Ελλάδα-Πρόγραμμα ΟΟΣΑ: Τεχνική Υποστήριξη για την καταπολέμηση της
διαφθοράς στην Ελλάδα
Προώθηση της Συμμόρφωσης, των Αποτελεσματικών Εσωτερικών Ελέγχων και
της Επιχειρηματικής Ηθικής στις Ελληνικές Επιχειρήσεις με στόχο την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
27-31 Μαρτίου 2017 - Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ο Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ διοργανώνει Συνέδριο Διαβούλευσης στην Αθήνα, στις 27 - 29
Μαρτίου 2017 και στη Θεσσαλονίκη, στις 30- 31 Μαρτίου 2017, για την προώθηση της συμμόρφωσης κατά της
διαφθοράς, την προώθηση αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων και της επιχειρηματικής ηθικής στις ελληνικές
επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Ο ΟΟΣΑ
έχει δεσμευτεί να υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές και να παρέχει τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή του
προγράμματος μεταρρυθμίσεων σε μια σειρά προκαθορισμένων χώρων που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα.
Στο Συνέδριο αυτό θα παρευρεθούν διεθνείς εμπειρογνώμονες από τον ΟΟΣΑ και τα κράτη μέλη του οργανισμού,
εμπειρογνώμονες από την ελληνική Κυβέρνηση καθώς και έμπειροι επαγγελματίες από τον ιδιωτικό τομέα, με
σημαντική εμπειρία σε θέματα συμμόρφωσης και πρόληψης της διαφθοράς.
Κάθε μέρα του Συνεδρίου είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερομένων του ιδιωτικού
τομέα:


Εταιρείες κάθε μεγέθους που επιθυμούν να καταρτίσουν Πρόγραμμα Συμμόρφωσης.



Εταιρείες που επιθυμούν να βελτιώσουν τα προγράμματα συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς που ήδη
διαθέτουν.



Επιχειρηματικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ενώσεις που επιθυμούν να κατευθύνουν επιχειρήσεις
και να διερευνήσουν μοντέλα για τη μελλοντική συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα,
παραδείγματος χάριν μέσω πρωτοβουλιών συλλογικής δράσης.

Οι παρουσιάσεις θα είναι άκρως διαδραστικές με πραγματικά παραδείγματα και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης,
που θα σας προσφέρουν πολύτιμες και πρακτικές οδηγίες, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην εταιρεία σας,
την επιχείρηση, το τμήμα ή την επαγγελματική ένωση. Οι περισσότερες συνεδρίες θα αντλήσουν υλικό από το
Σχέδιο του ΟΟΣΑ σχετικά με τις «Βέλτιστες Πρακτικές και Κατευθυντήριες Οδηγίες: Προώθηση της συμμόρφωσης,
των αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων και της επιχειρηματικής ηθικής στις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο
την καταπολέμηση της διαφθοράς».
Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σύνολο ή μέρος του Συνεδρίου παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με
την κα Χριστίνα Αναγνωστοπούλου (christina.anagnostopoulou @oecd.org. /+30 210 340 1226). Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την κα Χριστίνα Τρεμόντι
(kristina.tremonti@oecd.org / +30 210 340 1227) ή την κα Claire Leger (claire.leger@oecd.org / +33 1 45 24 78 47)
 Η Ημερίδα στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα


Η Ημερίδα στην Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί στο Grand Palace Hotel Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Ημέρα 1η – 27 Μαρτίου, Αθήνα: Καταρτίζοντας ένα Πρόγραμμα Συμμόρφωσης
 9.30 – 9.45 Καφές και Εγγραφή Συνέδρων
 9.45 – 10.00 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις




William Loo, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τομέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ
Μαργαρίτα Γασπαρινάτου, Εκπρόσωπος Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)
Νίκος Παπαϊωάννου, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

 10.00 – 10.45 1η Συνεδρία. Δημιουργώντας κουλτούρα Συμμόρφωσης στην Ελλάδα
Συντονιστής: William Loo, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τομέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ
Ομιλητές:
 Μαρία Αλεξίου, Διευθύντρια, CSR Hellas
Η ομιλία του θα αφορά στους λόγους για τους οποίους οι ελληνικές επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες
(ΜΜΕ), θα πρέπει να κινητοποιηθούν με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και πώς
μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση κουλτούρας συμμόρφωσης στην Ελλάδα. Θα συζητηθεί
επίσης ο τρόπος υπερκέρασης των προκλήσεων που συνδέονται με το οικονομικό περιβάλλον στην
Ελλάδα, τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης και τα οφέλη της συμμόρφωσης, καθώς και τη σημασία της
ηγεσίας.
 10.45 – 12.15 2η Συνεδρία. Τα θεμελιώδη βήματα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις
Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
Πώς μπορούν οι ΜΜΕ να εφαρμόσουν προγράμματα καταπολέμησης της διαφθοράς, ασχέτως του
μεγέθους τους και των περιορισμένων πόρων που διαθέτουν; Ο ΟΟΣΑ και ο Γερμανικός Οργανισμός
Τεχνικής Συνεργασίας (GΙZ) θα παρουσιάσουν τα εργαλεία τους τα οποία αντιμετωπίζουν αυτό το
σημαντικό ζήτημα. Η Συνεδρία αυτή θα τελειώσει με ένα παράδειγμα για το πώς η KTPAE, μια ΜΜΕ 60εργαζομένων, έχει θέσει σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου και μέτρα
καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και με τη συμβουλή της εταιρείας σε άλλες ΜΜΕ που θα ήθελαν
να πράξουν το ίδιο.
Συντονιστής: Claire Leger, Αναλύτρια για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ
Η κα Leger θα παρουσιάσει επίσης το Σχέδιο του ΟΟΣΑ σχετικά με τις «Βέλτιστες Πρακτικές και
Κατευθυντήριες Οδηγίες: Προώθηση της συμμόρφωσης, των αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων και
της επιχειρηματικής ηθικής στις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς».
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Ομιλητές:
 Noor Naqschbandi, Προϊστάμενος, Συμμαχία για την Ακεραιότητα, Γερμανικός Οργανισμός
Τεχνικής Συνεργασίας (GIZ), Berlin
 Δρ. Ανναμπέλλα Παλλαδά, Υπ. Εσωτερικού Ελέγχου – Υπ. ΣΔΕΠ- KTPAE
 12.15 – 13.15 Διάλειμμα για γεύμα
 13.15 – 14.00 3η Συνεδρία. Χαράσσοντας γραμμές ανάμεσα στην φιλοφρόνηση και τη δωροδοκία
Πώς πρέπει το πρόγραμμα καταπολέμησης της διαφθοράς μιας επιχείρησης να αντιμετωπίζει τη
δωροδοκία, τα δώρα, τη φιλοξενία και την παρακίνηση σε χρηματισμό; Στη σύνοδο αυτή θα εξεταστεί
πώς ορισμένες ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αυτά, στο πλαίσιο της ελληνικής
πραγματικότητας, και ποια διδάγματα μπορούν να εξαχθούν για τις ΜΜΕ που αναπτύσσουν τα δικά
τους προγράμματα συμμόρφωσης.
Συντονιστής: Claire Leger, Αναλύτρια για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ
Η κα Leger θα παρουσιάσει επίσης τα σχετικά πορίσματα από την Έρευνα του ΟΟΣΑ για τους
Ενδιαφερόμενους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Private Sector Stakeholder Survey), καθώς και την
αντιμετώπιση των πληρωμών διευκόλυνσης για την επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, της
παρακίνησης σε χρηματισμό και των δώρων με βάση το Σχέδιο του ΟΟΣΑ για τις Βέλτιστες Πρακτικές
και Κατευθυντήριες Οδηγίες.
Ομιλητές:
 Επαμεινώνδας Χάνδρος, Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, WIND HELLAS
 Ειρήνη Κεφαλογιάννη, Legal Manager Ελλάδας – Κύπρου Coca-Cola 3Ε
 Στέφανος Χαρακτινιώτης, Senior Associate, Δικηγορική Εταιρεία Ζέπος & Γιαννόπουλος
 14.00 – 14.45 4η Συνεδρία. Εφαρμογή του προγράμματος Συμμόρφωσης. Κατάρτιση και κυρώσεις
Τα Προγράμματα Συμμόρφωσης δεν μπορεί να υπάρχουν μόνο στα χαρτιά: θα πρέπει να υλοποιούνται
μέσω της κατάρτισης (εκπαίδευσης) και της εφαρμογής τους (εκτέλεσης). Σύμφωνα όμως με την Έρευνα
του ΟΟΣΑ για πολλές ελληνικές ΜΜΕ δεν έχουν υλοποιήσει τα Προγράμματα Συμμόρφωσης. Σε αυτή τη
συνεδρία, Έλληνες ειδικοί θα παρουσιάσουν την εμπειρία τους σχετικά με την εφαρμογή των
προγραμμάτων συμμόρφωσης και θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση με θέμα την εφαρμογή των
μέτρων αυτών ΜΜΕ με περιορισμένο προϋπολογισμό.
Συντονιστής: Χριστίνα Τρεμόντι, Αναλύτρια για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ.
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Η κα Τρεμόντι θα παρουσιάσει επίσης τα σχετικά πορίσματα από την Έρευνα του ΟΟΣΑ για τους
Ενδιαφερόμενους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Private Sector Stakeholder Survey), καθώς και τη
διαχείριση της κατάρτισης και των κυρώσεων στο Σχεδίου του ΟΟΣΑ για τις Βέλτιστες Πρακτικές και
Κατευθυντήριες Οδηγίες.
Ομιλητές:
 Noor Naqschbandi, Προϊστάμενος, Συμμαχία για την Ακεραιότητα, Γερμανικός Οργανισμός Τεχνικής
Συνεργασίας (GIZ), Berlin
 Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος CSR Hellas
 14.45 – 15.15 Διάλειμμα- Καφές
 15.15 – 16.00 5η Συνεδρία. Επεκτείνοντας τις επιχειρηματικές ευκαιρίες με ένα ισχυρό πρόγραμμα
συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς
Ένα ισχυρό πρόγραμμα συμμόρφωσης ενισχύει τα κέρδη, όχι μόνο επειδή μειώνει το κόστος της
διαφθοράς, αλλά και επειδή μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να κερδίσουν νέες επιχειρηματικές
ευκαιρίες. Εκπρόσωποι από πολυεθνικές εταιρείες σε αυτή τη σύνοδο, θα εξηγήσουν το ως άνω θέμα.
Το Υπουργείο Εξωτερικών θα δώσει επίσης συμβουλές στις ΜΜΕ που προσπαθούν να επεκταθούν σε
αγορές του εξωτερικού “επιρρεπείς” στη διαφθορά.
Συντονιστής: Χριστίνα Τρεμόντι, Αναλύτρια για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ
Η κα Τρεμόντι θα παρουσιάσει επίσης τα σχετικά πορίσματα από την Έρευνα του ΟΟΣΑ για τους
Ενδιαφερόμενους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Private Sector Stakeholder Survey), καθώς και το Σχεδίο
του ΟΟΣΑ για τις Βέλτιστες Πρακτικές και Κατευθυντήριες Οδηγίες.
Ομιλητές:
 Θεοδόσης Χιώτης Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης Παπαστράτος, Philip
Morris International
 Χριστίνα Κάπρου, Νομικός Σύμβουλος, Compliance Coordinator, ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε
 Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης, Διευθυντής, Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του
Υπουργείο Εξωτερικών
 16.00 Καταληκτικές Παρατηρήσεις
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Ημέρα 2η – 28 Μαρτίου, Αθήνα: Βελτίωση των υφιστάμενων Προγραμμάτων
Συμμόρφωσης
 9.30 – 9.45 Καφές και Εγγραφή Συνέδρων
 9.45 – 10.00 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις


ΟΟΣΑ: William Loo, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τομέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς

 10.00 – 10.45 1η Συνεδρία. Γιατί το πρόγραμμα συμμόρφωσης της επιχείρησής σας μπορεί να
διαμορφώσει το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον
Συντονιστής: Χριστίνα Τρεμόντι, Αναλύτρια για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ
Ομιλητές:
 Γιώργος Ραουνάς, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Επιχειρηματικής Διακυβέρνησης, KPMG
Η ομιλία θα αφορά στη σημασία της διατήρησης ενός ισχυρού προγράμματος συμμόρφωσης που
προσαρμόζεται στο ελληνικό οικονομικό περιβάλλον και μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση του
τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται η επιχειρηματικότητα Ελλάδα.
 10.45 – 11.45 2η Συνεδρία. Πολιτική Διαφθορά και Επιχειρήσεις
Οι συγκρούσεις συμφερόντων και η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από τις επιχειρήσεις είναι
ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους διαφθοράς που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις,
σύμφωνα με την Έρευνα του ΟΟΣΑ για τους Ενδιαφερόμενους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα. Στη
συνεδρία αυτή θα εξεταστεί πώς ορισμένες επιχειρήσεις έχουν έρθει αντιμέτωπες με αυτά τα ζητήματα,
και την πιθανή απάντηση της κυβερνητικής εξουσίας σε αυτά.
Συντονιστής: Claire Leger, Αναλύτρια για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ
Η κα Leger θα παρουσιάσει επίσης τα σχετικά ευρήματα από την Έρευνα του ΟΟΣΑ για τους
Ενδιαφερόμενους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και την αντιμετώπιση της πολιτικής διαφθοράς με
βάση το Σχέδιο του ΟΟΣΑ για τις Βέλτιστες Πρακτικές και Κατευθυντήριες Οδηγίες.
Ομιλητές:
 Αντώνης Μπαλτάς, Δικηγόρος, Ειδικός Συνεργάτης Γενικής Γραμματείας Κατά της Διαφθοράς
 Aντώνης Ευαγγελίδης, Επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικής Συμμόρφωσης, Vianex
 Περιστέρα Κατάνα, Νομικός, Υποδιεύθυνση Αναφορών & Διαχείρισης Υποθέσεων Κανονιστικής
Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ
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 11.45 – 12.00 Διάλειμμα- Καφές
 12.00 – 13.00 3η Συνεδρία. Κίνδυνοι διαφθοράς στην αλυσίδα εφοδιασμού και με τρίτα μέρη:
επίβλεψη και δέουσα επιμέλεια
Στη Συνεδρία αυτή, οι ομιλητές θα συζητήσουν τη σημασία του σχεδιασμού ενός προγράμματος
συμμόρφωσης για τον περιορισμό ή την αποφυγή της ευθύνης που προκύπτει από τη συμπεριφορά
τρίτων μερών. Θα καλυφθούν επίσης σχετικά ζητήματα συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής των
τρίτων μερών.
Συντονιστής: Χριστίνα Τρεμόντι, Αναλύτρια για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ.
Η κα Τρεμόντι θα παρουσιάσει επίσης τα σχετικά πορίσματα από την Έρευνα του ΟΟΣΑ για τους
Ενδιαφερόμενους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Private Sector Stakeholder Survey), καθώς και τις
συστάσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο του ΟΟΣΑ για τις Βέλτιστες πρακτικές και τις
Κατευθυντήριες Οδηγίες.
Ομιλητές:
 Αγγελική Σοφού, Νομική Σύμβουλος, Διευθύντρια Επιχειρηματικής Συμμόρφωσης, Αθηναϊκή
Ζυθοποιία
 Μανώλης Βαλούρδος, Credit Manager, L’Oréal
 Σοφοκλής Καραπιδάκης, Επικεφαλής Τμήματος Συμμόρφωσης, Siemens AE
 13.00 – 14.00 Γεύμα
 14h00 – 15.00 4η Συνεδρία. Πρόληψη της Διαφθοράς σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
διεθνώς
Διεθνώς δραστηριοποιούμενες εταιρείες αντιμετωπίζουν κινδύνους διαφθοράς, όχι μόνο στην Ελλάδα
αλλά και στο εξωτερικό. Στη συνεδρία αυτή θα εξεταστούν σημαντικά καθήκοντα για τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται σε χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς, όπως είναι ο εντοπισμός και η
αναγνώριση των διαδικασιών διασυνοριακών ρυθμίσεων, έχοντας γνώση ταυτόχρονα των νόμων και
των οδηγιών ξένων νομοθεσιών, όπως η FCPA στις ΗΠΑ και το Bribery Act (νόμος κατά της δωροδοκίας)
του Ηνωμένου Βασιλείου.
Συντονιστής: William Loo, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τομέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς
Ομιλητής:
 Ιωάννης Γιαννακάκης, Περιφερειακός Νομικός Σύμβουλος Νότιας Ευρώπης, G4S
 Τατιάνα
Αναστασιάδη,
Επικεφαλής
Υπηρεσιών
Διαχείρισης
Αντιδικιών
Διερευνήσεων, Alvarez & Marsal, Ελλάδα
 Δήμητρα Κοστίνη, Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρικής Συμμόρφωσης, AXA Insurance

&
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 15.00 – 15.15 Διάλειμμα – Καφές
 15.15 –16.00 5η Συνεδρία. Μέσα Πιστοποίησης και Διαπίστευσης για την Εταιρική Ακεραιότητα
Τα διεθνή πρότυπα ακεραιότητας είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα σημεία αναφοράς για τα
προγράμματα συμμόρφωσης που βοηθούν τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν την ακεραιότητα και τη
διαχείρηση των κινδύνων διαφθοράς. Τα πρότυπα αυτά προσαρμόζονται ανάλογα με τη φύση και τα
χαρακτηριστικά της κάθε εταιρείας και παρέχουν καθοδήγηση για την κατάρτιση, την ανάπτυξη και την
εφαρμογή ενός προγράμματος συμμόρφωσης.
Στη Συνεδρία αυτή θα αναλυθούν τα ακόλουθα ζητήματα: Ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές
τυποποίησης, συμπεριλαμβανομένου του ISO πρότυπου συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση
της δωροδοκίας (ISO 37001) και τα προγράμματα εμπορικής πιστοποίησης (όπως η Διαπίστευση
Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα); Ποιος είναι ο σκοπός, οι απαιτήσεις, τα κόστη και τα αναμενόμενα
αποτελέσματα για τις εταιρείες.
Συντονιστής: Claire Leger, Αναλύτρια για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ
Ομιλητές:
 Claire Tetart, Συντονίστρια Πιστοποίησης κατά της Διαφθοράς, Ethic Intelligence, Paris
 16.00 Καταληκτικές Παρατηρήσεις
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Ημέρα 3η – 29 Μαρτίου, Αθήνα: Συλλογικές Δράσεις καταπολέμησης της
Διαφθοράς
 9h30 – 10h45 1η Συνεδρία. Παίξε Συλλογικά για να είσαι ισχυρότερος
Η σημασία της συλλογικής δράσης αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς στην παγκόσμια εταιρική agenda,
με κορυφαίους στοχαστές και κορυφαία στελέχη τα οποία αναγνωρίζουν τη σημασία των προσπαθειών
των εταιρειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της εφαρμογής του προγράμματος
συμμόρφωσης. Αλλά ενώ οι επαγγελματίες έχουν επίγνωση της ανάγκης για συλλογική δράση, η
εφαρμογή της εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Σε αυτή την συζήτηση, οι ομιλητές θα αναφερθούν
στη σημασία των συλλογικών δράσεων, γιατί είναι αναγκαία η ανάπτυξη της ικανότητας συλλογικής
δράσης και πώς το σημερινό χάσμα μπορεί να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα.
Συντονιστής: Χριστίνα Τρεμόντι, Αναλύτρια για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ.
Η κα Τρεμόντι θα παρουσιάσει επίσης τα σχετικά πορίσματα από την Έρευνα του ΟΟΣΑ για τους
Ενδιαφερόμενους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Private Sector Stakeholder Survey), καθώς και την
διαχείρηση των συλλογικών δράσεων με βάση το Σχέδιο του ΟΟΣΑ για τις Βέλτιστες Πρακτικές και
Κατευθυντήριες Οδηγίες.
Ομιλητές:
 Τάκης Παπαδημητρίου, Αντιπρόεδρος, CSR Hellas
 10.45 – 11.15 Διάλειμμα – Καφές
 11.15 – 12.00 2η Συνεδρία. Επιτυχημένα έργα διεθνούς τομεακής συλλογικής δράσης στον τομέα
της ναυτιλίας - Ναυτικό Δίκτυο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (MACN)
Για να στηριχθεί η θεωρία με συγκεκριμένα παραδείγματα, στη σύνοδο αυτή θα εξεταστεί το Ναυτικό
Δίκτυο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (MACN). Η πρωτοβουλία έχει συνεργαστεί με πολλούς
ενδιαφερόμενους φορείς σε διάφορες χώρες για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της
διαφθοράς. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν το επίτευγμα των υφιστάμενων πρωτοβουλιών.
Περαιτέρω θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για την αποτελεσματική συλλογική προσπάθεια
καταπολέμησης της διαφθοράς μεταξύ του ιδιωτικού τομέα, των κρατικών αρχών και της κοινωνίας των
πολιτών που προωθούν την ακεραιότητα.
Συντονιστής: Claire Leger, Αναλύτρια για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ
Ομιλητές:
 Sam Megwa, Strategy, Risk & Compliance Manager, BP Shipping, London;
Chair of the Maritime Anti-Corruption Network
 12.00-13.15 Γεύμα
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 13.15 – 14.15 3η Συνεδρία. Ο ρόλος των Επιχειρηματικών Οργανώσεων στη βοήθεια που
προσφέρουν προς τις επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς
Η Συνεδρία αυτή θα εξετάσει τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες των επιχειρηματικών οργανώσεων που
υπάρχουν στην Ελλάδα και διεθνώς, για να βοηθήσουν τις εταιρείες να αναπτύξουν κώδικες
συμπεριφοράς, προγράμματα συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς και συλλογικές δράσεις.
Συντονιστής: Χριστίνα Τρεμόντι, Αναλύτρια για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ.Η κα Τρεμόντι
θα παρουσιάσει επίσης τα σχετικά πορίσματα από την Έρευνα του ΟΟΣΑ για τους Ενδιαφερόμενους
Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Private Sector Stakeholder Survey).
Ομιλητές:
 Αυγή Οικονομίδου, Associate Advisor, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών
Πολιτικών, Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
 Άρης Συγγρός, Διεθνές Επιμελητήριο Εμπορίου (ICC)
 Αντώνης Γκορτζής, Πρόεδρος, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής (ΕΒΕΝ)
 Γεράσιμος Λιβαδάς, Γενικός Γραμματέας Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών
Προϊόντων (ΣΕΙΒ)
 14.15 – 14.45 Διάλειμμα- Καφές
 14.45 – 16.00 4η Συνεδρία. Διάλογος με τους ενδιαφερόμενους κυβερνητικούς φορείς: Τι μπορεί
να κάνει η κυβέρνηση για να υποστηρίξει πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα
Ο ιδιωτικός τομέας δεν πρέπει και δεν μπορεί να αφεθεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά από μόνος του.
Οι προσπάθειές του πρέπει να συμπληρώνονται και να υποστηρίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Κατά τη διάρκεια αυτής της Συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για ορισμένες από τις
υφιστάμενες προσπάθειες της κυβέρνησης, όπως αυτές του Υπουργείου Εξωτερικών, που έχει μια
μακρόχρονη πολιτική ενημέρωσης των ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες ενδιαφέρονται να
δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό, αναφορικά με την οικονομία και το επίπεδο της διαφθοράς στην
εκάστοτε χώρα. Η Συνεδρία θα είναι επίσης μια ευκαιρία για άλλους ενδιαφερόμενους κυβερνητικούς
φορείς να παρουσιάσουν τις ιδέες για μελλοντικές δεσμεύσεις και να ακουστούν οι απόψεις του
ιδιωτικού τομέα σχετικά με το ρόλο της κυβέρνησης στην υποστήριξη των προσπαθειών καταπολέμησης
της διαφθοράς.
Συντονιστής: William Loo, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τομέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς
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Ομιλητές:
 Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης, Διευθυντής, Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του
Υπουργείο Εξωτερικών
 Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς
 Ιωάννης Ρέτσας, Διευθυντής Έρευνας, Μελετών και Χρηματοδοτικών Εργαλείων, Enterprise
Greece
 16.00: Καταληκτικές Παρατηρήσεις
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Ημέρα 4η - 30 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη: Το Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση
της Διαφθοράς στην πράξη


9.30 – 9.45 Καφές και Εγγραφή Συνέδρων



9.45 – 10.15 1η Συνεδρία. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις: Δημιουργώντας κουλτούρα Συμμόρφωσης
στην Ελλάδα



ΟΟΣΑ: William Loo, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τομέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.: Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Στη σύνοδο αυτή θα εξηγηθεί γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να κινητοποιηθούν για την
καταπολέμηση της διαφθοράς και πώς μπορούν να συμβάλουν σε μια κουλτούρα συμμόρφωσης στην
Ελλάδα. Οι ομιλητές θα συζητήσουν επίσης τον τρόπο που μπορούν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που
συνδέονται με την ελληνική οικονομική πραγματικότητα, το κόστος της μη συμμόρφωσης και τα οφέλη
της συμμόρφωσης, καθώς και τη σημασία μιας ισχυρής ηγεσίας.


10.15 – 11.15 2η Συνεδρία. Χαράσσοντας γραμμές ανάμεσα στην ευγένεια και τη δωροδοκία

Πώς πρέπει το πρόγραμμα καταπολέμησης της διαφθοράς μιας επιχείρησης να αντιμετωπίζει το
λάδωμα, τα δώρα, τη φιλοξενία και την άγρα των πελατών; Στη Συνεδρία αυτή θα εξεταστεί πώς
ορισμένες ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά, στο πλαίσιο της ελληνικής
πραγματικότητας, και ποια διδάγματα μπορούν να εξαχθούν για τις ΜΜΕ που αναπτύσσουν τα δικά
τους προγράμματα συμμόρφωσης.
Θα παρουσιαστούν επίσης τα σχετικά πορίσματα από την Έρευνα του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση των
πληρωμών διευκόλυνσης για την επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, της παρακίνησης σε
χρηματισμό και των δώρων με βάση το Σχέδιο του ΟΟΣΑ για τις Βέλτιστες Πρακτικές και Κατευθυντήριες
Οδηγίες.
 11.15 – 11.45 Διάλειμμα – Καφές
 11.45 – 12.45 3η Συνεδρία. Εφαρμογή του προγράμματος Συμμόρφωσης. Κατάρτιση και κυρώσεις
Τα Προγράμματα Συμμόρφωσης δεν μπορεί να υπάρχουν μόνο στα χαρτιά: θα πρέπει να υλοποιούνται
μέσω της κατάρτισης (εκπαίδευσης) και της εφαρμογής τους (εκτέλεσης). Σύμφωνα όμως με την Έρευνα
του ΟΟΣΑ για τους Ενδιαφερόμενους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα, πολλές ελληνικές ΜΜΕ δεν έχουν
υλοποιήσει τα Προγράμματα Συμμόρφωσης. Σε αυτή τη Συνεδρία, Έλληνες ειδικοί θα παρουσιάσουν την
εμπειρία τους σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων συμμόρφωσης και θα ακολουθήσει ανοικτή
συζήτηση με θέμα την εφαρμογή των μέτρων αυτών σε ΜΜΕ με περιορισμένο προϋπολογισμό.
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Θα παρουσιαστούν επίσης τα σχετικά πορίσματα από την Έρευνα του ΟΟΣΑ για τους Ενδιαφερόμενους
Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Private Sector Stakeholder Survey), καθώς και τη διαχείριση της κατάρτισης
και των κυρώσεων στο Σχεδίου του ΟΟΣΑ για τις Βέλτιστες Πρακτικές και Κατευθυντήριες Οδηγίες
 12.45 – 13.45 Διάλειμμα – Καφές
 13.45 – 14.45 4η Συνεδρία. Πρόληψη της Διαφθοράς σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
διεθνώς
Διεθνώς δραστηριοποιούμενες εταιρείες αντιμετωπίζουν κινδύνους διαφθοράς, όχι μόνο στην Ελλάδα
αλλά και στο εξωτερικό. Στη σύνοδο αυτή θα εξεταστούν σημαντικά καθήκοντα για τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς, όπως είναι ο εντοπισμός και η
αναγνώριση των διαδικασιών διασυνοριακών ρυθμίσεων και ταυτόχρονα η γνώση των νόμων και των
οδηγιών ξένων νομοθεσιών, όπως η FCPA στις ΗΠΑ και το Bribery Act (νόμος κατά της δωροδοκίας) του
Ηνωμένου Βασιλείου.
 14.45 – 15:00 Διάλειμμα – Καφές
 15:00 – 15.45 5η Συνεδρία. Κίνδυνοι διαφθοράς στην αλυσίδα εφοδιασμού και με τρίτα μέρη:
επίβλεψη και δέουσα επιμέλεια
Στη Συνεδρία αυτή, οι ομιλητές θα συζητήσουν τη σημασία του σχεδιασμού ενός προγράμματος
συμμόρφωσης για τον περιορισμό ή την αποφυγή της ευθύνης που προκύπτει από τη συμπεριφορά
τρίτων μερών. Θα καλυφθούν επίσης σχετικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής των
τρίτων μερών.
Θα παρουσιαστούν επίσης τα σχετικά πορίσματα από την Έρευνα του ΟΟΣΑ τους Ενδιαφερόμενους
Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Private Sector Stakeholder Survey), καθώς και τις συστάσεις που
περιλαμβάνονται στο Σχέδιο του ΟΟΣΑ για τις Βέλτιστες Πρακτικές και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες.
 15.45 Καταληκτικές Παρατηρήσεις
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Ημέρα 5η – 31 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη: Συλλογικές Δράσεις για την
καταπολέμηση της διαφθοράς
 9.30 – 9.45 Καφές και Εγγραφές
 9.45 – 10.45 1η Συνεδρία. Παίξε Συλλογικά για να είσαι ισχυρότερος
Η σημασία της συλλογικής δράσης αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς στην παγκόσμια εταιρική agenda,
με κορυφαίους στοχαστές και κορυφαία στελέχη τα οποία αναγνωρίζουν τη σημασία των προσπαθειών
των εταιρειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της εφαρμογής του προγράμματος
συμμόρφωσης. Αλλά ενώ οι επαγγελματίες έχουν επίγνωση της ανάγκης για συλλογική δράση, η
εφαρμογή της εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Σε αυτή την συζήτηση, οι ομιλητές θα αναφερθούν
στη σημασία των συλλογικών δράσεων, γιατί είναι αναγκαία η ανάπτυξη της ικανότητας συλλογικής
δράσης και πώς το σημερινό χάσμα μπορεί να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα.
Θα παρουσιαστούν επίσης τα σχετικά πορίσματα από την Έρευνα του ΟΟΣΑ τους Ενδιαφερόμενους
Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Private Sector Stakeholder Survey), καθώς και την διαχείριση των
συλλογικών δράσεων με βάση το Σχέδιο του ΟΟΣΑ για τις Βέλτιστες Πρακτικές και Κατευθυντήριες
Οδηγίες.
 10.45 – 11.15 2η Συνεδρία. Επιτυχημένα έργα διεθνούς τομεακής συλλογικής δράσης στον τομέα
της ναυτιλίας - Ναυτικό Δίκτυο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (MACN)
Για να στηριχθεί η θεωρία με συγκεκριμένα παραδείγματα, στη σύνοδο αυτή θα εξεταστεί το Ναυτικό
Δίκτυο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (MACN). Η πρωτοβουλία έχει συνεργαστεί με πολλούς
ενδιαφερόμενους φορείς σε διάφορες χώρες για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της
διαφθοράς. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν το επίτευγμα των υφιστάμενων πρωτοβουλιών.
Περαιτέρω θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για την αποτελεσματική συλλογική προσπάθεια
καταπολέμησης της διαφθοράς μεταξύ του ιδιωτικού τομέα, των κρατικών αρχών και της κοινωνίας των
πολιτών που προωθούν την ακεραιότητα.
Συντονιστής: Claire Leger, Αναλύτρια για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ
Ομιλητές:
 Sam Megwa, Strategy, Risk & Compliance Manager, BP Shipping, London;
Chair of the Maritime Anti-Corruption Network
 11.15 – 11.45 Διάλειμμα – Καφές
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 11.45 – 13.15 3η Συνεδρία. Ο ρόλος των Επιχειρηματικών Οργανώσεων στη βοήθεια που
προσφέρουν προς τις επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς
Η Συνεδρία αυτή θα εξετάσει τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες των επιχειρηματικών οργανώσεων που
υπάρχουν στην Ελλάδα και διεθνώς, για να βοηθήσουν τις εταιρείες να αναπτύξουν κώδικες
συμπεριφοράς, προγράμματα συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς και συλλογικές δράσεις.
Θα παρουσιαστούν επίσης τα σχετικά πορίσματα από την Έρευνα του ΟΟΣΑ για τους Ενδιαφερόμενους
Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Private Sector Stakeholder Survey).
 13.15 – 14.15 Γεύμα
 14.15 – 15.30 4η Συνεδρία. Διάλογος με τους ενδιαφερόμενους κυβερνητικούς φορείς: Τι μπορεί
να κάνει η κυβέρνηση για να υποστηρίξει πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα;
Ο ιδιωτικός τομέας δεν πρέπει και δεν μπορεί να αφεθεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά και από μόνος
του. Οι προσπάθειές του πρέπει να συμπληρώνονται και να υποστηρίζονται από την κυβέρνηση. Κατά τη
διάρκεια αυτής της Συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα μάθουν για ορισμένες από τις υφιστάμενες
προσπάθειες της κυβέρνησης, όπως αυτές του Υπουργείου Εξωτερικών, που έχει μια μακρόχρονη
πολιτική ενημέρωσης των ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο
εξωτερικό, αναφορικά με την οικονομία και το επίπεδο της διαφθοράς στην εν λόγω χώρα. Η Συνεδρία
θα είναι επίσης μια ευκαιρία για άλλους ενδιαφερόμενους κυβερνητικούς φορείς να παρουσιάσουν τις
ιδέες για μελλοντική δέσμευση και να ακουστούν οι απόψεις του ιδιωτικού τομέα σχετικά με το ρόλο
της κυβέρνησης στην υποστήριξη των προσπαθειών καταπολέμησης της διαφθοράς.
 15.30 Καταληκτικές Παρατηρήσεις
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