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Η εταιρεία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» στα χρόνια της δραστηριοποίησης της στον κατασκευαστικό κλάδο έχει αναπτύξει 

συγκεκριμένη κουλτούρα που αφορά στις διαφανείς λειτουργικές διαδικασίες, με οφέλη προς τη συνολική αποδοτικότητα και παράκαμψη 

των αγκυλώσεων που μπορεί φυσιολογικά να προκύψουν στους κόλπους ενός επιχειρηματικού οργανισμού.  

Στόχος της εταιρείας είναι η συνέχιση και επέκταση των δραστηριοτήτων της στην κατασκευή έργων με ταυτόχρονη αποτελεσματική 

καταπολέμηση της Δωροδοκίας. Η στόχευση αυτή μπορεί να καταγραφεί σε μερικούς βασικούς άξονες: 

• Ο προσανατολισμός της εταιρείας μας ήταν, είναι και θα είναι απαγορευτικός απέναντι στην Δωροδοκία.  

• Η συμμόρφωση μας και σε σχετικές με τη Δωροδοκία νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις είναι άμεση  

• Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας κατάλληλου για το σκοπό της εταιρείας, καθώς επίσης και θέσπιση στόχων κατά της δωροδοκίας και 

κατάλληλων προγραμμάτων για την ανασκόπηση και την επίτευξή τους 

• Ενθάρρυνση, ευαισθητοποίηση και αναφορά ανησυχιών όταν αυτές βασίζονται στην καλή πίστη ή σε βάσιμες υποψίες, χωρίς τον φόβο 

αντιποίνων 

• Διασφάλιση της αρχής και της ανεξαρτησίας της λειτουργίας κατά της δωροδοκίας 

• Σαφής καθορισμός των συνεπειών της μη συμμόρφωσης μέσω της παρούσας και του Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας, ο οποίος 

οφείλει να βρίσκει σύμφωνους και να εφαρμόζεται από όλο το προσωπικό της εταιρείας, ενώ σε αυτόν δεσμεύονται και όλα τα 

συνεργαζόμενα με την εταιρεία ενδιαφερόμενα μέρη. 

• Διαρκής αξιολόγηση της διακινδύνευσης που αφορά σε ζητήματα κατά της Δωροδοκίας τα οποία μπορεί να εμφανίζονται κατά την 

διάρκεια της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων της. Μέσω αυτής, ιεραρχεί και αξιολογεί τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται 

• Εφαρμογή προγραμμάτων κατά της Δωροδοκίας και ελέγχων αυτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω ανεξάρτητης αρχής 

συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή πορεία της. 

• Μέριμνα για παρότρυνση των προμηθευτών και συνεργατών μας για διαρκή βελτίωση, και διαρκής εφαρμογή εκπαιδεύσεων στο 

προσωπικό μας ώστε να επιτύχουμε την ζητούμενη κουλτούρα και ευαισθησία κατά της Δωροδοκίας. 

Με την εφαρμογή των αξόνων αυτών διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με το Σύστημα Κατά της Δωροδοκίας σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 37001:2016 και την επιδίωξή μας για διαρκή βελτίωση αυτού.  

Συνολικά, η Διοίκηση δεσμεύεται για τη τακτική ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης , 

ενώ η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση αποτελεί φιλοσοφία όλων των εργαζομένων μας. 

 

Για την Διοίκηση  
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