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 Επισκόπηση 

Η προστασία των πληροφοριοδοτών δηµοσίου συµφέροντος συµβάλλει θεµελιωδώς 
στην αποκάλυψηφαινοµένων δωροδοκίας, κατάχρησης δηµοσίων πόρων, απάτης και 
άλλων πράξεων διαφθοράς. Αντιστρόφως, ο κίνδυνος εµφάνισης φαινοµένων 
διαφθοράς ενισχύεται όπουοι πρωτοβουλίεςαποκάλυψης τέτοιων φαινοµένωνδεν 
τυγχάνουν προστασίας και υποστήριξης. Η προστασία των πληροφοριοδοτών 
δηµοσίου συµφέροντος, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα είναι εποµένως 
αναγκαία για την προώθηση µιας νοοτροπίαςδιαφάνειας και ακεραιότητας. Στο 
περιβάλλοναυτό, οι εργαζόµενοι διαθέτουν γνώση όχι µόνο της διαδικασίας υποβολής 
αναφορών αλλά και εµπιστοσύνη στη διαδικασία αυτή. Από την πλευρά τους οι 
επιχειρήσεις προλαµβάνουν και εντοπίζουν ευκολότερα και αποτελεσµατικά περιστατικά 
δωροδοκίας στις εµπορικές τους συναλλαγές. Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω 
παραµέτρους, τον Ιούλιο 2017 συγκροτήθηκε νοµοπαρασκευαστική επιτροπή στης 
Ελλάδα µε σκοπό τη σύνταξη ενός ολοκληρωµένου και αυτοτελούς νοµικού πλαισίου 
προστασίας. 

Οι συγκεκριµένες ηµερίδες εργασίας εντάσσονται στο Πρόγραµµα Τεχνικής Υποστήριξης 
Ελλάδας-ΟΟΣΑ: Τεχνική Υποστήριξη για την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς στην 
Ελλάδα. Με αναφορά στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς 
(ΕΠ∆Κ∆), οι Ηµερίδες σκοπεύουν να παρέχουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα µια 
ολοκληρωµένη δηµόσια συζήτησηγια την ανάπτυξη και διαµόρφωση ενός 
αποτελεσµατικού πλαισίου προστασίας των πληροφοριοδοτών δηµοσίου συµφέροντος 
στην Ελλάδα. Σε αυτήν την κατεύθυνση, θα παρουσιαστούν η«Τεχνική Πρόταση του 
ΟΟΣΑ για την Ανάπτυξη του Νοµικού Πλαισίου Προστασίας των πληροφοριοδοτών 
∆ηµοσίου Συµφέροντος» και οι«Κατευθυντήριες Γραµµές Προστασίας των 
Πληροφοριοδοτών ∆ηµοσίου Συµφέροντος για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις». 

Οι ηµερίδες εργασίας διοργανώνονται από τον ΟΟΣΑ σε συνεργασία µε την Γενική 
Γραµµατεία κατά της ∆ιαφθοράς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συζητήσεις και τα 
αποτελέσµατα των ηµερίδων θα συµβάλουν στην πρωτοβουλία των ελληνικών αρχών 
να θεσµοθετήσουν ένα ολοκληρωµένο και αποτελεσµατικό νοµοθετικό και ρυθµιστικό 
πλαίσιο για την προστασία των πληροφοριοδοτών δηµοσίου συµφέροντος. 
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 Ηµέρα 1η, 23 Οκτωβρίου 
 
Προστασία µαρτύρων δηµοσίου συµφέροντος στην Ελλάδα – 
∆ιεθνικές πρακτικές 

09:30-10:00 Εγγραφή και καφές καλωσορίσµατος  

10:00 - 10:30 Εισαγωγική συνεδρία 

Κεντρικός 
Οµιλητής 

 
Καθηγητήςκ. Τριανταφύλλου, Πρόεδρος της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής 
 

10:30 – 12:30 1ηΣυνεδρία:Αναπτύσσονταςτονοµικόπλαίσιοπροστασίας των 
πληροφοριοδοτών δηµοσίου συµφέροντος 

 

 

 

 

 

 

Συντονιστής 

H Ελλάδα βρίσκεται µελετά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου νοµικού καιρυθµιστικού 
πλαισίου για την προστασία των πληροφοριοδοτών τόσο στον δηµόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τοµέα. Η προστασία των πληροφοριοδοτών είναι απαραίτητη για την 
ενθάρρυνση των αποκαλύψεων επιλήψιµων συµπεριφορών, συµπεριλαµβανοµένης 
της διαφθοράς, και για την ανάπτυξη µιας κουλτούρας λογοδοσίας και ακεραιότητας. 
Η συνεδρία θα συζητήσει το υφιστάµενο καθεστώς προστασίας στην Ελλάδα, τις 
προσπάθειες της ελληνικής πολιτείας για την αναβάθµιση του πλαισίου αυτού καθώς 
και τις προτάσεις του ΟΟΣΑ πάνω στο θέµα.  

 

• Εκπρόσωπος ΟΟΣΑ 

Οµιλητές  
• Αναστάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας(TBC) 
• DavidLewis, Καθηγητής Εργατικού ∆ικαίου, MiddlesexUniversity 
• MarieTerracol,∆ιευθύντρια του Προγράµµατος Προστασίας Πληροφοριοδοτών 

της ΜΚΟ «∆ιεθνής ∆ιαφάνεια» 
• Tom Devine,∆ιευθυντήςΝοµικήςΥπηρεσίας, Government Accountability 

Project 
• Ζέτα Γεωργιάδου, Αναπληρώτρια Προϊστάµενος, ∆ιεύθυνση Θεµάτων 

∆ικαιοσύνης και Καταναλωτών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

12:30 - 13:30 Γεύµα 
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13:30 – 15:00 2ηΣυνεδρία: 
Εµπειρίεςάλλωνκρατώνκατάτησύνταξηνοµικούπλαισίουπροστασίαςτων 
πληροφοριοδοτών δηµοσίου συµφέροντος 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντονιστής 

Αν και δεν υφίσταται ένας γενικά αποδεκτός ορισµός της έννοιας του πληροφοριοδότη, 
η ανάγκη προστασίας τους αναγνωρίζεται από την πλειονότητα των διεθνών 
συµβάσεων για την διαφθορά στις οποίες έχει προσχωρήσει η Ελλάδα. Το υφιστάµενο 
διεθνές νοµικό πλαίσιο απαιτεί από τις χώρες να παίρνουν όλα τα αναγκαία µέτρα 
προκειµένου να παρέχουν προστασία σε άτοµα που αποκαλύπτουν καλή τη πίστει και 
για εύλογη αιτία επιλήψιµες συµπεριφορές στις αρχές επιβολής του νόµου. Η ίδια 
προστασία απαιτείται και  µια πληθώρα κειµένων «ήπιου δικαίου». Επιπλέον πολλές 
χώρες έχουν ενσωµατώσει στην εσωτερική έννοµη τους τάξη τις παραπάνω διεθνείς 
καλές πρακτικές. Η συνεδρία θα αναδείξει τις παραπάνω καλές πρακτικές µε στόχο την 
ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου νοµικού και ρυθµιστικού πλαισίου για την προστασία 
των πληροφοριοδοτών στην Ελλάδα. 

 

• Εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ 

Οµιλητές   
• NaitidelSante,Υπουργείο Εργασίας, Σουηδία 
• VainiusŠarmavičius,Αναπληρωτής ∆ιευθυντής ∆ιοικητικής και Ποινικής 

∆ικαιοσύνης, Υπουργείου ∆ικαιοσύνης της Λιθουανίας 
• Α. Βασιλείου,Εκπρόσωπος της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής 

15:00 - 15:30 ∆ιάλειµµα-Καφές 

15:30 – 17:00 3ηΣυνεδρία: 
Αρχέςπροστασίαςτωνπληροφοριοδοτώνδηµοσίουσυµφέροντος- 
παραδείγµατα αλλοδαπών αρχών 

 

 

 

 

 

 

 

Συντονιστής 

Προκειµένου το νοµικό πλαίσιο για την προστασία των πληροφοριοδοτών δηµοσίου 
συµφέροντος να επιτρέψει σε όλο και περισσότερους πληροφοριοδότες να προβούν 
σε αποκαλύψεις θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα εργαλεία και συστήµατα 
που θα επιτρέψουν την αποτελεσµατική εφαρµογή του. Τα συστήµατα αυτά θα πρέπει 
όχι µόνο να διασφαλίσουν την εφαρµογή του νοµικού πλαισίου αλλά και όσο δυνατό 
την ευρύτερη διάδοση του. Για παράδειγµα, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν 
στήριξη σε επιχειρήσεις για τη θέσπιση και λειτουργία αποτελεσµατικών µηχανισµών 
εσωτερικού συναγερµού, αλλά και για την εξασφάλιση αποτελεσµατικής προστασίας 
σε όσους δέχονται απειλές ή υπόκεινται σε αντίποινα. Η συνεδρία θα εξετάσει 
παραδείγµατα αλλοδαπών αρχών που επιτελούν τις παραπάνω λειτουργίες. 
 

• Εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ 

Οµιλητές  
• ΚαλλιόπηΖούβια, Ειδική Επιστήµονας, Συνήγορος του Πολίτη 
• ΕκπρόσωποςτουUSSEC (Securities and Exchange Commission) 

17:00– 17:30 Καταληκτικές Παρατηρήσεις 
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 Ηµέρα 2η, 24 Οκτωβρίου 
 
Προστασίατωνπληροφοριοδοτώνδηµοσίουσυµφέροντοςστονιδιωτικότ
οµέα – Κατευθυντήριες γραµµές για τις ελληνικές εταιρίες 

09:15-9:45 Εγγραφήκαικαφέςκαλωσορίσµατος 

9:45 - 10:30 Εισαγωγικά Σχόλια 

Κεντρικοί 
Οµιλητές 

• Μαρίνα Σπυριδάκη, ∆ιευθύντρια Τοµέα Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος και 
Ρυθµιστικών Πολιτικών, Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών 

10:30 – 12:00 4ηΣυνεδρία: 
Σχεδιάζονταςέναπροστατευτικόεσωτερικόµηχανισµόαναφοράς-ποιος, 
πότε, γιατίκαιπώςµπορείναπροστατευθεί; 

 

 

 

 

 

 

 

Συντονιστής 

Καθώς αυξάνεται η έµφαση που δίνεται στην καθιέρωση µηχανισµών αναφοράς, οι 
µηχανισµοί εσωτερικού συναγερµού στις επιχειρήσεις έχουν καταστεί ουσιώδης για να 
την αποκάλυψηεπιλήψιµων και καταχρηστικών συµπεριφορών που διαφορετικά θα 
έµεναν στο σκοτάδι. Οι εργαζόµενοι πρέπει να αισθάνονται ότι έχουν την εξουσία να 
αναφέρουν παρατυπίες, ενώ οι εταιρείες πρέπει από την πλευρά τους να λαµβάνουν 
όλα τα απαραίτητα µέτρα για να διατηρούν την ανωνυµία των εργαζοµένων που 
προβαίνουν σε αποκαλύψεις. Η συνεδρία θα εξετάσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
και την απαραίτητη υποδοµή που είναι αναγκαίες για την θέσπιση και λειτουργία ενός 
εσωτερικού µηχανισµού συναγερµού. 

 

• Εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ 

• Παρουσίαση του Σχεδίου Κατευθυντήριων Γραµµών και των αποτελεσµάτων 
της Έρευνας του ΟΟΣΑγια τα µέτρα προστασίας των πληροφοριοδοτών 
δηµοσίου συµφέροντος 

Οµιλητές  

• Tom Devine,∆ιευθυντήςΝοµικήςΥπηρεσίας, Government Accountability 
Project 

• Ελένη Παπαπάνου, ∆ιευθύντρια Νοµικών Υποθέσεων, ΤΙΤΑΝ 
• Ειρήνη Κεφαλογιάννη, ∆ιευθύντρια Νοµικών Υποθέσεων Ελλάδας και Κύπρου, 

Coca-Cola 3Ε 

• LisettevanEenennaam, ΝοµικήΣύµβουλοςΑκεραιτότητας, ABBGroup 

12:00–12:30 ∆ιάλειµµα-Καφές 
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12:30 – 13:30 5ηΣυνεδρία: Παρουσίαση, ανάλυση καιαξιολόγησητων εσωτερικών 
µηχανισµών και δοµών αναφοράς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντονιστής 

Ο µηχανισµός εσωτερικού συναγερµού µιας επιχείρησηςθα πρέπει να παρακολουθείται 
τακτικά και τα δεδοµένα που συλλέγονται από τις καταγγελίες πρέπει να 
ενσωµατώνονται συστηµατικά στη µακροπρόθεσµη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου 
της εταιρείας κατά της διαφθοράς. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική λειτουργία 
των µηχανισµών αυτών, είναι αναγκαία η κατάρτιση τόσο των διαχεόντων των 
µηχανισµών εσωτερικού συναγερµού όσο και η εκπαίδευση των εργαζοµένων που 
καταφεύγουν σε αυτούς. Επιπλέον, θα πρέπει να κοινοποιείται ευρέως ότι η εξέταση των 
καταγγελιών γίνεται µε όρους εµπιστευτικότητας και διασφάλισης της προστασίας κατά 
των αντιποίνων ώστε να καλλιεργείτε ένα κλίµα εµπιστοσύνηςπρος την διαδικασία 
εσωτερικών αναφορών. Η συνεδρία θα εξετάσει τις µεθόδους και τις βέλτιστες 
πρακτικές σχετικά µε τις στρατηγικές επικοινωνίας εντός της επιχείρησης, την κατάρτιση 
των διαχειριστών και των εργαζοµένων σχετικά µε τους µηχανισµούς εσωτερικού 
συναγερµού. 

 

• Εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ 

Οµιλητές   
• David Lewis, ΚαθηγητήςΕργατικού∆ικαίου, Middlesex University 
• Βασίλης Σταµατόπουλος, Ιδρυτής της FraudLine 
• Εκπρόσωπος τουOTEή της Τράπεζας Πειραιώς(TBC) 

13:30 - 14:30 Γεύµα 
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14:30 – 15:30 6ηΣυνεδρία: Προστασίαδεδοµένωνκαιπροστασία 
πληροφοριοδοτώνδηµοσίουσυµφέροντος: Εµπιστευτικότητα, Γενικός Κανονισµός της ΕΕ 
για την Προστασία ∆εδοµένων και εσωτερικοί µηχανισµοί αναφοράς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντονιστής 

Η Ελλάδα αναµένεται να ενσωµατώσει σύντοµα τον Γενικό Κανονισµό για την 
Προστασία ∆εδοµένων της ΕΕ (2018). Εντούτοις, ήδη από το 1997 έχει ενσωµατώσει µε 
νόµο τηνΟδηγία 95/46 της ΕΕ για την Προστασία των ∆εδοµένωνΠροσωπικού 
Χαρακτήρα. Σύµφωνα µε τον παραπάνω νόµο, µια εταιρεία οφείλει να γνωστοποιήσει 
την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα την έναρξη επεξεργασίας 
δεδοµένων (π.χ. όταν αποφασίζει να λειτουργήσει έναν µηχανισµό εσωτερικού 
συναγερµού). Μια επιχείρηση πρέπει επίσης να ζητήσει έγκριση από της Αρχής πριν 
από τη διαβίβαση εκτός της ΕΕ δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται 
µέσω του µηχανισµού της . Το 2008 η Αρχή, µε την υπ 'αριθµ. 14/2008 απόφαση, 
κήρυξε για πρώτη φορά παράνοµο τον µηχανισµό ελληνικής εταιρείας και επέβαλε 
κύρωση για µη τήρηση των κανονισµών και διαδικασιών που προβλέπονται στην 
ελληνική και ενσωσιακή έννοµη τάξη. Το πρόστιµο αυτό θα ήταν σηµαντικά υψηλότερο 
αν οι κυρώσεις επιβάλλονταν στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισµού. Η συνεδρία αυτήθα 
ενηµερώσει τις ελληνικές εταιρείες για το νέο πλαίσιο καθώς και για τις υποχρεώσεις 
που συνοδεύουν τον ΓενικόΚανονισµό. 

 

• Εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ 

Οµιλητές  
• ΦερενίκηΠαναγοπούλου-Κουτνατζή,Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα 
• VigjilencaAbaziΑναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νοµική 

Σχολή,MaastrichtUniversity(Videopresentation) 
• RenzoMarchini,Εταίρος, Ιδιωτικότητα, Ασφάλεια και Πληροφόρηση,Νοµική 

ΕταιρείαFieldfisher(TBC) 
• Εκπρόσωπος της ΕΕ 

 

15:30 – 17:00  Υπόθεσηεργασίας: 
Πώςναχειριστείτεµιααναφοράπληροφοριοδότηδηµοσίουσυµφέροντοςεντός 
της εταιρίας σας 

Συντονιστής • Εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ 

  

17:00 Καταληκτικές Παρατηρήσεις 
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 Ηµέρα 3η, 25 Οκτώβρη 

 

Προστασίαπληροφοριοδοτώνδηµοσίουσυµφέροντοςστονιδιωτικότοµέ
α – κατευθυντήριες γραµµές για τις ελληνικές εταιρίες 
 

09:30-10:00 Εγγραφή και καφές καλωσορίσµατος 

10:00 – 11:30  7ηΣυνεδρία: ΠώςταΜέσαΜαζικήςΕνηµέρωσης και η Κοινωνία των Πολιτών 
µπορούν να χειριστούν µια αναφορά πληροφοριοδότη δηµοσίου 
συµφέροντος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντονιστής 

Οι εργαζόµενοι που προβαίνουν σε αποκαλύψεις συχνά αντιµετωπίζουν για το 
ανκαταγγείλουν τις επιλήψιµες συµπεριφορές  όταν οι εσωτερικές αναφορές δεν 
οδηγούν σε κάποιο αποτέλεσµα. Η αναφορά στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
συγκεντρώνει συχνά την δηµοσιότητα για τους ισχυρισµούς του καταγγέλλοντος και 
έχει οδηγήσει σε διορθωτικές κινήσεις από µέρους των εταιριών. Επιπλέον, οι 
εργαζόµενοι συχνά µπορεί να έχουν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην προστασία που 
παρέχουν οι δηµοσιογράφοι από ό, τι µπορεί να παρέχει η δική τους επιχείρηση. Τα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης έχουν ως αποστολή την εξέταση αυτών των αποκαλύψεων, 
την προστασία της ταυτότητας χαρακτήρα του καταγγέλλοντος ή της πηγής, και τη 
δηµοσίευση ευαίσθητων πληροφοριών στο ευρύ κοινό. Οµοίως, οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών παρέχουν πολλές υπηρεσίες για τους εργαζόµενους που 
προβαίνουν σε αποκαλύψεις µε τη µορφή συµβουλών, νοµικής υποστήριξης, 
εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και υπεράσπισης. Η συνεδρία θα εξετάσει τη συµβολή 
αυτών των δύο φορέωνστην διασφάλιση τόσο της προστασίας των 
πληροφοριοδοτών όσο και στο γεγονός ότι οι αποκαλύψεις θα λάβουν επαρκή 
δηµοσιότητα. 

 

• Εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ 

Οµιλητές  
• MarieTerracol,∆ιευθύντρια του Προγράµµατος Προστασίας Πληροφοριοδοτών 

της ΜΚΟ «∆ιεθνής ∆ιαφάνεια» 
• Εκπρόσωπος των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (TBC) 

11:30 - 12:00 ∆ιάλειµµα-Καφές 
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12:00 – 13:00 8ηΣυνεδρία: Ορόλοςτουεµπορικών 
καιτωνεπαγγελµατικώνενώσεωνστηνπροστασίατωνπληροφοριοδοτώνδηµ
οσίουσυµφέροντος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντονιστής 

Πολυάριθµες επαγγελµατικές και εµπορικές ενώσεις έχουν λάβει σηµαντικά µέτρα 
για την προστασία των πληροφοριοδοτών δηµόσιου συµφέροντος και έχουν 
αναπτύξει κατευθυντήριες γραµµές και πρακτικές που επικοινωνούν στα µέλη τους. 
Λαµβάνοντας υπόψη την σηµαντική λειτουργία που επιτελούν οι επαγγελµατικές και 
εµπορικές ενώσεις, γεφυρώνοντας το χάσµα ανάµεσα στις ρυθµιστικές αρχές και 
τον ιδιωτικό τοµέα, είναι σηµαντική η συµµετοχή των παραπάνω ενώσεων στην 
ανάπτυξη και θέσπιση του νοµικού και ρυθµιστικού πλαισίου για την προστασία 
των πληροφοριοδοτών δηµοσίου συµφέροντος. Η συνέδρια θα συζητήσει 
παραδείγµατα ελληνικών και αλλοδαπών ενώσεων µε εµπειρία στον τοµέα 
προστασίας πληροφοριοδοτών καθώς και µέτρα µε τα οποία θα µπορούσε να 
ενισχυθεί αυτός ο ρόλος. 
 
 

• Εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ 

Οµιλητές  
• Αυγή Οικονοµίδου,Σύµβουλος Τοµέα Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος και 

Ρυθµιστικών Πολιτικών, Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών 
• ChristineJøkerLohmann,Ανώτερος Σύµβουλος, ∆ιεθνής Πολιτική Αγοράς, 

Συνοµοσπονδία Βιοµηχανιών ∆ανίας 
• Jane Ellis, International Bar Association (TBC) 
• Εκπρόσωπος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 

(ΣΦΕΕ)(TBC) 

13:00 - 14:30 Γεύµα 
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14:30– 16:00 9ηΣυνεδρία:Αλλάζονταςτιςκοινωνικέςαντιλήψειςσχετικάµετουςπληροφοριοδ
ότεςδηµοσίουσυµφέροντος: αλλαγήςτηςελληνικήςνοοτροπίας(εκπαίδευση, 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, κοινωνία των πολιτών) 

 

 

 

 

 

 

 

Συντονιστής 

Η ενθάρρυνση των εργαζοµένων να µιλήσουν µπορεί να αποδειχθεί πολύ δύσκολη, 
ιδίως σε ορισµένες περιοχές του κόσµου όπου οι αρνητικές συσχετίσεις γίνονται µε το 
whistleblowing, που συνδέει τον όρο στενά µε τις έννοιες "καρφί" και "προδοσία για 
προσωπικό κέρδος". Η υπέρβαση αυτών των εννοιών είναι απαραίτητη για την 
οικοδόµηση µιας οργανωτικής κουλτούρας που ενθαρρύνει την ηθική συµπεριφορά 
και την οµιλία. Αυτή η συνεδρία θα εξετάσει τρόπους µε τους οποίους οι ηθικές 
αποφάσεις ενός καταγγέλλοντος µπορεί να εξοµαλυνθούν µέσα σε µια εταιρεία και 
µπορούν να γίνουν αποδεκτές σε µια ευρύτερη κοινωνική κλίµακα ως υπηρεσία για το 
δηµόσιο καλό. 
 
 

• Εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ 
 

Οµιλητές  
• Andrea Fransozo,Πληροφοριοδότης, Ιταλία 

• Lisette van Eenennaam, ΝοµικήΣύµβουλοςΑκεραιτότητας, ABB Group 

• Έφη Λαµπροπούλου, Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας, Τµήµα Κοινωνιολογίας, 
Πάντειο Πανεπιστήµιο 

• Οργανωσιακός Ψυχολόγος(TBC) 

16:00– 16:30   Καταληκτικές παρατηρήσεις 

Οµιλητής  
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               Ακολουθείστε µας στοTwitter@OECD_BizFin 


