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1 ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ 
 

Πξνζδνθία ηεο BBA Aviation είλαη ε ηήξεζε ησλ πςειόηεξσλ πξνηύπσλ επαγγεικαηηθήο 

αθεξαηόηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο από κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο όζνλ αθνξά θάζε δήηεκα 

πνπ άπηεηαη ηνπ θύξνπο ηεο εηαηξείαο. Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα εθαξκόδνπλ αλειιηπώο θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε ηηο αξρέο ηεο παξνύζαο πνιηηηθήο. Ζ αδπλακία ζπκκόξθσζεο κε ηελ 

παξνύζα πνιηηηθή ελδέρεηαη λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηβνιή πεηζαξρηθώλ κέηξσλ 

έσο θαη ηελ άκεζε θαη άλεπ πξνεηδνπνίεζεο απόιπζε ιόγσ ζνβαξνύ παξαπηώκαηνο. 

Επηζεκαίλεηαη όηη νξηζκέλεο εηαηξείεο ηεο BBA Aviation ελδέρεηαη λα δηαζέηνπλ θαη λα 

εθαξκόδνπλ πνιηηηθέο απζηεξόηεξεο από ηελ παξνύζα. Όπνπ ηζρύεη θάηη ηέηνην, ζα πξέπεη λα 

ηεξνύληαη νη απζηεξόηεξνη θαλόλεο. 

Σε όιεο ηηο αλαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζην παξόλ έγγξαθν γηα ηελ BBA Aviation πεξηιακβάλεηαη 

ε BBA Aviation plc θαη όιεο νη ζπγαηξηθέο θαη νη ζπλεξγαδόκελεο εηαηξείεο απηήο. 
 

 

2 ΓΧΡΑ ΚΑΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ 
 

Η παξνρή θαη ε ιήςε δώξσλ θαη κνξθώλ ςπραγσγίαο κπνξνύλ λα εδξαηώζνπλ θαη λα 

εληζρύζνπλ ηελ εύλνηα θαη ηελ επκέλεηα ζηηο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο. Ωζηόζν, νξηζκέλα δώξα 

θαη κνξθέο ςπραγσγίαο κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ ή έζησ λα εμαζθαιίζνπλ θαηλνκεληθά κηα 

θαηαρξεζηηθή επηξξνή, ελώ κάιηζηα κπνξνύλ λα εξκελεπζνύλ θαη σο δσξνδνθίεο, εγείξνληαο 

έηζη πνηληθέο επζύλεο νη επηπηώζεηο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα είλαη πνιύ ζνβαξέο γηα ηελ BBA 

Aviation, ηελ εηαηξεία αιιά θαη γηα ηα εκπιεθόκελα πξόζσπα. Αλαηξέμηε ζηελ Πνιηηηθή πεξί 

Δσξνδνθίαο θαη Δηαθζνξάο ηεο BBA Aviation. 

Σηα «δώξα θαη ηελ ςπραγσγία» πεξηιακβάλνληαη όια ηα πξντόληα ή νη ππεξεζίεο, ηπρόλ 

επηρεηξεκαηηθέο ρνξεγήζεηο, παξνρέο, γεύκαηα, πνηά, εθπηώζεηο, θηινμελία, ςπραγσγία, 

αλαςπρή, εηζηηήξηα, κεηαθνξέο θαη άιια είδε θαη αγαζά αμίαο (εμαηξώληαο, ζπλεπώο, 

ρνξεγήζεηο θαη παξνρέο κηθξήο αμίαο, όπσο κηθξά δώξα πξνώζεζεο, αηδέληεο, εκεξνιόγηα 

θηι.) γηα ηα νπνία ν παξαιήπηεο ή απνδέθηεο δελ έρεη θαηαβάιεη ηελ αληίζηνηρε αληηθεηκεληθή 

αμία. 
 

 

3 ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ 
 

Οη πεξηζζόηεξεο ρώξεο δηαζέηνπλ ην δηθό ηνπο ζύλνιν ζπγθεθξηκέλσλ θαη εμαηξεηηθά απζηεξώλ 

θαλόλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ απνδνρή δώξσλ θαη δηεπθνιύλζεσλ από θπβεξλεηηθά ζηειέρε 

θαζώο θαη ππαιιήινπο θαη ζπκβνύινπο πνπ απαζρνινύληαη ζε θπβεξλεηηθνύο θνξείο. Η 

πξνζθνξά δώξσλ θαη δηεπθνιύλζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά ηπρόλ ηαμηδηώλ, 

εμόδσλ δηακνλήο ή εμόδσλ θαζεκεξηλήο θίλεζεο, είηε άκεζα είηε κέζσ δηακεζνιαβεηώλ, ζε 

θπβεξλεηηθνύο ππαιιήινπο θαη ζπκβνύινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απόπεηξαο δηελέξγεηαο 

κηαο ηέηνηαο πξάμεο, ζπληζηά πνηληθό αδίθεκα ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ ρσξώλ ην νπνίν, κάιηζηα, 

επηζύξεη ζνβαξέο θπξώζεηο. Ζ πνιηηηθή ηεο BBA απαγνξεύεη ηελ παξνρή θάζε είδνπο 

δώξσλ, παξνρώλ, ρνξεγήζεσλ, ςπραγσγίαο ή δηεπθνιύλζεσλ ζε ππαιιήινπο, 

αμησκαηνύρνπο θαη ζπκβνύινπο, θαζώο θαη ζηα κέιε ηνπ άκεζνπ νηθνγελεηαθνύ ηνπο 

πεξηβάιινληνο, πνπ αλήθνπλ ζε νηαδήπνηε θπβεξλεηηθή ππεξεζία ή όξγαλν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξαηηθώλ εηαηξεηώλ, αλά ηνλ θόζκν ρσξίο ηελ πξόηεξε 

έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηεο δηεύζπλζεο ηεο BBA Aviation 

ζηελ νπνία εξγάδεζηε θαη ηνπ Ννκηθνύ Σκήκαηνο ηεο BBA Aviation. Αλαηξέμηε ζηελ 

Πνιηηηθή θαηά ηεο Γσξνδνθίαο θαη ηεο Γηαθζνξάο όζνλ αθνξά ηηο πιεξσκέο 

δηεπθόιπλζεο ή ηα «ιαδώκαηα». Να ζεκεησζνύλ επίζεο νη θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ γηα 

εηαηξείεο ηεο BBA Aviation πνπ ζπλάπηνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο ζπκβάζεσλ κε ηελ 



 

Κπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ θαη πνπ δηαζέηνπλ Πνιηηηθή ζπκκόξθσζεο ζπκβάζεσλ κε ηελ 

Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ. 
 

4 ΓΧΡΑ ΚΑΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ – ΜΔΡΗΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΑΡΥΔ 
 

 

Οη εξγαδόκελνη ηεο BBA Aviation δελ πξέπεη λα απνδέρνληαη, λα πξνζθέξνπλ, λα παξαθηλνύλ ή 

λα ελζαξξύλνπλ ηελ παξνρή ή ηε ιήςε δώξσλ ή κνξθώλ ςπραγσγίαο κεηαμύ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο BBA Aviation ή αηόκσλ ηνπ ζηελνύ νηθνγελεηαθνύ ηνπο θύθινπ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ή ησλ άκεζεο ζπγγέλεηαο κειώλ ηεο νηθνγελείαο ηνπο ζε εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο ν 

εξγαδόκελνο ηεο BBA Aviation είρε ή ελδέρεηαη λα έρεη επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, εθηόο εάλ 

ην δώξν ή ε κνξθή ςπραγσγίαο πιεξνί ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 
 

- ε αμία, ε πνζόηεηα θαη ε ζπρλόηεηά ηνπ θπκαίλεηαη ζε ινγηθά πιαίζηα, 

- ζπλάδεη κε ηελ πεξίζηαζε θαη ηηο εθάζηνηε θαηαζηάζεηο, 

- δελ πξννξίδεηαη ή έζησ δελ θαίλεηαη λα πξννξίδεηαη γηα ηνλ επεξεαζκό ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

θξίζεο ηνπ παξαιήπηε ή ηνπ απνδέθηε θαη 

- ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνην πνπ λα κπνξεί λα ππνβιεζεί επηηπρώο ζε δεκόζην έιεγρν ρσξίο λα 

βιαθηεί ην όλνκα θαη ε θήκε ηεο BBA Aviation. 

Πξηλ από ηελ παξνρή ή ηε ιήςε δώξσλ ή κνξθώλ ςπραγσγίαο, απαηηείηαη ε έγθξηζε ηνπ 

άκεζνπ πξντζηακέλνπ ζαο ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 
 

Δώξα: ε αμία ησλ δώξσλ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ $100/£75. 

Ψπραγσγία: ε αμία ηεο ςπραγσγίαο (όπσο πξνζθιήζεηο γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε αγώλα θάπνηνπ αζιήκαηνο, ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο θαη άιισλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ) ππεξβαίλεη 

ην πνζό ησλ $250/£175 αλά εθδήισζε. 
 

Γεύκαηα: ε αμία ηνπ γεύκαηνο ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ $150/£100 αλά 

άηνκν ηε βξαδηά (ή ην ηζνδύλακν πνζό ζην ηνπηθό λόκηζκα γηα 

γεύκα παξόκνησλ πξνδηαγξαθώλ). 

Γηα ηελ αγνξά εηζηηεξίσλ δηαξθείαο/θαξηώλ εηήζησλ αγνξώλ/νκνινγηώλ γηα 

αζιεηηθέο/ςπραγσγηθέο εθδειώζεηο ή εγθαηαζηάζεηο απαηηείηαη ε έγθξηζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηνπ ζρεηηθνύ Τκήκαηνο θαη ε εηδνπνίεζε ηνπ Γεληθνύ Δηεπζπληή 

ηνπ Οκίινπ. Σε πεξίπησζε πνπ ην θόζηνο νηνπδήπνηε εμ απηώλ ππεξβαίλεη ην 

πνζό ησλ $25.000/£17.500 (ή ην ηζνδύλακν πνζό ζην ηνπηθό λόκηζκα) ζην 

ρξνληθό δηάζηεκα ελόο νηνπδήπνηε έηνπο ή ζε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζεί 

δέζκεπζε γηα ηελ αγνξά νηνπδήπνηε εμ απηώλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξνπ 

ηνπ ελόο έηνπο θαη ην ζπλνιηθό πνζό ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ $25.000/£17.500, 

ηόηε ζα πξέπεη επίζεο λα δεηεζεί ε έγθξηζε ηνπ Γεληθνύ Δηεπζπληή ηνπ Οκίινπ. Η 

ελ ιόγσ έγθξηζε ζα πξέπεη λα δνζεί εγγξάθσο, κάιηζηα δε ζε απηήλ ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ζρεηηθώλ εηζηηεξίσλ 

δηαξθείαο. 
 

Ταμίδηα ή δηακνλή/δηαλπθηέξεπζε. 

Σε πεξίπησζε πνπ έλαο άκεζνο πξντζηάκελνο εγθξίλεη έλα ηέηνην δώξν ή κνξθή 

ςπραγσγίαο, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ παξαρώξεζε ηεο ελ ιόγσ 

εμνπζηνδόηεζεο ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Τκήκαηνο. 
 



 

Απαγνξεύνληαη ξεηά θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηα παξαθάησ: 
 

 Δώξα ή κνξθέο ςπραγσγίαο πνπ παξαβηάδνπλ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ηνπο 
θαλνληζκνύο ή ηα ρξεζηά ήζε θαη έζηκα. 

 

 Δώξα ή κνξθέο ςπραγσγίαο πνπ ελδέρεηαη λα ζπλδεζνύλ ή θαηλνκεληθά ζπλδένληαη κε 
αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο παξνρήο ππεξεζηώλ ή πιεηνδνζίεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζθνξώλ πξνκεζεηώλ. 

 

 Κάζε είδνπο ςπραγσγία ε νπνία είλαη απξεπήο, ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ ή ε νπνία 
ελδέρεηαη λα ζπηιώζεη ην πξνθίι θαη ηε θήκε ηεο BBA Aviation. 

 

 Κάζε ρξεκαηηθό δώξν ή δώξν πνπ ηζνδπλακεί κε ρξεκαηηθό πνζό, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά επηηαγώλ, ηαμηδησηηθώλ 
επηηαγώλ, θνππνληώλ). 

Σε πεξίπησζε ηπρόλ ακθηβνιηώλ ζρεηηθά κε ην εάλ επηηξέπεηαη ή όρη θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

δώξν ή κνξθή ςπραγσγίαο, ζα πξέπεη λα ζαο δνζεί πξόηεξε έγθξηζε από ηνλ άκεζν 

πξντζηάκελό ζαο. 

 

5 ΓΧΡΟΓΟΚΗΔ ΚΑΗ ΑΘΔΜΗΣΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

 

Αλαηξέμηε ζηελ Πνιηηηθή θαηά ηεο Δσξνδνθίαο θαη ηεο Δηαθζνξάο ηεο BBA Aviation. Σηηο 

απαγνξεπκέλεο ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο ζπγθαηαιέγνληαη νη εθπηώζεηο, νη πξνκήζεηεο θαη νη 

αζέκηηεο πξνκήζεηεο1 ζε ηξίηνπο ή δηακεζνιαβεηέο, πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν παξαιήπηεο 

ή ν απνδέθηεο ηεο πιεξσκήο δελ είλαη πξνθαλώο ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο, θαζώο θαη νη 

«ακνηβέο ζπκβνύισλ» θαη άιιεο αλάινγεο πιεξσκέο θαηά ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα επηδεηρζεί 

λνκίκσο ε αμία ζηελ εηαηξεία πνπ δηελεξγεί ηελ πιεξσκή. Η παξαβίαζε απηήο ηεο πνιηηηθήο ζα 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηβνιή πεηζαξρηθώλ κέηξσλ ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη 

πξνβιέπεηαη έσο θαη άκεζε θαη άλεπ πξνεηδνπνίεζεο απόιπζε. 
 

6 ΜΖ ΑΠΟΓΔΚΣΑ ΓΧΡΑ 
 

 

Θα πξέπεη λα επηζηξέςεηε άκεζα αιιά θαη λα ππνβάιεηε ζρεηηθή αλαθνξά γηα νηνδήπνηε 
ρξεκαηηθό δώξν ή άιιν ρξεκαηηθά ηζνδύλακν δώξν. 

Τα δώξα πνπ ιακβάλεηε θαη ηα νπνία δελ επηηξέπνληαη ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα πνιηηηθή 

κπνξνύλ αξρηθώο λα παξακείλνπλ ζηελ θαηνρή ζαο ζε πεξίπησζε πνπ είλαη ελδερνκέλσο 

πξνζβιεηηθό λα απνξξηθζνύλ ή λα επηζηξαθνύλ, σζηόζν, ζα πξέπεη λα ππνβάιεηε άκεζα 

αλαθνξά ζηνλ άκεζν πξντζηάκελό ζαο ν νπνίνο θαη ζα ιάβεη κηα απόθαζε ζρεηηθά κε ηηο 

ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ. 
 

 

7 ΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 
 

Η πξνζηαζία ηεο θήκεο θαη ηνπ νλόκαηνο ηεο BBA Aviation απνηειεί επζύλε ηνπ θάζε 

εξγαδνκέλνπ. Σπλεπώο, νη εξγαδόκελνη ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ άκεζα ζε πεξίπησζε βάζηκσλ 

ππνλνηώλ ηπρόλ παξαβηάζεηο ηνπ λόκνπ ή ηεο παξνύζαο πνιηηηθήο ζύκθσλα κε ηα όζα 

αλαθέξνληαη ζηε Δήισζε Πνιηηηθήο Αληηδενληνινγηθήο Σπκπεξηθνξάο ηεο BBA Aviation. Δελ ζα 

ηπγράλνπλ δπζκελνύο αληηκεηώπηζεο θαη ζπκπεξηθνξάο από ηελ εηαηξεία θαηά ηε δηελέξγεηα 

κηαο ηέηνηαο πξάμεο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ όινπ δεηήκαηνο ζα γίλεηαη κε άθξα κπζηηθόηεηα. 



 

 

8 ΤΜΜΟΡΦΧΖ 
 

Η ζπκκόξθσζε κε απηήλ ηελ Πνιηηηθή ζα έρεη ηελ ίδηα βαξύλνπζα ζεκαζία κε ηηο ππόινηπεο 

πνιηηηθέο πνπ ηζρύνπλ ζε όια ηα θιηκάθηα ηεο BBA Aviation. Όινη νη Δηεπζύλνληεο Σύκβνπινη ζα 

πξέπεη λα ππνγξάθνπλ κηα δήισζε γλσζηνπνίεζεο δύν θνξέο εηεζίσο (κία ζην κέζνλ ηνπ 

έηνπο θαη κία ζην ηέινο απηνύ) απνδερόκελνη θαη παξαδερόκελνη ηελ παξαιαβή αληηηύπνπ ηεο 

παξνύζαο Πνιηηηθήο, ηελ θνηλνπνίεζε ηεο Πνιηηηθήο ζηνπο άκεζνπο πθηζηακέλνπο ηνπο θαζώο 

θαη ηε γλσζηνπνίεζε ηπρόλ γλσζηώλ παξαβηάζεσλ ηεο Πνιηηηθήο, ζην βαζκό πνπ δελ είρε 

πξνγελέζηεξα γίλεη αλαθνξά όπσο απαηηείηαη από ηα όζα νξίδνληαη ζηελ Πνιηηηθή. 
 

 

 

Ζ παξνύζα πνιηηηθή θαη ε ζπκκόξθσζε κε απηήλ ζα απνηειέζεη αληηθείκελν 

αλαζεώξεζεο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ηεο BBA Aviation. 


