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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι περισσότερες χώρες έχουν νόμους που απαγορεύουν τη διαφθορά και τη
δωροδοκία. Όλο και περισσότερο, αυτοί οι νόμοι επεκτείνονται στις καταβολές
χρηματικών ποσών σε αλλοδαπές οικονομικές οντότητες ή σε άτομα εκτός των
συνόρων αυτών των χωρών. Η επιβολή των νόμων κατά της διαφθοράς και
δωροδοκίας έχει ενταθεί σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα εκ
μέρους των αμερικανικών αρχών, καθώς και στο Η.Β. με την εισαγωγή του Νόμου
περί δωροδοκίας. Οι κυρώσεις μπορεί να είναι σοβαρές με πρόστιμα ύψους
εκατομμυρίων δολαρίων και πρόστιμα και φυλάκιση για τα πρόσωπα. Επίσης, οι
παράνομες συμφωνίες (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων) δεν είναι
εφαρμόσιμες. Τέλος, η σπίλωση της δωροδοκίας και διαφθοράς μπορεί να
προξενήσει ανυπολόγιστη ζημιά στο όνομα της BBA Aviation.
Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω, η BBA Aviation:


έχει ξεκάθαρη πολιτική κατά της δωροδοκίας,



ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να αναφέρουν τυχόν υποψίες δωροδοκίας και



θα διερευνά με σχολαστική ακρίβεια τυχόν περιπτώσεις κατ’ ισχυρισμό
δωροδοκίας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ
Δωροδοκία είναι μια ανταμοιβή, ένα πλεονέκτημα ή όφελος που αποκτήθηκε ή
προσφέρθηκε με σκοπό την αντικανονική απόκτηση ή διατήρηση εργασίας ή για
οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό σκοπό ή εμπορικό πλεονέκτημα. Οι προμήθειες
(δηλαδή η καταβολή ή λήψη συμβατικής πληρωμής) είναι μια μορφή δωροδοκίας. Σε
πολλές χώρες μια πληρωμή μπορεί να είναι δωροδοκία ακόμα κι αν δεν δίνεται σε
κρατικό αξιωματούχο. Η δωροδοκία μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας ή μέσω
διαμεσολαβητή.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ
Απαγορεύεται στους εργαζόμενους της BBA Aviation να προσφέρουν, να
υπόσχονται ή να πραγματοποιούν δωροδοκία άμεσα ή έμμεσα σε οποιοδήποτε άτομο
ή να εξουσιοδοτήσουν την πραγματοποίηση δωροδοκίας ή αποδοχή αυτής.
2

Αυτή η απαγόρευση περιλαμβάνει την χρήση συμβάσεων ή συμφωνίες
συμβουλευτικής για τη διοχέτευση πληρωμών σε αξιωματούχους του δημοσίου,
πολιτικά κόμματα ή πολιτικούς συμπεριλαμβανομένων των συγγενών τους ή των
συνεταίρων τους.

Η πολιτική ισχύει είτε η καταβολή πραγματοποιηθεί σε αξιωματούχο του δημοσίου
είτε όχι.
Η παραβίαση αυτής της πολιτικής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πειθαρχικές
κυρώσεις συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης.
ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Ή «ΛΑΔΩΜΑΤΑ»
Οι καταβολές διευκόλυνσης είναι πληρωμές που πραγματοποιούνται για τη
διασφάλιση ή επίσπευση κρατικών διαδικασιών ρουτίνας, όπως:



η απόκτηση αδειών ή άλλων εγγράφων για να εξασφαλισθούν οι
προϋποθέσεις διεξαγωγής μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μια ξένη
χώρα



η διεκπεραίωση θεώρησης διαβατηρίου ή εξασφάλιση εκτελωνισμού, ή



η εξασφάλιση αστυνομικής προστασίας.

Η ΒΒΑ Aviation δεν επιτρέπει τέτοιες πληρωμές διευκόλυνσης σε κρατικούς
αξιωματούχους, ακόμα και αν οι πληρωμές έχουν ονομαστική αξία. Εάν έχετε
ερωτήσεις σχετικά με την πραγματοποίηση πληρωμών διευκόλυνσης, επικοινωνήστε
με τον Γενικό Σύμβουλο του Ομίλου.
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ Ή ΤΡΙΤΟΙ
Αντικανονικές πληρωμές δεν μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω τρίτων.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να ασκούν δέουσα επιμέλεια στον διορισμό και την
παρακολούθηση εργολάβων, πρακτόρων και εταίρων κοινοπραξίας και πρέπει να
συμμορφώνονται με τη διαδικασία που παρατίθεται στην Πολιτική Ελέγχου
Ασφαλείας Τρίτων της BBA Aviation. Στο πλαίσιο της BBA Aviation ισχύουν
συγκεκριμένοι κανόνες σχετικά με τους αποδεκτούς όρους συμβάσεων με
αλλοδαπούς αντιπροσώπους (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας, των πληρωτέων
προμηθειών και της συμμόρφωσης του αντιπροσώπου με τις πολιτικές της BBA
3
Aviation) και την τακτική παρακολούθηση των αντιπροσώπων αυτών. Η
παρακολούθηση αυτή περιλαμβάνει την υποβολή έξι μηνιαίων αναφορών από τις
επιχειρήσεις της BBA Aviation στη Νομική υπηρεσία της BBA. Λεπτομέρειες
σχετικά με αυτούς τους κανόνες διατίθενται στο ενδοδίκτυο του ομίλου ή μπορούν να
ληφθούν από τη Νομική υπηρεσία της BBA.
Οι προμηθευτές θα πρέπει επίσης να δεσμευτούν συμβατικά ότι θα ενεργούν
σύμφωνα με τον Κώδικα όταν πραγματοποιούν εργασίες με ή για λογαριασμό της
BBA Aviation.
ΔΗΜΟΣΙΟΣ / ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο διαχωρισμός μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα έχει γίνει ασαφής λόγω
των ιδιωτικοποιήσεων, των κρατικών επιχειρήσεων, των πρωτοβουλιών δημοσίων
επενδύσεων, των κοινοπραξιών και της κρατικής ανάθεσης δραστηριοτήτων σε
τρίτους. Η δωροδοκία κρατικών αξιωματούχων είναι παράνομη. Η δωροδοκία αυτών
που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα είναι επίσης συχνά παράνομη, σύμφωνα με τους
τοπικούς νόμους, είναι πάντα αντίθετη με τα επιχειρηματικά πρότυπα της ΒΒΑ
Aviation και απαγορεύεται από αυτή την πολιτική.
ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Η προστασία του ονόματος της BBA Aviation είναι ευθύνη κάθε εργαζόμενου.
Συνεπώς, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν αμέσως υποψίες παραβίασης του
νόμου ή αυτής της πολιτικής σύμφωνα με την Πολιτική Γνωστοποίησης μη
Δεοντολογικής Συμπεριφοράς. Δεν πρόκειται να υποστούν δυσμενείς επιπτώσεις
όταν το πράττουν και το θέμα θα αντιμετωπιστεί με την μεγαλύτερη δυνατή
εμπιστευτικότητα.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Η συμμόρφωση με αυτήν την Πολιτική θα έχει την ίδια βαρύνουσα σημασία με τις
υπόλοιπες πολιτικές που ισχύουν σε όλα τα κλιμάκια της BBA Aviation. Όλοι οι
Διευθύνοντες Σύμβουλοι θα πρέπει να υπογράφουν μια δήλωση γνωστοποίησης δύο
φορές ετησίως (μία στο μέσον του έτους και μία στο τέλος αυτού) αποδεχόμενοι και
παραδεχόμενοι την παραλαβή αντιτύπου της παρούσας Πολιτικής, την κοινοποίηση
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της Πολιτικής στους άμεσους υφισταμένους τους καθώς και τη γνωστοποίηση τυχόν
γνωστών παραβιάσεων της Πολιτικής, στο βαθμό που δεν είχε προγενέστερα γίνει
αναφορά όπως απαιτείται από τα όσα ορίζονται στην Πολιτική.

Η παρούσα πολιτική και η συμμόρφωση με αυτήν θα αποτελέσει αντικείμενο
αναθεώρησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Εσωτερικού Ελέγχου της BBA
Aviation ΒΒΑ Aviation.
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