
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Εισαγωγή

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας (στο εξής ο «Κώδικας») σχεδιάστηκε με
στόχο να αποτυπωθούν σε ένα ενιαίο κείμενο οι γενικές αρχές και οι κανόνες που
πρέπει να διέπουν α) τις σχέσεις της Διοικήσεως με τους εργαζόμενους, β) την στάση
της Διοικήσεως προς τρίτους (εξωτερικούς συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες) και
γ) την επαγγελματική συμπεριφορά όλων των εργαζομένων των εταιρειών του
Ομίλου ADAPTIT (στο εξής ο «Όμιλος»).

Ο Κώδικας αφενός οριοθετεί την καθημερινή λειτουργία και συμπεριφορά των
εργαζομένων του Ομίλου και αφετέρου συνιστά εγχειρίδιο κανόνων αποδεκτής
συμπεριφοράς μεταξύ των εργαζομένων και αυτών έναντι τρίτων προσώπων,
φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής και
ισχύει για όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας του Ομίλου.

Γνώμονας για τη δημιουργία του Κώδικα είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα των
εταιρειών του Ομίλου, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που τη διέπει, οι υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχει στα πλαίσια της άσκησης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας του, και τα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς
που έχει υιοθετήσει για τις ανάγκες της άσκησης της εν λόγω επιχειρηματικής
δραστηριότητας.

Απώτερος σκοπός είναι η ευθυγράμμιση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των
εταιρειών με τα συμφέροντα των ιδιοκτητών (Μετόχων) τους και άλλων βασικών
ενδιαφερομένων μερών.

Ο Κώδικας στηρίζεται σε διεθνείς και σε εγχώριες βέλτιστες πρακτικές και είναι
συμβατός με τη νομοθεσία και με τους κανονισμούς, ως εκάστοτε ισχύουν,
αναφορικά με τις ελληνικές οντότητες δημοσίου συμφέροντος.

Ο Κώδικας απευθύνεται, αφορά και δεσμεύει τόσο τους υφιστάμενους εργαζόμενους
του Ομίλου όσο και τα πρόσωπα που προσλαμβάνονται και τα οποία προσχωρούν
αυτόματα και υποχρεωτικά στον Κώδικα.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών του Ομίλου ενέκριναν τον παρόντα Κώδικα
Δεοντολογίας και θα τον αναθεωρούν όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο Κώδικας αναρτάται
στην ιστοσελίδα των εταιρειών. Κατά την αναθεώρηση του, οι εταιρείες λαμβάνουν
υπ’ όψιν τις σχετικές τροποποιήσεις των νόμων, των κανονισμών, των βέλτιστων
διεθνών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και
τυχόν συστάσεις αρμοδίων αρχών.
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Τα Διοικητικά Συμβούλια, με την υποστήριξη του Νομικού Τμήματος, είναι υπεύθυνα
για την ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα, εάν παραστεί ανάγκη. Για λόγους
συνέπειας και διαφάνειας, ο Κώδικας περιστασιακά αναφέρεται ενδεχομένως σε
μεμονωμένες διατάξεις νόμων, κανονισμών και στα Καταστατικά των εταιρειών. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας, οι νόμοι, οι κανονισμοί και τα Καταστατικά υπερισχύουν των
διατάξεων του Κώδικα.

1. Επιχειρηματική ηθική

Η επιχειρηματική ηθική δεν είναι απλώς η συμμόρφωση προς νομικά, ρυθμιστικά,
επαγγελματικά και επιχειρηματικά πρότυπα, αλλά, κατά κύριο λόγο, είναι η ανάπτυξη
της επιχειρηματικής δράσης εντός κανόνων δικαιοσύνης, ακεραιότητας, ειλικρίνειας
και σεβασμού. Η επιχειρηματική ηθική, συνιστά προαπαιτούμενο για μια σύγχρονη
επιχείρηση υψηλών επιδόσεων. Η συμβολή όλων των εργαζομένων στη διατήρηση
της κοινωνικής συνοχής και η επένδυση στην ευημερία, αποτελούν απαραίτητες
προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα,
προσδίδοντας στον Όμιλο υψηλή προστιθέμενη αξία.

2. Τήρηση του νόμου

Η συμμόρφωση και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, οπουδήποτε
δραστηριοποιείται ο Όμιλος, αποτελεί βασική και μη διαπραγματεύσιμη αρχή για
όλους τους εργαζόμενους.

3. Εμπιστευτικότητα

Οι εταιρικές εμπιστευτικές πληροφορίες και έγγραφα αποτελούν ανεκτίμητο κεφάλαιο
για τον Όμιλο, η διαρροή των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη.
Ανεξαρτήτως, όμως, και από την βλάβη, η τήρηση της εμπιστευτικότητας είναι
απόδειξη αξιοπιστίας και επαγγελματισμού.

Ως εκ τούτου, είμαστε όλοι υπόχρεοι να εξασφαλίζουμε την εχεμύθεια και να
φροντίζουμε για την διαχείριση την ορθή αποθήκευση και την προστασία των
πληροφοριών στις οποίες έχουμε πρόσβαση.

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα, τα αρχεία, τα
έγγραφα, την τεχνογνωσία, τις μελέτες, τα σχέδια, τις φωτογραφίες και οποιοδήποτε
άλλο υλικό σχετίζεται με την οργάνωση και τα περιουσιακά στοιχεία της κάθε
εταιρείας, με τις επιχειρηματικές και οικονομικές συναλλαγές, με δραστηριότητες
έρευνας και ανάπτυξης καθώς και με τις νομικές και διοικητικές διαδικασίες στις
οποίες συμμετέχει η κάθε εταιρεία.
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Εμπιστευτική είναι επίσης και κάθε πληροφορία την οποία η κάθε εταιρεία ή ο Όμιλος
επιθυμούν να τύχει εμπιστευτικής διαχείρισης.

Κάθε εργαζόμενος ο οποίος κατέχει εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις
επιχειρησιακές δραστηριότητες της κάθε εταιρείας, οφείλει να κάνει χρήση τέτοιων
πληροφοριών μόνο για εξουσιοδοτημένους σκοπούς.

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 ή επιχειρηματική απόφαση δεν επιτρέπεται.

Με εμπιστευτικότητα οφείλουμε να διαχειριζόμαστε, επίσης, τα προσωπικά δεδομένα
όλων των φυσικών προσώπων, όπως των μελών της Διοίκησης, των στελεχών, των
εργαζομένων, των πελατών και προμηθευτών με τους οποίους  συναλλάσσεται η
κάθε εταιρεία καθώς και τρίτων.

Η υποχρέωση προστασίας και ορθής χρήσης των πληροφοριών και των δεδομένων
αυτών εξακολουθεί να ισχύει και όταν πάψουμε να εργαζόμαστε στην κάθε εταιρεία.

4. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, οι Διευθυντές και οι κατά περίπτωση
προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, την καθιέρωση και τη διαχείριση των
κατάλληλων πολιτικών για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου. Τα
περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν την ακίνητη περιουσία, τα μηχανήματα και τα
οχήματα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το λογισμικό και εν γένει τον πάγιο
εξοπλισμό, τις εταιρικές πληροφορίες, τη φήμη έκαστης εταιρίας του Ομίλου, την
πελατεία, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν
υποχρέωση να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους του Ομίλου
και να επιδεικνύουν προσοχή όταν χρησιμοποιούν κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο
αυτού και να εφιστούν την προσοχή τους για την αποφυγή σπατάλης, ζημιών,
καταστροφής, ή κλοπής των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.

5. Ίσες ευκαιρίες /εξάλειψη διακρίσεων

Ο Όμιλός μας συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και με τις εταιρικές
πολιτικές περί ίσων ευκαιριών και εξάλειψης των διακρίσεων.

Προσφέρει σε όλους τους εργαζομένους, ίσες ευκαιρίες, τόσο κατά την επιλογή τους
όσο και στην επαγγελματική τους εξέλιξη, διασφαλίζοντας ότι όλοι τυγχάνουν ίσης
μεταχείρισης βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους χωρίς κανενός τύπου
διάκριση.
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Αντιθέτως, αποδοκιμάζει και αποκρούει πάσης φύσεως διακρίσεις σχετικά με  το
χρώμα, τη θρησκεία, την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, τυχόν
αναπηρία, την εθνικότητα ή τις κάθε είδους πεποιθήσεις.

6. Σύγκρουση συμφερόντων

Οι επιχειρηματικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τα συμφέροντα
του Ομίλου και κάθε εταιρείας του Ομίλου και όχι βάσει προσωπικών συμφερόντων ή
σχέσεων.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να απέχουν από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την
άσκηση της οποίας ιδιωτικά συμφέροντα μπορεί να τους αποτρέψουν από το να
λαμβάνουν αμερόληπτα αποφάσεις προς το βέλτιστο συμφέρον της κάθε εταιρείας.

Συνεπώς  απαιτείται από όλους τους εργαζομένους, Διευθυντικές, Πωλητές,
Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό, να αποφεύγουν δραστηριότητες με επιδίωξη ιδίων
οικονομικών συμφερόντων ή άλλων προσωπικών ωφελειών κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, οι οποίες κλονίζουν την ακεραιότητά τους, παραβιάζουν το
καθήκον της πίστη τους έναντι της κάθε εταιρείας  και δεν συνάδουν με την
επαγγελματική τους δραστηριότητα σε αυτήν.

7. Καταπολέμηση Δωροδοκίας - Διαφθοράς

Επιδιώκοντας μόνο διαφανείς και νόμιμες δράσεις, όλες οι συναλλαγές της κάθε
εταιρείας διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά της δωροδοκίας,
κατά τρόπο απόλυτο αλλά και σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο
Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να προσφέρουν, να καταβάλουν, να απαιτούν ή να
δέχονται οποιαδήποτε υπηρεσία, χρηματικό ποσό ή οποιοδήποτε άλλο ωφέλημα αξίας
σε τρίτο (δημόσιο ή ιδιωτικό υπάλληλο) με σκοπό την εξασφάλιση ευνοϊκής
μεταχείρισης ως προς εταιρεία του Ομίλου ή τον Όμιλο.

Κατ’ εξαίρεση, στο σύνηθες πλαίσιο των εταιρικών δημοσίων σχέσεων, επιτρέπονται
δώρα και γεύματα μικρής αξίας και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα ή τη
φήμη οιουδήποτε εμπλεκόμενου ούτε μπορούν να ερμηνευθούν ως πράξεις που
αποσκοπούν στην απόκτηση αθέμιτου πλεονεκτήματος.

8. Πνευματική Ιδιοκτησία

Η χρήση των εμπορικών σημάτων και άλλων στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας ή
προϊόντων της διανοίας, και μάλιστα ανεξάρτητα από τυχόν νομική τους
κατοχύρωση, τα οποία αποτελούν πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας θα
πρέπει να γίνεται πάντα με κατάλληλο τρόπο.
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Τέτοια στοιχεία αποτελούν κυρίως τα εμπορικά μας σήματα, τα λογότυπα, τα
δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησίας (copyright), οι εφευρέσεις, οι ευρεσιτεχνίες,
δημιουργίες όπως λογισμικό, οι πάγιες πρακτικές κάθε εταιρείας, η μορφή των
επίσημων εγγράφων, καθώς και οποιοδήποτε προϊόν εργασίας εργαζομένων μας.

Δεν πρέπει να επιτρέπεται ποτέ σε ένα τρίτο μέρος να χρησιμοποιεί τα εμπορικά μας
σήματα ή άλλα στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την κατάλληλη
εξουσιοδότηση.

Επιπλέον, τα εμπορικά μας σήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ με μειωτικό,
δυσφημιστικό ή προσβλητικό τρόπο.

Παρομοίως, είμαστε υπεύθυνοι για την ορθή χρήση και προστασία δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων σε περιπτώσεις παραχώρησης της χρήσης τους από
την κάθε εταιρεία, αποφεύγουμε την όποια χρήση τους πέρα από το σκοπό της
παραχώρησής τους.

9. Στήριξη της εικόνας του Ομίλου και κάθε εταιρείας

Σεβόμενοι το γεγονός ότι η προσωπική μας παρουσία αντανακλά την εικόνα του
Ομίλου και της κάθε εταιρείας, φροντίζουμε ώστε αυτή να εναρμονίζεται με τις
θεμελιώδεις αρχές μας ακόμα και όταν βρισκόμαστε εκτός εργασιακού περιβάλλοντος.

Αποτελεί πρώτιστη φροντίδα μας το να αποφεύγουμε να θέτουμε τον Όμιλο και την
κάθε εταιρεία σε δυσχερή θέση.

10. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Πιστεύουμε ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι εξίσου σημαντική με οποιαδήποτε
άλλη πτυχή της δραστηριότητας μιας σύγχρονης εταιρείας που είναι ευαίσθητη στα
σημερινά προβλήματα. Για το λόγο αυτό, έχουμε υιοθετήσει πρακτικές σύμφωνες με
τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη.

Αναγνωρίζουμε την υποχρέωση που έχουμε να λειτουργούμε με ασφάλεια, να
προστατεύουμε το περιβάλλον και να υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, στις
οποίες δραστηριοποιούμαστε. Επενδύουμε και συμβάλλουμε ενεργά στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής για όλους, εντός και εκτός της επιχείρησης.

11. Σχέσεις με πελάτες  και προμηθευτές

Οι σχέσεις με τους πελάτες και προμηθευτές μας πρέπει να διέπονται από τις αρχές
της εντιμότητάς, της διαφάνειας του αμοιβαίου σεβασμού και της αμεροληψίας,
διασφαλίζοντας επωφελείς, σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες.
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Βοηθούμε τους πελάτες μας ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους, παρέχοντας τους
προϊόντα και υπηρεσίες αρίστης ποιότητας και σε πλήρη δε συμμόρφωση με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προμηθευτές μας έχουν έναν κρίσιμο ρόλο για την επιχειρηματική μας
δραστηριότητα, και αναμένουμε από αυτούς να συμπεριφέρονται με ηθικό τρόπο.
Προσδοκούμε από αυτούς να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και να
τηρούν και σέβονται παρόμοιες αρχές όπως αυτές που περιέχονται στον παρόντα
Κώδικα Δεοντολογίας. Επιλέγουμε τους προμηθευτές μας δίκαια και αξιοκρατικά,
βασιζόμενοι σε κριτήρια όπως η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και
υπηρεσιών, η τιμολογιακή πολιτική, η χρονική συνέπεια στην παράδοση των
προϊόντων και των υπηρεσιών,  καθώς και η εμπειρία και η ακεραιότητα κάθε
προμηθευτή.

12. Υγιής Ανταγωνισμός

Πιστεύουμε σε μία δίκαιη και ανταγωνιστική αγορά, και θεωρούμε ότι το
ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω υψηλής ποιότητας,
πελατοκεντρικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες της
κάθε εταιρείας μας διεξάγονται μέσα σε πλαίσια υγιούς ανταγωνισμού και σε αυστηρή
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού.

13. Εφαρμογή Κώδικα

Ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, στους
Διευθυντές, στους εργαζομένους και γενικά σε κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες
στις εταιρείες, χωρίς καμία εξαίρεση ή παρέκκλιση. Όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να
συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες του και να διασφαλίζουμε την εφαρμογή του. Τα
Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών και οι Διευθυντές οφείλουν να μεριμνήσουν
ώστε το περιεχόμενο του να αποτελέσει μέρος της εταιρικής κουλτούρας και να
ενταχθεί σε όλους τους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες, καθώς και να
ληφθούν όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την εφαρμογή του.
Κάθε εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να γνωρίζει το περιεχόμενο του Κώδικα και
δεν μπορεί να επικαλεστεί ως δικαιολογία την έλλειψη γνώσεως αυτού. Σε περίπτωση
αμφιβολίας, το Νομικό Τμήμα (legal@adaptit.gr) μπορεί να δώσει υπεύθυνη
απάντηση.

Οι παραβάσεις θα πρέπει να αναφέρονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Κάθε
παράβαση ή προσπάθεια συγκαλύψεως θα αποτελεί αντικείμενο έρευνας.


