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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 

 

Η Ανώτατη Διοίκηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων έχει 
ορίσει συγκεκριμένες αρχές, πάνω στις οποίες στηρίζεται η πολιτική για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας, απαιτώντας από όλους τους υπαλλήλους, τους 
συνεργάτες και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, με τα οποία συνεργάζεται, να 
συμμορφώνονται με αυτή την πολιτική χωρίς εξαίρεση. Όλοι οι εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένης της Διοίκησης, έχουν εκπαιδευτεί σε σχέση με αυτήν την 
πολιτική, ενώ η Πολιτική αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής 
προκειμένου να είναι διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο. 

Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: 

 συμμορφώνεται ενεργά με όλους τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν 
στην καταπολέμηση της δωροδοκίας, και αναγνωρίζει πως έχει ευθύνη να 
αναφέρει στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές κάθε συμπεριφορά που κρίνεται 
ύποπτη 

 εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής προς τα φαινόμενα δωροδοκίας και 
διαφθοράς, και έχει δεσμευτεί να ενεργεί με επαγγελματισμό, νομιμότητα και 
ακεραιότητα σε όλες τις συναλλαγές και σχέσεις της 

 εφαρμόζει Κώδικα Δεοντολογίας που περιλαμβάνει και ζητήματα κατά της 
δωροδοκίας 

 δεν ανέχεται καμία μορφή δωροδοκίας ή διαφθοράς 
 δεν αποδέχεται καμίας μορφής σύγκρουση συμφερόντων για τους 

υπαλλήλους της 
 δεν θα παράσχει, προσφέρει, ή προσφερθεί να παράσχει, να εγκρίνει ή να 

ζητήσει από κάποιον να παράσχει, άμεσα ή έμμεσα, οφέλη, οποιασδήποτε 
μορφής σε πρόσωπα, ώστε τα πρόσωπα αυτά να ενεργήσουν, παραβιάζοντας 
τα καθήκοντά τους, σε πράξη ή παράλειψη 

 ποτέ δε θα ζητήσει ή θα δεχθεί, άμεσα ή έμμεσα, οφέλη οποιασδήποτε 
μορφής ή την υπόσχεση αυτών, για να προκαλέσει ή να επιβραβεύσει 
ανάρμοστες συμπεριφορές με τη μορφή πράξεων ή παραλείψεων που 
ανακύπτουν από ή συγκρούονται με τα καθήκοντα κάποιου 

 έχει καθορίσει εμπιστευτικά κανάλια αναφοράς περιστατικών δωροδοκίας ή 
και ανησυχιών και ενθαρρύνει το προσωπικό της προς τούτο 
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 αποδίδει μεγάλη αξία στην ξεκάθαρη και ανοιχτή επικοινωνία, και δεσμεύεται 
ότι δεν πρόκειται να ασκήσει αντίποινα απέναντι σε οποιονδήποτε αναφέρει 
περιστατικά δωροδοκίας, ύποπτης συμπεριφοράς, ή παραβίασης της 
Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας 

 ενθαρρύνει τους εργαζόμενους της να αναφέρουν τέτοια ζητήματα χωρίς τον 
φόβο απόλυσης, βλαπτικής μεταβολής ή αντιποίνων οποιουδήποτε είδους 

 απαγορεύει κάθε είδους αρνητική συμπεριφορά σε βάρος εργαζομένου που 
έχει πραγματοποιήσει αναφορά, ακόμα και εάν η αναφορά αποδειχθεί 
εσφαλμένη. Πιο συγκεκριμένα, δεσμεύεται ότι δεν θα υποβιβάσει, θέσει σε 
αργία, απειλήσει, παρενοχλήσει ή με οποιοδήποτε τρόπο πραγματοποιήσει 
διακρίσεις για οποιονδήποτε υπάλληλο, ως αποτέλεσμα της αναφοράς του 

 δεν συνεργάζεται με επιχειρήσεις όπου εμπλέκονται με πρακτικές διαφθοράς 
και θα σταματά άμεσα οποιεσδήποτε σχέσεις με συνεργάτες ή με άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, αν προκύψουν τέτοιες περιπτώσεις 

 ενημερώνει και εκπαιδεύει το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τους 
συνεργάτες και υπεργολάβους, σχετικά με την πολιτική για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας 

 καθορίζει και μετράει συγκεκριμένους στόχους για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας 

 αναθέτει την διαχείριση του Συστήματος σε συγκεκριμένο ρόλο που είναι ο 
Υπεύθυνος Διαχείρισης Συστήματος για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας 

 εκπονεί σχέδιο διακινδύνευσης που αφορά ζητήματα κατά της Δωροδοκίας 
και μεριμνά για την συνεχή παρακολούθησή του και την αντίστοιχη 
αξιολόγησή του, τουλάχιστον σε ετήσια βάση 

 κάνει προσπάθειες για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας 
 


