
 

 

  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021                                 

(1η Έκδοση)  

Κώδικας 
Δεοντολογίας 
και Εταιρικής 
Συμμόρφωσης 

D 

AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.
 



1 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 | P a g e  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο παρόν Κώδικας Δεοντολογίας και Εταιρικής Συμμόρφωσης (εφεξής ο «Κώδικας»), 

απευθύνεται σε όλους τους υπαλλήλους της Εταιρείας με σκοπό να τους βοηθήσει να 

εκτελέσουν την εργασία και τις  δραστηριότητές τους σύμφωνα με τα ηθικά πρότυπα 

και τους κανόνες που έχει θέσει.  

Ο παρόν κώδικας σκοπό έχει να  προστατεύσει την επιχείρηση και να ενημερώσει το 

σύνολο των εργαζομένων της, για τις προσδοκίες της εταιρείας. 

Ο Κώδικας, υιοθετήθηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

«AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» (εφεξής «η Εταιρεία»), και επισημοποιεί και 

δημοσιοποιεί, τις θεμελιώδεις αρχές που καθορίζουν τις αξίες, τις οποίες η Εταιρεία 

δεσμεύεται να σέβεται, καθώς και τους κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούν 

οι Εταιρικοί Φορείς, οι Εργαζόμενοι καθώς και οι Συνεργάτες της Εταιρείας. 

Υπάρχει μια πληθώρα νόμων και κανονισμών που διέπουν τις δραστηριότητες και τη 

λειτουργία της Εταιρείας. Αρκετά από τα αναφερόμενα στον παρόντα κώδικα, 

στηρίζονται στους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.  

Στόχος του παρόντος είναι,  να κατανοήσει το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρείας 

ότι η μη συμμόρφωση με τις βασικές αρχές και αξίες που αναφέρονται στον παρόντα 

κώδικα, αλλά και τις γενικές κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις, μπορούν να έχουν 

σοβαρές συνέπειες στην Εταιρεία και στη φήμη της. 

Για παράδειγμα όλοι τα Στελέχη της Εταιρείας και οι Εργαζόμενοι θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν: 

 Την Νομοθεσία Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών  

 Τον Ανταγωνισμό και αντιμονοπωλιακή νομοθεσία 

 Την Υγεία και Ασφάλεια 

 Την Εργασία 

 Το Περιβάλλον 

 Κατά της δωροδοκίας και διαφθοράς 

 Τα Προσωπικά Δεδομένα 

Ο Κώδικας δεν αντιμετωπίζει όλες τις καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν στις 

καθημερινές μας δραστηριότητες. Καθορίζει γενικές αρχές και όχι ένα πλήρες σύνολο 

λεπτομερών κανόνων που καλύπτουν όλες τις καταστάσεις.  

Όταν δεν είμαστε σίγουροι για το τι να κάνουμε και πώς να δράσουμε, είναι καθήκον 

μας να αναζητήσουμε καθοδήγηση. Η καθοδήγηση μπορεί να βρεθεί μέσα από 

άλλους εσωτερικούς κανόνες, από σχετικές πολιτικές της Εταιρείας, από σχετικούς 
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νόμους και διατάξεις, αλλά και κυρίως από σχετικές συμβουλές από ένα στέλεχος της 

διοίκησης.  

Αν θέλουμε να δώσουμε τον ορισμό της εταιρικής συμμόρφωσης, θα λέγαμε ότι είναι 

όλες οι εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί από την εταιρεία, 

για την πρόληψη και τον εντοπισμό παραβιάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας, 

κανονισμών, κανόνων και δεοντολογικών προτύπων από υπαλλήλους, συνεργάτες και 

λοιπά τρίτα μέρη.  

Η Εταιρική Συμμόρφωση περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τη διαχείριση κινδύνου 

(Risk Management)  και τον Εσωτερικό Έλεγχο (Internal Audit)». 

Η διοίκηση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που υπάρχουν σε ένα 

διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, έχει θεσπίσει πολιτικές και 

διαδικασίες και αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποτελεσματική εκτέλεση των 

σκοπών και στόχων της εταιρείας οι οποίοι είναι συμβατοί με το πλαίσιο λειτουργίας 

και το στρατηγικό προσανατολισμό της. 

Η εταιρεία, εστιάζοντας στον πελάτη προσδοκά την παράδοση σε αυτόν ποιοτικών 

προϊόντων και έργων στηριζόμενη στην τεχνογνωσία των στελεχών της.   

Οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες των εργαζομένων της εταιρείας, 

έχουν οριστεί, γνωστοποιηθεί και κατανοηθεί, και έχουν την υποστήριξη της ανώτατης 

διοίκησης. 

Ο παρόντας Κώδικας Δεοντολογίας και Εταιρικής Συμμόρφωσης και οι σχετικές 

Πολιτικές και Διαδικασίες της Εταιρείας, ισχύουν για το σύνολο των εργαζόμενων, των 

διαχειριστών, των Συμβούλων και συνεργατών, τόσο της  εταιρείας όσο και των 

θυγατρικών αυτής. 

Εφαρμογή του Κώδικα  

Το περιεχόμενο του Κώδικα είναι σύμφωνο με τις γενικές αρχές που προβλέπονται 

από τους Εθνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς από τις συμβάσεις καθώς και από τα 

διεθνή πρότυπα διαχείρισης  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 , ISO 31000:2018, ISO 

37301:2021, ISO 39001:2012 και ISO 45001:2018 τα οποία ακολουθεί η εταιρεία. 

Ο παρόν κώδικας βασίζεται στις παρακάτω θεμελιώδεις αρχές:  

1. Ευθύνη και συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις 

ρυθμιστικές απαιτήσεις 

Η Εταιρεία διατηρεί υψηλά πρότυπα για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, 

ιδίως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους εργατικούς νόμους και το 
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περιβάλλον. Στις επαγγελματικές του δραστηριότητες, κάθε υπάλληλος της 

Εταιρείας, πρέπει να επιδεικνύει ακεραιότητα και να συμμορφώνεται με τους 

ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σε κάθε περίπτωση. Οι εργαζόμενοι, οι 

συνεργάτες και τα τρίτα μέρη πρέπει να γνωρίζουν τους ισχύοντες κανόνες και 

κανονισμούς και να φροντίζουν να συμμορφώνονται με αυτούς. Η μη τήρηση των 

ανωτέρω μπορεί να επιφέρει στην Εταιρεία, οικονομικές κυρώσεις ή ποινικές 

διώξεις ή ακόμη και δυσφήμιση της εταιρείας.  

Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται από τη μεριά της, να συνδράμει στη διαρκή 

ενημέρωση των εργαζομένων της.  

Κάθε υπάλληλος ή διευθυντής της Εταιρείας, απαιτείται να κατανοεί και να 

συμμορφώνεται πλήρως, τόσο με τους κανόνες, όσο και με τις σχετικές 

διαδικασίες που έχει θεσπίσει η εταιρεία και που αναφέρονται στον παρόντα 

Κώδικα.  

Τα πρότυπα συμπεριφοράς που διέπουν τη σχέση της Εταιρείας με τους κρατικούς 

φορείς, ισχύουν για όλους τους εκπροσώπους της εταιρείας και των θυγατρικών 

της, ανεξάρτητα από το αν το άτομο εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην εκτέλεση 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με οποιεσδήποτε δημόσιες ή ιδιωτικές 

συμβάσεις.  

Οποιοσδήποτε Εργαζόμενος παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα θα 

υπόκειται σε πειθαρχικά μέτρα, έως και απαλλαγή από την εργασία. 

Οποιοσδήποτε Διευθυντής παραβιάζει τον παρόντα Κώδικα θα υπόκειται σε 

έλεγχο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο βαθμό που αναπτύσσονται πρόσθετες 

πολιτικές ως μέρος του Προγράμματος Εταιρικής Συμμόρφωσης, αυτές οι 

πολιτικές θα πρέπει να συνάδουν με τον παρόντα Κώδικα. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε ασυνέπειας, υπερισχύει ο παρών Κώδικας. 

Η εταιρεία συμμορφώνεται στους νόμους, στους κανονισμούς και γενικότερα στη 

νομοθεσία που ισχύει σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. 

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα τηρεί τους νόμους και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις 

που διέπουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένων των 

νομοθεσιών για την υγεία, την ασφάλεια, των κανόνων και αρχών δεοντολογίας 

και επαγγελματικής διαγωγής που υπαγορεύονται από τις επαγγελματικές 

ενώσεις και οποιωνδήποτε νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τις 

συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σε σχέση με τους πελάτες της (Δημόσιο ή Ιδιώτες). 
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2. Σεβασμός στους ανθρώπους  

Η ασφάλεια των υπαλλήλων της αποτελεί προτεραιότητα για την Εταιρεία. Δεν 

πρέπει ποτέ να επιδιώκεται αποτελεσματικότητα εις βάρος της ασφάλειας. Η ζωή 

των εργαζομένων είναι πάνω απ’ όλα. 

3. Ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας 

Κάθε υπάλληλος έχει το δικαίωμα να εργάζεται υπό ασφαλείς και υγιείς συνθήκες 

και το καθήκον να συνεισφέρει σε αυτές τις συνθήκες μέσω υπεύθυνης 

συμπεριφοράς. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να φροντίζει για αυτό το σκοπό. Οι 

πολιτικές ασφάλειας επεκτείνονται σε όλους τους υπαλλήλους, τους 

υπεργολάβους και τους παρόχους υπηρεσιών. Κάθε υπάλληλος πρέπει να ασκεί 

την επαγγελματική του δραστηριότητα με ευσυνειδησία, τηρώντας παράλληλα 

τους κανόνες ασφάλειας, υγιεινής και υγείας που ισχύουν στο χώρο εργασίας 

τους, αλλά και συμμετέχοντας σε κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

σχετικές με αυτά τα θέματα.  

4. Πρόληψη διακρίσεων  

Η Εταιρεία είναι αποφασισμένη να προσφέρει στο προσωπικό της ίσες ευκαιρίες 

για αναγνώριση και εξέλιξη της σταδιοδρομίας, ανεξάρτητα από την καταγωγή, το 

φύλο, τις πεποιθήσεις ή τη φυσική του κατάσταση και δεν επιτρέπει ή ανέχεται 

οποιαδήποτε μορφή διάκρισης ή παρενόχλησης οποιασδήποτε φύσης.  

Απαγορεύεται η παρενόχληση οποιαδήποτε μορφής, ο εκφοβισμός ή η  

προσβλητική συμπεριφορά στο εργασιακό περιβάλλον. 

Η Εταιρεία αναμένει να πράττουν το ίδιο οι συνεργάτες, οι  επιχειρηματικοί εταίροι 

και οι τρίτοι.  

Καμία διάκριση οποιουδήποτε τύπου δεν είναι αποδεκτή εντός της Εταιρείας. 

5. Σεβασμός και ειλικρινής αντιμετώπιση Πελατών, Προμηθευτών  

Η Εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν όλες τις 

συμβατικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα ποιότητας. 

Η Εταιρεία έχει καθήκον να αποκαλύψει, ακριβή και πλήρη δεδομένα κόστους και 

τιμολόγησης, όταν τέτοια δεδομένα απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία ή 

κανονισμό.  

Τα άτομα που εμπλέκονται στην κοστολόγηση  των προτάσεων με σκοπό την 

ανάληψη συμβάσεων έργων, προμηθειών ή Υπηρεσιών, ή στη διαπραγμάτευση 
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μιας σύμβασης πρέπει να διασφαλίζουν την ακρίβεια και την πληρότητα όλων των 

σχετικών πληροφοριών. 

Μια προσφορά, δήλωση ή πιστοποίηση που είναι ψευδής, ελλιπής ή 

παραπλανητική που υποβάλλεται σε πελάτη του Δημοσίου, μπορεί να οδηγήσει 

σε αστική ή/και ποινική ευθύνη για την εταιρεία, τον εμπλεκόμενο υπάλληλο και 

οποιουσδήποτε προϊσταμένους που επιδοκιμάζουν μια τέτοια πρακτική. 

Κάθε υπάλληλος πρέπει να συμβάλει στον σεβασμό των δεσμεύσεων που έχει 

αναλάβει η Εταιρεία με τους συνεργάτες της, ιδίως με τους πελάτες (ιδιώτες ή 

δημόσιο), τους προμηθευτές και τις δημόσιους οργανισμούς και αρχές και πρέπει 

να επιδεικνύει αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη στη συμπεριφορά και 

μεταχείρισή τους.  

6. Ειλικρίνεια, ακεραιότητα και πίστη στις καθημερινές λειτουργίες  

Πέρα από την απλή συμμόρφωση με το νόμο, ζητείται από κάθε εργαζόμενο, 

επιχειρηματικό εταίρο ή τρίτο μέρος, να δρα με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και 

πίστη. 

Η τιμιότητα πρέπει να είναι το επίκεντρο σε όλες τις επιχειρηματικές μας 

υποθέσεις. Οι πληροφορίες που παρέχονται στους συνεργάτες μας ή 

κοινοποιούνται από αυτούς, πρέπει πάντα να είναι αληθείς και ποτέ να μην 

παραπλανούν. 

7. Σεβασμός στο περιβάλλον  

Ο σεβασμός για το περιβάλλον και η ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων 

στις δραστηριότητες της Εταιρείας, αποτελεί μείζονα προτεραιότητα της 

Εταιρείας. Εναπόκειται σε κάθε υπάλληλο, στο βαθμό των ικανοτήτων του, να 

συνεισφέρει σε αυτές τις προσπάθειες και δεσμεύσεις τηρώντας τους ισχύοντες 

κανονισμούς και τις διαδικασίες της Εταιρείας σχετικά με την προστασία του 

περιβάλλοντος. Επιδιώκουμε πάντοτε να εφαρμόζουμε στις δραστηριότητες και τα 

έργα μας, τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα σε σχέση με τη διατήρηση και 

προστασία των φυσικών πόρων, την κατανάλωση ενέργειας, τη διαχείριση 

απορριμμάτων, προϊόντων εκσκαφών και αποβλήτων κ.λπ. 

8. Σεβασμός στους κανονισμούς περί Ανταγωνισμού  

Η νομοθεσία περί ανταγωνισμού εφαρμόζεται σε κάθε πτυχή της εμπορικής 

δραστηριότητας της Εταιρείας. Σε διαπραγματεύσεις με πελάτες και προμηθευτές, 

σε επαφές με ανταγωνιστές, στη συνεργασία με τρίτους.  
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Απαγορεύεται, οποιαδήποτε συμφωνία ή ακόμη και συζήτηση με ανταγωνιστές, 

σχετικά με τον καθορισμό τιμών ή άλλους όρους συναλλαγών, την παραγωγική 

ικανότητα ή τη διανομή πελατών ή εμπορικών ζωνών. Εναπόκειται σε κάθε 

υπάλληλο της Εταιρείας, να σέβεται τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, καθώς η 

παραβίαση των κανόνων μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους στην 

Εταιρεία, στους υπαλλήλους της και στους μετόχους / ιδιοκτήτες  της. Ο νόμος 

ορίζει κυρώσεις που μπορεί να είναι πολύ σημαντικές για τους ιδιώτες ή 

εξαιρετικά επιζήμιες για νομικά πρόσωπα και που μπορεί να υπονομεύσουν 

σοβαρά τη φήμη μιας Εταιρείας.  

9. Εμπιστευτικές πληροφορίες – Ασφάλεια πληροφοριών 

Οποιοσδήποτε υπάλληλος ή συνεργάτης, γνωρίζει εμπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικές με την Εταιρεία και τις δραστηριότητές της, οι οποίες αν 

δημοσιοποιηθούν με οιοδήποτε μέσο θα μπορούσαν να επηρεάσουν την Εταιρεία,  

πρέπει να διατηρήσει αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές και δεν πρέπει να 

αναλάβει, ή να συστήσει σε τρίτους, ή να πραγματοποιήσει, οποιαδήποτε 

ενέργεια αντίθετη προς αυτό. 

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες και οι τρίτοι πρέπει να εργαστούν προς αυτή την 

κατεύθυνση, για τη διαφύλαξη της πνευματικής ιδιοκτησίας και των 

εμπιστευτικών πληροφοριών που ενδέχεται να περιέλθουν σε αυτούς  για 

επιχειρηματικούς σκοπούς (για παράδειγμα οικονομικά αποτελέσματα, σχέδια, 

τιμές, πληροφορίες ή λίστες πελατών ή προμηθευτών, στοιχεία πωλήσεων, 

στοιχεία κόστους, στρατηγικές πληροφορίες, και γενικά οποιεσδήποτε 

πληροφορίες είναι ιδιωτικές για την Εταιρεία). 

Όταν χρησιμοποιούμε τα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας, πρέπει να 

επιδεικνύουμε ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα εμπιστευτικότητας όσον αφορά την 

προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων ενώ απαγορεύεται η μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χειραγώγηση, με χρήση κάθε τεχνικού διαθέσιμου 

μέσου. 

10. Σύγκρουση Συμφερόντων 

Κάθε υπάλληλος πρέπει να δεσμευτεί να αποφύγει οποιαδήποτε κατάσταση που 

συνεπάγεται σύγκρουση μεταξύ των προσωπικών του συμφερόντων και των 

συμφερόντων της Εταιρείας.  

Οποιαδήποτε σχέση ή σημαντικό οικονομικό συμφέρον υπάρχει με πρόσωπα ή 

εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

σύγκρουση συμφερόντων. 
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11. Σχέσεις  με ανταγωνιστές, πελάτες ή προμηθευτές. 

Σύγκρουση συμφερόντων θα μπορούσε να προκύψει σε οποιαδήποτε περίπτωση 

όπου εργαζόμενος επιδιώκει προσωπικό συμφέρον εις βάρος των συμφερόντων 

της εταιρείας. 

Κάθε εργαζόμενος που θα μπορούσε ενδεχομένως να βρίσκεται σε σύγκρουση 

συμφερόντων οφείλει να ενημερώσει τον άμεσο προϊστάμενό του. 

Ενδεικτικό παράδειγμα, περίπτωση κατά την οποία ένας εργαζόμενος μπορεί να 

εργάζεται ταυτόχρονα για έναν πελάτη, προμηθευτή ή ανταγωνιστή και έχει 

μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον γι’ αυτούς, είτε άμεσα είτε έμμεσα. 

12. Σεβασμός των κανόνων κατά της διαφθοράς και δωροδοκίας  

Απαγορεύεται η πληρωμή, η προσφορά ή η παροχή αδικαιολόγητων 

πλεονεκτημάτων με οποιαδήποτε μορφή, άμεσα ή μέσω μεσάζοντος, σε ιδιώτη ή 

σε εκπρόσωπο δημοσίων αρχών, με σκοπό την ευνοϊκή μεταχείριση ή τον 

επηρεασμό του αποτελέσματος μιας διαπραγμάτευσης ή υποβολής προσφοράς 

στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία.  

Απαγορεύεται αυστηρά η έγκριση, η προσφορά ή η παροχή οποιασδήποτε αξίας 

(π.χ. μετρητά, ισοδύναμα μετρητών, δώρα, φιλανθρωπικές συνεισφορές, 

επιχορηγήσεις, χορηγίες, ταξίδια, επενδύσεις, ψυχαγωγία, καταλύματα, και 

οτιδήποτε άλλο απτό ή άυλο αξίας) σε οποιονδήποτε δημόσιο υπάλληλο με σκοπό 

την απόκτηση ή διατήρηση επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. 

Απαγορεύεται αυστηρά η διαφθορά, η δωροδοκία, το ξέπλυμα χρήματος, η 

υπεξαίρεση ή οποιαδήποτε ακατάλληλη πληρωμή για να επωφεληθεί η εταιρεία 

σε οποιαδήποτε κατάσταση, ανεξάρτητα από το πλαίσιο ή τη γεωγραφική περιοχή. 

13. Πληρωμές, δώρα και πλεονεκτήματα  

Κανένας υπάλληλος δεν μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε παράνομη ή ακατάλληλη 

πληρωμή, ή δώρα ή άλλους τύπους πλεονεκτημάτων από έναν ανταγωνιστή, 

πελάτη ή προμηθευτή ή να τους προσφέρει παρόμοια. Μπορεί να γίνει εξαίρεση 

για δώρα ή προσκλήσεις χαμηλής αξίας που δεν πληρώνονται σε μετρητά και 

συμβαδίζουν με τις τρέχουσες εμπορικές πρακτικές χωρίς να παραβιάζονται νόμοι 

ή κανονισμοί. Απαγορεύεται αυστηρά η διαφθορά, η δωροδοκία, η νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, τα παράνομα ή ακατάλληλα 

μέσα για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, η εξασφάλιση 

ακατάλληλου πλεονεκτήματος. Οποιαδήποτε πληρωμή, ή δώρο που δίνεται σε 

ιδιώτη (μη κυβερνητικός υπάλληλος), άμεσα ή έμμεσα, πρέπει να είναι λογική και 
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συνηθισμένη, όχι πολυτελής ή υπερβολική. Το μέγιστο ποσό επιχειρηματικών 

δώρων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 €. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με 

την επάρκεια μιας επιχειρηματικής πρακτικής, οι υπάλληλοι μπορούν μα 

απευθυνθούν στον προϊστάμενό τους  ή / και στην Ανώτατη Διοίκηση. 

14. Προστασία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

Κάθε εργαζόμενος, πρέπει να προστατεύει και να διατηρεί εμπιστευτικά και 

σωστά τυχόν στρατηγικά, οικονομικά, τεχνικά ή εμπορικά δεδομένα ή έγγραφα 

που δεν είναι δημόσια και των οποίων η αποκάλυψη σε τρίτους θα μπορούσε να 

είναι επιβλαβής για τα συμφέροντα της Εταιρείας. 

15. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  

Οι πληροφορίες που αφορούν οποιοδήποτε άτομο, είτε επαγγελματικές είτε 

εμπλέκονται με την ιδιωτική του ζωή, είναι εμπιστευτικές και πρέπει να υπόκεινται 

σε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την αποτροπή ανακριβούς ή 

ακατάλληλης τροποποίησης ή αποκάλυψης (Προστασία Προσωπικών 

Δεδομένων). Η υποχρέωση διατήρησης της εμπιστευτικότητας ισχύει επίσης για 

τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται για τους συνεργάτες και τους πελάτες 

της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό έχει συνταχθεί σχετικό ενημερωτικό εγχειρίδιο 

το οποίο έχει διανεμηθεί στο σύνολο των εργαζομένων της Εταιρείας. Εναπόκειται 

σε κάθε υπάλληλο της Εταιρείας να σεβαστεί αυτούς τους κανόνες για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων, η δημοσίευση των οποίων μπορεί 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να έχει κυρώσεις για την Εταιρεία.  

Ειδικά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει συνταχθεί ιδιαίτερο 

εγχειρίδιο το οποίο έχει κοινοποιηθεί στους εργαζομένους. 

16. Προστασία περιουσίας και πόρων της Εταιρείας  

Κάθε υπάλληλος είναι υπεύθυνος για τη σωστή χρήση και προστασία των πόρων 

και περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, όπως δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, οικονομικοί πόροι ή μετρητά. Όλοι οι 

πόροι και τα πάγια ενσώματα ή ασώματα της Εταιρείας πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον επαγγελματικό τους σκοπό και μέσα σε 

καθορισμένο πλαίσιο. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωπικούς 

σκοπούς, εκτός εάν έχει δοθεί ρητή εξουσιοδότηση από εξουσιοδοτημένο άτομο 

από τη διοίκηση της Εταιρείας.  

Τα συστήματα επικοινωνίας (κινητά τηλέφωνα, ΗΥ κλπ.) και τα εσωτερικό δίκτυο 

αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και πρέπει να χρησιμοποιούνται 
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αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της της εργασίας που έχει ανατεθεί σε 

κάθε εργαζόμενο. 

Απαγορεύεται η χρήση των τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων 

για παράνομους σκοπούς, όπως για μετάδοση ρατσιστικών ή σεξουαλικών  

μηνυμάτων.  

Κάθε εργαζόμενος οφείλει να φυλάει με ασφάλεια τους σχετικούς κωδικούς 

πρόσβασης και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε παράνομη αναπαραγωγή 

αντιγράφων του λογισμικού που χρησιμοποιείται από την Εταιρεία καθώς και από 

την παράνομη χρήση του εν λόγω λογισμικού. 

Όταν χρησιμοποιούνται πληροφοριακά συστήματα, ο καθένας εργαζόμενος 

πρέπει να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα εμπιστευτικότητας όσον 

αφορά την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων. 

Κάθε υπάλληλος φροντίζει να προστατεύει αυτές τις πληροφορίες από 

οποιαδήποτε ζημιά, αλλοίωση, απάτη, απώλεια ή κλοπή. 

Οι πληροφορίες αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας 

17. Διαφάνεια και ακεραιότητα των πληροφοριών  

Σκοπός της Εταιρείας είναι η διαφάνεια και τα υψηλά πρότυπα ακεραιότητας και 

αξιοπιστίας των οικονομικών, λογιστικών και διαχειριστικών πληροφοριών που 

χρησιμοποιούνται ή κοινοποιούνται. Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει στην 

παραγωγή, σύνταξη, ανάλυση, αρχειοθέτηση δημοσίευση και επικοινωνία αυτών 

των πληροφοριών πρέπει να εκτελεί αυτές τις εργασίες με ειλικρίνεια και 

διαφάνεια. 

18. Εσωτερικός Έλεγχος  

Το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που έχει δημιουργηθεί εντός της Εταιρείας, 

(σεβασμός των νόμων, κανονισμών, πολιτικών ή διαδικασιών, προστασία 

περιουσιακών στοιχείων και αξιόπιστες οικονομικές πληροφορίες) βοηθά στον 

έλεγχο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, της λειτουργικής αποδοτικότητας και 

της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων της.  

Κάθε υπάλληλος της Εταιρείας, πρέπει να συμβάλλει στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του Εσωτερικού Ελέγχου και να συνεργάζεται με τους 

εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελεγκτές, επιδεικνύοντας επιμέλεια και διαφάνεια 

στην ικανοποίηση οποιωνδήποτε αιτημάτων πληροφοριών.  
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Η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει το προσωπικό και τα στελέχη της ανά τακτά 

διαστήματα, να επιτηρεί με κάθε δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο την εφαρμογή 

και την τήρησή της και να πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια και πρακτικές 

ασκήσεις για αυτόν το συγκεκριμένο σκοπό, ειδικά για προσωπικό και τα 

διοικητικά στελέχη της Εταιρείας με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να εκτεθούν σε 

καταστάσεις ενδεχόμενων παραβάσεων της νομοθεσίας, όπως τα άτομα τα οποία 

συναλλάσσονται με δημόσιες αρχές, και δημοσίους υπαλλήλους. 

Νομικές Κυρώσεις  

Ειδικά οι παραβάσεις των κανόνων περί δωροδοκίας και διαφθοράς, πέραν της 

φήμης, επιφέρει τόσο στην εταιρεία όσο και στα άτομα αλλά και στους λήπτες 

(ενεργητική και παθητική δωροδοκία) σημαντικές ποινές.  

Ο Ελληνικός Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019) προβλέπει συγκεκριμένες ποινές. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

Άρθρο 57 

Χρηματική ποινή 

1. Η χρηματική ποινή προσδιορίζεται σε ημερήσιες μονάδες. 

2. ………………… 

3. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις, το ύψος κάθε ημερήσιας 

μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από ένα ευρώ ούτε ανώτερο από εκατό 

ευρώ. 

Άρθρο 236 

Δωροδοκία υπαλλήλου 

1. Όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή μέσω τρίτου, 

οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα, για τον εαυτό του ή για άλλον, για 

ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου σε σχέση με την άσκηση των 

καθηκόντων του, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, τιμωρείται με φυλάκιση έως 

τρία έτη ή χρηματική ποινή. 

2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαλλήλου, 

ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική 

ποινή. 

3. Διευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή 

χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα, αν από αμέλεια δεν 

απέτρεψε πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχο του 
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από την τέλεση προς όφελος της επιχείρησης πράξης των προηγούμενων 

παραγράφων. 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εφαρμόζονται και όταν οι πράξεις 

τελούνται προς: α) λειτουργούς ή άλλους υπαλλήλους με οποιαδήποτε 

συμβατική σχέση οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την 

έδρα του στην Ελλάδα και κάθε δημόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού οργανισμού 

ή φορέα στον οποίο η Ελλάδα είναι μέλος, καθώς και προς κάθε πρόσωπο, 

αποσπασμένο ή όχι, που εκτελεί καθήκοντα τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά 

που εκτελούν οι λειτουργοί ή άλλοι υπάλληλοι ή β) οποιοδήποτε πρόσωπο που 

ασκεί δημόσιο λειτούργημα ή υπηρεσία για ξένη χώρα. Στις περιπτώσεις αυτές 

οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και όταν η πράξη τελείται στην 

αλλοδαπή από ημεδαπό, ακόμα κι αν δεν είναι αξιόποινη κατά τους νόμους 

της χώρας όπου τελεύτηκε. 
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Εν κατακλείδι 

 Ο παρόν κώδικας δίνει τις βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούν όλοι οι 

εργαζόμενοι της Εταιρείας.  

 Η εφαρμογή έντιμων, ηθικών υπεύθυνων και δεοντολογικών πρακτικών στις 

καθημερινές μας δραστηριότητες αντανακλά, στην εικόνα της Εταιρείας. 

 Κανένας Κανονισμός, Νόμος η Κώδικας, δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

αναγκαστικά και χωρίς τη συμβολή όλων των μερών – μελών της Εταιρείας. 

 Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Εταιρικής Συμμόρφωσης, δίνει μόνο τις βασικές 

κατευθύνσεις.  

 Η εφαρμογή του σε όλα τα επίπεδα επαφίεται στην εντιμότητα, στο αίσθημα 

ευθύνης και στην ηθική του καθενός μας. 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ 


