ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Η ____________ (η «Εταιρεία») έχει υιοθετήσει αυτήν την Πολιτική κατά της Διαφθοράς (η
«Πολιτική») για να ενισχύσει τη συμμόρφωσή της με τους νόμους κατά της δωροδοκίας, σε όλες τις
χώρες στις οποίες λειτουργεί. Δεν επιτρέπεται στα στελέχη, τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους

της Εταιρείας να παραβιάσουν τους νόμους ή να αποφύγουν, άμεσα ή έμμεσα, την εφαρμογή των
νόμων ή των κανονισμών οποιασδήποτε χώρας στην οποία η Εταιρεία διεξάγει επιχειρήσεις. Επίσης,
δεν επιτρέπεται στην Εταιρεία, άμεσα ή έμμεσα, να προσφέρει ή να πραγματοποιήσει μια δωροδοκία
και κάθε απαίτηση για δωροδοκία πρέπει να απορρίπτεται ρητά. Ο όρος δωροδοκία περιλαμβάνει
οποιαδήποτε προσφορά, υπόσχεση ή δώρο οποιουδήποτε ποσού ή άλλου πλεονεκτήματος, άμεσα ή
μέσω μεσολαβητών, σε έναν δημόσιο αξιωματούχο, πολιτικό κόμμα, πολιτικό υποψήφιο ή
αξιωματούχο κόμματος ή οποιονδήποτε υπάλληλο του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την παρακίνηση
του αξιωματούχου ή υπαλλήλου να ενεργήσει ή να αποφύγει κάποια ενέργεια σχετικά με την
εκτέλεση των καθηκόντων του, με σκοπό την πρόσκτηση ή τη διατήρηση εργασιών ή
επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. Επιπλέον, τα στελέχη, οι υπάλληλοι ή οι αντιπρόσωποι της
Εταιρείας δεν επιτρέπεται να αποδίδουν ως παράνομες προμήθειες οποιοδήποτε μέρος της πληρωμής
μιας σύμβασης σε υπαλλήλους άλλων συμβαλλομένων ή να χρησιμοποιούν άλλα μέσα όπως
υπεργολαβίες, εντολές αγορών ή συμφωνίες συμβουλευτικής για τη μεταβίβαση πληρωμών σε
κρατικούς αξιωματούχους, πολιτικούς υποψηφίους, υπαλλήλους ή άλλους συμβαλλομένους μιας
σύμβασης, τους συγγενείς τους ή επιχειρηματικούς συνεργάτες. Η «παράνομη προμήθεια» αποτελεί
μια ιδιαίτερη μορφή δωροδοκίας που λαμβάνει χώρα όταν ένα άτομο στο οποίο έχει ανατεθεί κάποια
ευθύνη από έναν εργοδότη ή δημόσιο λειτούργημα, είναι υπεύθυνο για την εκχώρηση ενός
πλεονεκτήματος και το κάνει αυτό με τρόπο που διασφαλίζει την επιστροφή ενός ποσοστού
(παράνομη προμήθεια) της εν λόγω συναλλαγής ή πλεονεκτήματος χωρίς την ενημέρωση ή

εξουσιοδότηση του εργοδότη ή του δημόσιου οργανισμού στον οποίο το εν λόγω άτομο είναι
υπόλογο.
Τα στελέχη, οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποι της Εταιρείας που αντιλαμβάνονται
οποιαδήποτε παράνομη ή αμφισβητήσιμη δραστηριότητα ή που βρίσκονται εκτεθειμένοι σε
οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευση ή που τους ζητείται να συμμετάσχουν σε οποιοδήποτε σχέδιο
δωροδοκίας ή παράνομης προμήθειας πρέπει να αναφέρουν άμεσα αυτές τις περιστάσεις στην
ανώτερη διεύθυνση, χωρίς φόβο αρνητικού επηρεασμού της απασχόλησής τους. Περαιτέρω, η
Εταιρεία θα παρέχει εκπαίδευση στους υπαλλήλους της σε αυτήν την Πολιτική, όπως και στους
νόμους κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς.
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