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Πρόλογος 
 

Σας καλωσορίζουμε στον Κώδικα Ηθικής του Ομίλου μας  

Στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, δίνουμε πνοή σε έργα που επιταχύνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και βελτιώνουν την 

ποιότητα ζωής κοινωνιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι πράξεις μας, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε και όσα 

εκφράζουμε αντικατοπτρίζουν το επίπεδο της ακεραιότητά μας, ανεξάρτητα από τον τόπο που ζούμε ή 

εργαζόμαστε.. Χρειάζεται τόσο συλλογική όσο και ατομική προσπάθεια για να επιτύχουμε το στόχο της 

δημιουργίας ενός ηθικού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους. 

Η καθολική αυτή προσέγγιση αποτελεί περίτρανη απόδειξη για την ποιότητα των έργων που οι πελάτες 

αναμένουν από εμάς και για την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν. Πρόκειται για ένα μεγάλο 

προνόμιο αλλά ταυτόχρονα και για μία μεγάλη ευθύνη. Οφείλουμε να διασφαλίζουμε με τις πράξεις μας ότι οι 

άνθρωποι και οι συνεργάτες μας παραμένουν υγιείς και ασφαλείς, ότι αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον με 

σεβασμό, και ότι ενεργούμε όλοι μαζί ως πρότυπο εταιρικού πολίτη. 

Και καθώς ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος και απαιτητικός, με ολοένα και περισσότερες νέες 

προκλήσεις, είναι σημαντικό να παραμένουμε πιστοί στις αρχές μας και να είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε 

με διαφάνεια και με τον ενδεδειγμένο, από τον Κώδικα, τρόπο. Οι βασικές μας αξίες χαράσσουν το δρόμο, και ο 

Κώδικας Ηθικής καθιερώνει τις αρχές μας, ώστε να βαδίζουμε το δρόμο αυτόν καθημερινά, με ακεραιότητα, 

διαφάνεια και εντιμότητα.  

Ο παρών Κώδικας είναι η βασική πηγή ανεύρεσης απαντήσεων όταν αντιμετωπίζουμε σημαντικά ζητήματα, για 

τα οποία πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Σηματοδοτεί την υπευθυνότητα του Ομίλου, έχει καταρτιστεί με βάση 

τη δέσμευση των ανθρώπων μας να επιχειρούν με ηθική και σε πλήρη συμμόρφωση με τις βασικές μας αξίες 

απέναντι στους άλλους, για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και για τις κοινότητες στις οποίες εργαζόμαστε. 

Συνεπώς, όποτε έχετε αμφιβολία, όσο μικρό ή μεγάλο μπορεί να είναι το θέμα, σας καλώ να  συμβουλευτείτε 

τον Κώδικα για καθοδήγηση. Κι αν κάποια στιγμή  έχετε αμφιβολίες για την ορθότερη επιλογή / απόφαση 

δράσης, σας προτρέπω να απευθυνθείτε στις πηγές/κανάλια  που αναφέρονται στον Κώδικα για την  καλύτερη 

καθοδήγησή σας. Δεν πρόκειται ποτέ να κριθείτε επειδή υποβάλατε ερωτήσεις ή διατυπώσατε τους 

προβληματισμούς σας «καλή τη πίστει»  

Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεχή σας δέσμευση στο υψηλό επίπεδο ακεραιότητας του Ομίλου μας 

 

Ευθύμιος Μπουλούτας 

 

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
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Οι αξίες μας  

 
Αξιοκρατία και Ίσες Ευκαιρίες: Καλλιεργούμε την ηθική, την αξιοκρατία και τις ίσες ευκαιρίες στο 
εργασιακό περιβάλλον, σεβόμενοι τη διαφορετικότητα. 
 
Συνεργασία και Αριστεία: Ενθαρρύνουμε την ομαδική προσπάθεια, τη συνεργασία και την αριστεία, 
τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 
 
Επίτευξη και Αποδοτικότητα: Δεσμευόμαστε για την υψηλή ποιότητα της εργασίας μας, τη 
διαφάνεια και την ευελιξία στις επιχειρηματικές μας λειτουργίες, επιδιώκοντας συνεχώς τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητάς μας. 
 
Καινοτομία και Βέλτιστες Πρακτικές: Επενδύουμε στην καινοτομία, σε τεχνολογίες αιχμής και 
βέλτιστες πρακτικές με στόχο τη συνεχή ενίσχυση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούμε. 
 
Ακεραιότητα και Σεβασμός: Ενεργούμε με διαφάνεια και περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση, 
ενθαρρύνοντας τη μεταχείριση όλων των ανθρώπων με σεβασμό και αξιοπρέπεια. 
 
Ενθάρρυνση και Ανέλιξη: Επενδύουμε στην τεχνογνωσία και την εμπειρογνωμοσύνη των ανθρώπων 
μας, και υποστηρίζουμε τη διαδικασία της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για την περαιτέρω ανάπτυξή 
τους. 
 
Υγεία και Ασφάλεια: Θέτουμε ως βασική μας προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων 
μας. 
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Εισαγωγή 
 

Στον Όμιλο Ελλάκτωρ (στο εξής η “Ελλάκτωρ”), δεσμευόμαστε για ηθική και νόμιμη συμπεριφορά σε όλες μας 

τις συναλλαγές, τις απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και τις εμπορικές μας δραστηριότητες. Για την 

τήρηση της δέσμευσης αυτής, είναι κοινή μας ευθύνη να κατανοήσουμε τα ισχύοντα πρότυπα και την 

αναμενόμενη συμπεριφορά. Οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε και να τηρούμε τον νόμο, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων μας. Άγνοια του νόμου δεν αποτελεί δικαιολογία, και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα 

ζητήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση της εργασίας μας.  

Η φήμη μας αποτελεί άμεση συνέπεια του τρόπου με τον οποίο: επικοινωνούμε, συνεργαζόμαστε μεταξύ μας 

και με τους άλλους, λαμβάνουμε και υλοποιούμε τις αποφάσεις μας. Έτσι οικοδομούμε και διατηρούμε την 

εμπιστοσύνη τόσο μεταξύ μας όσο και με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας. Όπου κι αν εργαζόμαστε, στις 

Κατασκευές, τις Παραχωρήσεις, το Περιβάλλον, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή την Ανάπτυξη Ακινήτων & 

Υπηρεσιών, μοιραζόμαστε όλοι τις ίδιες αξίες που καθοδηγούν τη συμπεριφορά και τις ενέργειές μας.  

Οι Αξίες μας δίνουν το έναυσμα και ο Κώδικας Ηθικής (στο εξής ο “Κώδικας”) ορίζει αυτά που περιμένουμε ο 

ένας από τον άλλον.  

Ο Κώδικας Ηθικής 

Τι είναι ο Κώδικας; 

Ο Κώδικας είναι μία σειρά από θεμελιώδεις αρχές και κανόνες που διαμορφώνουν το πλαίσιο του τρόπου με τον 

οποίο ενεργούμε και συμπεριφερόμαστε σε όλα όσα κάνουμε. Θεσπίζει τα πρότυπα ηθικής,  τις υποχρεώσεις 

και τις δεσμεύσεις για το πώς εργαζόμαστε, πώς αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, πώς λειτουργούμε όλοι μαζί ως 

καλός εταιρικός πολίτης και πώς οικοδομούμε και διατηρούμε την εμπιστοσύνη. Ο Κώδικας αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα του Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα. 

Γιατί Χρειαζόμαστε τον Κώδικα; 

Ζούμε σε έναν πολύπλοκο κόσμο με πληθώρα νόμων, κανονισμών, προτύπων και αναμενόμενων συμπεριφορών 

με τα οποία όλοι μας οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε. Ο Κώδικας αποτελεί τον οδηγό μας για να περιηγηθούμε 

μέσα σε αυτό το πλέγμα και να βεβαιωθούμε ότι ανά πάσα στιγμή ενεργούμε σωστά. Όποτε αντιμετωπίζουμε 

μία δύσκολη κατάσταση, ή έχουμε αμφιβολία για το σωστό, ο Κώδικας είναι εδώ για να μας βοηθήσει στην 

απόφασή μας.  

Αν και ο Κώδικας καλύπτει τις συνηθέστερες και πλέον κρίσιμες πτυχές της καθημερινής μας δραστηριότητας, 

δεν είναι, και δεν μπορεί να είναι, εξαντλητικός. Νοείται απλώς ως το σημείο εκκίνησης που παρέχει καθοδήγηση 

και βοηθά στην ανεύρεση των διαθέσιμων πόρων, σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες.  
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Ο παρών Κώδικας δεν συμπεριλαμβάνει απαραίτητα όλες τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις που μπορεί να 

ισχύουν για μια συγκεκριμένη περιοχή και σε περιπτώσεις αντιφατικών ή συγκρουόμενων διατάξεων υπερισχύει 

το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της εκάστοτε συγκεκριμένης περιοχής. 

Για Ποιον Ισχύει ο Κώδικας;  

Ο Κώδικας ισχύει για όλους τους εργαζομένους της Ελλάκτωρ, ανεξαρτήτως του είδους της απασχόλησής τους 

(π.χ. μερικής ή πλήρους απασχόλησης, είδους σύμβασης κλπ) καθώς και για τους εργαζομένους των εταιρειών 

που ελέγχονται από την Ελλάκτωρ.   

Υποχρεώσεις Εργαζομένων 

Κάθε Εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να κατανοήσει σε βασικές γραμμές τον Κώδικα και να συμμορφώνεται με 

τον Κώδικα και τις διατάξεις του.  

Ως Εργαζόμενος, οφείλετε να κατανοήσετε τις Πολιτικές και Διαδικασίες της Ελλάκτωρ που σχετίζονται με την 

εργασία σας, να εξοικειωθείτε με τους πόρους Κανονιστικής Συμμόρφωσης που είναι διαθέσιμοι, όπως η 

διαδικασία Talk2Ellaktor, και να αναφέρετε χωρίς καθυστέρηση τους προβληματισμούς σας για οποιαδήποτε 

ενδεχόμενη παραβίαση.   

Υποχρεώσεις Διευθυντικών Στελεχών 

Κάθε πρόσωπο που κατέχει διευθυντική θέση στην Ελλάκτωρ αναμένεται να συμπεριφέρεται ως πρότυπο για τον 

Κώδικα και τις διατάξεις του, πέραν των αρμοδιοτήτων που έχει ως εργαζόμενος.  

Ως Διευθυντής, έχετε αυξημένες υποχρεώσεις ως προς τη συμμόρφωσή σας με τον παρόντα Κώδικα. Οφείλετε 

να διασφαλίζετε ότι δεν «μένετε στα λόγια» αλλά προχωράτε σε πράξεις. 

Πρέπει να καλλιεργείτε ένα περιβάλλον ανοικτής επικοινωνίας και διαφάνειας που προάγει τη διατύπωση 

προβληματισμών χωρίς φόβο για αντίποινα, την υποστήριξη των άλλων για να κατανοήσουν τον Κώδικα και τις 

διατάξεις του, και πάντοτε να συμπεριφέρεστε εντός του πλαίσιου των αρχών του Κώδικα. 

Οι προσδοκίες της Ελλάκτωρ από Τρίτους 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στον «Κώδικα Δεοντολογίας Επιχειρηματικών 

Εταίρων». 

Τα Τρίτα Μέρη που συνεργάζονται με την Ελλάκτωρ, όπως επιχειρηματικοί εταίροι, προμηθευτές, εργολάβοι, 

υπεργολάβοι, ενδιάμεσοι, πελάτες και όσοι παρέχουν υπηρεσίες στις εταιρείες του Ομίλου ή ενεργούν για 

λογαριασμό του Ομίλου, αναμένεται να τηρούν και να εφαρμόζουν τις ίδιες απαιτήσεις και αρχές που 



 

7 
 

περιέχονται στον παρόντα Κώδικα και να αποφεύγουν τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που παραβιάζουν 

τις αρχές του.   

 

Πώς η Ελλάκτωρ Διαχειρίζεται την Κανονιστική Συμμόρφωση  

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο «Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για 

την Ακεραιότητα» 

Δέσμευση – Εκτίμηση – Πράξη – Παρακολούθηση: Συνεχής Βελτίωση  

Το Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα της Ελλάκτωρ συμπεριλαμβάνει όλα τα 

διαθέσιμα εργαλεία και τους πόρους για την διατήρηση μίας κουλτούρας ακεραιότητας. Το Πρόγραμμα 

ακολουθεί μία προσέγγιση αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνων, τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται 

σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει ως αποστολή του τη συνεχή βελτίωση και επικαιροποιείται τακτικά.    

Μέσω του Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα: 

 δεσμευόμαστε σε πράξεις που είναι σχεδιασμένες να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον Κώδικα, 

δηλαδή προλαμβάνουν, διαπιστώνουν και αποκαθιστούν τυχόν παραβιάσεις του Κώδικα,  

 λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την εξάλειψη κινδύνων που ενδέχεται να βλάψουν τη φήμη μας ή να 

έχουν αντίκτυπο στις λειτουργίες μας (π.χ. αρνητική δημοσιότητα, επιβολή κυρώσεων κλπ) και  

 υλοποιούμε προληπτικούς και διερευνητικούς εσωτερικούς ελέγχους προς διασφάλιση του 

Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα και των σχετικών Πολιτικών και 

Διαδικασιών του Ομίλου μας. 
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Πώς Διεξάγουμε τις Εργασίες μας 

Λειτουργούμε σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, εκτελώντας έργα τα οποία έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο 

βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων. Έχουμε την υποχρέωση να κατανοούμε και να ακολουθούμε τους νόμους και 

τους κανονισμούς κάθε χώρας στην οποία λειτουργούμε, και να διεξάγουμε τις εργασίες μας με ηθικό τρόπο. 

Αυτό αναμένουμε τόσο από εμάς τους ίδιους όσο και από τους Τρίτους Εταίρους μας, κάθε μέρα και σε κάθε 

επιμέρους δραστηριότητα. Καλλιεργούμε μία εταιρική κουλτούρα η οποία συμπεριλαμβάνει τα εξής:  

Καλλιέργεια Εργασιακού Περιβάλλοντος που παρέχει Υγεία και Ασφάλεια  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα υγείας και ασφάλειας, παρακαλούμε να 
ανατρέξετε στην «Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας» της Ελλάκτωρ 

Το μεγαλύτερο κεφάλαιό μας και η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας είναι οι άνθρωποί μας. Για τον σκοπό αυτό, 

εργαζόμαστε καθημερινά για να διατηρούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που παρέχει υγεία και ασφάλεια για 

όλους. 

Οι Κανόνες Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που ισχύουν για τους Εργαζομένους αποτελούν προϋπόθεση 

για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. 

Για τη δημιουργία, διατήρηση και βελτίωση ενός αυστηρού οργανωσιακού προγράμματος υγείας και 

ασφάλειας στην Ελλάκτωρ, ακολουθούμε τις οικουμενικές βέλτιστες πρακτικές και τα πρότυπα που έχει 

καθιερώσει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (εφεξής η ΔΟΕ).  Διεξάγουμε συχνές εκτιμήσεις των κινδύνων υγείας 

και ασφάλειας σε όλες τις εταιρείες, τα έργα και τους τομείς  δραστηριότητας του Ομίλου Ελλάκτωρ 

(κατασκευές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιβάλλον, ανάπτυξη ακινήτων & υπηρεσιών και παραχωρήσεις), 

ώστε να διαπιστώνουμε νέες απειλές και να βελτιώνουμε τις προσπάθειές μας για την εξάλειψη συμβάντων 

υγείας και ασφάλειας.  

Η δέσμευσή μας για ένα εργασιακό περιβάλλον που παρέχει υγεία και ασφάλεια ενισχύεται ακόμη 

περισσότερο από τη μηδενική μας ανοχή σε ενδεχόμενες παρεκκλίσεις από αυτό. Λαμβάνουμε όλα τα 

απαραίτητα προληπτικά μέτρα κατά των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών στους χώρους εργασίας 

και τα εργοτάξια. Εφαρμόζουμε Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σε όλες τις 

εταιρείες του Ομίλου, ακολουθώντας το πρότυπο OHSAS 18001 και στοχεύοντας σε μία ενιαία και 

ολοκληρωμένη προσέγγιση στα ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.   

Προαγωγή Ηθικών Επιχειρηματικών Πρακτικών 

Έχουμε υποχρέωση τόσο απέναντι σε εμάς τους ίδιους όσο και στα ενδιαφερόμενα μέρη μας (Εργαζομένους, 

Επενδυτές, Τρίτα Μέρη, Κοινότητες, Κυβερνήσεις και Πελάτες) να εφαρμόζουμε επιχειρηματικές πρακτικές που 

είναι ηθικές και νόμιμες.  
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Η Ελλάκτωρ έχει δεσμευτεί για την εφαρμογή Ηθικών Επιχειρηματικών Πρακτικών, στο πλαίσιο της στρατηγικής 

της που συνάδει με τους Στρατηγικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το έτος 2030. Η 

κουλτούρα Ακεραιότητας του Ομίλου μας περιλαμβάνει μηδενική ανοχή σε κάθε μορφής Οικονομικό Έγκλημα 

(Απάτη, Διαφθορά, Κατάχρηση Αγοράς κλπ) καθώς και σε κάθε άλλη μορφή ανήθικης συμπεριφοράς, μέσω του 

αυστηρού μας Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα.  

Για τον σκοπό αυτό, δεν διευκολύνουμε και δεν συμμετέχουμε σε πράξεις που παρέχουν ή θεωρείται ότι 

παρέχουν αθέμιτο πλεονέκτημα. Ανταγωνιζόμαστε δίκαια στην αγορά και δεν ανεχόμαστε συμπεριφορές ή 

πρακτικές που εμποδίζουν τον υγιή και θεμιτό ανταγωνισμό, όπως: δωροδοκία δημοσίων λειτουργών ή άλλων 

προσώπων, καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης για τον καθορισμό των τιμών πώλησης στην 

αγορά, παραποίηση πληροφοριών για λόγους επηρεασμού αποφάσεων, χειραγώγηση διαγωνιστικής 

διαδικασίας, ή πρακτικές συμπαιγνίας με άλλες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνισμό. 

Απάτη 

Απάτη είναι κάθε πράξη ή παράλειψη, περιλαμβανομένης της ψευδούς δηλώσεως, η οποία σκοπίμως ή εξ 

αμελείας παραπλανά, ή επιχειρεί να παραπλανήσει, κάποιον  προκειμένου να αποκτηθεί οικονομικό ή άλλο 

όφελος ή να παρακαμφθεί υποχρέωση. Απάτη μπορεί να διαπράξουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα και σε αυτήν 

μπορεί να συμμετέχουν εργαζόμενοι και/ή τρίτα μέρη (πελάτες, προμηθευτές, υπεργολάβοι κλπ).  

Δεν ανεχόμαστε καμίας μορφής απάτη και καμία πράξη ή παράλειψη που θα μπορούσε να μας εκθέσει σε 

κίνδυνο απάτης. Οφείλουμε να αναφέρουμε αμέσως όλα τα περιστατικά ενδεχόμενης απάτης ή καταστάσεις 

που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την Ελλάκτωρ.  

Δωροδοκία και Διαφθορά 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην «Πολιτική για την Καταπολέμηση 
της Διαφθοράς» της Ελλάκτωρ 

Διαφθορά είναι η κατάχρηση ανατεθειμένης εξουσίας με σκοπό το προσωπικό όφελος. Πρακτική διαφθοράς 
αποτελεί η προσφορά, παροχή, αποδοχή ή επιδίωξη, άμεσα ή έμμεσα, οποιουδήποτε πράγματος αξίας, για την 
ανάρμοστη επιρροή των ενεργειών άλλου προσώπου. 
 Δωροδοκία είναι μία μορφή διαφθοράς, και αφορά στην προσφορά, παροχή ή αποδοχή πράγματος αξίας με 
στόχο την παρακίνηση προσώπου να ενεργήσει ή την ανταμοιβή προσώπου επειδή ενήργησε κατά παράβαση 
των νομίμων καθηκόντων του.  

Η Ελλάκτωρ επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε παρόμοια περιστατικά, βρίσκεται σε συμμόρφωση με όλους τους 

νόμους καταπολέμησης της διαφθοράς και διεξάγει τις εργασίες της με διαφάνεια. Εφαρμόζουμε επίσης 

Σύστημα Διαχείρισης κατά της Διαφθοράς το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 37001.  

Απαγορεύεται ρητώς η προσφορά, υπόσχεση ή παροχή οικονομικού ή άλλου οφέλους σε Δημόσιο Λειτουργό 

ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα και/ή τρίτο μέρος, καθώς και η απαίτηση ή αποδοχή τέτοιου οφέλους 

προς εξασφάλιση και διατήρηση ή επιτάχυνση εμπορικής συναλλαγής, ή για την απόκτηση εμπορικού 
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πλεονεκτήματος ή ευνοϊκής μεταχείρισης. Ο κανόνας αυτός ισχύει εξ ίσου και για τα πρόσωπα που ενεργούν 

για λογαριασμό μας. 

Προσφορά & Αποδοχή Δώρων και Φιλοξενίας  

Αγκαλιάζουμε τις διαφορετικές κουλτούρες και έθιμα και αναγνωρίζουμε ότι η προσφορά δώρων και η 

φιλοξενία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτών. Η προσφορά δώρων και η φιλοξενία πρέπει να είναι 

διαφανής, μετριοπαθής και λογική. Τα δώρα και η φιλοξενία δεν επιτρέπεται να προσφέρονται ως 

αντάλλαγμα για την απόκτηση πλεονεκτήματος ή για τον επηρεασμό της έκβασης επιχειρηματικών  

αποφάσεων. Ακριβά δώρα και δώρα σε μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών απαγορεύονται ρητώς. 

 

Καταπολέμηση Ξεπλύματος Χρήματος  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος, παρακαλούμε να 
ανατρέξετε στην «Πολιτική για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος» της Ελλάκτωρ 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ( «Ξέπλυμα Χρήματος») είναι η διαδικασία της 

συγκάλυψης χρημάτων που έχουν αποκτηθεί παράνομα και προέρχονται από ποινικά αδικήματα όπως 

απάτη, διαφθορά κλπ., προκειμένου να αποκτήσουν νομιμοφάνεια. Η Ελλάκτωρ έχει καθιερώσει ελέγχους 

για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος.  

Επαληθεύουμε πάντα την προέλευση των συναλλαγών, προκειμένου να αποτρέψουμε την ροή 

παράνομων κεφαλαίων και βρισκόμαστε πάντα σε εγρήγορση για οποιαδήποτε συναλλαγή η οποία 

φαίνεται ύποπτη ή ανάρμοστη. Συνεργαζόμαστε πάντα με τρίτα μέρη που είναι ευυπόληπτα και που 

διεξάγουν τις εργασίες τους σε συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς περί καταπολέμησης του 

Ξεπλύματος Χρήματος. 

Προώθηση Θεμιτού Ανταγωνισμού 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού, παρακαλούμε να 
ανατρέξετε στην «Πολιτική για τον Ελεύθερο Ανταγωνισμό» της Ελλάκτωρ 

Η Ελλάκτωρ τελεί σε συμμόρφωση με την αντιμονοπωλιακή και την περί ανταγωνισμού νομοθεσία και δεν 

συνάπτει άμεσα ή έμμεσα, παράνομες συμφωνίες με τους ανταγωνιστές της, ούτε ανταλλάσσει ευαίσθητες 

πληροφορίες, π.χ. για αγορές, πελάτες, στρατηγικές, τιμές και τα συναφή. Όλοι οι Επιχειρηματικοί Εταίροι 

και όλα τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους αναμένεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες 

δημόσιων διαγωνισμών και προσφορών του ιδιωτικού τομέα, ακολουθώντας αυστηρά τους ισχύοντες 

νόμους και κανονισμούς. 
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Προστασία Πληροφοριών και Προσωπικών Δεδομένων 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων, 
παρακαλούμε να ανατρέξετε στην «Πολιτική για την Ασφάλεια των Πληροφοριών» της Ελλάκτωρ 

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πληροφοριακών μας συστημάτων από μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτησή μας από τα 

πληροφοριακά συστήματα, έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα ισχυρό σύστημα διαχείρισης ασφάλειας 

πληροφοριών το οποίο εφαρμόζει το πρότυπο ISO 27001, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 

παραβίασης δεδομένων. 

Διαχείριση Σύγκρουσης Συμφερόντων  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γνωστοποίηση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, 
παρακαλούμε να ανατρέξετε στην «Πολιτική για τη Σύγκρουση Συμφερόντων» της Ελλάκτωρ 

Όλοι μας συμμετέχουμε σε κοινωνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την εργασία 
μας στην Ελλάκτωρ. Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί ώστε οι συγκεκριμένες δραστηριότητες να μην 
προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων.  

Η σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν το προσωπικό συμφέρον εμπλέκεται με τα επιχειρηματικά 
συμφέροντα της Ελλάκτωρ, όπως λόγου χάρη όταν ένας εργαζόμενος καλείται να εξυπηρετήσει τα δικά του 
συμφέροντα (οικονομικά και/ή άλλα) ή τα συμφέροντα κάποιου άλλου (φυσικού ή νομικού) προσώπου με το 
οποίο συνδέεται άμεσα ή έμμεσα στο πλαίσιο σχέσης ελέγχου, κατά τρόπο ανταγωνιστικό των συμφερόντων της 
Ελλάκτωρ.  

Τέτοιες συγκρούσεις μπορεί να δημιουργηθούν από ενέργειες είτε δικές μας είτε στενών συγγενών μας. Όταν 
αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις, ακόμη κι αν δεν είμαστε απολύτως σίγουροι, είναι πολύ σημαντικό να τις 
γνωστοποιήσουμε εγκαίρως.   

Αποφεύγουμε κάθε είδους σύγκρουση συμφερόντων, ακόμη και φαινομενική,  και διεξάγουμε τις προσωπικές 
και λοιπές δραστηριότητές μας με τρόπο που δεν συγκρούεται ή δεν δίνει την εντύπωση ότι συγκρούεται με τα 
συμφέροντα της Ελλάκτωρ. 

Γνωστοποιούμε έγκαιρα στον άμεσο προϊστάμενό μας ή στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης:  

 Υφιστάμενες καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, 
 Τυχόν σχέση ή σημαντικό οικονομικό συμφέρον που μπορεί να έχουμε με πρόσωπα ή εταιρείες με τα 

οποία συνεργάζεται ο Όμιλος και που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων,  
 Άλλες καταστάσεις που ενδεχομένως να εγείρουν σύγκρουση συμφερόντων. 

Σε περίπτωση αμφιβολίας, πρέπει επίσης να ενημερώσουμε άμεσα τον άμεσο προϊστάμενό μας ή/και τον 

Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης για καθοδήγηση. 
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Η ευθύνη μας απέναντι στους άλλους  

Έχουμε ευθύνη απέναντι στους άλλους, όπου κι αν ζούμε ή εργαζόμαστε ανά τον κόσμο, να φερόμαστε με 

αξιοπρέπεια και σεβασμό. Καθένας μας αξίζει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς  αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις. 

Δουλεύουμε καλύτερα όταν είμαστε ελεύθεροι να εκφράσουμε τις απόψεις μας, όταν αμειβόμαστε δίκαια και 

εμπνέουμε ο ένας τον άλλον να βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Οι διαφορετικές απόψεις, ικανότητες, 

εμπειρίες και προσωπικά χαρακτηριστικά εμπλουτίζουν το εργασιακό μας περιβάλλον και μας οδηγούν να 

γίνουμε καλύτεροι, να λαμβάνουμε καλύτερες αποφάσεις και να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα.  

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ευθύνη μας απέναντι στους άλλους, παρακαλούμε να ανατρέξετε 

στην «Πολιτική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» της Ελλάκτωρ. 

Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα 

Μία από τις θεμελιώδεις αρχές μας είναι ο αδιαπραγμάτευτος σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά 

ορίζονται στο Διεθνή Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και ενισχύονται από τις 

κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ και τα πρότυπα του ΔΟΕ. Δεσμευόμαστε για τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας, απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και σε όλες τις 

κοινότητες όπου ζούμε και εργαζόμαστε.  

Παροχή Ίσων Ευκαιριών 

Το μεγαλύτερο κεφάλαιό μας και η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας είναι οι άνθρωποί μας. Εργαζόμαστε σκληρά 

για να διατηρούμε ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να αναπτυχθούν και να 

μεγαλουργήσουν σε κάθε δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι επιτυγχάνουμε 

όταν επιτυγχάνουν οι άνθρωποί μας. Αυτό αποτελεί πυξίδα στις προσπάθειές μας για ένα περιβάλλον ίσων 

ευκαιριών σε ολόκληρο τον εργασιακό μας στίβο.  

Συνεργασία με Δίκαιη Μεταχείριση και Αμοιβαίο Σεβασμό 

Δείχνουμε τον σεβασμό μας απέναντι στους άλλους όταν επικοινωνούμε και συμπεριφερόμαστε με τρόπο που 

δεν κάνει τους άλλους να αισθάνονται άβολα ή περιθωριοποιημένοι. Διασφαλίζουμε ότι φερόμαστε στους 

άλλους δίκαια σε όλες ανεξαιρέτως τις συναλλαγές και σχέσεις μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φυλής, 

εθνότητας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και πολιτικών ή θρησκευτικών 

πεποιθήσεων. Κάθε μορφής διάκριση ή παρενόχληση (π.χ. σεξουαλική παρενόχληση, εκφοβισμός,  ψυχολογική 

βία κλπ) απαγορεύεται ρητώς.  
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Η Ευθύνη μας ως Εταιρικός πολίτης 

Έχουμε ευθύνη να λειτουργούμε ως καλός Εταιρικός Πολίτης απέναντι στο περιβάλλον και τις κοινότητες στις 

οποίες εργαζόμαστε. Μέσω της συμπεριφοράς και των πράξεών μας, δείχνουμε τον σεβασμό μας για τον 

πλανήτη και τη συμβολή μας για το ευρύτερο καλό. Οι βασικές μας αξίες αποτελούν τον άξονα της στρατηγικής 

και των λειτουργιών μας προς τον στόχο της καλής εταιρικής συμπεριφοράς, ενσωματώνοντας συμπεριφορές 

και δράσεις με τους παρακάτω στόχους: 

Προστασία του Περιβάλλοντος για ένα Βιώσιμο Μέλλον  

Ο πλανήτης μας είναι το σπίτι μας, και αναγνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούμε τους φυσικούς του πόρους στις 

καθημερινές μας δραστηριότητες. Εργαζόμαστε συνεχώς για να βελτιώνουμε τις λειτουργίες μας και να 

μειώνουμε τις επιπτώσεις του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, εφαρμόζοντας οικουμενικές βέλτιστες 

πρακτικές και πρότυπα, όπως οι κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών 

Natura 2000 και τα πρότυπα της σειράς ISO 14001. Επενδύουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εφαρμόζουμε 

πρακτικές κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα προμηθειών μας και τις διεργασίες διαχείρισης 

αποβλήτων, ενώ συμμετέχουμε σε δράσεις αφιερωμένες στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Τηρούμε την 

περιβαλλοντική νομοθεσία και απαγορεύουμε κάθε εγκληματική πράξη κατά του περιβάλλοντος.  

Υπεύθυνες Πράξεις και Συνδρομή προς τις Κοινότητες στις οποίες Λειτουργούμε 

Δεσμευόμαστε στις κοινότητες όπου λειτουργούμε, πρωτίστως μέσω των καθημερινών επιχειρηματικών μας 

δραστηριοτήτων που έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Έχουμε ευθύνη να 

λειτουργούμε με ακεραιότητα και να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στις κοινότητες αυτές. Οι 

υποχρεώσεις αυτές αφορούν στον σεβασμό της κουλτούρας, την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, 

την τήρηση των τοπικών νόμων και κανονισμών, την απαγόρευση της καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας, τη 

λογοδοσία για τις πράξεις μας και τη διαφάνεια στις πράξεις μας.  

Αναγνωρίζοντας τις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένες κοινότητες, συμμετέχουμε είτε 

μεμονωμένα είτε μέσω των διαφόρων προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου μας σε 

εθελοντικές δράσεις και δωρεές. Για τις δράσεις που συμμετέχουμε μεμονωμένα, είτε πρόκειται για εθελοντισμό 

ή δωρεές είτε για την ανάληψη ενεργού ρόλου σε κάποια τοπική κοινότητα, το κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο 

μας και ως προσωπική συμβολή, η οποία δεν σχετίζεται με την Ελλάκτωρ ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη 

επιχείρηση αυτής. Για τις δράσεις που συμμετέχουμε μέσω των διαφόρων προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης του Ομίλου μας, είτε πρόκειται για εθελοντικές δράσεις είτε για δωρεές, το κάνουμε μέσω της ειδικής 

διαδικασίας προσφορών που έχουμε καθιερώσει, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εκάστοτε δράση έχει 

κοινωφελή χαρακτήρα, χωρίς την προσδοκία ανταλλάγματος.  
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Διατήρηση Ανεξαρτησίας από Πολιτικές Δράσεις  

Έχουμε επίγνωση των πολιτικών ζητημάτων και αλλαγών που μπορεί να έχουν επίπτωση στις εργασίες μας, αλλά 

δεν ενισχύουμε οικονομικά πολιτικούς φορείς, ανεξαρτήτως αξίας ή μορφής της ενίσχυσης.  Οι ενισχύσεις σε 

πολιτικούς φορείς περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αγαθά, υπηρεσίες, δώρα, δάνεια, χρηματοδότηση 

εκστρατειών ή εκδηλώσεων, χρήση εταιρικών εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού προς πολιτικούς, πολιτικά κόμματα, 

ή πολιτικές οργανώσεις.   

Σεβόμαστε την ενεργό συμμετοχή των συναδέλφων μας σε πολιτικές διαδικασίες και σε θέματα δημοσίου 

συμφέροντος.  Ωστόσο, η συμμετοχή αυτή πρέπει να υλοποιείται σε προσωπικό επίπεδο και να αποτυπώνει 

εμφανώς ότι είναι εντελώς ανεξάρτητη και μη σχετιζόμενη με την Ελλάκτωρ και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

αυτής.  

Παροχή Χορηγιών σε πλαίσιο Ακεραιότητας  

Είμαστε ένας οργανισμός που προωθεί ενεργά τις βέλτιστες πρακτικές σε διάφορες πτυχές των επαγγελματικών 

μας δραστηριοτήτων, όπως: διαχείριση αποβλήτων, υγεία και ασφάλεια, διαφορετικότητα στο εργασιακό 

περιβάλλον, καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, βελτίωση των εσωτερικών ελέγχων,  διαχείριση 

κινδύνων και άλλα.    

Ασχολούμαστε με την προώθηση των βέλτιστων αυτών πρακτικών, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου μας. Οι δράσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη χορηγία αθλητικών, 

πολιτιστικών, εκπαιδευτικών ή άλλων διοργανώσεων ή εκδηλώσεων. Για όλες αυτές τις χορηγίες, διασφαλίζουμε 

ότι έχουν φιλανθρωπικό ή κοινωνικό χαρακτήρα και ότι προσφέρονται μόνο σε διοργανώσεις που είναι 

αναγνωρισμένες και ευυπόληπτες. Προσφέρουμε τις χορηγίες μέσω της ειδικής διαδικασίας χορηγιών που 

έχουμε καθιερώσει, η οποία είναι σχεδιασμένη για να διασφαλίζει ότι δεν αναμένεται ως αντάλλαγμα κάποιο 

εμπορικό πλεονέκτημα ή άλλη προνομιακή μεταχείριση.  

  



 

15 | P a g e  
 

Δημιουργία Εμπιστοσύνης με τους Επιχειρηματικούς Εταίρους και τους Πελάτες 
μας 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στον «Κώδικα Δεοντολογίας Επιχειρηματικών 

Εταίρων» της Ελλάκτωρ 

Οι Επιχειρηματικοί μας Εταίροι και οι Πελάτες μας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας δημιουργίας 

αξίας του Ομίλου μας.  

Οι επιχειρηματικοί μας εταίροι μπορεί να είναι άλλες επιχειρήσεις με τις οποίες συμμετέχουμε από κοινού σε 

κάποιο έργο, εργολάβοι και υπεργολάβοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την υλοποίηση κάποιου έργου, 

καθώς και ενδιάμεσοι που μας βοηθούν στον εντοπισμό νέων ευκαιριών.   

Οι πελάτες μας μπορεί να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι λαμβάνουν το τελικό μας προϊόν ή 

υπηρεσία από εμάς προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς αυτή η 

διαδικασία δημιουργίας αξίας να υλοποιείται  στο υψηλότερο επίπεδο ακεραιότητας, με διαφάνεια, και σε ένα 

περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού.  

Αναγνωρίζουμε ότι ορισμένες πτυχές της συνεργασίας μας με τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους πελάτες 

μας περιλαμβάνουν την παροχή πληροφοριών που θεωρούνται ευαίσθητες και εμπιστευτικές. Αν και 

λειτουργούμε με διαφάνεια, διασφαλίζουμε ταυτόχρονα ότι οι πληροφορίες αυτές παραμένουν εμπιστευτικές 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της συνεργασίας μας. 

Σεβασμός των Πελατών μας 

Οι πελάτες μας υπάγονται σε διάφορες νομοθεσίες και κανονισμούς. Όταν συνεργαζόμαστε με οποιονδήποτε 

πελάτη, διασφαλίζουμε ότι τηρούμε την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, καθώς και τις αντίστοιχες 

διαδικασίες και πολιτικές προμηθειών.  

Διατήρηση Υπεύθυνης Διαδικασίας Αλυσίδας Προμηθειών  

Δεσμευόμαστε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τα τρίτα συνεργαζόμενα μέρη και στη διασφάλιση της 

ακεραιότητας σε ολόκληρη τη διαδικασία της αλυσίδας προμηθειών μας. Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη τους, 

εφαρμόζοντας διαφανείς και δίκαιες επιχειρηματικές πρακτικές κατά τη διαδικασία επιλογής και καθ’όλο το 

διάστημα της συνεργασίας μας. Εκείνοι κερδίζουν τη δική μας εμπιστοσύνη ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της 

διαδικασίας επιλογής που χρησιμοποιούμε και εφαρμόζοντας διαφανείς, δίκαιες και ηθικές επιχειρηματικές 

πρακτικές καθ’όλο το διάστημα της συνεργασίας μας.  

Οι επιχειρηματικοί μας εταίροι είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία λειτουργούν είτε στην τοπική είτε σε 

διεθνείς αγορές και οι οποίοι επίσης υπάγονται σε διάφορες νομοθεσίες και κανονισμούς. Όταν συνεργαζόμαστε 
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μαζί τους, διασφαλίζουμε ότι τηρούμε τους ισχύοντες για εκείνους νόμους και κανονισμούς, και ότι εκείνοι 

τηρούν τους δικούς μας ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.  

Δημιουργία Εμπιστοσύνης στους Επενδυτές μας και το Κοινό  

Είμαστε όλοι πρεσβευτές και προστάτες της φήμης και των περιουσιακών στοιχείων της Ελλάκτωρ. Έχουμε όλοι 

ευθύνη απέναντι στους Επενδυτές μας και το Κοινό να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάκτωρ παραμένει ευυπόληπτη, 

και ότι τα περιουσιακά της στοιχεία χρησιμοποιούνται ορθά για τους προβλεπόμενους εμπορικούς σκοπούς. Τα 

περιουσιακά στοιχεία της Ελλάκτωρ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:  

 φυσικά περιουσιακά στοιχεία όπως εταιρικά αυτοκίνητα, πιστωτικές κάρτες, ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, εξοπλισμό, πράγματα κλπ. 

 πληροφοριακά περιουσιακά στοιχεία όπως πνευματικά δικαιώματα, εμπιστευτικές πληροφορίες κλπ. 

Ικανοποιούμε την υποχρέωσή μας να προστατεύουμε τη φήμη και τα περιουσιακά στοιχεία της Ελλάκτωρ, όταν 

ακολουθούμε τα παρακάτω:  

Τήρηση Ορθών Αρχείων & Υποβολή Αναφορών 

Προκειμένου να τηρούμε τις νομικές και κανονιστικές μας απαιτήσεις, δημιουργούμε και διατηρούμε ακριβή και 

πλήρη αρχεία κάνοντας χρήση αναγνωρισμένων λογιστικών προτύπων και μέτρων ασφαλείας. Χρειάζεται να 

διασφαλίζουμε ότι τα αρχεία και οι εκθέσεις μας είναι ακριβείς, ανεξαρτήτως εάν περιέχουν οικονομικά ή μη-

οικονομικά στοιχεία, όπως δελτία απασχόλησης, εκθέσεις δαπανών, οικονομικές αναφορές, κανονιστικές 

υποβολές ή άλλου είδους πληροφορίες.  

Τα αρχεία πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τα πρότυπα της Ελλάκτωρ, με τρόπο που τους επιτρέπει να είναι 

προσβάσιμα για κάθε εμπορικό, κανονιστικό, ελεγκτικό ή άλλο σκοπό. Κάθε παραποίηση, εσφαλμένη ταξινόμηση 

ή χαρακτηρισμός στοιχείων απαγορεύεται ρητώς. 

Ορθή και Προσεκτική Χρήση των Περιουσιακών Στοιχείων  

Αναλόγως της φύσης της εργασίας μας, μας ανατίθεται η χρήση ενός ή περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων 

της Ελλάκτωρ. Τα φυσικά αυτά περιουσιακά στοιχεία τίθενται υπό τη φύλαξή μας, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, έργο ή δραστηριότητα. Καθένας από εμάς οφείλει να τα 

χρησιμοποιεί προσεκτικά για τον προοριζόμενο εμπορικό τους σκοπό μόνο, και ποτέ για προσωπική ή παράνομη 

χρήση.  Χρειάζεται να διασφαλίζουμε ότι φυλάσσονται με ασφάλεια κατά απώλειας, ζημίας, εσφαλμένης ή 

δόλιας χρήσης ή κλοπής.  
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Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπιστευτικών Πληροφοριών 

Μας ανατίθενται επίσης στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή εμπιστευτικές πληροφορίες προκειμένου να 

εκτελέσουμε την εργασία μας σε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, έργο ή δραστηριότητα. Η πνευματική ιδιοκτησία 

αναφέρεται σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εφευρέσεις, διαδικασίες ή σχέδια της Ελλάκτωρ, τα 

οποία δημιουργούνται με τη φροντίδα της Ελλάκτωρ. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες αφορούν σε κάθε είδους 

πληροφορίες που είναι εκ φύσεως ή εξ υποχρέωσης ευαίσθητες και δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται ή να 

γνωστοποιούνται σε επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν έννομο συμφέρον. Οι πληροφορίες 

αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιχειρηματικά σχέδια (business plans), οικονομικά στοιχεία, 

στοιχεία πελατών, προσωπικά δεδομένα που προστατεύονται από εθνική ή υπερεθνική νομοθεσία (π.χ. από τον 

Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων). 

Καθένας από εμάς έχει ευθύνη να λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά της μη εξουσιοδοτημένης 

γνωστοποίησης των παραπάνω πληροφοριών και να μην χρησιμοποιεί ποτέ τις πληροφορίες αυτές για 

προσωπικό όφελος.  

Μη Συμμετοχή σε Αθέμιτη Χρήση Προνομιακών Πληροφοριών 

Πιστεύουμε ότι καθένας δικαιούται να λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις με δίκαιο τρόπο, βασιζόμενος σε 

πληροφορίες που είναι δημοσίως διαθέσιμες. Κατά τη διάρκεια της εργασίας μας, ενδεχομένως να αποκτήσουμε 

πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν είναι δημοσίως γνωστές και οι οποίες, εάν δημοσιοποιηθούν, μπορεί να 

έχουν σημαντική επίπτωση στις μετοχές ή άλλους τίτλους της Ελλάκτωρ. Η γνώση αυτή μας καθιστά γνώστες 

προνομιακών πληροφοριών τις οποίες έχουμε υποχρέωση να τηρούμε εμπιστευτικές και να μην ενεργούμε με 

βάση αυτές, έως ότου τις δημοσιοποιήσει η Ελλάκτωρ. Εάν αποφασίσουμε να ενεργήσουμε με βάση αυτές, όπως 

να αγοράσουμε μετοχές ή άλλους τίτλους της Ελλάκτωρ ή να τις γνωστοποιήσουμε σε άλλους για να αγοράσουν 

ή να πουλήσουν μετοχές ή άλλους τίτλους της Ελλάκτωρ, τότε μετέχουμε σε Αθέμιτη Χρήση Προνομιακών 

Πληροφοριών η οποία δεν προσκρούει απλώς στις πεποιθήσεις μας, είναι και παράνομη. 

Υπεύθυνη Χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο ανταλλαγής πληροφοριών 

και συμμετοχής σε δραστηριότητες δικτύωσης που σχετίζονται με επαγγελματικά ή προσωπικά ενδιαφέροντα. 

Ωστόσο, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί για το περιεχόμενο που μοιραζόμαστε, ιδίως όταν το περιεχόμενο 

αυτό σχετίζεται με την Ελλάκτωρ ή τις δραστηριότητές της. Πρέπει όλοι μας να χρησιμοποιούμε τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης με υπευθυνότητα και να επιδεικνύουμε ευαισθησία ως προς τη φύση και την επίπτωση 

των σχολίων, των αναρτήσεων και των ενεργειών μας. Δεν πρέπει ποτέ να κοινοποιούμε εμπιστευτικές 

πληροφορίες για την Ελλάκτωρ, τους Συναδέλφους μας, τους Πελάτες μας, και τους Επιχειρηματικούς μας 

Εταίρους. Επίσης, ποτέ δεν πρέπει να αναρτούμε ο,τιδήποτε θα μπορούσε να αποτελέσει πράξη απειλής, 

εκφοβισμού, παρενόχλησης ή ψυχολογικής βίας. 
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Αξιόπιστη Επικοινωνία με Επενδυτές και Κοινό  

Επικοινωνούμε με τους επενδυτές μας, τους οικονομικούς αναλυτές, τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό με έντιμο 

και ξεκάθαρο τρόπο. Κατανοούμε ότι αυτά που λέμε και ο τρόπος που τα λέμε είναι σημαντικά για τους 

επενδυτές μας και το κοινό, καθώς πρόκειται για το θεμέλιο της δικής τους εμπιστοσύνης και της δικής μας 

αξιοπιστίας. Οφείλουμε να διασφαλίζουμε ότι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε είναι σωστή, ξεκάθαρη και σαφής, 

οι απαντήσεις που δίνουμε είναι κατανοητές και οι ερωτήσεις που μας θέτουν απαντώνται. Για τον σκοπό αυτόν, 

διαχειριζόμαστε όλες τις επικοινωνίες με τους Επενδυτές και το Κοινό μέσω του ειδικού τμήματος Εταιρικής 

Επικοινωνίας του Ομίλου μας. 

Υλοποιώντας τον Κώδικα  

Ο Κώδικας του Ομίλου μας έχει βασιστεί στους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στις 

κοινότητες όπου λειτουργούμε, καθώς και την υιοθέτηση οικουμενικών προτύπων και πρακτικών που θεωρούμε 

ως βέλτιστων. Αν και  έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμπεριλάβουμε όλες τις πιθανές 

προκλήσεις ακεραιότητας που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινή μας εργασία, αναγνωρίζουμε ότι ο 

Κώδικας δεν είναι δυνατό να καλύψει όλες τις πιθανές προκλήσεις.  

Διατύπωση Προβληματισμού ή Αναφορά περιστατικού  

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην «Πολιτική Καταγγελιών» της Ελλάκτωρ 

Αποτελεί ατομική και συλλογική μας ευθύνη να διασφαλίζουμε ότι καθένας από εμάς τηρεί τον Κώδικα και 

κανένας δεν είναι υπεράνω αυτού. Αν και πρωτίστως είναι ευθύνη κάθε Εργαζομένου της Ελλάκτωρ, η 

διατύπωση προβληματισμού ή η αναφορά ενός ενδεχόμενου παραπτώματος μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε.   

Αναμένουμε από όλους να αναφέρουν τυχόν προβληματισμούς, παραπτώματα, ενδεχόμενες παραβιάσεις του 

Νόμου, του Κώδικα, σχετικών Πολιτικών και γενικώς, κάθε πράξη ή παράλειψη η οποία θα μπορούσε δυνητικώς 

να βλάψει την Ελλάκτωρ ή τη φήμη της.  

Ακόμη κι αν βρεθείτε απλά και μόνο σε μία κατάσταση όπου κάτι «δεν πάει καλά», πρέπει πάντοτε να αναφέρετε 

τον προβληματισμό σας.  

Οι αναφορές μπορεί να υποβάλλονται εμπιστευτικά, ή εντελώς ανώνυμα. Όλες οι αναφορές αντιμετωπίζονται 

εμπιστευτικά και χωρίς τον φόβο για αντίποινα προς οποιονδήποτε διατυπώνει με  «καλή τη πίστει» κάποιον 

προβληματισμό ή αναφέρει κάποιο ενδεχόμενο παράπτωμα. Η Ελλάκτωρ λειτουργεί βάσει της αρχής της 

μηδενικής ανοχής στα αντίποινα.  

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της εμπιστευτικότητας του προσώπου και των 

πληροφοριών που αυτός/ή υπέβαλε, γνωστοποιώντας την ταυτότητά τους μόνο όπου απαιτείται από την 
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ισχύουσα νομοθεσία ή όταν η γνωστοποίηση είναι αναπόφευκτη για τη διεξαγωγή αποτελεσματικής έρευνας και 

τη λήψη των κατάλληλων μέτρων. 

Η πύλη Talk2Ellaktor παρέχει πολλά κανάλια για τη διατύπωση προβληματισμών και/ή την αναφορά 

περιστατικών, με ασφαλή και εύχρηστο τρόπο: 

• Πύλη:  Talk2Ellaktor 

• τηλ: +30 210 818 5005 (Δε-Πα 10.00 – 15.00) 

• Email: compliance@ellaktor.com  

• Ταχυδρομική διεύθυνση:  Όμιλος Ελλάκτωρ  

Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά  

Εθν. Οδός Αθηνών – Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού 

Ελλάδα 

 

 

Πόροι για Υποστήριξη και Καθοδήγηση 

Υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι πόροι που είναι σχεδιασμένοι να σας παρέχουν καθοδήγηση και να σας βοηθήσουν 

σε οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά την εργασία σας στην Ελλάκτωρ. Είτε θέλετε 

περισσότερες πληροφορίες για τον Κώδικα, είτε αντιμετωπίζετε κάποιο ζήτημα το οποίο θέλετε να συζητήσετε, 

μπορείτε να επικοινωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρακάτω για καθοδήγηση: 

 τον άμεσο Προϊστάμενο ή Διευθυντή σας 

 Τον Σύνδεσμο Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την Εταιρεία ή την Περιφέρεια  

 Τον Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Τομέα  

 Τον Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου Ελλάκτωρ  

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ενδοδικτυακό ή διαδικτυακό ιστότοπο της Ελλάκτωρ 

https://www.Ellaktor.com 

Ας εργαστούμε όλοι μαζί για την καθημερινή Υλοποίηση του Κώδικα του Ομίλου μας. 

 


