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Κώδικας Δεοντολογίας

źƝƛƪơƮƩƴƋƯƧƼƞƟƥưƩƣȊ
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ƞƯƧƛƦƣƤƩƷƮơƬ5wÈLªw±ƭƟƽƧƛƮƩƪƴƩƤƣƧơƮƣƤƺƮơƮƛƬƪƩƯƛƥƥƼƠƟƣƝƫƾƝƩƫƛȊƭƯƧƟƱƴƠƩƯƦƟƧƛ
ƛƧƮƣƤƛƮƩƪƮƫƴƠƩƯƦƟƮƛƪƫƺƮƯƪƛƪƩƯƛƨƣƻƧƩƯƦƟƭƮƩƧƩƫƝƛƧƣƭƦƺƦƛƬȊƭƯƦƪƟƫƣƥƛƦƜƛƧƩƦƽƧơƬƮơƬ
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ƪƫƩƭƟƝƝƴƠƟƣƮƣƬƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƽƬƮơƬƭƯƧƛƥƥƛƝƽƬƜƼƭƟƣƮƳƧƱƫơƭƮƻƧƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƻƧơƢƻƧƤƛƣƮƩƯ
ƭƟƜƛƭƦƩƷƪƫƩƬƮƛƟƦƪƥƟƤƺƦƟƧƛƦƽƫơƤƛƣƮơƧƤƩƣƧƳƧƴƛȏ
ƋƮơ5wÈLªw±ƪƣƭƮƟƷƩƯƦƟƺƮƣơƭƳƭƮƾƧƩƩƮƫƩƪƴƛȊƩƣƛƨƴƟƬƤƛƣƩƣƭƯƦƪƟƫƣưƩƫƽƬƟƪƣƜƼƥƥƩƧƮƛƣȊ
ƮƺƭƩƭƮơƧƤƩƫƯưƾƺƭƩƤƛƣƭƟƩƥƺƤƥơƫƩƮƩƧƩƫƝƛƧƣƭƦƺȏƀ5wÈLªw±ƥƟƣƮƩƯƫƝƟƴƭƟƽƧƛƪƟƫƴƪƥƩƤƩ
ƫƯƢƦƣƭƮƣƤƺƪƟƫƣƜƼƥƥƩƧȏžƴƧƛƣƭơƦƛƧƮƣƤƺƧƛƛƧƮƣƥơưƢƩƷƦƟƺƥƩƣƦƛƬƺƮƣƢƽƮƩƧƮƛƬƯƲơƥƼƪƫƺƮƯƪƛ
ƟƦƪƧƽƩƯƦƟƭƮƩƯƬƪƟƥƼƮƟƬȊƭƮƩƯƬƪƫƩƦơƢƟƯƮƽƬƤƛƣƭƮƩƯƬƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƩƷƬƟƮƛƴƫƩƯƬƟƦƪƣƭƮƩƭƷƧơ
ƤƛƮƼƮơƭƯƧƟƫƝƛƭƴƛƮƩƯƬƦƟƮơ5wÈLªw±ȏ
žƪƣƪƥƽƩƧȊƩƯưƣƭƮƼƦƟƧƩƬƃƻƞƣƤƛƬŽƟƩƧƮƩƥƩƝƴƛƬƦƼƬƤƛƢƩƞơƝƟƴƭƮơƧƪƫƩƭƪƼƢƟƣƼƦƛƬƧƛ
ƟƨƣƭƩƫƫƩƪƩƷƦƟƮƩƭƯƦưƽƫƩƧƮƳƧƛƧƢƫƻƪƳƧƤƛƣƮƩƯƪƥƛƧƾƮơƦƟƮƩƤƽƫƞƩƬȏ
źƧƛƝƧƳƫƴƠƩƯƦƟƺƮƣơƪƴƭƮơƤƛƣơƟƦƪƣƭƮƩƭƷƧơƪƩƯƽƱƩƯƧƟƧƛƪƩƢƽƭƟƣƭƟƟƦƼƬƮƛƟƦƪƥƟƤƺƦƟƧƛ
ƦƽƫơƦƛƬƟƴƧƛƣƤƫƴƭƣƦƟƬƝƣƛƮơƧƟƪƣƮƯƱƴƛƦƛƬȏƅƺƧƩƟƼƧƞƣƟƨƼƝƩƯƦƟƮƣƬƟƫƝƛƭƴƟƬƦƛƬƭƷƦưƳƧƛƦƟ
ƮƛơƢƣƤƼƦƛƬƪƫƺƮƯƪƛƦƪƩƫƩƷƦƟƧƛƤƟƫƞƴƭƩƯƦƟƤƛƣƧƛƞƣƛƮơƫƾƭƩƯƦƟƮơƧƪƴƭƮơƛƯƮƾȊƤƛƣƧƛ
ƟƪƣƮƷƱƩƯƦƟƭƮơƧƛƪƩƭƮƩƥƾƦƛƬƧƛƪƛƫƽƱƩƯƦƟƤƛƣƧƩƮƺƦƟƬƤƛƣƜƣƻƭƣƦƟƬƥƷƭƟƣƬƭƮơƦƴƭƢƳƭơ
ƩƱơƦƼƮƳƧƪƫƩƬƮƩƯƬƪƟƥƼƮƟƬƦƛƬȊƩƪƩƯƞƾƪƩƮƟƤƛƣƧƛƟƴƧƛƣƛƯƮƩƴȨƻƭƮƟƧƛƦƪƩƫƩƷƧƧƛ
ƟƭƮƣƼƭƩƯƧƭƮƩƟƪƺƦƟƧƩƜƾƦƛȏ
ƑƬƟƤƮƩƷƮƩƯȊƤƛƮƼƮơƞƣƟƨƛƝƳƝƾƟƫƝƛƭƣƻƧƮơƬ5wÈLªw±ȊƟƴƧƛƣƜƛƭƣƤƺƧƛƮơƫƩƷƦƟƺƥƩƣƮƛƴƞƣƛ
ƪƫƺƮƯƪƛȏ

ƈƃƻƞƣƤƛƬŽƟƩƧƮƩƥƩƝƴƛƬƦƛƬƦƪƩƫƟƴƧƛƦơƧƤƛƥƷƪƮƟƣƤƼƢƟƤƛƮƼƭƮƛƭơƪƩƯƦƪƩƫƟƴƧƛ
ƛƧƮƣƦƟƮƳƪƴƭƩƯƦƟƭƮơƞƩƯƥƟƣƼƦƛƬȊƛƥƥƼƟƨƛƤƩƥƩƯƢƟƴƧƛƪƛƫƽƱƟƣƽƧƛƪƥƛƴƭƣƩƝƣƛƮơƥƾƲơ
ƯƪƟƷƢƯƧƳƧƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƻƧƛƪƩưƼƭƟƳƧƭƟƪƩƥƥƽƬƤƛƢơƦƟƫƣƧƽƬƤƛƮƛƭƮƼƭƟƣƬƪƩƯƛƧƮƣƦƟƮƳƪƴƠƟƮƟȏ
žƪƣƪƥƽƩƧȊƟƪƣƞƣƻƤƟƣƧƛưƽƫƟƣƮƣƬƟƮƛƣƫƣƤƽƬƦƛƬƛƨƴƟƬ - ƞƽƭƦƟƯƭơȊƟƨƟƣƞƴƤƟƯƭơȊƪƼƢƩƬƤƛƣƭƟƜƛƭƦƺ
ȨƭƮƩƪƫƩƭƤƾƧƣƩƺƥƳƧƦƛƬƮƳƧƞƫƛƭƮơƫƣƩƮƾƮƳƧȏ
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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1. Η φιλοδοξία μας
1.1 ƌơƫƻƧƮƛƬƮƣƬƜƛƭƣƤƽƬƦƛƬƛƨƴƟƬ
ƈƣƛƨƴƟƬƤƛƣƩƣƛƫƱƽƬƝƣƛƮơƧƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƾƦƛƬƞƫƛƭƮơƫƣƩƪƩƴơƭơƪƟƫƣƝƫƼưƩƧƮƛƣƭƮƩƧ
ƪƛƫƺƧƮƛƃƻƞƣƤƛŽƟƩƧƮƩƥƩƝƴƛƬȏ
ƈƃƻƞƣƤƛƬƛƯƮƺƬƦƛƬƪƛƫƽƱƟƣƽƧƛƪƥƛƴƭƣƩƝƣƛƮƣƬƤƛƢơƦƟƫƣƧƽƬƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƽƬƦƛƬ
ƛƪƩưƼƭƟƣƬȏźƯƮƺƪƟƫƣƥƛƦƜƼƧƟƣƮƣƬƭƯƧƛƥƥƛƝƽƬƦƟƼƥƥƩƯƬƟƫƝƛƠƺƦƟƧƩƯƬȊƮƩƯƬƪƟƥƼƮƟƬȊ
ƮƩƯƬƪƫƩƦơƢƟƯƮƽƬȊƮƩƟƯƫƷƮƟƫƩƤƩƣƧƳƧƣƤƺƭƷƧƩƥƩȊƮƣƬƞơƦƺƭƣƟƬƛƫƱƽƬȊƮƣƬƫƯƢƦƣƭƮƣƤƽƬ
ƯƪơƫƟƭƴƟƬȊƮƩƯƬƟƪƟƧƞƯƮƽƬȊƤƛƢƻƬƤƛƣƼƥƥƩƯƬƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƩƷƬƟƮƛƴƫƩƯƬȏ
ƈƪƛƫƻƧƃƻƞƣƤƛƬŽƟƩƧƮƩƥƩƝƴƛƬƦƼƬƯƪƟƧƢƯƦƴƠƟƣƮơƧƛƧƼƝƤơƧƛƟƧƟƫƝƩƷƦƟƦƟ
ƟƧƮƣƦƺƮơƮƛȊƞƣƤƛƣƩƭƷƧơƤƛƣƛƤƟƫƛƣƺƮơƮƛƤƛƮƼƮƣƬƤƛƢơƦƟƫƣƧƽƬƦƛƬƟƫƝƛƭƴƟƬȏƋƟƤƛƦƴƛ
ƪƟƫƴƪƮƳƭơƞƟƧƛƪƩƮƟƥƟƴƦƴƛƟƨƛƧƮƥơƮƣƤƾƛƪƛƫƴƢƦơƭơƛƪƩƞƟƤƮƻƧƤƛƣƦơƛƪƩƞƟƤƮƻƧ
ƭƯƦƪƟƫƣưƩƫƻƧȏƉƽƫƛƧƮƩƯƃƻƞƣƤƛƞƣƛƢƽƮƩƯƦƟƞƣƼưƩƫƟƬƟƣƞƣƤƺƮƟƫƟƬƪƩƥƣƮƣƤƽƬƪƩƯ
ƞƣƽƪƩƯƧƤƼƪƩƣƟƬƪƮƯƱƽƬƭƯƝƤƟƤƫƣƦƽƧƳƧƤƛƮƛƭƮƼƭƟƳƧƪƩƯƟƧƞƽƱƟƮƛƣƧƛƛƧƮƣƦƟƮƳƪƴƠƩƯƦƟ
ƛƧƼƮƩƧƤƺƭƦƩȏǀƃƛƮƼƮơƧƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƾƮƩƯƬƞƫƛƭƮơƫƣƺƮơƮƛƭƟƭƱƽƭơƦƟƮơ
5wÈLªw±ȊƛƧƛƦƽƧƩƯƦƟƺƮƣƩƣƪƫƩƦơƢƟƯƮƽƬȊƭƷƦƜƩƯƥƩƣȊƟƫƝƩƥƼƜƩƣȊƪƫƼƤƮƩƫƟƬƤƛƣƩƣ
ƭƯƧƟƫƝƼƮƟƬƦƛƬƭƟƤƩƣƧƩƪƫƛƨƴƟƬƢƛƟưƛƫƦƺƠƩƯƧƮƣƬƴƞƣƟƬƛƫƱƽƬƪƩƯƮơƫƩƷƧƩƣ
ƟƫƝƛƠƺƦƟƧƩƣƮơƬ5wÈLªw±ƤƛƮƼƮơƞƣƟƨƛƝƳƝƾƮƳƧƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƻƧƮƩƯƬ ƞƫƛƭƮơƫƣƩƮƾƮƳƧȏ
ƀƮƾƫơƭơƮƳƧƛƨƣƻƧƤƛƣƮƳƧƛƫƱƻƧƦƛƬƤƛƮƼƮơƞƣƟƨƛƝƳƝƾƮƳƧƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƻƧƦƛƬ
ƞƫƛƭƮơƫƣƩƮƾƮƳƧƭƯƦƜƼƥƥƩƯƧƭƮơƧƛƧƼƪƮƯƨơƦƣƛƬƟƮƛƣƫƟƴƛƬƦƟƤƩƣƧƳƧƣƤƾƯƪƟƯƢƯƧƺƮơƮƛ
ƝƣƛƮơƧƩƪƩƴƛƟƴƦƛƭƮƟȊƤƛƣƦƪƩƫƩƷƦƟƧƛƪƛƫƛƦƟƴƧƩƯƦƟȊƯƪƟƫƾưƛƧƩƣȏ

ƅơƧƨƟƱƧƼƮƟ
ƌƣƬƜƛƭƣƤƽƬƛƫƱƽƬƦƛƬ
Δέσμευση Εξειδίκευση Πάθος Σεβασμός
ƤƛƣƮƣƝƟƧƣƤƽƬƛƫƱƽƬƞƣƟƨƛƝƳƝƾƬƮƳƧƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƻƧƦƛƬƞƫƛƭƮơƫƣƩƮƾƮƳƧ
•
•
•
•

žƧƮƣƦƺƮơƮƛ και εμπιστοσύνη
Σεβασμός για το νόμο
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Βιωσιμότητα

Οι εργαζόμενοι της LeasePlan μπορούν να επισκεφτούν το εσωτερικό εταιρικό δίκτυο της LeasePlan
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1.2 Η αποστολή μας και το όραμά μας
ƀ5wÈLªw±ƟƴƧƛƣƦƴƛƛƪƺƮƣƬƦƟƝƛƥƷƮƟƫƟƬƟƮƛƣƫƟƴƟƬƪƛƝƤƩƭƦƴƳƬƭƮơƧƪƛƫƩƱƾƮƩƯ
ƛƯƮƩƤƣƧƾƮƩƯƳƬƯƪơƫƟƭƴƛȟwÄȩwÈȩwȩSÄÜ ȠƤƛƣƞƣƛƱƟƣƫƴƠƟƮƛƣƩƱƾƦƛƮƛƭƟƪƼƧƳƛƪƺ
ǂƿƱƻƫƟƬȏƀ5wÈLªw±ƞƣƛƱƟƣƫƴƠƟƮƛƣƩƥƺƤƥơƫƩƮƩƧƤƷƤƥƩƠƳƾƬƮƩƯƩƱƾƦƛƮƩƬƝƣƛƮƩƯƬ
ƪƟƥƼƮƟƬƮơƬƪƩƯƟƴƧƛƣƟƮƛƣƫƟƴƟƬȊƅƅžȊƪƼƫƩƱƩƣƯƪơƫƟƭƣƻƧƤƣƧơƮƣƤƺƮơƮƛƬƤƛƣƣƞƣƻƮƟƬȊ
ưƫƩƧƮƴƠƩƧƮƛƬƝƣƛƮƛƪƼƧƮƛƛƪƺƮơƧƛƝƩƫƼȊƮơƧƛƭưƼƥƣƭơƤƛƣƮơƭƯƧƮƾƫơƭơƽƳƬƮơ
ƦƟƮƛƪƻƥơƭơƮƩƯƛƯƮƩƤƣƧƾƮƩƯȏƀƜƛƭƣƤƾƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƾƦƛƬƞƫƛƭƮơƫƣƺƮơƮƛƟƴƧƛƣơ
ƪƛƫƩƱƾƮƩƯƛƯƮƩƤƣƧƾƮƩƯƳƬƯƪơƫƟƭƴƛƝƣƛƤƛƣƧƩƷƫƝƣƛƛƯƮƩƤƴƧơƮƛƤƛƣƮƩwÄ<âÎȏ ·°Ȋ
ƦƣƛƛƧƟƨƼƫƮơƮơƛƝƩƫƼƝƣƛƟƯƽƥƣƤƮƟƬƥƷƭƟƣƬƤƣƧơƮƣƤƺƮơƮƛƬƦƟƦƟƮƛƱƟƣƫƣƭƦƽƧƛ
ƛƯƮƩƤƴƧơƮƛȏƅƟƪƼƧƳƛƪƺǄƿƱƫƺƧƣƛƪƟƴƫƛƬȊơƭƮƫƛƮơƝƣƤƾƦƛƬƟƴƧƛƣƧƛơƝơƢƩƷƦƟƭƮơƧ
ƛƥƥƛƝƾƮơƬƤƯƫƴƛƫƱơƬƮƼƭơƬƛƪƺƮơƧƣƞƣƩƤƮơƭƴƛƭƮơƱƫƾƭơȊơƩƪƩƴƛƪƛƫƛƮơƫƟƴƮƛƣ
ƮƺƭƩƭƮơƧƛƝƩƫƼƤƛƣƧƩƷƫƝƣƳƧƺƭƩƤƛƣƭƮơƧƛƝƩƫƼƯƲơƥƾƬƪƩƣƺƮơƮƛƬƦƟƮƛƱƟƣƫƣƭƦƽƧƳƧ
ƛƯƮƩƤƣƧƾƮƳƧȏƀƛƪƩƭƮƩƥƾƦƛƬƟƴƧƛƣƧƛƪƛƫƽƱƩƯƦƟƮƩƟƪƺƦƟƧƩƜƾƦƛƭƮƣƬƦƟƮƛƤƣƧƾƭƟƣƬ
ƦƽƭƳƦƣƛƬƯƪơƫƟƭƴƛƬȒw±ã wÄȊw±ãÎ°Ȋw±ãÝÄȒȊƻƭƮƟƩƣƪƟƥƼƮƟƬƦƛƬƧƛƦƪƩƫƩƷƧ
ƪƼƧƮƛƧƛƟƭƮƣƼƠƩƯƧƭƮƩƟƪƺƦƟƧƩƜƾƦƛƝƣƛƟƤƟƴƧƩƯƬȏ
1.3 Οι αξίες μας
Στη LeasePlan μοιραζόμαστε ένα σύνολο από βασικές αξίες:
Δέσμευση
źƧƛƥƛƦƜƼƧƩƯƦƟƪƫƩƭƳƪƣƤƼƮơƧƟƯƢƷƧơƮƳƧƟƧƟƫƝƟƣƻƧƦƛƬȩƮƛƟƦƪƥƟƤƺƦƟƧƛƦƽƫơ
ƦƪƩƫƩƷƧƧƛƽƱƩƯƧƟƦƪƣƭƮƩƭƷƧơƭƟƟƦƼƬƺƮƣƢƛƟƤƪƥơƫƻƭƩƯƦƟƮƣƬƯƪƩƭƱƽƭƟƣƬƦƛƬȏ
ƁƽƥƩƯƦƟƺƥƩƣƺƭƩƣƟƫƝƼƠƩƧƮƛƣƦƛƠƴƦƛƬƧƛƛƣƭƢƼƧƩƧƮƛƣƣƤƛƧƩƪƩƣơƦƽƧƩƣƛƪƺƮơ
ƭƯƧƟƫƝƛƭƴƛƦƛƬƤƛƣƛƧƛƠơƮƩƷƦƟƪƼƧƮƛƮƫƺƪƩƯƬƝƣƛƮơƭƯƧƟƱƾƜƟƥƮƴƳƭơƮƳƧ
ƞƫƛƭƮơƫƣƩƮƾƮƳƧƦƛƬȊƮƳƧƞƣƛƞƣƤƛƭƣƻƧȊƤƛƣƮƳƧƥƷƭƟƳƧȊƻƭƮƟƧƛƮƩƯƬƤƫƛƮƼƦƟ
ƣƤƛƧƩƪƩƣơƦƽƧƩƯƬȏ
Εξειδίκευση
ƅƟƮơƦƛƤƫƩƱƫƺƧƣƛƟƦƪƟƣƫƴƛƤƛƣƪƛƝƤƺƭƦƣƛƪƛƫƩƯƭƴƛƦƛƬȊƽƱƩƯƦƟƛƪƩƤƮƾƭƟƣƟƤƮƟƧƾ
ƝƧƻƭơƝƣƛƮơƧƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƾƦƛƬƞƫƛƭƮơƫƣƺƮơƮƛȏƅƩƣƫƛƠƺƦƛƭƮƟƛƯƮƾƮơƝƧƻƭơƦƟ
ƽƧƛƧƛƪƥƺƤƛƣƟƷƤƩƥƛƤƛƮƛƧƩơƮƺƮƫƺƪƩȏźƤƩƷƦƟƺƥƛƮƛƟƦƪƥƟƤƺƦƟƧƛƦƽƫơȊ
ƱƫơƭƣƦƩƪƩƣƩƷƦƟƮơƧƮƟƱƧƩƝƧƳƭƴƛƦƛƬƤƛƣƛƧƛƥƛƦƜƼƧƩƯƦƟƮơƧƪƫƳƮƩƜƩƯƥƴƛƧƛƮƩƯƬ
ƪƫƩƭưƽƫƩƯƦƟƥƷƭƟƣƬƪƩƯƮƛƣƫƣƼƠƩƯƧƦƟƮƩƧƤƛƥƷƮƟƫƩƞƯƧƛƮƺƮƫƺƪƩƭƮƣƬƛƧƼƝƤƟƬƮƩƯƬȏ
Πάθος
žƴƦƛƭƮƟƯƪƟƫƾưƛƧƩƣƝƣƛƮơƧƟƮƛƣƫƴƛƦƛƬƤƛƣƝƣƛƮƛƟƦƪƥƟƤƺƦƟƧƛƦƽƫơƦƛƬȏ
ƎƣƥƩƞƩƨƩƷƦƟƧƛƟƧƢƛƫƫƷƧƩƯƦƟƤƛƣƧƛƟƦƪƧƟƷƭƩƯƦƟƮƩƯƬƛƧƢƫƻƪƩƯƬƝƷƫƳƦƛƬȊ
ƢƽƮƩƧƮƛƬƮƩƪƛƫƼƞƟƣƝƦƛƭƟƺƥƟƬƮƣƬƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƽƬƦƛƬƭƯƧƛƥƥƛƝƽƬȏžƴƦƛƭƮƟƪƼƧƮƛ
ƪƫƺƢƯƦƩƣƧƛƤƛƥƷƲƩƯƦƟƮƣƬƛƧƼƝƤƟƬƮƳƧƟƦƪƥƟƤƺƦƟƧƳƧƦƟƫƻƧƤƛƣƮƩƪƫƛƝƦƛƮƩƪƩƣƩƷƦƟ
ƛƯƮƺƯƣƩƢƟƮƻƧƮƛƬƦƣƛƢƟƮƣƤƾƭƮƼƭơƭƮơƧƪƫƩƭƽƝƝƣƭơƪƩƯƟưƛƫƦƺƠƩƯƦƟȏ
Σεβασμός
žƪƣƞƟƣƤƧƷƩƯƦƟƞƣƤƛƣƩƭƷƧơƤƛƣƟƴƦƛƭƮƟƛƧƩƣƤƮƩƴȊƞƟƴƱƧƩƧƮƛƬƭƟƜƛƭƦƺƪƫƩƬƮƛ
ƭƯƧƛƣƭƢƾƦƛƮƛȊƮƣƬƛƨƴƟƬȊƮơƧƤƩƯƥƮƩƷƫƛȊƤƛƣƮƣƬƛƪƺƲƟƣƬƺƥƳƧƮƳƧƟƦƪƥƟƤƺƦƟƧƳƧ
ƦƟƫƻƧȏžƧƟƫƝƩƷƦƟƯƪƟƷƢƯƧƛƺƭƩƧƛưƩƫƼƭƮƩƯƬƛƧƢƫƻƪƩƯƬȊƮƩƧƪƥƛƧƾƮơƤƛƣƮƩ
ƤƽƫƞƩƬȊƪƛƫƽƱƩƧƮƛƬƜƣƻƭƣƦƟƬƤƛƣƛƪƩƞƩƮƣƤƽƬƥƷƭƟƣƬȏƋƟƜƺƦƛƭƮƟƮơƧƟƦƪƣƭƮƟƯƮƣƤƾưƷƭơ
ƮƳƧƪƥơƫƩưƩƫƣƻƧƪƩƯƽƫƱƩƧƮƛƣƭƮơƧƤƛƮƩƱƾƦƛƬȏƌơƫƩƷƦƟƮƣƬơƢƣƤƽƬƛƨƴƟƬƤƛƣ
ƟƧƟƫƝƩƷƦƟƪƼƧƮƛƦƟƟƧƮƣƦƺƮơƮƛȏ
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Αναρωτηθείτε
• Ποιες είναι οι βασικές αξίες και τι πρεσβεύουν;
• Συμμορφώνονται οι πράξεις μου με τις βασικές αξίες;
• Τι μπορώ και τι πρέπει να κάνω για να εφαρμόσω τις βασικές αξίες στη
δουλειά μου;

1.4 Γενικές αρχές διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
ƉƣƭƮƟƷƩƯƦƟƛƤƫƼƞƛƧƮƛƺƮƣơƟƧƮƣƦƺƮơƮƛƤƛƣơƟƦƪƣƭƮƩƭƷƧơȊƩƭƟƜƛƭƦƺƬƪƫƩƬƮƩƧƺƦƩȊ
ƮƛƛƧƢƫƻƪƣƧƛƞƣƤƛƣƻƦƛƮƛƤƛƣơƜƣƳƭƣƦƺƮơƮƛƛƪƩƮƟƥƩƷƧƜƛƭƣƤƼƢƟƦƽƥƣƛƮơƬ
ƞƫƛƭƮơƫƣƺƮơƮƛƬƦƛƬȏƀƞƫƛƭƮơƫƣƩƪƩƴơƭơƭƷƦưƳƧƛƦƟƮƣƬƛƨƴƟƬƦƛƬƭƮƩƪƥƛƴƭƣƩƮƳƧ
ƪƛƫƛƪƼƧƳƝƟƧƣƤƻƧƛƫƱƻƧƟƴƧƛƣƛƪƛƫƛƴƮơƮơƝƣƛƮơƧƟƪƣƮƯƱƴƛƦƛƬȏ
žƧƮƣƦƺƮơƮƛƤƛƣƟƦƪƣƭƮƩƭƷƧơ
žƧƟƫƝƩƷƦƟƦƟƛƤƟƫƛƣƺƮơƮƛȊƟƧƮƣƦƺƮơƮƛȊƛƧƩƣƤƮƺƦƯƛƥƺȊƤƛƣƞƣƤƛƣƩƭƷƧơƭƟƺƥƟƬƮƣƬ
ƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƽƬƦƛƬƞƫƛƭƮơƫƣƺƮơƮƟƬȏźƪƩưƟƷƝƩƯƦƟƩƪƩƣƛƞƾƪƩƮƟƭƯƦƪƟƫƣưƩƫƼƪƩƯƢƛ
ƦƪƩƫƩƷƭƟƧƛƜƥƼƲƟƣƾƧƛƭƯƧƟƣƭưƽƫƟƣƭƮơƦƟƴƳƭơƮơƬƛƤƟƫƛƣƺƮơƮƼƬƦƛƬƤƛƣƞƟƧ
ƪƫƩƳƢƩƷƦƟƪƫƩƭƳƪƣƤƼƤƴƧơƮƫƛƪƩƯƢƛƦƪƩƫƩƷƭƛƧƧƛƩƞơƝƾƭƩƯƧƭƟƭƷƝƤƫƩƯƭơƦƟ
ƮơƧƛƤƟƫƛƣƺƮơƮƼƦƛƬȏƌƩƟƭƳƮƟƫƣƤƺƪƫƺƝƫƛƦƦƛƟƪƣƜƫƼƜƟƯƭơƬƟƯƢƯƝƫƛƦƦƴƠƟƮƛƣƦƟ
ƛƯƮƺƧƮƩƧƤƛƧƺƧƛȏ
Σεβασμός για το νόμο
ƋƟƜƺƦƛƭƮƟƤƛƣƮơƫƩƷƦƟƺƥƩƯƬƮƩƯƬƟưƛƫƦƩƭƮƽƩƯƬƧƺƦƩƯƬƤƛƣƮƩƯƬƤƛƧƩƧƣƭƦƩƷƬȊ
ƺƪƳƬƤƛƣƮƣƬƞƣƤƽƬƦƛƬƪƩƥƣƮƣƤƽƬƤƛƣƪƫƺƮƯƪƛȏƌƛƪƛƫƛƪƼƧƳƪƟƫƣƥƛƦƜƼƧƩƯƧƮơƧ
ƟƢƧƣƤƾƤƛƣƮơƞƣƟƢƧƾƧƩƦƩƢƟƭƴƛȊƮƛƪƫƺƮƯƪƛƮƩƯƤƥƼƞƩƯȊƛƥƥƼƤƛƣƮƣƬƪƩƥƣƮƣƤƽƬƤƛƣƮƛ
ƪƫƺƮƯƪƛƭƟƪƛƝƤƺƭƦƣƩƤƛƣƮƩƪƣƤƺƟƪƴƪƟƞƩȏ
Ανθρώπινα Δικαιώματα
źƧƛƝƧƳƫƴƠƩƯƦƟƺƮƣƮƛƛƧƢƫƻƪƣƧƛƞƣƤƛƣƻƦƛƮƛƢƛƪƫƽƪƟƣƧƛƢƟƳƫƩƷƧƮƛƣƢƟƦƟƥƣƻƞơƤƛƣ
ƪƛƝƤƺƭƦƣƛȊƤƛƣƝƣƛƛƯƮƺƧƮƩƧƥƺƝƩƭƟƜƺƦƛƭƮƟƮƛƛƧƢƫƻƪƣƧƛƞƣƤƛƣƻƦƛƮƛƺƪƳƬƛƯƮƼ
ƩƫƴƠƩƧƮƛƣƭƮơƧƈƣƤƩƯƦƟƧƣƤƾŽƣƛƤƾƫƯƨơƮƳƧźƧƢƫƳƪƴƧƳƧŽƣƤƛƣƳƦƼƮƳƧƮƩƯƈƀžƤƛƣƭƮƣƬ
ƛƫƱƽƬƮƩƯƉƛƝƤƺƭƦƣƩƯƈƫƝƛƧƣƭƦƩƷžƫƝƛƭƴƛƬȏźƪƩưƟƷƝƩƯƦƟƮơƧƟƦƪƥƩƤƾƭƟ
ƪƛƫƛƜƣƼƭƟƣƬƮƳƧƛƧƢƫƳƪƴƧƳƧƞƣƤƛƣƳƦƼƮƳƧƩƪƩƣƩƯƞƾƪƩƮƟƟƴƞƩƯƬȏŽƟƧƱƫơƭƣƦƩƪƩƣƩƷƦƟ
ƤƛƮƛƧƛƝƤƛƭƮƣƤƾƟƫƝƛƭƴƛȊƩƷƮƟƛƪƛƭƱƩƥƩƷƦƟƪƛƣƞƣƼȏ
Βιωσιμότητα
ƑƬƯƪƟƷƢƯƧơƟƮƛƣƫƟƴƛȊƢƛƛƪƩƮƟƥƽƭƩƯƦƟƦƽƫƩƬƮơƬƥƷƭơƬƝƣƛƮơƞơƦƣƩƯƫƝƴƛƟƧƺƬƪƣƩ
ƯƝƣƩƷƬƪƟƫƣƜƼƥƥƩƧƮƩƬƭƮƣƬƪƺƥƟƣƬƦƛƬƪƫƩƳƢƻƧƮƛƬƩƱƾƦƛƮƛƦƟƪƣƩƤƛƢƛƫƽƬȊ
ƱƛƦơƥƽƬƟƤƪƩƦƪƽƬȊƤƛƢƻƬƤƛƣƮơƬƯƪƩƞƩƦƾƬƪƩƯƛƪƛƣƮƟƴƮƛƣƻƭƮƟƧƛƤƛƮƛƭƮƾƭƩƯƦƟƮƛ
ƩƱƾƦƛƮƛƛƯƮƼƜƣƻƭƣƦơƟƪƣƥƩƝƾƝƣƛƮƩƯƬƪƟƥƼƮƟƬƦƛƬȏżƣƛƛƯƮƺƧƮƩƧƥƺƝƩ
ƛƧƛƥƛƦƜƼƧƩƯƦƟơƝƟƮƣƤƺƫƺƥƩƭƮơƦƟƮƼƜƛƭơƛƪƺƮơƦơƱƛƧƾƟƭƳƮƟƫƣƤƾƬƤƛƷƭơƬƭƮƩƯƬ
ƟƧƛƥƥƛƤƮƣƤƩƷƬƤƣƧơƮƾƫƟƬȊƢƽƮƩƧƮƛƬƳƬƭƮƺƱƩƮƣƬƤƛƢƛƫƽƬƦơƞƟƧƣƤƽƬƟƤƪƩƦƪƽƬƛƪƺ
ƩƥƺƤƥơƫƩƮƩƧƭƮƺƥƩƦƛƬƳƬƮƩǁƿǂƿȏƅƟƛƯƮƺƧƮƩƧƮƫƺƪƩƛƪƩƭƤƩƪƩƷƦƟƭƮƩƧƛ
ƯƪƩƭƮơƫƴƨƩƯƦƟƮơƧƛƪƩƮƟƥƟƭƦƛƮƣƤƾƟưƛƫƦƩƝƾƮơƬƋƯƦưƳƧƴƛƬƮƩƯƉƛƫƣƭƣƩƷƤƛƣƮƩƯƬ
ƭƮƺƱƩƯƬƜƣƻƭƣƦơƬƛƧƼƪƮƯƨơƬƪƩƯƭƱƟƮƴƠƩƧƮƛƣƦƟƮƩƤƥƴƦƛȊƺƪƳƬƽƱƩƯƧƩƫƣƭƮƟƴƛƪƺƮƛ
ƀƧƳƦƽƧƛƓƢƧơ
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Αναρωτηθείτε
Η συμμόρφωση με τις βασικές μας αξίες και αρχές διεξαγωγής
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι συχνά θέμα κοινής λογικής. Όταν
έχετε αμφιβολίες, μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας μερικές ερωτήσεις:
Συνάδει αυτό με τον Κώδικα Δεοντολογίας;
Πώς θα ένιωθα, αν αυτό έβγαινε στις εφημερίδες;
Υποστηρίζω αυτήν την απόφαση ή τη συμπεριφορά;
Πώς θα ένιωθα, αν ενεργούσαν άλλοι έτσι;

•
•
•
•

2. Τα εμπλεκόμενα μέρη μας
2.1 Οι εργαζόμενοί μας ανά τον κόσμο
ƉƣƭƮƟƷƩƯƦƟƺƮƣƽƧƛƬƩƫƝƛƧƣƭƦƺƬƱƳƫƴƬƛƪƩƤƥƟƣƭƦƩƷƬƪƛƫƽƱƟƣƪƩƥƥƼƩưƽƥơȉƦƛƬƜƩơƢƼ
ƧƛƪƫƩƭƟƥƤƷƩƯƦƟƤƛƣƧƛƞƣƛƮơƫƩƷƦƟƮƛƥƛƧƮƩƷƱƩƯƬƛƧƢƫƻƪƩƯƬȊƦƛƬƟƪƣƮƫƽƪƟƣƧƛ
ƤƛƮƛƧƩƩƷƦƟƤƛƥƷƮƟƫƛƮƣƬƛƧƼƝƤƟƬƮƳƧƟƦƪƥƟƤƺƦƟƧƳƧƦƟƫƻƧƤƛƣƦƛƬƜƩơƢƼƧƛ
ƛƧƛƪƮƷƭƭƩƯƦƟƦƴƛƞƣƟƢƧƾƧƩƩƮƫƩƪƴƛȊƭƯƦƜƼƥƥƩƧƮƛƬƽƮƭƣƭƟƽƧƛƧƩƫƝƛƧƣƭƦƺƯƲơƥƻƧ
ƟƪƣƞƺƭƟƳƧȏžƪƣƪƥƽƩƧȊƪƟƪƩƴƢơƭƾƦƛƬƟƴƧƛƣƺƮƣȭƞƟƧƦƪƩƫƟƴƬƧƛƛƧƛƪƮƷƨƟƣƬƦƣƛƟƪƣƱƟƴƫơƭơȇ
ƦƪƩƫƟƴƬƧƛƛƧƛƪƮƷƨƟƣƬƦƺƧƩƛƧƢƫƻƪƩƯƬƪƩƯƛƧƛƪƮƷƭƭƩƯƧƟƪƣƱƟƣƫƾƭƟƣƬȮȏżƣƛƧƛ
ƞƣƟƯƤƩƥƷƧƩƯƦƟƮơƧƟưƛƫƦƩƝƾƮơƬƭƮƫƛƮơƝƣƤƾƬƦƛƬȊƟƪƟƧƞƷƩƯƦƟƭơƦƛƧƮƣƤƼƭƮƩƯƬ
ƛƧƢƫƻƪƩƯƬƦƛƬȊƛƧƛƪƮƷƭƭƩƧƮƛƬƦƟƮƛƨƷƼƥƥƳƧƽƧƛƛƧƛƥƯƮƣƤƺƪƫƺƝƫƛƦƦƛƤƛƮƼƫƮƣƭơƬ
ƻƭƮƟƧƛƜƩơƢƾƭƩƯƦƟƮƩƯƬƛƧƢƫƻƪƩƯƬƦƛƬƧƛƛƧƛƪƮƷƨƩƯƧƮƣƬƞƟƨƣƺƮơƮƟƬƤƛƣƮƣƬ
ƣƤƛƧƺƮơƮƟƬƪƩƯƛƪƛƣƮƩƷƧƮƛƣƝƣƛƮơƧƟƪƣƮƯƱƴƛƭƟƽƧƛƦƟƮƛƜƛƥƥƺƦƟƧƩƤƛƣƩƥƩƽƧƛƪƣƩ
ƲơưƣƩƪƩƣơƦƽƧƩƮƩƪƴƩȏƈƣƞƟƭƦƟƷƭƟƣƬƦƛƬƪƫƩƬƮƩƯƬƟƫƝƛƠƩƦƽƧƩƯƬƦƛƬƟƴƧƛƣƩƣ
ƛƤƺƥƩƯƢƟƬȉ
• ƞƣƛƮƾƫơƭơƟƧƺƬƛƭưƛƥƩƷƬȊƯƝƣƩƷƬƟƫƝƛƭƣƛƤƩƷƪƟƫƣƜƼƥƥƩƧƮƩƬƱƳƫƴƬƞƣƛƤƫƴƭƟƣƬȊ
• ƪƛƫƩƱƾƴƭƳƧƟƯƤƛƣƫƣƻƧƛƪƛƭƱƺƥơƭơƬȊƜƼƭƟƣƮƳƧƪƫƩƭƳƪƣƤƻƧƞƯƧƛƮƩƮƾƮƳƧƤƛƣ
ƮơƬƟƦƪƟƣƫƴƛƬȊƱƳƫƴƬƧƛƥƛƦƜƼƧƩƯƦƟƯƪƺƲơƮơưƯƥƾȊƮƩƱƫƻƦƛȊƮƩưƷƥƩȊƮơƧ
ơƥƣƤƴƛȊƮơƢƫơƭƤƟƴƛȊƮơƧƤƛƮƛƝƳƝƾȊƮơƧƷƪƛƫƨơƛƧƛƪơƫƴƛƬȊƾƮƩƭƟƨƩƯƛƥƣƤƺ
ƪƫƩƭƛƧƛƮƩƥƣƭƦƺȊ
• ƦƽƭƳƮơƬƛƨƴƛƬƤƛƣƮơƬƞƷƧƛƦơƬƮơƬƪƩƣƤƣƥƩƦƩƫưƴƛƬȊƩƟƧƟƫƝơƮƣƤƺƬƛƝƻƧƛƬƝƣƛ
ƽƧƛƟƫƝƛƭƣƛƤƺƪƟƫƣƜƼƥƥƩƧƱƳƫƴƬƛƪƩƤƥƟƣƭƦƩƷƬȊƪƩƯƛƪƛƣƮƟƴƮƛƣƝƣƛƮơƧ
ƪƫƩƭƽƥƤƯƭơȊƮơƧƛƧƼƪƮƯƨơȊƮơƧƛƪƛƭƱƺƥơƭơƤƛƣƮơƞƣƛƮƾƫơƭơƮƳƧƤƛƥƷƮƟƫƳƧ
ƞƯƧƛƮƻƧƛƮƺƦƳƧƝƣƛƮơƧƤƼƥƯƲơƯưƣƭƮƼƦƟƧƳƧƤƛƣƦƟƥƥƩƧƮƣƤƻƧƛƧƛƝƤƻƧȊ
•ƪƫƩƭưƩƫƼƟƯƤƛƣƫƣƻƧƝƣƛƪƫƩƭƳƪƣƤƾƛƧƼƪƮƯƨơȊƻƭƮƟƧƛƤƛƮƛưƽƫƩƯƧƩƣ
ƟƫƝƛƠƺƦƟƧƩƣƧƛƛƨƣƩƪƩƣƾƭƩƯƧƺƥƟƬƮƣƬƞƯƧƛƮƺƮơƮƽƬƮƩƯƬȊ
•ƪƛƫƩƱƾƞƴƤƛƣơƬƤƛƣƤƛƮƼƥƥơƥơƬƛƧƮƛƦƩƣƜƾƬƭƮƩƯƬƟƫƝƛƠƩƦƽƧƩƯƬƦƛƬȊƭƷƦưƳƧƛ
ƦƟƮƣƬƛƝƩƫƽƬƟƫƝƛƭƴƛƬƺƪƩƯƞƫƛƭƮơƫƣƩƪƩƣƩƷƦƛƭƮƟȊƟƨƛƭưƛƥƴƠƩƧƮƛƬƺƮƣƩƣƻƫƟƬ
ƟƫƝƛƭƴƛƬƞƟƧƟƴƧƛƣƯƪƟƫƜƩƥƣƤƽƬƤƛƣƺƮƣȊƤƛƮȵƟƥƼƱƣƭƮƩƧȊƮơƫƩƷƧƮơƭƱƟƮƣƤƾƮƩƪƣƤƾ
ƧƩƦƩƢƟƭƴƛȏ
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2.2 Οι πελάτες μας
ƋƮơ5wÈLªw±ƪƫƩƭƪƛƢƩƷƦƟƧƛƞơƦƣƩƯƫƝƾƭƩƯƦƟƤƛƣƧƛƞƣƛƮơƫƾƭƩƯƦƟƛƦƩƣƜƛƴƛ
ƟƪƳưƟƥƟƴƬƦƛƤƫƩƪƫƺƢƟƭƦƟƬƭƱƽƭƟƣƬƦƟƮƩƯƬƪƟƥƼƮƟƬƦƛƬȊƩƣƩƪƩƴƟƬƢƛƤƛƥƷƪƮƩƯƧƮƣƬ
ƛƧƼƝƤƟƬƮƩƯƬƤƛƣƢƛƯƪƟƫƜƛƴƧƩƯƧƮƣƬƪƫƩƭƞƩƤƴƟƬƮƩƯƬȏŻƩơƢƩƷƦƟƮƩƯƬƪƟƥƼƮƟƬƦƛƬƻƭƮƟ
ƧƛƟƪƣƮƷƱƩƯƧƮƩƯƬƭƮƺƱƩƯƬƮƩƯƬȊƪƛƫƽƱƩƧƮƼƬƮƩƯƬƮƩƭƳƭƮƺƟƪƴƪƟƞƩƭƯƦƜƩƯƥƻƧƤƛƣ
ƯƪƩƭƮƾƫƣƨơƬȊƭƮơƭƳƭƮƾƱƫƩƧƣƤƾƭƮƣƝƦƾȏžƴƦƛƭƮƟƛƪƩưƛƭƣƭƦƽƧƩƣƧƛƪƛƫƽƱƩƯƦƟƭƮƩƯƬ
ƪƟƥƼƮƟƬƦƛƬƪƫƩƵƺƧƮƛƤƛƣƯƪơƫƟƭƴƟƬƼƫƣƭƮơƬƪƩƣƺƮơƮƛƬȊƞƣƛƭưƛƥƴƠƩƧƮƛƬƺƮƣƥƛƦƜƼƧƩƯƧ
ƭƳƭƮƽƬƤƛƣƛƤƫƣƜƟƴƬƪƥơƫƩưƩƫƴƟƬƝƣƛƛƯƮƼȏ
ŽƣƛƱƟƣƫƣƠƺƦƛƭƮƟƮƣƬƪƛƫƛƮơƫƾƭƟƣƬƤƛƣƮƛƪƛƫƼƪƩƧƛƝƣƛƮƣƬƯƪơƫƟƭƴƟƬƦƛƬƦƟƟƪƣƦƽƥƟƣƛȊ
ƞƣƤƛƣƩƭƷƧơƤƛƣƮƛƱƷƮơƮƛȊƤƛƣƦƛƢƛƴƧƩƯƦƟƛƪƺƮƛƥƼƢơƦƛƬȏƅƟƮƫƼƦƟƮơƧƣƤƛƧƩƪƩƴơƭơ
ƮƳƧƪƟƥƛƮƻƧƤƛƣƥƛƦƜƼƧƩƯƦƟƟƧƽƫƝƟƣƟƬƺƮƛƧƛƪƛƣƮƟƴƮƛƣȏ
2.3 Οι προμηθευτές μας
'5wÈLªw±ƽƱƟƣƤƛƮƛƫƮƴƭƟƣƽƧƛƧƨƟƱƳƫƣƭƮƺƃƻƞƣƤƛŽƟƩƧƮƩƥƩƝƴƛƬƉƫƩƦơƢƟƯƮƻƧȊƦƟƮƩƧ
ƩƪƩƴƩƩƫƴƠƩƧƮƛƣƮƛƟƥƼƱƣƭƮƛơƢƣƤƼƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƼƪƫƺƮƯƪƛƝƷƫƳƛƪƺǀƿƜƛƭƣƤƽƬƛƫƱƽƬ
ƪƩƯƛƨƣƻƧƩƯƦƟƧƛƯƪƩƭƮơƫƴƠƩƯƧƩƣƪƫƩƦơƢƟƯƮƽƬƦƛƬƤƛƣƩƣƩƪƩƴƟƬƪƛƫƛƮƴƢƟƧƮƛƣ
ƪƛƫƛƤƼƮƳȏƈƃƻƞƣƤƛƬŽƟƩƧƮƩƥƩƝƴƛƬƉƫƩƦơƢƟƯƮƻƧƦƪƩƫƟƴƧƛƦơƧƤƛƥƷƪƮƟƣƤƼƢƟ
ƪƟƫƴƪƮƳƭơƪƩƯƟƧƞƽƱƟƮƛƣƧƛƛƧƮƣƦƟƮƳƪƴƭƩƯƧƩƣƪƫƩƦơƢƟƯƮƽƬƦƛƬȊƳƭƮƺƭƩƪƟƫƣƝƫƼưƟƣ
ƮƣƬƭơƦƛƧƮƣƤƽƬƛƫƱƽƬơƢƣƤƾƬƞƣƟƨƛƝƳƝƾƬƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƾƬƞƫƛƭƮơƫƣƺƮơƮƛƬƪƩƯ
ƛƧƛƦƽƧƩƯƦƟƧƛƽƱƩƯƧƯƪƺƲơƮƩƯƬƩƣƪƫƩƦơƢƟƯƮƽƬƦƛƬƺƮƛƧƟƫƝƼƠƩƧƮƛƣƝƣƛƮơ
5wÈLªw±ƾƟƤƦƽƫƩƯƬƮơƬȏƉƥƾƫƟƬƛƧƮƴƝƫƛưƩƮƩƯƃƻƞƣƤƛŽƟƩƧƮƩƥƩƝƴƛƬƉƫƩƦơƢƟƯƮƻƧ
ƮơƬ5wÈLªw±ƦƪƩƫƟƴƮƟƧƛƤƛƮƟƜƼƭƟƮƟƭƮơƧơƥƟƤƮƫƩƧƣƤƾƞƣƟƷƢƯƧƭơÝÝÝȏªwÈÁªw±ȏ ·°
ǀȏ
ǁȏ
ǂȏ
ǃȏ
Ǆȏ
ǅȏ
ǆȏ
Ǉȏ
ǈȏ
ǀƿȏ

žƧƮƣƦƺƮơƮƛƤƛƣƟƦƪƣƭƮƩƭƷƧơ
ƋƟƜƛƭƦƺƬƝƣƛƮƩƧƺƦƩ
źƧƢƫƻƪƣƧƛƞƣƤƛƣƻƦƛƮƛ
ƍƪƟƯƢƯƧƺƮơƮƛƪƫƩƬƮƩƯƬƟƫƝƛƠƩƦƽƧƩƯƬ
ƉƟƫƣƜƛƥƥƩƧƮƣƤƾƜƣƳƭƣƦƺƮơƮƛ
žƦƪƣƭƮƟƯƮƣƤƺƮơƮƛƤƛƣƪƧƟƯƦƛƮƣƤƾƣƞƣƩƤƮơƭƴƛ
ƂƞƣƳƮƣƤƺƮơƮƛƪƫƩƭƻƪƳƧƤƛƣƪƫƩƭƮƛƭƴƛƞƟƞƩƦƽƧƳƧ
ƁƟƦƣƮƺƬƛƧƮƛƝƳƧƣƭƦƺƬ
ƋƯƝƤƫƩƷƭƟƣƬƭƯƦưƟƫƺƧƮƳƧ
ƉƫƺƥơƲơƞƳƫƩƞƩƤƴƛƬ

2.4 Ευρύτερη κοινωνία και το περιβάλλον
Αναγνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας προς την ευρύτερη κοινωνία και το περιβάλλον,
τηρώντας τα εξής:
• ƯƪƩƭƮơƫƴƠƩƯƦƟƮơƧƛƧƼƪƮƯƨơƮƟƱƧƩƥƩƝƣƻƧƪƩƯƜƩơƢƩƷƧƭƮơƧƟƥƛƱƣƭƮƩƪƩƴơƭơ
ƮơƬƟƪƴƞƫƛƭơƬƮƳƧƟƤƪƩƦƪƻƧƫƷƪƳƧƮƳƧƩƱơƦƼƮƳƧƭƮƩƪƟƫƣƜƼƥƥƩƧƤƛƣ
ƭƯƦƜƼƥƥƩƯƦƟƭƮơƧƪƛƫƩƱƾƥƷƭƟƳƧƪƩƯƥƛƦƜƼƧƩƯƧƯƪƺƲơƮơƧƟƪƟƫƱƺƦƟƧơ
ƽƥƥƟƣƲơƪƺƫƳƧȊ
•ƟƧƟƫƝƩƷƦƟƭƷƦưƳƧƛƦƟƮƛƭƱƟƮƣƤƼƮƩƪƣƤƼƤƛƣƞƣƟƢƧƾƛƧƛƝƧƳƫƣƭƦƽƧƛ
ƪƟƫƣƜƛƥƥƩƧƮƣƤƼƪƫƺƮƯƪƛȊ
•ƛƧƛƪƮƷƭƭƩƯƦƟƜƣƻƭƣƦƛƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƼƦƩƧƮƽƥƛƤƛƣƪƫƩƵƺƧƮƛȊ
•ƛƧƛƠơƮƩƷƦƟƮƫƺƪƩƯƬƜƟƥƮƴƳƭơƬƮƩƯƪƟƫƣƜƛƥƥƩƧƮƣƤƩƷƛƪƩƮƯƪƻƦƛƮƩƬƮơƬ
ƟƪƣƱƟƴƫơƭơƬƦƛƬȊ
•ƭƯƧƟƣƭưƽƫƩƯƦƟƢƟƮƣƤƼƭƮơƧƟƨƽƥƣƨơƮƩƯƤƥƼƞƩƯƦƛƬȊ
•ƯƪƩƭƮơƫƴƠƩƯƦƟƤƩƣƧƳưƟƥƟƴƬƭƤƩƪƩƷƬƤƛƣƩƣƟƫƝƛƠƺƦƟƧƩƴƦƛƬƭƯƦƦƟƮƽƱƩƯƧƭƟ
ƤƩƣƧƳưƟƥƾƽƫƝƛƾƭƟƟƢƟƥƩƧƮƣƤƽƬƞƫƛƭƮơƫƣƺƮơƮƟƬƩƪƩƯƞƾƪƩƮƟƭƮƩƧƤƺƭƦƩ
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3.

Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα

3.1 Τα προϊόντα μας
ƀ5wÈLªw±ƟƴƧƛƣƝƧƳƭƮƾƝƣƛƮƩƧƟƪƛƝƝƟƥƦƛƮƣƭƦƺƮơƬƺƭƩƧƛưƩƫƼƮơƧƪƫƩƭưƩƫƼ
ƥƷƭƟƳƧƭƮơƞƣƛƱƟƴƫƣƭơƭƮƺƥƳƧƝƣƛƪƛƫƛƪƼƧƳƛƪƺǄƿƱƫƺƧƣƛȏŽƣƛƢƽƮƩƯƦƟƦƴƛ
ƣƞƣƛƴƮƟƫơƉƩƥƣƮƣƤƾƓƝƤƫƣƭơƬƤƛƣŽƣƛƞƣƤƛƭƴƛƬƟƨƽƮƛƭơƬƪƫƩƵƺƧƮƳƧȊơƩƪƩƴƛƞƣƛƭưƛƥƴƠƟƣ
ƺƮƣƪƫƣƧƛƪƺƮơƞƣƼƢƟƭƾƮƩƯƬƭƮơƧƛƝƩƫƼȊƮƛƪƫƩƵƺƧƮƛƤƛƣƩƣƯƪơƫƟƭƴƟƬƯƪƺƛƧƼƪƮƯƨơ
ƤƛƣȕƾƩƣƛƥƥƛƝƽƬƭƟƯưƣƭƮƼƦƟƧƛƪƫƩƵƺƧƮƛƤƛƣƯƪơƫƟƭƴƟƬƢƛƭƯƧƟƱƴƭƩƯƧƧƛȉ
• ƛƧƮƛƪƩƤƫƴƧƩƧƮƛƣƭƮơƠƾƮơƭơƮơƬƛƝƩƫƼƬƤƛƣƢƛƪƛƫƽƱƩƯƧƤƛƮƼƥƥơƥơưƫƩƧƮƴƞƛ
ƭƮƩƯƬƪƟƥƼƮƟƬȊ
• ƪƥơƫƩƷƧƮƣƬƛƪƛƣƮƾƭƟƣƬƺƭƩƧƛưƩƫƼƮơƭƯƧƟƮƾƞƣƛƱƟƴƫƣƭơƤƣƧƞƷƧƩƯȊ
• ƭƯƦƦƩƫưƻƧƩƧƮƛƣƦƟƮƣƬƟƭƳƮƟƫƣƤƽƬƪƩƥƣƮƣƤƽƬƤƛƣƮƩƯƬƟƨƳƮƟƫƣƤƩƷƬƧƺƦƩƯƬȊ
ƤƛƧƺƧƟƬƤƛƣƤƛƧƩƧƣƭƦƩƷƬȊ
• ƝƧƳƭƮƩƪƩƣƩƷƧƮƛƣƤƛƮƼƥƥơƥƛƟƧƮƺƬƮơƬ5wÈLªw±ȊƟƪƣƮƫƽƪƩƧƮƛƬƮơƧƤƩƣƧƾ
ƱƫƾƭơƮƳƧƤƛƥƻƧƪƫƛƤƮƣƤƻƧƤƛƣƟƪƳưƟƥƩƷƦƟƧƟƬƛƪƺƮƣƬƩƣƤƩƧƩƦƴƟƬƤƥƴƦƛƤƛƬ
ƝƣƛƮơƧƛƧƼƪƮƯƨƾƮƩƯƬȏ
ƌơƫƩƷƦƟƞƣƛưƼƧƟƣƛƭƱƟƮƣƤƼƦƟƮƛƪƫƩƵƺƧƮƛƤƛƣƮƣƬƯƪơƫƟƭƴƟƬƦƛƬȊƛƥƥƼƤƛƣƝƣƛƮƩ
ƤƺƭƮƩƬƤƛƣƮƩƯƬƤƣƧƞƷƧƩƯƬȏƀƮƟƤƦơƫƴƳƭơƮƳƧƪƫƩƵƺƧƮƳƧƦƛƬƪƟƫƣƽƱƟƣƨƟƤƼƢƛƫƩƯƬ
ƺƫƩƯƬƤƛƣƪƫƩƸƪƩƢƽƭƟƣƬȏ
ƋƯƧƟƣƭưƽƫƩƯƦƟƭƮơƦƟƴƳƭơƮƳƧƤƣƧƞƷƧƳƧƝƣƛƮơƧƛƭưƼƥƟƣƛƤƛƣƮơƧƯƝƟƴƛƪƩƯ
ƭƱƟƮƴƠƩƧƮƛƣƦƟƮƣƬƯƪơƫƟƭƴƟƬƤƛƣƮƛƪƫƩƵƺƧƮƛƦƛƬȏ
3.2 Το σήμα μας
ΗƀƪƛƝƤƺƭƦƣƛƢƽƭơƦƛƬƯƪƩƭƮơƫƴƠƟƮƛƣƛƪƺƮƩƭƾƦƛƦƛƬƤƛƣƮƩƮƩƥƦơƫƺƭƷƧƢơƦƼƦƛƬȉ
ȲgwÎȵÈ±âÎȐȳȟȲƉƩƣƩƟƴƧƛƣƮƩƟƪƺƦƟƧƩƜƾƦƛȔȳȠȏƉƣƭƮƟƷƩƯƦƟƺƮƣƮƩƭƾƦƛƛƯƮƺƢƛƦƛƬ
ƜƩơƢƾƭƟƣƧƛƪƫƩƳƢƾƭƩƯƦƟƮƣƬƪƫƩƮƼƭƟƣƬƛƨƣƻƧƪƩƯƛƧƛƪƮƷƭƭƩƯƦƟƤƛƣƧƛ
ƞơƦƣƩƯƫƝƾƭƩƯƦƟƦƣƛƞƯƧƛƮƾȊƭƯƧƛƣƭƢơƦƛƮƣƤƾƭƷƧƞƟƭơƦƟƮƩƯƬƪƟƥƼƮƟƬƦƛƬ
ƟƭƮƣƼƠƩƧƮƛƬƭƮƩȲXL·ÝÄ·B±5wÈLªw±w±Îwª5wÈLªw±ȳȟƮơȲŽƷƧƛƦơƮơƬ
ƅƣƛƬ5wÈLªw±ƤƛƣƮơƬƐơưƣƛƤƾƬ5wÈLªw±ȳȠȏƀƮƛƯƮƺƮơƮƛƯƪƩƭƮơƫƴƠƟƮƛƣƛƪƺƮơƧ
ƉƩƥƣƮƣƤƾžƥƽƝƱƩƯƋƾƦƛƮƺƬƦƛƬȊƪƩƯƟƨƛƭưƛƥƴƠƟƣƮơƭƯƧƽƪƟƣƛƭƮƩƧƺƦƣƥƩȊƺƭƩƧƛưƩƫƼ
ƮơƧƪƫƩƻƢơƭơƮƳƧƪƫƩƵƺƧƮƳƧȊƮƳƧƯƪơƫƟƭƣƻƧƤƛƣƮƳƧƟƪƣƤƩƣƧƳƧƣƻƧƦƛƬ
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3.3 Η πνευματική μας ιδιοκτησία
ƀƪƧƟƯƦƛƮƣƤƾƣƞƣƩƤƮơƭƴƛƮơƬ5wÈLªw±ȊƭƯƦƪƟƫƣƥƛƦƜƛƧƩƦƽƧƳƧȊƦƟƮƛƨƷƼƥƥƳƧȊƮƳƧ
ƟƦƪƩƫƣƤƻƧƭơƦƼƮƳƧȊƮƳƧƜƼƭƟƳƧƞƟƞƩƦƽƧƳƧȊƮƳƧƩƧƩƦƼƮƳƧƪƟƞƴƳƧȊƮƳƧƞƣƤƛƣƳƦƼƮƳƧ
ƪƧƟƯƦƛƮƣƤƾƬƣƞƣƩƤƮơƭƴƛƬȊƤƛƣƮƳƧƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƻƧƛƪƩƫƫƾƮƳƧȊƭƯƧƣƭƮƩƷƧƪƩƥƷƮƣƦƛ
ƭƮƩƣƱƟƴƛƪƩƯƢƛƪƫƽƪƟƣƧƛƪƫƩƭƮƛƮƟƷƩƧƮƛƣƪƫƩƭƟƤƮƣƤƼȏ
źƧƮƣƦƟƮƳƪƴƠƩƯƦƟƮơƧƪƫƩƭƮƛƭƴƛƮơƬƪƧƟƯƦƛƮƣƤƾƬƣƞƣƩƤƮơƭƴƛƬƮơƬ5wÈLªw±ƦƟ
ƭƩƜƛƫƺƮơƮƛȊƮơƫƻƧƮƛƬƮƣƬƪƩƥƣƮƣƤƽƬƤƛƣƮƣƬƞƣƛƞƣƤƛƭƴƟƬƮơƬ5wÈLªw±ȊƤƛƣ
ƞƣƛưƯƥƼƭƭƩƧƮƛƬƮƯƱƺƧƟƦƪƣƭƮƟƯƮƣƤƽƬƪƥơƫƩưƩƫƴƟƬƪƩƯƛƧƾƤƩƯƧƭƮơƧ5wÈLªw±ȏƖƪƳƬ
ƛƤƫƣƜƻƬƛƧƛƦƽƧƩƯƦƟƛƪƺƮƫƴƮƩƯƬƧƛƭƟƜƛƭƮƩƷƧƮơƧƪƧƟƯƦƛƮƣƤƾƦƛƬƪƟƫƣƩƯƭƴƛȊƽƮƭƣƤƛƣ
ƟƦƟƴƬƞƟƭƦƟƯƺƦƛƭƮƟƧƛƭƟƜƺƦƛƭƮƟƮƛƞƣƤƛƣƻƦƛƮƛƪƧƟƯƦƛƮƣƤƾƬƣƞƣƩƤƮơƭƴƛƬƮƫƴƮƳƧȏƁƛ
ƥƼƜƩƯƦƟƤƛƮƼƥƥơƥƛƦƽƮƫƛƤƛƮƼƩƪƩƣƩƯƞƾƪƩƮƟƮƫƴƮƩƯƪƛƫƛƜƣƼƭƟƣƮƛƞƣƤƛƣƻƦƛƮƛ
ƪƧƟƯƦƛƮƣƤƾƬƣƞƣƩƤƮơƭƴƛƬƦƛƬȏ
ƀƉƩƥƣƮƣƤƾƉƧƟƯƦƛƮƣƤƾƬƂƞƣƩƤƮơƭƴƛƬƦƛƬƽƱƟƣƳƬƭƮƺƱƩƮơƧƪƫƩƭƮƛƭƴƛƮƳƧƞƣƤƛƣƳƦƼƮƳƧ
ƪƧƟƯƦƛƮƣƤƾƬƣƞƣƩƤƮơƭƴƛƬƮơƬ5wÈLªw±ȏ

4. Η επιχειρηματική μας συμπεριφορά
4.1 Ασφάλεια και ιδιωτικότητα των πληροφοριών
ƓƱƩƯƦƟƞƟƭƦƟƯƮƟƴƧƛƪƫƩƭƮƛƮƟƷƩƯƦƟƮƛƞƟƞƩƦƽƧƛƮƳƧƪƟƥƛƮƻƧȊƮƳƧƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƻƧ
ƦƛƬƟƮƛƴƫƳƧƤƛƣƮƳƧƟƫƝƛƠƩƦƽƧƳƧȊƦƛƠƴƦƟƮƯƱƺƧƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƼƞƟƞƩƦƽƧƛƮơƬ
5wÈLªw±ƦƟƮƛƯƲơƥƺƮƟƫƛƪƫƺƮƯƪƛƛƭưƛƥƟƴƛƬȏźƯƮƺƮƩƤƼƧƩƯƦƟƭƷƦưƳƧƛƦƟƮƛ
ƪƫƺƮƯƪƛƛƭưƛƥƟƴƛƬƤƛƣƪƫƩƭƮƛƭƴƛƬƮơƬƣƞƣƳƮƣƤƺƮơƮƼƬƦƛƬƤƛƣƭƷƦưƳƧƛƦƟƮƩƯƬ
ƣƭƱƷƩƧƮƟƬƧƺƦƩƯƬƤƛƣƤƛƧƩƧƣƭƦƩƷƬƛƭưƛƥƟƴƛƬƤƛƣƪƫƩƭƮƛƭƴƛƬƮơƬƣƞƣƳƮƣƤƺƮơƮƛƬȏ
ƃƛƢƻƬơƮƟƱƧƩƥƩƝƴƛƪƫƩƱƳƫƼƤƛƣơƱƫƾƭơƮƳƧƞƟƞƩƦƽƧƳƧƦƛƬƛƥƥƼƠƟƣȊơ5wÈLªw±
ƟƫƝƼƠƟƮƛƣƭƯƧƟƱƻƬƝƣƛƧƛƜƟƥƮƣƻƧƟƣƮƣƬƪƩƥƣƮƣƤƽƬȊƮƣƬƞƣƛƞƣƤƛƭƴƟƬƤƛƣƮƛƭƯƭƮƾƦƛƮƼ
ƮơƬȏ
ƌƩżƫƛưƟƴƩƋƯƦƦƺƫưƳƭơƬƦƟƮơƧƩƦƩƢƟƭƴƛƝƣƛƮơƧƪƫƩƭƮƛƭƴƛƮơƬƂƞƣƳƮƣƤƺƮơƮƛƬƮƩƯ
ƈƦƴƥƩƯƮơƬ5wÈLªw±ȟƦƛƠƴƦƟƮƩƯƬƮƩƪƣƤƩƷƬƯƪƟƯƢƷƧƩƯƬƭƯƦƦƺƫưƳƭơƬƤƛƣƮƩƯƬ
ƪƫƩƵƭƮƛƦƽƧƩƯƬƭƯƦƦƺƫưƳƭơƬȠƤƛƢƻƬƤƛƣƮƩżƫƛưƟƴƩźƭưƼƥƟƣƛƬƉƥơƫƩưƩƫƣƻƧƮơƬ
5wÈLªw±ȟƦƛƠƴƦƟƮƩƯƬƮƩƪƣƤƩƷƬƯƪƟƯƢƷƧƩƯƬƛƭưƼƥƟƣƛƬƪƥơƫƩưƩƫƣƻƧȠƪƫƩƳƢƩƷƧƮơ
ƭƯƦƦƺƫưƳƭơƦƟƮƩƯƬƟưƛƫƦƩƭƮƽƩƯƬƤƛƧƺƧƟƬƤƛƣƤƛƧƩƧƣƭƦƩƷƬƪƫƩƭƮƛƭƴƛƬƞƟƞƩƦƽƧƳƧ
ƤƛƣƣƞƣƳƮƣƤƺƮơƮƛƬȏ
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Μην ξεχνάτε
Αναμένεται από εσάς
• να γνωρίζετε τις απαιτήσεις ασφάλειας των πληροφοριών, όπως
ορίζονται στις πολιτικές και τα πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριών και
στους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες της LeasePlan και να τις
εφαρμόζετε σε όλες τις περιπτώσεις όταν χειρίζεστε και όταν
επεξεργάζεστε πληροφορίες. Οι Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες μας
περιλαμβάνουν την Πολιτική Ιδιωτικότητας για τον Πελάτη, τον
Προμηθευτή και τον Επιχειρηματικό Εταίρο και την Πολιτική Ιδιωτικότητας
για τα Δεδομένα των Εργαζομένων, εξηγώντας πώς χειρίζεται η
LeasePlan τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αυτών των κατηγοριών,
• να ενεργείτε σύμφωνα με τα πρότυπα και τις πολιτικές της LeasePlan
που ισχύουν κατά τη χρήση τεχνολογίας ή συσκευών της LeasePlan. Σε
αυτά περιλαμβάνονται τυχόν πολιτικές αποδεκτής χρήσης ή τοπικά
ισοδύναμα,
• να εξοικειωθείτε με την πολιτική παραβίασης δεδομένων και
περιστατικών ασφαλείας η οποία ισχύει στη δικαιοδοσία σας και να
ενεργείτε ανάλογα σε περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε ανακαλύψει μια
παραβίαση δεδομένων ή ένα περιστατικό ασφαλείας.

Η LeasePlan προστατεύει την ιδιωτικότητα των ατόμων
ƈƣƧƺƦƩƣƝƣƛƮơƧƪƫƩƭƮƛƭƴƛƮƳƧƞƟƞƩƦƽƧƳƧƪƫƩƭƮƛƮƟƷƩƯƧƮƛƪƫƩƭƳƪƣƤƼƞƟƞƩƦƽƧƛ
ƪƩƯƪƟƫƣƥƛƦƜƼƧƩƯƧȊƦƟƮƛƨƷƼƥƥƳƧȊƮƩƩƧƩƦƛƮƟƪƻƧƯƦƩƤƛƣƮƛƭƮƩƣƱƟƴƛƟƪƣƤƩƣƧƳƧƴƛƬȊ
ƮơƧơƦƟƫƩƦơƧƴƛƝƽƧƧơƭơƬƤƛƣƮƩƧƛƫƣƢƦƺƤƯƤƥƩưƩƫƴƛƬƮƩƯƩƱƾƦƛƮƩƬȏƀ5wÈLªw±
ƭƽƜƟƮƛƣƮƩƞƣƤƛƴƳƦƛƮƳƧƛƮƺƦƳƧƭƮơƧƣƞƣƳƮƣƤƺƮơƮƛȊƭƯƦƪƟƫƣƥƛƦƜƛƧƩƦƽƧƳƧƮƳƧ
ƟƫƝƛƠƩƦƽƧƳƧȊƮƳƧƪƟƥƛƮƻƧȊƮƳƧƩƞơƝƻƧȊƮƳƧƪƫƩƦơƢƟƯƮƻƧȊƤƛƣƮƳƧƯƪƩƥƩƴƪƳƧ
ƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƻƧƟƮƛƴƫƳƧȏ
ƃƛƮƼƮơƧƟƪƟƨƟƫƝƛƭƴƛȊƭƯƥƥƩƝƾƾƱƫƾƭơƮƳƧƪƫƩƭƳƪƣƤƻƧƞƟƞƩƦƽƧƳƧȊƭƟƜƺƦƛƭƮƟƮƩ
ƞƣƤƛƴƳƦƛƟƧƺƬƛƮƺƦƩƯƭƮơƧƣƞƣƳƮƣƤƺƮơƮƛƤƛƣƛƤƩƥƩƯƢƩƷƦƟƮƣƬƉƩƥƣƮƣƤƽƬƂƞƣƳƮƣƤƺƮơƮƛƬ
ƮơƬ5wÈLªw±ȊƮƣƬƞơƥƻƭƟƣƬƤƛƣƮơƧƟưƛƫƦƩƭƮƽƛƧƩƦƩƢƟƭƴƛȏ
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Αναρωτηθείτε
• Τα δεδομένα είναι πολύτιμα για τις επιχειρηματικές μας
δραστηριότητες, ωστόσο η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα θα πρέπει να είναι περιορισμένη και πρέπει να
αναρωτηθούμε:
• Επεξεργάζομαι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, αν ναι, τι είδους
δεδομένα και για ποιον λόγο;
• Χρειάζομαι πραγματικά τα δεδομένα για να παρέχω τις υπηρεσίες στον
πελάτη, τους οδηγούς ή τους εργαζομένους;
• Θα μπορούσα να εκτελέσω τα καθήκοντά μου και με λιγότερα
δεδομένα ή με ανώνυμα δεδομένα;
• Πώς θα ένιωθα, αν ήξερα ότι θα μπορούσαν να διαβάσουν άλλοι τα
δεδομένα που τηρώ για διάφορα πρόσωπα;
• Πώς μπορώ να προστατεύσω τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη
κοινοποίηση, πρόσβαση, απώλεια ή ζημιά;
• Χρειάζομαι ακόμη τα δεδομένα ή μπορούν να διαγραφούν/
ανωνυμοποιηθούν;

4.2 Θεμιτός ανταγωνισμός
ƋƮơ5wÈLªw±ȊƪƣƭƮƟƷƩƯƦƟƭƟƦƴƛƞƯƧƛƮƾȊƛƧƮƛƝƳƧƣƭƮƣƤƾƤƛƣƞƴƤƛƣơƛƝƩƫƼȊƤƛƣ
ƛƧƛƝƧƳƫƴƠƩƯƦƟƺƮƣƮƩƛƧƮƛƝƳƧƣƭƮƣƤƺƦƛƬƪƥƟƩƧƽƤƮơƦƛƪƫƽƪƟƣƧƛƟƪƣƮƯƝƱƼƧƟƮƛƣƦƽƭƳ
ƼƫƣƭƮƳƧȊƪƟƥƛƮƩƤƟƧƮƫƣƤƻƧƤƛƣƤƛƣƧƩƮƺƦƳƧƪƫƩƵƺƧƮƳƧƤƛƣƯƪơƫƟƭƣƻƧȏƀƛƧƮƛƝƳƧƣƭƮƣƤƾ
ƛƝƩƫƼƺƪƩƯƥƟƣƮƩƯƫƝƟƴơ5wÈLªw±ƛƧƼƮƩƧƤƺƭƦƩƪƫƩƳƢƟƴƮƛƣƤƛƣƪƫƩƭƮƛƮƟƷƟƮƛƣȊƦƟƮƛƨƷ
ƼƥƥƳƧȊƛƪƺƮơƧƩƦƩƢƟƭƴƛƪƟƫƴƛƧƮƛƝƳƧƣƭƦƩƷȏƀƉƩƥƣƮƣƤƾƋƯƦƦƺƫưƳƭơƬƦƟƮơƆƩƦƩƢƟƭƴƛ
ƪƟƫƴƛƧƮƛƝƳƧƣƭƦƩƷƩƫƴƠƟƣƮƩƯƬƜƛƭƣƤƺƮƟƫƩƯƬƤƣƧƞƷƧƩƯƬƤƛƣƪƛƫƽƱƟƣƦƴƛƭƷƧƩƲơƮƳƧ
ƟƧƟƫƝƟƣƻƧƪƩƯƛƪƛƣƮƩƷƧƮƛƣƛƪƺƮơ5wÈLªw±ƝƣƛƮơƧƪƫƺƥơƲơƤƛƣƦƟƴƳƭơƮƩƯƤƣƧƞƷƧƩƯ
ƪƛƫƛƜƣƼƭƟƳƧƮơƬƧƩƦƩƢƟƭƴƛƬƪƟƫƴƛƧƮƛƝƳƧƣƭƦƩƷȏ
ƀƉƩƥƣƮƣƤƾƋƯƦƦƺƫưƳƭơƬƦƟƮơƆƩƦƩƢƟƭƴƛƪƟƫƴƛƧƮƛƝƳƧƣƭƦƩƷƭƮơƫƴƠƟƮƛƣƪƼƧƳƭƮƩƧ
ƃƻƞƣƤƛŽƟƩƧƮƩƥƩƝƴƛƬƦƛƬƤƛƣƮƣƬƛƨƴƟƬƪƩƯƪƫƟƭƜƟƷƩƯƦƟ.

Μην ξεχνάτε
Θα πρέπει να έχετε επίγνωση των κινδύνων που διατρέχετε από εμπορικές
και επαγγελματικές ενώσεις. Απαιτείται να συμμορφώνεστε με τους εξής
κανόνες:
• να λαμβάνετε προηγούμενη έγκριση από το τοπικό νομικό τμήμα, όταν
εξετάζετε το ενδεχόμενο επίσκεψης σε μια εμπορική ή επαγγελματική
ένωση,
• να παρίστασθε σε συναντήσεις, μόνο εάν έχει γνωστοποιηθεί ημερήσια
διάταξη, και να βεβαιώνεστε ότι τηρούνται και κυκλοφορούν τα πρακτικά
των εν λόγω συναντήσεων,
• να μη συζητάτε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες. Αποχωρήστε
αμέσως, εάν συζητιούνται εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες και
επικοινωνήστε με το τοπικό νομικό τμήμα για καθοδήγηση.
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4.3 Συγκρούσεις συμφερόντων
źƪƩưƟƷƝƩƯƦƟƤƼƢƟƟƪƛưƾƾƭƯƦƪƟƫƣưƩƫƼƪƩƯƢƛƦƪƩƫƩƷƭƟƧƛƩƞơƝƾƭƟƣƭƟƾƢƛ
ƦƪƩƫƩƷƭƟƧƛƢƟƳƫơƢƟƴƺƮƣƞơƦƣƩƯƫƝƟƴƦƣƛƭƷƝƤƫƩƯƭơƦƟƮƛƨƷƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƻƧƤƛƣ
ƣƞƣƳƮƣƤƻƧƭƯƦưƟƫƺƧƮƳƧȊƾƪƩƯƢƛƦƪƩƫƩƷƭƟƧƛƪƥƾƨƟƣƮơưƾƦơƮơƬ5wÈLªw±ȏƅƣƛ
ƭƷƝƤƫƩƯƭơƭƯƦưƟƫƺƧƮƳƧƪƫƩƤƷƪƮƟƣƺƮƛƧƮƛƪƫƩƭƳƪƣƤƼƭƯƦưƽƫƩƧƮƛȊƩƣƪƫƩƭƳƪƣƤƽƬ
ƭƱƽƭƟƣƬȊƾƩƣƞƫƛƭƮơƫƣƺƮơƮƟƬƟƤƮƺƬƟƫƝƛƭƴƛƬƤƼƪƩƣƩƯƟƪơƫƟƼƠƩƯƧƾƢƛƦƪƩƫƩƷƭƛƧƧƛ
ƢƟƳƫơƢƩƷƧƺƮƣƟƪơƫƟƼƠƩƯƧƩƪƩƣƛƞƾƪƩƮƟƞƫƛƭƮơƫƣƺƮơƮƛƤƛƣƟƧƽƫƝƟƣƛƪƩƯƭƱƟƮƴƠƟƮƛƣƦƟ
ƮơƧƟƪƛƝƝƟƥƦƛƮƣƤƾƞƫƛƭƮơƫƣƺƮơƮƛȏƀƉƩƥƣƮƣƤƾƋƷƝƤƫƩƯƭơƬƋƯƦưƟƫƺƧƮƳƧƦƛƬƝƣƛ
žƫƝƛƠƺƦƟƧƩƯƬƟƨƟƮƼƠƟƣƛƯƮƽƬƮƣƬƤƛƮƛƭƮƼƭƟƣƬȏ
źƧƛƝƧƳƫƴƠƩƯƦƟƺƮƣƦƪƩƫƟƴƧƛƟƴƧƛƣƭơƦƛƧƮƣƤƺƧƛƭƯƧƟƣƭưƽƫƩƯƦƟƭƮơƧƤƩƣƧƳƧƴƛƦƽƭƳ
ƦƴƛƬƢƽƭơƬƭƟƽƧƛƧƟƨƳƮƟƫƣƤƺƩƫƝƛƧƣƭƦƺȊƟƴƮƟƟƤƦƽƫƩƯƬƮơƬ5wÈLªw±ȊƟƴƮƟ
ƪƫƩƭƳƪƣƤƼȏƑƭƮƺƭƩȊƞƟƧƟƧƢƛƫƫƷƧƩƯƦƟƮƩƪƛƫƛƪƼƧƳȊƛƧơƭƯƝƤƟƤƫƣƦƽƧơƢƽƭơƢƛ
ƦƪƩƫƩƷƭƟƟƧƞƟƱƩƦƽƧƳƬƧƛƩƞơƝƾƭƟƣƭƟƾƧƛƛƪƩƮƟƥƽƭƟƣƦƣƛƭƷƝƤƫƩƯƭơƭƯƦưƟƫƺƧƮƳƧȊơ
ƩƪƩƴƛƢƛƦƪƩƫƩƷƭƟƧƛƟƪơƫƟƼƭƟƣƛƫƧơƮƣƤƼƮơưƾƦơƮơƬ5wÈLªw±ƾƮƩƭƱƟƮƣƤƺƼƮƩƦƩȏ
ƀƣƞƣƛƴƮƟƫơƪƩƥƣƮƣƤƾƦƛƬƝƣƛƮƣƬƟƨƳƮƟƫƣƤƽƬƢƽƭƟƣƬƟƨơƝƟƴƮƣƪƫƽƪƟƣƧƛƤƼƧƟƮƟƤƛƣƮƣ
ƪƫƽƪƟƣƧƛƛƪƩưƟƷƝƟƮƟƺƮƛƧƞƽƱƟƭƮƟƦƣƛƢƽƭơƟƤƮƺƬƮơƬ5wÈLªw±ȏ

Μην ξεχνάτε
• Αν η εξωτερική θέση είναι με προσωπική ιδιότητα, θα πρέπει να
βεβαιωθείτε ότι δεν ενεργείτε ή δεν δίνετε την εντύπωση ότι ενεργείτε εκ
μέρους της LeasePlan υπό αυτήν την ιδιότητα.
• Αν αμφιβάλλετε ποτέ σχετικά με το εάν έχετε σύγκρουση συμφερόντων
ενώ εκτελείτε τα επιχειρηματικά σας καθήκοντα, συζητήστε το με τον
προϊστάμενό σας ή τον Τοπικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης για να
αξιολογήσετε τα συμφέροντά σας και να διαπιστώσετε εάν υπάρχει
σύγκρουση.

4.4 Αποτροπή των δωροδοκιών
ƋƮơ5wÈLªw±ȊƞƟƧƛƧƟƱƺƦƛƭƮƟƤƛƧƟƧƺƬƟƴƞƩƯƬƞƳƫƩƞƩƤƴƛƤƛƣƞƣƛưƢƩƫƼȏƀƞƳƫƩƞƩƤƴƛ
ƤƛƣơƞƣƛưƢƩƫƼƢƛƦƪƩƫƩƷƭƛƧƧƛƜƥƼƲƩƯƧƭƩƜƛƫƼƮơưƾƦơƦƛƬȊƧƛƩƞơƝƾƭƩƯƧƭƟ
ƭơƦƛƧƮƣƤƽƬƩƣƤƩƧƩƦƣƤƽƬƠơƦƴƟƬƾƧƛưƽƫƩƯƧƮƩƯƬƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƩƷƬƦƛƬƟƮƛƴƫƩƯƬƭƟ
ƞƷƭƤƩƥơƢƽƭơȏžƪƩƦƽƧƳƬȊƽƱƩƯƦƟƞƟƭƦƟƯƮƟƴƧƛƛƪƩƮƫƽƪƩƯƦƟƮƩƯƬƟƫƝƛƠƩƦƽƧƩƯƬƦƛƬȊ
ƮƩƯƬƟƫƝƛƠƺƦƟƧƩƯƬƭƮƣƬƤƩƣƧƩƪƫƛƨƴƟƬƦƛƬƤƛƣƮƯƱƺƧƮƫƴƮƩƯƬƪƩƯƟƧƟƫƝƩƷƧƝƣƛ
ƥƩƝƛƫƣƛƭƦƺƾƟƤƦƽƫƩƯƬƮơƬ5wÈLªw±ȊƛƪƺƮơƧƪƛƫƩƱƾƾƮơƧƛƪƩƞƩƱƾƩưƟƥƻƧƪƩƯ
ƟƧƞƽƱƟƮƛƣƧƛƛƪƩƮƟƥƩƷƧƾƧƛƢƟƳƫơƢƩƷƧƳƬƞƳƫƩƞƩƤƴƛƾƞƣƛưƢƩƫƼȏŽƣƛƢƽƮƩƯƦƟƦƣƛ
ƣƞƣƛƴƮƟƫơƪƩƥƣƮƣƤƾƤƛƮƼƮơƬƞƳƫƩƞƩƤƴƛƬƤƛƣƤƛƮƼƮơƬƞƣƛưƢƩƫƼƬƪƩƯƦƛƬƪƛƫƽƱƟƣ
ƪƫƛƤƮƣƤƩƷƬƤƛƧƺƧƟƬƝƣƛƮƩƧƮƫƺƪƩƛƪƩƮƫƩƪƾƬƤƛƣƛƧƛƝƧƻƫƣƭơƬƠơƮơƦƼƮƳƧƪƩƯ
ƭƱƟƮƴƠƩƧƮƛƣƦƟƮơƞƳƫƩƞƩƤƴƛȊƤƛƣƝƣƛƮƩƧƮƫƺƪƩƛƧƮƛƪƺƤƫƣƭơƬƭƟƪƟƫƴƪƮƳƭơƪƩƯ
ƪƫƩƤƷƲƟƣƤƼƪƩƣƩƪƟƫƣƭƮƛƮƣƤƺƞƳƫƩƞƩƤƴƛƬȏ
ƀƪƫƩƭưƩƫƼƤƛƣơƛƪƩƞƩƱƾƞƻƫƳƧƾƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƾƬưƣƥƩƨƟƧƴƛƬƦƪƩƫƟƴƧƛƛƪƩƮƟƥƟƴ
ƧƺƦƣƦƩƤƛƣƛƪƩƞƟƤƮƺƮƫƺƪƩƝƣƛƮơƧƟƧƴƭƱƯƭơƭƱƽƭƟƳƧƦƟƪƟƥƼƮƟƬƤƛƣƪƫƩƦơƢƟƯƮƽƬȏ
ƑƭƮƺƭƩȊƞƟƧƛƪƩƞƟƱƺƦƛƭƮƟƤƛƣƞƟƧƪƛƫƽƱƩƯƦƟƤƛƧƽƧƛƞƻƫƩƾƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƾ
ưƣƥƩƨƟƧƴƛȊƛƧƦƽƭƳƛƯƮƻƧƟƦƟƴƬƾƩƣƪƟƥƼƮƟƬƦƛƬƾƩƣƪƫƩƦơƢƟƯƮƽƬƦƛƬƟƧƞƟƱƩƦƽƧƳƬ
ƧƛƞƴƧƩƯƦƟƮơƧƟƧƮƷƪƳƭơƺƮƣƞƟƧƟƴƦƛƭƮƟƪƥƽƩƧƛƧƟƨƼƫƮơƮƩƣƩƽƧƛƬƛƪƺƮƩƧƼƥƥƩȊƾƛƧ
ƯƪƼƫƱƟƣƪƟƫƴƪƮƳƭơƧƛưƽƫƩƯƦƟƮơƧ5wÈLªw±ƾƮƩƯƬƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƩƷƬƦƛƬƟƮƛƴƫƩƯƬƭƟ
ƞƷƭƤƩƥơƢƽƭơȏ
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Να έχετε υπόψη:
Μην ξεχνάτε

•Οι τοπικοί κανόνες και τα έθιμα αναφορικά με τα δώρα και την ψυχαγωγία
διαφέρουν.
Πάντα
νακαι
ελέγχετε
τηνσχετικά
τοπική με
πολιτική.
• Οι τοπικοί
νόμοι
τα έθιμα
τα δώρα και την επιχειρηματική
•Τα δώρα
και
η
ψυχαγωγία
που
επιτρέπονται
μεταξύ
ιδιωτικών
εταιριών
φιλοξενία διαφέρουν. Ελέγχετε πάντα την
τοπική
πολιτική.
ενδεχομένως
να
μην
επιτρέπονται
σε
σχέσεις
με
δημόσιους
αξιωματούχους.
• Τα δώρα και η επιχειρηματική φιλοξενία που επιτρέπονται μεταξύ
•Δεν ιδιωτικών
επιτρέπονται
χρηματικά
δώρα με να
τη μην
μορφή
μετρητών. σε σχέσεις με
εταιρειών
ενδεχομένως
επιτρέπονται
•Δεν δημόσιους
επιτρέπονται
δώρα και ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε
λειτουργούς.
διαγωνισμό
για έναν
πελάτη.
• Τα χρηματικά
δώρα
με την έννοια των πληρωμών σε μετρητά δεν
επιτρέπονται.
• Τα δώρα και η επιχειρηματική φιλοξενία δεν επιτρέπονται κατά τη
διάρκεια διαδικασιών προσφοράς σε πελάτες.
4.5 ƆƩƦƣƦƩƪƩƴơƭơƟƭƺƞƳƧƪƩƯƪƫƩƽƫƱƩƧƮƛƣƛƪƺƪƛƫƼƧƩƦƟƬƞƫƛƭƮơƫƣƺƮơƮƟƬȊ
ƤƛƮƛƪƩƥƽƦơƭơƮơƬƱƫơƦƛƮƩƞƺƮơƭơƬƮơƬƮƫƩƦƩƤƫƛƮƴƛƬƤƛƣƤƯƫƻƭƟƣƬ
ƀ5wÈLªw±ƞƟƧƭƯƧƛƥƥƼƭƭƟƮƛƣƦƟƛƧƮƣƭƯƦƜƛƥƥƺƦƟƧƩƯƬƪƩƯƟƪƣƞƟƣƤƧƷƩƯƧƛƧƾƢƣƤơ
ƤƛƣȕƾƪƛƫƼƧƩƦơƭƯƦƪƟƫƣưƩƫƼȊƺƪƳƬƧƩƦƣƦƩƪƩƴơƭơƱƫơƦƼƮƳƧƪƩƯƪƫƩƽƫƱƩƧƮƛƣƛƪƺ
4.5 ƆƩƦƣƦƩƪƩƴơƭơƟƭƺƞƳƧƪƩƯƪƫƩƽƫƱƩƧƮƛƣƛƪƺƪƛƫƼƧƩƦƟƬƞƫƛƭƮơƫƣƺƮơƮƟƬȊ
ƪƛƫƼƧƩƦƟƬƞƫƛƭƮơƫƣƺƮơƮƟƬȊƱƫơƦƛƮƩƞƺƮơƭơƮƫƩƦƩƤƫƛƮƴƛƬȊƪƛƫƛƜƴƛƭơƛƧƢƫƳƪƴƧƳƧ
ƤƛƮƛƪƩƥƽƦơƭơƮơƬƱƫơƦƛƮƩƞƺƮơƭơƬƮơƬƮƫƩƦƩƤƫƛƮƴƛƬƤƛƣƤƯƫƻƭƟƣƬ
ƞƣƤƛƣƳƦƼƮƳƧȊƾƪƛƫƛƜƣƼƭƟƣƬƤƛƧƩƧƣƭƦƻƧƝƣƛƮƣƬƟƨƛƝƳƝƽƬȊƾƩƣƩƪƩƴƩƣƛƪƩƮƟƥƩƷƧ
ƀ5wÈLªw±ƞƟƧƭƯƧƛƥƥƼƭƭƟƮƛƣƦƟƛƧƮƣƭƯƦƜƛƥƥƺƦƟƧƩƯƬƪƩƯƟƪƣƞƟƣƤƧƷƩƯƧƛƧƾƢƣƤơ
ưƯƭƣƤƼƾƧƩƦƣƤƼƪƫƺƭƳƪƛƭƮƛƩƪƩƴƛƽƱƩƯƧƟƪƣƜƥơƢƟƴƤƯƫƻƭƟƣƬȏ
ƤƛƣȕƾƪƛƫƼƧƩƦơƭƯƦƪƟƫƣưƩƫƼȊƺƪƳƬƧƩƦƣƦƩƪƩƴơƭơƱƫơƦƼƮƳƧƪƩƯƪƫƩƽƫƱƩƧƮƛƣƛƪƺ
ƪƛƫƼƧƩƦƟƬƞƫƛƭƮơƫƣƺƮơƮƟƬȊƱƫơƦƛƮƩƞƺƮơƭơƮƫƩƦƩƤƫƛƮƴƛƬȊƪƛƫƛƜƴƛƭơƛƧƢƫƳƪƴƧƳƧ
ƀƉƩƥƣƮƣƤƾƤƛƣƮƩƉƫƺƮƯƪƩžƥƽƝƱƩƯŽƽƩƯƭƛƬžƪƣƦƽƥƟƣƼƬƦƛƬƢƽƮƩƯƧƮơƧƪƩƫƟƴƛƝƣƛƮơƧ
ƞƣƤƛƣƳƦƼƮƳƧȊƾƪƛƫƛƜƣƼƭƟƣƬƤƛƧƩƧƣƭƦƻƧƝƣƛƮƣƬƟƨƛƝƳƝƽƬȊƾƩƣƩƪƩƴƩƣƛƪƩƮƟƥƩƷƧ
ƤƛƮƛƪƩƥƽƦơƭơƮơƬƧƩƦƣƦƩƪƩƴơƭơƬƱƫơƦƼƮƳƧƪƩƯƪƫƩƽƫƱƩƧƮƛƣƛƪƺƪƛƫƼƧƩƦƟƬ
ưƯƭƣƤƼƾƧƩƦƣƤƼƪƫƺƭƳƪƛƭƮƛƩƪƩƴƛƽƱƩƯƧƟƪƣƜƥơƢƟƴƤƯƫƻƭƟƣƬȏ
ƞƫƛƭƮơƫƣƺƮơƮƟƬȊƮơƬƱƫơƦƛƮƩƞƺƮơƭơƬƮƫƩƦƩƤƫƛƮƴƛƬƤƛƣƮƳƧƭƯƧƛƥƥƛƝƻƧƦƟƪƫƺƭƳƪƛ
ƾƩƧƮƺƮơƮƟƬƭƮƣƬƩƪƩƴƟƬƽƱƩƯƧƟƪƣƜƥơƢƟƴƤƯƫƻƭƟƣƬȏ
ƀƉƩƥƣƮƣƤƾƤƛƣƮƩƉƫƺƮƯƪƩžƥƽƝƱƩƯŽƽƩƯƭƛƬžƪƣƦƽƥƟƣƼƬƦƛƬƢƽƮƩƯƧƮơƧƪƩƫƟƴƛƝƣƛƮơƧ
ƤƛƮƛƪƩƥƽƦơƭơƮơƬƧƩƦƣƦƩƪƩƴơƭơƬƱƫơƦƼƮƳƧƪƩƯƪƫƩƽƫƱƩƧƮƛƣƛƪƺƪƛƫƼƧƩƦƟƬ
4.6 Επιχειρηματικές και εταιρικές επικοινωνίες
ƞƫƛƭƮơƫƣƺƮơƮƟƬȊƮơƬƱƫơƦƛƮƩƞƺƮơƭơƬƮƫƩƦƩƤƫƛƮƴƛƬƤƛƣƮƳƧƭƯƧƛƥƥƛƝƻƧƦƟƪƫƺƭƳƪƛ
źƧƛƝƧƳƫƴƠƩƯƦƟƮơƭơƦƛƭƴƛƮơƬưƾƦơƬƮơƬ5wÈLªw±ƤƛƢƻƬƤƛƣƮƩƝƟƝƩƧƺƬƺƮƣƺƥƟƬƩƣ
ƾƩƧƮƺƮơƮƟƬƭƮƣƬƩƪƩƴƟƬƽƱƩƯƧƟƪƣƜƥơƢƟƴƤƯƫƻƭƟƣƬȏ
ƟƪƣƤƩƣƧƳƧƴƟƬƦƛƬƟƧƞƽƱƟƮƛƣƧƛƟƪơƫƟƼƠƩƯƧƮơƧƟƣƤƺƧƛƮơƬ5wÈLªw±ƤƛƣƮƳƧ
ƟƦƪƥƟƤƺƦƟƧƳƧƦƟƫƻƧȏƌƩƪƛƫƛƪƼƧƳƛưƩƫƼƤƛƣƮƣƬƮƛƤƮƣƤƽƬƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƽƬ
4.6 Επιχειρηματικές και εταιρικές επικοινωνίες
ƟƪƣƤƩƣƧƳƧƴƟƬȟƛƪƺƤƼƢƟƟƫƝƛƠƺƦƟƧƩȠƤƛƣƮƣƬƟƮƛƣƫƣƤƽƬƟƪƣƤƩƣƧƳƧƴƟƬȟƟƪƴƭơƦƟƬƞơƥƻƭƟƣƬȠȏ
źƧƛƝƧƳƫƴƠƩƯƦƟƮơƭơƦƛƭƴƛƮơƬưƾƦơƬƮơƬ5wÈLªw±ƤƛƢƻƬƤƛƣƮƩƝƟƝƩƧƺƬƺƮƣƺƥƟƬƩƣ
ƀƨƟƱƳƫƣƭƮƾƉƩƥƣƮƣƤƾžƪƣƤƩƣƧƳƧƴƛƬƦƛƬƪƛƫƽƱƟƣƽƧƛƪƥƛƴƭƣƩƝƣƛƮƣƬƟƨƳƮƟƫƣƤƽƬƤƛƣ
ƟƪƣƤƩƣƧƳƧƴƟƬƦƛƬƟƧƞƽƱƟƮƛƣƧƛƟƪơƫƟƼƠƩƯƧƮơƧƟƣƤƺƧƛƮơƬ5wÈLªw±ƤƛƣƮƳƧ
ƟƭƳƮƟƫƣƤƽƬƦƛƬƟƪƣƤƩƣƧƳƧƴƟƬ
ƟƦƪƥƟƤƺƦƟƧƳƧƦƟƫƻƧȏƌƩƪƛƫƛƪƼƧƳƛưƩƫƼƤƛƣƮƣƬƮƛƤƮƣƤƽƬƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƽƬ
ƟƪƣƤƩƣƧƳƧƴƟƬȟƛƪƺƤƼƢƟƟƫƝƛƠƺƦƟƧƩȠƤƛƣƮƣƬƟƮƛƣƫƣƤƽƬƟƪƣƤƩƣƧƳƧƴƟƬȟƟƪƴƭơƦƟƬƞơƥƻƭƟƣƬȠȏ
ƋƮƣƬƟƪƣƤƩƣƧƳƧƴƟƬƦƛƬȊƞƣƛƭưƛƥƴƠƩƯƦƟƺƮƣ
ƀƨƟƱƳƫƣƭƮƾƉƩƥƣƮƣƤƾžƪƣƤƩƣƧƳƧƴƛƬƦƛƬƪƛƫƽƱƟƣƽƧƛƪƥƛƴƭƣƩƝƣƛƮƣƬƟƨƳƮƟƫƣƤƽƬƤƛƣ
ƟƭƳƮƟƫƣƤƽƬƦƛƬƟƪƣƤƩƣƧƳƧƴƟƬ
ƋƮƣƬƟƪƣƤƩƣƧƳƧƴƟƬƦƛƬȊƞƣƛƭưƛƥƴƠƩƯƦƟƺƮƣ
•ƟƧƟƫƝƩƷƦƟƮơƫƻƧƮƛƬƮƣƬƜƛƭƣƤƽƬƦƛƬƛƨƴƟƬȊƮƣƬƛƫƱƽƬƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƾƬ
ƭƯƦƪƟƫƣưƩƫƼƬȊƤƛƢƻƬƤƛƣƮƛƯƪƺƥƩƣƪƛƭƮƩƣƱƟƴƛƮƩƯƪƛƫƺƧƮƩƬƃƻƞƣƤƛ
•ƟƧƟƫƝƩƷƦƟƮơƫƻƧƮƛƬƮƣƬƜƛƭƣƤƽƬƦƛƬƛƨƴƟƬȊƮƣƬƛƫƱƽƬƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƾƬ
ŽƟƩƧƮƩƥƩƝƴƛƬȊƮơƬƛƪƩƭƮƩƥƾƬƮơƬ5wÈLªw±ȊƮƩƯƩƫƼƦƛƮƩƬȊƤƛƣƮơƬ
ƭƯƦƪƟƫƣưƩƫƼƬȊƤƛƢƻƬƤƛƣƮƛƯƪƺƥƩƣƪƛƭƮƩƣƱƟƴƛƮƩƯƪƛƫƺƧƮƩƬƃƻƞƣƤƛ
ƭƮƫƛƮơƝƣƤƾƬƮơƬȊ
ŽƟƩƧƮƩƥƩƝƴƛƬȊƮơƬƛƪƩƭƮƩƥƾƬƮơƬ5wÈLªw±ȊƮƩƯƩƫƼƦƛƮƩƬȊƤƛƣƮơƬ
•ƥƛƦƜƼƧƩƯƦƟƯƪƺƲơƮƛƭƯƦưƽƫƩƧƮƛƮƳƧƟƫƝƛƠƩƦƽƧƳƧȊƮƳƧƪƟƥƛƮƻƧȊƮƳƧƅƅžȊ
ƭƮƫƛƮơƝƣƤƾƬƮơƬȊ
ƤƛƣƮƳƧƯƪƩƥƩƴƪƳƧƟƦƪƥƟƤƺƦƟƧƳƧƦƟƫƻƧȊ
•ƥƛƦƜƼƧƩƯƦƟƯƪƺƲơƮƛƭƯƦưƽƫƩƧƮƛƮƳƧƟƫƝƛƠƩƦƽƧƳƧȊƮƳƧƪƟƥƛƮƻƧȊƮƳƧƅƅžȊ
•ƮƩƦƾƧƯƦƼƦƛƬƟƴƧƛƣƭƮƛƢƟƫƺȊƛƥơƢƽƬȊƛƤƫƣƜƽƬȊƛƧƩƣƱƮƺȊƛƧƮƛƪƩƤƫƴƧƟƮƛƣƭƮƣƬ
ƤƛƣƮƳƧƯƪƩƥƩƴƪƳƧƟƦƪƥƟƤƺƦƟƧƳƧƦƟƫƻƧȊ
ƛƧƼƝƤƟƬƤƛƣƞƟƧƪƛƫƛƪƥƛƧƼȊƟƧƻƭƮƩƱƟƷƟƣƭƮơƧƛƪƩƮƫƩƪƾƦƟƮƼƞƩƭơƬ
•ƮƩƦƾƧƯƦƼƦƛƬƟƴƧƛƣƭƮƛƢƟƫƺȊƛƥơƢƽƬȊƛƤƫƣƜƽƬȊƛƧƩƣƱƮƺȊƛƧƮƛƪƩƤƫƴƧƟƮƛƣƭƮƣƬ
ƪƥơƫƩưƩƫƣƻƧƪƩƯƟƴƧƛƣƥƛƧƢƛƭƦƽƧƟƬƾƛƧƟƪƣƜƟƜƛƴƳƮƟƬȊ
ƛƧƼƝƤƟƬƤƛƣƞƟƧƪƛƫƛƪƥƛƧƼȊƟƧƻƭƮƩƱƟƷƟƣƭƮơƧƛƪƩƮƫƩƪƾƦƟƮƼƞƩƭơƬ
•ƟƤưƫƛƠƺƦƛƭƮƟƦƟƟƪƛƝƝƟƥƦƛƮƣƤƺƤƛƣƯƪƟƷƢƯƧƩƮƫƺƪƩȊƤƛƣƞƟƧƱƫơƭƣƦƩƪƩƣƩƷƦƟ
ƪƥơƫƩưƩƫƣƻƧƪƩƯƟƴƧƛƣƥƛƧƢƛƭƦƽƧƟƬƾƛƧƟƪƣƜƟƜƛƴƳƮƟƬȊ
ƞƣƛƮƯƪƻƭƟƣƬƪƩƯƢƛƦƪƩƫƩƷƭƟƧƛƢƟƳƫơƢƟƴƺƮƣƟƴƧƛƣƪƫƩƭƜƥơƮƣƤƽƬȊƛƪƫƟƪƟƴƬƾ
•ƟƤưƫƛƠƺƦƛƭƮƟƦƟƟƪƛƝƝƟƥƦƛƮƣƤƺƤƛƣƯƪƟƷƢƯƧƩƮƫƺƪƩȊƤƛƣƞƟƧƱƫơƭƣƦƩƪƩƣƩƷƦƟ
ƺƮƣƪƫƛƝƦƛƮƩƪƩƣƩƷƧƞƣƛƤƫƴƭƟƣƬȊƾƪƩƯƞƟƧƢƛƾƮƛƧƛƪƩƞƟƤƮƽƬƾƤƛƮƼƥƥơƥƟƬ
ƞƣƛƮƯƪƻƭƟƣƬƪƩƯƢƛƦƪƩƫƩƷƭƟƧƛƢƟƳƫơƢƟƴƺƮƣƟƴƧƛƣƪƫƩƭƜƥơƮƣƤƽƬȊƛƪƫƟƪƟƴƬƾ
ƝƣƛƮƩƟƫƝƛƭƣƛƤƺƪƟƫƣƜƼƥƥƩƧƮơƬ5wÈLªw±ƝƣƛƼƥƥƩƧƥƺƝƩȏ
ƺƮƣƪƫƛƝƦƛƮƩƪƩƣƩƷƧƞƣƛƤƫƴƭƟƣƬȊƾƪƩƯƞƟƧƢƛƾƮƛƧƛƪƩƞƟƤƮƽƬƾƤƛƮƼƥƥơƥƟƬ
ƝƣƛƮƩƟƫƝƛƭƣƛƤƺƪƟƫƣƜƼƥƥƩƧƮơƬ5wÈLªw±ƝƣƛƼƥƥƩƧƥƺƝƩȏ
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Να έχετε υπόψη:
Αναρωτηθείτε
•Οι τοπικοί κανόνες και τα έθιμα αναφορικά με τα δώρα και την ψυχαγωγία
• Θα έπρεπε
να να
απαντήσω
τηνπολιτική.
ερώτηση ή να την
διαφέρουν.
Πάντα
ελέγχετεσε
τηναυτήν
τοπική
παραπέμψω
σε
εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο;
•Τα δώρα και η ψυχαγωγία που επιτρέπονται μεταξύ ιδιωτικών εταιριών
• Είναι τα περιεχόμενα
και ο τόνος
της επικοινωνίας
μου αξιωματούχους.
κατάλληλα
ενδεχομένως
να μην επιτρέπονται
σε σχέσεις
με δημόσιους
και
αποδεκτά
εντός
του
εργασιακού
περιβάλλοντος
της
LeasePlan;
•Δεν επιτρέπονται χρηματικά δώρα με τη μορφή μετρητών.
•Δεν επιτρέπονται δώρα και ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε
διαγωνισμό για έναν πελάτη.

Μην ξεχνάτε
4.5 ƆƩƦƣƦƩƪƩƴơƭơƟƭƺƞƳƧƪƩƯƪƫƩƽƫƱƩƧƮƛƣƛƪƺƪƛƫƼƧƩƦƟƬƞƫƛƭƮơƫƣƺƮơƮƟƬȊ
ƤƛƮƛƪƩƥƽƦơƭơƮơƬƱƫơƦƛƮƩƞƺƮơƭơƬƮơƬƮƫƩƦƩƤƫƛƮƴƛƬƤƛƣƤƯƫƻƭƟƣƬ
• Ό,τι δημοσιεύετε στο Twitter ή αλλού ή ό,τι δηλώνετε πως σας αρέσει
ƀ5wÈLªw±ƞƟƧƭƯƧƛƥƥƼƭƭƟƮƛƣƦƟƛƧƮƣƭƯƦƜƛƥƥƺƦƟƧƩƯƬƪƩƯƟƪƣƞƟƣƤƧƷƩƯƧƛƧƾƢƣƤơ
δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και μπορούν να το βλέπουν όλοι.
ƤƛƣȕƾƪƛƫƼƧƩƦơƭƯƦƪƟƫƣưƩƫƼȊƺƪƳƬƧƩƦƣƦƩƪƩƴơƭơƱƫơƦƼƮƳƧƪƩƯƪƫƩƽƫƱƩƧƮƛƣƛƪƺ
• Είστε προσωπικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που δημοσιεύετε.
ƪƛƫƼƧƩƦƟƬƞƫƛƭƮơƫƣƺƮơƮƟƬȊƱƫơƦƛƮƩƞƺƮơƭơƮƫƩƦƩƤƫƛƮƴƛƬȊƪƛƫƛƜƴƛƭơƛƧƢƫƳƪƴƧƳƧ
ƞƣƤƛƣƳƦƼƮƳƧȊƾƪƛƫƛƜƣƼƭƟƣƬƤƛƧƩƧƣƭƦƻƧƝƣƛƮƣƬƟƨƛƝƳƝƽƬȊƾƩƣƩƪƩƴƩƣƛƪƩƮƟƥƩƷƧ
ưƯƭƣƤƼƾƧƩƦƣƤƼƪƫƺƭƳƪƛƭƮƛƩƪƩƴƛƽƱƩƯƧƟƪƣƜƥơƢƟƴƤƯƫƻƭƟƣƬȏ
ƀƉƩƥƣƮƣƤƾƤƛƣƮƩƉƫƺƮƯƪƩžƥƽƝƱƩƯŽƽƩƯƭƛƬžƪƣƦƽƥƟƣƼƬƦƛƬƢƽƮƩƯƧƮơƧƪƩƫƟƴƛƝƣƛƮơƧ
ƤƛƮƛƪƩƥƽƦơƭơƮơƬƧƩƦƣƦƩƪƩƴơƭơƬƱƫơƦƼƮƳƧƪƩƯƪƫƩƽƫƱƩƧƮƛƣƛƪƺƪƛƫƼƧƩƦƟƬ
5.
Κλείνοντας
ƞƫƛƭƮơƫƣƺƮơƮƟƬȊƮơƬƱƫơƦƛƮƩƞƺƮơƭơƬƮƫƩƦƩƤƫƛƮƴƛƬƤƛƣƮƳƧƭƯƧƛƥƥƛƝƻƧƦƟƪƫƺƭƳƪƛ
ƾƩƧƮƺƮơƮƟƬƭƮƣƬƩƪƩƴƟƬƽƱƩƯƧƟƪƣƜƥơƢƟƴƤƯƫƻƭƟƣƬȏ
5.1 Εφαρμόζοντας τον Κώδικα Δεοντολογίας μας
4.6
Επιχειρηματικές και εταιρικές επικοινωνίες
ŽƣƛƢƽƮƩƯƦƟƮƣƬƛƪƛƫƛƴƮơƮƟƬƪƩƥƣƮƣƤƽƬƤƛƣƪƛƫƽƱƩƯƦƟƟƤƪƛƴƞƟƯƭơƤƛƣƭƯƦƜƩƯƥƽƬȊƻƭƮƟ
źƧƛƝƧƳƫƴƠƩƯƦƟƮơƭơƦƛƭƴƛƮơƬưƾƦơƬƮơƬ5wÈLªw±ƤƛƢƻƬƤƛƣƮƩƝƟƝƩƧƺƬƺƮƣƺƥƟƬƩƣ
ƧƛƜƩơƢƾƭƩƯƦƟƮƩƯƬƟƫƝƛƠƩƦƽƧƩƯƬƦƛƬƧƛƮơƫƩƷƧƮƩƧƪƛƫƺƧƮƛƃƻƞƣƤƛŽƟƩƧƮƩƥƩƝƴƛƬȏ
ƟƪƣƤƩƣƧƳƧƴƟƬƦƛƬƟƧƞƽƱƟƮƛƣƧƛƟƪơƫƟƼƠƩƯƧƮơƧƟƣƤƺƧƛƮơƬ5wÈLªw±ƤƛƣƮƳƧ
źƧƛƦƽƧƩƯƦƟƛƪƺƮƛƭƮƟƥƽƱơƦƛƬƧƛƢƽƮƩƯƧƮƩƪƛƫƼƞƟƣƝƦƛƤƛƣƧƛƞơƦƣƩƯƫƝƩƷƧƦƴƛ
ƟƦƪƥƟƤƺƦƟƧƳƧƦƟƫƻƧȏƌƩƪƛƫƛƪƼƧƳƛưƩƫƼƤƛƣƮƣƬƮƛƤƮƣƤƽƬƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƽƬ
ƤƩƯƥƮƩƷƫƛƪƩƯƞƣƟƯƤƩƥƷƧƟƣƮơƧƮƾƫơƭơƮƩƯƃƻƞƣƤƛŽƟƩƧƮƩƥƩƝƴƛƬȏ
ƟƪƣƤƩƣƧƳƧƴƟƬȟƛƪƺƤƼƢƟƟƫƝƛƠƺƦƟƧƩȠƤƛƣƮƣƬƟƮƛƣƫƣƤƽƬƟƪƣƤƩƣƧƳƧƴƟƬȟƟƪƴƭơƦƟƬƞơƥƻƭƟƣƬȠȏ
źƯƮƩƴƛƪƩƮƟƥƩƷƧƮƩƪƫƻƮƩƭơƦƟƴƩƟƪƛưƾƬƝƣƛƟƫƳƮƾƭƟƣƬƭƱƟƮƣƤƼƦƟƮƩƯƬƤƛƧƺƧƟƬƤƛƣ
ƀƨƟƱƳƫƣƭƮƾƉƩƥƣƮƣƤƾžƪƣƤƩƣƧƳƧƴƛƬƦƛƬƪƛƫƽƱƟƣƽƧƛƪƥƛƴƭƣƩƝƣƛƮƣƬƟƨƳƮƟƫƣƤƽƬƤƛƣ
ƟƴƧƛƣƯƪƟƷƢƯƧƩƣƧƛƞƣƛƭưƛƥƴƭƩƯƧƺƮƣƩƣƟƫƝƛƠƺƦƟƧƩƴƮƩƯƬƝƧƳƫƴƠƩƯƧȊƤƛƮƛƧƩƩƷƧȊƤƛƣ
ƟƭƳƮƟƫƣƤƽƬƦƛƬƟƪƣƤƩƣƧƳƧƴƟƬ
ƮơƫƩƷƧ
ƮƩƪƧƟƷƦƛƤƛƣƮƩƝƫƼƦƦƛƛƯƮƩƷƮƩƯƃƻƞƣƤƛŽƟƩƧƮƩƥƩƝƴƛƬȏƌƩƪƛƫƛƪƼƧƳƪƟƫƣƥƛƦƜƼƧƟƣ
ƋƮƣƬƟƪƣƤƩƣƧƳƧƴƟƬƦƛƬȊƞƣƛƭưƛƥƴƠƩƯƦƟƺƮƣ
ƮơƧƮƾƫơƭơƮƳƧƛƨƣƻƧƦƛƬȊƮƳƧƛƫƱƻƧƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƾƬƭƯƦƪƟƫƣưƩƫƼƬȊƤƛƣƮƳƧ
ƯƪƩƥƩƴƪƳƧƭƮƩƣƱƟƴƳƧƮƩƯƃƻƞƣƤƛŽƟƩƧƮƩƥƩƝƴƛƬƤƛƣƮơƧƟưƛƫƦƩƝƾƮƩƯƬȏ
•ƟƧƟƫƝƩƷƦƟƮơƫƻƧƮƛƬƮƣƬƜƛƭƣƤƽƬƦƛƬƛƨƴƟƬȊƮƣƬƛƫƱƽƬƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƾƬ
Αναρωτηθείτε
ƭƯƦƪƟƫƣưƩƫƼƬȊƤƛƢƻƬƤƛƣƮƛƯƪƺƥƩƣƪƛƭƮƩƣƱƟƴƛƮƩƯƪƛƫƺƧƮƩƬƃƻƞƣƤƛ

ŽƟƩƧƮƩƥƩƝƴƛƬȊƮơƬƛƪƩƭƮƩƥƾƬƮơƬ5wÈLªw±ȊƮƩƯƩƫƼƦƛƮƩƬȊƤƛƣƮơƬ
ƭƮƫƛƮơƝƣƤƾƬƮơƬȊ
Καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τον παρόντα
•ƥƛƦƜƼƧƩƯƦƟƯƪƺƲơƮƛƭƯƦưƽƫƩƧƮƛƮƳƧƟƫƝƛƠƩƦƽƧƳƧȊƮƳƧƪƟƥƛƮƻƧȊƮƳƧƅƅžȊ
Κώδικα
Δεοντολογίας, και για τη χρήση της κοινής λογικής σε περιπτώσεις για
ƤƛƣƮƳƧƯƪƩƥƩƴƪƳƧƟƦƪƥƟƤƺƦƟƧƳƧƦƟƫƻƧȊ
τις
οποίες
αυτός δεν παρέχει σαφή καθοδήγηση.
•ƮƩƦƾƧƯƦƼƦƛƬƟƴƧƛƣƭƮƛƢƟƫƺȊƛƥơƢƽƬȊƛƤƫƣƜƽƬȊƛƧƩƣƱƮƺȊƛƧƮƛƪƩƤƫƴƧƟƮƛƣƭƮƣƬ
ƛƧƼƝƤƟƬƤƛƣƞƟƧƪƛƫƛƪƥƛƧƼȊƟƧƻƭƮƩƱƟƷƟƣƭƮơƧƛƪƩƮƫƩƪƾƦƟƮƼƞƩƭơƬ
• Τι θα σκέφτονταν οι άλλοι για τις πράξεις μου;
ƪƥơƫƩưƩƫƣƻƧƪƩƯƟƴƧƛƣƥƛƧƢƛƭƦƽƧƟƬƾƛƧƟƪƣƜƟƜƛƴƳƮƟƬȊ
• Θα ήθελα να θεωρηθώ υπεύθυνος για αυτό;
•ƟƤưƫƛƠƺƦƛƭƮƟƦƟƟƪƛƝƝƟƥƦƛƮƣƤƺƤƛƣƯƪƟƷƢƯƧƩƮƫƺƪƩȊƤƛƣƞƟƧƱƫơƭƣƦƩƪƩƣƩƷƦƟ
ƞƣƛƮƯƪƻƭƟƣƬƪƩƯƢƛƦƪƩƫƩƷƭƟƧƛƢƟƳƫơƢƟƴƺƮƣƟƴƧƛƣƪƫƩƭƜƥơƮƣƤƽƬȊƛƪƫƟƪƟƴƬƾ
ƺƮƣƪƫƛƝƦƛƮƩƪƩƣƩƷƧƞƣƛƤƫƴƭƟƣƬȊƾƪƩƯƞƟƧƢƛƾƮƛƧƛƪƩƞƟƤƮƽƬƾƤƛƮƼƥƥơƥƟƬ
ƝƣƛƮƩƟƫƝƛƭƣƛƤƺƪƟƫƣƜƼƥƥƩƧƮơƬ5wÈLªw±ƝƣƛƼƥƥƩƧƥƺƝƩȏ
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Μην ξεχνάτε
• Οι τοπικοί νόμοι και τα έέθιμα σχετικά με τα δώ
φιλοξενία διαφέρουν. Ελέγχετε πάντα την τοπική πολιτική.
• Τα δώρα και η επιχειρηματική φιλοξενία που επιτρέπονται μεταξύ
ιδιωτικών εταιρ
εταιρειών ενδεχομένως να μην επιτρέπονται
δημόσιους λειτουργούς.
• Τα χρηματικά δώρα με την έννοια των πληρωμών σε μετρητά δεν
επιτρέπονται.
• Τα δώρα και η επιχειρηματική φιλοξενία δεν επιτρέπονται κατά τη
διάρκεια διαδικασιών προσφοράς σε πελάτες.

5.2 ƍƪƩƜƩƥƾƟƫƳƮƾƭƟƳƧƤƛƣƤƛƮƛƝƝƟƥƣƻƧ
ƀƟưƛƫƦƩƝƾƮƳƧƪƫƩƮƷƪƳƧƭƯƦƪƟƫƣưƩƫƼƬƛƪƩƮƟƥƟƴƤƩƣƧƾƦƛƬƟƯƢƷƧơȏƋƯƦƜƼƥƥƟƣ
ƭƮơƧƛƧƼƪƮƯƨơƦƣƛƬƟƮƛƣƫƟƴƛƬƦƟƤƩƣƧƳƧƣƤƾƯƪƟƯƢƯƧƺƮơƮƛƝƣƛƮơƧƩƪƩƴƛƟƴƦƛƭƮƟȊ
ƤƛƣƦƪƩƫƩƷƦƟƧƛƪƛƫƛƦƟƴƧƩƯƦƟȊƯƪƟƫƾưƛƧƩƣȏƃƼƢƟƟƫƝƛƠƺƦƟƧƩƬƯƪƩƱƫƟƩƷƮƛƣƧƛ
ƟƧơƦƟƫƻƧƟƣƝƣƛƪƫƛƝƦƛƮƣƤƽƬƾƟƧƞƟƱƺƦƟƧƟƬƪƛƫƛƜƣƼƭƟƣƬƮƳƧƟƪƣƱƟƣƫơƦƛƮƣƤƻƧƦƛƬ
ƛƫƱƻƧȏƀ5wÈLªw±ƛƧƮƣƦƟƮƳƪƴƠƟƣƺƥƟƬƮƣƬƟƣƞƩƪƩƣƾƭƟƣƬƤƛƣƮƣƬƛƧƛưƩƫƽƬ
ƪƫƛƝƦƛƮƣƤƻƧƾƟƧƞƟƱƺƦƟƧƳƧƪƛƫƛƜƣƼƭƟƳƧƦƟƮơƧƤƛƮƼƥƥơƥơƟƦƪƣƭƮƟƯƮƣƤƺƮơƮƛȏ
žƧƮƺƬƮơƬ5wÈLªw±ȊƯƪƼƫƱƩƯƧƞƣƼưƩƫƩƣƮƫƺƪƩƣƝƣƛƮơƧƯƪƩƜƩƥƾƟƫƳƮƾƭƟƳƧƭƱƟƮƣƤƼƦƟ
ƩƪƩƣƩƞƾƪƩƮƟƠƾƮơƦƛƪƩƯƤƛƥƷƪƮƟƮƛƣƛƪƺƮƩƧƯưƣƭƮƼƦƟƧƩƃƻƞƣƤƛŽƟƩƧƮƩƥƩƝƴƛƬȊƾƝƣƛƮơƧ
ƽƤưƫƛƭơƛƧơƭƯƱƴƛƬƛƧƛưƩƫƣƤƼƦƟƷƪƩƪƮơƞƫƛƭƮơƫƣƺƮơƮƛȏ
ƋƮơ5wÈLªw±ƟưƛƫƦƺƠƟƮƛƣƦƣƛƉƩƥƣƮƣƤƾƋƯƭƮƾƦƛƮƩƬžƭƳƮƟƫƣƤƩƷƋƯƧƛƝƟƫƦƩƷȟgÈÎªȩ
ª·Ý±L·ª ãȠȊơƩƪƩƴƛƣƭƱƷƟƣƝƣƛƺƥƩƯƬƮƩƯƬƟƫƝƛƠƺƦƟƧƩƯƬƮơƬ5wÈLªw±ƪƛƝƤƩƭƦƴƳƬȏ
žƪƣƪƥƽƩƧȊƦƣƛƮƩƪƣƤƾƉƩƥƣƮƣƤƾƋƯƭƮƾƦƛƮƩƬžƭƳƮƟƫƣƤƩƷƋƯƧƛƝƟƫƦƩƷƣƭƱƷƟƣƝƣƛƮƩƯƬ
ƟƫƝƛƠƺƦƟƧƩƯƬƪƩƯƛƪƛƭƱƩƥƩƷƧƮƛƣƭƮơƧƩƥƥƛƧƞƣƤƾƟƮƛƣƫƟƴƛȏźƯƮƾơƮƩƪƣƤƾƪƩƥƣƮƣƤƾ
ƟƧƭƳƦƛƮƻƧƟƣƮƣƬƟƪƣƪƥƽƩƧƛƪƛƣƮƾƭƟƣƬƪƩƯƢƟƭƪƴƭƢơƤƛƧƦƟƮƩƧƩƥƥƛƧƞƣƤƺƆƺƦƩƝƣƛƮƛ
ƋƯƭƮƾƦƛƮƛžƭƳƮƟƫƣƤƩƷƋƯƧƛƝƟƫƦƩƷȟgÎ'ÓÈÜ··Ä3ª·¨¨±ªÓÄÈȠȏ
Εντός κάθε επιχειρηματικής οντότητας:
żƟƧƣƤƼȊƩƼƦƟƭƩƬƪƫƩƵƭƮƼƦƟƧƩƬƾƞƣƟƯƢƯƧƮƾƬƭƛƬƢƛƟƴƧƛƣƩƪƥƽƩƧƤƛƮƼƥƥơƥƩƬƝƣƛƮơƧ
ƟƪƴƥƯƭơƮƯƱƺƧƟƫƳƮƾƭƟƳƧƾƛƧơƭƯƱƣƻƧȏƑƭƮƺƭƩȊƩƣƼƦƟƭƩƣƪƫƩƵƭƮƼƦƟƧƩƣƾƩƣƞƣƟƯƢƯƧƮƽƬ
ƞƟƧƛƪƩƮƟƥƩƷƧƮơƦƩƧƛƞƣƤƾƟƪƣƥƩƝƾȏƉƫƺƭƢƟƮƛƭơƦƟƴƛƟƪƛưƾƬƟƴƧƛƣƮƛƟƨƾƬƪƫƺƭƳƪƛ
• Η διεύθυνση στον επόμενο βαθμό ιεραρχίας
• Ο Τοπικός Υπεύθυνος Συμμόρφωσης
• Η τοπική ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού
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Εντός των εταιρικών κεντρικών γραφείων:
ƍưƴƭƮƛƧƮƛƣƞƣƼưƩƫƟƬƝƫƛƦƦƽƬƟƪƣƤƩƣƧƳƧƴƛƬƭƮƛƟƮƛƣƫƣƤƼƤƟƧƮƫƣƤƼƝƫƛưƟƴƛƝƣƛ
ƮơƧƯƪƩƜƩƥƾƟƫƳƮƾƭƟƳƧȊƮơƧƽƤưƫƛƭơƛƧơƭƯƱƴƛƬȊƾƮơƧƛƧƛưƩƫƼƦƴƛƬ
ƟƧƞƟƱƺƦƟƧơƬƪƛƫƛƜƴƛƭơƬȉ
• ƈƍƪƟƷƢƯƧƩƬƋƯƦƦƺƫưƳƭơƬƈƦƴƥƩƯȕƍƪƟƷƢƯƧƩƬƋƯƦƦƺƫưƳƭơƬƭƟƢƽƦƛƮƛ
ƪƫƩƭƮƛƭƴƛƬƪƫƩƭƳƪƣƤƻƧƞƟƞƩƦƽƧƳƧɜƋƯƦƦƺƫưƳƭơȊ
• źƧƻƮƟƫƩƬźƧƮƣƪƫƺƟƞƫƩƬźƧƢƫƻƪƣƧƩƯŽƯƧƛƦƣƤƩƷȏ
ƈƣƤƛƮƛƝƝƟƥƴƟƬƦƪƩƫƩƷƧƟƪƴƭơƬƧƛƯƪƩƜƼƥƥƩƧƮƛƣƛƧƻƧƯƦƛƦƽƭƳƮơƬƉƩƥƣƮƣƤƾƬ
ƋƯƭƮƾƦƛƮƩƬžƭƳƮƟƫƣƤƩƷƋƯƧƛƝƟƫƦƩƷȟÝÈÎªȩª·Ý±Á·ª ãȠƮơƬ5wÈLªw±
5.3 Κυρώσεις
ƀƦơƭƯƦƦƺƫưƳƭơƦƟƮƩƧƪƛƫƺƧƮƛƃƻƞƣƤƛŽƟƩƧƮƩƥƩƝƴƛƬƛƧƮƣƦƟƮƳƪƴƠƟƮƛƣƪƩƥƷƭƩƜƛƫƼ
ƤƛƣƮƯƱƺƧƛƧƛưƩƫƽƬƪƛƫƛƜƼƭƟƳƧƢƛƞƣƟƫƟƯƧƻƧƮƛƣƤƛƣƛƧƮƣƦƟƮƳƪƴƠƩƧƮƛƣȏƌƯƱƺƧ
ƛƞƯƧƛƦƴƛƭƯƦƦƺƫưƳƭơƬƦƟƮƩƧƃƻƞƣƤƛŽƟƩƧƮƩƥƩƝƴƛƬƦƪƩƫƟƴƧƛƩƞơƝƾƭƟƣƭƮƣƬ
ƪƟƣƢƛƫƱƣƤƽƬƟƧƽƫƝƟƣƟƬƪƩƯƪƫƩƜƥƽƪƩƧƮƛƣƛƪƺƮƣƬƟƭƳƮƟƫƣƤƽƬƪƟƣƢƛƫƱƣƤƽƬƞƣƛƞƣƤƛƭƴƟƬȊ
ƩƣƩƪƩƴƟƬƦƪƩƫƟƴƧƛƪƟƫƣƥƛƦƜƼƧƩƯƧƦƽƱƫƣƤƛƣƛƪƺƥƯƭơ
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