
ΠΡΑΞΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2577/9.3.2006 

 

ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των 
Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων 
και σχετικές αρµοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων. 

 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: 

α) τον α.ν. 1665/1951, όπως ισχύει, περί ελέγχου και λειτουργίας τραπεζών, 

β) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και 
συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», 

γ) τα άρθρα 18, 21 και 22 του ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας 
πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύουν, 

 δ) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, που αφορά τις εποπτικές 
της αρµοδιότητες και την επιβολή κυρώσεων, 

ε) τις διατάξεις του ν. 3016/2002 περί της εταιρικής διακυβέρνησης,  

στ) τις διατάξεις της Π∆/ΤΕ 2438/6.8.1998 για το «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων 
αξιολόγησης των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών ιδρυµάτων και 
προσδιορισµός αρµοδιοτήτων των οργάνων τους στον τοµέα του Εσωτερικού 
Ελέγχου», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις αποφάσεις της Ε.Τ.Π.Θ. 154/9/18.7.2003 
και 193/1/11.3.2005, 

ζ) τις διατάξεις της Π∆/ΤΕ 2563/19.7.2005, σχετικά µε τα στοιχεία που υποβάλλουν τα 
πιστωτικά ιδρύµατα στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση ελέγχου 
φερεγγυότητας, ρευστότητας και αποδοτικότητας, 

η)  τις διατάξεις του ν. 2331/1995 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 για την πρόληψη 
της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό τη νοµιµοποίηση 
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη σχετική Εγκύκλιο της Τράπεζας της 
Ελλάδος 16/2.8.2004,  

θ) τη σκοπιµότητα µη επικάλυψης των σχετικών µε τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου 
ειδικών ρυθµίσεων (Ν. 3016/2002 και σχετική υπ’ αριθµ. 2453/30.6.2003 επιστολή της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), 

ι) τη σκοπιµότητα προσαρµογής των αρχών και κριτηρίων που διέπουν τα συστήµατα 
εσωτερικού ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων προς τις 
εποπτικής φύσεως εξελίξεις, καθώς και την ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης επί µέρους 
θεµάτων ιδίως ως προς τη διαχείριση των κινδύνων και τη συµµόρφωση προς το 
εκάστοτε ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο,   

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε 

1. Να καθορίσει τις βασικές γενικές αρχές και κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται 
από κάθε πιστωτικό ίδρυµα και από τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, που εποπτεύονται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν, σε ατοµικό επίπεδο 
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καθώς και σε επίπεδο οµίλου, αποτελεσµατική οργανωτική δοµή και επαρκές Σύστηµα 
Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), που θα περιλαµβάνει τις λειτουργίες Εσωτερικής Επιθεώρησης, 
∆ιαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συµµόρφωσης. 

2. Να επισηµάνει ότι οι βέλτιστες αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα του ΣΕΕ των πιστωτικών και των χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων. 

3. Η επάρκεια της οργανωτικής δοµής και του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου των 
πιστωτικών ιδρυµάτων αξιολογούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος, µε βάση το άρθρο 18 
του ν. 2076/1992, όπως εκάστοτε ισχύει, σύµφωνα µε τις αρχές που καθορίζονται στην 
παρούσα Πράξη.   

 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Α. Πεδίο εφαρµογής 

1. Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης εφαρµόζονται:  

1.1. Σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν έδρα στην Ελλάδα, περιλαµβανοµένων 
των υποκαταστηµάτων τους στο εξωτερικό. 

1.2. Σε όλα τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που λαµβάνουν άδεια λειτουργίας και 
εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ατοµική βάση. Όλες οι αναφορές των 
διατάξεων της παρούσας σε πιστωτικά ιδρύµατα, που αφορούν υποχρεώσεις σε 
ατοµική βάση, νοούνται, κατά κανόνα και, ως αναφορές στα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα.  

2. Σε επίπεδο οµίλου κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο Κεφ. III «Βασικές αρχές και κριτήρια 
σε επίπεδο Οµίλου».  

3.1. Τα υποκαταστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε χώρα µέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) δεν υπόκεινται στο πεδίο εφαρµογής της 
παρούσας Πράξης, όπως επίσης και τα υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε 
χώρα εκτός του Ε.Ο.Χ., εφόσον έχει αναγνωριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι 
υπόκεινται σε ισοδύναµο καθεστώς εποπτείας, µε βάση τις διατάξεις της Π∆/ΤΕ 2461/2000, 
όπως ισχύει.  

3. 2. Η πιο πάνω εξαίρεση δεν καλύπτει τις διατάξεις που αφορούν:   

3.2.1. Τις διαδικασίες για την πρόληψη και την καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων 
από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.  

3.2.2. Τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της διαφάνειας των συναλλαγών για την 
επαρκή ενηµέρωση των συναλλασσοµένων. 

3.2.3. Κάθε άλλη υποχρέωση που, µε βάση την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, 
επιφυλάσσεται στις αρµοδιότητες της χώρας υποδοχής.  

3.3. Τα υποκαταστήµατα των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων γνωστοποιούν στην 
Τράπεζα της Ελλάδος τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που εφαρµόζουν, καθώς και τα 
συµπεράσµατα του ελέγχου της εποπτικής αρχής της χώρας έδρας και των εξωτερικών 
ελεγκτών σε σχέση µε τις δραστηριότητες του υποκαταστήµατος που αφορούν τις διατάξεις 
της ως άνω παρ. 3.2. 
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Β. Ορισµός και στόχοι Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 
 
1. Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί σύνολο ελεγκτικών µηχανισµών και 
διαδικασιών που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύµατος 
και συντελεί στην αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία του.  

2. Ειδικότερα αποβλέπει στη διασφάλιση των ακόλουθων ιδίως στόχων: 

2.1. Τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής µε αποτελεσµατική χρήση 
των διαθέσιµων πόρων. 

2.2. Την αναγνώριση και αντιµετώπιση των πάσης φύσεως κινδύνων που 
αναλαµβάνονται, περιλαµβανοµένου και του λειτουργικού κινδύνου.  

2.3. Την διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και 
πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισµό της 
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του πιστωτικού ιδρύµατος και την παραγωγή 
αξιόπιστων οικονοµικών καταστάσεων. 

2.4. Τη συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του, 
περιλαµβανοµένων των εσωτερικών κανονισµών και των κανόνων δεοντολογίας. 

2.5. Την πρόληψη και την αποφυγή λανθασµένων ενεργειών και παρατυπιών που θα 
µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήµη και τα συµφέροντα του πιστωτικού 
ιδρύµατος, των µετόχων και των συναλλασσοµένων µε αυτό. 

 

ΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ 
ΣΕΕ 

 

Γενικά  

1. Κάθε πιστωτικό ίδρυµα διαθέτει καταγεγραµµένη, τεκµηριωµένη και εγκεκριµένη από το 
∆.Σ. Επιχειρησιακή Στρατηγική µε χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον ενός έτους και σαφείς 
στόχους, τόσο για το ίδιο πιστωτικό ίδρυµα όσο και για τον όµιλο του οποίου είναι 
επικεφαλής, που αναφέρεται ιδίως στα ακόλουθα: 

1.1. Καταγραφή και ιεράρχηση των άµεσων και µελλοντικών επιχειρησιακών στόχων. 

1.2. ∆ιαφανή διάρθρωση και επαρκή τεκµηρίωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
στο εσωτερικό και εξωτερικό και κατάλληλες αναφορές που θα καθιστούν δυνατή την 
κατανόηση της δοµής του πιστωτικού ιδρύµατος και του οµίλου, τον έλεγχο από τις 
αρµόδιες εποπτικές αρχές, καθώς και την υλοποίηση της υιοθετηθείσας πολιτικής 
διαχείρισης κινδύνων σε επίπεδο οµίλου. 

1.3. Προϋπολογισµό για το είδος και τον όγκο των δραστηριοτήτων, καθώς και τα 
προβλεπόµενα οικονοµικά αποτελέσµατα.  

1.4. Τα αποδεκτά όρια και το είδος των κινδύνων που πρόκειται να αναληφθούν, οι 
παραδοχές µε βάση τις οποίες εκτιµώνται και η κάλυψή τους από τα ίδια κεφάλαια. 
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2. Για την αποτελεσµατικότητα του ΣΕΕ ως συνόλου, θα πρέπει να διασφαλίζεται ιδίως ότι:  

2.1. Είναι επαρκώς τεκµηριωµένο και λεπτοµερώς καταγεγραµµένο ως προς τα σηµεία 
ελέγχου και τις διαδικασίες. 

2.2. Είναι κατάλληλα προσαρµοσµένο προς το εύρος, τον όγκο, τους κινδύνους και την 
πολυπλοκότητα των εργασιών του ιδρύµατος, του οµίλου συνολικά και των θυγατρικών, 
καθώς και προς τις ιδιαιτερότητες των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται. 

2.3. Καλύπτει πλήρως όλες τις δραστηριότητες και τις συναλλαγές του πιστωτικού 
ιδρύµατος. 

2.4. Παρέχει δυνατότητα ελέγχου των εργασιών των οποίων η διεκπεραίωση ανατίθεται 
σε άλλες επιχειρήσεις (outsourcing) σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της παρούσας 
Πράξης. 

2.5. Υποστηρίζεται από ολοκληρωµένο σύστηµα διοικητικών πληροφοριών (MIS) και 
επικοινωνίας µε σαφώς καθορισµένες ιεραρχικές γραµµές αναφοράς που θα επιτρέπουν 
την έγκαιρη ροή και την αξιοπιστία της απαιτούµενης πληροφόρησης σε κάθε λειτουργό 
ή διοικητικό όργανο για την εκτέλεση του έργου του. 

2.6. Προβλέπει τη διεξαγωγή από τα αρµοδίως επιφορτισµένα όργανα ή µονάδες, 
περιοδικών ή και έκτακτων ελέγχων, για τη διαπίστωση της συνεπούς εφαρµογής των 
κανόνων και διαδικασιών από όλες τις υπηρεσιακές µονάδες.  

2.7. ∆ιαθέτει εσωτερική συνοχή των µηχανισµών ελέγχου για το σύνολο του πιστωτικού 
ιδρύµατος και του οµίλου του. 

2.8. Προβλέπει διαδικασίες για την αξιολόγηση της επάρκειάς του, µε κριτήρια: 

2.8.1. Τη συνέπεια της εφαρµογής των διαδικασιών. 

2.8.2. Τις ποσοτικές και ποιοτικές επιπτώσεις από παραβιάσεις των κανόνων 
ασφαλείας ή από λάθη και παραλήψεις στην εφαρµογή τους. 

2.8.3. Την ύπαρξη µηχανισµών άµεσης αναθεώρησης των διαδικασιών για την 
αντιµετώπιση των αδυναµιών που διαπιστώνονται από τις τακτικές ή έκτακτες 
αξιολογήσεις τους. 

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί ιδιαίτερα χρήσιµη την ανάπτυξη µεθόδων 
αυτοαξιολόγησης από τις υπηρεσιακές µονάδες, υπό την προϋπόθεση υιοθέτησης 
καταγεγραµµένων αντικειµενικών κριτηρίων και τελικής αξιολόγησής τους από τη Μονάδα 
Εσωτερικής Επιθεώρησης. 

 

Οργανωτική δοµή - ∆ιαδικασίες  

4. Για τη διασφάλιση αποτελεσµατικής οργανωτικής δοµής και επάρκειας του ΣΕΕ απαιτείται 
για κάθε δραστηριότητα αναλυτική περιγραφή και σαφής καθορισµός των αρµοδιοτήτων και 
ορίων ευθύνης κάθε εµπλεκόµενης υπηρεσιακής µονάδας και Επιτροπής, καθώς και 
αντίστοιχες διαδικασίες εξουσιοδότησης.  
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Ειδικότερα απαιτείται: 

4.1. Η αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών διεξαγωγής κάθε εργασίας, που 
κοινοποιείται στο αρµόδιο για την εκτέλεση και τον έλεγχό της προσωπικό.  

4.2. Η ενσωµάτωση σε όλους τους κανονισµούς διεξαγωγής των εργασιών του 
πιστωτικού ιδρύµατος, κατάλληλων µηχανισµών ελέγχου που θα διασφαλίζουν ότι όλες 
οι συναλλαγές είναι έγκυρες και νόµιµες, έχουν εκτελεστεί σύµφωνα µε όλους τους 
κανόνες λειτουργίας της κάθε υπηρεσιακής µονάδας, έχουν αξιολογηθεί ως προς τους 
κινδύνους που ενέχουν, έχουν διεκπεραιωθεί από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένα και 
άµεσα εντοπιζόµενα άτοµα, έχουν καταχωρηθεί στα προβλεπόµενα για κάθε περίπτωση 
αρχεία και έχουν ενταχθεί στο σύστηµα διοικητικής πληροφόρησης. 

4.3. Η πρόβλεψη για άµεση ή έµµεση εµπλοκή δύο τουλάχιστον λειτουργών του 
πιστωτικού ιδρύµατος σε κάθε δραστηριότητα ή ελεγκτική λειτουργία (four eyes principle) 
µέχρι την ολοκλήρωσή της. Το πιστωτικό ίδρυµα, αξιολογώντας το επίπεδο των 
κινδύνων, µπορεί κατ΄εξαίρεση από τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου να 
προβλέπει απλοποιηµένες καταγεγραµµένες διαδικασίες για ορισµένες κατηγορίες 
συναλλαγών, µε καθορισµό συγκεκριµένου ορίου συναλλαγών ή και άλλων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών.  

4.4. Η συµβουλευτική (τουλάχιστον) συµµετοχή των Μονάδων Εσωτερικής 
Επιθεώρησης, ∆ιαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συµµόρφωσης στο σχεδιασµό 
νέων προϊόντων και διαδικασιών σε θέµατα που αφορούν στη λήψη επιχειρηµατικών 
αποφάσεων, καθώς και για την εκτίµηση του λειτουργικού κινδύνου που µπορεί να 
προκύψει, σε περιπτώσεις σηµαντικών αλλαγών (συγχωνεύσεις, εξαγορές κλπ), 
προκειµένου να ενσωµατωθούν οι κατάλληλοι ελεγκτικοί µηχανισµοί, οι µηχανισµοί 
διαχείρισης κινδύνων και να διασφαλισθεί η συµβατότητα µε τους ισχύοντες κανόνες. 

 

Θέµατα προσωπικού, διαχωρισµού καθηκόντων και σύγκρουσης συµφερόντων 

5. Καθορίζονται διαδικασίες διαχείρισης και διαρκούς εκπαίδευσης του ανθρώπινου 
δυναµικού, έτσι ώστε η στελέχωση κάθε θέσης, εργασίας ή ευθύνης να γίνεται από 
πρόσωπα που διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες µε τη θέσπιση των πλέον 
ενδεδειγµένων εκάστοτε κριτηρίων πρόσληψης και εξέλιξης. 

6. Οι αµοιβές των στελεχών και ιδίως αυτών που διαθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες ή 
διαχειρίζονται τα διαθέσιµα κεφάλαια του ιδρύµατος διαµορφώνονται µε συνεπή 
συνεκτίµηση της αρχής αποφυγής της παροχής κινήτρων για την ανάληψη υπερβολικών 
κινδύνων ή τον προσπορισµό βραχυπρόθεσµου οφέλους.  

7. ∆ιασφαλίζεται ο αποτελεσµατικός διαχωρισµός καθηκόντων µε την υιοθέτηση 
κατάλληλων διαδικασιών, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις ασυµβίβαστων ρόλων, 
σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ των µελών του ∆.Σ., της ∆ιοίκησης και των στελεχών, 
αλλά και µεταξύ αυτών, του πιστωτικού ιδρύµατος και των συναλλασσοµένων, καθώς και 
αθέµιτης χρήσης εµπιστευτικών πληροφοριών ή περιουσιακών στοιχείων. Για το σκοπό 
αυτό λαµβάνονται υπόψη οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, οι 
σχετικές διατάξεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας, ο Κώδικας ∆εοντολογίας για την 
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παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθώς και οι τυχόν σχετικές αποφάσεις των εποπτικών 
αρχών.   

8. Με κατάλληλες διαφοροποιήσεις στη διοικητική τους υπαγωγή και στις γραµµές 
διοικητικής αναφοράς διασφαλίζεται η ανεξαρτησία αφενός των οργάνων ελέγχου από τις 
ελεγχόµενες δραστηριότητες και τους λειτουργούς τους και αφετέρου της διαχείρισης 
κινδύνων από δραστηριότητες ανάληψης κινδύνων και τους λειτουργούς τους, έτσι ώστε: 

8.1. Οι λειτουργίες υποδοχής και διεκπεραίωσης αιτηµάτων πελατών, προώθησης και 
διάθεσης τραπεζικών προϊόντων στο κοινό (πιστώσεις, καταθετικά και επενδυτικά 
προϊόντα), διαπραγµάτευσης και εν γένει διενέργειας συναλλαγών (front line) να είναι 
διοικητικά και λειτουργικά διαχωρισµένες από τις λειτουργίες έγκρισης αιτηµάτων, 
επιβεβαίωσης,  λογιστικοποίησης και διακανονισµού συναλλαγών, καθώς και φύλαξης 
τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του ιδρύµατος ή των πελατών.  

8.2. Οµοίως, διαχωρισµένες να είναι οι λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου 
αφενός µεταξύ τους και αφετέρου από τις πιο πάνω λειτουργίες. 

9. ∆ιασφαλίζεται ο συστηµατικός έλεγχος της πρόσβασης µόνο εξουσιοδοτηµένων ατόµων 
σε περιουσιακά και λογιστικά στοιχεία και εν γένει εµπιστευτικές πληροφορίες. 

10. ∆ιασφαλίζεται µε κατάλληλες διαδικασίες που θεσπίζονται από το πιστωτικό ίδρυµα, η 
δυνατότητα πραγµατοποίησης ανώνυµων αναφορών, καθώς και η προστασία των 
υπαλλήλων που µέσω αυτών ενηµερώνουν το ∆.Σ. ή την Επιτροπή Ελέγχου (ή όπου αυτή 
δεν υφίσταται τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης) για 
σοβαρές παρατυπίες, παραλείψεις ή αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψή τους. 

 

Συναλλαγές µε πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση µε το πιστωτικό ίδρυµα 

11. Ως προς τις συναλλαγές µε τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση µε το 
πιστωτικό ίδρυµα, κατά την έννοια της Π∆/ΤΕ 2563/19.7.2005, όπως εκάστοτε ισχύει, 
διασφαλίζεται ότι: 

11.1. Υφίσταται λεπτοµερής καταγραφή των όρων και διαδικασιών του πιστωτικού 
ιδρύµατος για τις κάθε µορφής πιστοδοτήσεις ή συµµετοχές προς τα πρόσωπα που 
έχουν ειδική σχέση µε το πιστωτικό ίδρυµα, ώστε: 

11.1.1. Οι όροι των σχετικών πιστοδοτήσεων να µην αποκλίνουν από τους όρους που 
εφαρµόζονται στις αντίστοιχες κατηγορίες λοιπών χρηµατοδοτήσεων. 

11.1.2. Κάθε συµµετοχή ή πιστοδότηση στα πιο πάνω πρόσωπα να πραγµατοποιείται 
µετά από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των µετόχων του πιστωτικού ιδρύµατος, όπου κατά νόµο απαιτείται.  

12.1. Για τη διευκόλυνση της οµαλής χρηµατοδοτικής κάλυψης των αναγκών της 
δραστηριότητας των επιχειρήσεων που συµπεριλαµβάνονται στα πρόσωπα που διατηρούν 
ειδική σχέση µε το πιστωτικό ίδρυµα, κατά τα ανωτέρω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να 
καθορίζει ένα εύλογο όριο πιστοδοτήσεων µέχρι το οποίο δεν απαιτείται η προηγούµενη 
έγκριση του ∆.Σ., αλλά απλή εκ των υστέρων γνωστοποίηση της αντίστοιχης πιστοδότησης. 

12.2. Τα αναφερόµενα στην πιο πάνω παράγραφο πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση µε το 
πιστωτικό ίδρυµα γνωστοποιούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του πιστωτικού ιδρύµατος το 
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σύνολο του υφιστάµενου υπολοίπου των πιστοδοτήσεών τους από συνδεδεµένες µε το 
πιστωτικό - χρηµατοδοτικό ίδρυµα επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Ν. 
2190/1920, όπως ισχύει, εντός 20 ηµερών από το τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους. (Η 
υποχρέωση αυτή είναι ανεξάρτητη από την υποβολή στοιχείων από το πιστωτικό ίδρυµα 
στην Τράπεζα της Ελλάδος). 

 

Παρεχόµενες υπηρεσίες προς πελάτες 

13. Για τη διασφάλιση της παροχής κατάλληλων υπηρεσιών προς τους πελάτες, ως 
αναπόσπαστο τµήµα του λειτουργικού κινδύνου, απαιτείται ιδίως: 

13.1. Η υιοθέτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα των βέλτιστων πρακτικών, για την 
παροχή υπηρεσιών και προϊόντων που προσιδιάζουν στα χαρακτηριστικά του πελάτη.  

13.2. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του τρόπου εξυπηρέτησης και ειδικότερα των 
διαδικασιών παρουσίασης και συµφωνίας των όρων συνεργασίας τους µε το πιστωτικό 
ίδρυµα, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ιδίως τη νοµοθεσίας περί προστασίας 
καταναλωτή.  

13.3. Η ύπαρξη κατάλληλων διαδικασιών για την εξέταση των καταγγελιών ή 
παραπόνων των πελατών κατά τις διατάξεις της Π∆/ΤΕ 2501/31.10.2002, όπως ισχύει, 
καθώς και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας. 

13.4. Η διαφύλαξη των συµφερόντων και προστασία από αλλότρια χρήση των 
προσωπικών δεδοµένων. Τα πιστωτικά ιδρύµατα θέτουν στη διάθεση της Τράπεζας της 
Ελλάδος τις άδειες που χορηγούνται από τις αρµόδιες αρχές για την τυχόν χρήση των εν 
λόγω δεδοµένων. Τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών να φυλάσσονται και να 
τηρούνται αναλυτικά και ξεχωριστά από παρόµοια περιουσιακά στοιχεία του πιστωτικού 
ιδρύµατος.  

13.5. Ο τακτικός έλεγχος της εφαρµογής των διαδικασιών που σχετίζονται µε τη 
διαπίστωση της ακριβούς ταυτότητας των συναλλασσοµένων.  

 

Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας 

14.1. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων σχετικά µε την πρόληψη και καταστολή της 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της 
τροµοκρατίας, υφίστανται κατάλληλη πολιτική και διαδικασίες, όπως εκάστοτε εξειδικεύονται 
µε έγγραφα ή εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος, που θα είναι συνεπείς προς τους 
στόχους προσέλκυσης πελατείας, τις χώρες δραστηριοποίησης και τα δίκτυα συναλλαγών 
που χρησιµοποιούν, καθώς και µηχανογραφική υποστήριξη για την αξιολόγηση των 
πελατών ως προς τους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν και την ανάλογη µε τον κίνδυνο 
διαχείρισή τους.  

14.2. Υφίστανται διαδικασίες για τον εντοπισµό των συναλλαγών, οι οποίες δεν συνάδουν µε 
την γνώση που έχει το πιστωτικό ίδρυµα για τον πελάτη και τη συναλλακτική του 
συµπεριφορά, τη διερεύνησή τους και την αναφορά τους, εφόσον απαιτείται, µε κατάλληλη 
τεκµηρίωση και επάρκεια.  
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14.3. Τα προληπτικού χαρακτήρα µέτρα στον τοµέα αυτό πρέπει να διέπονται από τις ίδιες 
αρχές που εφαρµόζονται σε σχέση µε τους λοιπούς κινδύνους και να είναι προσαρµοσµένα 
στο µέγεθος και τη µορφή του πιστωτικού ιδρύµατος. Ειδικότερα να διασφαλίζουν: 

14.3.1. Την κατανόηση από τα στελέχη και τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσιακές 
µονάδες των κινδύνων, κατά κατηγορία πελατών και συναλλαγών ή και σε συνδυασµό 
τους, καθώς και της πολιτικής και των διαδικασιών που πρέπει να εφαρµόζονται.   

14.3.2. Την εφαρµογή κριτηρίων αποδοχής της συµβατικής σχέσης µε τον πελάτη, την 
ταξινόµηση των πελατών κατά βαθµίδα κινδύνου και στη συνέχεια την παρακολούθηση 
της σχέσης αυτής (δραστηριότητας).  

14.3.3. Για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της πολιτικής να προβλέπεται η, 
ετήσια,αξιολόγηση των µεθοδολογιών και η προσαρµογή της εκπαίδευσης των 
εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων προς τις εκάστοτε νέες συνθήκες και πρακτικές. 

 

∆ιαχείριση των κινδύνων. 

15. Κάθε πιστωτικό ίδρυµα διαθέτει καταγεγραµµένες πολιτική και διαδικασίες που 
αντιστοιχούν στην Επιχειρησιακή του Στρατηγική, σχετικά µε: 

15.1. την ανάληψη, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των κινδύνων (αγοράς, 
πιστωτικός, επιτοκίων, ρευστότητας, λειτουργικός κλπ) και τη διάκριση των συναλλαγών 
και πελατών κατά επίπεδο κινδύνου (όπως χώρα, επάγγελµα, δραστηριότητα), 

15.2. τον καθορισµό των εκάστοτε αποδεκτών ανωτάτων ορίων ανάληψης κινδύνου 
συνολικά για κάθε είδος κινδύνου και περαιτέρω κατανοµή καθενός εκ των  ορίων αυτών 
κατά πελάτη, κλάδο, νόµισµα, υπηρεσιακή µονάδα κλπ και  

15.3. τη θέσπιση ορίων παύσης ζηµιογόνων δραστηριοτήτων ή άλλων διορθωτικών 
ενεργειών, 

που κοινοποιούνται έγκαιρα και εγγράφως, µε τη µορφή εξειδικευµένων στόχων ή 
κατευθύνσεων, όπου απαιτείται, σε όλα τα εντεταλµένα όργανα που εµπλέκονται στις 
διαδικασίες ανάληψης (risk owners), παρακολούθησης, αντιστάθµισης και µείωσης των 
κινδύνων.  

16. Καθορίζεται η ετήσια επαναξιολόγηση των κινδύνων και προσδιορίζεται ότι οι υψηλού 
κινδύνου περιοχές, ή οι πολύπλοκες συναλλαγές που καθορίζονται από κάθε πιστωτικό 
ίδρυµα καθώς και οι προβληµατικές πιστοδοτήσεις θα ελέγχονται συχνότερα.   

17. Για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την παρακολούθηση της πολιτικής κινδύνων κάθε 
πιστωτικό ίδρυµα διαθέτει µια εξειδικευµένη και ανεξάρτητη λειτουργία διαχείρισης των 
κινδύνων, που καλύπτει όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων για όλες τις µορφές των 
κινδύνων, περιλαµβανοµένου του λειτουργικού. 

18. Υφίστανται καταγεγραµµένες διαδικασίες ειδικότερα, ως προς: 

18.1. Τον περιοδικό εντοπισµό των σηµαντικών ή αιφνίδιων µεταβολών στις 
παραµέτρους που  διαµορφώνουν τους κινδύνους (οικονοµικά µεγέθη, εξελίξεις στην 
αγορά, νοµικό περιβάλλον κλπ), την αξιολόγησή τους και την αναφορά τους στα αρµόδια 
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όργανα για τυχόν διορθωτικές ενέργειες, ιδίως όταν οδηγούν σε υπέρβαση των 
αποδεκτών ορίων.  

18.2. Την αντιστάθµιση (κάλυψη, µεταφορά, ασφάλιση) και λογιστικοποίηση της τυχόν 
ζηµιάς.  

18.3. Την τιµολόγηση των προσφερόµενων προϊόντων και περιοδική επαναξιολόγησή 
της, ώστε να διασφαλίζεται ότι λαµβάνονται υπόψη όλες οι παράµετροι διαµόρφωσης 
του κόστους, ο ανταγωνισµός, οι κίνδυνοι σε σχέση µε τις αναµενόµενες αποδόσεις κλπ. 

19. Πριν από την επέκταση της δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύµατος σε νέα 
χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες:  

19.1. Θα υπάρχουν τεκµηριωµένες αποφάσεις ενσωµάτωσής τους στη στρατηγική 
ανάπτυξης του πιστωτικού ιδρύµατος.  

19.2. Θα έχουν αναγνωρισθεί µε ακρίβεια οι σχετικοί κίνδυνοι, συµπεριλαµβανοµένου 
και του λειτουργικού κινδύνου.     

19.3. Θα έχει ολοκληρωθεί η ενσωµάτωση των αντίστοιχων ελέγχων και διαδικασιών ή η 
προσαρµογή των υφιστάµενων στο σύστηµα διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού 
ελέγχου, γενικότερα. 

20.1. Κατά τη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων για την ανάληψη σηµαντικών κινδύνων 
(χορήγησης δανείων, αναδιάρθρωσης/ρύθµισης υφιστάµενων δανείων, συµµετοχών, 
επενδύσεων κλπ), στην περίπτωση κινδύνων που δεν υπόκεινται σε προκαθορισµένες 
παραµέτρους, καθώς και στον καθορισµό σχετικών ορίων ανάληψης κινδύνων, 
διασφαλίζεται τουλάχιστον η συµµετοχή της καθ’ ύλην αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας και 
της Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων.  

20.2. Στις καταγεγραµµένες και εγκεκριµένες από το ∆.Σ. εσωτερικές διαδικασίες, 
προσδιορίζεται µε πληρότητα ο βαθµός, κατά τον οποίο η λήψη της τελικής απόφασης 
(ανωτέρω παρ. 20.1.)  εξαρτάται από την εισήγηση της Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων. 
Κατά την αξιολόγηση του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων κάθε πιστωτικού ιδρύµατος, η 
Τράπεζα της Ελλάδος λαµβάνει θετικά υπόψη την πρόβλεψη κλιµάκωσης της βαρύτητας της 
εν λόγω εισήγησης ανάλογα µε το ύψος και την πολυπλοκότητα των αναλαµβανόµενων 
κινδύνων (άσκηση βέτο, αυξηµένη βαρύτητα, απλός υπολογισµός σε πλειοψηφικό σύστηµα 
κλπ). 

20.3. Οι καταγεγραµµένες στα πρακτικά πιο πάνω εισηγήσεις τίθενται, όταν ζητηθούν, 
υπόψη των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων/υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τα 
προβλεπόµενα στη νοµοθεσία (άρθρο 4 του ν.δ. 588/1948 και άρθρο 4 του α.ν. 1665/1951).  

 

Συστήµατα λογιστικής παρακολούθησης των εργασιών. 

21.1. Από το λογιστικό σύστηµα που εφαρµόζει το πιστωτικό ίδρυµα πρέπει γενικά να 
προκύπτει η πραγµατική εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του πιστωτικού ιδρύµατος, να 
παρέχονται οι απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων πληροφορίες, καθώς και να 
διασφαλίζεται η κατάρτιση αξιόπιστων ετήσιων ή περιοδικών χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το νόµο λογιστικά πρότυπα.  
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21.2. Ειδικότερα, για τη διασφάλιση των ως άνω αρχών, καθώς και την ενίσχυση της 
συγκρισιµότητας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και της αποτελεσµατικότητας της 
ασκούµενης εποπτείας, κρίνεται σκόπιµη η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
από το σύνολο των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

21.3. Πριν λογιστικοποιηθεί κάθε πράξη είτε οµοειδείς πράξεις ή λογιστικά γεγονότα 
ελέγχεται από τα αρµόδια όργανα η εγκυρότητα και συµφωνία τους, κατά τα προβλεπόµενα 
στους σχετικούς εσωτερικούς κανονισµούς του πιστωτικού ιδρύµατος. Αξιολογώντας το 
επίπεδο των κινδύνων, το πιστωτικό ίδρυµα µπορεί κατ’ εξαίρεση να καθορίζει συγκεκριµένα 
όρια συναλλαγών, όπως µικρές ταµειακές συναλλαγές, για τα οποία δεν απαιτείται 
πρόσθετος έλεγχος πριν τη λογιστικοποίησή τους.  

21.4. Κάθε ελεγµένη, κατά τα ανωτέρω, πράξη ή πράξεις καταχωρείται στο λογιστικό 
σύστηµα έγκαιρα, µε ακρίβεια και µε όλες τις απαραίτητες λεπτοµέρειες, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα από τα εφαρµοζόµενα λογιστικά πρότυπα και αρχές. 

21.5. Τόσο η αρχική αναγνώριση όσο και οι µεταγενέστερες αποτιµήσεις κάθε περιουσιακού 
στοιχείου ή υποχρέωσης, καθώς και η επίδραση των τελευταίων στα αποτελέσµατα ή την 
καθαρή θέση, θα πραγµατοποιούνται µε τον τρόπο που προβλέπεται στα ισχύοντα 
λογιστικά πρότυπα.  

21.6. Οι ανοικτές θέσεις από συναλλαγές που ενέχουν κινδύνους αγοράς θα συµφωνούνται 
τουλάχιστον κάθε µήνα (reconciliation). 

21.7. ∆ιασφαλίζεται µε κατάλληλες διαδικασίες η συστηµατική και ασφαλής τήρηση των 
αρχείων για χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο, από τον κατά περίπτωση προβλεπόµενο από 
το θεσµικό πλαίσιο, ελάχιστο χρόνο και µε τρόπο που θα επιτρέπει την πραγµατοποίηση 
ελέγχων µεταγενέστερα (ενσωµάτωση audit trails) και την αναπαραγωγή όλων των 
συναλλαγών κατά χρονολογική σειρά, την υποστήριξη κάθε καταχωρηµένου στοιχείου µε 
πρωτότυπα δικαιολογητικά και την τεκµηρίωση οποιασδήποτε µεταβολής στα υπόλοιπα των 
λογαριασµών, µε αναλυτικά στοιχεία για τις κινήσεις που µεσολάβησαν . 

21.8. ∆ιενεργούνται περιοδικοί αλλά και έκτακτοι έλεγχοι επί των διενεργούµενων λογιστικών 
καταχωρίσεων, ώστε να παρακολουθείται η πιστή εφαρµογή των εγκεκριµένων µεθόδων 
αποτίµησης των στοιχείων του ισολογισµού και αναγνώρισης του αποτελέσµατος.  

21.9. Ειδικότερα όσον αφορά τις υποβαλλόµενες στις εποπτικές αρχές οικονοµικές 
πληροφορίες και στοιχεία θα διασφαλίζεται ότι:  

21.9.1. Είναι πλήρεις, έγκυρες και βασίζονται σε λογιστικά στοιχεία, και προκειµένου 
περί εξωλογιστικών υπολογισµών ή εκτιµήσεων, ότι έχουν διενεργηθεί µε ορθό και 
κατάλληλα τεκµηριωµένο τρόπο.  

21.9.2. Υποβάλλονται αρµοδίως εντός των καθορισµένων προθεσµιών.  

21.10. Υπάρχουν καταγεγραµµένες διαδικασίες για την επιλογή και την απόκτηση του 
κατάλληλου εξοπλισµού και λογισµικού καθώς και για την επαρκή στελέχωση των αρµοδίων 
υπηρεσιών, ανάλογα µε τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες, τις προοπτικές εξέλιξης του 
µεγέθους και της φύσης των εργασιών και τις οικονοµικές δυνατότητες του πιστωτικού-
χρηµατοδοτικού ιδρύµατος, προκειµένου να διασφαλίζεται, ανά πάσα στιγµή, η επαρκής και 
αποτελεσµατική λογιστική και µηχανογραφική υποστήριξη των εργασιών του. 
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21.11. Υφίστανται τα απαραίτητα µέσα και εφεδρικά αρχεία δεδοµένων, στο πλαίσιο της 
απαιτούµενης διασφάλισης για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του 
πιστωτικού ιδρύµατος (Κεφ. IV – ενότητα Α – παρ. 2.8.2.).   

21.12. Η Τράπεζα της Ελλάδος αναµένει ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα θα τηρούν συστήµατα 
που θα διασφαλίζουν την παρακολούθηση, συνολικά, ανά πελάτη, των υπολοίπων και των 
συναλλαγών που αφορούν ιδίως δάνεια και καταθέσεις, τόσο για την αποτελεσµατική 
διαχείριση κινδύνων, όσο και για την υποβολή των απαιτούµενων στοιχείων προς τις 
εποπτικές αρχές, το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και άλλους φορείς.  

 

Συστήµατα πληροφορικής. 

22.1. Η λειτουργία των Συστηµάτων Πληροφορικής στοχεύει, αφενός στην αποτελεσµατική 
υποστήριξη της επιχειρησιακής στρατηγικής των πιστωτικών ιδρυµάτων, αφετέρου στην 
ασφαλή διακίνηση, επεξεργασία και αποθήκευση των κρισίµων επιχειρησιακών 
πληροφοριών. Παράλληλα, η αυξηµένη ανάγκη χρήσης συστηµάτων πληροφορικής από τα 
πιστωτικά ιδρύµατα, σε συνδυασµό µε την τυχόν ανάθεση κρισίµων έργων πληροφορικής 
σε τρίτους, ενισχύει συγκεκριµένες κατηγορίες κινδύνων µε σηµαντικότερη αυτή του 
λειτουργικού κινδύνου. Οι κίνδυνοι αυτοί πρέπει να προσδιορίζονται, να εντοπίζονται 
έγκαιρα και να αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά. 

22.2. Στο πλαίσιο της αποτελεσµατικής διαχείρισης των κινδύνων που απορρέουν από τη 
λειτουργία των Συστηµάτων Πληροφορικής, τα πιστωτικά ιδρύµατα υλοποιούν το πλαίσιο 
αρχών ασφαλούς και αποτελεσµατικής λειτουργίας των συστηµάτων πληροφορικής που 
αναφέρεται στο Παράρτηµα 2 της παρούσας Πράξης.  

 

Κανονιστική συµµόρφωση.  

23.1. Το ∆.Σ. του πιστωτικού ιδρύµατος διασφαλίζει την ύπαρξη πολιτικής για την 
κανονιστική συµµόρφωση και αποτελεσµατικού συστήµατος εφαρµογής της, που 
αξιολογούνται από αυτό ετησίως. Η πολιτική κανονιστικής συµµόρφωσης αποσκοπεί: 

23.1.1. στην αντιµετώπιση των πάσης φύσεως επιπτώσεων από τυχόν αδυναµία 
συµµόρφωσης του πιστωτικού ιδρύµατος και των εταιρειών του οµίλου του και των 
επιχειρήσεων προς τις οποίες έχουν εκχωρηθεί δραστηριότητες (Παράρτηµα 1 της 
παρούσας Πράξης) προς το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης 
τους κώδικες δεοντολογίας στους οποίους τα πιστωτικά ιδρύµατα προσχωρούν και  

23.1.2. στη διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων. ∆ιευκρινίζεται ότι η 
αξιολόγηση αυτή δεν επεκτείνεται στην αξιολόγηση της επάρκειας και 
αποτελεσµατικότητας του έργου των καθ’ ύλην αρµοδίων µονάδων. 

23.2. Για την υλοποίηση της ως άνω πολιτικής θεσπίζεται Λειτουργία ή Μονάδα 
Κανονιστικής Συµµόρφωσης, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο κεφ. V - ενότητα γ. 

 
III. Βασικές αρχές και κριτήρια σε επίπεδο οµίλου.  

1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
αποτελεσµατική ενσωµάτωση στη στρατηγική του οµίλου τους, σχετικά µε τα θέµατα 
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οργάνωσης και ΣΕΕ, των επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, περιλαµβανοµένων 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των οποίων διατηρούν τον έλεγχο, κατά την έννοια του 
άρθρου 2 του ν. 2076/1992, όπως ισχύει, ή που υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποιηµένη 
βάση σύµφωνα µε το Π.∆. 267/1995, όπως ισχύει και ενοποιούνται µε την ολική ή αναλογική 
µέθοδο. Ιδιαίτερα θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι :  

1.1. Τα συστήµατα και οι διαδικασίες που εφαρµόζουν οι παραπάνω επιχειρήσεις, 
καθώς και οι νεοαποκτούµενες επιχειρήσεις (από συγχωνεύσεις, εξαγορές) είναι 
συµβατά µεταξύ τους και είναι προσαρµοσµένα τόσο στις ανάγκες της οργανωτικής 
δοµής του οµίλου όσο και στις κατ’ ιδίαν ιδιαιτερότητες κάθε εταιρείας του οµίλου ή ότι 
καθορίζεται ρεαλιστικό, κατά περίπτωση, χρονοδιάγραµµα αντίστοιχης προσαρµογής 
τους. 

1.2. Οι σηµαντικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται παρακολουθούνται και ελέγχονται 
σε επίπεδο οµίλου.  

1.3. Οι πιο πάνω επιχειρήσεις διαθέτουν επαρκείς διαδικασίες για την παραγωγή και 
διάθεση των πληροφοριών και στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εποπτεία σε 
ενοποιηµένη βάση και για την υλοποίηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στις 
διατάξεις της παρούσας και, ιδίως, για την εφαρµογή των διατάξεων του νέου πλαισίου 
για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων (Βασιλεία ΙΙ). 

2. Για την ενίσχυση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των ανωτέρω γενικών αρχών, οι 
Επιτροπές και οι υπηρεσιακές µονάδες που προβλέπονται στην παρούσα Πράξη ή 
συστήνονται από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατυπώνουν γνώµη για την επιλογή και την 
καταλληλότητα των επικεφαλής των αντίστοιχων µονάδων των θυγατρικών και αξιολογούν 
την αποδοτικότητα των µονάδων αυτών.  

3. Το ∆.Σ. του µητρικού πιστωτικού ιδρύµατος διασφαλίζει, µε τον κατάλληλο συντονισµό και 
συµφωνίες, ότι οι αρµοδιότητες της επίβλεψης και της ενιαίας στρατηγικής δεν αναιρούν τις 
ευθύνες των διοικητικών οργάνων των θυγατρικών επιχειρήσεων και δεν οδηγούν σε µη 
απαιτούµενες επικαλύψεις. Επίσης, καθορίζει την κατανοµή ευθυνών, τα µέτρα συντονισµού 
και την ανάθεση, όπου απαιτείται, ειδικών αρµοδιοτήτων σε εταιρίες του οµίλου ως προς τη 
διαχείριση ιδίως των σηµαντικών κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τη λειτουργία 
κανονιστικής συµµόρφωσης και την εφαρµογή των διατάξεων περί της πρόληψης και 
καταστολής της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της  
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. 

4. ∆ιευκρινίζεται ότι: 

4.1. Σε ότι αφορά τις ενοποιούµενες στις οικονοµικές καταστάσεις του πιστωτικού 
ιδρύµατος επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, θα πρέπει να 
λαµβάνονται από το πιστωτικό ίδρυµα προσαρµοσµένα αναλόγως µέτρα προκειµένου 
να διασφαλίζεται σε επίπεδο οµίλου η επίτευξη των στόχων της παρούσας Πράξης.  

4.2. Σε περίπτωση που οι ελεγχόµενες από το πιστωτικό ίδρυµα επιχειρήσεις της παρ. 1 
είναι εγκατεστηµένες εκτός Ελλάδος, τυχόν σηµαντική ασυµβατότητα σε επίπεδο οµίλου, 
που προκύπτει από την αντίστοιχη εφαρµογή των εθνικών διατάξεων της χώρας 
υποδοχής δεν θα αντιµετωπίζεται, αυτή καθεαυτή, ως παραβίαση των διατάξεων της 
παρούσας. Όµως, η Τράπεζα της Ελλάδος θα ενηµερώνεται από το άµεσα 
εποπτευόµενο από αυτήν µητρικό πιστωτικό ίδρυµα για τα µέτρα που λαµβάνει για την 
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αντιµετώπιση των πιο πάνω καταστάσεων και θα αξιολογεί την καταλληλότητά τους, 
ιδίως δε όσων αφορούν τα θέµατα πρόληψης και καταστολής της νοµιµοποίησης 
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.  

IV. ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΕ 

A. Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) και της ∆ιοίκησης. 

1. Ανεξάρτητα από την οργανωτική διάρθρωση κάθε πιστωτικού ιδρύµατος καθορίζονται τα 
εξής: 

1.1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆. Σ.) οφείλει να διαθέτει, ως σύνολο, επαρκείς γνώσεις 
και εµπειρία τουλάχιστον για τις σηµαντικότερες των δραστηριοτήτων του πιστωτικού 
ιδρύµατος, ώστε να έχει τη δυνατότητα άσκησης εποπτείας επί του συνόλου των 
λειτουργιών είτε άµεσα είτε µέσω των Επιτροπών που θεσµοθετούνται υποχρεωτικά ή 
κατά τη διακριτική ευχέρεια του πιστωτικού ιδρύµατος µε βάση την παρούσα Πράξη. Το 
πιστωτικό ίδρυµα οφείλει να διασφαλίζει τη συµµετοχή στο ∆.Σ. τουλάχιστον ενός ή στην 
περίπτωση που πληρούται η προϋπόθεση της παρ. 2.2. της ενότητας Β του παρόντος 
Κεφαλαίου, δύο µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων µελών.   

Για την αποφυγή περιπτώσεων σύγκρουσης καθηκόντων η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει 
σκόπιµο τα πιστωτικά ιδρύµατα να υιοθετούν τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και αρχές 
της εταιρικής διακυβέρνησης που αφορούν, ιδίως, το διαχωρισµό των εκτελεστικών και 
εποπτικών αρµοδιοτήτων των µελών του ∆.Σ., περιλαµβανοµένου του  διαχωρισµού των 
αρµοδιοτήτων του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τις εκτελεστικές 
αρµοδιότητες του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου. 

2. Το ∆.Σ. έχει, γενικά, την ευθύνη για τη συνεπή εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας 
Πράξης και µεταξύ άλλων την ευθύνη: 

2.1. Του στρατηγικού προσανατολισµού του πιστωτικού ιδρύµατος της επαναξιολόγησής 
του και της υιοθέτησης κατάλληλων πολιτικών που αποσκοπούν στη διασφάλιση 
επαρκούς και αποτελεσµατικού ΣΕΕ.    

2.2. Της ύπαρξης κατάλληλης πολιτικής, τόσο για τη διαχείριση κινδύνων µε καθορισµό 
των εκάστοτε αποδεκτών ανωτάτων ορίων ανάληψης κινδύνου, όσο και για την 
κανονιστική συµµόρφωση.  

2.3. Της διαµόρφωσης του κατάλληλου εσωτερικού περιβάλλοντος, που διασφαλίζει ότι 
κάθε στέλεχος σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα του πιστωτικού ιδρύµατος κατανοεί τόσο τη 
φύση κάθε κινδύνου που σχετίζεται µε τις δραστηριότητες στις οποίες µετέχει ή 
εποπτεύει, όσο και την ανάγκη της αποτελεσµατικής αντιµετώπισής τους, αναγνωρίζει τη 
σηµασία των ελεγκτικών διαδικασιών και διευκολύνει την εφαρµογή τους. 

2.4. Της υιοθέτησης Κώδικα Ηθικής Συµπεριφοράς που εφαρµόζεται από τη ∆ιοίκηση 
και το σύνολο του προσωπικού του πιστωτικού ιδρύµατος επί τη βάσει των γενικώς 
αποδεκτών αρχών (επιµέλεια, αποτελεσµατικότητα, υπευθυνότητα, ευπρέπεια στις 
σχέσεις µε το κοινό, µη αίτηση ή αποδοχή ασυνήθους αξίας ωφεληµάτων , τήρηση 
επαγγελµατικού απορρήτου κλπ). 

2.5. Της παροχής στη ∆ιοίκηση και τις υπηρεσιακές µονάδες όλων των απαραίτητων 
µέσων για την υλοποίηση του έργου τους. 
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2.6. Της ακρίβειας των δηµοσιευοµένων ετήσιων και περιοδικών οικονοµικών 
καταστάσεων του πιστωτικού ιδρύµατος και του οµίλου, σε ατοµική και ενοποιηµένη 
βάση αντίστοιχα, καθώς και των υποβαλλοµένων στην Τράπεζα της Ελλάδος και τις 
άλλες εποπτικές αρχές στοιχείων.  

2.7. Της διασφάλισης ότι η λειτουργία του πιστωτικού ιδρύµατος είναι σύµφωνη µε τα 
προβλεπόµενα από το θεσµικό πλαίσιο, τους εσωτερικούς κανονισµούς και τις αρχές της 
εταιρικής διακυβέρνησης, λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα ως προς την επιλογή και 
τυχόν αντικατάσταση των στελεχών που κατέχουν καίριες θέσεις.  

2.8. Της  ύπαρξης καταγεγραµµένων διαδικασιών (ανάθεση συγκεκριµένων ρόλων και 
συντονισµό τους, εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα για επικοινωνία µε την Τράπεζα της 
Ελλάδος ή και άλλες αρχές, εναλλακτικές πηγές κάλυψης αναγκών ρευστότητας κλπ) 
που θα διασφαλίζουν: 

2.8.1. την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο την οµαλή 
λειτουργία του πιστωτικού ιδρύµατος και 

2.8.2. την αποκατάσταση και απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρησιακής του 
λειτουργίας. 

3. Η ∆ιοίκηση, η οποία για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας Πράξης νοείται ως το 
ανώτατο διοικητικό όργανο µε εκτελεστικές αρµοδιότητες, έχει µεταξύ άλλων την ευθύνη: 

3.1. Της συνεπούς υλοποίησης της εγκεκριµένης από το ∆.Σ. επιχειρησιακής 
στρατηγικής και της εξειδίκευσής της µε τη χάραξη κατάλληλης για κάθε λειτουργία 
πολιτικής, τον καθορισµό επιµέρους στόχων για κάθε τοµέα δραστηριότητας, διοικητικό 
όργανο και υπηρεσιακή µονάδα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και : 

3.1.1. Η υλοποίηση της εγκεκριµένης από το ∆.Σ. πολιτικής διαχείρισης 
κινδύνων. 

3.1.2. Ο καθορισµός των επιµέρους ορίων και των αρµοδιοτήτων κάθε 
υπηρεσιακής µονάδας στη διαχείριση των κινδύνων και η αξιολόγηση της 
απόδοσής της.   

3.1.3. Ο διαρκής έλεγχος της διαχείρισης των κινδύνων του πιστωτικού 
ιδρύµατος µέσα στα εγκεκριµένα από το ∆.Σ. όρια ανάληψης. 

3.2. Της ανάπτυξης και ενσωµάτωσης των µηχανισµών και διαδικασιών εσωτερικού 
ελέγχου, που προσιδιάζουν στο εύρος, το µέγεθος και τη φύση των εργασιών του 
πιστωτικού ιδρύµατος, της περιοδικής αξιολόγησης των σηµαντικών, από πλευράς 
επιπτώσεων, δυσλειτουργιών και της εν γένει αποτελεσµατικής εφαρµογής του ΣΕΕ. 

 

B. Επιτροπές του ∆.Σ. ή της ∆ιοίκησης 

1. Γενικοί όροι  

1. Ανάλογα µε το µέγεθος του πιστωτικού ιδρύµατος και την πολυπλοκότητα των εργασιών 
του, το ∆.Σ. υποβοηθείται στο έργο του από Επιτροπές στις οποίες µπορεί να αναθέτει 
αρµοδιότητες σχετικά µε το ΣΕΕ, προσδιορίζοντας σαφώς τα καθήκοντα, τη σύνθεση και τις 
διαδικασίες λειτουργίας τους, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την εσωτερική του 
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συνοχή, τη συµπληρωµατικότητα και τον απαιτούµενο συντονισµό. Το ∆.Σ. διατηρεί για τις 
εν λόγω αρµοδιότητες την τελική ευθύνη, εκτός εάν προβλέπεται ρητά από διατάξεις της 
νοµοθεσίας αυξηµένος βαθµός ανεξαρτησίας έναντι του ∆.Σ. για συγκεκριµένες 
αρµοδιότητες (όπως π.χ. της Επιτροπής Ελέγχου), οπότε και γνωστοποιείται στην Τράπεζα 
της Ελλάδος. Το ∆.Σ. ορίζει από τα µέλη του τον Πρόεδρο των Επιτροπών και καθορίζει τη 
συχνότητα της περιοδικής εναλλαγής των µελών τους (rotation). Οι σχετικές αποφάσεις 
καταγράφονται στα πρακτικά του ∆.Σ.  

2. Για λόγους ισότητας όρων ανταγωνισµού µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων και 
αποτελεσµατικότητας και υπό την επιφύλαξη των παράλληλα ισχυουσών διατάξεων της 
νοµοθεσίας για τη σύσταση Επιτροπών από το ∆.Σ, καθορίζονται τα εξής:  

2.1. Συστήνεται υποχρεωτικά από τα πιστωτικά ιδρύµατα Επιτροπή Ελέγχου (ενότητα 
2α του κεφαλαίου αυτού), εφόσον αυτά : 

2.1.1. έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά ή  

2.1.2. διατηρούν θυγατρικές εταιρίες ή υποκαταστήµατα στο εξωτερικό ή 

2.1.3. το ενεργητικό τους υπερβαίνει το ποσό των 100 εκατ. ευρώ.  

2.2. Συστήνεται υποχρεωτικά Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων (ενότητα 2β του 
κεφαλαίου αυτού) σε περίπτωση που πληρούται µία από τις προϋποθέσεις των 
ανωτέρω παρ. 2.1.1 και 2.1.2 του παρόντος κεφαλαίου και το εντός και εκτός 
ισολογισµού ενεργητικό του πιστωτικού ιδρύµατος υπερβαίνει το ποσό των 10 δισ. 
ευρώ. 

Κατ΄ απόκλιση από τα προαναφερόµενα, το πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να αναθέσει, µε 
γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος των λόγων που επιβάλουν τη χρήση της εν 
λόγω δυνατότητας, τις αρµοδιότητες της εν λόγω Επιτροπής τουλάχιστον σε ένα 
εκτελεστικό και ένα µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ µε επαρκείς γνώσεις και εµπειρία σε 
θέµατα διαχείρισης κινδύνων.  

2.3. ∆εν απαιτείται η σύσταση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων από το πιστωτικό 
ίδρυµα στην περίπτωση που τα σχετικά καθήκοντα ασκούνται σε επίπεδο οµίλου από 
αντίστοιχη Επιτροπή και καλύπτουν ρητά και το πιστωτικό ίδρυµα. 

2.4. Λοιπές Επιτροπές.  

2.4.1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις (παρ. 
2.1. και 2.2.) αποφασίζουν για τη σύσταση ανάλογων οργάνων στη βάση της αρχής 
του κόστους/οφέλους και εν γένει αποτελεσµατικότητας, τα οποία και 
γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

2.4.2. Στο πλαίσιο αυτό  εντάσσεται και η σύσταση πρόσθετων Επιτροπών, 
Εκτελεστικής(ών) Επιτροπής(ών) στο επίπεδο της ∆ιοίκησης, η ανάθεση 
πρόσθετων αρµοδιοτήτων στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων, ή ειδικών 
αρµοδιοτήτων σε Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO), Επιτροπή 
Αµοιβών, κλπ.  

2.4.3. ∆ιευκρινίζεται ότι η σύσταση της ειδικής συντονιστικής επιτροπής για την 
Πληροφορική (I.T. Steering Committee), της οποίας ο Πρόεδρος συνιστάται να είναι 
µέλος της ∆ιοίκησης, διέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήµατος 2 (Κεφ. Α1, παρ. 
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2). Σε ό,τι αφορά την αρµοδιότητα αξιολόγησης της ανάλυσης και διαχείρισης των 
κινδύνων που σχετίζονται µε τα συστήµατα πληροφορικής, εναπόκειται στην κρίση 
του ∆.Σ. η ανάθεσή της στην εν λόγω Επιτροπή ή στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης 
Κινδύνων, όπου υπάρχει. 

 

2. Αρµοδιότητες  

α) Επιτροπή Ελέγχου 

1.1. Η Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) ορίζεται από το ∆.Σ. και απαρτίζεται από µη εκτελεστικά µέλη 
του, κατ’ ελάχιστον τρία. Από τα εν λόγω µέλη, το ένα τουλάχιστον είναι ανεξάρτητο, κατά 
την έννοια του Ν. 3016/2002, µε επαρκείς γνώσεις και εµπειρία σε λογιστικής και ελεγκτικής 
φύσεως θέµατα. 

1.2. Σε περιπτώσεις πιστωτικών ιδρυµάτων που είναι θυγατρικές πιστωτικών ιδρυµάτων (µε 
έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό), η συµµετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου εκτελεστικών 
µελών του ∆.Σ. της µητρικής, υπό την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας, δεν 
έρχεται σε αντίθεση µε την ως άνω διάταξη της παρούσας.

2.1. Τα µέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να 
διενεργούν συναλλαγές που θα µπορούσαν να θεωρηθούν ασυµβίβαστες µε την αποστολή 
της Επιτροπής. Η συµµετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου δεν αποκλείει τη δυνατότητα 
συµµετοχής και σε άλλες επιτροπές του ∆.Σ. 

2.2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να διαθέτει τις απαιτούµενες γνώσεις και εµπειρία 
για την επίβλεψη των ελεγκτικών διαδικασιών και των λογιστικών θεµάτων που απασχολούν 
την Επιτροπή ενώ παράλληλα η Επιτροπή Ελέγχου, ως σύνολο, πρέπει να διαθέτει την 
κατάρτιση και την εµπειρία που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του έργου της, 
περιλαµβανοµένης της γνώσης για το ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας του πιστωτικού 
ιδρύµατος (εντός και εκτός της χώρας) και για τα συστήµατα πληροφορικής.   

2.3. Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου διέπεται από Κανονισµό στον οποίο καθορίζονται 
η διάρκεια, τα µέλη, η συχνότητα εναλλαγής τους, οι διαδικασίες λήψης των αποφάσεων 
καθώς και τα κύρια καθήκοντά της, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:  

2.3.1. Η παρακολούθηση και η ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και 
αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου σε ατοµική βάση και σε 
επίπεδο οµίλου, εφόσον πρόκειται για µητρική, µε βάση τα σχετικά στοιχεία και 
πληροφορίες της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης, τις διαπιστώσεις και 
παρατηρήσεις των εξωτερικών ελεγκτών (τακτικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών), καθώς 
και των εποπτικών αρχών.  

2.3.2. Η επίβλεψη και η αξιολόγηση των διαδικασιών (βλ. και αρµοδιότητες του ∆.Σ.) 
κατάρτισης των δηµοσιευµένων ετήσιων και, εφόσον συντρέχει σχετική υποχρέωση και, 
περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων, του πιστωτικού ιδρύµατος και του οµίλου 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. 

2.3.3. Η επίβλεψη του διενεργούµενου από τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές 
ελέγχου των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του πιστωτικού ιδρύµατος και η σε 
τακτική βάση συνεργασία µαζί τους. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Επιτροπή 
ζητά από τους εν λόγω ελεγκτές να αναφέρουν τα τυχόν προβλήµατα ή αδυναµίες που 
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εντόπισαν στο ΣΕΕ κατά τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα 
µε τα εκάστοτε ισχύοντα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα.   

2.3.4. Η υποβολή πρότασης προς το ∆.Σ. για την επιλογή των εξωτερικών ελεγκτών 
(νοουµένων ως των τακτικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών). Η Επιτροπή υποβάλλει 
επίσης, όποτε το κρίνει σκόπιµο, πρόταση για την αντικατάσταση ή την εναλλαγή τους. 

2.3.5. Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία 
(σήµερα άρθρο 12 ν. 3148/2003) των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.   

2.3.6. Η υποβολή προτάσεων για την αντιµετώπιση των αδυναµιών που έχουν 
διαπιστωθεί και η παρακολούθηση της εφαρµογής των µέτρων που αποφασίζονται από 
το ∆.Σ. (follow up).  

2.3.7. Η υποβολή προτάσεων για τις ειδικές περιοχές όπου επιβάλλεται η διενέργεια 
πρόσθετων ελέγχων από τους εσωτερικούς, ή εξωτερικούς ελεγκτές. 

2.3.8. Η αξιολόγηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης µε έµφαση σε 
θέµατα που σχετίζονται µε το βαθµό ανεξαρτησίας της, την ποιότητα και το εύρος των 
ελέγχων που διενεργεί, τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται από µεταβολές του 
οικονοµικού περιβάλλοντος, των συστηµάτων και του επιπέδου των κινδύνων και την εν 
γένει αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας της. 

3.1. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον µία φορά κάθε τρίµηνο, ή και έκτακτα και 
µπορεί να προσκαλεί µέλη της ∆ιοίκησης και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή 
εµπειρογνώµονα, η παρουσία του οποίου, κατά την κρίση της, απαιτείται. Η Επιτροπή τηρεί 
πρακτικά και ενηµερώνει εγγράφως το ∆.Σ. για τα αποτελέσµατα του ελεγκτικού της έργου.  

3.2. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνει επίσης το ∆.Σ. για το έργο της Επιτροπής στα 
πλαίσια των συνεδριάσεων του ∆.Σ.  

4.1. Θα ανατίθεται περιοδικά, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, τουλάχιστον 
ανά τριετία, από κάθε πιστωτικό ίδρυµα σε τρίτους, πλην των τακτικών, ορκωτούς ελεγκτές 
λογιστές που διαθέτουν την απαραίτητη εµπειρία, η αξιολόγηση της επάρκειας του ΣΕΕ σε 
ατοµική και ενοποιηµένη βάση, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο Παράρτηµα 3 της 
παρούσας Πράξης. Η σχετική έκθεση αξιολόγησης θα γνωστοποιείται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος (∆ιεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος) εντός του πρώτου εξαµήνου, µετά 
από τη λήξη της τριετίας, έτους. Η ελεγκτική εταιρεία και οι ορκωτοί ελεγκτές που 
αναλαµβάνουν την εργασία αυτή θα εναλλάσσονται, τουλάχιστον, µετά από δύο διαδοχικές 
αξιολογήσεις.   

4.2. Κατά την ανάθεση έργου στους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τους 
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές που διενεργούν την ανά τριετία αξιολόγηση, θα τους παρέχεται 
εξουσιοδότηση για την ενηµέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο των διατάξεων 
του άρθρων 18 και 21 του Ν. 2076/1992, όπως εκάστοτε ισχύει. 

5. Οι πληροφορίες και οι διαπιστώσεις των εξωτερικών ελεγκτών των οικονοµικών 
καταστάσεων του πιστωτικού ιδρύµατος θα συζητούνται τριµερώς, µεταξύ του πιστωτικού 
ιδρύµατος, των εξωτερικών ελεγκτών και της Τράπεζας της Ελλάδος, και σε ειδικές 
περιπτώσεις και διµερώς, µεταξύ των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και της Τράπεζας της 
Ελλάδος (µε σχετική ενηµέρωση των πιστωτικών ιδρυµάτων), σύµφωνα και µε τα οριζόµενα 
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στο εκάστοτε ισχύον Ελληνικό Ελεγκτικό Πρότυπο που αφορά στην επικοινωνία µε τις 
Ρυθµιστικές και Εποπτικές αρχές. 

 

β) Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων  

1.1. Το ∆.Σ. αναθέτει, κατά τα αναφερόµενα στην παρ. 2.2 - ενότητα Β1 του κεφ. IV, τις 
σχετικές µε τη διαχείριση κινδύνων αρµοδιότητες σε Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων (Ε∆Κ) 
(ή εναλλακτικά στα δύο µέλη του ∆.Σ. κατά τα προβλεπόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 
2.2 - ενότητα Β1 του κεφ. IV), ώστε να καλύπτονται αποτελεσµατικά όλες οι µορφές 
κινδύνων περιλαµβανοµένου του λειτουργικού και να διασφαλίζεται ο ενοποιηµένος έλεγχός 
τους, η εξειδικευµένη αντιµετώπισή τους και ο απαιτούµενος συντονισµός σε επίπεδο 
πιστωτικού ιδρύµατος και οµίλου.  

1.2. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων ορίζεται από το ∆.Σ. και απαρτίζεται από µέλη του µε 
επαρκείς γνώσεις και εµπειρία στον τοµέα της διαχείρισης κινδύνων, εκ των οποίων ένα 
τουλάχιστον µέλος είναι εκτελεστικό και ένα µη εκτελεστικό.  

2.1. Η λειτουργία της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων διέπεται από Κανονισµό στον οποίο 
καθορίζονται η διάρκεια, τα µέλη, η συχνότητα εναλλαγής τους, οι διαδικασίες λήψης των 
αποφάσεων καθώς και τα κύρια καθήκοντά της, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται 
τουλάχιστον οι ακόλουθες αρµοδιότητες:  

2.1.1. ∆ιαµορφώνει τη στρατηγική ανάληψης πάσης µορφής κινδύνων και διαχείρισης 
κεφαλαίων που ανταποκρίνεται στους επιχειρηµατικούς στόχους του πιστωτικού 
ιδρύµατος, σε ατοµικό και σε επίπεδο οµίλου και στην επάρκεια των διαθέσιµων πόρων 
σε τεχνικά µέσα και προσωπικό.  

2.1.2. Μεριµνά για την ανάπτυξη εσωτερικού συστήµατος διαχείρισης κινδύνων και την 
ενσωµάτωσή του στη διαδικασία λήψης των επιχειρηµατικών αποφάσεων (π.χ. 
αποφάσεων που αφορούν την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την 
προσαρµοσµένη ανάλογα µε τον κίνδυνο τιµολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς 
και τον υπολογισµό της αποδοτικότητας και την κατανοµή κεφαλαίων σε συνάρτηση µε 
τον κίνδυνο) σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων/µονάδων του πιστωτικού ιδρύµατος 
και των θυγατρικών του.  

2.1.3. Καθορίζει τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των κινδύνων ως προς 
την αναγνώριση, πρόβλεψη, µέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αντιµετώπισή τους, 
σε συνέπεια µε την εκάστοτε ισχύουσα επιχειρηµατική στρατηγική και την επάρκεια των 
διαθέσιµων πόρων. 

2.1.4. Λαµβάνει και αξιολογεί τις υποβαλλόµενες ανά τρίµηνο αναφορές της Μονάδας 
∆ιαχείρισης Κινδύνων, ενηµερώνει το ∆.Σ. σχετικά µε τους σηµαντικότερους κινδύνους 
που έχει αναλάβει το πιστωτικό ίδρυµα και διαβεβαιώνει για την αποτελεσµατική 
αντιµετώπισή τους. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που δεν υπόκεινται σε σηµαντική µεταβολή 
της διάρθρωσης των δραστηριοτήτων τους µπορούν να εφαρµόσουν διαφορετική 
συχνότητα αξιολόγησης.  

2.2. Σε κάθε περίπτωση όµως, η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων αξιολογεί σε ετήσια βάση:  
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2.2.1. την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων του 
πιστωτικού ιδρύµατος και του οµίλου του και ιδίως τη συµµόρφωση προς το 
καθορισµένο επίπεδο ανοχής κινδύνου,  

2.2.2. την καταλληλότητα των ορίων, την επάρκεια των προβλέψεων και την εν γένει 
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε το ύψος και τη µορφή των 
αναλαµβανοµένων κινδύνων, 

τουλάχιστον µε βάση την ετήσια έκθεση του επικεφαλής της Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
και του σχετικού αποσπάσµατος της έκθεσης της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης (Κεφ. 
V – Ενότητα α – παρ. 2.13.2.β έως και δ). 

2.3. Προβλέπει για τη διενέργεια τουλάχιστον ετήσιων προσοµοιώσεων καταστάσεων 
κρίσης (stress tests) για τους κινδύνους αγοράς, πιστωτικό, ρευστότητας και ανάλογων 
τεχνικών για το λειτουργικό κίνδυνο.   

2.4. ∆ιατυπώνει προτάσεις και εισηγείται διορθωτικές ενέργειες στο ∆.Σ. σε περίπτωση που 
διαπιστώνει αδυναµία υλοποίησης της στρατηγικής που έχει διαµορφωθεί για τη διαχείριση 
κινδύνων του πιστωτικού ιδρύµατος ή αποκλίσεις ως προς την εφαρµογή της. 

3. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον µία φορά κάθε τρίµηνο, ή και έκτακτα και 
καλεί οποιοδήποτε µέλος της ∆ιοίκησης ή στέλεχος θεωρεί σκόπιµο. Η Επιτροπή τηρεί 
πρακτικά και ενηµερώνει εγγράφως το ∆.Σ. για τα αποτελέσµατα του έργου της.  

4. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνει επίσης το ∆.Σ. για το έργο της Επιτροπής [στα 
πλαίσια των συνεδριάσεων του ∆.Σ.]. 

 

V. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

 α. Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης 

1. Σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να υπάρχει υπηρεσιακή Μονάδα Εσωτερικής 
Επιθεώρησης (ΜΕΕ), η οποία: 

1.1. Είναι διοικητικά ανεξάρτητη από µονάδες µε εκτελεστικές αρµοδιότητες και από τις  
υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την πραγµατοποίηση ή λογιστικοποίηση συναλλαγών.  

1.2. Αναφέρεται, για τα θέµατα αρµοδιότητάς της, στο ∆.Σ. µέσω της Επιτροπής 
Ελέγχου και στη ∆ιοίκηση, µετά από τον καθορισµό των κατάλληλων προϋποθέσεων 
που θα διασφαλίζουν την ανεξαρτησία της ΜΕΕ.  

2.  Στις κύριες αρµοδιότητες της ΜΕΕ εντάσσονται:  

2.1. Η διενέργεια ελέγχων προκειµένου να διαµορφωθεί αντικειµενική, ανεξάρτητη και 
τεκµηριωµένη άποψη για την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του ΣΕΕ, σε επίπεδο 
πιστωτικού ιδρύµατος και του οµίλου του οποίου είναι επικεφαλής.   

2.2. Η διενέργεια ειδικών ελέγχων, στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις για βλάβη 
των συµφερόντων του πιστωτικού ιδρύµατος ή των εταιρειών του οµίλου, µε σκοπό τη 
διεξοδική εξέταση του θέµατος και την εξακρίβωση της έκτασης της τυχόν ζηµίας. 

2.3. Η αξιολόγηση, µέσω των ελέγχων που διενεργεί, του βαθµού εφαρµογής και της 
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για τη διαχείριση κινδύνων 
και τον υπολογισµό των παραµέτρων στις οποίες βασίστηκε η εκτίµηση της κεφαλαιακής 
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επάρκειας του πιστωτικού ιδρύµατος και των εταιρειών του οµίλου, όπου προβλέπεται, 
καθώς και  του βαθµού ενσωµάτωσης του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων στους 
µηχανισµούς λήψης αποφάσεων (use tests).  

2.4. Η επιβεβαίωση προς την Τράπεζα της Ελλάδος της πληρότητας και εγκυρότητας 
των πιο πάνω διαδικασιών και ειδικότερα των διαδικασιών εκτίµησης των παραµέτρων, 
στις οποίες βασίστηκε η εκτίµηση του ύψους της πιθανής ζηµίας. 

2.5. Η αξιολόγηση της οργανωτικής διάρθρωσης, κατανοµής αρµοδιοτήτων και 
καθηκόντων και διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και του βαθµού κατά τον 
οποίο έχουν καθιερωθεί κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης. 

2.6. Η αξιολόγηση του έργου των τοµέων εσωτερικού ελέγχου, όπου υπάρχουν, στις 
µονάδες του πιστωτικού ιδρύµατος και των εταιρειών του οµίλου του.    

2.7. Η αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας των συστηµάτων και µηχανισµών που 
αφορούν την παραγωγή αξιόπιστης, πλήρους και έγκαιρης χρηµατοοικονοµικής και 
διοικητικής πληροφόρησης, όπου αυτή κατά περίπτωση παρέχεται.  

2.8. Η αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας των συστηµάτων πληροφορικής, κατά 
τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα 2 (Κεφ. ∆), καθώς και των λογιστικών συστηµάτων.   

2.9. Η αξιολόγηση των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για την κανονιστική 
συµµόρφωση. 

2.10. Η αξιολόγηση του βαθµού κατά τον οποίο τα συλλογικά όργανα και οι µονάδες του 
πιστωτικού ιδρύµατος καθώς και οι εταιρείες του οµίλου: 

2.10.1. Χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τα µέσα και τους πόρους που τους 
διατίθενται για τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής. 

2.10.2. Τηρούν τις κατευθύνσεις και τις διαδικασίες που έχουν αρµοδίως καθορισθεί 
µε στόχο τη συστηµατική παρακολούθηση και διαχείριση των πάσης φύσεως 
κινδύνων που αναλαµβάνονται (π.χ. θέσπιση και τήρηση ορίων). 

2.10.3. Μεριµνούν για την διασφάλιση της πληρότητας και ακρίβειας των στοιχείων 
και πληροφοριών που απαιτούνται για την κατάρτιση αξιόπιστων οικονοµικών 
καταστάσεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες λογιστικές αρχές,   

2.10.4. Μεριµνούν για την ενσωµάτωση σε όλες τις διαδικασίες και συναλλαγές που 
διενεργούνται, των κατάλληλων προληπτικών και κατασταλτικών ελεγκτικών 
µηχανισµών και ασφαλιστικών δικλείδων (controls). 

2.11. Η υποβολή προτάσεων για τη θεραπεία τυχόν αδυναµιών που εντοπίζονται στο ΣΕΕ, 
ή και τη βελτίωση των υφιστάµενων, διαδικασιών και πρακτικών, προκειµένου να 
επιτυγχάνονται πλήρως οι στόχοι του ΣΕΕ.  

2.12. Η παρακολούθηση της εφαρµογής και αποτελεσµατικότητας των διορθωτικών µέτρων 
από τις ελεγχόµενες µονάδες του πιστωτικού ιδρύµατος και τις εταιρείες του οµίλου, για την 
επαρκή αντιµετώπιση των πιο πάνω αδυναµιών και των παρατηρήσεων που καταγράφονται 
στις εκθέσεις των πάσης φύσεως ελέγχων (εσωτερικών ελεγκτών, εξωτερικών ελεγκτών, 
εποπτικών αρχών, φορολογικών αρχών κλπ), µε σχετική ενηµέρωση της ∆ιοίκησης και της 
Επιτροπής Ελέγχου.    
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2.13. Η εύλογη και αντικειµενική διαβεβαίωση του ∆.Σ. και της ∆ιοίκησης του πιστωτικού 
ιδρύµατος σχετικά µε τη επίτευξη των στόχων του ΣΕΕ, όσον αφορά το πιστωτικό ίδρυµα 
και τις εταιρείες του οµίλου του οποίου είναι επικεφαλής. Για το σκοπό αυτό η ΜΕΕ: 

2.13.1. Ενηµερώνει εγγράφως, το ∆.Σ. µέσω της Επιτροπής Ελέγχου και τη ∆ιοίκηση, 
τουλάχιστον ανά τρίµηνο, καθώς και τις κατά περίπτωση αρµόδιες µονάδες του 
πιστωτικού ιδρύµατος για τις κυριότερες διαπιστώσεις των διενεργούµενων ελέγχων και 
για τις τυχόν συστάσεις στις οποίες έχει προβεί.  

2.13.2. Υποβάλλει, εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους, στη ∆ιοίκηση και µέσω της 
Επιτροπής Ελέγχου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του πιστωτικού ιδρύµατος έκθεση 
σχετικά µε: 

α) την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του ΣΕΕ στο πιστωτικό ίδρυµα και στις 
εταιρείες του οµίλου, 

β) την αποτελεσµατικότητα και την τήρηση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και 
των συναφών πιστοδοτικών διαδικασιών, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής 
προβλέψεων (µε επισήµανση των τυχόν µη καλυπτόµενων κινδύνων),  

γ) την επάρκεια των διαδικασιών σε σχέση µε την εσωτερική αξιολόγηση της 
κεφαλαιακής επάρκειας του πιστωτικού ιδρύµατος, 

δ) την εκτίµηση για την πληρότητα της διαδικασίας ή µεθοδολογίας υπολογισµού 
της αποµείωσης της αξίας των δανείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων και των 
τυχόν µεταβολών κατά τη διάρκεια της χρήσης, 

καθώς και πρόγραµµα δράσης για τον επόµενο χρόνο. 

Το απόσπασµα της έκθεσης που αφορά τις ανωτέρω περιπτώσεις (β) έως και (δ) 
υποβάλλονται και στην Ε∆Κ (κεφ. IV, ενότητα B2β, παρ. 2.2.). 

∆ιευκρινίζεται ότι στην ως άνω έκθεση θα περιλαµβάνονται τουλάχιστον οι αντίστοιχες 
περιοχές/δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα 3 της παρούσας Πράξης 
(τριετής έκθεση ελεγκτών λογιστών). Τα τµήµατα τουλάχιστον της έκθεσης που αφορούν 
στις ελεγχόµενες µονάδες θα τους κοινοποιούνται άµεσα για τις διορθωτικές ενέργειές 
τους.  

2.14. Παρέχει στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά κανόνα εγγράφως, οποιαδήποτε στοιχεία 
ή πληροφορίες ζητηθούν, στο πλαίσιο της ειδικής νοµοθεσίας για την εποπτεία των 
πιστωτικών ιδρυµάτων (νοούµενης ως της πέραν των διατάξεων του Νόµου 3016/2002 
νοµοθεσίας, του Ν.∆. 588/1948, του Α.Ν. 1965/1951, του Ν. 2076/1992 και του άρθρου 
55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος), τα οποία αφορούν θέµατα της 
αρµοδιότητάς της και διευκολύνει µε κάθε δυνατό τρόπο το έργο της. (Για τις λοιπές 
εποπτικές αρχές εφαρµόζονται οι διατάξεις του Νόµου 3016/2002, άρθρο 8). 

3. Για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η ΜΕΕ: 

3.1. Έχει πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες και µονάδες, καθώς και σε όλα τα 
στοιχεία και πληροφορίες του πιστωτικού ιδρύµατος και των εταιρειών του οµίλου.  

3.2. ∆ιαθέτει έµπειρο και αριθµητικά επαρκές προσωπικό, το οποίο είναι πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης και δεν υπάγεται ιεραρχικά σε άλλη υπηρεσιακή µονάδα 

 21



του πιστωτικού ιδρύµατος. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να παρέχει εξαίρεση από 
την προϋπόθεση της αποκλειστικής απασχόλησης σε ορισµένες κατηγορίες πιστωτικών 
ιδρυµάτων σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας. 

4. Ο επικεφαλής της ΜΕΕ του πιστωτικού ιδρύµατος: 

4.1. Ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, 
όπου υπάρχει) και η τοποθέτησή του όπως και η τυχόν αντικατάστασή του 
γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (∆ιεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού 
Συστήµατος). Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί την ευχέρεια να ζητήσει την 
αντικατάστασή του σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια 
καταλληλότηταςή επάρκειας για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων του.  

4.2. ∆ιαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και επαρκή εµπειρία επί ελεγκτικών µεθόδων και 
των βέλτιστων διεθνών πρακτικών. 

4.3. Είναι αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται 
να παρέχει εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή σε ορισµένες κατηγορίες πιστωτικών 
ιδρυµάτων, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας. 

4.4. Μεριµνά για την κατάλληλη οργανωτική δοµή της ΜΕΕ, καθώς και για την 
εφαρµογή εκ µέρους της αποτελεσµατικών πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών 
σύµφωνων µε τις βέλτιστες ελεγκτικές πρακτικές και τα πρότυπα του εσωτερικού 
ελέγχου.  

4.5. Ενηµερώνει εκ των υστέρων τα αρµόδια όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος για 
σηµαντικές µεταβολές σε σχέση µε την οργάνωση και λειτουργία της ΜΕΕ. 

4.6. Εποπτεύει και συντονίζει τη δραστηριότητα των µονάδων εσωτερικού ελέγχου στις λοιπές 
µονάδες του πιστωτικού ιδρύµατος, εφόσον υφίστανται, και στις εταιρείες του οµίλου. 

4.7. Παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων του πιστωτικού ιδρύµατος. 

5. Η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της εφαρµογής των 
συµφωνηθέντων και την τήρηση των διαδικασιών όσον αφορά την ανάθεση δραστηριοτήτων 
σε τρίτους (Παράρτηµα 1 της παρούσας Πράξης).  

 

β. Μονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνων  

1. Σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα θα υπάρχει υπηρεσιακή Μονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
(Μ∆Κ), η λειτουργία της οποίας θα διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 

1.1. Είναι διοικητικά ανεξάρτητη από µονάδες µε εκτελεστικές αρµοδιότητες και από τις  
υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την πραγµατοποίηση ή λογιστικοποίηση συναλλαγών 
και αξιοποιούν την ανάλυση των κινδύνων που διενεργεί. 

1.2. Αναφέρεται, για θέµατα της αρµοδιότητάς της, στη ∆ιοίκηση και στην Επιτροπή 
∆ιαχείρισης Κινδύνων ή και µέσω αυτής στο ∆.Σ.  

2. Η Μ∆Κ υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης ως προς την 
επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. 
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3. Η Μ∆Κ έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό, εξειδίκευση και υλοποίηση της πολιτικής σε 
θέµατα διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του 
∆.Σ.. Ειδικότερα: 

3.1. Χρησιµοποιεί τις κατάλληλες µεθόδους για τη διαχείριση των κινδύνων τους οποίους 
εν γένει  το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει ή στους οποίους µπορεί να εκτεθεί,  
συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης υποδειγµάτων (models) για την πρόβλεψη, 
αναγνώριση, µέτρηση, παρακολούθηση, αντιστάθµιση, µείωση και αναφορά τους. 

3.2. Εξειδικεύει (µε τη συνεργασία των αρµόδιων εκτελεστικών µονάδων) τα όρια 
ανάληψης κινδύνων του πιστωτικού ιδρύµατος ταυτοποιώντας/καθορίζοντας τις 
επιµέρους παραµέτρους κατά είδος κινδύνου και ανά κατηγορία αντισυµβαλλοµένου, 
κλάδο, χώρα, νόµισµα, είδος πιστοδοτήσεων, µορφή χρηµατοπιστωτικών τίτλων, 
µετοχών, παραγώγων, επιχειρησιακό χώρο, λειτουργία, δραστηριότητα, προϊόν, 
σύστηµα κλπ και παρακολουθεί την τήρησή τους, θεσπίζοντας τις κατάλληλες 
διαδικασίες. 

3.3. Καθορίζει κριτήρια έγκαιρου εντοπισµού κινδύνων (early warning system) σε 
ατοµικά και συνολικά χαρτοφυλάκια και εισηγείται για τις κατάλληλες διαδικασίες και 
µέτρα αυξηµένης παρακολούθησης, διαρκώς, ή και περιοδικά, αναλόγως της φύσεως 
των κινδύνων.  

3.4. Εισηγείται στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων τις κατάλληλες τεχνικές 
προσαρµογής των κινδύνων στα αποδεκτά επίπεδα. 

3.5. Αξιολογεί περιοδικά την επάρκεια των µεθόδων και συστηµάτων αναγνώρισης, 
µέτρησης και παρακολούθησης κινδύνων και προτείνει διορθωτικά µέτρα εφόσον κριθεί 
σκόπιµο. 

3.6. ∆ιενεργεί ετησίως (µε στοιχεία τέλους έτους ή εξαµήνου) δοκιµές προσοµοίωσης 
καταστάσεων κρίσης (stress tests) µε σενάρια προσαρµοσµένα στη φύση των 
δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύµατος ή/και κατόπιν οδηγιών της Τράπεζας της 
Ελλάδος για όλες τις µορφές των κινδύνων και ιδίως του πιστωτικού, αγοράς, επιτοκίων 
και ρευστότητας, αναλύει τα αποτελέσµατά τους, εισηγείται τις κατάλληλες πολιτικές και 
υποβάλλει τα σχετικά αποτελέσµατα στην Τράπεζα της Ελλάδος (∆ιεύθυνση Εποπτείας 
Πιστωτικού Συστήµατος) εντός τριών (3) µηνών από τη λήξη του έτους ή του εξαµήνου. 

3.7. Συντάσσει τις απαιτούµενες για την επαρκή πληροφόρηση της ∆ιοίκησης και του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου αναφορές σε θέµατα της αρµοδιότητάς της, τουλάχιστον ανά 
τρίµηνο. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που δεν υπόκεινται σε σηµαντική µεταβολή της 
διάρθρωσης των δραστηριοτήτων τους µπορούν να εφαρµόσουν διαφορετική 
συχνότητα.  

3.8. Προσδιορίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και την εν γένει ανάπτυξη µεθοδολογιών 
εκτίµησής τους για την κάλυψη όλων των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται το πιστωτικό 
ίδρυµα και εισηγείται τις πολιτικές διαχείρισής τους.  

4. Για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η Μ∆Κ: 

4.1. Έχει πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες και µονάδες, καθώς και σε όλα τα 
στοιχεία και πληροφορίες του πιστωτικού ιδρύµατος και των εταιρειών του οµίλου, 
που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της.  
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4.2. ∆ιαθέτει επαρκές, ποσοτικά και ποιοτικά, προσωπικό µε εξειδικευµένες γνώσεις, το 
οποίο είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.  

5. Ο επικεφαλής της Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων: 

5.1. Ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής 
∆ιαχείρισης Κινδύνων, όπου υπάρχει) και η τοποθέτησή του όπως και η τυχόν 
αντικατάστασή του γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (∆ιεύθυνση Εποπτείας 
Πιστωτικού Συστήµατος). Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί την ευχέρεια να ζητήσει την 
αντικατάστασή του σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια 
καταλληλότητας ή επάρκειας για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων του.  

5.2. ∆ιαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και επαρκή εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης 
κινδύνων, τις σχετικές µεθόδους και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. 

5.3. Συµµετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον καθορισµό των όρων των 
χρηµατοδοτήσεων που δεν υπόκεινται σε προκαθορισµένες ή γενικές παραµέτρους.  

5.4. Υποβάλλει ετησίως έκθεση στο ∆.Σ., µέσω της Ε∆Κ, σχετικά µε τα θέµατα που 
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Μ∆Κ. 

5.5. Συµµετέχει στη διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων άµεσα στη ∆ιοίκηση και 
µέσω της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων στο ∆.Σ. για µεταβολές στη σύνθεση των 
χαρτοφυλακίων της τράπεζας για την αναδιάρθρωση/ρύθµιση υφιστάµενων δανείων και 
τη διαφοροποίηση της πολιτικής των προβλέψεων.  

5.6. Συµµετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης από τις εποπτικές αρχές της επάρκειας του 
οικονοµικού και εποπτικού κεφαλαίου.   

5.7. Εποπτεύει και συντονίζει τη δραστηριότητα των µονάδων διαχείρισης κινδύνων, εφόσον 
υφίστανται, στις λοιπές µονάδες του πιστωτικού ιδρύµατος και στις εταιρείες του οµίλου.  

 

γ. Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης 

1.1. Στην περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυµα πληροί µία από τις προϋποθέσεις των                 
παρ. 2.1.1. και 2.1.2. του Κεφ. ΙV – ενότητα Β1 - ή το σύνολο των εντός και εκτός 
ισολογισµού στοιχείων του ενεργητικού του υπερβαίνει το ποσό των € 10 δισεκ., συστήνεται 
υποχρεωτικά Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης. Εναλλακτικά της υποχρέωσης αυτής, τα 
εν λόγω πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να αναθέτουν τα αντίστοιχα καθήκοντα σε 
εξουσιοδοτηµένους προς τούτο υπαλλήλους, µετά από έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, 
η οποία θα αξιολογεί την παροχή της σχετικής δυνατότητας µε βάση την πολυπλοκότητα 
των εργασιών του πιστωτικού ιδρύµατος και τους αναλαµβανόµενους από αυτό κινδύνους. 

1.2. Στα λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα τα προαναφερόµενα καθήκοντα εκτελούνται από 
εξουσιοδοτηµένους προς τούτο υπαλλήλους.   

2. Η µονάδα (ή τα εξουσιοδοτηµένα, κατά τα ανωτέρω πρόσωπα), θα υπάγεται/ονται στη 
∆ιοίκηση και θα υποβάλλει/ουν αναφορές, τουλάχιστον ετησίως, για θέµατα της 
αρµοδιότητάς της/τους και στο ∆.Σ.  

3. Η εν λόγω µονάδα (ή τα εξουσιοδοτηµένα, κατά τα ανωτέρω πρόσωπα) θα είναι 
διοικητικά ανεξάρτητη/α,  θα διασφαλίζεται η αποτροπή σύγκρουσης συµφερόντων κατά την 
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άσκηση των αρµοδιοτήτων της / τους και θα έχει/έχουν τη δυνατότητα απρόσκοπτης 
πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση 
της αποστολής της/τους. 

4. Η Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης (ή τα εξουσιοδοτηµένα, κατά τα ανωτέρω 
πρόσωπα) υπόκειται/νται στο έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης ως προς την 
επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών της κανονιστικής συµµόρφωσης. 

5. Ως προς τη Μονάδα (ή Λειτουργία) Κανονιστικής Συµµόρφωσης καθορίζονται τα εξής: 

5.1. ∆ιευθύνεται από επιλεγµένο πρόσωπο µε επαρκείς γνώσεις των τραπεζικών και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων, η τοποθέτηση και η τυχόν αντικατάστασή του οποίου θα 
γνωστοποιούνται στην ΤτΕ. Η ΤτΕ διατηρεί τη ευχέρεια να ζητήσει την αντικατάσταση 
του προσώπου αυτού σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια 
καταλληλότητας ή επάρκειας για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων του.   

5.2. Έχει ως έργο τη θέσπιση και εφαρµογή κατάλληλων διαδικασιών και την εκπόνηση 
σχετικού ετήσιου προγράµµατος µε στόχο να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και 
διαρκής συµµόρφωση του πιστωτικού ιδρύµατος προς το εκάστοτε ισχύον ρυθµιστικό 
πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισµούς του πιστωτικού ιδρύµατος και να υφίσταται 
ανά πάσα στιγµή πλήρης εικόνα για το βαθµό επίτευξης του στόχου αυτού.   

5.3. Ενηµερώνει τη ∆ιοίκηση και το ∆.Σ. του πιστωτικού ιδρύµατος για κάθε 
διαπιστωθείσα σηµαντική παράβαση του κατά τα ως άνω ρυθµιστικού πλαισίου ή τυχόν 
σηµαντικές ελλείψεις. 

5.4. Σε περίπτωση τροποποιήσεων του εκάστοτε ισχύοντος ρυθµιστικού πλαισίου, 
παρέχει σχετικές οδηγίες για την αντίστοιχη προσαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών 
και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου που εφαρµόζονται από τις υπηρεσιακές 
µονάδες του πιστωτικού ιδρύµατος, καθώς και από τα καταστήµατα και τις θυγατρικές 
εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικού. ∆ιασφαλίζει τη διαρκή ενηµέρωση των υπαλλήλων 
για τις εξελίξεις στο σχετικό µε τις αρµοδιότητές τους ρυθµιστικό πλαίσιο, µε τη θέσπιση 
κατάλληλων διαδικασιών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

5.5. Συντονίζει το έργο των υπευθύνων κανονιστικής συµµόρφωσης (compliance 
officers) των καταστηµάτων εξωτερικού του πιστωτικού ιδρύµατος και των θυγατρικών 
εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού, ώστε όλες οι µονάδες να συµµορφώνονται 
πλήρως µε τις ισχύουσες διατάξεις κατά την έννοια του παρόντος κεφαλαίου.  

5.6. ∆ιασφαλίζει, µε κατάλληλες διαδικασίες, την τήρηση των προθεσµιών για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το κατά τα ως άνω ρυθµιστικό 
πλαίσιο και παρέχει σχετική διαβεβαίωση προς το ∆.Σ..  

5.7. ∆ιασφαλίζει ότι το πιστωτικό ίδρυµα συµµορφώνεται µε το κανονιστικό πλαίσιο που 
σχετίζεται µε την πρόληψη και καταστολή της  νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης  της τροµοκρατίας.  

Ο επικεφαλής µπορεί, κατά την κρίση του πιστωτικού ιδρύµατος, και για λόγους 
αποτελεσµατικότητας ή κόστους/οφέλους να αναλαµβάνει και τις ειδικές θεσµικές 
αρµοδιότητες στον τοµέα αυτό κατά τα προβλεπόµενα (Ν.2331/1995, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005, Εγκύκλιος ΤτΕ 16/2.8.2004, όπως εκάστοτε ισχύει), 
να εισηγείται µέτρα ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής των 
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υποχρεώσεων και να λειτουργεί ως σηµείο επικοινωνίας, για τα θέµατα ευθύνης του, µε 
τις αρµόδιες αρχές και τα αρµόδια όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος παρέχοντας τις 
αναγκαίες πληροφορίες. 

5.8. Στο πλαίσιο αυτής της αρµοδιότητας καθορίζονται οι κατάλληλες διαδικασίες και τα 
πρότυπα αναφορών των υπόπτων συναλλαγών προς τις αρµόδιες αρχές, καθώς και οι 
διαδικασίες για την αµοιβαία πληροφόρηση µεταξύ των υποκαταστηµάτων, των 
θυγατρικών και της µητρικής και παρέχονται οδηγίες για την παύση διενέργειας 
συναλλαγών που θα έθεταν σε λειτουργικό κίνδυνο το πιστωτικό ίδρυµα. 

 

VI. Υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων 

1. Πέραν των ειδικών αναφορών που προβλέπονται στην παρούσα Πράξη (Κεφ.V  - ενότητα 
β - παρ. 3.6.), τα πιστωτικά ιδρύµατα υποβάλλουν µέχρι τη λήξη του πρώτου ηµερολογιακού 
εξαµήνου κάθε έτους (ή της τριετίας για την περίπτωση 1.4.) στην Τράπεζα της Ελλάδος 
(∆ιεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος) τις πιο κάτω εκθέσεις, καθώς και τις 
αντίστοιχες αξιολογήσεις τους από τις αρµόδιες Επιτροπές: 

1.1. του ΣΕΕ από τη Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης (παρ. 2.13.2. του Κεφ. V – 
ενότητα α), συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης των Συστηµάτων Πληροφορικής,  

1.2. της διαχείρισης κινδύνων από τον επικεφαλής της Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
(σύµφωνα µε την παρ. 5.4 του Κεφ.V - ενότητα β),      

1.3. των θεµάτων αρµοδιότητας της Μονάδας Κανονιστικής Συµµόρφωσης (παρ. 2 του 
Κεφ. V – ενότητα γ), καθώς και  

1.4. του ΣΕΕ από τους εξωτερικούς ελεγκτές (παρ. 4.1. του Κεφ. ΙV – ενότητα Β2α και 
Παράρτηµα 3).  

2. ∆ιευκρινίζεται ότι οι ως άνω αναφορές δεν υποκαθιστούν τις υποχρεώσεις των 
πιστωτικών ιδρυµάτων να θέτουν υπόψη των ελεγκτικών οργάνων της Τράπεζας της 
Ελλάδος, σύµφωνα µε τις ειδικές περί πιστωτικών ιδρυµάτων διατάξεις (παρ. 2.14, ενότητα 
α, Κεφ. V), τα αναγκαία στοιχεία συµπεριλαµβανοµένων και των πρακτικών των 
συζητήσεων σε επίπεδο επιτροπών ή ∆.Σ., επί θεµάτων εσωτερικού ελέγχου και ποιότητας 
χαρτοφυλακίου, για τη διαπίστωση της τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας, των 
προϋποθέσεων καταλληλότητας των υπευθύνων προσώπων κατά την εν γένει ισχύουσα 
νοµοθεσία περί εποπτείας.  

 

VII. Εξουσιοδοτήσεις  

Εξουσιοδοτείται η ∆ιεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος της Τράπεζας της 
Ελλάδος: 

1. να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρµογή της παρούσας Πράξης και των 
Παραρτηµάτων της,  

2. να προσαρµόζει τα ειδικά όρια που προβλέπονται για την εφαρµογή επιµέρους διατάξεων 
της παρούσας,  µε κριτήρια που αφορούν το µέγεθος, την πολυπλοκότητα των 
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δραστηριοτήτων και τους αναλαµβανόµενους κινδύνους των πιστωτικών καθώς και των 
χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, 

3. να εξειδικεύει, µε τη µορφή Παραρτηµάτων και Εγκυκλίων, που θα αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Πράξης, τις αρχές και κριτήρια της  Πράξης αυτής και 
προσαρµόζοντάς τα προς την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, τις βέλτιστες διεθνείς 
πρακτικές και εναρµονιστικού χαρακτήρα συστάσεις της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών 
Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS).  

4. να καθορίζει, µε βάση τα κριτήρια της ανωτέρω παραγράφου 2, την έκταση εφαρµογής 
επί µέρους διατάξεων της παρούσας από τις συνεταιριστικές τράπεζες και τα χρηµατοδοτικά 
ιδρύµατα, θεσπίζοντας, τις κατά περίπτωση κατάλληλες προϋποθέσεις. 

 

VIII. Επιβολή κυρώσεων  

Τυχόν παραβίαση διατάξεων της παρούσας Πράξης δύναται να επισύρει την επιβολή από 
την Τράπεζα της Ελλάδος κυρώσεων, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 55Α του 
Καταστατικού της (άτοκη κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος, πρόστιµο υπέρ του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, διοικητικές κυρώσεις, όπως τα προαναφερόµενα εκάστοτε 
καθορίζονται µε Πράξη του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή τα εξουσιοδοτηµένα από 
αυτόν όργανα), καθώς και στο άρθρο 22 του ν. 2076/1992. 

 

IX. Λοιπές ∆ιατάξεις  

1. Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης ισχύουν από 31 Μαίου.2006. 

2. Ειδικότερα, για τις διατάξεις της παρούσας που αφορούν: 

2.1. Στην υποχρέωση σύστασης Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων, και Μονάδας (ή 
θέσπισης λειτουργίας) Κανονιστικής Συµµόρφωσης και  

2.2. τις βασικές αρχές και κριτήρια σε επίπεδο Οµίλου (Κεφ. ΙΙΙ) 

παρέχεται η ευχέρεια εφαρµογής τους από 30 Σεπτεµβρίου2006. 

2.3. Στην εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από το σύνολο των πιστωτικών 
ιδρυµάτων, ισχύουν από τη χρήση που λήγει την 31.12.2007 (ηµεροµηνία µετάβασης 
στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1.1.2006). 

3. Από την έναρξη ισχύος των αντίστοιχων διατάξεων της παρούσας: 

3.1. Καταργούνται οι διατάξεις της Π∆/ΤΕ 2438/6.8.1998, όπως τροποποιήθηκε µε τις 
απόφ. ΕΤΠΘ 154/9/18.7.2003 και 193/1/11.3.2005 και κάθε υφιστάµενη αναφορά σε 
αυτές νοείται στο εξής ως αναφορά στην παρούσα Πράξη.     

3.2. Το Παράρτηµα της απόφ. ΕΤΠΘ 193/1/11.3.2005 «Αρχές ασφαλούς και 
αποτελεσµατικής λειτουργίας των συστηµάτων πληροφορικής στα πλαίσια της 
διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου από τα πιστωτικά ιδρύµατα», όπως 
τροποποιείται, προσαρτάται στην παρούσα Πράξη, ως Παράρτηµα 2 και αποτελεί  στο 
εξής αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 
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Από τις διατάξεις της Πράξης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού. 

Η παρούσα Πράξη να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄). 

 
 
        Ο ∆ιοικητής  
 
 
 
           Νικόλαος Γκαργκάνας 
 
Ακριβές αντίγραφο 
Αθήνα, 
∆ιεύθυνση  Εποπτείας  
Πιστωτικού Συστήµατος 
Ο ∆ιευθυντής 
 
 
Π. Κυριακόπουλος 
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