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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 

Η Πολιτική κατά της δωροδοκίας (η «Πολιτική») υπογραμμίζει ότι η ΑΚΑΤΤ δίνει μεγάλη σημασία στη ηθική συμπεριφορά και την 
χρηματοοικονομική ακεραιότητα και αξιοπιστία.  

Η ΑΚΑΤΤ αναγνωρίζει ότι ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της, τυχόν φαινόμενα δωροδοκίαςσε όλες τις μορφές δύναται να 
αποτελέσουν απειλή για την εταιρεία. Ως εκ τούτου, η ΑΚΑΤΤ δεσμεύεται ως προς της εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής με στόχο την 
συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα και με τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και νομοθεσία περί χρηματοοικονομικής 
εγκληματικότητας. Επίσης, η ΑΚΑΤΤ δεσμεύεται για την εφαρμογή δράσεων και μέτρων για την ενημέρωση του προσωπικού και για 
την ανίχνευση και την πρόληψη τυχόν φαινόμενων δωροδοκίας. 

Η ΑΚΑΤΤ είναι προσηλωμένη στην υλοποίηση και εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την παρεμπόδιση και πρόληψη της 
δωροδοκίας, καθώς: 

 Έχει καταρτίσει σαφή πολιτική κατά της δωροδοκίας. 

 Εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής προς τα φαινόμενα δωροδοκίαςκαι έχει δεσμευτεί να ενεργεί με επαγγελματισμό, 
νομιμότητα και ακεραιότητα σε όλες τις επαγγελματικές της συναλλαγές και σχέσεις οπουδήποτε κι αν τις ασκεί αυτές.  

 Τηρεί όλους τους νόμους που αφορούν την καταπολέμηση της δωροδοκίαςσε όλες της δραστηριότητες. Ειδικότερα, έχει 
δεσμευτεί να εφαρμόζει και να επιβάλλει αποτελεσματικά συστήματα αντιμετώπισης της δωροδοκίας, σύμφωνα με όλους τους 
σχετικούς Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Νόμους καθώς και των Συμβάσεων και των Κανονισμών των Ηνωμένων Εθνών.  

 Διεξάγει όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της με δίκαιη, ειλικρινή, ανοιχτή και ακέραιη συμπεριφορά. 

 Εφαρμόζει μέτρα δέουσας επιμέλειας στα μέρη/πρόσωπα που συνεργάζονται με την ΑΚΑΤΤ, εφόσον απαιτείται. 

 Εκπαιδεύει όλους τους εργαζόμενους και κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες εκ μέρους της ΑΚΑΤΤ, ώστε να μπορούν να 
αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν φαινόμενα δωροδοκίαςτόσο από τους ίδιους όσο και από άλλους. 

 Ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους και κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες εκ μέρους της ΑΚΑΤΤ, να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικά και να αναφέρουν κάθε υπόνοια δωροδοκίας παρέχοντας τους κατάλληλους διαύλους επικοινωνίας και 
διασφαλίζοντας ότι οι ευαίσθητες πληροφορίες θα τύχουν της δέουσας μεταχείρισης. 

 Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001 και στοχεύει 
στη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.  

 Διερευνεί επισταμένως τους ισχυρισμούς δωροδοκίαςκαι βοηθάει την αστυνομία και άλλες αρμόδιες αρχές σε κάθε 
προκύπτουσα δίωξη. 

Η Πολιτική είναι δεσμευτική για όλους τους εργαζομένους της ΑΚΑΤΤ ανεξαρτήτως λειτουργικής θέσης και ιεραρχικής βαθμίδας, τους 
υπεργολάβους, τους προμηθευτές, τους συμβούλους, πάσης φύσεως επιχειρηματικούςσυνεργάτες και κάθε άλλον τρίτο ο οποίος ενεργεί 
εξ’ονόματος της ΑΚΑΤΤ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΑΚΑΤΤ για να δηλώσουν τυχόν παράνομες και αμφίβολες δραστηριότητες που 
δυνητικά εμπλέκουν την ΑΚΑΤΤ μέσω e-mail στο compliance@akatt.gr. Το μήνυμα θα παραληφθεί από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, ο οποίος θα διερευνήσει την αναφορά και θα χειριστεί την υπόθεση με εμπιστευτικό τρόπο.  

 

Για την ΑΚΑΤΤ ΑΕ 

 

 

Κωνσταντίνος Κατσιαβριάς 

Γενικός Διευθυντής 
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