ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

Η Εζληθή Τξάπεδα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο έρεη απνδείμεη ηελ αθνζίσζή ηεο
ζηε δηαηήξεζε πςειώλ πξνηύπσλ λνκηκόηεηαο θαη εζηθήο. Η πξνζέγγηζε απηή αληαλαθιά
θπξίσο ηηο εζηθέο αξρέο πνπ ελζηεξλίδεηαη ν Όκηινο, θαζώο επίζεο θαη ηελ θνπιηνύξα θαη ηηο
αμίεο πνπ έρεη εκθπζήζεη ζην πξνζσπηθό ηνπ ζε όιεο ηηο ρώξεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ.
Σην πιαίζην απηό θαη κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηώλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο
ΕΤΕ θαη ησλ Εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ ηεο, πηνζεηήζεθε ε «Πνιηηηθή ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ
γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Δσξνδνθίαο», ιακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη ε δσξνδνθία
είλαη έλα επξέσο δηαδεδνκέλν θαηλόκελν ζηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, ην νπνίν
δεκηνπξγεί ζνβαξέο εζηθέο θαη πνιηηηθέο αλεζπρίεο, ππνλνκεύεη ηελ απνηειεζκαηηθή
δηαθπβέξλεζε ησλ εηαηξεηώλ θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη δηαζηξέθεη ηηο δηεζλείο
αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο.
Με ηελ Πνιηηηθή εληζρύεηαη πεξαηηέξσ ην πθηζηάκελν πιαίζην επί κέξνπο θαλόλσλ πνπ έρεη
πηνζεηήζεη ε ΕΤΕ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θάζε είδνπο δσξνδνθίαο (ελεξγεηηθήο ή παζεηηθήο),
όπσο απηό θαζνξίδεηαη κέζσ ησλ ζπλαθώλ δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Ηζηθήο Σπκπεξηθνξάο θαη
Δενληνινγίαο θαη ηνπ Καλνληζκνύ Εξγαζίαο ηεο Τξάπεδαο.
Η Πνιηηηθή:
(α) θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ κειώλ ηνπ Δ.Σ., ηα αλώηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, ηνπο
εξγαδόκελνπο ηεο Τξάπεδαο θαη ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ, θαη ελ γέλεη όια ηα πξόζσπα
πνπ απαζρνινύληαη ζηνλ Όκηιν είηε κε ζύκβαζε εξγαζίαο είηε άιισο,
(β) δεζκεύεη ηα ηξίηα κέξε πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα ηνλ Όκηιν ή ζην όλνκα θαη γηα
ινγαξηαζκό απηνύ,
(γ) θαζηεξώλεη ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ηνπ Οκίινπ γηα ηελ
πξόιεςε, απνηξνπή θαη θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο,
(δ) πηνζεηεί δηαδηθαζίεο πνπ απνζαξξύλνπλ πξαθηηθέο δσξνδνθίαο θαη δηαθζνξάο, όπσο
ελδεηθηηθά δηαδηθαζία επηκέηξεζεο θηλδύλνπ δσξνδνθίαο, δηαρείξηζεο ησλ δώξσλ θαη ηεο
επαγγεικαηηθήο θηινμελίαο, ρνξεγηώλ ζε πνιηηηθά θόκκαηα θαη θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα,
αμηνιόγεζεο ηξίησλ κεξώλ θ.α.,
(ε) ελζαξξύλεη ηελ εκπηζηεπηηθή αλαθνξά ππνςηώλ, κέζσ θαηάιιεισλ δηαύισλ επηθνηλσλίαο
πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ αηόκσλ θαη ηελ θαηάιιειε δηεξεύλεζε ηνπ
αλαθεξόκελνπ ζπκβάληνο.

