
 
 

Φιλελλήνων 35, 152 32, Χαλάνδρι 

Τηλ.: 210 6844885–6, fax: 210 6857366 

www.alter-ego.gr, e-mail: info@alter-ego.gr 

v.2 / 01.03.2018

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 

 

Η ALTER EGO δεσμεύεται για την καταπολέμηση της δωροδοκίας. Σκοπός αυτής της πολιτικής 

είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων που σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης της δωροδοκίας 

και η διασφάλιση της εφαρμογής τους στην επιχείρηση. Η Πολιτική ισχύει για ολόκληρη την 

εταιρία. Όλο το προσωπικό της εταιρίας, οι συνεργάτες και τα άτομα που εργάζονται 

υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική και την συνεχή βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του Συστήματος κατά της δωροδοκίας σύμφωνα με το ISO 37001:2016.  

Η Πολιτική κατά της δωροδοκίας:  

α. απαγορεύει τη δωροδοκία και εκφράζει τη μηδενική ανοχή της εταιρίας στη δωροδοκία 

οποιουδήποτε είδους και σε οποιαδήποτε μορφή: 

• Δώρα και φιλοξενία (πρόσκληση σε δωρεάν γεύμα, ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση 

κτλ.), δεν γίνονται δεκτά εφόσον έρχονται σε σύγκρουση με το νόμο, και εφόσον δίνονται 

για κάποιο σκοπό ή υπηρεσία, δεν δίνονται κρυφά. 

• Πολιτικές δωρεές: η εταιρία δεν συμμετέχει σε οικονομικές και μη οικονομικές δωρεές σε 

πολιτικά κόμματα ή / και πολιτικά δεσμευμένα άτομα. 

• Φιλανθρωπικές δωρεές: επιτρέπονται, αλλά αποκλειστικά σε οργανισμούς, όχι σε άτομα, 

αρκεί να μην θεωρούνται ως δωροδοκία προκειμένου να κερδίσουν επιχειρηματικό 

πλεονέκτημα. 

• Χορηγίες: η εταιρία μπορεί να αναλάβει χορηγία συγκεκριμένης εκδήλωσης, αλλά 

αποκλειστικά με σκοπό την υποστήριξη ή την προώθηση της εταιρίας. Η χορηγία δεν 

πρέπει να καλύπτεται για δωροδοκία. 

• Σύγκρουση συμφερόντων: δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση προσωπικών συμφερόντων ή / 

και γνωστών μπροστά στα επιχειρηματικά συμφέροντα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει 

σε δραστηριότητες που δεν είναι ειλικρινείς και διαφανείς.  

β.  εκφράζει την υποχρέωση της εταιρίας να συμμορφώνεται με τον ισχύον Κανονιστικό και 

Νομοθετικό  Πλαίσιο κατά της δωροδοκία, 

γ. είναι κατάλληλη για τον σκοπό της επιχείρησης και είναι σύμφωνη με τη συνολική επιχειρηματική 

πολιτική και τις στρατηγικές οδηγίες της εταιρίας, 

δ. παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό, την αναθεώρηση και την επίτευξη στόχων κατά της 

δωροδοκίας που περιλαμβάνονται στους επιχειρηματικούς στόχους της,  
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ε. παρέχει το πλαίσιο που ενθαρρύνει τους εργαζόμενους της να αναφέρουν κάθε επιλήψιμη 

πράξη που σχετίζεται με την δωροδοκία, καλή τη πίστη, χωρίς να υποστούν την οποιαδήποτε 

κύρωση,  

στ. σε περίπτωση υπόνοιας δωροδοκίας η ΑLTER EGO έχει το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας της 

συμβατικής σχέσης με τον υπεργολάβο-προμηθευτή. 

Πειθαρχικό μέτρο μη συμμόρφωσης με την παρούσα Πολιτική είναι ο τερματισμός της 

απασχόλησης του εργαζομένου και οποιεσδήποτε κυρώσεις μπορεί να  ληφθούν, σύμφωνα με 

τον κανονισμό της εταιρίας και το νομοθετικό πλαίσιο. 

Η Πολιτική ανασκοπείται ετησίως από την ανώτατη διοίκηση. 

 Όλα αυτά πιστεύουμε ότι έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνον την καλύτερη δυνατή εικόνα της 

επιχείρησης στον κλάδο, αλλά και ένα αίσθημα υπερηφάνειας και ικανοποίησης για όλους εμάς, 

Διοίκηση και εργαζόμενους, που εργαζόμαστε για την πρόοδο της ALTER EGO.  

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Γεώργιος Κωνσταντινίδης 
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