ΣΕΚΑΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Νοέμβριος 2018

Αγαπητά μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι,
Με πολύ μεγάλη χαρά, ανακοινώνουμε σε αυτό το τεύχος ότι
το πρώτο μας Συνέδριο με θέμα: "Η Κανονιστική
Συμμόρφωση: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στη Σύγχρονη
Επιχειρηματικότητα" υλοποιήθηκε από τον ΣΕΚΑΣΕ, σε
συνεργασία με την Palladian Conferences. Πάνω από 180
στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης παρακολούθησαν το
Συνέδριο.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμβολή τους στην οργάνωση του
Συνεδρίου τα μέλη του πρώτου και του παρόντος ΔΣ του ΣΕΚΑΣΕ, την Palladian,
τους χορηγούς μας, τις δημοσιογράφους-συντονίστριες και τα μέλη του Συνδέσμου
τα οποία διέθεσαν χρόνο και κατέβαλαν προσπάθεια ώστε να υλοποιηθεί το
Συνέδριο, όπως το είχαμε οραματιστεί στο ξεκίνημα της προσπάθειας του
Συνδέσμου. Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους ομιλητές που με χαρά
αποδέχτηκαν τις προσκλήσεις μας, κάποιοι εξ αυτών μάλιστα ταξίδεψαν από το
εξωτερικό για να μοιραστούν μαζί μας την εμπειρία και τεχνογνωσία τους.
Στο τεύχος αυτό θα βρείτε το απολογιστικό Δελτίο Τύπου για το Συνέδριό μας,
καθώς και φωτογραφικό υλικό.
Από πλευράς αρθρογραφίας, στο παρόν τεύχος φιλοξενούμε το άρθρο του μέλους
μας, Δρ. Άννας Δαμάσκου σχετικά με τις προτάσεις της Διεθνούς Διαφάνειας
σχετικά με την προτεινόμενη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (whistleblowing). Επίσης, αναδημοσιεύουμε το
άρθρο του μέλους μας, Γεράσιμου Κουνάδη, «Τα συνηθέστερα λάθη των
Διοικητικών Συμβουλίων κατά την επίβλεψη της Κανονιστικής Συμμόρφωσης», το
οποίο δημοσιεύθηκε στο Accountancy Greece τεύχος Νο 31.
Με τιμή
Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΣΕ
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Ως «Κανονιστική Συμμόρφωση» ορίζεται η προσαρμογή και
λειτουργία ενός οργανισμού σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Αποτελεί το
πλαίσιο λειτουργίας των οργανισμών μέσω του οποίου
διασφαλίζεται η τήρηση και εφαρμογή της ισχύουσας
νομοθεσίας, των ρυθμιστικών κανόνων, οι οποίοι
καθορίζονται από τις εκάστοτε Εποπτικές Αρχές και ενίοτε των
βέλτιστων πρακτικών. Οι βασικές αρχές και αξίες που καθορίζονται στο πλαίσιο
λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης συνιστούν πρότυπα λειτουργίας των
οργανισμών, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο σύνολο της ιεραρχικής τους δομής,
ξεκινώντας πάντοτε από την κορυφή (Διοικητικό Συμβούλιο, Διευθύνων Σύμβουλος,
Επιτροπές και Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη).
Μολονότι η Συμμόρφωση αφορά το σύνολο του προσωπικού μέσα στον οργανισμό
και πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως ένα ολοκληρωμένο κομμάτι της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, είναι αποτελεσματικότερη στις περιπτώσεις όπου το Διοικητικό
Συμβούλιο και η Ηγεσία καθοδηγούν με το παράδειγμά τους. Στο πλαίσιο αυτό, η
Κανονιστική Συμμόρφωση ενός οργανισμού αποτελεί φιλοσοφία και δέσμευση της
Διοίκησης και πρέπει να διοχετεύεται σε όλους τους εργαζόμενους ως πρότυπο
εταιρικής κουλτούρας και μέτρο ενίσχυσης της εταιρικής ταυτότητας.
Ο κίνδυνος από τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις ρυθμιστικές αποφάσεις
είναι τριπλός. Πρώτον, η μη συμμόρφωση (non-compliance with laws and regulations
(NOCLAR)) συνεπάγεται την επιβολή προστίμων από τις Εποπτικές Αρχές (οικονομικό
κόστος / κίνδυνος). Δεύτερον, η αποτυχία συμμόρφωσης με τους νόμους και τους
κανονισμούς ή τις βέλτιστες πρακτικές οδηγεί σε δυσφήμιση του οργανισμού
(κίνδυνος φήμης) και, τρίτον, η μη συμμόρφωση ενδέχεται να επιφέρει προσωπική
ευθύνη σε εργαζόμενους. Ενδεικτική για το κόστος της μη συμμόρφωσης είναι η τάση
που παρατηρείται σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να
πραγματοποιούν προβλέψεις για πιθανά πρόστιμα ή για τη διαχείριση δικαστικών
αγώνων, που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα μη τήρησης της νομοθεσίας εκ
μέρους των οργανισμών.
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Οι πέντε κατηγορίες σφαλμάτων
Λαμβανομένων υπόψη των ως άνω, τα συνηθέστερα λάθη που γίνονται από τα
Διοικητικά Συμβούλια σε σχέση με την επίβλεψη της Συμμόρφωσης μπορούν να
συνοψισθούν ως ακολούθως:
1. Η υπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υπεύθυνο να επιβλέπει
την εταιρική κουλτούρα
Τα Διοικητικά Συμβούλια θεωρούν συχνά την εταιρική κουλτούρα εκτός της
αρμοδιότητάς τους και ιδιαιτέρως ασαφή ώστε να αφιερώσουν την προσοχή τους σε
αυτή. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Συμβούλιο
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Financial Reporting Council) προβλέπει την
ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εποπτεία της εταιρικής κουλτούρας στον
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2016 (UK Corporate Governance Code 2016).
Η εταιρική κουλτούρα και η συμπεριφορά (conduct) αποτελούν βασικές συνιστώσες
της Συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό, υφίστανται διάφοροι τρόποι μέσω των οποίων
τα Διοικητικά Συμβούλια δύνανται να επιβλέπουν την εταιρική κουλτούρα.
Ενδεικτικά, τα Διοικητικά Συμβούλια μπορούν να επισκοπούν τις έρευνες εμπλοκής
των εργαζομένων (employee engagement surveys) ή έρευνες σχετικά με την
επιχειρησιακή κουλτούρα (organizational culture surveys) που αποκαλύπτουν «τη
διάθεση της βάσης» (“tone at the bottom”). Τέτοιου είδους μετρήσεις συνιστούν
έναν αρκούντως χρήσιμο τρόπο αξιολόγησης της επιχείρησης, με τον Προϊστάμενο
Κανονιστικής Συμμόρφωσης να μοιράζεται τα βασικά σημεία των ως άνω ερευνών
και των σχεδίων δράσης με το Διοικητικό Συμβούλιο.
Επίσης, τα Διοικητικά Συμβούλια μπορούν να διασφαλίζουν ότι οι αναφορές ανοικτής
γραμμής επικοινωνίας (hotline reports) που παραλαμβάνουν δεν έχουν τύχει
επεξεργασίας, ώστε να μπορούν να αναζητήσουν διάφορες διοικητικές αδυναμίες.
Αν η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις παρακολουθεί τις
προαναφερθείσες αναφορές, εξετάζει μόνο τα παράπονα σχετικά με λογιστικά
θέματα, τότε μπορεί να αγνοηθούν άλλα σημαντικά θέματα. Τα Διοικητικά
Συμβούλια παρατηρούν τη συνολική εικόνα και είναι σε θέση να εντοπίσουν μορφές
δραστηριότητας ή παραπόνων που ενδεχομένως υποδεικνύουν έναν μεγαλύτερο
κίνδυνο ή τομέα συμμόρφωσης που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί.
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2. Διαχωρισμός της Συμμόρφωσης από τη Στρατηγική (αντιμετώπιση της
Συμμόρφωσης ως εργασία ρουτίνας)
Τα Διοικητικά Συμβούλια είναι ιδιαίτερα απασχολημένα και, ως εκ τούτου, η
επίβλεψη της Συμμόρφωσης δύναται να θεωρηθεί ως απόσπαση της προσοχής από
την «πραγματική εργασία» του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως διοικητικός φόρτος. Στο
πλαίσιο αυτό, τα Διοικητικά Συμβούλια είναι πιθανό να εγκρίνουν ένα Πρόγραμμα
Συμμόρφωσης (Compliance Program) χωρίς να το θεωρήσουν κομμάτι της
Στρατηγικής του οργανισμού. Ο διαχωρισμός της Συμμόρφωσης από τη Στρατηγική
δύναται να οδηγήσει στη διαμόρφωση νοοτροπίας ρουτίνας ως προς τη
Συμμόρφωση.
Ένα Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, το οποίο συνδέεται στενά με στρατηγικούς στόχους
και βασικούς τομείς κινδύνου, μπορεί να διαφοροποιήσει ένα οργανισμό και να
ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πελατών προς αυτόν αποτελώντας ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, ειδικά για τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε τομείς δραστηριότητας με
υψηλό βαθμό ρύθμισης (π.χ. χρηματοπιστωτικός τομέας). Ωστόσο, η
προαναφερθείσα προσέγγιση μπορεί να υλοποιηθεί μόνον υπό την προϋπόθεση ότι
οι δραστηριότητες συμμόρφωσης ενός οργανισμού αντιμετωπίζονται ως
επιχειρηματικά ζητήματα και η Συμμόρφωση είναι πραγματικά ενσωματωμένη και
αναπόσπαστη για την επιχείρηση χωρίς να θεωρείται ως εργασία ρουτίνας (checkthe-box exercise).
3. Υποβάθμιση του ηγετικού ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα
Συμμόρφωσης
Τα Διοικητικά Συμβούλια συχνά υποτιμούν τη δική τους δύναμη και επιρροή κατά την
επίβλεψη της Συμμόρφωσης των οργανισμών. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό αν
αναλογισθεί κανείς τα μηνύματα που εκπέμπονται στην επιχείρηση όταν, επί
παραδείγματι, το Διοικητικό Συμβούλιο δαπανά μόλις εξήντα λεπτά τον χρόνο για να
εξετάσει την Έκθεση Συμμόρφωσης. Ή ποια επιρροή μπορεί να έχει ο Προϊστάμενος
Κανονιστικής Συμμόρφωσης εάν δεν διαθέτει απευθείας πρόσβαση στο Διοικητικό
Συμβούλιο. Τέτοιου είδους αποφάσεις δίδουν ξεκάθαρα τον τόνο.
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Ομοίως, εάν η σχέση μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης - ή
ειδικότερα, του Προέδρου της αντίστοιχης Επιτροπής και του Προϊσταμένου
Κανονιστικής Συμμόρφωσης - δεν λειτουργεί ομαλά σε σχέση με τη ροή
πληροφοριών ή την αξιοπιστία της στρατηγικής συμμόρφωσης, του προγράμματος
και της υποβολής εκθέσεων, τότε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να
αναλάβουν άλλου είδους δράση με σκοπό να αποσαφηνίσουν τις ροές πληροφοριών.
Τα σύγχρονα Διοικητικά Συμβούλια συμμετέχουν ενεργά στη Συμμόρφωση.
Συγκεκριμένα, πέραν της εξέτασης των αναφορών, παρέχουν, επίσης, στον
Προϊστάμενο Συμμόρφωσης τη δυνατότητα να απευθύνεται απευθείας στο
Διοικητικό Συμβούλιο ή, επί παραδείγματι, στην Επιτροπή Ελέγχου, συμβάλλοντας
στην προβολή του Προϊστάμενου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και εξασφαλίζοντάς
του τους απαραίτητους πόρους. Επιπρόσθετα, τα Διοικητικά Συμβούλια δύνανται να
ζητήσουν να διερευνήσουν τη συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) της
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, δηλαδή, τι πράττει στον τομέα αυτόν ο ανταγωνισμός.
Επιβάλλεται, επίσης, να υφίσταται μια «βαλβίδα διαφυγής», η οποία να επιτρέπει
την παραπομπή κρίσιμων ζητημάτων απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε
επιτροπή του. Ο καθορισμός των συμβάντων για τα οποία πρέπει να ενημερωθεί το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη άσκηση για την εξασφάλιση
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και της Λειτουργίας
Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
Στο πλαίσιο του ηγετικού του ρόλου αναφορικά με την κουλτούρα και τη
συμπεριφορά (conduct) της επιχείρησης, το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να
συμμετάσχει στο πρόγραμμα κατάρτισης για τη Συμμόρφωση και μέλη του μπορούν
να μιλήσουν στο προσωπικό που συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα για να
υπογραμμίσουν τη σημασία του έργου που επιτελούν. Τέτοιου είδους ενέργειες
καταδεικνύουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη
Συμμόρφωση και επιθυμεί να τη λάβει σοβαρά υπόψη και η Διοίκηση.
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4. Έλλειψη σαφήνειας για τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Επιτροπών του
Ουκ ολίγες φορές εγείρεται το ερώτημα σχετικά με την οργανογραμματική ένταξη
του Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης στη δομή της επιχείρησης και τη γραμμή
αναφοράς του Προϊστάμενου Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Συχνά, η Επιτροπή
Ελέγχου αναλαμβάνει την επίβλεψη της Συμμόρφωσης. Πράγματι, το προαναφερθέν
καθήκον της Επιτροπής Ελέγχου προβλέπεται στα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης
που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης (New York Stock Exchange Listed Company Manual (303A.07 Audit Committee
Additional Requirements)). Ωστόσο, η Επιτροπή Ελέγχου συχνά κατακλύζεται από
ζητήματα που εκτείνονται από τη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων έως και των
κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Ελλείψει αυτοτελούς Επιτροπής Συμμόρφωσης, τα
Διοικητικά Συμβούλια πρέπει να αναπτύξουν τον βέλτιστο τρόπο διαχείρισης της
Συμμόρφωσης, αφιερώνοντας στην τελευταία τον χρόνο που χρειάζεται.
Επιπρόσθετα, εξέχοντα ρόλο στη Συμμόρφωση ενός οργανισμού δύναται να
διαδραματίσει και η Επιτροπή Αποδοχών, ιδίως ως προς την επανεξέταση των
κινήτρων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο συμμόρφωσης ή να
συνδέσουν τις αποδοχές των ανώτερων στελεχών με τα αποτελέσματα της
Συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Ελέγχου και
Αποδοχών μία φορά ετησίως με σκοπό να συζητηθεί ο κίνδυνος συμμόρφωσης
συνιστά μια αναδυόμενη βέλτιστη πρακτική. Το να ενημερώνει περιστασιακά ο
Προϊστάμενος Ανθρώπινου Δυναμικού την Επιτροπή Ελέγχου και ο Προϊστάμενος
Κανονιστικής Συμμόρφωσης την Επιτροπή Αποδοχών μπορεί, επίσης, να συμβάλει
στο να διατηρηθεί υψηλό το ενδιαφέρον του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα
που άπτονται της Συμμόρφωσης του οργανισμού.
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5. Αγνόηση της διαχείρισης κινδύνου των τρίτων μερών
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενδέχεται να μην κατανοεί το εύρος και το βάθος του
εξωγενούς κινδύνου συμμόρφωσης, που αντιμετωπίζει η επιχείρηση από τις
ενέργειες τρίτων προς εκείνη μερών, ήτοι συνεργατών και προμηθευτών της.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι έρευνα της Thomson Reuters διαπίστωσε ότι μόνο
το 62% των οργανισμών διεξάγει έλεγχο δέουσας επιμέλειας (due diligence) στους
προμηθευτές, τους διανομείς και τα τρίτα μέρη. Αν η επίβλεψη της Συμμόρφωσης
από το Διοικητικό Συμβούλιο εξαντλείται εντός του οργανισμού, τα μέλη του πιθανώς
να βρεθούν προ δυσάρεστης έκπληξης όταν ανακύψει πρόβλημα με υπαιτιότητα
τρίτου μέρους. Ο κίνδυνος συμμόρφωσης αυξάνεται σημαντικά όταν τα τρίτα μέρη
δεν ελέγχονται διεξοδικά, δεν εκπαιδεύονται στην εταιρική κουλτούρα και τις
πολιτικές της εταιρείας, και δεν επιβλέπονται. Καθίσταται, λοιπόν, εύκολα αντιληπτό
ότι η διεξαγωγή διεξοδικής δέουσας επιμέλειας στα τρίτα μέρη συμβάλλει
καθοριστικά στον μετριασμό των επιπτώσεων στη φήμη, στον χρηματοοικονομικό
κίνδυνο , και στην ασφάλεια των δεδομένων.
Καταληκτικές παρατηρήσεις
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και ευρύτερο φάσμα επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων τείνει να αποτελέσει αντικείμενο κανονιστικών ρυθμίσεων (ολοένα
και πιο εξειδικευμένων και λεπτομερών) τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό (π.χ.
Ευρωπαϊκή Ένωση) επίπεδο, για την τήρηση των οποίων θεσπίζονται αντίστοιχες
Εποπτικές Αρχές, το σύγχρονο κανονιστικό περιβάλλον εντός του οποίου καλούνται
να επιχειρήσουν οι οργανισμοί έχει σημαντική επίπτωση στις λειτουργίες, στο
προσωπικό τους και στα οικονομικά τους μεγέθη, με την ηγεσία, την εταιρική
διακυβέρνηση, και την εταιρική κουλτούρα να είναι τα πιο βασικά συστατικά
προσαρμογής των οργανισμών. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η ρύθμιση του
Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες (Οκτώβριος
2013), ο οποίος τοποθετεί τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής διαδικασίας
κανονιστικής συμμόρφωσης της εταιρείας στις κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες
του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Συνεπώς, η τροπή της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, από άσκηση ρουτίνας και
διοικητικό «βαρίδι» σε αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής,
συνιστά ζήτημα «τόνου στην κορυφή» (“tone at the top”). Η εφαρμογή των
κατάλληλων κανόνων και διαδικασιών, οι οποίοι καθορίζονται στο πλαίσιο της
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα του οργανισμού μέσω της νομιμότητας, την προστασία τελικού
πελάτη/καταναλωτή, την αποκατάσταση αξιόπιστων πελατειακών σχέσεων, καθώς
και την προστασία της φήμης και της φερεγγυότητας του οργανισμού.

Αρχική δημοσίευση: Accountancy Greece τεύχος Νο 31
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Δελτίο Τύπου
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο συνέδριο «Η Κανονιστική Συμμόρφωση:
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στη Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα»
Αθήνα, 02 Οκτωβρίου, 2018. Το Συνέδριο "Η Κανονιστική Συμμόρφωση:
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στη Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα" (7CPEs)
υλοποιήθηκε από τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), τον επίσημο φορέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Ελλάδα,
σε συνεργασία με την Palladian Conferences, με την συμμετοχή περισσότερων
από 180 στελεχών Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
Ο κ. Ευάγγελος Τσεκρέκος, Πρόεδρος Δ.Σ, του Συνδέσμου Επαγγελματιών
Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ), κατά τον χαιρετισμό ανέφερε ότι: «
Επιθυμία και στόχος μας είναι το συνέδριο αυτό να εξελιχθεί σε θεσμό, ο οποίος
θα ικανοποιεί τα ενδιαφέροντα και τις αναζητήσεις των στελεχών της
Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε όλους τους κλάδους και να επαναλαμβάνεται
ετησίως». Ακόμη, σημείωσε, ότι: «Η Κανονιστική Συμμόρφωση δεν αποτελεί απλά
μια τυπική υποχρέωση που οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν, αλλά μια
ουσιαστική λειτουργική μονάδα: μια μονάδα η οποία προστατεύει τη φήμη μιας
επιχείρησης, εκπονεί, επανεξετάζει και διαμορφώνει τις πολιτικές και διαδικασίες
μια επιχείρησης» .
Ο κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), η κα Ζέφη Νικολάου, Μέλος Δ.Σ της Διεθνούς Διαφάνειας
Ελλάδος και Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Ε.Τ.Ε, ο κ. Βασίλης
Παναγιωτίδης, Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η κα Βίκυ Πολίτου,
Γενική Γραμματέας ΔΣ του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος (ΙΕΕΕ) και ο
κ. Άρης Δημητριάδης, Αντιπρόεδρος, Hellenic Association of Certified Fraud
Examiners (ACFE) στους χαιρετισμούς τους τόνισαν τον σπουδαίο ρόλο της
κανονιστικής συμμόρφωσης στην λειτουργία μιας επιχείρησης.
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Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι οι εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις επιθυμούν την
ένταξη της κανονιστικής συμμόρφωσης στην δομή τους για να ενισχύσουν την
αξιοπιστία και την φήμη τους, ωστόσο είναι αναγκαία η εφαρμογή της σε όλο το
επιχειρηματικό φάσμα. Επισήμαναν βέβαια, ότι δεν είναι πάντα εύκολο και πάντα
αρεστό να λειτουργείς σε ένα πλαίσιο νομιμότητας μέσα σε μία επιχείρηση. Τελικά
όμως η εφαρμογή της κανονιστικής συμμόρφωσης προστατεύει την φήμη και την
αξιοπιστία και υποστηρίζει το επιχειρηματικό πλάνο της επιχείρησης.
Η κανονιστική συμμόρφωση είναι πυλώνας προστασίας για την επιχείρηση.
Προστατεύει τον πλούτο της, αποτρέπει την απάτη και προάγει την διαφάνεια. Και
το κόστος εφαρμογής της είναι σημαντικά μικρότερο από το κόστος μη εφαρμογής
της. Επισημάνθηκε επίσης ότι η πλειονότητα των εταιρειών που την εφαρμόζει
προέρχεται από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς είναι μία από τις
υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι εποπτικές αρχές του κλάδου. Καθώς, όμως δεν
υπάρχει χώρα άνοση στην διαφθορά, επιβάλλεται η εφαρμογή της κανονιστικής
συμμόρφωσης σε εταιρείες όλων των κλάδων και για την επίτευξή αυτής της
καθολικής εφαρμογής είναι αναγκαία η αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας. Να γίνει
ευρύτατα κατανοητό ότι η κανονιστική συμμόρφωση είναι αναγκαία ως οργανικό
κομμάτι της επιχείρησης και είναι συνώνυμη της καλής της φήμης.
Κατά την πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου αναλύθηκαν οι προκλήσεις,
καθώς και οι σύγχρονες πρακτικές αντιμετώπισης του Money Laundering.
Συγκεκριμένα, η κα Άννα Δαμάσκου, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος,
ανέλυσε στην παρουσίαση της τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η Διεθνής
Διαφάνεια την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ο διευρυμένος ρόλος του Compliance Officer, η συμβολή του στην εμπέδωση
κουλτούρας συμμόρφωσης στην εταιρεία και η αυξημένη προσωπική του ευθύνη
αποτέλεσαν βασικό θέμα συζήτησης της δεύτερης ενότητας του συνεδρίου.
Μεταξύ άλλων, αναλύθηκε από τον κ. Jonathan Bowdler, Head of Regulatory
Compliance του International Compliance Training, ο τρόπος επίδρασης της
Ψυχολογίας στην Κανονιστική Συμμόρφωση.
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Ο κ. Γεράσιμος Κουνάδης, Senior Manager, Risk Advisory, Deloitte, στην παρουσίαση
του με τίτλο «From Corporate Governance to Product Governance: MiFID II and
beyond» ανέφερε ότι η επικέντρωση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο στη διακυβέρνηση προϊόντων επιβάλλει θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο
με τον οποίο αναμένονται να κατασκευαστούν και να διανεμηθούν τα
χρηματοπιστωτικά μέσα και προϊόντα. Η προσέγγιση της MiFID II για τη
διακυβέρνηση προϊόντων έχει δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς για επενδυτικές
υπηρεσίες και προϊόντα, αλλά οι ίδιες αρχές μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις
δραστηριότητες και τις υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένα από τα
χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων για τη διακυβέρνηση προϊόντων για τα προϊόντα
MiFID II αντικατοπτρίζονται ήδη σε άλλες ρυθμιστικές απαιτήσεις, ώστε να
ενσωματωθεί ο αυξημένος έλεγχος και η εποπτεία στον κύκλο ζωής των προϊόντων
που δεν διέπονται από τη MiFID, όπως είναι τα ασφαλιστικά προϊόντα (πλαίσιο IDD).
Τόσο η MiFID II όσο και η IDD έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση της προστασίας των
καταναλωτών. Και τα δύο πλαίσια εισάγουν κανόνες για τη θέσπιση και την
αναθεώρηση ρυθμίσεων εποπτείας και διακυβέρνησης των προϊόντων, καθώς και
κανόνες σχετικά με τις ρυθμίσεις διανομής χρηματοπιστωτικών μέσων και
ασφαλιστικών προϊόντων αντίστοιχα.
Για να ανταποκριθεί επαρκώς μια επιχείρηση στις εποπτικές προσδοκίες, αλλά και
στις προσδοκίες των πελατών της - μετατρέποντας ένα κανονιστικό βάρος σε
επιχειρηματική ευκαιρία - πρέπει να κατανοήσει τις ανάγκες των πελατών της, να
εντοπίζει όσο το δυνατόν συντομότερα τυχόν ζητήματα που αναδύονται στη
διαδικασία παραγωγής και διανομής του προϊόντος, να κατανέμει αρμοδιότητες με
σαφή και ανιχνεύσιμο τρόπο, να εφαρμόζει αποτελεσματική εποπτεία από την
ανώτερη διοίκηση, να ευθυγραμμίζει τα προϊόντα με τις αγορές στόχους πελατών
της, να εφαρμόζει μια αναλογική προσέγγιση ανάλογα με την πολυπλοκότητα του
προϊόντος, να λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, καθώς και
να βελτιστοποιεί τη διαχείριση δεδομένων.
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Επιπρόσθετα, ο κ. Δημήτρης Παππάς, τοποθετήθηκε στην τρίτη θεματική
ενότητα, τονίζοντας, τον ρόλο του Compliance για την ενσωμάτωση των
διατάξεων και την πρακτική εφαρμογή τους. Κατά την παρουσίαση του, ανέλυσε
το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα,
καταλήγοντας στις προκλήσεις, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει ένα στέλεχος
Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
Κατά την ομιλία του, ο κ. Γιάννης Δρακούλης, Associate Partner και Επικεφαλής
του Τμήματος Ειδικών Ερευνών και Εταιρικής Συμμόρφωσης της ΕΥ Ελλάδος,
υπογράμμισε τη σημασία της ακεραιότητας τόσο στους εργαζόμενους, όσο και
στην κουλτούρα των επιχειρήσεων στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο, αλλά
και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον.
Για να καταφέρει ένας οργανισμός να επιτύχει, θα πρέπει να λειτουργεί με
ακεραιότητα, να τηρεί τις υποσχέσεις του, να σέβεται τους νόμους και τους
κανόνες ηθικής, αλλά και να ενισχύει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στον
επιχειρηματικό κόσμο. Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν την ακεραιότητα ως
ένα προσόν, μπορούν να λειτουργούν με περισσότερη αυτοπεποίθηση σε χώρες
υψηλού ρίσκου, να εξετάζουν νέες αγορές και πιθανές εξαγορές, να καινοτομούν
και να ενσωματώνουν την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στις σχέσεις με τους
συνεργάτες και τους μετόχους τους. Παρόλα αυτά, συχνά, οι οργανισμοί
αποτυγχάνουν να επιδείξουν ακεραιότητα και ηθική, με καταστρεπτικές, για τη
φήμη τους, αλλά και για τη λειτουργία τους, συνέπειες. «Ένα λάθος για τις
επιχειρήσεις, σημαίνει μια χαμένη ευκαιρία να πράξουν το σωστό», σημείωσε ο κ.
Δρακούλης. «Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν πολλά περισσότερα, εάν οι
επικεφαλής, αλλά και το ίδιο το προσωπικό και ο τρόπος λειτουργίας τους,
αντιμετώπιζαν τα προβλήματα με ακεραιότητα και αυτοπεποίθηση».
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Είναι κοινή διαπίστωση πως υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ πρόθεσης και πράξης για
να λειτουργήσουν οι οργανισμοί με ακεραιότητα. Οι επιχειρήσεις έχουν την
πρόθεση να πράξουν το σωστό, το οποίο φανερώνεται μέσα από τις δηλώσεις για
την αποστολή και τις αξίες τους, τον κώδικα δεοντολογίας, τα πρότυπα, τις
πολιτικές και τις πρακτικές, αλλά και από τα μηνύματα της ηγεσίας. Η συντριπτική
πλειοψηφία των εταιρειών διαθέτει όλα τα παραπάνω – αρκετές, ωστόσο,
φαίνεται να μένουν πίσω στην πράξη, καθώς, σε ορισμένες περιπτώσεις,
απουσιάζουν αρχές, πρότυπα συμπεριφοράς και άγραφοι κανόνες για τη
συμπεριφορά των εργαζομένων και των συνεργατών, εμπεριστατωμένα στοιχεία
για τη συμπεριφορά των εργαζομένων και την κουλτούρα του οργανισμού, αλλά
και μετρήσιμα στοιχεία για την επίδειξη ακεραιότητας του οργανισμού.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με Scientific Partner τις εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ και
την υποστήριξη των Χρυσών Χορηγών Deloitte και EY, των εταιριών Contributors
Eurobank, Όμιλος ΟΤΕ, Thomson Reuters, και των Υποστηρικτών Infocredit Group,
Priority Business Intelligence. Χορηγοί επικοινωνίας του συνεδρίου ήταν η
ιστοσελίδα Capital.gr και το περιοδικό Ασφαλιστική Αγορά.
Οι δημοσιογράφοι Βάσω Αγγελέτου και Μαρία Σαράφογλου ανέλαβαν το
συντονισμό των θεματικών ενοτήτων του Συνεδρίου.
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Δελτίο Τύπου 1ο Συνέδριο Compliance

Χορηγοί Συνεδρίου

Χορηγοί Eπικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://palladianconferences.gr/
κα Κωνσταντίνα Συλλέου, Conferences Executive, Palladian Communications
Specialists
τηλ. (+30) 210 3392321-2, e-mail: conferences@palladian.gr
κ. Κωστή Στεφάνου, Media Relations Manager, Palladian Communications
Specialists
τηλ. (+30) 210 3392321-2, e-mail: stefanou@palladian.gr
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Δελτίο Τύπου 1ο Συνέδριο Compliance

Σημειώσεις για τον συντάκτη:
Η PALLADIAN CONFERENCES (www.palladianconferences.gr) αποτελεί ένα νέο,
ανεξάρτητο business unit της PALLADIAN COMMUNICATION SPECIALISTS με
αντικείμενο τη διοργάνωση συνεδρίων. Ο επικεφαλής του, Γρηγόρης Λεωνίδης,
είναι διευθυντικό στέλεχος με μακρά εμπειρία στο marketing, την επικοινωνία και
τα συνέδρια.
Η PALLADIAN COMMUNICATION SPECIALISTS (www.palladian.gr) είναι εταιρία
συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στις εξής υπηρεσίες:
communication strategy development, media relations, public affairs, crisis &
issues management.
Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ)
ιδρύθηκε τον Μάιο του 2016 και αποτελεί τον επίσημο φορέα Κανονιστικής
Συμμόρφωσης στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του είναι να προαγάγει και να διαδώσει
το πλαίσιο λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και να ενισχύσει τον ρόλο
των Υπευθύνων αυτής, στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.compliance.gr
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ΣΕΚΑΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία των Whistleblowers στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
Κριτική και προτάσεις βελτίωσης σχετικά με την προτεινόμενη
Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Dr Δαμάσκου Άννα, CFE Πρόεδρος Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδος &
Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης)
Οι καταγγέλλοντες (ή “whistleblowers” σύμφωνα με τον διεθνή όρο,
ή «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος» κατά την ελληνική νομοθεσία)
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην αποκάλυψη της διαφθοράς
και άλλων αδικημάτων που απειλούν το δημόσιο συμφέρον. Με την
αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τέτοιες παρατυπίες, οι
καταγγέλλοντες έχουν διαχρονικά βοηθήσει να σωθούν αμέτρητες
ζωές και δισεκατομμύρια ευρώ από δημόσιους πόρους.
Οι καταγγέλλοντες συχνά θέτουν την προσωπική ασφάλειά τους σε υψηλό κίνδυνο, ενώ
μπορεί ακόμη να απολυθούν, να μηνυθούν, να ενταχθούν σε «μαύρες λίστες», να
συλληφθούν, να απειληθούν ή, σε ακραίες περιπτώσεις, να γίνουν ακόμη και αντικείμενο
επίθεσης ή και δολοφονίας.
Η προστασία των καταγγελλόντων από την άδικη μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένων των
αντιποίνων και των δυσμενών διακρίσεων, μπορεί να ενθαρρύνει τους πολίτες να
καταγγέλλουν παρατυπίες, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να προληφθούν, να
αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν οι αδικίες. Ως εκ τούτου, η προστασία των καταγγελιών
αποτελεί βασικό μέσο για την ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής της κείμενης
νομοθεσίας.
Tον Μάιο του 2016, μεσούντος του σκανδάλου των Luxleaks, το οποίο κλυδώνισε την
Ευρώπη1, το Eυρωπαϊκό Κόμμα των Πρασίνων κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο
Οδηγίας περί Whistleblowing, με νομική βάση τις διατάξεις της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την προστασία των συνθηκών εργασίας. Την ίδια περίοδο, η Ειδική Επιτροπή
Φορολογικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε θέσει ως προθεσμία για την
υιοθέτηση σχετικού νομοθετήματος τον Ιούνιο του 20162.

1

Ένας πρώην υπάλληλος της PricewaterhouseCoopers και ένας Γάλλος δημοσιογράφος καταδικάστηκαν από τα
Λουξεμβουργιανά ποινικά δικαστήρια, ενώ ακόμη και μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, το Λουξεμβούργο συνέχιζε να
συνάπτει προνομιακές φορολογικές συμφωνίες με πολυεθνικές εταιρείες, εφαρμόζοντας πρακτικές διάβρωσης
φορολογικής έδρας και μεταφοράς κερδών, πρακτική η οποία εντέλει προσομοιάζει σε κρατική ενίσχυση, που στρεβλώνει
τον ανταγωνισμό, αποστερώντας από άλλα κράτη σημαντικά φορολογικά έσοδα.
2

Είναι αξιοσημείωτο ότι, ενώ, τον Απρίλιο του 2013, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς παρουσίασε για πρώτη φορά την έκθεσή
της για την ανάγκη υιοθέτησης ελληνικού νομικού πλαισίου για την προστασία των whislteblowers, τούτο υιοθετήθηκε τον
Μάιο του 2014, ως αποτέλεσμα πρωτίστως των προσπαθειών των διεθνών δανειστών της χώρας να πατάξουν την
φοροδιαφυγή.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία των Whistleblowers στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
Κριτική και προτάσεις βελτίωσης σχετικά με την προτεινόμενη
Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Dr Δαμάσκου Άννα, CFE Πρόεδρος Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδος &
Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης)
Ωστόσο, μόλις τον Απρίλιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει την αποκλειστική
αρμοδιότητα νομοθετικής πρωτοβουλίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσίευσε
Σχέδιο Οδηγίας περί Whistleblowing. Η προτεινόμενη νομοθεσία, με νομική βάση πλείστες
τομεακές διατάξεις της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπεί στην παροχή
καλύτερης προστασίας στους καταγγέλλοντες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και
παρέχει σε οργανισμούς τόσο του δημόσιου όσο και σε ιδιωτικό τομέα μεγαλύτερη
ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Μέχρι στιγμής, οι
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας, με ορισμένες
χώρες, όπως η Ιρλανδία, να διαθέτουν αποτελεσματικούς νόμους και άλλες χώρες, όπως η
Κύπρος, να μην διαθέτουν σχετικό νομικό πλαίσιο.
Στις γραμμές που ακολουθούν θα επιχειρηθεί μια κριτική αξιολόγηση του Σχεδίου Οδηγίας,
με παράλληλη διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων, όπως συντάχθηκαν, για τους σκοπούς
της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας της Διεθνούς
Διαφάνειας, η οποία συνεδρίασε - με τη συμμετοχή και της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδοςλίγο μετά την δημοσίευση του Σχεδίου Οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑΣ
Παρότι αναμφίβολα πρέπει να ενισχυθούν ορισμένες διατάξεις, η προτεινόμενη Οδηγία
παρέχει ισχυρά θεμέλια για την προστασία των καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
ενδεικτικά:
• Καλύπτει τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.
• Οι παραβάσεις που καλύπτονται περιλαμβάνουν όχι μόνο παράνομες δραστηριότητες
αλλά και κατάχρηση δικαίου, η οποία ορίζεται ως πράξεις ή παραλείψεις που δεν φαίνεται
να είναι τυπικά παράνομες, αλλά αποτρέπουν την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκει ο
νόμος.
• Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δυνητικών καταγγελλόντων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων
εκτός της παραδοσιακής σχέσης εργαζομένων-εργοδοτών, όπως συμβούλους, εργολάβους,
εθελοντές και αιτούντες εργασία.
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Προστασία των Whistleblowers στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
Κριτική και προτάσεις βελτίωσης σχετικά με την προτεινόμενη
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Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης)
• Παρέχει πλήρη προστασία έναντι των αντιποίνων, συμπεριλαμβανομένης της
προσωρινής προστασίας και της προστασίας σε δικαστικές διαδικασίες.
• Απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι παρέχονται στους πολίτες πλήρεις,
ευχερώς προσβάσιμες και ανεξάρτητες συμβουλές.
• Θέτει σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων την υποχρέωση να θεσπίσουν
εσωτερικούς μηχανισμούς καταγγελίας.
• Καθορίζει την υποχρέωση παρακολούθησης των καταγγελιών και ενημέρωσης
καταγγέλλοντος, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

του

• Επιτρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις τις δημόσιες καταγγελίες.
• Προβλέπει την επιβολή κυρώσεων στα πρόσωπα που παρεμποδίζουν ή επιχειρούν να
παρεμποδίσουν την υποβολή καταγγελιών, εφαρμόζουν αντίποινα κατά των
καταγγελλόντων, περιλαμβανομένων κακόβουλων διαδικασιών, και παραβιάζουν το
καθήκον διαφύλαξης του απορρήτου της ταυτότητας του καταγγέλλοντος.
• Προβλέπει παροχή νομικής και οικονομικής βοήθεια στους καταγγέλλοντες, το οποίο
αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την αποτελεσματική προστασία των καταγγελλόντων.
• Επιτρέπει την ισχυρότερη προστασία των εθνικών καταγγελιών, καθώς τα κράτη μέλη
μπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές που ορίζονται
στην οδηγία.
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ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
Ορισμένες διατάξεις της προτεινόμενης Οδηγίας πρέπει να βελτιωθούν, προκειμένου να
εξασφαλιστεί πλήρης και αποτελεσματική προστασία των καταγγελλόντων, σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές, όπως ενδεικτικά:
• Τα κίνητρα ενός καταγγέλλοντος ο οποίος πιστεύει ότι παρέχει αληθείς πληροφορίες δεν
πρέπει να συνδέονται με τη χορήγηση προστασίας.
• Οι εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν να καταγγέλλουν παραβιάσεις του νόμου απευθείας
στις αρμόδιες αρχές.
• Η ταυτότητα των καταγγελλόντων πρέπει να προστατεύεται αποτελεσματικότερα.
• Η Οδηγία πρέπει να περιλάβει και την περίπτωση της ανώνυμης καταγγελίας.
• Οι καταγγέλλοντες πρέπει να δικαιούνται πλήρη αποκατάσταση μέσω οικονομικών και
μη οικονομικών μέσων.
• Πρέπει να ενισχυθεί η αντιστροφή του βάρους απόδειξης.
• Οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να είναι υπεύθυνες για την εποπτεία και την επιβολή
της νομοθεσίας περί whistleblowing.
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• Οι κυρώσεις πρέπει να επεκταθούν σε όλες τις περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία.
• Το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής πρέπει να επεκταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο.
• Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής πρέπει να επεκταθεί, ώστε να συμπεριλάβει τους πρώην
υπαλλήλους και τα πρόσωπα που συνδέονται με έναν καταγγέλλοντα ή κάποιον που
πιστεύεται ότι είναι καταγγέλλων.
• Όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα πρέπει να υποχρεωθούν να καθιερώσουν
εσωτερικούς μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών.
• Οι μηχανισμοί εσωτερικής καταγγελίας πρέπει να περιλαμβάνουν διαδικασίες για την
προστασία των καταγγελλόντων.
• Οι διαδικασίες εσωτερικής καταγγελίας πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρέωση
επιβεβαίωσης της παραλαβής της καταγγελίας του καταγγέλλοντος.
• Η συλλογή και δημοσίευση συνολικών δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία των
μηχανισμών υποβολής καταγγελιών θα πρέπει να είναι υποχρεωτική.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
Παρακάτω παρέχονται λεπτομερέστερες εξηγήσεις για κάθε μια από τις ανωτέρω
συστάσεις.
ΑΡΘΡΑ
ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΔΗΓΙΑΣ
17 παρ. 2

13 παρ. 2

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ

Όροι για την Προστασία των Καταγγελλόντων
Τα
κίνητρα
ενός Το άρθρο πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να
καταγγέλλοντος ο οποίος καταστεί σαφές ότι τα κίνητρα του
πιστεύει
ότι
παρέχει καταγγελλόμενου δεν είναι σχετικά και ότι
αληθείς πληροφορίες δεν ένα πρόσωπο πρέπει να θεωρείται
πρέπει να συνδέονται με τη απροστάτευτο, μόνον αν συνειδητά προβεί
χορήγηση προστασίας.
σε ψευδή καταγγελία.
Μπορεί ακόμη να υποστηριχθεί ότι το
άρθρο είναι περιττό και πρέπει να
απαλειφθεί, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη
στις νομοθεσίες τους περί δυσφήμησης ή
συκοφαντικής δυσφήμησης, προβλέπουν
ήδη κυρώσεις.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να Η υποχρέωση των εργαζομένων να πρέπει
μπορούν να καταγγέλλουν να καταγγείλουν πρώτα εσωτερικά πρέπει
παραβιάσεις του νόμου να απαλειφθεί.
απευθείας στις αρμόδιες
αρχές.
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5 παρ. 1(α)
6 παρ. 2(α)
7 παρ. 1(β)
9 παρ. 1 (γ)
9 παρ. 2
10 (δ)
17 παρ. 1(δ)

-

Μέτρα για την προστασία των καταγγελλόντων από αντίποινα
Η
ταυτότητα
των Δεδομένης της σημασίας της προστασίας
καταγγελλόντων πρέπει να της ταυτότητας του καταγγέλλοντος, η
προστατεύεται
Οδηγία πρέπει να περιλαμβάνει ένα άρθρο
αποτελεσματικότερα.
σχετικά με την υποχρέωση διατήρησης του
απορρήτου
της
ταυτότητας
του
καταγγέλλοντος. Αυτό το άρθρο πρέπει να:
• ισχύει για κάθε πληροφορία
ταυτοποίησης
• απευθύνεται σε κάθε άτομο που
μαθαίνει
την
ταυτότητα
του
καταγγέλλοντος
• ορίζει σαφώς και αυστηρά τις εξαιρέσεις
από την υποχρέωση τήρησης του
απορρήτου.
Η Οδηγία πρέπει να Η Οδηγία πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον
περιλαμβάνει και την τις ακόλουθες πτυχές της ανώνυμης
περίπτωση της ανώνυμης καταγγελίας:
καταγγελίας.
• μια καταγγελία δεν πρέπει να
απορρίπτεται επειδή έγινε ανώνυμα - εάν
παρέχονται επαρκείς πληροφορίες, ο
παραλήπτης της καταγγελίας θα πρέπει να
την
εξετάσει
• πρέπει να παρέχεται πλήρης προστασία
στους
καταγγέλλοντες
που
έχουν
καταγγείλει ανώνυμα και οι οποίοι στη
συνέχεια ταυτοποιούνται.
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15

15 παρ. 5

6

Οι καταγγέλλοντες πρέπει
να δικαιούνται πλήρη
αποκατάσταση
μέσω
οικονομικών
και
μη
οικονομικών μέσων.

Η Οδηγία πρέπει να διευκρινίσει ότι οι
καταγγέλλοντες θα πρέπει να έχουν
πρόσβαση σε ένα πλήρες φάσμα
διορθωτικών μέτρων που θα καλύπτουν
όλες τις άμεσες, έμμεσες και μελλοντικές
συνέπειες οποιασδήποτε βλάβης, με σκοπό
να καταστήσουν το πρόσωπο που
καταγγέλλει εντελώς ασφαλές. Η διάταξη
αυτή πρέπει να περιλαμβάνει μη
εξαντλητικό κατάλογο των διορθωτικών
ενεργειών που πρέπει να είναι διαθέσιμες
για
τους
καταγγέλλοντες,
συμπεριλαμβανομένων μη οικονομικών
μέσων, όπως η επανένταξη, η μετακίνηση
και η αποκατάσταση της άδικης
μεταχείρισης.
Πρέπει να ενισχυθεί η Η Οδηγία πρέπει να περιλαμβάνει ότι, για
αντιστροφή του βάρους να ενεργοποιηθεί η αντιστροφή του
απόδειξης.
βάρους απόδειξης, ο καταγγέλλων πρέπει
να αποδείξει μόνο ότι:

έκανε καταγγελία
και

αντιμετώπισε αρνητική μεταχείριση.
Αποτελεσματική Εφαρμογή και Επιβολή της Νομοθεσίας
Οι αρμόδιες εθνικές αρχές Η Οδηγία πρέπει να απαιτεί από τα κράτη
πρέπει να είναι υπεύθυνες μέλη να ορίζουν μία ή περισσότερες αρχές
για την εποπτεία και την που θα είναι υπεύθυνες για την εποπτεία
επιβολή της νομοθεσίας και την επιβολή της σχετικής νομοθεσίας.
περί whistleblowing.
Αυτές οι αρχές πρέπει να είναι ανεξάρτητες
και διαθέτουν επαρκείς εξουσίες και
πόρους,
για
να
λειτουργούν
αποτελεσματικά.
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17

1

2
3 παρ. (10)

Οι κυρώσεις πρέπει να
επεκταθούν σε όλες τις
περιπτώσεις όπου δεν
πληρούνται οι υποχρεώσεις
που απορρέουν από την
Οδηγία.

Η Οδηγία πρέπει να προβλέπει
αποτελεσματικές,
αναλογικές
και
αποτρεπτικές κυρώσεις για τα νομικά ή
φυσικά πρόσωπα που δεν κατορθώνουν
να:
• δημιουργήσουν εσωτερικούς διαύλους
και διαδικασίες για την υποβολή
καταγγελιών, την παρακολούθηση τους και
την προστασία των καταγγελλόντων
• παρακολουθούν τις καταγγελίες
•
παρέχουν
πληροφορίες
στον
καταγγέλλοντα εντός εύλογου χρονικού
πλαισίου σχετικά με την εξέλιξη της
υποβληθείσας καταγγελίας.
Το Πεδίο Εφαρμογής της Οδηγίας
Το καθ’ ύλην πεδίο Το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας
εφαρμογής πρέπει να πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω, ώστε να
επεκταθεί όσο το δυνατόν συμπεριλάβει όλους τους τομείς της
περισσότερο.
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένων
π.χ.
των
παραβιάσεων των δικαιωμάτων των
εργαζομένων.
Το
προσωπικό
πεδίο Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής της
εφαρμογής πρέπει να Οδηγίας πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω,
επεκταθεί όσο το δυνατόν ώστε να περιλαμβάνει σαφώς τους πρώην
περισσότερο.
εργαζόμενους και το προσωπικό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα νομικά
και φυσικά πρόσωπα που υφίστανται
αντίποινα, επειδή συνδέονται με έναν
καταγγέλοντα ή με κάποιον που
εσφαλμένα
πιστεύεται
ότι
είναι
καταγγέλλων.
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Αιτιολογική
Σκέψη 41

4
5

5

21 παρ. 2

Μηχανισμοί Εσωτερικής και Εξωτερικής Καταγγελίας
Όλοι
οι
φορείς του Η υποχρέωση δημιουργίας εσωτερικών
δημόσιου τομέα πρέπει να καναλιών
καταγγελίας
πρέπει
να
υποχρεωθούν
να εφαρμόζεται σε όλα τα νομικά πρόσωπα
καθιερώσουν εσωτερικούς του δημοσίου, σε τοπικό, περιφερειακό και
μηχανισμούς
υποβολής εθνικό επίπεδο, ενώ θα είναι ανάλογη με
καταγγελιών.
το μέγεθός τους. Τούτο πρέπει να ισχύει
και για τους φορείς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Οι μηχανισμοί εσωτερικής Η υποχρέωση που περιλαμβάνει η Οδηγία
καταγγελίας πρέπει να αναφορικά με την θέσπιση εσωτερικών
περιλαμβάνει διαδικασίες διαδικασιών καταγγελίας πρέπει να
για την προστασία των περιλαμβάνει και διαδικασίες για την
καταγγελλόντων.
προστασία των καταγγελλόντων.
Οι διαδικασίες εσωτερικής Η Οδηγία πρέπει να περιλαμβάνει
καταγγελίας πρέπει να υποχρέωση επιβεβαίωσης της παραλαβής
περιλαμβάνουν υποχρέωση και των εσωτερικών καταγγελιών και όχι
επιβεβαίωσης
της μόνο των εξωτερικών [άρθρο 11 παρ. (2)].
παραλαβής
της
καταγγελίας
του
καταγγέλλοντος.
Η συλλογή και δημοσίευση Η Οδηγία πρέπει να απαιτεί από τα κράτη
συνολικών
δεδομένων μέλη να συλλέγουν και να δημοσιεύουν
σχετικά με τη λειτουργία τακτικά δεδομένα σχετικά τόσο με την
των μηχανισμών υποβολής εσωτερική όσο και με την εξωτερική
καταγγελιών θα πρέπει να καταγγελία (τουλάχιστον στον δημόσιο
είναι υποχρεωτική.
τομέα).
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Η Διεθνής Διαφάνεια, έχοντας ζητήσει εδώ και πολλά χρόνια μια ολοκληρωμένη προστασία
των καταγγελλόντων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρεί σε κάθε περίπτωση το
Σχέδιο Οδηγίας ως ένα ευπρόσδεκτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η προτεινόμενη
οδηγία θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πριν εγκριθεί. Η Διεθνής Διαφάνεια παροτρύνει τα εν λόγω
θεσμικά όργανα να προωθήσουν και να ενισχύσουν τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στην
προτεινόμενη Οδηγία, καθώς τούτη περνάει μέσα από τη νομοθετική διαδικασία, ώστε να
διασφαλισθεί ότι θα συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές,
σύμφωνα και με τις συστάσεις που έχει διατυπώσει η Διεθνής Διαφάνεια στις «Διεθνείς
Αρχές της για τη Νομοθεσία περί των Καταγγελλόντων (Whistleblowers)»1 και στον «Οδηγό
Βέλτιστης Πρακτικής για τη Νομοθεσία περί των Καταγγελλόντων (Whistleblowers)»2.

1

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/international_principles_for_whistleblower_legislation

2

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/best_practice_guide_for_whistleblowing_legislation
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