
Δώρα, παροχές και φιλοξενία 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Γης, Υδάτων και Χωροταξίας 
(DELWP) δημιουργεί ακμαία περιβάλλοντα και κοινότητες 

 

 

 

Οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας δημιουργούν εμπιστοσύνη στους πολίτες για το πώς 
λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας. 

Σας αποθαρρύνουμε από το κάνετε μια προσφορά δώρου, παροχής ή φιλοξενίας (προσφορά 
δώρου) στους υπαλλήλους μας. Οι υπάλληλοί μας δεν δέχονται δώρα που μπορεί να 
δυσφημίσουν την αξιοπιστία των ιδίων ή του υπουργείου. 

 

Πολιτική 

Οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας πληρούν την Ελάχιστη λογοδοσία για τη διαχείριση των 
δώρων, παροχών και φιλοξενίας. 

• Πολιτική δώρων, παροχών και φιλοξενίας (PDF, 612,5 KB) 
• Πολιτική δώρων, παροχών και φιλοξενίας (DOCX, 156,5 KB) 

Δήλωση ιδιωτικότητας για συλλογή 

Οι υπάλληλοί μας ενημερώνουν τον προϊστάμενό τους για κάθε μη χρηματικό δώρο που τους 
προσφέρεται, ακόμη και αν το αρνηθούν. 

Συλλέγουμε, διατηρούμε και χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, για να διασφαλίζουμε ότι η 
πολιτική μας είναι αποτελεσματική και πληροί τις νομικές υποχρεώσεις μας. 

• Δήλωση ιδιωτικότητας (DOCX, 116,7 KB) 

• Δήλωση ιδιωτικότητας (PDF, 34,4 KB) 

Μητρώο δηλωτέων προσφορών δώρων 

Οι προσφορές δώρων είναι: 

• είτε χρηματικές (ποσά ασήμαντα, κάτω των $50) είτε 

• δηλωτέα (μη χρηματικά). 

Υποχρεούμαστε: 

• να διατηρούμε μητρώο όλων των δηλωτέων προσφορών δώρων 

• να δημοσιεύουμε ένα μη ταυτοποιήσιμο αντίγραφο που συμμορφώνεται με τη νομοθεσία 
για την ιδιωτικότητα 

Αρχεία μητρώου δώρων, παροχών και φιλοξενίας: 

https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0027/427644/GiftsBenefitsAndHospitalityPolicy.pdf
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/word_doc/0029/427646/GiftsBenefitsAndHospitalityPolicy.docx
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/word_doc/0019/325801/Privacy-collection-statement.docx
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/325802/GBH-Privacy-collection-statement.pdf
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• Εξωτερικό Μητρώο Δώρων, Παροχών και Φιλοξενίας 2019-20 (PDF, 445,4 KB) 
• Εξωτερικό Μητρώο Δώρων, Παροχών και Φιλοξενίας 2018-19 (PDF, 461,2 KB) 

• Εξωτερικό Μητρώο Δώρων, Παροχών και Φιλοξενίας 2017-18 (PDF, 431,9 KB) 

 

Αποφύγετε να κάνετε μια προσφορά 

Αποφεύγετε να προσφέρετε δώρα που οι υπάλληλοί μας δεν μπορούν να δεχτούν. 

Για παράδειγμα: ενδιαφέρεστε για μια επιχειρηματική απόφαση που ο υπάλληλος πιθανά 
μπορεί να εκδώσει ή να επηρεάσει. 

Αν είστε επιχειρηματικός συνεργάτης (π.χ. προμηθευτής ή υποβάλλων προσφορά), ενδέχεται 
να υπάρξουν συνέπειες αν ενεργήσετε ενάντια: 

• στην πολιτική μας 

• σε οποιοδήποτε κώδικα δεοντολογίας για προμηθευτές της κυβέρνησης της Βικτώριας 

 

Αποφεύγετε να κάνετε πολλαπλές προσφορές 

Αν κάνετε πολλαπλές προσφορές δώρων, αυτό μπορεί να εγείρει ζητήματα αξιοπιστίας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας, στείλε μας email 
στο integrity@delwp.vic.gov.au 

  

Οι φορείς μας 

Οι φορείς μας έχουν παρόμοιες υποχρεώσεις σχετικά με τις προσφορές δώρων Το On Board 
προσφέρει ένα μοντέλο πολιτικής, μια φόρμα δήλωσης και μητρώο. Περιέχει και κατεθυντήριες 
οδηγίες. Επισκεφθείτε το Συμβούλια και διακυβέρνηση - δώρα, παροχές και φιλοξενία.  

 

 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια, καλέστε την υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμενείας (TIS) για 
βοήθεια από μεταφραστές και διερμηνείς. Επικοινωνήστε με τη TIS National στο 131 450 (από 
Αυστραλία) ή επισκεφθείτε το www.tisnational.gov.au 

https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0029/482339/DELWP-GBH-public-register-2019-20.pdf
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0028/427645/Register-of-reportable-gifts-2018-19-FINAL.pdf
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0024/333816/Register-of-reportable-offers-2017-18.pdf
mailto:eintegrity@delwp.vic.gov.au
https://www.delwp.vic.gov.au/doing-business-with-us/gifts-benefits-and-hospitality
http://www.tisnational.gov.au/
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