Πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
Στα πλαίσια της ορθής διεξαγωγής των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις
συμμόρφωσης του εθνικού και ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου, αλλά και τις απαιτήσεις του προτύπου ISO
37001:2016, η ΑΓΑΝ ΕΠΕ και η Ηγεσία της δεσμεύονται μέσω της παρούσας πολιτικής ώστε:
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Να απέχει από κάθε είδους δωροδοκία , ενεργητική ή παθητική (δωροληψία).
Να διεξάγει τις δραστηριότητες της σύννομα και με διαφάνεια.
Να μην προσφέρει ούτε και να αποδέχεται κανενός είδος δωροδοκία άμεσα ή έμμεσα, προκειμένου να
αποκτήσει άμεσο ή/και έμμεσο επιχειρηματικό όφελος, ή/και πλεονέκτημα.
Να απαγορεύει τη δωροδοκία και εκφράζει τη μηδενική ανοχή της εταιρείας στη δωροδοκία
οποιουδήποτε είδους και σε οποιαδήποτε μορφή.
Να επιτρέπει δώρα και φιλοξενία μέχρι του ποσού 100 ευρώ και μόνο εφόσον δεν υποκαθιστούν ένα
(πιθανή) υπηρεσία ή παροχή, δεν είναι σε σύγκρουση με το νόμο, δεν περιλαμβάνουν μετρητά ή
ισοδύναμο, είναι κατάλληλα για την κατάσταση (π.χ. εποχιακά και περιστασιακά δώρα) και δεν δίνονται
κρυφά.
Να μην συμμετέχει σε οικονομικές και μη οικονομικές δωρεές σε πολιτικά κόμματα, και / ή πολιτικά
αφοσιωμένα άτομα.
Να επιτρέπει στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης φιλανθρωπικές δωρεές, αλλά αποκλειστικά
σε οργανισμούς, όχι σε ιδιώτες, εφόσον αυτοί δεν θεωρούνται ως δωροδοκία προκειμένου να
αποκτήσει επιχειρηματικά πλεονεκτήματα.
Να αναλαμβάνει χορηγία για κάποια εκδήλωση, αλλά αποκλειστικά για την υποστήριξη του σκοπού της
εκδήλωσης.
Να εξασφαλίζει ότι σε καμία περίπτωση η Ηγεσία, τα διευθυντικά αλλά και τα μη διευθυντικά στελέχη
και όσοι έχουν κάποια σύμβαση έργου με την Εταιρεία, θέτουν προσωπικά συμφέροντα ή / και
γνωστούς πριν από το γενικότερο συμφέρον της επιχειρήσεις δεδομένου ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει
σε δραστηριότητες που δεν είναι ειλικρινείς και διαφανείς. (Σύγκρουση συμφερόντων).
Να εκφράζει την υποχρέωση της εταιρείας να συμμορφώνεται με το Ποινικό Δίκαιο που ρυθμίζει τη
δωροδοκία.
Να χαράσει την επιχειρηματική της πολιτική και τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές στα πλαίσια
του προτύπου.
Να παρέχει κατάλληλο και διακριτό πλαίσιο για τον καθορισμό, την επανεξέταση και την επίτευξη
στόχων κατά της δωροδοκίας που περιλαμβάνονται στους επιχειρηματικούς στόχους.
Να περιλαμβάνει δέσμευση για συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.
Να ενθαρρύνει την καταγγελία τυχόν συμβάντων από τα ενδιαφερόμενα μέρη με βάση μια λογική
εμπιστοσύνη, χωρίς φόβο αντεκδίκησης και κυρώσεων,
Να περιλαμβάνει τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.

Για οποιεσδήποτε νέες ή/και υπάρχουσες συναλλαγές, έργα, δραστηριότητες ή σχέσεις που αποδεικνύονται
ασυμβίβαστες με την πολιτική αυτή η εταιρεία έχει την υποχρέωση να αναβάλει, τερματίσει, αναστείλει,
απορρίψει ή αποσυρθεί από αυτές από το συντομότερο δυνατόν.
Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης στην εταιρεία και τη διενέργεια πάσης φύσεως συνεργασίας με την εταιρεία
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι υποχρεωμένα να σέβονται σχετικές πολιτικές και διαδικασίες και να
εφαρμόζουν την παρούσα πολιτική κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς.
Λάμπρου Παντελής
Για την ΑΓΑΝ ΕΠΕ
Μεσσήνη, 16/4/2020

1

