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ΘΥΓΗΘΑΠ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑΠ
-3745 (θαξ)

Ζ εηαηξία καο ιεηηνπξγεί απφ ην 1977 έσο θαη ζήκεξα αθαηάπαπζηα. Ζ κνξθή θαη ε
ιεηηνπξγηθή δνκή ηεο έρεη αιιάμεη κέζα ζηα ρξφληα, δηαξθψο εκπινπηηδφκελε απφ
λέεο δξαζηεξηφηεηεο. Πε φια απηά ηα ρξφληα φκσο, έρνπλ κείλεη ζηαζεξέο νη αμίεο ηεο
νηθνγέλεηάο κνπ γηα βηψζηκε αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε
εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ καο αιιά θαη ηε δεκηνπξγία εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο
πνπ ζα δηέπεηαη απφ εηιηθξηλείο θαη αλζξψπηλεο ζρέζεηο κεηαμχ καο. Θνηλή είλαη ε
πεπνίζεζε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ γηα ηελ κεηάδνζε ζηαζεξψλ αμηψλ πξνο φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο θαη θπξίσο νη αμίεο απηέο λα αληηθαηνπηξίδνληαη δηαξθψο κέζα απφ ηηο
ζρέζεηο θαη ηηο επαθέο ηνπ εξγαζηαθνχ δπλακηθνχ ηεο εηαηξίαο κε φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο: πειάηεο, πξνκεζεπηέο θαη θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη αλέιαβα ηελ πξσηνβνπιία γηα ηε ζέζπηζε θαη θαηαγξαθή ησλ
αμηψλ απηψλ πνπ επηζπκψ λα πξεζβεχνπκε φινη, ζε απηφλ ηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο.
Ξηζηεχσ φηη, ην παξαθάησ θείκελν απνηππψλεη φια φζα ε νηθνγέλεηά κνπ ηφζα
ρξφληα δειψλεη κε έξγα, κέζσ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ν θαζέλαο
απφ εζάο είλαη ζεκαληηθφ λα δηαβάζεηε, λα θαηαλνήζεηε θαη λα ζπκκνξθσζείηε
πιήξσο κε ηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο καο. Απνηειεί δηθή ζαο επζχλε λα
πεξηθξνπξήζεηε ηελ ηήξεζε ηνπ Θψδηθα αιιά θαη λα αλαθέξεηε νπνηαδήπνηε
θαηάζηαζε ε νπνία πηζηεχεηε εχινγα φηη αληηβαίλεη ηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο καο.
Ζ θήκε ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. βξίζθεηαη ζηα ρέξηα θαζελφο απφ εκάο. Παο επραξηζηψ εθ
ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλερή ζαο αθνζίσζε ζηηο θνηλέο καο αμίεο θαη ηε
δενληνινγηθή ζαο εγεζία, πνπ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο καο επηηπρίαο.
Πβνπξάθεο Δκκαλνπήι
Αληηπξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
ΔΗΠΑΓΥΓΖ
Ζ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. έρεη ζεζπίζεη ηνλ παξφληα Θψδηθα Γενληνινγίαο κε ζηφρν απηφο λα
θαζνδεγεί ηηο θαζεκεξηλέο καο επηρεηξεκαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, αληηθαηνπηξίδνληαο
ην πξφηππφ καο γηα ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά καο θαη ηηο εηαηξηθέο καο αμίεο.
Ξηζηεχνπκε φηη φιεο νη επηρεηξεκαηηθέο καο δξαζηεξηφηεηεο ζηεξίδνληαη ζηελ
επζχηεηα, ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηε ζπκκφξθσζε. Ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
επηηπγράλνπκε ηα επηρεηξεκαηηθά καο απνηειέζκαηα είλαη εμ ίζνπ ζεκαληηθφο κε ηελ
επίηεπμή ηνπο. Ν Θψδηθαο Γενληνινγίαο ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. ηζρχεη γηα φινπο ηνπο
αλζξψπνπο ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Ξξντζηακέλσλ, ησλ
Πηειερψλ θαη φισλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Δηαηξίαο αιιά θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο ζε φιν
ηνλ θφζκν. Νη ζπλεξγάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο καο ππφθεηληαη επίζεο ζε απηέο ηηο
απαηηήζεηο, θαζψο ε ηήξεζε ηνπ Θψδηθα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο
ζπλεξγαζίαο ηνπο καδί καο.
Ζ δηνίθεζή καο είλαη απνθαζηζκέλε λα δηαζθαιίζεη φηη είκαζηε νη θαιχηεξνη ζηελ
θαηεγνξία καο ζε φ,ηη αθνξά ζηε ζπκκφξθσζε ζε φιεο ηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο
δξαζηεξηνπνηνχκαζηε.
Θάζε ππάιιεινο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επίδεημε αθεξαηφηεηαο θαη εγεζίαο κε ηε
ζπκκφξθσζή ηνπ/ηεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Γενληνινγίαο, ησλ πνιηηηθψλ
ηεο Δηαηξίαο θαη φισλ ησλ ηζρπφλησλ λφκσλ.
Ν παξψλ θψδηθαο δελ ππνθαζηζηά ηελ επζχλε ζαο γηα ηε δηακφξθσζε νξζψλ
θξίζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο θνηλή ινγηθή, επηδεηθλχνπκε δέζκεπζε ζε κηα θνπιηνχξα
πνπ πξνάγεη ηα πςειφηεξα δπλαηά πξφηππα δενληνινγίαο.
Ξξηλ πξνρσξήζεηε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, ξσηήζηε ηνλ εαπηφ ζαο:
• Δίκαη εμνπζηνδνηεκέλνο/ε λα ην θάλσ απηφ;
• Δίλαη απηή ε ελέξγεηα ην ζσζηφ πξάγκα;
• Δίλαη απηή ε ελέξγεηα λφκηκε θαη ζπλεπήο κε ηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο ή κε άιιεο
πνιηηηθέο;
• Θα ήκνπλ ππεξήθαλνο/ε εάλ αλέθεξα απηήλ ηελ ελέξγεηα ζε θάπνηνλ πνπ
ζέβνκαη;
• Θα βειηηψζεη απηή ε ελέξγεηα πεξαηηέξσ ηε θήκε ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. σο κηα εζηθή
Δηαηξία;
Δάλ ε απάληεζε ζε νπνηαδήπνηε απ’ απηέο ηηο εξσηήζεηο είλαη ΝΣΗ, ή εάλ έρεηε
νπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο ή απνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθαξκνγή ηνπ
Θψδηθα Γενληνινγίαο ή νπνηνπδήπνηε πξνηχπνπ, πνιηηηθήο, ή δηαδηθαζίαο ηεο
ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ., ζα πξέπεη λα ζπδεηήζεηε ηελ ελ ιφγσ θαηάζηαζε κε ηνλ Ξξντζηάκελφ
ζαο, ην Ρκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (HR) ή ηνλ εθπξφζσπν ηεο Γηνίθεζεο
(Αληηπξφεδξν ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ.).
Γελ ζα ιεθζεί νπνηαδήπνηε αξλεηηθή ελέξγεηα ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε αηφκνπ πνπ
ππνβάιιεη παξάπνλα/θαηαγγειίεο, αλαθνξέο, πνπ ζπκκεηέρεη ή βνεζά ζηελ έξεπλα
ελδερφκελεο παξάβαζεο ηνπ Θψδηθα Γενληνινγίαο, εθηφο εάλ ν ελ ιφγσ ηζρπξηζκφο
έρεη γίλεη βάζεη πιεξνθνξηψλ πνπ ήηαλ ζθφπηκα ςεπδείο. Ζ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. ζα
δηαηεξήζεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα φισλ ησλ θαηαγγειηψλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ.
Ν Θψδηθαο δηαηίζεηαη online θαη έρεη κεηαθξαζηεί ζηελ αγγιηθή γιψζζα.
ΣΥΟΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ
ΔΟΓΑΠΗΑΘΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ
Όιεο νη ζπλαιιαγέο ζαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο, ηνπο πθηζηακέλνπο θαη
πξντζηακέλνπο ζαο, πξέπεη λα δηεμάγνληαη ζε έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο, φπνπ ε
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ζπκπεξηθνξά θαζελφο δηέπεηαη απφ κηα βαζηθή δέζκεπζε ζηε δενληνινγηθή
ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ επηηπρία ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ..
Νη ζρέζεηο ζαο κε φζνπο ζπλεξγάδεζηε ζα πξέπεη λα είλαη απηέο ελφο κέινπο κηαο
νκάδαο πνπ θεξδίδεη. Άηνκα πνπ ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά θαη κε εζηίαζε ζε έλα
ζχλνιν θνηλψλ ζθνπψλ, απνηεινχλ ηελ θαζνδεγεηηθή δχλακε πίζσ απφ ηελ επηηπρία
καο. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη απηή ε δπλακηθή νκαδηθή ζρέζε, θάζε άηνκν πξέπεη λα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο επζχλεο ηνπ/ηεο – θαη λα ληψζεη ηε βεβαηφηεηα φηη θαη νη άιινη
ζα θάλνπλ ην ίδην. Απηφ ζεκαίλεη ηελ παξνρή αλαγθαίαο ππνζηήξημεο ζηνπο άιινπο,
ζε θάζε επίπεδν, γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο ηελ νπνηαδήπνηε εξγαζία. Θαλέλα άηνκν ή
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα δελ πξέπεη λα ηνπνζεηεί ηηο δηθέο ηνπ/ηεο πξνηεξαηφηεηεο
πάλσ απ’ απηέο ηηο Δηαηξίαο.
Νη ζρέζεηο ζαο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ή ηνπο πθηζηακέλνπο ζαο πξέπεη λα πξνάγνπλ ηε
δενληνινγία θαη ηε ζπκκφξθσζε πξνβάιινληαο ην παξάδεηγκα ηηκηφηεηαο,
ακεξνιεςίαο θαη αθεξαηφηεηαο ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο. Υο εγέηεο, έρεηε ηελ
επζχλε γηα ηνλ ζαθή θαζνξηζκφ πξνηχπσλ απφδνζεο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο
πεξηβάιινληνο πνπ πξνάγεη ηελ νκαδηθή εξγαζία.
ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ
Δλζαξξχλεηε ην δεκηνπξγηθφ θαη θαηλνηνκηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη εάλ είζηε
πξντζηάκελνο, αληηκεησπίδεηε ηνπο πθηζηακέλνπο ζαο σο αλεμάξηεηα άηνκα,
παξέρνληάο ηνπο ηελ αλαγθαία ειεπζεξία γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο ηηο εξγαζίεο ηνπο.
Ξαξέρεηε ππνδείμεηο γηα βειηίσζε ηεο απφδνζεο. Ζ ζρέζε ζαο κε ηνλ πξντζηάκελφ
ζαο πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη εκπηζηνζχλε. Δζείο θαη ν
πξντζηάκελφο ζαο απνηειείηε κία νκάδα κε θνηλφ ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ Δηαηξία γηα ηε κνλάδα ζαο. Δίζηε εμ ίζνπ ππεχζπλνο
κε ηνλ πξντζηάκελφ ζαο γηα ηε δηαζθάιηζε αλνηθηήο θαη εηιηθξηλνχο επηθνηλσλίαο
κεηαμχ ζαο. Αλαιακβάλεηε πξσηνβνπιίεο φζν πην ζπρλά κπνξείηε. Σξεζηκνπνηείηε
θαηλνηνκηθνχο ηξφπνπο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ζ ζπλεξγαζία ζαο θαη ε
δεκηνπξγηθφηεηά ζαο είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
κνλάδαο ζαο θαη ηεο Δηαηξίαο.
ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ
Πε δεηήκαηα απαζρφιεζεο, απνηειεί πνιηηηθή καο λα:
• Δπηιέγνπκε, δηνξίδνπκε θαη απνδεκηψλνπκε φινπο ηνπο αλζξψπνπο ηεο ΚΝΒΗΑΘ
Α.Δ. βάζεη ησλ πξνζφλησλ ηνπο γηα ηελ εξγαζία πνπ πξέπεη λα δηεμαρζεί θαη ρσξίο
δηαθξίζεηο ιφγσ θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθήο θαηαγσγήο, εζληθφηεηαο, ρξψκαηνο,
θχινπ, ηαπηφηεηαο θχινπ, ειηθίαο, ππεθνφηεηαο, ζεμνπαιηθψλ πξνηηκήζεσλ,
νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο,
αληθαλφηεηαο,
ή
νπνησλδήπνηε
άιισλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην λφκν.
• Κε ρξεζηκνπνηνχκε παηδηά γηα ηηο εξγαζίεο καο. Ζ παηδηθή εξγαζία θαζνξίδεηαη σο
ε πξφζιεςε νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ειηθίαο θαηψηεξεο απφ ηελ ειάρηζηε
επηηξεπφκελε απφ ην λφκν ζηε ζρεηηθή πεξηνρή δηθαηνδνζίαο, σζηφζν, ζε θακία
πεξίπησζε δελ ζα πξνζιάβνπκε ελ γλψζεη καο άηνκν ειηθίαο θάησ ησλ δεθαέμη
(16) εηψλ.
• Ξαξέρνπκε έλα ρψξν εξγαζίαο πνπ θαισζνξίδεη ηελ πνηθηινκνξθία θαη επηηπγράλεη
ηελ ππεξνρή κέζσ πξνζέιθπζεο θαη δηαηήξεζεο αλζξψπσλ απφ θάζε ππφβαζξν
ζην εξγαηηθφ καο δπλακηθφ.
• Ξαξέρνπκε επθαηξίεο εθπαίδεπζεο, επηκφξθσζεο θαη δηάθξηζεο/πξναγσγήο πνπ
επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξναγσγή ηεο ζηαδηνδξνκίαο (θαξηέξαο) γηα
φινπο ηνπο αλζξψπνπο ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ..
• Γηεμάγνπκε αμηνινγήζεηο απφδνζεο πνπ παξέρνπλ εηιηθξηλή θαη αθξηβή
αλαηξνθνδφηεζε.
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• Δλζαξξχλνπκε ηα ακθίδξνκα ζρφιηα θαη ηηο ζπδεηήζεηο καο θαζψο θαη ηελ
αλαζθφπεζε ησλ αμηνινγήζεσλ απφ ηα πςειφηεξα επίπεδα δηεχζπλζεο.

• Απνδεκηψλνπκε ηελ απφδνζε θαη λα αλαγλσξίδνπκε θαη αληακείβνπκε ηηο
•
•
•

•

•

ζπλεηζθνξέο απφ άηνκα θαη νκάδεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα ηππηθά ηνπο εξγαζηαθά
θαζήθνληα.
Απαγνξεχνπκε ηε ζεμνπαιηθή ή άιινπ ηχπνπ παξελφριεζε ησλ αλζξψπσλ ηεο
ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. απφ νπνηνλδήπνηε άιιν ζην ρψξν εξγαζίαο, ή θαηά ηε δηεμαγσγή
επηρεηξήζεσλ ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ..
Απνθεχγνπκε ηε κεξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά ή έζησ θαη ηελ ππφλνηά ηεο ζην ρψξν
εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δηαηξία.
Πεβφκαζηε ην ηδησηηθφ απφξξεην ελφο αηφκνπ θαη λα ζπιιέγνπκε,
επεμεξγαδφκαζηε, ρξεζηκνπνηνχκε θαη δηαηεξνχκε ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο
ησλ ππαιιήισλ κφλν ζην βαζκφ πνπ είλαη αλαγθαίν θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο
ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο εξγαδφκαζηε.
Θαηαβάιινπκε πξνζπάζεηεο γηα ηελ εμάιεηςε ελδερνκέλσλ θηλδχλσλ απφ ην ρψξν
εξγαζίαο θαη λα παξέρνπκε έλα αζθαιέο θαη πγηεηλφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο
αλζξψπνπο ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. θαη λα θαηαβάιινπκε πξνζπάζεηεο γηα ηε
ζπκκφξθσζε κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη πξφηππα επαγγεικαηηθήο
αζθαιείαο θαη πγείαο.
Βνεζνχκε ζηε δηαηήξεζε ελφο αζθαινχο, πγηεηλνχ θαη παξαγσγηθνχ ρψξνπ
εξγαζίαο γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. θαη άιινπο, απαγνξεχνληαο:
 ηελ θαηνρή, ρξήζε, πψιεζε ή κεηαθνξά παξάλνκσλ νπζηψλ/λαξθσηηθψλ ή
εξγαιείσλ ρξήζεο λαξθσηηθψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο ή θαηά ην
ρξφλν εξγαζίαο γηα ηελ Δηαηξία
 ηε δηεμαγσγή εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο ππφ ηελ επηξξνή αιθνφι
 ηελ θαηνρή ή ρξήζε φπισλ ή ππξνκαρηθψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο ή
θαηά ηε δηεμαγσγή εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο βάζεη ηεο ηνπηθήο λνκνζεζίαο. Ζ
θαηνρή ελφο φπινπ κπνξεί λα εμνπζηνδνηεζεί γηα ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο
φηαλ ε ελ ιφγσ θαηνρή θαζνξίδεηαη αλαγθαία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο Δηαηξίαο θαη
 ηελ άκεζε αλαθνξά ζηε δηεχζπλζε νπνηνπζδήπνηε πεξηζηαηηθνχ ρξήζεο ή
θαηνρήο
 παξάλνκσλ νπζηψλ / λαξθσηηθψλ, νηλνπλεπκαησδψλ ή φπισλ.

ΠΓΘΟΝΠΔΗΠ ΠΚΦΔΟΝΛΡΥΛ
Ζ θξίζε ζαο είλαη έλα απφ ηα πην πνιχηηκα πξάγκαηα πνπ έρεηε. Ξξέπεη λα
απνθεχγεηε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή ζπζρεηηζκφ πνπ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε
ηελ άζθεζε ηεο αλεμάξηεηεο θξίζεο ζαο ε θαίλεηαη λα έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε
απηήλ, γηα ην θαιχηεξν ζπκθέξνλ ηεο Δηαηξίαο. Νη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κπνξεί
λα πξνθχςνπλ ζε πνιιέο θαηαζηάζεηο. Δίλαη αδχλαην λα ηηο θαιχςνπκε φιεο ζην
παξφλ έγγξαθν θαη δελ ζα είλαη πάληα εχθνιν λα θάλεηε ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ
θαηάιιειεο θαη αθαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηαο. Όηαλ έρεηε νπνηαδήπνηε ακθηβνιία,
ζπκβνπιεπηείηε ην πξντζηάκελν ζαο ή ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ηεο κνλάδαο ζαο
πξηλ πξνρσξήζεηε ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα. Νη αθφινπζεο νδεγίεο ηζρχνπλ γηα ηηο
πεξηζζφηεξεο θνηλέο θαηαζηάζεηο ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ:
Επενδύζειρ
Κελ πξνρσξείηε ζε νπνηεζδήπνηε επελδχζεηο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ζαο απνθάζεηο. Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο απαγνξεχεη ζηνπο
αλζξψπνπο ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. λα θαηέρνπλ κεηνρέο ή ηδηνθηεζηαθά ζπκθέξνληα ζε
νπνηαδήπνηε εηαηξία ε νπνία απνηειεί αληαγσληζηή ή ζπλεξγάηε ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ..
Απηή ε απαγφξεπζε δελ ηζρχεη γηα ηελ θαηνρή κηθξψλ πνζψλ (γεληθά θάησ ηνπ 1%)
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
ησλ κεηνρψλ κηαο εηζεγκέλεο εηαηξίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επέλδπζε δελ είλαη
ηφζν ζεκαληηθή νηθνλνκηθά ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ηελ ππφλνηα ζχγθξνπζεο
ζπκθεξφλησλ. Δάλ είραηε θάλεη ελδερνκέλσο απαγνξεπκέλεο επελδχζεηο πξηλ ηε
ζπλεξγαζία ζαο κε ηελ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ., αλαθέξεηε ηα ζρεηηθά γεγνλφηα ζηνλ
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν.
Οικογένεια
Δηδνπνηήζηε ην πξντζηάκελν ζαο θαη ιάβεηε έγθξηζε απφ ην Ρκήκα ζαο ή ηνλ
πξντζηάκελν εξγαζηψλ ζαο θαη ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν πξηλ δηεμάγεηε
επηρεηξήζεηο εθ κέξνπο ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. κε νπνηαδήπνηε εηαηξία ζηελ νπνία εζείο, ή
κέινο ηνπ ζηελνχ ζαο νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, έρεηε ηδηνθηεζηαθφ ζπκθέξνλ
ηέηνην ψζηε λα κπνξεί λα σθειεζείηε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κέζσ ησλ δηθψλ ζαο
ελεξγεηψλ ή ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ελ ιφγσ κέινπο ηεο νηθνγελείαο ζαο.
Άλλε επγαζία
Κελ εξγάδεζηε γηα αληαγσληζηή φηαλ εξγάδεζηε γηα ηελ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. ή κε δηεμάγεηε
νπνηαδήπνηε εξγαζία ή παξέρεηε βνήζεηα ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ε νπνία εξγαζία ή
παξνρή βνήζεηαο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ απφδνζή ζαο ή ηελ θξίζε ζαο ζηελ
εξγαζία ζαο εληφο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. Κε ρξεζηκνπνηείηε ηελ επσλπκία, ηηο εγθαηαζηάζεηο
ή ηα πιηθά ηεο Δηαηξίαο γηα εμσηεξηθή εξγαζία πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία ζαο
ζηελ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. ρσξίο εμνπζηνδφηεζε απφ ην Ρκήκα ζαο ή ηνλ πξντζηάκελν
εξγαζηψλ ζαο.
Πποζωπικά δεηήμαηα
Αλ θαη αλαγλσξίδνπκε θαη ζεβφκαζηε ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ.
γηα ειεχζεξν ζπζρεηηζκφ κε φζνπο ζπλαληνχλ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο, πξέπεη
εληνχηνηο λα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ θξίζε καο γηα λα δηαζθαιίζνπκε φηη νη ελ ιφγσ
ζρέζεηο δελ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία, ηελ ηθαλφηεηα
επίβιεςεο άιισλ, ή ην ίδην ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. ΠΣΔΠΖ ΚΑΠ
Νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ πξνθχπηεη απφ «ξνκαληηθή»
ζρέζε ή θηιία κεηαμχ ππαιιήισλ κπνξεί λα είλαη αθαηάιιειε εάλ ε ζπκπεξηθνξά
δεκηνπξγεί ερζξηθφ ή κε θηιηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα άιινπο. Απαγνξεχεηαη ε
κεξνιεςία ή ε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ βάζεη ζπλαηζζεκάησλ, ζπκκαρηψλ,
ή νπνηαζδήπνηε θηιίαο, αληί ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δηαηξίαο. Άηνκα πνπ δηαηεξνχλ
πξνζσπηθέο ζρέζεηο ή θηιίεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθξηηηθφηεηα, θαιή θξίζε θαη
επαηζζεζία. Λα έρεηε ζπλείδεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη θάπνην άιιν κέινο απφ ην δηθφ
ζαο νηθηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα πξνζιεθζεί ζε ζέζε πνπ ζα κπνξνχζε λα
δεκηνπξγήζεη, ή λα ππνλνεί ηε δεκηνπξγία ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Δάλ πξνθχςεη
κηα ηέηνηα θαηάζηαζε, πξέπεη λα ζπκβνπιεπηείηε ην πξντζηάκελν ζαο, ή ηνλ
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ηεο κνλάδαο ζαο γηα ζρεηηθή θαζνδήγεζε.
Διοικεηικά Σςμβούλια
Ιάβεηε έγθξηζε απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν/ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, πξηλ
ζπκθσλήζεηε λα ππεξεηήζεηε ζε νπνηνδήπνηε Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ή παξφκνην
ζψκα γηα εμσηεξηθή επηρείξεζε ή θξαηηθή ππεξεζία. Ζ ππεξεζία ζε Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην γηα επαγγεικαηηθφ ή ζρεηηθφ κε εξγαζία κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ
πξέπεη λα εγθξηζεί εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηνλ Ξξντζηάκελφ ζαο.
ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ
Ρα εκπνξηθά κπζηηθά ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ., άιιεο ηδηνθηεζηαθέο πιεξνθνξίεο θαη ην
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζσηεξηθψλ ηεο δεδνκέλσλ απνηεινχλ πνιχηηκα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία. Ζ πξνζηαζία απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο κπζηηθφηεηάο ηνπο, δηαδξακαηίδεη δσηηθφ ξφιν ζηε ζπλερηδφκελε αλάπηπμή καο
θαη ηε δπλαηφηεηα αληαγσληζκνχ καο. Έλα εκπνξηθφ κπζηηθφ είλαη πιεξνθνξίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. πνπ δελ είλαη γεληθά
γλσζηέο ή δελ κπνξνχλ λα αλαθαιπθζνχλ εχθνια θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
κπζηηθφηεηαο ησλ νπνίσλ έρεη θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα. Υζηφζν, θαη άιιεο
ηδηνθηεζηαθέο πιεξνθνξίεο, φπσο ε ηερλνγλσζία, πξέπεη επίζεο λα πξνζηαηεχνληαη.
Ρα εκπνξηθά κπζηηθά ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. θαη άιιεο ηδηνθηεζηαθέο πιεξνθνξίεο κπνξεί
λα απνηεινχληαη απφ νπνηνλδήπνηε ηχπν, ζρέδην, ζπζθεπή ή πιεξνθνξία πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επηρείξεζή καο θαη πνπ δίλεη ζηελ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. ηελ επθαηξία λα
απνθηά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. Ρα εκπνξηθά κπζηηθά θαη άιιεο ηδηνθηεζηαθέο
πιεξνθνξίεο ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. δελ είλαη πάληα ηερληθήο θχζεο. Κπνξεί επίζεο λα
πεξηιακβάλνπλ επηρεηξεκαηηθή έξεπλα, ζρέδηα γηα λέα πξντφληα, ζηξαηεγηθνχο
ζηφρνπο, νπνηεζδήπνηε κε δεκνζηεπκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ή
πιεξνθνξίεο ηηκνιφγεζεο, θαηαιφγνπο ππαιιήισλ, πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ, φπσο
θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε απαηηήζεηο, πξνηηκήζεηο, επηρεηξεκαηηθέο ζπλήζεηεο θαη
ζρέδηα πειαηψλ. Αλ θαη φρη πιήξεο, απηφο ν θαηάινγνο ππνδεηθλχεη ηελ επξεία
πνηθηιία πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεπηνχλ. Ρα εκπνξηθά κπζηηθά θαη άιιεο
ηδηνθηεζηαθέο πιεξνθνξίεο δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη θαιπκκέλα απφ δηπιψκαηα
επξεζηηερλίαο, αιιά δελ πξέπεη λα γίλνληαη γεληθά γλσζηά ή γλσζηά ζην επξχ θνηλφ.
Νη ππνρξεψζεηο ζαο ζρεηηθά κε ηα εκπνξηθά κπζηηθά θαη άιιεο ηδηνθηεζηαθέο
πιεξνθνξίεο ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. πεξηιακβάλνπλ:
• Ρε κε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζε άιια άηνκα ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. εθηφο απφ
πεξηπηψζεηο «αλαγθαηφηεηαο γλψζεο» ή «αλαγθαηφηεηαο ρξήζεο» ηνπο.
• Ρε κε γλσζηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ ζε άηνκα εθηφο ηεο ΚΝΒΗΑΘ
Α.Δ..
• Ρε κε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ γηα ίδην φθεινο, ή φθεινο αηφκσλ εθηφο
ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ..
Δάλ απνρσξήζεηε απφ ηελ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ., ε ππνρξέσζή ζαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
εκπνξηθψλ κπζηηθψλ ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. θαη άιισλ ηδηνθηεζηαθψλ πιεξνθνξηψλ
ζπλερίδεηαη έσο φηνπ νη πιεξνθνξίεο θαηαζηνχλ δεκφζηα δηαζέζηκεο ή έσο φηνπ ε
ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. δελ ζεσξεί πιένλ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο εκπνξηθά κπζηηθά ή
ηδηνθηεζηαθέο. Θα πξέπεη επίζεο λα ζπκάζηε φηη ηπρφλ αιιεινγξαθία, εθηππσκέλα
πιηθά, ειεθηξνληθέο πιεξνθνξίεο, έγγξαθα ή έληππα νπνηνπδήπνηε είδνπο, γλψζεηο
ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ, δηαδηθαζίεο, εηδηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο δηεμάγεη
επηρεηξήζεηο ε ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. – εκπηζηεπηηθνί ή φρη – απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηεο
Δηαηξίαο θαη πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ..
Φπζηθά, νη πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο πνπ απνθηνχληαη ή βειηηψλνληαη κέζσ ηεο
εξγαζίαο, απνηεινχλ πξνζσπηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ αηφκνπ πνπ απνρσξεί.
Δάλ έρεηε νπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πνηεο πιεξνθνξίεο είλαη
ηδηνθηεζηαθέο ή απνηεινχλ εκπνξηθά κπζηηθά, πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν.
ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΑΜΗΝΞΗΠΡΥΛ ΑΟΣΔΗΥΛ ΘΑΗ ΑΛΑΦΝΟΥΛ.
Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο καο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεψλ
ηεο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηηο γεληθά
απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο (GAAP). Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο, φπσο θαη ν λφκνο,
απαηηνχλ απφ ηελ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. λα δηαηεξεί βηβιία, αξρεία θαη ινγαξηαζκνχο πνπ
αληηθαηνπηξίδνπλ κε αθξίβεηα θαη ακεξνιεςία ηε θχζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
ζπλαιιαγψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο. Ζ αθεξαηφηεηα
ησλ ινγηζηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αξρείσλ ηεο Δηαηξίαο βαζίδεηαη ζηελ
αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ησλ βαζηθψλ θαηαρσξίζεσλ ππνζηήξημεο ησλ πιεξνθνξηψλ
ζηα βηβιία ινγαξηαζκψλ ηεο Δηαηξίαο. Όινη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία,
επεμεξγαζία θαη θαηαγξαθή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζεσξνχληαη ππεχζπλνη γηα ηελ
αθεξαηφηεηά ηνπο. Θάζε ινγηζηηθή ή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηαρψξηζε ζα πξέπεη λα
αληηθαηνπηξίδεη επαθξηβψο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηηο ππνζηεξηθηηθέο
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
πιεξνθνξίεο. Γελ πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα νπνηαδήπνηε απφθξπςε πιεξνθνξηψλ
απφ ηε δηεχζπλζε, ή απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ή αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο ηεο Δηαηξίαο.
Θακία πιεξσκή εθ κέξνπο ηεο Δηαηξίαο δελ ζα εγθξηζεί ή πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ
πξφζεζε ή θαηαλφεζε φηη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ελ ιφγσ πιεξσκήο ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ εθηφο απ’ απηφλ πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηα
έγγξαθα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πιεξσκή. Γελ πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ςεπδείο ή
παξαπιαλεηηθέο εγγξαθέο ζε νπνηαδήπνηε βηβιία ή αξρεία ηεο Δηαηξίαο γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη δελ επηηξέπεηαη ε θαζηέξσζε, θηήζε, ή δηαηήξεζε
νπνηνπδήπνηε θεθαιαίνπ, πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ινγαξηαζκνχ ηεο Δηαηξίαο γηα
νπνηνλδήπνηε ζθνπφ εθηφο εάλ ην ελ ιφγσ θεθάιαην, πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή
ινγαξηαζκφο αληηθαηνπηξίδεηαη ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ.- θαηάιιεια ζηα βηβιία θαη αξρεία ηεο
Δηαηξίαο. Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νπνηαδήπνηε θεθάιαηα ή πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία γηα νπνηνλδήπνηε παξάλνκν ή αθαηάιιειν ζθνπφ. Νη δηεπζπληέο θαη άιια
ζηειέρε, ππεχζπλνη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ,
πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηεξνχληαη νη εηαηξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηεο
ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ.
Νη εγγξαθέο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη εγθαίξσο. Ρα ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα αμηνινγνχληαη
θαηάιιεια. Δπηπιένλ, φζνη είλαη ππεχζπλνη ή εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο
εγγξάθσλ ζηελ Δπηηξνπή Αμηφγξαθσλ θαη Σξεκαηηζηεξίσλ ηεο Διιάδαο θαη ζε άιιεο
ππνβνιέο εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ή άιιεο
ζπλδηαιιαγέο κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ή ρξεκαηννηθνλνκηθή θνηλφηεηα, ζα πξέπεη λα
δηαζθαιίζνπλ φηη νη ελ ιφγσ ππνβνιέο εγγξάθσλ θαη ζπλδηαιιαγέο πεξηέρνπλ
γλσζηνπνηήζεηο πνπ είλαη πιήξεηο, δίθαηεο, αθξηβείο, έγθαηξεο θαη θαηαλνεηέο. Δάλ
δηαπηζηψζεηε ελδερφκελε παξάιεηςε, πιαζηνγξάθεζε ή αλαθξίβεηα ζηηο ινγηζηηθέο ή
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαρσξίζεηο, ζε βαζηθά δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ελ
ιφγσ θαηαρσξίζεηο, ή ζηηο εθζέζεηο ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. γηα ηελ Δπηηξνπή Αμηφγξαθσλ
θαη Σξεκαηηζηεξίσλ ηεο Διιάδαο ή ζε άιια κέζα επηθνηλσλίαο, ή νπνηαδήπνηε
δπζιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηε ακέζσο ηηο ελ
ιφγσ πιεξνθνξίεο ζην πξντζηάκελν ζαο ή Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ηεο εηαηξίαο.
ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΖΠ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ..
Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη εγθαηαζηάζεηο ή νη ππεξεζίεο ηεο Δηαηξίαο πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα λφκηκνπο, θαηάιιεινπο θαη εμνπζηνδνηεκέλνπο ζθνπνχο.
Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε θινπή ρξεκάησλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππεξεζηψλ. Ν
εμνπιηζκφο, ηα ζπζηήκαηα, νη εγθαηαζηάζεηο, νη εηαηξηθέο πηζησηηθέο θάξηεο θαη ηα
αλαιψζηκα πιηθά ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηε
δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. ή γηα ζθνπνχο πνπ έρνπλ
εμνπζηνδνηεζεί απφ ηε δηεχζπλζε. Έρεηε πξνζσπηθή επζχλε φρη κφλν γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. γηα ηα νπνία είζηε
ππεχζπλνο/ε, αιιά θαη γηα ηε γεληθή πξνζηαζία φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηεο Δηαηξίαο. Θα πξέπεη λα είζηε ζε θαηάζηαζε εγξήγνξζεο γηα νπνηεζδήπνηε
θαηαζηάζεηο ή πεξηζηαηηθά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε απψιεηα,
αθαηάιιειε ρξήζε ή θινπή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ζα πξέπεη λα
αλαθέξεηε φιεο ηηο ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο ζην πξντζηάκελν ζαο ή ζηνλ πεχζπλν
Αζθάιεηαο κφιηο ηηο αληηιεθζείηε. Κφλν ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε πνπ έρνπλ νξηζηεί
απφ ηε Γηνίθεζε, έρνπλ ηελ εμνπζία λα πξνβαίλνπλ ζε δεζκεχζεηο πνπ επεξεάδνπλ
ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο. Γελ πξέπεη λα πξνβαίλεηε ζε δεζκεχζεηο πνπ
επεξεάδνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο εθηφο εάλ έρεηε θαηάιιειε
εμνπζηνδφηεζε. Δάλ ρξεηάδεηαη λα δηεπθξηλίζεηε ηελ εμνπζία ζαο ή ηελ εμνπζία
Η ακεραιότητα, η ειλικρίνεια και ο επαγγελματιςμόσ αποτελοφν για εμάσ δζςμευςη

Σελίδα 7-Εκδ.1
01/01/2012

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρεηηθά κε ηε δέζκεπζε ηεο Δηαηξίαο, ζα πξέπεη λα
επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ νηθνλνκηθφ πξντζηάκελν ηεο εηαηξίαο.
ΞΝΟΝΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ.
Ξξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο Ξφξνπο Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηψλ ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ.
κε ππεπζπλφηεηα θαη κε ηξφπν ζπλεπή πξνο ηνλ Θψδηθα θαη φιεο ηηο άιιεο Νδεγίεο
ηεο Δηαηξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο
ππνινγηζηψλ, κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ, ηηο εκπηζηεπηηθέο θαη ηδηνθηεζηαθέο
πιεξνθνξίεο θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Νη Ξφξνη Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηψλ ηεο
ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. πεξηιακβάλνπλ θάζε εμνπιηζκφ ππνινγηζηψλ πνπ θαηέρεηαη,
κηζζψλεηαη, ή ελνηθηάδεηαη απφ ηελ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ., αλεμάξηεηα απφ ηελ ηνπνζεζία πνπ
βξίζθεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ,
ησλ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ θαη ζπζθεπψλ ηνπο, ησλ δηαθνκηζηψλ δηθηχνπ θαη ησλ
ζπζθεπψλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, ζην ελδνδίθηπν ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. θαη ζην
δίθηπν ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email). Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο θσλεηηθφ
ηαρπδξνκείν θαη άιια θσλεηηθά ζπζηήκαηα, κεραλήκαηα θαμ, ηειέθσλα, ςεθηαθνχο
βνεζνχο, άκεζα κελχκαηα (instant messaging) θαη πιεξνθνξίεο πνπ απνθηψληαη ή
ιακβάλνληαη απφ ή θαη δηαδίδνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ ελδνδηθηχνπ ηεο
ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ.. Νη «Ξφξνη Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηψλ» πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηελ
πξφζβαζε ζην δίθηπν θαη ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email) ηεο
ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. απφ ππνινγηζηή πνπ δελ θαηέρεηαη, κηζζψλεηαη ή ελνηθηάδεηαη απφ ηελ
ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. (π.ρ. απφ νηθηαθνχο ππνινγηζηέο).
Όινη νη Ξφξνη Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηψλ ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. απνηεινχλ πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. θαη πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
δεκηνπξγνχληαη, απνζεθεχνληαη, ή κεηαδίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ Ξφξσλ
Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηψλ ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ.. Νη κφλεο πιεξνθνξίεο πνπ δελ
ζεσξνχληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο, είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη
θαηά ηελ πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή ρξήζε ησλ Ξφξσλ Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηψλ ηεο
ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ., ή πιεξνθνξίεο πνπ θαίλεηαη φηη δελ απνηεινχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
ηεο Δηαηξίαο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο.
Νη Ξφξνη Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηψλ ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ..
Απαγνξεχνληαη νη θάησζη ρξήζεηο:
• Ξαξελνριεηηθά, δηαθξηζηαθά, δπζθεκηζηηθά, δφιηα, ή απεηιεηηθά κελχκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κελπκάησλ κε πεξηερφκελν πξνζβιεηηθφ γηα
νπνηαδήπνηε θπιή, θχιν, ειηθία, ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο, ζξεζθεία, πνιηηηθέο
πεπνηζήζεηο, εζληθή θαηαγσγή, θαηάζηαζε αλαπεξίαο, εζληθφηεηα, θαηάζηαζε
βεηεξάλνπ, ηαπηφηεηα θχινπ ή άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
• Απνζηνιή, πξφζβαζε, ή απνζήθεπζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο πξνζβιεηηθψλ ή
άζεκλσλ κελπκάησλ ή πιηθψλ.
• Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη κε άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ
εηαηξία δηα κέζνπ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζε ψξα εξγαζίαο γηα ζέκαηα
πνπ δελ αθνξνχλ ηελ επηηεινχκελε εξγαζία.
• Κε εμνπζηνδνηεκέλε δηαλνκή ησλ ηδηνθηεζηαθψλ, εκπηζηεπηηθψλ, ή εκπνξηθψλ
κπζηηθψλ ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ.
• Ξξφθιεζε ή παξνρή αδείαο γηα παξαβάζεηο αζθαιείαο ή δηαθνπέο επηθνηλσληψλ
δηθηχνπ, ή θαη αθαηάιιειε απνθάιπςε ηνπ θσδηθνχ ζαο πξφζβαζεο ζε άιινπο, ή
άδεηα ρξήζεο ηνπ θσδηθνχ ζαο πξφζβαζεο απφ άιινπο.
• Ξαξαβάζεηο ησλ δηθαησκάησλ νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή εηαηξίαο, ηα νπνία
πξνζηαηεχνληαη απφ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, ή απφ ηε λνκνζεζία πεξί εκπνξηθψλ
Η ακεραιότητα, η ειλικρίνεια και ο επαγγελματιςμόσ αποτελοφν για εμάσ δζςμευςη

Σελίδα 8-Εκδ.1
01/01/2012

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
κπζηηθψλ, απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ή άιια δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο, ή απφ παξφκνηνπο λφκνπο ή θαλνληζκνχο.
• Ξαξαβάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ηδησηηθνχ απνξξήηνπ νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ
πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
• Δπηδίσμε ζπλεξγαζίαο κε νπνηνλδήπνηε εμσηεξηθφ νξγαληζκφ, επηρείξεζε ή ζθνπφ
πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, γηα παξάδεηγκα,
νπνησλδήπνηε εκπνξηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ, ή πνιηηηθψλ νξγαληζκψλ, επηρεηξήζεσλ
ή ζθνπψλ. Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ επηηξέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία, ε ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα παξαθνινχζεζεο ηνπ
εμνπιηζκνχ, ζπζηεκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ δηθηχνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,
ρσξίο πεξηνξηζκφ, ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θσλεηηθνχ
ηαρπδξνκείνπ θαη δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη νπνησλδήπνηε απνζεθεπκέλσλ
πιεξνθνξηψλ, ζε θαηάιιειεο πεξηπηψζεηο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο
λφκνπο. Δπηπιένλ, γηα ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγηψλ ζπληήξεζεο, αζθαιείαο,
επηρεηξήζεσλ, φπσο θαη γηα ηηο λνκηθέο ή θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο,
εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ θαη ηξίηνη πάξνρνη ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα έρνπλ
απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζηνπο Ξφξνπο Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηψλ
ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ., ζηελ πιήξε έθηαζε πνπ επηηξέπεηαη απφ ην λφκν.
Ζ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεξκαηηζκνχ ηεο πξφζβαζεο νπνηνπδήπνηε
ρξήζηε ζηνπο Ξφξνπο Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηψλ ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ., ζε νπνηαδήπνηε
ζηηγκή, κε ή ρσξίο εθ ησλ πξνηέξσλ θνηλνπνίεζε.
ΑΚΔΠΖ ΘΑΗ ΑΛΝΗΘΡΖ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ ΚΔ ΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ
Ρα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο κπνξνχλ λα έρνπλ θαη έρνπλ, θαζεκεξηλή θαη άκεζε επαθή
κε ηελ αλψηαηε δηνίθεζε. Ρε ζηηγκή πνπ απαηηείηαη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο, ζε
πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ιφγνο ελεκέξσζεο, κέινο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο είλαη
παξφλ θαη δηαζέζηκν γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπ. Ππζθέςεηο αιιά θαη δηάινγνο
κεηαμχ ησλ ζηειερψλ θαη ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ιακβάλνπλ ρψξα ηφζν κέζσ
δηαιφγνπ θπζηθήο παξνπζίαο φζν θαη κέζσ ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο (e-mail,
ηειέθσλν θηι.). Ζ ζηάζε απηή ηνπ Γ.Π. ην θαζηζηά ηθαλφ ζην λα δηαδξακαηίδεη έλαλ
ελεξγφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη θαζνδήγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο
Δηαηξίαο. Ρν γξαθείν ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ ηεο εηαηξίαο,
βξίζθεηαη ζε θεληξηθφ ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γεηηνλεχεη κε ηα ηκήκαηα
Δηζαγσγψλ, Δμαγσγψλ, Γηαζθάιηζεο Ξνηφηεηαο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ.
ΠΣΔΠΖ ΚΑΠ ΚΔ ΡΝ
ΞΟΝΚΖΘΔΡΔΠ ΘΑΗ ΞΔΙΑΡΔΠ
Ν ζηφρνο καο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ αγνξψλ καο, είλαη λα δηαζθαιίζνπκε
αδηάιεηπηεο θαη αμηφπηζηεο πεγέο πξνκεζεηψλ. Νη εηιηθξηλείο ζπλδηαιιαγέο κε ηνπο
πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο είλαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο γηα ζηαζεξέο,
καθξνπξφζεζκεο ζρέζεηο. Έηζη, βιέπνπκε ηνπο πξνκεζεπηέο καο σο ζπλεηαίξνπο καο
θαη αλακέλνπκε απ’ απηνχο λα έρνπλ εχινγα θέξδε απφ ηηο ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο.
Ξαξέρνπκε ζε φινπο ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο καο ακεξφιεπηεο θαη ηζφηηκεο
επθαηξίεο. Νη απνθάζεηο βαζίδνληαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα φπσο ε ηηκή θαη ε
πνηφηεηα, θαζψο θαη ε αμηνπηζηία θαη ε αθεξαηφηεηα ελφο πξνκεζεπηή. Απαγνξεχεηαη
ε παξνρή ή ιήςε νπνησλδήπνηε παξάλνκσλ πξνκεζεηψλ («κηδψλ»), δσξνδνθηψλ, ή
παξφκνησλ πιεξσκψλ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ. Γελ θάλνπκε πξνζσπηθέο ράξεο ζε
πειάηεο ζρεηηθά κε ηηκέο, δηαθεκηζηηθέο πξνζθνξέο, βνήζεηα πξνψζεζεο
(κάξθεηηλγθ) πξντφλησλ, ή ηα ζρεηηθά. Ρνπνζεηνχκε φινπο ηνπο πειάηεο καο ζηελ
ίδηα βάζε επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο. Νη ζπλδηαιιαγέο κε πειάηεο θαη
πξνκεζεπηέο ζπδεηνχληαη ζηελ ελφηεηα ηνπ παξφληνο Θψδηθα πνπ θαζνξίδεη ηηο
επζχλεο καο ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο πεξί αληαγσληζκνχ.
Η ακεραιότητα, η ειλικρίνεια και ο επαγγελματιςμόσ αποτελοφν για εμάσ δζςμευςη
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
Ν Θσδηθφο Γενληνινγίαο ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. θνηλνπνηείηαη ζε πξνκεζεπηέο θαη
ζπλεξγάηεο. Δλεκεξψλνληαη γηα ηνλ Θψδηθα Γενληνινγίαο πνπ δηέπεη ηελ ΚΝΒΗΑΘ
Α.Δ. θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε εκάο νθείιεη αληίζηνηρα λα ζπκκνξθψλεηαη. Ν
Θψδηθαο ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. είλαη δηαζέζηκνο θαη ζηελ ηζηνζειίδα καο www.mobiak.gr.
ΓΔΛ ΓΗΓΝΚΔ Ζ ΑΞΝΓΔΣΝΚΑΠΡΔ ΑΘΑΡΑΙΙΖΙΑ ΓΥΟΑ.
Γελ είλαη απνδεθηφ λα δίλνπκε ή λα ιακβάλνπκε δψξα, πιεξσκέο ή άιιεο παξνρέο
γηα λα επεξεάζνπκε νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή απφθαζε. Δάλ ζθνπεχεηε λα
δψζεηε ή λα ιάβεηε έλα δψξν, κηα πιεξσκή ή άιιε παξνρή κε αμία κεγαιχηεξε απφ
ακειεηέα, ηφηε πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν γηα έγθξηζε
πξηλ θάλεηε θάηη ηέηνην. Δπίζεο, έρεηε ππφςε ζαο φηη κπνξείηε λα απνδερηείηε κφλν
έλα δψξν ακειεηέαο αμίαο απφ κία πεγή, κία θνξά αλά εκεξνινγηαθφ έηνο. Πε
πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξία κπνξεί λα βξεζεί ζε δχζθνιε ζέζε εάλ δελ απνδερηείηε έλα
ζπγθεθξηκέλν δψξν ε αμία ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ακειεηέα, ηφηε ε
απνδνρή ηνπ δψξνπ απφ ζαο πξέπεη λα αλαθεξζεί ζηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν. Ν
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ζα ζαο βνεζήζεη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηάιιειεο δηάζεζεο.
Δπηπιένλ, κελ πξνβαίλεηε ζε δηεπζεηήζεηο παξνρήο ή απνδνρήο ελφο δψξνπ,
πιεξσκήο ή άιιεο παξνρήο κε αμία κεγαιχηεξε απφ ακειεηέα εθ κέξνπο κέινπο ηεο
νηθνγελείαο ζαο, απφ νπνηνλδήπνηε κε ηνλ νπνίν ε Δηαηξία δηαηεξεί επηρεηξεκαηηθή
ζρέζε ή απφ νπνηνλδήπνηε πνπ ζα ήζειε λα θαζηεξψζεη κηα επηρεηξεκαηηθή ζρέζε.
Αθνινπζήζηε απηφ ηνλ θαλφλα: κελ απνδέρεζηε πνηέ έλα δψξν ή ππεξεζία εάλ ζαο
ππνρξεψλεη ζε ζπκβηβαζκνχο, ή εάλ κπνξεί λα απνηειεί ππφλνηα ζπκβηβαζκνχ ζαο.
Απηφ δελ πεξηιακβάλεη πεξηζηαζηαθά επαγγεικαηηθά γεχκαηα, ηα νπνία κπνξείηε λα
αληαπνδψζεηε κε ηνλ ίδην ηξφπν, ή δψξα θαζαξά ακειεηέαο αμίαο.
Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη ππάξρνπλ εηδηθνί θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ θαηάιιειε
δενληνινγία γηα ηηο ζπλδηαιιαγέο κε ηηο νκνζπνλδηαθέο, πνιηηεηαθέο, ηνπηθέο, ή
αιινδαπέο θξαηηθέο αξρέο πνπ δηαθέξνπλ απφ ηνπο θαλφλεο ζπλδηαιιαγψλ κε ηηο κε
θξαηηθέο εηαηξίεο. Γεληθά, δελ επηηξέπεηαη λα πξνζθέξεηε ζε θξαηηθνχο ππαιιήινπο
νπνηνδήπνηε
δψξν,
θηινδψξεκα
ή
νπνηνδήπνηε
πξάγκα
αμίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γεπκάησλ ή ηαμηδηψλ, εθηφο εάλ έρεηε ιάβεη πξνεγνχκελε
έγθξηζε απφ ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν.
ΠΔΒΝΚΑΠΡΔ ΡΑ ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΚΠΡΗΘΑ ΘΑΗ ΡΗΠ ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΡΥΛ
ΑΙΙΥΛ.
Απνηειεί πνιηηηθή ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. λα κελ παξαβηάδεη ελ γλψζεη ηεο ηα δηθαηψκαηα
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ άιισλ. Απνηειεί επίζεο πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο λα ζέβεηαη
ηα εκπνξηθά κπζηηθά ή άιιεο ηδηνθηεζηαθέο πιεξνθνξίεο ηξίησλ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ εάλ έρεηε γλψζε εκπνξηθψλ κπζηηθψλ θαη ηδηνθηεζηαθψλ πιεξνθνξηψλ
απφ πξψελ εξγνδφηεο. Δάλ πξνθχςνπλ νπνηαδήπνηε εξσηήκαηα γη’ απηφ ην ζέκα, ζα
πξέπεη λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν.
Δάλ νπνηνζδήπνηε εθηφο ηεο Δηαηξίαο ζάο πξνζεγγίζεη κε κηα εθεχξεζε, αλαθάιπςε
ή ηδέα, είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζηαηεχζεηε ηελ Δηαηξία απφ ηπρφλ κειινληηθή
παξάβαζε ή απφ ρξεκαηηθέο αμηψζεηο, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη δηθέο καο
πξνζπάζεηεο ή νη πξνζπάζεηεο ησλ ζπκβνχισλ καο είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ίδηα
εθεχξεζε, αλαθάιπςε ή ηδέα, πνπ επηζπκνχκε λα εθαξκφζνπκε ζε έλα πξντφλ ηεο
Δηαηξίαο. Κελ επηηξέπεηε ζε εμσηεξηθνχο ηξίηνπο λα απνθαιχπηνπλ νπνηεζδήπνηε
ιεπηνκέξεηεο ησλ εθεπξέζεσλ, αλαθαιχςεσλ, ή λέσλ ηδεψλ ηνπο.
ΘΔΡΝΚΔ ΡΑ ΤΖΙΝΡΔΟΑ ΓΛΑΡΑ ΞΟΝΡΞΑ ΓΗΑ ΡΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΚΑΠ.
Έρνπκε αλαιάβεη ηε δέζκεπζε λα δηαζθαιίδνπκε φηη νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα
εκπηζηεχνληαη ηα πξντφληα ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. γηα ηελ αμηνπηζηία, πνηφηεηα θαη
εμαηξεηηθή ηνπο απφδνζε. Δθηφο απφ ην λα εμππεξεηνχκε ην κεγάιν πειαηνιφγηφ καο
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
ζηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο δηεμάγνπκε ηηο επηρεηξήζεηο καο, πξέπεη λα θαηαβάιινπκε
θάζε πξνζπάζεηα λα παξάγνπκε ηα πξντφληα καο κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ
ηξφπν, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα αγνξάζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη
θαηαλαισηέο.
Ξξντφληα πνπ πσινχληαη απφ ηελ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. πξέπεη φρη κφλν λα αληαπνθξίλνληαη
ζε φια ηα πξφηππα αζθαιείαο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην λφκν, αιιά θαη ζηα δηθά καο,
ζπρλά απζηεξφηεξα, Δηαηξηθά πξφηππα. Ππκκεηέρνπκε ζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ
παξνρή άκεζεο βνήζεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο ζε πεξηπηψζεηο αθαηάιιειεο
κεηαρείξηζεο ή ρξήζεο ησλ πξντφλησλ καο. Ζ πγεία, αζθάιεηα θαη επδσία ησλ
θαηαλαισηψλ απνηειεί κέγηζηεο ζεκαζίαο ζέκα γηα καο θαη εζείο, σο ππάιιεινο ηεο
ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ., έρεηε ηελ επζχλε ηεο άκεζεο αλαθνξάο νπνησλδήπνηε δεηεκάησλ πνπ
αληηκεησπίδεηε ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ή αζθάιεηα, ζηνλ πξντζηάκελν ηεο
επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο.
ΞΑΟΔΣΝΚΔ ΑΛΡΑΞΝΘΟΗΠΖ ΠΡΝΠ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΔΠ
Αλ θαη ε εηαηξία καο δελ αζρνιείηαη απηή άκεζα κε ην ιηαληθφ εκπφξην, εληνχηνηο
παξακέλεη αλνηρηή ζε ζρφιηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ηπρφλ θηάζνπλ ζε εκάο απφ
ηνπο ρξήζηεο ησλ πξντφλησλ καο. Ρα ζρφιηα απηά κπνξεί λα εθθξαζηνχλ είηε άκεζα
απφ ηνπο θαηαλαισηέο πξνο εκάο (π.ρ. κέζσ θάζε θφξκαο επηθνηλσλίαο πνπ έρνπκε
δηαζέζηκε, ηειέθσλν e-mail, ηζηνζειίδα θηι.) αιιά θαη δηακέζνπ ηνπ δηθηχνπ
ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο αλά ηελ Διιάδα θαη ηνλ
θφζκν.
Όηαλ έλαο θαηαλαισηήο εθθξάζεη δπζαξέζθεηα, αληηκεησπίδνπκε άκεζα ην
πξφβιεκα κε επγεληθφ θαη ακεξφιεπην ηξφπν θαη θαηαβάιινπκε θάζε εχινγε
πξνζπάζεηα γηα ηε δηαηήξεζε ή επαλάθηεζε ηεο θαιήο πίζηεο ηνπ θαηαλαισηή θαη ηε
ζπλέρηζε ηεο αγνξάο ησλ πξντφλησλ ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ..
ΓΗΑΦΖΚΗΠΖ
Ζ δηαθήκηζε πξέπεη λα είλαη δεκηνπξγηθή θαη αληαγσληζηηθή, αιιά ηαπηφρξνλα
εηιηθξηλήο θαη αθξηβήο, φρη παξαπιαλεηηθή θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία. Ζ δηαθήκηζε πξέπεη λα απνθεχγεη νπνηαδήπνηε ζηεξεφηππα αηφκσλ πνπ
βαζίδνληαη ζε παξάγνληεο φπσο ε θπιή, ε ζξεζθεία, ε εζληθή θαηαγσγή, ε
εζληθφηεηα, ην ρξψκα, ην θχιν, ε ηαπηφηεηα θχινπ, ε ειηθία, ε ππεθνφηεηα, νη
ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο, ε θαηάζηαζε βεηεξάλνπ, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ή ε
θαηάζηαζε αλαπεξίαο, ή νπνηαδήπνηε άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ
ηε λνκνζεζία. Ζ δηαθήκηζε δεκηνπξγεί θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα εηθφλα γηα ην
πξντφλ. Νηθνδνκεί ηε θήκε καο γηα βεβαηφηεηα, αμηνπηζηία θαη θεξεγγπφηεηα.
Δπηπιένλ, είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί θαηά ηελ επηινγή ησλ κέζσλ ζηα νπνία ζα
πξνβιεζνχλ ηα δηαθεκηζηηθά καο κελχκαηα. Γελ επηηξέπνπκε ηελ πξνβνιή ησλ
δηαθεκίζεψλ καο ζε ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα ή ζε άιια κέζα ηα νπνία θάλνπλ
άθζνλε ρξήζε πεξηερνκέλνπ βίαο ή ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ, ή είλαη αληηθνηλσληθά
ή επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε θήκε ησλ πξντφλησλ ή ηεο Δηαηξίαο καο.
Ρεξνχκε πξφηππα εκπνξηθήο ακεξνιεςίαο θαηά ηε ζχληαμε, ρξήζε θαη επηινγή
δηαθεκίζεσλ, εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη ζρεδίσλ, έηζη ψζηε ηα πξντφληα καο λα
επηηχρνπλ βάζεη ηεο ίδηαο ηνπο ηεο πνηφηεηαο θαη θήκεο, θαη φρη βάζεη κίκεζεο ή
εθκεηάιιεπζεο ηεο θαιήο πίζηεο ησλ αληαγσληζηψλ.
Ζ εκπνξηθή ακεξνιεςία απαηηεί:
• Απζηεξή ηήξεζε ησλ ηνπηθψλ λνκηθψλ απαηηήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο θαιθηδεχζεηο
εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ.
• Απνθπγή αληηγξαθήο επξέσο γλσζηψλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ζιφγθαλ,
δηαθεκηζηηθψλ ζεκάησλ θαη γξαθηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιπεζληθέο
εηαηξίεο θαη πεξηθεξεηαθνχο αληαγσληζηέο εθηφο ηεο πεξηνρήο ζαο.
Η ακεραιότητα, η ειλικρίνεια και ο επαγγελματιςμόσ αποτελοφν για εμάσ δζςμευςη

Σελίδα 11-Εκδ.1
01/01/2012

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
ΠΚΚΝΟΦΥΛΝΚΑΠΡΔ ΚΔ ΡΝΠ ΛΝΚΝΠ ΞΔΟΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΚΝ
Ζ πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο πεξί αληαγσληζκνχ θάζε ρψξαο θαη
ηνπνζεζίαο φπνπ δηεμάγεη επηρεηξήζεηο ε ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ., απνηειεί πνιηηηθή ηεο ΚΝΒΗΑΘ
Α.Δ.. Ν ζθνπφο ησλ λφκσλ πεξί αληαγσληζκνχ είλαη ε πξνζηαζία ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ
αληαγσληζκνχ πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ. Νη λφκνη πεξί αληαγσληζκνχ
δηαζθαιίδνπλ φηη νη εηαηξίεο αληαγσλίδνληαη γηα ηελ πξφζθηεζε εξγαζηψλ
πξνζθέξνληαο ρακειφηεξεο ηηκέο, θαηλνηνκηθά πξντφληα θαη θαιχηεξεο ππεξεζίεο θαη
φηη δελ παξεκβαίλνπλ κε ηηο δπλάκεηο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηελ αγνξά. Νη λφκνη
πεξί αληαγσληζκνχ πξνζηαηεχνπλ επίζεο ηηο εηαηξίεο απφ «ιεζηξηθέο» ή αζέκηηεο
ελέξγεηεο απφ δεζπφδνπζεο εηαηξίεο, έηζη ψζηε ην πεδίν ηνπ αληαγσληζκνχ λα είλαη
αλνηθηφ θαη δίθαην γηα φινπο. Ζ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. ππνζηεξίδεη ηνπο ζηφρνπο ησλ λφκσλ
πεξί αληαγσληζκνχ. Ξηζηεχνπκε φηη ε Δηαηξία απνδίδεη θαιχηεξα ζε έλα
αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ αγνξάο.
Πρεδφλ θάζε ρψξα έρεη θαζηεξψζεη λφκνπο πεξί αληαγσληζκνχ. Απνηειεί επζχλε ζαο
λα παξαθνινπζείηε θαη λα θαηαλνείηε ηνπο λφκνπο ζηηο ρψξεο πνπ έρεηε ππφ ηελ
επνπηεία ζαο θαη λα αλαδεηήζεηε θαζνδήγεζε απφ ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ζε
θάζε πξνβιεκαηηζκφ πνπ κπνξεί λα έρεηε αθνχ παξνπζηάζεηε θάζε δπλαηφηεηα
ρεηξηζκνχ ηεο πεξίπησζεο πνπ ζαο πξνβιεκαηίδεη.. Ξξέπεη λα ηεξείηε ην γξάκκα θαη
ην πλεχκα ησλ ηζρπφλησλ λφκσλ.
Νη λφκνη πεξί αληαγσληζκνχ ζε φιν ηνλ θφζκν απαγνξεχνπλ ζπκθσλίεο κεηαμχ
ηξερφλησλ ή ελδερνκέλσλ αληαγσληζηψλ νη νπνίεο βιάπηνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. Ρν
θιεηδί γηα ηε ζπκκφξθσζε, είλαη ε αλεμαξηεζία. Ζ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. πξέπεη λα ελεξγεί
αλεμάξηεηα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο – ζηελ θαζηέξσζε ηηκψλ,
εθπηψζεσλ, πξναγσγψλ θαη φξσλ αγνξάο θαη πψιεζεο, ζηελ επηινγή πειαηψλ,
δηαλνκέσλ θαη πξνκεζεπηψλ θαη ζηελ επηινγή πξντφλησλ πξνο παξαγσγή θαη ηνπ
ηξφπνπ πψιεζήο ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκάζηε φηη κηα παξάλνκε ζπκθσλία δελ
ρξεηάδεηαη λα είλαη επηζήκσο γξαπηή, ή αθφκα θαη απιψο γξαπηή. Κπνξεί λα είλαη
πξνθνξηθή ζπκθσλία ή λα ππνλνείηαη απφ ζεηξά επηρεηξεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ή
ζρνιίσλ ζε έγγξαθα. Κηα ζπκθσλία δελ ρξεηάδεηαη επίζεο λα έρεη εθαξκνζηεί
επηηπρψο γηα λα είλαη παξάλνκε.
Νη λφκνη πεξί αληαγσληζκνχ επηβάιινπλ επίζεο ζπγθεθξηκέλα φξηα ζηηο ζρέζεηο
κεηαμχ πειαηψλ θαη δηαλνκέσλ. Πηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα
ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο θαζνξηζκνχ ηηκψλ θαη ησλ φξσλ θαη ζπλζεθψλ πψιεζεο
απφ πειάηεο ή δηαλνκείο, ή ηεο θαζηέξσζεο αδηθαηνιφγεησλ πεξηνξηζκψλ ζην
δηθαίσκά ηνπο λα ελεξγνχλ αλεμάξηεηα, απνηειεί παξάβαζε ησλ λφκσλ πεξί
αληαγσληζκνχ.
Νη ζπλέπεηεο ηεο κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο λφκνπο πεξί αληαγσληζκνχ, είλαη πνιχ
ζνβαξέο γηα ηελ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο. Ζ παξάβαζε νξηζκέλσλ
λφκσλ πεξί αληαγσληζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρξεκαηηθά πξφζηηκα, αθφκα θαη
θπιάθηζε γηα ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη θαη αθφκα κεγαιχηεξα πξφζηηκα γηα ηελ
Δηαηξία. Ξεξαηηέξσ, αθφκα θαη ρσξίο πνηληθή δίσμε, κπνξεί λα ππνβιεζνχλ αζηηθέο
κελχζεηο γηα απνδεκίσζε εμφδσλ θαη έμνδα δηθεγφξσλ.
Θάζε θνξά πνπ έρεηε νπνηαδήπνηε ακθηβνιία γηα ην εάλ θάπνηα επηρεηξνχκελε
ελέξγεηα κπνξεί λα εγείξεη δεηήκαηα παξάβαζεο ησλ λφκσλ πεξί αληαγσληζκνχ,
πξέπεη λα ζπκβνπιεχεζηε ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ηεο εηαηξίαο.
ΠΚΚΝΟΦΥΛΝΚΑΠΡΔ ΚΔ ΡΝΠ ΛΝΚΝΠ ΞΔΟΗ ΑΜΗΝΓΟΑΦΥΛ.
Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα έρεηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ.
ή άιιεο εηαηξίεο, εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην κε ηηο νπνίεο αζθεί επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ε ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. ή δηαπξαγκαηεχεηαη «κε δεκφζηεο» πιεξνθνξίεο –
δειαδή πιεξνθνξίεο κε γλσζηέο ζην θνηλφ – φπσο κε δεκνζηεπκέλα (πξνζσξηλά)
Η ακεραιότητα, η ειλικρίνεια και ο επαγγελματιςμόσ αποτελοφν για εμάσ δζςμευςη

Σελίδα 12-Εκδ.1
01/01/2012

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
ζηνηρεία θεξδψλ, ελδερφκελεο εμαγνξέο ή πσιήζεηο ζπγαηξηθψλ, ζρέδηα κάξθεηηλγθ ή
παξνπζηάζεηο λέσλ πξντφλησλ.
Νη πιεξνθνξίεο ζεσξνχληαη κε δεκφζηεο έσο φηνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί επαξθψο
ζην θνηλφ, δει. φηαλ νη πιεξνθνξίεο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί δεκνζίσο θαη έρεη πεξάζεη
αξθεηφ δηάζηεκα ψζηε νη αγνξέο Αμηφγξαθσλ λα έρνπλ απνξξνθήζεη πιήξσο ηηο
πιεξνθνξίεο. Δάλ νη ελ ιφγσ κε δεκφζηεο πιεξνθνξίεο είλαη «νπζηψδεηο» – δειαδή
πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ζα ιάκβαλε ππφςε ηνπ έλαο ζπλεηφο επελδπηήο θαηά ηε
ιήςε επελδπηηθψλ απνθάζεσλ – ηφηε, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο πεξί
Αμηφγξαθσλ (θηλεηψλ αμηψλ) θαη ηελ πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο:
• Γελ πξέπεη λα αγνξάδεηε ή πσιείηε γηα δηθφ ζαο ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ
ηξίηνπ νπνηεζδήπνηε κεηνρέο, νκφινγα, ή άιια αμηφγξαθα ηεο εηαηξίαο (ηεο
ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. ή άιιεο) κε ηα νπνία ζρεηίδνληαη νη ελ ιφγσ κε δεκφζηεο
πιεξνθνξίεο.
• Γελ πξέπεη λα ελζαξξχλεηε ή λα ππνθηλείηε άιινπο, ζηε βάζε ησλ ελ ιφγσ κε
δεκφζησλ πιεξνθνξηψλ, λα αγνξάδνπλ ή πσινχλ κεηνρέο, νκφινγα ή άιια
αμηφγξαθα ησλ ελ ιφγσ εηαηξηψλ.
• Γελ πξέπεη λα απνθαιχπηεηε ηηο ελ ιφγσ κε δεκφζηεο πιεξνθνξίεο ζε άηνκα εθηφο
ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ..
• Γελ πξέπεη λα ζπδεηάηε ρσξίο ιφγν ηηο ελ ιφγσ κε δεκφζηεο πιεξνθνξίεο κε άηνκα
εληφο ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ..
πάιιεινη ή ζπλεξγάηεο ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. κε γλψζε κε δεκφζησλ πιεξνθνξηψλ
ζρεηηθά κε ηελ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. πξέπεη λα αζθνχλ ηδηαίηεξε επηκέιεηα γηα ηε δηαηήξεζε
ηεο εκπηζηεπηηθφηεηάο ηνπο θαη δελ πξέπεη λα αγνξάδνπλ ή πσινχλ κεηνρέο, νκφινγα
ή άιια αμηφγξαθα ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ., ή κεηνρέο, νκφινγα ή άιια αμηφγξαθα
νπνηαζδήπνηε άιιεο εκπιεθφκελεο εηαηξίαο, πξηλ ηελ γλσζηνπνίεζε ζην θνηλφ ησλ
ελ ιφγσ κε δεκνζίσλ πιεξνθνξηψλ θαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά απφ ηελ
ελ ιφγσ γλσζηνπνίεζε. Ζ ελ ιφγσ απαγφξεπζε επεθηείλεηαη επίζεο ζηελ άζθεζε
ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κεηνρψλ (νςηφλ).
Δάλ απνρσξήζεηε απφ ηελ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ., ε ππνρξέσζή ζαο γηα δηαηήξεζε ηεο
εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ ελ ιφγσ κε δεκφζησλ πιεξνθνξηψλ ζπλερίδεηαη έσο φηνπ νη
ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί επαξθψο ζην θνηλφ.
Δάλ έρεηε νπνηαδήπνηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην εάλ νη ελ ιφγσ κε δεκφζηεο
πιεξνθνξίεο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί επαξθψο ζην θνηλφ, πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε
ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαη λα απέρεηε απφ νπνηαδήπνηε αγνξαπσιεζία ησλ
επεξεαδφκελσλ Αμηφγξαθσλ ή απφ νπνηαδήπνηε γλσζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ
έσο φηνπ λα ελεκεξσζείηε φηη νη πιεξνθνξίεο δελ είλαη νπζηψδεηο ή φηη έρνπλ
γλσζηνπνηεζεί θαη γίλεη απνδεθηέο δεκνζίσο.
ΓΔΛ ΘΑΛΝΚΔ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ (ΘΝΚΚΑΡΗΘΔΠ) ΠΛΔΗΠΦΝΟΔΠ.
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θεθαιαίσλ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο γηα
ζπλεηζθνξέο ζε νπνηνδήπνηε πνιηηηθφ θφκκα ή ππνςήθην, ζε εγρψξην ή ηνπηθφ
επίπεδν ή θαη ζην εμσηεξηθφ. Κηα πνιηηηθή ζπλεηζθνξά ζπκπεξηιακβάλεη άκεζεο
ζπλεηζθνξέο (δει. ρξήκαηα) θαη ζπλεηζθνξέο ζε είδνο. Νη ζπλεηζθνξέο ζε είδνο
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αγνξά δειηίσλ (εηζηηεξίσλ) εμεχξεζεο πφξσλ, ζπλεηζθνξά ζε
πξντφληα, εζεινληηθή εξγαζία απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. θαηά ηηο
εξγάζηκεο ψξεο θαη ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. γηα ζθνπνχο
εμεχξεζεο πφξσλ ή γηα πνιηηηθνχο ζθνπνχο. Δάλ έρεηε νπνηαδήπνηε εξψηεζε ζρεηηθά
κε ηηο ζπλεηζθνξέο ζε είδνο, παξαθαινχκε ζπκβνπιεπηείηε ηνλ Γηεπζχλνληα
Πχκβνπιν.
Απαγνξεχεηαη ζηελ Δηαηξία λα απνδεκηψλεη ή επηζηξέθεη ρξήκαηα ζε νπνηνδήπνηε
πξφζσπν ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. ή ζε ηδηψηε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Δηαηξία
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εμσηεξηθψλ πνιηηηθψλ κεζαδφλησλ), άκεζα ή έκκεζα, ζε
Η ακεραιότητα, η ειλικρίνεια και ο επαγγελματιςμόσ αποτελοφν για εμάσ δζςμευςη

Σελίδα 13-Εκδ.1
01/01/2012

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
νπνηαδήπνηε κνξθή, γηα πνιηηηθέο ζπλεηζθνξέο πνπ πξνηίζεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ή
έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ην ελ ιφγσ πξφζσπν. Αλεμάξηεηα άηνκα ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ.
παξακέλνπλ ειεχζεξα λα πξαγκαηνπνηνχλ πξνζσπηθέο ζπλεηζθνξέο ζε ππνςεθίνπο
ή θφκκαηα ηεο επηινγήο ηνπο. Κηα πξνζσπηθή ζπλεηζθνξά, απνηειεί επζχλε θαη
βάξνο ηνπ αλεμάξηεηνπ αηφκνπ πνπ ηελ πξαγκαηνπνηεί. Ζ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. δελ ζα
απνδερηεί νπνηαδήπνηε επζχλε ή ππνρξέσζε ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή
ζπλεηζθνξά. Ξεξαηηέξσ, δελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή ζπλεηζθνξά πνπ
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πξφζεζε ππνβνήζεζεο ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. ή κηαο εθ ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ εηαηξηψλ ηεο γηα πξφζθηεζε ή δηαηήξεζε εξγαζηψλ.
ΠΛΑΙΙΑΠΠΝΚΑΠΡΔ ΚΔ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΘΝ ΡΟΝΞΝ ΚΔ ΡΝΛ ΘΟΑΡΗΘΝ ΡΝΚΔΑ.
Γελ πξέπεη λα επηδηψθνπκε ηελ επηξξνή ηεο θξίζεο νπνηνπδήπνηε θξαηηθνχ
ππαιιήινπ, ή λα ππνζρφκαζηε δψξα ή άιιεο παξνρέο, ή νπνηνδήπνηε άιιν
παξάλνκν θίλεηξν. Ππλεπψο, είλαη ζεκαληηθφ λα κελ πξνζθέξεηε νπνηαδήπνηε δψξα,
ςπραγσγία ή άιια αληηθείκελα αμίαο ζε θξαηηθνχο ππαιιήινπο, εθηφο εάλ έρεηε ιάβεη
άδεηα απφ ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν.
Δπηπιένλ, νξηζκέλνη λφκνη πεξί ιφκπη κπνξεί λα απαηηνχλ απφ ηελ Δηαηξία ή θαη ηα
ζηειέρε ηεο λα εγγξαθνχλ θαη λα αλαθέξνληαη σο παξάγνληεο ιφκπη εάλ έλα
πξφζσπν ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. επηθνηλσλήζεη κε θξαηηθφ ππάιιειν κε ζθνπφ ηνλ
επεξεαζκφ λνκνζεζίαο ή ζπγθεθξηκέλεο άιιεο επίζεκεο ελέξγεηεο. Δάλ εκπιέθεζηε ζε
νπνηαδήπνηε ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα, πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ζρεηηθά ηνλ Γηεπζχλνληα
Πχκβνπιν.
Ζ δέζκεπζε ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. γηα λφκηκεο θαη δενληνινγηθέο ζπλδηαιιαγέο κε
θξαηηθνχο ηνκείο, ηζρχεη γηα φιν ηνλ θφζκν. Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο θαη λφκνη θαηά
δσξνδνθηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν, απαγνξεχνπλ ζηνπο αλζξψπνπο καο ή ζηνπο
αληηπξνζψπνπο ηνπο λα ρνξεγνχλ ή λα πξνζθέξνπλ ηε ρνξήγεζε ρξεκάησλ ή
νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ αμίαο – είηε ζε κεηξεηά είηε φρη, άκεζα ή έκκεζα κέζσ
ηξίησλ – ζε νπνηνλδήπνηε αιινδαπφ επίζεκν (δει. ππάιιειν μέλεο θπβέξλεζεο,
πνιηηηθφ θφκκα μέλεο ρψξαο, ή επίζεκν ζηέιερνο θφκκαηνο ή ππνςήθην μέλνπ
πνιηηηθνχ θφκκαηνο) κε ζθνπφ ηελ παξαθίλεζε ηνπ ελ ιφγσ επηζήκνπ ζηειέρνπο γηα
λα επεξεάζεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο, ή γηα λα βνεζήζεη
ηελ Δηαηξία ζηελ πξφζθηεζε ή δηαηήξεζε εξγαζηψλ.
Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ ζα πξνβείηε ζε παξάβαζε απηνχ ηνπ πξνηχπνπ, απνηειεί
πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο φηη, εθηφο απφ ηα λνκίκσο επηβαιιφκελα ηέιε (γηα παξάδεηγκα,
απαηηνχκελα ηέιε αδεηψλ), δελ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πιεξσκέο ή δψξα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο ζε νπνηνδήπνηε
επίζεκν ζηέιερνο μέλεο ρψξαο, άκεζα ή έκκεζα, εθηφο εάλ έρεη εγθξηζεί εθ ησλ
πξνηέξσλ απφ ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν σο λφκηκε ελέξγεηα ζχκθσλα κε ηνπο
λφκνπο ηεο Διιάδαο θαη άιινπο ηζρχνληεο λφκνπο.
Λα είζηε πάληα εηιηθξηλείο θαη ηίκηνη ζηηο ζπλδηαιιαγέο θαη επηθνηλσλίεο ζαο κε
θξαηηθνχο ππαιιήινπο.
Νπνηεζδήπνηε εθ πξνζέζεσο ή ελ γλψζεη ζαο ςεπδείο δειψζεηο ζε θξαηηθνχο
ππαιιήινπο (πξνθνξηθέο ή γξαπηέο) θαη εηδηθφηεξα, νπνηαδήπνηε ςεπδήο δήισζε
ππφ φξθν, κπνξεί λα εθζέζεη ηελ Δηαηξία θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο ζε ζεκαληηθέο
θπξψζεηο.
ΓΗΑΡΖΟΝΚΔ ΑΟΣΔΗΑ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝ ΛΝΚΝ.
Ππκκνξθσλφκαζηε κε φινπο ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
δηαηήξεζε ησλ αξρείσλ ηεο Δηαηξίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εληχπσλ εγγξάθσλ θαη
ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ). Ρν Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο ηεο Ξνηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο
θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο νδεγίεο εξγαζίαο ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηε
δηαηήξεζε αξρείσλ, ηηο νπνίεο πξέπεη λα ηεξνχλ φια ηα ηκήκαηα ηεο εηαηξίαο. Ρν
Η ακεραιότητα, η ειλικρίνεια και ο επαγγελματιςμόσ αποτελοφν για εμάσ δζςμευςη
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
νηθνλνκηθφ ηκήκα εμαηξείηαη απφ ηηο αλαθνξέο απηέο ζην εγρεηξίδην Ξνηφηεηαο θαζψο
μεθεχγεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ. Νη έιεγρνη θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ινγηζηεξίνπ γίλεηαη θάησ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ εμεηδηθεπκέλσλ λφκσλ ηνπ θξάηνπο
γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ινγηζηεξίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ.
Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ πεχζπλν Γηαρείξηζεο ηνπ Ππζηήκαηνο Ξνηφηεηαο, ηνλ
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ή θαη ηνλ ΝηθνΓηεπζχλνληα Πχκβνπιν γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο δηαηήξεζεο εγγξάθσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ην ηκήκα
ζην νπνίν αλήθεηε.
Δάλ γλσξίδεηε, ή έρεηε ιάβεη αλαθνξά γηα δηθαζηηθή θιήηεπζε, δηθαζηηθή δηαδηθαζία
ή επεξρφκελε θξαηηθή έξεπλα, επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν
ηεο εηαηξίαο. Πε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, πξέπεη λα δηαηεξήζεηε φια ηα αξρεία θαη
ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ππφζεζε ηεο δηθαζηηθήο θιήηεπζεο, ηεο
δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο, ή ηεο έξεπλαο, αλεμάξηεηα απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Γηαηήξεζεο Αξρείσλ. Γελ πξέπεη λα θαηαζηξέθεηε ή ηξνπνπνηείηε ηα
ελ ιφγσ αξρεία, επεηδή ε αθαηάιιειε θαηαζηξνθή αξρείσλ ζα κπνξνχζε λα έρεη
ζνβαξέο ζπλέπεηεο – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αζηηθψλ ή θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ – γηα
ηελ Δηαηξία θαη εζάο πξνζσπηθά.
Δάλ έρεηε νπνηαδήπνηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην εάλ έλα αξρείν ή ζηνηρείν ζρεηίδεηαη
κε θάπνηα έξεπλα, δηθαζηηθή δηαδηθαζία ή δηθαζηηθή θιήηεπζε, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν πξηλ ηελ απφξξηςε ηνπ ελ ιφγσ αξρείνπ.
ΠΚΚΝΟΦΥΛΝΚΑΠΡΔ ΚΔ ΡΝΠ ΓΗΔΘΛΔΗΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΔΚΞΝΟΗΝ.
Θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ εμσηεξηθνχ, ε
Δηαηξία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο – εηδηθά κε ηνπο
λφκνπο ηεο Δ.Δ.. – πνπ δηέπνπλ ηηο εηζαγσγέο, εμαγσγέο θαη ηε δηεμαγσγή
επηρεηξήζεσλ κε νληφηεηεο εθηφο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ.
Νη ελ ιφγσ λφκνη πεξηέρνπλ πεξηνξηζκνχο γηα ηνπο ηχπνπο ησλ πξντφλησλ πνπ
επηηξέπεηαη λα εηζάγνληαη Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο
ηνπο. Δπίζεο, απαγνξεχνπλ εμαγσγέο θαη πνιιέο άιιεο ζπλαιιαγέο κε νξηζκέλεο
ρψξεο, φπσο θαη ζπλεξγαζία ή ζπκκεηνρή ζε μέλα κπνυθνηάδ ρσξψλ γηα ηηο νπνίεο
δελ ηζρχεη κπντθνηάδ απφ ηελ Δ.Δ.. Νη άλζξσπνη ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. πξέπεη λα
δηεμάγνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο έηζη ψζηε λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε
ηνπο λφκνπο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ. Υζηφζν, κπνξεί λα ππάξμνπλ
πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο πθίζηαηαη ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ λφκσλ κηαο ρψξαο θαη ησλ
αληίζηνηρσλ λφκσλ ηεο Δ.Δ. ή ηελ πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο. Δάλ αληηιεθζείηε κηα ηέηνηα
λνκηθή ζχγθξνπζε, ζα πξέπεη λα εηδνπνηήζεηε ην πξντζηάκελν ζαο θαη λα
ζπκβνπιεπηείηε ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν.
ΠΚΚΔΡΔΣΝΚΔ ΠΡΗΠ ΡΝΞΗΘΔΠ ΞΟΝΠΞΑΘΔΗΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΘΑΗ ΠΡΝΛ
ΔΘΔΙΝΛΡΗΠΚΝ.
Ζ εηαηξία καο πηζηεχεη ζηελ εθαξκνγή ηεο Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο Δπζχλεο θαη κέζα ζε
θάζε έηνο πξνζπαζεί λα ζπκκεηέρεη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο δξάζεηο. Ρέηνηεο είλαη ε
βνήζεηα πξνο θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο κε πξνζθνξά ρξεκάησλ ή άιινπ ρξήζηκνπ
πιηθνχ, ε δηεμαγσγή θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε καζεηέο ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο αιιά θαη ην πεξηβάιινλ, ε
δσξεά πξντφλησλ ηεο γηα ηελ πιηθνηερληθή ππνζηήξημε ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ
ηνπ θξάηνπο. Δπίζεο, ελζαξξχλεη ην πξνζσπηθφ ηεο λα ζπκκεηέρεη ζε ηνπηθέο
θηιαλζξσπηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηινγήο ηνπο, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο.
ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΑΠΡΔ ΚΔ ΘΟΑΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΠΔ ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΞΖΟΔΑΕΝΛ ΡΖΛ
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΚΑΠ.
Η ακεραιότητα, η ειλικρίνεια και ο επαγγελματιςμόσ αποτελοφν για εμάσ δζςμευςη
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
Ζ Δηαηξία έρεη ζπγαηξηθέο ή ππνθαηαζηήκαηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 5 ρψξεο. Απνηειεί
πνιηηηθή καο λα εξγαδφκαζηε κε ζπλεξγαηηθφ πλεχκα κε ηηο ηνπηθέο θαη εζληθέο
θπβεξλήζεηο. Θαηά θαηξνχο κπνξεί λα πξνθχςνπλ δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηηο
επηρεηξήζεηο καο. Κεηά απφ πξνζεθηηθή ζεψξεζε, ε Δηαηξία ζα πξνζθέξεη απφςεηο
θαη ζπζηάζεηο ζε θξαηηθέο αξρέο γηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, κε ζθνπφ ηελ
ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ καο ζηφρσλ θαη αλαγθψλ.
ΔΗΚΑΠΡΔ ΑΛΡΗΘΔΡΝΗ ΠΔ ΑΞΑΛΘΟΥΞΔΠ ΔΟΓΑΠΗΑΘΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ.
Ζ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. αληηηίζεηαη ζηελ παξάλνκε ρξήζε ηεο παηδηθήο εξγαζίαο, ηελ
εθκεηάιιεπζε παηδηψλ θαη θάζε άιιε κνξθή απαξάδεθηεο κεηαρείξηζεο εξγαδνκέλσλ.
Ξεξαηηέξσ, απνηειεί πνιηηηθή ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. λα κελ ζπλεξγάδεηαη κε
νπνηνλδήπνηε πξνκεζεπηή ή εξγνιάβν πνπ είλαη γλσζηφ φηη ιεηηνπξγεί κε
απαξάδεθηεο πξαθηηθέο κεηαρείξηζεο εξγαδνκέλσλ, φπσο ηελ εθκεηάιιεπζε παηδηψλ,
ηε ζσκαηηθή ηηκσξία, ηελ θαθνκεηαρείξηζε γπλαηθψλ, ηελ κε εζεινληηθή ππεξεζία, ή
άιιεο κνξθέο θαθνκεηαρείξηζεο. Θακία θαθνκεηαρείξηζε παηδηψλ ή παξάβαζε
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο δελ είλαη απνδεθηή ζηελ Δηαηξία θαη εάλ θαηαζηεί γλσζηή ζηελ
Δηαηξία νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ αξρψλ καο, ζα απνηειεί ιφγν άκεζνπ
ηεξκαηηζκνχ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο.
ΠΣΔΠΖ ΚΑΠ ΚΔΟ ΘΝΗΛΝ
ΠΚΚΔΡΔΣΝΚΔ ΔΛΔΟΓΑ ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΔΗΠ ΡΝΞΗΘΥΛ Ή ΔΘΛΗΘΥΛ ΘΟΗΠΔΥΛ.
Ζ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. απνηειεί ιφγσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηξαηεγηθφ παξάγνληα γηα
ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηε ρψξα ζηελ πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ. Έηζη, ζε
πεξηπηψζεηο εθηεηακέλεο θαηαζηξνθήο ή θαη ππξθαγηάο ζηελ θνηλφηεηα ζηελ νπνία
αλήθεη, απνηεινχκε κέξνο ησλ ζρεδίσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο πνιηηείαο θαη
έρνπκε ππνρξέσζε ζηελ άκεζε δηάζεζε πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Δπηπιένλ, ζε πεξηπηψζεηο εζληθήο αλάγθεο ή/θαη πνιέκνπ
κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ καο επηζηξαηεχεηαη λα ππεξεηήζεη ηνπο ζθνπνχο ηεο
παηξίδαο ιεηηνπξγψληαο ην εξγνζηάζηφ καο.
ΔΗΚΑΠΡΔ ΑΦΝΠΗΥΚΔΛΝΗ ΠΡΖ ΒΗΥΠΗΚΖ ΑΛΑΞΡΜΖ.
Πηελ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ., ε βηψζηκε αλάπηπμε απνηειεί επηβεβιεκέλε καθξνπξφζεζκε
επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή, θξίζηκε γηα ηελ επηηπρία ηεο Δηαηξίαο.
Δπηπιένλ, είκαζηε αθνζησκέλνη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ καο παγθφζκηαο βηψζηκεο
αλάπηπμεο γηα ηε δηαζθάιηζε φηη ε επηρείξεζε ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. αλαπηχζζεηαη κε
ζπλέπεηα θαη ππεπζπλφηεηα θαη σθειεί φζνπο εμππεξεηνχκε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ππαιιήισλ θαη άιισλ ζπλεξγαηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν, πξνάγνληαο ηαπηφρξνλα
ηελ επκάξεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ.
ΓΗΑΦΙΑΠΠΝΚΔ ΘΑΗ ΞΟΝΠΡΑΡΔΝΚΔ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ.
Ζ Δηαηξία είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ην δηεζλέο Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηβάιινληνο ISO
14001:2004 γηα ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ
ειάηησζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Υο εηαηξία
έρνπκε ζεζπίζεη ηελ Ξεξηβαιινληηθή Ξνιηηηθή καο ε νπνία αλαζεσξείηαη εηεζίσο,
εγθξίλεηαη απφ ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαη είλαη δηαζέζηκε ζε φιν ην πξνζσπηθφ
θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο. Δπηζπκία ηεο δηνίθεζεο είλαη φινη καο λα
ζπκκνξθσλφκαζηε απζηεξά κε ην γξάκκα θαη ην πλεχκα ησλ ηζρπφλησλ λφκσλ θαη
θαλνληζκψλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ.
Θαλέλα άηνκν ή πξντζηάκελνο ηεο Δηαηξίαο δελ έρεη ηελ εμνπζία λα εκπιέθεηαη ζε
ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε απηή ηελ πνιηηηθή, ή λα εμνπζηνδνηεί,
δηεπζχλεη, εγθξίλεη ή επηθξνηεί ηέηνηα ζπκπεξηθνξά απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν.
Θα πξνάγνπκε αλνηθηή επηθνηλσλία κε ην θνηλφ θαη ζα αλαδεηνχκε κηα ελεξγή θαη
παξαγσγηθή ζπλεξγαζία κε ηηο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχκε. Θα ζπλερίδνπκε
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
λα κνηξαδφκαζηε πιεξνθνξίεο κε ηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή θαη ηα
πξνγξάκκαηά καο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ζα ζπλεξγαδφκαζηε κε ηνπο εγέηεο ησλ
θνηλνηήησλ θαη θάζε άιινλ πνπ κνηξάδεηαη ηε δέζκεπζή καο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο.
Πηνλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θφζκν καο, ε ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. δίλεη πςειή πξνηεξαηφηεηα
ζηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο καο κε ππεχζπλν θαη ζεβαζηφ ηξφπν. Απηέο νη
πξνζπάζεηεο έρνπλ νδεγήζεη ζε κέζα απμεκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη νηθνλνκηθά
πιενλεθηήκαηα γηα ηελ Δηαηξία. Γλσξίδνπκε φηη ππάξρνπλ πνιιά αθφκα πξάγκαηα
πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ. Ζ ζπλερηδφκελε ζηξαηεγηθή καο γηα ηε κείσζε ηεο
επίδξαζεο ζην πεξηβάιινλ ζα παξακείλεη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξαγσγήο,
ζπζθεπαζίαο, δηαλνκήο θαη πξνψζεζεο (κάξθεηηλγθ) ησλ πξντφλησλ καο.
Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο γηα ην πεξηβάιινλ πνπ ηζρχνπλ
γηα ηελ Δηαηξία θαη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηαδηθαζίεο, παξαθαινχκε αλαηξέμηε
ζηελ «Γήισζε Ξεξηβαιινληηθήο Ξνιηηηθήο ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ» πνπ βξίζθεηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη αλαξηεκέλε ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο καο. ΚΔ
ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ
Ζ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ Ζ ΓΛΥΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΔΗΛΑΗ ΝΠΗΥΓΖ ΕΖΡΖΚΑΡΑ.
Κε ηελ απνδνρή ηεο απαζρφιεζεο ζηελ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ., θαζέλαο απφ εκάο θαζίζηαηαη
ππεχζπλνο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε απηά ηα πξφηππα δενληνινγίαο, κε φινπο ηνπο
λφκνπο θαη θαλνληζκνχο θαη κε ηηο πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξείο νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη
ζηηο Νδεγίεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Ξξαθηηθψλ θαζψο θαη κε ηηο άιιεο πνιηηηθέο,
δηαδηθαζίεο θαη νδεγίεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία καο θαη ηηο ζπγαηξηθέο
ηεο. Ρα ζηειέρε είλαη ππεχζπλα γηα ηε γλσζηνπνίεζε απηψλ ησλ πξνηχπσλ ζηα
άηνκα κε ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη, δηαζθαιίδνληαο φηη ηα έρνπλ θαηαλνήζεη θαη ηα
ηεξνχλ θαη φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα ζην νπνίν νη άλζξσπνη
κπνξνχλ λα ζπδεηνχλ ειεχζεξα ηα φπνηα δενληνινγηθά ή λνκηθά ζέκαηα
πξνθχπηνπλ.
ΔΞΗΒΙΔΤΖ ΡΖΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖ.
Ζ Ππκκφξθσζε κε ηνλ Θψδηθα ζα παξαθνινπζείηαη απφ ηνπο Ρκεκαηάξρεο θαη ηνλ
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν.
ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΚΖ ΑΛΡΗΞΝΗΛΥΛ
Γελ ζα ιεθζεί νπνηαδήπνηε αξλεηηθή ελέξγεηα ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε αηφκνπ πνπ
ππνβάιιεη παξάπνλα / θαηαγγειίεο, αλαθνξέο, πνπ ζπκκεηέρεη ή βνεζά ζηελ έξεπλα
ελδερφκελεο παξάβαζεο ηνπ Θψδηθα Γενληνινγίαο, εθηφο εάλ ν ελ ιφγσ ηζρπξηζκφο
έρεη γίλεη βάζεη πιεξνθνξηψλ πνπ ήηαλ ζθφπηκα ςεπδείο. Ζ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. ζα
δηαηεξήζεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα φισλ ησλ θαηαγγειηψλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ.
ΡΖ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖ
ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΘΝΓΖΓΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΛΑΦΝΟΑ ΕΖΡΖΚΑΡΥΛ
Απηφο ν Θψδηθαο δελ κπνξεί λα δψζεη θαζνξηζηηθέο απαληήζεηο ζε φια ηα
εξσηήκαηα. Γη’ απηφ ην ιφγν, πξέπεη, ζε ηειηθή αλάιπζε, λα βαζηδφκαζηε ζηελ θνηλή
ινγηθή θάζε αηφκνπ γηα ην ηη απαηηείηαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ πςειψλ πξνηχπσλ ηεο
Δηαηξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλήο ινγηθήο γηα ην πφηε είλαη θαηάιιειε ε
αλαδήηεζε θαζνδήγεζεο γηα ηελ αξκφδνπζα ζπκπεξηθνξά.
Πηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα ππνβάιεηε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο
νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηφ ηνλ Θψδηθα ζηνλ άκεζν πξντζηάκελν ζαο ή ζην
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν.
ΚΞΝΟΔΗ ΛΑ ΔΞΗΒΙΖΘΝΛ ΞΔΗΘΑΟΣΗΘΑ ΚΔΡΟΑ.
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο είλαη πνιηηηθή «κεδεληθήο αλνρήο» γηα νπνηαδήπνηε
ζπκπεξηθνξά πνπ απνηειεί παξάβαζε ηνπ Θψδηθα Γενληνινγίαο ή ησλ Νδεγηψλ
Δπηρεηξεκαηηθψλ Ξξαθηηθψλ. Έηζη, ε Δηαηξία πξνηίζεηαη λα απνηξέπεη ζπκπεξηθνξέο
πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ Θψδηθα ή ηηο Νδεγίεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Ξξαθηηθψλ
θαη λα ζηακαηά νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα, φζν ην
δπλαηφλ ζπληνκφηεξα κεηά ηε δηαπίζησζή ηεο. Νη άλζξσπνη ηεο ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ. πνπ
παξαβηάδνπλ ηνλ Θψδηθα ή ηηο Νδεγίεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Ξξαθηηθψλ, κπνξεί λα
ππφθεηληαη ζε πεηζαξρηθέο ελέξγεηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ έσο θαη ηελ απφιπζή
ηνπο.
Ν ΘΥΓΗΘΑΠ ΗΠΣΔΗ ΓΗΑ ΝΙΔΠ ΡΗΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΡΖΠ ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ..
Ν Θψδηθαο ηζρχεη γηα φινπο φζνη εξγάδνληαη γηα ηελ Δηαηξία ΚΝΒΗΑΘ Α.Δ.- θαη ηηο
ζπγαηξηθέο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηειερψλ ηεο θαη ηζρχεη επίζεο γηα ηνπο
δηεπζπληέο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία. Αληίγξαθα ηνπ Θψδηθα, δηαζέζηκα απφ ην Ρκήκα Ξξνζσπηθνχ, πξέπεη λα
δνζνχλ ζε πξφζσπα ή νληφηεηεο πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί θαη είλαη εμνπζηνδνηεκέλα
λα ελεξγνχλ εθ κέξνπο ηεο Δηαηξίαο ζε πεξηνρέο φπνπ ηζρχεη ν Θψδηθαο. Θάζε ρξφλν
ν Θψδηθαο εμεηάδεηαη ζηελ εηήζηα αλαζθφπεζε ηνπ Ππζηήκαηνο Ξνηφηεηαο ηεο
εηαηξίαο θαη πξαγκαηνπνηείηαη φπνηα ηπρφλ αλαζεψξεζε θξηζεί απαξαίηεηε. Ν
Θψδηθαο ηζρχεη επίζεο γηα ηνπο ζπλεξγάηεο θαη πξνκεζεπηέο θαη ε ηήξεζε ηνπ
Θψδηθα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηελ ΚΝΒΗΑΘ
Α.Δ..
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