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Επισκόπηση

Η διαφθορά εγείρει ποικίλες ηθικές και πολιτικές ανησυχίες. Παράλληλα, υπονομεύει την αρχή της
χρηστής διοίκησης και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ στρεβλώνει τις διεθνείς συνθήκες
ανταγωνισμού. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις έχουν δικαιολογημένο συμφέρον καταπολέμησης
του φαινομένου. Ταυτόχρονα, η κοινωνία των πολιτών και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
διαδραματίζουν εξίσου καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στο
επιχειρηματικό πλαίσιο μεταξύ άλλων. Σήμερα, η ανάγκη ολιστικής αντιμετώπισης του φαινομένου
είναι κοινώς αποδεκτή ως καταλυτική δύναμη στη συζήτηση καταπολέμησης της διαφθοράς.
Ωστόσο, πώς εκφράζεται πρακτικά; Σε ποια πλαίσια είναι λειτουργική; Ποιά είναι η φύση της
συμμετοχής των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών και πώς η εμπειρία άλλων χωρών
σε αυτά τα ζητήματα μπορεί να αποτελέσει πηγή μάθησης;

Το Συνέδριο
Η ελληνική κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς και της
δωροδοκίας, έχοντας δεσμευθεί για την ανάληψη άμεσης δράσης. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για
την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΕΠΔΚΔ), κατόπιν αναθεώρησης το 2015, καλεί σε ενίσχυση
των πρωτοβουλιών καταπολέμησης της διαφθοράς. Εμμένει επίσης στην προώθηση της
ακεραιότητας τόσο στο κυβερνητικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων όσο στα επιχειρηματικά
μοντέλα του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την
προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς. Εντός του εν λόγω πλαισίου, ο ΟΟΣΑ, με την
υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας κατά της Διαφθοράς και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, διοργανώνει το συγκεκριμένο Συνέδριο προς προώθηση και ευαισθητοποίηση σχετικά
με την πρόληψη των φαινομένων διαφθοράς και την ακεραιότητα στον ιδιωτικό τομέα. Η
Συνάντηση αποβλέπει επίσης στη διερεύνηση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στην
καταπολέμηση της διαφθοράς.

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης,

1.

Ο ΟΟΣΑ θα παρουσιάσει το πλαίσιο συστάσεων και μέτρων προώθησης της προστασίας
των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος, της εταιρικής συμμόρφωσης και της
αξιολόγησης των κινδύνων διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα.

2.

Η ελληνική κυβέρνηση θα παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες της προς πρόληψη και
καταπολέμηση της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα.

3.

Εκπρόσωποι επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών θα συζητήσουν σχετικά με τον
ρόλο τους στην καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διαμόρφωση ενός υγιούς πλαισίου
δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.



Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής
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Τράπεζα της Ελλάδος/ Κεντρικά Γραφεία
Δεύτερος Όροφος-Αίθουσα Συνεδριάσεων Ν. 212-214
Είσοδος: Γωνία Εδουάρδου Λω και Σταδίου

Ακολουθείστε τη συζήτηση στο Twitter: βρείτε μας στο @oecd_bizfin
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 Ημερήσια

9:00-10:00

10:00-11:00

Διάταξη: Ημέρα 1η

Εγγραφή και καφές καλωσορίσματος

Εισαγωγικές ομιλίες

Συντονιστής

Κωνσταντίνος Χρήστου, Γενικός Γραμματέας, Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Ομιλητές



Gabriela Ramos, Επικεφαλής προσωπικού, ΟΟΣΑ (μαγνητοσκοπημένο
μήνυμα)



Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (tbc)



Pierre Poret, Αναπληρωτής Διευθυντής, Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών και
Εταιρικών Θεμάτων, ΟΟΣΑ



Juha Keranen, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Προβολή του βίντεο της εκστρατείας ‘’Tone from the Top’’

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
11:00-12:30

Προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη μέσω της καταπολέμησης της
διαφθοράς

Αντικείμενο

Η διαφθορά εκτρέπει τη χρήση πόρων από παραγωγικές οικονομικές δραστηριότητες,
καθώς καταλήγει σε σπατάλη. Η παρούσα συνεδρία θα εξετάσει μέτρα καταπολέμησης
της διαφθοράς τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική αποτελεσματικότητα,
την ανάπτυξη και τη σταθερότητα.

Συντονιστής

Στέλιος Φαζάκης, Επικεφαλής, Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Ελλάδα

Ομιλητές

12:30-14:00



Νίκος Παπαϊωάννου, Νομικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών
Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ελλάδα



Pierre Poret, Αναπληρωτής Διευθυντής, Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών και
Εταιρικών Θεμάτων, ΟΟΣΑ



Άκης Σκέρτσος, Γενικός Διευθυντής, Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων (Σ.Ε.Β.)



Βένια Παπαθανασοπούλου, Διαφάνεια Διεθνής, Ελλάδα

Γεύμα
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
14:00-15:30

Διαμορφώνοντας το μέλλον των ελληνικών επιχειρήσεων: η υπεύθυνη
εταιρική συμπεριφορά στο πλαίσιο της μάχης κατά της διαφθοράς

Αντικείμενο

Οι επαγγελματικές σχολές και οι ακαδημαϊκοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη
διαμόρφωση των ελλήνων επιχειρηματικών ηγετών του αύριο. Αυτή η συνεδρία θα
εξετάσει πώς οι συγκεκριμένοι θεσμοί και οι επιχειρηματικές οργανώσεις προωθούν την
υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά με όρους ηθικής ακεραιότητας, ηθικής, εταιρικής
συμμόρφωσης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διαφθοράς και διαχείρισης
κινδύνου.

Συντονιστής

Mario Lopez Roldan, Επικεφαλής, Intelligence Outreach & Speech Writing Unit, Γραφείο
του Γενικού Γραμματέα, ΟΟΣΑ

Ομιλητές

15:30-16:00



Παναγιώτης Αλεξάκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
(tbc)



Dr. Verena Rauen, Senior Research Fellow, Institute for Business Ethics, University
of St. Gallen



Μαρία Αλεξίου, Δίκτυο CSR Hellas



Νίκος Βερνίκος, Πρόεδρος, Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, Ελλάδα

Διάλειμμα-Καφές

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
16:00-17:30

Ο ρόλος των διεθνών οργανισμών στη θέσπιση διεθνών προτύπων, την
καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης

Αντικείμενο

Οι διεθνείς οργανισμοί μπορούν να υποστηρίξουν τις εθνικές κυβερνήσεις στην
καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω της θέσπισης σημείων αναφοράς και της
προώθησης καλών μεταρρυθμιστικών πρακτικών. Οι μηχανισμοί αξιολόγησης από
ομολόγους (peer review) στο πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής συνθηκών,
όπως η Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας και η Σύμβαση του
ΟΗΕ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, λειτουργούν σαν μοχλοί προώθησης της
αλλαγής. Η παρούσα συνεδρία εξετάζει την επίδραση των συγκεκριμένων διαδικασιών
στην ελληνική πραγματικότητα και τον δυνητικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα στους διεθνείς
οργανισμούς.
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Συντονιστής
Ομιλητές

Μαργαρίτα Γασπαρινάτου, Γραφείο Νομοθεσίας, Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)


William Loo, Αναπληρωτής Διευθυντής, Τομέας Καταπολέμησης της
Διαφθοράς, ΟΟΣΑ



Δημήτριος Βλάσσης, Επικεφαλής, Τομέας Διαφθοράς και Οικονομικού
Εγκλήματος, Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα
(UNODC)



Hulya Ulku, Ανώτατη Οικονομολόγος, Global Indicators Group, Development
Economics (DECIG), Παγκόσμια Τράπεζα

Τέλος της 1ης Ημέρας
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www.oecd.org/investment.htm

 Πρόγραμμα:
9:00-10:00

Ημέρα 2η

Εγγραφή και καφές

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
10:00-11:30

Οι προκλήσεις διαφθοράς που αντιμετωπίζει ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας

Αντικείμενο

Ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα αποθαρρυντικό
επιχειρηματικό περιβάλλον. Εκτός των καθημερινών επιχειρησιακών ζητημάτων, πολλές
ελληνικές εταιρίες αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης της διαφθοράς, της
γραφειοκρατίας και της άνισης επιβολής του νόμου. Η παρούσα ενότητα αποτελεί
ευκαιρία για τις ελληνικές εταιρίες να εκφράσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και
να συζητήσουν τις διαφορετικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να
προβεί ο ιδιωτικός τομέας. Στις τελευταίες περιλαμβάνονται τόσο οι μεμονωμένες
δραστηριότητες, όσο και η συνεργασία με την κυβέρνηση στην καταπολέμηση της
διαφθοράς, η οποία προάγει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.

Συντονιστής

Kristina Tremonti, Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ

Ομιλητές

11:30-12:00



Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Τράπεζα Πειραιώς



Θεόδωρος Τρύφων, αντιπρόεδρος της φαρμακευτικής εταιρίας ELPEN,
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) (tbc)



Γρηγόριος Στεργιούλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Ελληνικά Πετρέλαια, ΕΛΠΕ



Γεράσιμος Λειβαδάς, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών &
Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ))

Διάλειμμα-Καφές

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
12:00-13:30

Αντικείμενο

Συντονιστής
Ομιλητές

13:30-14:30

Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και
την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης
Η παρούσα συνεδρία δράττεται της ευκαιρίας προς επισήμανση των βασικών
επιτευγμάτων της ελληνικής κυβέρνησης στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς
στον ιδιωτικό τομέα. Άπτεται επίσης των πρωτοβουλιών της προς ανάπτυξη μίας σχέσης
εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, των αρχών επιβολής
του νόμου και του ιδιωτικού τομέα.
Claire Leger, Αναλύτρια Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ


Κωνσταντίνος Χρήστου, Γενικός Γραμματέας, Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς



Λόης Λαμπριανίδης, Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων,
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (tbc)

Γεύμα
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ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
14:30-16:00
Αντικείμενο

Συντονιστής

Ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαδραματίζουν ισχυρό ρόλο στην αποκάλυψη της
διαφθοράς. Ενδέχεται όμως να αποτελούν τα ίδια πηγή διαφθοράς σε ορισμένα πλαίσια; Η
παρούσα συνεδρία θα εξετάσει τη συγκεκριμένη κρίσιμη ερώτηση και τρόπους που
αξιοποίησαν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό προς προβολή
της διαφθοράς και αυτοπροστασία από πρακτικές διαφθοράς.

Απόστολος Φωτιάδης, Ανεξάρτητος Δημοσιογράφος

Ομιλητές

16:00
Ομιλητές



Will Fitzgibbon, Ανταποκριτής και συντονιστής της σύμπραξης για την Αφρική και
τη Μέση Ανατολή, Διεθνής Ένωση Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ)



Νικόλας Λεοντόπουλος, δημοσιογράφος



Χάρης Καρανίκας, δημοσιογράφος

Καταληκτικές Παρατηρήσεις


Κωνσταντίνος Χρήστου, Γενικός Γραμματέας, Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς



William Loo, Αναπληρωτής Διευθυντής, Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς,
ΟΟΣΑ
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Ακολουθείστε μας στο Twitter @OECD_BizFin
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