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Εισαγωγή 

 

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής της Revoil, μαζί με τον Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και το 

σύνολο των πολιτικών, Αρχών, Κανόνων και Διαδικασιών που εφαρμόζονται 

στην Εταιρία, προσδιορίζουν το πλαίσιο της επιχειρηματικής λειτουργίας της. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής της Εταιρίας περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις 

αρχές, κανόνες και αξίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο των εταιρικών 

δραστηριοτήτων και καθορίζουν την καθημερινή συμπεριφορά και πρακτική.  

Παράλληλα παρέχει τις απαιτούμενες κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη 

σωστών αποφάσεων σε συμμόρφωση με τους κανόνες εταιρικής 

διακυβέρνησης και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο της χώρας στην 

οποία δραστηριοποιείται. 

Έχει εφαρμογή στο σύνολο των εργαζομένων, υπαλλήλων, στελεχών και την 

ανώτατη διοίκηση της Revoil, τους συνεργάτες της και γενικά σε όσους 

παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία.  

H τήρηση του παρόντος Κώδικα αποτελεί αναγκαιότητα προκειμένου να 

διατηρηθεί η φήμη, το κύρος και η αξιοπιστία της Εταιρείας στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται και να αποτραπεί τυχόν 

έκθεση της σε συναφείς κινδύνους. 

Βασικοί πυλώνες του παρόντος Κώδικα αποτελούν οι Αξίες της Εταιρείας οι 

οποίες διαμορφώνουν και τη βάση ώστε να συνεχίσει να δραστηριοποιείται 

σύμφωνα με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα.    
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1. Οι Αξίες μας  

 

Σεβασμός  

- Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα των συναδέλφων και συνεργατών 

μας 

- Αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε την προσπάθεια  

- Είμαστε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ευαίσθητοι  

- Ακούμε το συνομιλητή μας 

- Δίνουμε σε κάθε εργαζόμενο ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης 

- Κατανοούμε τις απόψεις και τις ανάγκες των συνεργατών μας 

- Δουλεύουμε με σεβασμό στη δουλειά που κάνουμε, δίνοντας τον 

καλύτερο εαυτό μας  

 

Ακεραιότητα  

- Είμαστε ειλικρινείς  

- Λαμβάνουμε αποφάσεις με αξιοκρατικά κριτήρια 

- Εφαρμόζουμε διαφανείς διαδικασίες 

- Ακούμε το συνομιλητή μας 

- Ενεργούμε πάντα με τρόπο ηθικό και νόμιμο 

- Τηρούμε την εχεμύθεια 

- Λέμε ανοιχτά τη γνώμη μας και δεν κρύβουμε τη σκέψη μας 

 

 

Ομαδικότητα  

- Εμπιστευόμαστε τους συναδέλφους μας 

- Μοιραζόμαστε τις γνώσεις και τις πληροφορίες μας 

- Δουλεύουμε μαζί με τους άλλους για την επίτευξη κοινών στόχων 

- Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία 

- Είμαστε συνυπεύθυνοι για τις ενέργειες και τα αποτελέσματα της 

ομάδας 

- Καλλιεργούμε κλίμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας 

- Ακούμε, κατανοούμε και συνθέτουμε τις διαφορετικές απόψεις 

 

Εγρήγορση 

- Αναπτύσσουμε άριστη γνώση του περιβάλλοντος στο οποίο 

λειτουργούμε  

- Εντοπίζουμε άμεσα αλλαγές, ευκαιρίες και κινδύνους και δρούμε 

ανάλογα 

- Ενεργούμε με ταχύτητα και ευελιξία 



5 
 

- Κάνουμε σφαιρική θεώρηση των πραγμάτων 

- Ενεργούμε προληπτικά και όχι θεραπευτικά 

- Αναζητούμε συνεχώς ευκαιρίες για ατομική και ομαδική βελτίωση 

 

2. Σύγκρουση συμφερόντων 

 

Με το όρο «σύγκρουση συμφερόντων» περιγράφονται συνήθως περιπτώσεις 

κατά τις οποίες τα προσωπικά συμφέροντα κάποιου στελέχους, εργαζόμενου, 

συνεργάτη της Εταιρείας μπορεί να ανταγωνίζονται άμεσα ή έμμεσα τα 

συμφέροντα της Εταιρείας, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ικανότητα του 

εργαζομένου ή συνεργάτη να παρέχει αντικειμενική και αμερόληπτη 

επαγγελματική συμπεριφορά. Σε περίπτωση που προκύψει θέμα σύγκρουσης 

συμφερόντων, θα πρέπει άμεσα να γίνει αναφορά από το εμπλεκόμενο 

πρόσωπο στον /στην άμεσο/η προϊστάμενό/η του/της. Επιπλέον, όλοι οι 

εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνουν τον προϊστάμενό τους για ενδεχόμενη 

σχέση με άτομα ή εταιρίες με τις οποίες η Revoil έχει επαγγελματικές 

συναλλαγές και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων. 

Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος δεν θα πρέπει να θεωρεί το προσωπικό του 

συμφέρον, οικονομικό ή άλλο, υπέρτερο από αυτό της Εταιρείας.  

Να μεταχειρίζεται αντικειμενικά τους πελάτες, αποφεύγοντας την ευνοϊκή 

μεταχείριση ορισμένων προσώπων ή την αποθάρρυνση της συνεργασίας με 

άλλα χωρίς βάσιμο αντικειμενικό λόγο.  

 

3. Ανταγωνισμός 

 

Η Revoil δραστηριοποιείται σε περιβάλλον ελεύθερης αγοράς        

αντιμετωπίζοντας τους ανταγωνιστές της με σεβασμό και στα πλαίσια των 

κανόνων του θεμιτού ανταγωνισμού. Η παραβίαση των κανόνων του δικαίου 

του ανταγωνισμού συνεπάγεται ποικίλες αρνητικές επιπτώσεις, τόσο στη φήμη 

και τη δραστηριότητα της Εταιρείας, όσο και στα φυσικά πρόσωπα που 

ενεπλάκησαν σε αυτές τις παραβάσεις. Παράνομες συμφωνίες περιορισμού 

του ανταγωνισμού, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, πράξεις διαφθοράς, 

ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών, διακρίσεις είναι δραστηριότητες 

αυστηρά απαγορευμένες από την Εταιρεία.  

  
  

4. Διαχείριση πληροφοριών  
 

Μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση πληροφοριών μπορεί να βλάψει την 

αξιοπιστία και το κύρος της Εταιρείας. Επίσης καθώς η Εταιρεία είναι 

εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και υπόκειται σε συγκεκριμένους 

κανονισμούς σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, θα μπορούσε να 
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επηρεάσει την πορεία της μετοχής της. Κάθε εταιρική πληροφορία που 

σχετίζεται με οικονομικά στοιχεία, εμπορικές συμφωνίες, συνεργασίες με 

πελάτες, προμηθευτές, επιχειρηματικές εξελίξεις,  είναι  εμπιστευτική και η 

δημοσιοποίησή της γίνεται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα κανάλια 

επικοινωνίας της Εταιρείας. Η διαχείριση τέτοιας πληροφόρησης που 

χαρακτηρίζεται ως «εσωτερική» πρέπει να γίνεται με αυστηρή 

εμπιστευτικότητα και χωρίς πρόσβαση σε τρίτους.   

Η χρήση εσωτερικής πληροφόρησης για ίδιο οικονομικό όφελος, ή η  

γνωστοποίησή της σε άλλο, φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο ή συνεργάτη και εν 

γένει σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν διαθέτει εξουσιοδότηση να λάβει γνώση, 

προκειμένου να ληφθεί οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, δεν επιτρέπεται.  

Με εμπιστευτικότητα επίσης γίνεται η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων  

των μελών της Διοίκησης, των στελεχών, των εργαζομένων, των συνεργατών, 

των πελατών, των προμηθευτών, των μετόχων και οποιωνδήποτε φυσικών 

προσώπων συναλλάσσονται άμεσα ή εμμέσως με την Εταιρία. Σε απόλυτη 

συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία, γίνεται η συλλογή, αποθήκευση 

και επεξεργασία μόνο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι 

απολύτως απαραίτητα για τη διεξαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

της Εταιρείας. Επισημαίνεται δε ότι τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα θα διαγράφονται, όταν η επεξεργασία ή αποθήκευσή τους δεν θα 

εξυπηρετεί πλέον κάποιον επιχειρηματικό σκοπό. 

 

5. Καταπολέμηση διαφθοράς-δωροδοκίας-απάτης 

 

Για την Εταιρία η ακεραιότητα αποτελεί θεμελιώδη αρχή. Η Revoil επιδιώκει 

και επικροτεί μόνο τις ανοιχτές, διάφανες και νόμιμες δράσεις.  

Η Εταιρεία δεν αποδέχεται και δεν επιτρέπει στα μέλη της Διοίκησης, τα 

στελέχη της, τους εργαζόμενους και συνεργάτες της να παρέχουν 

οποιαδήποτε υπηρεσία, χρηματικό ποσό ή οποιοδήποτε άλλο ωφέλημα αξίας 

σε τρίτο δημόσιο ή ιδιωτικό πρόσωπο με σκοπό να το επηρεάσουν για να 

εκτελέσει τα επαγγελματικά του καθήκοντα απρεπώς ή προκειμένου να 

διατηρήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες ή να διασφαλίσουν ένα αθέμιτο 

επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Επίσης δεν αποδέχεται οποιαδήποτε δωροδοκία 

ή δωροληψία των εργαζομένων της με σκοπό την επιρροή μιας απόφασης ή 

για την παροχή ενός αθέμιτου πλεονεκτήματος.  

Επίσης οποιεσδήποτε πράξεις συνιστούν απάτη αποτελούν λόγο καταγγελίας 

σύμβασης εργασίας ή διακοπή συνεργασίας. Ενδεικτικές κατηγορίες απάτης 

αποτελούν η οικονομική απάτη, η παράνομη διακίνηση εμπιστευτικών 

πληροφοριών, η πλαστογραφία ή παραποίηση στοιχείων ή εγγράφων, η 

συμμετοχή σε παράνομες πράξεις τρίτων. Μια μορφή απάτης είναι και η 

διαφθορά η οποία είναι παράνομη, δημιουργεί περαιτέρω κόστη λόγω της 

μειώσεως της οικονομικής αποδοτικότητας, αντανακλά έλλειψη ομαδικού 
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πνεύματος και υπονομεύει την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα των ατόμων 

που βιώνουν ακούσια τις συνέπειές της. Οποιασδήποτε μορφής διαφθορά 

(ενδεικτικά η εκβίαση, η αθέμιτη άσκηση επιρροής, η νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες), ανεξάρτητα από το χρόνο, τον τόπο ή τις 

περιστάσεις είναι απαράδεκτη. 

 

6. Προστασία περιουσιακών στοιχείων   

 

Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας απαιτείται να διαχειρίζονται τα περιουσιακά 

της στοιχεία με υπευθυνότητα και να τα προστατεύουν ενάντια σε απώλεια, 

βλάβη, κλοπή, λανθασμένη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση.  

Τα πάγια της Εταιρείας που περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις της, ο 

εξοπλισμός των γραφείων της, έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικά 

προγράμματα, μεταφορικά μέσα (ιδιόκτητα ή leasing) θα πρέπει να  

αξιοποιούνται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και τη μέγιστη επιμέλεια.  

Η διαφύλαξη και ορθή χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 

(ενσώματων και άυλων) αποτελεί υποχρέωση όλων και δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για παράνομες δραστηριότητες ή για ίδιο όφελος. 

Επίσης η χρήση του διαδικτύου πρέπει να γίνεται μόνο για υπηρεσιακούς 

λόγους χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των συστημάτων της 

Εταιρίας. Αντίστοιχα και οι κωδικοί πρόσβασης στα συστήματα της Εταιρείας 

θα πρέπει να φυλάσσονται με ασφάλεια.     

Κάθε εργαζόμενος ο οποίος παρατηρεί ότι τα μέτρα προστασίας των 

περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας είναι ανεπαρκή οφείλει να ενημερώνει 

τον Προϊστάμενο  του, και να κάνει το ίδιο σε περιπτώσεις κλοπής, απόπειρας 

κλοπής, δολιοφθοράς ή βανδαλισμού.  

 

 

7. Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 

 

Η ακεραιότητα των οικονομικών αναφορών είναι κρίσιμη για τη διοίκηση της 

Εταιρίας όπως και η ορθή και ακριβή καταγραφή  των οικονομικών της 

στοιχείων. Στη Revoil εφαρμόζονται όλες οι προβλεπόμενες από την Ελληνική 

και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία διαδικασίες για την σύνταξη, κατάρτιση, έλεγχο 

και δημοσίευση των οικονομικών της καταστάσεων, προκειμένου όλοι οι 

συναλλασσόμενοι με την Εταιρία καθώς και το επενδυτικό κοινό να διαθέτουν 

επαρκή πληροφόρηση για την οικονομική της πραγματικότητα.  

Η συνεργασία με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές γίνεται αρμονικά  

στα πλαίσια των ελέγχων τους.    

Τυχόν ψευδείς δηλώσεις και παραπλανητικές πληροφορίες για τα οικονομικά 

στοιχεία της επιχείρησης επισείουν ποινικές κυρώσεις και αστικές ευθύνες για 

την Εταιρεία, τα στελέχη και τους εργαζόμενους που εμπλέκονται.  
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8.  Ανθρώπινο Δυναμικό – Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εργασιακές 

Σχέσεις  

 

H Revoil σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα 

δικαιώματα αποφεύγοντας   οποιοδήποτε είδος παραβίασης ή καταπάτησής 

τους. Η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ο σεβασμός της 

προσωπικότητας των εργαζομένων αποτελούν βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας 

της Εταιρίας. H Revoil προσλαμβάνει, αξιολογεί και διοικεί με τέτοιο τρόπο 

ώστε να αποφεύγονται διακρίσεις οι οποίες σχετίζονται με τη φυλή, το γένος, 

τη θρησκεία, την ηλικία, ενδεχόμενη αναπηρία, το σεξουαλικό 

προσανατολισμό, την εθνικότητα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την κοινωνική   

προέλευση. Στην Εταιρία δεν είναι αποδεκτή οποιαδήποτε μορφή 

παρενόχλησης (συμπεριλαμβανομένου της σεξουαλικής), εκφοβισμού, 

άσεμνης συμπεριφοράς, απειλής.  

Αν κάποιος εργαζόμενος ή συνεργάτης θεωρήσει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής 

ή άλλης παρενόχλησης (φυλετικής, θρησκευτικής κλπ) οφείλει να υποβάλλει 

γραπτή καταγγελία προς την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού η οποία θα 

χειριστεί το θέμα με εχεμύθεια, αντικειμενικότητα και ευαισθησία για όλους 

τους εμπλεκόμενους.  

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, αλλά και κάθε 

προσώπου που παρέχει υπηρεσίες στην Εταιρεία  είναι πρωταρχικής σημασίας 

για την Διοίκηση της Revoil. Γι΄αυτό εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα ασφαλείας 

στην εργασία όλων. Κάθε εργαζόμενος από την μεριά του οφείλει να τηρεί 

τους κανόνες υγείας και ασφαλείας στην καθημερινή του εργασία, να είναι 

ευπρεπώς ενδεδυμένος, να επιδεικνύει ευγένεια, σεβασμό και 

συνεργασιμότητα απέναντι στους συναδέλφους του. 

Η Εταιρεία εφαρμόζει αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, των 

προαγωγών και των αμοιβών προσωπικού της. Παρέχει ίσες ευκαιρίες για 

προαγωγές και επαγγελματική σταδιοδρομία και θεσπίζει πρακτικές πρόσληψης 

που συνάδουν με τις προβλεπόμενες στη νομοθεσία προϋποθέσεις και τα 

κριτήρια απασχόλησης, τα οποία στηρίζονται στα ουσιαστικά και τυπικά 

προσόντα κάθε προσώπου, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, θρησκείας, 

εθνικότητας.  

Επενδύει στην εκπαίδευση του προσωπικού με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων 

καθώς και την ανάπτυξή του με τη διαμόρφωση πλάνου εκπαίδευσης ανά 

θέση εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοποίηση του μέγιστου των 

δυνατοτήτων του.  

Εκπαιδεύει τους εργαζομένους για τις προβλεπόμενες ενέργειες ιδίως σε 

περίπτωση φυσικών καταστροφών και καταρτίζει προγράμματα προληπτικής 

δράσης για την πυρασφάλεια και την αντιμετώπιση κρίσεων. 
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9. Προστασία περιβάλλοντος 

 

Η Revoil έχοντας δυναμική παρουσία στο χώρο των Πετρελαιοειδών βασίζει τη 

δράση της στο Σεβασμό για τον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον. Η 

Εταιρία διασφαλίζει τους χώρους των Εγκαταστάσεών της, στους οποίους 

φορτώνουν καθημερινά δεκάδες βυτιοφόρων, μέσω κλειστών συστημάτων 

(σωληνογραμμών μήκους αρκετών χιλιομέτρων). Τα καύσιμα αποθηκεύονται 

σε δεξαμενές και ελέγχονται στη διαχείρισή τους με αυστηρές διαδικασίες, 

διασφαλίζοντας ότι δεν θα διαρρεύσει προς το περιβάλλον η παραμικρή 

ποσότητα. Όλες δε οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών 

καυσίμων είναι εξοπλισμένες με σύγχρονη Μονάδα Ανάκτησης Ατμών (VRU). 

Εφαρμόζεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα η περιβαλλοντική νομοθεσία και 

οι βέλτιστες πρακτικές του κλάδου για την προστασία του περιβάλλοντος και 

τη διαχείριση επικινδύνων και μη αποβλήτων, έχοντας συνάψει και αντίστοιχες  

συμβάσεις με αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης. 

Η Εταιρεία δείχνοντας την ευαισθησία της για τo περιβάλλον έχει 

εγκαταστήσει, εφαρμόζει και διατηρεί από το 2002 Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΝ ISO 

14001:2004. Το  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Revoil Α.Ε.Ε.Π. 

έχει λάβει πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Eurocert (Αρ. 

Πιστοποιητικού 209/Π) για τις διαδικασίες παραλαβής, αποθήκευσης και 

διακίνησης υγρών καυσίμων οι οποίες εφαρμόζονται στο σύνολο των 

εγκαταστάσεων της Εταιρίας (Χίος & Ασπρόπυργος) καθώς και στα κεντρικά 

της γραφεία.  

Εντός του 2018 η Εταιρεία αναθεώρησε τις υφιστάμενες διαδικασίες του 

Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

αναθεωρημένου προτύπου ISO 14001:2015. Υποβλήθηκε σε ενεργειακό 

έλεγχο που διεξήχθη από ανεξάρτητους εξειδικευμένους ενεργειακούς  

ελεγκτές (εγγεγραμμένους στο Μητρώο ενεργειακών ελεγκτών). 

Η πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποτελεί 

απόδειξη της δέσμευσης της Διοίκησης της Εταιρίας για την προστασία του 

Περιβάλλοντος καθώς και της ισχυρής περιβαλλοντικής συνείδησης των 

εργαζομένων της. 

Για λόγους πρόληψης, η REVOIL διενεργεί από τις αρχές του 2005 στο δίκτυο 

πρατηρίων με τα σήματά της ποιοτικούς ελέγχους με τη διασφάλιση του 

εγκυρότερου ερευνητικού κέντρου της χώρας μας, του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.  

Ενισχύοντας το πρόγραμμα συνεργασίας ενέταξε από την 1η Φεβρουαρίου 

2008 πρώτη πανελλαδικά και  τους ποσοτικούς ελέγχους. 

Επιπλέον, η Εταιρεία επιζητά να συνεισφέρει στην αφύπνιση του κοινού στον  

παγκόσμιο πλέον σκοπό της προστασίας του περιβάλλοντος. 
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Διενεργεί στα πλαίσια της περιβαλλοντικής της πολιτικής «Ενεργά για το 

Περιβάλλον» προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως ανακύκλωση 

πετρελαιοειδών καταλοίπων, χαρτιών , ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.α. 

Τέλος έχει αναπτύξει  σύστημα Διαχείρισης της Αειφορίας βιοκαυσίμων βάσει 

του συστήματος 2BSvs. 

 

10. Παρακολούθηση και τροποποιήσεις του Κώδικα 

 

Κάθε λειτουργική μονάδα είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις 

του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας όπως και των λοιπών εσωτερικών 

κανονισμών, διαδικασιών και Πολιτικών εντός της περιοχής ευθύνης της. Ο 

εσωτερικός έλεγχος έχει το απεριόριστο δικαίωμα της λήψης πληροφοριών και 

διεξαγωγής ελέγχων εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τις νομικές 

διατάξεις και τις εργασιακές συμφωνίες.  

Κάθε εργαζόμενος της Εταιρίας οφείλει να σέβεται και να τηρεί απαρέγκλιτα 

τον παρόντα Κώδικα. Υποχρέωση όλων, ανεξαρτήτως βαθμού ή/ και θέσης ή 

μορφής παρεχόμενης υπηρεσίας, αποτελεί η αποτροπή ενεργειών οι οποίες 

ενδέχεται να μη συνάδουν με τις δεσμεύσεις που η Εταιρία αναλαμβάνει με 

τον παρόντα Κώδικα.  

Η μη συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις ή τους εποπτικούς κανονισμούς ή 

η παράβαση του παρόντος Κώδικα μπορεί να βλάψουν τη φήμη της Revoil 

ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και οικονομικές απώλειες. Επιπλέον, τέτοιου 

είδους περιστατικά ενδέχεται να οδηγήσουν σε δημόσιες κυρώσεις (π.χ. 

πρόστιμα).  

Τα μέλη του προσωπικού που παραβαίνουν εκ προθέσεως ή εξ αμελείας 

εσωτερικούς κανόνες ή τον παρόντα Κώδικα, ενδέχεται να παραβαίνουν τις 

εργασιακές τους υποχρεώσεις και, ως εκ τούτου, να υπόκεινται σε πειθαρχικές 

κυρώσεις, που ξεκινούν από  προφορική παρατήρηση – έγγραφη επίπληξη και 

καταλήγουν σε απόλυση/καταγγελία της σύμβασης.  

 

Οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή 

του Κώδικα, να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους ή να αναφέρουν 

πιθανές παραβάσεις, χωρίς βεβαίως τον κίνδυνο επιβολής οποιασδήποτε 

κύρωσης σε βάρος τους ως αποτέλεσμα της υποβολής αναφοράς και πάντα σε 

πλαίσιο εμπιστευτικότητας.  

 

O Κώδικας είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.revoil.gr). 

Μέσω της δημοσιοποίησης αυτής, η Εταιρεία επιδιώκει την ενίσχυση της 

διαφάνειας, καθώς παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει 

γνώση και να αξιολογήσει τον πυρήνα των αξιών και αρχών που διέπουν τη 

λειτουργία της Revoil Α.Ε.Ε.Π. 

 



11 
 

Ο παρόντας Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής επικυρώθηκε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Revoil και μπορεί να τροποποιηθεί ή ακυρωθεί μόνο από αυτό. 

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή ακυρώσεις γνωστοποιούνται ανάλογα. 


