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Εισαγωγή 

Η έννοια της διαφθοράς αδιαμφισβήτητα εγείρει σημαντικές 
ανησυχίες ηθικής και πολιτικής φύσης, οι πράξεις αυτής 
υπονομεύουν την ορθή διακυβέρνηση και απειλούν την 
οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη μιας χώρας.  Κανείς 
δεν παραμένει ανέγγιχτος από τη διαφθορά, 
συμπεριλαμβανομένων όσων δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό 
τομέα, από τον μικρότερο επιχειρηματία ως τη μεγαλύτερη 
πολυεθνική επιχείρηση. Η διαφθορά αποδυναμώνει τις 
επιχειρηματικές σχέσεις, περιορίζει την παραγωγικότητα και 
αποτρέπει την πρόοδο προς ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, 
που θα επιτρέπει την άνθιση των εγχώριων και την προσέλκυση 
των ξένων επενδύσεων.   

Δυστυχώς, ο ιδιωτικός τομέας πέραν του ότι αποτελεί θύμα της 
διαφθοράς, ενδέχεται να συμβάλει στη διαιώνιση αυτής της 
μάστιγας. Αρκετές επιχειρήσεις και οι υπάλληλοί τους εμπλέκονται 
σε συναλλαγές διαφθοράς, υπονομεύοντας με αυτόν τον τρόπο την 
υγιή ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα . Τέτοιου είδους συμπεριφορές 
αλλοιώνουν τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά, προκαλώντας 
ένα άνισο πεδίο ανταγωνισμού. Οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν 
έργα ή προμήθειες με το να καταβάλλουν μεγαλύτερα ποσά σε 
δωροδοκίες και όχι με το να είναι πιο αποτελεσματικές ή 
πρωτοπόρες. Αυτό τελικά, οδηγεί σε μια λιγότερο παραγωγική και 
ανταγωνιστική οικονομία, λειτουργώντας ανασταλτικά στην 
ανάκαμψη της χώρας από την οικονομική κρίση.  

Για αυτό τον λόγο είναι αδήριτη ανάγκη ο ελληνικός ιδιωτικός 
τομέας να λάβει μέτρα, προκειμένου αφενός μεν να αποτρέψει τις 
επιχειρήσεις από το να εκδηλώνουν συμπεριφορές διαφθοράς,  
αφετέρου δε να προωθήσει την ακεραιότητα και την εμπιστοσύνη 
στο εθνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Η διαφθορά δεν μπορεί να 
καταπολεμηθεί χωρίς την ενεργή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. 
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Επιπλέον, έντονα επηρεασμένες από την οικονομική κρίση, οι 
ελληνικές επιχειρήσεις είδαν τα κέρδη τους να συρρικνώνονται και 
τους  υπαλλήλους τους να μειώνονται κατά τη διάρκεια των 
περασμένων χρόνων. Συνεπώς, κρίνεται ζωτικής σημασίας η λήψη 
των απαραίτητων μέτρων, ώστε να προστατευθούν από περαιτέρω 
σπατάλη, απάτη και κακοδιαχείριση, σε περίπτωση όπου δεν 
αντισταθούν και συμμετέχουν σε πρακτικές διαφθοράς. Τα μέτρα 
κατά της διαφθοράς μπορούν, επίσης, να παίξουν καθοριστικό 
ρόλο στην εξασφάλιση νέων επιχειρηματικών συνεργασιών. Ξένοι 
επιχειρηματικοί εταίροι αποδίδουν αύξουσα σημασία στα μέτρα 
μιας επιχείρησης ενάντια στη διαφθορά κατά την επιλογή των 
επιχειρηματικών εταίρων.  

Ο σκοπός της παρούσας έκθεσης με αντικείμενο τις βέλτιστες 
πρακτικές και  κατευθυντήριες οδηγίες είναι να συνδράμει τις 
ελληνικές επιχειρήσεις στην υιοθέτηση και επιτυχή εφαρμογή 
αποτελεσματικών μέτρων εταιρικής συμμόρφωσης ενάντια στη 
διαφθορά. Υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Κατά της 
Διαφθοράς (ΕΣΔΚΔ) της Ελλάδας εντοπίζει τα νευραλγικά πεδία 
μεταρρύθμισης και προσφέρει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης για 
την ενίσχυση της ακεραιότητας και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και της δωροδοκίας. Ο ΟΟΣΑ έχει δεσμευτεί να 
υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές και να παράσχει τεχνικές οδηγίες, 
ώστε να εφαρμοστεί το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, που 
στηρίζεται σε βασικούς άξονες. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, 
στον παρόν έγγραφο αναλύονται οι βέλτιστες πρακτικές και 
κατευθυντήριες οδηγίες για την προώθηση της εταιρικής 
συμμόρφωσης, των αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων και της 
υιοθέτησης  κώδικα δεοντολογίας στις ελληνικές επιχειρήσεις, με 
στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Η 
παρούσα έκθεση θα συμπληρωθεί από δύο επιπλέον αναφορές, οι 
οποίες θα περιλαμβάνουν την παροχή οδηγιών προς τις ελληνικές 
επιχειρήσεις, ώστε να αναλύουν τους κινδύνους διαφθοράς, που 
αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου και της 
εταιρικής συμμόρφωσης (Μάιος 2017) και την παροχή οδηγιών για 
την ενθάρρυνση και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος στον ιδιωτικό τομέα (Οκτώβριος 2017). Το παρόν 
έγγραφο για τις βέλτιστες πρακτικές και τις κατευθυντήριες οδηγίες 
προετοιμάστηκε  λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία του 
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ΟΟΣΑ από άλλες χώρες, προσαρμοσμένη στην ελληνική 
πραγματικότητα. Καταρχάς, το έγγραφο αναφέρεται στην παροχή 
οδηγιών  προς τις επιχειρήσεις, που έχουν καταρτιστεί από τον 
ΟΟΣΑ, καθώς, επίσης, και από άλλους εθνικούς και υπερεθνικούς 
φορείς.1 Οι πληροφορίες από αυτές τις πηγές προσαρμόστηκαν στη 
συνέχεια στο πλαίσιο της ελληνικής επιχειρηματικής 
πραγματικότητας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το 99,9% των ελληνικών 
επιχειρήσεων και προσφέρουν απασχόληση στο 87,3% των 
απασχολούμενων2.  

Επιπλέον, πληροφορίες σχετικά με τον ελληνικό ιδιωτικό τομέα 
αποκτήθηκαν μέσω της Έρευνας, που διεξήχθη μεταξύ των 
ελληνικών ενδιαφερόμενων μερών (επιχειρήσεις, κυβέρνηση, 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρηματικές 
οργανώσεις και επαγγελματικές ενώσεις). Η Έρευνα 
πραγματοποιήθηκε από τον Δεκέμβριο του 2016 ως τον 
Φεβρουάριο του 2017, ώστε να εντοπιστούν οι κίνδυνοι 
διαφθοράς, που αντιμετωπίζει ο ιδιωτικός τομέας, οι μηχανισμοί 
που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση τους, αλλά και τα 
ενδεχόμενα κίνητρα που οδηγούν σε παράνομες πρακτικές και 
πράξεις.. Από τις 2 Φεβρουαρίου 2017, 516 ενδιαφερόμενοι 
συμμετείχαν στη σχετική Έρευνα. Στη συνέχεια υπήρξαν 
Συναντήσεις Διαβούλευσης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τον 
Φεβρουάριο 2017 με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων, ώστε να συζητηθούν περαιτέρω τα αποτελέσματα της 
σχετικής Έρευνας και να συλλεχθούν πρόσθετες ποιοτικές 
πληροφορίες σχετικές με το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Η παρούσα έκθεση για τις βέλτιστες πρακτικές και τις παρούσες 
κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνει παραδείγματα , τα οποία 
έχουν αντληθεί από υφιστάμενα ελληνικά και ξένα επιχειρηματικά 
προγράμματα συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς. Η αναφορά σε 

                                                      
1 Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ για τη λίστα των πηγών πληροφόρησης.  

2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016), SBA Fact Sheet: Greece. Για τους σκοπούς 

του παρόντος εγγράφου οι ΜΜΕ ορίζονται ως επιχειρήσεις με λιγότερους 
από 250 υπαλλήλους, με ετήσιο τζίρο μικρότερο των 50 εκατ. ευρώ και με 
ισολογισμό που δεν ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ.  

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21188/attachments/15/translations/en/renditions/native
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αυτά τα παραδείγματα δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
ερμηνευθεί ως προσυπογραφή του ΟΟΣΑ σε αυτά τα 
επιχειρηματικά προγράμματα συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς. 
Η έγκριση των εν λόγω επιχειρήσεων προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί το υλικό τους, θα αναζητηθεί μετά την 
ολοκλήρωση της παρούσας πρότασης. 

Τέλος, η συνεχής καταπολέμηση της διαφθοράς απαιτεί όχι μόνο 
μεμονωμένες εταιρείες που εφαρμόζουν τα δικά τους 
προγράμματα συμμόρφωσης. Ως εκ τούτου, το τελευταίο τμήμα 
αυτού του εγγράφου περιλαμβάνει συστάσεις  σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν να 
ενεργήσουν από κοινού για να διασφαλίσουν  ότι η καταπολέμηση 
της διαφθοράς είναι συνεχής.  
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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ) θα 
πρέπει να αποκτήσουν κίνητρα για να επενδύσουν στην εφαρμογή 
προγραμμάτων κατά της διαφθοράς για τους κάτωθι, ενδεικτικά 
αναφερόμενους, λόγους. 

Δημιουργία σημαντικότερων επιχειρηματικών ευκαιριών:  Ένα 
αποτελεσματικό πρόγραμμα κατά της διαφθοράς προσφέρει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επιχειρηματικές ευκαιρίες, 
προστατεύει τη φήμη της επιχείρησης, αυξάνει την εμπιστοσύνη 
των εταίρων και των καταναλωτών, αποτρέπει την απώλεια της 
αξίας των μετοχών και μειώνει τις δαπάνες ασφάλισης. 

Τα κατάλληλα μέτρα και οι έλεγχοι μπορούν να προσφέρουν στην 
επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σχετικά με την εξασφάλιση 
έργων και επενδύσεων. Ως εκ τούτου, ένα προσαρμοσμένο 
πρόγραμμα ενάντια στη διαφθορά στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα προς 
τρίτους, όπως τους επιχειρηματικούς εταίρους, και αποδεικνύει ότι 
η εταιρεία παίρνει στα σοβαρά τη διαφθορά και δεσμεύεται για 
την πρόληψη της εμφάνισής της σε όλα τα επίπεδα. Μια τέτοια 
στάση κατά της διαφθοράς μπορεί αφενός να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στο να πειστούν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, 
που ενδιαφέρονται για ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς 
και αφετέρου να δημιουργήσει ένα ελκυστικό επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Παράδειγμα μπορούν να αποτελέσουν πολλές ξένες 
επιχειρήσεις στις οποίες υπάρχει ανησυχία ως προς ενδεχόμενη 
άσκηση δίωξης σε βάρος τους και επιβολή ποινής για τις πράξεις 
διαφθοράς των επιχειρηματικών εταίρων τους. Για να 
ελαχιστοποιηθεί αυτός ο κίνδυνος, θα συνεργαστούν 
επιχειρηματικά μόνο με ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν 
αποτελεσματικά προγράμματα εταιρικής συμμόρφωσης κατά της 
διαφθοράς. Επίσης, τα επενδυτικά και συνταξιοδοτικά κεφάλαια 
λαμβάνουν διαρκώς περισσότερο υπόψη τις πρωτοβουλίες 
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εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μιας επιχείρησης πριν αποφασίσουν 
να επενδύσουν σε αυτή.3 

Οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, 
διαθέτουν κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους ένα ισχυρό 
πρόγραμμα ενάντια στη διαφθορά αποτελεί προϋπόθεση για τη 
λήψη συγκεκριμένων παροχών από την επιχείρηση.4 Επιπλέον, 
σύσταση του ΟΟΣΑ προβλέπει την εισαγωγή εγγυήσεων 
ακεραιότητας και την απαίτηση από τους προμηθευτές να 
αναπτύξουν σύστημα εσωτερικών ελέγχων, μέτρα συμμόρφωσης 
και πρόγραμμα κατά της διαφθοράς.5 Άλλη σύσταση του ΟΟΣΑ 
ορίζει ότι οι εξαγωγείς, που αναζητούν εξαγωγικές πιστώσεις με 
δημόσια στήριξη, απαιτείται να δεσμεύονται γραπτώς ότι δε θα 
εμπλακούν σε υποθέσεις δωροδοκίας.6 Μεγάλες διεθνείς 
πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης απορρίπτουν συμβάσεις ιδιωτών 
και επιχειρήσεων, που παραβιάζουν τις δικές τους πολιτικές κατά 
της διαφθοράς.7 Τρεις ελληνικές επιχειρήσεις τον Φεβρουάριο 
2017, βρίσκονταν στον κατάλογο της Παγκόσμιας Τράπεζας ως 
υποψήφιες προς επιβολή σχετικών κυρώσεων για πράξεις 
παράβασης διατάξεων ενάντια στη διαφθορά.8 

                                                      
3 The OECD Anti-Bribery Convention: Ushering in a New Era of Compliance, 

Moulette P., Uriarte C. in Compliance, Management, and Business Culture, 
FGV Projetos, Nov. 2016, n°28. 

4 The OECD Anti-Bribery Convention: Ushering in a New Era of Compliance, 

Moulette P., Uriarte C. in Compliance, Management, and Business Culture, 
FGV Projetos, Nov. 2016, n°28. 

5 OECD Recommendation of the Council on Public Procurement (2015). 

Ενώ αυτή η πρόβλεψη δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα (Νόμος 
4412/2016), μπορεί να ισχύσει σε ελληνικές επιχειρήσεις που αναζητούν 
δημόσιες συμβάσεις σε άλλες χώρες.  

6 OECD Recommendation of the Council on Bribery and Officially 

Supported Export Credits (2006). 

7 Debarment lists of the major international financial institutions. 

8 World Bank Procurement Guidelines. 

http://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-on-Public-Procurement.pdf
http://www.oecd.org/tad/xcred/oecdrecommendationonbriberyandofficiallysupportedexportcreditsadoptedbytheoecdcouncilon14december2006.htm
http://www.oecd.org/tad/xcred/oecdrecommendationonbriberyandofficiallysupportedexportcreditsadoptedbytheoecdcouncilon14december2006.htm
http://www.oecd.org/tad/xcred/debarmentlistsofthemajorinternationalfinancialinstitutions.htm
http://web.worldbank.org/external/default/main?theSitePK=84266&contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984
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Προστασία της επιχείρησής σας από απάτη και οικονομική 
υπεξαίρεση: Ένα από τα σημαντικότερα πιθανά οφέλη ενός 
αποτελεσματικού προγράμματος συμμόρφωσης είναι η προστασία 
της επιχείρησης από απάτη και οικονομική υπεξαίρεση. Το να 
υπάρχουν έλεγχοι και εσωτερικές διαδικασίες κατά της διαφθοράς 
μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή αντιδεοντολογικών 
συμπεριφορών, οι οποίες αποσκοπούν να βλάψουν τα 
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.  

Προσέλκυση ταλαντούχων εργαζομένων και μελών διοικητικού 
συμβουλίου: Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, το 80% των 
εργαζομένων δήλωσε ότι δεν προτίθεται να εργαστεί σε 
επιχειρήσεις εμπλεκόμενες σε υποθέσεις δωροδοκίας9. Από αυτήν 
την άποψη, η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος 
συμμόρφωσης αποτελεί δυνατό επιχείρημα προσέλκυσης των 
ικανότερων εργαζομένων, αλλά και παροχής κινήτρων στους 
υφιστάμενους εργαζομένους προς ενίσχυση της παραγωγικότητάς 
τους.  Επίσης, συμβάλλει στην πρόσληψη κατάλληλων μελών 
διοικητικού συμβουλίου. 

Μείωση του βαθμού εταιρικής ευθύνης: Στην Ελλάδα, βάσει του 
άρθρου 51, παράγραφος 2 του νόμου 3691/2008 για την 
καταπολέμηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, εταιρική ευθύνη μπορεί να προκύψει αν η 
«έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου» από ένα φυσικό πρόσωπο που 
κατέχει διευθυντική θέση, καθιστά δυνατή την τέλεση της πράξης 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που 
σχετίζονται με τα αδικήματα της δωροδοκίας.10 Στην πράξη, ένα 
αποτελεσματικό  πρόγραμμα εταιρικής συμμόρφωσης ενισχύει το 
επιχείρημα ότι το αδίκημα δεν διαπράχθηκε λόγω της έλλειψης 
εποπτείας ή ελέγχου. 

Ενδεικτικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων χωρών, ένα 
αποτελεσματικό πρόγραμμα κατά της διαφθοράς αποτελεί 
τεκμήριο έλλειψης εταιρικής ευθύνης για αδικήματα διαφθοράς. 

                                                      
9 Ernst and Young (2015), Asia-Pacific Fraud Survey 2015: A life sciences 

perspective 

10 Άρθρα 159, 159Α, 235, 236 και 237 ΠΚ. 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-asia-pacific-fraud-survey-2015-a-life-sciences-perspective/$FILE/EY-asia-pacific-fraud-survey-2015-a-life-sciences-perspective.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-asia-pacific-fraud-survey-2015-a-life-sciences-perspective/$FILE/EY-asia-pacific-fraud-survey-2015-a-life-sciences-perspective.pdf
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Στις ΗΠΑ, βάσει του Νόμου για την Καταπολέμηση των Πρακτικών 
Διαφθοράς στην Αλλοδαπή του 1977 (“FCPA”), η υιοθέτηση ενός 
αποτελεσματικού προγράμματος συμμόρφωσης κατά της 
διαφθοράς λαμβάνεται υπόψη κατά την απόφαση περί άσκησης 
ποινικής δίωξης, καθώς και κατά το στάδιο επιμέτρησης της ποινής 
σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων πρακτικών.  

II. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

1. Αξιολόγηση Κινδύνου Διαφθοράς στην Επιχείρησή σας 

Το έγγραφο σχετικά με το πώς διεξάγεται μια επιχειρηματική 
αξιολόγηση κινδύνου διαφθοράς θα δημοσιευθεί τον Μάιο 2017 
ως μέρος του συγκεκριμένου προγράμματος. Οι ακόλουθες 
κατευθυντήριες οδηγίες  αποσκοπούν σε μια σύντομη επισκόπηση 
του ζητήματος. 

Η αξιολόγηση κινδύνου διαφθοράς αναφέρεται στους 
διαφορετικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για 
να αξιολογήσει το ενδεχόμενο εμφάνισης συγκεκριμένων μορφών 
διαφθοράς αφενός εντός της επιχείρησης και αφετέρου στις 
εξωτερικές επαφές της, καθώς και τις πιθανές συνέπειες αυτού του 
ενδεχομένου στις δραστηριότητές της. 

Η διεξαγωγή αξιολόγησης κινδύνου διαφθοράς σε τακτική βάση 
αναγνωρίζεται πλέον ευρέως ως βασικό σκέλος ενός 
αποτελεσματικού προγράμματος συμμόρφωσης.11 Η διαφθορά 
εμφανίζεται σε διάφορες επιχειρηματικές πρακτικές και 
καταστάσεις, με τη μορφή, ενδεικτικά, δώρων, διευκόλυνσης μέσω 
πληρωμής και δωροδοκίας αλλοδαπών. Οι επιχειρήσεις, που 
δραστηριοποιούνται κυρίως εκτός Ελλάδος έχουν διαφορετικό 
προφίλ επικινδυνότητας από εκείνες, που δραστηριοποιούνται σε 
τοπικό επίπεδο. Όσες εξειδικεύονται στην παροχή 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μπορεί να μην αντιμετωπίζουν 
τους ίδιους κινδύνους διαφθοράς με εκείνες, που παράγουν 

                                                      
11 US Department of Justice (2017) Criminal Division Fraud Section, 

Evaluation of Corporate Compliance Programmes. 

https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download
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ελαιόλαδο, για παράδειγμα, ή με όσες εξειδικεύονται στις 
θαλάσσιες μεταφορές. Κατανοώντας πού και πώς μπορεί η 
επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει κινδύνους ή δίκτυα διαφθοράς, 
συνδράμετε τη διοίκηση της επιχείρησή σας να λάβει 
τεκμηριωμένες αποφάσεις στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, 
οι τελευταίες περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση προσαρμοσμένων 
και αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων, καθώς και κώδικες 
δεοντολογίας και προγράμματα συμμόρφωσης ή μέτρα για την 
αποτροπή και τον εντοπισμό της διαφθοράς. Όσο πιο 
ολοκληρωμένη η αξιολόγηση κινδύνου σας, τόσο 
αποτελεσματικότερη η προστασία της επιχείρησής σας έναντι στη 
διαφθορά. 

Επιπλέον, μια αξιολόγηση κινδύνου διαφθοράς προσαρμοσμένη 
στις ανάγκες της επιχείρησής σας εκπέμπει ισχυρό μήνυμα σε 
τρίτους, όπως επιχειρηματικούς εταίρους και ρυθμιστικές αρχές. 
Συγκεκριμένα, αποδεικνύει ότι η επιχείρησή σας λαμβάνει σοβαρά 
υπόψη τα φαινόμενα διαφθοράς και δεσμεύεται να αποτρέψει την 
εμφάνισή τους σε όλα τα επίπεδα δραστηριοποίησής της. Μια 
τέτοια στάση σχετικά με τη διαφθορά μπορεί να συμβάλει 
καθοριστικά ώστε να διαβεβαιώσει επενδυτές, που ανησυχούν για 
τις συνέπειες της διαφθοράς και ενδέχεται να δημιουργήσει ένα 
ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Σε διεθνές επίπεδο οι Οδηγίες Καλών Πρακτικών για τους 
Εσωτερικούς Ελέγχους, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τη 
Συμμόρφωση του ΟΟΣΑ (2010),12 συνιστούν την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων, μέτρων δεοντολογίας και 
συμμόρφωσης για την πρόληψη και τον εντοπισμό της δωροδοκίας 
με βάση την εκτίμηση κινδύνου που λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης. Οι Οδηγίες προβλέπουν 
περαιτέρω ότι η αξιολόγηση των κινδύνων θα πρέπει να 
παρακολουθείται τακτικά, να αξιολογείται εκ νέου και να 
προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. 

                                                      
12 Μέρος της OECD Recommendation of the Council for Further Combating 

Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 
www.oecd.org/dataoecd/5/51/44884389.pdf. 

http://www.oecd.org/dataoecd/5/51/44884389.pdf


14 │ GUIDELINES ON CORPORATE COMPLIANCE FOR COMPANIES IN GREECE  
 

      
    

Σε εθνικό επίπεδο, τόσο ο νόμος FCPA των ΗΠΑ όσο και  ο νόμος 
κατά της δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου του 201013 ομοίως 
χαρακτηρίζουν τις αξιολογήσεις κινδύνου ως θεμελιώδεις για τα 
προγράμματα συμμόρφωσης. Αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου, 
όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, λαμβάνουν υπόψη την αξιολόγηση κινδύνου 
που έχουν διεξάγει οι επιχειρήσεις προκειμένου να αξιολογήσουν 
τα προγράμματα συμμόρφωσής τους.14 

Αξιολόγηση κινδύνων στις Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Στοιχεία που ελήφθησαν από την Έρευνα των Ενδιαφερομένων 
Μερών του Ιδιωτικού Τομέα υποδεικνύουν ότι στην ουσία μόνο το 
ένα τρίτο των ελληνικών ΜμΕ διεξάγει τακτικές αξιολογήσεις 
διαφθοράς και ότι μόνο ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων 
χρησιμοποιεί, στο πλαίσιο αυτών των αξιολογήσεων, μια 
καθορισμένη σειρά παραγόντων κινδύνου. Κατά τη διάρκεια των 
Συναντήσεων Διαβούλευσης, που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα τον 
Φεβρουάριο 2017, ορισμένες επιχειρήσεις δήλωσαν ότι δεν 
ακολουθούν επισημοποιημένη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου. 
Ωστόσο, προσπαθούν να εντοπίσουν σε ποιά σημεία και με ποιόν 
τρόπο εκτίθενται στη διαφθορά, ώστε να λάβουν τα κατάλληλα 
μέτρα αντιμετώπισης των ανωτέρω κινδύνων.15 

 

                                                      
13 U.S. Department of Justice (2012), Resource Guide to the Foreign 

Corrupt Practices Act; U.K. Ministry of Justice (2011), Guidance to the 
Bribery Act 2010. 

14 U.S. Department of Justice Criminal Division Fraud Section, Evaluation of 

Corporate Compliance Programmes, 7 February 2017. 

15 Σύμφωνα με την Έρευνα των Ενδιαφερομένων, το 40% των 194 

επιχειρήσεων δήλωσε ότι διεξάγει τακτικά αξιολόγηση κινδύνων 
διαφθοράς, το 25% ότι χρησιμοποιεί μια καθορισμένη σειρά παραγόντων 
για να υπολογίσει τους κινδύνους, το 80% δεν δημοσιεύει τις 
αξιολογήσεις κινδύνων του. Σχετικά με τις ΜΜΕ, το 33% των 124 ΜΜΕ 
διεξάγει τακτικά αξιολόγηση κινδύνων, το 16% χρησιμοποιεί μια 
καθορισμένη σειρά παραγόντων για να υπολογίσει τους κινδύνους και το 
3% δήλωσε ότι δημοσιεύει τις αξιολογήσεις κινδύνων διαφθοράς. 

https://www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa-guidance
https://www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa-guidance
https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf
https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf
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Διεξάγοντας αξιολόγηση κινδύνων κατά της διαφθοράς  

Οι αριθμοί αυτοί εγείρουν ανησυχία δεδομένου ότι, ως βέλτιστη 
πρακτική, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να διεξάγουν πάντα 
μια αξιολόγηση κινδύνου διαφθοράς σχετική με τις επιμέρους 
συνθήκες μιας επιχείρησης. Επομένως, πρέπει να διασφαλίζεται η 
λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων διαχείρισης κινδύνου κατά τη 
διαμόρφωση μιας προσαρμοσμένης αποτελεσματικής πολιτικής 
κατά της διαφθοράς. 

Παρακάτω παρέχονται κάποιες γενικές πληροφορίες για τον τρόπο 
διεξαγωγής μιας εταιρικής αξιολόγησης του κινδύνου διαφθοράς. 

i. Οι κίνδυνοι διαφθοράς κάθε επιχείρησης είναι μοναδικοί και 
ποικίλουν ανάλογα με την εκάστοτε δραστηριότητα.  

Δεδομένου αυτού, η επιχείρησή σας πρέπει να ορίσει μια 
μεθοδολογία ώστε να εντοπίζει, να αναλύει και να ξεπερνά τους 
κινδύνους που αντιμετωπίζει. 

Η συλλογή και η ανάλυση πληροφοριών εις βάθος16 είναι 
καθοριστικής σημασίας για τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου. Η 
έλλειψη κατανόησης των λόγων και των διαδικασιών με τους 
οποίους η επιχείρησή σας πρέπει να κατανέμει τους πόρους της 
σύμφωνα με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει στις διάφορες 
δραστηριότητες και λειτουργίες της, αυξάνει τον κίνδυνο η 
επιχείρησή σας να διαθέτει τελικά ένα αναποτελεσματικό 
πρόγραμμα ενάντια στη διαφθορά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται 
κατά τον εντοπισμό εσωτερικών και εξωτερικών πηγών 
πληροφόρησης, οι οποίες θα επιτρέπουν την αξιολόγηση και 
αναθεώρηση των σχετικών κινδύνων.17  

Η επιχείρησή σας θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
χρησιμοποιήσει εσωτερικά έγγραφα, όπως εκθέσεις ελέγχου 
σχετικές  με τους κινδύνους συμμόρφωσης και προηγούμενα 
παραδείγματα μη συμμόρφωσης. Θα πρέπει, επίσης, να εξετάσει 
εξωτερικές πηγές, όπως εκθέσεις σχετικές με τους κινδύνους 

                                                      
16 U.S. Department of Justice Criminal Division Fraud Section, Evaluation of 

Corporate Compliance Programmes, 7 February 2017 

17 Οδηγίες – Νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου κατά της Δωροδοκίας 2010  
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διαφθοράς στον τομέα της δραστηριότητάς της και στη 
γεωγραφική της τοποθεσία. Η διεξαγωγή συνεντεύξεων με τα 
πλέον ενήμερα στελέχη της επιχείρησης σχετικά με τους κινδύνους 
διαφθοράς, όπως με τους αρμόδιους επιθεωρητές νομικών 
ζητημάτων και συμμόρφωσης, την επιτροπή εσωτερικού ελέγχου, 
ανώτερα διευθυντικά στελέχη σε τοπικό επίπεδο, αποτελεί μία 
αποτελεσματική μέθοδο συλλογής και σύνθεσης των  
απαιτούμενων πληροφοριών. 

Αναλύοντας αυτές τις πληροφορίες, η επιχείρησή σας θα πρέπει να 
διακρίνει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, καθώς 
και την ενδεχόμενη επίδρασή τους στην έκθεση της πρώτης σε 
φαινόμενα διαφθοράς.  Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

1. Το μέγεθος και τη δομή της επιχείρησης.  

2. Τον βιομηχανικό τομέα δραστηριοποίησής της. 

3. Την τοποθεσία της δραστηριότητας και τις τοπικές συνθήκες 
στις χώρες προορισμού των εξαγωγών.  

4. Τις επαφές της επιχείρησης με φυσικά και νομικά πρόσωπα 
ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε φαινόμενα διαφθοράς 
(συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων λειτουργών, των 
πολιτικών και των επιχειρηματικών εταίρων). 

5. Τη φύση και τον όγκο των συναλλαγών. 

Μόλις η επιχείρησή σας προσδιορίσει συγκεκριμένους παράγοντες 
κινδύνου, θα πρέπει να εκτιμήσει την κυμαινόμενη πιθανότητα 
εκδήλωσης κάθε κινδύνου και τις συνέπειές του για τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης. 

ii. Η αξιολόγηση κινδύνου διαφθοράς θα πρέπει έπειτα να 
χρησιμοποιηθεί ώστε να εφαρμοστούν στοχευόμενα μέτρα, προς 
αποτελεσματική διαχείριση και ελαχιστοποίηση των σχετικών 
κινδύνων διαφθοράς. Αντίστοιχα είδη και επίπεδα αποτρεπτικών 
και ανιχνευτικών ελέγχων θα πρέπει να επιβληθούν ως προς κάθε 
κίνδυνο διαφθοράς. Ο κίνδυνος που παραμένει μετά από αυτή τη 
διαδικασία χαρακτηρίζεται ως υπολειπόμενος κίνδυνος. 

iii. Αυτές οι συνθήκες και οι κίνδυνοι θα πρέπει να εποπτεύονται, 
αναθεωρούνται και προσαρμόζονται τακτικά, ανάλογα με τις 
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εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης, ώστε να διασφαλίζεται η 
συνεχής αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων, του κώδικα 
δεοντολογίας και του προγράμματος ή των μέτρων συμμόρφωσης 
της επιχείρησης. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας επιχείρησης θα πρέπει 
να αναθεωρείται περιοδικά η αξιολόγηση κινδύνου (τουλάχιστον 
μία φορά τον χρόνο). Ως συνήθη κανόνα θα πρέπει η επιχείρησή 
σας, επίσης, να διασφαλίζει την επικαιροποίηση του προγράμματός 
της έπειτα από οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στις διαδικασίες 
της, η οποία θα επηρέαζε το εν λόγω πρόγραμμα (π.χ. μια αλλαγή 
στη δομή της επιχείρησης ή μια συγχώνευση με άλλη 
επιχειρηματική οντότητα).  

iv. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όλες οι δραστηριότητες, μικρής ή 
μεγάλης κλίμακας, που σχετίζονται με την αξιολόγηση κινδύνου και 
διεξάγονται από την επιχείρησή σας να καταγράφονται σε 
καταλόγους ή πίνακες κινδύνων, ώστε να αποτυπώνονται τα μέτρα 
που λαμβάνει η επιχείρησή σας. Η πρόβλεψη ενός αρχείου 
χρονολογικής χαρτογράφησης του προγράμματος κατά της 
διαφθοράς (όπου π.χ. εμφαίνονται οι αλλαγές που ενδεχομένως 
έχει υποστεί το εν λόγω πρόγραμμα με το πέρασμα του χρόνου) θα 
αποδειχθεί χρήσιμη για την κατανόηση της εξέλιξης των 
επιχειρηματικών σας πρακτικών και της εν γένει επιτυχίας της 
αξιολόγησης κινδύνων. 

2. Ανάπτυξη ενός σαφούς μηνύματος κατά της Διαφθοράς 

Μια αποτελεσματική επιχειρηματική πολιτική κατά της διαφθοράς 
πρέπει να περιλαμβάνει ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα, που θα 
διακηρύττει ρητά τη μηδενική ανοχή στις πρακτικές διαφθοράς. 
Αυτό το μήνυμα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο, δίχως να 
επιτρέπει τη γένεση αμφιβολιών ή παρανοήσεων εκ μέρους των 
εργαζομένων της επιχείρησης ή τρίτων εταίρων. Εσφαλμένη 
διατύπωση του εν λόγω μηνύματος, η οποία ενδεχομένως 
επιτρέπει μία δυσμενή για τον σκοπό πάταξης της διαφθοράς 
ερμηνεία του, καθώς και αμέλεια ως προς την ενημέρωση των 
εργαζόμενων για την άτεγκτη στάση της επιχείρησης ενάντια στη 
διαφθορά,  θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη σε βάρος της 
επιχείρησής σας, αν οι εργαζόμενοί σας κατηγορηθούν ενώπιον της 
δικαιοσύνης ως συμμέτοχοι σε δωροδοκία ή  σχετικές πράξεις. Η 
σαφής διατύπωση του μηνύματος κατά της διαφθοράς και η 
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ανεπιφύλακτη στάση της επιχείρησής σας ενάντια στη διαφθορά δε 
θα πρέπει να επιτρέπει υπεκφυγές σε τυχόν περιπτώσεις 
δωροδοκίας, τύπου διεφθαρμένων επιχειρηματικών παραδόσεων ή 
αντίστοιχων χρόνιων παράτυπων πρακτικών: «τίποτα δε γίνεται σε 
αυτή τη χώρα χωρίς δωροδοκία», «όλοι το κάνουν», «ο εταίρος μας 
δωροδόκησε, όχι εμείς».18 

Είναι, επίσης, σημαντικό η επιχείρησή σας να μεταφέρει στους 
εργαζομένους της, ειδικά στους ιδιαίτερα εκτιθέμενους σε 
υποκινήσεις προς δωροδοκία, το μήνυμα ότι οι επιπτώσεις εάν 
ενδώσουν σε αυτήν θα αποδειχτούν πολύ πιο σοβαρές από τις 
συνέπειες της απόρριψης τέτοιων προσφορών. Στόχος αυτής της 
ενημέρωσης είναι επίσης να ακολουθήσουν τη διαδικασία 
αναφοράς του περιστατικού. Ενδεικτικά, το 85% των 
συμμετεχόντων στην Έρευνα του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένου του 
83% των ΜΜΕ, υποστήριξε ότι οι επιπτώσεις στη φήμη  μιας 
επιχείρησης όταν εκτέθηκε ως εμπλεκόμενη σε πρακτικές 
διαφθοράς στην Ελλάδα ήταν σημαντικές ή πολύ σημαντικές. Ως εκ 
τούτου είναι σημαντικό η επιχείρηση να προστατεύεται από 
οποιαδήποτε έκθεση σε πράξεις και συμπεριφορές διαφθοράς. Το 
πρώτο βήμα είναι να διασφαλίσετε ότι το μήνυμα ενάντια στη 
διαφθορά μεταφέρεται με σαφήνεια σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη.  

Υποστήριξη και δέσμευση από την ηγεσία της εταιρείας σας 

Η συνεχής υποστήριξη και δέσμευση των διοικητικών στελεχών της 
επιχείρησής σας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της επιτυχούς 
εφαρμογής και της τήρησης της επιχειρηματικής πολιτικής σας 
κατά της διαφθοράς. Η εν λόγω δέσμευση πρέπει να μεταφέρεται 
από τους ανώτατους διοικητικούς υπαλλήλους (πχ. ιδιοκτήτες, 
διευθύνων σύμβουλος, διοικητικό συμβούλιο κτλ.) σε όλους τους 
απασχολούμενους στην επιχείρηση. 

Η ηγεσία και εν γένει τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησής σας 
πρέπει: 

                                                      
18 Transparency International UK (2013), “PowerPoint Slides”, in Doing 

Business without Bribery: Anti-Bribery Training, London. 
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 Να δώσουν έμφαση στη σαφή δήλωση της μηδενικής ανοχής 
κατά της διαφθοράς τόσο σε εσωτερικό επίπεδο (πχ. 
πρόσληψη υπαλλήλων, εκπαιδεύσεις, συνελεύσεις μετόχων, 
συναντήσεις των μεσαίων διοικητικών στελεχών κτλ.) όσο 
και σε εξωτερικό επίπεδο (συνέδρια, συναντήσεις 
επιχειρηματικών εταίρων κτλ.).  

 Να εκφράζουν τη στήριξή τους σε εργαζομένους, που έχουν 
ήδη έρθει αντιμέτωποι με φαινόμενα υποκίνησης  προς 
δωροδοκία και να επαινούν όσους έλαβαν την πρωτοβουλία 
αναφοράς του φαινομένου στη διοίκηση ή στο αντίστοιχο 
αρμόδιο πρόσωπο στην επιχείρηση (νομικός σύμβουλος).  

 Να δημοσιεύουν δημόσιες εκθέσεις σχετικές με τις 
πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς, ανεξαρτήτως του 
μεγέθους τους. Ένα αντίγραφο της πολιτικής, των 
διαδικασιών και των συνεργατικών δράσεων (με ΜΚΟ, 
οργανώσεις επιχειρήσεων, συλλογικές πρωτοβουλίες κτλ.) 
μηδενικής ανοχής της επιχείρησής σας στη διαφθορά μπορεί 
να διατίθεται δημόσια στην ιστοσελίδα ή στο ενημερωτικό 
δελτίο της επιχείρησης. 

Όσον αφορά τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τα ανώτερα διοικητικά 
στελέχη συνήθως δεν έχουν την ευκαιρία να έρχονται σε τακτική 
επαφή με τον κάθε εργαζόμενο. Σε αυτήν την περίπτωση είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να μεταδίδεται το μήνυμα στα μεσαία 
διοικητικά στελέχη, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν τη δέσμευση 
των ανώτερων διοικητικών στελεχών στους εργαζομένους που 
υπάγονται στη δικαιοδοσία τους.  

Όσον αφορά τις μικρότερες επιχειρήσεις,  μια οικογένεια ή ένα 
άτομο ενδέχεται να αποτελούν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη 
αυτών. Αυτό μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά επωφελές, καθώς 
επιτρέπει μια πιο άμεση και προσωπική επικοινωνία με τους 
εργαζομένους και τους επιχειρηματικούς εταίρους. Η δυνατότητα 
της πιο συχνούς επαφής μεταξύ εργαζομένων και ανώτερων 
διοικητικών στελεχών  συνεπάγεται, ωστόσο, ότι η ανώτερη 
διοίκηση είναι πιο ορατή. Οι εργαζόμενοι μπορεί να ελέγχουν 
εξονυχιστικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεών σε δύσκολες 
καταστάσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσε να επηρεαστεί 
αρνητικά  η γενική νοοτροπία ακεραιότητας της επιχείρησης σας, 
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οδηγώντας κατά συνέπεια στην αναποτελεσματική εφαρμογή του 
προγράμματός σας κατά της διαφθοράς. Συνεπώς, η ανώτερη 
διοίκηση θα πρέπει να δρα ως ισχυρό και εμφανές πρότυπο, ώστε 
να αποτελεί το παράδειγμα δεοντολογικής επιχειρηματικής 
συμπεριφοράς. 

Παράδειγμα σαφούς μηνύματος κατά της διαφθοράς - WIND 
Hellas 

«Η επιχείρηση αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε 
μορφή διαφθοράς. Δεν προσφέρουμε ούτε 
λαμβάνουμε οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί ως 
υποκίνηση προς διαφθορά. Ποτέ δεν πρέπει να 
δεχόμαστε ή να προσφέρουμε οποιαδήποτε 
μορφή δωροδοκίας, διευκόλυνσης μέσω 
πληρωμής (πχ. πληρωμή προς έναν κυβερνητικό 
αξιωματούχο ώστε να επιταχύνει μια 
διαδικασία), ή άλλη μορφή ανάρμοστης 
συναλλαγής. Η αποδοχή ή η προσφορά 
δωροδοκίας, εκτός από παράβαση του Κώδικα 
Δεοντολογίας, συνιστά επίσης και νομικό 
αδίκημα και μπορεί να επισύρει σοβαρή τιμωρία 
ή ακόμη και φυλάκιση». 

Wind Hellas, Κώδικας Δεοντολογίας, 2012 

3. Το Πεδίο Εφαρμογής του Προγράμματός σας κατά της 
Διαφθοράς: Αποσαφήνιση των φαινομένων Διαφθοράς και 
Αντιμετώπιση Συγκεκριμένων Τομέων Κινδύνου 

Δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία σχετικά με συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, οι οποίες θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στην 
έννοια της διαφθοράς, γεγονός που οδηγεί σε αντίστοιχη 
πολυμορφία των εκφάνσεών της. Ένας συνήθης ορισμός είναι η 

https://www.wind.gr/files/1/Wind_v2/etaireia/PDF/36pgs_Deontologia_web.pdf.pdf


GUIDELINES ON CORPORATE COMPLIANCE FOR COMPANIES IN GREECE │ 21 
 

      

«κατάχρηση δημόσιας ή ιδιωτικής εξουσίας για προσωπικό 
όφελος».19 

Κατά τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής και των 
συμπεριφορών διαφθοράς τις οποίες αναμένεται να καλύψει το 
πρόγραμμα συμμόρφωσης της επιχείρησής σας ενάντια στη 
διαφθορά, η επιχείρησή σας θα πρέπει να αξιοποιήσει τη δική της 
αξιολόγηση κινδύνου διαφθοράς, το ισχύον ελληνικό νομοθετικό 
πλαίσιο, καθώς και τις διεθνείς οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές 
(Βλ. Παράρτημα Ι και ΙΙ). Αν η επιχείρησή σας διαθέτει 
περιορισμένους πόρους, θα πρέπει να θέσει προτεραιότητες και να 
διαχειριστεί τις πιο διαδεδομένες μορφές διαφθοράς που 
αντιμετωπίζει.20 

Πρώτον, η επιχείρησή σας πρέπει να ενημερωθεί αναφορικά με τη 
σχετική ελληνική νομοθεσία ενάντια στη διαφθορά. Σε αυτό το 
πλαίσιο, οφείλει να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες δράσεις προς 
διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, 
απαγορεύοντας κάθε μορφή ενεργητικής, παθητικής δωροδοκίας, 
δωροδοκίας αλλοδαπών, καθώς επίσης και αθέμιτης χρήσης 
επιρροής (Βλέπε Παράρτημα Ι). Η επιχείρησή σας θα πρέπει να 
θεσπίσει μέτρα ώστε να ενημερώνεται συνεχώς για οποιαδήποτε 
νομοθετική αλλαγή ενάντια στη διαφθορά. Αυτές οι διαδικασίες 
ενδεχομένως φαντάζουν καταρχάς απαιτητικές, αλλά η μη 
συμμόρφωση με τους νόμους ενάντια στη διαφθορά εκθέτει την 
επιχείρησή σας σε ακόμη δυσμενέστερες συνέπειες σε επίπεδο 

                                                      
19 Για παράδειγμα διεθνείς συμβάσεις χαρακτηρίζουν ως αδικήματα μια 

σειρά συμπεριφορών διαφθοράς, όπως τη δωροδοκία ημεδαπών και 
αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών και την αθέμιτη χρήση επιρροής 
(Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης), τη δωροδοκία αλλοδαπών 
δημόσιων λειτουργών (Σύμβαση του ΟΟΣΑ), την υπεξαίρεση, την 
παράνομη ιδιοποίηση, την παρακώλυση του έργου της δικαιοσύνης 
(Σύμβαση του ΟΗΕ). Βλέπε επίσης ΟΟΣΑ (2008), Corruption: a glossary of 
international standards in criminal law, σ. 22. 

20 UN Convention against Corruption; International Chamber of Commerce 

Rules of Conduct, the World Economic Forum/Partnering Against 
Corruption Initiative and the Business Principles for Countering Bribery, 
and the Wolfsberg AML Principles. 

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/41194428.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/41194428.pdf
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φήμης και νομικών συνεπειών. Μέθοδοι ενημέρωσης για τις 
εξελίξεις περιλαμβάνουν τον έλεγχο πηγών ενημέρωσης στο 
διαδίκτυο και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται 
από επιχειρηματικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις και 
κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές. 

Ελληνική Νομοθεσία 

Το παρόν έγγραφο για τις βέλτιστες πρακτικές και 
οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες 
επικεντρώνονται στη δωροδοκία δημόσιων 
λειτουργών, αλλά πολλά από τα μέτρα που 
περιγράφονται εδώ, τυγχάνουν εφαρμογής και 
στον ιδιωτικό τομέα.  

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η έννοια 
της ενεργητικής δωροδοκίας αντιστοιχεί σε μια 
κατάσταση κατά την οποία ένα πρόσωπο, 
προσφέρει, υπόσχεται, ή παρέχει, άμεσα ή μέσω 
τρίτου, οποιασδήποτε φύσης  αθέμιτο ωφέλημα  
για τον εαυτό του ή για άλλον ως αντάλλαγμα για 
πράξη ή παράλειψη (μελλοντική ή ήδη 
τετελεσμένη) η οποία είτε ανάγεται είτε 
αντίκειται στην άσκηση των καθηκόντων του 
προσώπου Χ.   

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η έννοια 
της παθητικής δωροδοκίας αντιστοιχεί σε μια 
κατάσταση κατά την οποία το πρόσωπο Χ, ζητεί, 
λαμβάνει ή αποδέχεται, άμεσα ή μέσω τρίτου, 
για τον εαυτό του ή για άλλον, την υπόσχεση 
παροχής  αθέμιτου ωφελήματος οποιασδήποτε 
φύσης  ως αντάλλαγμα για πράξη ή παράλειψη 
(μελλοντική ή ήδη τετελεσμένη) η οποία είτε 
ανάγεται είτε αντίκειται στην άσκηση των 
καθηκόντων του.  

Στις παραπάνω περιπτώσεις ενεργητικής και 
παθητικής δωροδοκίας, το πρόσωπο Χ μπορεί να 
είναι ημεδαπός ή αλλοδαπός δημόσιος 
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λειτουργός[1], δικαστικός λειτουργός[2], πολιτικός 
αξιωματούχος[3] ή οποιοσδήποτε από τον 
ιδιωτικό τομέα[4].  

Η έννοια της αθέμιτης χρήσης επιρροής αφορά 
μια τριμερή σχέση. Πιο συγκεκριμένα αντιστοιχεί 
σε μια κατάσταση κατά την οποία ένα πρόσωπο Α 
υπόσχεται, προσφέρει, ή παρέχει  σε ένα 
πρόσωπο Β, άμεσα ή μέσω τρίτου, για το ίδιο ή 
για τρίτο πρόσωπο, ωφέλημα οποιασδήποτε 
φύσης ως αντάλλαγμα για την άσκηση αθέμιτης 
επιρροής από το τελευταίο προς το πρόσωπο Γ. 
Το αντάλλαγμα δεν απαιτείται να είναι αθέμιτο 
αλλά να αποβλέπει σε πράξη ή παράλειψη του 
προσώπου Γ η οποία ανάγεται στην άσκηση των 
καθηκόντων του.[5] Σε μια τέτοια κατάσταση, το 
πρόσωπο Γ μπορεί να είναι πολιτικός 
αξιωματούχος[6], ημεδαπός δημόσιος 
λειτουργός[7], δικαστής, ένορκος ή διαιτητής[8]. 

                                                      
[1] Άρθρα 235 και 236 του Ποινικού Κώδικα. 

[2] Άρθρο 237 του Ποινικού Κώδικα. 

[3] Άρθρα 159 και 159A του Ποινικού Κώδικα. Η έννοια του «πολιτικού 
αξιωματούχου» αναφέρεται στον Πρωθυπουργό, τα μέλη της κυβέρνησης, 
τους υφυπουργούς, τους περιφερειάρχες, τους αντιπεριφερειάρχες τους 
δημάρχους, τα μέλη της Βουλής, τα συμβούλια τοπικής αυτοδιοίκησης και 
τις επιτροπές τους, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

[4] Άρθρο 237B του Ποινικού Κώδικα. 

[5] Άρθρο 237A του Ποινικού Κώδικα. 

[6] Άρθρο 159 του Ποινικού Κώδικα. Η έννοια του «πολιτικού 
αξιωματούχου» αναφέρεται στον Πρωθυπουργό, τα μέλη της κυβέρνησης, 
τους υφυπουργούς, τους περιφερειάρχες, τους αντιπεριφερειάρχες τους 
δημάρχους, τα μέλη της Βουλής, τα συμβούλια τοπικής αυτοδιοίκησης και 
τις επιτροπές τους, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

[7] Άρθρο 235(1) του Ποινικού Κώδικα. 
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Αθέμιτη χρήση επιρροής υπάρχει και στην 
περίπτωση που το πρόσωπο Β ζητεί το ωφέλημα. 

Η ελληνική νομοθεσία αναφέρεται στην έννοια 
του «ωφελήματος οποιασδήποτε φύσης».[9]  Ως 
εκ τούτου το ωφέλημα μπορεί να είναι υλικής ή 
ηθικής φύσης. Παραδείγματα ωφελημάτων 
δωροδοκίας αποτελούν οι πληρωμές σε μετρητά, 
τα κοσμήματα, τα ταξίδια αναψυχής, η 
ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών, η θέση 
σε μια επιχείρηση ή ακόμα και η αποδοχή 
υποψηφίου σε πανεπιστήμιο. 

Για τα σχετικά άρθρα του ελληνικού Ποινικού 
Κώδικα, παρακαλούμε ανατρέξτε στο Παράρτημα 
1.  

Το έγγραφο των βέλτιστων πρακτικών και οι 
κατευθυντήριες οδηγίες επικεντρώνονται επίσης 
στη δωροδοκία δημόσιων λειτουργών, αλλά 
πολλά από τα μέτρα που περιγράφονται σε αυτά 
εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις δωροδοκίας 
μεταξύ μερών του ιδιωτικού τομέα. 

4. Λεπτομερείς Πολιτικές για Συγκεκριμένους Τομείς 
Κινδύνου 

Η κατάστρωση λεπτομερών πολιτικών σχετικά με την 
καταπολέμηση ειδικών μορφών διαφθοράς στις οποίες η 
επιχείρησή σας είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη, δίνει καθοριστικές 
κατευθυντήριες γραμμές στους εργαζομένους σας και στέλνει 
ισχυρό μήνυμα σε τρίτους.  

Στο πλαίσιο της Έρευνας των Ενδιαφερομένων Μερών του 
Ιδιωτικού Τομέα, το 67% των ΜμΕ δήλωσε ότι η διαφθορά 

                                                                                                                                         
[8] Άρθρο 237(1) του Ποινικού Κώδικα. 

[9] Άρθρα 236 and 159A του Ποινικού Κώδικα. 
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αποτέλεσε είτε σημαντικό είτε πολύ σημαντικό πρόβλημα για 
εκείνους, ενόσω δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στην Ελλάδα. 

Λαμβάνοντας υπόψη την Έρευνα των Ενδιαφερομένων Μερών του 
Ιδιωτικού Τομέα και τις Συναντήσεις Διαβούλευσης, οι ελληνικές 
ΜμΕ φρονούν ότι οι πιο διαδεδομένες μορφές διαφθοράς 
περιλαμβάνουν: την προσοδοθηρία δημόσιων λειτουργών και 
άλλες παρόμοιες αξιώσεις αξιωματούχων για την απόκτηση 
οικονομικού οφέλους από επιχειρήσεις, την ενεργητική και 
παθητική δωροδοκία δημόσιων λειτουργών, την πολιτική 
διαφθορά και την άσκηση πιέσεων. Η χρηματοδότηση πολιτικών 
κομμάτων από επιχειρήσεις, οι δωρεές και συνεισφορές προς 
κόμματα και πολιτικούς, η δωροδοκία αλλοδαπών δημοσίων 
λειτουργών και η απόκτηση πελατείας από το κράτος21 
αναφέρθηκαν, επίσης, ως συνήθεις μορφές διαφθοράς.  

Εντούτοις, πολλές ΜμΕ αναγνώρισαν ότι δεν διαθέτουν μέτρα για 
την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ενώ το 31% των ΜμΕ έχει 
υιοθετήσει κώδικες δεοντολογίας για την απαγόρευση της 
διαφθοράς, μόνο το 23% διαθέτει σαφή και συγκεκριμένη ρήτρα 
απαγόρευσης των φαινομένων διαφθοράς στο πρόγραμμα 
εταιρικής συμμόρφωσης. Αναφορικά με συγκεκριμένα πεδία 
κινδύνου, τα εξής δεδομένα προκύπτουν από την έρευνα: 

 το 36% διαθέτει λεπτομερείς κανονισμούς για τη σύγκρουση 
συμφερόντων.  

 το 34% των επιχειρήσεων διαθέτει λεπτομερείς κανονισμούς 
για συγκεκριμένα είδη εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των 
δώρων, της φιλοξενίας, των ταξιδιών αναψυχής πελατών, 
των πολιτικών συνεισφορών, των φιλανθρωπικών δωρεών 
και χορηγιών).  

                                                      
21 Πρόκειται για έναν τύπο πολιτικής διαφθοράς όταν κρατικοί 

αξιωματούχοι εμπλέκονται σε επιχειρήσεις για να διασφαλίσουν τον 
γενικό έλεγχο των αγορών που υπάγονται στις αρμοδιότητές τους, 
δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα οι εκπρόσωποι της 
υπηρεσίας να αποκτούν προσόδους ανάλογα με τη διαβάθμισή τους στη 
θεσμική ιεραρχία.  



26 │ GUIDELINES ON CORPORATE COMPLIANCE FOR COMPANIES IN GREECE  
 

      
    

 μόνο το 16% των ΜμΕ έχει υιοθετήσει λεπτομερείς 
κανονισμούς για πληρωμές διευκόλυνσης. 

 το 15% εξ αυτών αφορά κανονισμούς σχετικά με την 
υποκίνηση σε δωροδοκία και τον εκβιασμό. 

Δεδομένης της ελληνικής πραγματικότητας και των διεθνών 
βέλτιστων πρακτικών, το πρόγραμμά σας ενάντια στη διαφθορά θα 
πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερείς πολιτικές για τα  άνωθι 
κατονομαζόμενα πεδία κινδύνου. 

Επιπλέον, η αξιολόγηση κινδύνου διαφθοράς της επιχείρησής σας 
μπορεί να αναδείξει την ανάγκη καταπολέμησης περισσοτέρων 
περιπτώσεων,22 όπως «μίζες»,23 άσκηση πιέσεων, νομιμοποίηση 
παρανόμων εσόδων, υπεξαίρεση και ζητήματα, που προκύπτουν 
κατά τη διάρκεια συγχωνεύσεων και εξαγορών. 

Πληρωμές διευκόλυνσης 

Οι πληρωμές διευκόλυνσης είναι πληρωμές μικρής αξίας, που 
καταβάλλονται σε δημόσιους λειτουργούς, συνήθως λειτουργούς 
χαμηλού ιεραρχικού βαθμού και εισοδήματος, για να διασφαλιστεί 
ή να επιταχυνθεί η εκτέλεση μιας καθιερωμένης διαδικασίας ή 
αναγκαίας δράσης την οποία δικαιούται ο πληρωτής. Τέτοιου 
είδους πληρωμές αναφέρονται συνήθως ως πληρωμές 
«διευκόλυνσης», «επιτάχυνσης», «γρηγορόσημο» ή «λάδωμα».24 

                                                      
22 UN Convention against Corruption and on various voluntary instruments; 

International Chamber of Commerce Rules of Conduct, the World 
Economic Forum/Partnering Against Corruption Initiative and the Business 
Principles for Countering Bribery, and the Wolfsberg AML Principles. 

23 Οι μίζες είναι δωροδοκίες που παρέχονται από τον προμηθευτή στον 

αγοραστή και αντιστοιχούν σε ένα μέρος της αμοιβής σύμφωνα με το 
συμβόλαιο ανάθεσης. Καταβάλλονται αφού η σύμβαση έχει ήδη ανατεθεί 
στον πελάτη. 

24 Η διευκόλυνση μέσω πληρωμών δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις στις 

οποίες ένας δημόσιος λειτουργός απειλεί την υγεία ή τη σωματική 
ακεραιότητα ενός ατόμου αν δεν λάβει πληρωμή. Τέτοιες πληρωμές δεν 
πραγματοποιούνται με πρόθεση διαφθοράς. Επίσης, σε πολλές 
περιπτώσεις τέτοιες πληρωμές δεν αποτελούν πληρωμές που 
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Οι ελληνικές αρχές κρίνουν τέτοιου είδους πληρωμές ως 
παράνομες.25 Ωστόσο, ορισμένοι συμμετέχοντες στις Συναντήσεις 
Διαβούλευσης επιβεβαίωσαν ότι αυτό το είδος δωροδοκίας 
συνηθίζεται στην Ελλάδα και αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα 
παραδείγματα διευκολύνσεων μέσω πληρωμών μικρής αξίας στα 
τελωνεία για διάσχιση των συνόρων ή επιτάχυνση της έκδοσης 
αδειών. Το γεγονός ότι μόνο το 16% των ελληνικών ΜμΕ έχει 
υιοθετήσει λεπτομερείς κανονισμούς για την αντιμετώπιση των 
πληρωμών διευκόλυνσης εγείρει σημαντικές ανησυχίες.  

Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρήσουν μια στάση 
μηδενικής ανοχής στις διευκολύνσεις μέσω πληρωμών. Θα πρέπει, 
στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου τους, να προσδιορίσουν τις 
επιχειρηματικές επαφές και διαδικασίες, στις οποίες εμπλέκονται 
και ενδέχεται να οδηγήσουν σε διευκολύνσεις μέσω πληρωμών. 
Έπειτα οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόσουν κατάλληλους 
ελέγχους και διαδικασίες για να εξαλείψουν αυτού του είδους τις 
πληρωμές.26 

Παράδειγμα δωροδοκίας αλλοδαπών - Cablel 

«Η διαφθορά απαγορεύεται από τις διεθνείς 
συνθήκες, την εθνική νομοθεσία και τον 
Εσωτερικό Κανονισμό  μας. Σε συμμόρφωση με 
τους νόμους κατά της διαφθοράς και της 
δωροδοκίας στις χώρες στις οποίες  
δραστηριοποιούμαστε, δεν  επιτρέπουμε  καμία  
μορφή  δωροδοκίας  ανάμεσα  στους  
εργαζομένους,  επαγγελματικούς  εταίρους  ή  
οποιαδήποτε  άλλη  επαγγελματική  πρακτική,  η  
οποία  θα  μπορούσε  να  δημιουργήσει την 

                                                                                                                                         
πραγματοποιούνται για τη διασφάλιση «καθιερωμένων κυβερνητικών 
δράσεων». 

25 Greece Phase 3bis Report paras. 48-49 

26 OECD, UNODC, World Bank (2013), Anti-Corruption Ethics and 

Compliance Handbook for Companies. 

http://www.oecd.org/corruption/anti-corruption-ethics-and-compliance-handbook-for-business.htm
http://www.oecd.org/corruption/anti-corruption-ethics-and-compliance-handbook-for-business.htm
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εντύπωση ανάρμοστης επιρροής.» 

Cablel: Ελληνικά Καλώδια, Κώδικας Δεοντολογίας, 
2015 

 

Παράδειγμα πολιτικής άσκησης πιέσεων - Coca Cola Hellas 

«Πρέπει να εξασφαλίσετε προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση από τον Αρμόδιο Νομικό Σύμβουλο 
προτού συνάψετε μια συμφωνία για την προβολή 
των θέσεων της Εταιρείας για ζητήματα που την 
αφορούν. Όλες οι συμφωνίες τέτοιου είδους 
πρέπει να τεκμηριώνονται πλήρως και 
προσεκτικά και πρέπει να περιλαμβάνουν σαφείς 
και αναλυτικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, 
τιμολόγια από την Εταιρεία ή το πρόσωπο που 
ασκεί τέτοια δραστηριότητα για την Εταιρεία και 
έγγραφο προϊόν εργασίας, το οποίο τεκμηριώνει 
τη συμφωνία. Μην προσλαμβάνετε συμβούλους 
για την προβολή των θέσεων της Εταιρείας για 
ζητήματα που την αφορούν προτού ολοκληρωθεί 
ο απαιτούμενος έλεγχος σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Ενότητα V της παρούσας 
Πολιτικής. Επιπλέον, πρέπει να διενεργούνται 
περιοδικοί και λεπτομερείς λογιστικοί έλεγχοι 
όλων των συμφωνιών αυτού του είδους. Ένας εν 
ενεργεία κρατικός αξιωματούχος δεν πρέπει ποτέ 
να προσλαμβάνεται για την εκτέλεση υπηρεσιών 
προβολής των θέσεων της Εταιρείας για ζητήματα 
που την αφορούν ή πολιτικής προώθησης αυτών 
εξ ονόματος της Εταιρείας.» 

Coca-Cola Hellenic Bottling Company A.G., 
Πολιτική Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και 
Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης, 2012-2015 

http://www.cablel.com/ckfinder/userfiles/files/%CE%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82%20Cablel%C2%AE%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%B1%2C%20%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82%20%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%286_3%29.pdf
http://gr.coca-colahellenic.com/media/3010/2015_anti-briberypolicy_gr.pdf
http://gr.coca-colahellenic.com/media/3010/2015_anti-briberypolicy_gr.pdf
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Ειδικές δαπάνες όπως δώρα, φιλοξενία, δωρεές και χορηγίες  

Δώρα, φιλοξενία, χορηγίες, δωρεές και ειδικά έξοδα, όπου 
εμπλέκονται γενικά τρίτα πρόσωπα, ενδέχεται να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και αρωγή επιχειρηματικών 
σχέσεων. Ωστόσο, πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρές διαδικασίες 
για να αποφευχθούν καταστάσεις, στις οποίες είτε αυτές οι 
παροχές επηρεάζουν αθέμιτα τις πράξεις και τις αποφάσεις 
κάποιου επιχειρηματικού συνεργάτη ή κάποιου δημόσιου 
λειτουργού είτε επιφέρουν αθέμιτο όφελος στον πληρωτή. 

Δώρα και φιλοξενία 

Το έθιμο των δώρων και της φιλοξενίας είναι καθιερωμένο στην 
επιχειρηματική νοοτροπία. Ωστόσο, οι κανονισμοί σε αυτόν τον 
τομέα είναι ελλιπείς.27 Σε αυτήν την περίπτωση, η επιχείρησή σας 
πρέπει να χαράξει μια σαφή διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
παραδεκτών και παράνομων συμπεριφορών.  

Λαμβάνοντας υπόψη το δικό σας επιχειρηματικό περιβάλλον, η 
επιχείρησή σας πρέπει να αναπτύξει μια πολιτική δώρων και 
φιλοξενίας, καθώς επίσης και σχετικούς ελέγχους και διαδικασίες, 
ώστε να διασφαλίσει ότι τα δώρα και η φιλοξενία είναι λογικά και 
πραγματοποιούνται καλόπιστα. Η πολιτική σας πρέπει να παράσχει 
σαφείς οδηγίες στους εργαζομένους σας, ώστε να καταστεί δυνατή 
η διαφοροποίηση μεταξύ της νόμιμης, ευγενικής προσφοράς 
δώρων και φιλοξενίας και προσφορών, που ενδέχεται να 
χαρακτηριστούν ως δωροδοκία.  

 Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα της επιχείρησής σας 
ενάντια στη διαφθορά θα πρέπει να απαιτεί τα δώρα να μην 
καταβάλλονται ποτέ σε μετρητά· επιπλέον, ενδείκνυται να 
απαιτείται η καταγραφή όλων των δώρων σε μια κεντρική 
βάση δεδομένων, μέσω της οποίας θα παρακολουθούνται οι 
εν λόγω δραστηριότητες, ιδανικά σύμφωνα με το πλαίσιο 
και τις διαδικασίες του λογιστικού της επιχείρησής σας.  

                                                      
27 GRECO 4th Round Evaluation Report (2015), σ.15. 
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 Το πρόγραμμά σας θα πρέπει να αποσαφηνίζει ποιά είδη 
δώρων και φιλοξενίας είναι αποδεκτά και ποιά όχι.28 

  Ένα λογικό χρηματικό όριο μπορεί να προβλέπεται από τους 
κανόνες, πέραν του οποίου τα δώρα και η φιλοξενία 
απαγορεύονται ή υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης από τη 
διοίκηση. Η συγκεντρωτική τιμή των δώρων ενός 
εργαζόμενου στο πλαίσιο μιας χρονικής περιόδου πρέπει, 
επίσης, να είναι περιορισμένη, ώστε να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τους νόμους και τις πρακτικές ενάντια στη 
διαφθορά. 

 Μια διαδικασία έγκρισης σε επίπεδο κεντρικής διαχείρισης 
μπορεί να διασφαλίσει τη συνεκτική εφαρμογή του 
προγράμματος. 

 Η πολιτική της επιχείρησής σας πρέπει να αποθαρρύνει έναν 
επιχειρηματικό συνεργάτη ή έναν δημόσιο λειτουργό από το 
να συνοδεύεται από σύζυγο ή καλεσμένο ή θα πρέπει να 
απαιτεί ο δημόσιος λειτουργός να καλύπτει ο ίδιος τα 
πρόσθετα έξοδα. 

 Πιο αυστηροί κανονισμοί θα πρέπει να ισχύουν για 
εργαζομένους που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε κινδύνους 
διαφθοράς. 

 Αν η επιχείρηση σας δραστηριοποιείται σε χώρα του 
εξωτερικού, η πολιτική δώρων και φιλοξενίας θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στη χώρα αυτή. 

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένοι προβληματισμοί που 
δύνανται να ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση της 
καταλληλότητας ενός συγκεκριμένου δώρου ή φιλοξενίας: 

1. Ποιός είναι ο λόγος και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της 
προσφοράς του δώρου ή της φιλοξενίας; 

                                                      
28 Society of Corporate Compliance and Ethics, The Complete Compliance 

and Ethics Manual 2014, p. 5.112; GRECO 4th Evaluation Report (2015), 
σ. 15. 
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Πρόκειται για μια απλή πράξη ευγένειας εκ μέρους της επιχείρησης 
ή  αυτή αποσκοπεί στην άσκηση επιρροής στον παραλήπτη υπέρ 
της επιχείρησής σας κατά τη λήψη μιας απόφασης; Θα μπορούσε 
να θεωρηθεί εύλογα ότι το δώρο ή η φιλοξενία ασκεί τέτοια 
επιρροή; 

Θα μπορούσε αυτό το δώρο ή η φιλοξενία να επηρεάσει ή να 
θεωρηθεί εύλογα ότι επηρεάζει το αποτέλεσμα επιχειρηματικών 
συναλλαγών ή μιας διαδικασίας προμηθειών ή να οδηγήσει σε  
αθέμιτο ωφέλημα;  

2. Πότε προσφέρεται το δώρο ή η φιλοξενία; Μπορεί να μην είναι η 
κατάλληλη χρονική στιγμή όταν λαμβάνονται επιχειρηματικές 
αποφάσεις σχετικές με την επιχείρησή σας, όπως κατά τη διάρκεια 
μιας διαδικασίας υποβολής προσφορών ή ανανέωσης μιας 
σύμβασης.  

3. Ποιό είναι το κόστος και η συχνότητα του δώρου ή της 
φιλοξενίας; Τα δώρα πρέπει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να είναι 
μικρής αξίας και ήσσονος σημασίας για τον παραλήπτη. Διαδοχικά 
μικρά δώρα μπορούν αθροιστικά, σε βάθος χρόνου να οδηγήσουν 
σε σημαντικά κέρδη.  

4. Το δώρο ή η φιλοξενία είναι κατάλληλο δεδομένων των 
δυνατοτήτων του παραλήπτη (ειδικά αν απευθύνεστε σε 
δημόσιους λειτουργούς);  

5. Αν το δώρο ή η φιλοξενία αφορά αλλοδαπούς τρίτους ή αν 
λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό, τι είναι επιτρεπτό σύμφωνα με την 
τοπική νομοθεσία; 

Παραδείγματα πολιτικής δώρων 

ΒΙΑΝΕΞ: «Τα δώρα και η ψυχαγωγία, ακόμη κι αν 
προσφέρονται με τα πιο αγνά κίνητρα 
προσωπικής  ή επαγγελματικής φιλίας, μπορεί να 
παρερμηνευτούν και να προκαλέσουν αθέμιτο 
επηρεασμό. Δεν  πρέπει  να  αποδεχόμαστε  δώρα  
ή  προσφορές  ψυχαγωγίας,  που  μπορεί  να  
εγείρουν αμφιβολίες  ως προς  την  προσωπική  
μας  ακεραιότητα  ή  την  ανεξαρτησία  των  
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ΒΙΑΝΕΞ και ΒΙΑΝ.»  

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., ΒΙΑΝ Α.Ε., Κώδικας Επιχειρηματικής 
Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας 

Μύλοι Λούλη: «Τα επαγγελματικά δώρα πρέπει 
να είναι νόμιμα, εξουσιοδοτημένα και κατάλληλα. 
Απαγορεύεται η παροχή, προσφορά ή αποδοχή 
οποιουδήποτε δώρου που εξυπηρετεί ανάρμοστα 
τις όποιες επιχειρηματικές αποφάσεις  και  
επηρεάζει  την  επιχειρηματική κρίση. Ωστόσο, σε  
ορισμένες  περιπτώσεις μπορείτε να ανταλλάξετε 
επαγγελματικά δώρα με σκοπό την προαγωγή της 
καλής πίστης, με την προϋπόθεση ότι: το δώρο 
έχει συμβολική αξία (μέχρι 10€) και το δώρο έχει 
εγκριθεί από τη διοίκηση της εταιρείας. Σε καμία 
περίπτωση δεν είναι αποδεκτό δώρο σε μορφή 
μετρητών ή δώρο που δίνεται ως μέρος 
συμφωνίας να κάνετε κάτι ως αντάλλαγμα.» 

Μύλοι Λούλη, Κώδικας Δεοντολογίας 

Δωρεές σε πολιτικά κόμματα και πολιτικούς αξιωματούχους, 
φιλανθρωπικές δωρεές και χορηγίες  

Η παροχή οικονομικής ενίσχυσης  από μια επιχείρηση προς 
πολιτικά κόμματα, πολιτικούς αξιωματούχους, υποψήφιους, 
οργανώσεις ή φυσικά πρόσωπα, εμπλεκόμενα στην πολιτική, με 
σκοπό τη συμβολή στην πολιτική ανάπτυξη του νομικού ή φυσικού 
προσώπου, αποτελεί κοινή δραστηριότητα και δε θεωρείται 
καθεαυτή παράνομη. Ωστόσο, αυτές οι δραστηριότητες ενδέχεται 
να χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν τη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων. Σε αυτήν την 
περίπτωση, αποτελούν έμμεση μορφή πολιτικής διαφθοράς και 
παραβιάζουν το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Πρόκειται για ένα 
ρεαλιστικό ενδεχόμενο στην Ελλάδα. Από τις ΜμΕ που συμμετείχαν 
στην Έρευνα των Ενδιαφερομένων Μερών του Ιδιωτικού Τομέα, το 
42% δήλωσε ότι η χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων από 
επιχειρήσεις, πολιτικές δωρεές και συνεισφορές, διαμόρφωσε έναν 
σημαντικό ή αρκετά σημαντικό κίνδυνο διαφθοράς.  

http://www.vianex.gr/img/pdf/HE15005.pdf
http://www.vianex.gr/img/pdf/HE15005.pdf
http://www.loulismills.gr/media/217515/kodikas_deontologias.pdf
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Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς στο πλαίσιο της σύννομης κοινωνικής 
δραστηριοποίησής τους. Ωστόσο, είναι ευρέως γνωστό ότι οι 
φιλανθρωπικές δραστηριότητες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν με 
σκοπό τη διευκόλυνση της δωροδοκίας τρίτων, ιδιαίτερα δημοσίων 
λειτουργών. Όταν οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν μια δωρεά προς 
τρίτους, θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ταυτότητα 
του πραγματικού επωφελούμενου από τη δωρεά. Το θέμα αυτό 
προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία όταν στον οργανισμό μετέχουν 
πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα. 

 Συνεπώς, το πρόγραμμα εταιρικής συμμόρφωσης της 
επιχείρησής σας θα πρέπει να αναπτύξει μια πολιτική, 
καθώς, επίσης, ελέγχους και διαδικασίες επίβλεψης των 
πολιτικών και φιλανθρωπικών δωρεών. 

 Όσον αφορά τις πολιτικές δωρεές, η επιχείρησή σας θα 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνεται με τον υπ’ 
αριθμ. 4472/2017 νόμο περί ελέγχου των οικονομικών 
πολιτικών κομμάτων, βουλευτών κλπ., ο οποίος 
περιλαμβάνει τις διατάξεις σχετικά με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις ιδιωτικής χρηματοδότησης των πολιτικών 
κομμάτων (Βλ. Παράρτημα Ι). 

 Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες η επιχείρησή σας θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με το ισχύον νομικό πλαίσιο  περί 
φιλανθρωπικών δωρεών. 

 Το πρόγραμμα της επιχείρησής σας ενάντια στη διαφθορά 
θα πρέπει να απαιτεί να μην γίνονται ποτέ σε μετρητά οι 
πολιτικές και φιλανθρωπικές δωρεές και να καταγράφονται 
πάντα στα βιβλία και τα αρχεία της επιχείρησής σας. 

 Η επιχείρησή σας μπορεί να επιλέξει τη διαφανή 
δημοσιοποίηση των πολιτικών και φιλανθρωπικών δωρεών, 
μέσω για παράδειγμα της ιστοσελίδας σας ή της ετήσιας 
έκθεσής σας.29  

                                                      
29 Business Principles for Countering Bribery: “5.3.2 The enterprise should 

publicly disclose all of its political contributions”. World Bank Group 
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 Η επιχείρησή σας μπορεί να ζητά την έγκριση του 
διοικητικού συμβουλίου ή ενός αντίστοιχου οργάνου πριν 
από κάθε πολιτική ή φιλανθρωπική δωρεά. 

 Επιπλέον, έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται σε 
συνεισφορές προς πολιτικούς ή φιλανθρωπικούς 
οργανισμούς στους οποίους εμπλέκονται εξέχουσες 
πολιτικές φυσιογνωμίες ή οι στενοί τους συγγενείς, φίλοι και 
επιχειρηματικοί εταίροι.30 

 Όσον αφορά τις φιλανθρωπικές δωρεές, θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται επισκέψεις στον φιλανθρωπικό 
οργανισμό, ώστε να διασφαλίζεται ότι η δωρεά αξιοποιείται 
όπως προβλεπόταν. 

Οι παρακάτω προβληματισμοί ενδέχεται να συνδράμουν και να 
κατευθύνουν την επιχείρησή σας ώστε να χαράξει τη διαχωριστική 
γραμμή μεταξύ νόμιμων και παράνομων πολιτικών ή 
φιλανθρωπικών δωρεών: 

1. Η επιχείρησή σας θα πρέπει να μελετήσει τον λόγο της δωρεάς 
και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.  

Η δωρεά σας αποτελεί μια απλή κίνηση οικονομικής ενίσχυσης; Ή 
αποσκοπεί στην άσκηση επιρροής ή εύλογα θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ότι ασκεί επιρροή υπέρ της επιχείρησής σας, επιδρώντας 
στην αντικειμενικότητα ή την ανεξαρτησία του παραλήπτη κατά τη 
λήψη μιας απόφασης;  

Θα μπορούσε αυτή η δωρεά να επηρεάσει ή να θεωρηθεί εύλογα 
ότι επηρεάζει το αποτέλεσμα επιχειρηματικών συναλλαγών ή ότι 
οδηγεί σε  αθέμιτο ωφέλημα; 

                                                                                                                                         
Integrity Compliance Guidelines, 4.4 “take appropriate steps to publicly 
disclose all political contributions (unless secrecy or confidentiality is 
legally required)”. 5.4.2 The enterprise should publicly disclose all its 
charitable contributions and sponsorships.  

30 International Chamber of Commerce (2011), Rules on Combating 

Corruption, Article 4. 

http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/document-centre/2011/icc-rules-on-combating-corruption/
http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/document-centre/2011/icc-rules-on-combating-corruption/
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2. Η επιχείρησή σας πρέπει να εξετάσει τη χρονική στιγμή της 
δωρεάς. Μια δωρεά μπορεί να μην είναι  κατάλληλη όταν 
λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις σχετικές με την επιχείρησή σας 
από αρμόδιους δημόσιους φορείς. Η δωρεά σχετίζεται με μια 
πιθανή επιχειρηματική συναλλαγή; 

3. Η επιχείρησή σας πρέπει να εξετάσει αν η δωρεά είναι 
κατάλληλη δεδομένων των δυνατοτήτων του πραγματικού 
παραλήπτη στον πολιτικό ή φιλανθρωπικό οργανισμό, ειδικά αν 
αφορά δημόσιους λειτουργούς. Ως προς αυτό το ζήτημα, η 
επιχείρηση μπορεί να επικαλεστεί, επίσης, την πολιτική της σχετικά 
με τις συγκρούσεις συμφερόντων (βλ. παρακάτω). 

4. Η επιχείρησή σας θα πρέπει να εξετάσει το μέγεθος και τη 
συχνότητα των δωρεών και να ελέγξει εάν  συνάδει με το επιτρεπτό 
όριο της ελληνικής νομοθεσίας.  

5. Αν η δωρεά απευθύνεται σε αλλοδαπό ή λαμβάνει χώρα στο 
εξωτερικό, πρέπει να ληφθεί υπόψη η τοπική νομοθεσία. 

Παραδείγματα πολιτικής για τις πολιτικές συνεισφορές AV 
Jennings (Αυστραλία)  

«Δεν πρέπει να πραγματοποιούνται δωρεές σε 
οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό, καθώς θα 
αναγκάσουν την εταιρία να παραβεί τον νόμο. 
Στην περίπτωση των πολιτικών δωρεών αυτό 
περιλαμβάνει και τη χορήγηση δανείων. Οι 
κυρώσεις περιλαμβάνουν την επιβολή σοβαρών 
προστίμων. Η απαγόρευση αφορά επίσης τους 
διευθυντές και τα στελέχη της εταιρίας, 
σημαντικούς μετόχους καθώς και την υποκίνηση 
προς δωρεά.» 

AV Jennings, Code of Conduct, 2010 

 

Παραδείγματα πολιτικής φιλανθρωπικών δωρεών  

Όμιλος OTE: «Δεν κάνουμε δωρεές για να 
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αποκτήσουμε επιχειρηματικά πλεονεκτήματα. 
Όλες οι δωρεές πρέπει να συμμορφώνονται με το 
αντίστοιχο νομικό σύστημα και τις εσωτερικές 
πολιτικές. Επιπλέον, όλες οι δωρεές 
καταγράφονται μαζί με το όνομα του παραλήπτη 
και τον σκοπό για τον οποίο πραγματοποιήθηκαν. 
Δε χορηγούνται δωρεές σε πρόσωπα ή 
προσωπικούς λογαριασμούς, καθώς και σε άτομα 
ή οργανισμούς όταν ενδεχομένως θα μπορούσαν 
να βλάψουν τα συμφέροντα ή την εικόνα του 
Ομίλου ΟΤΕ.» 

Όμιλος ΟΤΕ, Κώδικας Δεοντολογίας, 2012 

Bukkehave (Νιγηρία): «Η υποστήριξη της 
κοινωνίας και οι δωρεές είναι αποδεκτές, όπως οι 
υπηρεσίες, η γνώση, η ανταλλαγή υπηρεσιών ή οι 
άμεσες οικονομικές συνεισφορές. Ωστόσο, τα 
στελέχη και οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι 
προσεκτικοί, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
φιλανθρωπικές δωρεές και οι χορηγίες δεν 
χρησιμοποιούνται ως τέχνασμα και δεν 
αποτελούν δωροδοκία.» 

Bukkehave, Code of Conduct 

Συγκρούσεις συμφερόντων 

Οι συγκρούσεις συμφερόντων μπορεί να προκύψουν όταν τα 
ιδιωτικά συμφέροντα ενός ατόμου ή των στενών συγγενών, φίλων 
και επιχειρηματικών επαφών του αποκλίνουν από τα συμφέροντα 
της επιχείρησης στην οποία ανήκει το άτομο.31 Ο ενεχόμενος 
κίνδυνος είναι η αθέμιτη επιρροή επί της κρίσης ενός ατόμου, κατά 
τη λήψη αποφάσεων υπό την επαγγελματική του ιδιότητα. Ο 
αντίκτυπος στην ικανότητα του ατόμου να αποφασίζει τι είναι 
καλύτερο για την επιχείρηση μπορεί να είναι  πολύ σημαντικός. Αν 
η επιχείρηση δεν απευθύνει και δε διαχειριστεί δεόντως τις εν 

                                                      
31 International Chamber of Commerce (2011), Rules on Combating 

Corruption, Article 7 (Conflicts of interests). 

http://www.cosmo-one.gr/wp-content/uploads/2016/10/Code-of-Conduct-_cosmoONE-_GR.pdf
http://www.bukkehave.com/code_of_conduct
http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/document-centre/2011/icc-rules-on-combating-corruption/
http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/document-centre/2011/icc-rules-on-combating-corruption/
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λόγω συγκρούσεις συμφερόντων, οι συγκρούσεις συμφερόντων 
μεταξύ ιδιωτικών συμφερόντων και επαγγελματικών υποχρεώσεων 
ενός ατόμου, ενδέχεται να καταλήξουν σε φαινόμενα διαφθοράς. 

Από αυτήν την άποψη, ο σκοπός της πολιτικής σας ενάντια στη 
διαφθορά δεν θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι η επιβολή 
απαγόρευσης στον εργαζόμενο να επηρεάζεται από τα ιδιωτικά του 
συμφέροντα, αλλά η διασφάλιση της ακεραιότητας των ατομικών 
αποφάσεων και της διαχείρισης εν γένει.32 

Συνεπώς, η επιχείρησή σας πρέπει να εντοπίσει πού μπορεί να 
υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων και να αναπτύξει πολιτικές, 
ελέγχους και διαδικασίες για να αντιμετωπιστούν αυτοί οι 
κίνδυνοι. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να είναι επαρκώς ειδικά ώστε 
να καθοδηγούν τους υπαλλήλους σας στις πιο συνήθεις 
καταστάσεις πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Σε αυτό το 
πλαίσιο, συγκεκριμένα παραδείγματα ενδέχεται να αποδειχτούν 
ιδιαίτερα χρήσιμα. Η πολιτική σας θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής: 

 Οι εργαζόμενοι να γνωστοποιούν γραπτώς στον διευθυντή, 
στον υπεύθυνο εταιρικής συμμόρφωσης, στην επιτροπή 
ελέγχου τους ή άλλο αντίστοιχο σώμα κάθε πιθανό κίνδυνο 
σύγκρουσης συμφερόντων. 

 Επειδή οι συγκρούσεις μπορεί να μην είναι πάντα πρόδηλες 
για τους εργαζομένους, η επιχείρησή σας θα μπορούσε να 
συμβάλει ενεργά στην ευαισθητοποίηση και να αποτρέψει 
πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, ζητώντας τακτικά από 
τους εργαζομένους της να συμπληρώνουν ένα 
ερωτηματολόγιο, το οποίο θα είναι ειδικά σχεδιασμένο για 
να εντοπίζει υφιστάμενες ή πιθανές συγκρούσεις 
συμφερόντων.33 

 Η πολιτική σας για τις συγκρούσεις συμφερόντων θα πρέπει 
να ισχύει και για τους διευθυντές, τα στελέχη, τους 
εργαζομένους, καθώς, επίσης, και για συμβαλλόμενα μέρη, 

                                                      
32 http://www.oecd.org/governance/ethics/2957360.pdf, σελ.2. 

33 Compliance and Ethics Manual 2014, σελ. 5.95. 

http://www.oecd.org/governance/ethics/2957360.pdf
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όπως τους εκπρόσωπους φορέων, τις ομάδες πίεσης και 
άλλους μεσάζοντες.  

 Η επιχείρησή σας δεν πρέπει να προσλαμβάνει ή να 
απασχολεί κάποιον δημόσιο λειτουργό, υπό οποιαδήποτε 
ιδιότητα, αν δεν έχει παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα 
από τη στιγμή, που ο δημόσιος λειτουργός αποχώρησε από 
την υπηρεσία του, αν η σκοπούμενη δραστηριότητα ή 
απασχόληση σχετίζεται άμεσα με τις υπηρεσίες, που παρείχε 
ή επόπτευε κατά τη διάρκεια της θητείας του.34 

Οι συγκρούσεις συμφερόντων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων: 

 Εργαζόμενο, που αποτελεί μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου ανταγωνιστή ή έχει ουσιώδες συμφέρον ή 
ταυτόχρονη απασχόληση σε έναν ανταγωνιστή. 

 Εργαζόμενο, που απασχολείται, επίσης, ως στέλεχος, 
εργαζόμενος, εμπορικός εταίρος σε μια επιχείρηση-
προμηθευτή της επιχείρησής σας. 

 Εργαζόμενο, που δραστηριοποιείται σε έναν φιλανθρωπικό 
ή πολιτικό οργανισμό και λαμβάνει δωρεά από την 
επιχείρησή σας. 

Οι παρακάτω προβληματισμοί μπορούν να συμβάλουν στη 
διαπίστωση σύγκρουσης συμφερόντων: 

 Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εξετάζουν αν έχουν προσωπικό 
συμφέρον (όπως οικονομικά συμφέροντα σε κάποια άλλη 
επιχείρηση ή σχέση με κάποιον), που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την αμεροληψία τους ή την ικανότητά τους να 
λαμβάνουν την καλύτερη απόφαση για την επιχείρηση. 

 Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως  λαμβάνουν 
υπόψη τα προσωπικά τους συναισθήματα και τις 
πεποιθήσεις τους, όταν λαμβάνουν αποφάσεις στο πλαίσιο 
της επαγγελματικής τους ιδιότητας. 

                                                      
34 International Chamber of Commerce (2011), Rules on Combating 

Corruption. 

http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/document-centre/2011/icc-rules-on-combating-corruption/
http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/document-centre/2011/icc-rules-on-combating-corruption/
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Παραδείγματα πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων Vestas 
(Δανία)  

«Είναι καθοριστικής σημασίας για τη Vestas να 
διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες προς το 
ύψιστο συμφέρον της εταιρίας. Οι 
επιχειρηματικοί εταίροι της Vestas πρέπει να 
γνωρίζουν ότι η συμπεριφορά των υπαλλήλων 
κατευθύνεται στην εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων της εταιρίας και όχι των 
προσωπικών τους συμφερόντων. Για τον λόγο 
αυτό η Vestas επιδιώκει να αποτρέψει ακόμα και 
την παρουσία συγκρούσεων συμφερόντων. Όταν 
κάποιος εργαζόμενο της  Vestas αντιμετωπίζει 
μια ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, θα 
πρέπει πάντα να συζητά γι’ αυτή με τον 
διευθυντή του πριν προβεί σε οποιαδήποτε άλλη 
διαδικασία.» 

Vestas, Business Partners Code of Conduct 

5. Προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος35 

Ένα αναλυτικό εγχειρίδιο σχετικά με την παρότρυνση και την 
προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος θα δημοσιευθεί 
τον Οκτώβριο 2017 ως μέρος του συγκεκριμένου προγράμματος. Οι 

                                                      
35 Ο θεσμός του “whistleblower” έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη 

τάξη με τον όρο «μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος» του άρθρου 45Β του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως εισήχθη κατά την υποπαράγραφο ΙΕ.15 
του ν. 4254/2014. Η εν λόγω διάταξη ορίζει ως μάρτυρα δημοσίου 
συμφέροντος όποιον « […] χωρίς να εμπλέκεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο 
στις εν λόγω [αξιόποινες κατά τα άρθρα 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α 
ΠΚ] πράξεις και χωρίς να αποβλέπει σε ίδιον όφελος, συμβάλλει 
ουσιωδώς, με τις πληροφορίες που παρέχει στις διωκτικές αρχές, στην 
αποκάλυψη και δίωξή τους». Ο όρος αξιοποιείται στο παρόν κείμενο με 
επιφύλαξη της πρότασης του ΟΟΣΑ για τροποποίηση της σχετικής 
νομοθεσίας. 

https://www.vestas.com/~/media/vestas/about/supplier%20guides/business%20partner%20coc.pdf
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ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες  αποσκοπούν σε μια σύντομη 
επισκόπηση. 

Η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος είναι 
σημαντική για την ενθάρρυνση της αναφοράς όλων των μορφών 
παραβίασης της εταιρικής ακεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης 
της διαφθοράς. Σε μια πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ επισημάνθηκε 
ότι οι αναφορές των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος είναι ένας 
από τους τρεις βασικούς τρόπους ενημέρωσης των επιχειρήσεων 
περί επιλήψιμων πράξεων στις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες. Από αυτή την άποψη, η παροχή τέτοιων 
πληροφοριών μπορεί να αποδειχτεί ένα εξαιρετικά 
αποτελεσματικό εργαλείο ώστε οι επιχειρήσεις να εντοπίσουν και 
να κυρώσουν πράξεις και παραπτώματα που σχετίζονται με τη 
διαφθορά, αλλά και να καθιερώσουν μια νοοτροπία λογοδοσίας 
και μηδενικής ανοχής στη διαφθορά. Επιπλέον, η παροχή 
πληροφοριών σχετικά με επιλήψιμες πράξεις βοηθά τις 
επιχειρήσεις να πληροφορούνται για τα λειτουργικά και δομικά 
κενά και ελλείμματά τους και να αναθεωρούν τις πρακτικές τους, 
οδηγούμενες συχνά σε πιο αποτελεσματικές και οικονομικά 
αποδοτικές λειτουργίες.  

Στην Ελλάδα δεν υφίσταται προς το παρόν ολοκληρωμένη 
νομοθεσία σχετικά με τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος του 
ιδιωτικού τομέα και την παροχή προστασίας σε αυτούς. Παρά το εν 
λόγω κενό, το ένα τρίτο των ελληνικών ΜμΕ που συμμετείχαν στην 
Έρευνα των Ενδιαφερομένων Μερών του Ιδιωτικού Τομέα δήλωσε 
ότι προσφέρει δίαυλους αναφοράς με όρους εμπιστευτικότητας και 
αντίστοιχη προστασία σε εργαζομένους που αναφέρουν 
περιστατικά μη συμμόρφωσης με τους νόμους καταπολέμησης της 
διαφθοράς. Ωστόσο πολύ λίγες από τις ΜμΕ έχουν παράσχει 
προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στο παρελθόν. Οι 
Συναντήσεις Διαβούλευσης του Φεβρουαρίου 2017 αποτέλεσαν 
μια μοναδική ευκαιρία για να συζητηθεί η πραγματικότητα αυτών 
των προγραμμάτων στην πράξη με επιχειρήσεις, επιχειρηματικούς 
οργανισμούς και άλλους παράγοντες του ιδιωτικού τομέα στην 
Ελλάδα. Κάποιες επιχειρήσεις επιβεβαίωσαν ότι είχαν 
χρησιμοποιήσει σχετικούς δίαυλους με όρους εμπιστευτικότητας 
και αποτελεσματικής προστασίας, ενώ επιβεβαίωσαν επίσης ότι 
ορισμένες αναφορές μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος οδήγησαν 
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σε διώξεις και κυρώσεις. Πολλοί άλλοι ανέφεραν ότι δε διαθέτουν 
επίσημες διαδικασίες, αλλά οι εργαζόμενοί τους εμπιστεύονται τη 
διοίκηση και είναι ελεύθεροι να αναφέρουν οποιαδήποτε 
συμπεριφορά υποπτεύονται ως περίπτωση διαφθοράς.  

Για να ενδυναμώσει την προσέγγισή σας υπέρ της επιχειρηματικής 
ακεραιότητας και να αποδείξει την αφοσίωσή της στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς, η επιχείρησή σας θα πρέπει να 
δημιουργήσει οικειοθελώς επίσημους διαύλους πληροφόρησης και 
να παράσχει αποτελεσματική προστασία έναντι των αντίποινων 
στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Ένας τέτοιος μηχανισμός 
δε θα πρέπει να ακολουθεί την προσέγγιση της μιας λύσης για 
όλους, αλλά θα πρέπει να είναι μοναδικός ανάλογα με τη δομή, τις 
ανάγκες και τη νοοτροπία της επιχείρησης.36 Για παράδειγμα, το αν 
μια επιχείρηση θα πρέπει να δημιουργήσει ένα εσωτερικό ή 
εξωτερικό σύστημα διαχείρισης των καταγγελιών των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως 
η διαθεσιμότητα πόρων και η φύση των λειτουργιών της 
επιχείρησης. 

Παραδείγματα πολιτικών προστασίας μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος 

Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, 
ΕΕΑΑ: «Οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται να 
προβούν σε καταγγελία για κάποιο ζήτημα που 
θεωρούν ότι μπορεί να συνιστά παραβίαση του 
Κώδικα, μπορούν να συμβουλεύονται τον 
Προϊστάμενο τους, την Διοίκηση ή την Επιτροπή 
Δεοντολογίας. Η  ΕΕΑΑ δε  θα  ανεχθεί  καμία  
ενέργεια  αντιποίνων  ή  άλλη  ενέργεια  εναντίον 

                                                      
36 Για παράδειγμα, η δημιουργία συγκεκριμένων τρόπων που θα 

εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα σε μια μικρή επιχείρηση στην οποία 
οι πιθανοί πληροφοριοδότες ενδεχομένως διστάζουν να καταθέσουν τις 
πληροφορίες (σε αυτές τις περιπτώσεις ίσως μια διαδικασία προφορικής 
καταγγελίας να ήταν ιδανική ώστε να εξασφαλίζει ο καταγγέλλων την 
ανωνυμία του χωρίς να απαιτούνται έγγραφα). 
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οποιουδήποτε εργαζομένου εξαιτίας της 
υποβολής καταγγελίας.» 

Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
(ΕΕΑΑ) ΑΕ, Κώδικας Δεοντολογίας, 2016 

United Technologies (ΗΠΑ): «Η πολιτική της UTC 
κατά των αντίποινων ενισχύει τη μακρόχρονη 
δέσμευσή μας για ένα ασφαλές περιβάλλον 
πληροφόρησης χωρίς φόβο, εκβιασμό και άλλες 
αρνητικές συνέπειες. Η UTC επιδεικνύει μηδενική 
ανοχή σε αντίποινα και δραστηριότητες που 
επιδρούν αρνητικά στην καλή τη πίστη (good 
faith) πληροφόρηση –και οποιοσδήποτε 
εμπλέκεται σε διαδικασίες αντίποινων υφίσταται 
πειθαρχικά μέτρα μέχρι και την καταγγελία της 
σύμβασης.» 

United Technologies, Code of Ethics: Trust. 
Respect. Integrity, 2015 

6. Αντιμετώπιση της Υποκίνησης προς Δωροδοκία και της 
Αθέμιτης Χρήσης Επιρροής 

Στην Ελλάδα ο κίνδυνος υποκίνησης προς δωροδοκία από 
δημόσιους λειτουργούς είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος. Ωστόσο, 
παρά τη συχνότητα εμφάνισης αυτού του κινδύνου, μόνο το 19% 
του παραπάνω ποσοστού δήλωσε ότι η επιχείρησή τους παρέχει 
λεπτομερείς κανονισμούς σχετικά με την υποκίνηση σε δωροδοκία 
και τον εκβιασμό. 

Μία εμπειρία υποβολής σε πίεση για πληρωμή ενός ποσού 
δωροδοκίας είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη για οποιονδήποτε 
υπάλληλο. Περίπου το 12% όσων ελληνικών επιχειρήσεων 
απάντησαν δήλωσε ότι θα πλήρωνε ένα ποσό ως δωροδοκία αν του 
ζητούταν, ενώ σχεδόν το 30% δήλωσε ότι θα προσπαθούσε να 
μειώσει το ποσό της απαιτούμενης πληρωμής. Γι’ αυτόν τον λόγο 
είναι πολύ σημαντικό, πέρα από την πολιτική ενάντια στη 
διαφθορά, η επιχείρηση να προσφέρει λεπτομερείς οδηγίες στους 
εργαζομένους της και στους εταίρους της σχετικά με το πώς πρέπει 

http://www.herrco.gr/userfiles/file/eeaa_kodikas_deontologias.pdf
http://www.utc.com/How-We-Work/Ethics-And-Compliance/Documents/Code%20of%20Ethics/English.pdf
http://www.utc.com/How-We-Work/Ethics-And-Compliance/Documents/Code%20of%20Ethics/English.pdf
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να αντιδρούν όταν έρχονται αντιμέτωποι με απαιτήσεις για 
αδιαφανείς πληρωμές.  

Εδώ παρατίθενται κάποιες δράσεις που θα μπορούσε να αναλάβει 
ένας εργαζόμενος σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση:  

Ευθεία αντιμετώπιση 

Αρνηθείτε να πληρώσετε τη δωροδοκία και εξηγήστε στο άτομο 
που ζητά τη δωροδοκία ότι η πράξη που ζητά, αποτελεί ποινικό 
αδίκημα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην ποινική δίωξη 
και των δύο μερών. Θα ήταν ακόμα πιο επωφελές αν ο 
εργαζόμενος γνωρίζει τους εγχώριους νόμους (και τους ξένους 
νόμους, εξαρτάται από το πού λαμβάνει χώρα η υποκίνηση) 
σχετικά με τη δωροδοκία και μπορεί να τους παραθέσει στον άτομο 
που ζητά τη δωροδοκία. Μπορεί επίσης να δείξει στο άτομο που 
ζητά τη δωροδοκία ένα αντίγραφο της αυστηρής πολιτικής της 
επιχείρησης ενάντια στη διαφθορά, ώστε να φανεί ότι ο 
εργαζόμενος θα λάβει την απαραίτητη υποστήριξη αν καταγγείλει 
το περιστατικό και ότι θα πραγματοποιήσει τα απαραίτητα βήματα 
για να ενημερώσει τις αρχές για την υποκίνηση σε δωροδοκία. 

Εσωτερικές δράσεις  

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να καταγγέλλουν οποιαδήποτε 
υποκίνηση σε δωροδοκία ή άλλη πληρωμή διαφθοράς στη 
διοίκηση της επιχείρησης (πχ. στο νομικό τμήμα, στη διοίκηση, 
στον υπεύθυνο συμμόρφωσης κτλ.) όπου θα πρέπει να κρατείται 
αρχείο του περιστατικού. 

Αν κάποιος εργαζόμενος διστάζει να καταγγείλει το περιστατικό 
αυτοπροσώπως, μπορεί να χρησιμοποιήσει τους εσωτερικούς 
τρόπους παροχής πληροφοριών (πχ. γραμμή εξυπηρέτησης, 
διαδικτυακή καταγγελία κτλ.) των οποίων η εμπιστευτική φύση θα 
πρέπει να ενισχύεται και να υποστηρίζεται από την επιχείρησή σας. 

Εξωτερικές δράσεις 

Η επιχείρησή σας μπορεί να καταγγείλει το περιστατικό υποκίνησης 
στη δημόσια υπηρεσία που εργάζεται ο δημόσιος λειτουργός, στη 
διεύθυνση ενάντια στη διαφθορά ή στις αρχές επιβολής του νόμου 
(πχ. στην εισαγγελική αρχή, στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 
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της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και αλλού).  

Αν η υποκίνηση πραγματοποιείται σε μια ξένη αγορά στην οποία 
δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας, θα πρέπει να καταγγείλετε το 
περιστατικό στην τοπική πρεσβεία σας, η οποία μπορεί να σας 
παράσχει οδηγίες σχετικά με τις κινήσεις που πρέπει να 
πραγματοποιήσετε. Οι υπάλληλοι της πρεσβείας θα πρέπει επίσης 
να μπορούν να λειτουργήσουν ως αξιόπιστοι μεσολαβητές. Κατά τη 
διάρκεια των διαβουλεύσεων το Φεβρουάριο του 2017, το Τμήμα 
Δ8 του Υπουργείου Εξωτερικών, επιβεβαίωσε ότι έχει μια 
μακροχρόνια πολιτική ενημέρωσης και συνδρομής στις ελληνικές 
επιχειρήσεις ως προς τον εντοπισμό των κινδύνων διαφθοράς σε 
περιοχές αλλοδαπής δικαιοδοσίας. 

Άλλα 

Αν η επιχείρησή σας δεν είναι ήδη μέλος μιας συλλογικής δράσης, 
μπορεί να ξεκινήσει τη σύσταση μίας μαζί με άλλες επιχειρήσεις 
στον τομέα της, ώστε να αντιμετωπίσει συγκεκριμένους κινδύνους 
διαφθοράς που ανήκουν αποκλειστικά σε αυτόν τον τομέα ή 
βιομηχανία. Η συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις θα μπορούσε να 
αποδειχτεί χρήσιμη στην έκθεση –με διακριτικότητα − 
συγκεκριμένων δημόσιων υπηρεσιών, των οποίων οι υπάλληλοι 
συχνά υποκινούν σε δωροδοκίες. 

Παράδειγμα πολιτικής αντιμετώπισης υποκίνησης σε 
δωροδοκία: Coca Cola Hellas 

«Κατά τη διάρκεια επιθεώρησης, πρέπει να 
μεταχειρίζεστε τον κρατικό αξιωματούχο με 
ευγένεια, αλλά δεν πρέπει να του προσφέρετε 
οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας ούτε 
οποιοδήποτε πλεονέκτημα πριν από, κατά τη 
διάρκεια ή μετά την επιθεώρηση. Μια τέτοια 
προσφορά, ακόμη και αν είναι πολύ μικρή, 
μπορεί να ερμηνευθεί ως προσπάθεια να 
επηρεάσετε τα συμπεράσματα του 
αξιωματούχου σε σχέση με την επιθεώρηση. 

Για την αποφυγή τέτοιου είδους καταστάσεων, 
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πρέπει: 

 να προετοιμαστείτε για την επιθεώρηση εκ 
των προτέρων ώστε ο κρατικός 
αξιωματούχος να μην μπορεί να 
διατυπώσει βάσιμα παράπονα σχετικά με 
τις εγκαταστάσεις ή τα προϊόντα της 
Εταιρείας· 

 να γνωρίζετε τους τοπικούς κανόνες και 
κανονισμούς· 

 να γνωρίζετε τους υπαλλήλους στη σχετική 
κρατική υπηρεσία· και 

 εάν υποψιάζεστε ότι ένας επιθεωρητής 
μπορεί να σας ζητήσει να τον 
δωροδοκήσετε, πρέπει να ζητήσετε από 
άλλα πρόσωπα να σας συνοδεύουν κατά 
τη διάρκεια της επιθεώρησης, επειδή η 
παρουσία άλλων προσώπων μπορεί να τον 
αποθαρρύνει να ζητήσει να 
δωροδοκηθεί.» 

Coca-Cola Hellenic Bottling Company A.G., Πολιτική 
Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και Εγχειρίδιο 
Συμμόρφωσης, 2012-2015 

7. Αντιμετώπιση της Παραβίασης των Νόμων ενάντια στη 
Διαφθορά και του αντίστοιχου Προγράμματος της 
Επιχείρησης 

Τα πειθαρχικά μέτρα αποτρέπουν τα άτομα από την εμπλοκή τους 
σε αντιδεοντολογικές συμπεριφορές και συμβάλλουν στην 
αποτροπή τέτοιων συμπεριφορών. Συνεπώς, κρίνονται ως 
καθοριστικής σημασίας για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα 
ενάντια στη διαφθορά. 

Στην πράξη, οι ελληνικές επιχειρήσεις ενδέχεται να μη λαμβάνουν 
επαρκή μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Με βάση τα δεδομένα 
από την Έρευνα των Ενδιαφερομένων Μερών του Ιδιωτικού Τομέα, 
το 33% των ΜμΕ δήλωσε ότι ο κώδικας ή το πρόγραμμά τους 

http://gr.coca-colahellenic.com/media/3010/2015_anti-briberypolicy_gr.pdf
http://gr.coca-colahellenic.com/media/3010/2015_anti-briberypolicy_gr.pdf
http://gr.coca-colahellenic.com/media/3010/2015_anti-briberypolicy_gr.pdf
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προέβλεπε κυρώσεις για την παραβίαση των νόμων ενάντια στη 
διαφθορά ή/και του κώδικα δεοντολογίας και του προγράμματος 
συμμόρφωσης της επιχείρησης. Οι πιο συνηθισμένες 
θεσμοθετημένες κυρώσεις είναι η προφορική προειδοποίηση, η 
έγγραφη προειδοποίηση, η καταγγελία της σύμβασης και η άρνηση 
καταβολής των παροχών. Ωστόσο, πολύ λίγοι συμμετέχοντες στην 
έρευνα εξέτασαν παραβιάσεις της ακεραιότητας που σχετίζονται με 
τη διαφθορά τα τελευταία δύο χρόνια. 

Για να διασφαλιστεί το κατάλληλο καθεστώς εφαρμογής, το 
πρόγραμμα της επιχείρησής σας ενάντια στη διαφθορά θα πρέπει 
να: 

 Διευκρινίζει ότι θα τιμωρούνται όλες οι παραβιάσεις των 
νομοθετικών διατάξεων ενάντια στη διαφθορά και του 
προγράμματος της επιχείρησης ενάντια στη διαφθορά, 
καθώς επίσης και η αποτυχία καταγγελίας αυτών των 
παραβιάσεων.  

 Περιγράφει με ακρίβεια τις πειθαρχικές διαδικασίες και να 
ορίζει ποιά είναι τα πρόσωπα ή η υπηρεσία που θα έχει την 
αρμοδιότητα να προβεί στα σχετικά μέτρα. Η πειθαρχική 
διαδικασία θα πρέπει να περιλαμβάνει μια εσωτερική 
έρευνα, αντιμετωπίζοντας το υποπτευόμενο παράπτωμα, 
την προέλευση της καταγγελίας, σχετικά έγγραφα και 
μαρτυρίες, τις προτεινόμενες κυρώσεις και διορθωτικές 
δράσεις. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της εσωτερικής 
έρευνας μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο για τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας.  

Όταν εντοπίζεται ένα παράπτωμα, η επιχείρησή σας θα πρέπει να 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την άμεση και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του ζητήματος37. 

Τα πειθαρχικά μέτρα θα πρέπει να είναι εύλογα και να 
ανταποκρίνονται στον βαθμό και την υπαιτιότητα της πράξης ή 
παράλειψης. Οι πιθανές κυρώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
την προφορική προειδοποίηση, την έγγραφη προειδοποίηση, την 

                                                      
37 World Bank Group Integrity Compliance Guidelines, σελ. 8. 
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προσωρινή αναστολή της σύμβασης, την επ’ αόριστον αναστολή 
της σύμβασης, την ανάκληση, το πρόστιμο και  την καταγγελία της 
σύμβασης. Η επιχείρησή σας μπορεί να επιλέξει τη δημοσιοποίηση 
της εφαρμογής της πολιτικής της :38 

Τέλος, η επιχείρηση σας θα πρέπει να ενημερώνει τις δικαστικές 
αρχές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και να διασφαλίζει την 
πλήρη συνεργασία για τη διεξαγωγή της έρευνας ή της δίωξης του 
αδικήματος.39 

III. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ 

1. Εφαρμογή του Προγράμματος ενάντια στη Διαφθορά 
στους Επιχειρηματικούς Εταίρους 

Οι επιχειρήσεις, είτε μικρές είτε μεγάλες, βρίσκονται σε συνεχή 
αναζήτηση νέων ευκαιριών για ανάπτυξη και επέκταση των 
δραστηριοτήτων τους. Η επιθυμία τους να ανθούν επιχειρηματικά 
συνεπάγεται την πρόσληψη εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και 
εταίρων προς εκτέλεση βασικών εργασιών σχετικών με την 
υπάρχουσες εργασίες, καθώς επίσης και την εύρεση καινοτόμων 
λύσεων σε ιδιαίτερες προκλήσεις όπως η απόκτηση πρόσβασης σε 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές, τομείς και βιομηχανίες.  

Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις λειτουργούν, τόσο σε εθνικό επίπεδο 
όσο και στο εξωτερικό, σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς και 
εταίρους, όπως συμβούλους, εμπορικούς αντιπροσώπους, 
διανομείς, μεσάζοντες και άλλους διαμεσολαβητές για τους 
σκοπούς της προώθησης των επιχειρηματικών στόχων και της 
αποδοτικότητας της επιχείρησης. Πρόκειται για τη συνήθη 
πρακτική των πολυεθνικών επιχειρήσεων («ΠΠΕ») στην Ελλάδα, 
δεδομένης της φύσης των εργασιών τους και της ανάγκης για 

                                                      
38 ICC Rules on Combating Corruption, Part. III, Art. 10. 

39 UN Convention against Corruption (UNCAC), Art. 37.1 και 37.2 και Art. 

39. 1. 
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συγκεκριμένες δεξιότητες που ενδέχεται να διαθέτουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εκτός της επιχείρησης. Για παράδειγμα, μια 
επιχείρηση μπορεί να προσλάβει έναν σύμβουλο με γνώσεις των 
τοπικών επιχειρηματικών συνηθειών και πρακτικών, των 
πολιτιστικών κανόνων, καθώς και με άλλες ειδικές γνώσεις τις 
οποίες ενδεχομένως μια ξένη επιχείρηση δεν κατέχει ή θα ήταν 
αδύνατο να αποκτήσει με άλλον τρόπο. Σε εθνικό επίπεδο, οι 
μεσάζοντες και οι τρίτοι ενδέχεται να αποδειχθούν ιδιαίτερα 
σημαντικοί λόγω της τεχνογνωσίας τους επί συγκεκριμένων 
θεμάτων και λόγω των πολιτικών και κοινωνικών δικτύων τους. Οι 
εταίροι και οι εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν επίσης να καλύψουν 
προσωρινές ελλείψεις προσωπικού. Ωστόσο, ενώ η προσφυγή σε 
τρίτους και μεσάζοντες επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ξεπερνούν 
εμπόδια σε επιχειρηματικές και εμπορικές ευκαιρίες, οι 
ανεπάρκειες σε αξιολογήσεις, κατάρτιση ή εποπτεία ενδέχεται 
επίσης να εκθέσουν την επιχείρηση σε σημαντικούς νομικούς και 
δεοντολογικούς κινδύνους. 

Συνεπώς, ο αξιολόγηση των κινδύνων που τίθενται από 
επιχειρηματικούς εταίρους θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο 
των προγραμμάτων ενάντια στη διαφθορά των ελληνικών 
επιχειρήσεων. Η αξιολόγηση των εν λόγω κινδύνων είναι εφικτή 
σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα: 

 Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν τη δεοντολογία και 
τα προγράμματα συμμόρφωσης  ή/και τα μέτρα που 
σχεδιάζονται για την πρόληψη και τον εντοπισμό 
φαινομένων διαφθοράς στις σχέσεις με τρίτους,  
συμπεριλαμβανομένης μιας κατάλληλα τεκμηριωμένης 
διεξοδικής έρευνας βάσει των κινδύνων, καθώς και της 
συχνής επίβλεψης των εμπορικών εταίρων της επιχείρησης 
(συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων), της πληροφόρησης 
των εμπορικών εταίρων για τη δέσμευση της επιχείρησης να 
συνάδει με τους νόμους ενάντια στη διαφθορά, και της 
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αναζήτησης αμοιβαίας δέσμευσης από τους 
επιχειρηματικούς εταίρους.40  

 Όλες οι συμφωνίες με εταίρους, συμβούλους και άλλους 
μεσάζοντες θα πρέπει να απαιτούν προέγκριση  από τα 
ανώτερα στελέχη της διοίκησης και έγγραφη συμβατική 
συμφωνία του τρίτου με το πρόγραμμα της επιχείρησης 
ενάντια στη διαφθορά. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει επίσης 
να συμπληρώνονται από άλλα απαραίτητα στοιχεία, όπως η 
προσφορά κατάρτισης σε τρίτους σχετικά με το πρόγραμμα 
ενάντια στη διαφθορά της επιχείρησης, η συχνή 
επανεξέταση των αναγκών της επιχείρησης σχετικά με τις 
υπηρεσίες τρίτων, καθώς και η διεξαγωγή τακτικής 
αξιολόγησης των κινδύνων που σχετίζονται με τη 
συνεργασία με κάθε συγκεκριμένο τρίτο μέρος.41 

 Οι ΜμΕ με περιορισμένους οικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους θα πρέπει να αναζητήσουν πιο επιλεκτικές και 
στοχευμένες διαδικασίες όσον αφορά την επίβλεψη τρίτων 
μερών, όπως η υποβολή των δραστηριοτήτων όσων εξ 
’αυτών έρχονται συχνά σε επαφή με δημόσιους λειτουργούς 
σε μια πιο αυστηρή και ενδελεχή διαδικασία έγκρισης. 

2. Εσωτερικοί Έλεγχοι και Τήρηση Αρχείων 

Δεν αρκεί μια επιχείρηση να διαθέτει ένα πρόγραμμα ενάντια στη 
διαφθορά που απαγορεύει απλώς τις διεφθαρμένες συμπεριφορές 
και τις αμφισβητήσιμες επιχειρηματικές πρακτικές. Μια επιχείρηση 
θα πρέπει επίσης να διεξάγει εσωτερικούς ελέγχους και να υιοθετεί 
διαδικασίες για να περιορίσει την έκθεσή της σε ενδεχόμενες 
νομικές κυρώσεις, καθώς και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα 
και τη διαφάνεια των επιχειρηματικών δομών και λειτουργιών της. 
Ο σχεδιασμός τέτοιων ελέγχων αυξάνει την αποτελεσματικότητα, 

                                                      
40 OECD (2010), Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and 

Compliance, A.6; International Chamber of Commerce Rules on Combating 
Bribery, Articles 2-3. 

41 Partnering against Corruption Initiative (“PACI”), Principles for 

Countering Bribery, Section 5.2. 

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_PACI_Principles_2009.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_PACI_Principles_2009.pdf
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εξασφαλίζοντας καλή διοίκηση και προστασία των διαθέσιμων 
πόρων, αποτρέπει συμπεριφορές διαφθοράς και –το πιο σημαντικό 
− διαμορφώνει μια νοοτροπία διαφάνειας και εποπτείας. 

Η ελληνική νομοθεσία ορίζει κάποιες γενικές αρχές όσον αφορά 
τους εσωτερικούς ελέγχους και τις λογιστικές διαδικασίες που 
ισχύουν για συγκεκριμένες επιχειρήσεις όπως οι εταιρίες κοινής 
ωφέλειας. Ο νόμος 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης 
εισηγμένων εταιριών ορίζει ότι οι εισηγμένες επιχειρήσεις στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών θα πρέπει να διαθέτουν ένα σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου με σκοπό τη ρύθμιση της επιχειρηματικής 
διοίκησης και διαχείρισης εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των 
κανονισμών που ρυθμίζουν τις οικονομικές συναλλαγές. Επίσης, ο 
νόμος 4449/2017 απαιτεί από τις επιχειρήσεις να καθιερώσουν ένα 
σύστημα εσωτερικών ελέγχων για να παρακολουθούν τις 
οικονομικές δραστηριότητες. Όσον αφορά συγκεκριμένα τις 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος, προβλέπεται η παρακολούθηση 
της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων 
της επιχείρησης42. Ωστόσο, η νομοθεσία δεν καταφέρνει να 
αντιμετωπίσει μεμονωμένους κινδύνους διαφθοράς.  

Πέραν της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, οι επιχειρήσεις θα 
μπορούσαν ως βέλτιστη πρακτική να υιοθετήσουν ένα σύστημα 
εσωτερικής ρύθμισης και ελέγχου το οποίο θα εντοπίζει και θα 
αποτρέπει κρυφές, παραποιημένες και παράνομες επιχειρηματικές 
δαπάνες που σχετίζονται με εγχώρια και ξένη διαφθορά. Τέτοια 
μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερείς διαδικασίες 
διαχείρισης οικονομικών συναλλαγών και λογιστικών πρακτικών· 
θα πρέπει επίσης να έχουν σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να 
διασφαλίζουν την τήρηση βιβλίων, αρχείων και λογιστικών με 
δίκαιο και σαφή τρόπο, προκειμένου να αποτρέπεται η χρήση τους 
με σκοπό την παροχή  δωροδοκίας ή την κάλυψή της.  

Το πρόγραμμα εσωτερικών ελέγχων που εφαρμόζεται από τις 
επιχειρήσεις, είτε μικρές είτε μεγάλες, θα διαφέρει ανάλογα με το 
μέγεθος και τη δομή της επιχείρησης, καθώς επίσης και ανάλογα 
με τον τρόπο με τον οποίο διοικείται και επιβλέπεται το οικονομικό 

                                                      
42 Άρθρο 44 ν.4449/2017. 
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λογιστικό σύστημά της. Γενικά όλα τα συστήματα εσωτερικών 
ελέγχων απαιτείται να εξετάζουν, και, όπου είναι εφικτό, να 
εφαρμόζουν τις παρακάτω ιδέες, ώστε να διασφαλίζεται η 
κατάλληλη πρόληψη και ανίχνευση φαινομένων διαφθοράς και 
δωροδοκίας:  

 Εντοπισμός και καταγραφή όλων των συναλλαγών σε βιβλία 
και λογιστικά αρχεία.  

 Καθιέρωση ενός συστήματος ελέγχου που να απαιτεί την 
έγκριση, την επίβλεψη οικονομικών συναλλαγών και την 
τήρηση βιβλίων και ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με 
το πρόγραμμα.  

 Πρόβλεψη δυνατότητας για τους επιθεωρητές να 
πιστοποιούν την  ακρίβεια όλων των συναλλαγών και 
απαίτηση καταγραφής όλων των οικονομικών συναλλαγών· 
στόχος είναι η αποτροπή διατήρησης λογαριασμών εκτός 
βιβλίων, πραγματοποίησης συναλλαγών εκτός βιβλίων ή  
ανεπαρκών συναλλαγών που μπορούν να εντοπιστούν και η 
καταγραφή ανύπαρκτων δαπανών.    

 Τακτικοί έλεγχοι και αναθεωρήσεις των λογιστικών 
πρακτικών και της τήρησης αρχείων προκειμένου να 
διασφαλίζεται η πλήρης και ακριβής καταγραφή και να 
εντοπίζονται πιθανά κενά στον σχεδιασμό.   

 Διατήρηση ενός ασφαλούς συστήματος φύλαξης όλων των 
σχετικών εγγράφων και αρχείων.  

 Τακτική επανεξέταση του προγράμματος εσωτερικών 
ελέγχων με στόχο την κατάλληλη αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων τομέων κινδύνου, την επανεξέταση της 
αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων πρακτικών και τον 
εντοπισμό νέων στόχων.   

 Ορισμός μιας επιτροπής που θα επιβλέπει την 
αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων, η οποία 
επίσης θα λειτουργεί και ως κεντρική πηγή πληροφόρησης 
σχετικά με το πρόγραμμα.  

Οι ΜμΕ αντιμετωπίζουν ιδιότυπες προκλήσεις δεδομένης της 
ελλιπούς ανάπτυξης του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου όσον 
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αφορά τους εσωτερικούς ελέγχους και την εταιρική συμμόρφωση 
εν γένει, καθώς και των περιορισμένων πόρων τους. Πολλές ΜμΕ 
δε διαθέτουν επαρκείς πόρους για να καθιερώσουν ισχυρές 
εσωτερικές λειτουργίες ελέγχου ή εξελιγμένες λογιστικές 
διαδικασίες, αλλά μπορούν να εφαρμόσουν μια μορφή εσωτερικού 
ελέγχου. Σε αυτήν την περίπτωση, οι ΜμΕ θα πρέπει να 
επικεντρωθούν στην εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων, ανάλογα με 
τους κινδύνους που συνήθως αντιμετωπίζουν. Μια τέτοια 
διαδικασία θα μπορούσε να περιλαμβάνει μέτρα όπως την 
απαίτηση οι ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου συναλλαγές (προσφορές 
για σχέδια δημόσιων έργων, συμβόλαια με νέους πελάτες ή 
επιχειρηματικούς εταίρους, συμβόλαια με πληρωμή σε μετρητά 
κτλ.) να υποβάλλονται σε συγκεκριμένες διαδικασίες, να 
καταγράφονται και να εγκρίνονται από περισσότερους διευθυντές 
ή/και από μια διοικητική επιτροπή. 

3. Επικοινωνία και Κατάρτιση 

Σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα 

Προκειμένου να είναι αποτελεσματικό το πρόγραμμα μιας 
επιχείρησης ενάντια στη διαφθορά, πρέπει να θεωρείται ζωτικό και 
αναπόσπαστο στοιχείο της νοοτροπίας, των πρακτικών και της 
συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης. Το πρόγραμμα μιας 
επιχείρησης θα πρέπει να μεταφέρεται σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους με σαφή και κατανοητό τρόπο, ενώ θα πρέπει να 
είναι επαρκώς συγκεκριμένο και λεπτομερές ώστε να δίνει τη 
δυνατότητα στους εργαζομένους και στους τρίτους να εντοπίσουν 
και να καταγγείλουν τελεσθείσες ή ενδεχόμενες παραβιάσεις με 
ορθό και αποτελεσματικό τρόπο.  

Παραδείγματα μηνύματος ενάντια στη διαφθορά: Cablel 

«Η διαφθορά απαγορεύεται από τις διεθνείς 
συνθήκες, την εθνική νομοθεσία και τον 
Εσωτερικό Κανονισμό μας. Σε συμμόρφωση με 
τους νόμους κατά της διαφθοράς και της 
δωροδοκίας στις χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιούμαστε, δεν  επιτρέπουμε  καμία  
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μορφή  δωροδοκίας  ανάμεσα  στους  
εργαζομένους, επαγγελματικούς  εταίρους  ή  
οποιαδήποτε  άλλη  επαγγελματική  πρακτική,  η  
οποία  θα  μπορούσε  να δημιουργήσει την 
εντύπωση ανάρμοστης επιρροής.» 

Cablel: Ελληνικά Καλώδια, Κώδικας 
Δεοντολογίας, 2015 

Στην Ελλάδα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την Έρευνα των 
Ενδιαφερομένων Μερών του Ιδιωτικού Τομέα αποδεικνύουν ότι η 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων που διατείνονται ότι έχουν 
πρόγραμμα συμμόρφωσης ή κώδικα δεοντολογίας (είτε επίσημο 
είτε ad hoc), δε διεξάγουν ή δε γνωρίζουν αν διεξάγουν 
δραστηριότητες  για τη διάδοση και την κοινοποίηση του 
προγράμματος στους εργαζομένους τους. Αυτό οδηγεί σε ένα 
μεγάλο κενό εφαρμογής και εταιρικής συμμόρφωσης, δεδομένου 
του θεμελιώδους χαρακτήρα της ευαισθητοποίησης για 
απαγορευμένες συμπεριφορές και των διαθέσιμων μηχανισμών 
αναφοράς.  

Ποιός πρέπει να εκπαιδευτεί ; 

Όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησής σας  πρέπει να λάβουν 
κατάρτιση. Αν η επιχείρησή σας είναι μια μεγάλη ΜμΕ που 
συνεργάζεται με διαφορετικά τρίτα μέρη (πχ. εταίρους, 
εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές) είναι σημαντικό να 
λάβουν κι εκείνοι την ίδια κατάρτιση. Αν είστε μια μικρότερη ΜμΕ 
που εξυπηρετεί ή προμηθεύει μεγαλύτερες επιχειρήσεις οι οποίες 
απαιτούν τέτοια κατάρτιση από τους επιχειρηματικούς εταίρους 
τους, το να διαθέτετε ένα ισχυρό πρόγραμμα κατά της διαφθοράς 
μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και πόρους στην επιχείρησή σας 
και να αποτρέψει την άσκοπη διπλή κατάρτιση προσωπικού και 
τρίτων. 

Παράδειγμα: Coca Cola Hellas 

«Η Εταιρεία οργανώνει υποχρεωτικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα σε ετήσια βάση ώστε 
να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι κατανοούν 

http://www.cablel.com/ckfinder/userfiles/files/%CE%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82%20Cablel%C2%AE%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%B1%2C%20%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82%20%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%286_3%29.pdf
http://www.cablel.com/ckfinder/userfiles/files/%CE%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82%20Cablel%C2%AE%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%B1%2C%20%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82%20%CE%B4%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%286_3%29.pdf
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κάθε εφαρμοστέα νομοθεσία για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας και της 
διαφθοράς και ενεργούν σύμφωνα με την εν 
λόγω νομοθεσία. Τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα καταρτίσθηκαν από το Νομικό 
Τμήμα της Εταιρείας με στόχο συγκεκριμένους 
κινδύνους που αντιμετωπίζει κάθε περιφέρεια. 
Είναι απολύτως απαραίτητο να συμμετέχετε στα 
συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Επιπλέον, η Εταιρεία θεσπίζει μια νέα 
ηλεκτρονική εκπαίδευση την οποία θα πρέπει να 
παρακολουθούν περιοδικά όλοι οι εργαζόμενοι 
της Εταιρείας.» 

Coca-Cola Hellenic Bottling Company A.G., 
Πολιτική Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και 
Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης, 2012-2015 

Πώς θα πρέπει να είναι το πρόγραμμα κατάρτισης της 
επιχείρησής σας; 

Η εκπαίδευση θα πρέπει να επικεντρώνεται στις πολιτικές της 
επιχείρησης ενάντια στη διαφθορά και στον κώδικα δεοντολογίας 
δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζομένους και στους 
επιχειρηματικούς εταίρους να εντοπίζουν, αξιολογούν και 
αποτρέπουν κινδύνους διαφθοράς. Ο τύπος της κατάρτισης θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζει τη νοοτροπία της επιχείρησής σας, να 
ευαισθητοποιεί σε σχέση με τα μέτρα ενάντια στη διαφθορά και να 
εφαρμόζει καλές εμπορικές πρακτικές. Τα προγράμματα 
κατάρτισης θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι όλα τα μέρη 
αντιλαμβάνονται τις νομικές συνέπειες και τις πειθαρχικές 
κυρώσεις που προκύπτουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η 
κατάρτιση θα πρέπει να ενισχύει την επιθυμία των εργαζομένων 
σας να συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα της επιχείρησής σας 
και θα πρέπει να εξηγεί γιατί η τήρηση του προγράμματος είναι 
προς όφελος τόσο της επιχείρησης όσο και των εργαζομένων της. 
Οι παράγοντες τους οποίους πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι 
εργαζόμενοι σε επίπεδο διοίκησης όταν κοινοποιούν τη θέση της 
επιχείρησης σε σχέση με τη διαφθορά, θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν: 

http://gr.coca-colahellenic.com/media/3010/2015_anti-briberypolicy_gr.pdf
http://gr.coca-colahellenic.com/media/3010/2015_anti-briberypolicy_gr.pdf
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 Τη σωστή προσέγγιση (μηδενική ανοχή στη διαφθορά αλλά 
επαρκής ευελιξία ώστε να ενθαρρύνεται η ανατροφοδότηση, 
η απόκτηση γνώσης και ο ανοιχτός διάλογος με τους 
εργαζομένους). 

 Τα είδη των κινδύνων που οι εργαζόμενοι της επιχείρησής 
σας αντιμετωπίζουν στις καθημερινές δραστηριότητές τους. 

 Σχετικούς νόμους και πολιτικές και τις αντίστοιχες ποινές και 
κυρώσεις για τις εν λόγω πράξεις και παραλείψεις. 

 Έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της διοίκησης και των 
μόνιμων εργαζομένων ώστε να συζητούνται ζητήματα 
ενάντια στη διαφθορά (πχ. οι απαγορευμένες 
συμπεριφορές, οι διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθούνται, οι διαδικασίες καταγγελίας και οι 
μελλοντικοί στόχοι της επιχείρησης για την εξάλειψη της 
διαφθοράς).  

Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι το περιεχόμενο του 
προγράμματος κατάρτισής σας θα πρέπει να επανεξετάζεται ώστε 
να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που επηρεάζουν 
την επιχείρησή σας. Όπως, για παράδειγμα, το πρόγραμμα 
συμμόρφωσής σας προσαρμόζεται όταν η επιχείρησή σας ξεκινά να 
δραστηριοποιείται σε νέες ξένες αγορές ή σε έναν διαφορετικό 
τομέα, με τον ίδιο τρόπο και το πρόγραμμα κατάρτισής σας πρέπει 
να επικαιροποιείται ώστε να αντιμετωπίζει νέους, σχετικούς 
κινδύνους διαφθοράς. 

Με ποιόν τρόπο πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάρτιση; 

Υπάρχει μια ποικιλία μεθόδων κατάρτισης τους οποίους η 
επιχείρησή σας μπορεί να εφαρμόσει, ανάλογα με τους πόρους, τις 
δυνατότητες, τη γεωγραφική τοποθεσία και των αριθμό των 
εργαζομένων της. Η προσωπική κατάρτιση σε μονοήμερα ή 
διήμερα σεμινάρια θεωρείται ευρέως η πιο αποτελεσματική 
μέθοδος. Ιδανικά, το πρόγραμμα κατάρτισής σας θα πρέπει να 
είναι διαδραστικό, ενσωματώνοντας παιχνίδια ρόλων, πρακτικά 
παραδείγματα και περιπτωσιολογικές μελέτες που θα ενισχύσουν 
την αντίληψη των εργαζομένων σε δύσκολες καταστάσεις και θα 
βελτιώσουν τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης 
κινδύνων. 
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Από την άλλη, η διαδικτυακή κατάρτιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από μικρές επιχειρήσεις των οποίων οι εργαζόμενοι είναι 
γεωγραφικά διασκορπισμένοι. Τα οφέλη μιας τέτοιας μεθόδου 
είναι ότι μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή ο καθένας οπουδήποτε 
και οποτεδήποτε. Αυτά τα είδη προγραμμάτων κατάρτισης μπορεί 
να είναι είτε μαγνητοσκοπημένα, είτε ζωντανά (πχ. διαδικτυακά 
σεμινάρια, μάθημα σε άμεση αναμετάδοση) ή απλώς καθορισμένα 
μαθήματα με τη μορφή ερωτηματολογίων πολλαπλών απαντήσεων 
που παρέχουν εξηγήσεις όταν οι εργαζόμενοι απαντούν 
λανθασμένα.  

Για να πιστοποιηθεί ότι ένας εργαζόμενος έχει αποκτήσει την 
εγκεκριμένη κατανόηση του υλικού έπειτα από το πέρας κάθε 
τύπου κατάρτισης, προτείνεται να διεξάγεται μια εξέταση. Στους 
εργαζομένους που αποτυγχάνουν σε αυτή την εξέταση ή 
αποδίδουν χαμηλότερα από τον μέσο όρο, θα πρέπει να απαιτείται 
να επαναλάβουν τη διαδικασία, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης 
κατανόηση των κανόνων.  

Τέλος, ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή της πολιτικής της 
επιχείρησής σας, το οποίο μπορεί να υπενθυμίσει σε κάποιον τις 
διατάξεις της, θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο ενδοδίκτυο της 
επιχείρησής σας ή να κυκλοφορεί περιοδικά από το τμήμα του 
ανθρώπινων πόρων. 

Πότε πρέπει να λαμβάνει χώρα η κατάρτιση;  

Η κατάρτιση των εργαζομένων και των επιχειρηματικών εταίρων 
σας θα πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία. Τα νέα άτομα που 
προσλαμβάνονται και οι νέοι επιχειρηματικοί εταίροι θα πρέπει να 
μυούνται στην πολιτική της επιχείρησής σας ενάντια στη διαφθορά 
σε μικρό χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα προσληφθούν, 
ενώ υποχρεωτική κατάρτιση θα πρέπει να πραγματοποιείται 
περιοδικά κατά τη διάρκεια της απασχόλησης/ συμβολαίου τους.  

Κατάρτιση σε ΜμΕ με Περιορισμένους Πόρους 

Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις ήδη πραγματοποιούν τέτοια 
προγράμματα κατάρτισης. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της Έρευνας του ΟΟΣΑ, το 73% των ελληνικών ΜμΕ που 
συμμετείχαν στην Έρευνα των Ενδιαφερομένων Μερών του 
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Ιδιωτικού Τομέα δεν υλοποιούν τέτοια προγράμματα. Η αδυναμία 
των μικρότερων ελληνικών επιχειρήσεων να ενσωματώσουν τέτοια 
κατάρτιση ενάντια στη διαφθορά οφείλεται, κατά το μεγαλύτερο 
μέρος, σε περιορισμένους πόρους. Όντως, οι οικονομικοί 
προϋπολογισμοί συχνά περιορίζουν την ανάπτυξη υλικού 
κατάρτισης, ενώ η έλλειψη χρόνου και ανθρώπινων πόρων επίσης 
εμποδίζει την περιοδική και επικαιροποιημένη κατάρτιση.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της ελληνικής εγχώριας αγοράς, 
υπάρχουν κάποιοι άλλοι τρόποι με τους οποίους οι ΜμΕ στην 
Ελλάδα μπορούν να ξεπεράσουν τέτοια εμπόδια: 

 Αντί να παρέχετε ενιαία κατάρτιση σε όλους τους 
εργαζομένους, εταίρους και εξωτερικούς συνεργάτες, 
μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να προσαρμόσετε το 
μέγεθος και το περιεχόμενο της κατάρτισης στο επίπεδο και 
τη φύση των κινδύνων διαφθοράς στους οποίους εκτίθεται 
κάθε υποομάδα των εργαζομένων σας.  

 Μελετήστε το ενδεχόμενο να καθιερώσετε σε καθημερινή 
βάση οικονομικά αποτελεσματικά μέτρα. Για παράδειγμα, 
κατά την υπογραφή συμβολαίου με την επιχείρησή σας, , θα 
πρέπει να παρέχεται στους νέους εργαζομένους ή εταίρους 
η πολιτική της επιχείρησής σας ενάντια στη διαφθορά και ο 
κώδικας δεοντολογίας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να 
δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν διαβάσει και συμφωνούν να 
συμμορφώνονται με την πολιτική σας και τον κώδικα 
δεοντολογίας. Τα στελέχη που διεξάγουν συχνές 
αξιολογήσεις εργαζομένων θα πρέπει να αφιερώνουν μέρος 
της συνάντησης σε συζήτηση σχετικά με την καταπολέμηση 
της διαφθοράς και ζητήματα ακεραιότητας. Η σύνταξη και 
διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και αντίστοιχων 
εγγράφων, ιδιαίτερα σε ηλεκτρονική μορφή, μπορεί να 
αποδειχτεί μια σχετικά οικονομική επιλογή. 

 Σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που διαθέτουν 
εξειδικευμένα άτομα στο τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού 
τους ή επιθεωρητές συμμόρφωσης για να διαχειρίζονται τα 
προγράμματα κατάρτισης, οι μικρότερες επιχειρήσεις 
συνήθως δε διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό. Γι’ αυτό 
μια ΜμΕ θα πρέπει να αναζητήσει ενεργά εμπειρογνώμονες 
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εκτός της δομής της επιχείρησης ώστε να παράσχουν σχετική 
εκπαίδευση, όπως καθηγητές σχολών διοίκησης 
επιχειρήσεων, εκπροσώπους του επαγγελματικού 
επιμελητηρίου ή ακόμα και τον νομικό σύμβουλο της 
επιχείρησης, αν υπάρχει, ώστε να περιγράψει τις νομικές 
επιπτώσεις που αφορούν τη μη εταιρική συμμόρφωση 
καθώς και προληπτικές δράσεις που μπορούν να 
εφαρμοστούν.  

 Μια άλλη αποτελεσματική μέθοδος περιλαμβάνει την 
κατάρτιση των ανώτερων ή των μεσαίων διοικητικών 
στελεχών (πχ. διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής, διοικητικά 
στελέχη) που μπορούν έπειτα να μοιραστούν τις γνώσεις 
τους με τους συναδέλφους τους και τους εργαζομένους υπό 
την εποπτεία τους. Για να διασφαλίζεται ότι αυτά τα άτομα 
γνωρίζουν όλες τις νομικές και ρυθμιστικές αλλαγές στον 
τομέα τους, συνιστάται να συμμετέχουν σε συνέδρια και 
σεμινάρια που διεξάγονται από εμπειρογνώμονες, ώστε να 
ενημερώνονται για τις νέες εξελίξεις ή μεταρρυθμίσεις. Αυτό 
το σύστημα περιορίζει το υψηλό οικονομικό και χρονικό 
κόστος της τακτικής κατάρτισης μεγάλου αριθμού ατόμων.  

Επιπλέον, η επιχείρησή σας θα πρέπει να αναζητήσει την 
υποστήριξη και τις οδηγίες οργανώσεων που ειδικεύονται στον 
τομέα σας, καθώς αυτοί οι φορείς διαθέτουν συχνά 
πιστοποιημένους ειδικούς εταιρικής συμμόρφωσης που μπορούν 
να σας προσφέρουν συγκεκριμένη, επί πληρωμή ή δωρεάν, παροχή 
οδηγιών για τους νόμους και τις ρυθμίσεις της χώρας, βοηθώντας 
την επιχείρησή σας με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσει 
σημαντικές προκλήσεις συμβιβασμού. Τέτοιες οργανώσεις 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, κυβερνητικές διευθύνσεις, επιχειρηματικές οργανώσεις, 
επαγγελματικά επιμελητήρια και ενώσεις. Επίσης, διεθνείς 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και προμηθευτές 
προσφέρουν συχνά διαδικτυακά εργαλεία και πλατφόρμες 
κατάρτισης που διατίθενται δωρεάν ή μέσω διαδικτυακής αγοράς. 
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4. Εποπτεία, Παρακολούθηση και Επανεξέταση του 
Προγράμματος 

Μόλις δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης ενάντια στη 
διαφθορά θα πρέπει να τύχει αποτελεσματικής εφαρμογής. Αυτή η 
εφαρμογή περιλαμβάνει την τακτική εποπτεία, παρακολούθηση 
και περιοδική επανεξέταση του προγράμματος προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι το περιεχόμενό του είναι επικαιροποιημένο και 
σχετικό με τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης και ότι οι 
εργαζόμενοι, στο πλαίσιο συνήθους πρακτικής, τηρούν τους 
κανόνες και τις διαδικασίες. Περίπου το 63% όσων συμμετείχαν 
στην Έρευνα των Ενδιαφερομένων Μερών του Ιδιωτικού Τομέα 
δήλωσε ότι η επιχείρησή του δεν επανεξετάζει περιοδικά τον 
κώδικα δεοντολογίας ή το πρόγραμμα συμμόρφωσης. Αυτό το 
υψηλό ποσοστό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι πολλές 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ειδικά οι ΜΜΕ, δε διαθέτουν πλαίσιο 
συμμόρφωσης ή κώδικα δεοντολογίας. Η έλλειψη εποπτείας και 
παρακολούθησης των ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων είναι 
προβληματική, καθώς είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστούν 
επιτυχώς οι πρώτες πρωτοβουλίες ελληνικών επιχειρήσεων να 
εξαλείψουν τη διαφθορά.  

Οι Οδηγίες Καλών Πρακτικών του ΟΟΣΑ ορίζουν ότι οι επιχειρήσεις 
θα πρέπει να μελετήσουν το ενδεχόμενο περιοδικών 
επανεξετάσεων της δεοντολογίας και των προγραμμάτων και 
μέτρων συμμόρφωσης, ώστε να αξιολογούν και να βελτιώνουν την 
αποτελεσματικότητά τους στην αποτροπή και τον εντοπισμό 
δωροδοκίας. Συνεπώς, θα πρέπει να επικεντρώνονται σε σχετικές 
εξελίξεις στον τομέα και σε αναπτυσσόμενα διεθνή και 
βιομηχανικά πρότυπα. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο μιας 
επιχείρησης (ή η αντίστοιχη υπηρεσία) πρέπει να διασφαλίζει ότι 
το πρόγραμμα της επιχείρησης ενάντια στη διαφθορά αξιολογείται 
ως προς την αποτελεσματικότητα και ότι αναλαμβάνει όλες τις 
κατάλληλες διορθωτικές δράσεις για τον εντοπισμό οποιωνδήποτε 
ελλείψεων.43  

                                                      
43 Partnering against Corruption Initiative (“PACI”), Principles for 

Countering Bribery, Section 5. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_PACI_Principles_2009.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_PACI_Principles_2009.pdf
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Από άποψη ουσιαστικού περιεχομένου, η αποτελεσματική 
εποπτεία και παρακολούθηση του προγράμματος συμμόρφωσης 
μιας επιχείρησης αποτελείται όχι μόνο από τη διασφάλιση της 
ύπαρξης ενός ισχυρού και ολοκληρωμένου προγράμματος, αλλά 
και από τη συχνή συμμετοχή σε πολυτομεακές και 
διεπιχειρηματικές συνεργασίες και σε ανταλλαγές βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς επίσης και από την εφαρμογή αποδεδειγμένων 
και αποτελεσματικών μέτρων με βάση τους κινδύνους και τις 
πρακτικές της επιχείρησης. Η εποπτεία, η επανεξέταση και η 
παρακολούθηση του προγράμματος μιας επιχείρησης πρέπει να 
είναι μια συνεργατική διαδικασία στην οποία μια πολυμελής 
εκτελεστική διευθυντική επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με 
το περιεχόμενο και τη δομή της, με βάση την εμπειρία και την 
ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων σε μεσαίες και χαμηλότερες 
θέσεις. Η δημιουργία ομάδων εργασίας για την εφαρμογή ενός 
προγράμματος ενάντια στη διαφθορά μιας επιχείρησης (είτε 
μεγάλης είτε μικρής), με μέλη από όλα τα επίπεδα της δομής της 
επιχείρησης, θα επιτρέψει την ολοκληρωμένη και διαφανή 
παρακολούθηση και επανεξέταση του προγράμματος. Μια τέτοια 
ομάδα εργασίας θα ενθαρρύνει επίσης την ισχυρή συμμετοχή των 
εργαζομένων σε πολιτικές μηδενικής ανοχής στη διαφθορά από την 
επιχείρηση.  

Ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι πρέπει να ληφθούν 
υπόψη όταν παρακολουθείται η εκτέλεση και η επάρκεια ενός 
προγράμματος ενάντια στη διαφθορά είναι οι ακόλουθοι: 

 Σαφής και οργανωμένη δομή των εποπτικών αρχών ώστε να 
διασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος. 

 Τακτική επικαιροποίηση του προγράμματος συμμόρφωσης ή 
του κώδικα ώστε να προσαρμόζεται στις νομοθετικές 
εξελίξεις, να συνάδει με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις, να 
αφομοιώνει βέλτιστες πρακτικές και να τροποποιεί ή/και να 
απορρίπτει απαρχαιωμένα ή μη αποτελεσματικά στοιχεία 
και διαδικασίες.  

 Διεξαγωγή τακτικής αξιολόγησης κινδύνου ώστε να 
διασφαλίζεται ότι το πρόγραμμα αντιμετωπίζει 
συγκεκριμένα ζητήματα.  
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 Εξέταση του προγράμματος – περιοδική επανεξέταση των 
μέτρων προκειμένου να εξασφαλίζεται η  ορθή λειτουργία 
του.  

Οι ΜμΕ με περιορισμένους πόρους ή με έλλειψη συγκεκριμένης 
τεχνογνωσίας στο πεδίο της επιχειρηματικής συμμόρφωσης και 
των βέλτιστων πρακτικών θα πρέπει να ορίσει ως αρμόδιο ένα 
άτομο ή σύνολο ατόμων (ανάλογα με το μέγεθος της ΜΜΕ) για την 
ανάπτυξη και την παρακολούθηση της πολιτικής και του 
προγράμματος της επιχείρησης, υπό τις κατευθύνσεις της 
ανώτερης διοίκησης. Στόχος θα πρέπει να είναι αυτό το όργανο να 
εξειδικεύεται και να αποκτά θεσμική μορφή σε βάθος χρόνου, 
ώστε να  εξελίσσει την παρουσία και τον σκοπό του στο πλαίσιο της 
επιχείρησης. 

5. Προώθηση της εταιρικής συμμόρφωσης 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προωθούν ενεργά το 
πρόγραμμά τους ενάντια στη διαφθορά υιοθετώντας τα κατάλληλα 
κίνητρα που θα ενθαρρύνουν και θα παρέχουν θετική υποστήριξη 
στην τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και του προγράμματος, σε 
όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. 

Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
(περίπου το 86%) και συμμετείχαν στην Έρευνα των 
Ενδιαφερομένων Μερών του Ιδιωτικού Τομέα είτε δεν προσφέρουν 
είτε δε γνωρίζουν αν προσφέρουν κίνητρα στους εργαζομένους 
τους προκειμένου να ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση με τον κώδικα 
ή το πρόγραμμά τους. Συνεπώς, βάσει των προαναφερόμενων 
ζητημάτων, μια προσέγγιση για την ενίσχυση γενικά της 
συμμόρφωσης και την υποστήριξη της συμπεριφοράς εταιρικής 
συμμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα δομικό στοιχείο, 
καθώς επίσης και στοιχεία συμπεριφοράς και πολιτισμού.  

Όσον αφορά το ζήτημα της δομής, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι πρακτικές του τομέα ανθρώπινων 
πόρων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης, προώθησης, 
κατάρτισης, αξιολόγησης επίδοσης, αμοιβής, αναγνώρισης, 
αποτυπώνουν τη δέσμευση της επιχείρησης στο πρόγραμμα. Για να 
αποδείξει η επιχείρηση την ισχυρή δέσμευσή της για προσφορά 
κινήτρων σε συμπεριφορές εταιρικής συμμόρφωσης, μπορεί να 
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εισάγει ένα μέτρο, ώστε να αξιολογείται η επίδοση των 
εργαζομένων στη δεοντολογία και στην εταιρική συμμόρφωση. 
Εκτός από τις επίσημες διαδικασίες, η ισχυρή υποστήριξη της 
ηγεσίας είναι απαραίτητη πέρα από καθετί για την ενίσχυση των 
συμπεριφορών εταιρικής συμμόρφωσης.  

6. Συλλογικές Δράσεις 

Κατά τη διάρκεια των Συναντήσεων Διαβούλευσης τον Φεβρουάριο 
2017, πολλοί εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα υπογράμμισαν το 
γεγονός ότι οι ΜμΕ στην Ελλάδα φοβούνται ότι θα έρθουν 
αντιμέτωπες με ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα αν αποφασίσουν 
να μην συμμετέχουν σε διεφθαρμένες συναλλαγές. Η περιορισμένη 
επιρροή και οι οικονομικοί πόροι των ΜμΕ ενδέχεται συχνά να τις 
αποτρέπουν από την απόρριψη υποκινήσεων σε δωροδοκία και 
από την τήρηση συγκεκριμένης στάσης απέναντι στη διαφθορά. Οι 
πρωτοβουλίες συλλογικής δράσης επιχειρήσεων αποτελούν μια 
αποδεδειγμένη μέθοδο μακρόχρονης, βιώσιμης αντιμετώπισης 
αυτού του φόβου και μείωσης των φαινομένων διαφθοράς. 
Επιτρέπουν σε ευάλωτες ΜμΕ να αξιοποιήσουν την ισχύ τους για 
να αντισταθούν στη διαφθορά.  Η συμμετοχή σε μια τέτοια 
συμμαχία μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο 
πρόγραμμα μιας επιχείρησης ενάντια στη διαφθορά, 
συμβάλλοντας στην αποτροπή προσφοράς και ζήτησης 
δωροδοκιών στον τομέα σας και στην επιχειρηματική κοινότητα εν 
γένει.  

Δυστυχώς οι πρωτοβουλίες συλλογικής δράσης δεν είναι 
διαδεδομένες στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, σύμφωνα 
με τους συμμετέχοντες στις Συναντήσεις Διαβούλευσης. Για όσες 
ελληνικές επιχειρήσεις επιθυμούν να καλύψουν αυτό το κενό, το 
παρόν κεφάλαιο προτείνει κάποιες ιδέες για συλλογικές δράσεις, 
από σύμφωνα ακεραιότητας βάσει προγραμμάτων μέχρι πιο 
μακροπρόθεσμους κώδικες δεοντολογίας, οι οποίοι συμβάλλουν 
στην επίτευξη συναινετικών κωδίκων συμπεριφοράς. 

Παραδείγματα βιομηχανικών πρωτοβουλιών συλλογικής δράσης 
που λειτουργούν διεθνώς περιλαμβάνουν την Πρωτοβουλία 
Διαφάνειας Εξορυκτικών Βιομηχανιών (Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI), το Δίκτυο Ναυτιλιακών Εταιριών 
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ενάντια στη διαφθορά (Maritime Anti-Corruption Network (MACN) 
και την Πρωτοβουλία Διαφάνειας του Κατασκευαστικού Τομέα 
(Construction Sector Transparency Initiative (CoST). Eθνικές 
πρωτοβουλίες όπως η Σύμβαση της Νιγηρίας για την Ακεραιότητα 
των Επιχειρήσεων και η Πρωτοβουλία των Δικηγόρων Αφρικής για 
τη Συμμόρφωση στις Επιχειρηματικές Σχέσεις αποτελούν 
παραδείγματα δράσεων προσαρμοσμένων στις τοπικές 
επιχειρηματικές αγορές. 

Εντοπισμός μελών και ο ρόλος των επιχειρηματικών οργανώσεων  

Κάποιες μορφές διαφθοράς σχετίζονται με συγκεκριμένους 
επιχειρηματικούς τομείς και μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο 
αποτελεσματικά με τη συλλογική δράση επιχειρήσεων που 
λειτουργούν σε  αυτoύς. Οι εν λόγω επιχειρηματικές οργανώσεις 
μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την επιτυχία των σχεδίων σας: 

 Λειτουργώντας ως πλατφόρμες διευκόλυνσης αμοιβαίων 
συμφωνιών, ευαισθητοποίησης για την πρωτοβουλία και 
σύναψης συνεργασιών με άλλους θεσμούς που μπορούν να 
ενισχύσουν παραπάνω τις προσπάθειές σας.  

 Αναλαμβάνοντας δράση σε υψηλότερο επίπεδο, με 
σημαντικότερο πολιτικό αντίκτυπο από την περίπτωση 
μονομερούς δράσης της επιχείρησης. Σε πολλές 
περιπτώσεις, αυτές οι οργανώσεις μπορούν να 
εκπροσωπήσουν τις πρωτοβουλίες σας σε διαδικασίες 
χάραξης πολιτικής.  

 Εκπαιδεύοντας τη διοίκηση και τους εργαζομένους των 
ΜΜΕ, οι οποίες διαθέτουν περιορισμένους οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους, σχετικά με το πώς να αξιολογούν τους 
κινδύνους και τις συνέπειες πρακτικών διαφθοράς.  

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς σας να δημιουργήσετε μια 
πρωτοβουλία συλλογικής δράσης, η επιχείρησή σας θα πρέπει να 
εξερευνήσει το δίκτυο των επιχειρηματικών οργανώσεων των 
οποίων τα μέλη είναι επιχειρήσεις που δρουν στον ίδιο τομέα εντός 
και εκτός της γεωγραφικής σας περιοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, 
η επιχείρησή σας θα πρέπει να επιδιώξει να εντοπίσει επιχειρήσεις 
που θα ενισχύσουν την αξιοπιστία της πρωτοβουλίας σας. Όταν θα 
έχετε εντοπίσει τα πιθανά μέλη, συναντηθείτε με μια 
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επιχειρηματική οργάνωση που μπορεί να δρα ως διαμεσολαβητής 
της δράσης σας και να παρέχει πληροφορίες για το επιχειρηματικό 
προφίλ των μελών και για το σχέδιο της πρωτοβουλίας συλλογικής 
δράσης σας. Στη συνέχεια, πρέπει να πραγματοποιείτε συχνές 
συναντήσεις με τα μέλη της συλλογικής δράσης σας για να 
συζητάτε σχετικά ζητήματα και προβληματισμούς, να αξιολογείτε 
τον κίνδυνο διαφθοράς στον τομέα σας, να σχεδιάζετε 
δραστηριότητες, να μοιράζεστε βέλτιστες πρακτικές, να 
παρακολουθείτε συνέδρια/σεμινάρια και να συνεργάζεστε ενεργά 
με αρμόδιους χάραξης πολιτικής συνηγορώντας υπέρ της  αλλαγής, 
των βελτιωμένων κανονισμών και της υπευθυνότητας. 

Ανάπτυξη ενός τομεακού κώδικα δεοντολογίας 

Σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις-μέλη, η επιχείρησή σας 
μπορεί να καταρτίσει έναν ενιαίο κώδικα δεοντολογίας για τον 
τομέα σας. Αυτό θα επιτρέψει την τυποποίηση της επιχειρηματικής 
συμμόρφωσης σε όλον τον τομέα και θα συμβάλει στη θέσπιση 
επιχειρηματικών κανόνων οι οποίοι, ιδανικά, θα αλλάξουν τις 
συμπεριφορές και τις πρακτικές. 

Έκδοση κοινών δηλώσεων ενάντια στη διαφθορά 

Οι Δηλώσεις ενάντια στη διαφθορά αποτελούν βραχυπρόθεσμες 
δηλώσεις ανάλογα με το έργο ή τη συναλλαγή, έκφρασης 
προθέσεων συμμόρφωσης με δεσμεύσεις ενάντια στη διαφθορά 
και με δίκαιες επιχειρηματικές συμπεριφορές. Επιχειρήσεις, 
κυβερνήσεις ή ακόμα και εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να 
συνυπογράφουν τη Δήλωση ενάντια στη διαφθορά, όπως το 
Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, το οποίο υποστηρίζεται, 
παραδείγματος χάριν, από τις πρωτοβουλίες της CSR Hellas στην 
Ελλάδα. Αυτό το είδος δημόσιας δέσμευσης μπορεί να 
λειτουργήσει συμπληρωματικά στην πολιτική της επιχείρησής σας 
ενάντια στη διαφθορά και να κοινοποιηθεί σε φορείς δημοσίων 
συμβάσεων κατά τη διάρκεια διαδικασιών δημόσιων διαγωνισμών 
ώστε να αποθαρρύνονται οι υποκινήσεις προς πληρωμές 
διαφθοράς. 
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Σύμφωνα Ακεραιότητας 

Οι πρωτοβουλίες συλλογικής δράσης μπορούν επίσης να 
ετοιμάσουν τυποποιημένα σύμφωνα ακεραιότητας για τα μέλη 
τους. Τα σύμφωνα ακεραιότητας αποτελούν ένα είδος επίσημης 
συμφωνίας κατά την οποία η επιχείρησή σας συμφωνεί να μη 
συμμετέχει σε δωροδοκία ή συμπαιγνία κατά τη διάρκεια 
διαδικασιών υποβολής προτάσεων για δημόσιες συμβάσεις. 
Συνήθως οι έγγραφες αυτές συμβάσεις παρουσιάζονται κατά την 
περίοδο που προηγείται της υποβολής προτάσεων μεταξύ του 
δημόσιου φορέα και όλων των υποψήφιων επιχειρήσεων. Οι 
επιπτώσεις της παραβίασης αυτής του συμφώνου ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε απομάκρυνση από την πρωτοβουλία συλλογικής 
δράσης ή ακόμα και σε αποκλεισμό μιας επιχείρησης από τη 
συμμετοχή σε μελλοντικούς δημόσιους διαγωνισμούς. Η 
συμμόρφωση με το σύμφωνο ακεραιότητας επιβλέπεται από 
εξωτερικό επόπτη.  

Μακροπρόθεσμες Πρωτοβουλίες 

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι των πρωτοβουλιών συλλογικής δράσης 
σας πρέπει να είναι η προώθηση της άρτιας επιχειρηματικής 
συμπεριφοράς στον τομέα σας σε όλη την Ελλάδα. Αυτή αλλαγή 
μπορεί να ενισχυθεί κατά πολύ με τη δημιουργία εταιρικών 
συμμαχιών και την αξιοποίηση της επιρροής βασικών, αξιόπιστων 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συνδικάτων, 
ακαδημαϊκών, βιομηχανικών ενώσεων και σχετικών δημόσιων 
φορέων. Αυτές οι συνεργασίες θα επιτρέψουν τη διάχυση της 
έρευνας και την ισχυρότερη συνηγορία υπέρ της μάχης κατά της 
διαφθοράς, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα της 
πρωτοβουλίας σας. 

IV. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Το εύρος των επιχειρήσεων που θεωρούνται ως δημόσιες 
επιχειρήσεις (ΔΕΚΟ)44 διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ο ορισμός που 

                                                      
44 Άρθρο 1 ν. 3429/2005 
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χρησιμοποιείται από τον ΟΟΣΑ είναι «κάθε επιχειρηματική 
οντότητα που αναγνωρίζεται από το εθνικό δίκαιο ως επιχείρηση, 
και στην οποία το κράτος ασκεί δικαιώματα ιδιοκτησίας, θα πρέπει 
να θεωρείται ΔΕΚΟ. Μπορεί να πρόκειται για συμμετοχικές 
εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και μετοχικές 
ετερόρρυθμες εταιρίες. Επιπλέον, αυτόνομες κρατικές υπηρεσίες, 
των οποίων η νομική προσωπικότητα ορίζεται μέσω συγκεκριμένης 
νομοθεσίας, θα πρέπει να θεωρούνται ΔΕΚΟ αν ο σκοπός και οι 
δραστηριότητές τους ή μέρη των δραστηριοτήτων τους είναι 
κυρίως οικονομικής φύσης».45 

Οι ΔΕΚΟ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ελληνική οικονομία. 
Παρότι δεν αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό της οικονομικής 
δραστηριότητας στην Ελλάδα, είναι ενεργές σε τομείς κρίσιμους 
για σημαντικούς τομείς της οικονομίας και του δημοσίου.46 
Δεδομένα που υποβλήθηκαν από τις ελληνικές αρχές στον ΟΟΣΑ 
διαπιστώνουν την ύπαρξη περίπου 55 ΚΕ με σχεδόν 60.000 
υπαλλήλους συνολικά.47 

Οι ΔΕΚΟ, όπως οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν κινδύνους 
διαφθοράς. Στην Ελλάδα η ευθύνη των νομικών προσώπων για τη 
διαφθορά εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο στις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και στις ΔΕΚΟ.48 Συνεπώς οι ΔΕΚΟ θα πρέπει να 
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά προγράμματα 
συμμόρφωσης ενάντια στη διαφθορά για να περιορίσουν την 
έκθεσή τους σε διώξεις και σε βλάβη της υπόληψής τους. Ωστόσο, 
πολλές ελληνικές ΔΕΚΟ διαθέτουν στην καλύτερη περίπτωση ένα 
μερικό πρόγραμμα συμμόρφωσης. Για παράδειγμα, στοιχεία από 
την Έρευνα των Ενδιαφερομένων Μερών του Ιδιωτικού Τομέα 

                                                      
45 OECD (2015), Guidelines on Corporate Governance of State-Owned 

Enterprises, σελ. 15, www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-
governance-soes.htm. 

46 OECD (March 2016), Greece Policy Brief - Corporate Governance. 

47 OECD (2014), The Size and Sectoral Distribution of SOEs in OECD and 

Partner Countries. 

48 Νόμος 3691/2008, Άρθρο 51; OECD (2015), Phase 3bis Report on 

Greece, παρ. 51. 

http://www.oecd.org/daf/ca/OECD-Guidelines-Corporate-Governance-SOEs-2015.pdf
http://www.oecd.org/daf/ca/OECD-Guidelines-Corporate-Governance-SOEs-2015.pdf
https://www.oecd.org/policy-briefs/greece-reforming-the-state-owned-enterprises-sector.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264215610-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264215610-en
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Greece-Phase-3bis-Report-EN.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Greece-Phase-3bis-Report-EN.pdf
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αναφέρουν ότι μόνο μερικές ΔΕΚΟ διαθέτουν Επιχειρηματικό 
Κώδικα Δεοντολογίας.  Πολλές ΔΕΚΟ δε διεξάγουν τακτικές 
αξιολογήσεις διαφθοράς ή χρησιμοποιούν ένα καθιερωμένο 
σύνολο παραγόντων κινδύνου. 

Όλες οι βέλτιστες πρακτικές που περιγράφονται στα προηγούμενα 
κεφάλαια αυτών των οδηγιών εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο και 
στις ΔΕΚΟ που επιθυμούν να καθιερώσουν ένα πρόγραμμα 
συμμόρφωσης ενάντια στη διαφθορά ή να βελτιώσουν ένα ήδη 
υπάρχον. Ωστόσο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα 
παρακάτω χαρακτηριστικά των ΔΕΚΟ. 

1. Επικίνδυνοι Τομείς και Δραστηριότητες 

Κάποιες ελληνικές ΔΕΚΟ δραστηριοποιούνται στις εξορυκτικές 
βιομηχανίες, στις μεταφορές, σε κοινωφελείς υπηρεσίες, στην 
παραγωγή ενέργειας και στις τηλεπικοινωνίες49. Αυτοί οι τομείς 
συνήθως ρυθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από το κράτος και υπό 
ιδιαίτερο νομικό καθεστώς. Για να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις 
άδειες, συμβάσεις παραχώρησης ή πιστοποιητικά ώστε να 
δραστηριοποιηθούν σε αυτούς τους τομείς, πρέπει να έρθουν σε 
επαφή με δημόσιους λειτουργούς που διαθέτουν ιδιαίτερα ευρεία 
διακριτική ευχέρεια.  Πολλές ΔΕΚΟ που συμμετείχαν στην Έρευνα 
των Ενδιαφερομένων Μερών του Ιδιωτικού Τομέα αξιολόγησαν τον 
κίνδυνο επαφής με τέτοιες οντότητες ως πολύ σημαντικό. Τέτοιες 
επαφές αποτελούν εύφορο έδαφος για πρακτικές διαφθοράς, 
ειδικά αν οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι λειτουργοί δρουν υπό 
περιορισμένη και ανεπαρκή εποπτεία. Για να αντιμετωπιστούν 
αυτές οι ανησυχίες, οι ΔΕΚΟ πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα την 
αξιολόγηση των κινδύνων διαφθοράς. Οι ΔΕΚΟ που 
δραστηριοποιούνται σε επικίνδυνους τομείς πρέπει να έχουν 
επίγνωση της έκθεσής τους  και να υιοθετήσουν πιο αυστηρά 
μέτρα συμμόρφωσης αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

                                                      
49 OECD (March 2016), Greece Policy Brief - Corporate Governance. 

https://www.oecd.org/policy-briefs/greece-reforming-the-state-owned-enterprises-sector.pdf
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2. Το Καθεστώς των Υπαλλήλων ΔΕΚΟ ως Δημόσιων 
Λειτουργών 

Στην Ελλάδα οι δημόσιοι λειτουργοί αποσπώνται μερικές φορές σε 
μια ΔΕΚΟ, απασχολούμενοι συνήθως ως ανώτερα διοικητικά 
στελέχη της επιχείρησης. Τέτοια άτομα μπορεί να έχουν, συνεπώς, 
ταυτόχρονα τη διπλή ιδιότητα του εργαζομένου σε ΔΕΚΟ και του 
δημόσιου λειτουργού. 

Διεθνείς συμβάσεις ενδέχεται να αναγνωρίζουν ως δημόσιους 
λειτουργούς  τους υπαλλήλους των ΔΕΚΟ. Σύμφωνα με τη Σύμβαση 
του ΟΟΣΑ Κατά της Δωροδοκίας ο όρος «ξένος δημόσιος 
λειτουργός» αφορά οποιοδήποτε άτομο ασκεί δημόσιο 
λειτούργημα για μια «δημόσια επιχείρηση». Ως «δημόσια 
επιχείρηση» ορίζεται στην ίδια σύμβαση οποιαδήποτε επιχείρηση, 
ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της, στην οποία μια κυβέρνηση ή 
κυβερνήσεις μπορεί άμεσα ή έμμεσα να ασκούν δεσπόζουσα 
επιρροή. Αυτή θεωρείται ότι είναι η περίπτωση επιχείρησης όταν 
μία ή περισσότερες κυβερνήσεις κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος 
του καλυφθέντος κεφαλαίου της επιχείρησης, ελέγχουν την 
πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται µε τις 
μετοχές που έχει εκδώσει η επιχείρηση ή μπορούν να ορίσουν την 
πλειοψηφία των μελών του διαχειριστικού ή διοικητικού σώματος 
ή του εποπτικού συμβουλίου της επιχείρησης. Ο υπάλληλος μιας 
δημόσιας επιχείρησης θεωρείται ότι εκτελεί δημόσιο λειτούργημα-  
και γι’ αυτό είναι ξένος δημόσιος λειτουργός εκτός εάν η 
επιχείρηση λειτουργεί  σε κανονική εμπορική βάση στη σχετική 
αγορά, δηλαδή σε μια βάση στην οποία η επιχείρηση είναι κατ’ 
ουσία ισότιμη με ιδιωτική επιχείρηση, χωρίς επιχορηγήσεις ή άλλα 
προνόμια.50 Αυτός ο ορισμός μπορεί να συμπεριλάβει τους 
εργαζομένους πολλών ελληνικών ΔΕΚΟ. 

Η δυνατότητα οι εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ να είναι δημόσιοι 
λειτουργοί έχει τουλάχιστον δύο επιπτώσεις. Πρώτον, αυτοί οι 
εργαζόμενοι υπόκεινται σε νόμους ή ρυθμίσεις που αφορούν τους 
εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, αλλά επίσης και σε αυτούς που 
αφορούν τους δημόσιους υπαλλήλους.  Μπορεί, για παράδειγμα, 

                                                      
50 OECD Anti-Bribery Convention, Article 1(4)(a) and Commentaries 12-15. 
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να έχουν το καθήκον να καταγγέλλουν εγκλήματα όπως όλοι οι 
Έλληνες δημόσιοι λειτουργοί51  ή να υπόκεινται σε κανονισμούς για 
την αποδοχή δώρων και φιλοξενίας που ισχύουν για τους Έλληνες 
δημόσιους υπαλλήλους. Οι ΔΕΚΟ και οι επιχειρήσεις που έρχονται 
σε επαφή με αυτούς, συνεπώς, χρειάζεται να εξασφαλίσουν ότι τα 
προγράμματα συμμόρφωσής τους είναι συμβατά με τους 
κανονισμούς που ισχύουν για τους δημόσιους λειτουργούς. 

Δεύτερον, η δωροδοκία που αφορά δημόσιους λειτουργούς 
συνήθως προσελκύει αισθητά περισσότερο το ενδιαφέρον του 
κοινού σε σύγκριση με τις περιπτώσεις που αφορούν μόνο 
ιδιωτικές επιχειρήσεις (πχ. διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα). Η 
αντίστοιχη δυσφήμηση θα είναι συνεπώς επίσης μεγαλύτερη. Δεν 
προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το 41% των ελληνικών 
επιχειρήσεων δήλωσε στην Έρευνα των Ενδιαφερομένων Μερών 
του Ιδιωτικού Τομέα ότι ο κίνδυνος διαφθοράς σε επαφές με ΔΕΚΟ 
είναι «σημαντικός» ή «πολύ σημαντικός». Αυτό υπογραμμίζει την 
ανάγκη να καθιερωθεί ένα πιο ισχυρό πρόγραμμα συμμόρφωσης 
ενάντια στη διαφθορά, όχι μόνο για τις ελληνικές ΔΕΚΟ αλλά και 
για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που αλληλεπιδρούν ή 
συναλλάσσονται με αυτές. 

3. Εσωτερικός Έλεγχος και Εποπτεία 

Η διπλή φύση των ΔΕΚΟ επιφέρει επίσης συνέπειες και σε επίπεδο 
επιχείρησης. O νόμος 3429/2005 θέτει απαιτήσεις εσωτερικών 
ελέγχων που αφορούν συγκεκριμένα τις ΔΕΚΟ. Σε αυτό το πλαίσιο 
οι ΔΕΚΟ ενδεχομένως πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις εν λόγω 
επιπρόσθετες νομοθετικές απαιτήσεις  τους κατά τη διαμόρφωση 
των κανονισμών για τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία. 

4. Αποδυναμωμένη Εταιρική Διακυβέρνηση 

Το καθεστώς των εργαζομένων σε ΔΕΚΟ ως δημόσιων λειτουργών 
μπορεί να έχει επίσης συνέπειες για τους αρμόδιους χάραξης 
πολιτικής. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι σε πολλές ΔΕΚΟ τα 

                                                      
51 Criminal Procedure Code, Article 37(2) and Civil Service Code. See also 

OECD (2015), Phase 3bis Report on Greece, paragraphs 191-192. 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Greece-Phase-3bis-Report-EN.pdf
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ανεπαρκή συστήματα πληροφόρησης και παρακολούθησης, καθώς 
επίσης και η πολυπλοκότητα στην αλυσίδα λογοδοσίας ευνοούν 
την κακή διαχείριση δημοσίου χρήματος και τα φαινόμενα 
διαφθοράς. Πολλοί από τους συμμετέχοντες εκ μέρους των ΔΕΚΟ 
στην Έρευνα των Ενδιαφερομένων Μερών του Ιδιωτικού Τομέα 
υποστήριξαν ότι η πολιτική επιρροή και η παράνομη άσκηση 
πολιτικής πίεσης αποτελούν σημαντικό κίνδυνο διαφθοράς που 
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις τους. Συνεπώς, πέρα 
από την υιοθέτηση και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 
προγράμματος συμμόρφωσης ενάντια στη διαφθορά, οι Έλληνες 
αρμόδιοι χάραξης πολιτικής πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα 
διοικητικά συμβούλια των ΔΕΚΟ είναι επαρκώς ανεξάρτητα και ότι 
τους έχει ανατεθεί η τελική ευθύνη για τις πράξεις και τη συνολική 
επίδοση της επιχείρησης.52 Όπως και σε άλλες χώρες, οι εσωτερικοί 
κώδικες δεοντολογίας για ΔΕΚΟ μπορεί να αποδειχτούν χρήσιμοι. 
Οι Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ για την Εταιρική 
Διακυβέρνηση των Κρατικών Επιχειρήσεων προσφέρουν επιπλέον 
βοήθεια. 

V. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ 
ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ 

Αυτό το έγγραφο έχει καθορίσει λεπτομερώς το τι μπορούν να 
κάνουν οι εταιρείες για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 
προγράμματος συμμόρφωσης για την πρόληψη και την ανίχνευση 
της διαφθοράς. Ωστόσο, η αντιμετώπιση της διαφθοράς έχει 
μεγαλύτερες απαιτήσεις συγκριτικά με αυτά που προσφέρουν οι   
προσπάθειες μεμονωμένων εταιρειών. Το τελευταίο τμήμα αυτού 
του εγγράφου περιέχει, συνεπώς, συστάσεις σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο ο δημόσιος  και ο ιδιωτικός τομέας  της Ελλάδας 
μπορούν να δράσουν από κοινού στο μέλλον για την περαιτέρω 
ενίσχυση των προσπαθειών του ιδιωτικού τομέα για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς. 

                                                      
52 Sultan Balbuena, Sara (2014), “State-owned Enterprises in Southern 

Africa: A Stocktaking of Reforms and Challenges”, OECD Corporate 
Governance Working Papers No. 13, OECD Publishing, Paris, σ. 7. 

http://www.oecd.org/daf/ca/OECD-Guidelines-Corporate-Governance-SOEs-2015.pdf
http://www.oecd.org/daf/ca/OECD-Guidelines-Corporate-Governance-SOEs-2015.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/state-owned-enterprise-governance_5jzb5zntk5r8-en
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/state-owned-enterprise-governance_5jzb5zntk5r8-en
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1. Παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων εταιρικής 
συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς: 
Παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων εταιρικής 
συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς: Οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδιώξουν την αποτελεσματική επιβολή 
των μέτρων συμμόρφωσης και των εσωτερικών ελέγχων. Προς 
συμπλήρωση  της Ημερίδας για την εταιρική συμμόρφωση κατά της 
διαφθοράς και τη διάδοση του " Έγγραφου για τις Βέλτιστες 
Πρακτικές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Εταιρική 
Συμμόρφωση" του ΟΟΣΑ, θα πρέπει να διοργανωθούν ειδικές 
ημερίδες και εργαστήρια για να βοηθήσουν τις εταιρείες να 
εφαρμόσουν συγκεκριμένες πτυχές των προγραμμάτων 
συμμόρφωσης και να μεγιστοποιήσουν την εφαρμογή μηχανισμών 
και εσωτερικών ελέγχων κατά της διαφθοράς. Για παράδειγμα, 
αυτά τα ειδικά εργαστήρια θα μπορούσαν να εξετάσουν 
λεπτομερέστερα τον τρόπο διεξαγωγής εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για εργαζόμενους και επιχειρηματικούς εταίρους 
με θέμα την καταπολέμηση της διαφθοράς, να αναδείξουν 
πολιτικούς παράγοντες που προωθούν ιδιωτικά συμφέροντα, τον 
σημαντικό ρόλο της εταιρικής ηγεσίας για τη δομή της ηθικής 
εταιρικής συμπεριφοράς κλπ.  

2. ΜμΕ: Με βάση τα ευρήματα αυτού του έργου , θα πρέπει να 
οργανωθούν πρόσθετα  ειδικά  Εργαστήρια   και ημερίδες για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ικανότητά τους να εφαρμόζουν μέτρα συμμόρφωσης κατά της 
διαφθοράς και να προωθούν την επιχειρηματική ακεραιότητα. 
Αυτά  τα  Εργαστήρια   και ημερίδες θα παρουσιάσουν 
προσαρμοσμένες λύσεις για τις ΜμΕ για να ξεπεράσουν αυτές τις 
προκλήσεις. 

3. ΔΕΚΟ: Λόγω της διττής τους φύσης ως δημόσιες και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις , θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους 
κινδύνους διαφθοράς που αντιμετωπίζουν οι  επιχειρήσεις του 
δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, αρκετές ΔΕΚΟ 
δήλωσαν ότι δεν έχουν θεσπίσει μέτρα κατά της διαφθοράς. Αυτό 
πρέπει να αποτελεί τομέα ανησυχίας και  απαιτεί στοχοθετημένη 
δράση παρακολούθησης. 
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4. Σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα: Πρέπει να διατηρηθεί η 
τακτική επικοινωνία μεταξύ των ελληνικών Αρχών και του 
ελληνικού ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει να οργανωθούν 
ενημερωτικές ημερίδες τεχνικής φύσεως  για την εκπαίδευση των 
εταιρειών σχετικά με τα εφαρμοστέα εθνικά και διεθνή νομικά 
πλαίσια για την καταπολέμηση της διαφθοράς που θα συμβάλουν 
σε ένα δίκαιο και προβλέψιμο νομικό και επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Αυτές οι ενημερωτικές συνεδρίες θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την παροχή καθοδήγησης για κίνητρα και 
πρότυπα επιχειρηματικής ακεραιότητας και για την εφαρμογή του 
"Έγγραφου για τις Βέλτιστες Πρακτικές και Κατευθυντήριες Οδηγίες 
για την Εταιρική Συμμόρφωση " του ΟΟΣΑ. 

5. Συλλογική Δράση: Η ελληνική κυβέρνηση, οι επιχειρηματικές 
οργανώσεις και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διερευνήσουν 
επιτυχημένα παραδείγματα συλλογικών δράσεων, όπως 
πιστοποίηση επιχειρήσεων, πρωτοβουλίες επισήμανσης  και 
συμφωνίες ακεραιότητας. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να 
επικεντρωθούν σε τομείς ή συγκεκριμένες διαδικασίες που είναι 
ιδιαιτέρως εκτεθειμένες στη διαφθορά, προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια ανοιχτή συζήτηση στην αναζήτηση κοινών 
λύσεων. Οι  καλές πρακτικές που διαπιστώθηκαν σε ορισμένες 
χώρες του ΟΟΣΑ πρέπει να ληφθούν υπόψη  για προσαρμογή στην 
Ελλάδα. 

6. Συλλογικές δράσεις για τις ΜμΕ: Έχει αποδειχθεί ότι οι 
συλλογικές δράσεις   είναι πολύ υποστηρικτικοί μηχανισμοί για τις 
ΜμΕ που αισθάνονται ότι είναι ανίσχυρες μπροστά σε 
διεφθαρμένες πρακτικές και συμφέροντα στο επιχειρηματικό τους 
περιβάλλον. Η δημιουργία μιας πρωτοβουλίας συλλογικής δράσης 
για τις ΜμΕ μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ θετικό βήμα προς την 
κατεύθυνση της υιοθέτησης ενιαίων πρακτικών συμμόρφωσης 
στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα. Οι  καλές πρακτικές που 
διαπιστώθηκαν σε ορισμένες χώρες του ΟΟΣΑ πρέπει να  ληφθούν 
υπόψη για προσαρμογή στην Ελλάδα. 

7. Πρόγραμμα καθοδήγησης πολυεθνικών -μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων: Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να οργανωθεί 
ένα πρόγραμμα καθοδήγησης μεταξύ εταιρειών. Μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις με επαρκές προσωπικό και πόρους μπορούν να 
βοηθήσουν τις μικρότερες επιχειρήσεις να ενισχύσουν τις 
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λειτουργίες συμμόρφωσης, να  καθιερώσουν την κατάρτιση των 
υπαλλήλων τους, να εισαγάγουν αποτελεσματικές πολιτικές 
βιβλίων και τήρησης αρχείων , οδηγίες σχετικά με τον τρόπο 
σύνταξης κωδίκων  δεοντολογίας κλπ. Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί 
να ενσωματωθεί  σε στρατηγικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης  
μεγαλύτερων εταιρειών και μπορεί να αποδειχθεί μια ανεκτίμητης 
αξίας ευκαιρία για πολλές ελληνικές ΜμΕ που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα στο  να υιοθετήσουν τα δικά τους μέτρα εταιρικής 
συμμόρφωσης. Το πρόγραμμα αυτό έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε 
πολλές άλλες χώρες. 

8. Οι επιχειρηματικές οργανώσεις  και ο ρόλος τους ενάντια στη 
διαφθορά: Οι επιχειρηματικές οργανώσεις και οι επαγγελματικές 
ενώσεις έχουν το πλεονέκτημα να διαμορφώνουν τη γέφυρα 
μεταξύ του ελληνικού ιδιωτικού τομέα και της κυβέρνησης. Τα 
τεράστια δίκτυα μελών και οι πρακτικές γνώσεις για το ελληνικό 
επιχειρηματικό περιβάλλον μπορούν να τα διαμορφώσουν σε 
ιδανικούς αγωγούς για τη διαμόρφωση μέτρων επιχειρηματικής 
ακεραιότητας στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να ενισχύσουν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους 
για σύνδεση του επιχειρηματικού τομέα και της ελληνικής 
κυβέρνησης   σε προσπάθειες  για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και να αντιμετωπίσουν τις επιχειρηματικές ανησυχίες 
στις διαβουλεύσεις με τις κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, η 
συμμετοχή τους πρέπει να επεκταθεί στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για τα μέλη τους και να τα προμηθεύσουν με 
ενημερωτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να διαδώσουν και να 
αναπαράγουν στις εκπαιδεύσεις  τους. 

Από την άποψη αυτή, θα ήταν σκόπιμο να διεξαχθεί μία 
εμπεριστατωμένη μελέτη του σημερινού ρόλου και των δράσεων 
των επιχειρηματικών οργανώσεων και των επαγγελματικών 
ενώσεων στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με θέματα 
συμμόρφωσης και με την καταπολέμηση της διαφθοράς, και να 
δοθεί πρακτική βοήθεια στις επιχειρήσεις  μέσω κατάρτισης και 
καθοδήγησης. Το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης θα επιτρέψει τη 
δημιουργία εξατομικευμένων ειδικών εκπαιδεύσεων, βασισμένων 
στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης 
του ρόλου αυτών των οργανώσεων ώστε να αποτελέσουν τη βάση 
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για συνεχή και  μακροπρόθεσμη ευαισθητοποίηση  κατά της 
διαφθοράς. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Άρθρο 159 Ποινικού Κώδικα (ΠΚ) 

 Δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων 

 1. Ο Πρωθυπουργός, το μέλος της κυβέρνησης, ο υφυπουργός, ο 
περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης ή ο δήμαρχος, που ζητεί ή 
λαμβάνει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, 
«οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα»  ή αποδέχεται την 
υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, ως αντάλλαγμα για 
ενέργεια του ή παράλειψη, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που 
ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του, τιμωρείται με 
κάθειρξη και χρηματική ποινή από 15.000 έως 150.000 ευρώ. 

 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται το μέλος της Βουλής, των 
συμβουλίων τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιτροπών τους που 
σχετικά με κάποια εκλογή ή ψηφοφορία η οποία διενεργείται από 
τα ως άνω σώματα ή επιτροπές δέχεται την παροχή ή υπόσχεση 
«οποιασδήποτε φύσης αθέμιτου ωφελήματος» , για τον εαυτό του 
ή για άλλον, ή ζητεί τέτοιο ως αντάλλαγμα για να μη λάβει μέρος 
στην εκλογή ή ψηφοφορία, για να υποστηρίξει ορισμένο θέμα προς 
ψήφιση ή για να ψηφίσει με ορισμένο τρόπο. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν η πράξη τελείται 
από μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

 4. Οι διατάξεις των άρθρων 238, 263 παρ. 1 και 263Β παράγραφοι 
2 έως 5 έχουν εφαρμογή και στα εγκλήματα των προηγούμενων 
παραγράφων. 

 

Άρθρο 159Α ΠΚ 

 Δωροδοκία πολιτικών αξιωματούχων 

 1. Όποιος υπόσχεται ή παρέχει  άμεσα ή μέσω τρίτου, 
«οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα» σε αναφερόμενο στο 
άρθρο 159 πρόσωπο, για τον εαυτό του ή για άλλον, για τους 
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σκοπούς που αναφέρονται αντίστοιχα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται 
με κάθειρξη και χρηματική ποινή από 15.000 έως 150.000 ευρώ. 

 2. Διευθυντής επιχειρήσεως ή πρόσωπο που έχει την εξουσία 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση  «τιμωρείται με 
φυλάκιση», αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική 
διάταξη, αν από αμέλεια δεν απέτρεψε πρόσωπο που τελεί υπό τις 
εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχο του από την τέλεση προς 
όφελος της επιχείρησης της πράξης της παραγράφου 1. 

3. Οι διατάξεις των άρθρων 238, 263 παρ. 1 και 263Β έχουν 
εφαρμογή και στο έγκλημα της παραγράφου 1. 
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 Άρθρο 235 ΠΚ 

 Δωροληψία υπαλλήλου 

 1. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για 
τον εαυτό του ή για άλλον, «οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο 
ωφέλημα» , ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου 
ωφελήματος, για ενέργεια ή παράλειψη του σε σχέση με την 
άσκηση των καθηκόντων του, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική 
ποινή 5.000 έως 50.000 ευρώ. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του 
προηγούμενου εδαφίου κατ` επάγγελμα ή κατά συνήθεια «ή το 
αθέμιτο ωφέλημα» ή το ωφέλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, 
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή 
10.000 έως 100.000 ευρώ. 

2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη του υπαιτίου αντίκειται στα 
καθήκοντα του, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και 
χρηματική ποινή 15.000 έως 150.000 ευρώ. Αν ο υπαίτιος τελεί την 
πράξη του προηγούμενου εδαφίου κατ` επάγγελμα ή κατά 
συνήθεια ή το ωφέλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι δεκαπέντε ετών και χρηματική ποινή 15.000 έως 
150.000 ευρώ. 

 3. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, για τον εαυτό του ή για 
άλλον, αθέμιτη παροχή περιουσιακής φύσης, επωφελούμενος από 
την ιδιότητα του, «τιμωρείται με φυλάκιση», αν η πράξη δεν 
τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη. 

 4. Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή επιθεωρητές ή πρόσωπα που έχουν 
την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε υπηρεσίες του 
Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
νομικών προσώπων που απαριθμούνται στο άρθρο 263Α  " 
τιμωρούνται με φυλάκιση",  αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα 
από άλλη ποινική διάταξη, αν από αμέλεια, κατά παράβαση 
συγκεκριμένου υπηρεσιακού καθήκοντος, δεν απέτρεψαν 
πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές τους ή υπόκειται στον έλεγχο 
τους από την τέλεση πράξης των προηγούμενων παραγράφων. 
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 Άρθρο 236 ΠΚ 

 Δωροδοκία υπαλλήλου 

 1. Όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή 
μέσω τρίτου, «οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα» , για τον 
εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου 
σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, μελλοντική ή ήδη 
τελειωμένη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και 
χρηματική ποινή 5.000 έως 50.000 ευρώ. 

2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα 
του υπαλλήλου, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών 
και χρηματική ποινή 15.000 έως 150.000 ευρώ. 

 3. Διευθυντής επιχειρήσεως ή άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση  "τιμωρείται με 
φυλάκιση"  , αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη 
ποινική διάταξη, αν από αμέλεια δεν απέτρεψε πρόσωπο που τελεί 
υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχο του από την τέλεση 
προς όφελος της επιχείρησης πράξης των προηγούμενων 
παραγράφων. 

4. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου επί πράξεων που 
τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ημεδαπό, δεν είναι αναγκαία η 
πλήρωση των προϋποθέσεων  του άρθρου 6. 

 

 Άρθρο 237 ΠΚ 

 Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών 

 1. Όποιος καλείται κατά το νόμο να εκτελέσει δικαστικά καθήκοντα 
ή ο διαιτητής, αν ζητήσει ή λάβει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον 
εαυτό του ή για άλλον, «οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα» , 
ή αποδεχθεί την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, για 
ενέργεια του ή παράλειψη, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που 
ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του κατά την απονομή της 
δικαιοσύνης ή την επίλυση διαφοράς, τιμωρείται με κάθειρξη και 
χρηματική ποινή 15.000 έως 150.000 ευρώ. 

 2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται όποιος για τον πιο πάνω σκοπό 
υπόσχεται ή παρέχει τέτοια ωφελήματα, άμεσα ή μέσω τρίτου, στα 
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πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, για τους εαυτούς τους ή 
για άλλον. 

 3. Διευθυντής επιχειρήσεως ή άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση  "τιμωρείται με 
φυλάκιση",  αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική 
διάταξη, αν από αμέλεια δεν απέτρεψε πρόσωπο που τελεί υπό τις 
εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχο του από την τέλεση προς 
όφελος της επιχείρησης της πράξης της παραγράφου 1.» 

 

 Άρθρο 237Α ΠΚ 

 Εμπορία επιρροής - Μεσάζοντες 

 1. Όποιος ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή μέσω τρίτου, οποιασδήποτε 
φύσης  ωφέλημα , για τον εαυτό του ή για άλλον, ή αποδέχεται την 
υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος ως αντάλλαγμα για 
αθέμιτη επιρροή την οποία ισχυρίζεται ή επιβεβαιώνει, ψευδώς ή 
αληθώς, ότι μπορεί να ασκήσει σε κάποιο από τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στα άρθρα 159, 235 παρ. 1 και 237 παρ. 1, ώστε αυτά 
να προβούν σε πράξη ή παράλειψη που ανάγεται στην άσκηση των 
καθηκόντων τους, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους 
και χρηματική ποινή από 5.000 έως 50.000 ευρώ. 

 2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος προσφέρει, υπόσχεται 
ή παρέχει, άμεσα ή μέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφέλημα , 
για τον εαυτό του ή για άλλον, σε πρόσωπο που ισχυρίζεται ή 
επιβεβαιώνει, ψευδώς ή αληθώς, ότι μπορεί να ασκήσει αθέμιτη 
επιρροή σε κάποιο από τα πρόσωπα που απαριθμούνται στα 
άρθρα 159, 235 παρ. 1 και 237 παρ. 1, ώστε αυτά να προβούν σε 
πράξη ή παράλειψη που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων 
τους. 

 

 Άρθρο 237Β ΠΚ 

 Δωροληψία και Δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα 

 1. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, τιμωρείται όποιος 
εργάζεται ή παρέχει υπηρεσίες με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση 
στον ιδιωτικό τομέα και, κατά την άσκηση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή έμμεσα, 
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«οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα» για τον ίδιο ή για άλλον 
ή δέχεται υπόσχεση τέτοιου ωφελήματος ως αντάλλαγμα για 
ενέργεια ή παράλειψη του κατά παράβαση των καθηκόντων του, 
όπως αυτά διαγράφονται από το νόμο, τη σύμβαση εργασίας, τους 
εσωτερικούς κανονισμούς, τις εντολές ή οδηγίες των προϊσταμένων 
του ή προκύπτουν από τη φύση της θέσης ή της υπηρεσίας του. 

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, κατά την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπόσχεται, προσφέρει ή παρέχει, 
άμεσα ή έμμεσα, «οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα» σε 
πρόσωπο που εργάζεται ή παρέχει υπηρεσίες με οποιαδήποτε 
ιδιότητα στον ιδιωτικό τομέα, για το ίδιο ή για τρίτον, για ενέργεια 
ή για παράλειψη κατά παράβαση των ως άνω καθηκόντων του. 

 

Νόμος 4472/2017 Μέρος Δ΄  

Ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της 
διαφάνειας και του ελέγχου στα οικονομικά των πολίτικων 
κόμματων, των αιρετών αντιπρόσωπων της Βουλής και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Ο ν. 4472/2017 προβλέπει τη δυνατότητα ιδιωτικής 
χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων από φυσικά πρόσωπα 
και μόνο, σε αντίθεση με τον προηγούμενο ν. 4304/2014, ο οποίος 
παρείχε το δικαίωμα χρηματοδότησης και σε νομικά πρόσωπα. 
Δικαιούχοι της ιδιωτικής χρηματοδότησης είναι πολιτικά κόμματα ή 
συνασπισμοί κομμάτων, καθώς υποψήφιοι ή και αιρετοί 
αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Κάθε ιδιωτική χρηματοδότηση που υπερβαίνει το 
ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ διενεργείται υποχρεωτικά μόνο 
μέσω των τραπεζικών λογαριασμών με υποχρεωτική αναγραφή των 
στοιχείων της ταυτότητας του χρηματοδότη. Η έκδοση κουπονιών 
και η αγορά αυτών αποτελεί μέσο χρηματοδότησης και υπόκειται 
σε συγκεκριμένους όρους.  

Κατ’ εξαίρεση κάθε υποψήφιος ή/και αιρετός αντιπρόσωπος 
δύναται να πραγματοποιεί, αποκλειστικά προς κάλυψη των 
δαπανών του, πληρωμές σε τρίτους, χωρίς χρήση του τραπεζικού 
λογαριασμού, εφόσον οι πληρωμές αυτές συνολικά δεν 
υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, για όλη τη 
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διάρκεια της περιόδου ελέγχου προεκλογικών δαπανών και 
εσόδων. Η δυνατότητα αυτή δεν υπήρχε στον προηγούμενο νόμο. 

Με το ν. 4472/2017 θεσπίζεται ταυτόχρονα η απαγόρευση της 
χρηματοδότησης και κάθε είδους παροχών από: α. Φυσικά 
πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια β. Νομικά 
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου γ. Οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι 
ιδιοκτήτες ή εκδότες εφημερίδων ή περιοδικών ή ιδιοκτήτες 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και από συζύγους 
και κατιόντες αυτών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσόν της ιδιωτικής χρηματοδότησης 
που δίδεται στους δικαιούχους χρηματοδότησης εκπίπτει από το 
φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 

Εργαλεία Παροχής Οδηγιών 

Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for Companies, 
OECD, UNODC, World Bank www.oecd.org/corruption/anti-
corruption-ethics-and-compliance-handbook-for-business.htm 

APEC Anti-Corruption Code of Conduct for Business (2007),  

http://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-
Economic-and-Technical-Cooperation/Task-
Groups/~/media/Files/Groups/ACT/07_act_codebrochure.ashx 

Business Principles for Countering Bribery (2009), Transparency 
International, 
http://www.transparency.org/global_priorities/private_sector/busi
ness_principles 

G20 Study on Whistleblower Protection Frameworks: Compendium 
of Best Practices and Guiding 

Principles for Legislation, OECD, 
www.oecd.org/corruption/48972967.pdf 

Guide for Anti-Corruption Risk Assessment, UN Global Compact, 
https://www.unglobalcompact.org/library/411 

http://www.oecd.org/corruption/anti-corruption-ethics-and-compliance-handbook-for-business.htm
http://www.oecd.org/corruption/anti-corruption-ethics-and-compliance-handbook-for-business.htm
http://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Task-Groups/~/media/Files/Groups/ACT/07_act_codebrochure.ashx
http://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Task-Groups/~/media/Files/Groups/ACT/07_act_codebrochure.ashx
http://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Task-Groups/~/media/Files/Groups/ACT/07_act_codebrochure.ashx
http://www.transparency.org/global_priorities/private_sector/business_principles
http://www.transparency.org/global_priorities/private_sector/business_principles
http://www.oecd.org/corruption/48972967.pdf
https://www.unglobalcompact.org/library/411
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International Chamber of Commerce Rules on Combating 
Corruption, (2011), 

www.iccwbo.org\advocacy-codes-and-rules\document-
centre\2011\icc-rules-on-combating-corruption\ 

International Organization for Standardization (2016), ISO/DIS 
37001 Anti-bribery management systems - Requirements with 
guidance for use 

www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?cs
number=65034. 

OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned 
Enterprises 

www.oecd.org/daf/ca/guidelines-corporate-governance-soes.htm 

OECD Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and 
Compliance (2010), 
http://www.oecd.org/dataoecd/5/51/44884389.pdf 

OECD Guidelines for multinational Enterprises (2011),  

http://www.oecd.org/dataoecd/43/29/48004323.pdf 

G20/OECD Principles of Corporate Governance 

United Nations Global Compact (2011), Collective Action, 

https://www.unglobalcompact.org/Issues/transparency_anticorrupt
ion/collective_action.html 

World Bank Group Integrity Compliance Guidelines (2010),  

http://siteresources.worldbank.org/INTDOII/Resources/Integrity_Co
mpliance_Guidelines.pdf 

Partnering against Corruption Initiative Principles for Countering 
Bribery (2005), 
https://members.weforum.org/pdf/paci/principles_short.pdf 

World Bank Group Integrity Compliance Guidelines (2010) 

Διεθνή Εργαλεία 

Η Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας 
Αλλοδαπών Δημοσίων Υπαλλήλων στις Διεθνείς Εμπορικές 

http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/document-centre/2011/icc-rules-on-combating-corruption/
http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/document-centre/2011/icc-rules-on-combating-corruption/
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=65034
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=65034
http://www.oecd.org/daf/ca/guidelines-corporate-governance-soes.htm
http://www.oecd.org/dataoecd/5/51/44884389.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/43/29/48004323.pdf
https://www.unglobalcompact.org/Issues/transparency_anticorruption/collective_action.html
https://www.unglobalcompact.org/Issues/transparency_anticorruption/collective_action.html
http://siteresources.worldbank.org/INTDOII/Resources/Integrity_Compliance_Guidelines.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTDOII/Resources/Integrity_Compliance_Guidelines.pdf
https://members.weforum.org/pdf/paci/principles_short.pdf
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Συναλλαγές (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign 
Public Officials in International Business Transactions) (1997) 

H Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της Διαφθοράς [UN Convention against 
Corruption (UNCAC)] (2003) 

Η Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά από το Συμβούλιο 
της Ευρώπης (The Criminal Law Convention on Corruption by the 
Council of Europe) (1999) 

Η Σύμβαση Αστικού Δικαίου για τη Διαφθορά από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης (The Civil Law Convention on Corruption by the Council of 
Europe) (1999) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017 ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

Σε αυτό το παράρτημα παρατίθενται στοιχεία από την Έρευνας του 
ΟΟΣΑ στα Ενδιαφερόμενα Μέρη του Ιδιωτικού Τομέα η οποία 
πραγματοποιήθηκε από τις 23 Δεκεμβρίου 2016 ως τις 20 
Φεβρουαρίου 2017. Ο συνολικός αριθμός των 359 ενδιαφερομένων 
μερών συμμετείχε στην έρευνα, ωστόσο δεν απάντησαν όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της 
έρευνας. Για παράδειγμα, 195 επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
123 ΜΜΕ, απάντησαν στο Κεφάλαιο ΙΙΙ: Τα μέτρα που έλαβε η 
επιχείρησή σας για να προστατευθεί από κινδύνους διαφθοράς της 
Έρευνας των Ενδιαφερόμενων Μερών του Ιδιωτικού Τομέα. Οι 
παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν ένα υποσύνολο των 
αντιπροσωπευτικών δεδομένων των απαντήσεων από τις ΜΜΕ.53 

  

                                                      
53 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ορίζονται στη Σύσταση ΕΕ 203/361 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361&locale=en. Οι βασικοί παράγοντες 
που καθορίζουν αν μια επιχείρηση είναι ΜΜΕ είναι ο αριθμός των 
απασχολούμενων και ο τζίρος. Μια επιχείρηση που έχει ετήσιο τζίρο 
μικρότερο των 50 εκατ. ευρώ και λιγότερους από 250 απασχολούμενους είναι 
μια μεσαίου μεγέθους επιχείρηση. Μια επιχείρηση η οποία έχει ετήσιο τζίρο 
ίσο ή κατώτερο των 10 εκατ. ευρώ και λιγότερους από 50 απασχολούμενους 
είναι μια μικρού μεγέθους επιχείρηση. Μια επιχείρηση που έχει ετήσιο τζίρο 
ίσο ή κατώτερο των 2 εκατ. ευρώ και λιγότερους από 10 απασχολούμενους 
είναι μια πολύ μικρού μεγέθους επιχείρηση.  
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1. Τι θα έκανε η επιχείρησή σας να της ζητούταν να εμπλακεί σε 
δωροδοκία ή άλλη παράνομη πράξη που αφορά τη διαφθορά; 

 

Όλες οι επιχειρήσεις ΜμΕ 

Ναι Όχι 
Δε 

γνωρίζω 
Ναι Όχι 

Δε 
γνωρίζω 

Θα προχωρούσε δωροδοκία ή θα 
εκτελούσε άλλη απαιτούμενη παράνομη 
πράξη 

12% 80% 8% 12% 78% 10% 

Θα προσπαθούσε να μειώσει το ποσό 
πληρωμής/ τον κίνδυνο 

28% 60% 12% 33% 54% 13% 

Θα αναζητούσε τη συμβουλή ενός 
δικηγόρου 

83% 12% 5% 83% 14% 3% 

Θα αναζητούσε την υποστήριξη μιας 
επιχειρηματικής ένωσης 

45% 36% 19% 47% 37% 16% 

Θα κατήγγειλε το περιστατικό σε γραμμή 
υποστήριξης ή σε άλλον ανώνυμο 
μηχανισμό καταγγελιών 

42% 33% 25% 44% 36% 20% 

Θα κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές 
εφαρμογής του νόμου 

59% 21% 20% 54% 27% 19% 

Θα πλήρωνε τη δωροδοκία ή θα 
εκτελούσε άλλη απαιτούμενη παράνομη 
πράξη 

70% 18% 12% 65% 23% 13% 
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2. Εσωτερικό πρόγραμμα συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς 

 

Όλες οι επιχειρήσεις ΜμΕ 

Ναι Όχι 
Δε 

γνωρίζω 
Ναι Όχι 

Δε 
γνωρίζω 

Η επιχείρησή σας έχει υιοθετήσει έναν κώδικα 
δεοντολογίας ο οποίος ρητά και συγκεκριμένα 
απαγορεύει τη διαφθορά και τη δωροδοκία? 

50% 42% 8% 31% 60% 9% 

Η επιχείρησή σας έχει υιοθετήσει ένα πρόγραμμα 
συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς το οποίο ρητά και 
συγκεκριμένα απαγορεύει τη διαφθορά και τη 
δωροδοκία? 

38% 53% 9% 23% 67% 10% 

Η επιχείρησή σας παρέχει λεπτομερείς κανονισμούς για 
τις διευκολύνσεις μέσω πληρωμής? 

26% 68% 6% 16% 80% 4% 

Η επιχείρησή σας παρέχει λεπτομερείς κανονισμούς για 
την υποκίνηση και τον εκβιασμό? 

19% 72% 9% 15% 81% 4% 

Η επιχείρησή σας παρέχει λεπτομερείς κανονισμούς για 
συγκεκριμένα είδη δαπανών (συμπεριλαμβανομένων: 
δώρων, φιλοξενίας, αναψυχής και εξόδων,  ταξιδιών 
πελατών, πολιτικών συνεισφορών, φιλανθρωπικών 
δωρεών και χορηγιών)? 

50% 44% 6% 34% 59% 7% 

Η επιχείρησή σας παρέχει λεπτομερείς κανονισμούς για 
συγκρούσεις συμφερόντων? 

49% 45% 6% 36% 58% 6% 

Η επιχείρησή σας κοινοποιεί εσωτερικά και εξωτερικά το 
πρόγραμμα συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς? 

38% 53% 9% 28% 64% 7% 

Η επιχείρησή σας προσφέρει κατάρτιση σχετική με τον 
κώδικα ή/και το επιχειρηματικό πρόγραμμα 
συμμόρφωσης για: (α) διευθυντές, (β) διοικητικά στελέχη, 
(γ) εργαζομένους, (δ) προμηθευτές, διανομείς, 
μεσάζοντες και άλλους τρίτους της επιχείρησης? 

37% 57% 6% 21% 73% 6% 

Η επιχείρησή σας παρέχει κίνητρα για να ενθαρρύνει τα 
παραπάνω άτομα να συμμορφώνονται με τον κώδικα ή 
το πρόγραμμα? 

14% 75% 11% 9% 83% 7% 

Η επιχείρησή σας επανεξετάζει συχνά τον κώδικα ή το 
πρόγραμμα συμμόρφωσης? 

37% 52% 11% 22% 68% 10% 
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3. Αντιμετώπιση παραβιάσεων 

 

Όλες οι επιχειρήσεις ΜμΕ 

Ναι Όχι 
Δε 

γνωρίζω 
Ναι Όχι 

Δε 
γνωρίζω 

Ο κώδικας ή το πρόγραμμά σας περιλαμβάνουν 
κυρώσεις για την παραβίαση των νόμων κατά της 
διαφθοράς ή/και του κώδικα δεοντολογίας και του 
προγράμματος συμμόρφωσης της επιχείρησης? 

43% 35% 22% 33% 43% 24% 

 

 

Όλες οι επιχειρήσεις Μ,Ε 

0 1 έως 5 
6 έως 

21 
21
+ 

Δεν 
εφαρμ-
όζεται 

0 1 έως 5 
6 έως 

21 
21+ 

Δεν 
εφαρμ
-όζεται 

Πόσες έρευνες για την 
παραβίαση της 
ακεραιότητας λόγω 
διαφθοράς έχει διεξάγει 
η επιχείρησή σας κατά 
τη διάρκεια των 
τελευταίων δύο (2) ετών? 

47% 21% 0% 1% 31% 55% 14% 0% 0% 31% 
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