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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας σχεδιάστηκε αποτυπώνοντας τις αρχές και τους κανόνες που 
δεσμεύουν τη Διοίκηση της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. απέναντι στους εργαζόμενους και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 
Επιβεβαιώνει την πάγια δέσμευση της  Διοίκησης για συμμόρφωση με την νομοθεσία και τους 
κανονισμούς, από την ηθική της Εταιρείας  και αποτελεί το πλαίσιο -  οδηγό της 
συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.  
Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. τόσο κατά τη θέσπιση πολιτικών όσο και έμπρακτα δεσμεύεται  για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη του 
ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UNDHR) 

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχοντας αίσθηση ευθύνης και συνέπειας διαμορφώνει ένα περιβάλλον 
ασφάλειας, αναγνώρισης αξιοκρατίας και εμπιστοσύνης απέναντι στους εργαζόμενους και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη,  που διέπεται από επιχειρηματική ηθική και δικαιοσύνη   
 
Οι άξονες εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας για την ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι: 

- Αρχές Επαγγελματικής Συμπεριφοράς 
- Επιχειρηματικές Σχέσεις 
- Προστασία Πληροφοριών  

 
 

Α) ΑΡΧΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Οι σχέσεις μεταξύ των Ανθρώπων τις ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. διέπονται από αμοιβαίο σεβασμό,  
ακεραιότητα, εντιμότητα, συνεργατικότητα και αφοσίωση και βασίζονται στην αμοιβαία 
εμπιστοσύνη, την κατανόηση και την ανοικτή επικοινωνία. 
Στο πλαίσιο αυτό: 
 Οι πρακτικές της Εταιρείας σχετικά με τη σύναψη επαγγελματικών σχέσεων  σχεδιάστηκαν με 

σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία και συμμορφώνονται με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

 Διασφαλίζονται οι ίσες ευκαιρίες, στην πρόσληψη, στην απασχόληση, στην επαγγελματική 
ανέλιξη,  στη μισθοδοσία, στη διάρκεια των συμβάσεων εργασίας, στις αποζημιώσεις, στη 
συνταξιοδότηση, στη σύναψη συνεργασιών με προμηθευτές.  

 Δεν υφίστανται διακρίσεις σχετικά με την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, τις πολιτικές 
πεποιθήσεις, το φύλο, την ηλικία,  την αναπηρία, το οικονομικό επίπεδο, τη σωματική και 
πνευματική ικανότητα, το γενετήσιο προσανατολισμό. 

 Επιβάλλεται και προστατεύεται από τη Διοίκηση  ο  σεβασμός της διαφορετικότητας, 
ενθαρρύνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των εργαζομένων με διαφορετικές απόψεις και 
πεποιθήσεις και απορρίπτεται οποιαδήποτε προσβλητική συμπεριφορά. 

 Απαγορεύεται ρητά  οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης (σωματικής  & ψυχικής), η σεξουαλική 
παρενόχληση καθώς και κάθε μορφή παρενόχλησης ή εκφοβισμού. 

 Εξασφαλίζεται ένα  υγιές εργασιακό περιβάλλον, απαλλαγμένο από παράνομες ή επιβλαβείς 
ουσίες με την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ και ναρκωτικών καθώς και καπνίσματος τις 
εργάσιμες ώρες ή στους εσωτερικούς χώρους και στα οχήματα της Εταιρείας.  

 Αποφεύγεται η σπατάλη, η πρόκληση ζημιάς, καταστροφής και κλοπής εταιρικών πόρων και 
εταιρικών περιουσιακών στοιχείων . 

Η παραβίαση των αρχών αυτών αντιμετωπίζεται με μηδενική ανοχή από την ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
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Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

Η νομιμότητα, η  ακεραιότητα και η δικαιοσύνη αποτελούν το θεμέλιο για όλες τις επιχειρηµατικές 
αποφάσεις, για τις συναλλαγές καθώς και για τις σχέσεις της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.  

 

                Δωροδοκία και Διαφθορά 

 

Καταδικάζεται κάθε µορφή διαφθοράς και αποφεύγεται οποιαδήποτε συμπεριφορά που μπορεί 
να προκαλεί και την απλή διαφθοράς.  

Η Διοίκηση και οι  εργαζόμενοι της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. απαγορεύεται: 

 να υπόσχονται, να προσφέρουν και να παρέχουν οφέλη  σε δηµόσιους λειτουργούς στις 
χώρες δραστηριοποίησης της Εταιρείας για τη διασφάλιση πιο ευνοϊκής συμπεριφοράς 

 να δέχονται ωφελήματα από τρίτους προκειμένου  να επηρεάσουν στη λήψη μιας 
εταιρικής  απόφασης ευνοϊκής για τους παρέχοντες ωφελήματα 

 να απαιτούν ωφελήματα για προσωπικό ή εταιρικό όφελος 
 

Χορηγίες και Δωρεές  
 
Με στόχο  τη βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία των τοπικών κοινωνιών η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
εφαρμόζει πρακτικές Εταιρικής   Υπευθυνότητας που συμπεριλαμβάνουν χορηγίες και δωρεές σε 
επιλεγμένους οργανισμούς βασιζόμενη στην ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τις πολιτικές  κατά 
της διαφθοράς. 

Οι χορηγίες αφορούν σε οργανισμούς και διοργανώσεις που δρουν είτε σε τοπικό επίπεδο για την 
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών είτε σε επίπεδο κλάδου, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα, την 
ιστορικότητα και τον πολιτισμό που σχετίζεται με το  μάρμαρο.  Έχουν μορφή οικονομικής 
ενίσχυσης, οικονομικής κάλυψης αναγκών ή και παροχής συγκεκριμένων ειδών κατόπιν 
αιτήματος. Η διαχείριση των χορηγιών γίνεται  µε διαφάνεια και σε κάποιες περιπτώσεις 
αξιοποιούνται τα ανταποδοτικά οφέλη με τις κατάλληλες υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας 
από τους δικαιούχους των χορηγιών. 

Οι δωρεές προσανατολίζονται κυρίως σε οργανισμούς που σχετίζονται με την ανακούφιση 
ευάλωτων ομάδων, την εύρυθμη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, την εκπαίδευση των 
τοπικών πληθυσμών,  την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Ευθυγραμμισμένη με την εθνική νομοθεσία και τις πολιτικές κατά της διαφθοράς, η ΙΚΤΙΝΟΣ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. πραγματοποιεί δωρεές  χρηματικές και άλλου είδους, από τις οποίες δεν επιτρέπεται 
να κερδίζει εµπορικό πλεονέκτηµα. 

Απαγορεύονται οι χορηγίες, οι δωρεές και κάθε είδους εταιρική συνεισφορά σε πολιτικά κόμματα 
ή πολιτικούς υποψηφίους.  

 

Εμπορικές Σχέσεις  
 
Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιούμενη στο παγκόσμιο εμπόριο και υποστηρίζοντας το 
ελεύθερο εμπόριο, συμμορφώνεται με τους νόμους και τους ισχύοντες κανονισμούς  εμπορίου που 
σχετίζονται με τον έλεγχο εισαγωγών, εξαγωγών. 

Η ακεραιότητα, η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία είναι οι βασικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις της 
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με τους προμηθευτές. Το τμήμα προμηθειών ενεργεί σύμφωνα με τους 
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ισχύοντες νόμους των χωρών δραστηριοποίησης  και είναι υπεύθυνο για την τήρηση των 
διαδικασιών αγοράς. 

Ο θεμιτός ανταγωνισμός είναι βασική αρχή λειτουργίας της Διοίκησης και των εργαζομένων της 
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Δεν πραγματοποιούνται συμφωνίες με ανταγωνιστές, προμηθευτές ή 
πελάτες που ευνοούν τον περιορισμό του καθαρισμού των τιμών καθώς και που προωθούν 
πολιτικές  κατάτμησης αγοράς ανά γεωγραφική περιοχή. Απαγορεύεται η πρόσδοση 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. μέσω αθέμιτων ή καταχρηστικών 
τρόπων  

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ αποτρέπει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  

 

Προστασία πληροφοριών & επικοινωνιών 

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έχει ορίσει ως πρωταρχικής σημασίας θέμα την προστασία των 
πληροφοριών και των δεδομένων εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη από τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

Ασφάλεια Δεδομένων 

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με βάση το νομικό πλαίσιο και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία  
προστατεύει τα δεδομένα κάθε ενδιαφερόμενου μέρους, πελατών, μετόχων, συνεργατών, 
εργαζομένων, συνεργαζομένων οργανισμών και επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα 
τεχνικά μέσα  και φροντίζοντας  για την απαγόρευση πρόσβασης σε αυτά από μη εξουσιοδοτημενη 
πηγή. 

 

Απόρρητο Δεδομένων  

Με γνώμονα την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων που εμπιστεύονται τα ενδιαφερόμενα 
μέρη στην ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η Διοίκηση τα προστατεύει με υπευθυνότητα διασφαλίζοντας ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας του απορρήτου 

Παράλληλα με τα μέτρα και τις διαδικασίες για την προστασία του απορρήτου των δεδομένων 
από την πλευρά της Διοίκησης, κάθε εργαζόµενος της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έχει υποχρέωση να 
προστατεύει όλες οι πληροφορίες και τα επιχειρηματικά έγγραφα που αφορούν στην Εταιρεία και 
να τα διαβιβάζει μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν εξουσιοδοτημένοι αποδέκτες εντός και εκτός 
Εταιρεία. 
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Η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης και των 
εργαζομένων της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ www.iktinos.gr και 
διανέμεται, σε όλους τους εργαζομένους. 

Για  παροχή διευκρινήσεων, για  ερωτήματα σχετικά µε τη συµµόρφωση με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας,  και  σε  περιπτώσεις αμφιβολίας  µπορείτε να επικοινωνείτε  με  Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού στο hr@iktinos.gr  

 

 

http://www.iktinos.gr/

