
Η δωροδοκία είναι µια πράξη προσφοράς ή 
αποδοχής πάσης φύσεως ωφεληµάτων 

οποιασδήποτε αξίας,  µε σκοπό την επιρροή 
αποφάσεων ή ενεργειών κάποιου υπαλλήλου ή 

άλλου προσώπου σε θέση ευθύνης. Η 
δωροδοκία οδηγεί σε έλλειψη εµπιστοσύνης 

στις διαπραγµατεύσεις και συναλλαγές µεταξύ 
του επιχειρηµατικού κόσµου και των δηµόσιων 
θεσµών και έχει µεγάλο αντίκτυπο στο διεθνές 

εµπόριο. Παρά το γεγονός ότι µέχρι τώρα 
πολλές νοµοθεσίες έχουν εφαρµοστεί για την 
πρόληψη της διαφθοράς και της δωροδοκίας, 

δεν έχουν επιφέρει πάντα αποτελέσµατα.

Κρατικές επιχειρήσεις

Μεγάλους οργανισµούς ανεξαρτήτου 
κλάδου και δραστηριότητας

Μικρές - µεσαίες επιχειρήσεις

Μη κυβερνητικές και µη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις

Σε ποιους απευθύνεται

Παρουσίαση των κύριων 
απαιτήσεων του προτύπου ISO 
37001

Παραδείγµατα εφαρµογής 

Οµαδικές ασκήσεις

Συζήτηση - ερωτήσεις – απορίες
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Μεθοδολογία εκπαίδευσηςΠεριεχόµενα Προγράµµατος

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων επιλέγονται εισηγητές 
καταξιωµένοι, µε µεγάλη γνώση και 
εµπειρία στο χώρο των Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης και κατ’ επέκταση των 
προτύπων. Οι µέθοδοι διδασκαλίας 
που χρησιµοποιούνται περιλαµβάνουν 
διαλέξεις, χρήση απτών 
παραδειγµάτων και οµαδική 
συµµετοχή. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ISO 37001:2016 – ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
∆ΩΡΟ∆ΟΚΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ κα Πανοπούλου Νίκη | Τ 2112213726 | training@bqc.gr

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της BQC µπορούν να επιδοτηθούν µέσω του ΟΑΕ∆ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕ∆ παρέχει στις εταιρίες την δυνατότητα 
εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκµεταλλευόµενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε 
στο site του ΟΑΕ∆ http://laek.oaed.gr. Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,24%, µπορεί να γίνει το αργότερο 5 εργάσιµες πριν 
την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

Το ISO 37001, είναι ένα διεθνές πρότυπο που αφορά Οργανισµούς δηµοσίου, ιδιωτικού και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θέτει τις 
απαιτήσεις για έναν οργανισµό ώστε να δηµιουργήσει ένα  Σύστηµα ∆ιαχείρισης για την καταπολέµηση της δωροδοκίας και την 
συµµόρφωση µε την σχετική νοµοθεσία. Η ανάπτυξης ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης της καταπολέµησης της ∆ωροδοκίας έχει ως 
αποτέλεσµα την δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης και διαφάνειας και οδηγεί στη γενική βελτίωση της ροής εργασιών ενός οργανισµού. 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι οι συµµετέχοντες µετά το πέρας αυτού, να έχουν κατανοήσει πως θα εφαρµόσουν και 
διατηρήσουν ένα σύστηµα, το οποίο θα εντοπίζει και θα αποτρέπει κινδύνους δωροδοκίας εντός του οργανισµού και θα ενισχύει τους 
υφιστάµενους ελέγχους καταπολέµησης της δωροδοκίας που εφαρµόζονται ήδη στη λειτουργία του Οργανισµού. Η επίτευξη όλων των 
ανωτέρω επιτυγχάνεται µέσω ασκήσεων και πολλαπλών παραδειγµάτων.

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος:   1 Ηµέρα


