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1. Εηζαγσγή
Από ηελ αξρή ηεο ίδξπζήο ηεο ε Λ. ΓΡΑΝΣΑ
Α.Β.Δ.Δ εθαξκόδεη επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο
πνπ δηέπνληαη από αθεξαηόηεηα, αμηνπηζηία,
ηηκηόηεηα, δηαθάλεηα, δίθαηε ζπκπεξηθνξά ζηηο
ζπλαιιαγέο θαη πιήξε ζπκκόξθσζε ζηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία. Δπίζεο έρεη δεζκεπηεί
ζηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ αμηώλ θαη ησλ
Δηαηξηθώλ Δπηρεηξεκαηηθώλ Αξρώλ ζε θάζε
πεξηνρή πνπ αλαπηύζζεη δξαζηεξηόηεηα.
Ο Κώδηθαο Γενληνινγίαο (ζην εμήο «ν
Κώδηθαο») ηεο Λ. ΓΡΑΝΣΑ Α.Β.Δ.Δ. θαη ησλ
ζπγαηξηθώλ ηεο (ζην εμήο «ε Δηαηξία»)
θαζνξίδεη ηε ζπλερή εθαξκνγή ησλ Δηαηξηθώλ
Δπηρεηξεζηαθώλ Αξρώλ κε θαζηέξσζε
αδηαπξαγκάηεπησλ ειάρηζησλ πξνηύπσλ
ζπκπεξηθνξάο ζε θαζνξηζηηθνύο ηνκείο.
Ο Κώδηθαο εθαξκόδεηαη από όινπο ηνπο
εξγαδόκελνπο θαη κνλίκνπο ζπλεξγάηεο ηεο
Δηαηξίαο,
από
αληηπξνζώπνπο
/
εθπξνζώπνπο ηεο Δηαηξίαο, εμσηεξηθνύο
ζπλεξγάηεο
όπσο
πξνκεζεπηέο
θαη
εξγνιάβνπο ηεο, νξηνζεηώληαο ηα πξόηππα
ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ εζηθή επηρεηξεκαηηθή
ηνπο ζπκπεξηθνξά παγθνζκίσο.
Ο Κώδηθαο θαιύπηεη έλα επξύ θάζκα
επηρεηξεκαηηθώλ πξαθηηθώλ θαη δηαδηθαζηώλ.
Σα εζηθά επηρεηξεκαηηθά πξόηππα αθνξνύλ
ζηηο ζρέζεηο / ζπλαιιαγέο κε ηνπο
εξγαδόκελνπο ζηελ Δηαηξία, ηνπο πειάηεο(1),
ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο εξγνιάβνπο θαη ηνπο
ζπλεξγάηεο θαζώο θαη ηνπο κεηόρνπο απηήο,
ηελ θνηλσλία, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηηο θξαηηθέο
αξρέο νπνπδήπνηε απηή δξαζηεξηνπνηείηαη.
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απνθεύγνπλ θαη ηελ παξακηθξή έλδεημε
αλάξκνζηεο
ζπκπεξηθνξάο,
θαζόζνλ
απνηειεί ζεκειηώδε επζύλε ηνπ εξγαδνκέλνπ
λα πξάηηεη ην ζσζηό («do the right thing»),
κηα επζύλε πνπ δελ κπνξεί λα απνπνηεζεί.
Οη
παξαβηάζεηο
ησλ
πξνηύπσλ
ζπκπεξηθνξάο ηνπ Κώδηθα, ππόθεηληαη ζε
πεηζαξρηθέο θπξώζεηο, ε ζνβαξόηεξεο ησλ
νπνίσλ κπνξεί λα είλαη ηεξκαηηζκόο ηεο
ζπκβαηηθήο
ζρέζεο
κε
ηελ
Δηαηξία.
Δπηπιένλ, παξαβάζεηο ηνπ Κώδηθα ελδέρεηαη
λα ζπληζηνύλ θαη παξαβάζεηο ηνπ Νόκνπ κε
ζπλεπαθόινπζεο
αζηηθέο
θαη
πνηληθέο
θπξώζεηο
γηα
ηνπο
επζπλόκελνπο
εξγαδόκελνπο, ζηειέρε θαη δηεπζπληέο ή/ θαη
γηα ηελ Δηαηξία. ηελ πεξίπησζε πνπ
εξγαδόκελνο ζεσξεί όηη ζπληξέρεη πεξίπησζε
ηειεζκέλεο
ή
πηζαλήο
κειινληηθήο
παξαβίαζεο ηνπ Κώδηθα ζα πξέπεη λα
αθνινπζήζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη
ζην άξζξν 23 ηνπ Κώδηθα.
Η Δηαηξία ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ πξνώζεζε
ηεο έλλνηαο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο
Δπζύλεο(2) ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή
επηρεηξεκαηηθή
θνηλόηεηα.
Η
Δηαηξία
ζπληάζζεηαη απόιπηα κε ηηο δέθα αξρέο ηεο
«United Nations Global Compact» ππέξ ησλ
αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ, ηεο εξγαζίαο, ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη θαηά ηεο δηαθζνξάο.

Οη εξγαδόκελνη θαη ηα ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο
κπνξνύλ λα επηδεηνύλ θαζνδήγεζε όηαλ
ακθηβάιινπλ γηα ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκό κηαο
δεδνκέλεο θαηάζηαζεο θαη νθείινπλ λα

Από ηε θύζε ηνπ ν Κώδηθαο δελ έρεη ηε
δπλαηόηεηα λα θαιύςεη ην ζύλνιν ησλ
θαηαζηάζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ
κειινληηθά. Έρεη ζπληαρζεί θαηά ηέηνην ηξόπν
ώζηε λα παξέρεη έλα πιαίζην αλαθνξάο όπνπ
ζα κπνξεί λα εληαρζεί θαη λα αμηνινγεζεί
νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα πνπ δελ κπνξεί
λα πξνβιεθζεί. ην εμήο, ζε όπνην ζεκείν ηνπ
Κώδηθα γίλεηαη αλαθνξά ζε «εξγαδόκελνπο»
«πξνζσπηθό» θαη «Αλζξώπηλν Γπλακηθό»,
ελλννύληαη όινη όζνη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
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Δηαηξηθή δξάζε κέζσ ζπκβαηηθήο ζρέζεο
ηνπο κε ηελ Δηαηξία, σο ππάιιεινη, σο
ζπλεξγάηεο, σο ζηειέρε, δηεπζπληέο ή κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Λ. ΓΡΑΝΣΑ
Α.Β.Δ.Δ. θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο πνπ ειέγρεη
πιήξσο θαη ελζσκαηώλεη ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο
θαηαζηάζεηο.
Σα θείκελν πνπ αθνινπζεί δηεπθξηλίδεη θαη
παξέρεη
πεξηζζόηεξεο
αλαιπηηθέο
πιεξνθνξίεο γηα θάζε έλα από ηα βαζηθά
ζέκαηα ηνπ Κώδηθα.
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ηνπο δηεπζπληέο ή άιιν αξκόδην όξγαλν ηεο
Δηαηξίαο. Οη εξγαδόκελνη ηεο Δηαηξίαο είλαη
ππνρξεσκέλνη λα ελεξγνύλ εζηθά ζε θάζε
ηνκέα
ηεο
επηρεηξεκαηηθήο
ηνπο
δξαζηεξηόηεηαο θαη νθείινπλ λα δηαηεξνύλ
πςειά πξόηππα εηιηθξίλεηαο, εληηκόηεηαο,
ηηκηόηεηαο, αμηνπηζηίαο θαη αθεξαηόηεηαο.
Δπηπιένλ, νθείινπλ λα ηεξνύλ θαηά
πεξίπησζε
ηνπο
ζεζκνζεηεκέλνπο
εζσηεξηθνύο
θαλνληζκνύο
θαη
ηα
ζεζκνζεηεκέλα πξόηππα, νη νπνίνη ελδέρεηαη
λα πξνβιέπνπλ απζηεξόηεξεο απαηηήζεηο
από απηέο πνπ νξίδεη ν λόκνο.

2. πκκόξθσζε κε Ιζρύνπζα Ννκνζεζία
3. ύγθξνπζε πκθεξόλησλ
Η Λ. ΓΡΑΝΣΑ Α.Β.Δ.Δ. θαη νη ζπγαηξηθέο
ηεο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηάθνξεο αγνξέο θαη
ρώξεο αλά ηνλ θόζκν. ε θάζε πεξίπησζε
ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία
ηνπ Κξάηνπο ζην νπνίν αλαπηύζζεη
δξαζηεξηόηεηα,
ζε
ζπλδπαζκό
κε
νπνηνδήπνηε άιιν δηεζλή Νόκν ή πξόηππν
ηπγράλεη παξάιιειεο εθαξκνγήο, όπσο ε
πλζήθε ηνπ ΟΟΑ ηνπ 1997, ε πλζήθε ησλ
Ηλσκέλσλ Δζλώλ ελάληηα ζηε δσξνδνθία
(UNCAC), ν Νόκνο ησλ ΗΠΑ γηα ηε δηεζλή
δηαθζνξά, ηα «European Common Industry
Standard» , ην πξόηππν θνηλσληθήο
ππεπζπλόηεηαο B.S.C.I. θαη SMETA by
SEDEX .
Η ππαθνή ζην Νόκν, «ηόζν ζηα ραξηηά όζν
θαη ζην πλεύκα», απνηειεί ηε βάζε ζηελ
νπνία ζηεξίδνληαη ηα πξόηππα εζηθήο ηεο
Δηαηξίαο. Όινη νη εξγαδόκελνη νθείινπλ θαηά
ηε
δηεμαγσγή
ησλ
επηρεηξεκαηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο λα ππαθνύνπλ θαη λα
ηεξνύλ
ην
εθαξκνζηέν
δίθαην
ζηηο
πεξηνρέο/ρώξεο πνπ ε Δηαηξία αλαπηύζζεη
δξαζηεξηόηεηα. Αλ θαη νη εξγαδόκελνη δελ
νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ιεπηνκεξώο θάζε
ηζρύνληα λόκν θαη θαλνληζκό, είλαη ζεκαληηθό
λα είλαη γλώζηεο απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ
πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζην λα απνηαζνύλ
γηα θαζνδήγεζε ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο,

«ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ» πθίζηαηαη όηαλ
ην
πξνζσπηθό
ζπκθέξνλ
θάπνηνπ
εξγαδόκελνπ, παξεκπνδίδεη ή αληηηίζεηαη κε
νπνηνλδήπνηε
ηξόπν
ή
θαίλεηαη
λα
παξεκπνδίδεη
ή
λα
αληηηίζεηαη
ζηα
ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξίαο.
Πεξίπησζε ηέηνηνπ είδνπο ζύγθξνπζεο
ελδέρεηαη λα πξνθύςεη όηαλ εξγαδόκελνο ηεο
Δηαηξίαο αλαιακβάλεη
δξάζε
ή
έρεη
ζπκθέξνληα πνπ θαζηζηνύλ δύζθνιε ηόζν
ηελ αληηθεηκεληθή ηνπ θξίζε όζν θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ
ηνπ, ή όηαλ εξγαδόκελνο ηεο Δηαηξίαο,
ζπγγεληθό ηνπ πξόζσπν ή ζηελόο ηνπ
ζπλεξγάηεο,
απνθνκίδεη
αλάξκνζηα
πξνζσπηθά νθέιε εμαηηίαο ηεο ζέζεο πνπ
θαηέρεη ζηελ Δηαηξία.
Γάλεηα ή πηζηώζεηο πνπ δίδνληαη από ηελ
Δηαηξία ζε εξγαδόκελν, ζπγγεληθό ηνπ
πξόζσπν ή ζηελό ηνπ ζπλεξγάηε ή εγγπήζεηο
ππέξ απηώλ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε
ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ θαη ζε νξηζκέλεο
πεξηπηώζεηο απαγνξεύνληαη από ην Νόκν.
Δξγαδόκελνο ζηελ Δηαηξία δελ επηηξέπεηαη λα
πξνζθέξεη παξάιιεια ηελ εξγαζία ηνπ ζε
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αληαγσληζηή, ζε πειάηε(3) ή ζε πξνκεζεπηή
απηήο θαη νθείιεη λα απνθεύγεη νπνηαδήπνηε
άκεζε ή έκκεζε εξγαζηαθή ζρέζε ή/θαη
ζπλαιιαγή κε ηνπο πειάηεο ηεο Δηαηξίαο,
ηνπο πξνκεζεπηέο ή ηνπο αληαγσληζηέο
απηήο, εθηόο ησλ απαηηνύκελσλ θαη ινγηθώλ
ελεξγεηώλ
γηα
ηελ
εθπιήξσζε
ησλ
θαζεθόλησλ πνπ έρεη αλαιάβεη πξνο όθεινο
ηεο Δηαηξίαο. Κάζε πξάμε πνπ κπνξεί λα
επηθέξεη ζύγθξνπζε ησλ πξνζσπηθώλ
ζπκθεξόλησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ κε απηώλ ηεο
Δηαηξίαο απαγνξεύεηαη από ηελ εηαηξηθή
πνιηηηθή, εθηόο αλ έρεη εγθξηζεί από ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξίαο. Η Δηαηξία
απαηηεί από ηνπο εξγαδόκελνπο ζε απηή λα
απνθαιύπηνπλ νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ζα
κπνξνύζε
εύινγα
λα
νδεγήζεη
ζηε
δεκηνπξγία κηαο ηέηνηνπ είδνπο ζύγθξνπζεο
ζπκθεξόλησλ. Οη πεξηπηώζεηο ζύγθξνπζεο
ζπκθεξόλησλ κπνξεί λα κελ είλαη πάληνηε
επδηάθξηηεο. Δληνύηνηο θάζε εξγαδόκελνο πνπ
αληηιακβάλεηαη κηα ηέηνηα πεξίπησζε ή
ελδερόκελν εκθάληζεο ηεο, νθείιεη λα ηε
γλσζηνπνηεί ζηνλ πξντζηάκελν ή ην
δηεπζπληή ηνπ, ή άιιν αξκόδην ζηέιερνο γηα
ζέκαηα πξνζσπηθνύ, θαη λα ζπκβνπιεύεηαη
ηνλ Κώδηθα, ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 19 πνπ
νξίδεη ηε δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα
αθνινπζείηαη, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί ε
θαηάζηαζε θαηά ηξόπν δίθαην θαη δηαθαλή
4. Εζσηεξηθέο πιεξνθνξίεο & πλαιιαγέο
βάζεη απηώλ (4)
Όιεο νη κε δεκόζηεο (κε γλσζηέο ζην θνηλό)
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ Δηαηξία, ηνπο
πειάηεο ηεο Δηαηξίαο ή ηνπο εκπνξηθνύο
ζπλεξγάηεο ηεο θαη πξνκεζεπηέο ηεο,
απνθαινύληαη «εζσηεξηθέο πιεξνθνξίεο» θαη
πξνζηαηεύνληαη
κε
ερεκύζεηα
θαη
εκπηζηεπηηθόηεηα σο πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ηεο
Δηαηξίαο.
3
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Οη εξγαδόκελνη θαη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ
ηεο Δηαηξίαο πνπ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηνπο έρνπλ πξόζβαζε ζε
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ή έγηλαλ θνηλσλνί
εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ Δηαηξία ή
γηα άιιν λνκηθό πξόζσπν εμ αηηίαο ηεο
ζρέζεο ηνπο κε ηελ Δηαηξία, δελ επηηξέπεηαη
λα ρξεζηκνπνηνύλ, λα εθκεηαιιεύνληαη ή λα
δεκνζηνπνηνύλ
απηέο
πξνθεηκέλνπ
λα
ιεθζνύλ επελδπηηθέο απνθάζεηο, απνθάζεηο
αγνξαπσιεζίαο κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο ή γηα
νπνηαδήπνηε άιιε δξάζε θαη ζθνπό πέξαλ
ηεο Δηαηξηθήο δξάζεο.
Η ρξήζε εζσηεξηθήο πιεξνθόξεζεο γηα ίδην
νηθνλνκηθό όθεινο ή ε γλσζηνπνίεζε ηεο ζε
άιινλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί επελδπηηθή
απόθαζε είλαη αλήζηθε θαη παξάλνκε.
Οκνίσο,
ε
θνηλνπνίεζε
εζσηεξηθώλ
πιεξνθνξηώλ ζε θηιηθό ή ζπγγεληθό
πξόζσπν ή ζπλεξγάηε είλαη απζηεξώο
απαγνξεπκέλε εθηόο αλ ην ελ ιόγσ πξόζσπν
δηαζέηεη εμνπζηνδόηεζε λα ιάβεη γλώζε
ηέηνησλ εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ, έρνληαο
π.ρ. ππνγεγξακκέλν θαη ελ ηζρύ ζπκθσλεηηθό
ερεκύζεηαο κε ηελ Δηαηξία.
5. Εηαηξηθέο Επθαηξίεο - Επξεζηηερλίεο
Οη εξγαδόκελνη γηα πξνζσπηθό ηνπο όθεινο
απαγνξεύεηαη λα θάλνπλ ρξήζε ηεο εηαηξηθήο
πεξηνπζίαο,
ησλ
πιεξνθνξηώλ
πνπ
ιακβάλνπλ γλώζε(5), ή ηεο ζέζεο πνπ
θαηέρνπλ ζηελ Δηαηξία θαζώο επίζεο
απαγνξεύεηαη
λα
εθκεηαιιεύνληαη
γηα
πξνζσπηθό
όθεινο
επθαηξίεο
πνπ
παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηνπο ελώ θάλνπλ ρξήζε ηεο
εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ
ιακβάλνπλ γλώζε ή ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ,
ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε θαη έγθξηζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο. Δπίζεο
νθείινπλ ζε θάζε πεξίπησζε λα κε δξνπλ
5
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αληαγσληζηηθά ελάληηα ζηελ Δηαηξία θαηά
ηξόπν άκεζν ή έκκεζν, θαη έρνπλ θαζήθνλ λα
πξνσζνύλ πάληνηε ην ζπκθέξνλ ηεο
Δηαηξίαο, όηαλ πξνθύπηεη ε επθαηξία πξνο
ηνύην.

δηθαηώκαηα θαη λα ζπλαιιάζζεηαη θαηά δίθαην
ηξόπν κε ηνπο ππόινηπνπο εξγαδόκελνπο
ζηελ Δηαηξία θαζώο θαη κε ηνπο πειάηεο(8),
ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο εξγνιάβνπο θαη ηνπο
αληαγσληζηέο απηήο.

Οη επξεζηηερλίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ
Δηαηξία απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία(6)
θαη πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ηεο Δηαηξίαο. Καζ'
όζνλ ν ζρεδηαζκόο, ε πξνώζεζε, εθεύξεζε
ή βειηίσζε ηνπ εθάζηνηε πξντόληνο ή ιύζεο ή
ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζε πειάηε
ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ
επηρεηξεκαηηθή δξάζε ηεο Δηαηξίαο, ζεσξείηαη
ηδηνθηεζία ηεο Δηαηξίαο, αδηαθξίησο αλ απηή ε
εθεύξεζε ή βειηίσζε επηηεύρζεθε ζε
εξγάζηκεο ώξεο θαη εκέξεο από ππαιιήινπο,
κόληκνπο
ζπλεξγάηεο
ή
ηξίηνπο
εκπιεθόκελνπο.

Οη εξγαδόκελνη ζηελ Δηαηξία δελ επηηξέπεηαη
λα επσθεινύληαη θαηά αζέκηην ηξόπν
νπνηνπδήπνηε, είηε κέζσ ρεηξαγώγεζεο, είηε
απόθξπςεο ή εθκεηάιιεπζεο πξνλνκηαθώλ
πιεξνθνξηώλ(9),
ή
δηαζηξέβισζεο
πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ, ή κέζσ άιιεο
παξάλνκεο επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο.

6. Αληαγσληζκόο θαη Δίθαηε πκπεξηθνξά
θαηά ηηο πλαιιαγέο
Η Δηαηξία πξνζπαζεί λα επηηπγράλεη ηνπο
ζθνπνύο ηεο κέζσ πςειώλ επηδόζεσλ,
αλαπηύζζνληαο θαη δηαζέηνληαο πξντόληα
άξηζηεο πνηόηεηαο ζε ζπκθέξνπζεο ηηκέο ελ
ζρέζε
κε
αληαγσληζηέο
ηεο,
πάληα
ρξεζηκνπνηώληαο ζεκηηά θαη ζύλλνκα κέζα,
δξώληαο
πάληα
κε
εηιηθξίλεηα
θαη
απνθεύγνληαο νπνηαδήπνηε αλήζηθε ή
παξάλνκε επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή.
Απαγνξεύεηαη(7) ε θινπή ηδηνθηεζηαθώλ
πιεξνθνξηώλ ή ε δηαθίλεζε επηρεηξεκαηηθώλ
κπζηηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ ιήθζεθαλ ρσξίο
ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ηδηνθηήηε, ή ε πξόθιεζε
ηέηνησλ θνηλνπνηήζεσλ, ηόζν από ελ ελεξγεία
ππαιιήινπο θαη πξνζσπηθό ηεο Δηαηξίαο όζν
θαη από πξώελ εξγαδόκελνπο ζηελ Δηαηξία.

Γελ επηηξέπεηαη εξγαδόκελνο ζηελ Δηαηξία λα
ζπκκεηέρεη
ζε
δηαπξαγκαηεύζεηο
γηα
θαζνξηζκό ηηκώλ, ζε λνζεία πξνζθνξάο, ζε
ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε κεξίδηα πσιήζεσλ θαη
θαηαλνκή αγνξώλ ή πειαηώλ(10), θαη γεληθά ζε
νπνηαδήπνηε παξάλνκε δξαζηεξηόηεηα ή
αληηδενληνινγηθή πξαθηηθή πνπ παξεκπνδίδεη
ηνλ πγηή αληαγσληζκό.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε πνιύηηκε θήκε
ηεο
Δηαηξίαο,
θαζίζηαηαη
ηδηαηηέξσο
νπζηαζηηθή ε ζπκκόξθσζε κε ηηο πνηνηηθέο
δηαδηθαζίεο θαη ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο
απηήο,
ν δε ρεηξηζκόο όισλ ησλ
πηζηνπνηεηηθώλ
θαη
ησλ
εγγξάθσλ
επηζεώξεζεο θαη δνθηκήο πξέπεη πάληνηε λα
ελαξκνλίδεηαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο
απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ε ηζρύνπζα Ννκνζεζία,
ν Κώδηθαο θαη νη δηαδηθαζίεο Πνηόηεηαο θαη
Αζθάιεηαο πνπ αθνινπζνύληαη.
θνπόο ησλ εηαηξηθώλ δώξσλ θαη ηεο
ςπραγσγίαο ζε κηα εκπνξηθή ζρέζε είλαη λα
δεκηνπξγεζεί ζεηηθό θιίκα θαη θαηάιιειεο
εξγαζηαθέο ζπλζήθεο γηα ηελ πξόνδν ησλ
εξγαζηώλ, θαη ζε θακία πεξίπησζε λα
πξνζπνξηζζεί θάπνηνο αζέκηην πιενλέθηεκα

Κάζε εξγαδόκελνο νθείιεη λα ζέβεηαη ηα
8
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έλαληη ησλ άιισλ πειαηώλ ή πξνκεζεπηώλ.
Γελ πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ή λα γίλεηαη
απνδεθηό
δώξν
ή
ςπραγσγία
από
νπνηνδήπνηε
εξγαδόκελν,
ζπγγεληθό
πξόζσπν ή ζπλεξγάηε απηνύ, εθηόο αλ απηό:
(1) δελ είλαη δώξν κεηξεηώλ, (2) δελ
παξαβηάδεη νπνηνλδήπνηε λόκν, θαλνληζκό ή
εθαξκνζηέα πνιηηηθή άιινπ, (3) δελ κπνξεί
λα εθιεθζεί σο δσξνδνθία ή αληαπόδνζε ή
απόπεηξα επεξεαζκνύ, (4) είλαη ζύκθσλν κε
ηηο ζπλήζεηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, (5)
είλαη ινγηθό ζηελ αμία.
Δίλαη επζύλε θάζε εξγαδόκελνπ λα επηδεηθλύεη
δίθαηε θαη ζσζηή θξίζε ζε απηόλ ηνλ ηνκέα.
ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο πεξί ηνύηνπ, ν
εξγαδόκελνο ζα πξέπεη λα επηδηώμεη ηελ
ελεκέξσζε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ από ηνλ
πξντζηάκελν, ην δηεπζπληή ηνπ, ηε λνκηθή
ππεξεζία θαη ηνλ ππεύζπλν γηα ζέκαηα
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, νύησο ώζηε λα
ελεξγήζεη κε ζώθξνλα ηξόπν.
7. Απνθπγή Δσξνδνθίαο θαη Δηαθζνξάο
Η
Δηαηξία
θαηαδηθάδεη
θάζε
είδνπο
δηεθζαξκέλε επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη
νπνηαδήπνηε κνξθή δσξνδνθίαο. Γελ
επηηξέπεηαη ζε νπνηνλδήπνηε πνπ ελεξγεί γηα
ινγαξηαζκό ηεο Δηαηξίαο, λα πξνζθέξεη ή λα
παξέρεη (άκεζα ή έκκεζα), νπνηαζδήπνηε
κνξθήο αζέκηην όθεινο ή άιιν πιενλέθηεκα
ζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ηνπ Ιδησηηθνύ ή
ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, κε απώηεξν ζθνπό λα
εμαζθαιίζεη ή λα δηαηεξήζεη ή λα δηεπξύλεη
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Καη' επέθηαζε
νθείιεη λα κελ απνδέρεηαη νπνηνδήπνηε
ηέηνην πιενλέθηεκα ζε αληάιιαγκα κε ζηόρν
νπνηαδήπνηε
πξνλνκηαθή
κεηαρείξηζε
ζρεηίδεηαη κε απηό.
Δπηπιένλ, θάζε εξγαδόκελνο, ζηέιερνο ή
κέινο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο νθείιεη λα
απέρεη από νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα ή
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ζπκπεξηθνξά ζα κπνξνύζε λα δώζεη αθνξκή
γηα ηελ εκθάληζε ή ηελ ππόλνηα ηέηνηαο
ζπλαιιαγήο ή πξνζπάζεηαο πξνο απηήλ ηελ
αξρή.
Τπόζρεζε, πξνζθνξά ή παξνρή ζε δεκόζην
ιεηηνπξγό ηνπ Διιεληθνύ ή Αιινδαπνύ
Κξάηνπο, ελόο δώξνπ, κίαο πιεξσκήο ή
άιιεο παξνρήο, θαηά παξάβαζε ησλ
θαλόλσλ ηνπ παξόληνο Κώδηθα, δελ αληίθεηηαη
κόλνλ ζηελ πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο, αιιά
ελδέρεηαη λα ζπληζηά βαξύ αζηηθό ή/θαη
πνηληθό αδίθεκα.
Οη εξγαδόκελνη ηεο Δηαηξίαο νθείινπλ λα
γλσξίδνπλ όηη ππόζρεζε, πξνζθνξά ή
παξνρή αλάξκνζηνπ νθέινπο πξνθεηκέλνπ
λα επεξεαζηεί ε απόθαζε ηνπ απνδέθηε
απηνύ αθόκα θη αλ δελ είλαη δεκόζηνο
ιεηηνπξγόο,
όρη
κόλν
ζπλεπάγνληαη
πεηζαξρηθέο θπξώζεηο, αιιά ελδέρεηαη λα
νδεγήζεη ζηελ άζθεζε πνηληθώλ ή αζηηθώλ
δηώμεσλ ηόζν θαηά ηεο Δηαηξίαο όζν θαη ησλ
εξγαδνκέλσλ απηήο. ηα αλάξκνζηα νθέιε
ζπγθαηαιέγνληαη δώξα, πιεξσκέο, επλντθή
ζπκπεξηθνξά ή κεηαρείξηζε, ή άιινπ είδνπο
παξνρή
πξνο
ηνλ
απνδέθηε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ζπκβάζεσλ
απαζρόιεζεο ή ζπκβάζεσλ παξνρήο
ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ κε πξόζσπα ή
ζπλεξγάηεο ηνπ ζηελνύ νηθνγελεηαθνύ ή
θηιηθνύ πεξηβάιινληνο.
8. Απαγόξεπζε Επηρνξεγήζεσλ ζε
Πνιηηηθά Κόκκαηα
Οη εξγαδόκελνη ηεο Δηαηξίαο νθείινπλ λα
γλσξίδνπλ όηη νη λόκνη απαγνξεύνπλ θαηά
θαλόλα ηηο εηαηξηθέο ζπλεηζθνξέο πξνο
πνιηηηθνύο
Οξγαληζκνύο,
Κόκκαηα,
Δπηηξνπέο ή ππνςεθίνπο. Η Δηαηξία έρεη
ελζηεξληζζεί πνιηηηθή απαγόξεπζεο ηέηνηνπ
είδνπο επηρνξεγήζεσλ. Η Δηαηξία απαγνξεύεη
ηηο ζπλεηζθνξέο πξνο πνιηηηθά θόκκαηα ή
ππνςεθίνπο, είηε απηέο γίλνληαη άκεζα από
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ηελ Δηαηξία ε από επηρεηξεκαηηθή κνλάδα
απηήο ή ζπγαηξηθή ηεο, είηε γίλνληαη κέζσ
εκπνξηθώλ ελώζεσλ ζηηο νπνίεο ε Δηαηξία
ζπκκεηέρεη. Η απαγόξεπζε απηή ηζρύεη γηα:
(α) νπνηεζδήπνηε ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο ή
ζπλεηζθνξέο άιισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ηεο Δηαηξίαο γηα πνιηηηθνύο ιόγνπο, (β)
ελζάξξπλζε εξγαδνκέλσλ λα πξνβνύλ ζε
νπνηαδήπνηε ηέηνηνπ είδνπο ζπκβνιή ζε
αηνκηθό επίπεδν, ή (γ) αληακνηβή ή
επηβξάβεπζε εξγαδόκελνπ γηα ηέηνηνπο
είδνπο. Μόλν ζε πξνζσπηθό επίπεδν νη
εξγαδόκελνη είλαη ειεύζεξνη λα δξνπλ ζε
απηόλ ηνλ ηνκέα θαηά βνύιεζε, θαη λα
πξνβαίλνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο επηρνξεγήζεηο
θαη ζπλεηζθνξέο.
9. Αθεξαηόηεηα θαη Εληηκόηεηα
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, νη
εξγαδόκελνη ζηελ Δηαηξία νθείινπλ πάληνηε
λα ελεξγνύλ κε γλώκνλα ηελ ύςηζηε
εληηκόηεηα, αθεξαηόηεηα θαη εηιηθξίλεηα.
Κάζε εξγαδόκελνο, ζηέιερνο ή κέινο ηεο
δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο απηήο νθείιεη
πάληνηε λα ελεξγεί κε αθεξαηόηεηα, ηηκηόηεηα,
θαη εηιηθξίλεηα, λα ζέβεηαη ηα δηθαηώκαηα ησλ
πειαηώλ(11),
ησλ
πξνκεζεπηώλ,
ησλ
ζπλεξγαηώλ θαη ησλ αληαγσληζηώλ ηεο . Οη
Γηεπζπληέο ηεο Δηαηξίαο, νη εκπιεθόκελνη ζηε
δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε απηήο, νη εξγαδόκελνη
θαη ην πξνζσπηθό, νθείινπλ λα ελεκεξώλνπλ
ηελ Δηαηξία γηα ηπρόλ λνκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
έρνπλ εγεξζεί ελαληίνλ ηνπο, ηδηαίηεξα αλ
αθνξνύλ ππνζέζεηο ζρεηηδόκελεο κε ηελ
Δηαηξηθή δξάζε. Δπίζεο, νη εξγαδόκελνη ζηελ
εηαηξία πξέπεη λα εηδνπνηνύλ άκεζα ηελ
Δηαηξία εάλ θαηεγνξνύληαη γηα δηάπξαμε
πνηληθνύ αδηθήκαηνο θαη λα παξέρνπλ ζηελ
Δηαηξία νπνηαδήπνηε επηπιένλ πιεξνθνξία
ηνπο δεηεζεί ζρεηηθά κε ην ζέκα.
11
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10. Απαγόξεπζε Δηαθξίζεσλ θαη
Παξελόριεζεο
Η Δηαηξία απαγνξεύεη θαη δελ αλέρεηαη ηηο
δηαθξίζεηο ζηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο ή ζηνλ
θαζνξηζκό ηεο ακνηβήο ή ζηελ πξόζβαζε
ζηελ θαηάξηηζε ή ζηελ εμέιημε, ή ζηελ
πξναγσγή ή ζηελ θαηαγγειία ή ιύζε ηεο
εξγαζηαθήο ζρέζεο ή ηε ζπληαμηνδόηεζε, πνπ
βαζίδνληαη ζην θύιν, ρξώκα, ειηθία, ηόπν
θαηαγσγήο, παιαηόηεηα ζην δπλακηθό ηεο
εηαηξίαο,
θνηλσληθή
ηάμε,
πνιηηηθέο
πεπνηζήζεηο, ππεθνόηεηα, ην ζξήζθεπκα,
ζεμνπαιηθό πξνζαλαηνιηζκό ή αλαπεξία.
Η Δηαηξία παξέρεη ίζεο επθαηξίεο ζε όιεο ηηο
κνξθέο απαζρόιεζεο ζύκθσλα κε ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη απαγνξεύεη ηελ
παηδηθή εξγαζία πηνζεηώληαο ηηο αξρέο ηνπ
πξνηύπνπ BSCI θαη SMETA by SEDEX.
Δπηπιένλ ε Δηαηξία δελ ζπκκεηέρεη θαη δελ
θάλεη ρξήζε νύηε δείρλεη αλνρή ζηα
θαηλόκελα
θαηαλαγθαζηηθήο
εξγαζίαο,
ζσκαηηθήο
ηηκσξίαο,
δηαλνεηηθνύ
ή
ζσκαηηθνύ εμαλαγθαζκνύ θαη ιεθηηθήο
θαθνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα
θαηαδηθάδεη ζεβόκελε πάληνηε
ηελ
αλζξώπηλε
αμηνπξέπεηα,
ηελ
(12)
εκπηζηεπηηθόηεηα
θαη ηα πξνζσπηθά
δηθαηώκαηα
θάζε
εξγαδνκέλνπ
θαη
δεζκεπόκελε ζηε δηαηήξεζε ελόο εξγαζηαθνύ
ρώξνπ απαιιαγκέλνπ από δηαθξίζεηο θαη
θάζε είδνπο εζηθέο παξελνριήζεηο.
Ωο εθ ηνύηνπ, ε Δηαηξία δελ αλέρεηαη
νπνηνπδήπνηε είδνπο παξάλνκε δηάθξηζε,
ιεθηηθή ή θπζηθή ή εζηθή παξελόριεζε
βαζηζκέλε ζην θύιν, ρξώκα, ειηθία, ηόπν
θαηαγσγήο, παιαηόηεηα ζην δπλακηθό ηεο
εηαηξίαο,
θνηλσληθή
ηάμε,
πνιηηηθέο
πεπνηζήζεηο, ππεθνόηεηα, ην ζξήζθεπκα,
ζεμνπαιηθό πξνζαλαηνιηζκό ή αλαπεξία,
εζληθόηεηα, ηδηόηεηα κέινπο έλσζεο, πνιηηηθό
12
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ζπλεηαηξηζκό, ε θπζηθή ή δηαλνεηηθή
αληθαλόηεηα, θαηάζηαζε πγείαο ή ηελ
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε.
Οη εξγαδόκελνη πνπ ζεσξνύλ όηη ν
εξγαζηαθόο ρώξνο ηνπο δελ ζπκκνξθώλεηαη
κε ηηο αλσηέξσ αξρέο ελζαξξύλνληαη λα
αλαθέξνπλ ηηο αλεζπρίεο(13) ηνπο ζην ηκήκα
πξνζσπηθνύ, ή ηε δηνίθεζε κε αλνηθηή
γξακκή.
11. Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα(14)
Η Δηαηξία πηνζεηεί θαη πξνάγεη ηηο αξρέο θαη ηα
πξόηππα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο
ζην
εξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη εθηόο απηνύ
έρνληαο θπθινθνξήζεη ζην πξνζσπηθό
ζρεηηθέο νδεγίεο, θπιιάδηα
θαη ζρεηηθό
ελεκεξσηηθό πιηθό, κε θύξην ζθνπό λα
παξέρεηαη πάληνηε πγηέο θαη αζθαιέο
εξγαζηαθό πεξηβάιινλ απαιιαγκέλν από
επηθίλδπλεο ζπλζήθεο ή ζπλζήθεο πνπ
βιάπηνπλ ηελ πγεία.
Δπίζεο ε Δηαηξία ιακβάλεη επαξθή κέηξα(15)
ώζηε λα απνηξέπνληαη αηπρήκαηα θαη έρεη
ζεζκνζεηήζεη πξαθηηθέο πνπ απνηξέπνπλ θαη
αληηκεησπίδνπλ πηζαλνύο θηλδύλνπο γηα ηελ
πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδόκελσλ.
Παξέρεη επίζεο ζε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο
ελεκέξσζε ζηα δεηήκαηα(16) Τγηεηλήο θαη
Αζθάιεηαο ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη
εθηόο απηνύ νη νπνίνη έρνπλ επζύλε γηα ηε
δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ελόο αζθαινύο
θαη πγηνύο εξγαζηαθνύ ρώξνπ γηα όινπο,
ηεξώληαο ηηο ηζρύνπζεο λνκνζεηηθέο θαη
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, ηα εηαηξηθά πξόηππα
θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαζώο θαη ηηο
απαηηήζεηο ηνπ OHSAS γηα ηελ πγεία θαη ηελ
αζθάιεηα.

ηελ θαηεύζπλζε απηή, ελζαξξύλεη ην
πξνζσπηθό
λα
ππνβάιεη
αλαθνξέο
πεξηγξαθήο
ζπλζεθώλ
θαζώο
θαη
(17)
νπνηεζδήπνηε πεξαηηέξσ αλεζπρίεο
γηα
ελδερόκελεο
επηζθαιείο
ζπλζήθεο
ή
εγρεηξήκαηα
πνπ
ειινρεύνπλ
θίλδπλν
ηξαπκαηηζκνύ.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί πάληνηε έλα
πγηέο θαη αζθαιέο εξγαζηαθό πεξηβάιινλ
απαιιαγκέλν από επηθίλδπλεο ζπλζήθεο ή
ζπλζήθεο πνπ βιάπηνπλ ηελ πγεία, ε Δηαηξία
δελ αλέρεηαη θακίαο κνξθήο βία ή απεηιή βίαο
εληόο ή ζε ζρέζε κε ην ρώξν εξγαζίαο ή
εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο. Οη εξγαδόκελνη
πνπ πέθηνπλ ζύκαηα, θαζίζηαληαη κάξηπξεο ή
αληηιακβάλνληαη κία βίαηε ή δπλεηηθά βίαηε
ζπκπεξηθνξά ή θαηάζηαζε ζηνπο ρώξνπο ηεο
Δηαηξίαο πξέπεη λα ηελ αλαθέξνπλ(18) άκεζα
ζηνλ πξντζηάκελν ηνπο, ηε Γηεύζπλζε
Πξνζσπηθνύ.
12. Αιθνόι θαη Ναξθσηηθά
Η Δηαηξία δεζκεύεηαη λα δηαηεξεί έλα πγηέο
εξγαζηαθό πεξηβάιινλ(19) απαιιαγκέλν από
παξάλνκεο νπζίεο. Όινη νη εξγαδόκελνη
νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη απόιπηα πξνο
ηηο πνιηηηθέο ηεο Δηαηξίαο πνπ αθνξνύλ ζηελ
θαηάρξεζε νηλνπλεύκαηνο θαη ηελ θαηνρή,
πώιεζε, δηαθίλεζε ή ρξήζε όισλ ησλ
παξάλνκσλ νπζηώλ.
Απαγνξεύεηαη ε θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ ελ ώξα εξγαζίαο ή εληόο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο, εθηόο εάλ
πξόθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εθδειώζεηο πνπ
ιακβάλνπλ ρώξα κεηά από έγθξηζε ηεο
Γηνίθεζεο. ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεύεηαη
ελ ώξα εξγαζίαο ή εληόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
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ηεο Δηαηξίαο ε θαηνρή, ε ρξήζε, ε πώιεζε ή
ε δηαθίλεζε ή πξνζθνξά παξάλνκσλ
λαξθσηηθώλ ή άιισλ απαγνξεπκέλσλ
νπζηώλ.
Δπηπιένλ,
απαγνξεύεηαη
ε
πξνζέιεπζε ζηελ εξγαζία, ή ε νδήγεζε
εηαηξηθνύ νρήκαηνο θάησ από ηελ επήξεηα
νηλνπλεύκαηνο ή νπνηνπδήπνηε παξάλνκνπ
λαξθσηηθνύ ή απαγνξεπκέλεο νπζίαο.
13. Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
κείσζε ησλ ξύπσλ(20)
Η Δηαηξία είλαη επαηζζεηνπνηεκέλε ζηα
δεηήκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη
ελζαξξύλεη ην πξνζσπηθό ηεο θαη ζπλεξγάηεο
ηεο λα πηνζεηνύλ πάληνηε εληόο θαη εθηόο
ρώξνπ εξγαζίαο ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ελόο
ππεύζπλνπ θαηαλαισηή γηα ηε κείσζε ησλ
ξύπσλ θαη ηνπ εθιπόκελνπ από θαύζεηο
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Οη εξγαδόκελνη, ην
πξνζσπηθό,
πειάηεο
θαη
ζπλεξγάηεο
ελεκεξώλνληαη
κέζα
από
εηαηξηθή
επηθνηλσλία, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη
εθδειώζεηο λα επηδηώθνπλ ηελ κέγηζηε
δπλαηή νηθνλνκία ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ηελ
αλαθύθισζε ησλ απνβιήησλ θαη ηε κείσζε
ησλ
εθπνκπώλ
ξύπσλ,
ζηεξίδνληαο
έκπξαθηα πξαθηηθέο αλαθύθισζεο πιηθώλ θαη
κέηξα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο.
Δάλ θάπνηνο εξγαδόκελνο είλαη αβέβαηνο γηα
ηελ επζύλε ή ηελ ππνρξέσζε ηνπ ζύκθσλα
κε ηα αλσηέξσ, πξέπεη λα αλαδεηήζεη
βνήζεηα
θαη
θαζνδήγεζε
από
ηνλ
πξντζηάκελν ή ην δηεπζπληή ηνπ, ή ηνλ
ππεύζπλν πξνζσπηθνύ.
14. Πξνζσπηθά Δεδνκέλα Εξγαδνκέλσλ
Η Δηαηξία ζέβεηαη βαζηά ηελ αλζξώπηλε
αμηνπξέπεηα θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ
πξνζσπηθνύ ηεο θαη ησλ πξώελ εξγαδνκέ-

λσλ ζε απηήλ. Πξνο ην ζθνπό απηό δεηνύληαη
θαη θπιάζζνληαη κόλν νη πιεξνθνξίεο(21) πνπ
αλαθέξνληαη ζην Βηνγξαθηθό ζηειερώλ ηνπ
πξνζσπηθνύ θαη ζπλεξγαηώλ, πνπ απαηηνύληαη από ηηο Αξρέο ή όζα ζπκβάιινπλ ζηελ
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο θαη
ηνπ Οκίινπ. Οη πιεξνθνξίεο απηήο ηεο θύζεο
θαη θπξίσο ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζεσξνύληαη απόξξεηεο θαη κόλν ην αξκόδην εμνπζηνδνηε-κέλν
πξνζσπηθό έρεη πξόζβαζε ζε απηέο.
15. πλερήο Καηάξηηζε ζε Νέεο
Σερλνινγίεο θαη Δεμηόηεηεο(22)
Η θηινζνθία ηεο Δηαηξίαο ζπλνςίδεηαη ζηελ
ζπλερή
ελίζρπζε(23)
ηνπ
αλζξώπηλνπ
θεθαιαίνπ ηεο, δειαδή ηνπ γλσζηηθνύ
επηπέδνπ θαη δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνύ
ηεο, γηα ην νπνίν θξνληίδεη λα δηαηεξείηαη ζε
πςειά επίπεδα αληαγσληζηηθόηεηαο ζε ζρέζε
κε ηηο ζπλερείο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο,
δηαζέηνληαο ηθαλόηεηα γηα θαηλνηνκία, κέζσ
απόθηεζεο λέσλ δεμηνηήησλ ηερληθήο θαη
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, επηκόξθσζεο
θιπ.
Γηα ην ζθνπό απηό ε Δηαηξία παξνηξύλεη,
ελζαξξύλεη θαη πξνζπαζεί λα ρξεκαηνδνηεί
ην πξνζσπηθό ηεο γηα λα ζπκκεηέρεη π.ρ. ζε
εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, γηα ηελ απόθηεζε
πηζηνπνίεζεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο θιπ. Πηζηεύεη όηη ε αλάπηπμή ηεο
ίδηαο ηεο Δηαηξίαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε
κε ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ
ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο.
Η Δηαηξία πξνζθέξεη ζην πξνζσπηθό ηεο
επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο
κέζσ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη
ζεκηλαξίσλ, ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή
21
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θαηάξηηζε
θαη
ηελ
ελαιιαγή,
κέζσ
αλαδηνξγάλσζεο θαη εμειίμεσλ ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο, δηεπξύλζεηο αξκνδηνηήησλ θιπ.
16. Σήξεζε Αξρείσλ, Οηθνλνκηθόο
Έιεγρνο θαη Κνηλνπνηήζεηο
Οη εξγαδόκελνη ηεο Δηαηξίαο νθείινπλ λα
ζπληάζζνπλ εγθαίξσο θαη κε ππεπζπλόηεηα
ηα έγγξαθα, ηηο αλαθνξέο θαη ελ γέλεη ηα
ππεξεζηαθά ζεκεηώκαηα θαζώο θαη λα
ειέγρνπλ ηελ πιεξόηεηα θαη νξζόηεηα ησλ
πιεξνθνξηώλ πνπ παξέρνπλ, πξνθεηκέλνπ λα
θαζίζηαηαη δπλαηή ε ιήςε ππεύζπλσλ θαη
νξζώλ επηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεσλ από ηα
όξγαλα Γηνίθεζεο. Κάζε εηαηξηθή δαπάλε
πξέπεη λα ηεθκεξηώλεηαη θαη λα θαηαγξάθεηαη
εγθαίξσο θαη κε αθξίβεηα. Δάλ ππάξρεη
ακθηβνιία
σο
πξνο
ηε
λνκηκόηεηα
ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο, νη εξγαδόκελνη ζα
πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζην Γηεπζύλνληα
ύκβνπιν, ηνλ Οηθνλνκηθό Γηεπζπληή ή/θαη
ηνλ Τπεύζπλν Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ όπνπ
ζα ηνπο παξέρνληαη νη απαηηνύκελεο
πιεξνθνξίεο.
Όια ηα βηβιία, ηα αξρεία, νη ινγαξηαζκνί, ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη νη νηθνλνκηθέο
δειώζεηο ηεο Δηαηξίαο πξέπεη λα ηεξνύληαη
ιεπηνκεξώο θαη λα απεηθνλίδνπλ κε αθξίβεηα
ηηο ζπλαιιαγέο ηεο. Δπίζεο, νθείινπλ λα
απνθαιύπηνληαη
άκεζα
όηαλ
απηό
πξνβιέπεηαη από ην Νόκν θαζώο θαη λα
ελαξκνλίδνληαη κε ην εηαηξηθό ζύζηεκα
εζσηεξηθνύ ειέγρνπ(24) θαη ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία.
17. Εκπηζηεπηηθόηεηα, Ερεκύζεηα (25)

κε ηελ Δηαηξία, πνπ αθνξνύλ ηελ Δηαηξία,
ηνπο πειάηεο(26), ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο
ζπλεξγάηεο, ηνπο εξγνιάβνπο ή ηνπο
αληαγσληζηέο απηήο θαη λα θξνληίδνπλ
πάληνηε θαη κε θάζε ηξόπν λα απνθεύγνπλ,
λα απνηξέπνπλ ηελ αζέκηηε θνηλνπνίεζε
ηέηνησλ πιεξνθνξηώλ, εθηόο εάλ απηό
εγθξηζεί εγγξάθσο από ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην, ή απαηηεζεί από ην Νόκν ή από
δηθαζηήξην. Η ππνρξέσζε δηαθύιαμεο ησλ
εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ είλαη δεζκεπηηθή
αθόκα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο απαζρόιεζεο ή
ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ιύζε ηεο ζρέζεο
αθόκα θαη αλ δηαθνξεηηθά πξνβιέπεηαη από
ηελ νηθεία ζύκβαζε.
Ωο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο νξίδνληαη νη
πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξία, ή
πιεξνθνξίεο πνπ νη πξνκεζεπηέο θαη νη
πειάηεο(27) ηεο Δηαηξίαο εκπηζηεύηεθαλ ζε
απηήλ, θαζώο θαη όιεο νη κε-δεκόζηεο
πιεξνθνξίεο, ε απνθάιπςε ησλ νπνίσλ ζα
κπνξνύζε λα είλαη επηβιαβήο γηα ηελ Δηαηξία,
ηνπο πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο
εξγνιάβνπο ή ζπλεξγάηεο απηήο, ή λα είλαη
ρξήζηκεο ζηνπο αληαγσληζηέο απηήο, ή
αληηζηξαηεπκέλεο ζηα ζπκθέξνληα ηεο
Δηαηξίαο.
18. Αζθάιεηα(28)
Όινη
νη
εξγαδόκελνη
νθείινπλ
λα
ελεκεξώλνληαη γηα ηελ ύπαξμε Γηαδηθαζηώλ
Αζθάιεηαο, θαη ηπρόλ πηζηνπνηήζεηο πνπ
δηαζέηεη ε Δηαηξία θαη λα ζπκκνξθώλνληαη
κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα πξνβιεπόκελα γηα
ηελ πηζηνπνίεζε απηή.

Οη εξγαδόκελνη θαη ην πξνζσπηθό ηεο
Δηαηξίαο ππνρξενύληαη λα ρεηξίδνληαη κε
ερεκύζεηα ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ηνπο γλσζηνπνηνύληαη ιόγσ ηεο ζρέζεο ηνπο
26
24
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25
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19. Οξζή Υξήζε θαη Πξνζηαζία ησλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Εηαηξίαο
Όινη νη εξγαδόκελνη ηεο Δηαηξίαο νθείινπλ λα
πξνζηαηεύνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο
Δηαηξίαο θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απνδνηηθή
ρξήζε ηνπο.
Η ππεμαίξεζε, ν ακειήο ρεηξηζκόο θαη ε
ζπαηάιε απηώλ, αζθνύλ άκεζε επίδξαζε
ζηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηε βησζηκόηεηα ηεο
Δηαηξίαο. Όια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο
Δηαηξίαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν
γηα
λόκηκνπο,
θαηάιιεινπο
θαη
εμνπζηνδνηεκέλνπο
επηρεηξεκαηηθνύο
ζθνπνύο. Οπνηνδήπνηε πηζαλό πεξηζηαηηθό
απάηεο, θινπήο, ππεμαίξεζεο ή αθαηάιιειεο
ρξήζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη άκεζα ζηε
Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί θαη λα
ιάβεη θαηάιιεια κέηξα, εηδνπνηώληαο ηηο
αξκόδηεο αξρέο, π.ρ. ηελ Αζηπλνκία. Σα
πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
ηεο
Δηαηξίαο
απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εμσεηαηξηθέο ππνζέζεηο ή δξαζηεξηόηεηεο πιελ
πξνεγνύκελεο έγθξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ. Σν αλζξώπηλν δπλακηθό δελ
πξέπεη λα επηδηώθεη ή λα πξαγκαηνπνηεί εμσεηαηξηθέο επαγγεικαηηθέο ζπλαιιαγέο πξνο
ίδην όθεινο ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε
γλσζηνπνίεζε θαη έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ακεηβόκελεο
απαζρόιεζεο.
(29)

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο πνπ
νθείινπλ λα ηπγράλνπλ πξνζηαζίαο εθ
κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνύ, πεξηιακβάλνληαη
επίζεο θαη νη ηδηνθηεζηαθέο πιεξνθνξίεο
απηήο, όπσο ε ν ζρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή
ιύζεσλ ζε πειάηεο(30), πνπ απνηεινύλ
πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ζπληζηνύλ ηε θήκε
γηα ηελ εμεηδίθεπζε θαη ζπλαθόινπζε
πξνζέιθπζε πειαηείαο απηήο, νη πειάηεο,
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πξνκεζεπηέο, ζπκβάζεηο, επαθέο θαη ηα
πάζεο θύζεσο εκπνξηθά ζηνηρεία πνπ
αθνξνύλ απηνύο γηα παξειζόληα, παξόληα
θαη ππό δηεθδίθεζε έξγα, ηα πάζεο θύζεσο
εκπνξηθά κπζηηθά θαη ν ηξόπνο ηνπ
«επηρεηξείλ», ην know-how, ηα δηπιώκαηα
επξεζηηερλίαο, ηα εκπνξηθά ζήκαηα, ηα
πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα, θαζώο θαη ηα ζρέδηα
επηρεηξεζηαθώλ
ζπλαζπηζκώλ
θαη
ζπλεξγαζηώλ, νη πάζεο θύζεσο πιεξνθνξίεο
κάξθεηηλγθ θαη πιεξνθόξεζεο κεηόρσλ θαη
αξρώλ
θεθαιαηαγνξάο,
νη
ηδέεο
εθαξκνζκέλεο κεραληθήο θαη θαηαζθεπήο, ηα
ζρέδηα, νη βάζεηο δεδνκέλσλ, ηα αξρεία, ηα
ζηνηρεία κηζζνδνζίαο, νη αηνκηθνί θάθεινη ηνπ
πξνζσπηθνύ θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο
δεδνκέλα
θαη
ελ γέλεη
νπνηαδήπνηε
αδεκνζίεπηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, εζσηεξηθέο
επηρεηξεκαηηθέο
αλαιύζεηο
νηθνλνκηθήο
απόδνζεο, αλαθνξέο θαη εθζέζεηο.
Η αζέκηηε ρξήζε ή ε δηάδνζε απηώλ ησλ
πιεξνθνξηώλ ζεσξείηαη παξάβαζε ηεο
εηαηξηθήο πνιηηηθήο θαη ζπληζηά παξάιιεια
αδίθεκα πνπ επηθέξεη αζηηθέο ή θαη πνηληθέο
θπξώζεηο.
20. Εκπνξηθά δεηήκαηα ζπκκόξθσζεο κε
λνκνζεζία
Ο εκπνξηθόο απνθιεηζκόο ή άιινπ είδνπο
εκπνξηθέο θπξώζεηο, πνπ θαηά θαηξνύο
επηβάιινληαη
θαηά
θπβεξλήζεσλ,
ή
πεξηθεξεηώλ από ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε,
άιια θξάηε, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή ηα
Ηλσκέλα Έζλε, πξέπεη λα ηεξνύληαη. Ο
Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο ηεο Δηαηξίαο είλαη ζε
ζέζε λα παξάζρεη ηελ νξζή πιεξνθόξεζε
γηα ηελ εθάζηνηε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζε
ζρέζε κε ηα ελ ιόγσ ζέκαηα πνπ ηπρόλ
αλαθύςνπλ.
21. Παξαίηεζε από πξόβιεςε ηνπ Κώδηθα
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Οπνηαδήπνηε παξαίηεζε από πξόβιεςε ηνπ
παξόληνο Κώδηθα εθ κέξνπο ησλ αλώηεξσλ
ζηειερώλ θαη ησλ δηεπζπληώλ ηεο Δηαηξίαο
επηηξέπεηαη κόλνλ εθόζνλ έρεη ιάβεη ηε
ζρεηηθή έγθξηζε κε απόθαζε Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ απηήο θαη γλσζηνπνηείηαη άκεζα
όπσο
απαηηείηαη
από
ηελ
ηζρύνπζα
Ννκνζεζία.
22. Αλαθνξά παξάλνκεο ή αλήζηθεο
πκπεξηθνξάο
Οη
εξγαδόκελνη
θαη
ην
πξνζσπηθό
ελζαξξύλνληαη λα απεπζπλζνύλ αλνηθηά
ζηνπο πξντζηάκελνπο, ηνπο δηεπζπληέο, θαηά
πεξίπησζε, γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή
αληηκεηώπηζε θαηλνκέλσλ δηαπηζησκέλεο ή
πηζαλήο ή ελ ακθηβνιία παξάβαζεο ηνπ
Κώδηθα, ηεο εηαηξηθήο πνιηηηθήο ή ηεο
ηζρύνπζαο Ννκνζεζίαο(31).
Δίλαη πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο λα κελ επηηξέπεη
από ηξίηνπο αληίπνηλα ή δπζκελή κεηαρείξηζε
ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ θαιόπηζηα πξνβαίλνπλ
ζε ηέηνηνπ είδνπο αλαθνξέο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο Δηαηξίαο.
Δπίζεο, νη εξγαδόκελνη νθείινπλ λα
ζπλεξγάδνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα εζσηεξηθήο
έξεπλαο(32) ηέηνησλ ππνζέζεσλ.
23. Πξόζζεηεο Τπνρξεώζεηο Δηεπζπληώλ (33)
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αθεξαηόηεηα, εηιηθξίλεηα, πξνζηαηεύνληαο
πάληνηε ηα εηαηξηθά ζπκθέξνληα θαη κε
ιεηηνπξγώληαο πνηέ γηα ίδην όθεινο,
εληζρύνληαο ην εζηθό ηνπ πξνζσπηθνύ,
ζεβόκελνη πάληνηε
ηνπο θαλόλεο ηεο
εππξέπεηαο, επγέλεηαο θαη αμηνπξέπεηαο, ηα
ρξεζηά ήζε, θαη αζθώληαο ηελ επηρεηξεκαηηθή
ηνπο δξαζηεξηόηεηα κε αθέξαην, εζηθό, έληηκν
θαη δίθαην ηξόπν. Οθείινπλ λα πξνάγνπλ ηελ
αλνηρηή
θαη
εηιηθξηλή
ακθίδξνκε
(34)
επηθνηλσλία
κε ην πξνζσπηθό πξνθεηκέλνπ
λα γλσξίδνπλ νη εξγαδόκελνη θαη ζπλεξγάηεο
ηη πξνζδνθά ε Δηαηξία σο απόδνζε από
απηνύο θαη πώο αλακέλεη λα ζπλεηζθέξνπλ
ζηνπο ζηόρνπο ηνπ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ
Οκίινπ, λα κπνξνύλ άλεηα λα αλαδεηνύλ
θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα γηα ηελ επίιπζε
απνξηώλ θαζώο θαη ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε
ηνλ Κώδηθα.
24. Δηαδηθαζίεο πκκόξθσζεο
Πξέπεη όινη ζπλερώο λα θξνληίδνπλ λα
εμαζθαιίδνπλ ηελ αδηάθνπε θαη ζπλεπή
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα θαη ηελ
απνθπγή παξαβάζεσλ ηνπ.
Δληνύηνηο, νξηζκέλεο θνξέο δελ είλαη εύθνιν
λα δηαθξίλεη θαλείο ην ζσζηό από ην
ιαλζαζκέλν. Οη εξγαδόκελνη πξέπεη πάληνηε
λα θαζνδεγνύληαη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ
ηνπο από ηηο αθόινπζεο βαζηθέο αξρέο:

Οη Γηεπζπληέο ηεο Δηαηξίαο, πέξαλ ηεο
επζύλεο πνπ θέξνπλ σο εξγαδόκελνη θαη ηεο
ππνρξέσζεο πνπ έρνπλ λα δξνπλ κε ζσζηή
θαη
δίθαηε
θξίζε,
νθείινπλ
λα
ζπκπεξηθέξνληαη δίδνληαο νη ίδηνη ην θαιό
παξάδεηγκα, εκπλένληαο ζεβαζκό πξνο ην
πξνζσπηθό κε πξόηππν επαγγεικαηηθήο
εζηθήο, επηδεηθλύνληαο εληηκόηεηα, ηηκηόηεηα,

1. Απνθύγνπλ νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά
ζα κπνξνύζε λα βιάςεη ή λα ζέζεη ζε
θίλδπλν ηελ Δηαηξία ή ηε θήκε ηεο.
2. Πξάηηνπλ λόκηκα θαη κε εηιηθξίλεηα.
3. Βάδνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξίαο
πάλσ
από
ηα
πξνζσπηθά
ηνπο
ζπκθέξνληα.
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θαηάζηαζε, είλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη έλαο
ηξόπνο πξνζέγγηζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ
λέσλ δεδνκέλσλ ή πξνβιεκάησλ. Απηά είλαη
ηα ινγηθά βήκαηα πνπ ζπληζηώληαη:
(α) ηγνπξεπηείηε όηη έρεηε όια ηα δεδνκέλα.
Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί κία νξζή απόθαζε
απαηηείηαη ε πιεξέζηεξε δπλαηή ελεκέξσζε.
(β) Αλαξσηεζείηε: Ση θαινύκαη ζπγθεθξηκέλα
λα θάλσ; Μπνξεί λα ζεσξεζεί αλήζηθν ή
αλάξκνζην; Απηό ζα ζαο επηηξέςεη λα
εζηηάζεηε ζην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα θαη ηηο
ηπρόλ ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο αληηκεηώπηζεο
ηνπ. Υξεζηκνπνηήζηε ηελ θνηλή ινγηθή θαη ηελ
θξίζε ζαο θαζώο εάλ θάηη θαληάδεη αλήζηθν ή
αλάξκνζην, πηζαλώο θαη λα είλαη.
(γ) πδεηείζηε ην πξόβιεκα κε ηνλ
Πξντζηάκελν ή ην Γηεπζπληή ζαο. Απηό
ζπληζηά ηε ζεκειηώδε αξρή γηα ηνλ νξζό
ρεηξηζκό νπνηαζδήπνηε θαηάζηαζεο. Δάλ
αηζζάλεζηε άβνια λα ζπδεηήζεηε ην εθάζηνηε
πξόβιεκα κε ηνλ Πξντζηάκελν ή ην Γηεπζπληή
ζαο κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηνλ Ννκηθό
ύκβνπιν, ην Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ή ηνλ
Τπεύζπλν Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ.
(δ) Μπνξείηε λα αλαθέξεηε ηηο ηπρόλ
παξαβάζεηο, εκπηζηεπηηθά(35) θαη ρσξίο θόβν
αληηπνίλσλ. Δάλ ν ρεηξηζκόο κηαο δεδνκέλεο
θαηάζηαζεο απαηηεί λα θξαηεζεί κπζηηθή ε
ηαπηόηεηα ζαο, ηόηε πξάγκαηη ε αλσλπκία
ζαο ζα πξνζηαηεπζεί. Η Δηαηξία απαγνξεύεη
ηα νπνηνπδήπνηε είδνπο αληίπνηλα θαηά ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ θαιή ηελ πίζηε πξνέβεζαλ
ζε αλαθνξά πηζαλώλ παξαβάζεσλ ηνπ
Νόκνπ, ηνπ Κώδηθα ή ηεο εηαηξηθήο πνιηηηθήο.

Ο Κώδηθαο ηπγράλεη εθαξκνγήο από όιν ην
Αλζξώπηλν Γπλακηθό ηεο Δηαηξίαο, ηνπο
εξγαδόκελνπο θαη πλεξγάηεο θαη νξίδεη
δηαδηθαζίεο
εζσηεξηθνύ
ειέγρνπ
ζε
πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ αξρώλ απηνύ.
Σν Αλζξώπηλν Γπλακηθό νθείιεη λα ιακβάλεη
γλώζε, λα ζπκκνξθώλεηαη κε απηέο ηηο αξρέο
θαη δηαδηθαζίεο θαη λα ελζαξξύλεη εμσηεξηθνύο
ζπλεξγάηεο, πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο λα
αθνινπζνύλ θαη εθείλνη αξρέο επαγγεικαηηθήο
εζηθήο ζπκπεξηθνξάο. Όζνη παξαβηάδνπλ ηνλ
Κώδηθα ππόθεηληαη ζε θπξώζεηο πνπ,
αλαιόγσο
κε
ηελ
βαξύηεηα
θαη
επηθηλδπλόηεηα
ηεο
παξαβαηηθήο
ηνπο
ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ
πεηζαξρηθέο δηώμεηο, δηαθνπή ηεο εξγαζηαθήο
ηνπο ζρέζεο κε ηελ Δηαηξία γηα ζπνπδαίν
ιόγν, αμίσζε γηα απνδεκίσζε θιπ.
Αλαθνξέο ζε Εηαηξηθέο Πνιηηηθέο θαη Δηαδηθαζίεο
(§ ζηνλ Κώδηθα)
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Internal audit – §16, §22
Management review – §23
Risk assessment – §11
Social accountability policy & procedure – §1
θαη κε αλαθνξέο ζε όιν ηνλ θώδηθα
Training records – §15
Work instructions, e.g. for health & safety – §11
θαη κε αλαθνξέο ζε όιν ηνλ θώδηθα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/7/2020

(ε) Πξώηα ξσηήζηε, βεβαησζείηε θαη κεηά
ελεξγείζηε. Αλ δελ είζηε βέβαηνη γηα ηελ
επηινγή ζαο αλαδεηείζηε βνήζεηα πξνηνύ
αλαιάβεηε δξάζε.
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