
 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 

 

Η διοίκηση της εταιρίας TELEUNICOM αναγνωρίζει τους κινδύνους δωροδοκίας και διαθέτει όλους τους 

απαιτούμενους πόρους για την ανάπτυξη  και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για 

την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 37001:2016. 

Στο πλαίσιο του Συστήματος αυτού, τεκμηριώνονται και εφαρμόζονται διαδικασίες για την ικανοποίηση 

των απαιτήσεων του Προτύπου διασφαλίζοντας την αποτελεσματική Καταπολέμηση της Δωροδοκίας σε 

όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες της εταιρείας. 

Η διοίκηση της TELEUNICOM σε όλο το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας: 

• Απαγορεύει κάθε μορφής δωροδοκία ή την αποδοχή της. 

• Απαιτεί συμμόρφωση όλων των εργαζομένων με τους νόμους του κράτους ή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σχετικά με τη δωροδοκία, οι οποίοι έχουν εφαρμογή στην εταιρεία. 

• Προτρέπει τη συμβολή όλων των εργαζομένων στην αναγνώριση και υποψία κάθε πιθανής 

δωροδοκίας  και απαγορεύει την τιμωρία ή την αρνητική μεταχείριση τέτοιων εργαζομένων. 

• Δεσμεύεται για την εφαρμογή μέτρων και την παροχή απαραίτητων πόρων προκειμένου να 

καταπολεμήσει τη δωροδοκία. 

• Ευαισθητοποιεί και εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό της μέσω συνεχών ενημερώσεων και 

εκπαιδεύσεων σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας, 

• Έχει θεσπίσει συγκεκριμένη Δομή καταπολέμησης της δωροδοκίας, η οποία είναι ανεξάρτητη από 

το υπόλοιπο προσωπικό, αναφέρεται μόνο στο διευθύνοντα σύμβουλο και έχει την υποχρέωση και 

την εξουσία να διερευνά κάθε πιθανή περίπτωση δωροδοκίας, να εξετάζει και να αξιολογεί τους 

κινδύνους δωροδοκίας και να εφαρμόζει σχετικά μέτρα καταπολέμησής της. 



• Σε περίπτωση δωροδοκίας ή μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης 

καταπολέμησης της δωροδοκίας, επιβάλλονται κυρώσεις και σε περίπτωση παραβίασης σχετικών 

νομοθετικών απαιτήσεων, γίνεται αναφορά στις αρμόδιες αρχές. 

• Δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης καταπολέμησης της δωροδοκίας 

που εφαρμόζει. 

• Η συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλο το προσωπικό 

και τους συνεργάτες της εταιρείας. 

Το παρόν κείμενο είναι διαθέσιμο σε όλο το προσωπικό, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές 

της εταιρείας καθώς και σε κάθε εμπλεκόμενη Δημόσια και Δημοτική Αρχή. 

Για οποιαδήποτε ανησυχία ή πιθανή καταγγελία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο του 

Συστήματος για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας της εταιρείας μας στο email:info@teleunicom.com 

 


