
Τι είναι το ISO 37001
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.

Το ISO 37001, είναι ένα διεθνές πρότυπο που αφορά Οργανισµούς 
δηµοσίου, ιδιωτικού και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θέτει τις 
απαιτήσεις για έναν οργανισµό να δηµιουργήσει ένα  Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
για την καταπολέµηση της δωροδοκίας και την συµµόρφωση µε την σχετική 
νοµοθεσία. Ο σκοπός της ανάπτυξης ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης της 
καταπολέµησης της ∆ωροδοκίας είναι να καλλιεργήσει ένα κλίµα κατά της 
δωροδοκίας εντός του οργανισµού, ώστε να  ενισχύσει την εµπιστοσύνη και 
τη διαφάνεια και να οδηγήσει στη γενική βελτίωση της ροής εργασιών ενός 
οργανισµού. Συγκεκριµένα, το Σύστηµα ∆ιαχείρισης καταπολέµησης της 
∆ωροδοκίας µπορεί να καθοδηγήσει έναν Οργανισµό να δηµιουργήσει, να 
εφαρµόσει και να διατηρήσει 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.

Το  Σύστηµα ∆ιαχείρισης κατά της ∆ωροδοκίας µπορεί να ενσωµατωθεί µε 
άλλα συστήµατα διαχείρισης που εφαρµόζονται ήδη στον οργανισµό.

Σε ποιους απευθύνεται
Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001 είναι γενικές και ισχύουν για όλους 
τους τύπους των οργανισµών, ανεξάρτητα από το µέγεθος, τη 
δραστηριότητα και τον κλάδο τους. Αυτό περιλαµβάνει κρατικές 
επιχειρήσεις, µεγάλους οργανισµούς, µικρές - µεσαίες επιχειρήσεις, µη 
κυβερνητικές και µη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Τα οφέλη που προσφέρει 
Ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης κατά της ∆ωροδοκίας υποστηρίζει έναν 
Οργανισµό:

να προλάβει, να εντοπίσει, να αντιµετωπίσει τους κινδύνους δωροδοκίας 
και να βελτιώσει την εκτίµηση των κινδύνων

να είναι πιο αξιόπιστος και συνεπώς να υπογράφει ευκολότερα  
συµφωνίες µε άλλους οργανισµούς

να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των συνεπειών της δωροδοκίας και να 
αυξήσει την ικανότητά του να ανιχνεύει κάποια απάτη

να βελτιώσει τις οικονοµικές του επιδόσεις  µε το να αρνείται να πληρώσει 
δωροδοκίες, να µην χρειάζεται να πληρώσει πρόστιµα και να εφαρµόζει 
αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για την παρακολούθηση των 
συναλλαγών

να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητά του

να βελτιώσει την απόδοση των εργαζοµένων, προωθώντας την νοοτροπία 
καταπολέµησης της δωροδοκίας 

να αποφύγει κάποια δυσφήµιση που µπορεί να προκληθεί από τη 
συµµετοχή του σε κάποια δωροδοκία και έτσι να συµβάλλει στην 
διατήρηση της καλής του φήµης

να αυξήσει τη διεθνή αναγνώριση µε την επίδειξη της συµµόρφωσης του 
µε τα διεθνή πρότυπα και τη νοµοθεσία.

Γιατί να επιλέξετε την BQC 
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την BQC είναι διεθνώς 
αναγνωρισµένα. Η BQC συνεργάζεται µε έµπειρους επιθεωρητές και 
εµπειρογνώµονες από όλο τον κόσµο, παρέχοντας τεχνογνωσία υψηλού 
επιπέδου σε κάθε επιχειρηµατικό τοµέα.


