ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πολιτική Δώρου και Φιλοξενίας προς τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους
υπαλλήλους της Αρχής και από την Αρχή προς τρίτους (ISO 37001)»
Αφορά στην παροχή δώρων, παροχών, ωφελημάτων και φιλοξενίας προς τον Πρόεδρο, τα
μέλη και τους υπαλλήλους της Αρχής και αντιστρόφως, ήτοι από την Αρχή προς τρίτους
(εξυπηρετούμενους ή συναλλασσόμενους με την Αρχή).
-Παροχή Δώρων και φιλοξενίας προς την Αρχή
Ο Πρόεδρος, τα μέλη και οι υπάλληλοι της Αρχής δεν αποδέχονται δώρα, παροχές και
άλλα ωφελήματα που τούς προσφέρονται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους ή τα
οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την άσκηση των
καθηκόντων αυτών. Τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν να αποδέχονται αντικείμενα που
τούς προσφέρονται, ως δώρα , λόγω της θεσμικής τους ιδιότητας κατά τους κανόνες της
εθιμοτυπίας ή για λόγους αβρότητας και ευγένειας ή και για διαφημιστικούς/αναμνηστικούς
λόγους ή εφόσον πρόκειται για αντικείμενα ευτελούς ή συμβολικής αξίας, διδόμενα σε μη
τακτική βάση και μόνον υπό κατάλληλες περιστάσεις για την παροχή δώρου (π.χ.
εθιμοτυπία).
Η λήψη δώρων από προμηθευτή επιτρέπεται μόνο εάν διατηρείται η σχέση ίσων
αποστάσεων και το εν λόγω δώρο άγεται υπέρ της Αρχής οπότε - εφόσον δικαιολογείται
από τη φύση του δωρηθέντος αντικειμένου – καταγράφεται στον αντίστοιχο Μητρώο
πάγιου εξοπλισμού της ΕΑΑΔΗΣΥ. Ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση των δώρων
προμηθευτών υπέρ Αρχής, υπερβολικά ή πολυτελή δώρα που μπορεί να δίνουν την
εντύπωση ανάρμοστης άσκησης επιρροής προς δημιουργία προσδοκιών πιθανής
συνέχισης συνεργασίας της Αρχής με συγκεκριμένο/-ους αναδόχους, δεν γίνονται
αποδεκτά. Για τούτο το λόγο, πρέπει να εξετάζεται πάντοτε κατά πόσον το δώρο που θα
ληφθεί μπορεί να θεωρηθεί κατά το μέσο συνετό κοινωνό και τα συναλλακτικά ήθη ως
εύλογο και ουχί υπερβολικό ή ανάρμοστο ή συνεπαγόμενο την ανάληψη οποιασδήποτε
υποχρέωσης από πλευράς της Αρχής. Δώρα με τη μορφή μετρητών (οποιασδήποτε αξίας)
δεν επιτρέπεται να λαμβάνονται σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται
να ζητούνται δώρα από προμηθευτή.
Ο Πρόεδρος, τα μέλη και οι υπάλληλοι της Αρχής δεν αποδέχονται φιλοξενία που τούς
προσφέρεται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους ή η οποία μπορεί να θεωρηθεί
ότι συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την άσκηση των καθηκόντων αυτών, εκτός αν
πρόκειται για φιλοξενία που τούς προσφέρεται λόγω της θεσμικής ιδιότητας για λόγους
αβροφροσύνης. Παρουσία κατόπιν προσκλήσεως σε εκδηλώσεις κατά τις οποίες τα
παραπάνω πρόσωπα καλούνται λόγω της θεσμικής τους ιδιότητας, δεν θεωρείται

φιλοξενία, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι θα ενημερώσουν αρμοδίως και επισήμως την
Αρχή για τα ανωτέρω (φύση εκδήλωσης, πρόσκληση κλπ) .
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ζητούνται οι παροχές φιλοξενίας (γευμάτων ή
εξόδων μετακίνησης).
-Παροχή Δώρων και φιλοξενίας από την Αρχή.
Όσον αφορά την παροχή δώρων (συμβολικών, αναμνηστικών) και φιλοξενίας για λόγους
εθιμοτυπίας ή αβροφροσύνης από πλευράς της Αρχής επιτρέπεται μόνον και
αποκλειστικώς εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις νομιμότητας της οικείας δαπάνης
(ήτοι η διενέργεια της δαπάνης να προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο της ΕΑΑΔΗΣΥ ή
να συνάδει προς την αποστολή της) και κανονικότητας αυτής (συνοδευτικά
δικαιολογητικά/παραστατικά) και εφόσον υφίσταται διαθέσιμη πίστωση στον αντίστοιχο
κωδικό εξόδου (ΚΑΕ)
του προϋπολογισμού Εξόδων της ΕΑΑΔΗΣΥ, νομίμως
εγκεκριμένου από την Αρχή.
Η Αρχή σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλει ούτε αποζημιώνει έξοδα ταξιδιών σε
πρόσωπα όπου η συγκεκριμένη παροχή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως δωροδοκία.
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