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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 

 

Η εταιρία «GOLDCHEM ΕΠΕ» μας δραστηριοποιείται στην προώθηση και πώληση καινοτόμων Α’ υλών υψηλής 

ποιότητας από το 1994 όταν και ιδρύθηκε.  

 

Μετά από 25 χρόνια παρουσίας σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους έχει αποκτήσει ένα πολύ αξιόπιστο 

όνομα όσον αφορά την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες που προσφέρει.  

Λόγω της συνεργασίας μας με μεγάλους οίκους του εξωτερικού η GOLDCHEM είναι στην θέση να προσφέρει 

μια ευρεία γκάμα Α’ υλών για τις βιομηχανίες των χρωμάτων και βερνικιών, καλλυντικών, αφρών 

πολυουρεθάνης, την βιομηχανία των πλαστικών κ.α.  

 

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

GOLDCHEM ΕΠΕ , ενάντια στο φαινόμενο της δωροδοκίας και επιδιώκει να ενισχύσει τη δέσμευση των Εταίρων 

της, 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 κατά της Δωροδοκίας της GOLDCHEM ΕΠΕ:  

ü στοχεύει στην συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας 

ü επιδιώκει την κατανόηση του ορισμού της δωροδοκίας και των μορφών της 

ü επιδιώκει την επαγρύπνηση των εργαζομένων και κάθε υπόχρεου για τον εντοπισμό ενεργειών που 

συνδέονται με δωροδοκία  

ü είναι κατάλληλη για την παροχή των υπηρεσιών 

ü παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισμό, την επανεξέταση και την επίτευξη στόχων κατά της δωροδοκίας 

ü 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, δίνοντας τους την δυνατότητα να απευθυνθούν και στη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος 

μέσω email στο compliance@goldchem.gr    

ü ικανοποιεί τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 37001:2016 και στοχεύει στη συνεχή βελτίωση του συστήματος  

ü ενθαρρύνει τους εργαζόμενους της εταιρείας να αναφέρουν συγγενικές και μη σχέσεις με Δημόσιους 

Λειτουργούς ή Προμηθευτές/Συνεργάτες της επιχείρησης. 

ü εφαρμόζει την αρχή της ανεξαρτησίας της λειτουργίας συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας 

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

ü δεσμεύεται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της GOLDCHEM ΕΠΕ με τη νομοθεσία που διέπει τη 

δραστηριότητά της  

ü οδηγεί στη διενέργεια ελέγχων οικονομικών και  μη στην εσωτερική της λειτουργία  

 

Η Πολιτική είναι δεσμευτική για όλους ανεξαιρέτως, τους Εργαζομένους, τα Μέλη της Διοίκησης, τους 

Επιχειρηματικούς Συνεργάτες, Οικονομικούς, Νομικούς Συμβούλους, Προμηθευτές, Υπεργολάβους και κάθε 

άλλον τρίτο ο οποίος ενεργεί εξ ’ονόματος της εταιρείας. Στην ετήσια ανασκόπηση από τη Διοίκηση ελέγχεται 

η τήρηση της Πολιτικής αυτής.  

 

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

αμφίβολες επιχειρηματικές δραστηριότητες που δυνητικά εμπλέκουν την GOLDCHEM ΕΠΕ μέσω του 

Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας ή με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση της 

εταιρείας, υπόψη του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, στην Σολωμού 7, Χαλάνδρι Αθήνα. 
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