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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ

O παρών Κώδικας
∆εοντολογίας συγκεντρώνει
και αποτυπώνει γραπτώς
τις βασικές αρχές και τους
κανόνες που η εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
από τη σύστασή της έχει
εφαρμόσει και στους
οποίους οφείλει την
επιτυχία της.
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Κώδικας ∆εοντολογίας

O παρών Κώδικας ∆εοντολογίας συγκεντρώνει και αποτυπώνει γραπτώς τις βασικές αρχές και τους κανόνες που η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ από τη
σύστασή της έχει εφαρμόσει και στους
οποίους οφείλει την επιτυχία της.
Οι αρχές που περιγράφονται στον κώδικα δεοντολογίας, δεν αποσκοπούν στο
να υποκαταστήσουν την εργατική νομοθεσία, τη νομολογία, τις συμβάσεις ή
τους κανονισμούς εργασίας, αλλά περιγράφουν τις αρχές που διέπουν τις σχέσεις της Εταιρείας με τους εργαζομένους
της και στις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι εκάστοτε εργαζόμενοι
της εταιρίας, ανεξάρτητα από τη θέση
τους στην ιεραρχία της, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι υπεργολάβοι, οι
σύμβουλοι, οι διαμεσολαβητές, οι εκπρόσωποι συμφερόντων, οι προμηθευτές, οι
εργολήπτες και οποιοσδήποτε ενεργεί
για λογαριασμό της.
Ο Κώδικας είναι διαθέσιμος στην
ιστοσελίδα
της
Εταιρείας
μας
(www.grecianmagnesite.com). Κάθε μέλος του προσωπικού της εταιρείας μας,
καθώς και κάθε τρίτος που ενεργεί για
λογαριασμό της εταιρείας μας καλείται να αφιερώσει χρόνο για να διαβάσει
προσεκτικά τον Κώδικα.
Για τη φιλοσοφία μας, η τήρηση του παρόντος Κώδικα αποτελεί αναγκαιότητα
προκειμένου να διατηρηθεί η φήμη, το
κύρος και η αξιοπιστία του ονόματός μας
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και να
αποτραπεί τυχόν έκθεση της Εταιρείας
μας σε συναφείς κινδύνους.
Ο παρών Κώδικας περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές, κανόνες και αξίες που

διαμορφώνουν το πλαίσιο των εταιρικών
δραστηριοτήτων και καθορίζουν την καθημερινή μας συμπεριφορά και πρακτική. Οι βασικότερες αξίες επί των οποίων
έχει στηριχθεί η σύνταξη του παρόντος
Κώδικα είναι η σύννομη συμπεριφορά,
η ακεραιότητα, η υπευθυνότητα, η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, ο σεβασμός των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εχεμύθεια,
η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων,
η προστασία του περιβάλλοντος και η
υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Οι
αρχές αυτές αποτελούν δομικά υλικά
απολύτως απαραίτητα για τη δημιουργία
του απαραίτητου πλαισίου, ώστε να συνεχίσουμε τη δραστηριοποίησή μας σύμφωνα με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα.
Α.1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο παρών Κώδικας ∆εοντολογίας περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές, κανόνες και
αξίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο των
εταιρικών δραστηριοτήτων και καθορίζουν
την ηθική και επαγγελματική συμπεριφορά
όλων των προσώπων που απασχολούνται
στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ή
ενεργούν για λογαριασμό της.
Οι τρίτοι, οι οποίοι εργάζονται για λογαριασμό των Ελληνικών Λευκολίθων ή
συνεργάζονται με οποιονδήποτε τρόπο,
οφείλουν να τηρούν τις αρχές που περιγράφονται στον παρόντα Κώδικα, καθώς
και κάθε ισχύουσα νομοθεσία ή συμβατικό όρο και να αποτρέπουν ενέργειες οι
οποίες ενδέχεται να μην συνάδουν με τις
δεσμεύσεις που η εταιρία αναλαμβάνει
με την υιοθέτηση του παρόντος Κώδικα.
Προκειμένου η εταιρεία μας να διατηρήσει τη φήμη της, θα πρέπει ο καθένας
από εμάς να αναλάβει προσωπική ευθύνη για την εφαρμογή του Κώδικα.
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Σκοπός του Κώδικα είναι η καθοδήγησή
μας στην λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να δημιουργηθούν διλήμματα σχετικά με τον σωστό
τρόπο συμπεριφοράς και αντιμετώπισης
θεμάτων που άπτονται των αρχών και
κανόνων της επιχειρηματικής ηθικής.
Ο Κώδικας περιλαμβάνει επίσης κανόνες που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, στην ανάπτυξη
αποδοτικού και αποτελεσματικού συστήματος προγραμματισμού, εκτέλεσης
και ελέγχου των δραστηριοτήτων της, τη
διασφάλιση της εφαρμογής του Κώδικα
και την αποτροπή ενεργειών που ενδέχεται να έρχονται σε αντίθεση με τους περιλαμβανόμενους στον Κώδικα κανόνες,
είτε αυτές προέρχονται από πρόσωπα
που ανήκουν στο άμεσα απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ (ανεξάρτητα από τη θέση
του στην ιεραρχία της εταιρείας) είτε από
τρίτο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της. Επισημαίνεται ότι ο παρών Κώδικας παρέχει ένα σύνολο κατευθυντήριων
γραμμών με γνώμονα τις Εταιρικές Αξίες
και δεσμεύσεις, την ηθική ακεραιότητα
και κοινωνική ευθύνη. Καθίσταται, ωστόσο, σαφές ότι ο Κώδικας δεν δύναται να
περιλάβει το σύνολο των καταστάσεων,
με τις οποίες ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωπα τα πρόσωπα που συνδέονται με
την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ.
Για τον λόγο αυτό κάθε ένας προσωπικά
οφείλει να παραμένει υπεύθυνος για τις
ενέργειές του και να ζητεί καθοδήγηση
σχετικά με την ορθή επιχειρηματική συμπεριφορά όταν είναι απαραίτητο.
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Α.2. Συμμόρφωση
Ενώ οι Εταιρικές Αξίες αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο αναπτύσσουμε την
επιχειρηματική μας δραστηριότητα, η
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία συνιστά βασική αρχή που πρέπει να
τηρείται από όλους τους εργαζομένους
και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες
των Ελληνικών Λευκολίθων.
Δεσμευόμαστε για την εφαρμογή και την
προώθηση των βασικών αρχών, όπως η
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εξάλειψη της αναγκαστικής εργασίας, η εξάλειψη των διακρίσεων στον
χώρο εργασίας, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η ανάπτυξη της συμμετοχής των
ενδιαφερόμενων μερών κλπ.
Πέρα από τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι μας πρέπει να τηρούμε πλήρως τις πολιτικές και διαδικασίες που θεσπίζονται από την εταιρία.
Στην ουσία πρέπει να ασκούμε τα καθήκοντά μας με εντιμότητα, ακεραιότητα
και υπευθυνότητα και να λειτουργούμε
σύμφωνα με τα πιο υψηλά πρότυπα επιχειρηματικής δεοντολογίας.
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B
OI
AΞΙΕΣ
ΜΑΣ
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Β.1. Ανθρώπινα δικαιώματα –
Διαφορετικότητα και Ένταξη
Δεσμευόμαστε για την προστασία και την
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά ορίζονται από διεθνώς
αναγνωρισμένους οργανισμούς. Υποστηρίζουμε την μοναδικότητα του κάθε
ατόμου, σεβόμενοι την φυσική, πολιτιστική και ηθική ταυτότητά του και το δικαίωμα να αλληλεπιδρά και να συσχετίζεται
με άλλους
Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ως στόχο την
προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πεδία επιρροής
μας, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων του σεβασμού της ελευθερίας του
συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και
της διαφορετικότητας, με ίσες ευκαιρίες για όλους, την εξάλειψη κάθε είδους
διακρίσεων και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
Δεν δείχνουμε ανοχή σε καμία μορφή
διάκρισης ή αποκλεισμού σε σχέση με
την ηλικία, την κουλτούρα, την εθνικότητα, την ιθαγένεια, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τα φυλετικά χαρακτηριστικά,

8

τις πολιτικές απόψεις, την οικογενειακή
κατάσταση, την εγκυμοσύνη, την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, το
φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό,
ή / και της έκφρασης, τις γενετικές πληροφορίες, την κατάσταση υγείας ή αναπηρίας.
Τα διοικητικά στελέχη των Ελληνικών
Λευκολίθων, τόσο κατά τη θέσπιση πολιτικών όσο και στην πράξη, πρέπει να
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους τις διατυπωμένες δεσμεύσεις μας σχετικά με τα
ανθρώπινα δικαιώματα όταν συναλλάσσονται με εργαζομένους, εργολάβους,
πελάτες και προμηθευτές.
Β.2. Παιδική και καταναγκαστική
εργασία
Οι Ελληνικοί Λευκόλιθοι δεν αποδέχονται
οιαδήποτε μορφή παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας και, για τον λόγο αυτό,
απαγορεύεται η πρόσληψη στην εταιρεία
μας παιδιών ή προσωπικού για παροχή
εργασίας με οποιαδήποτε μορφή.

Κώδικας ∆εοντολογίας

Β.3. Υγεία και ασφάλεια
Η υγεία και η ασφάλεια στους χώρους
εργασίας αποτελούν για την εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ύψιστη προτεραιότητα, με σκοπό να καταστεί ασφαλής
η εργασία, να βελτιωθεί η ποιότητα της
επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων
και να προληφθούν συναφείς κίνδυνοι.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ προβαίνει στη διενέργεια
τακτικών ελέγχων για θέματα αφενός
επάρκειας και καταλληλότητας των
υπαρχόντων μέσων ασφαλείας και αφετέρου τήρησης των συνθηκών υγιεινής
στους χώρους εργασίας ενώ παράλληλα
έχει αναπτύξει και σχέδια αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών.
Περαιτέρω, η Εταιρεία μας δεσμεύεται να:
- συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις σε θέματα
υγιεινής και ασφάλειας,
- μεριμνά για τη δημιουργία ασφαλούς
και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος
για το σύνολο του προσωπικού με την
εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης του
εργασιακού κινδύνου,
- εξασφαλίζει την ύπαρξη προστατευτικής υποδομής και εξοπλισμού και τεχνικών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών,
- οργανώνει, ανάλογα με τις απαιτήσεις
των έργων, μαθήματα κατάρτισης, ώστε
να επιτύχει οι εργαζόμενοί της να είναι
προσωπικά υπεύθυνοι για την υγεία και
την ασφάλεια και να είναι εξοικειωμένοι
με τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες
ασφαλείας της Εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι και οι εργολάβοι μας
οφείλουν να σέβονται και να συμμορφώνονται με τις πολιτικές και τα πρότυπα
υγιεινής και ασφάλειας που ορίζει η εταιρία, όπως διατυπώνονται στα σχετικά εγχειρίδια πολιτικής για την ασφάλεια.
Αυτά περιλαμβάνουν όχι μόνο τις υποχρεωτικές νομικές απαιτήσεις αλλά και
τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και
διασφαλίζουν ότι η εταιρία παρέχει ένα
υγιεινό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και μεριμνούν για τους πελάτες και
τους επισκέπτες στις εγκαταστάσεις μας.
Με συστηματική προσέγγιση αποσκοπούμε στη συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας σε θέματα ασφάλειας, αγγίζοντας το όραμά μας για ένα υγιεινό
εργασιακό περιβάλλον χωρίς περιστατικά, τραυματισμούς και ατυχήματα.
Β.4. Υγιής ανταγωνισμός
Αναγνωρίζουμε την αξία του ανταγωνισμού και τη σπουδαιότητα της προστασίας του για την ανάπτυξη της αγοράς
και για τη διασφάλιση των συμφερόντων
των καταναλωτών.
Δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε ότι οι
δραστηριότητες των Ελληνικών Λευκολίθων διεξάγονται μέσα σε πλαίσια θεμιτού
ανταγωνισμού και σε αυστηρή συμμόρφωση με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε τις
πρακτικές οι οποίες παραβιάζουν τις αρχές του ανταγωνισμού και τους κανόνες
της ελεύθερης αγοράς.
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Πιστεύουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας
ο ανταγωνισμός να είναι δίκαιος και να
εστιάζεται στην ποιότητα. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να
διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με πλήρη σεβασμό στους
εφαρμοστέους κανόνες και νόμους των
χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας,
της εντιμότητας, της ακεραιότητας και
της καλής πίστης.
Σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται επενδυτικά ή εμπορικά η εταιρία, θα
διεξάγονται προγράμματα εκπαίδευσης
και έλεγχοι συμμόρφωσης σε περιοδική
βάση. Αυτό αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας διεξάγονται σε ένα πλαίσιο θεμιτού
ανταγωνισμού και ότι τα διοικητικά στελέχη της εταιρείας που εμπλέκονται με
την παραγωγή ή το εμπόριο, έχουν γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται.
Επιπλέον, στον εργαζόμενο που παραβαίνει τη σχετική νομοθεσία, είναι δυνατό να αποδοθεί αστική και ποινική
ευθύνη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και να λυθεί η σχέση
εργασίας του με την εταιρία. Συνεπώς,
όποτε υπάρχει αμφιβολία σχετικά με τη
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νομιμότητα οποιασδήποτε επικοινωνίας,
σύμβασης, παραγωγικής διαδικασίας,
εμπορικής πρακτικής ή δραστηριότητας,
συνιστάται σε όλους τους εργαζομένους
να συμβουλεύονται τον νομικό σύμβουλο
της εταιρίας.
Β.5. Νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες
Οι Ελληνικοί Λευκόλιθοι τηρούν πιστά
τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας
αναφορικά με την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας ή παράνομων δραστηριοτήτων.
Ως «Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» ορίζεται η διαδικασία συγκάλυψης της φύσης και της
προέλευσης χρημάτων που συνδέονται
με εγκληματική δραστηριότητα εισάγοντας παράνομα χρήματα στην παραγωγική διαδικασία ή στο εμπορικό κύκλωμα,
προκειμένου να φαίνονται νόμιμα ή να
μην μπορεί να εντοπιστεί η πραγματική
τους προέλευση ή ο ιδιοκτήτης τους. Η
εταιρία παροτρύνει και συνιστά σε κάθε
εργαζόμενο της Εταιρείας, καθώς και
κάθε τρίτο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της, να συμμορφώνεται προς
την ισχύουσα νομοθεσία.

Κώδικας ∆εοντολογίας

Περαιτέρω, κάθε εργαζόμενος και συνεργάτης της εταιρίας οφείλει να επιδεικνύει προσοχή και να αναφέρει ύποπτες
συμπεριφορές πελατών, συμβούλων και
επιχειρηματικών συνεργατών, καθώς και
να αποφεύγει να λαμβάνει κεφάλαια ή
να συμμετέχει σε οποιασδήποτε συναλλαγή ή δραστηριότητα εάν κρίνει ότι τα
κεφάλαια ενδέχεται να προέρχονται από
εγκληματική δραστηριότητα.
Β.6. Δωροδοκία και διαφθορά
Όλες οι συναλλαγές των Ελληνικών Λευκολίθων πρέπει να διενεργούνται με τρόπο νόμιμο και δεοντολογικό, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι
ή οι εκπρόσωποι των Ελληνικών Λευκολίθων απαγορεύεται να προσφέρουν, να
παρέχουν, να αποδέχονται ή να υπόσχονται, άμεσα ή έμμεσα, το οποιοδήποτε μη
οφειλόμενο οικονομικό ή άλλο όφελος,
σε δημόσιο και/ή ιδιωτικό υπάλληλο, με
σκοπό την εξασφάλιση ευνοϊκής μεταχείρισης ή επιχειρηματικού πλεονεκτήματος.

Β.7. Δώρα και δωρεές
Απαγορεύεται η προσφορά, η προτροπή
ή η αποδοχή δώρων, δωρεών σε μετρητά
ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή και κάθε
ωφέλειας που σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων μας. Επιτρέπεται
μόνο η αποδοχή μη χρηματικών δώρων
μικρής αξίας στα πλαίσια της συνήθους
επιχειρηματικής πρακτικής.
Είναι θεμιτό και συμβατό με τη φιλοσοφία της εταιρείας και ως μέρος της
δέσμευσής μας στην κοινωνία, να υποστηρίξουμε τις τοπικές οργανώσεις ή να
προχωρήσουμε σε παροχή χορηγίας, για
παράδειγμα, σε αθλητικές, πολιτιστικές
ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις ή δράσεις.
Οποιαδήποτε δωρεά ή χορηγία πρέπει
να είναι διαφανής και να τεκμηριώνεται
κατάλληλα.

Στον εργαζόμενο ή στο συνεργάτη που
διαπράττει το αδίκημα της δωροδοκίας
κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
καταλογίζεται αστική και ποινική ευθύνη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
και περαιτέρω έχει ως συνέπεια τη λύση
της σχέσης εργασίας του με την εταιρία.
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Κώδικας ∆εοντολογίας

Στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ αντιλαμβανόμαστε την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη ως αναπόσπαστο κομμάτι της
ταυτότητας, της αποστολής και της εταιρικής μας φιλοσοφίας.

βάλλοντος, αποτελεί προτεραιότητα,
ίσης σημασίας προς την ασφάλεια του
προσωπικού, την ποιότητα, τις οικονομικές επιδόσεις και την ικανοποίηση των
πελατών μας.

Έτσι, το Όραμά μας για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη ΕΚΕ είναι : «Να αναπτύσσουμε τους επιχειρηματικούς μας
στόχους με δεοντολογικό και κοινωνικά
υπεύθυνο τρόπο, δημιουργώντας αξία,
ελαχιστοποιώντας το αποτύπωμά μας
και μεγιστοποιώντας τις θετικές συνέπειες των ενεργειών μας».

Ο περιορισμός και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις παραγωγικές διαδικασίες , λειτουργίες και
τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας
συνιστά βασικό στόχο των Ελληνικών

Η εταιρεία επενδύει συστηματικά στον
τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
με παρεμβάσεις και προγράμματα που
γίνονται με πρόθεση και στόχο τη βελτίωση του ανθρώπου, του περιβάλλοντος και
της κοινωνίας στην οποία ζει και δραστηριοποιείται (υποτροφίες, δωρεές , επιμορφωτικές, εθελοντικές δράσεις , πολιτιστικές δράσεις).
Γ.1. Βιώσιμη ανάπτυξη
Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία αξίας
και βιώσιμης ανάπτυξης, ενσωματώνοντας ανθρώπινα, περιβαλλοντικά και
κοινωνικά στοιχεία στις επιχειρηματικές
μας αποφάσεις. Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιούμε τις δυσμενείς επιπτώσεις
των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και να συμβάλλουμε
στην ευημερία των εργαζομένων, των οικογενειών τους, των τοπικών κοινωνιών
και της κοινωνίας συνολικά.
Γ.2. Πολιτική Περιβάλλοντος
Στο πλαίσιο της προοπτικής για την αειφόρο ανάπτυξη, ο σεβασμός του περι-

Λευκολίθων.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού η εταιρεία επικεντρώνεται στη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και
στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
και της ποιότητας ζωής στις περιοχές
όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις μας.
Φροντίζουμε για την εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση του
προσωπικού μας με τρόπο προσαρμοσμένο στα καθήκοντα και στις ανάγκες
του καθενός.
Επιδιώκουμε από τους συνεργάτες της
εταιρείας (εργολάβους, προμηθευτές,
πελάτες) το σεβασμό της πολιτικής της
εταιρείας μας για το περιβάλλον.
Δεσμευόμαστε για την πλήρη συμμόρφωση με το σύνολο της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της
λήψης και διατήρησης όλων των αδειών
και εγκρίσεων που απαιτούνται για την
επιχειρηματική μας δραστηριότητα, του
ορθού χειρισμού, της αποθήκευσης και
απόρριψης υλικών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και της έγκαιρης και ακριβούς υποβολής των απαιτούμενων εκθέσεων στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
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Κώδικας ∆εοντολογίας

Δ.1. Ορισμός της σύγκρουσης συμφερόντων
Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει
όταν ένας εργαζόμενος κληθεί να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα (οικονομικά ή/και άλλα) ή τα συμφέροντα
προσώπου (φυσικού ή νομικού) συνδεομένου άμεσα ή έμμεσα με αυτόν με σχέση
ελέγχου, κατά τρόπο που ανταγωνίζεται
τα συμφέροντα της εταιρείας.
Δ.2. Γενικές Αρχές
Οι επιχειρηματικές αποφάσεις πρέπει να
λαμβάνονται σύμφωνα με τα συμφέροντα των Ελληνικών Λευκολίθων συνολικά
και όχι βάσει προσωπικών συμφερόντων,
σχέσεων ή ωφελειών. Οι εργαζόμενοι
πρέπει να απέχουν από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την άσκηση
της οποίας ιδιωτικά συμφέροντα μπορεί
να τους αποτρέψουν από τη λήψη αντικειμενικής απόφασης. Σε καταστάσεις
όπου προσωπικά συμφέροντα μπορεί να
έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των Ελληνικών Λευκολίθων, ο εργαζόμενος οφείλει να τα γνωστοποιεί στη
διοίκηση, η οποία με τη σειρά της πρέπει
να διασφαλίσει την εξεύρεση κατάλληλης λύσης. Στα προσωπικά συμφέροντα
του εργαζομένου συμπεριλαμβάνονται τα
συμφέροντα των «στενά συνδεδεμένων»
προσώπων, όπως οι συγγενείς εξ αίματος,
εξ αγχιστείας, οι στενοί προσωπικοί φίλοι
κλπ. και τα νομικά πρόσωπα εν γένει.
Σε περίπτωση που υπάρχει σύγκρουση
συμφερόντων, το αναφέρουμε εγκαίρως στον άμεσο προϊστάμενό μας ή στον
Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
Γνωστοποιούμε στον άμεσο προϊστάμενό
μας ή στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης:

- Υφιστάμενες καταστάσεις σύγκρουσης
συμφερόντων, ή καταστάσεις οι οποίες
ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση
συμφερόντων.
- Κάθε κατάσταση όπου ένας στενός
συγγενής μας εργάζεται ή παρέχει υπηρεσίες ή έχει σημαντικό οικονομικό συμφέρον σε ανταγωνιστή, προμηθευτή, πελάτη ή άλλες επιχειρήσεις με τις οποίες
οι Ελληνικοί Λευκόλιθοι έχουν σημαντικές συναλλαγές.
Εάν εκτελούμε καθήκοντα διοικητικού
χαρακτήρα στην εταιρεία υποχρεούμαστε να ενημερώνουμε τον προϊστάμενο
ή τον Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας, σε όλες τις
περιπτώσεις όπου τυχόν επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες,
συμφωνίες ή συνεργασίες μπορούν να
οδηγήσουν σε συγκρούσεις μεταξύ των
δικών μας συμφερόντων και των συμφερόντων της εταιρείας.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία επιτρέπεται να συμμετάσχουν για λογαριασμό δικό τους ή για
λογαριασμό τρίτων σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με τους
Ελληνικούς Λευκόλιθους.
Οι συγκρούσεις συμφερόντων μπορεί
να προκύψουν σε πολλές καταστάσεις
και είναι αδύνατον να καλυφθούν όλες
στον Κώδικα. Σε περίπτωση αμφιβολίας,
οφείλουμε να ενημερώνουμε αμέσως τον
προϊστάμενό μας ή/και τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης προκειμένου
να βρεθεί η κατάλληλη λύση.
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Κώδικας ∆εοντολογίας

Ε.1. Σχέσεις με τους Εργαζομένους
Οι σχέσεις με τους εργαζομένους εντός
της εταιρείας βασίζονται στην αμοιβαία
εμπιστοσύνη, την κατανόηση, την εντιμότητα και την ανοικτή επικοινωνία. Οι
πρακτικές μας για την πρόσληψη και την
απασχόληση του προσωπικού συμμορφώνονται κατ΄ελάχιστον με το σύνολο
της ισχύουσας νομοθεσίας και πάντοτε
σέβονται τις θεμελιώδεις αρχές και τα
δικαιώματα στην εργασία.
Αναλαμβάνουμε ισχυρή δέσμευση για
την εφαρμογή όλων των εθνικών και
διεθνών κανονισμών που αποσκοπούν
στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εργασία. Εμμένουμε
στην αρχή των ίσων ευκαιριών για τους
εργαζομένους μας ως προς την πρόσληψη, τις αποδοχές και την επαγγελματική
ανάπτυξη, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικής
καταγωγής, φυλής, θρησκείας, γενετήσιου προσανατολισμού ή άλλης ιδιότητας
που προστατεύεται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
Δεσμευόμαστε για τη διαμόρφωση ενός
εργασιακού περιβάλλοντος με σεβασμό
και χωρίς αποκλεισμούς, όπου οι διαφορετικές ιδέες, οπτικές και πεποιθήσεις
προστατεύονται. Παράλληλα με αυτή τη
δέσμευση, δεν ανεχόμαστε καμίας μορφής παρενόχληση.
Δεσμευόμαστε για την υιοθέτηση σε
όλες τις αποφάσεις που αφορούν την
επαγγελματική σταδιοδρομία των υπαλλήλων, μόνο αξιοκρατικών κριτηρίων ως
προς την απόδοση τους και τον επαγγελματισμό τους.

Ε.2. Σχέσεις με πελάτες
και προμηθευτές
Οι σχέσεις μας με τους πελάτες και τους
προμηθευτές βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στον αμοιβαίο σεβασμό, στην αμεροληψία και στην εντιμότητα, διασφαλίζοντας έτσι μακροχρόνιες συνεργασίες.
Δεσμευόμαστε να παρέχουμε προϊόντα
και υπηρεσίες πολύ υψηλής ποιότητας,
με χρήση όλων των μέσων σύγχρονης
τεχνολογίας, έρευνας και των σύγχρονων μεθόδων λειτουργίας, σε πλήρη δε
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας ή με τις
όποιες άλλες προδιαγραφές σχετικά με
το προϊόν.
Οι προμηθευτές μας πρέπει να έχουν
ως γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την απόδοση και να λειτουργούν
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ε.3. Σχέσεις με την Κοινωνία
Δεσμευόμαστε για τη συμμετοχή, τη συνεργασία και τις σχέσεις καλής γειτονίας
με τις τοπικές κοινότητες στις περιοχές
όπου λειτουργούν οι εγκαταστάσεις της
εταιρίας. Αυτή η δέσμευση είναι μια προσπάθεια που εξελίσσεται διαρκώς και
λαμβάνει διάφορες μορφές ανάλογα με
τις τοπικές κουλτούρες και συνθήκες.
Επικεντρώνεται κυρίως στη συνεισφορά
τεχνογνωσίας, πείρας, τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης για πρωτοβουλίες
και δράσεις που προωθούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η προστασία
του περιβάλλοντος και η προώθηση της
υγείας και της ασφάλειας βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή της δέσμευσής μας
για την υλοποίηση των επιχειρηματικών
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στόχων και την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης.
Ε.4.Επικοινωνία με εξωτερικούς
φορείς - Χρήση μέσων κοινωνικής
δικτύωσης
Η εικόνα των Ελληνικών Λευκολίθων
συνδέεται άμεσα με τη συμπεριφορά
που επιδεικνύει ο καθένας από εμάς. Συνεπώς, οφείλουμε να ενεργούμε προς το
βέλτιστο συμφέρον της εταιρείας και να
εκφραζόμαστε με συνέπεια ως προς τις
αξίες μας στην καθημερινή επαγγελματική μας συμπεριφορά. Στο πλαίσιο αυτό,
δεν δημοσιοποιούμε πληροφορίες είτε
προφορικώς είτε γραπτώς για λογαριασμό των Ελληνικών Λευκολίθων.
Η μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση
πληροφοριών μπορεί να βλάψει την αξιοπιστία και το κύρος της Εταιρείας. Για
τον λόγο αυτό, μόνο εξουσιοδοτημένοι
εκπρόσωποι των Ελληνικών Λευκολίθων
μπορούν να προβαίνουν σε δηλώσεις ή
να παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες.
Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι σε πάσης φύσεως επικοινωνία, είτε εσωτερικά είτε
με τρίτους, οι παρεχόμενες πληροφορίες
πρέπει να είναι ακριβείς, έγκυρες και στο
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πλαίσιο των κατάλληλων εξουσιοδοτήσεων. Ειδικότερα, στελέχη, εργαζόμενοι
ή συνεργάτες που προγραμματίζουν να
προβούν σε ομιλίες, παρουσιάσεις, συνεντεύξεις, αρθρογραφία, μελέτες κλπ
οφείλουν να λαμβάνουν την έγκριση της
∆ιοίκησης εφόσον επιθυμούν να εκπροσωπούν την εταιρία. Κατά τη χρήση των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κάθε εργαζόμενος των Ελληνικών Λευκολίθων
και κάθε τρίτο πρόσωπο που ενεργεί για
λογαριασμό της θα πρέπει να καθιστά
σαφές ότι δεν εκφράζει τις απόψεις της
εταιρίας και δεν προβαίνει σε δηλώσεις
για λογαριασμό της.
Επιπλέον, δεν εκφραζόμαστε για ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς μας. Δεν χρησιμοποιούμε
έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα που φέρουν
το λογότυπο των Ελληνικών Λευκόλιθων
για να γνωστοποιήσουμε προσωπικές
απόψεις ή δραστηριότητες.

Κώδικας ∆εοντολογίας

ΣΤ
ΧΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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ΣΤ.1. Εμπιστευτικότητα
Κάθε εμπιστευτική επιχειρηματική πληροφορία των Ελληνικών Λευκολίθων
πρέπει να προστατεύεται. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες
τις μη δημόσιες στρατηγικές, οικονομικές, τεχνικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες όπως είναι ενδεικτικά, οι παραγωγικές διεργασίες και διαδικασίες, τα
οργανωτικά θέματα, η τεχνογνωσία, τα
επιχειρηματικά και χρηματοοικονομικά
σχέδια, το κόστος, η ανάπτυξη προϊόντων, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές, στοιχεία μάρκετινγκ, στοιχεία
πωλήσεων και τιμές προϊόντων. Το ίδιο
ισχύει και για τα προσωπικά δεδομένα
των εργαζομένων, καθώς και για τα έγγραφα και τις πληροφορίες που τρίτοι
εμπιστεύονται στην εταιρία.
Η χρήση ή η δημοσίευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται, εκτός εάν υπάρχει σχετική έγκριση ή νομική υποχρέωση.
Οι εμπιστευτικές πληροφορίες δημοσιοποιούνται μόνο εάν απαιτείται εκ του
νόμου ή εγκρίνεται για λόγους επιχειρηματικούς. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις,
οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνουν
το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την
εμπιστευτική πληροφορία και τον νομικό σύμβουλο, προκειμένου να λάβουν
τη σχετική έγκριση για τη δημοσίευση.
Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εκτός
της εταιρίας που λαμβάνει τέτοιες πληροφορίες, πρέπει να υπογράφει σύμβαση
εμπιστευτικότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι
που χρησιμοποιούν συστήματα πληροφορικής πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα εμπιστευτικότητας όσον αφορά την προστασία και την
ασφάλεια των δεδομένων.
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ΣΤ.2. Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων Εργαζομένων
Η εταιρεία προστατεύει το απόρρητο και την εχεμύθεια των προσωπικών,
ιατρικών και οικονομικών αρχείων και
στοιχείων των υπαλλήλων. Τα στοιχεία
αυτά θα χρησιμοποιούνται ή θα γνωστοποιούνται μόνο στο βαθμό που εγκρίνει
ο υπάλληλος ή επιτρέπεται ή απαιτείται
βάσει νόμου ή σύμβασης ασφαλιστικής
κάλυψης. Κάθε υπάλληλος αναγνωρίζει
ότι τα στοιχεία του δεν θα είναι απόρρητα σε περίπτωση που χρησιμοποιεί υπηρεσίες και εξοπλισμό που παρέχονται
από την εταιρεία.
ΣΤ.3. Περιουσιακά στοιχεία
της εταιρείας
Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία και οι δυνατότητες
της εταιρίας δεν σπαταλούνται ούτε γίνονται αντικείμενο ιδιοποίησης από τους
εργαζομένους της εταιρίας.
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι
της εταιρείας πρέπει να χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο και μόνο για
τους προβλεπόμενους επιχειρηματικούς
σκοπούς. Στα περιουσιακά στοιχεία συγκαταλέγονται τόσο τα υλικά (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, χρηματοδοτικές
διευκολύνσεις, υλικό και λογισμικό Η/Υ,
έπιπλα κλπ.), όσο και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία (εμπορικά μυστικά, ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, πνευματική ιδιοκτησία, πληροφορίες κλπ.), αλλά και τα
περιουσιακά στοιχεία τρίτων. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίδεται στην αποφυγή απωλειών, ζημιών, περιττών εξόδων
ή καταχρήσεων επί των περιουσιακών
στοιχείων της εταιρείας.
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ΣΤ.4. Χρηματοοικονομική
και μη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας
καταρτίζονται σύμφωνα με τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). Τα λογιστικά
και οικονομικά στοιχεία που παρέχονται
πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές πληροφόρησης των Ελληνικών Λευκολίθων καθώς και με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, πρότυπα και
κανονισμούς.
Τα χρηματοοικονομικά και τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία πρέπει να καταγράφονται και να αναφέρονται με ακρίβεια, αντικειμενικότητα και εντός των
προβλεπόμενων προθεσμιών. Αρχεία αυτών των στοιχείων πρέπει να τηρούνται
σύμφωνα με τις πολιτικές της εταιρίας.
Επίσης, θεωρούμε ότι η μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση είναι κρίσιμο
εργαλείο για τον διάλογο και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και δεσμευόμαστε να υποβάλλουμε τακτικές
εκθέσεις όσον αφορά στις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις μας, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες
πρακτικές, για τη διασφάλιση της διαφάνειας και για την οικοδόμηση κλίματος
εμπιστοσύνης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.
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Η εφαρμογή του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας, όπως και όλων των πολιτικών
των Ελληνικών Λευκολίθων είναι υποχρεωτική.
Οι επικεφαλείς των Διευθύνσεων είναι
υπεύθυνοι για την κοινοποίηση του Κώδικα στους υφισταμένους τους και για
την εκ μέρους τους κατανόηση και ορθή
εφαρμογή του. Η συμμόρφωση με τον
Κώδικα αποτελεί ευθύνη όλων και κανείς
δεν μπορεί να δικαιολογήσει καμία αντιδεοντολογική ενέργεια, με την αιτιολογία ότι εκτελούσε εντολές προϊσταμένου
του.
Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο του Κώδικα και
καθίστανται υπόλογοι για την τήρηση
των κανόνων και των αρχών του.
Όποτε απαιτείται, παρέχεται υποστήριξη
και διευκρινίσεις, ώστε να διασφαλίζεται
η πλήρης κατανόηση των κανόνων και
των αρχών που θεσπίζονται στον Κώδικα.
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Εάν κάποιος εργαζόμενος παραβιάσει
τον Κώδικα ενδέχεται να υποστεί τις σχετικές πειθαρχικές συνέπειες. Οι συνέπειες αυτές μπορεί να συμπεριλαμβάνουν
τη λύση της σχέσης εργασίας του, με την
επιφύλαξη της τήρησης της εργατικής
νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας του Προσωπικού. Όταν
μάλιστα μια πράξη συνιστά και παραβίαση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ο εργαζόμενος μπορεί να παραπεμφθεί στη
δικαιοσύνη βάσει του αστικού ή του ποινικού δικαίου.
Οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται να
προβούν σε καταγγελία για κάποιο ζήτημα που θεωρούν ότι μπορεί να συνιστά παραβίαση του Κώδικα, μπορούν να
συμβουλεύονται τον Προϊστάμενό τους,
τη Διοίκηση ή τον νομικό σύμβουλο της
εταιρίας. Η καταγγελία, που μπορεί να
υποβληθεί και ανώνυμα, διερευνάται
προσεκτικά και αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που διασφαλίζουν
την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο
του ονόματος του προσώπου που προβαίνει στην καταγγελία, εκτός εάν προβλέπεται εκ του νόμου κάτι διαφορετικό.
Οι Ελληνικοί Λευκόλιθοι ΑΕ δεν θα ανεχθεί καμία ενέργεια αντιποίνων ή άλλη
ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε εργαζομένου εξαιτίας της υποβολής της καταγγελίας.
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Ο Κώδικας ∆εοντολογίας διανέμεται
ευρέως στο προσωπικό των Ελληνικών
Λευκολίθων και στους συνεργάτες αυτής (υπεργολάβοι, εργολήπτες, προμηθευτές, σύμβουλοι, μελετητές κ.α.) και
τίθεται στη διάθεση κάθε προσώπου/
οργανισμού που συνεργάζεται με την
εταιρία. Ο Κώδικας είναι διαθέσιμος
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας (www.
grecianmagnesite.com).
Μέσω της δημοσιοποίησης αυτής, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει γνώση και να αξιολογήσει
τον πυρήνα των αξιών, κανόνων και αρχών που διέπουν τη λειτουργία των Ελληνικών Λευκολίθων.
Ο Κώδικας εφαρμόζεται παράλληλα και
συμπληρωματικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας προσωπικού.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Κώδικα δύναται να γίνει μόνο με
απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
και θα πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα
στο προσωπικό της εταιρείας και σε κάθε
τρίτο πρόσωπο/οντότητα ενεργεί για λογαριασμό των Ελληνικών Λευκολίθων.
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