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ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Στην Α. Χατζόπουλος Α.Ε. έχουμε δεσμευθεί να αναπτύσσουμε δράσεις και να αποτελούμε παράδειγμα 

για τις αξίες και τα οράματά μας στο πλαίσιο της υπεύθυνης διαχείρισης. Ακεραιότητα, αξιοπιστία, 

καινοτομία και ομαδική εργασία, καθώς και σεβασμός κατά την επικοινωνία με τους εργαζομένους και τους 

επιχειρηματικούς εταίρους είναι η βάση των καθημερινών μας δραστηριοτήτων και στοιχεία απαραίτητα 

για τη διαρκή επιτυχία. Εκτός από τα άριστα προϊόντα καθώς και τους εξαιρετικούς εργαζομένους, αυτό που 

μας κάνει μοναδικούς είναι η προσήλωση στις αξίες μας. Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε., ιδρύθηκε το 1931 και 

διοικείται από την ίδια οικογένεια για τρίτη συνεχή γενιά, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της ταυτότητα. 

Ο κώδικας δεοντολογίας έχει ως στόχο να διαμηνύσει το όραμα και τις αξίες της εταιρείας και ως εκ 

τούτου τους θεμελιώδεις κανόνες, με τη νομική και ηθική έννοια του όρου. Για το λόγο αυτό, οι θεμελιώδεις 

κανόνες που η διοίκηση της Α. Χατζόπουλος Α.Ε μοιράζεται με το προσωπικό της, πρέπει να προσδιοριστούν 

με σαφήνεια.  

Στόχος είναι ο κώδικας να γίνει κατανοητός, αποδεκτός και σεβαστός από όλους, εργαζομένους και 

ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας. Επιπλέον, ο κώδικας δεοντολογίας θέτει ένα πλαίσιο για όλους τους 

εργαζομένους και τα ενδιαφερόμενα μέρη της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. για τον εντοπισμό των κινδύνων στις 

εσωτερικές και εξωτερικές επιχειρηματικές μας διαδικασίες και την ανάλογη προστασία όλων μας από 

βλάβες. Τέλος, η εταιρεία υιοθετεί τις τρεις αρχές της συμμετοχικότητος, της ουσιαστικότητας και της 

ανταπόκρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΑΑ 1000 SES. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α. Χατζόπουλος Α.Ε., στηρίζει πλήρως τον κώδικα δεοντολογίας και 

δηλώνει τη δέσμευσή του για τις αξίες και τα οράματα που περιέχονται σε αυτόν. Αναμένουμε όλοι οι 

εργαζόμενοι και τα ενδιαφερόμενα μέρη της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. να είναι σύμφωνοι με αυτόν. 

 

 

 

  



0.1.TOP.001 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  

Version/Date: V4/01.12.2022  Σελίδα 3 από 20 Print: 01.12.22 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Δέσμευση της διοίκησης ............................................................................................................................ 2 

Εισαγωγή .................................................................................................................................................... 4 

Εφαρμογή και έλεγχος κώδικα δεοντολογίας ............................................................................................ 5 

Ενδιαφερόμενα μέρη ................................................................................................................................. 5 

Οι άνθρωποί μας ........................................................................................................................................ 6 

Συμπεριφορά εντός εταιρείας .................................................................................................................... 7 

Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας .................................................................................................................... 8 

Δώρα και Προσκλήσεις ............................................................................................................................... 9 

Κοινωνία ................................................................................................................................................... 10 

Υπεύθυνη Χρήση Πληροφοριών / Εμπιστευτικότητα .............................................................................. 11 

Προστασία του Περιβάλλοντος ................................................................................................................ 14 

Ασφάλεια Καταναλωτών .......................................................................................................................... 15 

Προμηθευτές - Συνεργάτες ...................................................................................................................... 16 

Θεμιτός Ανταγωνισμός και Διαφθορά ..................................................................................................... 16 

Το Δίκαιο του Ανταγωνισμού ................................................................................................................... 17 

Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Ελέγχου του Εμπορίου ................................................................... 18 

Συμμόρφωση με τις Διατάξεις Περί Νομιμοποίησης Εσόδων ................................................................. 18 

Ερωτήσεις και Καταγγελίες ...................................................................................................................... 19 

Συνέπειες Παραπτωμάτων ....................................................................................................................... 20 

Τροποποιήσεις στον Κώδικα .................................................................................................................... 20 

 

 

  



0.1.TOP.001 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  

Version/Date: V4/01.12.2022  Σελίδα 4 από 20 Print: 01.12.22 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. είναι πλήρως προσηλωμένη στις βασικές ηθικές αξίες του σεβασμού, της 

εκτίμησης, της ακεραιότητας και της συνυπευθυνότητας, εστιάζοντας στις διαχρονικές της εταιρικές αρχές, 

που έχουν τεθεί από τον πρόεδρο κύριο Ελευθέριο Χατζόπουλο και αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για 

την «ΑΓΑΠΗ»: 

Α ξ ι ο κ ρ α τ ί α  

Στο επίκεντρο η κοινωνική δικαιοσύνη όπου διακρίνεται και ανταμείβεται ανεξαρτήτου φύλου, 

καταγωγής, οικονομικής δύναμης ή οποιασδήποτε άλλης διάκρισης μέσα από διαφανείς και δίκαιες 

πολιτικές ο ικανός.  

Γ ν ώ σ η  

Η κατάκτηση της γνώσης επέρχεται μέσω της εμπειρίας, της ανακάλυψης, της εκπαίδευσης και της 

μάθησης. Δημιουργώντας ένα περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα, ενθαρρύνουμε την μεταλαμπάδευσή της 

γνώσης και μέσα από αυτή επιτυγχάνεται η ενσυνείδητη λήψη αποφάσεων με έμφαση στην καινοτομία.  

Α ν θ ρ ω π ι ά  

Είναι στάση ζωής! Είναι το ακατάπαυστο ενδιαφέρον για το συνάνθρωπό μας. Είναι η ψυχική 

ευχαρίστηση που νιώθουμε όταν βοηθάμε τους άλλους, η προσωπική υπερηφάνεια που μας εμψυχώνει να 

συνεχίσουμε. Είναι η προώθηση του γενικού καλού που οδηγεί τελικά στην πραγματική επιτυχία.  

Π ο ι ό τ η τ α   

Η τήρηση των δεσμεύσεών μας και η παροχή σταθερά υψηλής αξίας προϊόντων και υπηρεσιών που 

ικανοποιούν τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών και των καταναλωτών είναι Ποιότητα για εμάς.  

Ή θ ο ς  

Τα ηθικά διλήμματα εμπλέκονται συχνά στην λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Υιοθετώντας μία 

σειρά από πολιτικές που απευθύνονται σε όλους, ζητάμε από τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματικούς 

εταίρους μας να συμπεριφέρονται με έντιμο, ηθικό και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Ο κώδικας δεοντολογίας ισχύει για τα σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. ανά 

τον κόσμο. Αποτελεί ευθύνη όλων μας να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται οι αρχές της εταιρείας. Για το λόγο 

αυτό, η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας. 

Είναι επακόλουθο ότι εκτός από αυτόν, θα εφαρμόζονται και οι αντίστοιχοι ισχύοντες εθνικοί νομικοί 

κανονισμοί καθώς και όσα προβλέπονται από τις οργανωτικές κατευθυντήριες οδηγίες μας, τις συμβάσεις 

εργασίας και άλλες πολιτικές. 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη  είναι όλοι όσοι άμεσα ή έμμεσα αλληλεπιδρούν με την Α. Χατζόπουλος Α.Ε., 

επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της ή αντίστοιχα επηρεάζουν τις δράσεις της, διαμορφώνοντας έτσι 

ένα περιβάλλον μέσα και γύρω από το οποίο αυτή δρα. Συνεπώς, τα «ενδιαφερόμενα μέρη» ορίζονται ως 

εξής:  

ΟΡΑΜΑ

Ποιότητα σε 
όλους τους 

τομείς

Συνέπεια

Τεχνογνωσία

Καινοτομία

Ικανοποίηση 
των Πελατών, 
Συνεργατών 

και 
Ενδιαφερόμεν

ων μερών

Περιβάλλον 
Εργασίας

Ομαδικότητα

Κοινωνική 
Ευθύνη και 
Προσφορά

Αειφόρος 
Ανάπτυξη και 
Σεβασμός στο 

περιβάλλον



0.1.TOP.001 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  

Version/Date: V4/01.12.2022  Σελίδα 6 από 20 Print: 01.12.22 

• Άτομα ή ομάδες ατόμων που επηρεάζονται ή είναι πιθανό να επηρεαστούν (θετικά και/ή αρνητικά) από 

οιοδήποτε έργο / λειτουργία της εταιρείας. 

• Άτομα ή ομάδες ατόμων που ενδιαφέρονται ή ενδέχεται να έχουν κάποιο συμφέρον σε σχέση με 

οιοδήποτε έργο / λειτουργία της εταιρείας. 

• Άτομα ή ομάδες ατόμων που έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν επιρροή σε οιοδήποτε έργο / 

λειτουργία της εταιρείας. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να είναι: 

• εργαζόμενοι, μέτοχοι, διοικητικά στελέχη, σύλλογοι 

• πελάτες, αντιπρόσωποι, πιστωτές, διανομείς, προμηθευτές, τράπεζες 

• διεθνείς και κρατικοί φορείς και αρχές, τοπική κοινωνία, καταναλωτές, μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί, επιστημονικές κοινότητες, περιβάλλον και άλλα. 

 

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ 

Οι άνθρωποι είναι η ψυχή της εταιρείας μας και αποτελούν το πιο πολύτιμο στοιχείο της, γιατί είναι η 

αληθινή κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης και της εξέλιξής της. Εμπνεόμαστε από τις αρχές της προσωπικής 

ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε και διατηρήσουμε ένα 

θετικό περιβάλλον εργασίας, το οποίο να παρέχει σε όλους τους εργαζομένους μας τη δυνατότητα να 

ασκούν τις δραστηριότητες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να επιτυγχάνουν τους επαγγελματικούς 

τους στόχους. Ειδικότερα, είμαστε προσηλωμένοι στις ακόλουθες αρχές και συμμορφωνόμαστε με αυτές 

χωρίς εξαιρέσεις: 

• Συμπεριφορά με σεβασμό προς συναδέλφους, πελάτες, προμηθευτές, άλλους εταίρους και όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη 

• Ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση όλων 

• Αναγνώριση σωματείων εργαζομένων, των εκλεγμένων εκπροσώπων τους, σύμφωνα με τους 

τοπικούς νόμους που ισχύουν, 

• Συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας 

• Συμπεριφορά με σεβασμό απέναντι σε εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων με κάθε 

δυνατή προσπάθεια διατήρησης σχέσεων βασισμένων στο διάλογο και τη διαφάνεια 

• Συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες διατάξεις περί δικαιωμάτων του πολίτη 

• Σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων 

• Προστασία των προσωπικών δεδομένων 
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• Δικαιοσύνη στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού 

• Συμμόρφωση με το σύνολο της Ευρωπαϊκής και Τοπικής Νομοθεσίας 

Απορρίπτουμε και δεν αποδεχόμαστε: 

• Οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων με βάση το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία, την ηλικία, την καταγωγή, 

την εθνικότητα, την ύπαρξη αναπηριών και το σεξουαλικό προσανατολισμό 

• Οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης (σεξουαλικής, ύβρεων, επιθετικότητας, βλαβερών ή άσεμνων 

συμπεριφορών κατά τη διάρκεια προσωπικών επαφών, αλληλογραφιών, συζητήσεων κλπ.) 

• Την παιδική εργασία και την καταναγκαστική εργασία οποιουδήποτε είδους 

• Οποιαδήποτε άλλη περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

• Τη δωροδοκία και άλλες μορφές διαφθοράς 

• Τις παράνομες συμφωνίες και συνεπώς την περιφρόνηση των αρχών του θεμιτού ανταγωνισμού 

• Την κλοπή 

• Οποιαδήποτε άλλης μορφής παραβίαση του νόμου 

Ένα πολύ σημαντικό μέρος της ευθύνης για τη συμμόρφωση με τις θετικές αξίες που αναφέρονται 

παραπάνω βρίσκεται σε όλα τα στελέχη μας. Είναι σαφής η ευθύνη τους να δρουν ως παράδειγμα και 

πρότυπο σε όλα τα ζητήματα που αναφέρονται παραπάνω, όχι μόνο για το προσωπικό που υπάγεται 

απευθείας σε αυτά αλλά και για όλους τους άλλους εργαζομένους. Παρ' όλα αυτά, οι υπόλοιποι 

εργαζόμενοι δεν απαλλάσσονται από την προσωπική τους υποχρέωση να ενεργούν με υπευθυνότητα και 

ακεραιότητα. 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Κάθε ένας από εμάς αντιμετωπίζει σχεδόν καθημερινά δύσκολες καταστάσεις και μερικές φορές 

καλείται να λάβει δύσκολες αποφάσεις ως μέρος της εργασίας του στην Α. Χατζόπουλος Α.Ε.. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε επιχειρηματική απόφαση που λαμβάνουμε καθώς και τα βήματα δράσης 

που προκύπτουν θα πρέπει να σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων που μας έχουν ανατεθεί, τηρώντας 

τις αρχές της ακεραιότητας και της εντιμότητας. Αν βρισκόμαστε σε μία κατάσταση όπου προσωπικά 

συμφέροντα συγκρούονται με εκείνα της Α. Χατζόπουλος Α.Ε., θα πρέπει να αναλογιστούμε πως ένα 

εργασιακό περιβάλλον που είναι θετικό, ενθαρρύνει δε και θάλπει τη συνεργασία, αποτελεί ένα 

περιουσιακό στοιχείο που έχουμε από κοινού∙ για το λόγο αυτό ο καθένας από μας έχει την ευθύνη να 

συμπεριφέρεται σεβόμενος την αξιοπρέπεια και τις ευαισθησίες των άλλων.  

Πρακτικά παραδείγματα όπου προκύπτει ή μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων: 
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• Δευτερεύουσες δραστηριότητες: αυτό περιλαμβάνει την ενασχόληση σε άλλον εργοδότη, την 

αυτοαπασχόληση αλλά ενδεχομένως και την εθελοντική εργασία σε άλλες μη κερδοσκοπικές 

δραστηριότητες 

• Λειτουργία ανταγωνιστικής επιχείρησης ή κατοχή μεριδίου ή απασχόληση σε μία 

ανταγωνιστική ή οποιαδήποτε άλλη τρίτη εταιρεία 

• Διατήρηση διευθυντικής θέσης σε τρίτο οργανισμό 

• Πρόσληψη συγγενών ή/και εργασία συγγενών με διευθυντική θέση στο ίδιο τμήμα 

Κάθε δραστηριότητα ή κατάσταση από την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων 

πρέπει να εγκριθεί εκ των προτέρων ρητά και εγγράφως από την εκάστοτε διεύθυνση. 

Επιχειρηματικές ιδέες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της απασχόλησης στην Α. Χατζόπουλος Α.Ε. 

δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωπικό όφελος (στο βαθμό που επιτρέπεται από την νομοθεσία). 

Οι όποιες εξαιρέσεις πρέπει να αναγράφονται στις συμβάσεις εργασίας ή σε ρητή άδεια από το διευθυντή 

και το Διοικητικό Συμβούλιο της Α. Χατζόπουλος Α.Ε..   

 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. θεωρεί ότι η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία αποτελούν θεμελιώδη 

δικαιώματα των εργαζομένων της, καθώς και λοιπών εμπλεκομένων ενδιαφερομένων μερών. Ένα σύνολο 

διαφορετικών εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών νόμων, κανονισμών και πολιτικών παρέχουν το νομικό 

πλαίσιο για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Θεωρούμε ότι η υγεία και ασφάλεια στην εργασία δεν 

είναι μόνο νομική υποχρέωση, αλλά αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας.  

Εφαρμόζουμε ένα ενιαίο σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία που περιλαμβάνει τακτικές 

επιθεωρήσεις και εκπαιδεύσεις κατάρτισης σε όλες τις δραστηριότητές μας, για το οποίο όλα τα 

εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν ευθύνη. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτού του συστήματος 

είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων και αυτονόητη για την εταιρεία μας. Στόχος μας είναι η 

καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας σε όλους με την κατάλληλη εκπαίδευση. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για 

την τήρηση των κανονισμών και των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί τόσο για την ατομική μας προστασία 

όσο και των συναδέλφων μας. Είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση των απαραίτητων μέσων ατομικής 

προστασίας , όπου απαιτείται, και για την άμεση αναφορά οποιασδήποτε τυχόν μη συμμόρφωσης. 

 



0.1.TOP.001 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  

Version/Date: V4/01.12.2022  Σελίδα 9 από 20 Print: 01.12.22 

ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Η διανομή ή η αποδοχή δώρων ή προσκλήσεων, μέσα στο λογικό πλαίσιο της κοινώς αποδεκτής από 

την επιχειρηματική κοινότητα φιλοξενίας, ως έκφραση εκτίμησης και σεβασμού προς επιχειρηματικούς 

εταίρους, θεωρείται ως μη επιλήψιμη πρακτική σύμφωνα με τις εταιρικές μας αξίες.  

• Δώρα συμβολικής αξίας, τα οποία δεν αποσκοπούν να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές σχέσεις, 

θεωρούνται κάτω από τις συνήθεις συνθήκες ως μη επιλήψιμα και μπορούν να γίνονται 

αποδεκτά ή να χορηγούνται. 

• Προσκλήσεις και δώρα αξίας μεγαλύτερης της συμβολικής ή προσκλήσεις σε συγκεκριμένα είδη 

εκδηλώσεων δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτά ή να χορηγούνται. 

• Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν πρόκειται για δημοσίους υπαλλήλους (π.χ. τους 

φορείς και τους υπαλλήλους των περιφερειακών αρχών ή των δημόσιων επιχειρήσεων), καθώς 

για αυτούς μπορεί να ισχύουν αυστηρότεροι νομικοί περιορισμοί. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, 

πρέπει να διασφαλίζεται εκ των προτέρων η νομιμότητα και να αποφεύγεται η χορήγηση 

παροχών σε περίπτωση αμφιβολίας.  

Μια ιδιαίτερη πρόκληση είναι ότι η φιλοξενία ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικούς 

πολιτισμούς και χώρες ανά τον κόσμο, ακόμα και όταν πρόκειται για επιχειρηματικούς εταίρους. Σε 

ορισμένες χώρες, οι προσκλήσεις και τα δώρα αποτελούν αναπόσπαστο πολιτιστικό στοιχείο. Στις χώρες 

αυτές η απόρριψη ενός δώρου θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως αγένεια και μπορεί να βλάψει την 

επιχειρηματική σχέση. Ωστόσο, ισχύει και στην περίπτωση αυτή η αρχή ότι μία πρόσκληση ή ένα δώρο δεν 

επιτρέπεται να έχει οποιαδήποτε επιρροή σε επιχειρηματικές αποφάσεις, όπως για παράδειγμα στην 

απευθείας ανάθεση έργων, καθώς αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως σαφής δωροδοκία. 

Η ακόλουθη λίστα παραδειγμάτων δεν είναι με κανένα τρόπο εξαντλητική και απλώς παρέχει μια 

καθοδήγηση ως προς το ποια δώρα ή προσκλήσεις κατ' αρχήν δεν επιτρέπονται. Ο κανόνας δεν ισχύει μόνο 

για τους εργαζομένους της Α. Χατζόπουλος Α.Ε., αλλά έμμεσα και για τους συγγενείς τους, όπως τα μέλη 

της οικογένειας ή οι σύντροφοι συμβίωσης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας εάν ένα συγκεκριμένο 

όφελος είναι αποδεκτό ή όχι, απαιτείται επικοινωνία με την διοίκηση. Στο ίδιο πλαίσιο εφαρμογής 

καλούνται και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας. 

Αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να ασκηθεί οποιαδήποτε επιρροή, τα 

ακόλουθα δώρα και προσκλήσεις μπορούν να θεωρούνται γενικά ως μη επιλήψιμα: 

• Διαφημιστικά είδη, όπως απλά ημερολόγια, στυλό, αριθμομηχανές ή σετ γραφής 

• Ένα μπουκάλι κοινό κρασί, ένα βιβλίο ή ένα μπουκέτο λουλούδια 

• Καφές, μπισκότα, σάντουιτς και αφεψήματα 
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• Προσκλήσεις για γεύματα σε κυλικεία ή σε συνηθισμένα εστιατόρια 

Αμφίβολα - πρέπει να συζητούνται και να εγκρίνονται από την εκάστοτε διεύθυνση: 

• Προσκλήσεις σε αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις 

• Ταξίδια και διαμονή σε ξενοδοχεία για λόγους επιχειρηματικούς 

Απαράδεκτα: 

• Δώρα σε μετρητά 

• Ταξίδια και διαμονή σε ξενοδοχεία για λόγους αναψυχής 

• Παροχή εξοχικών κατοικιών, σκαφών αναψυχής ή αυτοκινήτων 

• Έργα τέχνης, ακριβά σκεύη γραφής, τσάντες, ρολόγια και άλλα επώνυμα είδη 

• Ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές, ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές κλπ. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Δέσμευση της διοίκησης αποτελεί η διαβούλευση με τους επαγγελματικούς φορείς, τις αρχές, τις 

επιστημονικές οργανώσεις και την κοινωνία, προκειμένου η διαβούλευση να αποκτήσει εύρος και βάθος 

στη συνείδηση του συνόλου των ενδιαφερομένων μερών. 

Η διαβούλευση έχει ως σκοπό να δώσει την δυνατότητα στους εμπλεκόμενους  να εκφράσουν τις 

απόψεις τους επί της εξειδίκευσης της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας. 

Επίσης, η διοίκηση της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. έχει δεσμευτεί να αναλαμβάνει επαρκές μερίδιο κοινωνικής 

ευθύνης στο πλαίσιο των τοπικών κοινωνιών με την εθελοντική υποστήριξη ανθρωπιστικών, 

περιβαλλοντικών, φυσιολατρικών, πολιτιστικών, αθλητικών ή επιστημονικών ιδρυμάτων. Η Α. Χατζόπουλος 

Α.Ε. είναι προσηλωμένη σε αυτές τις κοινωνικές εισφορές, καθώς αποτελούν μέρος της εταιρικής της 

κουλτούρας (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη). Η συμμετοχή εργαζομένων, συνεργατών και λοιπών 

ενδιαφερόμενων μερών σε αυτές τις ενέργειες είναι επιθυμητή και υποστηρίζεται. 

Διακρίνουμε τις ακόλουθες κοινωνικές εισφορές: 

• Δωρεές: χωρίς αντάλλαγμα, κατά κύριο λόγο σε μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς,  

• Χορηγίες: σε χρήμα ή σε είδος, με αντάλλαγμα συνήθως την αναγραφή του λογότυπου της 

εταιρείας, την αναφορά του ονόματος του χορηγού κλπ. 

• Υπηρεσίες: συμμετοχή σε δράσεις ανθρωπιστικές και προστασίας του περιβάλλοντος  

Κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθούνται: 
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Δωρεές και χορηγίες, καθώς και όποιες άλλες εισφορές θα πρέπει να γίνονται σε εθελοντική βάση, 

ανιδιοτελώς και ανεξάρτητα από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες (δηλαδή, δεν υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ κάποιας επιχειρηματικής συναλλαγής και του δικαιούχου των δωρεών ή των χορηγιών). Η κατανομή 

των δωρεών πρέπει να τεκμηριώνεται με διαφάνεια (ποσό, όνομα παραλήπτη, προγραμματισμένη χρήση 

της δωρεάς κλπ.). Δωρεές και χορηγίες άνω των 5.000 ευρώ (συνολικά για όλες τις δράσεις μιας οντότητας 

ετησίως) πρέπει να εγκρίνονται εκ των προτέρων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Α. Χατζόπουλος Α.Ε.. 

Απαγορεύονται οι ακόλουθες εισφορές: 

• Εισφορές σε πολιτικές οργανώσεις (κόμματα) και πολιτικά πρόσωπα (βουλευτές, υπουργοί 

κλπ.) 

• Εισφορές σε κρατικά ή μη αναγνωρισμένες θρησκευτικές κοινότητες και αξιωματούχους 

• Εισφορές που δημιουργούν ένα παράνομο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

• Εισφορές σε οργανισμούς που δεν είναι συμβατοί με τις αξίες της εταιρείας μας 

• Εισφορές σε ιδιωτικά νοικοκυριά (π.χ. σε αθλητές) 

• Εισφορές σε αρχές και δημοσίους υπαλλήλους (αστυνομία κλπ.) 

• Εισφορές σε κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η πληροφόρηση αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα επιτυχίας στις καθημερινές δραστηριότητες. Η 

χρήση των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων επιτρέπει την αποτελεσματική επαγγελματική 

εργασία. Ωστόσο, εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των πληροφοριών και την προστασία της 

ιδιωτικότητας. Η προστασία των προσωπικών και των επιχειρηματικών δεδομένων και η διασφάλιση της 

λειτουργικότητας και της ακεραιότητας των συστημάτων που χρησιμοποιούμε για πληροφόρηση και 

επικοινωνία είναι επομένως κορυφαίας προτεραιότητας μας στο πλαίσιο αυτό. 

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους τους εφαρμοστέους κανονισμούς περί 

της προστασίας της ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζουμε ότι η 

συλλογή, η επεξεργασία και η χρήση προσωπικών δεδομένων πραγματοποιούνται αποκλειστικά εντός του 

επιτρεπόμενου από το νόμο και του επιχειρηματικά αναγκαίου πλαισίου. Κατά συνέπεια, απαιτείται όλοι 

μας να χειριζόμαστε τα πληροφοριακά και ηλεκτρονικά συστήματα ευσυνείδητα και προσεκτικά. Ο αμελής 

χειρισμός μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη στην εταιρεία μας, τους εργαζομένους μας και στα 

ενδιαφερόμενα μέρη. 
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Εταιρικά δεδομένα 

Όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που δημιουργούνται, αποθηκεύονται, αποστέλλονται ή 

λαμβάνονται στο πλαίσιο της εργασίας στην Α. Χατζόπουλος Α.Ε. με εξοπλισμό της εταιρείας (περιουσιακά 

στοιχεία της εταιρείας) αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και δεν πρέπει να θεωρούνται στοιχεία 

ιδιωτικής επικοινωνίας. Κάθε τέτοιο δεδομένο και πληροφορία πρέπει επομένως να αντιμετωπίζεται με 

εχεμύθεια από όλους τους εργαζομένους και τα ενδιαφερόμενα μέρη, εκτός αν έχει ήδη δημοσιοποιηθεί 

στο κοινό από τα διευθυντικά στελέχη που είναι εξουσιοδοτημένα για κάτι τέτοιο. 

Το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών που εμπλέκονται με δραστηριότητες της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. 

υποχρεούται να προστατεύει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που δημιουργούνται ή παραλαμβάνονται 

στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας από μη εξουσιοδοτημένη, φυσική ή ηλεκτρονική, 

πρόσβαση. Επιπλέον, πρέπει να σέβεται όσα δεδομένα έχουν τεθεί προς διάθεση και αποτελούν 

πνευματική ιδιοκτησία και να τα προστατεύει αντιμετωπίζοντάς τα με εχεμύθεια. Οι εμπιστευτικές 

πληροφορίες περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα, την τεχνογνωσία, τα αρχεία, τα έγγραφα, τις εκθέσεις, τις 

σημειώσεις, τις μελέτες, τα σχέδια, τις φωτογραφίες και οποιοδήποτε άλλο υλικό σχετίζεται με την 

οργάνωση και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, με τις επιχειρηματικές και οικονομικές συναλλαγές, 

με την έρευνα και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, καθώς και με τις νομικές και διοικητικές διαδικασίες στις 

οποίες συμμετέχει η εταιρεία. Αυτό ισχύει επίσης και για πληροφορίες που έχουν εμπιστευτεί στην Α. 

Χατζόπουλος Α.Ε. πελάτες, προμηθευτές ή άλλοι επιχειρηματικοί εταίροι και τρίτα πρόσωπα. Τα 

ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν αφήνουν καμία εμπιστευτική πληροφορία 

εκτεθειμένη σε φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές ή σε περιοχές προσβάσιμες από το κοινό και να 

προστατεύουν τα έγγραφα και τα δεδομένα με τη χρήση αξιόπιστων κωδικών πρόσβασης και κλειδώνοντας 

τις εμπιστευτικές αρχειοθήκες. Αυτή η υποχρέωση εμπιστευτικότητας ισχύει ακόμη και μετά τη λήξη της 

συνεργασίας με την Α. Χατζόπουλος Α.Ε.. 

Η χρήση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας προορίζεται για τις εργασίες που σχετίζονται με τις 

επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει και / ή να 

παρακολουθεί τη χρήση του εργασιακού εξοπλισμού επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του 

Διαδικτύου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, email, άμεσων μηνυμάτων, γραπτών μηνυμάτων, 

φωνητικού ταχυδρομείου, συνεδριακού εξοπλισμού, κινητών τηλεφώνων, ειδών γραφείου κλπ.) σύμφωνα 

με τους ισχύοντες νόμους και τις υπάρχουσες συμβάσεις εργασίας. 

 

Διαδίκτυο και μέσα ενημέρωσης 

Δεν επιτρέπεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails) που περιέχουν προσβλητικό (π.χ. 

πορνογραφικό) περιεχόμενο, ποινικά κολάσιμο ή για τρομοκρατικό σκοπό περιεχόμενο, ρατσιστικά ή 
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παρενοχλητικά κείμενα ή εικόνες, υποτιμητικές αναφορές για την ηλικία, την αναπηρία, τη φυλετική 

καταγωγή, την οικογενειακή κατάσταση, την εθνική καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο ή τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό και κάθε άλλου είδους αμφίβολο περιεχόμενο (όπως αλυσιδωτές επιστολές, 

ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία - spam) και δεν επιτρέπεται η διανομή τέτοιου περιεχομένου με 

οποιοδήποτε άλλο μέσο χρησιμοποιώντας εξοπλισμό ή γραμμές επικοινωνίας της εταιρείας (π.χ. μέσω 

φόρουμ συζητήσεων στο Διαδίκτυο ή μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης - social media). 

Η ανάκληση ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο με περιεχόμενο που περιγράφεται παραπάνω με τη βοήθεια 

εξοπλισμού ή γραμμών επικοινωνίας που ανήκουν στην εταιρεία δεν είναι επίσης αποδεκτή. 

Δεν επιτρέπεται η συγγραφή ή/και διανομή άρθρων και επιστολών που αναφέρονται στην Α. 

Χατζόπουλος Α.Ε. δίχως την έγκριση της διοίκησης. Αυτό περιλαμβάνει επιστολές σε έντυπα μέσα 

ενημέρωσης καθώς και όποια συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και άλλες μορφές 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας (ιστολόγια - blogs, αναρτήσεις κλπ.) όπως το Facebook, το XING, το LinkedIn, το 

YouTube, το MySpace, το Twitter, το Flickr, PI-casa, κλπ. 

Φυσικά, τα ενδιαφερόμενα μέρη της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. μπορούν να εκφράζουν την προσωπική τους 

άποψη για θέματα που σχετίζονται με την Α. Χατζόπουλος Α.Ε.. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιδιωτικές 

απόψεις μπορεί να μη συμπίπτουν με τις απόψεις της Α. Χατζόπουλος Α.Ε.. Συνεπώς, οποιαδήποτε άποψη 

εκφράζεται πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμη ως προσωπική γνώμη.  

Αν ανακαλυφθεί κάποιο περιεχόμενο που δυνητικά θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη της Α. 

Χατζόπουλος Α.Ε. στο πλαίσιο επικοινωνίας μέσω του Διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή 

οποιουδήποτε άλλου μέσου, θα σας καλέσουμε άμεσα να καταργήσετε το περιεχόμενο αυτό. Σε περίπτωση 

αποτυχίας αυτού του αιτήματος, η διοίκηση της εταιρείας θα επιδιώξει νομικές και/ ή πειθαρχικές 

κυρώσεις. 

 

Άδειες λογισμικού και πληροφορίες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα 

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε., οι εργαζόμενοί της και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη σέβονται και προστατεύουν 

άδειες και πνευματικά δικαιώματα. Τα λογισμικά προγράμματα που εκτελούνται στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, πρέπει να έχουν εγκριθεί και αγοραστεί από την εταιρεία. Σε πολλές περιπτώσεις, η 

αντιγραφή, λήψη ή διανομή λογισμικού ή άλλου προστατευόμενου µε πνευματικά δικαιώματα υλικού είναι 

παράνομη. Επίσης, χρειάζεται έγκριση η χρήση οποιουδήποτε freeware ή shareware λογισμικού, δηλαδή 

των προγραμμάτων και των αρχείων που διατίθενται δωρεάν στο Διαδίκτυο. Αφενός, μπορεί να περιέχουν 

επιβλαβή στοιχεία (π.χ. ιούς υπολογιστών) και αφετέρου η χρήση τους επιτρέπεται συχνά μόνο εάν είναι 

ιδιωτική και επομένως μπορεί να προκληθεί παραβίαση της άδειας τους, εάν χρησιμοποιηθούν σε 

επιχειρηματικό περιβάλλον. 



0.1.TOP.001 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  

Version/Date: V4/01.12.2022  Σελίδα 14 από 20 Print: 01.12.22 

Άλλες πληροφορίες, όπως βιβλία, περιοδικά, ιστοσελίδες, μουσική ή βίντεο κατ' αρχήν υπόκεινται 

επίσης σε πνευματικά δικαιώματα και προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Εκτός αν ληφθεί 

ρητή άδεια από το συγγραφέα, τον εκδότη ή τον όποιο άλλο νόμιμο ιδιοκτήτη, απαγορεύεται η 

αναπαραγωγή, η διανομή ή η ηλεκτρονική τους φύλαξη. 

 

Ιδιωτική χρήση 

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. αναγνωρίζει ότι κατ' εξαίρεση οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν τον 

εξοπλισμό ή τις συσκευές επικοινωνίας της εταιρείας για ιδιωτικούς σκοπούς. Αυτό επιτρέπεται υπό την 

προϋπόθεση ότι η χρήση: 

• Είναι περιορισμένη σε διάρκεια και έκταση 

• Δεν επηρεάζει δυσμενώς την απόδοση στην εργασία 

• Δεν οδηγεί σε σημαντικό ή ακόμη και εξαντλητικό φόρτο στους κεντρικούς πόρους (π.χ. χώρο 

στους αποθηκευτικούς δίσκους των διακομιστών, συνδέσεις δεδομένων, συνδέσεις στο 

Διαδίκτυο κλπ.) 

• Δεν οδηγεί σε σημαντική αύξηση του κόστους για την εταιρεία 

• Δεν παραβιάζει αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη πολιτική της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. ακολουθεί τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης (sustainable management). 

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ποιότητα των διαδικασιών και των προϊόντων μας πρέπει πάντοτε να εκτιμάται 

σε συνδυασμό με τις δραστηριότητές μας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Η συμμόρφωση με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

είναι σημαντική στην Α. Χατζόπουλος Α.Ε.. Οι επιπτώσεις και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι της παραγωγής 

προϊόντων και αποβλήτων, καθώς και των λοιπών λειτουργιών της εταιρείας και των συνεργατών της στο 

περιβάλλον, επανεξετάζονται και αξιολογούνται για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων. Η Α. 

Χατζόπουλος Α.Ε. και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να πράττουν αναλόγως και οφείλουν να δίνουν 

υψηλή προτεραιότητα: 

• Στην ελεγχόμενη κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων 

• Στον σχεδιασμό και παραγωγή υλικών συσκευασίας με τον βέλτιστο κύκλο ζωής 

• Στην βέλτιστη διαχείριση των απορριμμάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοποίησή τους στο 

μέγιστο βαθμό με έμφαση σε κάθε μορφή ανακύκλωσης 
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• Στην δυνατότητα εφαρμογής κυκλικής οικονομίας στις δραστηριότητες που αυτοί εμπλέκονται 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  

Οι καταναλωτές είναι όλο και περισσότερο ανήσυχοι για την ασφάλεια τόσο των τροφίμων που 

καταναλώνουν όσο και των υλικών συσκευασίας τους. Γι’ αυτό και η  Α. Χατζόπουλος Α.Ε. σχεδιάζει και 

παράγει εύκαμπτα υλικά συσκευασίας υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας, εφαρμόζοντας αυστηρά: 

• τη διεθνή και εγχώρια νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας τροφίμων,  

• τις ειδικές απαιτήσεις των βιομηχανιών τροφίμων – φαρμάκων – καλλυντικών 

• τη διενέργεια ελέγχων ολικής και ειδικής μετανάστευσης ουσιών από τα υλικά συσκευασίας 

προς τα τρόφιμα, τόσο με προσομοιώσεις σε ειδικό λογισμικό πρόγραμμα, όσο και με 

αναλύσεις σε διαπιστευμένα εργαστήρια 

• την έκδοση πιστοποιητικών καταλληλόλητας για άμεση επαφή με τρόφιμα και με την κατά το 

δυνατό πληρέστερη πληροφόρηση 

Η εταιρεία εφαρμόζει τις αρχές της ασφάλειας σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου 

εμπλέκεται, ανταλλάσσοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με τους πελάτες και προμηθευτές της, ενώ 

συμμετέχει και στον  διεθνή οργανισμό FPE (Flexible Packaging of Europe), για την άμεση ενημέρωσή της 

για έρευνες και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA - European Food 

Safety Authority). Συνέπεια αυτών των ενεργειών είναι η δημιουργία καλής φήμης της εταιρείας όσον 

αφορά την παραγωγή αξιόπιστων και ασφαλών υλικών συσκευασίας. Άλλωστε, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην 

αλυσίδα, τόσο στο εσωτερικό της εταιρείας, όσο και οι συνεργάτες της, αναγνωρίζουν ότι προϊόντα που 

είναι μη ασφαλή ή μη συμβατά με τις προδιαγραφές μπορούν να έχουν πολλές αρνητικές συνέπειες, όπως:  

• αξιώσεις αποζημίωσης από πελάτες 

• αξιώσεις αποζημίωσης που κατατίθενται από καταναλωτές ή λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη 

• πρόστιμα κατά της εταιρείας 

• άμεσες ανακλήσεις προϊόντων 

• υψηλό κόστος για παραδόσεις αντικατάστασης 

• απαγόρευση συνεχούς διανομής 

• αρνητικές δημοσιεύσεις (π.χ. στο Διαδίκτυο) και δυσφήμηση της εταιρείας 

 

https://www.efsa.europa.eu/en
https://www.efsa.europa.eu/en


0.1.TOP.001 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  

Version/Date: V4/01.12.2022  Σελίδα 16 από 20 Print: 01.12.22 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Οι προμηθευτές και συνεργάτες επιλέγονται και αξιολογούνται πέραν των οικονομικών κριτηρίων για 

τις πολιτικές που ακολουθούν ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, την τήρηση των εργασιακών τους υποχρεώσεων και την πολιτική καταπολέμησης της 

διαφθοράς και των διακρίσεων. Σκοπός της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. είναι η δέσμευση των ενδιαφερομένων 

μερών με τις αρχές της εταιρείας ώστε να γίνουν κι αυτοί με την σειρά τους αρωγοί στην περαιτέρω 

ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η διασφάλισης της τήρησης των αξιών που περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας είναι σημαντική 

για την Α. Χατζόπουλος Α.Ε. και διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει επιθεωρήσεις και ελέγχους για να 

εξασφαλισθεί η συμμόρφωση των προμηθευτών. Επίσης, διατηρείται το δικαίωμα από την Α. Χατζόπουλος 

Α.Ε. να διακόψει οποιαδήποτε σχέση σε περίπτωση εμφάνισης παραβιάσεων και μη τήρησης των αξιών.  

 

ΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ 

Η διοίκηση της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. έχει δεσμευτεί για την εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού και 

την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και την πλήρη συμμόρφωση με όλους τους εθνικούς και διεθνείς 

νόμους κατά της διαφθοράς, όπως τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC). Η 

δωροδοκία και η αποδοχή και χορήγηση παροχών είναι μορφές διαφθοράς. Η διαφθορά περιλαμβάνει 

επίσης την κατάχρηση της εμπιστοσύνης για την απόκτηση οφέλους, χωρίς καμία νομικώς δικαιολογημένη 

αξίωση και επίσης, ευρύτερα την επιδίωξη προσωπικού οφέλους σε βάρος του γενικού συμφέροντος.  

Παραδείγματα διεφθαρμένων πρακτικών: 

• Παράδοση μετρητών 

• Μεταφορά χρημάτων σε εικονικό λογαριασμό  

• Πληρωμή ψευδών ή υπέρ-τιμολογημένων τιμολογίων 

• Χορήγηση υπερβολικών εκπτώσεων ή προμηθειών 

• Πελατειακές προσλήψεις σε προσφερόμενες θέσεις εργασίας (ως αντάλλαγμα για την παροχή 

κάποιας υπηρεσίας) 

• Πολύτιμα δώρα 

• Προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, ταξίδια κλπ. υψηλής αξίας  

• Παροχή αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, διαμερισμάτων κλπ.  

• Παροχή δωρεάν ή φθηνότερων υπηρεσιών. 
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Δωροδοκία υφίσταται εάν μία υπηρεσία παρέχεται παράνομα ή εάν επιτυγχάνεται ένα παράνομο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή γίνεται απόπειρα μιας τέτοιας πράξης σε αντάλλαγμα κάθε είδους 

πλεονεκτήματος. Τέτοιες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη χορήγηση εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, τη 

συμβατική ανάθεση έργων, την προνομιακή μεταχείριση προμηθευτών κλπ. Το αδίκημα της δωροδοκίας 

δεν περιορίζεται μόνο σε πολιτικούς ή κρατικούς αξιωματούχους, αλλά μπορεί να ισχύει για κάθε 

επιχειρηματικό εταίρο από τον οποίο μπορεί να προκύψει ένα όφελος, ακόμη και αν ένα τέτοιο όφελος δεν 

αποκτάται άμεσα, αλλά μέσω τρίτων ενδιάμεσων προσώπων. 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι εθνικοί και διεθνείς αντιμονοπωλιακοί νόμοι διασφαλίζουν ότι στις αγορές υπάρχει θεμιτός 

ανταγωνισμός και ότι κανένας συμμετέχων δεν απολαμβάνει το οποιοδήποτε παράνομο πλεονέκτημα 

έναντι των ανταγωνιστών του ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε συμφωνίας ή αμοιβαίας κατανόησης. Η 

αντιμονοπωλιακή νομοθεσία προβλέπει σημαντικά πρόστιμα για παράνομες συμφωνίες μεταξύ 

ανταγωνιστών. 

Οι εργαζόμενοι και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. οφείλουν να απέχουν από 

οποιαδήποτε μορφή συμφωνίας. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί η υποψία μιας τέτοιας σύμπραξης, 

απαιτείται η άμεση αποχώρηση από τη συνάντηση ή κατάσταση και η ενημέρωση της διοίκησης της 

εταιρείας. 

Η παρακάτω λίστα παραδειγμάτων δεν είναι με κανένα τρόπο εξαντλητική και παρέχει απλώς ένα 

βοήθημα για τον εντοπισμό παραπτωμάτων και παράνομων συμπεριφορών που προκαλούν παραβίαση της 

αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού και/ ή άλλες σχετικές 

πράξεις: 

• Συμφωνίες με ανταγωνιστές σχετικά με: 

o Τιμές, εκπτώσεις, όρους πληρωμής 

o Όρους πώλησης, όπως προθεσμίες παράδοσης, όρους συμβάσεων και εγγυήσεις 

o Δαπάνες, όπως το κόστος παραγωγής ή το κόστος πωλήσεων και μάρκετινγκ 

o Τμηματοποίηση των πελατών ή των αγορών, συμφωνίες για τα μερίδια αγοράς 

(ποσοστώσεις), περιοχές πώλησης ή κανάλια διανομής 

o Μη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών 

o Στρατηγικές πωλήσεων γενικά 

o Κατάργηση του ανταγωνισμού  

o Παροχή πλασματικών προσφορών  
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o Προτιμήσεις ή διακρίσεις πελατών και / ή προμηθευτών - συνεργατών 

• Καθορισμός των τιμών ή των στρατηγικών μεταπώλησης 

• Ορισμένες μορφές αποκλειστικών συμφωνιών 

• Παράνομη απόκτηση γνώσεων σχετικών με τον ανταγωνισμό 

• Εσκεμμένη διάδοση ανακριβών πληροφοριών σχετικά με τους ανταγωνιστές 

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Οι περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο έχουν θεσπίσει νόμους και κανονισμούς για τον έλεγχο των 

εισαγωγών και των εξαγωγών. Οι νόμοι αυτοί χρησιμεύουν όχι μόνο για την προστασία στρατηγικά 

σημαντικών προϊόντων και τεχνολογιών, αλλά και για τον έλεγχο μεταφορών σε χώρες που βρίσκονται υπό 

κυρώσεις ή σε αποδέκτες που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνοι για τη διεθνή ή την εθνική ασφάλεια. Εκτός 

από τους νόμους ελέγχου εισαγωγών/ εξαγωγών, οι περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο έχουν θεσπίσει και 

διατάξεις που ρυθμίζουν τις βασικές διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και εκτελωνισμού. Παραβιάσεις των 

κανονισμών εισαγωγών/ εξαγωγών μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες και μπορεί να οδηγήσουν στον 

αποκλεισμό από τις συνήθεις διαδικασίες εισαγωγής/ εξαγωγής. 

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς ελέγχου εισαγωγών και εξαγωγών 

σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και με τους σχετικούς τελωνειακούς κανονισμούς κάθε χώρας. Οι 

εργαζόμενοι της Α. Χατζόπουλος Α.Ε.. που ασχολούνται με την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων 

έχουν επίγνωση αυτών των τελωνειακών κανονισμών και των κανονισμών σχετικά με τον έλεγχο των 

εισαγωγών/ εξαγωγών και έχουν την απαιτούμενη γνώση και εκπαιδεύονται για τη σωστή εφαρμογή των 

κανονισμών αυτών. Στο ίδιο πλαίσιο εφαρμογής καλούνται και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας. 

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 

Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες χρησιμοποιείται για να εισάγει 

περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν δημιουργηθεί παράνομα, στο σύνηθες χρηματοπιστωτικό και 

οικονομικό σύστημα προκειμένου να εμφανιστούν οι πηγές τέτοιων κεφαλαίων ως νόμιμες ή να καλυφθεί 

η χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων. 

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. είναι αφοσιωμένη στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και στη συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. 

Διατηρεί σχέσεις μόνο με επιχειρηματικούς εταίρους των οποίων τα κεφάλαια προέρχονται από αξιόπιστες 

και νόμιμες πηγές και οι οποίοι δεν υποστηρίζουν καμία εγκληματική ή τρομοκρατική δραστηριότητα. 
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Αν προκύψουν αμφιβολίες για την καλή φήμη ή την ορθότητα κάποιου επιχειρηματικού εταίρου κατά 

την έναρξη ή τη διατήρηση μιας επιχειρηματικής σχέσης, ενημερώνεται άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Α. Χατζόπουλος Α.Ε., το οποίο θα εκκινήσει μια συνολική και πλήρη εξέταση. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος καλείται να συμβάλει στην εξασφάλιση της ακεραιότητας της εταιρείας. 

Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος είναι υπεύθυνο για την καλή φήμη της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. στο πλαίσιο του 

περιβάλλοντος και του ρόλου του και καλείται να μοιράζεται οιεσδήποτε ιδέες σχετικά με βελτιώσεις στο 

πλαίσιο του παρόντος κώδικα δεοντολογίας. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι απευθείας απολύτως σαφές αν μία συγκεκριμένη συμπεριφορά ή 

ενέργεια είναι νομικά και ηθικά ορθή. Μερικές φορές απαιτείται η λεπτομερής διευκρίνιση των αντίστοιχων 

συνθηκών και περιστάσεων. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες του παρόντος 

κώδικα δεοντολογίας, ή αν δεν είστε σίγουρος/η για το αν οι αποφάσεις σας, διαδικασίες σας ή 

οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητά σας είναι συμβατή με τους κανονισμούς που περιέχονται στον παρόντα 

κώδικα δεοντολογίας, παρακαλούμε να επικοινωνήστε με: 

• Αθανάσιος Χατζόπουλος – Διευθύνων Σύμβουλος athanasios@hatzopoulos.gr 

• Χρήστος Παπαθανασίου – Γενικός Διευθυντής ch.papathanasiou@hatzopoulos.gr  

• Χριστόδουλος Ναζίρης – Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής naziris@hatzopoulos.gr  

 

Οποιαδήποτε συμπεριφορά προσώπων που έρχεται σε σύγκρουση με τον κώδικα δεοντολογίας πρέπει 

να αναφερθεί είτε αυτοπροσώπως, είτε ανωνύμως στο αρμόδιο στέλεχος της εταιρείας ή/και τα ανωτέρω 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παραπάνω για τα στοιχεία επικοινωνίας). Η αναφορά δύναται να γίνει 

από τους εργαζόμενους και μέσω της Φόρμας Αναφοράς Παραπόνου, η οποία βρίσκεται κοινοποιημένη σε 

κύρια κοινόχρηστα σημεία της εταιρείας, καθώς και ηλεκτρονικά από οιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος. Μια 

τέτοια αναφορά παραπτωμάτων αναφέρεται ως καταγγελία Whistle Blowing. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που 

ενεργούν ως πληροφοριοδότες θα προστατεύονται, ώστε να μην υπάρχει φόβος αντιποίνων. 

Κατά την υποβολή κάποιου αιτήματος, τα σχετικά γεγονότα καθώς και όλες οι σχετικές συνθήκες 

πρέπει να περιγράφονται όσο το δυνατόν σαφέστερα και με περισσότερες πληροφορίες, ώστε η εταιρεία 

να ανταποκριθεί καλύτερα και γρηγορότερα και να βοηθήσει με αξιόπιστες και πρακτικές συμβουλές από 

τα καταλληλότερα ανά περίπτωση στελέχη της. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται αντιμετωπίζονται 

εμπιστευτικά και υπόκεινται σε επιμελή αξιολόγηση. Υβριστικά μηνύματα ή ψευδείς κατηγορίες σε βάρος 
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άλλων δεν είναι μόνο ανήθικα, αλλά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη και επιπλέον να επισύρουν κυρώσεις. 

Τέτοιου είδους συμπεριφορά δεν επιτρέπεται και συνιστά σοβαρή κατάχρηση της αντίστοιχης διαδικασίας. 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ  

Επισημαίνεται ότι παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας μπορεί να έχουν πειθαρχικές ή ακόμα και 

νομικές συνέπειες. Είμαστε όλοι ιδιαίτερα υπεύθυνοι στο να επιδεικνύουμε σεβασμό στην τήρηση των 

διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας, και κάθε παραβίαση θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη 

πειθαρχικών μέτρων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Συνεπώς, η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. δεσμεύεται να 

εφαρμόσει πειθαρχικά μέτρα ανεξάρτητα από τη θέση των εμπλεκόμενων διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα 

αυτά είναι δίκαια και ανάλογα με το είδος της παράβασης που έχει διαπραχθεί.  

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ  

Κάθε μελλοντική ενημέρωση, τροποποίηση ή προσθήκη θα αποφασίζεται σύμφωνα με τις 

θεσπισθείσες διαδικασίες και θα κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι αναθεωρήσεις θα λαμβάνουν 

επίσης υπόψη τις υποδείξεις των παραληπτών εντός ή εκτός της εταιρείας, επιπλέον της εμπειρίας η οποία 

αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή αυτού του Κώδικα. 


