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Ειςαγωγι  

 
Ο Κϊδικασ Δεοντολογίασ τθσ Εταιρίασ, μαηί με τουσ κανόνεσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ και τισ πολιτικζσ που 

εφαρμόηονται, προςδιορίηουν το πλαίςιο τθσ επιχειρθματικισ λειτουργίασ τθσ. O Κϊδικασ ζχει βαςιςτεί ςτισ 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του διεκνοφσ προτφπου ISO 26000 για τθν Κοινωνικι Τπευκυνότθτα κακϊσ και ςτισ 

10 αρχζσ του Οικουμενικοφ υμφϊνου του ΟΗΕ (UN Global Compact), το οποίο ζχει ωσ ςτόχο να 

ευκυγραμμίςει τισ επιχειριςεισ με τισ 10 παγκόςμια αποδεκτζσ αρχζσ ςτουσ τομείσ των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων, των ςυνκθκϊν εργαςίασ, του περιβάλλοντοσ και τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ. 

Επιπρόςκετα ςτον Κϊδικα Δεοντολογίασ τθσ Εταιρίασ ζχουν λθφκεί υπόψθ και οι Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ του 

ΟΑΑ για τισ Πολυεκνικζσ Επιχειριςεισ. 

 

Ο Κϊδικασ Δεοντολογίασ τθσ Εταιρίασ περιλαμβάνει τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ, κανόνεσ και αξίεσ που 

διαμορφϊνουν το πλαίςιο των εταιρικϊν δραςτθριοτιτων και κακορίηουν τθν κακθμερινι μασ ςυμπεριφορά 

και πρακτικι. Σο ςφνολο αυτό των κανόνων και αρχϊν περιγράφει τθ ςυμπεριφορά που αναμζνουμε από τουσ 

ανκρϊπουσ μασ, κακϊσ επίςθσ και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ 

μασ με τουσ πελάτεσ, τουσ προμθκευτζσ και άλλουσ ςυνεργάτεσ μασ. 

 

Η Εταιρία επιχειρεί πάντα ςφμφωνα με το εκάςτοτε πλαίςιο νόμων, κανονιςμϊν και εςωτερικϊν πολιτικϊν. 

Παρόλα αυτά κακϊσ αναγνωρίηουμε ότι το νομοκετικό πλαίςιο δεν δφναται να προβλζπει κάκε 

επιχειρθματικι ςυμπεριφορά, κεωροφμε ςθμαντικό για όλουσ τουσ πελάτεσ, τουσ προμθκευτζσ, τουσ 

ανκρϊπουσ μασ, και τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετόχουσ, να κατανοιςουν πλιρωσ αυτό που αντιπροςωπεφουμε 

και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργοφμε. 

 

Ο ςυνδυαςμόσ του Κώδικα Δεοντολογίασ με τισ Αρχζσ και Αξίεσ τθσ Εταιρίασ 
αποτελοφν τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ εμπιςτοςφνθσ, θ οποία διαδραματίηει 
βαςικό ρόλο ςτθ βιώςιμθ επιχειρθματικι επιτυχία μασ. 
 
Σκοπόσ 

Η κακιζρωςθ ενόσ Κϊδικα Δεοντολογίασ, ο οποίοσ να ςυμβάλλει ςτθν περαιτζρω προϊκθςθ τθσ θκικισ 

ακεραιότθτασ, τθσ τιμιότθτασ, τθσ διαφάνειασ, κακϊσ και τθσ ορκισ επαγγελματικισ ςυμπεριφοράσ ςε όλεσ 

τισ βακμίδεσ ιεραρχίασ τθσ Εταιρίασ. εβόμαςτε και τθροφμε τον Κϊδικα Δεοντολογίασ ςτισ ςυνεργαςίεσ μασ 

με όλουσ τουσ ςυμμετόχουσ, κακϊσ και τουσ νόμουσ και το ρυκμιςτικό πλαίςιο τόςο των χωρϊν που 
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λειτουργοφμε όςο και των διεκνϊν κανόνων και πρωτοβουλιϊν. 

 

Πεδίο Εφαρμογισ 

Ο Κϊδικασ Δεοντολογίασ και οι ςχετικζσ με αυτόν διαδικαςίεσ και μζτρα, ιςχφουν για όλουσ τουσ 

εργαηόμενουσ, υπαλλιλουσ, ςτελζχθ, και τθν ανϊτατθ διοίκθςθ τθσ ωλθνουργεία Κορίνκου και των 

κυγατρικϊν τθσ.  

Επίςθσ, ενκαρρφνουμε τουσ υπεργολάβουσ, προμθκευτζσ, ςυνεργάτεσ, ςυμβοφλουσ και άλλουσ 

επαγγελματικοφσ εταίρουσ μασ να ςζβονται τισ αρχζσ του Οικουμενικοφ υμφϊνου του ΟΗΕ και να 

υιοκετιςουν τισ αρχζσ που περιλαμβάνονται ςτον Κϊδικα Δεοντολογίασ τθσ Εταιρίασ μασ. 
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1. Οι Αρχζσ μασ 

Ακεραιότητα - Εταιρική Κοινωνική Ευθφνη 
εβόμαςτε τουσ νόμουσ και το ρυκμιςτικό πλαίςιο τθσ χϊρασ, κακϊσ και τισ διεκνείσ δεςμεφςεισ και 

πρωτοβουλίεσ εταιρικισ υπευκυνότθτασ και δροφμε με υψθλό αίςκθμα ευκφνθσ και δεοντολογίασ. 

Αναγνωρίηουμε τθν υποχρζωςθ που ζχουμε να λειτουργοφμε με αςφάλεια, να προςτατεφουμε το περιβάλλον 

και να υποςτθρίηουμε τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιοφμαςτε. Επενδφουμε και 

ςυμβάλλουμε ενεργά ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ για όλουσ, εντόσ και εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ. 

Δζςμευςη  
Είμαςτε υπεριφανοι και αναλαμβάνουμε προςωπικι ευκφνθ για τθν επίτευξθ αποτελεςμάτων υψθλϊν 

προδιαγραφϊν, οικοδομϊντασ παράλλθλα, μακροχρόνιεσ ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ και τουσ προμθκευτζσ μασ. 

Εςτιάηουμε ςτθν υγεία και τθν αςφάλεια των ανκρϊπων μασ και παρζχουμε ζνα περιβάλλον εργαςίασ που 

παρακινεί τουσ εργαηόμενουσ μασ να είναι παραγωγικοί, προςανατολιςμζνοι ςτθν επίτευξθ του 

αποτελζςματοσ, κακϊσ και να διαχειρίηονται τθν προςωπικι τουσ βελτίωςθ με ηιλο και ακεραιότθτα. 

Εςτίαςη ςτα Αποτελζςματα 
Εςτιάηουμε ςτθν επίτευξθ λφςεων υψθλϊν προδιαγραφϊν για τουσ πελάτεσ μασ, αποτελεςματικά και 

αξιόπιςτα. Επιδεικνφουμε αποφαςιςτικότθτα και εμπιςτοςφνθ ςτισ δυνατότθτεσ μασ ϊςτε να 

μεγιςτοποιιςουμε τθν παραγωγικότθτα και τθν επιχειρθματικι αριςτεία, ενϊ ταυτόχρονα μεγιςτοποιοφμε 

τθν αξία προσ τουσ μετόχουσ. 

Τεχνολογική Πρωτοπορία και Καινοτομία  

Εςτιάηουμε ςτθν τεχνολογικι εξειδίκευςθ με ςκοπό τθ ςυνεχι επίτευξθ αποτελεςμάτων υψθλισ ποιότθτασ 

και λφςεων προςτικζμενθσ αξίασ. Αναπτφςςουμε ζνα περιβάλλον ςυνεχοφσ μάκθςθσ και επενδφουμε ςτθν 

Ζρευνα και Ανάπτυξθ, ςτισ τεχνολογίεσ αιχμισ, ςτο ςφγχρονο εξοπλιςμό και ςε τεχνογνωςία, με ςκοπό τθν 

προαγωγι καινοτόμων ιδεϊν, ζτςι ϊςτε θ Εταιρία να είναι ςυνεχϊσ μπροςτά. 

Ομαδικό Πνεφμα 

Νιϊκουμε υπεριφανοι που δουλεφουμε ομαδικά και ςυνεργαηόμαςτε, υποςτθρίηοντασ ο ζνασ τον άλλον για 

να επιτφχουμε κοινοφσ ςτόχουσ, είτε ωσ μζλθ ομάδασ, είτε ωσ υπεφκυνοι ομάδασ. Επιλζγουμε να δουλεφουμε 

ομαδικά, αξιοποιϊντασ τισ δεξιότθτεσ, τισ ιδζεσ και τισ απόψεισ όλων, με τον καλφτερο δυνατό τρόπο. 

Εργαηόμαςτε όλοι προσ όφελοσ τθσ Εταιρίασ και αιςκανόμαςτε όλοι ςυνυπεφκυνοι. 

Αξιοκρατία 
Ενεργοφμε με δικαιοςφνθ και διαφάνεια ςε όλεσ τισ ςχζςεισ μασ. Διακρίνουμε τθν προςωπικότθτα και τισ 

ικανότθτεσ των ανκρϊπων και τουσ τοποκετοφμε ςτθ κζςθ όπου κα ςυνειςφζρουν ςτο μζγιςτο βακμό και κα 

μποροφν να αναγνωριςτοφν. 

κεπτόμαςτε, πράττουμε και επικοινωνοφμε ςυνεχϊσ με ςυνζπεια και ακεραιότθτα. 
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2. Ακεραιότθτα και Πρότυπα Ηκικισ 

 
Η Εταιρία δεςμεφεται να λειτουργεί με ακεραιότθτα. Ακολουκοφμε θκικζσ επιχειρθματικζσ πρακτικζσ και 

διεξάγουμε τισ δραςτθριότθτεσ μασ με διαφάνεια και αξιοπιςτία. Πιςτεφουμε πωσ θ ανάπτυξθ και θ επιτυχία 

τθσ Εταιρίασ πρζπει να βαςίηεται ςτθν υπεροχι των προϊόντων και των υπθρεςιϊν τθσ. Η δωροδοκία ι κάκε 

άλλθ πρακτικι διαφκοράσ απαγορεφονται ρθτά ςτισ εταιρίεσ μασ. Δεν ανεχόμαςτε τθ διαφκορά, το ξζπλυμα 

χριματοσ, τθ δωροδοκία ι άλλθ ανικικθ ι παράνομθ δραςτθριότθτα. Οι επιδόςεισ μασ και θ 

ανταγωνιςτικότθτά μασ αναπτφςςονται αποκλειςτικά και μόνο μζςω νόμιμων πρακτικϊν.  

 

Δϊρα, Προςκλήςεισ και άλλεσ Δωρεζσ 

χετικά με τυχόν δϊρα, δωρεζσ, φιλοδωριματα ι προςφορζσ με τθ μορφι δϊρων εξαςφαλίηουμε αυςτθρά 

και μζςω διαδικαςιϊν, ότι δεν προκφπτει καμία περίπτωςθ κακοικειασ ι ανάρμοςτθσ ςυμπεριφοράσ. 

Απαγορεφεται αυςτθρά θ αποδοχι δϊρων, δωρεϊν που μποροφν να αμφιςβθτιςουν τθν ακεραιότθτά μασ ι 

φαίνεται ότι επθρεάηουν τισ επαγγελματικζσ μασ αποφάςεισ. 

 
Χορηγίεσ και Δωρεζσ 

το πλαίςιο τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ, πραγματοποιοφμε χορθγίεσ για κοινωνικοφσ και 

ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ ι προκειμζνου να υποςτθρίξουμε κοινωνικζσ δράςεισ που προάγουν τθν εκπαίδευςθ, 

τον πολιτιςμό, τον ακλθτιςμό και τθν ορκι περιβαλλοντικι ςυμπεριφορά. 

 
Πρόληψη Διαφθοράσ 

Η διαφκορά απαγορεφεται από τισ διεκνείσ ςυνκικεσ, τθν εκνικι νομοκεςία και τον Εςωτερικό Κανονιςμό 

μασ. ε ςυμμόρφωςθ με τουσ νόμουσ κατά τθσ διαφκοράσ και τθσ δωροδοκίασ ςτισ χϊρεσ ςτισ οποίεσ 

δραςτθριοποιοφμαςτε, δεν επιτρζπουμε καμία μορφι δωροδοκίασ ανάμεςα ςτουσ εργαηόμενουσ, 

επαγγελματικοφσ εταίρουσ ι οποιαδιποτε άλλθ επαγγελματικι πρακτικι, θ οποία κα μποροφςε να 

δθμιουργιςει τθν εντφπωςθ ανάρμοςτθσ επιρροισ.  

 

Ξζπλυμα Χρήματοσ 

Δεν ανεχόμαςτε κανενόσ είδουσ δραςτθριότθτα που μπορεί να ςχετίηεται με ξζπλυμα χριματοσ ι παράνομθ 

χρθματοδότθςθ και ςυμμορφωνόμαςτε πλιρωσ με όλουσ τουσ ςχετικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ, ςτισ χϊρεσ 

τισ οποίεσ δραςτθριοποιοφμαςτε. υμμετζχουμε ςτθ διεκνι μάχθ ενάντια ςτο ξζπλυμα χριματοσ και 

εφαρμόηουμε κατάλλθλα μζτρα ϊςτε να ςυμμορφωνόμαςτε πλιρωσ με τισ ςχετικζσ διατάξεισ. 
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Πρόληψη τησ Απάτησ 

Είμαςτε αποφαςιςμζνοι να διατθριςουμε μια κουλτοφρα θκικισ ςυμπεριφοράσ, ενάντια ςτθν απάτθ και τθ 

διαφκορά. Ωσ επακόλουκο, δεςμευόμαςτε να κακορίηουμε τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι εργαηόμενοι και 

άλλοι ςυμμζτοχοι μποροφν να εκφράςουν τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ ςχετικά με υποψία απάτθσ ι 

διαφκοράσ.  

Η Ανϊτερθ Διοίκθςθ ζχει τθ βαςικι ευκφνθ για τθν πρόλθψθ, παρακολοφκθςθ, και λιψθ δράςεων ςε 

περίπτωςθ απάτθσ και ενδεχόμενθσ κακόβουλθσ ςυμπεριφοράσ και θ Επιτροπι Ελζγχου αςκεί εποπτικό ρόλο. 

Η Ανϊτερθ Διοίκθςθ ορίηει, εφαρμόηει και παρακολουκεί τισ κατάλλθλεσ λειτουργίεσ, μθχανιςμοφσ, πολιτικζσ, 

διαδικαςίεσ και δικλίδεσ αςφαλείασ, που ζχουν ςχεδιαςτεί με ςτόχο τθν αξιολόγθςθ, πρόλθψθ, και 

αποκατάςταςθ κεμάτων που ςχετίηονται με απάτθ και κακόβουλθ ςυμπεριφορά. Οι Διευκφνςεισ και τα 

Σμιματα οφείλουν να εφαρμόηουν τισ διαδικαςίεσ και τισ δικλίδεσ αςφαλείασ και να αναφζρουν τυχόν 

παρανοιςεισ ςχετικά με τθν εφαρμογι και τα αποτελζςματά τουσ.  

 

3. Συμμόρφωςθ  

Όλοι οι εργαηόμενοι, υπάλλθλοι, διευκυντζσ αλλά και άλλα πρόςωπα που ενεργοφν εκ μζρουσ τθσ Εταιρίασ 

αναμζνεται να ςυμμορφϊνονται με το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο και τουσ κανόνεσ και να τθροφν τουσ 

επιβαλλόμενουσ περιοριςμοφσ. Όλοι οι εργαηόμενοι είναι προςωπικά υπεφκυνοι για τθν τιρθςθ του νόμου 

και του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ τθσ Εταιρίασ. Κφρια προτεραιότθτα τθσ Εταιρίασ αποτελεί ο 

ςεβαςμόσ των νομοκετθμζνων διατάξεων και εςωτερικϊν οδθγιϊν, όπωσ επίςθσ και θ επακόλουκθ 

νομοταγισ και ορκι ςυμπεριφορά. ε περίπτωςθ φπαρξθσ αντίκεςθσ μεταξφ του νόμου και των αρχϊν που 

περιζχονται ςτον παρόντα Κϊδικα, ο νόμοσ υπεριςχφει. 

 

4. Σφγκρουςθ Συμφερόντων 

Εργαηόμενοι και μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου οφείλουν να διεξάγουν τισ προςωπικζσ τουσ αλλά και τισ 

τυχόν άλλεσ εξωτερικζσ δραςτθριότθτεσ τουσ με τζτοιο τρόπο που δεν ςυγκροφεται ι δεν φαίνεται να 

ςυγκροφεται με τα ςυμφζροντα τθσ Εταιρίασ. ε περίπτωςθ που προκφψει κζμα ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, 

κα πρζπει άμεςα να γίνει αναφορά από το εμπλεκόμενο πρόςωπο ςτον /ςτθν άμεςο/θ προϊςτάμενό/θ 

του/τθσ. Επιπλζον, όλοι οι εργαηόμενοι πρζπει να ενθμερϊνουν τον προϊςτάμενό τουσ για ενδεχόμενθ ςχζςθ 

με άτομα ι εταιρίεσ με τισ οποίεσ θ ωλθνουργεία Κορίνκου ζχει επαγγελματικζσ ςυναλλαγζσ και κα 

μποροφςαν να οδθγιςουν ςε ςφγκρουςθ ςυμφερόντων. τισ ςχζςεισ αυτζσ περιλαμβάνονται δεςμοί αίματοσ 

ι εξ αγχιςτείασ, ςυνεργαςία ι επενδφςεισ. 
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5. Σχζςεισ με τουσ Επαγγελματικοφσ Εταίρουσ 

Οι ςχζςεισ τθσ Εταιρίασ με τουσ επαγγελματικοφσ τθσ εταίρουσ χαρακτθρίηονται από δικαιοςφνθ. Η 

ωλθνουργεία Κορίνκου δε κα προςφζρει ςε πελάτεσ, πικανοφσ πελάτεσ, κυβερνιςεισ, κυβερνθτικοφσ φορείσ 

ι ςε οποιουςδιποτε αντιπροςϊπουσ των παραπάνω, τυχόν ανταμοιβζσ ι οφζλθ κατά παράβαςθ είτε τθσ 

ιςχφουςασ νομοκεςίασ είτε γενικά αποδεκτϊν επιχειρθματικϊν πρακτικϊν. Οι εργαηόμενοι τθσ Εταιρίασ δεν 

πρζπει να δζχονται πλθρωμζσ, δϊρα ι άλλθ μορφι αμοιβϊν από τρίτουσ που κα μποροφςαν να επθρεάςουν 

ι να φανοφν ότι επθρεάηουν τθν αντικειμενικότθτά τουσ ςτθ λιψθ επαγγελματικϊν αποφάςεων. 

Αναμζνουμε επίςθσ από τουσ επαγγελματικοφσ μασ εταίρουσ να ςζβονται το νόμο, τα γενικϊσ αποδεκτά 

πρότυπα κοινωνικισ ευκφνθσ και τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ και αξίεσ μασ, όπωσ περιγράφονται ςτον παρόντα 

Κϊδικα.  

 

6. Διαχείριςθ Πλθροφοριών 

 

Προςταςία Δεδομζνων 

ε όλεσ τισ επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ, εγγυόμαςτε τθν προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ, ςε ςυμμόρφωςθ με το 

εφαρμοςτζο δίκαιο. Κάκε επιχειρθματικι ι εμπορικι πλθροφορία, εμπορικά μυςτικά, αλλά και άλλεσ 

αποκλειςτικζσ πλθροφορίεσ για τθν Εταιρία, ςυμβόλαια, ζργα, οικονομικά ςτοιχεία, πελάτεσ, προμθκευτζσ και 

ςυνεργάτεσ πρζπει να διαχειρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ. Πλθροφορίεσ τζτοιου είδουσ δεν κα 

πρζπει να αποκαλφπτονται ςε πρόςωπα ι οργανιςμοφσ εκτόσ τθσ Εταιρίασ ι ςε εργαηόμενουσ τθσ Εταιρίασ 

που δεν διακζτουν τθν κατάλλθλθ εξουςιοδότθςθ.   

Οι εργαηόμενοι ςτθν ωλθνουργεία Κορίνκου, κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ ςτθν Εταιρία αλλά και μετά 

το πζρασ αυτισ, δεν πρζπει να αποκαλφπτουν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςε τρίτουσ αλλά κα πρζπει να 

διαχειρίηονται με μζγιςτθ διακριτικότθτα τισ επιχειρθματικζσ και εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ.  

 

Η ωλθνουργεία Κορίνκου αποτελεί ειςθγμζνθ Εταιρία και επακόλουκα υπόκειται ςε ςυγκεκριμζνουσ 

κανονιςμοφσ ςχετικά με τθ δθμοςιοποίθςθ πλθροφοριϊν και τθν εκμετάλλευςθ διαβακμιςμζνων 

πλθροφοριϊν. 

 

Εςωτερική Πληροφόρηςη  

Η εςωτερικι πλθροφόρθςθ περιλαμβάνει όλεσ τισ μθ δθμόςιεσ πλθροφορίεσ, τισ οποίεσ οι επενδυτζσ κα 
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κεωροφςαν ςθμαντικζσ ςτθ- λιψθ επενδυτικϊν αποφάςεων. Η διαχείριςθ τζτοιων πλθροφοριϊν πρζπει να 

γίνεται με αυςτθρι εμπιςτευτικότθτα και δεν πρζπει να είναι προςβάςιμεσ ςε τρίτουσ. Απαγορεφεται θ 

απόκτθςθ, πϊλθςθ ι ειςιγθςθ για αγορά ι πϊλθςθ αξιόγραφων βαςιηόμενων ςε διαβακμιςμζνεσ 

πλθροφορίεσ. 

 

Αςφάλεια Πληροφοριακϊν Συςτημάτων 

Η διακεςιμότθτα και ακεραιότθτα των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων τθσ Εταιρίασ είναι κεμελιϊδουσ 

ςθμαςίασ. Προςωπικά και επαγγελματικά δεδομζνα προςτατεφονται ενάντια ςε μθ εξουςιοδοτθμζνθ 

πρόςβαςθ, απϊλεια, ι χειραγϊγθςθ με χριςθ κάκε τεχνικοφ διακζςιμου μζςου, με βάςθ το εφαρμοςτζο 

Εκνικό Δίκαιο.  

 

7. Προςταςία των Περιουςιακών Στοιχείων τθσ Εταιρίασ  

Οι εργαηόμενοι απαιτείται να διαχειρίηονται τα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ Εταιρίασ με υπευκυνότθτα και να τα 

προςτατεφουν ενάντια ςε απϊλεια, βλάβθ, κλοπι, λανκαςμζνθ ι μθ εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ. Οι εργαηόμενοι 

επίςθσ απαιτείται να ςζβονται τα υλικά αλλά και άυλα περιουςιακά ςτοιχεία των ςυνεργατϊν τθσ Εταιρίασ.  

 

8. Θεμιτζσ Εμπορικζσ Πρακτικζσ 

Δεςμευόμαςτε να λειτουργοφμε ςτο πλαίςιο ελεφκερου και κεμιτοφ ανταγωνιςμοφ. Η ανταγωνιςτικι μασ 

κζςθ βαςίηεται αποκλειςτικά ςε παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν επαγγελματικι μασ επιτυχία, ειδικότερα 

ςτθν ικανότθτα καινοτομίασ που μασ διακρίνει, ςτθν ποιότθτα, αποδοτικότθτα, αξιοπιςτία και ςτθ δικαιοςφνθ. 

Επομζνωσ, οφείλουμε να ςυμμορφωνόμαςτε με τθν αντιμονοπωλιακι νομοκεςία κατά τισ ςυνδιαλλαγζσ μασ 

με ανταγωνιςτζσ, επαγγελματικοφσ ςυνεργάτεσ και πελάτεσ.  

 

Όλοι οι εργαηόμενοί μασ υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ περί 

μονοπωλίου και ανταγωνιςμοφ. Η ωλθνουργεία Κορίνκου απαγορεφει κάκε ςυμπεριφορά που ςτοχεφει ι 

αποτελεί εμπόδιο, περιοριςμό ι αλλοίωςθ του ελεφκερου και δίκαιου ανταγωνιςμοφ.  

 

9. Ανκρώπινα Δικαιώματα και Εργαςιακζσ Πρακτικζσ  

 

εβόμαςτε και υποςτθρίηουμε τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα ανκρϊπινα δικαιϊματα. Η ωλθνουργεία 

Κορίνκου, εντόσ τθσ ςφαίρασ επιρροισ τθσ υποςτθρίηει και ςζβεται τθν προςταςία των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων και εξαςφαλίηει ότι αποφεφγεται οποιοδιποτε είδοσ παραβίαςθσ ι καταπάτθςισ τουσ. Ανάμεςα 
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ςτα άλλα περιλαμβάνονται θ αποφυγι τθσ παιδικισ και καταναγκαςτικισ εργαςίασ, θ τιρθςθ των αρχϊν για 

αποφυγι διακρίςεων ςτον εργαςιακό χϊρο, το δικαίωμα τθσ ελευκερίασ του ςυνδικαλιςμοφ και τθσ 

ςυνάκροιςθσ και το δικαίωμα τθσ ςυλλογικισ διαπραγμάτευςθσ. 

 

Αποφυγή Διακρίςεων 

Η ωλθνουργεία Κορίνκου προςλαμβάνει, αξιολογεί και διοικεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να αποφεφγονται 

διακρίςεισ οι οποίεσ ςχετίηονται με τθ φυλι, το γζνοσ, τθ κρθςκεία, τθν θλικία, ενδεχόμενθ αναπθρία, το 

ςεξουαλικό προςανατολιςμό, τθν εκνικότθτα, τισ πολιτικζσ πεποικιςεισ, το ςυνδικαλιςμό, τθν κοινωνικι ι τθν 

εκνικι προζλευςθ. Επιπρόςκετα, ενκαρρφνεται θ διαφορετικότθτα ςε κάκε επίπεδο ςτον εργαςιακό χϊρο. 

 

Ιςότητα και Ίςεσ Ευκαιρίεσ 

Δεν ανεχόμαςτε οποιοδιποτε είδοσ φυλετικισ διάκριςθσ ι διακρίςεισ που ςχετίηονται με το γζνοσ, τθ 

κρθςκεία, τθν θλικία, τθν εκνικότθτα, τθν κοινωνικι ι εκνικι προζλευςθ, τθν αναπθρία, τισ πεποικιςεισ, τον 

ςεξουαλικό προςανατολιςμό, ι τον ςυνδικαλιςμό. Οι αρχζσ αυτζσ ιςχφουν και εφαρμόηονται ξεκινϊντασ από 

τθν πρόςλθψθ νζων εργαηομζνων, κακϊσ και ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςυνεργαςίασ και επαγγελματικισ 

εξζλιξθσ των ανκρϊπων μασ. Οι μόνοι παράγοντεσ που λαμβάνονται υπόψθ είναι: θ εμπειρία, θ 

προςωπικότθτα, θ αποδοτικότθτα, οι ικανότθτεσ και τα προςόντα του κάκε εργαηομζνου. 

 

Καταναγκαςτική ή Παιδική Εργαςία 

Είμαςτε αντίκετοι ςε κάκε μορφι καταναγκαςτικισ και παιδικισ εργαςίασ. Όλεσ οι εργαςίεσ που 

πραγματοποιοφνται ςτθν Εταιρία πρζπει να είναι εκελοντικζσ. Καμία μορφι εξαναγκαςμοφ, επιβολισ ι 

παιδικισ εργαςίασ δεν γίνεται ανεκτι ςτθν ωλθνουργεία Κορίνκου. Σο κατϊτερο όριο θλικίασ απαςχόλθςθσ 

είναι τα 18 ζτθ. 

 

Παρενόχληςη 

υνεργαηόμαςτε προσ εφρεςθ λφςεων που κα ωφελοφν τόςο τθν Εταιρία όςο και τουσ εργαηόμενουσ και 

ςυνεργάτεσ μασ. Απαγορεφεται κάκε είδοσ παρενόχλθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των μορφϊν 

ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ και παρενόχλθςθσ κάκε άλλθσ νομικά προςτατευόμενθσ κατθγορίασ), 

εκφοβιςμοφ, αγζνειασ ι αςζβειασ κακϊσ και άςεμνα ςχόλια. Επίςθσ, θ ωλθνουργεία Κορίνκου απαγορεφει 

κάκε μορφι απειλισ ι βίασ ςτο πλαίςιο των επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων εντόσ ι εκτόσ των 

εγκαταςτάςεων τθσ Εταιρίασ. 
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10. Υγεία και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία 

Η ωλθνουργεία Κορίνκου εξαςφαλίηει ότι όλοι οι εργαηόμενοι και επαγγελματικοί ςυνεργάτεσ που 

απαςχολοφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ, εργάηονται ςε ζνα υγιζσ και αςφαλζσ εργαςιακό περιβάλλον, 

ςφμφωνα με τα διεκνι αναγνωριςμζνα πρότυπα (OHSAS 18001). Η Εταιρία παρακολουκεί και ελζγχει τουσ 

ςχετικοφσ κινδφνουσ και λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα προλθπτικά μζτρα κατά των ατυχθμάτων και των 

επαγγελματικϊν αςκενειϊν. Όλοι οι εργαηόμενοι εκπαιδεφονται κατάλλθλα και ςυςτθματικά ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ επάρκεια των γνϊςεϊν τουσ ςε κζματα Τγείασ και Αςφάλειασ. 

 

11. Προςταςία του Περιβάλλοντοσ  

τόχο μασ αποτελοφν θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ επίδραςθσ ςτο περιβάλλον, θ ςυνεχισ βελτίωςθ τθσ 

περιβαλλοντικισ μασ απόδοςθσ και θ προαγωγι τθσ περιβαλλοντικισ υπευκυνότθτασ ςτθν κουλτοφρα μασ. Η 

Εταιρία ακολουκεί τθν Αρχι τθσ Πρόλθψθσ ςτισ περιβαλλοντικζσ προκλιςεισ, αναλαμβάνοντασ πρωτοβουλίεσ 

για τθν προϊκθςθ τθσ γενικότερθσ περιβαλλοντικισ υπευκυνότθτασ, ενκαρρφνοντασ τθν ανάπτυξθ και 

ενςωμάτωςθ φιλικϊν προσ το περιβάλλον τεχνολογιϊν. Η Εταιρία εφαρμόηει και είναι πιςτοποιθμζνθ 

ςφμφωνα με διεκνϊσ αναγνωριςμζνα περιβαλλοντικά πρότυπα (ISO 14001). ε τακτικι βάςθ ελζγχουμε, 

παρακολουκοφμε και δθμοςιεφουμε ςτοιχεία για τθν περιβαλλοντολογικι απόδοςθ μασ, δίνοντασ ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτθν αξιολόγθςθ ενδεχόμενων κινδφνων που ςχετίηονται με υφιςτάμενα ι μελλοντικά προϊόντα και 

λειτουργίεσ.  

 
 

12. Επικοινωνία με τουσ Συμμετόχουσ 

Η ωλθνουργεία Κορίνκου ενκαρρφνει τθν φπαρξθ ςυνεχοφσ διαλόγου με όλουσ τουσ ςυμμετόχουσ. Η 

μακροπρόκεςμθ κερδοφορία και βιωςιμότθτα τθσ Εταιρίασ εξαρτάται από τον προλθπτικό και 

εποικοδομθτικό διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ. Παρουςιάηουμε ανοιχτά τθν ιδεολογία μασ ϊςτε να 

ενιςχφςουμε το διάλογο μαηί τουσ και αναμζνουμε ανάλογθ ςτάςθ από τουσ ίδιουσ.  

 

Δεςμευόμαςτε ςτθν ανάπτυξθ και διατιρθςθ αμφίδρομθσ και ςυνεχοφσ επικοινωνίασ με τουσ ςυμμετόχουσ 

μασ ϊςτε να αναγνωρίηουμε και να καταγράφουμε τισ ανάγκεσ και προςδοκίεσ τουσ. Η ανάπτυξθ ςχζςεων 

αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ με τουσ ςυμμετόχουσ ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτθν επίτευξθ των εταιρικϊν ςτόχων 

μασ ςτο πλαίςιο τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ. 
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13. Χρθματοοικονομικι και μθ Χρθματοοικονομικι   

 Πλθροφόρθςθ 

Η ακεραιότθτα των οικονομικϊν αναφορϊν είναι κρίςιμθ για τθ διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ όπωσ και για τθν ορκι 

και ακριβι γνωςτοποίθςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ. Όλεσ οι οικονομικζσ ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρίασ 

καταγράφονται και δθμοςιεφονται πάντα ςε ςυμφωνία με γενικά αποδεκτά λογιςτικά πρότυπα και αρχζσ ενϊ 

τα λογιςτικά αρχεία παρουςιάηουν με ορκό και όχι παραπλανθτικό τρόπο τθν φφςθ των ςυναλλαγϊν. Η 

ωλθνουργεία Κορίνκου παρακζτει ζγκαιρα, αλθκι ςτοιχεία που χαρακτθρίηονται από διαφάνεια, ςυνάφεια, 

περιεκτικότθτα και ορκότθτα.  

 

Η λιψθ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν δεδομζνων, αρχείων και αναφορϊν πρζπει να είναι αξιόπιςτθ, ορκι και 

ολοκλθρωμζνθ. Περιμζνουμε από τουσ εργαηόμενουσ και τουσ υπαλλιλουσ που επιμελοφνται των λογιςτικϊν 

αναφορϊν να επιδεικνφουν τθ μζγιςτθ προςοχι ςε κάκε διαδικαςία όπωσ και να ακολουκοφν τα διεκνι 

πρότυπα, ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ γενικά αποδεκτζσ αρχζσ λογιςτικισ. 

 

14. Υπευκυνότθτα Διευκυντών και Εργαηομζνων 

Αποτελεί ευκφνθ των διευκυντϊν τθσ ωλθνουργεία Κορίνκου να κοινοποιοφν και να προωκοφν το 

περιεχόμενο και το πνεφμα του παρόντοσ Κϊδικα εντόσ των επαγγελματικϊν τουσ μονάδων αλλά και να 

ενκαρρφνουν τουσ εργαηομζνουσ να ενθμερϊνουν ςχετικά με τυχόν ςυμπεριφορζσ οι οποίεσ δεν 

ςυμμορφϊνονται με αυτζσ τισ αρχζσ. Ρθτι ι ςιωπθρι αποδοχι αμφιςβθτοφμενων ενεργειϊν δεν κα γίνεται 

αποδεκτι. 

Παρζχονται τακτικά ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα ςε ςυγκεκριμζνα αντικείμενα για όλουσ τουσ 

εργαηόμενουσ (όπωσ τθν ευκφνθ για τθν ποιότθτα του προϊόντοσ, τθν καταπολζμθςθ των μονοπωλίων, τθν 

εργαςία, τθν απαςχόλθςθ και τθν περιβαλλοντικι νομοκεςία) κακϊσ και ςε επιλεγμζνεσ κρίςιμεσ περιοχζσ 

(όπωσ πωλιςεισ και προμικειεσ). 

Επιπλζον, ο Κϊδικασ Δεοντολογίασ δθμοςιεφεται και διανζμεται ςε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ και αναρτάται 

ςτο εςωτερικό δίκτυο και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρίασ. Οι εργαηόμενοι λαμβάνουν εκπαίδευςθ για τον 

Κϊδικα Δεοντολογίασ με ςκοπό τθν περαιτζρω κατανόθςι του.  

 

15. Καταγγελία Παραβιάςεων 

Όλοι οι εργαηόμενοι ζχουν το δικαίωμα να αναφζρουν ςτουσ προϊςταμζνουσ τουσ περιπτϊςεισ όπου φαίνεται 
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ότι παραβιάηεται το περιεχόμενο του Κϊδικα Δεοντολογίασ. Οι Διευκυντζσ ι τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου οφείλουν να απευκυνκοφν άμεςα ςτθν Επιτροπι Ελζγχου, ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ. Η παραπάνω 

γνωςτοποίθςθ μπορεί επίςθσ να γίνει ανϊνυμα, ςε ςυμφωνία με τισ ιςχφουςεσ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ. Η 

Επιτροπι Ελζγχου λαμβάνει όλεσ τισ αναφορζσ που ςχετίηονται με παραβιάςεισ του παρόντα Κϊδικα. Σα 

πρόςωπα που αναφζρουν τισ παραβιάςεισ καλι τθ πίςτθ δε κα υπόκεινται ςε οποιουδιποτε είδουσ 

αντίποινα. Οι αναφορζσ κα εξετάηονται, και όπου απαιτείται κα αναλαμβάνονται διορκωτικζσ και 

καταςταλτικζσ ενζργειεσ.  

 

16. Παρακολοφκθςθ και Τροποποιιςεισ του Κώδικα 

Κάκε λειτουργικι μονάδα είναι υπεφκυνθ για τθ ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του Κϊδικα ι Δεοντολογίασ 

όπωσ και των λοιπϊν εςωτερικϊν κανονιςμϊν εντόσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ τθσ. Ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ ζχει το 

απεριόριςτο δικαίωμα τθσ λιψθσ πλθροφοριϊν και διεξαγωγισ ελζγχων εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά 

από τισ νομικζσ διατάξεισ και τισ εργαςιακζσ ςυμφωνίεσ.  

 

Ο Κϊδικασ Δεοντολογίασ επικυρϊκθκε από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ωλθνουργεία Κορίνκου και μπορεί 

να τροποποιθκεί ι ακυρωκεί μόνο από αυτό. Ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι ακυρϊςεισ γνωςτοποιοφνται 

ανάλογα.  

 

 
 


