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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αγαπητοί σύνεδροι,

Στο συνέδριο συζητήθηκαν επίκαιρα θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων, οι πρόσφατες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, η ευθύνη του

Compliance Officer, ο διευρυμένος ρόλος του, καθώς και οι προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσει μέσα στην εταιρεία.

Επιπλέον, σημειώθηκε ότι 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.

Το συνέδριο στέφθηκε με επιτυχία τόσο από πλευράς παρουσίασης και διάρθρωσης του προγράμματος, σημαντικών συμμετοχών, ουσιαστικού και

διαδραστικού διαλόγου, όσο και από πλευράς διάχυσης των συμπερασμάτων που εξήχθησαν.

Ευάγγελος Τσεκρέκος

Πρόεδρος Δ.Σ, Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ)



Γρηγόρης Λεωνίδης

Managing Partner, Palladian Conferences



Ευάγγελος Τσεκρέκος

Πρόεδρος Δ.Σ, Σύνδεσμος Επαγγελματιών  Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ)

Ο κ. Ευάγγελος Τσεκρέκος, Πρόεδρος Δ.Σ, του Συνδέσμου Επαγγελματιών

Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ), στον χαιρετισμό που απηύθυνε 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» .



Κωνσταντίνος Μπίτσιος

Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 

(Σ.Ε.Β.) 



Βασίλης Παναγιωτίδης

Διευθυντής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών



Ζέφη Νικολάου

Μέλος Δ.Σ.,Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος

Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Ε.Τ.Ε.



Βίκυ Πολίτου

Γενική Γραμματέας, Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος (ΙΕΕΕ)



Άρης Δημητριάδης

Αντιπρόεδρος, Hellenic Association of Certified Fraud Examiners 
(ACFE)



ΕΝΟΤΗΤΑ Ι

Προκλήσεις & Σύγχρονες πρακτικές αντιμετώπισης του Money Laundering

Συντονίστρια: 
Βάσω Αγγελέτου, Δημοσιογράφος 

Ομιλητές:
Dr  Άννα Δαμάσκου, Πρόεδρος, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος

Νίκη Χαριλάου, Διευθύντρια, Τμήμα Συμμόρφωσης Οικονομικού Εγκλήματος, Τράπεζα Κύπρου  

Adrian Mahn, Market Specialist GRC, Thomson Reuters

Ευάγγελος Κατσίκης, Partner, KKLegal law firm



Νίκη Χαριλάου Διευθύντρια, Τμήμα Συμμόρφωσης Οικονομικού Εγκλήματος, 

Τράπεζα Κύπρου  

Tίτλος Ομιλίας Evolution of AML Landscape LINK

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι
Προκλήσεις & Σύγχρονες πρακτικές αντιμετώπισης του Money Laundering

, 

, 

Dr Άννα Δαμάσκου Πρόεδρος, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος

Tίτλος Ομιλίας Προκλήσεις & Σύγχρονες Πρακτικές στην αντιμετώπιση της

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες LINK

Adrian Mahn Market Specialist GRC, Thomson Reuters

Tίτλος Ομιλίας Using Al to screen Unstructured Media Content LINK

Ευάγγελος Κατσίκης Partner, KKLegal law firm

Tίτλος Ομιλίας Η φοροαποφυγή το νέο ζητούμενο για τον AML Officer? Η

απόλυτη σύγκρουση LINK

http://palladianconferences.gr/compliance_presentation/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7%20%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85.pdf
http://palladianconferences.gr/compliance_presentation/%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1%20%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85.pdf
http://palladianconferences.gr/compliance_presentation/Adrian%20Mahn.pdf
http://palladianconferences.gr/compliance_presentation/%CE%95%CF%85%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82.pdf


ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ
Ο διευρυμένος ρόλος του Compliance Officer: η συμβολή του στην εμπέδωση κουλτούρας 

συμμόρφωσης στην εταιρεία και η αυξημένη προσωπική του ευθύνη

Συντονίστρια: 

Βάσω Αγγελέτου, Δημοσιογράφος 

Ομιλητές:

Θάνος Στεφανίδης, τ. Σύμβουλος Διοικήσεως της Τράπεζας της Ελλάδος επί 

θεμάτων Εποπτείας του Χ/Π Τομέα, f. Head of Compliane and Internal Audit, 

ACO-Greece of HSBC-Group in Greece

Torsten Krumbach, Director Compliance, Bosch Security Systems

Jonathan Bowdler, Head of Regulatory Compliance - International 

Compliance Training

Aθανασία Βαρβιτσιώτη, Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου 

ΑΕΕΓΑ «H EΘΝΙΚΗ»

Aνθή Παπαγεωργίου, Senior Manager, Υπηρεσίες Ειδικών Ερευνών και 

Εταιρικής Συμμόρφωσης, ΕΥ Ελλάδος

Δημήτριος Καραμαγκιώλης, Dr. jur., Δικηγόρος



ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ
Ο διευρυμένος ρόλος του Compliance Officer: η συμβολή του στην εμπέδωση κουλτούρας 

συμμόρφωσης στην εταιρεία και η αυξημένη προσωπική του ευθύνη

Torsten Krumbach Director Compliance, Bosch Security Systems

Tίτλος Ομιλίας The ten commandments for a Compliance Officer

Jonathan Bowdler Head of Regulatory Compliance - International Compliance 

Training

Tίτλος Ομιλίας The Role of the Compliance Officer as Psychologist LINK

Θάνος Στεφανίδης τ. Σύμβουλος Διοικήσεως της Τράπεζας της Ελλάδος επί θεμάτων 

Εποπτείας του Χ/Π Τομέα, f. Head of Compliance and Internal Audit, 

ACO-Greece of HSBC-Group in Greece

Tίτλος Ομιλίας Ο ρόλος του Compliance Officer στην ανάπτυξη κουλτούρας

συμμόρφωσης μέσα στην εταιρεία και η συμβολή του στην επίτευξη των

επιχειρηματικών στόχων και στρατηγικών της

http://palladianconferences.gr/compliance_presentation/Jonathan%20Bowdler.pdf


ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ
Ο διευρυμένος ρόλος του Compliance Officer: η συμβολή του στην εμπέδωση κουλτούρας 

συμμόρφωσης στην εταιρεία και η αυξημένη προσωπική του ευθύνη

Αθανασία Βαρβιτσιώτη Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΑΕΕΓΑ 

«H EΘΝΙΚΗ»

Tίτλος Ομιλίας H Κανονιστική Συμμόρφωση: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

στη Σύγχρονη Πραγματικότητα LINK

Aνθή Παπαγεωργίου Senior Manager, Υπηρεσίες Ειδικών Ερευνών και Εταιρικής 

Συμμόρφωσης, ΕΥ Ελλάδος

Tίτλος Ομιλίας The Compliance Officer in multi-regulated industries – Case

Study: A major Hospital LINK

Δημήτριος Καραμαγκιώλης Dr. jur., Δικηγόρος

Tίτλος Ομιλίας Ζητήματα ποινικής ευθύνης του Compliance Officer

http://palladianconferences.gr/compliance_presentation/%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7.pdf
http://palladianconferences.gr/compliance_presentation/%CE%91%CE%BD%CE%B8%CE%AE%20%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf


KEYNOTE SPEAKER

Ξενοφώντας Αυλωνίτης, Αντιπρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Tίτλος Ομιλίας: Σχεδιασμός και διάθεση επενδυτικών προϊόντων LINK

http://palladianconferences.gr/compliance_presentation/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CE%91%CF%85%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82.pdf


KEYNOTE SPEAKER

Γεράσιμος Κουνάδης, Senior Manager, Risk Advisory, Deloitte

Tίτλος Ομιλίας: From Corporate Governance to Product Governance: MiFID II and beyond LINK

http://palladianconferences.gr/compliance_presentation/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82.pdf


ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ
Product & market governance: Τι σημαίνουν οι αλλαγές στη νομοθεσία για τα επενδυτικά και 

ασφαλιστικά προϊόντα και αγορές

Συντονίστρια: 

Βάσω Αγγελέτου, Δημοσιογράφος 

Ομιλητές:

Christophe Zachariasen, Head of Global Markets, France, BNP Paribas 

Corporate and Institutional Banking

Γεράσιμος Κουνάδης, Senior Manager, Risk Advisory, Deloitte

Νίκος Μαρκόπουλος, Δικηγόρος MSc, CFE, Επικεφαλής Λειτουργίας 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης, INTERAMERICAN

Δημήτρης Παππάς, Head of Transparency & Regulatory Monitoring, 

Eurobank



ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ
Product & Market Governance: Τι σημαίνουν οι αλλαγές στη νομοθεσία για τα επενδυτικά και ασφαλιστικά 

προϊόντα και αγορές

Christophe 

Zachariasen

Head of Global Markets, France, BNP Paribas 

Corporate and Institutional Banking 

Tίτλος Ομιλίας MIFID 2 Product Governance LINK

Νίκος Μαρκόπουλος Δικηγόρος MSc, CFE, Επικεφαλής Λειτουργίας Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης, INTERAMERICAN

Tίτλος Ομιλίας Το νέο πλαίσιο για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων–

Προκλήσεις για τη λειτουργία Συμμόρφωσης LINK

Δημήτρης Παππάς Head of Transparency and Regulatory Monitoring, Eurobank

Tίτλος Ομιλίας Ο ρόλος του Compliance για την ενσωμάτωση των διατάξεων

και την πρακτική εφαρμογή τους LINK

http://palladianconferences.gr/compliance_presentation/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%96%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%BD.pdf
http://palladianconferences.gr/compliance_presentation/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82.pdf
http://palladianconferences.gr/compliance_presentation/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82%20%CE%A0%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%AC%CF%82.pdf


Λευτέρης Αναστασάκης, Vice President, Priority

Tίτλος Ομιλίας: ISO 19600:2014 Compliance management systems—Guidelines ISO 37001:2016 Anti-bribery 

management systems—Requirements for use  LINK

KEYNOTE SPEAKER

http://palladianconferences.gr/compliance_presentation/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82.pdf


ΕΝΟΤΗΤΑ IV
Compliance & Ethics – “Συμπόρευση” στρατηγικής μεταξύ business και compliance / ισορροπία 

μεταξύ κόστους και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Συντονίστρια: 

Μαρία Σαράφογλου, Δημοσιογράφος

Κοινή Παρουσίαση

Σπύρος Θέμελης, Νομικός Σύμβουλος,  Παπαστράτος

Sandra Tripathi, Ethics & Compliance Cluster Head South Europe, Philip Morris 

International 

Ομιλητές:

Σοφοκλής Καραπιδάκης, Compliance Director-DPO, Μυτιληναίος

Nίκος Δημόπουλος, Compliance Director, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και 

Περιουσίας

Πέρη Κάτανα, Compliance Reporting & Case Management OTE Group Compliance, 

ERM & Insurance OTE Group

Γιάννης Δρακούλης, Associate Partner, Υπηρεσίες Ειδικών Ερευνών και Εταιρικής 

Συμμόρφωσης, ΕΥ Ελλάδος



ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV
Compliance & Ethics – «Συμπόρευση» στρατηγικής μεταξύ business και compliance/ ισορροπία μεταξύ κόστους 

και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Sandra Tripathi Ethics & Compliance Cluster Head South Europe, Philip 

Morris International

Σπύρος Θέμελης Νομικός Σύμβουλος, Παπαστράτος

Κοινή Παρουσίαση Ethics & Compliance: Enabler or broker in an Era of Transformation LINK

http://palladianconferences.gr/compliance_presentation/%CE%A3%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%98%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%82-Sandra%20Tripathi.pdf


ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV
Compliance & Ethics – «Συμπόρευση» στρατηγικής μεταξύ business και compliance/ ισορροπία μεταξύ κόστους 

και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Σοφοκλής Καραπιδάκης Compliance Director – DPO, Μυτιληναίος 

Tίτλος Ομιλίας Η κανονιστική συμμόρφωση ως ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα που υπερτερεί του κόστους της LINK

Νίκος Δημόπουλος Compliance Director – Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών 

και Περιουσίας

Tίτλος Ομιλίας Κανονιστική συμμόρφωση: Μια ουσιαστική

προτεραιότητα στο στρατηγικό σχέδιο της ΕΕΣΥΠ LINK

http://palladianconferences.gr/compliance_presentation/%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82%20%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82.pdf
http://palladianconferences.gr/compliance_presentation/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82.pdf


ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV
Compliance & Ethics – «Συμπόρευση» στρατηγικής μεταξύ business και compliance/ ισορροπία μεταξύ κόστους 

και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Πέρη Κάτανα Compliance Reporting & Case Management OTE Group 

Compliance, ERM & Insurance ΟΤΕ Group

Tίτλος Ομιλίας Κανονιστική συμμόρφωση: Αναπόσπαστο κομμάτι του

υπεύθυνου επιχειρείν LINK

Γιάννης Δρακούλης Associate Partner, Υπηρεσίες Ειδικών Ερευνών και Εταιρικής 

Συμμόρφωσης, ΕΥ Ελλάδος

Tίτλος Ομιλίας The Integrity Agenda: Bridge the gap between intentions

and behavior LINK

http://palladianconferences.gr/compliance_presentation/%CE%A0%CE%AD%CF%81%CE%B7%20%CE%9A%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1.pdf
http://palladianconferences.gr/compliance_presentation/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82.pdf


ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότερα από 180 στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης
με το 22% αυτών να προέρχονται από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.
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1%

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

12%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

6%
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 

3%

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ/ 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

6%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

2% ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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3%ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
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20%
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2%

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 

14%

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

1%

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

2%

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ 

ΚΛΑΔΟΣ 

22%
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ΧΟΡΗΓΟΙ XOΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΞΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ



TO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρουσία εκπροσώπων των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, μαζί με τα φλέγοντα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια

του 1ο Συνέδριο Compliance: Η Κανονιστική Συμμόρφωση: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στη Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα είχαν ως

αποτέλεσμα την κάλυψη του συνεδρίου από τα ΜΜΕ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

7%

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

37%

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΣΑ

15%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

11%

ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ

22%

ΜΕΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

4%

ΆΛΛΟ

4%



Τίτλος Μέσο Link

Κανονιστική Συμμόρφωση: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στη 

Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα Link

Συνέδριο για την Κανονιστική Συμμόρφωση για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα Link

Κανονιστική συμμόρφωση και επιχειρήσεις στο μικροσκόπιο 

συνεδρίου Link

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία πρώτο συνέδριο «Η Κανονιστική 

Συμμόρφωση: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στη Σύγχρονη 

Επιχειρηματικότητα» Link

Συνέδριο ΣΕΚΑΣΕ: Η κανονιστική συμμόρφωση προστατεύει τη 

φήμη και την αξιοπιστία μιας επιχείρησης Link

Σε εξέλιξη το 1ο συνέδριο του Συνδέσμου Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης Link

To 1o Συνέδριο Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance) είναι 

γεγονός Link

ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ COMPLIANCE ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΚΑΣΕ Link

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία πρώτο συνέδριο «Η Κανονιστική 

Συμμόρφωση: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στη Σύγχρονη 

Επιχειρηματικότητα» Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2030247859&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2021765977&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2030130005&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2029777145&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2029792254&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2026762963&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2025283911&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/press.php?id=2025040376&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2029729733&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


Τίτλος Μέσο Link

Συνέδριο του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

Ελλάδος Link

Συνέδριο για την κανονιστική συμμόρφωση στην επιχειρηματικότητα Link

Συνέδριο για την κανονιστική συμμόρφωση στην επιχειρηματικότητα Link

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία πρώτο συνέδριο «Η Κανονιστική Συμμόρφωση: 

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στη Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα» Link

Πλεονέκτημα και ανάγκη η Συμμόρφωση για τις επιχειρήσεις Link

Το πρώτο συνέδριο από τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης στην Ελλάδα Link

Ολοκληρώθηκε το πρώτο συνέδριο «Η Κανονιστική Συμμόρφωση: 

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στη Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα» Link

Πρώτο συνέδριο Compliance από τον ΣΕΚΑΣΕ Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2029775541&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2026745313&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2026756079&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2030176280&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2029743266&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2026772898&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2029742631&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2024753867&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


Τίτλος Μέσο Link

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία πρώτο συνέδριο «Η Κανονιστική 

Συμμόρφωση: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στη Σύγχρονη 

Επιχειρηματικότητα» Link

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία πρώτο συνέδριο «Η Κανονιστική 

Συμμόρφωση: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στη Σύγχρονη 

Επιχειρηματικότητα» Link

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία πρώτο συνέδριο «Η Κανονιστική 

Συμμόρφωση: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στη Σύγχρονη 

Επιχειρηματικότητα» Link

Το πρώτο συνέδριο για την κανονιστική συμμόρφωση Link

Συνέδριο ΣΕΚΑΣΕ: Η κανονιστική συμμόρφωση προστατεύει 

τη φήμη και την αξιοπιστία μιας επιχείρησης Link

Ολοκληρώθηκε το πρώτο συνέδριο «Η Κανονιστική 

Συμμόρφωση: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στη Σύγχρονη 

Επιχειρηματικότητα» Link

Η σημασία της κανονιστικής συμμόρφωσης στη λειτουργία 

μιας επιχείρησης στο επίκεντρο συνεδρίου του Συνδέσμου 

Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος Link

Σημαντικός και ουσιαστικός ο ρόλος της κανονιστικής 

συμμόρφωσης στην λειτουργία τραπεζών και επιχειρήσεων Link

Η σημασία της κανονιστικής συμμόρφωσης στη λειτουργία 

μιας επιχείρησης στο επίκεντρο συνεδρίου του Συνδέσμου 

Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος Link

Κανονιστική συμμόρφωση και επιχειρήσεις στο μικροσκόπιο 

συνεδρίου Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2029734302&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2029734614&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2029735612&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2030202019&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2029876317&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2029790624&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2029768147&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2026837356&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2029830212&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2030173201&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


SPONSORS

Gold Sponsors

Contributors Supporters

Scientific Partner



COMMUNICATION SPONSORS



SPONSORS

Gold Sponsors

Με παραπάνω από 150 χρόνια σκληρής εργασίας και αφοσίωσης για να κάνουμε την ουσιαστική διαφορά, μπορεί το δίκτυό μας να
έχει μεγαλώσει σε κλίμακα και εύρος –με περισσότερους από 263.900 επαγγελματίες σε 150 χώρες να παρέχουν φορολογικές,
νομικές, χρηματοοικονομικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού κινδύνου, συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες –
αλλά ασφαλώς, η κουλτούρα μας παραμένει η ίδια.

Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) από το 1975. Με μια επιτυχημένη και δυναμική
δραστηριότητα σχεδόν 43 χρόνων στην ελληνική αγορά, η Deloitte Ελλάδος γνώρισε τεράστια ανάπτυξη παρέχοντας υπηρεσίες σε
μεγάλες δημόσιες, ιδιωτικές, εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Με γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας απασχολεί περίπου 650 επαγγελματίες. Σήμερα, η Deloitte απολαμβάνει
μία από τις υψηλότερες θέσεις στην ελληνική αγορά παροχής υπηρεσιών με πελάτες τις μεγαλύτερες εταιρείες του ελληνικού
επιχειρηματικού χώρου.
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Gold Sponsors

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών

υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης

στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να

τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη

δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις

εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst &

Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com
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Contributors

Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός

οργανισμός με παρουσία σε έξι χώρες, σύνολο ενεργητικού

€58,5 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 13.267 εργαζόμενους.

Ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1990 και έπειτα από μία δυναμική

πορεία ανάπτυξης, πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια στις εξελίξεις

και τη διαμόρφωση του τραπεζικού περιβάλλοντος. Με συνολικό

δίκτυο 659 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

ο Όμιλος παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα

χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και

επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα, η Eurobank είναι μία εκ των τεσσάρων συστημικών

τραπεζών. Με δύο διακριτά δίκτυα λιανικής, το Δίκτυο Eurobank

και το Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εξειδικευμένα κέντρα

εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private banking και

βραβευμένα ηλεκτρονικά δίκτυα, η φιλοσοφία της Eurobank

εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους

πελάτες της. Ο Όμιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στη

Βουλγαρία και τη Σερβία, και διακρίνεται στον τομέα διαχείρισης

περιουσίας στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο.Πέρα

από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Όμιλος αναπτύσσει

δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας ανταποκρινόμενος στις

ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Στο

πλαίσιο αυτό υλοποιεί ενέργειες και πρωτοβουλίες που

στηρίζουν τους τομείς της Παιδείας, της Κοινωνίας, του

Πολιτισμού, της Καινοτομίας και της Νεανικής

Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς

και οργανώσεις, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται έντονα σε

θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος, τόσο σε εθνικό όσο και

σε διεθνές επίπεδο.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην

Ελλάδα και μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους

κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική

Ευρώπη. Είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες Εταιρείες στο

Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι

μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του

Λονδίνου. Στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ μετέχουν η Deutsche

Telekom με ποσοστό 45% και το Ελληνικό Δημόσιο με 5%. Ο Όμιλος

ΟΤΕ απασχολεί πάνω από 20.000 εργαζομένους σε 3 χώρες. Υπό

την ενιαία εμπορική μάρκα COSMOTE, ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει όλο

το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: σταθερή, κινητή

τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και

ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Κεντρικό μήνυμα και υπόσχεση της

COSMOTE είναι «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», με τη βοήθεια

της τεχνολογίας. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της

τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί

πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα

καλύτερο αύριο. Παράλληλα με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του

δραστηριότητες, ο Όμιλος ΟΤΕ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και

στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών, των ακινήτων και της

εκπαίδευσης. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στις αγορές

τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας, όπου προσφέρει υπηρεσίες

σταθερών και κινητών επικοινωνιών, καθώς και τηλεόρασης και

στην Αλβανία όπου προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Thomson Reuters is the world's leading source of

intelligent information for businesses and

professionals. We combine industry expertise with

innovative technology to deliver critical information

to leading decision makers in the financial and risk,

legal, tax and accounting, intellectual property and

science and media markets, powered by the

world's most trusted news organization. Thomson

Reuters shares are listed on the Toronto and New

York Stock Exchanges. For more information, go to

www.thomsonreuters.com.

http://www.thomsonreuters.com/
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Τα τελευταία 45 και πλέον χρόνια, η Infocredit αποτελεί τον κορυφαίο παροχέα λύσεων σε

θέματα διαχείρισης κινδύνων. Προσφέρει πρόσβαση σε κρίσιμες και ευάλωτες επιχειρηματικές

πληροφορίες σχετικά με μελλοντικούς πελάτες αλλά και υφιστάμενους, τους προμηθευτές και

τους συνεργάτες μιας εταιρείας.

Μέσα από το αναγνωρισμένο δίκτυο στρατηγικών εταίρων της, η Infocredit στοχεύει στην

ενίσχυση των επιχειρήσεων με μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων που μπορούν

να τις βοηθήσουν στην εκπλήρωση των οικονομικών, νομικών και ηθικών τους υποχρεώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της αποκλειστικής της στρατηγικής συνεργασίας με την LexisNexis Risk

Solutions - μέλος της RELX Group και ηγέτιδας στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και

ανάλυσης δεδομένων – η Infocredit Group προσφέρει ανώτερες λύσεις για τη συμμόρφωση των

τοπικών εταιρειών με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες, μέσω του εργαλείου WorldCompliance, μία από τις πιο ολοκληρωμένες βάσεις

δεδομένων παγκοσμίως, καθώς και άλλων λύσεων, για αυτόματη παρακολούθηση και έλεγχο

του πελατολογίου. Τα εργαλεία αυτά παρέχουν πληροφορίες που αφορούν Πολιτικά Εκτεθειμένα

Πρόσωπα, Παγκόσμιες Λίστες Κυρώσεων και Επιβολών, Δυσμενή Δημοσιέυματα στον

Παγκόσμιο τύπο, μεταξύ άλλων. Η Infocredit Group προσφέρει επίσης υπηρεσίες Διαχείρισης

Πιστωτικών Κινδύνων, Συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς, Εταιρικής Διακυβέρνησης,

Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και υπηρεσίες Ανάκτησης Χρεών. Περισσότερες

πληροφορίες: www.infocreditgroup.com

Από το 1995, η PRIORITY είναι η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων οργάνωσης και πληροφορικής στην 

Ελλάδα. Έχοντας αναπτύξει περισσότερα από 2500 συστήματα διοίκησης κατά ISO, διαθέτει μία μοναδική 

εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικασιών συμμόρφωσης σε μεγάλους οργανισμούς και ως εκ τούτου, είναι σε 

θέση να συνδυάσει με μοναδικό τρόπο τα οφέλη από την εφαρμογή των ISO 19600 για την κανονιστική 

συμμόρφωση και ISO 37001 κατά της δωροδοκίας σε ένα ολοκληρωμένο ενιαίο σύστημα διαχείρισης. 

Παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• διάγνωση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης έναντι των απαιτήσεων των προτύπων ISO

• ανάπτυξη πλάνου δράσεων και πλήρη υποστήριξη στην εφαρμογή του για τη βελτίωση της

οργάνωσης και την επίτευξη της πιστοποίησης

• ανάπτυξη στρατηγικής και στόχων

• βελτιστοποίηση και τεκμηρίωση οργανωτικής δομής και διαδικασιών

• αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω εξειδικευμένων λογισμικών

• εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση κρίσιμων στελεχών και προσωπικού

• εσωτερικές επιθεωρήσεις εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης

• πλήρη υποστήριξη κατά την πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα της επιλογής σας.

http://www.infocreditgroup.com/


Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) ιδρύθηκε τον Μάιο του 2016 και αποτελεί το

πρώτο επίσημο σωματείο στελεχών Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Ελλάδα. (https://www.compliance.gr/)

Ο κύριος στόχος του ΣΕΚΑΣΕ είναι να προαγάγει και να διαδώσει το πλαίσιο λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης

και να ενισχύσει τον ρόλο των Υπευθύνων αυτής, στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι δράσεις του ΣΕΚΑΣΕ περιλαμβάνουν:

• Διοργάνωση ή/και συμμετοχή σε θεματικές εκδηλώσεις, συνέδρια κ.λπ. για την προβολή του επαγγέλματος του

Υπεύθυνου

• Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

• Προώθηση των θέσεων και των θεμάτων των μελών του Σωματείου που σχετίζονται με τη λειτουργία της Κανονιστικής

• Συμμόρφωσης γενικότερα.

• Υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με βάση τα διεθνή

• πρότυπα.

• Προσδιορισμό Αρχών και Προτύπων που προάγουν την Κανονιστική Συμμόρφωση.

• Διάδοση στο ευρύτερο κοινό της σημασίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τους Οργανισμούς, αλλά και την

Ελληνική

• Οικονομία και Κοινωνία.

• Ανάπτυξη συνεργασιών με επαγγελματικούς, εκπαιδευτικούς και θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο ΣΕΚΑΣΕ παρέχει στα μέλη του:

• Συνεχή ενημέρωση και παροχή πληροφοριών, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τους κανόνες λειτουργίας και τις

• μεθοδολογίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

• Πρόσβαση σε βέλτιστες πρακτικές και χρήσιμα εργαλεία για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της μονάδας Κανονιστικής

• Συμμόρφωσης μιας εταιρείας.

• Έκδοση τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου (newsletter), με παρουσίαση εξειδικευμένων θεμάτων της Κανονιστικής

• Συμμόρφωσης.

• Ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της μεγαλύτερης διεθνούς οργάνωσης για την

• Κανονιστική Συμμόρφωση, της International Compliance Association (ΙCA).

• Δυνατότητα για δικτύωση και ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των επαγγελματιών της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΛΟΣ ΜΠΕΣ ΣΤΟ www.compliance.gr

Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS είναι εταιρία

συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στις

εξής υπηρεσίες: communication strategy development, media

relations, public affairs, crisis & issues management.

Αποστολή μας είναι να δημιουργούμε μετρήσιμη προστιθέμενη αξία

για τους πελάτες μας. Στα 17 χρόνια λειτουργίας της η PALLADIAN έχει

να επιδείξει ένα μακρύ ιστορικό επιτυχημένων ολοκληρωμένων

εκστρατειών ενημέρωσης για μια σειρά από ευαίσθητα θέματα, οι

οποίες άλλαξαν τις αντιλήψεις του κοινού και επηρέασαν τις εξελίξεις. Η

σημαντική εμπειρία που έχει η PALLADIAN στον τομέα της οργάνωσης

εκδηλώσεων, οδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου

business unit (Palladian Conferences) εντός της εταιρίας, με

αντικείμενο τη διοργάνωση συνεδρίων. www.palladianconferences.gr
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