
 

Έντυπο Υποβολής Καταγγελίας – Δωροδοκία 
  

Η συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων είναι προαιρετική στην 
παρκάτω γραπτή καταγγελία. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν 
αποκλειστικά για τους σκοπούς της διερεύνησης της καταγγελίας που 
υποβάλλεται. 

1. Ονοματεπώνυμο καταγγέλλουσας/καταγγέλλοντος: 

  

2. Φύλο: 

Γυναίκα: ………. 

Άνδρας: ……….. 

Ηλικία: ………… 

  

3. Εκ μέρους τίνος υποβάλλεται η καταγγελία: 

4.  

  

 (Σε περίπτωση που η καταγγελία υποβάλλεται για λογαριασμό άλλου 
προσώπου απαιτείται η αναφορά των στοιχείων του θιγόμενου 
προσώπου) 
  
4. Διεύθυνση: ………………………………………………………………. 
  

5. Τηλέφωνο/-α Επικοινωνίας: ………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………….. 

  

6. Έχετε ήδη αποταθεί στο πρόσωπο εναντίον της/του οποίας/ου 
υποβάλλετε την καταγγελία; 
Ναι …….. 



 

Εάν ναι, τι απάντηση λάβατε; (Επισυνάψτε αντίγραφα όλων των 
σχετικών εγγράφων) 

  

Όχι …….. 

  

7. Εναντίον ποιου προσώπου της εταιρείας υποβάλλεται η καταγγελία; 

 Ονοματεπώνυμο .......................................... 

 

8. Περιγράψτε το γεγονός της δωροδοκίας. 
 
 .................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

  

9. Αναφέρατε το δεύτερο πρόσωπο το οποίο σχείζεται άμεσα με την 
εμπορική συναλλαγή 

• Εργοδότης/-τρια ……… 

• Ανώτερος μου/ Ανώτερη μου ιεραρχικά (Περιγράψτε): 
……………………………………………………………………………………… 

• Ισόβαθμος/-η ……. 

• Πελάτης ………. 

• Προμηθευτής ............. 

• Άλλος (Περιγράψτε): ………………………………………………………………. 

  

10. Πότε το αντιλιφθήκατε; 
Πριν από πόσες ημέρες:…………..                 Ημερομηνία αρχής: ……………… 

Πριν από πόσες εβδομάδες: ……….               Ημερομηνία αρχής: ……………… 



 

Πριν από πόσους μήνες: …………..               Ημερομηνία αρχής: ……………… 

Πριν από πόσα χρόνια: ……………..             Ημερομηνία αρχής: ……………… 

  

11. Ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό που έπεσε στην αντίληψη σας ή 
είχε διάρκεια. Περιγράψτε: 
…….. Μεμονωμένο ή 

……. Με Διάρκεια 

 

12.  Είδος δωροδοκίας: 

....... Ενεργητική 

.......  Παθητική (Δωροληψία) 

 

13. ......πιο συγκεκριμένα: 

- Πολιτική Δωρεά 

- Δώρο σε συνάδελφο/συνεργάτη με στόχο προσωπικό όφελος 

- Δωρεά (φιλανθρωπική)/χορηγία/ 

- Γεύματα/φιλοξενία/ταξίδια/ψυχαγωγία 

- Ξέπλυμα χρήματος 

- Αδειοδότηση  

- Bonus (έκτακτη αμοιβή εργαζόμενου) 

- Εμπάθεια σε συνεργάτη και επιλογή του με σκοπό το προσωπικό 
όφελος 

 

 

 



 

 

14. Περιγράψτε με δικά σας λόγια: 

 .................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 
 
15. Πώς αντιδράσατε όταν το αντιληφθήκατε; 
 
.........Δεν αντέδρασα 

.........Αρνήθηκα να συμμετέχω (αν σας ζητήθηκε) 

.........Δέχτηκα να συμμετέχω (αν σας ζητήθηκε) 

..........Ζήτησα εξηγήσεις από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα 

.........Μίλησα στον ανώτερό μου 

.........Παρίστανα πως δεν το αντιλήφθηκα  

.........Άλλο: 

 

  

16. Υπήρχαν άλλοι μάρτυρες; Αν ναι, αναφέρατε: 

– Ονοματεπώνυμο ……................................ 

– Ιδιότητα …….................... 

 

19. Έχετε αποδεικτικά στοιχεία που το αποδεικνύουν; 
Ναι ………….. Όχι ……….. 

  

 

  



 

Ημερομηνία: …/…/……. 

Τόπος: ………………. 

Υπογραφή: …………………… 

  
  
 
 Δήλωση Εμπιστευτικότητας 
  

«Αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω ότι η διαδικασία διερεύνησης του 
παραπόνου του/της ……………………………………………..…………………… 
εναντίον του/της ……………………….……………………………………………….… 
αναφορικά με ισχυριζόμενη διάπραξη  δωροδοκίας, είναι απολύτως 
εμπιστευτική. 

  

Αναλαμβάνω δε την υποχρέωση να μην αναφέρω οτιδήποτε σε 
οποιονδήποτε, εντός ή εκτός της Εταιρείας, είτε στοιχείο του 
παραπόνου είτε την ύπαρξη αυτού τούτου του παραπόνου ή 
οποιασδήποτε πτυχής της υπό εξέλιξη διαδικασίας, είτε τώρα είτε 
οποτεδήποτε στο μέλλον. 

  

Αναλαμβάνω επίσης την υποχρέωση όσο μπορώ να εμποδίσω τη 
διαρροή οποιουδήποτε στοιχείου αναφορικά με τα πιο πάνω και αν 
έχω τη δυνατότητα να αποτρέψω τη λήψη γνώσης από οποιονδήποτε 
τρίτο. 

……………………………….………… 

Ημερομηνία 
……………………………………….………… 

Όνομα και Υπογραφή 
 

 


