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Δήλωση Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας και Διαφθοράς

Προτεραιότητα και διαρκής επιδίωξη της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων είναι η καλλιέργεια 
κουλτούρας εδραιωμένης στην ακεραιότητα και διαφάνεια, η οποία είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με 
τις αρχές και αξίες της.

Η παρούσα Πολιτική αντανακλά τη δέσμευση της Αρχής για αποφασιστικότερη αντιμετώπιση της 
διαφθοράς και της δωροδοκίας, ενός παγκοσμίου φαινομένου που αντιμετωπίζει και η χωρά μας, τόσο 
στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η δωροδοκία και η διαφθορά 
εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της χρηστής διοίκησης ενώ αποτελούν ταυτόχρονα και ισχυρές 
απειλές στην αειφόρο ανάπτυξη και καλή πίστη μεταξύ συναλλασσόμενων μερών, υποσκάπτοντας 
την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και εξέλιξη.

Το πρότυπο αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο, καθώς παρέχει στην πολιτεία, τους εποπτευόμενους,  
στους συνεργάτες και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο τη διαβεβαίωση ότι έχουν εφαρμοστεί πλήρως 
οι διεθνώς αναγνωρισμένοι έλεγχοι του προτύπου, η εθνική νομοθεσία και οι ορθές πρακτικές. Η 
πιστοποίηση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων με το διεθνές πρότυπο ISO 37001:2016, στοχεύει στη 
ενίσχυση της ακεραιότητας και διαφάνειάς της. 

Ειδικότερα, η Πολιτική αποσκοπεί στη:

i. μηδενική ανοχή στις πράξεις δωροδοκίας και διαφθοράς, 

ii. προστασία της φήμης της Αρχής και της Δημοκρατίας ευρύτερα, 

iii. συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας και διαφθοράς, 

iv. ενθάρρυνση της εμπιστευτικής αναφοράς κάθε περιστατικού ή υποψίας περί δωροδοκίας 
και διαφθοράς μέσω συγκεκριμενών μεθόδων επικοινωνίας, 

v. πληροφόρηση και καθοδήγηση του προσωπικού και των συνεργατών για την 
αναγνώριση ενεργειών που συνδέονται με τη δωροδοκία και διαφθορά, και

vi. συνεχείς βελτίωση και αναβάθμιση του οργανισμού, αλλά και του ανθρώπινου 
δυναμικού του με βάση τις πρόνοιες του συστήματος. 

Η παρούσα πολιτική επανεξετάζεται και αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής σε 
εξαμηνιαία βάση ή όποτε κριθεί αναγκαίο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η παρούσα Πολιτική είναι δεσμευτική για το προσωπικό της ΕΑΣ και τους 
εμπλεκόμενους φορείς, όπως οργανισμοί δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, εποπτευόμενοι, 
κοινοπραξίες, εταίροι/συνεργάτες κοινοπραξιών, πάροχοι εξωτερικής ανάθεσης, σύμβουλοι, 
υπεργολάβοι, προμηθευτές, διαμεσολαβητές και επενδυτές. 
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