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Πώς μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να συμβάλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς

• Συμμετοχή σε οργανισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς με σκοπό την αμφίδρομη υποστήριξη, την ανταλλαγή 

καλών πρακτικών και την οικειοθελή δέσμευση του με τους κώδικες δεοντολογίας τους. (UNGC, CSR, TI, ACSS, 

ΣΕΚΑΣΕ, ΣΕΒ κλπ)

• Δημιουργία συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης προσαρμοσμένο στη διακινδύνευση διαφθοράς του οργανισμού

• Πολιτικές σε θεματολογία που άπτεται της διαφθοράς (συμπερ. κωδίκων δεοντολογίας)

• Εκπαιδεύσεις προσωπικού και αφύπνιση του πως πρέπει να αναγνωρίσει και να δράσει σε προβληματικές καταστάσεις

• Εργαλειοθήκη για παροχή υποστήριξης στους εργαζόμενους και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

• Τακτικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση του ότι οι πολιτικές εφαρμόζονται

• Γραμμή καταγγελιών για έγκαιρη ανίχνευση παραβατικών συμπεριφορών

• Δέσμευση Διοίκησης και γραμμές αναφοράς στο υψηλότερο Διοικητικά επίπεδο

• Ενημέρωση και δέσμευση συνεργατών και ενδιαφερόμενων μερών (Διαβουλεύσεις, εκπαιδεύσεις, παροχή 

τεχνογνωσίας)

• Συμμετοχή σε κοινές δράσεις για την καταπολέμιση της διαφθοράς (Συνέδρια, ομάδες εργασίας, μελέτες κλπ)



Ποιες πολιτικές θα πρέπει να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις για να αξιολογήσουν τον 
κίνδυνο διαφθοράς και ποια μέτρα θα πρέπει να εφαρμόσουν

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω ώστε να αξιολογήσουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο διαφθοράς

που τις αφορά:

• Τομέας δραστηριότητας

• Γεωγραφικές περιοχές δραστηριότητας

• Επιχειρηματικό μοντέλο

• Χρήση διαμεσολαβητών

• Έκθεση σε κυβερνητικούς οργανισμούς και αξιωματούχους

• Πολιτικές συνεισφορές

• Δωρεές και χορηγίες

• Συγκρούσεις συμφερόντων

• Απαιτήσεις σε άδειες για την δραστηριότητα

Καταγραφή του κινδύνου, καταγραφή των δικλείδων ασφαλείας (controls), αξιολόγηση της εναπομένουσας διακινδύνευσης

Εφαρμογή πολιτικής μηδενικής ανοχής σε παραβατικές ή μη ηθικές συμπεριφορές 



Εργαλείο ελέγχου ακεραιότητας τρίτων μερών

Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση κινδύνου:

(Δεν υπάρχει νομισματικό όριο που να καθορίζει τον κίνδυνο)

• Έδρα εγκατάστασης τρίτων μερών/ επιχειρηματικός τομέας

• Είδος προτεινόμενης σχέσης

• Κυβερνητικές συνδέσεις σχετικές με την συμφωνία

• Σχέση με τον τελικό αποδέκτη

• Προειδοποιητικές ενδείξεις (δυσμενή πορίσματα τύπου, ασυνήθιστες συμπεριφορές, έλλειψη αιτιολόγησης

❑ Ο έλεγχος της Δέουσας Επιμέλειας διενεργείται από τον  εισηγητή με τη βοήθεια του 3ου μέρους ως προς την παροχή δικαιολογητικών/πληροφοριών και ελέγχεται και 

εμπλουτίζεται από την Κανονιστική Συμμόρφωση.

❑ Οι ενέργειες της Δέουσας Επιμέλειας είναι κλιμακούμενες όσον αφορά το επίπεδο διακινδύνευσης στη διαφθορά για την Εταιρεία και τα σημεία ελέγχου διαφοροποιούνται 

σε βάθος από τη συλλογή τεκμηρίων, έως τη αναγκαιότητα της συνεργασίας και την παροχή συστάσεων. Σε καμία περίπτωση δεν είναι μια τυπική άσκηση.

❑ Το αποτέλεσμα του ελέγχου δέουσας επιμέλειας δείχνει την έκθεση στον κανονιστικό κίνδυνο στον οποίο υποβάλλεται η εταιρία από την εκάστοτε σχέση με τρίτα μέρη και τι 

δικλείδες ελέγχου μπορούν να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του κινδύνου.

❑ Η Διοίκηση είναι έτσι σε θέση να πάρει μια επιχειρηματική απόφαση υπό πλήρη ενημέρωση και να λάβει διορθωτικά μέτρα όπου αυτό είναι δυνατόν.

❑ Όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι εμπλέκονται στη σχέση τρίτων μερών θα πρέπει να γνωστοποιήσουν οποιεσδήποτε προειδοποιητικές ενδείξεις σχετικά με τα τρίτα μέρη και να 

επανεξετάσουν τη σχέση ανά πάσα στιγμή.

Αναγνώριση του 
Επιχειρηματικού 

Εταίρου

Εκτίμηση Κινδύνου:
Χαμηλός
Μεσαίος
Υψηλός

Δέουσα επιμέλεια 
συσχετισμένη με 
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κινδύνου

Εγκρίσεις από 
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οργανισμού

Παρακολούθηση 
της κανονιστικής 
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Συμβόλαιο & 
ρήτρες 

συμμόρφωσης

Αυτοματοποιημένη εφαρμογή στο εσωτερικό δίκτυο της Εταιρείας η οποία υποστηρίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών τα οποία

συμμετέχουν στη διαδικασία της δέουσας επιμέλειας υπό τους διακριτούς ρόλους του εισηγητή, του Compliance Officer και του Γενικού Διευθυντή.

Κατηγορία ρίσκου στην οποία εμπίπτει ο
επιχειρηματικός εταίρος:
Υψηλός/Μεσαίος/Χαμηλός
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THANK YOU

Sofoklis Karapidakis
Compliance Director/ DPO

mytilineos.gr

http://www.reddesignconsultants.com/

