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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 

Η εταιρεία  DIVICO AE αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα καταπολέμησης της διαφθοράς και της 

δωροδοκίας αλλά και το αρνητικό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να επιφέρει οποιαδήποτε 

ανάμειξη σε δωροδοκία στην εικόνα και τη φήμη της, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Πολιτική 

κατά της Δωροδοκίας, εγκεκριμένη από τη Διοίκηση της εταιρείας. 

Η Πολιτική αυτή στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του συνόλου των εργαζομένων και των 

συνεργατών της εταιρίας ενάντια στο φαινόμενο της δωροδοκίας και επιδιώκει να ενισχύσει τη 

δέσμευση της Διοίκησης για μηδενική ανοχή στη δωροδοκία, δημιουργώντας ένα πλαίσιο 

υποχρεώσεων και κατευθυντήριων γραμμών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για 

την πρόληψη, αποτροπή και καταπολέμηση της δωροδοκίας. 

Ειδικότερα, η Πολιτική: 

στοχεύει στη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας είναι κατάλληλη για τον σκοπό και τη δραστηριότητα 

της εταιρείας παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό, την επανεξέταση και την 

επίτευξη στόχων κατά της δωροδοκίας ενθαρρύνει την εμπιστευτική αναφορά κάθε 

περιστατικού ή υποψίας περί δωροδοκίας μέσω των συγκεκριμένων τρόπων 

επικοινωνίας και την επαγρύπνηση των εργαζομένων και συνεργατών για την 

αναγνώριση ενεργειών που συνδέονται με τη δωροδοκία με γνώμονα την 

εμπιστοσύνη, χωρίς φόβο για αντίποινα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του συστήματος 

διαχείρισης κατά της δωροδοκίας σύμφωνα με το πρότυπο lSO 37001:2016 και 

στοχεύει στη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας 

εφαρμόζει την αρχή της ανεξαρτησίας της λειτουργίας συμμόρφωσης κατά της 

δωροδοκίας εξηγεί τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την πολιτική κατά της 

δωροδοκίας. 

Η Πολιτική είναι δεσμευτική για όλους, ανεξαιρέτως, τους εργαζομένους ανεξαρτήτως 

λειτουργικής θέσης και ιεραρχικής βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των μελών της 

Διοίκησης, υπεργολάβων, προμηθευτών, συμβούλων, πάσης φύσεως επιχειρηματικών 

συνεργατών και κάθε άλλον τρίτο ο οποίος ενεργεί εξ 'ονόματος της εταιρίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για να δηλώσουν τυχόν 

παράνομες και αμφίβολες επιχειρηματικές δραστηριότητες που δυνητικά εμπλέκουν την 

εταιρείας DIVICO AE μέσω email στο info@divico.gr 

Για την εταιρεία DIVICO AE 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ 
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