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ΗΜΕΡΑ 1Η  26 ΙΟΥΝΙΟΥ – Αθήνα: Μεθοδολογία Αξιολόγησης Κινδύνων 
Διαφθοράς 
 
! 9.30 – 9.45 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

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

• Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.): Κωνσταντίνος 
Χρήστου, Γενικός Γραµµατέας Γενικής Γραµµατείας Καταπολέµησης της Διαφθοράς 
 

! 9.45 – 10.30 Συνεδρία 1. Κίνδυνοι διαφθοράς για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τη δοµή 
και την απόδοση της εταιρίας 

 
Η Διδάκτωρ Δάφνη Αθανασούλη ερευνά κατά τη διάρκεια πολλών ετών τη σχέση µεταξύ 
διαφθοράς, εταιρικής δοµής, διαχείρισης, θεσµικού περιβάλλοντος και εταιρικής απόδοσης στην 
Ελλάδα χρησιµοποιώντας εταιρικά δεδοµένα. Θα παρουσιάσει τα βασικά συµπεράσµατα της 
έρευνάς της σε µια βασική παρουσίαση, την οποία θα ακολουθήσει µία ανοιχτή συζήτηση µε τους 
συµµετέχοντες του συνεδρίου. 
 

• Συντονίστρια: Claire Leger, Αναλύτρια Καταπολέµησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 
• Βασική παρουσίαση: Διδάκτωρ Δάφνη Αθανασούλη, Senior Lecturer in Economics and 

Business, College of Business, Law and Social Sciences, Derby Business School, 
University of Derby, Ηνωµένο Βασίλειο 
 

! 10.30 – 11.15 Συνεδρία 2. Μεθοδολογία Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς. Μέρος 1ο: 
Δέσµευση στη διαδικασία: προσδιορισµός του προσωπικού, συλλογή δεδοµένων, 
συντονισµός από την κορυφή και εκπαίδευση. 
 

Πώς θα δεσµευτείτε να προβείτε σε αξιολόγηση του κινδύνου, η οποία θα σας βοηθήσει να 
δηµιουργήσετε ή να ενισχύσετε το πρόγραµµα κατά της διαφθοράς της εταιρείας σας; Αυτή η 
συνεδρία θα καλύψει διαδικαστικά βήµατα, όπως τον προσδιορισµό των ρόλων /ευθυνών του 
προσωπικού που εµπλέκονται στην αξιολόγηση, καθώς και τον τρόπο αξιοποίησης της 
συλλογικής γνώσης για τη συλλογή δεδοµένων τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών, τα 
οποία  να επιτρέπουν την ταυτοποίηση όλων των σχετικών κινδύνων για την εταιρεία σας. Η 
συνεδρία θα εξετάσει επίσης τη σηµασία της προσήλωσης της ανώτερης διοίκησης στην 
προτεραιοποίηση  της διαδικασίας, την ενθάρρυνση του προσωπικού, την ανάθεση καθηκόντων 
καθώς και την ενσωµάτωση της αξιολόγησης κινδύνου και των αποτελεσµάτων ως τακτικό θέµα 
κατά τη διάρκεια διευθυντικών συνεδριάσεων. Στη συνεδρία θα εξεταστούν επίσης οι 
προσεγγίσεις που επικεντρώνονται στις MME.  
 

• Συντονίστρια: Χριστίνα Τρεµόντι, Αναλύτρια Καταπολέµησης της Διαφθοράς ΟΟΣΑ 
• Κώστας Σπυρόπουλος, Ειδικός Συµµόρφωσης, CEG Consulting 
 

! 11.15 – 11.45   Διάλειµµα – Καφές/ Networking 
 
! 11.45 – 12.15 Συνεδρία 3. Μεθοδολογία Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς. Μέρος 2ο: 

Εντοπίζοντας τους παράγοντες κινδύνου και την πιθανότητα εµφάνισης κινδύνων 
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Η αξιολόγηση και ο εντοπισµός του κινδύνου σκοπεί στην εξέταση όλων των πτυχών της 
δραστηριότητας µιας επιχείρησης, οι οποίες ενδέχεται να αυξήσουν την έκθεσή της στη διαφθορά 
και τη δωροδοκία, προκειµένου η επιχείρηση να µπορέσει να σχεδιάσει κατάλληλα ελεγκτικά 
µέτρα για τον περιορισµό τους. Στη συνεδρία αυτή θα εξεταστούν διαφορετικοί παράγοντες 
κινδύνου και πώς µπορούν να βοηθήσουν µια επιχείρηση να εντοπίσει κινδύνους και απάτες. 
Επιπλέον, θα εξεταστεί πώς πρέπει να αξιολογείται η πιθανότητα εµφάνισης κάθε κινδύνου. 
 

• Συντονιστής: William Loo, Αναπληρωτής Προϊστάµενος, Τοµέας Καταπολέµησης της 
Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 

• Mohammed Ahmed, Deloitte ΗΠΑ 
 

! 12.15 – 13.00 Συνεδρία 4. Μεθοδολογία Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς. Μέρος 3ο: 
Αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων του κινδύνου και εφαρµογή των 
αποτελεσµάτων  της αξιολόγησης κινδύνου 

 
Ο αντίκτυπος της εµφάνισης κινδύνου είναι η αξιολόγηση όλων των αρνητικών νοµικών, 
εµπορικών, νοµισµατικών συνεπειών και επιπτώσεων στη φήµη, που µπορεί να αντιµετωπίσει η 
εταιρεία σας, εάν οι κίνδυνοι δεν µετριαστούν αποτελεσµατικά. Στη συνεδρία αυτή θα εξεταστεί 
πώς η επίδραση του κινδύνου πρέπει να αξιολογείται, µε τη χρήση διαφόρων µεθόδων 
αξιολόγησης, καθώς και ο τρόπος δηµιουργίας µιας αποτελεσµατικής στρατηγικής µετριασµού 
των κινδύνων για την αντιµετώπιση όλων των εντοπισµένων αδυναµιών και κενών στο 
πρόγραµµα κατά της διαφθοράς της εταιρείας σας. 
 

• Συντονίστρια:  Χριστίνα Τρεµόντι, Αναλύτρια Καταπολέµησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 
• Mohammed Ahmed, Deloitte ΗΠΑ  

 
! 13.00 – 14.00 Διάλειµµα – Γεύµα/ Networking 
 
! 14.00 – 14.45 Συνεδρία 5. Τεχνολογικές λύσεις για τη µεγιστοποίηση της απόδοσης 

του προγράµµατος αξιολόγησης κινδύνων 
 
Οι εταιρείες µε περιορισµένους πόρους πρέπει να αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
την τεχνολογία για να µεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της αξιολόγησης του κινδύνου διαφθοράς 
και του προγράµµατος συµµόρφωσης της εταιρείας. Η συνεδρία αυτή θα καλύψει τα  
τυποποιηµένα τεχνολογικά εργαλεία για την εκπόνηση αποτελεσµατικών αξιολογήσεων κινδύνου 
διαφθοράς. 

 
• Συντονίστρια:  Claire Leger, Αναλύτρια Καταπολέµησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 
• Roksana Cieplowska, Ethidex TM, Καναδά  
• Χρήστος Λιβαδάς, Ανώτατος Εκπρόσωπος της Εταιρίας Thomson Reuters 

 
! 14.45 – 16.00 Συνεδρία 6. Case Study: Προχωρώντας στην αξιολόγηση κινδύνου στην 

εταιρεία σας – Αξιολογώντας την πιθανότητα εµφάνισης κινδύνου 
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Οι συµµετέχοντες θα χωριστούν σε µικρές οµάδες και θα εργαστούν πάνω σε µία υπόθεση 
εργασίας µε πραγµατικά παραδείγµατα και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, και έπειτα θα 
παρουσιάσουν τα συµπεράσµατά τους. 
 

• Συντονίστρια:  Χριστίνα Τρεµόντι, Αναλύτρια Καταπολέµησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 
• Mohammed Ahmed, Deloitte ΗΠΑ  

 
! 16.00 Καταληκτικές Παρατηρήσεις 
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ΗΜΕΡΑ 2H  27 ΙΟΥΝΙΟΥ – Αθήνα: Διαχείριση Κινδύνων Διαφθοράς 
 
! 9.30 – 10.30 Συνεδρία 1. Αξιολόγηση κινδύνου από τρίτους: Προσδιορισµός των 

ευάλωτων σηµείων της διαδικασίας και της διαχείρισης κινδύνων 
 

Όπως και άλλες εταιρείες αλλού, έτσι και οι ελληνικές εταιρείες προσλαµβάνουν συχνά τρίτα 
µέρη, όπως συµβούλους και αντιπροσώπους, για να αποκτήσουν τοπικές γνώσεις ή 
συγκεκριµένες ικανότητες. Τα τρίτα µέρη µπορούν επίσης να συµµετέχουν στην αλυσίδα 
εφοδιασµού µιας εταιρείας. Αυτές οι πρακτικές µπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και 
την αποδοτικότητα µιας επιχείρησης. Ωστόσο, η φύση και η απόσταση του τρίτου προσώπου 
από την εταιρεία παρουσιάζουν κινδύνους διαφθοράς, όπως αποδεικνύεται από τους ρόλους 
τρίτων σε πολλά σκάνδαλα διαφθοράς υψηλής δηµοσιότητας σε όλο τον κόσµο. Στη σύνοδο 
αυτή θα εξεταστεί ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν αυτοί 
οι κίνδυνοι που προέρχονται από τη συνεργασία µε τρίτα πρόσωπα, καθώς και µέτρα για την 
άµβλυνση αυτών των κινδύνων. 
 

• Συντονιστής: William Loo, Αναπληρωτής Προϊστάµενος, Τοµέας Καταπολέµησης της 
Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 

• Alexandra Wrage, Πρόεδρος,  TRACE International USA 
 
! 10.30 – 11.30 Συνεδρία 2. Συγκρούσεις συµφερόντων, κίνδυνοι διαφθοράς και 

διαχείριση κινδύνων 
 
Στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενδέχεται να προκύψουν συγκρούσεις συµφερόντων όταν οι 
εταιρικές αποφάσεις λαµβάνονται από άτοµα, τα προσωπικά συµφέροντα των οποίων είναι 
αντίθετα µε εκείνα των εταιρειών. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αποφάσεις που λαµβάνουν αυτά τα 
πρόσωπα µπορεί στην καλύτερη περίπτωση να µην είναι προς το βέλτιστο συµφέρον της 
εταιρείας. Στη χειρότερη περίπτωση, θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε εγκλήµατα όπως η 
διαφθορά. Εποµένως, η παρούσα συνεδρία θα εξετάσει ερωτήµατα όπως ο ορισµός της 
σύγκρουσης συµφερόντων, η σύνδεσή τους µε την πρόληψη της διαφθοράς, καθώς και η 
συστηµατοποίηση της πολιτικής σύγκρουσης συµφερόντων εντός µιας οργάνωσης ή κατά τις 
συναλλαγές µε τρίτα µέρη. 

 
• Συντονίστρια: Claire Leger, Αναλύτρια Καταπολέµησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 
• Melissa Khemani, Διευθύντρια, Πρόγραµµα Ακεραιότητας, Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ERBD) 
• Laurence Glynn, Αναπληρωτής Διευθυντής, Γραφείο Προϊσταµένου Συµµόρφωσης, 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ERBD) 
 
! 11.30 – 12:00 Διάλειµµα – Καφές 
 
! 12.00 – 12.45 Συνεδρία 3. Παρακολούθηση, έλεγχος, εφαρµογή και αναφορά 

  
Η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου δεν τελειώνει µε τον εντοπισµό των κινδύνων και των µέτρων 
περιορισµού των κινδύνων. Η διαδικασία µπορεί να είναι αποτελεσµατική µόνο εάν υπάρχει 
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αποτελεσµατική και τακτική παρακολούθηση, έλεγχος και εφαρµογή στο περιβάλλον της 
εταιρείας. Η αναφορά της αξιολόγησης στην ανώτερη διοίκηση και, σε ορισµένες περιπτώσεις, η 
εξωτερική αναφορά µπορεί επίσης να είναι καθοριστική για την επιτυχία. Η εν λόγω συνεδρία θα 
εξετάσει συνεπώς τις προκλήσεις που θα µπορούσαν να προκύψουν σε αυτές τις πτυχές της 
διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου και πρακτικές λύσεις για την υπέρβαση αυτών των εµποδίων. 
 

• Συντονίστρια:  Χριστίνα Τρεµόντι, Αναλύτρια Καταπολέµησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 
• Κωνσταντίνος Πανάγος, Επικεφαλής Εταιρικού Κινδύνου Ασφαλείας και Συµµόρφωσης, 

Vodafone  
 
! 12.45 – 14.00 Διάλειµµα – Γεύµα/ Networking 
 
! 14.00 – 16.15 Συνεδρία 4. Case Study 

 
Οι συµµετέχοντες θα χωριστούν σε µικρές οµάδες και θα εργαστούν πάνω σε πραγµατικά 
παραδείγµατα και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, και έπειτα θα παρουσιάσουν τα 
συµπεράσµατά τους. 
 
1st case study: 

• Alexandra Wrage, Πρόεδρος,  TRACE International  
 

2nd case study: 
Η υπόθεση case study θα έχει συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης. Θα αφορά υποθέσεις σύγκρουσης συµφερόντων, καθώς και ευρύτερους κινδύνους 
ακεραιότητας, µε βάση πραγµατικές υποθέσεις εντός του Ελληνικού πλαισίου.  
 

• Laurence Glynn, Associate Αναπληρωτής Διευθυντής, Γραφείο Προϊσταµένου 
Συµµόρφωσης, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ERBD) 

• Roberto De Sanctis, Αναπληρωτής Διευθυντής, Γραφείο Προϊσταµένου Συµµόρφωσης, 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ERBD) 

 
! 16.15 Καταληκτικές Παρατηρήσεις 
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ΗΜΕΡΑ 3Η   28 ΙΟΥΝΙΟΥ – Αθήνα: Αξιολογήσεις Κινδύνων Διαφθοράς ανά 
Τοµέα 
 
! 9.30 – 10.00 Συνεδρία 1. Κίνδυνοι διαφθοράς στην ελληνική βιοµηχανία 

 
Η πιθανότητα και οι τύποι των κινδύνων διαφθοράς ποικίλλουν ανάλογα µε τον τοµέα στον οποίο 
η επιχείρηση ασκεί τις δραστηριότητές της και τις διαδικασίες στις οποίες εµπλέκεται. Σύµφωνα 
µε τις ελληνικές εταιρείες που απάντησαν στην έρευνα του ΟΟΣΑ, ορισµένοι τοµείς συνδέονται 
µε αυξηµένα επίπεδα δωροδοκίας σε σχέση µε άλλους τοµείς λόγω ειδικών παραγόντων 
κινδύνου. Τα ευρήµατα της Έρευνας του ΟΟΣΑ για τους Ενδιαφερόµενους Φορείς στον Ιδιωτικό 
Τοµέα και της Έρευνας της Ernst and Young Human instinct or machine logic-which do you trust 
most in the fight against fraud and corruption, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σε αυτή τη 
συνεδρία. 
 

• Συντονίστρια: Claire Leger, Αναλύτρια Καταπολέµησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 
• Γιάννης Δρακούλης, Επικεφαλής του Τµήµατος Εταιρικής Ακεραιότητας και Εταιρικής 

Συµµόρφωσης, Ernst & Young 
 

! 10.00 – 11.00 Συνεδρία 2. Κίνδυνοι διαφθοράς στις προµήθειες 
 
Κατά την προµήθεια και  παροχή αγαθών και υπηρεσιών από πωλητές, περιπτώσεις 
δωροδοκίας και  µπορεί να εµφανιστούν. Εποµένως, η αξιολόγηση των κινδύνων µιας 
επιχείρησης πρέπει να προσδιορίζει τη συχνότητα και την έκταση των συναλλαγών αυτών 
προκειµένου να καθορίζει τον αντίκτυπο που µπορεί να φέρει ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση. 
Η συνεδρία αυτή θα εξετάσει τους κινδύνους που συνδέονται µε τις υποθέσεις δηµοσίων 
διαγωνισµών, την πρόσβαση στη διαδικασία υποβολής προσφορών καθώς και άλλους τοµείς 
προµηθειών που συνεπάγονται αυξηµένους κινδύνους. 
 

• Συντονίστρια:  Χριστίνα Τρεµόντι, Αναλύτρια Καταπολέµησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 
• Δρ. Μαρία Στυλιανίδου, µέλος ΔΣ Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων  
• Johannes S. Schnitzer, Schnitzer Law, Αυστρία   

 
! 11.00 – 11.15 Διάλειµµα – Καφές/ Networking 
 
! 11.15 – 12.00 Συνεδρία 3. Κίνδυνοι διαφθοράς στον τοµέα των εξαγωγών 

 
Η εισαγωγή / εξαγωγή και η µεταφορά αγαθών ενδέχεται να υπόκεινται σε πληρωµές 
διευκόλυνσης σε δηµόσιους υπαλλήλους κατά τους τελωνειακούς ή συνοριακούς ελέγχους. Οι 
πληρωµές διευκόλυνσης είναι κοινές σε πολλές χώρες, αλλά είναι παράνοµες βάσει νόµων κατά 
της δωροδοκίας. Η συνεδρία αυτή θα εξετάσει τους κινδύνους που συνδέονται µε την εξαγωγή 
αγαθών και τις νοµικές επιπτώσεις που προβλέπονται βάσει τόσο των εθνικών όσο και των 
αλλοδαπών νόµων κατά της δωροδοκίας 
 

• Συντονιστής: William Loo, Αναπληρωτής Προϊστάµενος, Τοµέας Καταπολέµησης της 
Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 

• Νικόλαος Θεοδωράκης, Συνεργάτης στην Alston & Bird LLP και Λέκτορας University of 
Oxford, Ηνωµένο Βασίλειο 
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! 12.00 – 13.00 Συνεδρία 4. Κίνδυνοι Διαφθοράς στον τραπεζικό τοµέα 

 
Αυτή η συνεδρία θα παρουσιάσει µια σφαιρική εικόνα της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ERBD) στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα, σε περιοχές 
µεταρρύθµισης της διακυβέρνησης και µια γενική εικόνα των κινδύνων ακεραιότητας οι οποίοι 
έχουν προσδιοριστεί. Η παρουσίαση στη συνέχεια θα δώσει έµφαση σε συγκεκριµένους 
κινδύνους διαφθοράς εντός του τραπεζικού τοµέα γενικότερα, συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων 
σχετικών µε την αναγνώριση των τελικών επωφελούµενων ιδιοκτητών και τη χρήση τρίτων 
µερών/ µεσολαβητών. Θα συζητηθούν επίσης βέλτιστες πρακτικές δηµιουργίας κινήτρων ηθικής 
και ακεραιότητας στις τράπεζες. 
 

• Συντονίστρια: Claire Leger, Αναλύτρια Καταπολέµησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 
• Melissa Khemani, Διευθύντρια, Πρόγραµµα Ακεραιότητας, Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ERBD) 
• Roberto De Sanctis, Αναπληρωτής Διευθυντής, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης 

και Ανάπτυξης (ERBD) 
 

! 13.00 – 14.15 Διάλειµµα – Γεύµα/ Networking 
 
! 14.15 – 14.45 Συνεδρία 5. Toxic Transactions Training  

 
Εκπαίδευση σχετικά µε τους κινδύνους διαφθοράς και την εταιρική συµµόρφωση µε εστίαση στις 
συναλλαγές 
 

• Μπάµπης Καµαρινόπουλος, Compliance Manager, Genesis Pharma 
 

! 14.45-15.45 Συνεδρία 6. Βέλτιστες Πρακτικές 
 

Στη συνεδρία αυτή θα εξεταστούν τα ελληνικά παραδείγµατα επιτυχηµένων διαδικασιών 
αξιολόγησης κινδύνου, βέλτιστων πρακτικών και διδαγµάτων. 

 
• Συντονίστρια: Χριστίνα Τρεµόντι, Αναλύτρια Καταπολέµησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 
• Γιώργος Ρουσάλης, Promotional Materials Compliance Manager, Pfizer  
• Δηµήτρης Παπαϊωάννου, Επικεφαλής του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, Alpha Bank  
• Διονύσης Βαβύλης, Compliance, Enterprise Risk Management  & Insurance officer, OTE 

Group 
 
! 15.45 Καταληκτικές Παρατηρήσεις  
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ΗΜΕΡΑ 4H  29 ΙΟΥΝΙΟΥ – Θεσσαλονίκη: Μεθοδολογία Αξιολόγησης 
Κινδύνων Διαφθοράς 
 
! 9.45 – 10.00 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

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

• Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.): Μαργαρίτα 
Γασπαρινάτου, εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Καταπολέµησης της Διαφθοράς 

 
! 10.00 – 10.45 Συνεδρία 1. Κίνδυνοι διαφθοράς για τις ελληνικές επιχειρήσεις, την 

εταιρική δοµή και απόδοση 
 

Η Διδάκτωρ Δάφνη Αθανασούλη ερευνά κατά τη διάρκεια πολλών ετών τη σχέση µεταξύ 
διαφθοράς, εταιρικής δοµής, διαχείρισης, θεσµικού περιβάλλοντος και εταιρικής απόδοσης στην 
Ελλάδα χρησιµοποιώντας εταιρικά δεδοµένα. Θα παρουσιάσει τα βασικά συµπεράσµατα της 
έρευνάς της σε µια βασική παρουσίαση, την οποία θα ακολουθήσει µία ανοιχτή συζήτηση µε τους 
συµµετέχοντες του συνεδρίου. 
 

• Συντονίστρια: Claire Leger, Αναλύτρια Καταπολέµησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 
• Βασική παρουσίαση: Διδάκτωρ Δάφνη Αθανασούλη, Senior Lecturer in Economics and 

Business, College of Business, Law and Social Sciences, Derby Business School, 
University of Derby, Ηνωµένο Βασίλειο 

 
! 10.45 – 11.15  Διάλειµµα-Καφές/ Networking 

 
! 11.15 - 12.30 Συνεδρία 2. Μεθοδολογία Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς: 

Αναγνώριση των αδύναµων σηµείων και των παραγόντων κινδύνου, Προσδιορισµός 
των ελέγχων και της αξιολόγησης, Εφαρµογή της αξιολόγησης κινδύνων 

 
Ο στόχος του προσδιορισµού κινδύνων είναι να εξεταστούν όλες οι όψεις της δραστηριότητας 
µίας εταιρίας, οι οποίες ενδέχεται να εντείνουν την έκθεσή της σε διαφθορά και δωροδοκία, ώστε 
να σχεδιαστούν κατάλληλοι έλεγχοι µετριασµού των κινδύνων. Σε αυτήν τη συνεδρία θα 
εξεταστούν διαφορετικοί παράγοντες κινδύνου και πώς µπορούν να συνδράµουν µια εταιρία 
ώστε να προσδιορίσει τους κινδύνους και τα σχέδια απάτης· πώς να εκτιµηθεί η πιθανότητα 
εµφάνισης κάθε κινδύνου· πώς να αξιολογηθεί η επίδραση του κινδύνου µέσω της χρήσης 
ποικίλων µεθόδων αξιολόγησης, καθώς και πώς να διαµορφωθεί µια αποτελεσµατική στρατηγική 
µετριασµού των κινδύνων, η οποία να απευθύνει όλες τις αναγνωρισθείσες αδυναµίες και τα κενά 
του προγράµµατος της εταιρίας σας κατά της διαφθοράς. 
 

• Χριστίνα Τρεµόντι, Αναλύτρια Καταπολέµησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 
• Chloé Auffret, Deloitte, Γαλλία 

 
! 12.30 – 13.45 Διάλειµµα – Γεύµα/ Networking 
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! 13.45 – 14.30 Συνεδρία 3. Case study. Προβαίνοντας σε αξιολόγηση κινδύνων στην 
εταιρία σας: Αξιολογώντας το ισχύον πρόγραµµά σας κατά της διαφθοράς και 
προσαρµόζοντάς το στα πορίσµατα της εκτίµησης κινδύνων 

 
Συζήτηση σε µικρές οµάδες θα πραγµατοποιηθεί µε βάση την υπόθεση µελέτης. 
 

• Chloé Auffret, Deloitte, Γαλλία 
 
! 14.30 – 15.00 Διάλειµµα – Καφές/ Networking 

 
! 15.00 – 16.00 Συνεδρία 4. Βέλτιστες Πρακτικές 

 
Στη συνεδρία αυτή θα εξεταστούν τα ελληνικά παραδείγµατα επιτυχηµένων διαδικασιών 
αξιολόγησης κινδύνου, βέλτιστων πρακτικών και διδαγµάτων. 

 
• Συντονίστρια: Χριστίνα Τρεµόντι, Αναλύτρια Καταπολέµησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 
• Απόστολος Χρυσοστοµίδης, Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Kleemann 
• Λίλα Ράπτη, Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου, Interlife, Μέλος ΔΣ ΕΙΕΕ  
• Ιωάννης Μιχαλόπουλος, Εταιρεία Διανοµής Φυσικού Αερίου Θεσσαλονίκης- Θεσσαλίας 

TBC  
 
! 16.00 Καταληκτικές Παρατηρήσεις 
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ΗΜΕΡΑ 5Η 30 ΙΟΥΝΙΟΥ – Θεσσαλονίκη: Αξιολογήσεις Κινδύνων Διαφθοράς 
ανά Τοµέα 
 
! 9.45 – 10.15 Συνεδρία 1. Κίνδυνοι διαφθοράς στην ελληνική βιοµηχανία 

 
Η πιθανότητα και οι τύποι των κινδύνων διαφθοράς ποικίλλουν ανάλογα µε τον τοµέα στον οποίο 
η επιχείρηση ασκεί τις δραστηριότητές της και τις διαδικασίες στις οποίες εµπλέκεται. Σύµφωνα 
µε τις ελληνικές εταιρείες που απάντησαν στην έρευνα του ΟΟΣΑ, ορισµένοι τοµείς συνδέονται 
µε αυξηµένα επίπεδα δωροδοκίας σε σχέση µε άλλους τοµείς λόγω ειδικών παραγόντων 
κινδύνου. Τα ευρήµατα της Έρευνας του ΟΟΣΑ για τους Ενδιαφερόµενους Φορείς στον Ιδιωτικό 
Τοµέα και της Έρευνας της Ernst and Young Human instinct or machine logic-which do you trust 
most in the fight against fraud and corruption, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σε αυτή τη 
συνεδρία. 
 

• Συντονίστρια: Claire Leger, Αναλύτρια Καταπολέµησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 
• Γιάννης Δρακούλης, Επικεφαλής του Τµήµατος Εταιρικής Ακεραιότητας και Εταιρικής 

Συµµόρφωσης, Ernst & Young 
 

! 10.15 – 11.00 Συνεδρία 2. Αξιολόγηση κινδύνου από τρίτους. 
 

Όπως και άλλες εταιρείες αλλού, έτσι και οι ελληνικές εταιρείες προσλαµβάνουν συχνά τρίτα 
πρόσωπα, όπως συµβούλους και πράκτορες, για να αποκτήσουν τοπικές γνώσεις ή 
συγκεκριµένες ικανότητες. Τα τρίτα πρόσωπα µπορούν επίσης να συµµετέχουν στην αλυσίδα 
εφοδιασµού µιας εταιρείας. Αυτές οι πρακτικές µπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και 
την αποδοτικότητα µιας επιχείρησης. Ωστόσο, η φύση και η απόσταση του τρίτου προσώπου 
από την εταιρεία παρουσιάζουν κινδύνους διαφθοράς, όπως αποδεικνύεται από τους ρόλους 
τρίτων προσώπων σε πολλά σκάνδαλα διαφθοράς σε όλο τον κόσµο. Στη σύνοδο αυτή θα 
εξεταστεί ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν αυτοί οι 
κίνδυνοι που προέρχονται από τη συνεργασία µε τρίτα πρόσωπα, καθώς και µέτρα για την 
άµβλυνση αυτών των κινδύνων. 

 
• Συντονιστής: William Loo, Αναπληρωτής Προϊστάµενος, Τοµέας Καταπολέµησης της 

Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 
• Γιάννης Δρακούλης, Επικεφαλής του Τµήµατος Εταιρικής Ακεραιότητας και Εταιρικής 

Συµµόρφωσης, Ernst & Young 
• Χρήστος Λιβαδάς, Ανώτατος Εκπρόσωπος της Εταιρίας Thomson Reuters 

 
! 11.00 – 11.45 Συνεδρία 3. Συγκρούσεις Συµφερόντων  
 
Στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενδέχεται να προκύψουν συγκρούσεις συµφερόντων όταν οι 
εταιρικές αποφάσεις λαµβάνονται από άτοµα τα προσωπικά συµφέροντα των οποίων είναι 
αντίθετα µε εκείνα των εταιρειών. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι αποφάσεις που λαµβάνουν 
αυτά τα πρόσωπα µπορεί στην καλύτερη περίπτωση να µην είναι προς το συµφέρον της 
εταιρείας. Στη χειρότερη περίπτωση, θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε εγκλήµατα όπως η 
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διαφθορά. Εποµένως, η παρούσα συνεδρία θα εξετάσει ερωτήµατα όπως η σύγκρουση 
συµφερόντων, πώς µπορεί να προκύψουν τέτοιες συγκρούσεις στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, 
και τι µπορεί να γίνει για την πρόληψη της διαφθοράς που προκύπτει από συγκρούσεις. 

 
• Συντονίστρια: Claire Leger, Αναλύτρια Καταπολέµησης της Διαφθοράς ΟΟΣΑ 
• Στέφανος Χαρακτινιώτης, Ζέπος και Γιαννόπουλος, Δικηγορική Εταιρεία  

 
! 11.45 – 12.15 Διάλειµµα – Καφές 
 
! 12.15 – 13.00 Συνεδρία 4. Τεχνολογικές λύσεις για τη µεγιστοποίηση της απόδοσης 

του προγράµµατος αξιολόγησης κινδύνων 
 
Οι εταιρείες µε περιορισµένους πόρους πρέπει να αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
την τεχνολογία για να µεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της αξιολόγησης του κινδύνου διαφθοράς 
και του προγράµµατος συµµόρφωσης της εταιρείας. Η συνεδρία αυτή θα καλύψει τα  
τυποποιηµένα τεχνολογικά εργαλεία για την εκπόνηση αποτελεσµατικών αξιολογήσεων κινδύνου 
διαφθοράς. 

 
• Συντονίστρια:  Claire Leger, Αναλύτρια Καταπολέµησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 
• Χρήστος Λιβαδάς, Ανώτατος Εκπρόσωπος της Εταιρίας Thomson Reuters 
• Roksana Cieplowska, Ethidex TM, Canada  

 
! 13.00 – 14.15 Γεύµα 
 
! 14.15 – 15.45 Συνεδρία 5. Υποθέσεις µελέτης: Προβαίνοντας σε αξιολόγηση κινδύνων 

διαφθοράς στην εταιρία σας 
 

Εκπαίδευση σχετικά µε την εταιρική συµµόρφωση κατά της διαφθοράς και διαδραστικές 
συνεδρίες σε µικρές οµάδες µε πραγµατικά παραδείγµατα και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. 
 

● TRACE International Anti-Bribery training, Στέφανος Χαρακτινιώτης, Ζέπος και 
Γιαννόπουλος, Δικηγορική Εταιρεία 

● TRACE International Toxic Transactions training, Μπάµπης Καµαρινόπουλος, 
Compliance Manager, Genesis Pharma 

● Υπόθεση µελέτης σχετικά µε τη σύγκρουση συµφερόντων, Χριστίνα Τρεµόντι, Αναλύτρια 
Καταπολέµησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 
 

! 15.45 Καταληκτικές Παρατηρήσεις  
 
 
 
 


