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Διοργανωτές

Αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου μη συμμόρφωσης

Αιγίδες

Απολογισμός Συνεδρίου

Αγαπητοί σύνεδροι,
«Το συνέδριο του ΣΕΚΑΣΕ στέφτηκε με επιτυχία τόσο ως προς την ηλεκτρονική συμμετοχή των επαγγελματιών του κλάδου όσο και ως προς την
παρουσία των ομιλητών και τα θέματα που κάλυψε. Η βασική θεματική του συνεδρίου μας είναι o κίνδυνος μη συμμόρφωσης με τα κανονιστικά
πλαίσια, όπως επιβάλλονται από τις κατά περίπτωση Αρμόδιες Αρχές. Ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η διαχείριση του κινδύνου αυτού, είναι η
αέναη συζήτηση και συχνά η διαμάχη μεταξύ των επιχειρηματικών δράσεων και της συμμόρφωσης στους κανόνες. Τα όρια και η αντιμετώπιση αυτού

του κινδύνου είναι ορισμένες από τις πτυχές που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
Το ΔΣ του ΣΕΚΑΣΕ θα συνεχίσει την προσπάθεια για τη θεσμική καθιέρωση του Συνεδρίου και την ενίσχυση του ρόλου του Compliance Officer σε
όλους τους τομείς»
Ευάγγελος Τσεκρέκος
Πρόεδρος Δ.Σ, Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης
(ΣΕΚΑΣΕ)

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

Αντώνης Παπαγιαννίδης
Συντονιστής συνεδρίου – Δικηγόρος, δημοσιογράφος

Τίτλος ομιλίας: «Ο κανονιστικός κίνδυνος - η επιχειρηματική προσέγγιση»
Βασίλης Κουτεντάκης, Executive General Manager - Retail Banking & Distribution Network , Τράπεζα Πειραιώς

Ενότητα I: Ο κανονιστικός κίνδυνος στις επιχειρήσεις
Οι προκλήσεις του επιχειρείν από τη σκοπιά του κανονιστικού κινδύνου, oι κυκλικές επιπτώσεις στο χρηματοοικονομικό
σύστημα καθώς και ο ρόλος των εποπτικών/ρυθμιστικών αρχών και η ανάγκη παροχής καθοδήγησης/ενημέρωσης προς
τις επιχειρήσεις, είναι μερικά από τα θέματα συζητήθηκαν σε αυτή την ενότητα.

Ξενοφών Αυλωνίτης, Group Compliance Officer, Alpha Bank

Ηλίας Στενός, Country Compliance Officer - GSK Greece
Αμαλία Κυρίκου, Compliance, Strategy, Training & Communication Section Manager, Όμιλος OTE
Αργυρώ Κασαπάκη, Group Compliance Officer, Τράπεζα Πειραιώς

Ενότητα I: Ο κανονιστικός κίνδυνος στις επιχειρήσεις

Τίτλος ομιλίας: «Κανονιστικός κίνδυνος στις τράπεζες: οι προκλήσεις και πως θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν»
Ξενοφών Αυλωνίτης, Group Compliance Officer, Alpha Bank

Ενότητα I: Ο κανονιστικός κίνδυνος στις επιχειρήσεις

Τίτλος ομιλίας: «Εμπειρίες & μαθήματα από τη διαχείριση κανονιστικών κινδύνων στο φαρμακευτικό κλάδο»
Ηλίας Στενός - Country Compliance Officer - GSK Greece

Ενότητα I: Ο κανονιστικός κίνδυνος στις επιχειρήσεις
Τίτλος ομιλίας: «Σύντομη παρουσίαση για τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο ΟΤΕ όσον αφορά στον έλεγχο ακεραιότητας των
υποψηφίων τρίτων μερών για τον περιορισμό των κινδύνων που προέρχονται από τη συνεργασία μαζί τους»
Αμαλία Κυρίκου, Compliance, Strategy, Training & Communication Section Manager, Όμιλος OTE

Ενότητα I: Ο κανονιστικός κίνδυνος στις επιχειρήσεις

Τίτλος ομιλίας: “Practical aspects of the compliance risk”
Αργυρώ Κασαπάκη, Group Compliance Officer, Τράπεζα Πειραιώς

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ως παράγοντας κινδύνου μη συμμόρφωσης
Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως η δομημένη συνολική στρατηγική προσέγγιση της διαχείρισης της επιχείρησης ώστε να μην
ξεπερνά το αποδεκτό κατώφλι κινδύνου. Ποιοι οι κίνδυνοι συμμόρφωσης λόγω ελλιπούς εφαρμογής των κανόνων Εταιρικής
Διακυβέρνησης στις εταιρείες; Το παραπάνω, καθώς και άλλα ερωτήματα απαντήθηκαν σε αυτή την ενότητα.

Αναστασία (Νατάσα) Στάμου, Αντιπρόεδρος Β’, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Αθανάσιος Αθανασόπουλος, Group Compliance Officer, Eurobank
Χριστίνα Λιβαδά, Assistant Professor of Commercial Law, Special Legal Advisor, Alpha Bank

Ενότητα II: Η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ως παράγοντας κινδύνου μη συμμόρφωσης

Τίτλος ομιλίας: «Εταιρική Διακυβέρνηση και Συμμόρφωση: Η πλευρά του Επόπτη»

Αναστασία (Νατάσα) Στάμου, Αντιπρόεδρος Β’, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ενότητα II: Η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ως παράγοντας κινδύνου μη συμμόρφωσης

Τίτλος ομιλίας: “Corporate Governance & Compliance: A practitioner’s view”
Αθανάσιος Αθανασόπουλος, Group Compliance Officer, Eurobank

Ενότητα II: Η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ως παράγοντας κινδύνου μη συμμόρφωσης
Τίτλος ομιλίας: «Αδυναμίες εταιρικής διακυβέρνησης και κίνδυνος μη συμμόρφωσης: Παραδείγματα
από τις θεματικές της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών»
Χριστίνα Λιβαδά, Assistant Professor of Commercial Law, Special Legal Advisor, Alpha Bank

Ενότητα III: Αντιμετώπιση του κινδύνου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο
Σε αυτή την ενότητα συζητήθηκε, ανάμεσα σε άλλα, η ετοιμότητα των εποπτευόμενων οργανισμών να εφαρμόσουν το risk based approach και η ετοιμότητα των εποπτικών
μηχανισμών να αξιολογήσουν την εφαρμογή του risk based approach καθώς και η μελλοντική λειτουργία πλατφόρμας KYC.

Βασίλης Παναγιωτίδης, Διευθυντής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Θεόδωρος Σταύρου, Head of Compliance, Société Générale Bank Cyprus
Κατερίνα Παυλάκη, AML/CFT Professional, Εξωτερική Σύμβουλος, ΕΥ Ελλάδος
Γιάννης Δρακούλης, Επικεφαλής τμήματος ειδικών ερευνών και εταιρικής συμμόρφωσης, ΕΥ Ελλάδος
Joël Pastre, Head Compliance, Anti-Corruption, Global Risk Profile
Σπύρος Θέμελης, Νομικός Σύμβουλος, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ/ Philip Morris International
Γιάννης Μαστροκώστας, Εταιρικές Υποθέσεις - Διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης Καταπολέμησης
Παράνομου Εμπορίου, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ/ Philip Morris International

Ενότητα III: Αντιμετώπιση του κινδύνου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο

Τίτλος ομιλίας: «Η συνδρομή των τραπεζών μελών της ΕΕΤ στην υλοποίηση της κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την υπηρεσία E Gov KYC»
Βασίλης Παναγιωτίδης, Διευθυντής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Ενότητα III: Αντιμετώπιση του κινδύνου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο

Τίτλος ομιλίας: “Real Case Study: Using LexisNexis Bridger Insight tool to Identify AML/CFT Risks – on behalf of Infocredit Group”
Θεόδωρος Σταύρου, Head of Compliance, Société Générale Bank Cyprus

Ενότητα III: Αντιμετώπιση του κινδύνου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο
Τίτλος ομιλίας: “Rule versus risk based approach”
Κατερίνα Παυλάκη, AML/CFT Professional, Εξωτερική Σύμβουλος, ΕΥ Ελλάδος
Γιάννης Δρακούλης, Επικεφαλής τμήματος ειδικών ερευνών και εταιρικής συμμόρφωσης, ΕΥ Ελλάδος

Ενότητα III: Αντιμετώπιση του κινδύνου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο

Τίτλος ομιλίας: “Addressing the risks associated with third parties – Reducing risks
with risk based due diligence and relevant mitigation actions.”

Joël Pastre, Head Compliance, Anti-Corruption, Global Risk Profile

Ενότητα III: Αντιμετώπιση του κινδύνου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο
Τίτλος ομιλίας: «Παράνομο Εμπόριο Καπνικών: Μία διαφορετική προσέγγιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης»

Σπύρος Θέμελης, Νομικός Σύμβουλος, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ/ Philip Morris International
Γιάννης Μαστροκώστας, Εταιρικές Υποθέσεις - Διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης Καταπολέμησης Παράνομου Εμπορίου,
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ/ Philip Morris International

Ενότητα IV: Οικονομικές Κυρώσεις & Απαγορεύσεις
Ποιες είναι οι αρμόδιες Αρχές που έχουν την δυνατότητα επιβολής τέτοιων μέτρων; Ποιους αφορούν και για ποια θέματα; Ακόμη,
θα αναφερθούν οι επιπτώσεις μη συμμόρφωσης, οι τρόποι που επηρεάζουν τα μέτρα αυτά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες,
σε τι στοχεύουν καθώς και για ποιους λόγους οφείλουν οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να συμμορφώνονται με αυτά.

Κατερίνα Παυλάκη, AML/CFT Professional, Εξωτερική Σύμβουλος, ΕΥ Ελλάδος
Γιάννης Δρακούλης, Επικεφαλής τμήματος ειδικών ερευνών και εταιρικής συμμόρφωσης, ΕΥ Ελλάδος

Σοφοκλής Καραπιδάκης, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), Μυτιληναίος Α.Ε
Saskia Rietbroek, CSS, Executive Director and Co-Founder, Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS)
Daniel A. Tadros, Chief Legal Officer, American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc. - Shipowners Claims Bureau, Inc., Managers.

Ενότητα IV: Οικονομικές Κυρώσεις & Απαγορεύσεις

Τίτλος ομιλίας: «Επιχειρηματικές ευκαιρίες και κρυμμένοι κίνδυνοι σε περιβάλλοντα οικονομικών & εμπορικών κυρώσεων»
Γιάννης Δρακούλης, Επικεφαλής τμήματος ειδικών ερευνών και εταιρικής συμμόρφωσης, ΕΥ Ελλάδος
Κατερίνα Παυλάκη, AML/CFT Professional, Εξωτερική Σύμβουλος, ΕΥ Ελλάδος

Ενότητα IV: Οικονομικές Κυρώσεις & Απαγορεύσεις
Τίτλος ομιλίας: «Η πρόκληση για τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με αντικρουόμενα καθεστώτα οικονομικών κυρώσεων και
περιοριστικών μέτρων»
Σοφοκλής Καραπιδάκης, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), Μυτιληναίος Α.Ε

Ενότητα IV: Οικονομικές Κυρώσεις & Απαγορεύσεις

Τίτλος ομιλίας: “Greek Shipping companies, their banks and related stakeholders at need to set up compliance measures to
mitigate the risk of sanctions violation”
Saskia Rietbroek, CSS, Executive Director and Co-Founder, Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS)

Ενότητα IV: Οικονομικές Κυρώσεις & Απαγορεύσεις
Τίτλος ομιλίας: “Compliance: A U.S. Perspective (OFAC)”

Daniel A. Tadros, Chief Legal Officer, American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc. Shipowners Claims Bureau, Inc., Managers.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότερα από 200 στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης
με το 31,58% αυτών να προέρχονται από τον τραπεζικό κλάδο.
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Η παρουσία εκπροσώπων των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, μαζί με τα φλέγοντα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του
3ου συνεδρίου Compliance είχαν ως αποτέλεσμα την κάλυψη του συνεδρίου από τα ΜΜΕ.
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ΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τίτλος

Μέσο

Ημ/νία Δημ/σης

Link

Αύριο το Συνέδριο του ΣΕΚΑΣΕ για την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου μη συμμόρφωσης

aagora.gr

1/10/2020

Link

ΕΥ: Οι δυο προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση του «μαύρου χρήματος»

bankingnews.gr

8/10/2020

Link

Διαφορετικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

banks.com.gr

8/10/2020

Link

ΕΥ: Οι δυο προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση του «μαύρου χρήματος»

banksnews.gr

8/10/2020

Link

Συνέδριο ΣΕΚΑΣΕ για την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου μη συμμόρφωσης

bankwars.gr

23/9/2020

Link

ΕΥ: Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων

businessdaily.gr

8/10/2020

Link

ΕΥ: Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

capital.gr

8/10/2020

Link

ΕΥ: Κίνδυνοι και ευκαιρίες από τις εμπορικές και οικονομικές κυρώσεις

economistas.gr

8/10/2020

Link

Οι προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

epixeiro.gr

8/10/2020

Link

Θέματα εταιρικής συμμόρφωσης στο επίκεντρο συνεδρίου του ΣΕΚΑΣΕ

euro2day.gr

6/10/2020

Link

ΕΥ: Οι δυο προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση του «μαύρου χρήματος»
ΕΥ: Οι εμπορικές και οικονομικές κυρώσεις ενέχουν σημαντικούς κινδύνους, αλλά και επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους
οργανισμούς

financialreport.gr

9/10/2020

Link

financialreport.gr

8/10/2020

Link

Η σημασία της αξιολόγησης και διαχείρισης του κινδύνου μη συμμόρφωσης στο επιχειρείν και στον τραπεζικό κλάδο

forin.gr

7/10/2020

Link

ΕΥ: Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

globalsustain.org

9/10/2020

Link

Αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου μη συμμόρφωσης

gothess.gr

24/9/2020

Link

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τίτλος
EY: Κίνδυνοι, αλλά και ευκαιρίες από εμπορικές και οικονομικές κυρώσεις
Κανονιστική συμμόρφωση στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση: πιο απαραίτητη από ποτέ
Διαφορετικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
ΣΕΚΑΣΕ: Αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου μη συμμόρφωσης
Θέματα εταιρικής συμμόρφωσης στο επίκεντρο συνεδρίου του ΣΕΚΑΣΕ
Συνέδριο ΣΕΚΑΣΕ για την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου μη συμμόρφωσης
ΕΥ: Διαφορετικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Θέματα εταιρικής συμμόρφωσης στο επίκεντρο συνεδρίου του ΣΕΚΑΣΕ
ΕΥ: Οι δυο προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση του «μαύρου χρήματος»
Συνέδριο για την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου μη συμμόρφωσης των επιχειρήσεων
Θέματα εταιρικής συμμόρφωσης στο επίκεντρο συνεδρίου του ΣΕΚΑΣΕ

Μέσο
indicator.gr
insurance-eea.gr
insuranceworld.gr
insuranceworld.gr
mikrometoxos.gr
mikrometoxos.gr
mywaypress.gr
nea-epoxi.gr
news4money.gr
paraskhnio.gr
theceo.gr

Ημ/νία Δημ/σης
8/10/2020
12/10/2020
8/10/2020
7/10/2020
6/10/2020
23/9/2020
8/10/2020
6/10/2020
8/10/2020
23/9/2020
6/10/2020

Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link

Συνέδριο για τις πτυχές κανονιστικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων: Εταιρική διακυβέρνηση, ξέπλυμα χρήματος

theceo.gr

24/9/2020

Link

Η σημασία της αξιολόγησης και διαχείρισης του κινδύνου μη συμμόρφωσης στο επιχειρείν και στον τραπεζικό κλάδο
Αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου μη συμμόρφωσης των επιχειρήσεων
Η σημασία της αξιολόγησης και διαχείρισης του κινδύνου μη συμμόρφωσης στο επιχειρείν και στον τραπεζικό κλάδο

thenewspaper.gr
toxrima.gr
zougla.gr

7/10/2020
23/9/2020
7/10/2020

Link
Link
Link

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:
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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
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