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«Όταν προσλαμβάνεις ανθρώπους,
αναζητάς τρεις αξίες:

ακεραιότητα,

ευφυΐα 

και ενέργεια.

αν δεν υπάρχει η πρώτη,
οι άλλες δύο θα σε σκοτώσουν».

Warren Buff et
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όι αΞιεΣ μαΣ
· όι Άνθρωποί μας
· εστίαση στο αποτέλεσμα
· Υπευθυνότητα
· ακεραιότητα 
· επιχειρηματικότητα

Η εΤαιρεια μαΣ

Η ΔιΚΗ μαΣ ΚινΗΤΗρια ΔΥναμΗ
· Πάθος για τον Πελάτη
· ανταγωνιστικές Τιμές 
·  αξιόπιστα προϊόντα & Κατάλληλη 
Γκάμα Προϊόντων

· εφαρμογή Τεχνολογικής Καινοτομίας

Η αΠόΣΤόΛΗ μαΣ
Σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά
αναπτύσσουμε, παράγουμε και 
εμπορευόμαστε μπαταρίες εξαιρετικής 
ποιότητας, με στόχο να αποτελούμε
την πρώτη επιλογή των πελατών μας,
λειτουργώντας με ακεραιότητα και
δημιουργώντας αξία σε όλο
το επιχειρησιακό σύστημα της SUNLIGHT
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μήνυμα από 
τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο

Μάρτιος 2015
αγαπητοί Συνεργάτες, 
Στη SUNLIGHT, βασιζόμαστε στις μακροχρόνιες σχέσεις 
που έχουμε αναπτύξει και διατηρούμε με τους συνεργάτες 
μας. Η εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων και το πάθος 
για τους πελάτες μας αποτελούν τη βασική αξιακή πρόταση 
της εταιρείας μας, ενώ οι σχέσεις μας ενισχύονται από την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια και την ακεραιότητα. 
αυτό αποτελεί έναν απίστευτα ισχυρό συνδυασμό για όλους 
όσοι επιλέγουν να συνεργάζονται με τη SUNLIGHT.
είμαι υπερήφανος για το πολύ υψηλό επίπεδο της 
επιχειρηματικής και επαγγελματικής δεοντολογίας της 
SUNLIGHT, το οποίο ενισχύει τη φήμη μας σε όλον τον 
κόσμο. Έχουμε όλοι μας ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας, 
τη SUNLIGHT και τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, 
να συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα και με υπεύθυνο 
και ηθικό τρόπο, σεβόμενοι τις ανάγκες των ατόμων, 
της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. 
ό Κώδικας επαγγελματικής Δεοντολογίας εκφράζει και 
επισημοποιεί συνοπτικά τις δεσμεύσεις και τα υψηλά μας 
πρότυπα. όι κανόνες και οι κατευθυντήριες γραμμές 
που περιέχονται στον παρόντα Κώδικα μας βοηθούν να 
καθορίσουμε τα όρια εντός των οποίων θα πρέπει όλοι 
να λειτουργούμε καθημερινά και παράλληλα συμβάλλουν 
στο να αποφύγουμε καταστάσεις που μπορεί να θέσουν 
σε κίνδυνο την ακεραιότητα μας και κατά συνέπεια την 
ακεραιότητα της SUNLIGHT. 

ό Κώδικας έχει σχεδιαστεί ως ένα εργαλείο καθοδήγησης 
και βοήθειας και σας ενθαρρύνω να τον συμβουλεύεστε 
σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κάθε εργαζόμενος της 
SUNLIGHT, σε όλες τις περιστάσεις και σε όλα τα επίπεδα 
ιεραρχίας -περιλαμβανομένων των Διευθυντών και των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου- αναμένεται να τηρεί 
κατά γράμμα τον Κώδικα.
εάν έχετε αμφιβολίες ως προς το πώς να συμπεριφερθείτε 
σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, ρωτήστε τον προϊστάμενό 
σας, το Διευθυντή ανθρώπινου Δυναμικού ή τον 
Υπεύθυνο Συμμόρφωσης για οδηγίες. Δεσμευόμαστε 
να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σας με απόλυτη 
εχεμύθεια και χωρίς φόβο αρνητικών επιπτώσεων σε βάρος 
οποιουδήποτε.
ό καθένας μας διαδραματίζει το δικό του ρόλο όσον αφορά 
την προστασία της φήμης του αλλά και της SUNLIGHT. 
ό Κώδικας υπερισχύει κάθε άλλου επαγγελματικού στόχου. 
Καμία επιτυχία δεν έχει νόημα αν δεν επιτυγχάνεται με 
ηθικό τρόπο.
Σας ευχαριστώ που αποτελείτε ζωτικό κομμάτι της 
SUNLIGHT και που υποστηρίζετε τις αξίες μας, 
οι οποίες διέπουν και προσδιορίζουν την επιχείρησή μας.

Βασίλειος Μπίλλης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
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+ Γιατί πρέπει να τηρώ τον Κώδικα;
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16 |  Σεβόμαστε τους νόμους  
και τους κανονισμούς
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+  Πως θα μεταχειριστεί η εταιρεία  

τις ανησυχίες;
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Γιατί χρειαζόμαστε έναν Κώδικα 
δεοντολογίας

Ποιος θα πρέπει να ακολουθεί 
τον Κώδικα;

Γιατί πρέπει να τηρώ τον Κώδικα;

Ποιες είναι οι ευθύνες μου 
ως εργαζόμενος;

Ποιες είναι οι ευθύνες μου ως 
Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος;
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ό ΚΩΔιΚαΣ μαΣ 
εν ΣΥνΤόμια
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Γιατί χρειαζόμαστε έναν Κώδικα 
Δεοντολογίας
Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Στον παρόντα Κώδικα και στις σχετικές Πολιτικές της εταιρεί-
ας μας μπορείτε να βρείτε πρακτικές συμβουλές σχετικά με 
τη νομοθεσία, τους εσωτερικούς κανονισμούς, τις προσδοκί-
ες ανταπόκρισής σας καθώς και καθοδήγηση για τις σχέσεις 
σας με τους άλλους. Παρ’ όλα αυτά επειδή δεν μπορούν να 
προβλεφθούν όλες οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε ως 
εργαζόμενος, παροτρύνεστε να απευθύνεστε στους αρμόδιους 
να σας συνδράμουν, ως αυτοί ορίζονται εντός του Κώδικα.  

Συνολικά ο παρών Κώδικας προωθεί:
•  Την ακεραιότητα στο σύνολο των δράσεών μας σε όλες μας 

τις σχέσεις.

•  Τη συμμόρφωση με τους νόμους, τις κυβερνητικές οδηγίες, 
τους κανόνες και τους κανονισμούς - σε όλα τα πεδία δρα-
στηριοποίησής μας. 

•  Την προστασία όλων των καίριων αποκλειστικών και εμπιστευ-
τικών πληροφοριών.

•  Την ακριβή, πλήρη, αντικειμενική και έγκαιρη γνωστοποίηση 
με αναφορές και έγγραφα.

•  Την εσωτερική αναφορά για τυχόν παραβιάσεις του Κώδικα.

•  Την ευθύνη όλων μας για την τήρησή του. 

Ποιος θα πρέπει να ακολουθεί 
τον Κώδικα;
Η εταιρεία μας προσδοκά ότι όλοι οι εργαζόμενοι και τα μέλη 
της Διοίκησης σε κάθε επιχείρηση, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου 
ή εν μέρει στη SUNLIGHT καθώς και σε κάθε κοινοπραξία στην 
οποία συμμετέχει η SUNLIGHT ακολουθούν τον Κώδικα. 
αντίστοιχα, οι εργολάβοι, οι σύμβουλοι, οι αντιπρόσωποι ή 
οποιοιδήποτε ενεργούν για λογαριασμό ή στο όνομά μας για 
οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα είναι απαραίτητο 
να ενεργούν επίσης σύμφωνα με τον Κώδικα. 
είμαστε υπερήφανοι που οι πελάτες μας εμπνέονται από τις 
αξίες του Κώδικά μας.

Ως εργαζόμενοι της SUNLIGHT, πρέπει πάντα να θυμόμαστε 
ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας αναγκάσει να προβούμε 
σε ενέργειες που παραβιάζουν τον Κώδικα.

ό ΚΩΔιΚαΣ μαΣ 
εν ΣΥνΤόμια

Γιατί πρέπει να τηρώ τον Κώδικα;
ό Κώδικας αυτός είναι ένα ισχυρό πλαίσιο αναφοράς 
για όλους μας καθώς παρέχει:

•  πρακτικές συμβουλές για τη συμμόρφωση με νόμους 
και κανονισμούς.

•  καθοδήγηση σχετικά με το πώς θα πρέπει να συνεργαζόμαστε 
με τους συναδέλφους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, 
τους ανταγωνιστές και τους δημόσιους φορείς.

•  βοήθεια σχετικά με το πώς να επιλύουμε δύσκολα θέματα 
σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά μας.

•  οδηγίες σχετικά με το πώς να ζητούμε και να λαμβάνουμε 
περαιτέρω συμβουλές.

ό Κώδικας αυτός αποτελεί σημείο αναφοράς για όποιον δεν 
είναι σίγουρος τι αναμένεται να πράξει σε μια συγκεκριμένη 
κατάσταση και αναζητά μια απάντηση σε πολλά διαφορετι-
κά θέματα και ερωτήματα. με τον τρόπο αυτό αποτελεί ένα 
πολύτιμο εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει να θέσουμε σε 
εφαρμογή τις επιχειρηματικές μας αρχές.

ό Κώδικας αυτός είναι εκτενής, αλλά όχι εξαντλητικός. 
αν έχετε την οποιαδήποτε αμφιβολία, ζητήστε περαιτέρω 
βοήθεια. Πρέπει όλοι μας να τηρούμε τον Κώδικα.
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Ποιες ειναι οι ευθύνες μου 
ως εργαζόμενος;
Ως εργαζόμενοι, είμαστε όλοι υπεύθυνοι - ατομικά και συλλογικά 
- για το πώς η SUNLIGHT ενεργεί στις συναλλαγές της και για τον 
αντίκτυπο που έχει στον κόσμο. εκτελούμε την αποστολή μας και 
ενισχύουμε τη φήμη της εταιρείας μας μέσω ορθών συμπεριφορών. 

Ως εκ τούτου, όλοι μας:

•  Είμαστε ηθικοί: εκφράζουμε τις απόψεις μας με ακεραιότητα 
και ηθική, ανεξαρτήτως της πίεσης που τυχόν μπορεί να δεχτού-
με για να πετύχουμε στόχους ή να συμπεριφερθούμε με τρόπο 
ανάρμοστο. όι αξίες μας δεν πρέπει ποτέ να υπονομεύονται.

•  Είμαστε υπεύθυνοι: ενσωματώνουμε τις αρχές του Κώδικα στις 
καθημερινές μας δραστηριότητες, διασφαλίζοντας την ακεραιό-
τητα της εταιρείας μας. Ένα άτομο ή και ένα περιστατικό αρκούν 
για να βλάψουν την ακεραιότητα της εταιρείας μας.

•  Εγείρουμε ζητήματα: Η γνώμη μας μετράει. εάν κάτι δεν μας 
φαίνεται σωστό, εκφράζουμε τις ανησυχίες μας και προτείνουμε 
προτάσεις για βελτίωση.

•  Συνεργαζόμαστε με άλλους: Δεν αναμένεται να γνωρίζουμε 
τα πάντα και σε περίπτωση αμφιβολίας ή όποτε θεωρούμε ότι 
κάποιος ενδέχεται να κάνει λάθος, αναζητούμε πάντα συμβουλές 
και καθοδήγηση.

•  Είμαστε δραστήριοι: Συμμετέχουμε ενεργά στην εκπαίδευση, 
διαβάζουμε τις ανακοινώσεις, χρησιμοποιούμε τους διαθέσιμους 
πόρους και συμβουλευόμαστε άλλους, όταν είναι απαραίτητο, 
προκειμένου να παραμένουμε ενημερωμένοι σχετικά με τους 
νόμους, τα επαγγελματικά πρότυπα και τις εσωτερικές πολιτικές 
που αφορούν στην εργασία μας.

ό ΚΩΔιΚαΣ μαΣ 
εν ΣΥνΤόμια

Ποιες ειναι οι ευθύνες μου ως  
Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος;
Όσοι από εμάς έχουν ηγετικούς ρόλους, έχουν επιπρόσθετες 
ευθύνες. ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την αρχαιότητα της 
ομάδας μας:

•  Είμαστε το παράδειγμα: Δείχνουμε μέσα από τις πράξεις μας 
τι σημαίνει να ενεργούμε με ακεραιότητα και σύμφωνα με τις 
αρχές του Κώδικα.

•  Υποστηρίζουμε την ομάδα μας: Βεβαιωνόμαστε ότι όλοι  
στην ομάδα μας καταλαβαίνουν τον Κώδικα και έχουν πρόσβα-
ση σε όλες τις διαθέσιμες πηγές για την τήρηση των αξιών της 
SUNLIGHT.

•  Αναπτύσσουμε την ομάδα μας: όρίζουμε σαφείς, μετρήσιμους 
και φιλόδοξους στόχους που προάγουν την ηθική συμπεριφορά 
και τα υψηλότερα πρότυπα για την εξυπηρέτηση του πελάτη.

•  Στηρίζουμε υποδειγματικά πρότυπα: επιβάλλουμε τα πρότυ-
πα της SUNLIGHT με συνεπή και δίκαιο τρόπο και προωθούμε 
τη συμμόρφωση με τον Κώδικα στα μέλη της ομάδας μας.

•  Ασκούμε την κρίση μας: απαντάμε με σύνεση και προσοχή  
σε όσους εγείρουν ερωτήματα και ανησυχίες με καλή πίστη.

•  Είμαστε υπεύθυνοι: είμαστε έτοιμοι να θεωρηθούμε προσωπι-
κά υπεύθυνοι για τυχόν λάθος συμπεριφορές, που απορρέουν 
από προσωπική μας υπαιτιότητα ή της ομάδας μας.
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ΣεΒόμαΣΤε 
ΤόΥΣ νόμόΥΣ 

Και ΤόΥΣ 
ΚανόνιΣμόΥΣ
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Η εταιρεία μας έχει αναλάβει σοβαρές δεσμεύσεις για τη δη-
μιουργία δίκαιων και χωρίς διακρίσεις προτύπων, για την προ-
στασία του περιβάλλοντος, για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων.

ό σεβασμός προς το δίκαιο αποτελεί τη βάση των πολιτικών 
μας. όι εργαζόμενοι και τα στελέχη μας σέβονται όλους τους νό-
μους, τους κανόνες και τους κανονισμούς που τους δεσμεύουν.

Η εταιρεία μας σέβεται όλους τους νόμους που αποσκοπούν 
στην προστασία της υγείας, της ασφάλειας των εργαζόμενων και 
του περιβάλλοντος, έχοντας λάβει όλες τις απαιτούμενες άδειες 
και λειτουργώντας σε εγκαταστάσεις που τηρούν αυστηρά τους 
σχετικούς νόμους.

ΣεΒόμαΣΤε ΤόΥΣ 
νόμόΥΣ Και ΤόΥΣ 

ΚανόνιΣμόΥΣ

Κατά την εργασία μας, μπορεί να προκύψουν ζητήματα συμ-
μόρφωσης με απαιτήσεις των κυβερνητικών οργανισμών. είναι 
σημαντικό να ενημερώνεται άμεσα και εγκαίρως η Διοίκηση της 
εταιρείας για τυχόν τέτοια ζητήματα. 

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο αριθμό χω-
ρών σε όλο τον κόσμο. Η δραστηριότητά μας υπόκειται στους 
νόμους, τους κανόνες και τους κανονισμούς όλων των χωρών 
και των υπερεθνικών οργανισμών, όπως η ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η γνώση των διαφορετικών θεσμικών πλαισίων, των εμπορικών 
περιορισμών, κανόνων σε κάθε μέρος του πλανήτη και η συμ-
μόρφωση με αυτούς είναι υποχρέωση και καθήκον μας. 
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Προσφέρουμε Ίσες ευκαιρίες

ενθαρρύνουμε τη Διαφορετικότητα

Δρούμε με αξιοπρέπεια

χρησιμοποιούμε την Ηλεκτρονική 
επικοινωνία Προσεκτικά

Τηρούμε τα Πρότυπα Υγιεινής
και ασφάλειας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E. | 2015

ΣεΒόμαΣΤε 
Τό ΚαΘε αΤόμό
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Προσφέρουμε Ίσες ευκαιρίες
όι αποφάσεις της εταιρείας μας σχετικά με την απασχόληση (από την 
έναρξη έως και τη λήξη της) βασίζονται αποκλειστικά σε παράγοντες 
που σχετίζονται με την εργασία καθενός όπως προσόντα, επιτεύγμα-
τα, αποτελεσματικότητα και απόδοση. αποθαρρύνουμε και απορρί-
πτουμε κάθε είδους διάκριση με βάση την καταγωγή, την εθνικότητα, 
το χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία, την ηλικία, το φύλο, την 
οικογενειακή κατάσταση, την υγεία, τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή τις 
οποιεσδήποτε πεποιθήσεις. 

Η εταιρεία μας έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις κατάλληλες δι-
αδικασίες, προκειμένου να εντοπίσουμε τις ανάγκες κατάρτισης, 
να δώσουμε κίνητρα στους υπαλλήλους μας και να επιτύχουμε τη 
μέγιστη αποδοτικότητα των εργαζομένων μας στο πλαίσιο ενός 
επαγγελματικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς. ό κάθε ένας 
από εμάς αναμένεται να επιδεικνύει εντιμότητα στις αλληλεπιδράσεις 
του/της με τους άλλους εργαζόμενους και εξωτερικούς φορείς, να 
αναφέρει ανησυχίες που αφορούν ίσες ευκαιρίες και να μην ανέχεται 
καταχρηστικές διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.

ενθαρρύνουμε τη Διαφορετικότητα
αντιμετωπίζουμε πάντα τους άλλους με σεβασμό, όπως θα θέλαμε 
να μας αντιμετωπίζουν και αυτοί. εκτιμούμε τη διαφορετικότητα των 
ατόμων από όλον τον κόσμο. όι αποφάσεις μας για την απασχόληση 

βασίζονται αποκλειστικά σε επιχειρηματικούς λόγους και κριτήρια, 
όπως τα προσόντα, το ταλέντο και τα επιτεύγματα και λαμβάνονται 
σύμφωνα με τους τοπικούς και διεθνείς νόμους για την απασχόληση. 

Σεβόμενοι την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η σεξουαλική παρενόχληση 
ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παρενόχλησης από ένα στέλεχος ή 
εργαζόμενο της SUNLIGHT, είτε απευθύνονται σε άλλο στέλεχος 
ή εργαζόμενο της SUNLIGHT είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, δεν είναι 
ανεκτή.

εάν υποπέσει στην αντίληψή σας μεροληπτική δραστηριότητα  
στην εταιρεία μας ή αισθάνεστε ότι εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος 
εργαζόμενος είναι θύμα σεξουαλικής ή άλλης παρενόχλησης (φυ-
λετικής, θρησκευτικής ή άλλης φύσεως), καλείστε να το αναφέρετε 
στο Τμήμα ανθρώπινου Δυναμικού, στην ανώνυμη γραμμή βοήθει-
ας της εταιρείας μας (compliance@sunlight.gr) ή στον Υπεύθυνο 
Συμμόρφωσης. Το κάθε ζήτημα θα αντιμετωπιστεί με απολύτως 
εμπιστευτικό τρόπο, αντικειμενικότητα και αυξημένη ευαισθησία 
προς το θιγόμενο πρόσωπο και τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη.

Η Διοίκηση της SUNLIGHT θα ερευνήσει την καταγγελία αμέσως  
και σε βάθος προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για 
την προστασία του θιγόμενου προσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις  
του νόμου και τους εσωτερικούς κανονισμούς μας. 

ΣεΒόμαΣΤε 
Τό ΚαΘε αΤόμό

Πρακτικές Συμβουλές
Η λήψη αποφάσεων με μεροληπτικό τρόπο:
•  Δημιουργεί αισθήματα δυσπιστίας και 

ασέβειας ως προς τις αρχές μας
•  μας αποτρέπει από το να προσελκύσουμε 

και να κρατήσουμε τους πιο εξειδικευμέ-
νους εργαζόμενους

•  Βλάπτει το όνομα και τη φήμη μας
•  αποθαρρύνει τους πελάτες και τους υπο-

ψήφιους πελάτες
•  μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες 

νομικές ενέργειες.

Η σωστή συμπεριφορά μεταξύ των εργα-
ζομένων της SUNLIGHT προς τρίτους που 
συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη 
SUNLIGHT είναι υψίστης σημασίας  
και αποτελεί κατευθυντήρια αρχή μας.  
ό σεβασμός εκφράζεται, για παράδειγμα, 
μέσω της ευγένειας στην καθημερινή επαγ-
γελματική συμπεριφορά, του σεβασμού προς 
τους άλλους και της αποφυγής  
των συγκρούσεων.

ε:  Τι μπορεί να θεωρηθεί ως 
σεξουαλική παρενόχληση;

A: Σεξουαλική παρενόχληση θεωρούμε 
κάθε μορφή λεκτικής ή σωματικής συμπε-
ριφοράς με σεξουαλικό χαρακτήρα που 
προσβάλλει ή σκοπεύει να προσβάλλει την 
αξιοπρέπεια ενός ατόμου, κυρίως με τη 
δημιουργία ενός εκφοβιστικού, εχθρικού, 
ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. 
Μπορεί να προκληθεί από έναν άνδρα ή μια 
γυναίκα ή από πρόσωπο του ιδίου φύλου με 
το άτομο που παρενοχλείται.
Βάσει των παραπάνω, η εταιρεία μας απα-
γορεύει αυστηρά:
•  Αστεία, συμπεριλαμβανομένων εκφράσεων 

σεξουαλικού περιεχομένου, όταν αυτά 
απευθύνονται σε άτομα που δεν έχουν 
δηλώσει ρητά την επιθυμία τους να συμμε-
τάσχουν σε τέτοιου είδους αστεία.

•  Τον χειρισμό ή/και την εμφάνιση υλικού 
σεξουαλικής φύσεως (δηλαδή φωτογραφι-
κό, μαγνητοσκοπημένο ή έντυπο υλικό).

•  Σχόλια με ξεκάθαρα ή έμμεσα σεξουαλικά 
υπονοούμενα.

•  Σεξουαλικές προτάσεις.
•  Εξαναγκασμό του άλλου για να συμμετά-

σχει σε σεξουαλικές σχέσεις ή επαφή.

Πρακτικές Συμβουλές

Ερώτηση
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Δρούμε με αξιοπρέπεια
Η εταιρεία μας παρέχει ένα υγιές περιβάλλον εργασίας. Κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων μας, καθένας από μας 
προφυλάσσει τον εργασιακό μας χώρο με το να μη βρίσκεται υπό 
την επήρεια αλκοόλ ή οποιασδήποτε παράνομης ή ψυχοτρόπου 
ουσίας. 

Η χρήση, η κατοχή, η πώληση ή η προσφορά οποιουδήποτε 
αλκοολούχου ποτού ή παράνομης ουσίας απαγορεύεται στους 
χώρους της εταιρείας μας, με εξαίρεση τη λογική χρήση αλκοόλ 
κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων εκδηλώσεων της εταιρείας όπου 
προσφέρεται αλκοόλ.

χρησιμοποιούμε την Ηλεκτρονική 
επικοινωνία Προσεκτικά
όι εταιρικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις μας χρησιμοποιούνται μόνο 
για τις ανάγκες της εταιρείας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως 
τα blogs, τα wikis, το Facebook, το Twitter, το Instagram, το Linkedin 
και άλλα, έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, 
τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο. Η εταιρεία 
μας αντιλαμβάνεται τα οφέλη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 
ενθαρρύνει τη χρήση τους. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ορισμένους 
κινδύνους που συνδέονται με τη συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Ως εκ τούτου, οι υπάλληλοι μας, οι οποίοι χρησιμοποιούν 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να είναι εξοικειωμένοι και να 
συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες πολιτικές της SUNLIGHT 
και να αλληλεπιδρούν στο διαδίκτυο με επαγγελματικό τρόπο που 
αρμόζει στη φήμη τους, καθώς και στη φήμη της SUNLIGHT. Ως 
εργαζόμενοι στη SUNLIGHT καλείστε να χρησιμοποιείτε κοινή λογική 
και να συμπεριφέρεστε στους άλλους με σεβασμό και αξιοπρέπεια 
όταν είστε στο διαδίκτυο, έχοντας επίγνωση των λεπτών γραμμών 
που υπάρχουν ανάμεσα στις προσωπικές και τις επαγγελματικές 
απόψεις στο διαδίκτυο. Συνεπώς, ως εργαζόμενοι στη SUNLIGHT 
κοινοποιείτε μόνο πληροφορίες που είναι διαθέσιμες δημοσίως και 
είσαστε ξεκάθαροι για τη σχέση σας με τη SUNLIGHT δηλώνοντας 
ότι τυχόν απόψεις που εκφράζετε είναι δικές σας και όχι της εται-
ρείας. Όλοι δρούμε με την επίγνωση ότι είμαστε υπεύθυνοι για τις 
πράξεις μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Tηρούμε τα Πρότυπα Υγιεινής 
και ασφάλειας
Η εταιρεία μας δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές και υγιές 
περιβάλλον εργασίας για όλους τους εργαζομένους της. Σε αυτό 
το πλαίσιο, τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας αποτελούν βασικούς 
παράγοντες για την αξιολόγηση και την επιβράβευση των εργαζο-
μένων μας, καθώς και για την επιλογή των συνεργατών μας. Κάθε 
εργαζόμενος και κάθε διευθυντικό/διοικητικό στέλεχος:

•  συμμορφώνεται με τους κανόνες για την υγιεινή και την ασφά-
λεια στα καθημερινά καθήκοντά του/της

• συμβάλλει ενεργά στην πρόληψη των ατυχημάτων

•  αναφέρει αμέσως στον προϊστάμενό του/της, στο Τμήμα 
ανθρώπινου Δυναμικού, στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης ή στην 
ανώνυμη γραμμή βοήθειας (compliance@sunlight.gr) της εταιρεί-
ας, τυχόν επικίνδυνες συνθήκες και γεγονότα που έχουν υποπέ-
σει στην αντίληψή του

• συμμετέχει στα σχετικά προγράμματα κατάρτισης και

•  ενημερώνεται τακτικά για τις κατευθυντήριες γραμμές που 
αφορούν την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του/της, καθώς 
και για την ισχύουσα νομοθεσία.

Όλοι οι εργαζόμενοι της SUNLIGHT συμβάλλουν στην επίτευξη 
αυτών των στόχων, αλλά και το προσωπικό τρίτων φέρει την ίδια 
ευθύνη όταν βρίσκεται στους χώρους της εταιρείας μας.

Τηρούμε όλοι μας αυστηρά τους κανόνες για την υγιεινή και την 
ασφάλεια, χωρίς παρεκκλίσεις ή συμβιβασμό. Όλοι μας θεωρού-
μαστε προσωπικά υπεύθυνοι και, ως εκ τούτου, αποτελούμε τον 
πιο σημαντικό παράγοντα επιτυχίας. 

Πρακτικές Συμβουλές
•  Δε συμμετέχουμε στη δημιουργία ή 

τη μετάδοση ανεπιθύμητων διαφημιστικών 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων («spam») που δε 
σχετίζονται με τους νόμιμους σκοπούς της 
SUNLIGHT

•   Δεν παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας 
ή την SUNLIGHT με λάθος τρόπο

•   Δε χρησιμοποιούμε προσβλητικό, 
απειλητικό, ρατσιστικό, σεξιστικό 
ή άλλο αμφισβητήσιμο λεξιλόγιο

•   Δε στέλνουμε ή λαμβάνουμε πορνογρα-
φικό υλικό

•  ενημερώνουμε όταν λάβουμε οποιοδήπο-
τε προσβλητικό, δυσάρεστο ή εκφοβιστικό 
μήνυμα ή μηνύματα παρενόχλησης ως 
ορίζεται στο παρόν Κώδικα.

ΣεΒόμαΣΤε 
Τό ΚαΘε αΤόμό
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αποφεύγουμε τις Συγκρούσεις 
Συμφερόντων

Καταπολεμούμε το Ξέπλυμα 
χρήματος

Σεβόμαστε την ιδιοκτησία της 
εταιρείας μας και των άλλων

χρησιμοποιούμε τα Περουσιακά 
Στοιχεία της εταιρείας μας Σωστά

Προστατεύουμε τις εσωτερικές μας 
Πληροφορίες

ακολουθούμε τους εμπορικούς 
Περιορισμούς

Τηρούμε ακριβή όικονομικά Στοιχεία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E. | 2015

ΔιαΣΦαΛιΖόΥμε 
Τα ΠεριόΥΣιαΚα 

μαΣ ΣΤόιχεια 



28 | Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E. | 2015

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας | 29

2015 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.

αποφεύγουμε τις Συγκρούσεις  
Συμφερόντων
όι εργαζόμενοί μας απέχουν από δραστηριότητες που θα μπορού-
σαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους και δεν προωθούν τα προσωπικά τους συμφέρο-
ντα σε βάρος των συμφερόντων της εταιρείας μας.

ενημερώνουμε έγκαιρα για όλες τις καταστάσεις ή σχέσεις που 
ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων ώστε αυτές 
να αποφευχθούν κατά το δυνατόν. Κάθε κατάσταση αξιολογείται 
με τα δικά της δεδομένα. Τα ακόλουθα ενδεικτικά παραδείγματα 
στοχεύουν να σας βοηθήσουν να αναγνωρίζετε καταστάσεις που 
παρουσιάζουν σύγκρουση συμφερόντων:

•  Όταν ένας εργαζόμενος, στέλεχος ή μέλος της Διοίκησης της 
SUNLIGHT ή μέλος της οικογένειάς τους κάνει την οποιαδήποτε 
επένδυση σε ανταγωνίστρια εταιρεία, πελάτη ή προμηθευτή της 
SUNLIGHT.

•  Όταν ένας εργαζόμενος, στέλεχος ή μέλος της Διοίκησης της 
SUNLIGHT ή μέλος της οικογένειάς τους χρησιμοποιεί πληρο-
φορίες, περιουσιακά στοιχεία ή/και πόρους της SUNLIGHT προς 
όφελός του/της ή προς όφελος τρίτων.

•  Όταν ένας εργαζόμενος, στέλεχος ή μέλος της Διοίκησης της 
SUNLIGHT επηρεάζει αρνητικά τη φήμη της SUNLIGHT ή τη 
σχέση της με άλλους μέσα από τις δράσεις του/της.

•  Όταν ένας εργαζόμενος, στέλεχος ή μέλος της Διοίκησης της 
SUNLIGHT δραστηριοποιείται σε παράλληλη εργασία η οποία 
ανταγωνίζεται τη SUNLIGHT.

Η εταιρεία μας σέβεται το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής των εργαζομέ-
νων όσον αφορά στα προσωπικά τους ζητήματα και δραστηριότητες. 
ενδέχεται όμως οι προσωπικές ή οικογενειακές δραστηριότητές σας 
να εγείρουν πραγματική ή δυνητική σύγκρουση με το καθήκον πίστης 
σας προς την εταιρεία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση σύγκρουσης ή σε 
οποιαδήποτε περίπτωση όπου το προσωπικό συμφέρον μπορεί να 
επηρεάσει την αμεροληψία ενός εργαζομένου σε οποιοδήποτε θέμα 
που αφορά τα καθήκοντά του, έχουμε την υποχρέωση να αποκαλύ-
ψουμε τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Για οποιαδήποτε αμφιβολία, 
οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να ζητήσουν και να λάβουν συμβουλές 
από τον προϊστάμενό τους ή τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, προκει-
μένου να προσδιοριστεί η ύπαρξη σύγκρουσης, να προσδιοριστεί με 
ακρίβεια το πλαίσιο της συγκεκριμένης περίπτωσης και να ληφθούν 
τα κατάλληλα μέτρα για να εξαλειφθεί η οποιαδήποτε σύγκρουση 
συμφερόντων.

επιπλέον, τα μέλη της Διοίκησης, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι 
της SUNLIGHT οφείλουν να ενημερώνουν γραπτώς σε περιπτώσεις 
όπου οι συγγενείς τους, μέχρι και δευτέρου βαθμού, εμπλέκονται 
σε οποιεσδήποτε οικονομικές συναλλαγές με τη SUNLIGHT. 

Πρακτικές Συμβουλές
Η σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προ-
κύψει σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος 
ή ένα στενό μέλος της οικογένειας ενός 
εργαζομένου (όπως γονιός ή αδέρφια) έχει ή 
επιδιώκει, πέραν της απασχόλησης, οικονο-
μική ή άλλη συμμετοχή - για παράδειγμα ως 
εργαζόμενος, διευθυντής ή σύμβουλος - σε 
οποιαδήποτε επιχείρηση που είναι εργο-
λήπτης, προμηθευτής ή ανταγωνιστής της 
SUNLIGHT.

ΔιαΣΦαΛιΖόΥμε 
Τα ΠεριόΥΣιαΚα 

μαΣ ΣΤόιχεια 
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Καταπολεμούμε το Ξέπλυμα 
χρήματος
Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα όταν συναλλασσόμαστε  
με καινούργιους επιχειρηματικούς εταίρους, έτσι ώστε να προσδιο-
ρίσουμε την προέλευση των κεφαλαίων και των περιουσιακών τους 
στοιχείων με έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας σχετικά με την προέλευσή τους, εκφράζουμε τις ανη-
συχίες μας πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε συναλλαγή με τον 
συγκεκριμένο εταίρο.

όμοίως, όταν μαθαίνουμε για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή συναλ-
λαγή την οποία θεωρούμε ή υποπτευόμαστε ότι μπορεί να σχετίζεται 
με ξέπλυμα χρήματος, εκφράζουμε αμέσως τις ανησυχίες βάσει των 
οριζόμενων στον Κώδικα μας και παρέχουμε όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει άμεση επαφή με έναν επιχειρημα-
τικό εταίρο και η πιστοποίηση της ταυτότητάς του είναι περίπλοκη, 
απαιτούνται περαιτέρω μέτρα πιστοποίησης. 

Η παραβίαση των κανονισμών αυτών, καθώς και των αντίστοιχων 
διατάξεων της πολιτικής της SUNLIGHT κατά της διαφθοράς, από 
τη Διοίκηση, τα στελέχη ή τους υπαλλήλους της εταιρείας δεν οδηγεί 
μόνο σε ευθύνη πειθαρχικής φύσεως, αλλά είναι πιθανόν να επι-
βάλλει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, τόσο στους ανωτέρω όσο και στην εταιρεία. 

Σεβόμαστε την ιδιοκτησία  
της εταιρείας μας και των Άλλων
Η πνευματική ιδιοκτησία της SUNLIGHT - συμπεριλαμβανομένων των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων, όλων των ειδών 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των στοιχείων που αφορούν 
στις οικονομικές και επιχειρηματικές διαδικασίες μας και των δικαιω-
μάτων τεχνογνωσίας - αποτελεί ένα πολύτιμο εταιρικό περιουσιακό 
στοιχείο και είναι ζωτικής σημασίας για τις δραστηριότητες και την 
επαγγελματική συμπεριφορά της εταιρείας μας.

Προστατεύουμε αυτή την ιδιοκτησία, χρησιμοποιώντας την ορθά και 
περιορίζοντας τη χρήση της στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκό-
ντων μας. Ως υπεύθυνοι εργαζόμενοι της SUNLIGHT, προστατεύου-
με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία με το να:

•  φροντίζουμε ότι συμφωνίες περί τήρησης του απορρήτου βρί-
σκονται σε ισχύ πριν την αποστολή ευαίσθητων δεδομένων εκτός 
εταιρείας

•  μην αποκαλύπτουμε ποτέ τα μυστικά και ευαίσθητα δεδομένα  
της εταιρείας χωρίς την κατάλληλη άδεια

• αναφέρουμε κάθε κατάχρηση της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κατά συνέπεια, λαμβάνουμε αντίστοιχα ιδιαίτερη μέριμνα για τη 
σωστή χρήση και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Το ξέπλυμα χρήματος παίρνει διάφορες μορφές:
•  Η μέθοδος του μυρμηγκιού: Συχνά γνωστή και ως smurfing, είναι 

η μέθοδος με την οποία τα μετρητά διαιρούνται σε μικρότερα 
ποσά χρημάτων ούτως ώστε μην κινηθούν υποψίες για ξέπλυμα 
χρήματος. 

•  μαζικό λαθρεμπόριο μετρητών: Περιλαμβάνει το πραγματικό 
λαθρεμπόριο μετρητών εκτός της χώρας και την κατάθεση του 
σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, όπως μια υπεράκτια τράπε-
ζα, με μεγαλύτερο τραπεζικό απόρρητο ή λιγότερο αυστηρούς 
κανονισμούς όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος.

•  επιχειρήσεις με ένταση ρευστότητας: Σε αυτή τη μέθοδο, μια 
επιχείρηση που εμπλέκεται συνήθως στη λήψη μετρητών χρησι-
μοποιεί τους λογαριασμούς της για να καταθέσει δικαιολογημένα 
μετρητά, αλλά και μετρητά που προέρχονται από εγκληματικές 
πράξεις, υποστηρίζοντας ότι όλα προέρχονται νομίμως. επι-
χειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι οι πλέον κατάλληλες για 
τη μέθοδο αυτή, καθώς τέτοιου είδους επιχειρήσεις δεν έχουν 
μεταβλητό κόστος, και είναι δύσκολο να εντοπιστούν οι αποκλί-
σεις μεταξύ των εσόδων και των δαπανών τους. μερικά παρα-
δείγματα είναι τα κτίρια στάθμευσης, κλαμπ στριπτίζ, κέντρα 
σολάριουμ, πλυντήρια αυτοκινήτων και καζίνο.

•  Ξέπλυμα χρήματος με βάση το εμπόριο: Περιλαμβάνει την υποτί-
μηση ή την υπερεκτίμηση των τιμολογίων με σκοπό την συγκάλυ-
ψη της διακίνησης χρήματος.

•  εταιρείες προπέτασμα και καταπιστεύματα: Καταπιστεύματα και 

εταιρείες προπέτασμα αποκρύπτουν τον πραγματικό ιδιοκτήτη 
των χρημάτων. Καταπιστεύματα και εταιρικά οχήματα, ανάλογα 
με τη δικαιοδοσία, δεν χρειάζεται να αποκαλύπτουν τον πραγ-
ματικό ιδιοκτήτη τους. μερικές φορές αναφέρεται με τον όρο 
αργκό rathole (ποντικότρυπα), αν και αυτός ο όρος συνήθως 
αναφέρεται σε ένα πρόσωπο που ενεργεί ως εικονικός ιδιοκτή-
της παρά σε μια επιχειρηματική οντότητα.

•  Κυκλικές διαδρομές κεφαλαίων (round-tripping): εδώ, τα χρή-
ματα κατατίθενται σε μια ελεγχόμενη υπεράκτια εταιρία, κατά 
προτίμηση σε ένα φορολογικό παράδεισο, όπου κρατούνται ελά-
χιστα αρχεία, και στη συνέχεια αποστέλλονται πίσω ως άμεσες 
ξένες επενδύσεις, απαλλαγμένες από φόρους. μια παραλλαγή 
αυτής της μορφής είναι η μεταφορά χρημάτων σε ένα δικηγο-
ρικό γραφείο ή παρόμοιο οργανισμό ως κεφάλαια για αμοιβές, 
όπου στη συνέχεια γίνεται ακύρωση των προκαταβολών και, 
όταν τα χρήματα επιστραφούν, θα εμφανίζονται ως τα ποσά που 
ελήφθησαν από τους δικηγόρους ως κληρονομιά από διαθήκη ή 
δικαστικά έξοδα.

•  εξαγορά τράπεζας: Σε αυτή την περίπτωση, όσοι ασχολούνται 
με το ξέπλυμα χρήματος ή εγκληματίες αγοράζουν ελέγχουσα 
συμμετοχή σε μια τράπεζα, κατά προτίμηση σε μια δικαιοδοσία 
με ελλιπείς ελέγχους ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος, και στη 
συνέχεια μεταφέρουν τα χρήματα μέσω της τράπεζας χωρίς 
έλεγχο.

•  Καζίνο και άλλα τυχερά παιχνίδια: Σε αυτή τη μέθοδο, ένα άτομο 

Το ξέπλυμα χρήματος είναι η διαδικασία  
της δημιουργίας ή της προσπάθειας δημι-

ουργίας της εντύπωσης ότι τα κεφάλαια 
ή άλλα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται 
από νόμιμη πηγή, ενώ στην πραγματικότη-
τα πρόκειται για έσοδα από εγκληματικές 

δραστηριότητες. 

μπαίνει σε ένα καζίνο με μετρητά και αγο-
ράζει μάρκες, παίζει για λίγο, και στη συνέ-
χεια εξαργυρώνει τις μάρκες λαμβάνοντας 
την πληρωμή σε επιταγή ή απλά παίρνοντας 
απόδειξη, και στη συνέχεια ισχυρίζεται ότι 
πρόκειται για κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

•  ακίνητα: Κάποιος αγοράζει ακίνητα με 
παράνομα έσοδα και στη συνέχεια, πωλεί 
το ακίνητο. Για κάποιον εξωτερικό παρατη-
ρητή, τα έσοδα από την πώληση μοιάζουν 
με νόμιμο εισόδημα. εναλλακτικά, η τιμή 
των ακινήτων χειραγωγείται: ο πωλητής 
συμφωνεί σε μια σύμβαση που δεν εκπρο-
σωπεί επαρκώς την αξία των ακινήτων, και 
λαμβάνει έσοδα από εγκληματικές δραστη-
ριότητες για να καλύψει τη διαφορά.

•  μαύροι μισθοί: μια εταιρεία μπορεί να έχει 
μη εγγεγραμμένους υπαλλήλους χωρίς 
γραπτή σύμβαση οι οποίου να λαμβάνουν 
τους μισθούς τους σε μετρητά. Για την 
πληρωμή τους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
βρώμικο χρήμα.

•  Φορολογικές αμνηστίες
• Πλασματικά δάνεια

ΔιαΣΦαΛιΖόΥμε 
Τα ΠεριόΥΣιαΚα 

μαΣ ΣΤόιχεια 

Γενικές Πληροφορίες
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χρησιμοποιούμε τα Περουσιακά 
Στοιχεία της εταιρείας μας Σωστά
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι της SUNLIGHT, συμπερι-
λαμβανομένων των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων και των οικονομικών πόρων, είναι πολύ-
τιμα. Φροντίζουμε να τα προστατεύουμε, να τα διατηρούμε και 
να τα χρησιμοποιούμε σωστά και σύμφωνα με τον επιχειρηματικό 
τους σκοπό.

αποφεύγουμε ή/και αναφέρουμε τις συνθήκες οι οποίες θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση, απώλεια, κακή χρήση, 
βλάβη, έκθεση σε κίνδυνο ή σπατάλη των περιουσιακών στοιχείων 
της SUNLIGHT. 

Προστατεύουμε τις εσωτερικές  
μας Πληροφορίες
Πληροφορίες και αρχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα 
της SUNLIGHT, όπως επιχειρηματικές στρατηγικές, πληροφορίες 
τιμολόγησης, καταλόγους πελατών και προμηθευτών, αδημοσίευ-
τα οικονομικά αποτελέσματα, οικονομικά στοιχεία και προβλέψεις, 
συμφωνίες, την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, την τεχνογνωσία και 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει 
τις δραστηριότητες της SUNLIGHT, αποτελούν εμπιστευτικά δεδομένα 
και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για εταιρικούς σκοπούς.

Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση του απορ-
ρήτου των εν λόγω πληροφοριών και διασφαλίζουμε την πρόληψη 
οποιασδήποτε χρήσης ή ενέργειας που είναι αντίθετη με τον επιχει-
ρηματικό σκοπό ή που θα μπορούσε να βλάψει τα συμφέροντα της 
SUNLIGHT.

Διασφαλίζουμε την ακρίβεια κάθε πληροφορίας που επιθυμούμε να 
δημοσιοποιήσουμε και λαμβάνουμε σχετική έγκριση προκειμένου αυτή 
να ανακοινωθεί εσωτερικά ή σε τρίτους. Κατά την παροχή πληροφο-
ριών στις αρμόδιες αρχές, επιδεικνύουμε ιδιαίτερη προσοχή προκειμέ-
νου να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η ακρίβεια των συγκεκριμένων 
πληροφοριών.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά 
δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται για προκαθορισμένους, σαφείς 
και νόμιμους σκοπούς. Όλα τα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται με 
ασφαλή τρόπο, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν 
διαδίδονται. Η χρήση των δεδομένων είναι ξεκάθαρη για τους ενδια-
φερόμενους, και τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων διασφαλίζονται 
όσον αφορά θέματα χρήσης και διόρθωσης πληροφοριών και αντιρρή-
σεις σχετικά με τον αποκλεισμό και τη διαγραφή πληροφοριών.

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό 
που απαιτείται για τη διεξαγωγή της επιχειρηματικής μας δραστηρι-
ότητας και πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους 
εσωτερικούς κανονισμούς ανεξαρτήτως εάν οι σχετικές πληροφορίες 
αφορούν τους εργαζομένους μας, τα στελέχη, τα μέλη της διοίκησης 
ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που συναλλάσσεται άμεσα ή έμμεσα 
με εμάς.

ε:  μπορώ να χρησιμοποιήσω 
τον εξοπλισμό της  
SUNLIGHT, όπως προϊό-
ντα επίδειξης, απαρχαιω-
μένο εξοπλισμό ή άχρηστα 
αντικείμενα, για προσωπι-
κή χρήση;

A:  Όχι. Ακόμη και εάν το αντικείμενο δεν 
έχει πλέον εμπορική χρήση, παραμένει 
ιδιοκτησία της SUNLIGHT.

Πρακτικές Συμβουλές
•  Δεν αποκαλύπτουμε εμπιστευτικές πληρο-

φορίες της SUNLIGHT σε οποιονδήποτε 
εκτός της εταιρείας ή σε άτομα εντός της 
εταιρείας εάν δεν εμπίπτει στην αρμοδιότη-
τά τους.

•  Δε δημοσιεύουμε εμπιστευτικές πληροφορί-
ες της SUNLIGHT σε διαδικτυακούς πίνακες 
μηνυμάτων ή σε ιστοσελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης.

•  Δε συζητάμε ποτέ εμπιστευτικές πληροφο-
ρίες δυνατά ή ανοιχτά όταν οι άλλοι είναι σε 
θέση να ακούσουν.

•  Δεν κοινοποιούμε ποτέ αποκλειστικές 
πληροφορίες της SUNLIGHT στους πελάτες 
ή τους προμηθευτές χωρίς προηγούμενη 
έγκριση.

•  αποφεύγουμε τη μη εξουσιοδοτημένη λήψη 
αποκλειστικών πληροφοριών από άλλους. 

•  ακολουθούμε τις καθιερωμένες κατευθυ-
ντήριες γραμμές και διαδικασίες πριν από τη 
δημοσίευση πληροφοριών της SUNLIGHT.

•  Δε συμμετέχουμε σε εταιρική κατασκοπεία 
ούτε επιχειρούμε παράνομα να αποκτή-
σουμε αποκλειστικές πληροφορίες άλλης 
εταιρείας.

•   αναφέρουμε όπως προβλέπει ο Κώδικας 
κάθε περίπτωση εταιρικής κατασκοπείας, 
πειρατείας, ή άλλη παράνομη δραστηριότη-
τα, είτε υπέρ είτε κατά της SUNLIGHT.

ακολουθούμε τους εμπορικούς  
Περιορισμούς
Η διοίκηση και τα στελέχη της SUNLIGHT, καθώς και ένας αριθ-
μός εργαζομένων, ως μέρος της εργασίας μας, έχουμε πρόσβα-
ση σε πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες που συναλλασσόμα-
στε, όπως πελάτες, προμηθευτές ή συνεργάτες κοινοπραξίας. 
Σύμφωνα με τις αξίες μας, δεν εμπλεκόμαστε στην εμπορική 
εκμετάλλευση αυτής της πληροφορίας. είναι επίσης ενάντια στη 
νομοθεσία για την εμπορική εκμετάλλευση της πληροφορίας να 
γίνονται υπαινιγμοί σε άλλο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου 
ενός άλλου υπάλληλου, φίλου ή συγγενή, όσον αφορά σημαντι-
κές μη δημόσιες πληροφορίες προκειμένου να μπορέσει αυτό 
το άτομο να εμπορευθεί τις κινητές αξίες μιας εταιρείας, τον 
προμηθευτή ή ένα πιθανό επιχειρηματικό εταίρο για τον οποίο 
λαμβάνουμε πληροφορίες κατά τη διάρκεια της απασχόλησής 
μας στη SUNLIGHT ή με άλλο τρόπο.

Σημαντικές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν χρηματο-
οικονομικά και κύρια επιχειρηματικά δεδομένα, συζητήσεις για 
συγχώνευση, εξαγορά ή εκποίηση, ανάθεση ή ακύρωση μιας 
σημαντικής σύμβασης, αλλαγές στη βασική διοίκηση, προβλέψεις 
αναμενόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων και άλλες παρόμοιες 
πληροφορίες.

μη τήρηση των παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές 
αστικές και ποινικές κυρώσεις και συνεπώς, οποιοσδήποτε εργα-
ζόμενος της SUNLIGHT, ο οποίος κατέχει πρόσβαση στις εν λόγω 
πληροφορίες, θεωρείται υπεύθυνος να τις κρατήσει απόρρητες 
και προστατευμένες.

Τηρούμε ακριβή όικονομικά Στοιχεία
όι επενδυτές, πιστωτές και άλλα τρίτα πρόσωπα έχουν έννομο 
συμφέρον για την έγκυρη πληροφόρηση των λογαριασμών της 
SUNLIGHT. Η ακεραιότητα των λογαριασμών μας εξαρτάται 
από την ακρίβεια, την πληρότητα και την έγκαιρη υποβολή των 
καταχωρήσεών τους. Όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές της 
SUNLIGHT καταγράφονται πλήρως και σωστά σύμφωνα με τις 
γενικές λογιστικές αρχές και άλλες σχετικές απαιτήσεις. ακατάλ-
ληλα ή ψευδή έγγραφα ή αναφορές είναι παράνομα.

Στην προσπάθειά σας να υποστηρίξετε 
την αντιμονοπωλιακή πολιτική της εταιρείας 
μας, να θυμάστε ότι δεν πρέπει να:
•  Συζητάτε για τις τιμές, αμοιβές ή ποσοστά, 

ή για χαρακτηριστικά που μπορούν να 
επηρεάσουν (αύξηση, μείωση ή σταθερο-
ποίηση) των τιμών, όπως  
οι εκπτώσεις, τα κόστη, οι μισθοί,  
οι όροι και οι προϋποθέσεις πώλησης,  
οι εγγυήσεις, ή τα περιθώρια κέρδους  
με άλλα μέλη του κλάδου. 

•  Καθορίζετε ενιαίους όρους πώλησης, 
εγγυήσεις ή συμβατικές διατάξεις με  
άλλα μέλη του κλάδου.

•  Συμφωνείτε στην κατανομή πελατών,  
αγορών ή εδαφών με τους ανταγωνιστές.

•  Συζητάτε για τον κατάλογο πελατών μας 
με τους ανταγωνιστές μας. 

Σε περίπτωση που προκύψει θέμα ανταγωνι-
σμού, κάθε εργαζόμενος πρέπει να ενημε-
ρώσει άμεσα ως καθορίζεται  
από τον Κώδικα και να ζητήσει την ανάλογη 
καθοδήγηση. αυτό αποτελεί επιτακτική ανά-
γκη σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά 
με την τήρηση και την εφαρμογή των σχε-
τικών νόμων και πολιτικών της SUNLIGHT, 
καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που 
απαιτεί την επαφή ενός εργαζομένου με τις 
αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα αντα-
γωνισμού και εμπορικής νομοθεσίας.

Πρακτικές Συμβουλές

ΔιαΣΦαΛιΖόΥμε 
Τα ΠεριόΥΣιαΚα 

μαΣ ΣΤόιχεια 

Ερώτηση
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επικεντρωνόμαστε στην ποιότητα

Κερδίζουμε εμπιστοσύνη με
το να είμαστε ειλικρινείς

Προωθούμε το Σωστό ανταγωνισμό

ακολουθούμε αρχές για την 
Καταπολέμηση της Δωροδοκίας 
και της Διαφθοράς

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E. | 2015
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επικεντρωνόμαστε στην ποιότητα
Προσθέτουμε αξία στους πελάτες μας μέσω της απόδοσης 
και της ποιότητας των μπαταριών μας καθώς και των υποστη-
ρικτικών τεχνολογιών/υπηρεσιών μας. Η έννοια της ποιότητας 
διαπνέει το σύνολο του οργανισμού μας, καθώς προσπαθούμε 
να ικανοποιήσουμε τους πελάτες μας και να εκπληρώσουμε τις 
προσδοκίες τους. 

Κερδίζουμε εμπιστοσύνη
με το να είμαστε ειλικρινείς
Η εμπιστοσύνη χτίζεται με διαφάνεια και ειλικρίνεια. χτίζουμε 
σχέσεις εμπιστοσύνης με κάθε πελάτη μέσω της ακεραιότητας 
του λόγου και των πράξεών μας. Δεν υποσχόμαστε κάτι που δεν 
μπορούμε να δώσουμε και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι 
οι πελάτες, οι μέτοχοι και οι συνεργάτες μας εμπιστεύονται ότι 
θα κρατήσουμε το λόγο μας.

Προωθούμε το Σωστό ανταγωνισμό
Προωθούμε το σωστό, δίκαιο και έντιμο ανταγωνισμό. Τυχόν 
αντιδεοντολογικές ή παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές που 
περιορίζουν το εμπόριο, και οι οποίες ενδέχεται να μειώσουν 
τον ανταγωνισμό, απαγορεύονται αυστηρά. Η προώθηση του 
θεμιτού ανταγωνισμού στις δραστηριότητές μας είναι υψίστης 
σημασίας. Η πολιτική ανταγωνισμού της εταιρείας μας αντανα-
κλά τη νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού, όπως αυτή 
εφαρμόζεται στις διάφορες χώρες που δραστηριοποιούμαστε, 
και καθορίζει συγκεκριμένους μηχανισμούς για την εκπαίδευση 
του προσωπικού και της διοίκησής μας, διασφαλίζοντας τη συμ-
μόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας ή των κανονισμών 
περί ανταγωνισμού, οι συνέπειες και οι κυρώσεις είναι σοβαρές 
για τη SUNLIGHT, τη διοίκησή της, καθώς και για τους παραβά-
τες που δεν ανήκουν στην SUNLIGHT. Η αυστηρή συμμόρφωση 
με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και με την πολιτική ανταγωνι-
σμού μας είναι επιβεβλημένη.

εΠιΚενΤρΩνόμαΣΤε
ΣΤόΥΣ ΠεΛαΤεΣ μαΣ

Πρακτικές Οδηγίες
Στην προσπάθειά σας να υποστηρίξετε την 
αντιμονοπωλιακή πολιτική της εταιρείας 
μας, να θυμάστε ότι δεν πρέπει να:
•  Συζητάτε για τις τιμές, αμοιβές ή ποσο-

στά, ή για χαρακτηριστικά που μπορούν 
να επηρεάσουν (αύξηση, μείωση ή στα-
θεροποίηση) των τιμών, όπως οι εκπτώ-
σεις, τα κόστη, οι μισθοί, οι όροι και οι 
προϋποθέσεις πώλησης, οι εγγυήσεις, ή 
τα περιθώρια κέρδους με άλλα μέλη του 
κλάδου. 

•  Καθορίζετε ενιαίους όρους πώλησης, 
εγγυήσεις ή συμβατικές διατάξεις με άλλα 
μέλη του κλάδου.

•  Συμφωνείτε στην κατανομή πελατών, αγο-
ρών ή εδαφών με τους ανταγωνιστές.

•  Συζητάτε για τον κατάλογο πελατών μας 
με τους ανταγωνιστές μας. 

Σε περίπτωση που προκύψει θέμα αντα-
γωνισμού, κάθε εργαζόμενος πρέπει να 
ενημερώσει άμεσα ως καθορίζεται από τον 
Κώδικα και να ζητήσει την ανάλογη καθο-
δήγηση. αυτό αποτελεί επιτακτική ανάγκη 
σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με 
την τήρηση και την εφαρμογή των σχετικών 
νόμων και πολιτικών της SUNLIGHT, καθώς 
και σε κάθε άλλη περίπτωση που απαιτεί 
την επαφή ενός εργαζομένου με τις αρχές 
που είναι αρμόδιες σε θέματα ανταγωνι-
σμού και εμπορικής νομοθεσίας.

ακολουθούμε αρχές για  
την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας  
και της Διαφθοράς
Η εταιρεία μας απαγορεύει την προσφορά αντικειμένων ή 
υπηρεσιών αξίας που αποσκοπούν να επηρεάσουν ή να εξασφα-
λίσουν αθέμιτο πλεονέκτημα προκειμένου να αποκτηθεί ή να 
διατηρηθεί μια επιχειρηματική σχέση. ακολουθούμε αυστηρούς 
εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους για να αποτρέψουμε οποια-
δήποτε κεκαλυμμένη δωροδοκία ή άλλη χρηματοοικονομική 
συναλλαγή. Ως υπάλληλος, προμηθευτής, σύμβουλος, εκπρόσω-
πος ή αντιπρόσωπός μας θα πρέπει πάντα να προστατεύετε τη 
φήμη για την ακεραιότητα της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά. 

Η πολιτική μας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, μας 
απαγορεύει να αποδεχόμαστε δώρα ή παροχές οποιασδήποτε 
μορφής από τους ανταγωνιστές, προμηθευτές, πελάτες ή συ-
νεργάτες μας, με την εξαίρεση εθιμικών δώρων μικρής αξίας.

ενώ η προσφορά ή η αποδοχή μετρητών ή ισοδυνάμων, ανεξαρ-
τήτως ποσού, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Η πολιτική 
κατά της διαφθοράς της SUNLIGHT επιτρέπει, με εξαίρεση και 
υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις της εσωτερικής πληροφό-
ρησης πληρούνται, τη φιλοξενία και τη συμμετοχή σε απλά και 
συνηθισμένα γεύματα στα πλαίσια κοινωνικής ευγένειας.

όποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω παραβαίνει την Πο-
λιτική καταπολέμησης της διαφθοράς της SUNLIGHT και τις 
αντίστοιχες διατάξεις των εσωτερικών της κανονισμών. ανεξαρ-
τήτως των προηγουμένων, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει 
αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν 
τη νομοθεσία κατά της διαφθοράς. Ως εκ τούτου, κάθε εργαζό-
μενος όταν έρχεται αντιμέτωπος με θέματα διαφθοράς, πρέπει 
να επικοινωνεί αμέσως με τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και το 
νομικό Τμήμα της SUNLIGHT και να αναζητά τη σχετική καθο-
δήγηση.

Προωθούμε τη συμμόρφωση με τους ειδικούς νόμους που 
ισχύουν για τους δημόσιους λειτουργούς. απαγορεύεται ρητά 
στους εργαζομένους και στους συνεργάτες μας να προσφέρουν 
χρήματα ή οτιδήποτε αξίας σε δημόσιους λειτουργούς σε μια 
προσπάθεια να αποκτήσουν πλεονέκτημα ή να επηρεάσουν 
αποφάσεις ή ενέργειες με αθέμιτο τρόπο. ό όρος «δημόσιος 
λειτουργός» έχει ευρεία έννοια και περιλαμβάνει εκλεγμένους 
λειτουργούς, υπαλλήλους δημόσιων φορέων και επιχειρήσεις 
που ελέγχονται από το Δημόσιο, πολιτικούς, υπαλλήλους διε-
θνών οργανισμών και ακόμη τραπεζικούς υπαλλήλους. 

Δεν πρέπει να αποδεχόμαστε ποτέ κάτι 
περισσότερο από εθιμικά δώρα ασήμαντης 
αξίας ακόμα και αν προέρχονται από τους 
ανταγωνιστές, προμηθευτές, πελάτες ή 
συνεργάτες μας. αν βρεθείτε σε τέτοια 
θέση, συμβουλευτείτε τον Υπεύθυνο Συμ-
μόρφωσης.

Πρακτικές Οδηγίες

ε:  μπορώ να προσφέρω μια 
αποκλειστική θεραπεία 
spa σε ένα μέλος της 
οργανωτικής επιτροπής 
μιας προσφοράς; 

A:   Όχι. Η οποιαδήποτε προσφορά σε 
ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς ή 
πρόσωπα απαγορεύεται

Ερώτηση



Προμηθευτές

αντιπρόσωποι και Σύμβουλοι

Υπεργολάβοι

Κοινοπραξίες και Συμμαχίες

Δανειστές και όργανισμοί ασφάλισης 
εξαγωγικών Πιστώσεων

εΠιΛεΓόΥμε 
ΤόΥΣ 

ΣΥνερΓαΤεΣ μαΣ 
ΠρόΣεΚΤιΚα
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όι επιχειρηματικοί μας εταίροι είναι οι σύμμαχοί μας στην 
προστασία της φήμης και της επιτυχίας μας. Ζητούμε από 
τους προμηθευτές, τους αντιπροσώπους και τους συμ-
βούλους μας να σέβονται τον Κώδικα δεοντολογίας και 
τις αξίες μας. Τα πρότυπα που ισχύουν στις κοινοπραξίες 
που συμμετέχουμε θα πρέπει να είναι ισάξια με εκείνα της 
εταιρείας μας

Προμηθευτές
Προωθούμε το σωστό ανταγωνισμό στις αγορές μας και απαι-
τούμε το ίδιο από τους προμηθευτές μας. Δε δείχνουμε καμία 
προτίμηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχείρηση εκτός και αν 
είναι προς το συμφέρον της εταιρείας μας. Δεν επιτρέπουμε οι 
επιχειρηματικές συναλλαγές για λογαριασμό της εταιρείας μας 
να επηρεάζονται από προσωπικά ή οικογενειακά συμφέροντα. 
όμοίως, όλες οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών της εταιρεία μας 
γίνονται σύμφωνα με τις πολιτικές της εταιρείας.

αντιπρόσωποι και Σύμβουλοι
εξασφαλίζουμε ότι οι προμήθειες ή οι αμοιβές που καταβάλλονται 
στους αντιπροσώπους και τους συμβούλους μας είναι λογικές σε 
σχέση με τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί. Όντας υπάλληλος 
της εταιρείας μας, δεν πρέπει να συμφωνήσετε ή να καταβάλετε 
πληρωμές για προμήθειες ή αμοιβές που θα μπορούσαν να θεω-
ρηθούν ως ανάρμοστες. όι συμφωνίες με συμβούλους, μεσίτες, 
χορηγούς, αντιπροσώπους ή άλλους μεσάζοντες δε χρησιμοποι-
ούνται για να προωθήσουν πληρωμές σε οποιοδήποτε πρόσωπο 
ή πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων δημοσίων λειτουργών ή υπαλ-
λήλων πελατών μας.

εΠιΛεΓόΥμε ΤόΥΣ 
ΣΥνερΓαΤεΣ μαΣ 

ΠρόΣεΚΤιΚα

Υπεργολάβοι 
Βασιζόμαστε σε υπεργολάβους για να μας βοηθήσουν να εκτε-
λέσουμε ορισμένα έργα και εκτιμούμε τη συμβολή που έχουν στις 
σχέσεις με τους πελάτες μας και τη φήμη της εταιρείας μας. 
Όλοι οι υπεργολάβοι χρησιμοποιούνται με τρόπο που προστατεύει 
και ενισχύει τη φήμη της εταιρείας μας. 

Κοινοπραξίες και Συμμαχίες 
Η δύναμη και η επιτυχία της εταιρείας μας εξαρτάται επίσης από 
την οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων με τους εταίρους μας, 
οι οποίοι μοιράζονται τη δέσμευσή μας στις ηθικές επιχειρηματικές 
αρχές. Τα πρότυπα των οποιωνδήποτε κοινοπραξιών, στις οποίες 
συμμετέχουμε, αναμένονται να είναι τουλάχιστον συμβατά με 
τα δικά μας. 

Δανειστές και όργανισμοί ασφάλισης
εξαγωγικών Πιστώσεων
επιδεικνύουμε ύψιστη προσοχή στην αποκάλυψη όλων των 
σημαντικών γεγονότων για τη λήψη χρηματοδότησης από έναν 
οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων ή άλλους δανειστές. επίσης, 
είναι πολιτική της εταιρείας να αποκαλύπτει όλα τα σημαντικά 
γεγονότα που θα ήταν χρήσιμα για την ανάλυση κάθε πιθανού 
πιστωτή. Όλα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την εταιρεία 
μας ως εισαγωγέα ή εξαγωγέα υπογράφονται σύμφωνα με τους 
κανονισμούς και τα πρότυπα ακεραιότητάς μας.

Γενικές Οδηγίες: 
•    ό παρών Κώδικας μας και τα εταιρικά 

πρότυπα και προσδοκίες κοινοποιούνται 
πάντα στους επιχειρηματικούς εταίρους, 
τους εκπροσώπους πωλήσεων, τους αντι-
προσώπους ή συμβούλους μας. Διασφα-
λίζουμε ότι οι προαναφερθέντες τα έχουν 
κατανοήσει και έχουν συμφωνήσει πλήρως 
πριν την έναρξη οποιασδήποτε συμβατικής 
σχέσης.

•  «Κόκκινες σημαίες», όπως αιτήσεις για 
προκαταβολές, πρόσθετες προμήθειες, 
μη δημοσιοποίηση σημαντικών πληροφο-
ριών, ασυνήθιστες μεταφορές κεφαλαίων 
από μη συνδεόμενους με την SUNLIGHT 
προς τις χώρες συναλλαγής αντιμετωπίζο-
νται με επιφυλακτικότητα. 

•  Κάθε ανήθικη ή ακατάλληλη συμπεριφορά
αναφέρεται στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.

ε:  μπορώ να συνάψω σύμ-
βαση με μια εταιρεία της 
οποίας διευθυντής είναι 
πρώην κυβερνητικό στέ-
λεχος;

A:   Όχι, εκτός εάν έχετε λάβει γραπτή 
έγκριση από τον Υπεύθυνο Συμμόρ-
φωσης

Ερώτηση



Προστατεύουμε το Περιβάλλον

Πρεσβεύουμε τη Βιώσιμη ανάπτυξη

Συνεισφέρουμε στην Κοινωνία

νόιαΖόμαΣΤε Για 
Τό ΠεριΒαΛΛόν 

Και ΤΗν 
ΚόινΩνια 
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Προστατεύουμε το Περιβάλλον
Η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση των φυσικών 
πόρων αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τη SUNLIGHT καθώς 
και αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων μας. μέσα από τη 
διαρκή καθοδήγηση και τη δέσμευση των εργαζομένων μας, φρο-
ντίζουμε να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας με έναν ασφαλή 
προς το περιβάλλον τρόπο και επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση 
της περιβαλλοντικής μας απόδοσης. 

Ξεκινώντας από το στάδιο της ανάπτυξης του προϊόντος, ο περι-
βαλλοντικά συμβατός σχεδιασμός, η τεχνική ασφάλεια και η προ-
στασία της υγείας καθορίζονται ως στόχοι. επιπλέον, τα αρμόδια 
τμήματα ενημερώνονται τακτικά σχετικά με τις επικαιροποιήσεις 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να συμμορφωθούν με τις νέες 
απαιτήσεις.

Πρεσβεύουμε τη Βιώσιμη ανάπτυξη
Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί κεντρική επιλογή και 
επιδίωξή μας. αυτό δεν αποτελεί μόνο ένα μέσο έκφρασης της 
εταιρικής μας ευθύνης, αλλά τη βάση επί της οποίας λαμβάνονται 
αποφάσεις. όι αποφάσεις μας στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση 
των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητάς 
μας στην αγορά αποθήκευσης ενέργειας. 

Στόχος και σκοπός μας είναι να επιτύχουμε ανάπτυξη η οποία θα 
ικανοποιεί τις παρούσες ανάγκες, χωρίς να διακυβεύει τις ανάγκες 
των μελλοντικών γενεών. Στο πλαίσιο αυτό, η SUNLIGHT δραστη-
ριοποιείται με σταθερό και συστηματικό τρόπο μέσω:

νόιαΖόμαΣΤε Για 
Τό ΠεριΒαΛΛόν 

Και ΤΗν ΚόινΩνια 

•  της εφαρμογής οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικά 
ωφέλιμων μεθόδων και πρακτικών

•  της χρήσης μεθόδων και διαδικασιών που επικεντρώνονται στη 
διατήρηση των φυσικών πόρων και της ενέργειας, στον περιορι-
σμό των εκπομπών, στη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων και 
στην ανακύκλωση

•  του εκσυγχρονισμού των μεθόδων και διαδικασιών παραγωγής 
σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδι-
αγραφές·

•  της εκπαίδευσης του προσωπικού και της αξιολόγησης της συμ-
μόρφωσής τους με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Κάθε εργαζόμενος, στέλεχος, μέλος της διοίκησης, υπεργολάβος 
και, γενικά, κάθε πρόσωπο που συνεργάζεται με οποιοδήποτε 
τρόπο με τη SUNLIGHT τηρεί και εφαρμόζει τις αρχές της βιώσι-
μης ανάπτυξης και αναφέρει στην αρμόδια αρχή κάθε συμπεριφο-
ρά που θέτει σε κίνδυνο τη SUNLIGHT και τα επιχειρηματικά και 
κοινωνικά συμφέροντα και ηθικές της αρχές.

Συνεισφέρουμε στην Κοινωνία
Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγι-
κής και της λειτουργίας της εταιρείας μας. Η δέσμευσή μας προς 
την κοινωνική ευθύνη υλοποιείται μέσω της οργάνωσης δράσεων 
που εστιάζουν στις ανάγκες της κοινωνίας και των μελών της, σε 
τομείς όπως το περιβάλλον, η υγεία, η εκπαίδευση, ο αθλητισμός 
και η κοινωνική αλληλεγγύη. 

επιπλέον, δεσμευόμαστε να αλληλεπιδρούμε θετικά με τις κοινό-
τητες στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε.

Πρακτικές Συμβουλές
•  Η εταιρεία διασφαλίζει ότι όλες/όλοι οι 

εμπλεκόμενοι έχουν πρόσβαση στα αντί-
στοιχα εγχειρίδια, κώδικες, κανονισμούς και 
πρότυπα της SUNLIGHT.

•   Τηρούμε όλους τους κανόνες και τους κα-
νονισμούς της SUNLIGHT και αναφέρουμε 
αμέσως τυχόν μη ασφαλείς ή επικίνδυνες 
συνθήκες στον προϊστάμενό μας, στο Τμή-
μα ανθρώπινου Δυναμικού ή στο προσωπι-
κό ασφαλείας του χώρου.

•   επικοινωνούμε με τον Υπεύθυνο Συμμόρ-
φωσης για να αναφέρουμε καταστάσεις 
που δεν έχουν επιλυθεί μέσω των οριζόμε-
νων στον Κώδικα οδών αναφοράς.

•   Προάγεται σε όλο το προσωπικό η πρόλη-
ψη επικινδύνων ή ανασφαλών καταστάσε-
ων χωρίς τον φόβο αρνητικών επιπτώσεων 
σε βάρος οποιουδήποτε.

•   Όλοι τηρούμε τους περιβαλλοντικούς 
νόμους που ρυθμίζουν τους ρύπους καθώς 
και το χειρισμό και τη διάθεση των απο-
βλήτων.

•   αποφεύγουμε τις δραστηριότητες που 
ενδέχεται να οδηγήσουν σε παράνομες εκ-
πομπές ή απορρίψεις και απαντούμε άμεσα 
σε περιβαλλοντικά συμβάντα.

•   αναλαμβάνουμε το χειρισμό και την απόρ-
ριψη όλων των επικίνδυνων αποβλήτων 
κατά τον τρόπο που απαιτείται από το 
νόμο.

•   εξασφαλίζουμε ότι οι υπεργολάβοι και 
πωλητές κατά την εργασία τους στις 
εγκαταστάσεις της SUNLIGHT συμμορφώ-
νονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και 
τους κανονισμούς καθώς και με πρόσθετες 
απαιτήσεις της SUNLIGHT.

•  μειώνουμε τον κίνδυνο και εξασφαλίζουμε 
τον ορθό περιβαλλοντολογικό έλεγχο ασφά-
λειας, χρησιμοποιώντας κριτήρια αξιολόγη-
σης των προσφορών και απαιτήσεις επιδό-
σεων για την επιλογή ικανών και υπεύθυνων 
υπεργολάβων.

•   είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την ασφάλεια 
και την υγεία του κάθε ατόμου



Aποδοχή

αναφορά ενδεχομενων 
Παραβάσεων

 εΦαρμόΓΗ 
ΚΩΔιΚα
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αποδοχή
Όλοι οι εργαζόμενοί μας επιβεβαιώνουν ότι έχουν διαβάσει και 
κατανοήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας και συμφωνούν να τηρούν 
τις διατάξεις του υπογράφοντας ένα έντυπο αποδοχής του. απαι-
τείται από όλους μας να προβαίνουμε σε ανάλογες επιβεβαιώσεις 
σε τακτική βάση. Η αποτυχία ανάγνωσης του Κώδικα ή υπογρα-
φής του εντύπου αποδοχής του δεν απαλλάσσει κανένα από την 
υποχρέωση συμμόρφωσης με τον Κώδικα.

αναφορά ενδεχομένων  
Παραβάσεων
 εάν γνωρίζετε, ή έχετε βάσιμο λόγο να υποψιάζεστε, μια παράβα-
ση του Κώδικα ή άλλων οδηγιών της εταιρίας, παρακαλείσθε να 
αναφέρετε αμέσως τις εν λόγω πληροφορίες.  
Η αναφορά μπορεί να γίνει:

• Στο Διευθυντή σας

• Στο Τμήμα ανθρώπινου Δυναμικού 

• Στο νομικό Τμήμα

• Στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης

•  Στον Πρόεδρο της επιτροπής Συμμόρφωσης (compliance@
sunlight.gr), επώνυμα ή ανώνυμα

Η εταιρεία μας εγγυάται ότι τηρεί πολιτική αποφυγής αντιποίνων 
εναντίον οποιουδήποτε αναφέρει πληροφορίες σχετικά με πιθα-
νές παραβιάσεις καλή τη πίστει, ή συμμετέχει, εάν του ζητηθεί, 
σε οποιαδήποτε έρευνα ή διαδικασία της εταιρείας ή άλλων 
αρχών, εκτός εάν οι πληροφορίες που παρέχει ήταν σκόπιμα 
ψευδείς. Η εταιρεία θα λάβει επίσης όλα τα αναγκαία μέτρα για 
να κρατήσει την ταυτότητα καθενός και τις πληροφορίες που 
αυτός (-η) έχει υποβάλει εμπιστευτικές, και θα αποκαλύψει πλη-
ροφορίες μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και όταν 
η εν λόγω αποκάλυψη δε μπορεί να αποφευχθεί προκειμένου να 
διεξαχθεί αποτελεσματική έρευνα και να ληφθούν τα κατάλληλα 
ή απαραίτητα, από τον ισχύοντα νόμο, μέτρα.

 εΦαρμόΓΗ 
ΚΩΔιΚα



με ποιον τρόπο μπορεί να 
καθοδηγήσει τις Πράξεις μου 
ο Παρών Κώδικας; 
(μια Ηθική Πυξίδα για Όλους μας)

Πως να Eγείρετε Aνησυχίες

Πως θα Mεταχειριστεί η Eταιρεία 
τις ανησυχίες;

Πόρόι 
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Στο εσωτερικό μας δίκτυο (intranet) μπορείτε να βρείτε πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με τον Κώδικα, άλλες πολιτικές και οδηγίες, 
την εκπαίδευση, και θέματα δεοντολογίας και συμμόρφωσης. 

αν δεν έχετε πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας,  
ρωτήστε τον προϊστάμενό σας, το Τμήμα ανθρώπινου Δυναμικού, 
το νομικό Τμήμα ή επικοινωνήστε με το Υπεύθυνο Συμμόρφωσης 
για περισσότερες πληροφορίες.

ό παρών Κώδικας δε ρυθμίζει κάθε συμπεριφορά στο χώρο εργα-
σίας. Η εταιρεία διατηρεί πρόσθετες πολιτικές και κατευθυντήριες 
γραμμές οι οποίες ενδέχεται να παρέχουν επιπλέον καθοδήγηση σε 
θέματα που αναφέρονται στον Κώδικα ή να απευθύνονται σε θέμα-
τα που δεν καλύπτονται από τον Κώδικα. Όλες αυτές οι πολιτικές 
είναι διαθέσιμες στο εσωτερικό μας δίκτυο.

με ποιον τρόπο μπορεί να καθοδηγήσει 
τις Πράξεις μου ο Παρών Κώδικας;  
(μια Ηθική Πυξίδα για Όλους μας)
ό παρών Κώδικας δεν έχει ως σκοπό να καλύψει όλους τους 
νόμους, τους κανόνες, τις πολιτικές ή τις συνθήκες που εμπλέ-
κουν ηθική συμπεριφορά. Πρέπει όλοι να χρησιμοποιούμε κοινή 
λογική και σωστή κρίση όταν εξετάζουμε την καταλληλότητα μιας 
συμπεριφοράς. Η προσδοκία ότι όλοι γνωρίζουν τα πάντα είναι 
εκτός πραγματικότητας, γι’ αυτό αν δεν είσαστε βέβαιοι για τις 
δεοντολογικές πτυχές μιας ενέργειας, χρησιμοποιείστε τις παρα-
κάτω ερωτήσεις ως ηθική πυξίδα:

• είμαι δίκαιος και ειλικρινής;

• είναι νόμιμες οι ενέργειές μου;

• είναι αυτό το «σωστό» πράγμα που πρέπει να κάνω;

• Θα δουν οι άλλοι θετικά τις πράξεις μου στο μέλλον;

• Πιστεύω ότι ενεργώ με τρόπο ηθικό;

•  αν οι πράξεις μου δημοσιεύονταν στα μέσα μαζικής ενημέρω-
σης, ποια θα ήταν η εικόνα μου και ποια  
της SUNLIGHT;

αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε καθοδήγηση, μιλήστε στον 
προϊστάμενό σας, στο Διευθυντή σας, στον Τμήμα ανθρώπινου 
Δυναμικού ή στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.

 

Πόρόι Πως να εγείρετε ανησυχίες
Τα μέλη της Διοίκησης, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της 
SUNLIGHT συμμορφώνονται και εφαρμόζουν τους κανόνες του 
Κώδικα και τις σχετικές εσωτερικές πολιτικές. Η μη συμμόρφωση  
με τον Κώδικα και τις σχετικές πολιτικές, συνιστά παράβαση,  
η οποία οδηγεί στην επιβολή κυρώσεων, όχι μόνο για τον παραβάτη, 
αλλά και για την SUNLIGHT.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του κώδικα και προκειμένου 
να διασφαλιστούν τα συμφέροντα τόσο της SUNLIGHT όσο και 
του κάθε εργαζόμενου, τα μέλη της διοίκησης, τα στελέχη και οι 
εργαζόμενοι καλούνται να αναφέρουν στη γραμμή βοήθειας της 
εταιρείας (compliance@sunlight.gr), στο Τμήμα ανθρώπινου Δυ-
ναμικού ή στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης κάθε συμπεριφορά που 
μπορεί να παρεκκλίνει από ή να είναι ασύμβατη με τους νόμους, 
τον παρόντα Κώδικα, τις πολιτικές ή τους εσωτερικούς κανονι-
σμούς της εταιρείας.

Όλες οι αναφορές και οι καταγγελίες αντιμετωπίζονται ως εμπιστευ-
τικές και διερευνώνται. Διορθωτικά μέτρα λαμβάνονται εάν κριθεί 
απαραίτητο. Όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα παραμένουν εμπιστευ-
τικά στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Κάθε είδους αντίποι-
να μετά την υποβολή καταγγελίας δεν είναι ανεκτά.

Πως θα μεταχειριστεί η εταιρεία  
τις ανησυχίες; 
Η Διοίκηση της SUNLIGHT υποστηρίζει ενεργά την ευρεία διανομή 
του Κώδικα και φροντίζει για την εφαρμογή του. Η συμμόρφωση 
με τη νομοθεσία και την τήρηση του Κώδικα παρακολουθείται σε 
τακτική βάση, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η SUNLIGHT κατανοεί ότι οι εργαζόμενοι της ενδέχεται να βρεθούν 
σε αμφιβολία σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του Κώδικα. 
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και την 
αποφυγή οποιασδήποτε συμπεριφοράς που δεν συμφωνεί με τον 
παρόντα Κώδικα ή την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει όλοι να συμβου-
λευόμαστε συχνά το περιεχόμενο του Κώδικα, το οποίο ενημερώνε-
ται τακτικά και τις σχετικές εσωτερικές πολιτικές. επιπλέον, οποια-
δήποτε ανησυχία πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην επιτροπή 
Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες πολιτικές, όπως 
κοινοποιήθηκαν σε όλους μέσω αυτού του Κώδικα.






