
                                                                                            

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ   
 

Η ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ – ¨ENERGY PLUS¨ αναγνωρίηοντασ τθν ανάγκθ για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

διαφκοράσ και τθσ δωροδοκίασ, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ φιμθσ τθσ Εταιρείασ, τθ διαφάνεια 

και τθν αποτελεςματικότθτα των επιχειρθματικϊν τθσ λειτουργιϊν αλλά και τθν ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ και 

προςδοκίεσ των ενδιαφερόμενων μερϊν, ζχει προβεί ςτθν ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ και δζςμευςθ για εφαρμογι και 

ςυνεχι βελτίωςθ ενόσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ κατά τθσ Δωροδοκίασ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Διεκνοφσ 

Προτφπου για τθν Διαχείριςθ κατά τθσ Δωροδοκίασ  EN ISO 37001:2016. 

Το πεδίο εφαρμογισ του Συςτιματοσ είναι: Καταςκευή και εμπορία ηλεκτρολογικοφ φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ. 

Με τον τρόπο αυτό αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ Δζςμευςθσ τθσ Διοίκθςθσ για μθδενικι ανοχι ςτθ δωροδοκία αλλά 

και ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ του ςυνόλου των εργαηομζνων και των ςυνεργατϊν τθσ Εταιρείασ κατά τθσ δωροδοκίασ 

με τθ δθμιουργία μιασ ςειράσ διαδικαςιϊν που κα εξαςφαλίςουν τθν πρόλθψθ, τθν αποτροπι και τθν καταπολζμθςθ 

τθσ δωροδοκίασ.   

Η ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ – ¨ENERGY PLUS¨ ειδικότερα δεςμεφεται: 

 Να ςυμμορφϊνεται με το ιςχφον νομικό και κανονιςτικό πλαίςιο για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ 

 Να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ κατά τθσ Δωροδοκίασ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 
37001:2016 

 Να ενκαρρφνει τθν εμπιςτευτικι αναφορά περιςτατικοφ ι υποψίασ περιςτατικοφ δωροδοκίασ μζςω 
ςυγκεκριμζνων τρόπων επικοινωνίασ από τουσ εργαηομζνουσ και τουσ ςυνεργάτεσ τθσ Εταιρείασ χωρίσ φόβο 
για αντίποινα 

 Να εξθγεί τθν εξουςία και τθν ανεξαρτθςία του Υπεφκυνου για τθ Λειτουργία τθσ Συμμόρφωςθσ (Compliance 
Function) κατά τθσ δωροδοκίασ 

 Να εξθγεί τισ ςυνζπειεσ από τθ μθ ςυμμόρφωςθ τθσ Εταιρείασ με τθν παροφςα πολιτικι 

 Να βελτιϊνει ςυνεχϊσ το Σφςτθμα Διαχείριςθσ κατά τθσ Δωροδοκίασ ςτισ επιχειρθςιακζσ τθσ λειτουργίεσ 
μζςω των παρακάτω εργαλείων: 

 Αξιολόγθςθ των κινδφνων και υλοποίθςθ των αναγκαίων ενεργειϊν 

 Εφαρμογι τθσ δζουςασ επιμζλειασ και των ελζγχων κατά τθσ δωροδοκίασ 

 Διενζργεια εςωτερικϊν επικεωριςεων 

 Εκπαιδεφςεισ και ευαιςκθτοποίθςθ προςωπικοφ 

 Διαχείριςθ μθ ςυμμορφϊςεων και διορκωτικϊν ενεργειϊν 

 Αναςκόπθςθ τθσ Διοίκθςθσ και του Υπεφκυνου για τθ Λειτουργία Συμμόρφωςθσ 

Τα ςτελζχθ και οι εργαηόμενοι τθσ Εταιρείασ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ – ¨ENERGY PLUS¨ κακϊσ και τρίτοι που 

εργάηονται για λογαριαςμό τθσ δεν επιτρζπεται να προςφζρουν, να υπόςχονται ι να δωροδοκοφν οποιονδιποτε, 

κακϊσ επίςθσ και να αιτοφνται να δωροδοκθκοφν από οποιονδιποτε.  

Η παροφςα πολιτικι είναι δεςμευτικι για τθ διοίκθςθ, τα ςτελζχθ, τουσ εργαηομζνουσ και κάκε άλλο πρόςωπο, το 

οποίο παρζχει υπθρεςίεσ προσ τθν Εταιρεία ι εκ μζρουσ αυτισ, χωρίσ εξαίρεςθ ι απόκλιςθ. 

Η μθ ςυμμόρφωςθ με τθν παροφςα πολιτικι, ακοφςια ι εκοφςια, δφναται να οδθγιςει ςε πεικαρχικζσ κυρϊςεισ των 

εμπλεκομζνων κακϊσ και ςε ποινικι δίωξθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τουσ εφαρμοςτζουσ νόμουσ κατά τθσ 

διαφκοράσ.   

Η παροφςα Πολιτικι κατά τθσ Δωροδοκίασ κοινοποιείται και είναι διακζςιμθ ςε όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ και 

αναςκοπείται περιοδικά από τθ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ.       

 

        


