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ISO 19600:2014 
Compliance management systems—Guidelines 

ISO 37001:2016 
Anti-bribery management systems—Requirements for 
use

Λευτέρης Αναστασάκης, Αντιπρόεδρος PRIORITY 



i Γιατί αξίζει να ασχοληθούμε με τη συμμόρφωση;

FTSE4Good

19600 &
37001



i Criteria for conduct-based observation and exclusion of companies

› Companies may be put under observation or be excluded if there is an 
unacceptable risk that the company contributes to or is responsible for:

• serious or systematic human rights violations, such as murder, torture, 
deprivation of liberty, forced labour and the worst forms of child labour

• serious violations of the rights of individuals in situations of war or conflict

• severe environmental damage

• acts or omissions that on an aggregate company level lead to unacceptable 
greenhouse gas emissions

• gross corruption

• other particularly serious violations of fundamental ethical norms



i Ποιος θέτει τα κριτήρια αυτά;

885 Billion€ or,
more than one Trillion $

Owns 1,4% of the 
listed stocks in the 
world



i Είναι όμως εφαρμόσιμα στην Ελλάδα;



i Λίγα λόγια για τα εξειδικευμένα πρότυπα – Τι περιλαμβάνουν;

▪ Ανάλυση επιχειρησιακού περιβάλλοντος εταιρείας

▪ Ανάλυση κινδύνων

▪ Μηχανισμός καταγγελιών - πληροφόρησης

▪ Παρακολούθηση κανονιστικού πλαισίου

▪ Ενέργειες δέουσας επιμέλειας

▪ Εκπαίδευση προσωπικού – αξιολόγηση

▪ Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

▪ Καθορισμός Πολιτικών π.χ. πολιτική εξόδων, χορηγιών,

επαγγελματικών δώρων κ.α.

▪ Οικονομικοί και μη οικονομικοί έλεγχοι



i Τα βήματα για την εφαρμογή του ISO 19600

Εντοπίζονται οι 
υποχρεώσεις 

συμμόρφωσης & 
αξιολογούνται οι 

κίνδυνοι μη 
συμμόρφωσης

Εφαρμόζονται τα 
μέτρα & διαδικασίες 

ελέγχου των 
κινδύνων μη  

συμμόρφωσης

Αξιολογείται η 
απόδοση των 

μέτρων ελέγχου και 
των διαδικασιών

Αξιοποιούνται οι 
ευκαιρίες βελτίωσης 
των διαδικασιών και 

του συστήματος



i Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει η εφαρμογή του ISO 19600; 

› Παρέχει απλές και πρακτικές οδηγίες για την ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρισης
της συμμόρφωσης, για τον έλεγχό τους και για τη συνεχή βελτίωση της
αποτελεσματικότητάς τους

› Δίνει την ευκαιρία να αξιολογηθούν οι προϋπάρχουσες διαδικασίες σε σύγκριση
με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές

› Χτίζει μία κουλτούρα ακεραιότητας και συμμόρφωσης, που αποτελεί προϋπόθεση
επιβίωσης και βιώσιμης κερδοφορίας για κάθε οργανισμό

› Αποδεικνύει προς τις ρυθμιστικές αρχές ότι η οργάνωση του οργανισμού σε
θέματα συμμόρφωσης είναι βάσει διεθνών προτύπων

› Αποδεικνύεται προς όλα τα ενδιαφερόμενη μέρη η δέσμευση του οργανισμού για
συμμόρφωση με το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, με την εταιρική
διακυβέρνηση και την επιχειρησιακή ηθική

› Διαφυλάσσεται η ακεραιότητα του οργανισμού και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος
μη συμμόρφωσης (κρίσιμα στοιχεία των καλών πρακτικών μάνατζμεντ)



i If you think compliance is expensive, try non-compliance!

Η πορεία της μετοχής της Volkswagen 
μετά το σκάνδαλο με τους αέριους ρύπους



i Τα βήματα για την εφαρμογή του ISO 37001



i Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει η εφαρμογή του ISO 37001;

› Αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση της ενεργητικής 
και παθητικής δωροδοκίας

› Συνεισφέρει στη δημιουργία (και εμπέδωση) εταιρικής κουλτούρας 
ακεραιότητας, διαφάνειας και συμμόρφωσης

› Αποδεικνύει ότι σε θέματα κατά της διαφθοράς, o οργανισμός  λειτουργεί 
βάσει διεθνών προτύπων
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