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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Η εταιρεία UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. είναι μια κορυφαία ανεξάρτητη εταιρεία παροχής
υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.
Τα υψηλής ποιότητας προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, που παρέχει, αποσκοπούν στην
πλήρη κάλυψη απαιτήσεων και προσδοκιών των εκπαιδευόμενων και την εναρμόνισή τους με τις
σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις.
Η εν λόγω Πολιτική στοχεύει στην ευαισθητοποίηση τόσο του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού
της UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. όσο και των συνεργατών, προμηθευτών και πελατών της ενάντια
στο φαινόμενο της δωροδοκίας και επιδιώκει να ενισχύσει τη δέσμευση των Διοικούντων, των
Μετόχων της, των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, καθώς και των προσώπων που
ενεργούν εξ ονόματος της εταιρείας για μηδενική ανοχή στη δωροδοκία. Ειδικότερα, η Πολιτική κατά
της Δωροδοκίας της UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E.:

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


είναι κατάλληλη για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών & προστατεύει τη φήμη της εταιρείας


παρέχει ένα πλαίσιο υποχρεώσεων και κατευθυντήριων γραμμών που χρησιμοποιείται ως
εργαλείο για την πρόληψη, αποτροπή και καταπολέμηση της δωροδοκίας

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

ενθαρρύνει την άμεση και εμπιστευτική αναφορά/καταγγελία κάθε περιστατικού ή υποψίας
περί δωροδοκίας 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 απευθύνουν κάθε αναφορά/καταγγελία είτε
περιστατικού δωροδοκίας είτε οποιασδήποτε παράνομης και αμφιλεγόμενης δραστηριότητας, ως
εξής: (α) με ηλεκτρονική αποστολή της αναφοράς/καταγγελίας μέσω email στη διεύθυνση
compliance@ueducation.gr, (β) με ταχυδρομική αποστολή της αναφοράς/καταγγελίας στην
UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. στη διεύθυνση Μαυροκορδάτου 1-3, Τ.Κ. 10678, Αθήνα, υπόψιν της
Επιτροπής Διαχείρισης Περιστατικών Δωροδοκίας και με την ένδειξη «Εμπιστευτικό»
 ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2017 και στοχεύει στη συνεχή βελτίωσή του

Πιστοποιήσεις Συστημάτων
Email: info@ueducation.gr
Web: www.ueducation.gr

ISO 9001:2015

ISO 27001:2013

ISO 27701:2019

ISO 22301:2019

ISO 37001:2016

ISO 14001:2015

ISO 21001:2021

ISO 29993:2018

Π22

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ
 ενθαρρύνει τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της εταιρείας να αναφέρουν συγγενικές
και μη σχέσεις με Δημόσιους Λειτουργούς ή Προμηθευτές/Συνεργάτες της επιχείρησης
 εφαρμόζει την αρχή της ανεξαρτησίας της λειτουργίας συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας
 εξηγεί τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την πολιτική κατά της δωροδοκίας
 δεσμεύεται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. με τη νομοθεσία
που διέπει τη δραστηριότητά της
 διενεργεί ελέγχους οικονομικούς και μη στην εσωτερική της λειτουργία
Η Πολιτική είναι δεσμευτική για όλους, ανεξαιρέτως, τους εργαζομένους, τους μετόχους, τα μέλη
του Δ.Σ., τους συνεργάτες, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους, προμηθευτές και κάθε άλλον
τρίτο ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της εταιρείας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για να δηλώσουν τυχόν παράνομες
και αμφίβολες επιχειρηματικές δραστηριότητες, που δυνητικά εμπλέκουν την UNIVERSAL
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E..
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