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ISO 37001:2017

Ο σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Καταπολέμησης της 

Δωροδοκίας ISO 37001 είναι να καλλιεργήσει ένα κλίμα κατά 

της δωροδοκίας εντός του οργανισμού, ώστε να ενισχύσει 

την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και να οδηγήσει στη γενική 

βελτίωση της ροής των εργασιών εντός του οργανισμού. 

Το ISO 37001 Απευθύνεται σε όλους τους Οργανισμούς και 

Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας.

τ. 210 3603378  |  info@allaboutbusiness.gr



Τα οφέλη του ISO 37001

   Nα προλάβει, να εντοπίσει, να αντιμετωπίσει τους κινδύνους 

δωροδοκίας και να βελτιώσει την εκτίμηση εμφάνισής τους 

   Nα ευαισθητοποίηση τους εργαζομένους με την νέα πολιτική 

   Nα βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του αλλά και να συμβάλλει 

στην διατήρηση της καλής του φήμης 

   Nα βελτιώσει την απόδοση των εργαζομένων, προωθώντας τη 

νοοτροπία καταπολέμησης της δωροδοκίας 

   Nα αποφύγει τυχόν δυσφήμιση που μπορεί να προκληθεί 

επίδειξη της συμμόρφωσής του με τα διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία.
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ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα στάδια για την πιστοποίηση του Συστήματος
Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας ISO 37001 είναι:

1ο Στάδιο 
Διαγνωστική Μελέτη:
Σε αυτό το στάδιο αναλύεται η υπάρχουσα λειτουργία της επιχείρησης.

2ο Στάδιο 
Μελέτη και Σχεδιασμός του Συστήματος Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας: 
Σε αυτό το στάδιο γίνεται ο σχεδιασμός όλων των διαδικασιών με βάση το πρότυπο.

3ο Στάδιο 
Καθιέρωση κατάλληλης πολιτικής και στόχων της εταιρείας με τη βοήθεια του συμβούλου.
Σε αυτό το στάδιο ορίζεται από την επιχείρηση οι δείκτες και οι στόχοι . 

4ο Στάδιο 
Εκπαίδευση του Συστήματος.
Το προσωπικό εκπαιδεύεται στο Σύστημα Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας.

5ο Στάδιο 
Εσωτερική Επιθεώρηση.
Πραγματοποιείται από τον σύμβουλο με την υποστήριξη  του Εκπροσώπου της Διοίκησης.

6ο Στάδιο 
Πιστοποίηση.
Το Σύστημα Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα 
πιστοποίησης επιλογής της επιχείρησης με παρουσία του συμβούλου.
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