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Εισαγωγή 
 
Ο Κώδικας Ηθικής, Δεοντολογίας και Σύγκρουσης Συμφερόντων της Revoil, μαζί με 
τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και το σύνολο 
των Πολιτικών, Αρχών, Κανόνων και Διαδικασιών που εφαρμόζονται στην Εταιρεία, 
προσδιορίζουν το πλαίσιο της επιχειρηματικής λειτουργίας της. 
 
Ο Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας και Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας 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 
Εταιρεία.  
 
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. Σκοπός 
 
Ο Κώδικας Ηθικής, Δεοντολογίας και Σύγκρουσης Συμφερόντων έχει σκοπό να συμβάλλει 
στην περαιτέρω προώθηση της ηθικής ακεραιότητας, της τιμιότητας, της διαφάνειας, καθώς 
και της ορθής επαγγελματικής συμπεριφοράς σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας της REVOIL. Ο 
παρών Κώδικας παρέχει ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών με γνώμονα τις Εταιρικές 
Αξίες και δεσμεύσεις, με στόχο η συμπεριφορά όλων των προσώπων που απασχολούνται 
από την Εταιρεία ή ενεργούν για λογαριασμό της να διέπονται από ηθική, προσωπική και 
κοινωνική ευθύνη.  
 

2. Εφαρμογή 
 
O Κώδικας αφορά και έχει εφαρμογή σε όλες τις Πολιτικές και Διαδικασίες της Εταιρείας και 
απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθυντές, στελέχη, 
υπαλλήλους ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος που εκπροσωπεί την Εταιρεία, καθώς και συνεργάτες 
της. 
 

3. Αρμοδιότητες 
 

Υπεύθυνος Αρμοδιότητες 
Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Είναι υπεύθυνος  να διασφαλίσει ότι ο Κώδικας ορίζεται πλήρως, κοινοποιείται 
σε όλους τους εμπλεκόμενους και εφαρμόζεται.  Είναι επίσης αρμόδιος να 
θεσπίσει Πολιτικές και Διαδικασίες που ενισχύουν την εφαρμογή του Κώδικα ή 
τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν παραβιάσεων και την λήψη των διορθωτικών 
ενεργειών 

Επιτροπή Ελέγχου Είναι αρμόδια να λαμβάνει τυχόν καταγγελίες ή ερωτήσεις σε θέματα 
Δεοντολογίας και Σύγκρουσης Συμφερόντων και να επανεξετάζει το παρόν 
κείμενο και να το προσαρμόζει όπου χρειάζεται.  Επίσης ενισχύει την εφαρμογή 
και παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εμπλεκομένων με τον Κώδικα, με 
την διασφάλιση ενός κατάλληλου Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης και 
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 

Υπεύθυνος 
Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης 

Στα πλαίσια των καθηκόντων του, ελέγχει αν ο Κώδικας ανταποκρίνεται στο 
ισχύον κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, διασφαλίζει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι 
είναι ενήμεροι με αυτόν σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο Ανθρώπινου 
Δυναμικού, διερευνά τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που 
γνωστοποιούνται σε αυτόν και παρακολουθεί τη πρόοδο τυχόν διορθωτικών 
ενεργειών εάν απαιτούνται. 

Εσωτερικός 
Ελεγκτής  

Είναι αρμόδιος να εξετάσει ότι τον παρόν κείμενο είναι αποδοτικό και 
αποτελεσματικό για την επίτευξη του σκοπού για το οποίο συντάχθηκε. Επίσης, 
είναι υπεύθυνος για τη διερεύνηση πιθανών παραβιάσεων σε περίπτωση που οι 
πιθανές περιπτώσεις φθάνουν στον Εσωτερικό Ελεγκτή ως μορφή καταγγελίας 
ή σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου. 

Προϊστάμενος 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Διασφαλίζει ότι όλοι οι νεοπροσληφθέντες συμμετέχουν κατά τη διάρκεια της 
Διαδικασίας Ένταξης τους στην Εταιρεία, σε ένα επίπεδο εκπαίδευσης σχετικά 
με τον Κώδικα Ηθικής, Δεοντολογίας και Σύγκρουσης Συμφερόντων. Ακόμα, 
παρακολουθεί την πρόοδο αποδοχής και αναγνώρισης, μέσω σχετικών 
αναφορών και είναι αρμόδιος να διασφαλίζει σε περιοδική βάση, ότι 
πραγματοποιείται σχετική εκστρατεία υπενθύμισης των όσων ορίζονται στο 
παρόν. 
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Υπεύθυνος Αρμοδιότητες 
Εμπλεκόμενοι  Μέλη Δ.Σ., Διευθυντές, Στελέχη, Υπάλληλοι ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος που 

εκπροσωπεί την Εταιρεία, καθώς και συνεργάτες της εταιρείας) πρέπει να 
διαβάσουν και να κατανοήσουν τον Κώδικα και να συμμορφώνονται με αυτόν 
κατά γράμμα. Η άγνοια του δεν απαλλάσσει κανέναν από τις απαίτησής του. 

 
 

4. 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 
- Κάνουμε σφαιρική θεώρηση των πραγμάτων 
- Ενεργούμε προληπτικά και όχι θεραπευτικά 
- Αναζητούμε συνεχώς ευκαιρίες για ατομική και ομαδική βελτίωση 

 



ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ, ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
 

Σελίδα 7 από 27 
 

5. Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας Εργαζομένων /Συνεργατών 
 

5.1. 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.  
 
 

5.2. Καταπολέμηση Διαφθοράς 
 
Για την Εταιρεία 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 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  δεν είναι αποδεκτή από την Εταιρεία. 
 
Επιπλέον, σχετικά με θέματα δωροδοκίας, κανείς δεν μπορεί, άμεσα ή έμμεσα, να απαιτήσει 
ή να αποδεχτεί, να προσφέρει ή να δώσει οποιοδήποτε είδος δωροδοκίας, ή άλλου 
παράνομου ή ανήθικου οφέλους σε εργαζομένους ή άλλους εκπροσώπους ή συνεργάτες της 
Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου.  
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Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην Επιτροπή Ελέγχου. 
Φυσικά, η απαγόρευση δωροδοκίας ισχύει και για τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό της 
Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων και συμβούλων.  
 
Παρακάτω, μπορούμε να δούμε παραδείγματα του κώδικα στην πραγματική ζωή: 
 
Η κατάσταση: Εργαζόμενος στο Τμήμα Marketing και Δημοσίων Σχέσεων παρατήρησε ένα 
αρνητικό άρθρο για την Εταιρεία στο διαδίκτυο και πρότεινε να αφαιρεθεί, προσφέροντας 
1.000€ για μία τέτοια ενέργεια. 
Η απόφαση: Αυτό ήταν δωροδοκία. Ήταν παραβίαση του Κώδικα. 
 
Η κατάσταση: Ένας εργαζόμενος για να διασφαλίσει ότι η σύνδεση νερού θα εγκαθίστατο 
εγκαίρως σε ένα υποκατάστημα της Εταιρείας, σκέφτεται να πληρώσει 50€ στον υπάλληλο 
της εταιρείας παροχής νερού. Είναι θεμιτή μια τέτοια ενέργεια; 
Η απόφαση: Όχι. Δεν πραγματοποιούμε οποιασδήποτε μορφής πληρωμή διευκόλυνσης, 
ακόμη και αν αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε εμπορικές καθυστερήσεις, όπως για παράδειγμα 
πληρωμή μικρού ποσού προκειμένου να διεκπεραιωθεί ταχύτερα αίτηση της εταιρείας σε 
Δημόσια Αρχή. 

Η κατάσταση: Επιτρέπεται εργαζόμενος να πάρει ένα κυβερνητικό στέλεχος για 
μεσημεριανό γεύμα; 
Η απόφαση: Η Εταιρεία δεν αντιτίθεται στις κατάλληλες επιχειρηματικές συναντήσεις με 
κυβερνητικά στελέχη, για να συζητήσουν νόμιμα αμοιβαία επιχειρηματικά ζητήματα. 
Ωστόσο, δεν θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η δικαιολογία μιας τέτοιας «επαγγελματικής 
συνάντησης» για την παροχή υπερβολικής ψυχαγωγίας για σκοπούς απόκτησης ειδικής 
μεταχείρισης για την Εταιρεία. H Revoil απέχει από οποιαδήποτε πράξη χρηματοδότησης 
πολιτικής δραστηριότητας. 

 

5.3. Ξέπλυμα χρήματος 
 

Η Εταιρεία κάνει συναλλαγές μόνο με αξιόπιστους επιχειρηματικούς εταίρους που 
εμπλέκονται σε νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες και των οποίων τα κεφάλαια 
προέρχονται από νόμιμες πηγές. Η Εταιρεία θεωρεί ότι άτομα που εμπλέκονται σε 
εγκληματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, μπορούν να 
προσπαθήσουν να κρύψουν τα έσοδα των εγκλημάτων τους ή να προσπαθήσουν αυτά τα 
έσοδα να φαίνονται νόμιμα, ξεπλένοντας τα μέσω μιας νόμιμης επιχείρησης. Με αποτέλεσμα, 
η ακεραιότητα και η φήμη της εταιρείας μπορεί να υποστούν σοβαρές ζημιές εάν δεν 
εντοπιστούν οι σχέσεις και οι συναλλαγές με τους πελάτες αυτούς.  
 
Εάν υπάρχει κάποια υποψία ή απορία σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, θα πρέπει να  υποβληθούν χωρίς καθυστέρηση οι ανησυχίες και οι 
ερωτήσεις στην Επιτροπή Ελέγχου. 
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6. Κώδικας Μεταξύ των Εργαζομένων της Εταιρείας 
 

6.1. 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 Εταιρείας.  
 
 

6.2. Διακρίσεις και παρενόχληση 
 

H Revoil προσλαμβάνει, αξιολογεί και διοικεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται 
διακρίσεις μεταξύ των εργαζομένων της Εταιρείας, 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 Εταιρεία 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.  
 
 

6.3. Χρήση αλκοόλ και ουσιών 
 
Η Εταιρεία δεσμεύεται να διατηρεί ένα ασφαλές περιβάλλον χωρίς αλκοόλ και ουσίες για 
όλους τους εργαζομένους και επισκέπτες της. Απαγορεύεται η χρήση ή η εργασία υπό την 
επήρεια ουσιών ή αλκοόλ, στα γραφεία και εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή κατά τη χρήση 
οχημάτων της Εταιρείας. 
 

6.4. Προσωπικές σχέσεις μεταξύ εργαζομένων   
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων για ελεύθερο 

συσχετισμό με όσους συναντούν στο περιβάλλον εργασίας τους, ενώ παράλληλα θεσπίζει 

επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την 

καταστολή τυχόν καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων ή διακρίσεων. Συνεπώς, με τον 

παρόν, τονίζεται ότι επιβάλλεται να χρησιμοποιείται η κρίση όλων των εργαζομένων, ούτως 

ώστε να διασφαλίζεται κάθε φορά, ότι οι εν λόγω σχέσεις δεν επηρεάζουν αρνητικά την 

απόδοση στην εργασία, την ικανότητα επίβλεψης και ελέγχου άλλων εργαζομένων, ή το ίδιο 

το περιβάλλον εργασίας. 
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Η Εταιρεία θεσπίζει κανόνες έτσι ώστε να προλάβει και να καταστείλει τον κίνδυνο, όπου 

τυχόν επαγγελματικές σχέσεις με μέλη της οικογενείας, συντρόφους ή/και στενούς φίλους 

μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή να αφήσουν σχετικές 

υπόνοιες, δημιουργώντας έτσι κλίμα αμφισβήτησης σε αποφάσεις και ενέργειες των 

εργαζομένων. 

Κάθε συμπεριφορά εντός του χώρου εργασίας που προκύπτει από συναισθηματική σχέση ή 

φιλία μεταξύ των εργαζομένων, μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλη, εφόσον από αυτή 

δημιουργούνται υπόνοιες άνισης μεταχείρισης εργαζομένων. 

Ως εκ τούτου και για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων που μπορεί να επηρεάσουν 

την κρίση και τις ενέργειες των εργαζομένων, η εταιρεία δεν επιτρέπει τη συμμετοχή 

εργαζομένων στην πρόσληψη, επίβλεψη και διοίκηση συγγενή ή συντρόφου και εν γένει τη 

μεροληψία, τη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων και την παροχή εμπιστευτικών 

πληροφοριών υπό την επιρροή ή λόγω των ανωτέρω σχέσεων. 

Εργαζόμενοι που εντός του εργασιακού χώρου διατηρούν ερωτικές σχέσεις ή έχουν 

συγγενικούς δεσμούς, πρέπει να ενημερώνουν άμεσα το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 

ούτως ώστε να ληφθούν σχετικές ενέργειες, όπως είναι για παράδειγμα η μετακίνηση του 

ενός εκ των δυο εργαζομένων.   

Κάθε εργαζόμενος ο οποίος γνωρίζει ή έχει στοιχεία ύπαρξης των ανωτέρων σχέσεων μεταξύ 

των εργαζομένων της Εταιρείας, μπορεί να γνωστοποιεί τα στοιχεία αυτά στην Εταιρεία, 

χρησιμοποιώντας τα κανάλια αναφοράς που θεσπίζονται στον Κώδικα. 

Παραδείγματα του κώδικα στην πραγματική ζωή: 

Η κατάσταση: Ένας πωλητής της Εταιρείας συνάπτει σχέσεις με την υπεύθυνη Πιστωτικού 

Ελέγχου, που χειρίζεται πελάτες στο πελατολόγιο του πωλητή. Συνιστά αυτό παραβίαση του 

Κώδικα εάν δεν γνωστοποιηθεί; 

Η Απόφαση: Η συγκεκριμένη σχέση συνιστά παραβίαση του Κώδικα, γιατί ενέχει τον 

κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων και ειδικού χειρισμού των πελατών του Πωλητή από το 

τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου, προς προσωπικό όφελος του Πωλητή. Επιβάλλεται η μετακίνηση 

του ενός από τους δύο 

Η κατάσταση: Η Εταιρεία ανακοινώνει το άνοιγμα νέας θέσης στο Τμήμα Προμηθειών.  Η 

Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού έχει έναν ξάδερφο που πληρεί όλες τις προυποθέσεις για 

την κάλυψη της εν λόγω θέσης. Μπορεί να τον καλέσει για συνέντευξη και πρόσληψη στην 

θέση αυτή; 

Η Απόφαση: Όχι γιατί δεν θα υπάρχει αντικειμενική αξιολόγηση του συγγενή αυτού έναντι 

λοιπών υποψηφίων. 
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7. Κώδικας Μεταξύ των Εργαζομένων και της Εταιρείας 
 

7.1. Υγιεινή και Ασφάλεια 
 
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 και σε κάθε συναλλασσόμενο. 
 

7.2. Αξιολόγηση και Ανάπτυξη Εργαζομένων 
 
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.  
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μορφής καταναγκαστικής και παιδικής εργασίας. 
 
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. 
 

 
7.3. Διαχείριση πληροφοριών  
 

Καθώς η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπόκειται σε συγκεκριμένους 
κανονισμούς σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, που θα μπορούσε να επηρεάσει 
την πορεία της μετοχής της. Η Εταιρεία διαθέτει διαδικασίες για τη διαχείριση μιας 
προνομιακής πληροφορίας και τη διάχυσή της στο κοινό. 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.  
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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 Εταιρεία. 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. 
 

7.4. 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, για ίδιο όφελος ή για να εξυπηρετήσουν σκοπούς άσχετους με τις 
υπηρεσιακές ανάγκες. 
 
Επίσης η χρήση του διαδικτύου πρέπει να γίνεται μόνο για υπηρεσιακούς λόγους χωρίς να 
θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των συστημάτων της Εταιρείας. 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.  
 
 

8. Κώδικας Μεταξύ της Εταιρείας και της Κοινότητας / Περιβάλλοντος 
 

8.1. 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 Εταιρεία διασφαλίζει τους 
χώρους των Εγκαταστάσεών της, στους οποίους φορτώνουν καθημερινά δεκάδες 
βυτιοφόρων, μέσω κλειστών συστημάτων (σωληνογραμμών μήκους αρκετών χιλιομέτρων).  
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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 Εταιρείας 
(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 Εταιρείας 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. 
 
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. 
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8.2. Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 
 
Η ακεραιότητα των οικονομικών αναφορών είναι κρίσιμη για τη διοίκηση της Εταιρείας 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 Εταιρεία 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.  
 

8.3. Εταιρικοί κανόνες για την επικοινωνία στα κοινωνικά δίκτυα 
 
Κάθε εργαζόμενος της Εταιρείας εκπροσωπεί την Εταιρεία, έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάει ότι 

οτιδήποτε δημοσιεύει στο Διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κακή συμπεριφορά ή να 

βλάψει την καλή εικόνα της Εταιρείας. Πρέπει να γίνεται αντιληπτό ότι ο τρόπος που 

παρουσιάζει εργαζόμενος τον εαυτό του στα κοινωνικά δίκτυα δεν αντανακλά μόνο τη δική 

του εικόνα αλλά και αυτή της Εταιρείας. 

Πιο αναλυτικά: 
 
• Όταν συζητάει εργαζόμενος θέματα που σχετίζονται με την Εταιρεία σε κοινωνικά δίκτυα,  

ταυτοποιεί τον εαυτό του με το όνομά του και μόνο όταν είναι απαραίτητο, αναφέρει τον 
τίτλο εργασίας του στην Εταιρεία. Υπάρχουν στελέχη που εκ της θέσεως τους και των 
αρμοδιοτήτων τους είναι επίσημοι εκπρόσωποι της Εταιρείας. Εάν ο εργαζόμενος δεν είναι 
ένας από αυτούς, είναι σαφές ότι μοιράζεται μόνο την προσωπική του άποψή και όχι 
αυτήν της Εταιρείας. 

• Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κάποιος που αναγνωρίζει τον εαυτό του ως εργαζόμενο της 
Εταιρείας είναι πιθανό άλλα άτομα να τον συνδέσουν με τον εργοδότη του. Βεβαιώνεται 
ότι το περιεχόμενο των προφίλ κοινωνικού δικτύου του είναι συνεπές με τον τρόπο που 
θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του σε πελάτες και συναδέλφους. Σέβεται το κοινό με το 
οποίο επικοινωνεί στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν χρησιμοποιεί προσβολές βάσει της 
εθνικότητας, προσωπικές επιθέσεις ή άσεμνες εκφράσεις. Η συμπεριφορά κοινωνικής 
δικτύωσης δεν πρέπει να διαφέρει από τη συμπεριφορά του στο εργασιακό του 
περιβάλλον. 

• Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό - δεν ξεχνάει τις καθημερινές του εργασίες λόγω 
του αντίκτυπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

• Η Διοίκηση καθορίζει την εξωτερική της επικοινωνία, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και κανονισμούς (π.χ. δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων) και επιλέγει 
κατάλληλες μεθόδους επικοινωνίας των στοιχείων αυτών. 
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• Όλες οι επίσημες ανακοινώσεις, δημόσιες δηλώσεις, δελτία τύπου και συνεντεύξεις 
οποιουδήποτε είδους, καθώς και οι συμμετοχές σε εκδηλώσεις, στρογγυλά τραπέζια, 
σεμινάρια και παρουσιάσεις θα συντονίζονται και θα κοινοποιούνται αποκλειστικά, μέσω 
των αρμοδίων τμημάτων. 

• Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση πληροφοριών σχετικών με τη δραστηριότητα της εταιρείας, 
οι οποίες έχουν περιέλθει σε γνώση εργαζομένου στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων 
του ούτε μπορεί να διατυπώνει εργαζόμενος δημόσιες θέσεις – απόψεις σχετικά με τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες ή με διαδικασίες της εταιρείας, χωρίς την προηγούμενη 
σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας. 

• Δεν επιτρέπεται η διατύπωση προσβλητικών ή ανάρμοστων σχολίων για την Εταιρεία ή  
για συναδέλφους ή συνεργάτες.  

• Δεν επιτρέπεται η χρήση εντύπων ή ηλεκτρονικών μέσων που φέρουν το σήμα της 
Εταιρείας για τη γνωστοποίηση προσωπικών απόψεων ή δραστηριοτήτων.  

• Τα αιτήματα των αρχών για πληροφορίες πρέπει να γίνονται αποδεκτά μετά την 
ειδοποίηση του αντίστοιχου Επικεφαλή Διεύθυνσης και μετά την παραλαβή των οδηγιών 
του. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να αποκρύπτουν, να καταστρέφουν ή να τροποποιούν 
οποιαδήποτε έγγραφα, να κάνουν παραπλανητικές ή ψευδείς δηλώσεις σε οποιονδήποτε 
εκπρόσωπο των αρχών ή να προκαλούν άλλο άτομο το ίδιο. 

• Σε περίπτωση έρευνας από αρμόδιες αρχές (π.χ. εφορία, ΕΦΚΑ) - μέσω τηλεφώνου, 
ταχυδρομείου ή προσωπικής επίσκεψης - ένας εργαζόμενος της Εταιρείας πρέπει να 
επικοινωνήσει άμεσα με τον Επικεφαλή Διεύθυνσης. 

 
Παρακάτω, μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα του κώδικα στην πραγματική 
ζωή: 
 
Η κατάσταση: Μία εργαζόμενη στην Διεύθυνση Marketing ετοιμάζει μια παρουσίαση για 
μια νέα εταιρική προώθηση. Είναι ενθουσιασμένη για το σχέδιο και θέλει να το συζητήσει με 
έναν φίλο της εκτός της Εταιρείας. Δεν είναι σίγουρη αν αυτό θα ήταν παραβίαση του 
Κώδικα, οπότε ελέγχει με τον προϊστάμενό της. 
Η απόφαση: Είναι καλό που έλεγξε. Η κοινή χρήση μη δημόσιων πληροφοριών αποτελεί 
παραβίαση του Κώδικα, ακόμη και αν ο παραλήπτης δεν εργάζεται για ανταγωνιστή, πελάτη 
ή προμηθευτή. 
 

 

8.4. Επικοινωνία με Αρχές, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Άλλα 
 
Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η επικοινωνία προς τα έξω 
διέπεται από αυστηρούς κανόνες καθώς τυχών ανεπιβεβαίωτες, αναληθείς πληροφορίες 
δύναται να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής.  
 
Η επικοινωνία σε ότι αφορά τις Αρχές (Χρηματιστηριακές, Εποπτικές, Φορολογικές, 
δικαστικές κλπ) γίνεται πάντα από στελέχη τα οποία εκ της θέσης τους έχουν την ευθύνη 
της πληροφόρησης (Νομικό τμήμα, Οικονομικό, Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων κλπ). Σε 
ότι αφορά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης η Επικοινωνία γίνεται από το τμήμα Δημοσίων 
Σχέσεων και για θέματα Οικονομικής-Χρηματιστηριακής φύσεως από το Τμήμα Επενδυτικών 
Σχέσεων. Εξυπακούεται ότι την Εταιρεία μπορούν να εκπροσωπήσουν ανώτατα στελέχη με 
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κυριότερα τον Εμπορικό Διευθυντή, τον Οικονομικό Διευθυντή και πρωτίστως τον Πρόεδρο 
της Εταιρείας και το Διευθύνοντα Σύμβουλο.         
 
 

9. 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.  
 
Ουσιαστικός κίνδυνος ζημίας των συμφερόντων της Εταιρείας και των πελατών της είναι 
δυνατό να ανακύψει όταν η Εταιρεία ή τα συνδεδεμένα άμεσα ή έμμεσα με την Εταιρεία 
πρόσωπα σύμφωνα με τα ΔΛΠ 24 ή ένας υπάλληλος ή μια ομάδα υπαλλήλων της Εταιρείας:  
 
▪  είναι πιθανό να αποκομίσει οικονομικό όφελος ή να αποφύγει οικονομική ζημία σε βάρος 
πελάτη,  
 
▪  έχει διαφορετικό συμφέρον από το συμφέρον του πελάτη αναφορικά με την έκβαση μιας 
υπηρεσίας που παρέχεται στον πελάτη ή μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται για 
λογαριασμό́ του πελάτη,  
 
▪  έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συμφέροντα άλλου πελάτη ή άλλης ομάδας 
πελατών σε βάρος των συμφερόντων του πελάτη,  
 

▪  ασκεί την ίδια επιχειρηματική́ δραστηριότητα με τον πελάτη,  
 
▪   λαμβάνει ή θα λάβει από πρόσωπο διαφορετικό από τον πελάτη αντιπαροχή που σχετίζεται 
με την υπηρεσία που παρέχεται στον πελάτη, υπό μορφή χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών, 
πέραν της συνήθους αμοιβής ή προμήθειας που προβλέπονται για την παροχή της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας.  
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9.1. Γενικές αρχές Πρόληψης και Αποτροπής Σύγκρουσης Συμφερόντων 
 
Συγκρούσεις συμφερόντων μπορεί να προκύψουν οποτεδήποτε όταν τα προσωπικά 
συμφέροντα των εμπλεκομένων ενδέχεται να ωφεληθούν, εάν οι αποφάσεις ή οι ενέργειες 
που λαμβάνονται υπερτερούν των συμφερόντων της Εταιρείας.  Προκύπτουν επίσης όταν 
ένα άτομο επιλέγει προσωπικά κέρδη έναντι των καθηκόντων του, σε έναν οργανισμό στον 
οποίο είναι ενδιαφερόμενος, ή εκμεταλλεύεται τη συνεργασία του για προσωπικό κέρδος με 
κάποιο τρόπο. 
 
Πιο συγκεκριμένα, τα εξωτερικά επιχειρηματικά συμφέροντα με τους προμηθευτές, πελάτες 
ή ανταγωνιστές της Εταιρείας είναι μια ιδιαίτερη αιτία ανησυχίας. Η ύπαρξη εξωτερικών 
επιχειρηματικών συμφερόντων που επηρεάζουν την υποχρέωσή των εργαζομένων να 
αφιερώσουν τον απαιτούμενο χρόνο και την προσοχή τους στις εργασιακές τους ευθύνες, 
μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων, για αυτό είναι πολύ σημαντικό να 
ακολουθούνται πάντα οι παρακάτω γενικές αρχές: 

 
• Αποφυγή καταστάσεων όπου τα προσωπικά συμφέροντα του εργαζομένου παρεμβαίνουν 

ή φαίνεται να παρεμβαίνουν στην κρίση του ενώ ενεργεί προς το καλύτερο συμφέρον της 
Εταιρείας. 
 

• Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων προς το συμφέρον της Εταιρείας, χωρίς προσωπικές ή 
εξωτερικές επιρροές.  

 
• Εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο. 

 
• Εάν εργαζόμενος έχει οικονομικό συμφέρον σε οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ της 

Εταιρείας και τρίτου μέρους - ακόμη και έμμεσο συμφέρον μέσω, για παράδειγμα, μέλους 
της οικογένειας – τότε αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί στον άμεσα προϊστάμενο και να 
εγκριθεί πριν από τη συναλλαγή. Εάν πρόκειται για Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού 
Συμβουλίου, πρέπει να λάβει έγκριση από την Επιτροπή Ελέγχου. 
 

• Εάν εργαζόμενος έχει οικονομικό συμφέρον με έναν προμηθευτή ή πελάτη μόνο επειδή 
κάποιος στην οικογένειά του εργάζεται εκεί, τότε δεν χρειάζεται να ζητήσει προηγούμενη 
γραπτή έγκριση, εκτός εάν εκείνος και το μέλος της οικογένειάς του ασχοληθεί προσωπικά 
με τη σχέση μεταξύ της Εταιρείας και του συγκεκριμένου τρίτου. Έγκριση λαμβάνεται 
έπειτα από σχετική γνωστοποίηση, όταν απαιτείται. 

 
• Εάν εργαζόμενος θέλει να υπηρετήσει ως διευθυντής ή στέλεχος ή σύμβουλος σε μια 

εξωτερική επιχείρηση, τότε αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Ελέγχου και να 
εγκριθεί, πριν την έναρξη συνεργασίας. Εάν η σχέση συνεργασίας του με την εν λόγω 
επιχείρηση αλλάξει ή οι συνθήκες της εξωτερικής επιχείρησης αλλάξουν σημαντικά, πρέπει 
να ζητήσετε εκ νέου έγκριση. 

 
• Εργαζόμενοι ή στελέχη της Εταιρείας δεν επιτρέπεται να αναπτύσσουν δραστηριότητα ή 

να αναλαμβάνουν απασχόληση, η οποία ανταγωνίζεται τα συμφέροντα της Εταιρείας, θα 
μπορούσε να παρεμποδίσει τις αρμοδιότητές τους στην Εταιρεία ή να αποβεί επιζήμια για 
αυτήν με κάποιον άλλο τρόπο.  
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9.2. Εντοπισμός και Καταστολή Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων 
 
Είναι αρκετά προφανές ότι πιθανές καταστάσεις Σύγκρουσης Συμφερόντων πρέπει να 
εντοπίζονται έγκαιρα.  Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι επιβλέπεται ο εργαζόμενος ή κάποιος 
που έχει στενή προσωπική σχέση μαζί του (η άμεση οικογένειά του, π.χ. σύζυγος, παιδί, 
αδέλφια, γονέας). Ούτε όμως μπορεί ο εργαζόμενος να συμμετάσχει για παράδειγμα στη 
διαδικασία επιλογής συνεργασίας ή να επιβλέπει τη σχέση της Εταιρείας με μία άλλη εταιρεία, 
εάν απασχολεί κάποιον με τον οποίο υπάρχει τόσο στενή προσωπική σχέση. Φυσικά, η 
σύγκρουση συμφερόντων ισχύει επίσης για όλους τους επιχειρηματικούς εταίρους της 
Εταιρείας. Η σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει σε κάθε περίσταση όπου το προσωπικό 
συμφέρον ενός ατόμου παρεμβαίνει στα συμφέροντα της Εταιρείας.  
 
Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα ότι ο συνεργάτης της Εταιρείας θα πρέπει να 
αποκαλύψει οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, η οποία μπορεί να προκύψει 
οποτεδήποτε τα προσωπικά τους συμφέροντα ενδέχεται να επωφεληθούν από τις ενέργειες 
ή την επιρροή τους μέσω της συνεργασίας τους με την Εταιρεία. Μια τέτοια σύγκρουση 
συμβαίνει όταν μια εταιρεία ή ένα άτομο έχει κεκτημένο συμφέρον - όπως χρήματα, 
κατάσταση, γνώση, σχέσεις ή φήμη - που θέτει υπό αμφισβήτηση εάν οι πράξεις, η κρίση ή 
/ και η λήψη αποφάσεών τους μπορεί να είναι αμερόληπτες. 
 
Οι συγκρούσεις συμφερόντων είναι πιο επιζήμιες όταν δεν αποκαλύπτονται, οπότε αν 
κάποιος βρεθεί σε μια γκρίζα περιοχή είναι συνήθως καλύτερο να γίνει λάθος από την πλευρά 
της αποκάλυψης. Μέρος της λογικής εδώ είναι ότι οι Συγκρούσεις Συμφερόντων, μόλις 
αποκαλυφθούν, μπορούν να διαχειριστούν κατάλληλα. Έτσι, εάν γίνουν σωστές 
γνωστοποιήσεις, τότε μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο ή άλλος μηχανισμός για την 
ελαχιστοποίηση ή ακόμη και την εξάλειψη της πιθανότητας βλάβης ή της ανήθικης ή 
παράνομης συμπεριφοράς. 
 
Παρακάτω, μπορούμε να δούμε παραδείγματα του κώδικα στην πραγματική ζωή: 
 
Η κατάσταση: Ένας δυνητικός προμηθευτής διατηρεί σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον σε 
μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ίδιο χώρο ή ανταγωνίζεται την Revoil. Ο 
προμηθευτής δεν αποκαλύπτει αυτές τις πληροφορίες, αλλά το ανακαλύπτει ο Υπεύθυνος 
προμηθειών. 
Η απόφαση: Ο Υπεύθυνος προμηθειών απορρίπτει τη συνεργασία της Εταιρείας με τον 
συγκεκριμένο δυνητικό προμηθευτή, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές ζημιές από 
καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων και επειδή ο δυνητικός προμηθευτής, δεν 
συμμορφώθηκε με τον Κώδικα της Εταιρείας, αποκαλύπτοντας την πιθανή Σύγκρουση 
Συμφερόντων. 
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Η κατάσταση: Ένας Προϊστάμενος Πωλήσεων επιθυμεί την αγορά μετοχών σε μια εταιρεία 
ενέργειας, η οποία είναι πελάτης του. Ρωτά τον διευθυντή του εάν παραβιάζει τον Κώδικα. 
Η απόφαση: Ο διευθυντής του ερευνά το ζήτημα και τον συμβουλεύει ότι θα ήταν 
παραβίαση του Κώδικα να επενδύσει στην επιχείρηση του πελάτη χωρίς έγκριση. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι ο Προϊστάμενος Πωλήσεων έχει διακριτική ευχέρεια στην 
αντιμετώπιση αυτού του πελάτη. Μπορεί να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν οι πελάτες 
όταν ένας εργαζόμενος έχει προσωπικό οικονομικό συμφέρον. 
 
Η κατάσταση: Ένας πωλητής εξυπηρετεί μια αλυσίδα που ανήκει στον ξάδελφο του. Ο 
πωλητής αναρωτιέται αν αυτή η σχέση απαιτεί ειδική δράση. 
Η απόφαση: Ναι, απαιτεί ειδική δράση. Όλοι οι πελάτες πρέπει να αντιμετωπίζονται δίκαια 
και ειλικρινά. Ακόμα και αν η αλυσίδα του ξαδέλφου δεν λαμβάνει προνομιακή μεταχείριση, 
η σχέση θα μπορούσε να δώσει την εμφάνιση μιας τέτοιας μεταχείρισης. Ο πωλητής πρέπει 
να ενημερώσει τον Διευθυντή του για τη σχέση και εκείνος να αποφασίσει να τοποθετήσει 
έναν διαφορετικό πωλητή σε αυτόν τον πελάτη. 
 
 

9.2.1. Δώρα και Ψυχαγωγία 
 

Σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με δώρα ή ψυχαγωγία, είναι ευθύνη του εργαζομένου της 
Εταιρείας να κρίνει και να αξιολογήσει σωστά. Προκειμένου να είναι ανεξάρτητος και 
αντικειμενικός κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο εργαζόμενος της Εταιρείας δεν 
πρέπει να δίνει ή να δέχεται δώρα, ψυχαγωγία ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό όφελος ή 
προνόμιο, που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τα επίσημα καθήκοντα 
και ευθύνες του. Ο μόνος αποδεκτός σκοπός των δώρων και της ψυχαγωγίας είναι η 
δημιουργία καλής θέλησης ή η ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων. 
 
Μέτριας αξίας, ορίζεται ένα δώρο ή ψυχαγωγία αποτιμώντας τη λιανική αξία κατά τον χρόνο 
αποδοχής σε 150 ευρώ ή λιγότερο. 
 
Ένα δώρο μπορεί να είναι οποιασδήποτε αξίας, χωρίς να περιορίζεται σε ενσώματα ή άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, υπηρεσίες ή οφέλη, εκπτώσεις, εμβάσματα, αποπληρωμή χρέους κ.λπ. 
που ο εργαζόμενος ή κάποιος στην οικογένεια του ή άτομο με το οποίο έχει στενές 
προσωπικές σχέσεις, έδωσε ή έλαβε. 
 
Ενώ η ψυχαγωγία περιλαμβάνει γεύματα, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που 
παρακολουθεί κάποιος με έναν πελάτη/προμηθευτή/συνεργάτη κλπ. Εάν δεν παρευρεθεί 
στην εν λόγω εκδήλωση, τα εισιτήρια για μια τέτοια εκδήλωση δεν είναι ψυχαγωγία, αλλά 
«δώρα» που υπόκεινται στους περιορισμούς δώρων στον παρόντα Κώδικα. 
 
Σε αντίθετη περίπτωση ένα δώρο μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
• Όταν οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν δώρα σε τακτική ή συχνή βάση από την ίδια πηγή. 
• Όταν ένας εργαζόμενος της Εταιρείας ή ένα μέλος της οικογένειάς του αποδεχτεί και 

διατηρεί δώρα μέτριας αξίας. Εάν η αξία του δώρου είναι σύμφωνη με τις αποδεκτές 
επιχειρηματικές πρακτικές και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει ακατάλληλα την 
καλή επιχειρηματική κρίση του εργαζομένου. Γενικότερα επιτρέπονται τα δώρα μικρής 
αξίας που δίνονται κατά τα συνήθη επιχειρηματική ήθη και αποτελούν εκδήλωση 
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κοινωνικής ευπρέπειας (π.χ.: καλάθι ποτών, λουλούδια). Ο εργαζόμενος της Εταιρείας 
είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό ότι ένα δώρο έχει μέτρια αξία κατά τη στιγμή της 
αποδοχής. 

• Όταν ένας εργαζόμενος της Εταιρείας ή ένα μέλος της οικογένειάς του στο οποίο έχει 
προσφερθεί ένα δώρο ή ψυχαγωγία υπερβαίνει τη μέτρια τιμή πρέπει να το αποδεχτεί, 
μόνο σε περιπτώσεις όπου η μη αποδοχή ή η άρνησή της θα προκαλούσε αμηχανία ή θα 
επηρέαζε με άλλο τρόπο τη σχέση με τον δωρητή δώρων. Σε τέτοιες περιπτώσεις το 
δώρο θεωρείται ότι έγινε αποδεκτό εκ μέρους της Εταιρείας και, μετά την αποδοχή του, 
θα γίνει ιδιοκτησία της Εταιρείας και θα δωριστεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή θα 
διανεμηθεί στο προσωπικό μέσω κλήρωσης. 

 
Σε αντίθετη περίπτωση η ψυχαγωγία μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
• Όταν οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να παρευρίσκονται σε τακτική ή συχνή βάση σε 

εκδηλώσεις ψυχαγωγίας με τα ίδια εμπλεκόμενα άτομα. 
• Όταν προσφέρεται και γίνεται αποδεκτή κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης σε 

μέτρια αξία.  
• Όταν προϋποθέτει την συμμετοχή εργαζομένου και άλλου εμπλεκόμενου και δημιουργεί 

ευκαιρία συζήτησης θεμάτων συνεργασίας προς το συμφέρον της Εταιρείας. 
 
Παρακάτω, μπορούμε να δούμε παραδείγματα του κώδικα στην πραγματική ζωή: 
 

Η κατάσταση: Ένα στέλεχος της Εμπορικής Διεύθυνσης έπαιξε σε ένα τουρνουά τένις που 
οργάνωσε προμηθευτής της Εταιρείας. Κέρδισε το τουρνουά και αποδέχθηκε το βραβείο - 
μια κρουαζιέρα στην Μεσόγειο. Καλά έκανε; 
Η απόφαση: Είναι αποδεκτό να διατηρηθεί το βραβείο, καθώς απονεμήθηκε ως μέρος μιας 
νόμιμης ικανότητας ή τύχης, και ένας μεγάλος αριθμός ατόμων συμμετείχαν στο τουρνουά. 
 
Η κατάσταση: Ένας στέλεχος του Τεχνικού Τμήματος επιβλέπει έναν εργολάβο που κάνει 
εργασίες ανακαίνισης στα γραφεία της Εταιρείας. Ο ανάδοχος προτείνει ότι επειδή έχει 
επιπλέον χρόνο, θα μπορούσε να κάνει κάποια δουλειά στο σπίτι του εργαζομένου με μεγάλη 
έκπτωση. Ο εργαζόμενος απορρίπτει την πρόταση και την αναφέρει στον Επικεφαλή του 
Τμήματος. 
Η απόφαση: Έκανε το σωστό. Ξέρει ότι αυτή είναι μια χάρη πέρα από την κοινή ευγένεια, 
διαθέσιμη μόνο επειδή προσέλαβε τον εργολάβο για ένα εταιρικό έργο. 
 

9.2.2. Ανταγωνιστικές Πρακτικές 

 
Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν για τις σχέσεις 
της με ανταγωνιστές. Απαγορεύονται αυστηρά ενέργειες αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλες 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ενώ ενθαρρύνεται ο ανταγωνισμός ποιότητας, με βάση την 
ειλικρίνεια και το σεβασμό των ανταγωνιστών.  
 
Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας πρέπει να είναι προσεκτικοί για να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες, 
οι συνεργάτες ή οι προμηθευτές δεν εκμεταλλεύονται τη σχέση τους με την Εταιρεία και ότι 
αυτά τα άτομα δεν χρησιμοποιούν το όνομα της σε σχέση με τυχόν δόλιες, ανήθικες ή 
ανέντιμες συναλλαγές ή δραστηριότητες. 
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Παρακάτω, μπορούμε να δούμε παραδείγματα του κώδικα στην πραγματική ζωή: 
 
Η κατάσταση: Ένας ανταγωνιστής προτείνει να παραστεί στέλεχος της Εταιρείας σε 
μεσημεριανό γεύμα για να συζητήσουν για την αγορά και να ευθυγραμμίσουν τη στρατηγική 
τιμολόγησης. 
Η απόφαση: Πρέπει να απορριφθεί αμέσως και να ενημερωθεί ο ανταγωνιστής, ότι υπό 
καμία περίσταση δεν υπάρχει διάθεση για συζητήσεις ευθυγράμμισης τιμών. 
 
Η κατάσταση: Ο Διευθυντής Εγκαταστάσεων αναζητά έναν προμηθευτή για την παροχή 
κατασκευαστικών εργασιών για την Εταιρεία και λαμβάνει τρεις σφραγισμένες προσφορές 
για την εργασία. Ο διευθυντής δίνει στην αγαπημένη του εταιρεία τις λεπτομέρειες των 
ανταγωνιστικών προσφορών, έτσι ώστε η εταιρεία να μπορεί να κερδίσει το έργο. 
Η απόφαση: Αυτό ήταν λάθος. Ο Διευθυντής αποκάλυψε μη δημόσιες πληροφορίες της 
εταιρείας, περιόρισε τη διαδικασία υποβολής προσφορών και εφάρμοσε πρακτική αθέμιτου 
ανταγωνισμού. 
 
 

9.2.3. Αρχή Εμπιστευτικότητας Επιχειρηματικών Δεδομένων και 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

 
Οι μη δημόσιες πληροφορίες είναι όλες οι πληροφορίες που δεν έχουν αποκαλυφθεί ή 
διατεθεί στο ευρύ κοινό. Οι μη δημόσιες πληροφορίες περιλαμβάνουν στοιχεία όπως 
οικονομικά ή τεχνικά δεδομένα, σχέδια εξαγοράς ή εκποίησης, νέα προϊόντα, εφευρέσεις ή 
εκστρατείες μάρκετινγκ, προσωπικές πληροφορίες εργαζομένων, σημαντικές συμβάσεις, 
σχέδια επέκτασης, χρηματοδοτικές συναλλαγές, αλλαγές στη διοίκηση, άλλες εταιρικές 
εξελίξεις κ.λπ. Επιπλέον, οι μη δημόσιες πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες μιας 
εταιρείας, τις χρηματοοικονομικές προοπτικές, τα ρυθμιστικά ή νομικά θέματα ή τα θέματα 
διαχείρισης ή τις πληροφορίες πελατών / προμηθευτών, συχνά θεωρούνται «εμπιστευτικές 
πληροφορίες».  
 
Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, οι εργαζόμενοι, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
μη δημόσιες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.  
Είναι σαφές, ότι θα πρέπει να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα τους, τόσο κατά τη 
διάρκεια όσο και μετά την απασχόλησή τους με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, πληροφοριών που ενδέχεται να υπονομεύσουν τη φήμη της Εταιρείας, η οποία 
ορίζεται ως εταιρικό ή επιχειρηματικό απόρρητο ή είναι ένα κατασκευαστικό μυστικό ή τα 
πνευματικά δικαιώματα του οποίου ανήκουν στην Εταιρεία. 
 
Ως εργαζόμενος κάποιος, ενδέχεται να αντιληφθεί υλικό «εμπιστευτικών πληροφοριών» - 
δηλαδή πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό και που θα μπορούσαν εύλογα να 
οδηγήσουν ένα άτομο να αγοράσει ή να πουλήσει μετοχές της Εταιρείας. Δεν πρέπει ποτέ 
να χρησιμοποιηθεί υλικό εμπιστευτικών πληροφοριών για συναλλαγές σε μετοχές ή τίτλους 
της Εταιρείας. Δεν πρέπει ποτέ να γίνει εμπόριο ή παροχή βοήθειας σε άλλους να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες που μπορεί να θεωρηθούν ως υλικό «εμπιστευτικές 
πληροφορίες». 
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Εάν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πληροφορίες είναι «εμπιστευτικές», πρέπει ο εργαζόμενος να 
συμβουλευτεί την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση ή πριν 
αποκαλύψει τέτοιες πληροφορίες. Είναι υποχρέωση να προστατεύονται οι μη δημόσιες 
πληροφορίες της Εταιρείας. Δεν μπορούν να κοινοποιηθούν αυτές τις πληροφορίες σε 
κανέναν εκτός της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας, των φίλων, 
εκτός εάν είναι απαραίτητο ως μέρος των εργασιακών ευθυνών. Αυτές οι πληροφορίες είναι 
ιδιοκτησία της Εταιρείας και δεν πρέπει να αποκαλύπτονται σε άλλους ακόμη και μετά την 
αποχώρηση από την Εταιρεία. Πρέπει επίσης να περιορίζεται η κοινή χρήση εμπιστευτικών 
πληροφοριών εντός της Εταιρείας, σε συναδέλφους που πρέπει να γνωρίζουν τέτοιες 
πληροφορίες για επιχειρηματικούς σκοπούς. 
 
Παρακάτω, μπορούμε να δούμε παραδείγματα του κώδικα στην πραγματική ζωή: 
  
Η κατάσταση: Ένας εργαζόμενος της Εταιρείας, ενημερώνεται από έναν εργαζόμενο του 
επί μακρόν πελάτη της εταιρείας (εταιρεία X), ότι η εταιρεία X πρόκειται να χρεοκοπήσει 
αλλά δεν έχει προβεί σε δημόσια ανακοίνωση. Μπορεί ο εργαζόμενος της Εταιρείας να το πει 
σε έναν φίλο του, που κατέχει μετοχές της εταιρείας X, έτσι ώστε ο φίλος του να πουλήσει 
τις μετοχές του και να μειώσει την απώλεια του; 
Η απόφαση: Όχι. Ως παραλήπτης σημαντικών μη δημόσιων πληροφοριών που σχετίζονται 
με άλλη εταιρεία, απαγορεύεται στον εργαζόμενο της Εταιρείας να διαβιβάσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες σε κάποιον άλλο που ενδέχεται να τις χρησιμοποιήσει για να διαπραγματευτεί. 
 
Η κατάσταση: Ένας εργαζόμενος στο τμήμα μηχανογράφησης έχει έναν αδερφό που θέλει 
μια λίστα με ηλεκτρονικές διευθύνσεις - email της Εταιρείας. Ο φίλος θέλει να στείλει 
προωθητικό υλικό μέσω e-mail για την επιχείρησή του στους εργαζομένους της Εταιρείας. 
Είναι σωστό να δοθεί η λίστα; 
Η απόφαση: Αυτό θα ήταν κατάχρηση των δεδομένων της Εταιρείας. Ο εργαζόμενος θα 
πρέπει να το εξηγήσει στον αδερφό του και να απορρίψει το αίτημα. 
 
 

9.2.4. Αφοσίωση και Εξωτερικές Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 
 
Τα Διευθυντικά Στελέχη συμβάλουν στην εργασιακή αφοσίωση των εργαζομένων, 
εμπνέοντας τους να εργασθούν αποτελεσματικά και αυτό διασφαλίζεται μέσα από την 
Πολιτική Προσλήψεων, Αξιολογήσεων και Εκπαίδευσης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να προσπαθούν και να επιθυμούν να εργάζονται και να 
λειτουργούν με συνέπεια, ενώ ταυτόχρονα η Εταιρεία επιβραβεύει το αποτέλεσμα των 
προσπαθειών τους σε απόδοση, αναγνώριση και επιτυχία, δημιουργώντας έτσι εργασιακό 
ήθος και αφοσίωση στο καθήκον τους. 
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Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να διατηρούν την αφοσίωση τους στην Εταιρεία κατά την 
διάρκεια εργοδότησής τους και να διασφαλίζουν ότι αφιερώνουν τον απαιτούμενο χρόνο για 
την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους.  Ωστόσο ένας εργαζόμενος δύναται να απασχοληθεί 
σε εξωτερικές επιχειρηματικές δραστηριότητες κάτω από τις εξής προϋποθέσεις: 
 
Για κέρδος: Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας πρέπει να λάβουν γραπτή έγκριση πριν αποδεχθούν 
την εξωτερική εργασία ως δεύτερη σύμβαση εργασίας, μόνο σε πιθανή περίπτωση 
σύγκρουσης συμφερόντων. 
 
Όχι για κέρδος: Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας που επιθυμούν να υπηρετήσουν σε μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό, ως εθελοντές και χωρίς αποζημίωση (για παράδειγμα, στο 
διοικητικό συμβούλιο ενός σχολείου, νοσοκομείου, συνεταιρισμού ή κοινωνικής οργάνωσης) 
δεν χρειάζεται να το γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία. Εάν προκύψει πραγματική, πιθανή ή 
αντιληπτή σύγκρουση συμφερόντων, ο εργαζόμενος της Εταιρείας  πρέπει να το αποφύγει 
και να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα περί σύγκρουσης.  
 
Παρακάτω, μπορούμε να δούμε παραδείγματα του κώδικα στην πραγματική ζωή: 
 
Η κατάσταση: Ένας εργαζόμενος της Εταιρείας ο οποίος στα πλαίσια εθελοντισμού 
συμμετέχει σε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, χρησιμοποιεί το προσωπικό του e mail στον 
εταιρικό υπολογιστή  εν ώρα εργασίας, για να ανταποκρίνεται στις εθελοντικές του 
υποχρεώσεις. Είναι αυτό αποδεκτό; 
Η απόφαση: Όχι δεν είναι και θεωρείται παραβίαση του Κώδικα. Θα πρέπει να περιορίσει 
τη χρήση της τεχνολογίας της Εταιρείας για εταιρικά θέματα μόνο, όπως επίσης η εθελοντική 
εργασία δεν θα πρέπει να προσφέρεται κατά το εργασιακό του ωράριο στην Εταιρεία. 
 
Επιπλέον, οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε φορείς διαχείρισης, εποπτείας ή 
ελέγχου εταιρειών που είναι ανταγωνιστές της Εταιρείας και δεν πρέπει να συνάπτουν 
συμβάσεις ή να συμμετέχουν σε εταιρείες ως μέτοχοι, διαχειριστές, συνεργάτες ή σύμβουλοι, 
όταν η δραστηριότητα αυτών των εταιρειών είναι ανταγωνιστική έναντι της Εταιρείας, προς 
αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης Συμφερόντων.  
 
 

9.3. Γνωστοποίηση καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων 
 
Ένα σημαντικό θέμα είναι η γνωστοποίηση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων. 
Πιο αναλυτικά, συναλλαγές που αφορούν την Εταιρεία και ένα μέλος της άμεσης οικογένειας 
εργαζομένου της, (π.χ. σύζυγος, παιδί, αδελφός, γονέας) ή ένα άτομο που έχει στενή 
προσωπική σχέση με τον εργαζόμενό της, πρέπει να γνωστοποιηθεί αρχικά στον 
προϊστάμενό του και έπειτα στον Επικεφαλή Διεύθυνσης, για να προσδιορίσει εάν η 
συναλλαγή δημιουργεί πιθανή ή πραγματική σύγκρουση συμφερόντων.  
 
Όλες οι πιθανές ή επιβεβαιωμένες περιπτώσεις Σύγκρουσης Συμφερόντων πρέπει να 
αναφέρονται στην Επιτροπή Ελέγχου για περαιτέρω αξιολόγηση και ενέργειες καταστολής 
καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων. 
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10. Συμμόρφωση, Παρακολούθηση και Αναφορές παραβίασης του 
Κώδικα 

 

10.1. Συμμόρφωση με τον Κώδικα 
 
Κάθε λειτουργική μονάδα είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κώδικα 
Ηθικής, Δεοντολογίας και Σύγκρουσης Συμφερόντων όπως και των λοιπών εσωτερικών 
κανονισμών, διαδικασιών και Πολιτικών εντός της περιοχής ευθύνης της.  
Κάθε εργαζόμενος της Εταιρείας 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 Εταιρεία 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).  
 
 

10.2. Παρακολούθηση εφαρμογής του Κώδικα 
 

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. Αυτό μπορεί να γίνει στους 
άμεσα προϊστάμενούς τους, στους Διευθυντές των τμημάτων που ανήκουν ή την Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού. 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Διευθυντές Τμημάτων, οφείλουν να παρακολουθούν την 
εφαρμογή του Κώδικα. 
Επίσης η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει το απεριόριστο δικαίωμα της λήψης 
πληροφοριών και διεξαγωγής ελέγχων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τις νομικές 
διατάξεις και τις εργασιακές συμφωνίες. 
 
 

10.3. Αναφορές και Επιπτώσεις Παραβίασης του Κώδικα 
 

Η Εταιρεία παρέχει μια ποικιλία καναλιών αναφοράς, προς όλους τους εμπλεκομένους, για 
λήψη καθοδήγησης ή αναφορών σχετικά με θέματα ηθικής, δεοντολογίας και σύγκρουσης 
συμφερόντων και συμμόρφωσης και αναφοράς ύποπτων καταστάσεων ή παραβιάσεων.  
 
Αυτά τα κανάλια περιλαμβάνουν: 
• Τους Προισταμένους / Διευθυντές Τμημάτων 
• Την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού 

• Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
• Την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου: E-mail iaudit@revoil.gr / Τηλεφωνική Γραμμή: 210 

8976000 (εσωτ. 170) 

mailto:iaudit@revoil.gr
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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 ενδεικτικά μπορεί να 

αφορούν προφορική παρατήρηση – έγγραφη επίπληξη,  απόλυση/καταγγελία της σύμβασης. 

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για αποκατάσταση της ζημίας της. 

Όλα τα περιστατικά που λαμβάνονται μέσω των καναλιών καταγγελίας καταγράφονται και 
διερευνώνται έγκαιρα, ακολουθώντας την διαδικασία που αναλύεται παρακάτω.  
 
 

10.4. Διαδικασία Διερεύνησης Αναφορών 
 
Όλες οι πιθανές παραβιάσεις του Κώδικα διερευνώνται από τον παραλήπτη και 

τεκμηριώνονται, χρησιμοποιώντας το σχετικό Έντυπο Αναφοράς (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

13.2).  
 
Η έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της επανεξέτασης των σχετικών εγγράφων, 
αποδεικτικών στοιχείων και συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν με τα εμπλεκόμενα 
μέρη, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύναψη και σύσταση διορθωτικών και πειθαρχικών 
ενεργειών από την Επιτροπή Ελέγχου.  Σχετικές έρευνες μπορούν να πραγματοποιηθούν και 
από τον Εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρείας το οποίο μπορεί να εμπλέξει στην έρευνα όποιους 
κρίνεται απαραίτητο. Τα αποτελέσματα ερευνών παραβιάσεων του Κώδικα Ηθικής, 
Δεοντολογίας και Σύγκρουσης Συμφερόντων, αποτυπώνονται σε έκθεση. 
 
Ωστόσο, όλες οι παραβιάσεις του Κώδικα πρέπει να αναφέρονται στην Επιτροπή 
Ελέγχου της Εταιρείας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να τεκμηριώνονται πλήρως μαζί με 
λεπτομέρειες σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί και προτεινόμενες 
πειθαρχικές ενέργειες εάν υπάρχουν. Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να διεξάγει ή να 
διαχειρίζεται έρευνες είτε απευθείας είτε μέσω του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας. 
 
Η ευθύνη για τη διαχείριση του Κώδικα, τη διερεύνηση παραβιάσεων του Κώδικα και τον 
καθορισμό διορθωτικών και πειθαρχικών μέτρων εμπίπτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και 
εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Η αναφορά παραβίασης θα πρέπει να διαβιβάζεται 
στην Επιτροπή Ελέγχου, το συντομότερο δυνατό, αλλά κανονικά όχι αργότερα από ένα μήνα 
μετά την ημερομηνία κατά την οποία η τοπική διαχείριση έλαβε γνώση της παραβίασης ή 
πιθανής παραβίασης. 
 
 

10.5. Διορθωτικές Ενέργειες Αδυναμιών Διαδικασιών 
 
Οι παραβιάσεις αυτού του Κώδικα δεν είναι η μόνη βάση για πειθαρχική δράση.  
 
Οι δραστηριότητες Εσωτερικού Ελέγχου δύναται επίσης να προσαρμοστούν, για αξιολόγηση 
αδυναμίας κάποιας δικλείδας ασφαλείας. Τέτοια αναγκαιότητα οδηγεί επίσης στη διαδικασία 
αναθεώρησης Πολιτικών και Διαδικασιών της Εταιρείας. 
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Η Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει να διατηρεί Μητρώο Αναφορών και Διορθωτικών Ενεργειών, 
το οποίο παρακολουθείται ως προς την πρόοδο της εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των 
ενεργειών που αποφασίζονται. 
 

 

10.6. Πειθαρχικές ενέργειες παραβίασης 
 
Οι παραβιάσεις του Κώδικα θα οδηγούν πάντα σε διορθωτικές/πειθαρχικές ενέργειες. Οι 
ενέργειες αυτές θα ποικίλλουν ανάλογα με τις περιστάσεις και μπορεί να περιλαμβάνουν, 
επίπληξη, καταγγελία εργασίας /  διακοπή συνεργασίας και λοιπές νομικές ενέργειες. 
 
Η Εταιρεία γενικά μπορεί να εκδώσει προειδοποιήσεις ή επιστολές επίπληξης για λιγότερο 
σημαντικά, αδικήματα για πρώτη φορά. Παραβιάσεις πιο σοβαρής φύσης μπορεί να έχουν 
ως αποτέλεσμα, σε αναστολή χωρίς αμοιβή, υποβιβασμό, ή οποιαδήποτε συνδυαστική δράση 
αυτών, χωρίς αυτά να είναι περιοριστικά. Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση 
για απώλειες ή ανάκτηση αποζημιώσεων με αστική αγωγή ή να παραπέμψει το ζήτημα στις 
αρχές για ποινικές διαδικασίες. Τυχόν πειθαρχικά μέτρα θα ληφθούν σύμφωνα με τους 
ισχύοντες νόμους και τις συλλογικές συμβάσεις διαπραγμάτευσης. 
 
Οι απαιτούμενες πειθαρχικές ενέργειες εφαρμόζονται άμεσα, μετά την έγκρισή τους : 
- σε πρωτοβάθμιο επίπεδο από το Διευθυντή ή άμεσα προϊστάμενο του εργαζομένου που 
έχει παραβιάσει τον Κώδικα, τον Προϊστάμενο Ανθρώπινου Δυναμικού και έναν ακόμα 
Διευθυντή ο οποίος ορίζεται από τον Διευθύνον Σύμβουλο της Εταιρείας.   
- σε δευτεροβάθμιο επίπεδο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  
 

11. Γνωστοποίηση του Κώδικα 
 

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. 
 
Η άγνοια του Κώδικα Δεοντολογίας Ηθικής & Σύγκρουσης Συμφερόντων δεν απαλλάσσει 
κανέναν από τις απαιτήσεις του. Υπάρχουν πολλές επιλογές για αναζήτηση καθοδήγησης. 
Μπορείτε να συζητήσετε τις ανησυχίες σας με κάποιον ανώτερο της διοίκησης ή αρμόδια 
άτομα της Επιτροπής Ελέγχου.  
 
 

12. Ισχύς και τροποποιήσεις του Κώδικα 
 
Ο παρών Κώδικας Ηθικής, Δεοντολογίας και Σύγκρουσης Συμφερόντων επικυρώθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Revoil και μπορεί να τροποποιηθεί ή ακυρωθεί μόνο από αυτό. 
Ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή ακυρώσεις γνωστοποιούνται ανάλογα. 
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13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
13.1. Παρακολούθηση Αρχείου 
 
 

Αριθμός 
Έκδοσης 

Ημερομηνία 
Έκδοσης 

Τελευταία 
Τροποποίηση 

Σημεία που μεταβλήθηκαν 

01  Δεκέμβριος 
2019 

 Αρχική Έκδοση 

02 Ιούλιος 2021  Αλλαγές σε όλο το κείμενο έτσι ώστε  

• Να επιτευχθεί συμμόρφωση με τον 
Ν.4706/2020,  

• Να αντικατοπτρίσει το αναθεωρημένο 
οργανόγραμμα της Εταιρείας  

• Να αναφέρει παραδείγματα προς καλύτερη 
κατανόηση του Κώδικα 

• Να συμπεριλάβει την ενότητα 9 και 10 όπως 
αυτές αναπτύχθηκαν ανωτέρω   

    

 

13.2. Έντυπο Αναφοράς Συμβάντος 
 
Επισυνάπτεται  
 


