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1. Εηζαγωγή 
Ο Κώδηθαο δενληνινγίαο (εθεμήο: Κώδηθας)  
ηεο Λ. ΓΡΑΝΣΑ ΑΒΔΔ (εθεμήο: Εηαηρεία) 
γηα πλεξγάηεο, Πξνκεζεπηέο, Καηαζθεπα-
ζηέο, Δξγνιάβνπο, Τπεξγνιάβνπο (εθεμήο: 
Σσλεργάηες)  θαζνξίδεη ηα πξόηππα εζηθήο 
θαη ππεύζπλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξέπεη λα 
ηεξνύλ νη πλεξγάηεο ησλ πξντόλησλ θαη 
ππεξεζηώλ πνπ εκπνξεύεηαη ε Δηαηξεία ζε 
όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο, ζύκθσλα κε ηελ 
εηαηξηθή θνπιηνύξα ηνπ Οκίινπ Λ. ΓΡΑΝΣΑ 
ΑΒΔΔ, βαζηζκέλα ζηαζεξά ζηνλ ζεβαζκό 
ησλ αλζξσπίλσλ θαη εξγαζηαθώλ δηθαίσκα-
ησλ. 
 
Η Δηαηξεία δεζκεύεηαη λα δηαζέζεη ηνπο 
θαηάιιεινπο πόξνπο έηζη ώζηε νη πλεξγάηεο 
λα γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννύλ απηόλ ηνλ 
Κώδηθα θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαζθαιίζνπλ 
ηελ ζπκκόξθσζή ηνπο βάζε απηνύ. 
 
Ο Κώδηθαο εθαξκόδεηαη ζε όινπο ηνπο 
πλεξγάηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο 
αγνξάο, θαηαζθεπήο, επεμεξγαζίαο θαη 
θηληξίζκαηνο ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ 
ηεο θαη πξνσζεί θαη βαζίδεηαη ζηηο εμήο 
γεληθέο αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εζηθή 
ζπκπεξηθνξά ηεο Δηαηξείαο: 
 

 Όιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο Δηαηξείαο 
αλαπηύζζνληαη κε εζηθό θαη ππεύζπλν 
ηξόπν. 
 

 Όια ηα άηνκα ή επηρεηξεζηαθέο νληόηεηεο, 
πνπ δηαηεξνύλ, άκεζα ή έκκεζα, θάζε 
είδνπο εξγαζηαθήο, νηθνλνκηθήο, 
θνηλσληθήο ή/θαη βηνκεραληθήο ζρέζεο κε 
ηελ Δηαηξεία, αληηκεησπίδνληαη δίθαηα θαη 
κε αμηνπξέπεηα. 
 

 Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο 
εθηεινύληαη κε ηξόπν πνπ ζέβνληαη όζν 
γίλεηαη πεξηζζόηεξν ην πεξηβάιινλ. 

 Όινη νη πλεξγάηεο(πνπ δελ αλήθνπλ 
ζηελ Δηαηξεία) ηεξνύλ πιήξσο απηέο ηηο 
δεζκεύζεηο θαη δεζκεύνληαη λα 
δηαζθαιίζνπλ όηη πιεξνύληαη ηα πξόηππα 
πνπ νξίδνληαη ζηνλ Κώδηθα. 

 

2. Μεδεληθή αλοτή ζε θαηαλαγθαζηηθή 

εργαζία 
Η Δηαηξεία δείρλεη κεδεληθή αλνρή ζε 
νπνηαδήπνηε κνξθή θαηαλαγθαζηηθήο ή 
αθνύζηαο εξγαζίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ 
πλεξγαηώλ ηεο. Οη πλεξγάηεο δελ έρνπλ ην 
δηθαίσκα λα δηαηεξνύλ έγγξαθα ηαπηόηεηαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. Οη πλεξγάηεο 
αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ησλ ππαιιήισλ 
ηνπο λα απνρσξήζνπλ από ηνλ εξγνδόηε 
ηνπο κεηά από ινγηθή εηδνπνίεζε(1). 
 

3. Μεδεληθή αλοτή ζε παηδηθή εργαζία 

Η Δηαηξεία δείρλεη κεδεληθή αλνρή ζε 
νπνηαδήπνηε κνξθή παηδηθήο εξγαζίαο. Οη 
πλεξγάηεο ηεο δελ επηηξέπεηαη λα 
απαζρνινύλ αλειίθνπο. Η Δηαηξεία νξίδεη 
ηνπο αλειίθνπο σο απηνύο νη νπνίνη δελ έρνπλ 
αθόκε θζάζεη ην 16ν ρξόλν ηεο ειηθίαο 
ηνπο. ε πεξηπηώζεηο όπνπ ε ηνπηθή 
λνκνζεζία νξίδεη πςειόηεξε ειάρηζηε ειηθία, 
ηζρύεη ην πςειόηεξν όξην(2). 
 
Άηνκα κε ειηθίεο κεηαμύ 16 θαη 18 εηώλ ζα 
ζεσξνύληαη λένη εξγαδόκελνη. Οη λένη 
εξγαδόκελνη δελ πξέπεη λα εξγάδνληαη θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο ή ζε επηθίλδπλεο 
ζπλζήθεο.(3) 

                                                           
1
 Θζματα  που ςχετίηονται με αυτοφσ τουσ περιοριςμοφσ κα 

διζπονται από τισ υμβάςεισ 29 και 105 τθσ Διεκνισ 
Οργάνωςθσ Εργαςίασ (ΔΟΕ) 
2
 Θζματα που ςχετίηονται με τθν απαγόρευςθ τθσ παιδικισ 

εργαςίασ αναπτφςςονται ςφμφωνα με τισ υμβάςεισ 138 
και 182 τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ (ΔΟΕ) 
3
 Θζματα που ςχετίηονται με τισ ςυνκικεσ εργαςίασ των 

νζων εργαηομζνων κα διζπονται από τισ υςτάςεισ 190 τθσ 
ΔΟΕ 
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4. Μεδεληθή αλοτή ζε θάζε είδοσς 

δηάθρηζε 

Η Δηαηξεία δείρλεη κεδεληθή αλνρή ζε θάζε 
είδνπο δηάθξηζε. Οη πλεξγάηεο δελ 
επηηξέπεηαη λα αζθήζνπλ θαλέλα είδνο 
πξαθηηθήο πνπ εηζάγεη δηαθξίζεηο όζνλ αθνξά 
ηελ πξόζιεςε, ηελ απνδεκίσζε, ηελ 
πξόζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ πξναγσγή, 
ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ή ηε 
ζπληαμηνδόηεζε, βάζεη θπιήο, θάζηαο, 
ζξεζθείαο, δόγκαηνο, εζληθόηεηαο, ειηθίαο, 
ζσκαηηθήο ή δηαλνεηηθήο αλαπεξία, θύινπ, 
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνύ 
πξνζαλαηνιηζκνύ θαη/ή έληαμε ζε ζπλδηθάηα 
ή πνιηηηθώλ πεπνηζήζεσλ(4). 
 

5. Σεβαζκός ζηελ ειεσζερία ηοσ 

ζσλεηαηρίδεζζαη θαη ηωλ ζσιιογηθώλ 

δηαπραγκαηεύζεωλ 

Οη πλεξγάηεο δηαζθαιίδνπλ όηη νη ππάιιεινί 
ηνπο, ρσξίο δηάθξηζε, έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ 
ζπλεηαηξίδεζζαη, ηεο έληαμεο ζε νκάδεο θαη 
ησλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζε-
σλ. Καζόινπ αληίπνηλα δελ κπνξνύλ λα 
πξνθύςνπλ από ηελ άζθεζε απηνύ ηνπ 
δηθαηώκαηνο θαη θαζόινπ ακνηβέο, πιεξσκέο 
ή νπνηαδήπνηε κνξθή δσξνδνθίαο κπνξεί λα 
πξνζθεξζεί ζηνπο ππαιιήινπο γηα λα 
εκπνδίζεη ηελ άζθεζε ελόο ηέηνηνπ 
δηθαηώκαηνο. Οκνίσο, ζα πηνζεηήζνπλ κηα 
αλνηρηή θαη ζπλεξγαηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ησλ ζπλδηθάησλ. 
 
Οη εθπξόζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ 
πξνζηαηεύνληαη από θάζε είδνπο δηάθξηζε θαη 
πξέπεη λα είλαη ειεύζεξνη λα εθηεινύλ ηηο 
αληηπξνζσπεπηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο ζην 
ρώξν εξγαζίαο ηνπο. 
 

                                                           
4
 Θζματα που ςχετίηονται με τισ εργαςιακζσ πρακτικζσ κα 

αναπτυχκοφν ςφμφωνα με τθ φμβαςθ 111 τθσ ΔΟΕ 

Όηαλ ηα δηθαηώκαηα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ 
ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ησλ ζπιινγηθώλ 
δηαπξαγκαηεύζεσλ πεξηνξίδνληαη από ην 
λόκν, πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη νη θαηάιιεινη 
δίαπινη γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο εύινγεο θαη 
αλεμάξηεηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ 
απηώλ(5). 

 
6. Μεδεληθή αλοτή ζε θάζε είδοσς 

ζθιερής ή απάλζρωπες κεηατείρηζες 
Η Δηαηξεία δείρλεη κεδεληθή αλνρή ζε θάζε 
είδνπο ζθιεξήο ή απάλζξσπεο κεηαρείξηζεο. 
Οη πλεξγάηεο ππνρξενύληαη λα κεηαρεηξίδνλ-
ηαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπο κε αμηνπξέπεηα θαη 
ζεβαζκό. Απαγνξεύεηαη ε ζσκαηηθή ηηκσξία, 
ε ζεμνπαιηθή ή θπιεηηθή παξελόριεζε, ε 
ιεθηηθή ή ζσκαηηθή θαηάρξεζε εμνπζίαο ή 
νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή παξελόριεζεο ή 
εθθνβηζκνύ. 
 

7. Αζθαιείς θαη σγηεηλές ζσλζήθες 

εργαζίας 

Οη πλεξγάηεο πξέπεη λα παξέρνπλ έλαλ 
αζθαιή θαη πγηεηλό ρώξν εξγαζίαο ζηνπο 
ππαιιήινπο ηνπο, δηαζθαιίδνληαο ειάρηζηεο 
ζπλζήθεο θσηηζκνύ, εμαεξηζκνύ, πγηεηλήο, 
πξόιεςεο ππξθαγηάο, κέηξα αζθαιείαο θαη 
θαζαξέο ηνπαιέηεο θαη παξνρή πόζηκνπ 
λεξνύ. Όπνπ είλαη απαξαίηεην, παξέρνληαη 
εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ. Σα 
θαηαιύκαηα, όπνπ παξέρνληαη, πξέπεη λα 
είλαη θαζαξά θαη αζθαιή. 
 
Οη πλεξγάηεο είλαη ππεύζπλνη λα  ιακβάλνπλ 
ηα απαηηνύκελα κέηξα γηα ηελ πξόιεςε 
αηπρεκάησλ θαη ηξαπκαηηζκώλ ππέξ ηεο 
πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, 
ειαρηζηνπνηώληαο όζν ην δπλαηόλ 
πεξηζζόηεξν ηνπο εγγελείο θηλδύλνπο θαηά 
ηελ ώξα εξγαζίαο. 
                                                           
5
 Θζματα που ςχετίηονται με τθν ελευκερία του ςυνεταιρί-

ηεςκαι και τθσ ςυλλογικισ διαπραγμάτευςθσ αναπτφς-
ςονται ςφμφωνα με τισ υμβάςεισ 87, 98 και 135 τθσ ΔΟΕ. 
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Οη πλεξγάηεο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηνπο 
εξγαδνκέλνπο ηνπο ηαθηηθή εθπαίδεπζε ζηα 
ζέκαηα ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ 
εξγαζία. Ο πλεξγάηεο ρξεηάδεηαη λα δηαηεξεί 
θαηάιιειν αξρείν κε ηα καζήκαηα θαηάξηηζεο 
πνπ έρνπλ γίλεη. Οκνίσο, νξίδεη έλα πξόζσπν 
ππεύζπλν γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζην 
πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο, δεόλησο 
εμνπζηνδνηεκέλν θαη κε ηελ θαηάιιειε 
εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ(6). 
 

8. Καηαβάιιοληαη όιοη οη κηζζοί 
Οη πλεξγάηεο εμαζθαιίδνπλ όηη νη κηζζνί πνπ 
θαηαβάιινληαη ηθαλνπνηνύλ θαη’ ειάρηζην ηελ 
λνκηθή ή ζπιινγηθή ζύκβαζεο εξγαζίαο (εάλ 
απηή είλαη πςειόηεξε). Οη κηζζνί ζα πξέπεη 
πάληα λα επαξθνύλ γηα ηελ θάιπςε 
ηνπιάρηζηνλ ησλ βαζηθώλ αλαγθώλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαη 
θάζε άιιεο αλάγθεο πνπ ζα κπνξνύζε λα 
ζεσξεζεί σο εύινγε πξόζζεηε αλάγθε. 
 
Οη πλεξγάηεο δελ πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε 
κεηώζεηο ή/θαη θξαηήζεηο από ηνπο κηζζνύο 
γηα πεηζαξρηθνύο ζθνπνύο, νύηε γηα άιινπο 
ιόγνπο, εθηόο από απηνύο πνπ πξνβιέπνληαη 
από ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο, ρσξίο ηε 
ξεηή άδεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Οκνίσο, 
παξέρνπλ ζε όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο 
γξαπηέο θαη θαηαλνεηέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ηνπο κηζζνινγηθνύο όξνπο ηνπο θαηά ηελ 
πξόζιεςή ηνπο, θαζώο θαη ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ησλ 
κηζζώλ ηνπο θάζε θνξά πνπ θαηαβάιινληαη.  
 
Οη πλεξγάηεο εμαζθαιίδνπλ επίζεο όηη νη 
κηζζνί θαη ηπρόλ άιια επηδόκαηα ή παξνρέο 
θαηαβάιινληαη εγθαίξσο θαη θαζίζηαληαη 
πιήξσο ζύκθσλα κε όινπο ηνπο ηζρύνληεο 
λόκνπο. πγθεθξηκέλα, όηη νη πιεξσκέο 

                                                           
6
 Θζματα με τισ ςυνκικεσ εργαςίασ που ςχετίηονται με τθν 

υγεία και τθν αςφάλεια τθσ εργαςίασ κα διζπονται από τθ 
φμβαςθ 155 τθσ ΔΟΕ. 

πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηνλ ηξόπν πνπ 
ηαηξηάδεη θαιύηεξα ζηνπο εξγαδνκέλνπο(7). 
 

9. Οη ώρες εργαζίας δελ είλαη 

σπερβοιηθές 

Οη πλεξγάηεο πξνζαξκόδνπλ ηε δηάξθεηα ηεο 
εξγάζηκεο εκέξαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο ή ηεο ζπιινγηθήο 
ζύκβαζεο εξγαζίαο πνπ εθαξκόδεηαη γηα ηνλ 
ελ ιόγσ ηνκέα, εθόζνλ ε ηειεπηαία παξέρεη 
κεγαιύηεξε πξνζηαζία ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 
 
Οη πλεξγάηεο δελ απαηηνύλ από ηνπο 
ππαιιήινπο ηνπο λα εξγάδνληαη, θαηά 
θαλόλα, άλσ ησλ 48 σξώλ ηελ εβδνκάδα θαη 
ζηνπο εξγαδνκέλνπο ρνξεγείηαη ηνπιάρηζηνλ 
κία εκέξα άδεηαο γηα θάζε 7 εκεξνινγηαθή 
εκέξα θαηά κέζν όξν.  
 
Οη ππεξσξίεο είλαη πξναηξεηηθέο, δελ 
ππεξβαίλνπλ ηηο 12 ώξεο ηελ εβδνκάδα, δελ 
δεηνύληαη ζε ηαθηηθή βάζε θαη απνδεκηώλνλ-
ηαη πάληνηε κε πξηκνδόηεζε, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ ηζρπόλησλ θαλνληζκώλ(8). 
 

10. Ταθηηθή απαζτόιεζε 

Οη πλεξγάηεο αλαιακβάλνπλ όηη όινη νη 
ηύπνη απαζρόιεζεο εξγαδνκέλσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ απνηεινύλ κέξνο ηεο 
ηζρύνπζαο ηνπηθήο λνκνζεζίαο. πλεπώο, δελ 
επηηξέπεηαη λα ζίγνπλ ηα δηθαηώκαηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη βάζεη ησλ 
λόκσλ θαη θαλνληζκώλ γηα ηελ εξγαζία θαη 
ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ρξεζηκνπνηώληαο 
ζπζηήκαηα πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηηθή 
πξόζεζε λα πξνσζήζνπλ ηελ ηαθηηθή 
απαζρόιεζε ζην πιαίζην ησλ ηαθηηθώλ 
εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ. 
 

                                                           
7
 Θζματα που ςχετίηονται με τθν πλθρωμι των μιςκών κα 

διζπονται από τισ ςυμβάςεισ 26 και 131 τθσ ΔΟΕ 
8
 Σο κζμα των εργάςιμων θμερών κα διζπεται από τισ 

ςυμβάςεισ 1 και 14 τθσ ΔΟΕ. 



ΩΜΕΓΑ - Λ. ΓΡΑΝΣΑ Α.Β.Ε.E. 
Κώδικασ Δεοντολογίασ 
υνεργατών & Προμθκευτών 

 
ΩΜΕΓΑ - Λ. ΓΡΑΝΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
Παραγωγι Ειδών Πλεκτικισ 

7ο χλμ. Θεςςαλονίκθσ-Ωραιοκάςτρου // Θεςςαλονίκθ - Ελλάδα 
Σθλ. +30 -2310 685 500 // Email : lgrantas@yahoo.gr 

ελ. 5/6 

11. Ιτλειαζηκόηεηα ηες παραγωγής 
Οη πλεξγάηεο δελ επηηξέπεηαη λα εθρσξνύλ 
θακία εξγαζία ζε ηξίηνπο ρσξίο ηελ 
πξνεγνύκελε γξαπηή άδεηα ηεο Δηαηξείαο. 
Όζνη αλαζέηνπλ νπνηαδήπνηε εξγαζία είλαη 
ππεύζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Κώδηθα από 
ηνπο ελ ιόγσ ηξίηνπο θαη ηνπο ππαιιήινπο 
ηνπο. 
 
Οκνίσο, νη πλεξγάηεο εθαξκόδνπλ ηηο αξρέο 
ηνπ παξόληνο Κώδηθα ζε θάζε εξγαζία πνπ 
αζρνιείηαη κε ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνύ ηνπο 
θαη παξέρνπλ δηαθάλεηα ζηηο ηνπνζεζίεο θαη 
ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ ελ ιόγσ ηνπηθώλ 
εξγαδνκέλσλ. 
 

12. Υγεία θαη αζθάιεηα ηωλ προϊόληωλ 
Οη πλεξγάηεο είλαη ππεύζπλνη γηα όια ηα 
πξντόληα πνπ παξέρνληαη ζηελ Δηαηξεία λα 
ζπκκνξθώλνληαη κε ηα πξόηππα πγείαο θαη 
αζθάιεηαο πξντόλησλ ηεο Δηαηξείαο, έηζη 
ώζηε ηα εκπνξηθά πξντόληα λα κελ 
ζπλεπάγνληαη θαλέλα θίλδπλν γηα ηνπο 
πειάηεο. 
 

13. Περηβαιιοληηθή εσαηζζεηοποίεζε 

Οη πλεξγάηεο δεζκεύνληαη δεόλησο αλά 
πάζα ζηηγκή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ζπκκνξθώλνληαη κε ηα 
πξόηππα θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ εθαξκνζηέσλ 
ηνπηθώλ θαη δηεζλώλ λόκσλ θαη θαλνληζκώλ.  
 
Οκνίσο, δεζκεύνληαη λα ζπκκνξθσζνύλ κε 
ηα πεξηβαιινληηθά πξόηππα πνπ ζέζπηζε ε 
Δηαηξεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 
πεξίπησζε, ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηε 
κείσζε θαη ηελ αληηζηάζκηζε ησλ επηπηώζεσλ 
απηώλ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνύλ ηα ελ 
ιόγσ πξόηππα. 
 

14. Εκπηζηεσηηθόηεηα ηωλ 

πιεροθορηώλ 

Οη πλεξγάηεο δηαηεξνύλ ηελ αθεξαηόηεηα θαη 
ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 
ιακβάλνπλ  σο ζπλέπεηα ηεο εκπνξηθήο ηνπο 
ζρέζεο κε ηελ Δηαηξεία. 
 
Η ππνρξέσζε εκπηζηεπηηθόηεηαο ζα 
παξακείλεη κόιηο ηεξκαηηζηεί ε ζρέζε κε ηελ 
Δηαηξεία θαη ζα πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε 
επηζηξνθήο νπνηνπδήπνηε πιηθνύ 
ζρεηηδόκελνπ κε ηελ εηαηξεία πνπ θαηέρεη ν 
πλεξγάηεο. 
 

15. Εθαρκογή Κώδηθα 
Οη πλεξγάηεο εθαξκόδνπλ θαη δηαηεξνύλ 
πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 
παξόληνο Κώδηθα. Γηνξίδεη αλώηεξν κέινο 
ηεο δηνίθεζεο, ην νπνίν είλαη ππεύζπλν γηα 
ηελ εθαξκνγή θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ παξόληνο 
Κώδηθα. 
 
Οη πλεξγάηεο θνηλνπνηνύλ ηνλ Κώδηθα ζε 
όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζε εθείλνπο πνπ 
εκπιέθνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηελ 
αιπζίδα εθνδηαζκνύ ηεο Δηαηξείαο. 
 
Αληίγξαθν ηνπ Κώδηθα, κεηαθξαζκέλν ζηελ 
ηνπηθή γιώζζα, εκθαλίδεηαη ζε 
πξνζβάζηκνπο ρώξνπο ζε όινπο ηνπο 
εξγαδνκέλνπο. 
 

15.1 Δηαθάλεηα 
Οη πλεξγάηεο αζθνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο 
ηνπο κε έληηκν, επζύ θαη δηαθαλή ηξόπν, 
δηαηεξώληαο γηα ηνπο ζθνπνύο απηνύο 
θαηάιιειν ζύζηεκα ινγηζηηθώλ αξρείσλ πνπ 
δηεπθνιύλεη ηελ ηρλειαζηκόηεηα ησλ 
απνθάζεώλ ηνπο, σο πξνιεπηηθό κέηξν 
έλαληη νπνηνπδήπνηε είδνπο δηαθζνξάο, 
δσξνδνθίαο θαη εθβηαζκνύ πνπ ελδέρεηαη λα 
πξνθύςεη. 
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Οη πλεξγάηεο δελ ζα πξνζθέξνπλ, 
ρνξεγνύλ, δεηνύλ ή απνδέρνληαη δώξα ή 
δσξεέο πξνο/από αγνξαζηέο ηεο Δηαηξείαο 
πνπ ελδέρεηαη λα παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Κώδηθα. 
 
Οη πλεξγάηεο δελ ρεηξαγσγνύλ νύηε 
επεξεάδνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο, νύηε 
πιαζηνγξαθνύλ θαθέινπο ή αξρεία 
πξνθεηκέλνπ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε δηαδηθαζία 
επαιήζεπζεο όζνλ αθνξά ηε ζπκκόξθσζε 
κε ηνλ παξόληα Κώδηθα. 
 
Οη πλεξγάηεο δελ πξνζθέξνπλ νύηε 
απνδέρνληαη ακνηβή νπνηνπδήπνηε είδνπο 
πνπ επηδηώθεη ή κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη 
επηδηώθεη λα επεξεάζεη ηελ ακεξόιεπηε 
θξίζε ή ηελ αληηθεηκεληθόηεηα ησλ ελ ιόγσ 
κεξώλ πνπ δηνξίδνληαη από ηελ Δηαηξεία γηα 
ηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ 
ζπκκόξθσζεο ζε ζρέζε κε ηνλ παξόληα 
Κώδηθα. 
 

15.2 Αλαθορά ζηελ Εζληθή Νοκοζεζία, 

ηης Σσκβάζεης θαη ηης Σσκθωλίες. 
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Κώδηθα απνηεινύλ 
κόλν ειάρηζηα πξόηππα. ε πεξίπησζε πνπ 
νη εζληθνί θαλνληζκνί ή νπνηνζδήπνηε άιινο 
εθαξκνζηένο λόκνο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο 
δεζκεύζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη ή 
εθαξκόδνληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ, δηέπνπλ ην ίδην 
δήηεκα, εθαξκόδεηαη ε δηάηαμε πνπ παξέρεη 
κεγαιύηεξε πξνζηαζία ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 
 
Η Δηαηξεία αλαιακβάλεη, ζην πιαίζην ησλ 
εζσηεξηθώλ ηεο θαλόλσλ, ην πεξηερόκελν ησλ 
εζληθώλ θαη δηεζλώλ ζπκθσληώλ θαη 
ζπκβάζεσλ ζηηο νπνίεο έρεη πξνζρσξήζεη θαη 
όηη εθαξκόδνληαη ζηε ζρέζε ηεο κε ηνπο 
πλεξγάηεο ηεο, δεζκεπόκελε γηα ηελ 
πξνώζεζε θαη ηε ζπκκόξθσζή ηνπο. 
 

15.3 Επαιήζεσζε ηες ζσκκόρθωζες 
Οη πλεξγάηεο επηηξέπνπλ ζηελ Δηαηξεία, 
ή/θαη ζε ηξίηνπο πνπ κπνξεί λα δηνξίζεη ν 
πλεξγάηεο, λα παξαθνινπζνύλ ηελ νξζή 
εθαξκνγή ηνπ Κώδηθα. Γηα ηνπο ζθνπνύο 
απηνύο, παξέρνπλ ηα απαηηνύκελα κέζα θαη 
ηελ θαηάιιειε πξόζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
θαη ηα έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο επαιήζεπζεο απηήο. 
 

15.4 Επηηροπή Δεοληοιογίας θαη 

Καλάιη Καηαγγειίας 
Ο παξώλ Κώδηθαο επζπγξακκίδεηαη κε ηηο 
αξρέο θαη ηηο αμίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 
Κώδηθα Ηζηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 
Γενληνινγίαο ηεο Δηαηξείαο, ν νπνίνο ξπζκίδεη 
κηα επηηξνπή δενληνινγίαο γηα λα 
εμαζθαιίζεη ηελ επηβνιή ηνπ. 
 
Τπό ηελ έλλνηα απηή, θαη πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζηεί ε επηβνιή ηνπ Κώδηθα γηα ηνπο 
πλεξγάηεο, ε Δπηηξνπή Γενληνινγίαο κπνξεί 
λα ελεξγεί κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία ή κεηά 
από επίζεκε θαηαγγειία πνπ ππνβάιιεηαη 
θαιή ηε πίζηε από πλεξγάηε, ή άιιν 
ελδηαθεξόκελν ηξίην κέξνο πνπ κπνξεί λα 
έρεη νπνηαδήπνηε άκεζε ή έκκεζε ζρέζε ή 
εκπνξηθό ή επαγγεικαηηθό ζπκθέξνλ κε ηελ 
Δηαηξεία. 
 

Ηκεροκελία  20/7/2020 

 


