
1 
 

 

1. Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως Πυλώνας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα: 10:00 

Τα τελευταία χρόνια στον επιχειρηματικό κλάδο γίνεται λόγος για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) με την έννοια 
της οικειοθελούς δέσμευσης των επιχειρήσεων για ένταξη στις πρακτικές τους δράσεων, που κινούνται πέραν όσων 
επιβάλλει η νομοθεσία και έχουν σχέση με ζητήματα που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους. Ένας εκ των 
πυλώνων της ΕΚΕ, πλάι στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών δικαιωμάτων και του 
περιβάλλοντος, είναι και η καταπολέμηση της διαφθοράς.  

 Πώς συνδέεται, όμως, η ΕΚΕ με την καταπολέμηση της διαφθοράς;  
 Πώς μπορεί ο ιδιωτικό τομέας να συμβάλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς;  
 Ποιες πολιτικές θα πρέπει να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις για να αξιολογήσουν τον κίνδυνο διαφθοράς και ποια 

μέτρα θα πρέπει να εφαρμόσουν;  
 Ποιο είναι το ελληνικό πλαίσιο και ποια τα διεθνή πρότυπα τα οποία μπορούν να καθοδηγήσουν τις ελληνικές 

επιχειρήσεις;  
 Στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματικών οργανώσεων, φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και εκπρόσωποι μη 

κυβερνητικών οργανώσεων συζητούν τους λόγους για τους οποίους ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλει 
ενεργά στην αντιμετώπισης της διαφθοράς, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας για 
ακεραιότητα και υπευθυνότητα στη δράση των επιχειρήσεων. 

 

 

 

2. Προγράμματα Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας: Από την Υιοθέτηση, στην Εφαρμογή και την 
Παρακολούθηση  

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα: 12:00 

Η πρόληψη και η καταπολέμηση της διαφθοράς απαιτεί αδιαμφισβήτητα τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα μέσα από 
την εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων συμμόρφωσης, μέτρων και πολιτικών, καθώς και τη δέσμευση της 
ηγεσίας μιας επιχείρησης στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. 

Ε γ γ ρ α φ ή  
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 Ποια μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα προγράμματα συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς εντός μιας 
επιχείρησης; 

 Ποιος θα είναι ο αρμόδιος για την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μέτρων εντός της επιχείρησης; 
 Τι προβλέπει το διεθνές πρότυπο καταπολέμησης της δωροδοκίας ISO 37001; 
 Ποια τα οφέλη τα οποία μπορεί να προσφέρει σε μια εταιρεία; 

Στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει προγράμματα καταπολέμησης της διαφθοράς, 
συμπεριλαμβανομένων του προτύπου ISO 37001, και εκπρόσωποι επαγγελματικών οργανώσεων και συλλογών 
συζητούν τη σημασία της υιοθέτησης, της εφαρμογής και της παρακολούθησης μέτρων και πολιτικών 
καταπολέμησης της διαφθοράς μέσα στην επιχείρηση. 

 

 

 

3. Πραγματικοί Δικαιούχοι και Ενίσχυση της Εταιρικής Διαφάνειας 

Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα: 12:00 

Νομικές οντότητες όπως εταιρείες, καταπιστεύματα, ιδρύματα και άλλα είδη νομικών προσώπων, διεξάγουν ένα 
μεγάλο αριθμό εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ ο ρόλος τους στην παγκόσμια οικονομία 
κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ως οχήματα για παράνομους 
σκοπούς όπως ξέπλυμα, δωροδοκία, διαφθορά, φορολογική απάτη και χρηματοδότηση τρομοκρατικών 
οργανώσεων, μεταξύ άλλων. Η κατάχρηση των νομικών αυτών οχημάτων θα μπορούσε σημαντικά να περιοριστεί αν 
οι πληροφορίες που αφορούν τον πραγματικό τους δικαιούχο και την πηγή των εσόδων τους ήταν διαθέσιμες στις 
αρχές. 

 Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο για τους πραγματικούς δικαιούχους στην Ελλάδα; 
 Τι προβλέπουν τα διεθνή πρότυπα; 
 Ποια είναι τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που καθορίζουν οι εποπτικές αρχές; 
 Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβαίνουν τα υπόχρεα πρόσωπα; 
 Τι υποχρεώσεις συμμόρφωσης έχουν οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην ελληνική νομοθεσία; 

Στελέχη εποπτικών αρχών, φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, δικηγόροι και ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές κατευθύνουν 
ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο. 

 

 

 

4. Δραστηριότητες Επιρροής: Το Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο  

Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 και ώρα: 12:00 

Η άσκηση επιρροής αναγνωρίζεται διεθνώς ως νόμιμη πρακτική και ως πράξη συμμετοχής στην πολιτική ζωή μιας 
χώρας, καθώς στοχεύει στην εκπροσώπηση των συμφερόντων των πολιτών για την αποτελεσματική ενημέρωση των 
υπευθύνων λήψης αποφάσεων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην υιοθέτηση και εφαρμογή κατάλληλων 
πολιτικών. Ωστόσο, οι δραστηριότητες άσκησης επιρροής μπορεί να λάβουν αρνητικό πρόσημο όταν ασκούνται 
χωρίς διαφάνεια και εμποδίζουν την ίση πρόσβαση των πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών. 
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 Ποιες υποχρεώσεις δημιουργεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους εκπροσώπους συμφερόντων και τους θεσμικούς 
φορείς; 

 Ποιες είναι οι απαιτήσεις διαφάνειας για τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες επιρροής; 
 Ποιος ο ρόλος της Ε.Α.Δ. στην εφαρμογή του νόμου; 
 Πώς θα επιτυγχάνεται η συμμόρφωση; 

Στελέχη της Ε.Α.Δ. και επαγγελματίες εκπρόσωποι συμφερόντων ενημερώνουν για την πρώτη προσπάθεια ρύθμισης 
των δραστηριοτήτων επιρροής στη χώρα μας. 

 

 

 

5. Προστασία Προσώπων που Αναφέρουν Παραβιάσεις και Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1937 

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα: 12:00  ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 

Τα πρόσωπα που εργάζονται σε έναν δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό ή που έρχονται σε επαφή με έναν τέτοιο 
οργανισμό στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων τους είναι συχνά τα πρώτα που ανακαλύπτουν παραβιάσεις 
που ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτό. Ωστόσο, συχνά ο φόβος αντιποίνων τους αποθαρρύνει από την αναφορά των 
ανησυχιών ή των υπονοιών τους. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1937 στην ελληνική έννομη τάξη προβλέπει τη 
σύσταση εσωτερικού και εξωτερικού διαύλου αναφοράς παραβιάσεων και την προστασία των αναφερόντων από 
πιθανά αντίποινα. 

 Ποιες επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων αναφοράς; 
 Ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για την υποβολή της αναφοράς; 
 Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην πράξη; 
 Ποια είναι προστασία παρέχεται στους αναφέροντες; 
 Ποιος είναι ο ρόλος του εξωτερικού διαύλου; 

Στελέχη εταιρειών και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, συζητούν για την εγκαθίδρυση διαύλων αναφοράς και την 
παρεχόμενη προστασία στα πρόσωπα που αναφέρουν παραβιάσεις. 

 

 

 

Συμπεράσματα Διαδικτυακών Σεμιναρίων 

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 και ώρα: 12:00  ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 

Το τελευταίο σεμινάριο περιέχει συμπεράσματα από τα προηγούμενα διαδικτυακά σεμινάρια, καθώς και προτάσεις 
βελτίωσης του υπάρχοντος νομικού και θεσμικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των ανά θεματική 
προσκεκλημένων ομιλητών σε συνδυασμό με τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο.  
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