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➢Mε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021,
το 4th Compliance Conference (4ο Συνέδριο Κανονιστικής Συμμόρφωσης) με
τίτλο «Building the Compliance Function of the New Era», που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών
Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) σε συνεργασία με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Διεθνούς Ένωσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ICΑ), της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών Επιχειρήσεων, της
Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών και της Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS).

➢ To Συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή διά ζώσης στο Wyndham Grand Athens και διαδικτυκά
μέσω της virtual platform της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ενώ τον ρόλο του συντονιστή, ήταν ο δημοσιογράφος
και δικηγόρος Αντώνης Παπαγιαννίδης. Το Συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 280
συμμετέχοντες, στην πλειοψηφία τους, στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης, δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι
και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων. Διακεκριμένοι εκπρόσωποι του διεθνούς και εγχώριου χώρου της
κανονιστικής συμμόρφωσης, αλλά και ακαδημαϊκοί και καταξιωμένοι επαγγελματίες του επιχειρηματικού
κόσμου ανέλυσαν τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τα κανονιστικά πλαίσια όπως αυτά επιβάλλονται από τις
κατά περίπτωση Αρμόδιες Αρχές.
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The Conference in Numbers
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293+Συμμετέχοντες

75 με φυσική παρουσία

218 live streaming
156 Peak viewers



Conference Platform
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Conference Photos
More Photos
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https://edu.nb.org/4th-compliance/


Συντονιστής

Αντώνης Παπαγιαννίδης

Δικηγόρος-Δημοσιογράφος
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Χαιρετισμός εκ μέρους της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Τζίνα Παπαντωνοπούλου – Καρατζά
Εκδότρια, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΛΒΙΟΘΗΚΗ

Χαιρετισμός εκ μέρους του ΣΕΚΑΣΕ

Βαγγέλης Τσεκρέκος
Πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
Ελλάδος.

https://www.youtube.com/watch?v=5iqo-_IueXw&list=PLWBKX82iOVgVeHywTKJ1smd0xHQTe-fu-&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=mQi9PyQVQzY&list=PLWBKX82iOVgVeHywTKJ1smd0xHQTe-fu-&index=2


1st Session: Virtual Assets
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➢ Στο πλαίσιο της 1ης ενότητας με τίτλο «Virtual Assets», η Τζένη Γιωτάκη, Νομικός στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μίλησε για τον ρόλο των κρυπτοστοιχείων στη

νομιμοποίηση των εσόδων. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι η FATF σε πρόσφατη έρευνα της επισημαίνει ότι τα κρυπτοστοιχεία ενθαρρύνουν την καινοτομία, βελτιώνουν την

αποτελεσματικότητα και την χρηματοπιστωτική ένταξη αλλά δημιουργούν και νέες ευκαιρίες για ξέπλυμα και έγκλημα. Η Αναστασία Στάμου, Αντιπρόεδρος Β’ της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς αναφέρθηκε στα ζητήματα εποπτείας που προκύπτουν από την ύπαρξη των κρυπτονομισμάτων. «Η ευκολότερη συγκάλυψη της προέλευσης και του

προορισμού τους και η δυνατότητα μεταφοράς και αποθήκευσης εκτός του ρυθμιζόμενου χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθιστούν τα κρυπτονομίσματα, «ιδανικά» μέσα για

τη διενέργεια παράνομης δραστηριότητας, μη δυνάμενης, συχνά, να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά.», υπογράμμισε η κα Στάμου. Στη συνέχεια ο

κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου επεσήμανε ότι η έλλειψη

υποκείμενης απαίτησης, η έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου και η έλλειψη επίσημης δομής διακυβέρνησης και ελέγχου, αποτελούν τις βασικές πηγές κινδύνου των virtual assets.

Η 1η ενότητα έκλεισε με την ομιλία του κ. Γιάννη Δρακούλη, Επικεφαλής του Τμήματος ειδικών ερευνών και εταιρικής συμμόρφωσης της ΕΥ Ελλάδος, ο οποίος εξέτασε το

φαινόμενο των εποχών των περιβόητων κρυπτονομισμάτων, πώς δουλεύουν, η διαβόητη χρήση τους για έκνομες, άνομες, παράνομες ενέργειες, ιδίως στο ξέπλυμα μαύρου

χρήματος και πόσο λαμπρό είναι το μέλλον τους. «Είναι γεγονός ότι το bitcoin δεν υπόκειται στον έλεγχο καμίας κεντρικής τράπεζας, καμίας κυβέρνησης και καμίας αρχής. Η

αινιγματική τεχνολογία στην οποία στηρίζεται, η μυστικότητά του, η αδιαφάνεια που το χαρακτηρίζει και η συνεπακόλουθη παντελής έλλειψη ρυθμίσεων, προσελκύει μερίδα

χρηστών internet που γοητεύονται από την απουσία κάποιας τράπεζας, κάποιο άνοιγμα λογαριασμού, χαρτούρα, δικαιολογητικά και υπογραφές κ.λπ.», τόνισε ο κ. Δρακούλης.

https://www.youtube.com/watch?v=-Er4kgELna4&list=PLWBKX82iOVgVeHywTKJ1smd0xHQTe-fu-&index=26


2nd Session: Anti-money laundering issues / Sanctions
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➢ Τη σκυτάλη παρέλαβε, ως keynote ομιλητής, ο Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ICA) Pekka Dare, αναλύοντας τις διεθνείς τάσεις και

εξελίξεις στη διαχείριση του κινδύνου μη συμμόρφωσης και πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα.

➢ Η 2η Ενότητα έριξε φως στα ειδικότερο ζήτημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και των κυρώσεων που συνεπιφέρουν. Την εμπειρία του στο θέμα μοιράστηκε με το

κοινό ο Νίκος Ασκοτίρης, Senior Counsel στη Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες, ο οποίος έκανε μια σύντομη αποτίμηση της εξέλιξης του πλαισίου AML της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως μετά τη θέση σε ισχύ της AML. Συμπερασματικά ανέφερε ότι ζητήματα εφαρμογής τίθενται και θα εξακολουθήσουν να τίθενται όσο συνεχίζεται η

μάχη κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Παππάς, Head of Transparency & Regulatory Monitoring Group Compliance General Division στη Eurobank

και η Βασιλική Τζοβλά, Γενική Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρουσίασαν την πλατφόρμα egov

EKYC και την εμπειρία από χώρες της ΕΕ και την Ελλάδα κατά το πρώτο 6μηνο λειτουργίας της εφαρμογής. Έδειξαν δε ότι όχι μόνο μέσα από την κανονιστική συμμόρφωση

μιας εταιρίας, αλλά μέσα από την εφαρμογή των τεχνολογικών εξελίξεων και των νόμων, μπορεί η συμμόρφωση μιας τράπεζας ή ενός άλλου Οργανισμού να είναι και

αποτελεσματική και αποδοτική για τον ίδιο τον Οργανισμό, είτε είναι πολίτης, όταν μιλάμε για το ελληνικό δημόσιο, είτε είναι πελάτης μιας τράπεζας ή ενός άλλου

Οργανισμού. Τέλος, πώς το ελληνικό δημόσιο μπορεί να κινηθεί ταχύτατα και να εκμεταλλευτεί τις τεχνολογίες και τη νομοθεσία και να δώσει πολύ αποτελεσματικές λύσεις

στον πολίτη. Η Saskia Rietbroek, Executive Director στην Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS), αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο των κυρώσεων

παραθέτοντας και case studies από τη διεθνή αγορά. «Η ύπαρξη ενός προγράμματος κανονιστικής συμμόρφωσης όχι μόνο μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή παραβιάσεων

κυρώσεων, αλλά μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση των πιθανών κυρώσεων σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν παραβιάσεις.», είπε συμπερασματικά. Η

ενότητα ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Σπύρου Γκούμα, Compliance Executive, ο οποίος ανέλυσε επιλεκτικά υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από την παγκόσμια

αγορά και τόνισε ότι τόσες προσπάθειες που έχουν γίνει εδώ και τόσες δεκαετίες, τα αποτελέσματα που έχουμε να δείξουμε από πλευράς κοινωνικής αποδοχής και κυρίως

από πλευράς καταστολής του ξεπλύματος χρήματος είναι πενιχρά.

https://www.youtube.com/watch?v=5QPYhdex_6c&list=PLWBKX82iOVgVeHywTKJ1smd0xHQTe-fu-&index=27


3rd Session: Corruption and Financial Crime
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• Στην 3η Ενότητα «Διαφθορά και Οικονομικό Έγκλημα» αναλύθηκε ο ρόλος του Ευρωπαίου Εισαγγελέα στην καταπολέμηση της διαφθοράς ενόψει της αυξητικής ροής των αναπτυξιακών 
κεφαλαίων, με εισηγήτρια την Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέα κυρία Πόπη Παπανδρέου, η οποία επεσήμανε στην ομιλία της ότι η διασυνοριακή διάσταση τόσο των εν γένει 
εγκληματολογικών φαινομένων, ιδίως δε των εγκλημάτων διαφθοράς, όσο και της αντιμετώπισής τους αποτελεί μια πραγματικότητα που καλεί την κοινότητα των κρατών να αντιδράσουν 
νομοθετικά και να προβούν σε μια συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια αναχαιτίσεώς τους. Η θέσπιση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπήρξε αναμφίβολα ένα μεγάλο βήμα —ίσως το 
σημαντικότερο— στην πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και Δικαιοσύνης.

• Ακολούθησε μια αξιολόγηση της εικοσαετούς εφαρμογής της Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α. για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας, θεματική που προσεγγίστηκε από τον Άγγελο Μπίνη, διοικητή της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ο βασικότερος λόγος που ασχολούμαστε με αυτές τις αξιολογήσεις έγκειται στο γεγονός ότι αυτές είναι οι εκθέσεις που διαβάζουν οι πιθανοί επενδυτές, είτε είναι 
ιδιώτες, είτε επιχειρηματικοί όμιλοι. Επιπλέον αυτές οι αξιολογήσεις επηρεάζουν το ranking της Ελλάδας στους δείκτες που όλοι διαβάζουν για το risk assessment.

• Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μαυρωτάς, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμούς παρουσίασε ελληνικό νομικό πλαίσιο κατά της χειραγώγησης των αθλητικών διαγωνισμών (match fixing) και πιο 
συγκεκριμένα την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.) που απορρέει από το άρθρο 13 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Χειραγώγηση των Αθλητικών 
Διοργανώσεων (Σύμβαση Magglingen/Macolin) και αποτελεί το βασικότερο εργαλείο εφαρμογής της εν λόγω Σύμβασης. Σκοπός της είναι ο εθνικός συντονισμός των αρμόδιων φορέων και η 
διεθνής συνεργασία.

• Ο Γεώργιος Τζιάρος, Financial Advisory Manager στη Deloitte Greece και ο Βασίλειος Γεωργόπουλος, Financial Advisory Senior Manager στη Deloitte Greece οι οποίοι ανέλυσαν το ζήτημα του 
«αόρατου» ψηφιακού εχθρού που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις στην ψηφιακή εποχή. Όπως τόνισαν οι ομιλητές, οι αόρατες απειλές προέρχονται είτε από εξωτερικούς 
τρίτους κακόβουλους επιτιθέμενους, είτε από εσωτερικές απειλές από κακόβουλος εργαζόμενους, με τις τελευταίους, στις περισσότερες των περιπτώσεων, να είναι πιο δύσκολο να 
εντοπιστούν, μιας και ο εργαζόμενος θα καλύψει τα ίχνη της κακόβουλης πράξης, λόγω της γνώσης που έχει για των τρόπο λειτουργίας της εταιρίες και των αδυναμιών της.

• Τέλος, ο συνιδρυτής της Fraud Line Whistleblowing Services, Βασίλης Σταματόπουλος μας ανέλυσε τους βασικούς πυλώνες για την υλοποίηση ενός επιτυχημένου συστήματος whistleblowing
μέσω του τριπτύχου πολιτική/διαδικασίες, εκπαίδευση προσωπικού και online πλατφόρμα αναφορών.

https://www.youtube.com/watch?v=ST2hrk8ZqeI&list=PLWBKX82iOVgVeHywTKJ1smd0xHQTe-fu-&index=28


4th Session: 4th Session: Data Privacy 
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• Την 4η Ενότητα, με τη θεματική «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Data Privacy)», άνοιξε ο Απόστολος Βόρρας, εταίρος και επικεφαλής Data Protection & Digital Technologies στη Δικηγορική
Εταιρεία Κοϊμτζόγλου-Μπακάλης-Βενιέρης-Λεβέντης (KBVL), ο οποίος ασχολήθηκε με τα διδάγματα και τις προκλήσεις που τα τρία και πλέον έτη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την
Προστασία Δεδομένων έχουν αναδείξει. Ένα από τα πιο δύσκολα ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιον, αναδεικνύεται αυτό της συμμόρφωσης, ιδίως όταν δεν υπάρχει εσωτερικός και εξωτερικός
έλεγχος και εποπτεία, με αποτέλεσμα οι διοικήσεις των επιχειρήσεων να είναι σε πλάνη και να θεωρούν ότι όλα είναι καλώς καμωμένα στο εσωτερικό τους ενώ η πραγματικότητα είναι
τελείως διαφορετική. Στη συνέχεια από την πλευρά της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο Δρ. Γεώργιος Ρουσόπουλος, Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής ΕΕΠ και ICT Auditor,
εστίασε στην αξιολόγηση του κινδύνου και τις υποχρεώσεις των εταιριών ως υπεύθυνων επεξεργασίας και στη στάση της εποπτικής Αρχής. Τόνισε δε ότι η Αρχή δεν έχει ως στόχο να
λειτουργεί κυρωτικά, αλλά να βοηθήσει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση των κινδύνων και στον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων. Από την πλευρά του
practitioner ο Δρ. Γρηγόρης Λαζαράκος, Διαχειριστής Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία L&L Law Firm και Πιστοποιημένος Νομικός Εμπειρογνώμονας για την προστασία δεδομένων (CEPE L PS)
στο γερμανικό Φορέα Πιστοποίησης European Privacy Seal GmbH (EuroPriSe), ανέλυσε περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων και επεσήμανε ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις θα
πρέπει να γίνει ανακοίνωση της παραβίασης στα επηρεαζόμενα πρόσωπα στην οποία να γίνεται σύντομη περιγραφή της φύσης της παραβίασης, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του
υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO), περιγραφή των ενδεχόμενων συνεπειών της παραβίασης και περιγραφή των μέτρων που ελήφθησαν από την εταιρία για την αντιμετώπιση της
παραβίασης, καθώς και, όπου ενδείκνυται, μέτρων για την άμβλυνση ενδεχόμενων συνεπειών της.

• Ακολούθησε η αναφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την εξωτερική ανάθεση σε τρίτα μέρη και τη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους cloud, θέμα που προσεγγίστηκε
από την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), Αθηνά Μπούρκα και τη Νομικό και Ευρωπαία Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
(EDPS), Εύη Χατζηλιάση. Η ενότητα έκλεισε με την Δρ. Ζωή Καρδασιάδου, Νομική Σύμβουλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαφώτισε τις πτυχές των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης με
βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Regulation).

https://www.youtube.com/watch?v=QqnkUcKNkuo&list=PLWBKX82iOVgVeHywTKJ1smd0xHQTe-fu-&index=29


5th Session: A. The compliance function as a component of the corporate governance system

12

➢ Το πρώτο μέρος της 5ης και τελευταίας Ενότητας άνοιξαν η Σοφία Ζιάκα, Senior Manager, Governance, Risk & Compliance (GRC) στην PwC Greece και ο Αντώνιος Γκιόκας, Senior Manager, Entity

Governance & Business Recovery στην M. Psylla - V. Vizas - G. Katrinakis Law Firm, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο στήσιμο του περιεχομένου μιας σύγχρονης λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης

υπό το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. «Ο συνδυασμός της νομικής και της επιχειρηματικής λειτουργίας του compliance έρχεται και δένει με τον ρόλο του νομικού συμβούλου και είναι

άρρηκτα συνδεδεμένα. Είναι μια σχέση που πρέπει να τη βλέπουμε και να την ερμηνεύουμε ως παραγωγικά συμβιωτική γιατί έτσι παράγεται αξία για την εταιρία», ανέφερε στο κλείσιμο της

ομιλίας ο κ. Γκιόκας.

➢ Τη σκυτάλη πήρε ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ και Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου στη Lamda Development, κ. Χάρης Κυριαζής, ο οποίος υπέβαλε μία Μεθοδολογική Πρόταση για το εύρος

της κάλυψης και το πλάνο της δράσης της κανονιστικής συμμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι δουλειά τις κανονιστικής συμμόρφωσης είναι να προσδιορίσει και να αποτυπώσει τα

πεδία βάσει συγκεκριμένης ανάλυσης, να προσδιορίσει ποιος μπορεί έγκυρα να διαβεβαιώσει για τη συμμόρφωση σε καθένα από αυτά, και να βεβαιωθεί ότι γίνονται οι σχετικές αναθέσεις, να

χειριστεί να «ορφανά» πεδία, προτείνοντας πολιτικές & διαδικασίες καθώς και ελεγκτές αυτών και να ενημερώνει τακτικά για τα συμπεράσματα το ΔΣ και τους μετόχους.

https://www.youtube.com/watch?v=RMigVqOgtpk&list=PLWBKX82iOVgVeHywTKJ1smd0xHQTe-fu-&index=30
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➢ Την έναρξη του δεύτερου μέρους της 5ης Ενότητας σηματοδότησε η εισήγηση της Ελένης Βώκου, Οικονομολόγου, Εκπροσώπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Joint Committee Sub-
Committee on Consumer Protection and Financial Innovation (JC SC CPFI) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ESMA, EBA, EIOPA), η οποία παρέθεσε το νέο πλαίσιο περί ESG (SFDR), ένα πακέτο
νομοθετικών πράξεων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Οι νομοθετικές αυτές πράξεις αποτελούν σημαντικό εργαλείο
στην προσπάθεια αναπροσανατολισμού των ροών κεφαλαίων προς αειφόρες επενδύσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

➢ Συνέχισαν ο Αργύρης Οικονόμου, Γεν. Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης στη ΔΕΗ Α.Ε. και η Αλεξάνδρα Σταυρινού, Διευθύντρια Συμμόρφωσης στη ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίοι
μοιράστηκαν τις γνώσεις τους από την Εμπειρία της ΔΕΗ στη Συμμόρφωση (κατά τη μετάβαση από το CSR στο ESG) ως πτυχή του Συστήματος ελέγχου (GRC). Οι κυριότερες προκλήσεις που
αντιμετώπισαν σε αυτή τη διαδρομή ήταν η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών, τα ερμηνευτικά ζητήματα – Ασφυκτικές προθεσμίες (εγκύκλιοι – νέος κώδικας), η μετεξέλιξη των ήδη
υπαρχόντων επιχειρησιακών κανονισμών σε αυτόνομες πολιτικές ή η εκ νέου ανάπτυξη νέων κανονισμών και πολιτικών ενσωματώνοντας τις επιχειρησιακές διαδικασίες, οι επικαλύψεις
αρμοδιοτήτων η εκπαίδευση και η επικοινωνία και η ενσωμάτωση στην εταιρική κουλτούρα και οι αντιδράσεις.

➢ To Συνέδριο έκλεισε με την ομιλία του ο Άρης Δημητριάδης, Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης στον Όμιλο ΟΤΕ, ο οποίος ανέλυσε
τα ζητήματα που προκύπτουν όταν η Κανονιστική Συμμόρφωση και η Ηθική συναντούν την Περιβαλλοντική και Κοινωνική Διακυβέρνηση (Compliance & Ethics meets ESG).

https://www.youtube.com/watch?v=Krw2xkiwkXk&list=PLWBKX82iOVgVeHywTKJ1smd0xHQTe-fu-&index=31
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