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1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ALL EXPERTS FACILITIES SERVICES A.E» 

Η All Experts Facilities Services A.E. ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων (Facility Management). 

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής και αδιάκοπη βελτίωση των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες, η καθιέρωση ως μια από τις πιο σημαντικές 

επιχειρήσεις του κλάδου αλλά και η συνεχής βελτίωση της θέσης της σε αυτόν, η ικανοποίηση 

των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών και των σχετικών με τη λειτουργία της 

νομοθετικών διατάξεων και κοινωνικών θεσμών (ασφάλεια, σεβασμό προς το περιβάλλον κ.λπ.). 

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, η εταιρεία προχωρά συνεχώς σε νέες επενδύσεις τόσο 

σε υλικοτεχνική υποδομή όσο και σε έμψυχο δυναμικό. 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται με συνεχώς αυξανόμενο κύκλο εργασιών, διαθέτοντας 

κατάλληλο προσωπικό, άψογη οργάνωση με διαρκή έλεγχο των παραγόντων που επηρεάζουν 

την ποιότητα. 

2 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 

Η ανώτατη διοίκηση της «ALL EXPERTS FACILITIES SERVICES A.E» έχει ορίσει συγκεκριμένες αρχές 

πάνω στις οποίες στηρίζεται η πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, οι οποίες είναι: 

▪ εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής προς τα φαινόμενα δωροδοκίας και διαφθοράς 

και έχει δεσμευτεί να ενεργεί με επαγγελματισμό, νομιμότητα και ακεραιότητα σε όλες 

τις επαγγελματικές της συναλλαγές και σχέσεις. 

▪ δεν ανέχεται καμία μορφή δωροδοκίας ή διαφθοράς.  

▪ δεν θα παράσχει, προσφέρει, ή προσφερθεί να παράσχει, να εγκρίνει ή να ζητήσει από 

κάποιον να παράσχει, άμεσα ή έμμεσα, οφέλη οποιασδήποτε μορφής σε πρόσωπα, 

ώστε τα πρόσωπα αυτά να ενεργήσουν, παραβιάζοντας τα καθήκοντά τους, σε πράξη 

ή παράλειψη.  

▪ ποτέ δε θα ζητήσει ή θα δεχθεί, άμεσα ή έμμεσα, οφέλη οποιασδήποτε μορφής ή την 

υπόσχεση αυτών, για να προκαλέσει ή να επιβραβεύσει ανάρμοστες συμπεριφορές με 

τη μορφή πράξεων ή παραλείψεων που ανακύπτουν από ή συγκρούονται με τα 

καθήκοντα κάποιου 
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▪ η πολιτική είναι κατάλληλη για τους σκοπούς και τους στόχους της εταιρίας 

▪ συμμορφώνεται ενεργά με όλους τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν στην 

καταπολέμηση της δωροδοκίας, στο ξέπλυμα χρήματος και στην τρομοκρατία και 

αναγνωρίζει πως έχει ευθύνη να αναφέρει στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές κάθε 

συμπεριφορά που κρίνεται ύποπτη. 

▪ κάνει προσπάθειες για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας. 

▪ ενημερώνει και εκπαιδεύει το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τους συνεργάτες και 

υπεργολάβους, σχετικά με την πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας. 

▪ καθορίζει και μετράει συγκεκριμένους στόχους για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

▪ αναθέτει την διαχείριση του Συστήματος σε συγκεκριμένο ρόλο που είναι ο Υπεύθυνος 

Διαχείρισης Συστήματος για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας.  

 

Η Πολιτική είναι διαθέσιμη στο προσωπικό της εταιρίας και στους υπεργολάβους, οι οποίοι 

πρέπει να την εφαρμόζουν, όπως αυτό αναφέρεται στην επόμενη ενότητα. 

 

3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η Πολιτική της «ALL EXPERTS FACILITIES SERVICES A.E» είναι δεσμευτική για όλους, ανεξαιρέτως, 

τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως λειτουργικής θέσης και ιεραρχικής βαθμίδας, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών διοικητικού συμβουλίου, υπεργολάβων, πάσης φύσεως 

επιχειρηματικών συνεργατών και κάθε άλλον τρίτο ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της εταιρίας. 

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση της πολιτικής από κάποιον υπάλληλο ή 

συνεργάτη, αυτό επιφέρει αστική και ποινική ευθύνη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 

η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη συνεργασία μαζί του. 
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4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 

Ως δωροδοκία ορίζεται οποιαδήποτε προσφορά, παροχή, αποδοχή αδικαιολόγητου 

ωφελήματος, ανεξαρτήτως αξίας και ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για οικονομικό ή μη οικονομικό 

ωφέλημα από ή προς εργαζόμενο οποιασδήποτε εταιρίας ή προς Δημόσιο Λειτουργό 

προκειμένου να εξασφαλιστεί εμπορικό ή προσωπικό πλεονέκτημα. 

 

5 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 

Στη συνέχεια αναφέρονται περιπτώσεις δωροδοκίας που μπορούν να εμφανιστούν στην εταιρία 

μας. Απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή σε οποιαδήποτε περίπτωση δωροδοκίας, είτε αναφέρεται 

παρακάτω, είτε όχι. 

 

5.1 Πληρωμές Επιτάχυνσης Διαδικασιών (Λάδωμα) 

Πληρωμές επιτάχυνσης διαδικασιών είναι μια πρακτική ευρέως γνωστή και ακολουθείται με 

σκοπό την επιτάχυνση διαδικασιών ή την εξασφάλιση συνηθισμένων δημόσιων υπηρεσιών ή 

εγγράφων, προς όφελος της εταιρίας. Πραγματοποιούνται με σκοπό τη παρότρυνση ενός ατόμου 

να εκτελέσει ένα καθήκον, το οποίο είναι υποχρεωμένο να εκτελέσει. Ενδεικτικά αναφέρεται η 

περίπτωση που μια εταιρία πληρώνει έναν υπάλληλο του Δημοσίου προκειμένου να εκδοθεί μια 

άδεια ή να διεκπεραιωθεί μια διαδικασία χωρίς καθυστερήσεις. 

 

5.2 Μίζες 

Η μίζα είναι μορφή δωροδοκίας που καταβάλλεται σε άτομο με δυνατότητα επιρροής σε έναν 

οργανισμό με αντάλλαγμα την εξασφάλιση κάποιου είδους ωφελήματος προς τον 

δωροδοκούντα. Για παράδειγμα η δωροδοκία που μπορεί να γίνει σε υπάλληλο προκειμένου ο 

πελάτης της εταιρείας να αγοράσει υπηρεσίες ή προϊόν σε χαμηλότερη τιμή από την 

καθιερωμένη.  
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5.3 Εκμετάλλευση Επιρροής 

Η εκμετάλλευση επιρροής λαμβάνει χώρα όταν αξιωματούχος επιδιώκει τη λήψη χρημάτων σε 

αντάλλαγμα για την άσκηση της επιρροής του ως προς τη διασφάλιση αθέμιτου πλεονεκτήματος 

ή εύνοιας προς τον καταβάλλοντα την πληρωμή. Ενδεικτικά, αναφέρεται η περίπτωση επιρροής 

κατά τη συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμό του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, προκειμένου 

να εξασφαλιστεί αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των άλλων συμμετεχόντων. 

 

5.4 Δωρεές σε Πολιτικά Κόμματα, Κινήματα και Πρόσωπα 

Απαγορεύεται η προσφορά δώρων, παροχή δωρεών ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση 

σε πολιτικά κόμματα ή εκπροσώπους τους, η προσφορά εισφορών ή άλλου είδους 

διευκολύνσεων σε υποψηφίους για δημόσιο αξίωμα ή σε πολιτικά κόμματα ή σε άλλους 

πολιτικούς οργανισμούς.  

 

5.5 Δωρεές και Χορηγίες σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις και Οργανισμούς 

Στο πλαίσιο των δράσεων περί κοινωνικής ευθύνης, η εταιρία μπορεί να υποστηρίξει 

φιλανθρωπικές οργανώσεις ή να προχωρήσει σε χορηγία αθλητικών, πολιτιστικών ή 

εκπαιδευτικών εκδηλώσεων ή δράσεων. 

Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι εισφορές και χορηγίες 

φιλανθρωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα, θα προσφέρονται μόνο σε αναγνωρισμένους 

οργανισμούς και κατόπιν σχετικής έρευνας και αξιολόγησης, χωρίς να υπάρχει προσδοκία για 

την απόκτηση επιχειρηματικού πλεονεκτήματος ή άλλης προνομιακής μεταχείρισης σε 

αντάλλαγμα. 
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5.6 Δώρα – Ψυχαγωγία – Ταξίδια – Φιλοξενία 

Η παροχή ή λήψη δώρων που αποσκοπούν ή δίνουν την εντύπωση ότι αποσκοπούν, στην 

δημιουργία ή διατήρηση εμπορικού πλεονεκτήματος.  

Από την ως άνω απαγόρευση εξαιρούνται δώρα χαμηλής αξίας, τα οποία εμπίπτουν στο πλαίσιο 

της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής (π.χ. είδη γραφείου με εταιρικό λογότυπο, ημερολόγια, 

στυλοί κτλ) και συμβολικά δώρα λόγω ονομαστικών ή θρησκευτικών εορτών ή άλλων 

περιστάσεων τα οποία θεωρούνται αποδεκτά και προσφέρονται στο πλαίσιο της κοινωνικής 

επικοινωνίας. Η εταιρία έχει αποφασίσει το ποσό των Ευρώ 100 ως όριο για την αποδοχή ή λήψη 

δώρων. Εξαιρούνται δώρα σε υφιστάμενους πελάτες που λόγω της σημαντικότητάς τους η 

επιχείρηση, με έγκριση της Διοίκησης μπορεί να αυξήσει το όριο των δώρων. 

Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά ή αποδοχή δώρου με τη μορφή χρημάτων, ανεξαρτήτως ποσού, 

απαγορεύεται ρητά. 

Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να αποδεχόμαστε ή να προσφέρουμε: 

▪ Ισοδύναμα χρηματικών δώρων (π.χ. προπληρωμένες κάρτες, δωροκάρτες, 

ταξιδιωτικές επιταγές, κ.λπ.), 

▪ Οποιοδήποτε δώρο κατά τη περίοδο κατάθεσης προσφορών ή διαπραγμάτευσης 

συμβάσεων με φορείς του Δημοσίου ή άλλες εταιρίες, 

▪ Ταξίδια ή διαμονή 

▪ Ψυχαγωγία που μπορεί να θεωρηθεί πολυτελής ή σημαντική από πλευράς κόστους 

(π.χ. εισιτήρια σε αποκλειστικές αθλητικές διοργανώσεις), 

▪ Κοσμήματα, έργα τέχνης και σχετικά αντικείμενα μεγάλης αξίας, 

▪ Δώρα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ρούχα, ηλεκτρονικά είδη, έπιπλα σπιτιού). 

 

Ως δώρα χαμηλής αξίας μπορεί να θεωρηθούν: 

▪ Γεύματα σε λογικές τιμές, εφόσον η συχνότητα των γευμάτων με το ίδιο άτομο (-α) δεν 

είναι επαναλαμβανόμενη, 

▪ Ψυχαγωγία που συνάδει με τη διεξαγωγή των επαγγελματικών σχέσεων, 

▪ Αντικείμενα με το εμπορικό σήμα της Εταιρείας μας, όπως μπλουζάκια, κούπες, USB 

sticks, 
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▪ Μικρά αντικείμενα ή είδη που είναι αντιπροσωπευτικά της χώρας της εταιρίας (π.χ. 

τοπικά τρόφιμα, ποτά, μικροαντικείμενα λαογραφικού χαρακτήρα). 

 

Ταξίδια – Φιλοξενία: 

▪ Σχετικά με τα ταξίδια, επιτρέπονται μόνο όσα αφορούν στην υλοποίηση των έργων που 

έχουν αναλάβει οι συνεργάτες από την εταιρία. 

▪ Στα έξοδα ταξιδιού συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα έξοδα: μεταφορικά, διαμονή, 

σίτιση. 

▪ Απαγορεύεται η πληρωμή εξόδων για μέλη οικογένειας ή φίλους τους συνεργάτη 

▪ Απαγορεύεται η πληρωμή εξόδων διακοπών ή αναψυχής. 

 

5.7 Παράνομη Διακίνηση Εμπιστευτικών / Προνομιακών Πληροφοριών 

Η χρήση εσωτερικής πληροφόρησης, ή η γνωστοποίησή της σε άλλο, φιλικό ή συγγενικό 

πρόσωπο ή συνεργάτη και εν γένει σε οποιοδήποτε πρόσωπο για ίδιο οικονομικό όφελος 

απαγορεύεται αυστηρά. 

Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται πχ. οι επιχειρηματικές στρατηγικές, πληροφορίες 

τιμολόγησης/κοστολόγησης, οικονομικές και τεχνικές προσφορές, κατάλογοι πελατών και 

προμηθευτών, χρηματοοικονομικά στοιχεία και προβλέψεις, στοιχεία συμβάσεων κ.λπ. 

6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

▪ Όλοι όσοι εργάζονται στην εταιρία οφείλουν να γνωρίζουν, να κατανοούν και να 

συμμορφώνονται με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής. 

▪ Η Πολιτική κατά της Δωροδοκίας βρίσκεται εκτυπωμένη σε σημείο προσβάσιμο σε 

όλους, καθώς και στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας.  
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Είναι άμεσα διαθέσιμη στους υπαλλήλους, στους συνεργάτες και κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ 

γνωστοποιείται σε κάθε νεοπροσλαμβανόμενο με την πρόσληψη. 

▪ Απαγορεύεται η δωροδοκία σε κάθε της μορφή. 

▪ Απαγορεύεται η δωροδοκία υπαλλήλου φορέα διαχείρισης ΕΣΠΑ, προκειμένου να 

αξιολογηθεί θετικά η πρόταση ένταξης σε ΕΣΠΑ για λογαριασμό πελάτης μας 

▪ Απαγορεύεται η δωροδοκία υπαλλήλου φορέα διαχείρισης ΕΣΠΑ, προκειμένου να 

επιταχυνθούν οι διαδικασίες έγκρισης πρότασης ΕΣΠΑ, ελέγχου δικαιολογητικών, 

εκταμίευσης επιδότησης ΕΣΠΑ 

▪ Απαγορεύεται η δωροδοκία υπαλλήλου κρατικού φορέα, προκειμένου να μην δοθεί 

πρόστιμο σε πελάτη μας για επιβεβαιωμένη παράβαση ‘η για επιτάχυνση των 

διαδικασιών έκδοσης αδειών και άλλων εγγράφων σε πελάτη μας 

▪ Δεν επιτρέπεται να δώσετε, να υποσχεθείτε, να προσφέρετε ή να εξουσιοδοτήσετε 

χρηματική ή άλλου είδους πληρωμή με αντικειμενική αξία για την απόκτηση ή την 

διατήρηση ή την εξασφάλιση (ανάρμοστου) πλεονεκτήματος για την εταιρία. 

▪ Δεν επιτρέπεται να προσφέρετε οτιδήποτε που να έχει αξία, ώστε να επηρεάσετε τις 

ενέργειες ενός υπαλλήλου (π.χ. κρατικού) ή άλλου μέρους με επιρροή. 

▪ Να αποτρέπετε τους συνεργάτες της εταιρίας να προβαίνουν σε ενέργειες που η 

παρούσα πολιτική σας απαγορεύει. 

▪ Η απαγόρευση της δωροδοκίας ισχύει για την παροχή οποιουδήποτε αντικειμένου ή 

υπηρεσίας που έχει αξία, όχι μόνο χρημάτων. Σε αυτή περιλαμβάνεται η παροχή 

επιχειρηματικών ευκαιριών, θέσεων εργασίας, ευνοϊκών συμβάσεων, δωρεών, 

ταξιδιών, δώρων και φιλοξενίας. 

▪ Όλοι ανεξαιρέτως οφείλουν να είναι σε εγρήγορση και να αναφέρουν αρμοδίως κάθε 

περιστατικό που υποπίπτει στην αντίληψή τους και ενέχει στοιχεία ή προκαλεί υποψία 

δωροδοκίας ή κατάσταση που θα μπορούσε να εκθέσει την Εταιρία στον κίνδυνο της 

δωροδοκίας. 
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7 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 

Ως πρόσθετα μέτρα και απαιτήσεις για την αντιμετώπιση του κίνδυνου της δωροδοκίας έχουν 

οριστεί τα ακόλουθα: 

1. Αξιολογούμε τους συνεργάτες της εταιρίας. Οι Συνεργάτες / Υπεργολάβοι της εταιρίας 

είναι αυτοί που τους πληρώνουμε για να παρέχουν υπηρεσίες στους πελάτες μας, σαν 

να ήταν υπάλληλοι της εταιρίας. Οπότε, πρέπει να συνεργαζόμαστε με αξιολογημένες 

και εγκεκριμένες επιχειρηματικές οντότητες (πρόσωπα / εταιρίες), σε ότι αφορά στη 

νομιμότητα και ακεραιότητα αυτών. Πάντα δίνουμε σημασία σε τυχόν σημάδια που 

δηλώνουν ότι ένας συνεργάτης μας είναι ανήθικος ή δύναται να εμπλέκεται σε 

περιστατικό καταβολής δωροδοκίας. 

2. Οι συναλλαγές πρέπει να είναι διαφανείς: Οι συναλλαγές που είναι διαφανείς 

μειώνουν τον κίνδυνο δωροδοκίας ή κλοπής. Βεβαιωθείτε ότι οι συμβάσεις 

αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τα οικονομικά της συμφωνίας, ενώ πρέπει πάντα να 

υπογράφονται από την Ανώτατη Διοίκηση. 

3. Η παροχή δώρων πρέπει να γίνεται με μέτρο.  Πριν προσφέρετε δώρα, πρέπει να 

βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δωροδοκίες ή διευκολύνσεις και ότι υπάρχει νόμιμος 

επιχειρηματικός σκοπός. Πριν την προσφορά δώρων θα πρέπει να υπάρχει η έγκριση 

της ανώτατης διοίκησης. 

4. Οι φιλανθρωπικές δωρεές και χορηγίες δύναται να εμπεριέχουν δόλο: Μην 

πραγματοποιήσετε φιλανθρωπική δωρεά εάν αυτή ευνοεί (π.χ. χρηματικά) έναν 

Υπάλληλο / Συνεργάτη / Κυβερνητικό Αξιωματούχο ή εάν η δωρεά αποτελεί μέρος 

ανταλλαγής ευνοιών με έναν Υπάλληλο / Συνεργάτη / Κυβερνητικό Αξιωματούχο. Πριν 

κάνετε μια φιλανθρωπική δωρεά, θα πρέπει να υπάρχει η έγκριση της ανώτατης 

διοίκησης. 

5. Οι επιλογές προσλήψεων στην εταιρία δεν πρέπει να επωφελούν Δημόσιους 

Υπαλλήλους / Κρατικούς Αξιωματούχους: Μην προσλάβετε έναν Κρατικό 

Αξιωματούχο ή κάποιον που έχει υποδείξει ένας Κρατικός Αξιωματούχος ώστε να 

βοηθήσει την εταιρία στην απόκτηση νέων ή/και τη διατήρηση υπαρχόντων 

δραστηριοτήτων ή εάν ο Κρατικός Αξιωματούχος προσφέρει οποιοδήποτε όφελος στην 

εταιρία ή απειλεί να ενεργήσει κατά τρόπο που να βλάπτει την εταιρία σε περίπτωση 
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που δεν γίνει δεκτή η κατεύθυνση του. Χρησιμοποιείτε πάντα την ορθή διαδικασία 

πρόσληψης. 

6. Τηρείται η Εμπιστευτικότητα που Αρμόζει σε Διαβαθμισμένες Πληροφορίες: 

Η διακίνηση εμπιστευτικών πληροφοριών δύναται να αποτελέσει δωροδοκία, εφ’ όσον 

με την πληροφορία αυτή, ένας εργαζόμενος στην Εταιρία ή/και συγγενής του ή/και 

τρίτο πρόσωπο / Οργανισμός μπορεί να επωφεληθεί. Οι πληροφορίες που πρέπει να 

διαχειρίζεστε με εμπιστευτικότητα. 

7. Ορθότητα καταχωρήσεων δεδομένων σε βιβλία και αρχεία. 

Πρέπει να καταγράφετε με ακρίβεια τις πληρωμές ή οποιοδήποτε άλλο είδος 

αποζημίωσης πραγματοποιείτε προς τρίτους, στα εταιρικά βιβλία, αρχεία και 

λογαριασμούς της εταιρίας. 

8. Μην προωθήσετε τη λήψη ή τη χρήση οποιωνδήποτε μη επίσημων ή μη 

καταγεγραμμένων εταιρικών κεφαλαίων, όπως λογαριασμούς «εκτός βιβλίων», για 

οποιονδήποτε σκοπό. 

9. Μην Κάνετε ψευδείς, παραπλανητικές, ελλιπείς, ανακριβείς ή τεχνητές καταχωρήσεις 

στα βιβλία και τις εγγραφές της εταιρίας. 

10. Μην Χρησιμοποιήσετε προσωπικά κεφάλαια ή τρίτου συμπεριλαμβανομένων των 

συνεργατών, για να παρακάμψετε τις διαδικασίες και τους ελέγχους της εταιρίας ή για 

να εκπληρώσετε ότι απαγορεύεται από την Πολιτική κατά της Δωροδοκίας. 

 

8 ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Εάν υπάρχει η οποιαδήποτε αμφιβολία για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει ν’ αντιδράσετε σε μία 

κατάσταση ή για το κατά πόσον μία ορισμένη συμπεριφορά μπορεί να είναι ανάρμοστη ή 

αντίθετη προς τη Πολιτική, πρέπει πάντοτε να ζητάτε καθοδήγηση αρμοδίως, προτού 

ενεργήσετε. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιος για την παροχή διευκρινίσεων ή συμβουλών σχετικά 

με θέματα που άπτονται της Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας, είναι ο Υπεύθυνος Συστήματος 

κατά της Δωροδοκίας, που έχει οριστεί από την Ανώτατη Διοίκηση. 
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9 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 

Εφόσον διαπιστώσουμε μη συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική, οφείλουμε 

να το αναφέρουμε επωνύμως ή ανωνύμως αν και ενθαρρύνεται ιδιαιτέρως η υποβολή 

επώνυμων αναφορών. Οι σχετικές αναφορές θα πρέπει να γίνονται με υπευθυνότητα, καλή 

πίστη και επαγγελματική συνείδηση. 

Η υποβολή της αναφοράς μπορεί να γίνει: 

▪ Με φυσική αλληλογραφία προς στην έδρα της εταιρίας, υπόψη του Υπεύθυνου 

Συστήματος κατά της Δωροδοκίας 

▪ Με αποστολή στο email του Υπεύθυνου Συστήματος κατά της Δωροδοκίας 

▪ Τηλεφωνικώς ζητώντας τον Υπεύθυνο Συστήματος κατά της Δωροδοκίας 

 

Η εταιρία δεσμεύεται ότι όλες οι αναφορές οι οποίες λαμβάνονται κατά τους παραπάνω τρόπους 

θα αξιολογούνται ως προς την ακρίβεια και τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που περιέχουν, 

προκειμένου να σταθμιστεί εάν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι που επιβάλλουν ενέργειες για την 

περαιτέρω διαχείρισή τους (π.χ. διεξαγωγή έρευνας). 

Οι αναφορές, τα τεκμήρια και τα αποτελέσματα ενδεχόμενης έρευνας καταγράφονται σε σχετικό 

αρχείο και τηρούνται από τον Υπεύθυνο Συστήματος κατά της Δωροδοκίας. 

Βασική και απαράβατη αρχή μας είναι η προστασία της ανωνυμίας των ατόμων που υποβάλλουν 

τέτοιου είδους αναφορές και η εχεμύθεια των στοιχείων που αυτές συμπεριλαμβάνουν. 

10 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η εταιρία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε συμπεριφορά δεν συμμορφώνεται με την 

Πολιτική κατά της Δωροδοκίας. Κάθε παράβαση των αρχών της Πολιτικής θεωρείται ως πολύ 

σημαντικό γεγονός το οποίο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει ποινές. 

Οι πειθαρχικές ποινές αποφασίζονται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τη φύση και τη 

σοβαρότητα της επιδειχθείσας συμπεριφοράς και της διαπιστωθείσας παράβασης και 

επιβάλλονται με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας. 
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11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ 

▪ Η εταιρία αποδίδει μεγάλη αξία στην ξεκάθαρη και ανοιχτή επικοινωνία και δεν 

πρόκειται να ασκήσει αντίποινα απέναντι σε οποιονδήποτε αναφέρει περιστατικά 

δωροδοκίας (ύποπτης συμπεριφοράς) ή παραβίασης της Πολιτικής κατά της 

Δωροδοκίας. 

▪ Κάθε εργαζόμενος ή συνεργάτης μπορεί να αναφέρει τέτοια ζητήματα χωρίς τον φόβο 

απόλυσης, βλαπτικής μεταβολής ή αντιποίνων οποιουδήποτε είδους. 

▪ Η εταιρία απαγορεύει κάθε είδους αρνητική συμπεριφορά σε βάρος εργαζομένου που 

έχει πραγματοποιήσει αναφορά, ακόμα και εάν η αναφορά αποδειχθεί εσφαλμένη. Πιο 

συγκεκριμένα, δεσμεύεται ότι δεν θα υποβιβάσει, θέσει σε αργία, απειλήσει, 

παρενοχλήσει ή με οποιοδήποτε τρόπο πραγματοποιήσει διακρίσεις για οποιονδήποτε 

υπάλληλο, ως αποτέλεσμα της αναφοράς του. 

12 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η εταιρία μέσω της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης, έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι 

εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της εταιρίας λαμβάνουν γνώση και κατανοούν τις αρχές της 

Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας, με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται. 

Επίσης, η εταιρία μεριμνά για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων με σκοπό την 

ουσιαστικότερη κατανόηση του περιεχομένου της Πολιτικής και την ευαισθητοποίηση όλων των 

εργαζομένων για θέματα δωροδοκίας.  

Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι υποχρεωτική για όλους. 

13 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 

Η Πολιτική κατά της Δωροδοκίας βρίσκεται εκτυπωμένη σε σημείο προσβάσιμο σε όλους, καθώς 

και στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας.  

Είναι άμεσα διαθέσιμη στους υπαλλήλους, στους συνεργάτες και κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ 

γνωστοποιείται σε κάθε νεοπροσλαμβανόμενο με την πρόσληψη. 
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14 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η εταιρία δεσμεύεται να αξιολογεί τη συμμόρφωση με την Πολιτική όσον αφορά στην πρόληψη, 

ανίχνευση και αντιμετώπιση ζητημάτων δωροδοκίας σε διαρκή βάση. 

Για την αποτελεσματική καταπολέμηση της Δωροδοκίας, η εταιρία έχει καθορίσει τα παρακάτω: 

▪ Ύπαρξη πολιτικών και διαδικασιών για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

▪ Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, 

▪ Διεξαγωγή Risk Assessment σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

▪ Παρακολούθηση στόχων – δεικτών απόδοσης καθώς και αντίστοιχων συμβάντων, 

▪ Τήρηση των απαιτούμενων αρχείων  

▪ Ορισμός Υπεύθυνου Συστήματος κατά της Δωροδοκίας 

▪ Διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων συμμόρφωσης 


