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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ  

Η συγκεκριμένη πολιτική αφορά όλα τα άτομα της StandArt, ανεξαρτήτως του επιπέδου στο οποίο 
εργάζονται και του τίτλου / βαθμού που φέρουν. Προβλέπει, μεταξύ των άλλων, τη μηδενική ανοχή της 
εταιρείας σε όλα τα φαινόμενα Διαφθοράς και Δωροδοκίας, τη δέσμευσή της να λειτουργεί με 
επαγγελματισμό, νομιμότητα και ακεραιότητα σε όλες τις επαγγελματικές της συναλλαγές καθώς και την 
καθιέρωση μέτρων κατά της διαφθοράς, ώστε να διατηρήσει υψηλά επίπεδα ηθικής και να προστατεύσει 
τη φήμη της.

Η εταιρεία μας προωθεί τα ακόλουθα μέτρα κατά της διαφθοράς:

1. Η StandArt εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής κατά της Διαφθοράς και Δωροδοκίας και
δεσμεύεται να λειτουργεί με επαγγελματισμό, νομιμότητα και ακεραιότητα σε όλες τις επαγγελματικές της
συναλλαγές.

2. Τα στελέχη και οι υπάλληλοι της StandArt καθώς και τρίτοι που εργάζονται για λογαριασμό της
εταιρείας, δεν επιτρέπεται να προσφέρουν, να υπόσχονται ή να δωροδοκούν οποιονδήποτε, καθώς επίσης
και να αιτούνται, να συμφωνούν ότι θα δωροδοκηθούν και να δωροδοκούνται από κανέναν.

3. Η StandArt έχει καθιερώσει μέτρα κατά της Διαφθοράς, ώστε να διατηρήσει υψηλά επίπεδα ηθικής
και να προστατεύσει τη φήμη της έναντι οποιαδήποτε κατηγορίας για Διαφθορά και Δωροδοκία.

4. Απαγορεύεται κάθε πρακτική απάτης ή παράλειψης, συμπεριλαμβανομένης της διαστρέβλωσης
πραγματικών στοιχείων όσον αφορά στοιχεία της εταιρείας, κατά την οποία κάποιος, εν γνώσει του ή από
αμέλεια, παραπλανά ή επιχειρεί να παραπλανήσει κάποιον με σκοπό τον πορισμό οικονομικού ή άλλου
οφέλους ή την αποφυγή υποχρέωσης.

5. Απαγορεύεται κάθε πρακτική που αφορά ξέπλυμα χρήματος, ή οποιαδήποτε παράνομη
συναλλαγή; Τυχόν παραβάτες, θα τιμωρούνται όπως προβλέπει η Ελληνική νομοθεσία.

6. Η εταιρεία εξασφαλίζει την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και δεσμεύεται
για την προστασία και την  μη άσκοπη χρήση των προσωπικών δεδομένων.

7. Η μη συμμόρφωση με την πολιτική αυτή, είτε γίνεται εκούσια είτε γίνεται ακούσια, δύναται να
οδηγήσει σε πειθαρχικές διώξεις, οι οποίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την απόλυση λόγω
σοβαρού παραπτώματος καθώς και την ποινική δίωξη του εμπλεκόμενου, βάσει της υπάρχουσας
Ελληνικής νομοθεσίας.

8. Το προσωπικό ενθαρρύνεται να αναφέρει ανησυχίες σχετικά με κάθε ζήτημα ή υποψία αδικήματος
το συντομότερο δυνατόν που υποπέσει στην αντίληψή του. Κανένας υπάλληλος δε θα έχει επιπτώσεις
γιατί ήγειρε σοβαρές ανησυχίες αναφορικά με δωροδοκία, διαφθορά, ανάρμοστες δωρεές και πληρωμές
για διευκόλυνση.

Κάνοντας όλοι πράξη τις αξίες μας και ενεργώντας με εντιμότητα, αμεροληψία και ακεραιότητα θα 
συνεχίσουμε να δουλεύουμε στο χώρο των διαφημιστικών κατασκευών.
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Ο Διευθύνων σύμβουλος
Δημήτριος Λιβέριος
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ANTI-BRIBERY & ANTI-CORRUPTION POLICY  

This policy applies to all employees of the company, irrespec�ve of their �tle or degree. The Policy reflects 
the company’s will to embed a culture of non-tolerance to all Corrup�on and Bribery phenomena and its 
commitment to professionalism, legi�macy and integrity in all business transac�ons. 
Our company promotes the following an�-corrup�on measures in order to maintain high levels of ethics and 
protect the company’s reputa�on.

1. Stand Art applies zero tolerance to corrup�on and bribery cases and is commi�ed to operate with
professionalism, integrity and legality in all its business transac�ons.

2. Execu�ves, employees and third party collaborators working on behalf of the company should not
offer, promise or bribe anyone, as well as request or agree to be bribed by anyone.

3. Stand Art has installed an�-corrup�on measures to maintain high ethics and protect its reputa�on
against any corrup�on charges.

4. Any prac�ce of fraud or omission, including the distor�on of accurate informa�on rela�ng to compa-
ny’s data is prohibited whereby anyone, knowingly or negligently, a�empts to mislead for financial purpos-
es, other personal benefits or avoidance of liability.

5. Stand Art prohibits any money laundering prac�ces or any illegal transac�ons; violators will be
penalized as provided by the Greek law.

6. The company ensures the security of provided services and products and that all data are processed
only for the purpose for which they are intended and protected against any misuse.

7. Failure to comply with this policy, may result the dismissal for serious misconduct as well as criminal
prosecu�on of the person as exis�ng Greek law.

8. Staff is encouraged to report any concerns or suspicions of an offence as soon as it becomes aware
of it. No employee will be affected by raising serious concerns about corrup�on, inappropriate dona�ons
and facilita�on payments.

By ac�ng with integrity and professionalism, we will con�nue to work into the adver�sing industry.

Managing director
Dimitrios Liverios


