
 
 

 

 

 

 

Συνέδριο 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΗ 

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

28-29 Νοεμβρίου 2017 

Αθήνα, Ελλάδα 

 

 

 

 



 
 

 

 

«Το κράτος δικαίου και η ανάπτυξη είναι έννοιες αλληλένδετες, που ενισχύουν η μία 

την άλλη, γεγονός που τις κάνει απαραίτητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο»  

(Στόχος 16 για τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΟΗΕ) 

Βασική προτεραιότητα της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς είναι η 

ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και η προώθηση προγραμμάτων και 

πρωτοβουλιών που κινητοποιούν όλες τις κοινωνικές ομάδες (δημόσιοι οργανισμοί, ιδιωτικός τομέας, 

κοινωνικοί φορείς, συλλογικότητες, ακαδημαικοί, κοινωνία των πολιτών) στην αντιμετώπιση του 

σύνθετου φαινομένου της διαφθοράς. Η συστράτευση, άλλωστε, όλων των κοινωνικών και 

παραγωγικών δυνάμεων της χώρας αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση για την ανάπτυξη και 

εμπέδωση μίας διαφορετικής νοοτροπίας αλλά και την ευόδωση σημαντικών αναπτυξιακών 

προσπαθειών με πρόσημο τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό στο Εθνικό Στρατηγικό 

Σχέδιο Κατά της Διαφθοράς υπάρχουν σχετικοί στόχοι που υλοποιούνται. 

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο 

του προγράμματος παροχής τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού 

Σχεδίου, ανέλαβε την πρόκληση της διοργάνωσης ενός διήμερου συνεδρίου με θεματικές που 

αναδεικνύουν την πολύπλευρη και καθοριστικής σημασίας σχέση ανάμεσα στις πολιτικές αντι-

διαφθοράς με τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Η σχέση αυτή αποτυπώνεται εμφατικά σε διεθνή 

κείμενα και αποτελεί σημείο κλειδί για την ανάπτυξη και ευημερία όλων, επιχειρηματικού κόσμου και 

κοινωνίας.     

Το συνέδριο αποτελεί τη συνέχεια ενός διαλόγου που έχει ξεκινήσει η Γενική Γραμματεία, ήδη από το 

Μάρτιο του 2015, όταν ιδρύθηκε, με όλους τους συναρμόδιους φορείς, με κύριο στόχο την ανάπτυξη 

μόνιμων διαύλων επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων απέναντι σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το 

κοινωνικό κόστος της διαφθοράς, η μεταρρύθμιση στο δημόσιο τομέα, η προώθηση πολιτικών και 

προγραμμάτων εταιρικής συμμόρφωσης και ηθικής, η ανάδειξη του ρόλου των πολιτών και των ΜΜΕ 

στην αντιμετώπιση του σύνθετου αυτού φαινομένου. Κεντρικό ζητούμενο του συνεχούς αυτού 

διαλόγου αποτελεί η οικοδόμηση δεσμών εμπιστοσύνης και η ενεργοποίηση όλων των φορέων στην 

προώθηση της Διαφάνειας, της Ακεραιότητας, της Εντιμότητας και του Κράτους Δικαίου.   

 Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής  

28-29 Οκτωβρίου/Νοεμβρίου 2017, Αθήνα, Ελλάδα 
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 Ημερήσια Διάταξη: Ημέρα 1η 

9:00-10:00 Εγγραφή και καφές καλωσορίσματος  

10:00-11:00 
Εισαγωγικές ομιλίες 

Συντονιστής 

 

Ομιλητές 

Κωνσταντίνος Χρήστου, Γενικός Γραμματέας, Γενική Γραμματεία για την 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς  

 Δημήτριος Παπαδημητρίου, Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

Ελλάδα(tbc) 

 Gabriela Ramos, Επικεφαλής προσωπικού, ΟΟΣΑ (μαγνητοσκοπημένο 

μήνυμα) (tbc) 

 Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  

 Pierre Poret, Αναπληρωτής Διευθυντής, Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών και 

Εταιρικών Θεμάτων, ΟΟΣΑ (tbc) 

 Εκπρόσωπος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (tbc) 

 

 

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

11:00-12:30 
Προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη μέσω της καταπολέμησης της 

διαφθοράς 

Αντικείμενο Η διαφθορά εκτρέπει τη χρήση πόρων από παραγωγικές οικονομικές δραστηριότητες, 

καθώς καταλήγει σε σπατάλη. Η παρούσα συνεδρία θα εξετάσει μέτρα καταπολέμησης 

της διαφθοράς τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική αποτελεσματικότητα, την 

ανάπτυξη και τη σταθερότητα. 

Συντονιστής Στέλιος Φαζάκης, Επικεφαλής, Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, Γενική Γραμματεία για την 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Ελλάδα 

Ομιλητές  Νίκος Παπαϊωάννου, νομικός, σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών 

Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ελλάδα  

 Pierre Poret, Αναπληρωτής Διευθυντής, Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών και 

Εταιρικών Θεμάτων, ΟΟΣΑ  

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

 Βένια Παπαθανασοπούλου, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς  

 

12:30-14:00 Γεύμα 
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

14:00-15:30 
Διαμορφώνοντας το μέλλον  των ελληνικών επιχειρήσεων: η υπεύθυνη 

εταιρική συμπεριφορά στο  πλαίσιο της μάχης κατά της διαφθοράς 

Αντικείμενο Οι επαγγελματικές σχολές και οι ακαδημαϊκοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη 

διαμόρφωση των ελλήνων επιχειρηματικών ηγετών του αύριο. Αυτή η συνεδρία θα εξετάσει 

πώς οι συγκεκριμένοι θεσμοί και οι επιχειρηματικές οργανώσεις προωθούν την υπεύθυνη 

εταιρική συμπεριφορά με όρους ηθικής ακεραιότητας, ηθικής, εταιρικής συμμόρφωσης 

στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διαφθοράς και διαχείρισης κινδύνου.  

Συντονιστής Mario Lopez Roldan, Επικεφαλής, Intelligence Outreach & Speech Writing Unit, Γραφείο 

του Γενικού Γραμματέα, ΟΟΣΑ 

Ομιλητές  Εκπρόσωπος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) (tbc) 

 Μαρία Αλεξίου, Δίκτυο CSR Hellas 

 Νίκος Βερνίκος, Πρόεδρος, Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, Ελλάδα 

15:30-16:00 Διάλειμμα-Καφές 

 

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

16:00-17:30 
Ο ρόλος των διεθνών οργανισμών στη θέσπιση διεθνών προτύπων, την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της οικονομικής 

ανάπτυξης 

Αντικείμενο Οι διεθνείς οργανισμοί μπορούν να υποστηρίξουν τις εθνικές κυβερνήσεις στην 

καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω της θέσπισης σημείων αναφοράς και της 

προώθησης καλών μεταρρυθμιστικών πρακτικών. Οι μηχανισμοί αξιολόγησης από 

ομολόγους (peer review) στο πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής συνθηκών, 

όπως η Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας και η Σύμβαση του 

ΟΗΕ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, λειτουργούν σαν μοχλοί προώθησης της 

αλλαγής. Η παρούσα συνεδρία εξετάζει την επίδραση των συγκεκριμένων διαδικασιών 

στην ελληνική πραγματικότητα και τον δυνητικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα στους διεθνείς 

οργανισμούς. 

Συντονιστής Μαργαρίτα Γασπαρινάτου, Γραφείο Νομοθεσίας, Γενική Γραμματεία για την 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) 

Ομιλητές  Patrick Moulette, Διευθυντής, Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ΟΟΣΑ 

(tbc) 

 Δημήτριος Βλάσσης, Επικεφαλής, Τομέας Διαφθοράς και Οικονομικού 

Εγκλήματος, Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα 

(UNODC) 

 Hulya Ulku, Ανώτατη Οικονομολόγος, Global Indicators Group, Development 

Economics (DECIG), Παγκόσμια Τράπεζα 

 

 
Τέλος της 1ης Ημέρας 
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 Πρόγραμμα: Ημέρα 2η 

9:00-10:00 Εγγραφή και καφές  

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

10:00-11:30 
Οι προκλήσεις διαφθοράς που αντιμετωπίζει ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας 

Αντικείμενο Ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα αποθαρρυντικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Εκτός των καθημερινών επιχειρησιακών ζητημάτων, πολλές ελληνικές εταιρίες 

αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης της διαφθοράς, της γραφειοκρατίας και της άνισης 

επιβολής του νόμου. Η παρούσα ενότητα αποτελεί ευκαιρία για τις ελληνικές εταιρίες να 

εκφράσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να συζητήσουν τις διαφορετικές 

πρωτοβουλίες και δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να προβεί ο ιδιωτικός τομέας. Στις 

τελευταίες περιλαμβάνονται τόσο οι μεμονωμένες δραστηριότητες, όσο και η συνεργασία 

με την κυβέρνηση στην καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία προάγει τη 

μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.  

Συντονιστής TBC 

Ομιλητές  Χρήστος Μεγάλου, Δ.Σ, Τράπεζα Πειραιώς (tbc) 

 Εκπρόσωπος, ELPEN (tbc) 

 Γρηγόρης Στεργιούλης, Δ.Σ Ελληνικά Πετρέλαια, ΕΛΠΕ (tbc) 

 Γεράσιμος Λειβαδάς, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & 

Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ)) 

11:30-12:00 Διάλειμμα-Καφές 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

12:00-13:30 
Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και 

την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης 

Αντικείμενο 
 

Η παρούσα συνεδρία δράττεται της ευκαιρίας προς επισήμανση των βασικών 

επιτευγμάτων της ελληνικής κυβέρνησης στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στον ιδιωτικό τομέα. Άπτεται επίσης των πρωτοβουλιών της προς ανάπτυξη μίας σχέσης 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, των αρχών επιβολής 

του νόμου και του ιδιωτικού τομέα. 

Συντονιστής TBC 

Ομιλητές  Κωνσταντίνος Χρήστου, Γενικός Γραμματέας, Γενική Γραμματεία για την 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

 Εκρπόσωπος Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (tbc) 

 Παναγιώτης Κορκολής, Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ), 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (tbc) 

13:30-14:30 Γεύμα 
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ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

14:30-16:00 
Ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Kaταπολέμηση της 

Διαφθοράς 

Αντικείμενο Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαδραματίζουν ισχυρό ρόλο στην αποκάλυψη της 

διαφθοράς. Ενδέχεται όμως να αποτελούν τα ίδια πηγή διαφθοράς σε ορισμένα πλαίσια; Η 

παρούσα συνεδρία θα εξετάσει τη συγκεκριμένη κρίσιμη ερώτηση και τρόπους που 

αξιοποίησαν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό προς προβολή της 

διαφθοράς και αυτοπροστασία από πρακτικές διαφθοράς.  

Συντονιστής Απόστολος Φωτιάδης, Ανεξάρτητος Δημοσιογράφος 

Ομιλητές  Will Fitzgibbon, Ανταποκριτής και συντονιστής της σύμπραξης για την Αφρική και 

τη Μέση Ανατολή, Διεθνής Ένωση Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ)  

 Νικόλας Λεοντόπουλος, δημοσιογράφος  

 Χάρης Καρανίκας, δημοσιογράφος (tbc) 

 

 

16:00 
Concluding Remarks 

Ομιλητές  Κωνσταντίνος Χρήστου, Γενικός Γραμματέας, Γενική Γραμματεία για την 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς  

 William Loo, Αναπληρωτής Διευθυντής, Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, 

ΟΟΣΑ 
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