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Πολιτική κατά της Δωροδοκίας και Διαφθοράς 

 
 
 
 

'Εκδοση 1 

Ημερομηνία Έκδοσης Νοέμβριος 2020 

Έναρξη Ισχύος Νοέμβριος 2020 

Επόμενη Αναθεώρηση Νοέμβριος 2023 

Ταξινόμηση Δημόσια 

Κύριος Προϊστάμενος Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης 
 
Ο Κύριος της Πολιτικής είναι υπεύθυνος για την περιοδική αναθεώρηση 
και ενημέρωση αυτής της Πολιτικής, ώστε να αντικατοπτρίζει τις 
κανονιστικές, βέλτιστης πρακτικής και επιχειρηματικές εξελίξεις. 

Υπεύθυνος Έγκρισης  
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Περίληψη Πολιτικής 
 
Δεσμευόμαστε να διεξάγουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τα υψηλότερα 
δεοντολογικά πρότυπα και να απαγορεύουμε κάθε μορφή Δωροδοκίας και Διαφθοράς. Η Δωροδοκία 
και η Διαφθορά είναι παράνομες σε όλο τον κόσμο και μπορεί να έχουν διάφορες μορφές: από 
προφανείς (π.χ. χρηματική δωροδοκία) έως διακριτικές (π.χ. προσφορές εργασίας, προμήθειες, 
πολυτελή φιλοξενία κ.λπ.). Οι διακριτικές μορφές Δωροδοκίας και Διαφθοράς συχνά μένουν σε 
γκρίζες ζώνες. Για παράδειγμα, δεν είναι κάθε προσφορά εργασίας δωροδοκία, ούτε κάθε προμήθεια 
αποτελεί διεφθαρμένη πληρωμή - αλλά θα μπορούσε να είναι.  
 
Η παρούσα Πολιτική καθορίζει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποφυγής μη προσηκόντων πληρωμών 
και την παροχή δομής για την εξασφάλιση ακριβούς αναφοράς όλων των πληρωμών σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς. 
 
Συνοπτικά, εσείς: 
 

▪ Απαγορεύεται να προσφέρετε ή να λαμβάνετε Δωροδοκίες, μια Διευκόλυνση Πληρωμής 
ή οποιαδήποτε άλλη μορφή μη προσήκουσας πληρωμής 

▪ Μπορείτε να συμμετάσχετε σε νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως λήψη και 
προσφορά Δώρων, παροχών Ψυχαγωγίας και Γευμάτων, Χορηγούμενα Ταξιδιών & 
παροχών Φιλοξενίας και Χορηγιών- εφόσον συμμορφώνονται με αυτήν την Πολιτική 

▪ Πρέπει να ζητήσετε προέγκριση από το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης για 
δραστηριότητες που καλύπτονται από αυτήν την Πολιτική σύμφωνα με τα σχετικά όρια 
ως εξής: 

 
Απαιτήσεις προέγκρισης (παραχώρηση σε ή / και λήψη από) 

 
▪ Πρέπει να λάβετε εύλογα και κατάλληλα μέτρα σε σχέση με τους Επιχειρηματικούς 

Συνεργάτες για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες νόμους κατά 
της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς. 

▪  Πρέπει να αναφέρεται σε σχετικές πολιτικές για δραστηριότητες, όπως Φιλανθρωπικές 
Δωρεές, που δεν καλύπτονται από αυτήν την Πολιτική. 

 Κυβερνητικό 
Στέλεχος/Οντότητα 

Εμπορική Οντότητα Όμιλος 

Δώρα Οποιασδήποτε αξίας  > = 100 ευρώ ανά 
άτομο / ανά 
εκδήλωση  

Δεν απαιτείται 
έγκριση 

Παροχές 
Ψυχαγωγίας 
& Γεύματα 

Οποιασδήποτε αξίας > = 100 ευρώ ανά 
άτομο / ανά 
εκδήλωση 

Δεν απαιτείται 
έγκριση 

Ταξίδια και 
Φιλοξενία  

Οποιασδήποτε αξίας Οποιασδήποτε αξίας Δεν απαιτείται 
έγκριση 

Χορηγίες Οποιασδήποτε αξίας Οποιασδήποτε αξίας Δεν απαιτείται 
έγκριση 
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▪ Πρέπει να αναφέρετε τυχόν Δωροδοκία, Διαφθορά, Απάτη, παράνομη, ανήθικη ή 
απαράδεκτη συμπεριφορά που ενδέχεται να παραβιάζει αυτήν την Πολιτική το 
συντομότερο δυνατό 

 
Η παρούσα Πολιτική πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τον Κώδικα Δεοντολογίας του 
Ομίλου και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πολιτικές του Ομίλου ή τοπικές πολιτικές. 
 

 
Εφαρμογή & Συνέπειες 
 
Η παρούσα Πολιτική ισχύει για το Όμιλο και το Προσωπικό του Ομίλου. Το Προσωπικό του Ομίλου 
συμφωνεί να τηρεί τη δέσμευση του Ομίλου να κάνει ό,τι είναι σωστό και να ακολουθήσει αυτήν την 
Πολιτική και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου.  Το Προσωπικό του Ομίλου που δεν τηρεί αυτή 
τη δέσμευση θέτει το ίδιο, τους συναδέλφους του και τον Όμιλο σε κίνδυνο προστίμων, κυρώσεων, 
βλάβης της φήμης και προσωπικά μπορεί να υποβληθεί σε πειθαρχικές ενέργειες, έως και την 
απώλεια απασχόλησης. Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να 
αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις του νόμου στις αρμόδιες αρχές. Οποιοδήποτε 
Προσωπικό του Ομίλου που έχει παραβεί τους ισχύοντες νόμους ενδέχεται να ευθύνεται προσωπικά 
για κυρώσεις ή πρόστιμα ή μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση. 
 
Μια Εταιρεία του Ομίλου μπορεί να καθορίσει πρότυπα που είναι αυστηρότερα από αυτήν την 
Πολιτική. Τυχόν εξαιρέσεις ή αποκλίσεις από αυτήν την Πολιτική πρέπει να υποβάλλονται στο 
Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης. 
 

Οι Ευθύνες σας: 
 

▪ Ακολουθήστε τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς  
▪ Κατανοείστε και συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις αυτής της Πολιτικής, του Κώδικα 

Δεοντολογίας του Ομίλου, άλλων Πολιτικών του Ομίλου και τυχόν πολιτικών ή 
διαδικασιών Τμήματος/Τομέα ή Περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με την παρούσα 
Πολιτική 

▪ Επιδείξτε ηθική, ακεραιότητα και υπευθυνότητα ανά πάσα στιγμή και περιμένετε το ίδιο 
από άλλους 

▪ Ολοκληρώστε την ανατεθείσα εκπαίδευση που σχετίζεται με αυτήν την Πολιτική 
▪ Υποστηρίξτε τη δέσμευσή μας να κάνουμε πάντα το σωστό 
▪ Η ηγεσία θα παρέχει τους κατάλληλους πόρους και υποστήριξη για να εξασφαλίσει την 

επιτυχή εφαρμογή αυτής της Πολιτικής 
 

Ερωτήσεις & Αναφορές Παραβάσεων: 
 
Αναφέρετε με καλή πίστη οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες ή οποιεσδήποτε γνωστές ή πιθανές 
παραβιάσεις αυτής της Πολιτικής στον προϊστάμενό σας ή σε άλλη εσωτερική διαχείριση ή στο 
Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης. 
 
Τα αντίποινα για αναφορά καλή τη πίστει δεν επιτρέπονται.  Το Προσωπικό του Ομίλου που 
επιδίδεται σε αντίποινα υπόκειται σε πειθαρχική κύρωση. 
 



                                                                                                                
   

4 
 

Απαιτήσεις Πολιτικής 

1. Γενικές Απαιτήσεις 
 
Οποιοδήποτε Δώρο, παροχή Ψυχαγωγίας και Γεύματος, Χορηγούμενο Ταξίδι και Φιλοξενία ή 
Χορηγία: 
 

α. Πρέπει να σχετίζεται άμεσα με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου, για νόμιμο 
επιχειρηματικό σκοπό, αξίας και φύσης που είναι συνήθης στη συγκεκριμένη βιομηχανία και 
τοποθεσία, όχι πολυτελής ή υπερβολική και κατά τα άλλα σκόπιμη 

β. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να επηρεάσει απρεπώς ή να φαίνεται ότι 
επηρεάζει εσάς ή οποιονδήποτε άλλο ή ότι στοχεύει στην απόκτηση ή διατήρηση μιας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή οποιουδήποτε επιχειρηματικού πλεονεκτήματος 
απρεπώς 

γ. Δεν πρέπει εύλογα ερμηνευτεί ή να θεωρηθεί ως Δωροδοκία 
δ. Δεν πρέπει να λαμβάνεται ή να προσφέρεται σε μια στιγμή που θα δημιουργήσει μια 

πραγματική ή αντιληπτή Σύγκρουση Συμφερόντων. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η λήψη 
δώρου από έναν πλειοδότη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών που 
αξιολογείτε 

ε. Δεν πρέπει να λαμβάνεται από ή να προσφέρεται σε ένα μέρος που έχει φήμη για 
ανάρμοστη, ανήθικη ή παράνομη συμπεριφορά 

στ. Δεν πρέπει να παραβιάζει κανένα νόμο, κανονισμό ή εφαρμοστέα πολιτική που ισχύει στον 
οργανισμό του προσφέροντος ή του παραλήπτη. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε 

ζ. Δεν πρέπει να φέρνει σε δύσκολη θέση εσάς ή τον Όμιλο (συμπεριλαμβανομένης της αξίας, 
της φύσης, του χώρου και της ταυτότητας οποιουδήποτε συναδέλφου κ.λπ.) εάν κάποια 
πτυχή της ανταλλαγής γνωστοποιηθεί στο κοινό 

η. Πρέπει να προσφέρεται ή να λαμβάνεται από το Προσωπικό του Ομίλου άμεσα και όχι 
έμμεσα μέσω ενός Μέλους Οικογένειας ή ενός άλλου ατόμου 

θ. Όταν δοθεί, να καταγράφεται με ακρίβεια και έγκαιρα στα βιβλία, τα αρχεία και τους 
λογαριασμούς του Ομίλου σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και λογιστικές απαιτήσεις. Οι 
αποδείξεις Εξόδων σας πρέπει να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την ημερομηνία, την αξία, 
τη φύση, τον παραλήπτη/τους παραλήπτες, τον συμμετέχοντα/τους συμμετέχοντες και τον 
χώρο 

ι. Κατά περίπτωση, τα Δώρα, οι παροχές Ψυχαγωγίας και Γεύματος, το Χορηγούμενο Ταξίδι και 
η Φιλοξενία ή Χορηγία πρέπει να έχουν προεγκριθεί από το Γραφείο Δεοντολογίας και 
Συμμόρφωσης σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική 

 
2. Δώρα 
▪ Τα δώρα δεν πρέπει να αποτελούνται από μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών (π.χ. 

κουπόνια, δωροκάρτες κ.λπ.) 
▪ Κατά τη διάρκεια συσκέψεων και επίσημων επισκέψεων, συμβολικά  Δώρα μπορούν να 

παρέχονται σε έναν Κυβερνητικό Φορέα. Τα συμβολικά Δώρα πρέπει να φέρουν 
επωνυμία (όπου είναι δυνατόν), να είναι οικονομικά, κατάλληλα για την περίσταση και 
να έχουν προεγκριθεί από το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης 

▪ Τα Δώρα δεν πρέπει να αποτελούνται από Φιλανθρωπική Δωρεά ή δωρεά σε πολιτικό 
κόμμα  
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▪ Τα Δώρα - όπου είναι δυνατόν - πρέπει να ενσωματώνουν ένα κατάλληλο λογότυπο της 
εταιρείας για να αποδείξουν τον επιχειρηματικό σκοπό του Δώρου και να περιορίσουν 
τη δυνατότητα μεταβίβασης 

▪ Εάν πληρούται το κατώτατο όριο τιμής, πρέπει να λάβετε έγκριση από το Γραφείο 
Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης πριν από την αγορά, την προσφορά ή τη λήψη Δώρου. 
Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης έκτακτης ανάγκης όπου δεν είναι δυνατή η προεγκριση, 
πρέπει να ζητήσετε και να λάβετε έγκριση το συντομότερο δυνατό μετά το γεγονός: 

i. Που λήφθηκε από ή δόθηκε σε Κυβερνητικό Αξιωματούχο ή Κυβερνητικό Φορέα: 
Κάθε Δώρο οποιασδήποτε αξίας πρέπει να προεγκριθεί από το Γραφείο 
Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης. 

ii. Που λήφθηκε από ή δόθηκε σε μια Εμπορική Οντότητα πρέπει να προεγκρίνεται 
εάν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. 

iii. Εντός του Ομίλου: Τα Δώρα που δίνονται ή λαμβάνονται εντός του Ομίλου δεν 
απαιτούν έγκριση από το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης. 

 
3. Παροχές Ψυχαγωγίας & Γευμάτων 
▪ Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος από τον προσφέροντα και παραλαμβάνοντα οργανισμό 

πρέπει να είναι παρών και μαζί στη Ψυχαγωγία ή στο Γεύμα 

▪ Όταν προσφέρετε ή παρέχετε Ψυχαγωγία ή Γεύμα, το κόστος πρέπει να έχει πληρωθεί ή 
θα πληρώνεται, στο μέτρο του δυνατού, απευθείας από τον προσφέροντα, αντί να 
προκαταβάλλεται ή να επιστρέφεται στον παραλήπτη 

▪ Εκτός εάν απαιτείται από γραπτό νόμο ή κανονισμό, ο Όμιλος δεν παρέχει ημερήσια 
αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων σε Προσωπικό που δεν ανήκει στον Όμιλο και το 
Προσωπικό του Ομίλου δεν θα πρέπει να λαμβάνει επιστροφές χρημάτων ή ημερήσιες 
αποζημιώσεις εκτός του Ομίλου εκτός εάν έχει προεγκριθεί από το Γραφείο 
Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης. 

▪ Εάν πληρείται το κατώτατο όριο τιμής, πρέπει να λάβετε έγκριση από το Γραφείο 
Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης πριν από την προσφορά ή τη λήψη Λήψη Ψυχαγωγίας. 
Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προέγκριση, πρέπει να ζητήσετε και να λάβετε 
έγκριση το συντομότερο δυνατό μετά το γεγονός: 

i. Που λήφθηκε από ή δόθηκε σε Κυβερνητικό Αξιωματούχο: Κάθε παροχή 
Ψυχαγωγίας ή Γεύματος οποιασδήποτε αξίας πρέπει να προεγκριθεί από το 
Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης. 

ii. Που λήφθηκε από ή δόθηκε σε Εμπορική Οντότητα: Κάθε Ψυχαγωγία ή Γεύμα με 
αξία ίση ή μεγαλύτερη των 100 ευρώ πρέπει να προεγκριθεί από το Γραφείο 
Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης. 

iii. Εντός του Ομίλου: Ψυχαγωγία και Γεύματα που δίνονται ή λαμβάνονται εντός 
του Ομίλου δεν απαιτούν έγκριση από το Γραφείο Δεοντολογίας και 
Συμμόρφωσης. 

 

4. Χορηγούμενο Ταξίδι & Φιλοξενία εκτός του Ομίλου 
▪ Το ταξίδι πρέπει να σχετίζεται άμεσα με έναν νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό 
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▪ Η διάρκεια δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτή που απαιτείται για τον επιχειρηματικό σκοπό 
του ταξιδιού, εκτός εάν υπάρχει επιπλέον χρόνος στον προσωπικό λογαριασμό του 
σχετικού Προσωπικού του Ομίλου. 

▪ Οι δαπάνες πρέπει να περιορίζονται σε αυτές που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση 
του επιχειρηματικού σκοπού του ταξιδιού. 

▪ Οι δαπάνες που σχετίζονται με το ταξίδι πρέπει να καταβάλλονται απευθείας από τον 
προσφέροντα στον τρίτο πάροχο και να μην πληρώνονται από ή να επιστρέφονται στον 
παραλήπτη. Σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι δυνατό, προτιμάται η πληρωμή να 
γίνεται απευθείας στον εργοδότη του παραλήπτη και όχι στον μεμονωμένο παραλήπτη 

 

Κατώτατα όρια προ-έγκρισης για τη λήψη και την προσφορά Χορηγούμενου Ταξιδιού και Σχετικής 
Φιλοξενίας εκτός του Ομίλου: 

▪ Το σχετικό Προσωπικό του Ομίλου πρέπει να λάβει έγκριση από το Γραφείο 
Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης προτού προσφέρει ή λάβει το Χορηγούμενο Ταξίδι και 
τη Σχετική Φιλοξενία εκτός του Ομίλου. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η 
προέγκριση από το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, πρέπει να ζητήσετε και να 
λάβετε έγκριση το συντομότερο δυνατό μετά το γεγονός. 

▪ Κάθε προσφορά ή λήψη Χορηγούμενου Ταξιδιού και Σχετικής Φιλοξενίας εκτός του 
Ομίλου πρέπει να προεγκρίνεται, ανεξάρτητα από την αξία. 

5. Χορηγίες 
▪ Εάν προσεγγίζεστε από οποιοδήποτε μέρος που προσκαλεί τον Όμιλο για να υποστηρίξει 

ένα γεγονός, κατευθύνετε το εν λόγω μέρος στον διευθυντή σας ή στις υπηρεσίες 
Επικοινωνίας, που διαχειρίζονται τα αιτήματα Χορηγίας. 

▪ Οι Χορηγίες πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την επιχειρηματική στρατηγική και να 
εγκρίνονται από την Ηγεσία, την Υπηρεσία Επικοινωνιών και το Γραφείο Δεοντολογίας 
και Συμμόρφωσης. 

▪ Οι Χορηγίες που προσφέρονται ή δίνονται από τον Όμιλο θα πρέπει κατά προτίμηση να 
προσφέρονται σε οργανισμούς παρά σε ιδιώτες. 

▪ Όλες οι Χορηγίες πρέπει να επισημοποιηθούν σε μια νομική συμφωνία που να 
περιγράφει λεπτομερώς το επιχειρηματικό όφελος για τον Όμιλο σε αντάλλαγμα για την 
παροχή της Χορηγίας. Ο Νομικός Σύμβουλος πρέπει να συμμετέχει για να διασφαλίσει 
ότι χρησιμοποιείται η κατάλληλη συμφωνία 

 

Όρια προ-έγκρισης για τη λήψη και προσφορά Χορηγιών 
▪ Το σχετικό Προσωπικό του Ομίλου πρέπει να λάβει έγκριση από το Γραφείο 

Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης προτού προσφέρει ή λάβει Χορηγίες. Σε περιπτώσεις 
που δεν είναι δυνατή η προέγκριση από το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης, το 
σχετικό Προσωπικό του Ομίλου πρέπει να ζητήσει και να λάβει έγκριση το συντομότερο 
δυνατό μετά το γεγονός. 

▪ Κάθε προσφορά ή λήψη Χορηγίας πρέπει να προεγκρίνεται, ανεξάρτητα από την αξία, 
από το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης και την κατάλληλη υπηρεσία 
Επικοινωνιών 

▪ Όπου απαιτείται προέγκριση από το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης από αυτήν 
την Πολιτική, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 

i. Το προσωπικό θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία εσωτερικής έγκρισης πριν 
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ζητήσει προεγκριση από το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης. 

ii. Ακολουθήστε τις οδηγίες και συμπληρώστε το κατάλληλο έντυπο προέγκρισης. 
Υποβάλετε το συμπληρωμένο έντυπο σύμφωνα με τις οδηγίες του εντύπου. 

6. Άλλες δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από αυτήν την Πολιτική 
 

▪ Φιλανθρωπικές Δωρεές: Οι Φιλανθρωπικές Δωρεές υπόκεινται σε διαχείριση και έγκριση 
από την υπηρεσία Επικοινωνιών του Ομίλου. 

▪ Συγκεκριμένες Εταιρείες του Ομίλου ή τομείς ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές που 
συμπληρώνουν αυτήν την Πολιτική. Βεβαιωθείτε ότι αναφέρεστε στην κατάλληλη πολιτική 
για την εν λόγω κατάσταση. 

7. Επιχειρηματικοί Συνεργάτες 
 

Οι Επιχειρηματικοί Συνεργάτες που παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους κατά της Δωροδοκίας 
και της Διαφθοράς μπορούν να θέσουν τον Όμιλο σε κίνδυνο βλάβης της φήμης του, σε κίνδυνο 
πρόστιμων και κυρώσεων. Είναι λοιπόν καθήκον μας να αναλάβουμε τα εξής: 
 
▪ Να διεξάγουμε κατάλληλο διαγνωστικό έλεγχο που βασίζεται στον κίνδυνο για τους 

Επιχειρηματικούς Συνεργάτες. Ανατρέξτε στην Πολιτική Διαγνωστικού Ελέγχου του Ομίλου 
για περισσότερες πληροφορίες και απαιτήσεις. 

▪ Να συμπεριλάβουμε κατάλληλες διατάξεις σε συμβάσεις ή/και να λάβουμε πιστοποιήσεις 
από Επιχειρηματικούς Συνεργάτες που να τους δεσμεύουν να συμμορφωθούν με τους 
ισχύοντες νόμους κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς. 

▪ Να ασκήσουμε την κατάλληλη, συνεχή παρακολούθηση των Επιχειρηματικών Συνεργατών. 
Ανατρέξτε στην Πολιτική Διαγνωστικού Ελέγχου του Ομίλου για περισσότερες πληροφορίες 
και απαιτήσεις. 

▪ Να διεξαγάγουμε εκπαίδευση κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς για ή με έναν 
Επιχειρηματικό Συνεργάτη, όταν χρειάζεται 

▪ Να παρέχουμε στον Επιχειρηματικό Συνεργάτη τον Κώδικα Δεοντολογίας των Προμηθευτών 
του Ομίλου και να αναζητήσουμε διαβεβαίωση ότι ο Συνεργάτης θα συμμορφωθεί. 
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Ορισμοί. 
 
Σε όλη την παρούσα Πολιτική, οι ορισμένοι όροι παρατίθενται με κεφαλαία γράμματα και έχουν 
τις ακόλουθες έννοιες: 
 

Όρος Ορισμός 

Εταιρεία Οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση εντός του Ομίλου 

Δωροδοκία Οποιαδήποτε προσφορά, δώρο, πληρωμή, υπόσχεση πληρωμής, ή 
εξουσιοδότηση για οτιδήποτε αξίας παρέχεται, άμεσα ή έμμεσα, ή για τη 
χρήση ή όφελος οποιουδήποτε ατόμου με σκοπό να επηρεάσει 
οποιαδήποτε πράξη, αποτυχία δράσης, απόφαση ή παράλειψη με σκοπό 
την απρεπή απόκτηση, διατήρηση, κατεύθυνση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ή τη διασφάλιση τυχόν αδικαιολόγητου οφέλους ή 
πλεονεκτήματος για τον Όμιλο 

Επιχειρηματικός 
Συνεργάτης 

Περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος (δηλαδή, φυσικό πρόσωπο ή νομική 
οντότητα) με το οποίο ο Όμιλος δραστηριοποιείται, στο οποίο αποδίδει 
κεφάλαια ή από το οποίο λαμβάνει χρήματα, συμπεριλαμβανομένων (αλλά 
χωρίς περιορισμό) πελατών, προμηθευτών, πωλητών, συμβούλων, 
εργολάβων, διανομέων, αντιπροσώπων, συνεργατών και στόχων 
συγχωνεύσεων και εξαγορών 

Φιλανθρωπικές 
Δωρεές 

Συνεισφορά οποιουδήποτε είδους σε αναγνωρισμένο και νόμιμο 
φιλανθρωπικό ίδρυμα από τον Όμιλο όπου ο συνεισφέρων δεν λαμβάνει 
κανένα επιχειρηματικό όφελος σε αντάλλαγμα (για παράδειγμα, 
προώθηση χορηγίας ή δικαιώματα επωνυμίας). Οι δωρεές αντικειμένων 
που έχουν μηδενική λογιστική αξία θεωρούνται Φιλανθρωπικές Δωρεές 
βάσει αυτής της πολιτικής, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχονται σε νόμιμη 
και αναγνωρισμένη φιλανθρωπική οργάνωση 

Εμπορική Οντότητα Κάθε οντότητα που ασχολείται με επιχειρήσεις (κερδοσκοπική ή μη) και δεν 
είναι Κρατική Οντότητα 

Σύγκρουση 
Συμφερόντων 

Οποιαδήποτε κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο έχει προσωπικό 
συμφέρον που αρκεί για να φαίνεται ότι επηρεάζει την αντικειμενική 
άσκηση κρίσης σε επίσημα καθήκοντα για τον Όμιλο, ανεξάρτητα από το 
εάν θα επηρεάσει πραγματικά αυτή την άσκηση κρίσης 

Δωροδοκία Μια πράξη που γίνεται με σκοπό να δώσει κάποιο πλεονέκτημα 
ασυμβίβαστο με το επίσημο καθήκον και τα δικαιώματα άλλων. Κατάχρηση 
ενός σταθμού ή γραφείου για την απόκτηση κάποιου οφέλους είτε 
προσωπικά είτε για κάποιον άλλον αντίθετο με το καθήκον και τα 
δικαιώματα άλλων 

Τομέας / Τμήμα Μια επιχειρηματική ή εταιρική λειτουργία 

Παροχή 
Ψυχαγωγίας 

Περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, ταξίδια, αθλητικές εκδηλώσεις, 
συναυλίες, θέατρο, διακοπές / αργίες, χρήση εταιρικών περιουσιακών 
στοιχείων (π.χ. εγκαταστάσεις, εταιρικό τζετ), εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, 
συνέδρια και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις 

Γραφείο 
Δεοντολογίας και 
Συμμόρφωσης 

Το Γραφείο Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης ή σχετική λειτουργία 
δεοντολογίας και συμμόρφωσης Εταιρείας 
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Πληρωμές 
Διευκόλυνσης   

Μια μικρή, ανεπίσημη πληρωμή που καταβάλλεται σε κυβερνητικό 
υπάλληλο χαμηλού ή μεσαίου επιπέδου για να επισπεύσει ή να 
εξασφαλίσει μια ρουτίνα, μη διακριτική κυβερνητική δράση που δεν 
συνεπάγεται την άσκηση κρίσης από τον κυβερνητικό υπάλληλο. 
Παραδείγματα περιλαμβάνουν πληρωμές για την 
▪ Απόκτηση εγκρίσεων, αδειών ή άλλων επίσημων εγγράφων 

προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις για επιχειρηματική 
δραστηριότητα 

▪ Επεξεργασία κυβερνητικών εγγράφων 
▪ Παροχή αστυνομικής προστασίας, υπηρεσίας αλληλογραφίας ή 

προγραμματισμού επιθεωρήσεων για εκτέλεση συμβάσεων ή 
μεταφορά εμπορευμάτων 

▪ Παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (π.χ. τηλέφωνο, ρεύμα, νερό 
κ.λπ.) · φόρτωση ή εκφόρτωση φορτίου ή την προστασία αναλώσιμων 
αγαθών 

▪ Άλλες παρόμοιες ενέργειες με την προϋπόθεση ότι ο κυβερνητικός 
υπάλληλος δεν αποφασίζει εάν, ή με ποιους όρους, θα αναθέσει 
επιχειρηματικές δραστηριότητες ή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με το 
συγκεκριμένο μέρος 

Μέλος της 
οικογενείας 

Σύζυγος, τέκνο, θετό τέκνο, εγγονός-ή, γονέας, θετός γονέας, 
παππούς/γιαγιά, αδέλφια, πεθερά, πεθερός, γαμπρός ή νύφη, ή κουνιάδος 
ή κουνιάδα (συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων υιοθεσίας ή κηδεμονίας) 
είτε μοιράζονται το ίδιο νοικοκυριό είτε όχι 

Δώρο  Οτιδήποτε αξίας, εκτός από την Ψυχαγωγία, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, πληρωμών (σε μετρητά, κουπόνια, δωροκάρτες, τραπεζικές 
μεταφορές, εκπτώσεις που δεν διατίθενται στο ευρύ κοινό ή άλλες 
μορφές), ημερήσιες αποζημιώσεις, κοσμήματα, τρόφιμα ή ποτά (δεν 
λαμβάνονται με άλλα ως μέρος μιας εκδήλωσης, π.χ. συσκευασμένες 
σοκολάτες), λουλούδια, δάνεια, ζώα, ταξίδια (εκτός από τα Χορηγούμενα 
Ταξίδια), απασχόληση και οποιοδήποτε άλλο είδος πλεονεκτήματος ή 
πράγματος αξίας 

Κυβερνητικός 
Φορέας 

▪ Η κυβέρνηση οποιασδήποτε χώρας ή οποιασδήποτε πολιτικής 
υποδιαίρεσης οποιασδήποτε χώρας ή συλλογής χωρών, π.χ. της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

▪ οποιοδήποτε υποκατάστημα, οργανισμός, επιτροπή ή τμήμα 
οποιασδήποτε κυβέρνησης 

▪ οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμός εξουσιοδοτημένος από το νόμο 
να εκτελεί οποιαδήποτε εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική, 
κανονιστική, διοικητική, στρατιωτική ή αστυνομική λειτουργία 
οποιασδήποτε κυβέρνησης 

▪  οποιοσδήποτε Δημόσιος Διεθνής Οργανισμός 
▪  οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα  
▪ οποιαδήποτε επιχείρηση που ανήκει ή ελέγχεται από το κράτος 

Κυβερνητικό 
Στέλεχος 

▪ Στέλεχος, υπάλληλος ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό ή εκ 
μέρους οποιουδήποτε Κυβερνητικού Φορέα ή Δημόσιου Διεθνούς 
Οργανισμού 

▪ Στέλεχος πολιτικού κόμματος ή υποψήφιος για πολιτικό αξίωμα 
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▪ Πρόσωπο που κατέχει νομοθετική, διοικητική ή δικαστική θέση 
οποιουδήποτε είδους, είτε εκλέγεται είτε διορίζεται, σε χώρα ή 
επικράτεια (ή υποδιαίρεση χώρας ή επικράτειας) ή Δημόσιου 
Διεθνούς Οργανισμού 

▪ Πρόσωπο που κατά τα άλλα ασκεί δημόσια λειτουργία για λογαριασμό 
ή εκ μέρους χώρας ή επικράτειας (ή υποδιαίρεση χώρας ή 
επικράτειας) ή για οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή δημόσια 
επιχείρηση χώρας ή επικράτειας (ή υποδιαίρεση χώρας ή επικράτειας) 
ή Δημόσια Διεθνής Οργάνωση 

Πολιτική (-ές) 
Ομίλου 

Οποιαδήποτε πολιτική που ισχύει για τον Όμιλο. Οι Πολιτικές του Ομίλου 
δεν περιλαμβάνουν τις πολιτικές που εφαρμόζονται μόνο σε ένα 
περιορισμένο σύνολο Προσωπικού του Ομίλου, παραδείγματος χάριν, μια 
πολιτική που ισχύει μόνο για ένα συγκεκριμένο Τμήμα/Τομέα ή Εταιρεία 
μέσα στον Όμιλο. 

Ηγεσία Ένας επικεφαλής του Τομέα ή του Τμήματος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος του 
Ομίλου ή αντίστοιχος ή ένας εκπρόσωπος που ορίζεται από έναν από τους 
προηγούμενους. 

Γεύμα Τρόφιμα ή ποτά που παρέχονται ως μέρος μιας εκδήλωσης ή λαμβάνονται 
με άλλα. Διαφορετικό από το Δώρο, για παράδειγμα, ένα κουτί με 
σοκολάτες ή ένα σφραγισμένο εμφιαλωμένο ποτό 

Όμιλος Avramar ,  οποιαδήποτε οντότητα, λειτουργία ή επένδυση που ελέγχεται από ή 
/ και οποιαδήποτε οντότητα, λειτουργία ή επένδυση που υιοθετεί τον Κώδικα 
Δεοντολογίας του Ομίλου 

Προσωπικό Ομίλου Όλα τα άτομα που εργάζονται άμεσα ή αντιπροσωπεύουν τον Όμιλο, 
συμπεριλαμβανομένων διευθυντών, υπαλλήλων, συμβούλων και 
μακροχρόνιων εργολάβων του Ομίλου 

Δημόσιος Διεθνής 
Οργανισμός 

Πολυεθνικό ίδρυμα που αποτελείται κυρίως από χώρες ή μια συλλογή 
κυβερνήσεων ή άλλων ιδρυμάτων που ασκούν κυβερνητικές ή οιονεί 
κυβερνητικές δραστηριότητες ή λειτουργίες. Παραδείγματα 
περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την Παγκόσμια Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, την Αφρικανική Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, τον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου κ.λπ. 

  

Χορηγούμενο 
Ταξίδι και Σχετική 
Φιλοξενία 

Περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή μεταφοράς (όπως εισιτήρια πτήσεων 
και χερσαία μεταφορά) και συναφή φιλοξενία και καταλύματα (όπως 
κρατήσεις ξενοδοχείων, υπηρεσίες συναντήσεων και υποδοχής και άλλες 
σχετικές ρυθμίσεις) που προσφέρονται ως μέρος μιας δέσμευσης που 
σχετίζεται με την επιχείρηση, όπως συνέδρια, επιτόπιες επισκέψεις ή 
συναντήσεις 

Χορηγία Όταν μια οντότητα παρέχει οικονομική υποστήριξη ή υποστήριξη σε είδος 
για μια εκδήλωση, πρόσωπο ή οργανισμό πληρώνοντας χρήματα ή 
παρέχοντας αγαθά, υπηρεσίες ή άλλο τίμημα σε αντάλλαγμα της ευκαιρίας 
για προώθηση του εμπορικού σήματος ή / και του προσωπικού της 
οντότητας ή για πρόσβαση σε υπηρεσίες εκδήλωση ή άλλες 
δραστηριότητες μάρκετινγκ 
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