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Εισαγωγή 

Η Πολιτική Επιχειρηματικής  Δεοντολογίας της ΑΝΕΚ, περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές, 
κανόνες και αξίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο των εταιρικών δραστηριοτήτων και 
καθορίζουν την καθημερινή της συμπεριφορά και πρακτική.  

Σε  συνδυασμό με το πλαίσιο της  Εταιρικής Διακυβέρνησης, προσδιορίζουν το πλαίσιο της 
επιχειρηματικής λειτουργίας της Εταιρίας.  

Η Πολιτική βασίζεται στις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global 
Compact), που αφορούν του  τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, 
του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. 

Η τήρηση των ως άνω αρχών συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των 
οικονομικών και κοινωνικών στόχων της εταιρείας και αποτελεί δέσμευση όλων, 
ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης ή μορφής παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Σκοπός  

Η Πολιτική Επιχειρηματικής  Δεοντολογίας της ΑΝΕΚ σκοπό έχει να συμβάλλει στην 
περαιτέρω προώθηση της ηθικής ακεραιότητας, της τιμιότητας, της διαφάνειας, καθώς και 
της ορθής επαγγελματικής συμπεριφοράς σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας της ΑΝΕΚ.  

Πεδίο εφαρμογής   

Η Πολιτική Επιχειρηματικής  Δεοντολογίας,  απευθύνεται:  
 στη  Διοίκηση και  στα στελέχη της ΑΝΕΚ,  
 σε κάθε τρίτο, φυσικό/νομικό πρόσωπο που σχετίζεται με την Εταιρία μέσω 

οποιασδήποτε σχέσης συνεργασίας.  
 
Εσωτερικό  περιβάλλον ( Στελέχη)  
Όλα τα στελέχη της υποχρεούνται να τηρούν,  να συμπεριφέρονται και να ενεργούν 
σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη  Πολιτικής Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Εταιρίας. 
Οφείλουν να  επιδεικνύουν σύνεση και ορθή κρίση στις ενέργειές τους και να ασκούν τα 
καθήκοντα τους σύμφωνα με τη  δεοντολογική ηθική πρακτικής και την έννοια της 
συμμόρφωσης.  

  
Εξωτερικό περιβάλλον (Πελάτες/Προμηθευτές/Συνεργάτες / Φορείς) 
Καμία σχέση με τρίτους δεν υπερισχύει των δεοντολογικών επιχειρηματικών και  ηθικών 
πρότυπων και της φήμης της Εταιρίας.  
Οι σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέλη, σε όλο τα φάσμα της δραστηριότητας της Εταιρίας 
διέπονται από διαφάνεια, εμπιστοσύνη, σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα. 
Οι διαφανείς συναλλαγές με τους Προμηθευτές/ Συνεργάτες / Φορείς, είναι πρώτιστης και 
ουσιώδους σημασίας, 
Η Εταιρία διακόπτει την οποιαδήποτε συναλλακτική σχέση, εφόσον διαπιστώσει ότι τα ως 
άνω συναλλασσόμενα μέρη  εφαρμόζουν  παράνομες ή μη διαφανείς πρακτικές.   

 
Αρχές   

 Ακεραιότητα  
H  ΑΝΕΚ,  δεσμεύεται  να  λειτουργεί  με  ακεραιότητα.  Ακολουθεί  ηθικές  επιχειρηματικές  
πρακτικές  και διεξάγει τις δραστηριότητες της με διαφάνεια και αξιοπιστία. Η ανάπτυξη και 
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η επιτυχία της ΑΝΕΚ βασίζεται στην υπεροχή των υπηρεσιών της. Η διαφθορά, το ξέπλυμα 
χρήματος, η δωροδοκία ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα απαγορεύονται ρητά. Οι 
επιδόσεις και η ανταγωνιστικότητά της εταιρίας  αναπτύσσεται αποκλειστικά και μόνο μέσω 
νόμιμων πρακτικών.  

 Δώρα-δωρεές 
Απαγορεύεται αυστηρά η αποδοχή  δώρων,  δωρεών  που  μπορούν  να  αμφισβητήσουν  την  
ακεραιότητά  της εταιρίας ή  να επηρεάσουν     τις επιχειρηματικές της αποφάσεις.  

 Χορηγίες και δωρεές  
Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η εταιρία πραγματοποιεί  χορηγίες για 
κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς λόγους ή προκειμένου να υποστηρίξει κοινωνικές δράσεις 
που προάγουν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την ορθή περιβαλλοντική 
συμπεριφορά.  

 Πρόληψη διαφθοράς  
Σε συμμόρφωση  με  τη  σχετική  νομοθεσία  κατά  της  διαφθοράς  και  της  δωροδοκίας ,  
δεν  επιτρέπουμε  καμία  μορφή  δωροδοκίας  ανάμεσα  στους  εργαζόμενους,  
επιχειρηματικούς εταίρους ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική πρακτική, η οποία θα 
μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ανάρμοστης επιρροής.  

 Ξέπλυμα χρήματος  
Η Εταιρία δεν αποδέχεται κανενός  είδους  δραστηριότητα  που  μπορεί  να  σχετίζεται  με  
ξέπλυμα  χρήματος  ή  παράνομη χρηματοδότηση και συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους 
σχετικούς νόμους και κανονισμούς εφαρμόζοντας όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης.  

 Πρόληψη της απάτης  
Η Εταιρία προάγει  κουλτούρα ηθικής συμπεριφοράς, ενάντια στην απάτη και τη διαφθορά. 
Η Διοίκηση έχει τη βασική ευθύνη για την πρόληψη, παρακολούθηση, και λήψη μέτρων σε 
περίπτωση απάτης και ενδεχόμενης κακόβουλης συμπεριφοράς.  

Συμμόρφωση  
Η Διοίκηση  και όλα τα στελέχη τη Εταιρίας αλλά και οποιαδήποτε άλλα  πρόσωπα που 
ενεργούν για λογαριασμό  της Εταιρίας υποχρεούνται  να συμμορφώνονται με το κανονιστικό  
πλαίσιο και τους κανόνες που απορρέουν από αυτό  και να τηρούν τη νομιμότητα. Κύρια 
προτεραιότητα της Εταιρίας αποτελεί ο σεβασμός και η πιστή τήρηση του θεσμικού 
πλαισίου.  

Σύγκρουση συμφερόντων  
Η Διοίκηση  και τα στελέχη οφείλουν να διεξάγουν τις προσωπικές τους αλλά και όποιες 
εξωτερικές δραστηριότητες τους με τέτοιο τρόπο που δεν συγκρούεται με τα συμφέροντα 
της Εταιρίας. Σε περίπτωση που προκύψει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, θα πρέπει άμεσα 
να γίνει αναφορά από το  εμπλεκόμενο  πρόσωπο  στον Πρόεδρο του Δ.Σ  ο οποίος έχει και 
την ευθύνη στις απαιτούμενες ενέργειες αντιμετώπισης και επίλυσης του προβλήματος.   

Σχέσεις με τους επιχειρηματικούς εταίρους  
Η Εταιρία, δεν προσφέρει σε πελάτες,  αρχές ή  φορείς ή σε οποιουσδήποτε αντιπροσώπους 
των παραπάνω, τυχόν ανταμοιβές ή οφέλη κατά παράβαση είτε της ισχύουσας νομοθεσίας 
είτε γενικά αποδεκτών επιχειρηματικών πρακτικών.  
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Δεν επιτρέπεται στη διοίκηση και τα στελέχη της Εταιρίας, να δέχονται πληρωμές, δώρα ή 
άλλη μορφή αμοιβών από τρίτους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αντικειμενικότητά 
τους στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων.  

Τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα κοινωνικής ευθύνης και οι θεμελιώδεις αξίες της Εταιρίας, 
όπως περιγράφονται στην Πολιτική Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, αποτελούν υποχρέωση 
αποδοχής και από τους  Προμηθευτές/ Συνεργάτες / Πελάτες. 

Συνεργασία με Κυβερνητικές Αρχές/Θεσμικούς Φορείς 
Η συνεργασία και οι επαφές  με Κυβερνητικές Αρχές,  διέπονται από τις αρχές της 
διαφάνειας, της νομιμότητας και του νόμους. Απαγορεύεται η δωροδοκία δημοσίων ή 
κυβερνητικών στελεχών. Η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμευόμενη για την τήρηση διαφάνειας 
σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και των χρηματοοικονομικών της  αναφορών,  
απαγορεύει την παροχή ή λήψη οποιονδήποτε παράνομων προμηθειών, δωροδοκιών, ή 
παρόμοιων πληρωμών οποιουδήποτε τύπου καθώς και προσωπικών διευκολύνσεων 
οποιουδήποτε δημόσιου ή κρατικού στελέχους.  

Ανθρώπινα δικαιώματα και εργασιακές σχέσεις  

Η ΑΝΕΚ υποστηρίζει και σέβεται την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
εξασφαλίζει ότι αποφεύγεται οποιοδήποτε είδος παραβίασης ή καταπάτησής τους.  
Στη βάση των παραπάνω, προσλαμβάνει, αξιολογεί και διοικεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται διακρίσεις οι οποίες σχετίζονται με τη φυλή,  το φύλλο, τη θρησκεία και τις  
πολιτικές  πεποιθήσεις.  
Οι μόνοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι: η εμπειρία, η προσωπικότητα, η 
αποδοτικότητα, οι ικανότητες και τα προσόντα του κάθε εργαζομένου.  
Εξασφαλίζει την αμερόληπτη συμπεριφορά και σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο κάθε 
εργαζομένου. 

Η Εταιρία, απαγορεύει  κάθε  μορφή  απειλής  ή βίας   και κάθε  είδος  παρενόχλησης  
(συμπεριλαμβανομένης  της   σεξουαλικής).  

 
Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία  

Η ΑΝΕΚ, εξασφαλίζει  ότι  όλοι  οι  εργαζόμενοι  και  επαγγελματικοί  συνεργάτες  που  
απασχολούνται  συμμετέχουν στο κύκλο δραστηριότητας της, εργάζονται σε ένα υγιές και 
ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα και τους 
κανόνες ασφαλείας της εργατικής νομοθεσίας.   

Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί και ελέγχει τους σχετικούς κινδύνους και λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα  προληπτικά  μέτρα  κατά  των  ατυχημάτων. Όλοι  οι  εργαζόμενοι εκπαιδεύονται 
κατάλληλα και συστηματικά ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια των γνώσεων τους σε θέματα 
υγείας και ασφάλειας. Η Εταιρία μεριμνά για τη συστηματική επιθεώρηση της τήρησης των 
κανόνων ασφαλούς εργασίας, με απώτερο και μοναδικό γνώμονα «κανένα ατύχημα». 

Κοινωνία  
Πέρα από τη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών όπου η Εταιρία 
δραστηριοποιείται, στηρίζει συνειδητά και ενεργά την πολιτιστική και κοινωνική τους 
ανάπτυξη, με ενέργειες που προάγουν την παιδεία, το περιβάλλον, τον αθλητισμό  και τον 
πολιτισμό.  
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Περιβάλλον 
Η επιχειρηματική στρατηγική της ΑΝΕΚ  είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιώσιμη ανάπτυξη 
σε μακροπρόθεσμη βάση. Στα πλαίσια αυτά, εφαρμόζει πρακτικές, προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης.  

Στόχο της ΑΝΕΚ αποτελούν: 
– η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής της  επίδοσης και 
– η προαγωγή της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας στην επιχειρηματική κουλτούρα της.  
– Βούληση και στόχος της εταιρίας  είναι οι διαδικασίες να έχουν την ελάχιστη αρνητική 

περιβαλλοντική επίπτωση κατ’ αναλογία με την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Η 
Εταιρία προωθεί μια ενεργή και παραγωγική συνεργασία, με τις τοπικές κοινωνίες και 
φορείς στις οποίες δραστηριοποιείται, με στόχο να υποστηρίζει πρωτοβουλίες  που 
αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος.  

Η Εταιρία ακολουθεί την αρχή της  πρόληψης  στις  περιβαλλοντικές  προκλήσεις,  
αναλαμβάνοντας  πρωτοβουλίες  για  την προώθηση  της  γενικότερης περιβαλλοντικής 
υπευθυνότητας. Η Εταιρία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 
σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένο περιβαλλοντικό πρότυπο (ISO 14001).  

Προστασία δεδομένων  
Η Εταιρία σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων 679/2016 της ΕΕ και του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019 σε όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων της. 

Σε όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες, εγγυάτε την προστασία της ιδιωτικότητας, σε 
συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο. Κάθε επιχειρηματική ή εμπορική πληροφορία,  για 
την ΑΝΕΚ, όπως  συμβόλαια, έργα, οικονομικά στοιχεία, πελάτες, προμηθευτές, συνεργασίες 
κ.λ.π, διαχειρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες. Πληροφορίες τέτοιου είδους δεν πρέπει 
να αποκαλύπτονται σε πρόσωπα ή οργανισμούς εκτός της ΑΝΕΚ ή σε εργαζόμενους της 
Εταιρίας που δεν διαθέτουν την κατάλληλη εξουσιοδότηση.  

Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων  
Η διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΝΕΚ, είναι 
θεμελιώδους σημασίας. Προσωπικά  και  επαγγελματικά  δεδομένα  προστατεύονται  
ενάντια  σε  μη  εξουσιοδοτημένη  πρόσβαση,  απώλεια,  ή χειραγώγηση με χρήση κάθε 
τεχνικού διαθέσιμου μέσου, με βάση το Εθνικό & Κοινοτικό Δίκαιο.  

Τήρηση και συμμόρφωση με την Πολιτική Επιχειρηματικής  Δεοντολογίας  
• Είναι ευθύνη όλων – Διοίκησης και στελεχών της ΑΝΕΚ να διαβάζουν και να κατανοούν 

την Πολιτική Επιχειρηματικής  Δεοντολογίας και να συμμορφώνονται με το πνεύμα της.  
• Υποχρεούνται να διαφυλάττουν εμπιστευτικές πληροφορίες, να προστατεύουν τα  

περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας και να αποφεύγουν καταστάσεις σύγκρουσης  
συμφερόντων.  

• Οι συναλλαγές με όλες τις δημόσιες αρχές, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους  
επενδυτές θα πρέπει να είναι ακέραιες και να βασίζονται στην ειλικρίνεια και την 
εντιμότητα.  

• Οι εργαζόμενοι που στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους συναλλάσσονται 
με προμηθευτές και πελάτες οφείλουν να θέτουν υπόψη αυτών, την πολιτική αυτή και 
να  τους υποδεικνύουν τη συμμόρφωση τους στους κανόνες αυτού, αν απαιτείται.  
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• Όλοι οι   εργαζόμενοι, υποχρεούνται να αναφέρουν παραβάσεις, ή ενδεχόμενες 
παραβάσεις της πολιτικής δεοντολογίας στα αρμόδια πρόσωπα της εταιρίας 

Παρακολούθηση - τροποποιήσεις  
Κάθε  Διεύθυνση της εταιρίας είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση με την Πολιτική 
Επιχειρηματικής  Δεοντολογίας όπως και των λοιπών εσωτερικών κανονισμών που έχει 
θεσπίσει η Εταιρία.  

Η Πολιτική Επιχειρηματικής  Δεοντολογίας επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΑΝΕΚ και μπορεί να τροποποιηθεί ή ακυρωθεί μόνο από αυτό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


