Πολιτική Επιχειρηματικής Ηθικής και
Καταπολέμησης της Διαφθοράς
Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ δεσμεύεται να διενεργεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με εντιμότητα, δικαιοσύνη και
ακεραιότητα, καθώς και σύμφωνα με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας. Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ εξασφαλίζει τη διαφάνεια
σε όλες τις συναλλαγές της και αναγνωρίζει ότι έχει ηθική και νομική υποχρέωση να ενεργεί υπεύθυνα σε όλες τις
αρμόδιες δικαιοδοσίες. Η βιώσιμη ανάπτυξη και επιτυχία της ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ εξαρτάται από την υπεροχή των προϊόντων
και υπηρεσιών της. Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ θα επιδεικνύει μηδενική ανοχή για παράνομες ή μη ηθικές επιχειρηματικές
δραστηριότητες, ή για πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού. Η επίδοση και ανταγωνιστικότητά της στηρίζεται αποκλειστικά
και μόνο σε νομότυπες πρακτικές.
Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ ενθαρρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδεικνύουν την απαιτούμενη κατανόηση της εν λόγω
πολιτικής και ευσυνειδησία, καθώς και να συνεργάζονται στο πλαίσιο οποιωνδήποτε δράσεων που συμβάλλουν στην
καταπολέμηση της διαφθοράς.
Καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας
Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ αντιτίθεται πλήρως σε κάθε είδους δωροδοκία και διαφθορά. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, καθώς
και τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ
επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή δωροδοκίας που αφορά εργαζομένους, δημόσιους αξιωματούχους,
επιχειρηματικούς εταίρους, ή για οποιαδήποτε πρακτική που θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ανάρμοστης
επιρροής. Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ είναι αποφασισμένη να διατηρήσει μία νοοτροπία εντιμότητας και εναντίωσης στην απάτη και
στη διαφθορά. Η δωροδοκία ή αποδοχή δωροδοκίας δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή για κανέναν λόγο.
Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ δεν θα προβεί ποτέ σε οικονομική ή άλλου είδους συμβολή σε πολιτικά κόμματα, δημόσιους
αξιωματούχους ή υποψήφιους για δημόσια αξιώματα.
Δώρα, προσκλήσεις και άλλες δωρεές
Όταν πρόκειται για δωρεές με τη μορφή δώρων ή προσκλήσεων, Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ εγγυάται ρητά ότι δεν θα προκύψει
καμία περίπτωση ανέντιμης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς. Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ δεν επιτρέπει δώρα που μπορεί να εγείρουν
αμφιβολίες σχετικά με τον σκοπό τους ή να φαίνεται ότι επηρεάζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις.
Απαγορεύεται η προσφορά ή αποδοχή δώρων ή ψυχαγωγίας προς και από οποιονδήποτε επίδοξο ή υφιστάμενο πελάτη
ή Επιχειρηματικό Συνεργάτη (προμηθευτές, αναδόχους, συμβούλους και επιχειρηματικούς συνεργάτες) με σκοπό την
απόκτηση επιχειρηματικού πλεονεκτήματος.
Χορηγίες και δωρεές
Παράλληλα με τις αξίες της ανάληψης ευθύνης, Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ προβαίνει σε χορηγίες και δωρεές, σε καθεστώς πλήρους
διαφάνειας, δεοντολογίας και συμμόρφωσης με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, για κοινοφελείς και φιλανθρωπικούς
σκοπούς ή προκειμένου να υποστηρίξουν κοινωνικές δράσεις που προάγουν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον
αθλητισμό και την ορθή περιβαλλοντική συμπεριφορά.
Ξέπλυμα χρήματος
Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ δεν εμπλέκεται σε καμία δραστηριότητα που να σχετίζεται με ξέπλυμα χρήματος ή παράνομης
χρηματοδότησης και συμμορφώνεται με το σύνολο των σχετικών νόμων και κανονισμών σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία
ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ συμπράττει στη διεθνή μάχη ενάντια στο ξέπλυμα
χρήματος και σε σχετικές διεθνείς πρωτοβουλίες και υιοθετεί συναφή και κατάλληλα μέτρα με σκοπό να συμμορφώνεται
πλήρως με τις σχετικές διατάξεις.
Σύγκρουση συμφερόντων
Οι εργαζόμενοι, τα στελέχη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ εκτελούν τις ιδιωτικές και άλλες
εξωτερικές δραστηριότητες και τα οικονομικά συμφέροντά τους με τρόπο που δεν συγκρούεται ούτε φαίνεται να
συγκρούεται με τα συμφέροντα της ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ.

Θεμιτός ανταγωνισμός
Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ διεξάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της σε καθεστώς ελεύθερου, θεμιτού και ανοικτού
ανταγωνισμού. Η πολιτική της ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ είναι να επιδίδεται σε ισχυρό και θεμιτό ανταγωνισμό, αλλά πάντα σε
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και την επαγγελματική δεοντολογία.
Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ πρέπει να συμμορφώνεται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας περί μονοπωλίων και ανταγωνισμού,
δεσμεύεται δε να αντιμετωπίζει τους ανταγωνιστές με εντιμότητα, ακεραιότητα και δικαιοσύνη. Τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα αποκτώνται μέσω της προσφοράς προϊόντων που βασίζονται στην καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη
και την τεχνολογία και όχι μέσω αντιδεοντολογικών ή παράνομων επιχειρηματικών πρακτικών. Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ δεν
συνάπτει συμφωνίες με ανταγωνιστές, οι οποίες περιλαμβάνουν καθορισμό σταθερών τιμών, αντιστοίχιση ή διαχωρισμό
αγορών σε κλάδους. Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ δεν ανταλλάσσει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες με ανταγωνιστές.
Λογιστικά βιβλία και αρχεία
Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ θα τηρεί ένα σύστημα εσωτερικών λογιστικών ελέγχων, καθώς και τα λογιστικά βιβλία και αρχεία της, με
εύλογο βαθμό ανάλυσης που αντανακλά με ακριβή και δίκαιο τρόπο τις συναλλαγές και τη διάθεση των περιουσιακών
στοιχείων. Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ παρέχει μια διαφανή, αληθή, συναφή, πλήρη και έγκαιρη κοινοποίηση των υποθέσεών της.
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ δεσμεύεται για την ορθή και αναλογική επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυστηρά
και μόνο για σκοπούς που είναι γνωστοί στα εμπλεκόμενα άτομα, ανεξάρτητα αν πρόκειται για προσωπικό,
αντιπροσώπους προμηθευτών, πελάτες ή οποιαδήποτε άλλα μέρη. Η επεξεργασία εκτελείται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
και Εθνική νομοθεσία, τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές και τις αρχές της διαφάνειας και του σεβασμού των
διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κοινοποιούνται μόνο εφόσον το υπαγορεύει η
νομοθεσία ή σε τρίτους όταν κρίνεται απαραίτητο για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών και προϊόντων,
εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτοί οι τρίτοι θα συμμορφώνονται επίσης με τη σχετική νομοθεσία και τις
κατευθυντήριες γραμμές.
Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία με
νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο, ότι συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, ότι είναι επαρκή,
συναφή και περιορίζονται στον απαραίτητο βαθμό, καθώς και ότι δεν διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα από όσο
απαιτείται για τους προβλεπόμενους σκοπούς.
Εμπιστευτικές πληροφορίες
Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ προστατεύει τις εμπιστευτικές πληροφορίες, στις οποίες υπάγονται όλες οι πληροφορίες εμπορικά
ευαίσθητου χαρακτήρα που δεν είναι συνήθως γνωστές σε άτομα εκτός της αντίστοιχης εταιρείας. Αυτές μπορεί να
περιλαμβάνουν τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις διαδικασίες, πελατολόγια, τιμές αγοράς και άλλους
συμβατικούς όρους, κόστος, τιμολογήσεις, στρατηγικές μάρκετινγκ ή παροχής υπηρεσιών, στρατηγικές εταιρικές
πληροφορίες, εσωτερικό εταιρικό ερευνητικό υλικό, πληροφορίες για την αγορά και τυχόν άλλες εμπιστευτικές
πληροφορίες που προκύπτουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας για λογαριασμό της ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ.
Εφαρμογή
Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους, στελέχη, διευθυντές και νομικά πρόσωπα της ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΕ. Κατά την εκτέλεση επιχειρηματικής δραστηριότητας για λογαριασμό της εταιρείας, απαιτείται από τρίτους να τηρούν
το ίδιο επίπεδο ακεραιότητας, δεοντολογικής συμπεριφοράς και συμμόρφωσης με τη νομοθεσία όπως οι εργαζόμενοι και
η διοίκηση της εταιρείας. Σε δικαιοδοσίες όπου οι τοπικοί νόμοι ή κανονισμοί θέτουν αυστηρότερους κανόνες από αυτούς
που τίθενται στην παρούσα Πολιτική, οι αυστηρότεροι κανόνες υπερισχύουν πάντα.
Διακυβέρνηση και λογοδοσία
Η ευθύνη για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής βαρύνει τα πλέον ανώτερα στελέχη κάθε εταιρείας.
Συμμόρφωση
Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Πολιτικής Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Καταπολέμησης της
Διαφθοράς, καθώς και με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του περιεχομένου της
παρούσας πολιτικής και της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας ή άλλων εν ισχύ προτύπων, υπερισχύουν οι πλέον αυστηρές
απαιτήσεις.

