Μηχανιςμόσ εξέταςησ υποθέςεων μη τήρηςησ των Οδηγιών του ΟΟΣΑ για τισ
Πολυεθνικέσ Επιχειρήςεισ
Ειδικότερα, για τθν επίλυςθ ςυγκεκριμζνων υποκζςεων μθ τιρθςθσ των Οδθγιϊν του
ΟΟΣΑ για τισ Πολυεκνικζσ Επιχειριςεισ, προβλζπεται ζνασ μθχανιςμόσ εξζταςθσ τουσ
(built-in grievance mechanism).
Όταν υποβάλλετε αίτθμα εξζταςθσ κάποιασ υπόκεςθσ ςφμφωνα με τθν οποία κεωρείτε
ότι δεν τθροφνται οι Οδθγίεσ, θ αντιμετϊπιςι τθσ από το Εκνικό Σθμείο Επαφισ (ΕΣΕ)
περιλαμβάνει τρία ςτάδια. Σε όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, το περιεχόμενο των
ςυηθτιςεων παραμζνει εμπιςτευτικό, ενϊ τα αποτελζςματα δθμοςιοποιοφνται υπό
οριςμζνεσ προχποκζςεισ.
Γράφθμα 1: Παρουςίαςθ ςταδίων μθχανιςμοφ εξζταςθσ υποκζςεων από το ΕΣΕ
1. Αρχικι Εκτίμθςθ

2. Παροχι Καλών
Υπθρεςιών

3. Ολοκλιρωςθ και
ςφνταξθ Ζκκεςθσ ι
Διλωςθσ

Σε πρϊτθ φάςθ, το
ΕΣΕ προβαίνει ςε μια
αρχικι εκτίμθςθ
(initial assessment)
τθσ υπόκεςθσ με
ςτόχο να αποφανκεί
εάν χριηει περαιτζρω
μελζτθσ. Εξετάηεται,
δθλαδι, εάν θ
υπόκεςθ είναι
ςχετικι με τθν
εφαρμογι των
Οδθγιϊν του ΟΟΣΑ.

Εάν το ΕΣΕ κρίνει ότι
θ υπόκεςθ χριηει
περαιτζρω μελζτθσ,
προςφζρει προσ τα
εμπλεκόμενα μζρθ
καλζσ υπθρεςίεσ
(good offices), με
ςτόχο τθν εξεφρεςθ
λφςθσ ι διευκόλυνςθ
πρόςβαςθσ ςε μια
ςυναινετικι λφςθ
(ςυμβιβαςμόσ ι/και
διαμεςολάβθςθ).

Μετά από τθν
ολοκλιρωςθ τθσ
υπόκεςθσ ακολουκεί
θ ςφνταξθ Ζκκεςθσ
(report) από τθν
πλευρά του ΕΣΕ. Στισ
περιπτϊςεισ εκείνεσ
που θ υπόκεςθ είτε
δε χριηει περαιτζρω
μελζτθσ, είτε δεν
μπορεί να καταλιξει
ςε λφςθ, το ΕΣΕ
ςυντάςςει ςχετικι
Διλωςθ (statement).

Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να ζχετε υπ' όψθ ότι το ΕΣΕ τθσ χϊρασ μασ είναι υπεφκυνο
για περιπτϊςεισ επιχειρθματικισ ςυμπεριφοράσ που λαμβάνουν χώρα ςτθν Ελλάδα.
Εάν το περιςτατικό ζχει ςυμβεί ςε άλλθ χϊρα που ζχει προςχωριςει ςτισ Οδθγίεσ,
αρμόδιο είναι το ΕΣΕ τθσ χϊρασ εκείνθσ. Εάν το περιςτατικό ζχει ςυμβεί ςε χϊρα που
δεν ζχει προςχωριςει ςτισ Οδθγίεσ, αλλά αφορά ςε ςυμπεριφορά ελλθνικισ
επιχείρθςθσ που δραςτθριοποιείται ςτθ χϊρα εκείνθ, και πάλι αρμόδιο είναι το
ελλθνικό ΕΣΕ.

Αξίηει τζλοσ να ςθμειωκεί ότι κα πρζπει να δϊςετε όςο το δυνατό περιςςότερα ςτοιχεία
για τθν υπόκεςθ που ςασ αφορά, ϊςτε να μπορζςει το ΕΣΕ να τθν εξετάςει
αποτελεςματικά.
Απαραίτθτα ςτοιχεία κρίνονται: i) το όνομα και θ ςχζςθ ςασ με τθν υπόκεςθ, ii) θ
επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ και ο τόποσ όπου ςυνζβθ το περιςτατικό, iii) το κεφάλαιο ι τα
κεφάλαια των Οδθγιϊν, που κεωροφνται ςχετικά με τθν υπόκεςι ςασ και iv) θ
αναλυτικι περιγραφι του περιςτατικοφ και τυχόν αποδεικτικά ςτοιχεία.

