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Σχετικά με τον ΟΟΣΑ
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι ένας διακυβερνητικός
οργανισμός στον οποίο οι κυβερνήσεις συγκρίνουν και ανταλλάσσουν εμπειρίες πολιτικής,
εντοπίζουν καλές πρακτικές υπό το φως των αναδυόμενων προκλήσεων και προωθούν
αποφάσεις και συστάσεις για την παραγωγή καλύτερων πολιτικών για καλύτερη ζωή. Η
αποστολή του ΟΟΣΑ είναι να προωθήσει πολιτικές που βελτιώνουν την οικονομική και
κοινωνική ευημερία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.
www.oecd.org
Σχετικά με το Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της Ελλάδας
Η Ελληνική Κυβέρνηση με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών θεσμών έχει θέσει ως
προτεραιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς και των φαινομένων δωροδοκίας, και
προς τούτο δεσμεύεται να λάβει άμεσα μέτρα. Υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας
Καταπολέμησης της Διαφθοράς, το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση
της Διαφθοράς (ΕΠΔΚΔ) εντοπίζει τους τομείς κλειδιά που χρήζουν μεταρρυθμίσεων και
παρέχει ένα λεπτομερές πλάνο δράσης με σκοπό την ενίσχυση της ακεραιότητας και την
καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς. Ο ΟΟΣΑ σε συνεργασία με την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει μια σειρά δράσεων προς εφαρμογή του ΕΠΔΚΔ. Το
Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
www.oecd.org/corruption/greece-oecd-anti-corruption.htm
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I. Εισαγωγή
Ο ρόλος των ελληνικών επιχειρήσεων για την εφαρμογή του παρόντος
προγράμματος μεταρρυθμίσεων είναι καθοριστικός. Πρώτον, καλούνται να
συμμορφωθούν με νομικά δεσμευτικά πρότυπα καταπολέμησης της διαφθοράς.
Δεύτερον, χρειάζεται να απαγορεύουν, μέσω της εταιρικής τους πολιτικής, κάθε
μορφή δωροδοκίας, καθώς και λοιπές μορφές διαφθοράς. Τρίτον, οι επιχειρήσεις
απαιτείται να υιοθετήσουν μέτρα αυτοπροστασίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση
και λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική πραγματικότητα, , ο ΟΟΣΑ συνέταξε, βάσει
διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών, έκθεση με τίτλο: «Προώθηση της
Εταιρικής Συμμόρφωσης, των Εσωτερικών Ελέγχων και της Ηθικής κατά της
Διαφθοράς: Κατευθυντήριες Γραμμές για Εταιρίες στην Ελλάδα». Στην έκθεση
εντοπίζονται δεκατρία καίρια σημεία για το σχεδιασμό ή τη βελτίωση των
προγραμμάτων καταπολέμησης της διαφθοράς εντός των ελληνικών
επιχειρήσεων:


Αξιολόγηση Κινδύνου Διαφθοράς



Υποστήριξη και Δέσμευση από την Ηγεσία της Εταιρίας/Ανάπτυξη ενός
σαφούς μηνύματος κατά της Διαφθοράς



Αποσαφήνιση των φαινομένων
Συγκεκριμένων Τομέων Κινδύνου



Προστασία Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος



Αντιμετώπιση της Υποκίνησης προς Δωροδοκία



Αντιμετώπιση της Παραβίασης των Νόμων ενάντια στη Διαφθορά



Εντοπισμός Φαινομένων Διαφθοράς στις Σχέσεις με Τρίτους



Ακριβής τήρηση λογιστικών βιβλίων, και αρχείων Κατάρτιση
εργαζομένων



Επικοινωνία



Εποπτεία, Παρακολούθηση και Επανεξέταση του Προγράμματος



Προώθηση της εταιρικής συμμόρφωσης



Συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις

Διαφθοράς

και

Αντιμετώπιση

Η αξιολόγηση του κινδύνου διαφθοράς, ως διαρκής διαδικασία πρόληψης,
αποτελεί βάση ανάπτυξης και επικαιροποίησης ενός εταιρικού προγράμματος
καταπολέμησης της διαφθοράς. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τις
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πολιτικές για τον περιορισμό του κινδύνου διαφθοράς. Οι τελευταίες
διαμορφώνονται με βάση τις περιστάσεις και παράγοντες όπως το μέγεθος της
επιχείρησης, η τοποθεσία, η δομή και ο κλάδος.1 Παραδείγματος χάριν, οι πιο
μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στο
εξωτερικό, έχουν διαφορετικό προφίλ κινδύνου συγκριτικά με μικρότερες
ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Οι
επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
μπορεί να μην αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους διαφθοράς συγκριτικά με
ελαιουργικές ή ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις . Εάν κατανοήσετε πού και πώς ενδέχεται
να εκτεθεί η επιχείρησή σας σε κινδύνους ή πρακτικές διαφθοράς, η Διοίκηση της
επιχείρησής σας θα μπορεί να λάβει εμπεριστατωμένες αποφάσεις για
λειτουργικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου και δεοντολογίας, προγράμματα
συμμόρφωσης ή μέτρα πρόληψης και ανίχνευσης της διαφθοράς. Όσο πιο
ολοκληρωμένη είναι η αξιολόγηση κινδύνων, τόσο καλύτερα προστατεύεται η
επιχείρησή σας. Μια προσαρμοσμένη αξιολόγηση κινδύνου στέλνει ηχηρό μήνυμα
σε τρίτους, όπως οι εμπορικοί συνεργάτες και ρυθμιστικές αρχές, ότι η επιχείρησή
σας αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τη διαφθορά και την πρόληψή της . Αυτή η
στάση μπορεί επίσης να πείσει επενδυτές όσον αφορά τη συμμόρφωση της
εταιρίας σας και να σας διασφαλίσει τελικά ελκυστικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Τέλος, μια προσαρμοσμένη αξιολόγηση κινδύνου θα επιτρέψει στην επιχείρησή
σας τη σταθερή επέκταση του κύκλου εργασιών της σε απαιτητικές διαδικασίες και
αγορές.
Για την εκτίμηση των προγραμμάτων συμμόρφωσης και αξιολογήσεων κινδύνου
στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, η Διεύθυνση Καταπολέμηση της Διαφθοράς του
ΟΟΣΑ διεξήγαγε έρευνα. Η έρευνα περιέλαβε παράλληλη ανάλυση του ισχύοντος
νομικού πλαισίου και των σχετικών εθνικών πολιτικών. Πιο συγκεκριμένα, στο
πλαίσιο της Έρευνας των Ενδιαφερομένων Μερών Ιδιωτικού Τομέα ΟΟΣΑ 2017
(Έρευνα)(OECD Private Sector Stakeholder Survey 2017), διανεμήθηκε ανώνυμο
ερωτηματολόγιο σε ελληνικές επιχειρήσεις, επιχειρηματικές οργανώσεις,
επαγγελματικές ενώσεις, κυβερνητικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών. Κύριοι στόχοι της έρευνας ήταν αφενός ο προσδιορισμός των κινδύνων
διαφθοράς που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και αφετέρου η
αποτύπωση υφιστάμενων καλών πρακτικών αξιολόγησης κινδύνου διαφθοράς σε
αυτές. Στην έρευνα, η οποία διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών
(Δεκέμβριος 2016-Απρίλιος 2017), συμμετείχαν 357 εταιρείες, 139 επιχειρηματικές
1

ΟΟΣΑ, Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη
της Εγκληματικότητας (UNODC) και Παγκόσμια Τράπεζα (2013), Anti-Corruption Ethics and
Compliance Handbook for Business (Εγχειρίδιο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς σε Επιχειρήσεις), Υπουργείο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. (2017),
Ποινικό Τμήμα, Μονάδα Απάτης, Evaluation of Corporate Compliance Programmes
(Αξιολόγηση Εταιρικών Προγραμμάτων Συμμόρφωσης).

οργανώσεις και επαγγελματικές ενώσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των
επιχειρήσεων εδρεύει στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Οι περισσότερες
δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς: μεταποιήσεις, επαγγελματικές,
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο,
πληροφορίες και επικοινωνία, χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και
ασφαλίσεις. 1/4 των συμμετεχόντων είναι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ το
λοιπό ποσοστό περιλαμβάνει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Το Φεβρουάριο του 2017 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μια
σειρά Συναντήσεων Διαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη (Συναντήσεις
Διαβούλευσης) στην Ελλάδα, προκειμένου να συζητηθούν τα αποτελέσματα του
ερωτηματολογίου και της έρευνας.
Σύμφωνα με την Έρευνα, μόνο το 38% των ελληνικών επιχειρήσεων διεξάγουν
τακτικές αξιολογήσεις κινδύνου διαφθοράς. Ποσοστό περίπου μισό από το
παραπάνω χρησιμοποιεί καθορισμένο σύνολο δεικτών για το σκοπό αυτό. Κατά τη
διάρκεια των Συναντήσεων Διαβούλευσης, ορισμένες επιχειρήσεις ανέφεραν ότι
δεν ακολουθούν επίσημη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου. Ωστόσο,
προσπάθησαν να προσδιορίσουν πού και πώς εκτίθενται σε φαινόμενα διαφθοράς
και να υιοθετήσουν μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων. Μόνο ένα
πολύ μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων στην Έρευνα δημοσιεύει τις αξιολογήσεις
κινδύνου διαφθοράς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι επιχειρήσεις ενδεχομένως
δεν διεξάγουν αξιολογήσεις κινδύνου ή οι αξιολογήσεις τους περιορίζονται στις
βασικές πληροφορίες. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις θεωρούν
ότι η αξιολόγηση αποτελεί εσωτερική διαδικασία και, συνεπώς, οι λεπτομέρειες
δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται.

Η παρούσα έκθεση με τίτλο «Κατευθυντήριες Οδηγίες Ανάλυσης και Αξιολόγησης
Κινδύνου Διαφθοράς στην Ελληνική Βιομηχανία» αποσκοπεί στην ανάλυση των

│7
κινδύνων διαφθοράς στην ελληνική βιομηχανία, την υποστήριξη των ελληνικών
επιχειρήσεων στη διεξαγωγή αξιολογήσεων κινδύνου και στην εφαρμογή
αποτελεσματικών μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς.
Η έκθεση χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιγράφει τους
κινδύνους διαφθοράς που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Ο σκοπός της
ενότητας αυτής είναι να εντοπίσει τους τομείς κινδύνου που θα πρέπει να λάβουν
υπόψη τους οι επιχειρήσεις κατά την διεξαγωγή των αναλύσεων κινδύνου. Η
δεύτερη ενότητα παρέχει πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες στις ελληνικές
επιχειρήσεις για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων κινδύνου διαφθοράς. Η τελευταία
ενότητα παρέχει συστάσεις για περαιτέρω χρήση των αξιολογήσεων κινδύνου
διαφθοράς στην Ελλάδα.

II. ΚΙΝΔΥΝΟΙ διαφθοράς ΚΑΙ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει ποιά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης την εκθέτουν
σε συγκεκριμένους κινδύνους διαφθοράς. Οι σχετικοί παράγοντες περιλαμβάνουν:
(1) το μέγεθος της επιχείρησης, (2) την τοποθεσία της, (3) τις συναλλαγές της και
τη συμμετοχή της σε συγκεκριμένες διαδικασίες όπως σε διαδικαστικά
φορολογικά ζητήματα, δημόσιους διαγωνισμούς, συναλλαγές με ΔΕΚΟ,
συγκρούσεις συμφερόντων και επαφή με πολιτικά πρόσωπα, καθώς και (4) τον
κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

MΕΓΕΘΟΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σχήμα 1: Μέσος όρος διεφθαρμένων πρακτικών (δωροδοκίες ως ποσοστό των
ετήσιων πωλήσεων) ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης στην Ελλάδα

Το μέγεθος, ο κύκλος εργασιών και η δομή της επιχείρησης αποτελούν βασικούς
παράγοντες εντοπισμού συγκεκριμένων κινδύνων διαφθοράς για τις επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την Έρευνα του ΟΟΣΑ, οι μικρότερες επιχειρήσεις είναι πιθανότερο
να αντιμετωπίσουν φαινόμενα διαφθοράς κατά τη δραστηριοποίησή τους στην
Ελλάδα σε σχέση με τη δραστηριοποίησή τους στο εξωτερικό. Σύμφωνα με
ευρωπαϊκή έρευνα, οι μικρότερες επιχειρήσεις τείνουν να θεωρούν τη διαφθορά
διαδεδομένο φαινόμενο και τις πελατειακές σχέσεις και την ευνοιοκρατία
πρόβλημα για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.2 Τα αποτελέσματα αυτά

2

Στην Έρευνα «»Φλας του Ευρωβαρόμετρου 374 ; «Στάση των επιχειρήσεων απέναντι στη
διαφθορά στην Ε.Ε.», σελ. 18, 23, ποσοστό 74-76% των επιχειρήσεων με λιγότερους από 50

│9
συμβαδίζουν με αρκετά άρθρα, σύμφωνα με τα οποία οι μικρές επιχειρήσεις,
ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διαθέτουν από
11 έως 49 εργαζομένους (βλ. σχήμα 1),3 επηρεάζονται περισσότερο από το
φαινόμενο της δωροδοκίας.4 Στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων, η
επέκταση, το κύρος και η εμπειρία τους, επιτρέπουν ευχερέστερη αντιμετώπιση
λειτουργικών εμποδίων, όπως η διαφθορά. Ως εκ τούτου, η διαπραγματευτική
ισχύς των επιχειρήσεων συνδέεται με την ικανότητά τους να μεταφέρουν ή να
προσαρμόζουν τη δραστηριότητά τους ώστε να απαιτούνται λιγότερες επαφές με
συναλλασσόμενους που δε συνεργάζονται όπως αρμόζει. Από αυτή την άποψη,
φαίνεται ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες διαθέτουν τη μεγαλύτερη
διαπραγματευτική ικανότητα.5

εργαζομένους αναφέρουν ότι η διαφθορά είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, συγκριτικά με το
αντίστοιχο ποσοστό 63-65% των επιχειρήσεων με 50 ή περισσότερους εργαζομένους.
3

«Corruption and firm performance: Evidence from Greek firms» (Διαφθορά και εταιρική
απόδοση: Στοιχεία από ελληνικές επιχειρήσεις), Δάφνη Αθανασούλη, Antoine Goujard,
Παντελής Σκλιας, International Journal of Economic Sciences and Applied Research 5 (2),
2012, 43-67.p.52. Η εν λόγω εργασία αξιοποίησε την έρευνα Business Environment and
Enterprise Performance Survey, που βασίζεται στην εμπειρία διευθυντικών στελεχών.
4

Svensson, J. 2003. «Who must pay bribes and how much? Evidence from a cross-section of
firms». («Ποιός πρέπει να δωροδοκεί και πόσο; Στοιχεία από διάφορες επιχειρήσεις»)
Quarterly Journal of Economics, 118, 207–230. Ο Svensson διαπίστωσε ότι οι δωροδοκίες
εξαρτώνται από τη διαπραγματευτική ισχύ της επιχείρησης; Οργανισμός Βιομηχανικής
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO) και Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον
Έλεγχο των Ναρκωτικών και τη Πρόληψη της Εγκληματικότητας (UNODOC) (2007),
Παγκόσμια Τράπεζα, Investment Climate Survey, σελ. 2 και 8. Η εν λόγω μελέτη
καταδεικνύει ότι, σύμφωνα με τις ΜΜΕ, η διαφθορά αποτελεί μεγαλύτερο εμπόδιο για
εκείνες συγκριτικά με τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ αναφέρουν ότι καλούνται να
καταβάλουν μεγαλύτερο ποσοστό των ετήσιων εσόδων τους σε δωροδοκίες. Διεθνής
Διαφάνεια, Countering Small Bribes (Αντιμετώπιση Μικρών Δωροδοκιών), 2014, σελ. 7.
5

Forgues-Puccio, G. 2013. «Corruption and the Private Sector: A Review of Issues»
(«Διαφθορά και Ιδιωτικός Τομέας: Επισκόπηση Ζητημάτων»), EPS PEAKS, Economics and
Private Sector.

*Βαθμολογία μεταξύ 0 και 46

*Βαθμολογία μεταξύ 0 και 4

6

Εκτός της απάντησης «Δεν γνωρίζω», δόθηκαν τέσσερις επιλογές σε κάθε ερώτηση με
διαβάθμιση βαρύτητας από λίγο έως πολύ σημαντικό. Έχοντας υπολογίσει τον αριθμό των
απαντήσεων ανά επιλογή, υπολογίστηκε το ποσοστό κάθε επιλογής επί του συνολικού
αριθμού απαντήσεων. Στη συνέχεια το ποσοστό αυτό πολλαπλασιάστηκε με έναν από τους
αριθμούς 1, 2, 3 και 4, ανάλογα με τη βαρύτητα που δόθηκε (π.χ. το «καθόλου σημαντικό»
πολλαπλασιάζεται επί 1, ενώ το «πολύ σημαντικό» πολλαπλασιάζεται επί 4). Στο τέλος,
αθροίστηκαν και τα τέσσερα γινόμενα. Δεδομένου ότι το άθροισμά τους μπορεί να
κυμαίνεται από 1 έως 4, όσο πιο κοντά είναι ο αριθμός στο 4, τόσο πιο θετική είναι η
απάντηση στην ερώτηση.
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Τοποσ Δραστηριοποιησησ της επιχείρησης
Ανάλογα με τον τόπο δραστηριοποίησης της επιχείρησης, προκύπτουν
διαφορετικοί κίνδυνοι διαφθοράς σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

(α) Τρίτες Χώρες με υψηλό βαθμό έκθεσης
Οι ελληνικές επιχειρήσεις και επιχειρηματικές οργανώσεις είναι πιθανότερο να
θεωρήσουν τη διαφθορά σημαντικό πρόβλημα κατά τη δραστηριοποίησή τους
στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό.
Επίσης, όσον αφορά την επαφή με τις αρχές, αμφότερες οι ελληνικές επιχειρήσεις
και οι επιχειρηματικές οργανώσεις διαβλέπουν μεγαλύτερο κίνδυνο διαφθοράς
για τις ελληνικές επιχειρήσεις στις συναλλαγές με εγχώριες παρά με αλλοδαπές
αρχές. Σε μια πρόσφατη μελέτη,7 το 81% των Ελλήνων επιχειρηματιών απάντησε
ότι εξακολουθεί να θεωρεί τη δωροδοκία και τη διαφθορά μείζον πρόβλημα του
ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Πρόκειται για σημαντικά υψηλότερο
ποσοστό συγκριτικά με τις γείτονες χώρες και τους κορυφαίους εξαγωγικούς
προορισμούς όπως η Βουλγαρία (68%), η Τουρκία (67%) και η Ρουμανία (31%).
Ελληνικές εταιρείες και επιχειρηματικές οργανώσεις που θεωρούν τη διαφθορά
σημαντικό ή πολύ σημαντικό κίνδυνο όταν δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό

7

EMEIA Fraud Survey, «Human Instinct or machine logic- which do you trust most in the
fight against fraud and corruption?», («Ανθρώπινο Ένστικτο ή Λογική Μηχανών: τι
εμπιστεύεστε περισσότερο στη μάχη για την καταπολέμηση της απάτης και της
διαφθοράς;») Ernst and Young (2017)

Ελληνικές εταιρείες και επιχειρηματικές οργανώσεις που θεωρούν τη διαφθορά
σημαντικό κίνδυνο όταν συναλλάσσονται με τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και
αλλοδαπές αρχές

Σε κάθε περίπτωση, μια ελληνική επιχείρηση που εδρεύει ή δραστηριοποιείται σε
περισσότερες χώρες, θα πρέπει να αναλύσει πολύ προσεκτικά τον κίνδυνο
διαφθοράς σε κάθε μία και να προσαρμόσει ανάλογα τη στρατηγική διαχείρισης
κινδύνου διαφθοράς. Δεδομένου ότι ορισμένες χώρες θεωρείται ότι εμφανίζουν
μεγαλύτερο κίνδυνο διαφθοράς, ο Δείκτης Αντίληψης για τη Διαφθορά (CPI) της
Διεθνούς Διαφάνειας μπορεί να λειτουργήσει ως πυξίδα. Το 2015, οι χώρες με
βαθμολογία CPI χαμηλότερη του 50 στα 100, αποτελούσαν τις χώρες προορισμού
τουλάχιστον του 42,72% του συνόλου των εξαγωγών της Ελλάδας σε
εμπορεύματα. Σε αυτές περιλαμβάνονται επίσης οι μισοί από τους 10 κορυφαίους
εξαγωγικούς εταίρους της Ελλάδας.8 Οι ελληνικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε αυτές τις χώρες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους σχετικούς
κινδύνους διαφθοράς και να προσαρμόσουν αντίστοιχα τη στρατηγική διαχείρισης
κινδύνου.

8

Αναφέρεται ότι η βαθμολογία CPI της Ελλάδας για το 2015 ήταν 44. Τα πιο σημαντικά
εξαγωγικά προϊόντα περιελάμβαναν καταναλωτικά αγαθά, καύσιμα, ενδιάμεσα αγαθά,
μέταλλα και πρώτες ύλες (Βλ. πίνακα 7, Παράρτημα). Βλ. Παγκόσμια Τράπεζα, Greece 2015
Export Partner Share
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Table 1. Κορυφαίοι προορισμοί των ελληνικών εξαγωγών για το 2015, οι
οποίοι συγκεντρώνουν βαθμολογία CPI μικρότερη από 50 στα 100

Χώρα
εξαγωγής
Ιταλία
Τουρκία
Βουλγαρία
Αίγυπτος
Λίβανος
Ρουμανία
ΠΓΔΜ
Αλβανία

Θέση μεταξύ
των
προορισμών
ελληνικών
εξαγωγών

Ποσοστό
επί του
συνόλου
εξαγωγών

Βαθμολογία CPI
(/100)

Χώρα
Εξαγωγής

1
3
5
8
9
11
14
18

11.37%
6.71%
5.01%
4.11%
3.01%
2.76%
2.29%
1.37%

47
41
41
34
28
48
37
39

Σερβία
Κίνα
Ρωσία
Ουκρανία
Αλγερία
Μεξικό
Τυνησία
Λιβύη

Θέση μεταξύ
των
προορισμών
ελληνικών
εξαγωγών

Ποσοστό
επί του
συνόλου
εξαγωγών

22
24
26
27
28
34
36
37
TOTAL

0.93%
0.89%
0.84%
0.78%
0.77%
0.67%
0.62%
0.59%
42.72%

Βαθμολογία
CPI (/100)
42
40
29
29
34
30
41
14

Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, οι
ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τείνουν να δραστηριοποιούνται
περισσότερο στο εξωτερικό. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι περίπου 1.500 έως 2.000
ΜΜΕ μετέφεραν τις δραστηριότητές τους σε γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία, η
Κύπρος9,η Ρουμανία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Βουλγαρία. Ο στόχος αυτής της
επιχειρηματικής κίνησης συνίσταται στη μείωση του εργατικού κόστους και στη
διεύρυνση του κύκλου εργασιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΜΜΕ
αντιπροσωπεύουν το 99,9% των ελληνικών επιχειρήσεων και το 84,8% των θέσεων
εργασίας. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αναπτύξει μια εθνική στρατηγική για τη
διεύρυνση των εξαγωγών και των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων .10

(β) Πληθυσμός της πόλης όπου εγκαθίσταται η επιχείρηση
Σύμφωνα με την Έρευνα, οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματικές ενώσεις που
δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, θεωρούν ότι οι κίνδυνοι διαφθοράς κατά
9

Υποσημείωση από την Τουρκία: Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο με αναφορά στην
«Κύπρο» σχετίζονται με το νότιο τμήμα του νησιού. Δεν υπάρχει ενιαία αρχή που να
εκπροσωπεί τόσο τους τουρκοκύπριους όσο και τους ελληνοκύπριους στο νησί. Η Τουρκία
αναγνωρίζει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ). Μέχρι να βρεθεί μια
μόνιμη και δίκαιη λύση, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, η Τουρκία θα διατηρεί τη θέση
της σχετικά με το «Κυπριακό ζήτημα».
Υποσημείωση από όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΟΣΑ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η Δημοκρατία της Κύπρος αναγνωρίζεται από όλα τα μέλη των
Ηνωμένων Εθνών, με εξαίρεση την Τουρκία. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο αφορούν
στην περιοχή που είναι υπό τον ουσιαστικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της
Κύπρου.
10

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013), SBA Factsheet 2013, σελ. 3, 5, 14-15.

τις συναλλαγές τους με τις αρχές είναι παρεμφερείς σε τοπικό, περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο (βλ. Πίνακα 3, Παράρτημα). Επιπλέον, επιχειρήσεις που
εγκαθίστανται σε πόλεις με 50.000 έως 250.000 κατοίκους είναι πιο πιθανό να
θεωρήσουν τη διαφθορά ως πρόβλημα για τη δραστηριοποίησή τους στην
Ελλάδα.

*Βαθμολογία μεταξύ 0 και 4

Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει βεβαίως να λάβουν υπόψη τα
χαρακτηριστικά στοιχεία του τόπου, είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο,
προκειμένου να εξετάσουν συγκεκριμένους κινδύνους διαφθοράς.
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Επαφη με σημαντικουσ αντισυμβαλλομενουσ και
συμμετοχή σε διαδικασίες ΥΨΗΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Aρχικά, η παρούσα ενότητα εξετάζει κινδύνους διαφθοράς και προβλήματα κατά
την επαφή επιχειρήσεων με συγκεκριμένους αντισυμβαλλόμενους. Στη συνέχεια,
ερευνά διαδικασίες που ενέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο διαφθοράς.
Οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματικές οργανώσεις ρωτήθηκαν ποιές μορφές
κινδύνων διαφθοράς θεωρούν πλέον σοβαρές (Βλ. Πίνακας 1, Παράρτημα).
Εντόπισαν, σε σημαντικό βαθμό, τις ίδιες μορφές κινδύνων διαφθοράς.

Η «νομική αβεβαιότητα και η διακριτική εφαρμογή του νόμου από τις διωκτικές
και δικαστικές αρχές» αποτελεί βασικό πρόβλημα κατά τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Οι τελευταίες δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις του νομικού
πλαισίου καταπολέμησης της διαφθοράς, το οποίο περιγράφουν ως περίπλοκο.
Επίσης, το συγκεκριμένο συμπέρασμα καταδεικνύει την ασυνεπή εφαρμογή του
νόμου από το Κράτος. Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται αβεβαιότητα και χαμηλή
εμπιστοσύνη στο πλαίσιο του υφιστάμενου νομικού περιβάλλοντος. Ορισμένες
μελέτες υπογραμμίζουν την ανεπαρκή άμυνα του ελληνικού δικαστικού
συστήματος απέναντι στη διαφθορά και τις πολιτικές επιρροές.11 Τα ανωτέρω
αποτελέσματα επιβεβαιώνουν προηγούμενες μελέτες κατά τις οποίες οι Έλληνες
θεωρούν το δικαστικό σώμα πολύ διεφθαρμένο12 και οι επιχειρήσεις κρίνουν το
νομικό και δικαστικό σύστημα αναποτελεσματικό.13
11

Country Reports on Human Rights Practices for 2016 United States Department of State,
Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, p.6.(Εκθέσεις για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα για το 2016 του Υπουργείου Εξωτερικών, Γραφείο για τη Δημοκρατία, τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Εργασία των Ηνωμένων Πολιτειών, σελ. 6).
12

TI 2013, Παγκόσμιο βαρόμετρο διαφθοράς, Ελλάδα, στο οποίο το 6% των ερωτηθέντων
ανέφεραν ότι δωροδόκησαν δικαστικό λειτουργό και το 66% πίστευε ότι το δικαστικό σώμα
ήταν διεφθαρμένο/ εξαιρετικά διεφθαρμένο. Eurobarometer 374, Φεβρουάριος 2012, σελ.
45, το 62% των Ελλήνων ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι δωροδοκίες και η κατάχρηση

Σχετικά με την επαφή με αντισυμβαλλόμενους, οι επιχειρήσεις και οι
επιχειρηματικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν παρόμοιους κινδύνους όταν
συναλλάσσονται με φορολογικές αρχές, αρχές χορήγησης αδειών και διπλωμάτων,
2.74
φορείς διεξαγωγής δημοσίων διαγωνισμών και πολιτικούς φορείς. Αυτό
συσχετίζεται με τις απαντήσεις στην προηγούμενη ερώτηση, όπου, μεταξύ των
ανησυχιών, οι επαφές με δημοσίους υπαλλήλους και πολιτικούς λειτουργούς
ενέχουν υψηλή έκθεση σε κινδύνους διαφθοράς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιχειρηματικές και επαγγελματικές οργανώσεις
απάντησαν αρκετά διαφορετικά από τις εταιρείες σε κάποιες ερωτήσεις της
Έρευνας. Οι περισσότερες εταιρείες θεώρησαν ότι σημαντικός ή πολύ σημαντικός
κίνδυνος διαφθοράς προκύπτει κατά την επαφή με 2 από τους 15 φορείς που
αναφέρονταν στην Έρευνα. Αντίθετα, οι περισσότερες οργανώσεις θεώρησαν ότι
αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κατά την επαφή με 11 από τους 15 φορείς. Επίσης, οι
οργανώσεις εντόπισαν πολύ μεγαλύτερους κινδύνους από τις εταιρείες κατά τις
επαφές με «τελωνειακούς φορείς», «Μέσα Επικοινωνίας», «υγειονομικές
επιθεωρήσεις, επιθεωρήσεις πυροπροστασίας, περιβαλλοντικές και λοιπές
επιθεωρήσεις», «πολιτικούς» και «ταμεία κρατικών ενισχύσεων, ταμεία
κοινωνικής ασφάλισης και διαρθρωτικά ταμεία». Σύμφωνα με τα παραπάνω
αποτελέσματα, οι επιχειρηματικές οργανώσεις ενδεχομένως εκτίθενται
περισσότερο ή γνωρίζουν καλύτερα ορισμένες πρακτικές διαφθοράς. Επίσης, οι
επιχειρηματικές οργανώσεις εντοπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο κατά την έκδοση
αδειών και την επαφή με τελωνειακές αρχές, λόγω της υποκειμενικότητας των
κριτηρίων που χρησιμοποιούν οι εν λόγω αρχές.
Με βάση τα προαναφερθέντα αποτελέσματα, προκύπτει ότι συγκεκριμένες
διαδικασίες μπορούν να προσδιοριστούν ως ιδιαίτερου κινδύνου διαφθοράς στην
Ελλάδα.

(α) Διοικητικές διαδικασίες σχετικά με τη φορολογία
Η φοροδιαφυγή αποτελεί πολύ σημαντικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Η μαζική
φοροδιαφυγή δε θα ήταν εφικτή αν δεν συνέτρεχε η διαφθορά φορολογικών

εξουσίας για προσωπικό όφελος είναι ευρύτατα διαδεδομένες μεταξύ των εργαζομένων
στο σύστημα δικαιοσύνης.
13

World Bank Group Flagship Report, Doing Business 2017, Regional Profile 2017, European
Union (Βασική Έκθεση του Ομίλου Παγκόσμιας Τράπεζας, Επιχειρηματική Δραστηριότητα
2017, Περιφερειακό Προφίλ 2017, Ευρωπαϊκή Ένωση). Σύμφωνα με έρευνα που
δημοσιεύθηκε το 2017, η Ελλάδα κατετάγη 133η στην ευχέρεια εφαρμογής συμβάσεων,
42η όσον αφορά την επενδυτική προστασία και 52η στην ευχέρεια επίλυσης περιπτώσεων
αφερεγγυότητας.
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αρχών.14 Σύμφωνα με μελέτη του 2015 από ερευνητές του Πανεπιστημίου του
Σικάγο και του Πολυτεχνείου της Βιρτζίνια, η φοροδιαφυγή στοιχίζει στην Ελλάδα
περίπου 37 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως. Πρόκειται για ποσό ίσο
περίπου με το 15% της οικονομικής παραγωγής. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι
στους βασικούς κλάδους όπου εντοπίζεται φοροδιαφυγή περιλαμβάνονται οι
επαγγελματικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων οι ιατροί, οι δικηγόροι, οι
μηχανικοί, οι εκπαιδευτικοί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αποδεικτικά
στοιχεία της μελέτης εστιάζουν στη σημασία των θεσμών, της τήρησης αρχείων και
της πολιτικής βούλησης για διατήρηση της φοροδιαφυγής.15
Αν και δεν αποτελεί έκπληξη, οι ελληνικές εταιρείες και επιχειρηματικές
οργανώσεις επισημαίνουν ότι κατά την επαφή με φορολογικές αρχές είναι
ιδιαίτερα εκτεθειμένες στη διαφθορά (Πίνακας 2, Παράρτημα). Η υψηλή κατάταξη
της νομικής αβεβαιότητας μεταξύ των μορφών διαφθοράς στην Έρευνα
Ενδιαφερομένων Μερών (Πίνακας 1, Παράρτημα) συνάδει με αυτή τη δήλωση.
Νομικές φορολογικές πρωτοβουλίες και εναλλακτικές ερμηνείες του φορολογικού
δικαίου από τις υπηρεσίες κρατικών εσόδων, αντιπροσωπεύουν ενδεχομένως
κεφαλαιώδεις προκλήσεις και κινδύνους διαφθοράς για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον,
σύμφωνα με άλλες μελέτες, ο χρόνος, το κόστος και η ποιότητα της φορολογικής
διαδικασίας είναι επαχθή,16 και ευνοούν τη διαφθορά.
Η απάτη και η δωροδοκία περιγράφηκαν ως συνηθισμένο φαινόμενο μεταξύ των
εφοριακών.17 Περίπου 4% των ερωτηθέντων από τη Διεθνή Διαφάνεια ανέφερε
ότι έχει δωροδοκήσει εφοριακούς υπαλλήλους.18 Το 2012, Έλληνες δήλωσαν ότι
έναντι δωροδοκιών που κατέβαλαν σε εφοριακούς, πέτυχαν την τακτοποίηση
14

Διεθνής Διαφάνεια, Ελλάδα: The cost of a bribe («Το κόστος μιας δωροδοκίας»), Απρίλιος
2012. Eurobarometer 374, "Businesses’ attitudes towards corruption in the EU"» (Η στάση
των επιχειρήσεων απέναντι στη διαφθορά στην Ε.Ε.), σελ.27: Το 52% των ελληνικών
εταιρειών δήλωσε ότι η φοροδιαφυγή ή η μη πληρωμή του ΦΠΑ ήταν ευρέως
διαδεδομένες, COM(2014)38 final, Annex 8, Greece to the EU Anti-Corruption Report,
σελ.12: «Πρακτικές διαφθοράς που διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή επιβαρύνουν με
σημαντικό κόστος το ελληνικό δημόσιο».
15

Measuring Income Tax Evasion using Bank Credit: Evidence from Greece («Μέτρηση
Φοροδιαφυγής στον Φόρο Εισοδήματος με τη χρήση της Τραπεζικής Πίστωσης: Στοιχεία
από την Ελλάδα»), Chicago Booth Research Paper No. 12-25, Fama-Miller Working Paper,
Nikolaos T. Artavanis, Adair Morse, Margarita Tsoutsoura..
16

Η Ελλάδα κατετάγη 64η στην ευχέρεια καταβολής φόρων, σύμφωνα με μια έρευνα που
δημοσιεύτηκε το 2015 από την Παγκόσμια Τράπεζα και τη Διεθνή Εταιρεία
Χρηματοδοτήσεων.
17

Flash Eurobarometer 374 “Businesses’ attitude towards corruption in the EU” (Η στάση
των επιχειρήσεων απέναντι στη διαφθορά στην Ε.Ε.)
18

TI 2013 Παγκόσμιο βαρόμετρο διαφθοράς, Ελλάδα

αρχείων οικονομικού ελέγχου ή ακόμη και την έκδοση κάποιου εγγράφου. Το
ποσό κυμαινόταν από 15.000 έως 20.000 ευρώ.19
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μεταδίδουν πολλές φερόμενες υποθέσεις
εμπλοκής εφοριακών σε φοροδιαφυγή.20 Στο πλαίσιο της υπόθεσης για τη λίστα
Λαγκάρντ, ο Έλληνας πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου
καταδικάστηκε για πλημμεληματική νόθευση εγγράφου λόγω αφαίρεσης των
ονομάτων τριών συγγενών του. Η λίστα περιελάμβανε περίπου 2.000 Έλληνες
πολίτες που διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία και οι οποίοι
φέρονταν να φοροδιαφεύγουν.21

(β) Συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς ή σύναψη δημόσιων
συμβάσεων
Οι δημόσιες συμβάσεις αναφέρονται στη διαδικασία με την οποία οι δημόσιες
αρχές, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, αγοράζουν εργασία, αγαθά ή υπηρεσίες από
επιχειρήσεις. π.χ. ανέγερση πανεπιστημιακών κτιρίων, ανάθεση υπηρεσιών
καθαρισμού σε νοσοκομεία, αγορά επίπλωσης για δικαστήρια.
Επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα, καθώς και των τομέων,
τηλεπικοινωνιών/ΤΠ,
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και υγειονομικής
περίθαλψης συμμετέχουν συχνά σε δημόσιους διαγωνισμούς.22 Πρόκειται για
επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.23 Τουλάχιστον οι μισές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν
λάβει μέρος πάνω από μία φορά σε διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού ή σύναψης

19

Διεθνής Διαφάνεια, Ελλάδα: The cost of a bribe (Το κόστος μιας δωροδοκίας), Απρίλιος
2012.
20

Country Reports on Human Rights Practices for 2016 United States Department of State,
Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, p.20.(Εθνικές Εκθέσεις για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα για το 2016 του Υπουργείου Εξωτερικών, Γραφείο για τη Δημοκρατία, τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Εργασία των Ηνωμένων Πολιτειών, σελ. 6).
21

The Guardian, 24 Μαρτίου 2015.

22

Flash Eurobarometer 374 “Businesses’ attitude towards corruption in the EU” («Η στάση
των επιχειρήσεων απέναντι στη διαφθορά στην Ε.Ε.»), σελ. 48.
23

Flash Eurobarometer 374 “Businesses’ attitude towards corruption in the EU” («Η στάση
των επιχειρήσεων απέναντι στη διαφθορά στην Ε.Ε.» ), σελ. 50. Οι μικρότερες εταιρείες (19 υπάλληλοι) είναι λιγότερο πιθανό να έχουν συμμετάσχει σε δημόσιο διαγωνισμό ή
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Περισσότερες από τις μισές εταιρείες που
έχουν τουλάχιστον 10 υπαλλήλους, καθώς και τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, έχουν
λάβει μέρος σε κάποιο δημόσιο διαγωνισμό ή σε διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων.
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δημόσιας σύμβασης κατά την περίοδο 2010-2013.24 Οι ελληνικές επιχειρήσεις
διασφαλίζουν κατά μέσο όρο 63,4% του κύκλου εργασιών τους από δημόσιους
διαγωνισμούς και συμβάσεις. Πρόκειται για σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό σε
σχέση με άλλες χώρες. Το 19 % των ελληνικών επιχειρήσεων δήλωσαν ότι το
σύνολο του κύκλου εργασιών τους προερχόταν από δημόσιες συμβάσεις.25 Οι
αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι ιδιαίτερα
σημαντικές για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες πολλών ελληνικών
επιχειρήσεων.
Φαινόμενα διαφθοράς ενδέχεται να ανακύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων.26 Η έλλειψη διαφάνειας, η
περιστασιακή παροχή πληροφοριών στους υποψηφίους, η ασαφής αιτιολόγηση
διαδικαστικής επιλογής, αναιτιολόγητη κλειστή διαδικασία, ασαφής τεκμηρίωση
των κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης ή αδικαιολόγητη απόφαση ανάθεσης,
αποτελούν μερικούς δείκτες κινδύνων διαφθοράς. Διάφοροι παράγοντες μπορούν
να ανεβάσουν το επίπεδο του κινδύνου διαφθοράς σε δημόσιες συμβάσεις: το
ύψος του συμβολαίου, η περιπλοκότητα της απαιτούμενης τεχνολογίας, η
σύνδεση με έναν τομέα με υψηλό κίνδυνο διαφθοράς, η υπέρμετρη διοικητική
διακριτική ευχέρεια, η έλλειψη διαδικασίας ελέγχου και διορθωτικών μέτρων, η
έλλειψη δημοσιονομικών ελέγχων, η περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες, η
χρονική πίεση, η έλλειψη γνώσεων και εμπειρίας και οι συγκρούσεις
συμφερόντων.27

24

Eurobarometer 374, “Businesses’ attitudes towards corruption in the EU” («Η στάση
των επιχειρήσεων απέναντι στη διαφθορά στην Ε.Ε.»), σελ. 48.
25

Eurobarometer 374, “Businesses’ attitudes towards corruption in the EU” («Η στάση
των επιχειρήσεων απέναντι στη διαφθορά στην Ε.Ε.») σελ .48.
26

U4, Tools to reduce private sector engagement in grand corruption during the award of
public contracts, concessions and licenses (Εργαλεία μείωσης της εμπλοκής του ιδιωτικού
τομέα σε μεγάλη διαφθορά κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, και την εκχώρηση
παραχωρήσεων και αδειών), 2013, σελ. 4: «Η εκχώρηση αδειών και συμβάσεων
παραχώρησης είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στη δωροδοκία κατά τη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων. Οι εταιρείες πρέπει να έρχονται σε επαφή με δημόσιους
λειτουργούς που διαθέτουν διευρυμένη διακριτική ευχέρεια σε επικερδείς συμβάσεις,
συχνά με μικρή επίβλεψη. Οι κίνδυνοι διαφθοράς συνεπώς μπορούν να προκύψουν ανά
πάσα στιγμή που λαμβάνεται μια απόφαση κατά τον κύκλο σύναψης της σύμβασης, από
την απόφαση σύναψης της σύμβασης, τις λεπτομέρειες της σύμβασης και τη σύνταξη της
προσφοράς, τη διαδικασία της προσφοράς και την ανάθεση της σύμβασης».
27

Sigma ΟΟΣΑ, Έκθεση: Corruption Risk Assessment of the Public Procurement System in
Jordan (Αξιολόγηση του Κινδύνου Διαφθοράς στο Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων της
Ιορδανίας), Νοέμβριος 2016.

Η μέχρι πρότινος ελληνική νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις σε
μεγάλο βαθμό χαρακτηριζόταν περίπλοκη και αποσπασματική, με κίνδυνο
αναποτελεσματικής εφαρμογής.28 Η απόδοση των δημοσίων συμβάσεων της
Ελλάδας το 2015 ήταν ανεπαρκής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για
παράδειγμα, ποσοστό μεγαλύτερο του 20% των συμβάσεων είχε ανατεθεί στο
πλαίσιο διαδικασιών με έναν μόνο υποψήφιο, εξαιρουμένων των συμφωνιώνπλαίσιο. Η λήψη αποφάσεων από τους αναθέτοντες φορείς στην Ελλάδα ήταν η
βραδύτερη μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Αυτό συνεπάγεται αβεβαιότητα τόσο για
τους αγοραστές όσο και για τις εταιρείες. Τέλος, ποσοστό μεγαλύτερο από το 3%
των δημοσίων συμβάσεων δεν περιείχε καθόλου πληροφορίες σχετικά με την αξία
τους. Γίνεται έτσι εμφανές το πρόβλημα έλλειψης ποιότητας των πληροφοριών
που διέθεταν οι αναθέτοντες φορείς.29
Οι παραπάνω παράγοντες καταδεικνύουν αυξημένη έκθεση στη διαφθορά στο
πλαίσιο των δημοσίων διαγωνισμών στην Ελλάδα. Ως σχετικός λόγος αναφέρεται η
πολιτική επιρροή κατά την αξιολόγηση προσφορών.30 Στο πλαίσιο αυτό, θα
πρέπει να επισημανθούν οι πρόσφατες πρωτοβουλίες των ελληνικών αρχών προς
ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες δημοσίων διαγωνισμών31. Ο ν.
4412/2016 μετέφερε τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ στην ελληνική
έννομη τάξη, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές. Για παράδειγμα, οι αναθέτουσες
αρχές μπορούν πλέον ρητά να αποκλείσουν τη συμμετοχή οικονομικών φορέων
καταδικασθέντων για έγκλημα διαφθοράς. Σύμφωνα με το ν. 4281/2014, όλοι οι
συμμετέχοντες σε δημόσιους διαγωνισμούς υποχρεούνται να αποκαλύψουν κάθε
είδος συγκρούσεων συμφερόντων με τα μέλη του αναθέτοντα φορέα. Εάν δεν

28

COM (2014) 38 final, Annex 8, Greece to the EU Anti-Corruption Report (COM(2014)38
τελικό, Παράρτημα 8, Έκθεση κατά της Διαφθοράς της Ελλάδας στην ΕΕ), σελ.10.
29

Single Market Scoreboard, Public Procurement, 01/2015 - 12/2015 (Πίνακας Επιδόσεων
της Ενιαίας Αγοράς, Δημόσιες Συμβάσεις 01/2015-12/2015), σελ. 2: Το 2014, μόνο το 2,2%
των εθνικών δημόσιων συμβάσεων διαφημίστηκαν σε επιχειρήσεις που προέρχονταν από
ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
30

US Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs, Investment Climate
Statements, 2016 (Υπουργείο Εξωτερικών ΗΠΑ, Γραφείο Οικονομικών και Επιχειρηματικών
Υποθέσεων, Δηλώσεις Κλίματος Επενδύσεων, 2016).
31

COM(2014)38 final, Annex 8, Greece to the EU Anti-Corruption Report (COM (2014) 38
τελικό, Παράρτημα 8, Έκθεση κατά της Διαφθοράς της Ελλάδας στην ΕΕ), σελ. 11. Για
παράδειγμα, από το 2013, όλες οι συναλλαγές σχετικά με δημόσιους διαγωνισμούς,
δημόσιες συμβάσεις και πληρωμές άνω των 1.000 Ευρώ από οποιοδήποτε υπουργείο ή
δημόσιο οργανισμό πρέπει να πραγματοποιούνται και να τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω
του κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
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είναι εφικτή η ανατροπή σύγκρουσης συμφερόντων, η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να αποκλείσει τον υποψήφιο.32
Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν την
επαφή με τους αναθέτοντες φορείς δημοσίων συμβάσεων ως τον τρίτο πλέον
σημαντικό κίνδυνο διαφθοράς (βλ. Πίνακας 2, Παράρτημα). Δημοσκοπήσεις και
σχετικές μελέτες καταλήγουν στο κοινό συμπέρασμα ότι η αντίληψη των
ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με τον συγκεκριμένο κίνδυνο διαφθοράς ήταν
μεταξύ των υψηλότερων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.33 Ιδιαίτερα ισχυρή σε σχέση με
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο εμφανίζεται η αντίληψη των ελληνικών επιχειρήσεων
σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων κατά την αξιολόγηση προσφορών (87%),
την καταχρηστική διεξαγωγή διαπραγματεύσεων (75%), εμπλοκή των υποψηφίων
κατά το στάδιο σχεδιασμού προδιαγραφών (81%) και κατάχρηση των λόγων
έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι αιτιολογούν κλειστές ή κατεπείγουσες διαδικασίες
(72%). Τα παραπάνω αφορούν δημόσιες συμβάσεις συναφθείσες με εθνικούς
(76%) όσο και περιφερειακούς ή τοπικούς φορείς (94%).34

(γ) Αδειοδότηση
Οι αρχές που εκδίδουν εγκρίσεις-άδειες συγκαταλέγονται μεταξύ των 5
κορυφαίων φορέων που ενέχουν κίνδυνο διαφθοράς για τις επιχειρήσεις,
σύμφωνα τόσο με τις ίδιες όσο και με επιχειρηματικές οργανώσεις (βλ. Πίνακας 2,
Παράρτημα).
Στην Ελλάδα, το 43% των εταιρειών δήλωσε ότι είχε έρθει σε επαφή με δημόσιες
αρχές αναφορικά με άδειες κυκλοφορίας ή πινακίδες. Επίσης, το 28% των
ελληνικών εταιρειών είχε επικοινωνήσει με δημόσιες αρχές για περιβαλλοντικές
άδειες. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον
συγκεκριμένο τομέα. Το 25% των ελληνικών εταιρειών είχε επικοινωνήσει με τις
δημόσιες αρχές για οικοδομική άδεια, 16% για να άδεια άσκησης επιχειρηματικών

32

Για περισσότερες πληροφορίες, Βλ. Ελισάβετ Ελευθεριάδη, Κίμων Τσακίρης, Διεθνής
Συγκριτικός Νομικός Οδηγός για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2017, Κεφάλαιο 14, (2917), σσ.
103-104.
33

Eurobarometer 374, “Businesses’ attitudes towards corruption in the EU”, σελ. 51 («Η
στάση των επιχειρήσεων απέναντι στη διαφθορά στην Ε.Ε.»).
34

Flash Eurobarometer 374 “Businesses’ attitude towards corruption in the EU”, («Η στάση
των επιχειρήσεων προς τη διαφθορά στην Ε.Ε.») σσ. 7, 48, 63, 67 και 68; COM(2014)38
final, Annex 8, Greece to the EU Anti-Corruption Report (COM (2014) 38 τελικό, Παράρτημα
8, Έκθεση κατά της Διαφθοράς της Ελλάδας στην ΕΕ); Eurobarometer 374, Φεβρουάριος
2012, σελ. 53. Το 62% των Ελλήνων ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι δωροδοκίες και η
κατάχρηση θέσεων για προσωπικό όφελος είναι ευρέως διαδεδομένες στις αναθέτουσες
αρχές.

δραστηριοτήτων, 14% για κρατικές ενισχύσεις και κοινωνικά-διαρθρωτικά ταμεία
και 7% για αλλαγή χρήσεων γης.35
Η Ελλάδα κατετάγη 58η στην ευχέρεια έκδοσης οικοδομικών αδειών, 141η στην
ευχέρεια καταγραφής ιδιοκτησίας σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2015
από την Παγκόσμια Τράπεζα και τη Διεθνή Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων. Η
διοικητική διαδικασία είναι χρονοβόρα, δαπανηρή και χαμηλής ποιότητας.36 Το
7% των ερωτηθέντων από τη Διεθνή Διαφάνεια (TI) δήλωσαν ότι έχουν
δωροδοκήσει υπηρεσίες καταγραφής και αδειοδότησης· το 9% κτηματολόγιο·37
το 10% δήλωσε ότι κάποιος στην Ελλάδα ζήτησε ή να δωροδοκήσει η επιχείρηση
για τη διασφάλιση οικοδομικής άδειας· 5% για περιβαλλοντικές άδειες,
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων· 4% για τη λήψη
αδειών ή πινακίδων κυκλοφορίας· 1% για τη λήψη αδειών άσκησης
επιχειρηματικής δραστηριότητας.38 Το 2012, οι Έλληνες δήλωσαν ότι πλήρωσαν
δωροδοκίες, ύψους 15.000 έως 20.000 έκαστη, σε αρχές έκδοσης οικοδομικών
αδειών είτε για έκδοση άδειας ή για διατήρηση παράνομων κτιρίων.39

(δ) Συναλλαγές με Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ)
Ο ορισμός των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών (ΔΕΚΟ) διαφέρει από
χώρα σε χώρα. Ένας ορισμός που έχει χρησιμοποιηθεί από τον ΟΟΣΑ είναι ο εξής:
«οποιαδήποτε εταιρική μορφή αναγνωρίζεται από την εθνική νομοθεσία ως
επιχείρηση, στην οποία το κράτος διαθέτει δικαιώματα ιδιοκτησίας, θα πρέπει να
θεωρείται ως ΔΕΚΟ. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης και ετερόρρυθμες εταιρείες μετοχών. Επιπρόσθετα,
δημόσιες επιχειρήσεις, η νομική προσωπικότητα των οποίων έχει συσταθεί μέσω

35

Για το διάστημα 2010-2013, Eurobarometer 374, “Businesses’ attitudes towards
corruption in the EU” («Η στάση των επιχειρήσεων απέναντι στη διαφθορά στην Ε.Ε.»),
σελ.78.
36

World Bank Group Flagship Report, Doing Business 2017, Regional Profile 2017, European
Union (Βασική Έκθεση του Ομίλου Παγκόσμιας Τράπεζας, Επιχειρηματική Δραστηριότητα
2017, Περιφερειακό Προφίλ 2017, Ευρωπαϊκή Ένωση).
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TI 2013 Παγκόσμιο Βαρόμετρο διαφθοράς, Ελλάδα.
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Eurobarometer 374, “Businesses’ attitudes towards corruption in the EU” («Η στάση των
επιχειρήσεων απέναντι στη διαφθορά στην Ε.Ε.»), σελ.81.
39

Διεθνής Διαφάνεια, Ελλάδα: The cost of a bribe («Το κόστος μιας δωροδοκίας»), Απρίλιος
2012.
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συγκεκριμένης νομοθεσίας, θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως ΔΕΚΟ, εάν ο σκοπός
και οι δραστηριότητές τους, ή μέρος αυτών, είναι κυρίως οικονομικής φύσεως».40
Ο λόγος για τον οποίο οι συναλλαγές με ΔΕΚΟ41 θεωρούνται διαδικασία ιδιαίτερα
υψηλού κινδύνου διαφθοράς σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ συνδέεται με την εγγύτητά
τους με την κυβέρνηση και τους αιρετούς κρατικούς αξιωματούχους. Επίσης, οι
ΔΕΚΟ δραστηριοποιούνται στους τομείς κοινής ωφελείας, μεταφορών, ενέργειας,
μέσων μαζικής ενημέρωσης, υγείας και αμυντικής βιομηχανίας.42 Οι τομείς αυτοί
θεωρούνται υψηλής έκθεσης σε κίνδυνο διαφθοράς, λόγω ισχυρής κρατικής
ρύθμισης και αναγκαίας επαφής με τις δημόσιες αρχές προς έκδοση αδειών,
εγκρίσεων και πιστοποιητικών. Επιπλέον, ο κίνδυνος εμπλοκής των ΔΕΚΟ σε
πρακτικές διαφθοράς αλλοδαπών δημοσίων υπαλλήλων είναι επίσης υψηλός.43 Η
έκθεση Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Υπαλλήλων του ΟΟΣΑ,44 η οποία
βασίστηκε σε δείγμα περιπτώσεων δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων υπαλλήλων
την περίοδο 1999-2012, κατέληξε ότι σχεδόν το ένα τρίτο των υποθέσεων και
80,11% του συνολικού ποσού δωροδοκιών αφορούσε και υπαλλήλους ΔΕΚΟ. Σε
πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, τα διοικητικά συμβούλια των εμπλεκόμενων
ΔΕΚΟ, δε διέθεταν ουσιαστική ισχύ λόγω αδικαιολόγητης κυβερνητικής
παρέμβασης στη διαχείριση και τις εργασίες των ΔΕΚΟ. Εγείρεται συνεπώς το
ζήτημα της ακεραιότητας των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στις ΔΕΚΟ, της
σημασίας αποτελεσματικών μέτρων διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων και

40

ΟΟΣΑ (2015), Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises
(«Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση των Δημόσιων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών»), σελ. 15.
41

Μια «δημόσια επιχείρηση» είναι οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τη νομική
της μορφή, επί της οποίας η κυβέρνηση ασκεί ή δύναται να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα,
κυρίαρχη επιρροή. Αυτό θεωρείται ότι συμβαίνει, μεταξύ άλλων, όταν η κυβέρνηση ή οι
κυβερνήσεις κατέχουν την πλειοψηφία του εγγεγραμμένου εταιρικού κεφαλαίου, ελέγχουν
την πλειοψηφία των ψήφων που ενσωματώνονται στις μετοχές που εκδίδει η επιχείρηση ή
διορίζουν την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού ή διαχειριστικού οργάνου ή του
εποπτικού συμβουλίου των επιχειρήσεων. Σχόλιο 14, Σχόλια σχετικά με τη Σύμβαση για την
Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Υπαλλήλων σε Διεθνείς Εμπορικές
Συναλλαγές.
42

Greece Competition from State Owned Enterprises (Ελλάδα Ανταγωνισμός από Δημόσιες
Επιχειρήσεις και Οργανισμούς), Δεκέμβριος 2016.
43

Greece Competition from State Owned Enterprises (Ελλάδα Ανταγωνισμός από Δημόσιες
Επιχειρήσεις και Οργανισμούς), Δεκέμβριος 2016, σσ. 35, 119, 153.
44

ΟΟΣΑ(2014) Foreign Bribery Report, An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public
Officials, p.8 (Έκθεση Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Υπαλλήλων, Ανάλυση του
Αδικήματος της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Υπαλλήλων), σελ. 8.

των διαφανών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με τις ΔΕΚΟ, όπως
υπογραμμίζεται στα κεφάλαια (β) και (στ).
Οι ΔΕΚΟ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ελληνική οικονομία. Παρόλο που
δεν αντιπροσωπεύουν πολύ υψηλό ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας στην
Ελλάδα, δραστηριοποιούνται σε τομείς υψηλής οικονομικής και κοινωνικής
σημασίας.45 Σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τις ελληνικές αρχές
στον ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 55 ΔΕΚΟ με σχεδόν 60.000
υπαλλήλους συνολικά.46 Το 41% των ελληνικών εταιρειών δήλωσε ότι οι κίνδυνοι
διαφθοράς ήταν σημαντικοί ή πολύ σημαντικοί κατά την επαφή με τις ΔΕΚΟ (Βλέπε
Πίνακας 1, Παράρτημα). 47

(ε) Πολιτική Διαφθορά
Σημαντικός αριθμός των ερωτηθέντων στην Έρευνα θεωρεί ανησυχητική την
πολιτική διαφθορά. Με τον όρο αυτό νοείται η διαφθορά που αφορά γενικά τους
«πολιτικούς», συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της εκτελεστικής και
νομοθετικής εξουσίας σε περιφερειακό, εθνικό ή ακόμη και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Από τις ΜΜΕ που ανταποκρίθηκαν στην Έρευνα, 42% δήλωσε ότι η
χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων από εταιρείες, πολιτικές δωρεές και
συνεισφορές δημιουργούν έναν σημαντικό ή πολύ σημαντικό κίνδυνο διαφθοράς.
Η συγκεκριμένη απάντηση συμπλέει με προγενέστερη έρευνα, κατά την οποία το
90% των Ελλήνων θεωρεί ότι τα πολιτικά κόμματα είναι διεφθαρμένα ή εξαιρετικά
διεφθαρμένα.48 Επιπρόσθετα, το 95% των ελληνικών εταιρειών δηλώνουν ότι η
δωροδοκία ή η κατάχρηση εξουσίας για προσωπικό όφελος είναι ευρέως
διαδεδομένες στους πολιτικούς, τους εκπροσώπους κομμάτων ή τους ανώτατους
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ΟΟΣΑ (Μάρτιος 2016), Greece Policy Brief - Corporate Governance (Σύνοψη Πολιτικής
Ελλάδας - Εταιρική Διακυβέρνηση).
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ΟΟΣΑ (2014), The Size and Sectoral Distribution of SOEs in OECD and Partner Countries
(Το Μέγεθος και η Τομεακή Κατανομή των ΔΕΚΟ στις Χώρες του ΟΟΣΑ και στις Χώρες Εταίρους).
47

National Integrity System Greece (Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας Ελλάδα), 2012, σελ. 26:
Το 2010, η «Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα» ανέφερε δύο Δημόσιες
Επιχειρήσεις ως τις πλέον διεφθαρμένες δημόσιες υπηρεσίες: τη Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ).
48

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδα, Global corruption barometer (Παγκόσμιο βαρόμετρο
διαφθοράς) 2013, Ελλάδα; US Department of State, Bureau of Economic and Business
Affairs, Investment Climate Statements, 2016 (Υπουργείο Εξωτερικών ΗΠΑ, Γραφείο
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων, Δηλώσεις Κλίματος Επενδύσεων, 2016): Η
διαφθορά σε σχέση με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων αποτελεί επίσης έναν
τομέα ανησυχίας.
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αξιωματούχους σε εθνικό επίπεδο. Το 86% διαπίστωσε ανεπαρκή διαφάνεια και
έλεγχο της χρηματοδότησης των κομμάτων.49
Η οικονομική στήριξη μιας εταιρείας προς πολιτικά κόμματα, κομματικά στελέχη,
υποψηφίους, ενώσεις ή άτομα που εμπλέκονται στην πολιτική, αποτελεί
διαδεδομένη δραστηριότητα και δεν είναι εξ ορισμού παράνομη, ιδιαίτερα
εφόσον αποσκοπεί στην πολιτική ανάπτυξη του φορέα ή του ατόμου. Ωστόσο, οι
δραστηριότητες αυτές ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν τη λήψη
πολιτικών αποφάσεων υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων και, συνεπώς, ως μέσο
πολιτικής διαφθοράς. Οι σχετικές ανησυχίες στην Ελλάδα φαίνεται να
ανταποκρίνονται στην υφιστάμενη πραγματικότητα. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι
ελληνικές εταιρείες προτρέπονται να αναπτύσσουν πολιτική, ελέγχους και
διαδικασίες για την επίβλεψη πολιτικών δωρεών50.
Το 2015, έκθεση της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της
Ευρώπης (GRECO) ανέφερε ότι η Ελλάδα δεν διέθετε κανόνες ακεραιότητας των
βουλευτών, υπογραμμίζοντας την απουσία ενός κανονιστικού πλαισίου «για
διάφορους τομείς όπως: διαχείριση στιγμιαίων συγκρούσεων συμφερόντων,
περιστάσεις υπό τις οποίες μπορούν να γίνουν δεκτά δώρα, φιλοξενία και άλλα
οφέλη, τρόπο πρόληψης της κατάχρησης πληροφοριών, επαφές με τρίτους και
παρασκηνιακούς
πολιτικούς
μεσάζοντες
(lobbyists),
αύξηση
της
ευαισθητοποίησης, κατάρτιση και/ή παροχή συμβουλών για σχετικά με την
ακεραιότητα ζητήματα.».51 Συνεπώς, το φαινόμενο «λόμπινγκ» δεν έχει προς το
παρόν αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης στην Ελλάδα, ενώ οι αλληλεπιδράσεις
μεταξύ των ομάδων πίεσης και των πολιτικών λειτουργών δεν υπόκειντο σε
οποιαδήποτε μορφή καταχώρησης ή δήλωσης.52 Σύμφωνα με στοιχεία της
έκθεσης, την περίοδο 2001-2010, κατατέθηκαν 274 αιτήματα για άρση ασυλίας
βουλευτών. Τα 137 αφορούσαν υπουργούς και 137 βουλευτές, ενώ μόλις 15
αιτήματα έγιναν δεκτά. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την έκθεση, έγιναν συστάσεις
προς την ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά τη μερική εφαρμογή της υποχρέωσης
έγκαιρης δημοσιοποίησης ιδιωτικών δωρεών προς τα πολιτικά κόμματα. Τον
49

Eurobarometer 374, “Businesses’ attitudes towards corruption in the EU”, («Η στάση των
επιχειρήσεων απέναντι στη διαφθορά στην Ε.Ε.»), σελ.32.
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Έγγραφο Βέλτιστων Πρακτικών και Κατευθυντήριες Γραμμές: Προώθηση Συμμόρφωσης,
Αποτελεσματικοί Εσωτερικοί Έλεγχοι και Δεοντολογία των Ελληνικών Εταιρειών για την
Πάταξη της Διαφθοράς, σελ. 12.
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GRECO Evaluation IV Greece, Corruption Prevention in respect of members of parliament,
judges and prosecutors (GRECO Τέταρτος Κύκλος Αξιολόγησης, Πρόληψη Διαφθοράς
βουλευτών, δικαστών και εισαγγελέων, Έκθεση Αξιολόγησης), Στρασβούργο (15-19 Ιουνίου
2015).
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COM(2014)38 final, Annex 8, Greece to the EU Anti-Corruption Report (COM(2014)38
τελικό, Παράρτημα 8, Έκθεση κατά της Διαφθοράς της Ελλάδας στην ΕΕ), σελ.4.

Απρίλιο 2016 υιοθετήθηκε με απόφαση της Ολομέρειας της Βουλής Κώδικας
Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.53Ο Κώδικας ρυθμίζει,
μεταξύ άλλων, ζητήματα σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων των βουλευτών,
δώρα, σχετικές παροχές και ωφελήματα, καθώς και χρήση εμπιστευτικών
πληροφοριών και εγγράφων προς ίδιον όφελος.54 Ωστόσο, ο Κώδικας δεν κάνει
αναφορά στο φαινόμενο «λόμπινγκ».
Οι εταιρείες πραγματοποιούν επίσης φιλανθρωπικές δωρεές προς μηκερδοσκοπικούς οργανισμούς για να αποκτήσουν νόμιμη επιρροή. Είναι, ωστόσο,
γνωστό ότι οι συγκεκριμένες δωρεές ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν προς
διευκόλυνση δωροδοκιών προς τρίτους, ειδικά δημοσίους λειτουργούς. Το ζήτημα
αυτό εγείρει ιδιαίτερη ανησυχία όταν εμπλέκονται πολιτικώς εκτεθειμένα
πρόσωπα.
Ως μεγαλύτερος και δεύτερος μεγαλύτερος κίνδυνος διαφθοράς από
επιχειρηματικές οργανώσεις και εταιρείες αντίστοιχα στην Έρευνα
Ενδιαφερομένων Μερών, θεωρήθηκε το εξής σενάριο :Δημόσιοι λειτουργοί,
αποσκοπώντας σε διασφάλιση κέρδους από εταιρίες μέσω καταχρηστικής
εφαρμογής των κανονισμών, καταφεύγουν σε νόμιμες διαδικασίες, όπως η
άσκηση πίεσης, ή παράνομες διαδικασίες, όπως ο ευνοιοκρατία ή οι δωροδοκίες.
55
Ωστόσο, οι επιχειρηματικές οργανώσεις ανησυχούν περισσότερο από τις εταιρείες
σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, τις πολιτικές δωρεές και
συνεισφορές, την παραποίηση και καταχρηστική επίκληση των κανονισμών από
λειτουργούς για την αποκόμιση οικονομικών οφελών από εταιρείες και την
άσκηση επιρροής από ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες του ιδιωτικού τομέα στο
κράτος. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στην πιο άμεση επαφή που έχουν οι
επιχειρηματικές οργανώσεις και οι επαγγελματικές ενώσεις με τους δημόσιους
φορείς και η άσκηση πίεσης εκ μέρους τους για μελλοντικές νομοθετικές
πρωτοβουλίες. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι διαθέτουν
μεγαλύτερη εμπειρία αρνητικών επαφών με πολιτικά πρόσωπα και δημόσιους
λειτουργούς σε σχέση με τις επιχειρήσεις.
Πρέπει να επισημανθεί ότι οι κανόνες που διέπουν την πολιτική χρηματοδότηση
έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά με το Νόμο 4472/2017, ο οποίος περιορίζει τη
δυνατότητα ιδιωτικής χρηματοδότησης μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Προβλέπει
επίσης ότι χρηματοδότηση που υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ προς
υποψηφίους ή εκλεγμένους εκπροσώπους είναι εφικτή μόνο μέσω τραπεζικών
53
54
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Απόφαση 5370/14.4.2016 της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 67/Α/14-4-2016).
«Αυτός είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας των Βουλευτών», Lawspot.gr, 18 Απριλίου 2016.
Khan, 2000; Lambsdorff, 2002.
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καταθέσεων. Επιπλέον, ο νόμος ορίζει ότι η ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού
κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων που δε λαμβάνουν τακτική κρατική
χρηματοδότηση, από το ίδιο άτομο ετησίως δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των
20.000 ευρώ. Η ιδιωτική χρηματοδότηση υποψηφίου ή/και εκλεγμένου
εκπροσώπου στην Ελληνική Βουλή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το ίδιο
άτομο ετησίως δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ. Οι
τροποποιήσεις αυτές περιορίζουν, σε σημαντικό βαθμό, την πραγματοποίηση
δωρεών από εύπορους επιχειρηματίες, υπό την ατομική τους ιδιότητα, προς
προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων.

(στ) Συνεργασία με Τρίτα Μέρη
Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο
συχνά συνεργάζονται με τρίτα μέρη, όπως συμβούλους, εμπορικούς
αντιπροσώπους, αντίκλητους, μεσάζοντες, προμηθευτές, διανομείς, παρόχους
υπηρεσιών κ.λπ. Για παράδειγμα, η συνεργασία με τρίτους και εξωτερικούς
συμβούλους είθισται όταν απαιτούνται συγκεκριμένες δεξιότητες ή για την
κάλυψη ελλείψεων προσωπικού. Παρομοίως, η είσοδος σε νέες αγορές μπορεί να
αποτελέσει πρόκληση για μια επιχείρηση. Σε πολλές περιπτώσεις, απαιτείται η
πρόσληψη συμβούλων και μεσαζόντων για την διασφάλιση τοπικής πελατείας,
καθώς και για αποκόμιση γνώσεων σε σχέση με επιχειρηματικές πρακτικές,
πολιτιστικά πρότυπα και λοιπές εξειδικευμένες γνώσεις. Το ίδιο ισχύει όταν
εταιρεία συνάπτει συμφωνία για δημιουργία κοινοπραξίας με άλλη εταιρεία ή για
τη σύσταση νέας επιχείρησης και την κοινή διαχείριση των περιουσιακών της
στοιχείων. Ωστόσο, παρόλο που η συνεργασία με τρίτους και μεσάζοντες επιτρέπει
στις επιχειρήσεις να διευρύνουν τις επιχειρηματικές και εμπορικές τους ευκαιρίες,
οι νέες αυτές επιχειρηματικές σχέσεις ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν σε
αυξημένη έκθεση σε κινδύνους διαφθοράς.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ενδεχόμενη υπαγωγή
τους στην εκάστοτε εθνική νομοθεσία καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως ο
Νόμος περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή (FCPA) των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) και ο Νόμος περί Δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου.
Τα παραπάνω νομοθετικά κείμενα αναφέρουν ότι μια επιχείρηση φέρει ευθύνη
για τις πράξεις των εκπροσώπων που έχει προσλάβει, υπό ορισμένες
προϋποθέσεις, και μπορεί να υποστεί αυστηρές οικονομικές και νομικές κυρώσεις
και επιπτώσεις στη φήμη της. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει
να αξιολογούν, σύμφωνα με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας, τους κινδύνους
διαφθοράς επί των ειδικότερων επιχειρηματικών εταίρων. Το υπόβαθρο του
τρίτου και οι παράγοντες που εξετάζονται στην Ενότητα Ι της παρούσας έκθεσης
θα βοηθήσουν την εταιρεία προς αυτήν την κατεύθυνση.

(ζ) Συγκρούσεις Συμφερόντων
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ως σύγκρουση συμφερόντων ορίζεται
«οποιαδήποτε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που προκάλεσαν άμεση ή
δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντα τους. Ως σύγκρουση
συμφερόντων νοείται η περίπτωση κατά την οποία υπόχρεος έχει προσωπικό
συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει αθέμιτα την εκτέλεση των καθηκόντων
του. Σύγκρουση συμφερόντων δεν υπάρχει στην περίπτωση που ο υπόχρεος αντλεί
κάποιο όφελος μόνο ως μέλος του γενικότερου κοινού ή μίας ευρύτερης
κατηγορίας ατόμων.».56 Η νομοθεσία βασικά προβλέπει σε ορισμένες
περιπτώσεις τη δημοσίευση στοιχείων των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων,
καθώς και κανόνες που σχετίζονται με το ασυμβίβαστο των δημοσίων
λειτουργών.57 Δεν υφίστανται ωστόσο κανόνες όσον αφορά την αντιμετώπιση
των συγκρούσεων συμφερόντων στον ιδιωτικό τομέα. Στο επιχειρηματικό πλαίσιο,
οι συγκρούσεις συμφερόντων δύνανται να προκύψουν όταν τα ιδιωτικά
συμφέροντα ενός ατόμου ή των στενών του συγγενών, φίλων ή επιχειρηματικών
συνεργατών αποκλίνουν από εκείνα της εταιρείας του υπό κρίση ατόμου.58 Ο
κίνδυνος σε αυτήν την περίπτωση συνίσταται στην άσκηση αθέμιτης επιρροής επί
της κρίσης του ατόμου κατά τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της επαγγελματικής
του δραστηριότητας. Η απόφασή του ενδέχεται να έχει σημαντικές για την
εταιρεία επιπτώσεις. Εάν δεν προληφθούν ή δεν τύχουν κατάλληλης διαχείρισης,
οι συγκρούσεις μεταξύ ιδιωτικών συμφερόντων και επαγγελματικών καθηκόντων,
ενδέχεται να οδηγήσουν σε φαινόμενα διαφθοράς. Συνεπώς, οι ελληνικές
εταιρείες καλούνται να αναπτύξουν πολιτική και διαδικασία ελέγχου και
διαχείριση των συγκρούσεων.59 Ο κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει
να ληφθεί υπόψη ιδιαίτερα επί δημόσιων συμβάσεων ή συνεργασίας ΔΕΚΟ με
δημόσιους φορείς.
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Νόμος 4281/2014, Άρθρο 229 παρ. 1ζ.
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Νόμος 4281/2014, Άρθρο 229 παρ. 4. Οι βουλευτές οφείλουν εκ του νόμου να
υποβάλλουν ετησίως μια δήλωση οικονομικών συμφερόντων ( άρθρο 57 του
Συντάγματος). Επίσης, ο Πρωθυπουργός υπόκειται στο ασυμβίβαστο, σύμφωνα με το
Σύνταγμα, ενώ οι εκλεγμένοι και οι διορισμένοι αξιωματούχοι υπόκεινται σε αυστηρή
δημοσιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων.
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Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (2011), Rules on Combating Corruption (Κανόνες
Καταπολέμησης της Διαφθοράς), Άρθρο 7 (Συγκρούσεις συμφερόντων).
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Έγγραφο Βέλτιστων Πρακτικών και Κατευθυντήριες Γραμμές: Προώθηση Συμμόρφωσης,
Αποτελεσματικοί Εσωτερικοί Έλεγχοι και Δεοντολογία των Ελληνικών Εταιρειών για την
Πάταξη της Διαφθοράς, σελ. 12.
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κίνδυνοι Ανα Κλαδο Δραστηριοποιησης της επιχειρησησ
Ορισμένοι κίνδυνοι διαφθοράς εμφανίζονται σε συγκεκριμένους κλάδους
δραστηριοποίησης της επιχείρησης,60 ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου των
τελευταίων. Οι ερωτηθέντες στην Έρευνα ανέφεραν ότι η διαφθορά είναι
σημαντική ή πολύ σημαντική για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους
τομείς της δημόσιας διοίκησης και άμυνας, την παροχή επαγγελματικών,
επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, υπηρεσίες διαμονής και εστίασης,
υγείας και κοινωνικής μέριμνας, ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης αποβλήτων
και τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας (βλ. Πίνακας 8, Παράρτημα). Τα
παραπάνω συμπεράσματα επιβεβαιώνουν άρθρο κατά το οποίο η συχνότητα και
το επίπεδο ανεπίσημων πληρωμών και δωροδοκιών ποικίλλουν σημαντικά ανά
κλάδο στην Ελλάδα.61 Η παρούσα ανάλυση δεν αποσκοπεί σε εις βάθος
επισκόπηση των κλαδικών κινδύνων, αλλά στην ευαισθητοποίηση των ελληνικών
επιχειρήσεων ως προς συγκεκριμένους κινδύνους διαφθοράς που παρουσιάζει ο
κλάδος δραστηριοποίησής τους. Οι εν λόγω κίνδυνοι χρήζουν εκτίμησης και λήψης
υπόψιν από τις εταιρίες.
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ACFE’s 2016 “Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse” («Έκθεση των
Εθνών για Επαγγελματική Απάτη και Κατάχρηση»), σελ. 37.
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“Corruption and firm performance: Evidence from Greek firms”, Daphne Athanasouli,
Antoine Goujard, Pantelis Sklias, International Journal of Economic Sciences and Applied
Research 5 (2), 2012, 43-67. σελ. 55. («Διαφθορά και σταθερή απόδοση: Αποδείξεις
ελληνικών επιχειρήσεων», Δάφνη Αθανασούλη, Antoine Goujard, Παντελής Σκλιάς).

Ειδικότεροι κίνδυνοι: Ναυτιλία και δωροδοκία αλλοδαπών δημοσίων
υπαλλήλων
Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς τομείς, ο οποίος
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Ειδικότερα, τον Ιανουάριο 2016, η Ελλάδα ήταν η μεγαλύτερη πλοιοκτήτρια χώρα
στον κόσμο.62 Το 2015, απασχολούνταν στη ναυτιλιακή βιομηχανία περισσότερα
από 200.000 άτομα και περίπου 7,5% του ελληνικού ΑΕΠ προερχόταν από αυτήν. 63
Λόγω του παγκοσμιοποιημένου χαρακτήρα της, ανακύπτει στο πλαίσιό της το
ζήτημα της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων υπαλλήλων. Πολλές συμμετέχουσες
στις Συναντήσεις Διαβούλευσης εταιρίες αναγνώρισαν αυξημένο σχετικό κίνδυνο
όσον αφορά ειδικότερα αλλοδαπούς τελωνειακούς φορείς, κρατικούς φορείς
ελέγχου λιμένων ή λιμενικές αρχές. Αναφέρθηκε ειδικότερα η περίπτωση των
πληρωμών διευκόλυνσης.64 Η υποτίμηση των κινδύνων δωροδοκίας αλλοδαπών
δημοσίων υπαλλήλων εκ μέρους ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών προκαλεί ιδιαίτερη
ανησυχία. Οι παραπάνω κίνδυνοι αναδεικνύονται με βάση πρόσφατα δημοσιεύματα
σχετικά με φερόμενη δωροδοκία δημόσιων λειτουργών της Βραζιλίας από έξι
ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες, με στόχο την παράνομη εξασφάλιση συμβολαίου από
Βραζιλιανή ΔΕΚΟ.65 Εκκρεμούν ανακριτική έρευνα στη Βραζιλία 66 και προκαταρκτική
εξέταση στην Ελλάδα.67.
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UNCTAD (2016), Review of Maritime Transport, σελ. 37.

https://www.export.gov/article?id=Greece-Shipping-and-Marine-Services,
2016.
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Οι πληροφορίες αυτές παρασχέθηκαν επίσης κατά τη Φάση 3β Έκθεση σε σχέση με την
Υλοποίηση της Σύμβασης του ΟΟΣΑ Κατά της Δωροδοκίας στην Ελλάδα, παρ. 9
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«Greek Shipping Companies Allegedly Involved in Brazilian Bribery Scandal», Greek
Reporter, 19 Αυγούστου 2017
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«Brazil: Operation Car Wash Widens to Include US & Greek Firms», OCCRP, 21 Αυγούστου
2017.
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«Έλληνες εφοπλιστές για το σκάνδαλο της Petrobras ψάχνει η εισαγγελέας», Dimokratia
News, 4 Νοεμβρίου 2017.
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III. Κατευθυντήριες ΟΔΗΓΙΕς αξιολόγησης κινδύνου για τις
ελληνικές εταιρείες
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο σκοπός των κατευθυντήριων οδηγιών είναι η ενημέρωση των ελληνικών
επιχειρήσεων σχετικά με τους υφιστάμενους κινδύνους και την αξιολόγηση
ενδεχόμενων επιχειρησιακών επιπτώσεων. οι παρούσες βασίζονται στην
προσαρμογή καλών πρακτικών σε άλλες χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ στην ελληνική
πραγματικότητα. Η έκθεση αναφέρεται επίσης σε οδηγίες του ΟΟΣΑ για την
καταπολέμηση της διαφθοράς από τις επιχειρήσεις, καθώς και άλλων εθνικών και
διεθνών φορέων.68 Οι σχετικές πληροφορίες προσαρμόστηκαν ακολούθως στην
ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα, δεδομένου ότι οι μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το 99,9% των ελληνικών επιχειρήσεων και
απασχολούν το 87,3% των εργαζομένων.69

(α) Γενικές Αρχές και Οδηγίες όσον αφορά την αξιολόγηση
κινδύνων διαφθοράς στην Ελλάδα
Η αξιολόγηση κινδύνων δεν αποτελεί νομική υποχρέωση των ελληνικών
επιχειρήσεων, σε αντίθεση με άλλες εθνικές νομοθεσίες (βλ. παρακάτω). Σύμφωνα
με το ν. 3873/2010, οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να συνάπτουν δήλωση
εταιρικής διακυβέρνησης στην ετήσια έκθεσή τους, στην οποία περιλαμβάνονται
οι κίνδυνοι. Ωστόσο, δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη του κινδύνου διαφθοράς.
Επιπλέον, ο ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες
Εταιρείες (ΕΚΕΔ, 2013) αναγνωρίζει τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ
ως πηγή έμπνευσής του. Σε αυτές περιλαμβάνεται η διαχείριση κινδύνων, αλλά όχι
συγκεκριμένα κινδύνου διαφθοράς.

(β) Διεθνείς Γενικές Αρχές και Οδηγίες όσον αφορά την αξιολόγηση
κινδύνων διαφθοράς
Ορισμένες εθνικές νομοθεσίες προβλέπουν ειδικότερα την αξιολόγηση κινδύνων.
Το 2016, το γαλλικό κοινοβούλιο ψήφισε τον νόμο Sapin II, με στόχο τη διαφάνεια,
την καταπολέμηση της διαφθοράς και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας. Ο νόμος
προβλέπει νομικά δεσμευτική εφαρμογή προγραμμάτων συμμόρφωσης για
68
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Βλέπε Παράρτημα II για τον κατάλογο των πηγών.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016), SBA Fact Sheet: Ελλάδα. Για τους σκοπούς του παρόντος
εγγράφου, ως ΜΜΕ ορίζονται οι επιχειρήσεις με έως 250 υπαλλήλους, ετήσιο κύκλο
εργασιών έως 50 εκατομμύρια ευρώ και ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.

ορισμένες εταιρείες. Ειδικότερα, αναφέρεται σε υποχρέωση των εταιριών «να
προβαίνουν σε χαρτογράφηση κινδύνων και τακτική ενημέρωσή της, με στόχο τον
εντοπισμό, την ανάλυση και την αξιολόγηση της έκθεσης της εταιρείας σε
συγκεκριμένους κινδύνους δωροδοκίας». Επιπρόσθετα, ο νόμος προβλέπει
υποχρέωση των εταιριών να προβαίνουν σε «αξιολόγηση των πελατών, παρόχων
και μεσαζόντων βάσει της χαρτογράφησης κινδύνων», να παρέχουν «εκπαίδευση
των διευθυντών και των υπαλλήλων που εκτίθενται σε κινδύνους δωροδοκίας και
άσκησης αθέμιτης επιρροής», καθώς και να
εφαρμόσουν «διαδικασίες
εσωτερικού ελέγχου για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του
προγράμματος συμμόρφωσης». Οι κυρώσεις επί μη εφαρμογής μίας εκ των
ανωτέρω διατάξεων ή παράλειψης ενημέρωσης του προγράμματος εταιρικής
συμμόρφωσης, μπορεί να ανέλθουν έως 1 εκατομμύριο ευρώ για την εταιρεία και
έως 200.000 ευρώ για διευθυντικό στέλεχος.70
Η διεξαγωγή αξιολόγησης κινδύνων αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής σε
ορισμένα χρηματιστήρια. Πολλές κατευθυντήριες οδηγίες έχουν συνταχθεί προς
συμπλήρωση της εθνικής νομοθεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς.
Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες Καλών Πρακτικών όσον αφορά τα Συστήματα
Εσωτερικού Ελέγχου, Δεοντολογίας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του ΟΟΣΑ71,
οι οποίες υιοθετήθηκαν το 2010, συνιστούν ανάπτυξη μέτρων αποτελεσματικών
εσωτερικών ελέγχων, δεοντολογίας και κανονιστικής συμμόρφωσης για την
πρόληψη και ανίχνευση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων υπαλλήλων με
βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους που διατρέχει μια
επιχείρηση. Επιπλέον, προβλέπουν τακτική παρακολούθηση της αξιολόγησης
κινδύνων, επανεξέταση και προσαρμογή τους ανά περίπτωση.
Σε σχέση με το Νόμο περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή των ΗΠΑ του
1977 (FCPA), το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) συνέταξαν «Οδηγό για τον Νόμο περί Πρακτικών
Διαφθοράς στην Αλλοδαπή».72 Ο νόμος χαρακτηρίζει τις αξιολογήσεις κινδύνων
70

ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2016-1691 της 9ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique («τη διαφάνεια, την
καταπολέμηση της διαφθοράς και τον εκσυγχρονισμό της οικονομικής ζωής»).
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Υιοθετήθηκε ως τμήμα της Recommendation of the OECD Council for Further Combating
Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions («Σύστασης του
Συμβουλίου του ΟΟΣΑ για Περαιτέρω Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών
Δημοσίων Υπαλλήλων στις Διεθνείς Εμπορικές Συναλλαγές») στις 26 Νοεμβρίου 2009,
ΟΟΣΑ Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, Κατευθυντήριες Γραμμές ΟΟΣΑ σχετικά με την
Εταιρική Διακυβέρνηση των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών»).
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A Resource Guide to the US Foreign Corrupt Practices Act («Οδηγός για τον Νόμο περί
Αλλοδαπών Πρακτικών Διαφθοράς των ΗΠΑ»), Ποινικό Τμήμα, Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Επιτροπή Επιβολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.
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ως αναπόσπαστο τμήμα ενός προγράμματος εταιρικής συμμόρφωσης, ενώ η SEC
και το Υπουργείο Δικαιοσύνης τις λαμβάνουν υπόψιν κατά την αξιολόγηση του
προγράμματος.
Ομοίως, το Υπουργείο Δικαιοσύνης του ΗΒ εξέδωσε διευκρινιστικό Οδηγό για το
Νόμο περί Δωροδοκίας του ΗΒ (2011). Η Αρχή 3 του εγγράφου, με τίτλο
Αξιολόγηση Κινδύνων, αναφέρει: «Η εταιρία αξιολογεί τη φύση και το βαθμό της
έκθεσής της σε πιθανούς εξωτερικούς και εσωτερικούς κινδύνους δωροδοκίας εκ
μέρους του από άτομα με τα οποία η εταιρία συνδέεται. Η αξιολόγηση είναι
περιοδική, εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη».
Άλλες κατευθυντήριες οδηγίες και ρυθμιστικά έγγραφα υπογραμμίζουν τη
σημασία ττης αξιολόγησης κινδύνου για τις επιχειρήσεις. Η έκθεση King III του
Χρηματιστηρίου της Νοτίου Αφρικής αναφέρει ότι η διαχείριση κινδύνων θα
πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των στρατηγικών και επιχειρηματικών
διαδικασιών μιας επιχείρησης. Ομοίως, ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του
ΗΒ, ο οποίος συντάχθηκε από το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(FRC) προβλέπει: «Το συμβούλιο αναλαμβάνει τον προσδιορισμό της φύσης και
της έκτασης των κινδύνων που αναλαμβάνει κατά την επίτευξη των στρατηγικών
του στόχων. Το συμβούλιο θα πρέπει να διατηρεί συστήματα χρηστής διαχείρισης
κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου».73 Δίνοντας έμφαση στην ηγεσία μιας
επιχείρησης, το Πρότυπο της Αυστραλίας 8001-2008 σχετικά με την Απάτη και τον
Έλεγχο της Διαφθοράς, τονίζει ότι «ο έλεγχος των κινδύνων απάτης και διαφθοράς
αποτελεί ζήτημα εταιρικής διακυβέρνησης, στο οποίο πρέπει να δοθεί η δέουσα
προσοχή από τους ελεγκτές όλων των φορέων».74
Το διαχειριστικό πρότυπο καταπολέμησης της δωροδοκίας ISO 37001, προβλέπει
συγκεκριμένα μέτρα πρόβλεψης και εντοπισμού του κινδύνου δωροδοκίας στο
πλαίσιο των εταιρικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, η ενότητα 4.5 παρουσιάζει μια
επισκόπηση της αξιολόγησης κινδύνων, καθώς και τη διαδικασία με την οποία η
εταιρία αποκτά ολόπλευρη αντίληψη των δραστηριοτήτων της, με βάση την
τοποθεσία, τις συναλλαγές και τους επιχειρηματικούς εταίρους της, ώστε να
αξιολογήσει τους βασικούς κινδύνους δωροδοκίας που αντιμετωπίζει ανά
κατηγορία. Επιπλέον, στην ενότητα 8.2 του ίδιου προτύπου αναφέρεται ότι
εφόσον συγκεκριμένος επιχειρηματικός εταίρος, όπως αντιπρόσωπος ή
προμηθευτής, εντάσσεται σε κατηγορία κινδύνου άνω του χαμηλού, η εταιρία
καλείται να προβεί σε λεπτομερή αξιολόγηση κινδύνων της συγκεκριμένης
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συναλλαγής, λαμβάνοντας μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον επιχειρηματικό
εταίρο.75
Στις διεθνείς πρωτοβουλίες οι οποίες περιλαμβάνουν γενικές αρχές και οδηγίες
περιλαμβάνονται το έγγραφο του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο
των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) «Πρόγραμμα Κατά
της Διαφθοράς, Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης για Επιχειρήσεις: Ένας Πρακτικός
Οδηγός», το «Εγχειρίδιο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης κατά της Διαφθοράς για
Επιχειρήσεις» των ΟΟΣΑ/UNODC/ Παγκόσμια Τράπεζα, ο «Οδηγός για Αξιολόγηση
Κινδύνων κατά της Διαφθοράς» του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών
και οι κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς Διαφάνειας «Διάγνωση Κινδύνων
Δωροδοκίας».76

Ανάπτυσσοντασ το προγράμμα αξιολόγησης κινδύνΟΥ
διαφθοράς της εταιρείας σας
Καθώς κάθε επιχείρηση διατρέχει συγκεκριμένους κινδύνους διαφθοράς,
χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη οι διακριτές λειτουργίες της, η γεωγραφική
θέση της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Στόχος είναι η επιλογή
συγκεκριμένων μέτρων περιορισμού κινδύνου και η πρόληψη των αρνητικών
επιπτώσεών τους. Όσες επιχειρήσεις δε διαθέτουν επίσημο πρόγραμμα, μπορούν
μέσω της αξιολόγησης κινδύνου να εντοπίσουν περιοχές κινδύνου που χρήζουν
λήψης άμεσων μέτρων και γενικής ρύθμισης.
Η αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες από το προσωπικό, τρίτους και άλλες
εξωτερικές πηγές, οι οποίες μπορούν να παράσχουν γνώσεις σχετικά με τον τρόπο
διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και τους παράγοντες που
αυξάνουν το ενδεχόμενο διαφθοράς στις επαφές της τόσο με τον ιδιωτικό όσο και
με τον δημόσιο τομέα. Η αξιολόγηση κινδύνων πρέπει να διεξάγεται περιοδικά για
να διασφαλίζεται ο επίκαιρος χαρακτήρας των πληροφοριών. Η ιεράρχηση των
κινδύνων αποτελεί τη βάση για τη σύνταξη και διατήρηση ενός αποτελεσματικού
προγράμματος καταπολέμησης της διαφθοράς.

(α) Αξιολόγηση του προγράμματος καταπολέμησης της διαφθοράς
της εταιρείας σας/ Στόχοι αξιολόγησης κινδύνων
Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να γνωρίζουν τους στόχους της διεξαγωγής αξιολόγησης
κινδύνου. Σε αυτούς, πέραν από την κατανόηση των κινδύνων διαφθοράς που
αντιμετωπίζει η επιχείρηση, μπορεί να περιλαμβάνονται η αξιολόγηση ενός
υφιστάμενου προγράμματος καταπολέμησης της διαφθοράς, η διαμόρφωση
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μελλοντικών στόχων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η συμμόρφωση με την
τοπική νομοθεσία και τις ρυθμίσεις νέων αγορών, η αύξηση των εσόδων και η
βελτίωση ή διατήρηση της φήμης της επιχείρησης.
Μια επιτυχημένη αξιολόγηση κινδύνου αποτελεί τη βάση ενός αποτελεσματικού
προγράμματος καταπολέμησης της διαφθοράς. Οι ερωτήσεις και τα αποτελέσματα
επιτρέπουν την αξιολόγηση του υφιστάμενου προγράμματός και τον
προσδιορισμό νέων πολιτικών προς ενσωμάτωση σε αυτό. Επιτρέπουν επίσης στην
επιχείρηση να εξετάσει εάν οι υφιστάμενες πολιτικές της όντως ανταποκρίνονται
σε επικείμενους και υφιστάμενους κινδύνους ή εάν δεν είναι ειδικά
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της.
Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα μιας αξιολόγησης κινδύνων μπορούν να
υποδείξουν εάν κάποια επιχείρηση χρειάζεται να βελτιώσει το εκπαιδευτικό της
πρόγραμμα. Για τις ελληνικές ΜΜΕ και μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένους
πόρους, μπορεί να προσδιοριστούν τμήματα μεγαλύτερου κινδύνου διαφθοράς,
για στοχευμένο προσωπικό των οποίων μπορεί να προβλεφθεί ειδική κατάρτιση.
Ομοίως, μια αξιολόγηση κινδύνων εξετάζει τις επαφές της επιχείρησης με τρίτους.
Μπορεί συνεπώς να συμβάλει στον προσδιορισμό κριτηρίων επιλογής συνεργατών
παροχής εγγυήσεων και αποτελεσματικής ενημέρωσης του τρίτου περί της
εταιρικής πολιτικής καταπολέμησης της διαφθοράς. Έτσι θα αξιολογηθούν οι
τρίτοι όσον αφορά τον κίνδυνο διαφθοράς, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου.
Τέλος, μέσω των ερωτήσεων μπορούν να εντοπιστούν τροποποιήσεις προς
βελτίωση των διαδικασιών παρακολούθησης και επίβλεψης εντός της επιχείρησης,
αποκαλύπτοντας ενδεχομένως ανάγκη πρόσληψης εξωτερικών αντιπροσώπων ή
υιοθέτησης βελτιωμένου λογισμικού.

(β) Ανοχή κινδύνου
Στην αρχική φάση της αξιολόγησης κινδύνου, χρειάζεται να προσδιορίζεται το
επίπεδο του ανεκτού κινδύνου, το οποίο ποικίλει ανά επιχείρηση και τύπο
κινδύνου. Έτσι μπορούν να αποφευχθούν διαφωνίες μεταξύ της διοίκησης της
εταιρίας και των διευθυντικών στελεχών.
Δεδομένου ότι τα προγράμματα καταπολέμησης της διαφθοράς των περισσότερων
επιχειρήσεων τηρούν κανόνα «μηδενικής ανοχής», χρειάζεται να καθορίζεται τι
περιλαμβάνει η στάση αυτή, τι αποκρίσεις αναμένονται επί κρούσματος
διαφθοράς και πόσο ισχυρή είναι η δέσμευση της επιχείρησης προς λήψη μέτρων
περιορισμού της πιθανότητας κινδύνου.
Ειδικότερα οι ελληνικές ΜΜΕ,, λόγω περιορισμένων πόρων, καλούνται να
αποσαφηνίσουν τους τύπους και τα επίπεδα κινδύνου που είναι ανεκτά.
Προσδιορίζοντας τους κινδύνους που παρεμποδίζουν κατεξοχήν τους
επιχειρηματικούς της στόχους, η ΜΜΕ μπορεί να διαθέσει αποτελεσματικά τους
κατάλληλους πόρους.

(γ) Δέσμευση της Ηγεσίας
Η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης μιας επιχείρησης (δηλαδή του Διοικητικού
Συμβουλίου, των Διευθυντών, των Συμβούλων κ.λπ.) είναι ουσιώδης για την
επιτυχία οποιουδήποτε προγράμματος καταπολέμησης της διαφθοράς και
οποιασδήποτε διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων. Το εν λόγω διοικητικό όργανο
χρειάζεται να γνωρίζει τους κινδύνους διαφθοράς που διατρέχει η επιχείρηση και
τις πολιτικές περιορισμού τους. Η γνώση και εμπειρία του σχετικά με την
επιχείρηση μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη σε όλη τη διαδικασία.
Επίσης, το διοικητικό όργανο, πέραν της υπενθύμισης της σημασίας της
διαδικασίας και της ενθάρρυνσης του προσωπικού, καλείται να αποφασίσει για τη
διάθεση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για την επιτυχή διεξαγωγή της
αξιολόγησης κινδύνου.
Συνήθως το Συμβούλιο ή άλλα ανώτατα διοικητικά όργανα αναθέτουν την
αξιολόγηση κινδύνου σε συγκεκριμένο, εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό. Είναι
σημαντικό το διοικητικό όργανο να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα και τα
συμπεράσματα της αξιολόγησης κινδύνου, στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης
περί καταπολέμησης της διαφθοράς κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του
Συμβουλίου. Για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν διοικητικό όργανο ή
Συμβούλιο, η αρμοδιότητα επίβλεψης μπορεί να ανατεθεί σε ανώτατα στελέχη ή
ακόμη και σε ένα άτομο, στην περίπτωση πολύ μικρότερων επιχειρήσεων.

(δ) Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων του προσωπικού
Αφού η ηγεσία της επιχείρησης εκφράσει τη δέσμευσή της στη διαδικασία
αξιολόγησης κινδύνου, είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι ρόλοι, η συμμετοχή
και οι αρμοδιότητες του προσωπικού και των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση
κινδύνου. Η διοίκηση μπορεί να εξετάσει τη δυνατότητα πρόσληψης εξωτερικών
επαγγελματιών για περαιτέρω τεχνογνωσία.
Τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου συχνά ηγούνται πλέον της διαδικασίας
αξιολόγησης κινδύνου σε επιχειρήσεις. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ο
Εσωτερικός Έλεγχος ενδείκνυται να διατηρεί την ανεξαρτησία και
αντικειμενικότητά του, καθώς αξιολογεί συστήματα και σημεία εσωτερικού
ελέγχου μιας επιχείρησης. Άλλα τμήματα
άσκησης εποπτείας επί της
αξιολόγησης κινδύνων είναι ενδεχομένως το τμήμα συμμόρφωσης, το νομικό
τμήμα ή το τμήμα διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης.
Οι ελληνικές ΜΜΕ διαθέτουν ένα πλεονέκτημα, παρά το περιορισμένο των πόρων
τους. Ειδικότερα, η άμεση συνεισφορά του προσωπικού και ο προσδιορισμός
ρόλων και αρμοδιοτήτων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου
αποδεικνύονται ευχερέστεροι.

│ 37

(ε) Συλλογή πληροφοριών και στοιχείων
Η συλλογή στοιχείων αποσκοπεί στην κατανόηση των τύπων κινδύνου και του
λόγου εμφάνισής τους στην επιχείρηση.
Οι πληροφορίες και γνώσεις χρειάζεται να μεταφερθούν στα αρμόδια άτομα για
τον προσδιορισμό των κινδύνων διαφθοράς. Η συλλογή των πληροφοριών
πραγματοποιείται στο εσωτερικό της εταιρίας, αλλά και εξωτερικά.

i.Εσωτερικά
Εδώ περιλαμβάνονται άτομα που μπορούν να συνεισφέρουν πληροφορίες λόγω
άμεσης εμπειρίας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπου δραστηριοποιείται η
επιχείρηση δραστηριοποιείται και διαπιστώνεται σημαντική έκθεση σε κινδύνους
διαφθοράς. Ενδεικτικά, σε αυτά τα πρόσωπα περιλαμβάνεται η Διοίκηση και το
προσωπικό που έρχεται τακτικά σε επαφή με πελάτες, κρατικούς παράγοντες,
τρίτους και προμηθευτές. Προηγούμενες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης,
κρούσματα διαφθοράς και καταγγελίες από τηλεφωνικές γραμμές
πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος ενδεχομένως συμβάλλουν στον
προσδιορισμό των κινδύνων.
Επιπλέον, η συνεισφορά τμημάτων μιας επιχείρησης τα οποία συμμετέχουν άμεσα
ή έμμεσα στην εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης της διαφθοράς (
νομικό τμήμα, ανθρωπίνων πόρων, εσωτερικού ελέγχου, εταιρικής συμμόρφωσης,
προμηθειών), ενδέχεται επίσης να είναι σημαντική. Για παράδειγμα, στοιχεία
μπορούν να αντληθούν από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων της
επιχείρησης. Η συγκεκριμένη ανάλυση περιλαμβάνει τα ποσά που καταβλήθηκαν
σε προμήθειες σε αντιπροσώπους, δώρα, διασκέδαση και φιλοξενία σε περιοχές
δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Χάρη σε αυτήν, γίνεται αντιληπτή η σύνδεση
τοποθεσίας και πιθανότητας εμφάνισης κινδύνου. Στην περίπτωση μικρών
επιχειρήσεων, πληροφορίες μπορούν να παρέχουν άτομα που χειρίστηκαν
ενδεχομένως περίπτωση διαφθοράς/ δωροδοκίας.
Τα ερωτηματολόγια λειτουργούν ως εύκολος και οικονομικός τρόπος συλλογής
πληροφοριών από πληθώρα υπαλλήλων σε διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις και
ρόλους. Η τυποποίηση των ερωτήσεων συνεπάγεται ομοιόμορφες απαντήσεις και,
συνεπώς, ευχερέστερη ερμηνεία του αποτελέσματος. Ωστόσο, είναι σημαντικό το
ερωτηματολόγιο να καθορίζει σαφώς την έννοια της «διαφθοράς», ώστε να γίνει
πλήρως κατανοητή από όλες τις επιχειρησιακές μονάδες της εταιρείας. Για
παράδειγμα, το έθιμο της παροχής δώρων και της φιλοξενίας είναι αρκετά
ανεπτυγμένο στην ελληνική επιχειρηματική νοοτροπία. Τα δώρα και η διασκέδαση
μπορούν να μην ερμηνευτούν ως πράξη διαφθοράς σε ορισμένες χώρες. Σε κάθε
περίπτωση, οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να επιτρέπουν μόνο εύλογα δώρα και

φιλοξενία που γίνονται καλή τη πίστη.77 Επιπλέον, οι διαχειριστές ανά χώρα και το
προσωπικό πρέπει να είναι πλήρως ενήμεροι σχετικά με τον στόχο της
αξιολόγησης κινδύνων, ώστε να αποφεύγεται η παρεξήγηση που δημιουργείται
από το φόβο επιπρόσθετων ελέγχων. Η σύγχυση μπορεί να οδηγήσει σε
εσφαλμένες ή στρεβλωμένες απαντήσεις.
Μια άλλη αποτελεσματική μέθοδος συλλογής πληροφοριών είναι οι συνεντεύξεις
και οι θεματικές ομάδες, σε μικρές ομάδες ή κατ’ιδίαν. Παρέχουν περισσότερες
λεπτομέρειες από τα ερωτηματολόγια, ενώ επιτρέπουν συμπληρωματικές και
λεπτομερείς ερωτήσεις. Το αρμόδιο για ορισμένες διαδικασίες προσωπικό μπορεί
να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με συνήθεις διαδικασίες, γνώσεις αναφορικά
με την πιθανότητα κινδύνου σε κάθε στάδιο και συμβουλές σχετικά με τον
περιορισμό τους.

ii.Εξωτερικά
Οι εξωτερικές πηγές, μπορεί να αφορούν προγενέστερες δικαστικές υποθέσεις επί
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εξωτερικούς συμβούλους και ΜΚΟ. Επίσης,
πηγές σχετικά με τους κινδύνους διαφθοράς σε ορισμένους κλάδους ανά χώρα,
γνώσεις της αγοράς, τοπικούς νομικούς κανόνες και κανονισμούς. Επίσης, οι
επιχειρήσεις (οι ΜΜΕ ειδικότερα) μπορούν να συνεργαστούν με άλλες
επιχειρήσεις ή με εμπορικά επιμελητήρια, επιχειρηματικές οργανώσεις και
συνδικάτα
εντός
της
γεωγραφικής
περιοχής
της
επιχειρηματικής
δραστηριοποίησής τους προς διασφάλιση σχετικών πληροφοριών.

(στ) Εντοπισμός διαφορετικών τύπων κινδύνων
Ο σκοπός του εντοπισμού κινδύνων συνίσταται στην εξέταση όλων των πτυχών της
δραστηριότητας μιας επιχείρησης, οι οποίες ενδέχεται να αυξήσουν την έκθεσή
της στη διαφθορά. Οι παράγοντες κινδύνου, δηλαδή οι λόγοι για τους οποίους
υφίσταται πιθανότητα διαφθοράς, βοηθούν μια επιχείρηση να προσδιορίσει
ενδεχόμενους κινδύνους και σχεδιασμούς (πού μπορεί να προκύψουν οι πράξεις
διαφθοράς και υπό ποιά μορφή). Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τις διαφορετικές
κατηγορίες κινδύνων στο πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου μιας επιχείρησης.

i.Διαδικαστικός κίνδυνος
Ορισμένες εταιρικές διαδικασίες χαρακτηρίζονται από υψηλότερη έκθεση στη
διαφθορά, λόγω διαφορετικών ευκαιριών και μικρότερης πιθανότητας
77
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εντοπισμού. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν η επαφή με μέλη της κυβέρνησης,
επείγουσες διαδικασίες παροχής αγαθών/υπηρεσιών και το επίπεδο διαφάνειας
των επιχειρηματικών συναλλαγών. Ακολουθούν ορισμένες διαδικασίες αυξημένου
κινδύνου:










Η κατάχρηση εξουσίας και η δωροδοκία εφοριακών για την
ευνοϊκότερη ρύθμιση υποθέσεων οικονομικού ελέγχου,
καθώς και για την έκδοση εγγράφων. Στην Έρευνα, οι
ελληνικές εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις και
επαγγελματικές ενώσεις χαρακτήρισαν το φορολογικό
σύστημα ως το πλέον εκτεθειμένο σε κίνδυνο διαφθοράς
για τις ελληνικές εταιρείες (βλ. σελ. 16).
Αδειοδοτήσεις
που
απαιτούνται
για λειτουργία
επιχείρησης μέσω πολλών γραφειοκρατικών διαδικασιών
και επαφής με κυβερνητικά στελέχη. Οι αδειοδοτούσες
αρχές κατατάσσονταν μεταξύ των πέντε φορέων που
θέτουν τον υψηλότερο κίνδυνο στις ελληνικές εταιρείες,
τόσο κατά τις εταιρείες όσο και κατά τις επιχειρηματικές
οργανώσεις που συμμετείχαν στην Έρευνα (βλέπε σελ. 21).
Η αξιολόγηση κινδύνου του συγκεκριμένου τομέα καλείται
να περιλαμβάνει πλήρη κατάλογο των προϋποθέσεων, τη
συχνότητά τους, καθώς και τη σημασία τους για την
επιχείρηση.
Προμήθεια και εφοδιασμός σε αγαθά και υπηρεσίες από
τρίτους παρόχους. «Μίζες» ενδεχομένως προσφέρονται
υπό τη μορφή ταξιδιών, διασκέδασης, γευμάτων ή δώρων
προς τους υπαλλήλους μιας επιχείρησης για διασφάλιση
σύμβασης. Ομοίως, οι ίδιοι οι υπάλληλοι της επιχείρησης
μπορεί να ζητήσουν καταβολή ποσών που καλύπτονται
μέσω πλαστών τιμολογίων κατόπιν συμφωνίας με
ορισμένους παρόχους.
Παροχή αγαθών και υπηρεσιών στην κυβέρνηση. Οι
ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν στην Έρευνα
υπέδειξαν τους φορείς που συμμετέχουν σε δημόσιους
διαγωνισμούς ως τον τρίτο πλέον σημαντικό κίνδυνο
διαφθοράς (βλ. σελ. 18). Σε περιπτώσεις υποβολής
προσφορών σε δημόσιους διαγωνισμούς, η πρόσβαση στη
διαδικασία, καθώς και η διαγωνιστική διαδικασία
ενδεχομένως συνεπάγονται αυξημένο επίπεδο κινδύνου.
Φιλανθρωπικές εισφορές επιχειρήσεων στο πλαίσιο του
προγράμματος εταιρικής ευθύνης. Τα φιλανθρωπικά
ιδρύματα λειτουργούν ενδεχομένως ως δίαυλος πληρωμής
δωροδοκιών, προς έμμεση υποστήριξη τοπικών πολιτικών
προσώπων ή ακόμη και κυβερνητικών στελεχών. Τα





φιλανθρωπικά ιδρύματα θα πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας
αντιμετώπισης με κάθε τρίτο. Συνεπώς, η εταιρία καλείται
να επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, να διεξάγει έλεγχο και να
κατανοήσει τον σκοπό και τους δικαιούχους της δωρεάς
(βλ. σελ. 22).
Εισαγωγή/εξαγωγή και μεταφορά αγαθών. Σε αυτήν την
περίπτωση, ενδεχομένως υφίσταται αυξημένος κίνδυνος
πληρωμών διευκόλυνσης προς κυβερνητικά στελέχη όσον
αφορά τους ελέγχους τελωνείων ή συνόρων, ώστε να
διασφαλιστεί η έγκαιρη παράδοση. Ο εκπρόσωπος της
επιχείρησης μπορεί να δεχθεί πιέσεις να πληρώσει λόγω
χρονικής πίεσης, η οποία αφήνει μικρά περιθώρια
επιλογής. Οι πληρωμές διευκόλυνσης είναι κοινές σε
πολλές χώρες, ωστόσο παραμένουν παράνομες σύμφωνα
με τη νομοθεσία καταπολέμησης της δωροδοκίας (βλέπε
σελ. Error! Reference source not found.).
Επαφή με Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ),
λόγω της σύνδεσης των υπαλλήλων των ΔΕΚΟ με την
κυβέρνηση, της ιδιότητάς τους ως δημοσίων λειτουργών,
καθώς και της κρατικής ρύθμισης. Το 41% των ερωτηθέντων
ελληνικών εταιρειών ανέφεραν σημαντικό ή πολύ
σημαντικό κίνδυνο διαφθοράς στις επαφές με ΔΕΚΟ (βλ.
σελ.22). Αιτήματα έκδοσης αδειών, εγκρίσεων και
πιστοποιητικών μπορεί να δημιουργήσουν διαύλους με
αυξημένο κίνδυνο διαφθοράς.

ii.Έκταση και τοποθέτηση κινδύνου
Ο τόπος λειτουργίας μιας επιχείρησης ενδέχεται να δημιουργήσει ειδικούς
κινδύνους σε μία χώρα ή μία πόλη. Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην Έρευνα και
βρίσκονται σε πόλεις με 50.000 - 250.000 κατοίκους ήταν πιο πιθανό να
θεωρήσουν τη διαφθορά ως πρόβλημα κατά τις επιχειρηματικές δραστηριότητές
τους στην Ελλάδα (βλ. σελ.8). Επιπλέον, ορισμένες χώρες χαρακτηρίζονται από
υψηλότερα επίπεδα διαφθοράς και συνεπώς ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους για
μια επιχείρηση. Όπως υποδείχθηκε παραπάνω ( βλ. σελ.8), οι ελληνικές εταιρείες,
συμπεριλαμβανομένου μεγάλου μέρους των ΜΜΕ, αναπτύσσουν μεγαλύτερη
διεθνή δραστηριότητα..
Eίναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ικανοποιητική θέση μιας χώρας σε δείκτη
όπως ο CPI, δεν σημαίνει αφ’ εαυτής ότι δεν υφίστανται κίνδυνοι διαφθοράς. Η
εταιρεία σας καλείται να αξιολογήσει πολλούς παράγοντες διαφθοράς σε μια
χώρα, όπως η μη εφαρμογή της νομοθεσίας καταπολέμησης της δωροδοκίας, η
έλλειψη ευθύνης και διαφάνειας στις επιχειρησιακές διαδικασίες, οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες, το ανίσχυρο κράτος δικαίου, η εξάπλωση των
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δωροδοκιών και των πληρωμών διευκόλυνσης, μεροληπτικό δικαστικό σώμα και
απουσία ανεξάρτητων ΜΜΕ. Η αξιολόγηση κινδύνων της χώρας μπορεί να
παράσχει πληροφορίες σχετικά με ορισμένες εθνικές πρακτικές διαφθοράς, αλλά
και να συμπληρώσει την ανάλυση των άλλων κατηγοριών κινδύνου διαφθοράς
ανά επιχειρηματικό μοντέλο και τομέα.

iii.Κίνδυνοι ανά κλάδο δραστηριοποίησης
Η πιθανότητα και οι τύποι κινδύνων διαφθοράς ποικίλουν ανάλογα με τον κλάδο
δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Σύμφωνα με τις ελληνικές εταιρείες που
συμμετείχαν στην Έρευνα , ορισμένοι κλάδοι εμφανίζουν συγκεκριμένους
παράγοντες κινδύνου, όπως συχνή επαφή με δημόσιους λειτουργούς, αυξημένο
επίπεδο κανονιστικών ρυθμίσεων, συχνότητα διεξαγωγής δημοσίων διαγωνισμών
και επικράτηση των συμβάσεων υψηλών αποδόσεων (βλ. σελ. 29).
Η εξέταση των κινδύνων ανά κλάδο δραστηριοποίησης μπορεί να βοηθήσει μια
επιχείρηση να προσδιορίσει τα βασικά πεδία κινδύνου. Εάν μια επιχείρηση
δραστηριοποιείται σε περισσότερους κλάδους, οι αξιολογήσεις κινδύνου
χρειάζεται να διεξάγονται επί κάθε δραστηριότητας και όχι μόνο για τις βασικές.
Σχετικές τοπικές και διεθνείς ενώσεις μπορούν να παράσχουν περαιτέρω
πληροφορίες σχετικά με τα υψηλά επίπεδα κινδύνου διαφθοράς. Επίσης, οι
εκθέσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης αποκαλύπτουν προηγούμενους
σχεδιασμούς φαινομένων διαφθοράς εντός του ίδιου τομέα, αλλά και τα
εμπλεκόμενα μέρη που εμπλέκονταν σε αυτά.

iv.Κίνδυνοι κατά τη Συνεργασία με Τρίτους
Η ανάλυση των σχέσεων που διατηρεί η επιχείρηση με τρίτους, όπως μεσάζοντες,
κοινοπραξίες, προμηθευτές, διανομείς, συμβούλους σε φορολογικά θέματα,
εργολάβους, καθώς και της έκτασης της εκπροσώπησης της επιχείρησης από τον
τρίτο, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο προσήκων έλεγχος έχει συνεπώς ως στόχο
αφενός να επιβεβαιώσει ότι οι υφιστάμενοι ή υποψήφιοι συνεργάτες δεν
παρουσιάζουν αναγνωρισμένο κίνδυνο διαφθοράς και αφετέρου να ενημερώσει
σχετικά με τη σοβαρότητα των υφιστάμενων κινδύνων, προς αποφυγή του
κινδύνου δίωξης της εταιρίας.
Το πρώτο βήμα συνίσταται στη συλλογή στοιχείων σχετικά με τους υφιστάμενους
ή υποψήφιους συνεργάτες. Οι έρευνες στο διαδίκτυο ή στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης φαίνονται επαρκείς για τους συνεργάτες χαμηλού κινδύνου
διαφθοράς. Για τρίτους μεσαίου έως αυξημένου κινδύνου, ενδεχομένως
ενδείκνυνται ενδελεχείς έρευνες με συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού του
νομικού τμήματος ή του τμήματος εταιρικής συμμόρφωσης. Εξειδικευμένοι
εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν επίσης να συνεισφέρουν στη συλλογή στοιχείων
με βάση δικαστικές υποθέσεις, τα αρχεία πτώχευσης εταιριών και άλλες
πληροφορίες σχετικά με προηγούμενα συμφέροντα της εταιρείας και των κατόχων

της. Τα στοιχεία που συλλέγονται θα πρέπει να αφορούν τη δομή, την ιδιοκτησία,
τις λειτουργίες, τη φήμη και την ηθική δέσμευση του τρίτου. Οι πληροφορίες στη
συνέχεια επαληθεύονται, συνήθως με τη συνδρομή εξειδικευμένου τμήματος (δλδ
νομικό, εταιρικής συμμόρφωσης κ.λπ.) ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, ακόμη και
επισκέψεων και συνεντεύξεων με το τρίτο μέρος, σε περίπτωση ασαφειών.
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής στοιχείων, η ηγεσία της επιχείρησης
καλείται να επιλέξει εάν θα επιδιώξει περαιτέρω επιχειρηματική σχέση με το τρίτο
μέρος. Εάν από τις συγκεντρωθείσες πληροφορίες προκύπτουν κίνδυνοι
διαφθοράς, αυτό δεν σημαίνει αναγκαία παύση της σχέσης. Αντιθέτως, μια
επιχείρηση πρέπει να αξιολογήσει εάν οι υφιστάμενοι ή καινούριοι έλεγχοι
ενδεχομένως περιορίζουν την έκταση του κινδύνου και προστατεύουν τα
συμφέροντά της. Στο διαδίκτυο διατίθενται λεπτομερείς κατάλογοι ελέγχου,
ερωτηματολόγια και κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα συνήθους
δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζονται σε τρίτο μέρος.
Οι ελληνικές ΜΜΕ που διαθέτουν περιορισμένους πόρους ενδέχεται να
θεωρήσουν ότι πρόκειται για περίπλοκες διαδικασίες συμμόρφωσης των
μεγαλύτερων επιχειρήσεων και πολυεθνικών, οι οποίες δεν τις αφορούν. Ωστόσο,
για τα μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας σε τρίτο μέρος, μια ΜΜΕ δεν
χρειάζεται εξειδικευμένο νομικό τμήμα ή τμήμα συμμόρφωσης. Αντ’ αυτού μπορεί
να διεξάγει έλεγχο μέσω διορισμού ατόμου για αυτοπρόσωπη συνέντευξη με
υφιστάμενα ή υποψήφια τρίτα μέρη, ηλεκτρονικά ή μέσω γραπτής αξιολόγησης
σχετικά με την αντίληψη για τη διαφθορά, την κατανόησή των διεθνών νομικών
κειμένων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τα μέτρα της επιχείρησής του
για την αποτροπή των εν λόγω κινδύνων.

v.Συγκρούσεις συμφερόντων
Τα ζητήματα συγκρούσεων συμφερόντων είναι πολύ σημαντικά σε κάθε επίπεδο
της επιχείρησης. Σε επίπεδο διοίκησης πρωτίστως, έλλειψη διαφάνειας σε
ζητήματα συγκρούσεων συμφερόντων ενδεχομένως μεταφράζεται σε νομικούς
κινδύνους.
Ομοίως, οι συγκρούσεις συμφερόντων παρατηρούνται στο πλαίσιο συμβάσεων,
όπως η πρόσληψη τρίτων οι οποίοι διαθέτουν οικογενειακούς ή φιλικούς δεσμούς
με στελέχη της διοίκησης. Περαιτέρω κίνδυνοι ενδέχεται να προκύψουν εφόσον οι
πολιτικές εταιρικής συμμόρφωσης της επιχείρησης εφαρμόζονται με μεγαλύτερη
επιείκεια σε ορισμένους συνεργάτες. Πρόκειται ενδεχομένως για σημαντική
απειλή για τις λειτουργίες της επιχείρησης.

(ζ) Αξιολόγηση της πιθανότητας εμφάνισης και του αντικτύπου του
κινδύνου
Για το σχεδιασμό των κατάλληλων μέτρων περιορισμού των κινδύνων διαφθοράς
απαιτείται κατ' αρχάς αξιολόγηση της πιθανότητας εμφάνισης κάθε κινδύνου και
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του αντικτύπου στην επιχείρηση. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να είναι
ποιοτικές, ποσοτικές ή και τα δύο. Οι κίνδυνοι μεγαλύτερης και προβλέψιμης
συχνότητας μετρώνται αποτελεσματικότερα ποσοτικά, ενώ οι κίνδυνοι που δεν
εμφανίζονται τακτικά και δεν είναι εύκολα προβλέψιμοι, αξιολογούνται καλύτερα
ποιοτικά.

i.Αξιολόγηση της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνου
Η πιθανότητα εμφάνισης κάθε διαπιστωμένου σχεδίου διαφθοράς θα πρέπει να
αξιολογείται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα συστήματα ελέγχου που
ενδεχομένως ήδη διαθέτει η επιχείρηση για τον περιορισμό των εν λόγω κινδύνων.
Η άσκηση θα πρέπει επίσης να υπολογίζει την πιθανότητα εμφάνισης του
κινδύνου κατά τους επόμενους 12-24 μήνες. Κατά την αξιολόγηση, θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων, όπως, ενδεικτικά, προηγούμενα
περιστατικά στο πλαίσιο παρόμοιων σχεδίων διαφθοράς για την επιχείρηση,
προηγούμενες πρακτικές διαφθοράς στην επιχείρηση, πολυπλοκότητα των
σχεδίων διαφθοράς, καθώς και ο συνολικός αριθμός των ατόμων που εμπλέκονται
στα στάδια έγκρισης της συναλλαγής.

ii.Αξιολόγηση του πιθανού αντικτύπου του κινδύνου
Ο αντίκτυπος της εμφάνισης ενός κινδύνου αφορά την εκτίμηση όλων των
αρνητικών συνεπειών σε επίπεδο νομικό, εμπορικό, οικονομικό και φήμης. Είναι
δυσκολότερο να αξιολογηθεί η πιθανότητα εμφάνισης, καθώς οι ενδεχόμενες
συνέπειες μιας πράξης διαφθοράς εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της
παραβίασης. Το αρμόδιο προσωπικό της επιχείρησης για την αξιολόγηση καλείται
να λάβει υπόψη τις διαφορετικές λειτουργικές μονάδες της επιχείρησης· τις
κατηγορίες πελατών που εξυπηρετούν· τον τόπο δραστηριοποίησης· τον αντίκτυπο
προηγούμενων πρακτικών διαφθοράς· τα ποσά των προστίμων· την απώλεια
ευκαιριών λόγω της απώλειας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατόπιν
αποκλεισμού ή παγώματος της επέκτασης της επιχείρησης σε νέες αγορές· την
ενδεχόμενη παύση της δυνατότητας της επιχείρησης να διασφαλίσει νόμιμες
άδειες καθώς και το ζήτημα της φήμης της εταιρίας στους πελάτες και στους
υπαλλήλους της.

iii.Μέθοδοι αξιολόγησης
Ένας ποσοτικός υπολογισμός της έκθεσης σε κίνδυνο είναι εφικτός, με βάση έναν
συνδυασμό αριθμητικών τιμών για τον αντίκτυπο της ενδεχόμενης εμφάνισης
κινδύνου και την πιθανότητα εμφάνισής του. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις
περιλαμβάνουν τη λήψη υπόψιν της συχνής εμφάνισης συγκεκριμένου παράγοντα
κινδύνου ως ένδειξης αυξημένου κινδύνου και την απόδοση διαφορετικής
βαρύτητας σε κάποιους κινδύνους έναντι άλλων.

iv.Πότε θα πρέπει να διεξάγονται οι αξιολογήσεις κινδύνων
Η διαδικασία προσδιορισμού του επιπέδου κινδύνου μπορεί να εκτυλίσσεται
ταυτόχρονα με τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών. Μια μέθοδο
αξιολόγησης κινδύνων αποτελεί η διοργάνωση σεμιναρίων ή ομαδικών
συναντήσεων, όπου ζητείται από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν κάθε
πρακτική διαφθοράς και να καταλήξουν σε μια ομόφωνη βαθμολογία. Μια άλλη
προσέγγιση αφορά τη χρήση διαδικτυακών ερευνών. επίσης, κάθε εμπλεκόμενο
μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να βαθμολογεί τον εκάστοτε κίνδυνο
και στη συνέχεια να υπολογίζεται ο μέσος όρος.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(α) Εντοπισμός αδυναμιών και επικαλύψεων στο υφιστάμενο
πρόγραμμα εταιρικής συμμόρφωσης της εταιρίας σας για την
καταπολέμηση της διαφθοράς
Τα συστήματα ελέγχου για τον περιορισμό κινδύνων διαφθοράς δεν εξετάζονται
όσον αφορά τον προσδιορισμό των ίδιων των κινδύνων κατά τη διάρκεια της
αξιολόγησης. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ωστόσο, η επιχείρηση θα πρέπει
να αξιολογήσει και να καταγράψει τα συστήματα ελέγχου που διαθέτει,
προκειμένου να προσδιορίσει τις αδυναμίες/επικαλύψεις τους και να
δημιουργήσει μια στέρεη βάση για τις επόμενες αξιολογήσεις.
Αντίστοιχα με τη διαδικασία προσδιορισμού κινδύνου, η συγκεκριμένη διαδικασία
απαιτεί την συμμετοχή αρκετών μελών του προσωπικού της επιχείρησης. Επί
μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων με διεθνή παρουσία, η διαδικασία μπορεί να
περιλαμβάνει πολλούς εμπλεκόμενους. Αντίθετα, στην περίπτωση των ελληνικών
ΜΜΕ, η προσπάθεια αυτή μπορεί να περιοριστεί σε λίγα, βασικά άτομα που
γνωρίζουν όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τα συστήματα ελέγχου εντός
της επιχείρησης. Χρειάζεται βέβαια να ληφθεί υπόψη η ενδεχόμενη απουσία
επίσημων, γραπτών πολιτικών καταπολέμησης της διαφθοράς, λόγω οικονομικών
περιορισμών και περιορισμών σε ανθρώπινο δυναμικό.
Αντίστοιχα με τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων, η συλλογή πληροφοριών για
τα υφιστάμενα συστήματα ελέγχου μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνεντεύξεων ή
διανομής ερωτηματολογίων στο προσωπικό και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι
συμμετέχοντες μπορούν να εντοπίσουν τα υφιστάμενα συστήματα ελέγχου και να
επιβεβαιώσουν κατά πόσον λειτουργούν σωστά και αποτελεσματικά σε εφαρμογή
της πολιτικής της επιχείρησης προς καταπολέμηση της διαφθοράς.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που θα συλλεγούν, μπορούν να εξαχθούν
συμπεράσματα ως προς την εφαρμογή των συστημάτων ελέγχου που
προβλέπονται κατά την επίσημη, γραπτή πολιτική της επιχείρησης. Μπορούν
επίσης να εντοπιστούν επικαλύψεις μεταξύ των συστημάτων ελέγχου
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περισσότερων από έναν κινδύνων δωροδοκίας. Τα εν λόγω ολοκληρωμένα
συστήματα ελέγχου είναι ενδεχομένως απαραίτητα για τη συνολική επιτυχία του
προγράμματος καταπολέμησης της διαφθοράς (π.χ. εκπαίδευση). Ενδέχεται
ωστόσο να μην επαρκούν για την πρόληψη συγκεκριμένων πρακτικών
δωροδοκίας. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να εξετασθεί κατά πόσον τα
υφιστάμενα συστήματα και διαδικασίες ελέγχου έχουν σχεδιαστεί στρατηγικά. Εάν
αυτό ισχύει, θα επιτρέπουν τον εντοπισμό επιλήψιμων συμπεριφορών πριν τη
διάπραξη του αδικήματος και, συνεπώς, δε θα περιορίζονται σε γενικές μεθόδους
διαμόρφωσης ηθικής κουλτούρας εντός της επιχείρησης.
Το πλέον σημαντικό όμως, είναι ότι η διαδικασία μπορεί να αποκαλύψει απουσία
αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων
κινδύνων και σχεδίων δωροδοκίας. Θα αναδειχθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο η ανάγκη
εγκαθίδρυσης και εφαρμογής των σχετικών συστημάτων ελέγχου.

(β) Σχεδιασμός και εφαρμογή προσαρμοσμένων μέτρων
περιορισμού κινδύνου στο πρόγραμμα εταιρικής συμμόρφωσης
της εταιρίας σας
Τα μέτρα περιορισμού που θα συμπεριληφθούν στο αναθεωρημένο πρόγραμμα
συμμόρφωσης της επιχείρησής σας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις
πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από το προσωπικό και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Ένα καλό σχέδιο περιορισμού κινδύνου διαφθοράς θα πρέπει να εξετάζει όλες τις
αδυναμίες και τα κενά που εντοπίστηκαν στο υφιστάμενο πρόγραμμα
καταπολέμησης της διαφθοράς. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα
διορθωτικά μέτρα και κυρίως στα πιο επισφαλή κενά. Αρκετές κατευθυντήριες
οδηγίες περιλαμβάνουν μια ταξινόμηση των κοινών συστημάτων και διαδικασιών
ελέγχου. Η επικεφαλής ομάδα αξιολόγησης κινδύνου της επιχείρησης μπορεί να
τις αξιοποιήσει ως γνώμονα κατά την αξιολόγηση των κατευθυντήριων οδηγιών
της ίδιας της επιχείρησης. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες Επιμέτρησης της Ποινής των
Η.Π.Α. [U.S Federal Sentencing Guidelines (FSG)]78 και το Υπουργείο Δικαιοσύνης
του Ηνωμένου Βασιλείου79 κατηγοριοποιούν τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει
να λάβει υπόψη κάθε επιχείρηση προκειμένου να προστατευτεί από κινδύνους
δωροδοκίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής: προσαρμοσμένες διαδικασίες,
δέσμευση των ανώτερων στελεχών, δομή, πόροι και εποπτεία του προγράμματος,
78

U.S Federal Sentencing Guidelines 2015, http://www.ussc.gov/guidelines/2015-guidelinesmanual/2015-chapter-8
79

Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου, Νόμος περί Δωροδοκίας του 2010,
Οδηγίες αναφορικά με τις διαδικασίες που μπορούν να εφαρμοστούν από τους σχετικούς
εμπορικούς οργανισμούς για την πρόληψη της δωροδοκίας συνδεόμενων ατόμων
https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf

γραπτά πρότυπα, μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας, εκπαίδευση και
επικοινωνία, παρακολούθηση, επανεξέταση και εφαρμογή.
Αφού η διοίκηση εγκρίνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και τα σχετικά
μέτρα, θα πρέπει στη συνέχεια να καταρτιστεί μια πολιτική ειδικά προσαρμοσμένη
σε συγκεκριμένους σχεδιασμούς διαφθοράς ή γενικούς κινδύνους. Η διαδικασία
αυτή βέβαια, εξαρτάται από τον τύπο του κινδύνου και το αντίστοιχο σύστημα
ελέγχου, καθώς κάθε κίνδυνος απαιτεί διαφορετική διαδικασία, έγγραφα,
ανάπτυξη δομών, επικοινωνιακές στρατηγικές κ.λπ.
Απαιτείται προσεκτική εκτίμηση των αναγκαίων πόρων για κάθε έλεγχο,
συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και του προϋπολογισμού. Επιπρόσθετα, ο
καθορισμός χρονοδιαγράμματος εφαρμογής είναι ζωτικής σημασίας, έτσι ώστε η
διαμόρφωση των συστημάτων ελέγχου να παραμείνει προτεραιότητα και να
γίνονται σεβαστοί οι μακροπρόθεσμοι στόχοι. Σταδιακά μπορούν να εισαχθούν
επιπλέον νέες πολιτικές, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμμόρφωση όλων
όσων επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη πολιτική.
Εάν κάποια επιχείρηση επιλέξει να μην εφαρμόσει σύστημα ελέγχου και
αποδέχεται ελάσσονες κινδύνους, είναι σημαντικό να καταγραφεί το σκεπτικό της
εν λόγω απόφασης.

(γ) Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την
καταπολέμηση της διαφθοράς εντός της επιχείρησής σας
Κάθε αποτελεσματικό πρόγραμμα καταπολέμησης της διαφθοράς πρέπει να
συνοδεύεται από τη σχετική εκπαίδευση. Ο εντοπισμός συγκεκριμένων σχεδίων
διαφθοράς και κινδύνων, ενδεχομένως ενισχύει την ανάγκη προσαρμοσμένης
εκπαίδευσης.
Ίσως χρειαστεί ειδικά προσαρμοσμένη εκπαίδευση για τα ανώτερα στελέχη και
συγκεκριμένα τμήματα όπως το νομικό τμήμα, το τμήμα εσωτερικού ελέγχου,
πωλήσεων και οικονομικών. Για τους εργαζόμενους υψηλού κινδύνου θα πρέπει
να λάβουν χώρα ζωντανές εκπαιδεύσεις, ενώ στην περίπτωση των λοιπών
εργαζομένων, οι εκπαιδεύσεις μπορούν να γίνουν διαδικτυακά. Θα πρέπει να
επισημαίνουν τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες που διαθέτει η επιχείρηση και
να ενημερώνουν τους εργαζομένους μέσω οδηγιών για τομείς κινδύνου που τους
απασχολούν ή δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να διαχειριστούν, καθώς και για τη
διαδικασία αναφοράς παραβάσεων ή περιπτώσεων μη συμμόρφωσης.
Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις προσφέρουν ήδη τέτοια εκπαίδευση. Ωστόσο,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας του ΟΟΣΑ, το 88% των ελληνικών ΜΜΕ
που συμμετείχαν στην Έρευνα δεν προσφέρουν εκπαίδευση. Αυτό οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό στους περιορισμένους πόρους τους. Ωστόσο, η πλειοψηφία των
μικρών επιχειρήσεων που συνεργάζονται με τρίτους δε χρειάζεται να προσφέρει
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εκτενή εκπαίδευση σε θέματα νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Αρκεί να ενημερώνει το προσωπικό της σχετικά με τη μέση αναμενόμενη
συμπεριφορά (π.χ. αναφορά περιστατικών διαφθοράς στην ανώτερη διοίκηση ή
τις αρχές).
Οι ελληνικές ΜΜΕ διαθέτουν πλέον αρκετούς τρόπους να ξεπεράσουν αυτά τα
εμπόδια:








Αντί παροχής ενιαίας εκπαίδευσης σε όλους τους
εργαζόμενους, αντιπροσώπους και αναδόχους, η
επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη διάρκεια και το
περιεχόμενο της εκπαίδευσης στο επίπεδο και τη φύση των
κινδύνων διαφθοράς στους οποίους εκτίθεται κάθε
υποομάδα εργαζομένων.
Οι διευθυντές που διεξάγουν τακτικές αξιολογήσεις
εργαζομένων θα πρέπει επίσης να αφιερώνουν ένα μέρος
της συνάντησης σε θέματα ακεραιότητας και
καταπολέμησης της διαφθοράς. Ένας άλλος, σχετικά
ανέξοδος τρόπος προώθησης του μηνύματος, είναι τα
ενημερωτικά φυλλάδια, ειδικά σε ηλεκτρονική μορφή.
Σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν
εξειδικευμένο προσωπικό στο τμήμα ανθρωπίνου
δυναμικού ή ειδικούς επί σχετικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν
συνήθως τόσο εξειδικευμένο προσωπικό. Επομένως, μια
ΜΜΕ μπορεί να προσκαλέσει ειδικούς εκτός της εταιρικής
δομής, όπως καθηγητές επιχειρηματικών σπουδών,
εκπροσώπους επαγγελματικών επιμελητηρίων, ή ακόμα και
τον εσωτερικό σύμβουλο της επιχείρησης, εφόσον υπάρχει,
προκειμένου να παρουσιάσουν τις νομικές προεκτάσεις της
μη συμμόρφωσης και ενδεχόμενες προληπτικές δράσεις.
Μια άλλη αποτελεσματική μέθοδος συνίσταται στην
εκπαίδευση των ανώτερων ή μεσαίων διοικητικών
στελεχών (π.χ. Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθυντές), τα
οποία στη συνέχεια μπορούν να μοιραστούν τις σχετικές
γνώσεις με συναδέλφους και υφιστάμενούς τους.
Συνιστάται επίσης τα συγκεκριμένα άτομα να
παρακολουθούν
συνέδρια
και
σεμινάρια
που
διοργανώνουν ειδικοί προκειμένου να συμβαδίζουν με τις
εξελίξεις και τις νομικές και κανονιστικές μεταρρυθμίσεις
στον κλάδο τους. Το εν λόγω σύστημα αμβλύνει το υψηλό
κόστος σε χρήμα και χρόνο που συνεπάγεται η
παραδοσιακή εκπαίδευση μεγάλου αριθμού ατόμων.

Επιπλέον, κάθε επιχείρηση μπορεί να επιδιώξει να λάβει στήριξη και συμβουλές
από οργανισμούς που εξειδικεύονται στον εν λόγω τομέα και κλάδο. Ορισμένοι
οργανισμοί διαθέτουν συχνά ειδικούς σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, οι
οποίοι μπορούν να προσφέρουν συμβουλές σε θέματα εθνικής νομοθεσίας και
κανονισμών, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν. Οι οργανισμοί αυτοί
περιλαμβάνουν ενδεικτικά οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κυβερνητικούς
φορείς, επιχειρηματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια και ενώσεις.
Επίσης, οι διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ορισμένοι πάροχοι
προσφέρουν διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαλεία και πλατφόρμες, δωρεάν ή προς
αγορά μέσω του διαδικτύου.

(δ) Εποπτεία και παρακολούθηση
Η διοίκηση της επιχείρησης είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της
αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου και πολιτικών
περιορισμού κινδύνου δωροδοκίας. Οι υπεύθυνοι συντονισμού της εφαρμογής
του σχεδίου περιορισμού κινδύνου θα πρέπει να αναφέρουν την πρόοδο στα
ανώτερα στελέχη και τη διοίκηση της επιχείρησης. Εκπαίδευση σχετικά με τους
κινδύνους θα πρέπει να παρέχεται σε όλο το προσωπικό. Παράλληλα, θα πρέπει
να εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις δωροδοκίας και επιλήψιμων
συμπεριφορών, καθώς και να παρακολουθούνται οι υποθέσεις μέσω περιοδικών
εκθέσεων, π.χ. εκθέσεων από πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος. Οι
μέθοδοι και οι διαδικασίες χειρισμού των εν λόγω εκθέσεων και ισχυρισμών στον
ελληνικό ιδιωτικό τομέα περιγράφονται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες Προστασίας
Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος του ΟΟΣΑ για τις Ελληνικές
Επιχειρήσεις. Επίσης, θα πρέπει να ελέγχονται στενά οι συναλλαγές υψηλού
κινδύνου και οι επιχειρηματικές συμπράξεις.
Για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από σχέσεις με τρίτους (βλ.
Ενότητα Error! Reference source not found. Error! Reference source not found.,
σελ. Error! Bookmark not defined.), η εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης
της διαφθοράς θα πρέπει να επεκταθεί για να καλύψει τις συμπράξεις της
επιχείρησης με τρίτους, μέσω της κοινοποίησης του κώδικα δεοντολογίας, των
πολιτικών καταπολέμησης της διαφθοράς, των συμβατικών εγγυήσεων
καταπολέμησης της διαφθοράς, των εγγυήσεων του πωλητή, των δικαιωμάτων
ελέγχου επιχειρηματικών εταίρων, του δικαιώματος λήξης της συνεργασίας λόγω
μη συμμόρφωσης με τους προαναφερθέντες όρους και της εφαρμογής ειδικής
διαδικασίας έγκρισης για τους πωλητές υψηλού κινδύνου.
Οι ελληνικές ΜΜΕ με περιορισμένους πόρους ή έλλειψη εξειδίκευσης στην
εταιρική συμμόρφωση και στις τις βέλτιστες πρακτικές, θα πρέπει να επιδιώξουν
το διορισμό ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων υπεύθυνου/-ων για την ανάπτυξη και
παρακολούθηση της εταιρικής πολιτικής ή προγράμματος, υπό την καθοδήγηση
των ανώτερων διοικητικών στελεχών. Ο στόχος είναι να αποκτήσει ο εν λόγω
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φορέας, , μεγαλύτερη εξειδίκευση και να εδραιώσει τις πρακτικές αυτές ως
ευεργετική λειτουργία υπέρ των συμφερόντων της επιχείρησης.

(ε) Καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
αξιολόγησης κινδύνου
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνου καταγράφονται με διάφορες
μεθόδους, είτε σε πιο λεπτομερή (π.χ. μητρώο κινδύνων) είτε σε απλούστερη
μορφή (π.χ. θερμικοί χάρτες). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρουσιάζονται τα
συμπεράσματα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τη διοίκηση της επιχείρησης. Η
καταγραφή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έτσι μπορεί να γίνει σύγκριση και
εκτίμηση της προόδου. Μπορεί επίσης να αποτελέσει την απόδειξη ότι η
επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προς εντοπισμό και αντιμετώπιση
των κινδύνων διαφθοράς που την αφορούν. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις
ΜΜΕ που στοχεύουν να συνεργαστούν με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, καθώς οι
τελευταίες εξετάζουν πολύ σοβαρά την εταιρική συμμόρφωση σε θέματα
καταπολέμησης της διαφθοράς στο πλαίσιο συνεργασιών με τρίτους.

i.Καταγραφή κινδύνου
Η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων καταχωρείται αυτούσια σε μητρώο κινδύνου.
Το μητρώο περιλαμβάνει κάθε παράγοντα κινδύνου, κίνδυνο και σχέδιο
διαφθοράς. Επίσης, το μητρώο κινδύνου περιλαμβάνει τη βαθμολογία κάθε
κινδύνου και σχεδίου καθώς και τους πιθανούς τομείς περιορισμού του. Θα πρέπει
επίσης να καταγράφονται στοιχεία συγκεκριμένων φορέων που εμπλέκονται σε
ορισμένα σχέδια διαφθοράς. Τα μητρώα κινδύνου διατηρούνται σε διάφορες
γεωγραφικές τοποθεσίες ή μονάδες της επιχείρησης, επιτρέποντας
διεπιχειρησιακή αξιολόγηση των υφιστάμενων ή ενδεχόμενων κινδύνων. Στη
συνέχεια, τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται και αξιοποιούνται για τη
διαμόρφωση ενός θερμικού χάρτη κινδύνου και τη συνοπτική παρουσίαση της
αξιολόγησης κινδύνου.

ii.Θερμικοί χάρτες
Οι θερμικοί χάρτες αποτυπώνουν τα ευρήματα της αξιολόγησης κινδύνου
διαφθοράς με σαφή και αποτελεσματικό τρόπο. Παρουσιάζουν όλους τους
εντοπισθέντες κινδύνους διαφθοράς της επιχείρησης, ταξινομημένους ανάλογα με
την πιθανότητα εμφάνισης και τον ενδεχόμενο αντίκτυπό τους. Κάθε κίνδυνος
παρουσιάζεται με διαφορετικό χρώμα ή απόχρωση, από υψηλό σε χαμηλό
κίνδυνο.
Αρκετά δυσχερής είναι η παρουσίαση των κινδύνων που προσδιορίζονται από
μεγάλο αριθμό δεδομένων, αφορούν περισσότερους σχεδιασμούς διαφθοράς και
καταλήγουν σε διαφορετικά αποτελέσματα πριν και μετά την εξέταση των σημείων
ελέγχου και των παραγόντων περιορισμού. Η δυσκολία αυτή μπορεί να ξεπεραστεί

με την ομαδοποίηση συγκεκριμένων σχεδιασμών διαφθοράς ή τη δημιουργία
σχήματος με βάση δύο άξονες. Ο ένας άξονας παριστά τον κίνδυνο πριν την
εξέταση των συστημάτων ελέγχου και ο δεύτερος τον κίνδυνο μετά την εφαρμογή
τους. Έτσι μπορεί κανείς να οπτικοποιήσει τον κίνδυνο με βάση τα πιθανά
συστήματα ελέγχου, είτε υφιστάμενων είτε διορθωτικών.

Πηγή: Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς, Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης για τις
Επιχειρήσεις:ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα, Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των
Ναρκωτικών και την Πρόληψη της Εγκληματικότητας (UNODC) (2013)

Η απλή παρουσίαση επιτρέπει την ευχερή κατανόηση των αποτελεσμάτων της
αξιολόγησης από τη διοίκηση. Κατ’αυτόν τον τρόπο περιορίζει το χρόνο που θα
απαιτούσε η λεπτομερής ανάλυση και ενισχύει τη συζήτηση περί των κινδύνων.
Ακριβώς όπως και όλη η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου, οι θερμικοί χάρτες
πρέπει να διαμορφώνονται με τη συμμετοχή και συμβολή όλων των
εμπλεκομένων μερών συμπεριλαμβανομένων και των ανώτερων διοικητικών
στελεχών όλης της επιχείρησης. Οι θερμικοί χάρτες θα πρέπει να επανεξετάζονται
και να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα,
προκειμένου να
αντανακλούν τις αλλαγές εντός της επιχείρησης μέσω των συστημάτων
περιορισμού, καθώς και τις ενδεχόμενες αλλαγές κινδύνου που αντιμετωπίζει η
επιχείρηση.

iii.Συνοπτικές εκθέσεις και δημοσίευση
Η συνοπτική έκθεση της αξιολόγησης κινδύνου μπορεί να είναι χρήσιμη για τα
ανώτερα διοικητικά στελέχη ή για τρίτους που δεν ενδιαφέρονται για τις
λεπτομέρειες του μητρώου κινδύνου. Η συνοπτική έκθεση περιλαμβάνει τις
διαδικασίες και την προσέγγιση της αξιολόγησης κινδύνου· τους συμμετέχοντες
και τα μέρη που μετέχουν στη διαδικασία συλλογής πληροφοριών· τους
εντοπισθέντες κινδύνους· τους υφιστάμενους περιορισμούς· τις αδυναμίες και τα
κενά που εντοπίστηκαν στο υφιστάμενο πρόγραμμα καταπολέμησης της
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διαφθοράς· τις προτάσεις βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης άμβλυνσης των
κινδύνων, εντός του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δημοσιεύουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για
την καταπολέμηση της διαφθοράς και ειδικότερα τις διαδικασίες αξιολόγησης
κινδύνου που διαθέτουν, τα μέρη για τα οποία έλαβε χώρα η αξιολόγηση
κινδύνου, τις εκθέσεις που έχουν υποβληθεί στις αρχές και τα αποτελέσματα των
διορθωτικών δράσεων. Οι δράσεις που αναλαμβάνονται ως απάντηση στους
κινδύνους διαφθοράς θα πρέπει επίσης να κοινοποιούνται εντός της επιχείρησης.
Το ίδιο ισχύει για τα αποτελέσματα ενδεχόμενων ερευνών κατόπιν ισχυρισμού, τις
προσπάθειες περιορισμού που έχουν λάβει χώρα σε τομείς υψηλού κινδύνου και
τα ευρήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της παρακολούθησης τομέων κινδύνου.
Για τις ΜΜΕ, είναι σημαντικό να καταγράφονται τα ευρήματα της αξιολόγησης
κινδύνων σε περίπτωση που προκύψει ζήτημα στο μέλλον, όπως κατηγορία
διαφθοράς εναντίον επιχειρηματικού εταίρου. Τα αρχεία αυτά μπορούν να
αποδείξουν ότι η ΜΜΕ έχει λάβει όλα τα μέτρα αποφυγής του κινδύνου
διαφθοράς. Η απόδειξη αυτή αποτελεί από μόνη της σημαντικό παράγοντα
περιορισμού του κινδύνου.

IV. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Οι προηγούμενες ενότητες αναφέρθηκαν σε επιχειρήσεις και τη διεξαγωγή
αξιολογήσεων κινδύνου. Η τελευταία ενότητα αφορά συνολικά την ελληνική
κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τομέα. Παρέχει συστάσεις προς περαιτέρω ενίσχυση
της χρήσης αξιολογήσεων κινδύνου διαφθοράς στην Ελλάδα.
1.

Συνέχιση της εφαρμογής αξιολόγησης κινδύνου διαφθοράς: Το Σεμινάριο
Αξιολόγησης Κινδύνου που διοργανώθηκε τον Ιούνιο του 2017 κατέδειξε το
μεγάλο ενδιαφέρον του ελληνικού ιδιωτικού τομέα για την αξιολόγηση
κινδύνου διαφθοράς.
Θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις
που εμπλέκονται σε τομείς και διαδικασίες με υψηλή έκθεση σε
συγκεκριμένους κινδύνους και μορφές διαφθοράς (π.χ. ναυτιλία, ΔΕΚΟ) ως
προς συγκεκριμένα σημεία περιορισμού και προγράμματα συμμόρφωσης
προσαρμοσμένα στους αντίστοιχους εντοπισθέντες κινδύνους.
Σε αυτό το πλαίσιο, συνιστάται η διοργάνωση συμπληρωματικών
σεμιναρίων προκειμένου να βοηθηθούν οι παραπάνω κατηγορίες
επιχειρήσεων στην εφαρμογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνου,
όπως αυτή αναπτύσσεται στις «Κατευθυντήριες Οδηγίες Ανάλυσης και
Αξιολόγησης Κινδύνου Διαφθοράς στην Ελληνική Βιομηχανία». Οι εν λόγω
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις διασφαλίζουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα
του προγράμματος στον ιδιωτικό τομέα της Ελλάδας.

2.

ΔΕΚΟ: Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους κινδύνους διαφθοράς
σε ΔΕΚΟ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αρκετές ΔΕΚΟ ανέφεραν ότι
δεν διεξάγουν αξιολογήσεις κινδύνου διαφθοράς.

3.

Συλλογικές δράσεις: Με βάση τα ευρήματα των «Κατευθυντήριων Οδηγιών
Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου Διαφθοράς στην Ελληνική
Βιομηχανία», η ελληνική κυβέρνηση, οι επιχειρηματικές οργανώσεις και οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν συλλογικές δράσεις για την
αντιμετώπιση των κινδύνων διαφθοράς σε συγκεκριμένους κλάδους (π.χ.
ναυτιλία, ΔΕΚΟ, εξαγωγές κ.λπ.) ή συγκεκριμένες διαδικασίες (δημόσιες
συμβάσεις, χορήγηση αδειών, φορολογία κ.λπ.).
Οι συλλογικές δράσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενδελεχείς μελέτες και
έρευνες, συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες, πλατφόρμες συζήτησης με
τις βασικές εμπλεκόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, την κοινωνία των
πολιτών, επιχειρηματικές οργανώσεις και την ελληνική κυβέρνηση. Με
αυτόν τον τρόπο μπορεί να ξεκινήσει ο δημόσιος διάλογος για την ανεύρεση
κοινών λύσεων.
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4.

Ακαδημαϊκή κοινότητα: θα πρέπει να διοργανωθούν στην Ελλάδα
σεμινάρια ευαισθητοποίησης σε θέματα κινδύνων διαφθοράς και για τη
σημασία της εταιρικής συμμόρφωσης. Τα σεμινάρια ενδείκνυται να
αφορούν ειδικά σπουδαστές/φοιτητές διοίκησης επιχειρήσεων, οι οποίοι
αποτελούν τους μελλοντικούς επιχειρηματικούς ηγέτες. η διαχείριση του
κινδύνου διαφθοράς θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών των
σχολών διοίκησης επιχειρήσεων στην Ελλάδα η τουλάχιστον να αποτελεί
μέρος του ακαδημαϊκού διαλόγου.

V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το Παράρτημα περιέχει τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο της
Έρευνας (επιχειρήσεων και επαγγελματικών ενώσεων) στην Ελλάδα, η οποία
έλαβε χώρα κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2016-Ιανουάριος 2017. Σκοπός της ήταν
ο εντοπισμός κινδύνων διαφθοράς που αντιμετωπίζει ο ιδιωτικός τομέας και ο
προσδιορισμός κινήτρων και μηχανισμών αντιμετώπισης των κινδύνων
διαφθοράς.
Πίνακας 1. Πόσο σημαντικές είναι κατά την άποψη σας οι παρακάτω
μορφές κινδύνων διαφθοράς για τη δική σας/για μια ελληνική
επιχείρηση

1

2

3

4

5

Νομική αβεβαιότητα
και επιλεκτική
εφαρμογή της
νομοθεσίας από τις
διωκτικές και
δικαστικές αρχές
Η κατάσταση κατά την
οποία οι δημόσιοι
λειτουργοί
αποσκοπούν στον
προσπορισμό
οικονομικού οφέλους
από τις επιχειρήσεις
μέσω χειραγώγησης
και κατάχρησης των
κανονισμών
Η κατάσταση κατά την
οποία οι επιχειρήσεις
προσφέρουν,
υπόσχονται, παρέχουν
ή τους ζητείται να
καταβάλουν
δωροδοκία σε δημόσιο
λειτουργό
Πολιτική διαφθορά και
παράνομες
δραστηριότητες
άσκησης πίεσης
Η αιχμαλωσία των
επιχειρήσεων από το

Επιχειρηματικές
Οργ.
Σημαντικός ή
πολύ
σημαντικός
80.89%
(+12.83%)

Επιχειρηματικές
Οργ.
Σημαντικός ή
πολύ
σημαντικός
3.02
(+0.21)

2.69

79.41%
(+16.19%)

3.03
(+0.34)

61.20%

2.61

75%
(+13.8%)

2.85

60.05%

2.59

76.40%
(+16.35%)

2.84
(+0.25)

40.06%

2.11

54.41%
(+14.35%)

2.38
(+0.27)

Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Σημαντικός
ή πολύ
σημαντικός
68.06%

Βαθμολογία
(στα 4)

63.22%

2.81
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6

7
8

9

Κράτος
Η χρηματοδότηση των
πολιτικών κομμάτων
από επιχειρήσεις,
πολιτικές χορηγίες και
εισφορές
Διαφθορά μεταξύ
επιχειρήσεων
Η κατάσταση κατά την
οποία οι επιχειρήσεις
προσφέρουν,
υπόσχονται, παρέχουν
ή τους ζητείται να
καταβάλουν
δωροδοκία σε
αλλοδαπό δημόσιο
λειτουργό
Άλλο

39.94%

2.01

61.76%
(+21.82%)

2.45
(+0.44)

36.52%

2.06

24.93%

1.68

48.53%
(+12.01%)
38.42%
(+13.49%)

2.12
(+0.06)
1.74
(+0.06)

8.03%

0.63

8.77%

0.46

Πίνακας 2. Πόσο σημαντικός είναι κατά την άποψή σας ο κίνδυνος
διαφθοράς για τις ελληνικές επιχειρήσεις όταν συναλλάσσονται με τους
παρακάτω θεσμούς?
Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Σημαντικός
ή πολύ
σημαντικός
64.10%

Βαθμολογία
(στα 4)

39.94%

2.55

Φορείς δημοσίων
συμβάσεων
Πολιτικοί

48.09%

2.31

46.84%

2.31

56.69%

2.28

6

Φορείς έκδοσης
αδειών
ΔΕΚΟ

41.35%

2.24

7

Δικαστικές αρχές

40.23%

2.17

8

Μέσα επικοινωνίας

40.59%

2.16

9

Κρατικές
επιχορηγήσεις και
κοινωνικά,
διαρθρωτικά ταμεία
Υγειονομικές,
πυροσβεστικές,
περιβαλλοντικές και
λοιπές επιθεωρήσεις
Τελωνειακοί φορείς

39.36%

2.12

41.70%

1
2
3
4
5

10

11
12

13
14
15
16

Φορολογικές
υπηρεσίες
Φορείς αδειοδότησης

2.74

Επιχειρηματικές
Οργ.
Σημαντικός ή
πολύ
σημαντικός
80.89%
(+16.79%)
75%
(+35.06%)
63.23% (14.14%)

Επιχειρηματικές
Οργ.
Βαθμολογία
(στα 4)

71.88%
(+25.04%)
70.58%
(+13.89%)
58.83%
(+17.48%)
51.47%
(+11.24%)
70.58%
(+29.99%)
66.18%
(+26.82%)

2.97
(+0.23)
2.77
(+0.22)
2.41
(+0.1)
2.78
(+0.47)
2.72
(+0.44)
2.37
(+0.13)
2.24
(+0.07)
2.71
(+0.55)
2.53
(+0.41)

2.07

64.70%
(+23%)

2.57
(+0.50)

37.93%

2.06

Κλάδος
χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών
Αστυνομία

32.35%

2.04

70.59%
(+32.66%)
47.06%
(+14.71%)

2.65
(+0.59)
2.15
(+0.11)

22.23%

1.79

Λοιπές ιδιωτικές
επιχειρήσεις
Δημόσιες υπηρεσίες

25.15%

1.76

17.39%

1.71

Άλλο (Παρακαλώ
προσδιορίστε)

4.76%

0.6

42.65%
(+20.42)
36.76%
(+11.61%)
30.88%
(+13.49)
5.17%
(+0.41%)

2.09
(+0.30)
1.85
(+0.09)
2.03
(+0.32)
1.85
(+1.25)
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Πίνακας 3. Πόσο σημαντικός είναι κατά την άποψή σας ο κίνδυνος
διαφθοράς για τις ελληνικές επιχειρήσεις όταν συναλλάσσονται με τις
παρακάτω δημόσιες αρχές?

1

Domestic regional and
local authorities

2

Domestic national
authorities
Foreign authorities

3

Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Σημαντικός
ή πολύ
σημαντικός
55.49%

Βαθμολογία
(στα 4)

53.14%

2.52

18.25%

1.54
(+0.19)

2.59

Επιχειρηματικές
Οργ.
Σημαντικός ή
πολύ
σημαντικός
75%
(+19.51%)

Επιχειρηματικές
Οργ.
Βαθμολογία
(στα 4)

76.47%
(+23.33%)
20.58%
(+2.33%)

2.90
(+0.38)
1.35

2.97
(+0.38)

Πίνακας 4. Ποιά είναι κατά την άποψή σας η πιθανότητα επιβολής των
παρακάτω νομικών συνεπειών σε ελληνική επιχείρηση ή διευθυντές,
στελέχη, αντιπροσώπους, εργαζομένους της, σε περίπτωση που
εμπλακούν σε πρακτικές διαφθοράς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό?

1

2

3

4

Επιβολή ποινής στην
επιχείρηση που έχει
εμπλακεί σε υπόθεση
διαφθοράς στην Ελλάδα
από τις αρμόδιες
ελληνικές αρχές
Επιβολή ποινής στο
άτομο που έχει εμπλακεί
σε υπόθεση διαφθοράς
στην Ελλάδα από τις
αρμόδιες ελληνικές αρχές
Επιβολή ποινής στην
επιχείρηση που έχει
εμπλακεί σε υπόθεση
διαφθοράς στο εξωτερικό
από τις αρμόδιες
ελληνικές αρχές
Επιβολή ποινής στο
άτομο που έχει εμπλακεί
σε υπόθεση διαφθοράς
στο εξωτερικό από τις
αρμόδιες ελληνικές αρχές

Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
Βαθμολογία
(στα 4)
2.55

Επιχειρηματικές
Οργ.
Πιθανό ή πολύ
πιθανό
57.35%

Επιχειρηματικές
Οργ.
Βαθμολογία
(στα 4)
2.54

Πιθανό ή
πολύ πιθανό
58.67%

51.58%

2.45

54.41%

2.37

38.37%

2.05

32.84%

1.93

36.05%

2.02

29.41%

1.81

Πίνακας 5. Πόσο σοβαρές είναι οι επιπτώσεις σε επίπεδο φήμης για μια
ελληνική επιχείρηση που εκτίθεται ως διεφθαρμένη?

1

Πόσο σοβαρές είναι οι
επιπτώσεις σε επίπεδο
φήμης για μια ελληνική
επιχείρηση που εκτίθεται
ως διεφθαρμένη;

Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
Βαθμολογία
(στα 4)

Επιχειρηματικές
Οργ.
Σοβαρές ή πολύ
σοβαρές

Επιχειρηματικές
Οργ.
Βαθμολογία
(στα 4)

Σοβαρές ή
πολύ
σοβαρές
85.72%

3.43

61.19%

2.72

Πίνακας 6. Εσωτερικά προγράμματα αξιολόγησης κινδύνου
διαφθοράς σε ελληνικές επιχειρήσεις

1

2

3

4

Είναι υποχρεωμένη η
επιχείρησή σας βάσει νόμου
να διεξάγει εσωτερικές
αξιολογήσεις
κινδύνου διαφθοράς;
Διεξάγει η επιχείρησή σας
αξιολογήσεις κινδύνου
διαφθοράς σε τακτά διαστήματα
(τουλάχιστον
μία φορά το χρόνο);
Έχει η επιχείρησή σας
καθορισμένο
σύνολο δεικτών για τον
υπολογισμό
κινδύνου διαφθοράς;
(Παρακαλώ αναφέρετε
συγκεκριμένους δείκτες)
Δημοσιεύει η επιχείρησή σας τις
εκθέσεις
των αξιολογήσεων κινδύνου
διαφθοράς;

Ναι
12.44%

Επιχειρήσεις
Όχι
65.55%

Δεν γνωρίζω
22.01%

38.10%

52.86%

9.05%

23.56%

58.65%

17.79%

7.62%

79.52%

12.86%
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Πίνακας 7. 2015 Ελλάδα - Ομάδες εξαγόμενων προϊόντων και χώρα προορισμού
με βαθμολογία CPI μικρότερη του 50 στα 10080
Οι κύριες ομάδες εξαγόμενων προϊόντων από την Ελλάδα σε όλον τον κόσμο και η εμπορική τους
αξία για το 201581:
1. Καταναλωτικά αγαθά [15.885.895,22 Δολάρια Η.Π.Α. (56,33%)]
Οι κύριοι προορισμοί εξαγωγών περιλαμβάνουν την Ιταλία, την Τουρκία, την Αίγυπτο, τον Λίβανο
και την Π.Γ.Δ.Μ.
2. Καύσιμα [8.432.888,61 Δολάρια Η.Π.Α. (29,90%)]
Οι κύριοι προορισμοί εξαγωγών περιλαμβάνουν την Τουρκία, την Αίγυπτο, τον Λίβανο, την Ιταλία,
την Π.Γ.Δ.Μ., τη Βουλγαρία και την Ουκρανία.
3. Ενδιάμεσα αγαθά [5.977.323,65 Δολάρια Η.Π.Α. (21,19%)]
Οι κύριοι προορισμοί εξαγωγών περιλαμβάνουν τη Βουλγαρία, την Τουρκία, την Ρουμανία, την
Αίγυπτο, την Π.Γ.Δ.Μ., την Αλγερία, τη Σερβία και την Αλβανία.
4. Μέταλλα [3.203.219,79 Δολάρια Η.Π.Α. (11,36%)]
Οι κύριοι προορισμοί εξαγωγών περιλαμβάνουν την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την
Τουρκία, την Αλγερία, τη Σερβία και την Π.Γ.Δ.Μ.
5. Πρώτες ύλες [3.006.111,39 Δολάρια Η.Π.Α. (10,66%)]
Οι κύριοι προορισμοί εξαγωγών περιλαμβάνουν την Ιταλία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, την Κίνα,
τη Ρουμανία, την Αίγυπτο, τη Σερβία και την Αλβανία.
6. Κεφαλαιουχικά αγαθά [2.574.157,69 Δολάρια Η.Π.Α. (9,13%)]
Οι κύριοι προορισμοί εξαγωγών περιλαμβάνουν την Ιταλία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη
Ρουμανία, το Μεξικό και τη Ρωσία.
7. Μηχανήματα και Ηλεκτρική Ενέργεια [2.417.008,48 Δολάρια Η.Π.Α. (8,57%)]
Οι κύριοι προορισμοί εξαγωγών περιλαμβάνουν την Ιταλία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη
Ρουμανία και την Γκάνα.
8. Τρόφιμα [2.397.231,48 Δολάρια Η.Π.Α. (8,50%)]
Οι κύριοι προορισμοί εξαγωγών περιλαμβάνουν τη Βουλγαρία, τη Λιβύη, τη Ρουμανία, την
Αλβανία και την Τουρκία.
9. Χημικά [2.274.340,33 Δολάρια Η.Π.Α. (8,06%)]
Οι κύριοι προορισμοί εξαγωγών περιλαμβάνουν την Ιταλία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη
Ρουμανία, την Τσεχία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.
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Πίνακας 8. Κλάδοι δραστηριοποίησης και η σημασία τους για το
πρόβλημα της διαφθοράς (βαθμολογία μεταξύ 4)

Δημόσια διοίκηση και άμυνα
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
Υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης
Ύδρευση, αποχέτευση και διαχείριση
αποβλήτων
Υγεία και δραστηριότητες κοινωνικής
εργασίας
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Τέχνη, ψυχαγωγία και αναψυχή
Δραστηριότητες ακίνητης περιουσίας
Όλοι οι κλάδοι
Λοιπές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
Δραστηριότητες παροχής διοικητικών και
υποστηρικτικών υπηρεσιών
Μεταφορές και αποθήκευση
Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές
υπηρεσίες
Πληροφορία και επικοινωνίες
Κατασκευές
Μεταποίηση
Εκπαίδευση
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο
Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ατμός και
κλιματισμός
Λατομεία και ορυχεία

3.67
3.52
3.43
3.33
3.33
3.2
3.2
3.0
3.0
2.92
2.88
2.81
2.77
2.7
2.67
2.67
2.6
2.6
2.6
2.33
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VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς, Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης για
τις Επιχειρήσεις:ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα, Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για
τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη της Εγκληματικότητας (UNODC)
(2013)
A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment (Οδηγός για την Αξιολόγηση Κινδύνου
Διαφθοράς), Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (2013)
Diagnosing Bribery Risk: Guidance for the Conduct of Effective Bribery Risk
Assessment (Διάγνωση κινδύνου δωροδοκίας: οδηγίες για την διεξαγωγή
αποτελεσματικής αξιολόγησης κινδύνου δωροδοκίας), Διεθνής Διαφάνεια (2013)
Good Practice Guidelines on Conducting Third Party Due Diligence (Κατευθυντήριες
οδηγίες καλών πρακτικών για τη δέουσα επιμέλεια εκ μέρους τρίτων μερών),
Παγκόσμιο Οικονομικό φόρουμ (2013)
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