
 

 

Πάτρα , 2 Ιουλίου 2020 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Εφαρμογι ISO 37001 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ 

H ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ, ενδιάμεςοσ φορζασ διαχείριςθσ 

Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων, μζλοσ του ΕΦΕΠΑΕ , γίνεται θ πρϊτη εταιρία ςτο χϊρο που 

αποκτά πιςτοποίθςθ για τθν εφαρμογι του προτφπου ISO37001:2017 που αφορά τθν 

καταπολζμηςη τησ δωροδοκίασ. 

Η πιςτοποίθςθ δόκθκε από τθν EUROCERT, φορζα Επικεϊρθςθσ και Πιςτοποίθςθσ, 

που πιςτοποίθςε ότι οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ τισ οποίεσ εφαρμόηει θ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ είναι ςφμφωνεσ με το πρότυπο ISO 37001:2016. Μζςω τθσ 

πιςτοποίθςθσ αναδεικνφεται τόςο θ δζςμευςθ τθσ Διοίκθςθσ, όςο και τα αυςτηρά 

προληπτικά μζτρα που λαμβάνει ςτο πλαίςιο εφαρμογισ των αρχϊν τθσ ανεξαρτηςίασ, 

αμεροληψίασ και ακεραιότητασ. Αποτελεί εξάλλου ςθμαντικό παράδειγμα προσ μίμθςθ 

και για άλλεσ εταιρείεσ του κλάδου. 

Επιπλζον, ο φορζασ ζχει λάβει βεβαίωςθ τιρθςθσ του Προτφπου ISO 9001: 2008 

(quality Management System),  για τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςχετικά με 

τθν διαχείριςθ Ευρωπαϊκϊν πόρων, κακϊσ και πιςτοποίθςθ κατά το πρότυπο ΕΛΟΣ 

1429:2008, που αφορά τθν Διαχειριςτικι Επάρκεια ωσ προσ όλα τα ςτάδια ςχεδιαςμοφ και 

υλοποίθςθσ των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων.  

O ςυνδυαςμόσ των παραπάνω προτφπων επιτρζπει ςτθ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ να εδραιϊςει μία ςυνολικά εφρωςτθ και ιςχυρή δομή διαφάνειασ, 

ποιότητασ και θεμάτων κανονιςτικήσ ςυμμόρφωςησ. 

Παράλλθλα εγκαινίαςε ζναν άμεςο τρόπο επικοινωνίασ με τα Μζςα Μαηικισ 

Ενθμζρωςθσ, τουσ επενδυτζσ, αλλά και τουσ ενδιαφερόμενουσ, αφοφ πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακή ενημζρωςη ςε 16 νομοφσ μζςω ηλεκτρονικήσ πλατφόρμασ, όπου ο κακζνασ 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί και να υποβάλει ςχετικζσ 

ερωτήςεισ. Η παρουςίαςθ ζγινε από τον Πρόεδρο του φορζα και  του Επιμελθτθρίου 

Αχαΐασ  κ. Πλάτωνα Μαρλαφζκα, και τθ Γενικι Διευκφντρια τθσ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ 



 

 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ, κα. Μάγδα Πετροποφλου, ενϊ ζλαβαν μζροσ οι Πρόεδροι 

των Επιμελθτθρίων που μετζχουν ςτο εταιρικό ςχιμα του φορζα.  

τθ ςθμερινι παρουςίαςθ επιςθμάνκθκε ότι θ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  ςτο πλαίςιο του περιοριςμοφ τθσ πανδθμίασ ςτθ χϊρα, προχϊρθςε 

ςταδιακά ςτθν λιψθ και εφαρμογι ςειράσ μζτρων, με μοναδικι προτεραιότθτα τθν 

προςταςία τησ υγείασ  των ςυνεργατϊν τθσ και των επενδυτϊν, και ταυτόχρονα ζκεςε 

ςτόχο τθν εφρυθμη λειτουργία τθσ και τθν δυνατότθτα εξυπηρζτηςησ του επενδυτικοφ 

κοινοφ.  

Ενδεικτικά, το τελευταίο τετράμθνο, ςε μια περίοδο που δοκιμάςτθκε θ οικονομικι 

ηωι τθσ χϊρασ, ο φορζασ  προχϊρθςε ςε εκταμιεφςεισ ποςϊν προσ τουσ δικαιοφχουσ που 

υπερβαίνει τα 7.000.000,00€ μθνιαίωσ. 

Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί πωσ, δζςμευςθ τθσ εταιρείασ προσ τισ ανακζτουςεσ 

αρχζσ και τουσ επενδυτζσ, αποτελεί θ παροχι τθσ καλφτερησ ποιότητασ των παρεχόμενων 

υπηρεςιϊν, ενϊ παράλλθλα θ  διαρκισ και απρόςκοπτθ ςυμμόρφωςθ με τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ και απαιτιςεισ τθσ ελληνικήσ και τησ ευρωπαϊκήσ νομοκεςίασ για τισ 

ςυγχρθματοδοτοφμενεσ δράςεισ. 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ μζςα από τθν 22ετι πορεία ςτθν 

διαχείριςθ δράςεων ζχει καταςτεί ςθμείο αναφοράσ ςτθν Περιφερειακι Ανάπτυξθ και 

φορζασ υψηλοφ κφρουσ και αξιοπιςτίασ που παρζχει τισ υπθρεςίεσ του με ταχφτητα, 

διαφάνεια και αποτελεςματικότητα.  


