ι.π.);
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

142

13.

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπκθσλία ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δαπαλψλ κε ην Γεληθφ

Καζνιηθφ απφ αλεμάξηεην ππάιιειν κε ηελ ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

14.

Ο ηακίαο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε θαη θχιαμε ηνπ ρξεκαηηθνχ

απνζέκαηνο γηα ην νπνίν θαη είλαη ππεχζπλνο;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

15.

Πξνβιέπεηαη αληηθαηαζηάηεο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή αδπλακίαο ηνπ ηακία;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

16.

Φπιάζζνληαη αζθαιψο ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ψζηε λα απνθιείεηαη ε θινπή

ή ππεμαίξεζε;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................
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17.

Διέγρνληαη νη επηηαγέο γηα:

α) ηε γλεζηφηεηά ηνπο;
β) ηα πνζά ηνπο;
γ) ηελ εκεξνκελία ιήμεψο ηνπο;
δ) ηηο ππνγξαθέο;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

18.

Διέγρνληαη νη εληνιέο πιεξσκψλ πνπ έξρνληαη απφ ην Λνγηζηήξην;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

19.

Γίλεηαη θαζεκεξηλφο έιεγρνο ησλ κεηξεηψλ απφ ηνλ ηακία;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

20.

Διέγρνληαη νη εηζπξάμεηο θαη νη πιεξσκέο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηε

κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................
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21.

Λακβάλνληαη, ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αληίγξαθα ησλ ινγαξηαζκψλ

θαηαζέζεσλ ησλ Σξαπεδψλ (Extraits);
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

22.

Γίλνληαη ζπκθσλίεο ησλ ινγαξηαζκψλ θαηαζέζεσλ κε ηα αληίζηνηρα Extraits

ησλ ηξαπεδψλ απφ θαηάιιειν θαη ππεχζπλν πξφζσπν;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

23.

Οη εθθξεκφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη δηεξεπλνχληαη απφ αξκφδην

πξντζηάκελν;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

24.

Γίλεηαη «δηαζηαχξσζε» ησλ εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ ινγαξηαζκψλ Σακείνπ,

Σξαπεδψλ θαη Δπηηαγψλ;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................
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8.5 ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΗ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ
ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Δ. ΔΛΔΓΚΣΖ:

ΔΛΔΓΥΟΤ

Τπνγξαθή:

Πεξηνδηθφηεηα ειέγρνπ : Μεληαία
Πεξίνδνο ειέγρνπ:
1.

Έρεη νξηζηεί απφ ηελ εηαηξία ππεχζπλνο ζηνλ νπνίν φινη νη ππάιιεινη θαη

δηεπζπληηθά ζηειέρε λα αλαθέξνπλ θάζε ζπλαιιαγή πνπ ζεσξνχλ χπνπηε
λνκηκνπνηήζεσο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θάζε γεγνλφο ηνπ
νπνίνπ ιακβάλνπλ γλψζε ιφγσ ππεξεζίαο ηνπο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη
έλδεημε εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

2.

Καηά ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ απαηηείηαη απφ ηνλ ζπλαιιαζζφκελν ε απφδεημε

ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ έηζη ψζηε λα πξνθχπηνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

3.

Δάλ ππάξρεη βάζηκε ακθηβνιία ή βεβαηφηεηα φηη ν ζπλαιιαζζφκελνο ελεξγεί

γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ αλ θαη δελ ην δειψλεη δεηνχληαη πξνο εμαθξίβσζε ηα ζηνηρεία
ηνπ ηξίηνπ;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................
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4.

Φπιάζζνληαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................

5.

Ο αλαθεξφκελνο σο ππεχζπλνο ελεκεξψλεη ζρεηηθά πξνθνξηθά ή θαη κε

εκπηζηεπηηθφ έγγξαθν ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο παξέρνληαο θάζε ρξήζηκε
πιεξνθνξία ή ζηνηρείν εάλ θξηζεί ζθφπηκν;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Παξαηεξήζεηο: ..................................................................................................
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8.6 ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΠΟΠΣΧΝ
ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΟ
Ολνκαηεπψλπκν:

Σειέθσλν/
Σειενκνηφηππν:

Σίηινο/ Καζήθνληα:

Σκήκα:

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΛΑΣΖ
Ολνκαηεπψλπκν:
Γηεχζπλζε:
Σειέθσλν/ Σειενκνηφηππν:
Ζκεξνκελία γέλλεζεο:
Δζληθφηεηα:
Αξ. Σαπηφηεηαο:
Αξ. Γηαβαηεξίνπ:
Δπάγγεικα/ ηνηρεία Δξγνδφηε:
Λνηπά ζηνηρεία πξνζδηνξηζκνχ ηαπηφηεηαο:
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ/ ΤΠΟΦΗΔ
χληνκε πεξηγξαθή γεγνλφησλ/ ζπλαιιαγήο:
Λφγνη ππφλνηαο χπνπηεο ζπλαιιαγήο:

Τπνγξαθή αλαθέξνληνο:

Ζκεξνκελία:

ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ
Ζκεξνκελία
Λήςεο:
Δλεκέξσζε
Δζληθήο Αξρήο:

Ναη
Όρη

Ώξα Λήςεο:

Α/Α εζσηεξηθήο
Αλαθνξάο:

Ζκεξνκελία
Δλεκέξσζεο:

Α/Α εμεξρφκελεο
Αλαθνξάο:
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8.7 ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ
ΤΠΟΠΣΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ
Α/Α Αλαθνξάο :

ηνηρεία
Πειάηε :

Αλαθέξσλ :

Σκήκα :

ΔΡΔΤΝΔ ΠΟΤ ΓΗΔΞΖΥΘΖΑΝ (χληνκε Πεξηγξαθή) :

ΤΝΖΜΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΚΜΖΡΗΑ ΠΟΤ ΔΞΑΦΑΛΗΣΖΚΑΝ :

ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΖ :

Αξηζκφο Φαθέινπ :
Τπνγξαθή
Τπεπζχλνπ
πκκφξθσζεο :

Ζκεξνκελία :
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8.8 ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΣΜΖΜΑ
BACK OFFICE
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Δ. ΔΛΔΓΚΣΖ:

ΔΛΔΓΥΟΤ

Τπνγξαθή:

Πεξηνδηθφηεηα ειέγρνπ : Δβδνκαδηαία
Πεξίνδνο ειέγρνπ:
Διεγθηηθή δηαδηθαζία: Έιεγρνο ηήξεζεο ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ζε φηη αθνξά ηνπο
πειάηεο ηεο εηαηξείαο.
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Διεγθηηθή δηαδηθαζία: Έιεγρνο επάξθεηαο θαη πιεξφηεηαο αξρείσλ πνπ πξέπεη λα
ηεξεί ην ηκήκα.


Καλφλεο ζπλεξγαζίαο-Δμνπζηνδνηήζεηο
ΝΑΗ



Αξρείν κε ην εληνιφραξην θαη ηηο εθηειέζεηο
ΝΑΗ



ΟΥΗ

Έιεγρνο ηξέρνπζαο ζέζεο-κεηξεηψλ
ΝΑΗ



ΟΥΗ

ΟΥΗ

Αξρείν κε κεηαβνιέο θεθαιαίνπ-κεξίζκαηα
ΝΑΗ

ΟΥΗ
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Διεγθηηθή δηαδηθαζία: Έιεγρνο θαηά πφζν ε ππνζηήξημε θαη ε εμππεξέηεζε ησλ
πειαηψλ ζρεηηθά κε ηηο δνζνιεςίεο θαη ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηελ εηαηξεία θαη ηηο
ζπλεξγαδφκελεο Α.Υ.Δ., γίλεηαη κφλν απφ ην ηκήκα, απεπζείαο ζηνπο πειάηεο ή ζε
λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα.
Παξαηεξήζεηο:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Ζ δεκηνπξγία θαη ε δηαηήξεζε μερσξηζηνχ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
απνηειεί κηα πξφθιεζε γηα αξθεηέο επηρεηξήζεηο ηεο επξχηεξεο νηθνλνκίαο, πφζν
κάιινλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ ρψξνπ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα
πξέπεη λα αλαδηνξγαλσζνχλ θαη λα αλαδνκεζνχλ νη εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο θαη
δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηνχλ θαη αθνινπζήζνπλ
πηζηά ηηο «εληνιέο» ηεο λνκνζεζίαο, θξχβεη πνιιέο δπζθνιίεο, αθνχ ηφζν νη
εξγαδφκελνη φζν θαη ε δηνίθεζε έρνπλ ζπλεζίζεη λα εξγάδνληαη κε έλαλ
ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ, ν νπνίνο επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην ζχλνιν ησλ
αξκνδηνηήησλ πνπ αλαιακβάλεη ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε ζθνπφ ηεο
ελζάξξπλζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο θαη ηελ πξφνδν ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο.
Ζ Δπηρεηξεκαηηθή Ζζηθή θαη ν Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, απνηεινχλ δχν έλλνηεο
πνπ ζεκαηνδνηνχλ κία λέα επηρεηξεκαηηθή αληίιεςε, πνπ ζην ζχγρξνλν
παγθνζκηνπνηεκέλν θαη έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγνχλ ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα γηα ηελ επηρείξεζε, πνπ θαιείηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ή θαη λα
δηακνξθψζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο ζηξαηεγηθή ελζσκαηψλνληαο ηηο ζχγρξνλεο
αληηιήςεηο θη απνθηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λέα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζε
έλα παγθφζκην πεξηβάιινλ πνπ δηαθξίλεηαη κελ απφ ηηο ζπλερείο θαη αζηάζκεηεο
κεηαβνιέο ηνπ αιιά ηαπηφρξνλα εκθαλίδεηαη λα επεξεάδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν
απφ παξάγνληεο θαη παξακέηξνπο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα θαη πεξηερνκέλνπ. Δίλαη
πιένλ θαηξφο ε θνηλσλία λα αλαπηχμεη κία νπζηαζηηθή ζπλείδεζε ησλ εζηθψλ
επηρεηξεκαηηθψλ επηινγψλ θαη λα ηηο πξνηάμεη ηνπ γεληθφηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ
γίγλεζζαη.
Παξά ηελ ζρεηηθή βειηίσζε πνπ ζπληειέζζεθε ζηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ δελ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί ην θαηάιιεια
ζεζκνζεηεκέλν πιαίζην ιεηηνπξγίαο πνπ ζα ηα ελίζρπε πεξαηηέξσ. Απηφ ζε κεγάιν
βαζκφ νθείιεηαη ζηνλ νηθνγελεηαθφ ραξαθηήξα πνιιψλ εθ ησλ ελ ιφγσ εηαηξηψλ
(εμαηξνχληαη νη ηξαπεδηθέο ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο - ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ή
ππνθαηαζηήκαηα κεγάισλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ) νη νπνίεο δηνηθνχληαη θπξίσο
βάζεη πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηηο δηνηθήζεηο άηππα κε ραξαθηήξα
εζηκηθνχ δηθαίνπ εδψ θαη δεθάδεο ρξφληα.
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Οη Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξηψλ ζα πξέπεη
λα εληζρπζνχλ σο πξνο ηελ απνζηνιή, ηελ νξγάλσζε, ηελ ζηειέρσζε, ην αλζξψπηλν
δπλακηθφ, ηελ κεζνδνινγία, ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ θαη ηνπο ηξφπνπο θνηλνπνίεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηψλ ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ αμία θαη λα
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ ειεγθηηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ
ηελ επηρείξεζε.
Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε δηελέξγεηα νπζηαζηηθψλ εζσηεξηθψλ
ειέγρσλ απφ πηζηνπνηεκέλνπο θαη έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο ζην πεδίν ηνπ
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη φρη απαξαίηεηα απφ ζηειέρε πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο
απαζρφιεζεο ηεο εηαηξείαο φπσο πξνβιέπεη ν Ν. 3091, αιιά πηζαλά θαη απφ
εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα.
Αξρηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν
εθαξκφδνληαη νη λφκνη πεξί εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο, κε
ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ πξνο ηεο εηαηξίεο. Καηφπηλ ζπλάληεζεο κνπ κε
πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κε ζθνπφ ηελ ζπλεξγαζία καο
πξνθεηκέλνπ λα απνπεξαησζεί επηηπρψο ε ελ ιφγσ έξεπλα, ην ζηέιερνο αξλήζεθε
γλσζηνπνηψληαο κνπ, φηη ε ΔΚ εμαηηίαο ηεο δεδνκέλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, γλσξίδεη
πσο ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξψλ αζρνιείηαη κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν κφλν «ζηα
ραξηηά» θαη φρη ζηελ πξάμε, κε εθαξκφδνληαο απηά πνπ επηβάιεη ε λνκνζεζία, ηα
νπνία έρνπλ αλαιπζεί πεξαηηέξσ ζηελ παξνχζα εξγαζία.
Κιείλνληαο ινηπφλ, ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηνλ ζπνπδαίν ξφιν ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πνπ θαηά ηελ γλψκε κνπ, φπσο θαη πνιιψλ άιισλ
αξζξνγξάθσλ, ζα πξέπεη λα αλαβαζκίζεη ηνλ ειεγθηηθφ ηεο ξφιν δίλνληαο έκθαζε
ζηελ πξφιεςε παξά ζηελ θαηαζηνιή θαη ηελ επηβνιή ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ,
πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ην επελδπηηθφ θνηλφ απφ ηπρφλ ελέξγεηεο πνπ δελ
δηαζθαιίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ θαηά ηελ δηελέξγεηα ρξεκαηηζηεξηαθψλ
ζπλαιιαγψλ θαη φισλ ησλ ζπλαθψλ δηαδηθαζηψλ.
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