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Γιατί ο Κώδικας είναι σημαντικός: 
Μήνυμα από τον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύμβουλο  
Christophe Beck
Αγαπητοί συνάδελφοι:

Στην Ecolab πιστεύουμε ότι μια ομάδα πολυδιάστατη, αλληλέγγυα και με σαφείς στόχους, είναι 
ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των μεμονωμένων συνεργατών, της εταιρείας, των πελατών και των 
κοινοτήτων. Εδώ και έναν αιώνα αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας δουλεύοντας μαζί με διαφορετικές 
οπτικές και κάνοντας αυτό που είναι σωστό, δίκαιο και έντιμο. Για να πετύχουμε τους στόχους μας 
και να επιτελέσουμε τον σκοπό μας, που είναι η προστασία ανθρώπων και ζωτικής σημασίας πόρων, 
πρέπει να ενεργούμε με ήθος σε κάθε συνδιαλλαγή και σε καθημερινή βάση. 

Εν προκειμένω, είμαι στην ευχάριστη θέση να μοιραστώ μαζί σας τον Κώδικα Δεοντολογίας 
της Ecolab. Σε αυτόν συζητάμε τις αξίες μας, τις πεποιθήσεις μας και τις προσδοκίες όλων μας 
στην Ecolab. Ελπίζω να διαβάσετε αυτό το έγγραφο και να το χρησιμοποιήσετε ως οδηγό στις 
καθημερινές μεταξύ σας αλληλεπιδράσεις και στις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες μας.  
Αν δείτε κάποιον να ενεργεί με τρόπο αντιδεοντολογικό, χρησιμοποιήστε τους μηχανισμούς του 
παρόντος εγγράφου για να τον αναφέρετε. 

Δεν θα ήμασταν η εταιρεία που είμαστε σήμερα χωρίς τους υπέροχους ανθρώπους μας. Είμαστε 
η μία και μοναδική Ecolab. Μία οικογένεια. Και μαζί με τους πελάτες μας κάνουμε τον κόσμο πιο 
καθαρό, πιο ασφαλή και πιο υγιεινό. Ανυπομονώ να αξιοποιήσουμε την παρακαταθήκη που έχουμε να 
επιτελέσουμε σπουδαία πράγματα για την ανθρωπότητα, πάντα με τον σωστό τρόπο.

Με εκτίμηση,
Christophe Beck
Πρόεδρος, Προεδρεύων  
και Διευθύνων Σύμβουλος

Πιστεύουμε ότι μια 
πολυδιάστατη ομάδα, 
αλληλέγγυα και με σαφείς 
στόχους, είναι ζωτικής 
σημασίας για την επιτυχία των 
μεμονωμένων συνεργατών, της 
εταιρείας, των πελατών  
και των κοινοτήτων.
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Οι αξίες μας
ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΑΣ

Εξασφαλίζουμε αποτελέσματα για  
τους πελάτες, τους μετόχους και τον 
καθένα μας. 

ΘΕΤΟΥΜΕ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ  
ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ 

Ξεπερνάμε την πεπατημένη, μαθαίνουμε, 
αναπτυσσόμαστε και καινοτομούμε για 
να βελτιώνουμε τις διαδικασίες και να 
εξασφαλίζουμε καλύτερα αποτελέσματα.

ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΉ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Επηρεάζουμε θετικά τους ανθρώπους 
γύρω μας, την κοινότητα και τον κόσμο 
μας. Εμπνέουμε και άλλους να κάνουν τη 
θετική διαφορά.

ΚΑΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ 

Είμαστε ειλικρινείς, αξιόπιστοι 
και αυθεντικοί στις δράσεις μας. 
Λειτουργούμε με ακεραιότητα.

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΉ, 
ΠΡΟΤΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΉΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΝΩ  
ΑΠΟ ΟΛΑ.

Οι καθημερινές ενέργειες όλων των 
συνεργατών της Ecolab καθορίζουν 
τελικά αυτό που είμαστε ως εταιρεία.

ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΟΠΤΙΚΕΣ

Δουλεύουμε μαζί για το καλό της 
ομάδας και της Εταιρείας - σε διάφορες 
λειτουργίες και διάφορες περιοχές. 
Μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας και 
στηρίζουμε ο ένας τον άλλον.

+

+

+

+
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Ο Κώδικας και  
ο ρόλος μας1
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Κατά τη λήψη αποφάσεων 
και την ανάληψη δράσης, 
σκεφτόμαστε πάντα:

•  Η ενέργειά μου ακολουθεί τον Κώδικα, τις 
πολιτικές μας και την ισχύουσα νομοθεσία;

•  Θα ήθελα να γίνει δημόσια γνωστή  
η ενέργειά μου;

•  Η ενέργειά μου αντανακλά τις αξίες της 
Ecolab και είναι η σωστή επιλογή;

Εάν δεν μπορείτε να απαντήσετε «ναι»  
σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις, τότε θα 
πρέπει να επανεξετάσετε την ενέργειά σας και 
να συμβουλευτείτε τον/την προϊστάμενό σας 
ή το τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και 
Δεοντολογίας πριν συνεχίσετε.

Τηρούμε τον Κώδικα
Ο κάθε ένας στην Ecolab ακολουθεί τον Κώδικα, τις πολιτικές και τους σχετικούς κανόνες δικαίου.

ΠΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ;
• Ακολουθούμε τον Κώδικα και αναγνωρίζουμε ότι ισχύει για όλους τους υπαλλήλους, τα στελέχη και τους διευθυντές της 

Ecolab· για όλους τους υπαλλήλους των θυγατρικών και των κοινοπραξιών που ελέγχονται κατά πλειοψηφία, καθώς και για 
όλους τους πράκτορες, τους υπεργολάβους και τους συμβούλους μας.

• Ακολουθούμε όλους τους ισχύοντες νόμους, και όταν ο ισχύων νόμος είναι πιο αυστηρός από τον Κώδικα, ακολουθούμε 
τον πιο αυστηρό κανόνα.

• Κατανοούμε ότι παραβιάσεις του Κώδικα, των πολιτικών μας ή οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού μπορεί να 
οδηγήσουν σε πειθαρχικά μέτρα, ακόμη και σε τερματισμό της εργασιακής σχέσης.

Τα διευθυντικά στελέχη κατανοούν και εφαρμόζουν τον Κώδικα, ενώ διασφαλίζουν ότι οι άμεσοι αναπληρωτές τους 
κατανοούν τις ευθύνες τους και απαντούν στις ερωτήσεις των εργαζομένων. Τα διευθυντικά στελέχη οφείλουν να 
ενημερώνουν δεόντως για τις ανησυχίες τους το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, το τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και 
Δεοντολογίας ή τη Γραμμή Βοήθειας για τον Κώδικα Δεοντολογίας. 
Παρέκκλιση από τον Κώδικα προβλέπεται μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από επιτροπή του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
Η Ecolab εξετάζει περιοδικά τον Κώδικα, καθώς και τις σχετικές πολιτικές της εταιρείας και προβαίνει σε τροποποιήσεις, 
εφόσον αυτό απαιτηθεί ή κριθεί απαραίτητο.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ ΣΤΉΝ ΤΉΡΉΣΉ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ;
Φροντίζουμε να ακολουθούμε όλοι τον Κώδικα, τις πολιτικές μας και τους ισχύοντες νόμους και 
κανονισμούς. Ενημερωνόμαστε για τους κανόνες που διέπουν τον ρόλο μας και είμαστε έτοιμοι  
να μιλήσουμε εάν έχουμε ερωτήσεις ή προβληματισμούς.

Τα διευθυντικά στελέχη στην Ecolab έχουν πρόσθετες ευθύνες να επιδεικνύουν ηθική συμπεριφορά, 
να επιβλέπουν τους άμεσους υφισταμένους τους και να αποτελούν σημείο επαφής για ερωτήσεις και 
προβληματισμούς.
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Κάνουμε ερωτήσεις και αναφέρουμε τους 
προβληματισμούς μας
Στην Ecolab μιλάμε ανοιχτά. Εάν αντιληφθούμε οποιαδήποτε συμπεριφορά που θεωρούμε 
ότι ενδέχεται να παραβιάζει τις πολιτικές μας ή τον Κώδικα, είμαστε υποχρεωμένοι να την 
αναφέρουμε αμέσως και με καλή πίστη ή, εάν δεν είμαστε σίγουροι για κάτι, να ζητήσουμε 
βοήθεια. Η ανάδειξη των προβληματισμών και η υποβολή ερωτήσεων είναι ευθύνη μας και 
είναι ο καλύτερος τρόπος για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σωστά.
Έχουμε υποχρέωση να αναφέρουμε πιθανή παραβίαση 
του Κώδικα. 

Στην Ecolab έχετε πολλές επιλογές για να λάβετε υποστήριξη 
και να αναφέρετε τους προβληματισμούς σας.

• Ο/Η προϊστάμενός σας

• Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού 

• Το Νομικό Τμήμα

• Το τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας

• Ο Γενικός σύμβουλος

• Η  Γραμμή Βοήθειας για τον Κώδικα 
Δεοντολογίας: ο αριθμός της Γραμμής 
Βοήθειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες,  
τον Καναδά και το Πουέρτο Ρίκο είναι  
800-299-9442. Για άλλες χώρες  
ανατρέξτε εδώ 

•  Μπορείτε επίσης να υποβάλετε μια ηλεκτρονική 
αναφορά στη Γραμμή βοήθειας για τον Κώδικα 
Δεοντολογίας στη φόρμα υποβολής που είναι διαθέσιμη 
στο κοινό.

Οι αναφορές μπορούν να γίνονται ανώνυμα στη Γραμμή 
Βοήθειας για τον Κώδικα Δεοντολογίας στις περισσότερες 
χώρες και περιστάσεις. Η δυνατότητα να αναφέρετε 

ανώνυμα πιθανές παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας 
εξαρτάται από τους νόμους της χώρας σας. Ορισμένες 
χώρες περιορίζουν ή απαγορεύουν την αναφορά 
συγκεκριμένων προβληματισμών χωρίς την ταυτοποίησή 
σας. 

Εάν είστε εργαζόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
κάνετε αναφορά στη Γραμμή Βοήθειας για τον Κώδικα 
Δεοντολογίας, ισχύουν οι ακόλουθες οδηγίες:

• Θα σας ζητηθεί να επιτρέψετε τη χρήση του ονόματός 
σας στην αναφορά.

• Θα πρέπει να κατονομάσετε έναν υπάλληλο που 
είναι ύποπτος για ατασθαλίες, μόνο εάν αυτό κριθεί 
απαραίτητο.

• Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που θα 
παράσχετε αποκλειστικά και μόνο για τη διερεύνηση 
της συγκεκριμένης αναφοράς και για κανέναν άλλο 
σκοπό.

• Δεν πρόκειται να γνωστοποιήσουμε στον 
κατονομαζόμενο υπάλληλο ποιος υπέβαλε την 
αναφορά.

Ο ΚΏΔΙΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ

ΜΉ ΕΠΙΒΟΛΉ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ
Η Ecolab δεν επιτρέπει την επιβολή 
αντιποίνων κατά εργαζομένων που 
υποβάλλουν ερωτήσεις, αναφέρουν τους 
προβληματισμούς τους ή συνδράμουν 
στις έρευνες. Εάν αντιληφθείτε την επιβολή 
αντιποίνων, θα πρέπει να επικοινωνήσετε 
αμέσως με τον/την προϊστάμενό σας, το 
τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και 
Δεοντολογίας ή τη Γραμμή Βοήθειας για τον 
Κώδικα Δεοντολογίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στην Πολιτική Αναφορών και Ερευνών.
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Υποστηρίζουμε τις έρευνες
Στην Ecolab λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις αναφορές που 
αφορούν ανάρμοστη συμπεριφορά και παραβιάσεις του Κώδικα και 
των πολιτικών μας.

ΠΩΣ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ή ECOLAB;
• Μετά την υποβολή μιας καταγγελίας, ο/η Υπεύθυνος για Θέματα Συμμόρφωσης ή ο/η 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα ορίσει έναν/μία εσωτερικό ελεγκτή, ο/η οποίος θα 
ολοκληρώσει την έρευνα διεξοδικά και έγκαιρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να 
οριστεί εξωτερικός ελεγκτής.

• Ο/Η επικεφαλής ελεγκτής θα διατυπώσει συστάσεις μεταξύ των οποίων μπορεί να 
περιλαμβάνεται η μη λήψη μέτρων, η παροχή καθοδήγησης ή κατάρτισης, η πρόταση 
κάποιας μορφής πειθαρχικών μέτρων, μέχρι και ο τερματισμός της εργασιακής σχέσης 
και πρόσθετα μέτρα, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

• Το τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας θα ενημερώσει τον 
καταγγέλλοντα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.

• Αναμένουμε από τους εργαζομένους να κρατούν εμπιστευτικές τις έρευνες και να μη 
συζητούν το θέμα με συναδέλφους τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Αναφορών και Ερευνών.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ή ECOLAB ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ;
Η Ecolab ανταποκρίνεται άμεσα στις αναφορές και προσπαθεί να 
διατηρήσει την αναφορά εμπιστευτική στο μέτρο του δυνατού. Με τη 
σειρά μας, αναμένουμε από τους εργαζομένους να μη συζητούν το θέμα 
με συναδέλφους, ώστε να συνδράμουν στην προστασία απορρήτου της 
αναφοράς και της έρευνας.
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2 Πώς συνεργαζόμαστε  
μεταξύ μας
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Αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον με σεβασμό
Η Ecolab δεν πρόκειται να ανεχτεί καμία μορφή παρενόχλησης ή εκφοβισμού. Αντιμετωπίζουμε 
πάντα ο ένας τον άλλον με σεβασμό. Εδώ περιλαμβάνονται οι αλληλεπιδράσεις με συναδέλφους και 
άλλα άτομα με τα οποία συνεργαζόμαστε, όπως πωλητές, προμηθευτές και πελάτες.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΉΣΉ;
Παρενόχληση είναι κάθε μορφή ανάρμοστης συμπεριφοράς που μπορεί να δημιουργήσει ένα 
απειλητικό, εχθρικό ή προσβλητικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά την 
αποδοτικότητα ενός εργαζομένου.

ΕΡΏΤΉΣΉ 
Ο/Η προϊστάμενός μου φωνάζει συχνά  
σε έναν/μία συνάδελφο και τον/την βρίζει.  
Δεν είμαι βέβαιος, αλλά ο/η συνάδελφός μου 
δείχνει να αισθάνεται άβολα. Μήπως  
θα πρέπει απλά να αφήσω τον/την συνάδελφό 
μου να χειριστεί αυτή την κατάσταση;

ΑΠΆΝΤΉΣΉ
Όχι. Έχετε την υποχρέωση να αναφέρετε 
οποιαδήποτε συμπεριφορά που πιστεύετε ότι 
μπορεί να συνιστά παραβίαση του Κώδικα. Ο 
εκφοβισμός συνιστά παρενοχλητική συμπεριφορά 
και πρέπει να αναφέρεται με χρήση των πολλών 
επιλογών αναφοράς που έχετε στη διάθεσή σας.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ;

• Αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον με σεβασμό και εξετάζουμε τους τρόπους με τους οποίους η συμπεριφορά και ο λόγος 
μας μπορεί να επηρεάσει τους συναδέλφους και την ομάδα μας.

• Μιλάμε ανοιχτά και επικοινωνούμε με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή με τις διαθέσιμες επιλογές αναφοράς, όταν 
έχουμε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με ενδεχόμενη παρενοχλητική συμπεριφορά.

• Δεν ασκούμε παρενοχλητικές συμπεριφορές, όπως:

  Λεκτική παρενόχληση - εκφοβισμός ή υποτιμητικά σχόλια, ύβρεις ή ανάρμοστα αστεία ή σχόλια,

  Σωματική παρενόχληση - διάπραξη επίθεσης ή άλλων πράξεων σωματικού εκφοβισμού,

   Οπτική παρενόχληση - επίδειξη ή αποστολή προσβλητικών σκίτσων, σχεδίων, φωτογραφιών ή άλλου έντυπου  
ή ηλεκτρονικού υλικού, ή

   Σεξουαλική παρενόχληση - ανεπιθύμητες σωματικές ή λεκτικές προσεγγίσεις ή αιτήματα για σεξουαλικές χάρες ή 
συμμετοχή σε ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά.

Ποτέ δεν θέτουμε την υποταγή στην παρενοχλητική συμπεριφορά ως προϋπόθεση απασχόλησης ή ως παράγοντα στις 
αποφάσεις που λαμβάνονται για την απασχόληση.

Ο εκφοβισμός μπορεί να περιλαμβάνει παραδείγματα 
δημόσιου εξευτελισμού, όπως το να επιπλήττει κάποιος 
κάποιον, το να υψώνει ανάρμοστα τον τόνο της φωνής του 
ή το να επικρίνει επανειλημμένα κάποιον παρουσία άλλων.

ΠΏΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ6 ΚΆΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΣΩΣΤΟ



Προωθούμε την ισότιμη απασχόληση,  
τη διαφορετικότητα, την ισότητα και  
την κοινωνική ένταξη
Στην Ecolab προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ένα ποικιλόμορφο, 
αλληλέγγυο και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο 
εργαζόμαστε ως ομάδα με σεβασμό.

ΠΩΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΉΝ ΙΣΟΤΙΜΉ ΑΠΑΣΧΟΛΉΣΉ, ΤΉ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΉΤΑ, ΤΉΝ ΙΣΟΤΉΤΑ ΚΑΙ ΤΉΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΝΤΑΞΉ;
• Δεν κάνουμε διακρίσεις βάσει προσωπικών γνωρισμάτων ή συνθηκών που προστατεύονται 

από την εθνική, κρατική ή τοπική νομοθεσία, όπως το φύλο, η φυλή,  
η εθνική καταγωγή, η ιθαγένεια, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα του φύλου, η 
θρησκεία, η ηλικία, η αναπηρία, η οικογενειακή κατάσταση ή η ιδιότητα του παλαίμαχου.

• Λαμβάνουμε αποφάσεις πρόσληψης με βάση τα προσόντα ενός ατόμου και την 
ικανότητά του να επιτελέσει την εργασία του.

• Επιδιώκουμε να έχουμε διαφορετικές προοπτικές στην ομάδα μας και προωθούμε ένα 
περιβάλλον εργασίας χωρίς διακρίσεις και με πνεύμα σεβασμού.

• Μιλάμε ανοιχτά και επικοινωνούμε με τον/την προϊστάμενό μας ή με τις διαθέσιμες 
επιλογές αναφοράς, όταν έχουμε ερωτήσεις ή προβληματισμούς.

Επειδή οι νόμοι και οι κανονισμοί διαφέρουν στις διάφορες περιοχές στις οποίες 
δραστηριοποιείται η Ecolab, εάν έχουμε απορίες θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τον/την 
προϊστάμενό μας, το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή το τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης 
και Δεοντολογίας. Εάν θέλουμε να μοιραστούμε κάποιον προβληματισμό, θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε τις διαθέσιμες επιλογές αναφοράς.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΉΤΑ, ΙΣΟΤΉΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΝΤΑΞΉ;
Χαιρετίζουμε τη διαφορετικότητά μας - τις διαφορετικές προοπτικές, 
το υπόβαθρο, τις πολιτιστικές, σωματικές και κοινωνικές διαφορές που 
καθιστούν τον/την κάθε έναν/μία μας μοναδικό. Προασπιζόμαστε 
την κοινωνική ένταξη: τιμούμε και ενσωματώνουμε συνειδητά όλες 
τις διαφορετικές οπτικές και συνεισφορές των εργαζομένων μας στον 
οργανισμό της Ecolab. Προωθούμε την ισότιμη μεταχείριση κάθε 
συνεργάτη: διασφαλίζουμε ότι ο/η κάθε ένας/μία τους έχει πρόσβαση σε 
αυτά που χρειάζεται για να αναπτυχθεί και να προοδεύσει.

ΠΏΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ 7ΚΆΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΣΩΣΤΟ



Φροντίζουμε για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας
Η Ecolab βάζει την ασφάλεια πάνω από όλα. Φροντίζουμε να έχουμε ένα υγιές και ασφαλές 
περιβάλλον για όλους τους εργαζομένους.

ΤΙ ΣΉΜΑΙΝΕΙ ΑΣΦΑΛΉΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
Πιστεύουμε ότι ασφαλής χώρος εργασίας είναι το περιβάλλον στο οποίο διαφυλάσσεται η υγεία και η 
ασφάλεια όλων των εργαζομένων και στο οποίο εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι για την 
υγεία και την ασφάλεια.

ΠΩΣ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΑΣΦΑΛΉ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
• Ακολουθούμε τις πολιτικές υγιεινής και ασφάλειας, τις πρακτικές και διαδικασίες της Ecolab, καθώς και όλους τους 

ισχύοντες κανόνες, κανονισμούς και νόμους που διέπουν την υγιεινή και την ασφάλεια.
• Παρατηρούμε προσεκτικά και αναφέρουμε τυχόν επισφαλείς ή ανθυγιεινές συνθήκες στους/στις προϊσταμένους μας και 

ενθαρρύνουμε τους εργαζομένους να διακόπτουν την εργασία τους σε περίπτωση που οι συνθήκες ή οι συμπεριφορές 
είναι επισφαλείς.

• Δεν ανεχόμαστε εκφοβισμό, παρενόχληση, καταπίεση ή απειλές βίας.
• Εάν χρειαστεί, αναφέρουμε αμέσως τις απειλές ή τη βία στον/στην προϊστάμενό μας ή στις αρμόδιες αρχές. 

προβληματισμοί μπορούν επίσης να δηλωθούν με χρήση όλων των επιλογών αναφοράς.
• Δεν έχουμε στην κατοχή μας οπλισμό (π.χ. πιστόλια, μαχαίρια) κατά την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό της Ecolab 

ή ενώ βρισκόμαστε στους χώρους της Ecolab, σε οχήματα της Ecolab ή εν ώρα εργασίας στην Ecolab, σύμφωνα με την 
τοπική νομοθεσία. 

• Δεν κατασκευάζουμε, δεν πωλούμε, δεν διανέμουμε, δεν έχουμε στην κατοχή μας και δεν χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε 
ουσία που μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά κατά την εργασία στους χώρους της Ecolab, κατά την οδήγηση ή την 
επιβίβαση σε οχήματα της Ecolab ή εν ώρα εργασίας στην Ecolab.

• Δεν εκτελούμε τις εργασίες μας, ούτε οδηγούμε εν ώρα εργασίας, υπό την επήρεια οποιασδήποτε ναρκωτικής ουσίας, ούτε 
καταναλώνουμε αλκοόλ εν ώρα εργασίας στην Ecolab, εκτός εάν πρόκειται για επίσημη και έγκριτη κοινωνική εκδήλωση. 

• Αναφέρουμε κάθε εργαζόμενο/η για τον/την οποίο/-α υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή 
ουσιών που επηρεάζουν τη συμπεριφορά.

ΕΡΏΤΉΣΉ 
Η συνάδελφός μου δεν φοράει πάντα τα 
γυαλιά ασφαλείας που προβλέπονται για την 
προστασία των ματιών της όταν δουλεύουμε 
μέσα στο εργοστάσιο. Όταν της το ανέφερα, 
είπε ότι τα γυαλιά ασφαλείας θολώνουν και στην 
πράξη την καθιστούν λιγότερο ασφαλή. Εφόσον 
το έχω ήδη συζητήσει μαζί της, υπάρχει άραγε 
κάτι άλλο που μπορώ να κάνω;

ΑΠΆΝΤΉΣΉ
Ναι. Εάν η συνάδελφός σας αρνείται να 
φορέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό ατομικής 
προστασίας, πρέπει να αναφέρετε το ζήτημα 
χρησιμοποιώντας τις διάφορες δυνατότητες 
αναφοράς που έχετε στη διάθεσή σας.

ΠΏΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ8 ΚΆΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΣΩΣΤΟ



Κρατάμε ιδιωτικά τα δεδομένα
Η Ecolab σέβεται και προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες των εργαζομένων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ;
Προσωπικές πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες ταυτοποίησης ενός ατόμου, 
όπως το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και  
το email, τα οικονομικά στοιχεία και τα στοιχεία που αφορούν την υγεία, καθώς και άλλα προσωπικά 
στοιχεία, όπως χόμπι, ενδιαφέροντα και επαγγελματικές σχέσεις.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΉΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΩΝ;
• Προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες των εργαζομένων μας και του προσωπικού των πελατών μας,  

των προμηθευτών και των συνεργατών μας με πολύ μεγάλη προσοχή, σύμφωνα με τις πολιτικές, τις διαδικασίες  
μας και όλους τους σχετικούς νόμους.  

• Βεβαιωνόμαστε ότι γνωρίζουμε όλες τις ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες της Ecolab που διέπουν τη συλλογή, πρόσβαση, 
χρήση, μεταφορά, αποθήκευση και διάθεση των προσωπικών πληροφοριών για τις οποίες είμαστε υπεύθυνοι. 

• Μεταφέρουμε ή μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες μόνο με εκείνους που πρέπει να τις γνωρίζουν ή με όσους 
διαθέτουν ειδική εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτές.

• Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες μόνο για τους απαραίτητους επιχειρηματικούς σκοπούς και διατηρούμε 
τις προσωπικές πληροφορίες μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίες για τους συγκεκριμένους επιχειρηματικούς 
σκοπούς.

• Στην Ecolab αναγνωρίζουμε ότι σε πολλές χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε ισχύουν ειδικοί νόμοι περί απορρήτου 
των δεδομένων και ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωνόμαστε με αυτούς τους νόμους.

• Αναφέρουμε προβληματισμούς, όπως μια πιθανή παραβίαση του απορρήτου, χρησιμοποιώντας τις επιλογές αναφοράς. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Ecolab.

ΠΏΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ 9ΚΆΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΣΩΣΤΟ

https://en-ie.ecolab.com/privacy-policy


Στηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα
Στην Ecolab στηρίζουμε με αφοσίωση και προωθούμε τα ανθρώπινα 
δικαιώματα σε όλες τις δραστηριότητές μας και σε όλο τον κόσμο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ;
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θεμελιώδη, οικουμενικά δικαιώματα που 
έχουμε όλοι και που ισχύουν πάντοτε και σε όλο τον κόσμο.

ΠΩΣ ΣΤΉΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ;
• Συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους όσον αφορά την εμπορία 

ανθρώπων, την καταναγκαστική εργασία, τη δουλεία και την παιδική εργασία.

• Δεν χρησιμοποιούμε συνεργάτες, προμηθευτές, εταιρείες προσλήψεων ή τρίτα μέρη που 
εμπλέκονται σε οποιοδήποτε είδος εμπορίας ανθρώπων, καταναγκαστικής εργασίας, 
δουλείας ή παιδικής εργασίας.

• Αναμένουμε από τους συνεργάτες μας και τα τρίτα μέρη να παρέχουν ένα ασφαλές, υγιές 
και προστατευμένο περιβάλλον εργασίας.

• Δεν παραποιούμε τους βασικούς όρους και τις συνθήκες απασχόλησης, όπως τους μισθούς και 
τις πρόσθετες παροχές, τον τόπο εργασίας, τις συνθήκες διαβίωσης ή τη στέγαση και το σχετικό 
κόστος, ούτε συνεργαζόμαστε με τρίτους που προβαίνουν σε ανάλογες παραποιήσεις.

• Αναφέρουμε τυχόν προβληματισμούς σχετικά με πιθανές παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές αναφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Παγκόσμια Πολιτική για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα.

ΠΏΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ10 ΚΆΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΣΩΣΤΟ

https://ecolab.widen.net/s/shjhfhznmd/ecolab-global-human-rights-policy
https://ecolab.widen.net/s/shjhfhznmd/ecolab-global-human-rights-policy


Πώς συνεργαζόμαστε  
με τους συνεργάτες  
και τους πελάτες μας
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Προάγουμε την ποιότητα και την ασφάλεια  
των προϊόντων
Η φήμη της Ecolab βασίζεται στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Είμαστε 
υπερήφανοι για τη σταθερή διατήρηση των υψηλότερων δυνατών προτύπων και για την 
ικανοποίηση και υπερκάλυψη των προσδοκιών των πελατών μας.

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΉΝ ΠΟΙΟΤΉΤΑ ΚΑΙ ΤΉΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ;
Προωθούμε την ποιότητα και την ασφάλεια διατηρώντας υψηλά πρότυπα ποιότητας για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες της Ecolab και ακολουθούμε όλες τις εσωτερικές διεργασίες και διαδικασίες, καθώς και όλους τους 
ισχύοντες κανόνες, κανονισμούς και νόμους που διέπουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. 

ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΉΝ ΠΟΙΟΤΉΤΑ ΚΑΙ ΤΉΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ;
•  Επικεντρωνόμαστε στην ποιότητα και την ασφάλεια σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης προϊόντων, όπως κατά τον 

σχεδιασμό, την κατασκευή, τις δοκιμές, την επιθεώρηση, την αποθήκευση, τη μεταφορά, τη χρήση από τον πελάτη,  
τη διάθεση και την ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. 

•  Διαχειριζόμαστε την ασφάλεια των προϊόντων εντοπίζοντας, αξιολογώντας και γνωστοποιώντας στους αρμόδιους 
διαχειριστές πιθανούς κινδύνους και επισφάλειες των συστατικών, των διαδικασιών και των προϊόντων μας.  

• Δεν προβαίνουμε σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μας.
•  Μιλάμε ανοιχτά και διατυπώνουμε όποιες ερωτήσεις ή προβληματισμούς έχουμε σχετικά με την ποιότητα ή την ασφάλεια 

των προϊόντων μας χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές αναφοράς. 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Παγκόσμια Πολιτική Ποιότητας και την Θεώρηση για την Ασφάλεια και 
Διαχείριση Προϊόντων.

ΠΏΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ12 ΚΆΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΣΩΣΤΟ

https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-supply-chain-policies/quality-manual---other-languages
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Product-Safety-and-Stewardship-Position_pdf.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Product-Safety-and-Stewardship-Position_pdf.pdf


Προστατεύουμε το απόρρητο  
των συνεργατών
Οι συνεργάτες της Ecolab, όπως επίσης οι πελάτες και οι 
προμηθευτές μας, μας εμπιστεύονται τις επιχειρήσεις και τα 
δεδομένα τους. Προστατεύουμε αυτά τα δεδομένα

ΤΙ ΣΉΜΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ;
Προστατεύουμε τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα δεδομένα που μας 
χορηγούνται από συνεργάτες μας. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται τόσο 
προσωπικές πληροφορίες, όσο και δεδομένα αποκλειστικής εκμετάλλευσης.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΉΤΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ;
•  Μοιραζόμαστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες των συνεργατών μας μόνο με όσους έχουν 

επαγγελματική ανάγκη να τις γνωρίζουν και, στην περίπτωση τρίτων, μόνο με όσους 
έχουν συμφωνήσει εγγράφως να τηρούν τις πολιτικές μας, τις διαδικασίες μας και τους 
ισχύοντες νόμους.

•  Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, αποκτούμε πρόσβαση, χρησιμοποιούμε ή μεταφέρουμε 
πληροφορίες συνεργατών μόνο στον περιορισμένο βαθμό που απαιτείται για κάποιον 
συγκεκριμένο επιχειρηματικό σκοπό.

•  Ακολουθούμε όλες τις διαδικασίες και τις πολιτικές μας και όλους τους ισχύοντες νόμους 
σχετικά με τη συλλογή, την αποθήκευση, την πρόσβαση, τη χρήση, τη μεταφορά και την 
καταστροφή κάθε εμπιστευτικής πληροφορίας των συνεργατών μας.

•  Προστατεύουμε με προσοχή και δεν μοιραζόμαστε εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ανήκουν στους συνεργάτες μας.

•  Ζητάμε βοήθεια χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές αναφοράς εάν έχουμε απορίες 
σχετικά με τη χρήση και τον χειρισμό των πληροφοριών των συνεργατών μας ή εάν 
πιστεύουμε ότι μπορεί να έχει παραβιαστεί οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία που 
ανήκει σε συνεργάτη μας.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Παγκόσμια Πολιτική Ασφάλειας  
των Πληροφοριών.

ΠΏΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ 13ΚΆΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΣΩΣΤΟ

https://en-ie.ecolab.com/privacy-policy
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Information%20Security%20-%20Full%20Policy%20and%20Standard%20Document.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Information%20Security%20-%20Full%20Policy%20and%20Standard%20Document.pdf


Συνεργαζόμαστε με δεοντολογικό τρόπο με την κυβέρνηση των ΉΠΑ
Η Ecolab υποστηρίζει με περηφάνια τους πελάτες της κυβέρνησης των ΗΠΑ και τηρεί τους ισχύοντες κανονισμούς, νόμους και συμβατικές 
απαιτήσεις και όρους.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΑΤΉΣ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉΣ ΤΩΝ ΉΠΑ;
Η Ecolab είναι προμηθευτής της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που μας επιβάλλει να ακολουθούμε συγκεκριμένους ισχύοντες νόμους, 
κανονισμούς και διαδικασίες και να συμμορφωνόμαστε με τις αυστηρές απαιτήσεις των κρατικών συμβάσεων. Οι περισσότεροι από τους πελάτες μας στην 
κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι στρατιωτικές βάσεις, ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις και κτίρια, καθώς και ομοσπονδιακές φυλακές. Ορισμένοι από τους πελάτες μας, 
όπως τα αεροδρόμια και τα μουσεία, μπορούν επίσης να θεωρηθούν πελάτες της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

ΠΩΣ ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΩΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉΣ ΤΩΝ ΉΠΑ;
•  Πρέπει να κατανοούμε και να ακολουθούμε όλες τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς των 

συμβάσεων όταν συνεργαζόμαστε με πελάτες της κυβέρνησης.

•  Υποβάλλουμε στους πελάτες της κυβέρνησης με απόλυτη ακρίβεια πληροφορίες όπως η 
τιμολόγηση, ενώ τυχόν αλλαγές αναφέρονται αμέσως και διεξοδικά.

•  Διασφαλίζουμε πάντα ότι όλα τα προϊόντα, τα υλικά και οι διαδικασίες που 
χρησιμοποιούμε συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των συμβάσεων που έχουμε 
συνάψει με την κυβέρνηση και, εάν πρόκειται να προβούμε σε αλλαγές στις απαιτήσεις, 
λαμβάνουμε γραπτή έγκριση από εξουσιοδοτημένο κυβερνητικό αξιωματούχο πριν από 
κάθε αλλαγή.

•  Δεν συζητάμε και δεν προσφέρουμε κανενός είδους ευκαιρίες απασχόλησης ή 
συμβουλευτικής σε νυν ή πρώην κυβερνητικούς υπαλλήλους χωρίς να έχουμε λάβει 
άδεια από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και το τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και 
Δεοντολογίας.

•  Δεν προσφέρουμε είδη αξίας σε υπαλλήλους ή αναδόχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ 
ή σε συγγενείς τους, πέρα από ένα απλό αναψυκτικό ή έναν καφέ το οποίο μπορεί να 
προσφέρεται σπανίως σε επαγγελματικές συναντήσεις. 

•  Δεν προσφέρουμε, δεν παρέχουμε, δεν ζητάμε και δεν δεχόμαστε από κανέναν 
οποιοδήποτε είδος αξίας ως αντάλλαγμα για ευνοϊκή μεταχείριση επί συμβάσεως  
ή υπεργολαβίας από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. 

•  Δεν αναζητούμε ούτε ζητάμε πληροφορίες σχετικά με την επιλογή πηγής ή την υποβολή 
προσφορών ή προτάσεων πριν από την ανάθεση οποιασδήποτε κυβερνητικής σύμβασης 
και, εάν λάβουμε τέτοιου είδους πληροφορίες ή οποιεσδήποτε άλλες εμπιστευτικές  
ή αποκλειστικές πληροφορίες, τις αναφέρουμε στο Νομικό Τμήμα.

•  Συνεργαζόμαστε σε τυχόν έρευνες ή ελέγχους που διενεργούνται από την κυβέρνηση 
και ποτέ δεν αποκρύπτουμε, δεν καταστρέφουμε και δεν αλλοιώνουμε οποιαδήποτε 
πληροφορία που σχετίζεται με έρευνα ή έλεγχο.

•  Αναφέρουμε αμέσως στο τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας ή στη 
Γραμμή Βοήθειας για τον Κώδικα Δεοντολογίας κάθε περίπτωση πιθανής απάτης, 
υπερβολικής πληρωμής κυβερνητικής σύμβασης ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που 
παραβιάζει τον Κώδικα, τις πολιτικές μας ή την ισχύουσα νομοθεσία.

•  Ελέγχουμε τακτικά το Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών που διέπουν τις Συμβάσεις 
της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και επικοινωνούμε με όσους εργάζονται στις Κρατικές 
Πωλήσεις ή στο Νομικό Τμήμα, εάν έχουμε ερωτήσεις σχετικά με τις κρατικές συμβάσεις 
ή τις απαιτήσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών που 
διέπουν τις Συμβάσεις της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης.

ΠΏΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ14 ΚΆΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΣΩΣΤΟ

https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/US%20Federal%20Policies%20and%20Procedures%20Manual.PDF?cid=7f36d1af-04c1-4c00-b65c-6bb8f56b41e4
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/US%20Federal%20Policies%20and%20Procedures%20Manual.PDF?cid=7f36d1af-04c1-4c00-b65c-6bb8f56b41e4
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/US%20Federal%20Policies%20and%20Procedures%20Manual.PDF?cid=7f36d1af-04c1-4c00-b65c-6bb8f56b41e4
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/US%20Federal%20Policies%20and%20Procedures%20Manual.PDF?cid=7f36d1af-04c1-4c00-b65c-6bb8f56b41e4


Εφαρμόζουμε έντιμες πρακτικές  
στο μάρκετινγκ
Στην Ecolab λέμε την αλήθεια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας 
στο μάρκετινγκ και το διαφημιστικό μας υλικό.

ΤΙ ΣΉΜΑΙΝΕΙ ΕΝΤΙΜΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ;
Έντιμο μάρκετινγκ σημαίνει ότι μεριμνούμε ώστε οι ισχυρισμοί που 
διατυπώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας να είναι δίκαιοι, 
ακριβείς και ολοκληρωμένοι.

ΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΝΤΙΜΟ ΤΡΟΠΟ;
•  Δεν υπερβάλλουμε και δεν διατυπώνουμε ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά και τις χρήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
•  Φροντίζουμε ώστε όλοι οι ισχυρισμοί που γίνονται στα πλαίσια του μάρκετινγκ να 

είναι αληθείς και όχι παραπλανητικοί, με στοιχεία τεκμηρίωσης, και σύμφωνοι με τους 
ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

•  Όλοι οι συγκριτικοί ισχυρισμοί που γίνονται στα πλαίσια του μάρκετινγκ ή της διαφήμισης 
υποβάλλονται στο Νομικό Τμήμα για έλεγχο πριν από τη δημοσιοποίησή τους.

•  Όλοι οι ισχυρισμοί που γίνονται στα πλαίσια του μάρκετινγκ ή της διαφήμισης και 
αφορούν ελεγχόμενα προϊόντα υποβάλλονται στο τμήμα Ρυθμιστικών Υποθέσεων για 
έλεγχο πριν από τη δημοσιοποίησή τους.

•  Δεν υποτιμούμε ούτε διατυπώνουμε ψευδείς ή παραπλανητικούς ισχυρισμούς σχετικά με 
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των ανταγωνιστών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Παγκόσμια Πολιτική Συγκριτικών Ισχυρισμών.

ΠΏΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ 15ΚΆΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΣΩΣΤΟ

https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Comparative Claims Policy.pdf


Πώς συνεργαζόμαστε  
με τις Κοινότητές μας4

16 ΚΑΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ



Προάγουμε την κοινοτική συμμετοχή 
και την εταιρική κοινωνική ευθύνη
Στην Ecolab υποστηρίζουμε τις κοινότητες στις οποίες 
δραστηριοποιούμαστε και τις οποίες υπηρετούμε.

ΤΙ ΣΉΜΑΙΝΕΙ ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΘΥΝΉ;
Εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι όταν οι οργανισμοί αναλαμβάνουν 
δράση για την προώθηση θετικών δράσεων στις κοινότητες στις οποίες 
δραστηριοποιούνται και τις οποίες υπηρετούν.

ΠΩΣ ΠΡΟΑΓΟΥΜΕ ΤΉΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΚΑΙ ΤΉΝ ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΘΥΝΉ;

•  Προάγουμε την ευημερία των εργαζομένων μας, των πελατών μας και άλλων ανθρώπων, 
με τη συνεισφορά μας σε προγράμματα και πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την ποιότητα 
ζωής στις κοινότητές τους.

•  Πιστεύουμε ότι η στήριξη των κοινοτήτων μας ωφελεί γενικότερα την οικονομική και 
κοινωνική τους βιωσιμότητα, ενώ παράλληλα τις κάνει καλύτερες για όλο τον κόσμο.

• Αναφέρουμε τους προβληματισμούς μας χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές αναφοράς. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Θέση μας για τον Αντίκτυπο στην Κοινότητα 
και την Παγκόσμια Πολιτική Δωρεών.

ΕΡΏΤΉΣΉ 
Μια κοινότητα στην οποία δραστηριοποιούμαστε μόλις χτυπήθηκε από μια 
ισχυρή καταιγίδα που «έριξε» το ρεύμα και ανάγκασε πολλές οικογένειες να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Μια τοπική φιλανθρωπική οργάνωση ζητάει 
διάφορα είδη για τα θύματα, μεταξύ των οποίων και αντισηπτικό χεριών. Στις 
εγκαταστάσεις μας έχουμε σε απόθεμα αρκετά κουτιά με αντισηπτικό χεριών. 
Μπορώ να παραδώσω τώρα κιόλας τα συγκεκριμένα είδη στη φιλανθρωπική 
οργάνωση;

ΑΠΆΝΤΉΣΉ
Όχι. Παρόλο που κάνουμε δωρεές προϊόντων υπό ορισμένες συνθήκες, έχουμε 
μια συγκεκριμένη διαδικασία για να διασφαλίσουμε ότι οι εν λόγω δωρεές 
τυγχάνουν ορθού χειρισμού. Πρέπει πρώτα να ενημερωθείτε για τη διαδικασία 
που προβλέπεται στην Παγκόσμια Πολιτική Δωρεών και να βεβαιωθείτε ότι έχουν 
τηρηθεί όλα τα βήματα και οι εγκρίσεις.

ΠΏΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ 17ΚΆΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΣΩΣΤΟ

https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Community-Impact-Position_pdf.pdf
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-community-relations
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-community-relations


Απέχουμε από τη δωροδοκία και  
τη διαφθορά
Η Ecolab διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με 
δεοντολογικό τρόπο και δεν προβαίνει σε δωροδοκίες, ούτε τις 
αποδέχεται άμεσα ή έμμεσα, ούτε εμπλέκεται σε διεφθαρμένες 
δραστηριότητες για να κερδίσει ή να διατηρήσει οποιαδήποτε 
επιχείρηση ή επιχειρηματική ευκαιρία.

ΠΩΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΉ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΤΉ ΔΙΑΦΘΟΡΑ;
•  Δεν παρέχουμε κανένα είδος αξίας με σκοπό να επηρεάσουμε αθέμιτα οποιονδήποτε 

κυβερνητικό αξιωματούχο, όπως υπαλλήλους κυβερνητικών οργανισμών ή επιχειρήσεων 
που ελέγχονται ή ανήκουν στην κυβέρνηση, μέλη βασιλικών οικογενειών, πολιτικά 
κόμματα, πολιτικούς υποψηφίους ή οποιονδήποτε άλλον έχει τη δυνατότητα να 
επηρεάσει τις αποφάσεις μιας κυβέρνησης. 

•  Δεν προσφέρουμε κανένα είδος αξίας σε οποιονδήποτε ενεργό ή πιθανό πελάτη, 
προμηθευτή ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για να επηρεάσουμε με αθέμιτο τρόπο 
οποιαδήποτε επιχειρηματική απόφαση ή για να κερδίσουμε ή να διατηρήσουμε κάποια 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 

•  Δεν δεχόμαστε κανένα είδος αξίας από οποιονδήποτε ενεργό ή πιθανό πελάτη, προμηθευτή ή 
τρίτο μέρος για να επηρεάσουμε με αθέμιτο τρόπο τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων ή για 
να αποδώσουμε κάποια αθέμιτη επιχειρηματική αμοιβή.

•  Δεν καταβάλλουμε «πληρωμές διευκόλυνσης» ή πληρωμές οποιουδήποτε οικονομικού 
μεγέθους απευθείας σε κυβερνητικούς αξιωματούχους για την επίσπευση συνηθισμένων 
κυβερνητικών ενεργειών, όπως η παροχή βίζας ή άδειας εργασίας, εκτός εάν απειλείται 
η προσωπική ασφάλεια. Ώστόσο, αυτό πρέπει να αναφέρεται αμέσως στο τμήμα 
Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας.

•  Κατανοούμε ότι οι νόμοι πολλών χωρών, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, 
απαγορεύουν και τιμωρούν τη δωροδοκία και τη διαφθορά. Η παραβίαση της πολιτικής 
μας ή οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές πειθαρχικές 
ενέργειες και σοβαρές ποινικές και αστικές κυρώσεις, τόσο προς την Ecolab, όσο και προς 
τους υπαλλήλους που τις παραβιάζουν.

ΠΏΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

ΤΙ ΣΉΜΑΙΝΕΙ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ;
Δωροδοκία μπορεί να είναι οποιοδήποτε είδος αξίας που δίδεται ή 
λαμβάνεται για να επηρεάσει κάποια επιχειρηματική απόφαση. Μπορεί 
να είναι μετρητά, δωροκάρτες, δώρα, ψυχαγωγία, γεύματα, ταξίδια, 
ευκαιρίες απασχόλησης, εκπτώσεις, διαγραφή χρέους, δωρεές ή 
προσωπικές χάρες.

18 ΚΆΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΣΩΣΤΟ



ΕΡΏΤΉΣΉ 
Συζητώ πιθανές ευκαιρίες με έναν διεθνή πράκτορα με τον οποίο δεν έχουμε 
συνεργαστεί ποτέ στο παρελθόν. Λέει ότι μπορεί να κλείσει δουλειές με μια 
τοπική κρατική υπηρεσία εάν συνεργαστούμε μαζί του, αλλά πρέπει να κινηθούμε 
γρήγορα, ενώ είναι απρόθυμος να μας δώσει οικονομικά στοιχεία  
ή άλλα στοιχεία σχετικά με την επιχείρησή του. Θα πρέπει να ανησυχώ;

ΑΠΆΝΤΉΣΉ
Ναι. Όταν ένα τρίτο μέρος δεν είναι πρόθυμο να δώσει τα οικονομικά του στοιχεία 
ή δεν ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται για την 
ένταξη νέων συνεργατών και να επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, αυτό είναι ένα 
προειδοποιητικό σημάδι. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη συνεργασία με τρίτους, 
επικοινωνήστε με το τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας.

Δεν επιτρέπουμε σε οποιονδήποτε εργάζεται για λογαριασμό μας, όπως πράκτορες, αντιπροσώπους, 
διανομείς ή τρίτους μεσάζοντες, να δωροδοκούν κυβερνητικούς αξιωματούχους ή τρίτα μέρη 
και ακολουθούμε αυστηρά την Παγκόσμια Πολιτική και Διαδικασίες για την Καταπολέμηση 
της Διαφθοράς όταν συνεργαζόμαστε με τρίτους που πρόκειται να μας εκπροσωπήσουν σε 
κυβερνητικούς αξιωματούχους ή άλλους επιχειρηματικούς εταίρους.
•  Ακολουθούμε αυστηρά την Παγκόσμια Πολιτική και Διαδικασίες για την Καταπολέμηση της 

Διαφθοράς, ακόμη και όταν η τοπική νομοθεσία ή τα έθιμα φαίνεται να επιτρέπουν λιγότερο 
αυστηρές διαδικασίες, ακόμη και εάν πρόκειται να χαθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες ως 
αποτέλεσμα της τήρησης της συγκεκριμένης πολιτικής και των σχετικών διαδικασιών. 

•  Τηρούμε ακριβή λογιστικά βιβλία και αρχεία που αντικατοπτρίζουν με ειλικρίνεια τις 
επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και απαιτούμε από κάθε αντιπρόσωπο ή τρίτο 
μέρος που εργάζεται για την Ecolab να τηρεί επίσης ακριβή λογιστικά βιβλία και αρχεία 
με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που διεξάγει για λογαριασμό μας. 

•  Αναφέρουμε τους προβληματισμούς μας στο τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και 
Δεοντολογίας ή στη Γραμμή Βοήθειας για τον Κώδικα Δεοντολογίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Παγκόσμια Πολιτική και Διαδικασίες  
για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

ΠΏΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ 19ΚΆΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΣΩΣΤΟ

https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf
https://inside.ecolab.com/compliance-and-ethics/leadership
https://inside.ecolab.com/compliance-and-ethics/leadership
https://en-ie.ecolab.com/pages/code-of-conduct
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf


Υποστηρίζουμε τον υγιή ανταγωνισμό
Στην Ecolab υποστηρίζουμε μια δίκαιη αγορά στην οποία ανταγωνιζόμαστε με βάση την 
ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και όχι με βάση παράνομες συμφωνίες με 
ανταγωνιστές ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες ανταγωνιστών.

ΠΩΣ ΣΤΉΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ;

•  Προσέχουμε να αποφεύγουμε τυχόν συζητήσεις με ανταγωνιστές σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών (όπως και τη 
μείωση των τιμών), τους πελάτες, τις αγορές, τις προσφορές, τα όρια παραγωγής, τις συμφωνίες αμοιβαιότητας και την 
ανάπτυξη προϊόντων ή κάθε άλλη συζήτηση σχετικά με τον συντονισμό των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

•  Επικοινωνούμε αμέσως με το τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας, εάν βρεθούμε σε καταστάσεις όπου 
έχουν διεξαχθεί τέτοιου είδους συζητήσεις με ανταγωνιστές (όπως σε εκδηλώσεις επαγγελματικών συλλόγων).

•  Δεν συμμετέχουμε σε αμοιβαίες πωλήσεις, ούτε συμφωνούμε να αγοράσουμε προϊόντα ή υπηρεσίες με αντάλλαγμα το 
άλλο συμβαλλόμενο μέρος να συμφωνήσει να πραγματοποιήσει αγορές από την Ecolab.

•  Δεν συλλέγουμε πληροφορίες για τον ανταγωνισμό με αντιδεοντολογικά ή παράνομα μέσα, όπως κατασκοπεία, 
διάρρηξη, κλοπή, υποκλοπή ή πρόσβαση σε δεδομένα ή email ανταγωνιστών ή συνεντεύξεις ή προσλήψεις υπαλλήλων 
ανταγωνιστών με σκοπό την εξεύρεση εμπιστευτικών ή αποκλειστικών πληροφοριών.

•  Αντιλαμβανόμαστε ότι οι νόμοι πολλών χωρών, μεταξύ των οποίων και των Ηνωμένων Πολιτειών, επιβάλλουν αυστηρές 
ποινικές κυρώσεις σε άτομα που παραβιάζουν την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία ή τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Οι 
παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε 
σημαντικά πρόστιμα τόσο την Ecolab, όσο και τους εργαζομένους που παραβίασαν  
τη νομοθεσία.   

•  Επικοινωνούμε με το τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας πριν συζητήσουμε την εργασιακή σχέση  
ή πριν προσλάβουμε πρώην ή νυν υπαλλήλους ανταγωνιστών μας ή εάν έχουμε ερωτήσεις που αφορούν την επαφή με 
ανταγωνιστή ή τη συλλογή ανταγωνιστικών πληροφοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική για την Καταπολέμηση των Μονοπωλίων. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ;
Οι πληροφορίες περί ανταγωνισμού είναι 
πληροφορίες σχετικά με τους ανταγωνιστές 
που μπορούν να μας βοηθήσουν να 
αξιολογήσουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και 
τις μεθόδους μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν. 
Η Ecolab συλλέγει με νόμιμο τρόπο 
πληροφορίες περί ανταγωνισμού.

ΕΡΏΤΉΣΉ 
Συνεργάζομαι με μία σύμβουλο που στο παρελθόν 
είχε σύμβαση με τον ανταγωνιστή μας σε μια αγορά 
στην οποία προσπαθούμε να επεκταθούμε. Έχει έναν 
κατάλογο πιθανών πελατών που κατάρτισε κατά τη 
διάρκεια της συνεργασίας της με τον ανταγωνιστή 
μας και θέλει να τον μοιραστεί μαζί μου. Είναι σωστό 
να παραλάβω αυτόν τον κατάλογο, εφόσον αυτή η 
σύμβουλος δεν είναι υπάλληλος του ανταγωνιστή 
μας;

ΑΠΆΝΤΉΣΉ
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα 
Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας και 
να εξηγήσετε την κατάσταση προτού συμφωνήσετε 
να δεχτείτε οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά 
ανταγωνιστή. Η λίστα πελατών μπορεί να ανήκει 
στον ανταγωνιστή μας, πράγμα που σημαίνει ότι 
η παραλαβή της από τη σύμβουλο μπορεί να 
παραβιάζει τις πολιτικές μας και ίσως να συνιστά 
παράβαση του νόμου.

ΠΏΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ20 ΚΆΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΣΩΣΤΟ

https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-legal-policies/anti-trust-policy---other-languages


ΠΩΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΕΣ;
•  Συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους 

και κανονισμούς περί εξαγωγών, καθώς και με όλες 
τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης, εξουσιοδότησης και 
αδειοδότησης και όλους τους περιορισμούς που 
αφορούν την εξαγωγή και επανεξαγωγή συγκεκριμένων 
αγαθών, τεχνολογίας και λογισμικού.

•  Ενημερωνόμαστε για τους κανονισμούς περί εξαγωγών 
που θέτουν περιορισμούς στο τι εξάγεται, πού εξάγεται 
και προς ποιους, καθώς και τις κατάλληλες εγκρίσεις 
και αδειοδοτήσεις σχετικά με τις εξαγωγές και ζητάμε 
βοήθεια από το τμήμα Ρυθμιστικών Υποθέσεων ή το 
τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας εάν 
έχουμε ερωτήσεις σχετικά με αυτές τις απαιτήσεις.

•  Αντιλαμβανόμαστε ότι «τεκμαιρόμενες εξαγωγές» σε 
αλλοδαπούς πολίτες μπορούν να συμβούν ακόμη και 
εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, για παράδειγμα, όταν 
ένας αλλοδαπός πολίτης ξεναγείται σε μια εγκατάσταση 
της Ecolab και επιθεωρεί την τεχνολογία μας.

•  Συμμορφωνόμαστε με όλες τις οικονομικές κυρώσεις 

Συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις που διέπουν τις 
διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες
Η Ecolab συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί εμπορικών 
συναλλαγών και επιβολής κυρώσεων.

ΠΟΙΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ;
Ακολουθούμε κανόνες για τη συμμόρφωση 
με τις εξαγωγές που ελέγχουν τι εξάγουμε 
και πώς το εξάγουμε, εμπορικές κυρώσεις 
που περιορίζουν με ποιους μπορούμε να 
κάνουμε εμπορικές συναλλαγές, κανόνες 
για τη συμμόρφωση με τις εισαγωγές 
που ρυθμίζουν τα εισαγόμενα αγαθά, 
καθώς και νόμους κατά του μποϊκοτάζ 
που απαγορεύουν τη συμμόρφωση με μη 
εγκεκριμένα διεθνή μποϊκοτάζ.

και τα εμπορικά εμπάργκο των ΗΠΑ, καθώς και με άλλες 
διεθνείς κυρώσεις που εναρμονίζονται με τη νομοθεσία 
των ΗΠΑ, οι οποίες ισχύουν για άτομα, οργανισμούς 
ή χώρες που έχουν υποστεί κυρώσεις για λόγους 
τρομοκρατίας, εθνικής ασφάλειας ή άλλους λόγους 
εξωτερικής πολιτικής.

•  Ακολουθούμε την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία 
και τη νομοθεσία περί απογραφής χημικών προϊόντων, 
καθώς και την τεκμηρίωση, επισήμανση, δασμολογική 
ταξινόμηση και αποτίμηση εισαγόμενων ειδών, όπως 
βιοκτόνα, φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό.

•  Δεν συνεργαζόμαστε και δεν συμμετέχουμε σε κανένα 
ξένο μποϊκοτάζ εταιρειών, χωρών ή ατόμων το οποίο δεν 
έχει κυρωθεί ή εγκριθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

•  Δεν παρέχουμε σε χώρες που τελούν υπό μποϊκοτάζ 
πληροφορίες για οποιοδήποτε άτομο σχετικά με τη 
φυλή, τη θρησκεία, το φύλο/το γένος, την εθνική 
καταγωγή ή τις επιχειρηματικές του σχέσεις.

•  Αναφέρουμε τους προβληματισμούς μας 
χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές αναφοράς. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Παγκόσμια 
Πολιτική Εμπορικής Συμμόρφωσης και την Παγκόσμια 
Πολιτική περί Ευαίσθητων Χωρών και Προσώπων.

ΠΏΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ 21ΚΆΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΣΩΣΤΟ

https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Trade Compliance Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Trade Compliance Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Sensitive Countries and Persons Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Sensitive Countries and Persons Policy.pdf


Προστατεύουμε το περιβάλλον
Η Ecolab δεσμεύεται να προστατεύει το κοινό μας περιβάλλον.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΉΣ ECOLAB ΣΤΉΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ;
Εκτός από τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μας με περιβαλλοντική 
συνείδηση, εργαζόμαστε για την προστασία των ζωτικών αγαθών, όπως η 
παροχή βιώσιμων και αξιόπιστων προϊόντων και λύσεων στις κοινότητες 
που εξυπηρετούμε.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;
•  Προσπαθούμε να ακολουθούμε και να προωθούμε τις αξίες μας και να προάγουμε 

την περιβαλλοντική δικαιοσύνη με τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των 
παγκόσμιων δραστηριοτήτων μας, με τον θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες όπου 
δραστηριοποιούμαστε και με τη συνεχή μέτρηση και βελτίωση του προγράμματός μας.

•  Ακολουθούμε τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας κατά την παραγωγή, τον χειρισμό, την 
αποθήκευση, τη μεταφορά και την απόρριψη αποβλήτων, προσπαθούμε να εξαλείψουμε 
ή να ελαχιστοποιήσουμε τα απόβλητα, καθώς και να τα ανακυκλώσουμε και να τα 
χρησιμοποιήσουμε ξανά.

•  Αναφέρουμε τους προβληματισμούς μας χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες  
επιλογές αναφοράς. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Παγκόσμια Πολιτική Διαχείρισης Αποβλήτων,  
την Τοποθέτηση για τη Διαχείριση του Νερού και την Τοποθέτηση για την Κλιματική Αλλαγή.

ΠΏΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ22 ΚΆΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΣΩΣΤΟ

https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Global-Waste-Management-Policy_PDF.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Water-Stewardship-Position_pdf.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Climate-Change-Position_pdf.pdf


Συμμετέχουμε με υπευθυνότητα σε πολιτικές 
δραστηριότητες
Η Ecolab ενθαρρύνει τους εργαζομένους να δραστηριοποιούνται στις κοινότητές τους,  
αλλά οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να υποστηρίζουν ότι εκπροσωπούν την Ecolab στις 
προσωπικές τους πολιτικές δραστηριότητες. Μέσω επίσημων διαδικασιών, η Ecolab προβαίνει 
σε ορισμένες πολιτικές συνεισφορές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  
και υπόκειται στους ελέγχους της Παγκόσμιας Πολιτική περί Πολιτικών Συνεισφορών.  
Η Ecolab δημοσιεύει τις πολιτικές συνεισφορές και στο ecolab.com.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΕΣ ΑΣΚΉΣΉΣ ΠΙΕΣΉΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ή ECOLAB;
Το τμήμα Κυβερνητικών Σχέσεων της Ecolab χειρίζεται κάθε σημαντική επαφή με την κυβέρνηση 
των ΗΠΑ, όπως επίσης την άσκηση πίεσης ή την παροχή μαρτυρικών καταθέσεων. Εκτός των ΗΠΑ, 
όλες οι κυβερνητικές προσπάθειες άσκησης πίεσης πρέπει να εγκρίνονται από τον αρμόδιο υπεύθυνο 
Κυβερνητικών Σχέσεων στην περιοχή και να συμμορφώνονται με τους παγκόσμιους και τοπικούς 
κανονισμούς συμμόρφωσης της χώρας που καθορίζει το Νομικό Τμήμα. 

ΠΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΕΣ;
•  Σε καμία περίπτωση δεν ισχυριζόμαστε ότι 

εκπροσωπούμε την Ecolab ούτε παρέχουμε πολιτικές 
συνεισφορές εκ μέρους της Ecolab χωρίς τη ρητή 
έγκριση και τον συντονισμό με το τμήμα  
Κυβερνητικών Σχέσεων.

•  Χρησιμοποιούμε πόρους ή εγκαταστάσεις της Ecolab 
για πολιτικές δραστηριότητες μόνο μετά από ρητή 
έγκριση και συντονισμό με το τμήμα Κυβερνητικών 
Σχέσεων και το Νομικό Τμήμα.

•  Καθιστούμε πάντοτε σαφές ότι οι πολιτικές απόψεις 
που εκφράζουμε ή οι πολιτικές δραστηριότητες στις 
οποίες συμμετέχουμε αντανακλούν τις προσωπικές μας 
απόψεις και όχι αυτές της Ecolab.

•  Γνωστοποιούμε στην εταιρεία κάθε πιθανή αιρετή ή 
διορισμένη κρατική θέση που μπορεί να κατέχουμε 
μέσω της σχετικής διαδικασίας γνωστοποίησης 
αντικρουόμενων συμφερόντων. 

•  Αναφέρουμε τους προβληματισμούς μας 
χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές αναφοράς. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Παγκόσμια 
Πολιτική περί Πολιτικών Συνεισφορών.

ΠΏΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ 23ΚΆΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΣΩΣΤΟ

http://ecolab.com
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Political-Contribution-Policy_pdf.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Political-Contribution-Policy_pdf.pdf


Πώς εργαζόμαστε  
για την Ecolab5

24 ΚΑΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ



Αποφεύγουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων
Η Ecolab αναμένει από τους εργαζομένους να εργάζονται με γνώμονα το συμφέρον της εταιρείας και να αποφεύγουν  
καταστάσεις στις οποίες το προσωπικό τους συμφέρον συγκρούεται με τα συμφέροντα της Ecolab.

ΤΙ ΣΉΜΑΙΝΕΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΉ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ;
Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει όταν το προσωπικό συμφέρον ενός εργαζομένου, ή το 
προσωπικό συμφέρον ενός μέλους της οικογένειάς του ή στενής προσωπικής του σχέσης, μπορεί να 
συγκρουστεί με τα συμφέροντα της Ecolab. 

Στενή προσωπική σχέση θεωρείται ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος άμεσου μέλους της οικογένειας του εργαζομένου, 
μέλος του ίδιου νοικοκυριού ή οποιοσδήποτε έχει στενή σχέση ή ερωτική σχέση με τον εργαζόμενο.

ΠΩΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ;
Μπορούμε να διακρίνουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων 
σε τρεις κύριες κατηγορίες. 

1. Σχέσεις
•  Παίρνουμε προέγκριση από τον/την προϊστάμενό 

μας και το τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και 
Δεοντολογίας πριν: 

   Τη συμμετοχή μας σε οποιαδήποτε πρόσληψη, 
προαγωγή, πειθαρχική ή άλλη ενέργεια προσωπικού 
που αφορά μέλος οικογένειας ή στενή προσωπική 
σχέση.

•  Ενημερώνουμε αμέσως τον/την προϊστάμενό μας και 
το τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας 
όταν: 

   Μέλη της οικογένειας ή στενοί συγγενείς εργάζονται 
για την Ecolab ή ενδέχεται να αναζητήσουν εργασία 
στην Ecolab.

   Μέλη της οικογένειας ή στενοί συγγενείς 
εργάζονται για ανταγωνιστή, πελάτη, προμηθευτή 
ή άλλο συνεργάτη, ή έχουν επ’ αυτού ιδιοκτησιακά 
συμφέροντα ή εποπτικά συμφέροντα.

   Εμείς οι ίδιοι ή οι συγγενείς πρώτου βαθμού 
κατέχουμε περισσότερο από ένα τοις εκατό (1%) 
των μετοχών που έχουν εκδοθεί από ανταγωνιστή, 
προμηθευτή ή πελάτη της Ecolab.

2. Χρηματοοικονομικά
•  Παίρνουμε προέγκριση από τον/την προϊστάμενό 

μας και το τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και 
Δεοντολογίας πριν: 

   Αναλάβουμε αμειβόμενη ή μη αμειβόμενη εργασία 
εκτός της Ecolab.

   Αναλάβουμε τυχόν πρόσθετους ρόλους εκτός 
της Ecolab, όπως αμειβόμενες ή μη αμειβόμενες 
διευθυντικές θέσεις σε διάφορους οργανισμούς. 
Επιπρόσθετα, απαιτείται η έγκριση του διευθύνοντος 
συμβούλου για κάθε θέση ή διευθυντική θέση σε 
δημόσια εταιρεία. 

   Διεκδικήσουμε ή αποδεχτούμε οποιαδήποτε αιρετή  
ή μόνιμη κυβερνητική θέση.

3.  Εμπιστευτικές πληροφορίες και πόροι της Ecolab

•  Δεν εκμεταλλευόμαστε προσωπικά, ούτε ενθαρρύνουμε 
την οικογένειά μας ή άλλους να εκμεταλλευτούν, τυχόν 
επιχειρηματικές ευκαιρίες ή γνώσεις που αποκτούμε 
στο πλαίσιο του ρόλου μας στην Ecolab για προσωπικό 
όφελος. 

•  Δεν αναλαμβάνουμε ρόλους που παρεμβαίνουν 
στα καθήκοντα και τις ευθύνες μας στην Ecolab, που 
απαιτούν τη χρήση των εγκαταστάσεων, των πόρων και 
του ωραρίου της Ecolab ή που περιλαμβάνουν εργασία 
για λογαριασμό ή εκ μέρους ανταγωνιστή της Ecolab.

ΠΏΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ECOLAB 25ΚΆΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΣΩΣΤΟ



Αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να είναι δύσκολο να επιλυθούν οι πιθανές συγκρούσεις 
συμφερόντων και ότι είναι καλύτερο να κάνετε ερωτήσεις και να ζητάτε καθοδήγηση από 
το τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας όταν προκύπτουν τέτοιου είδους 
πιθανές συγκρούσεις.
Χρησιμοποιήστε το Έντυπο Γνωστοποίησης Πιθανής Σύγκρουσης Συμφερόντων για να 
λάβετε προέγκριση ή για να γνωστοποιήσετε αμέσως τυχόν πιθανές συγκρούσεις, όπως 
προβλέπεται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο.

ΕΡΏΤΉΣΉ
Μου προσφέρθηκε η ευκαιρία να ασχοληθώ με το γραφικό σχέδιο για μια άλλη 
εταιρεία με μερική απασχόληση. Δεν τους πειράζει που εργάζομαι εκτός ωραρίου και 
στα μεσημεριανά μου διαλείμματα στην Ecolab. Θα ήταν εντάξει να πω «ναι»;

ΑΠΆΝΤΉΣΉ
Πριν δεχτείτε, θα πρέπει να γνωστοποιήσετε την ευκαιρία αυτή στον/στην 
προϊστάμενό σας και στο τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας 
για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πιθανή σύγκρουση με τον ρόλο σας 
στην Ecolab. Επιπρόσθετα, εάν εργάζεστε στο μεσημεριανό σας διάλειμμα, 
θα χρησιμοποιούσατε το δίκτυο της Ecolab για να επικοινωνήσετε και να 
ολοκληρώσετε την εργασία της άλλης εταιρείας; Ενδέχεται να υπάρχουν πιθανές 
συγκρούσεις που δεν έχετε αναλογιστεί.
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Ανταλλάσσουμε με ήθος δώρα, 
φιλοξενία και ψυχαγωγικές υπηρεσίες
Η Ecolab αναγνωρίζει τη σημασία των δώρων και της ψυχαγωγίας για τη 
διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παγκοσμίως, αλλά πρέπει 
επίσης να διασφαλίζουμε ότι τα έξοδα για δώρα και ψυχαγωγικές υπηρεσίες 
είναι τα δέοντα και ότι αντικατοπτρίζουν τις ορθές επιχειρηματικές πρακτικές.

ΠΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΜΕ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΉΤΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ;
Προσφορά δώρων και ψυχαγωγικών υπηρεσιών
•  Δεν προσφέρουμε δώρα ή ψυχαγωγικές υπηρεσίες σε μια προσπάθεια να επηρεάσουμε 

επιχειρηματικές αποφάσεις με πελάτες, προμηθευτές ή άλλους συνεργάτες.
•  Δεν προσφέρουμε δώρα ή ψυχαγωγικές υπηρεσίες που είναι εκτός των αποδεκτών 

τοπικών εθίμων ή δεν εξυπηρετούν νόμιμο επαγγελματικό σκοπό.
•  Δεν μπορούμε να προσφέρουμε σε συνεργάτες μετρητά, ισοδύναμα μετρητών, όπως 

δωροκάρτες και κουπόνια ή προσωπικά δάνεια.
•  Πρέπει να κατανοήσουμε τους νόμους και τις πολιτικές μας προτού προσφέρουμε δώρα 

ή ψυχαγωγικές υπηρεσίες σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ανατρέξτε στην ενότητα 
Δεν Συμμετέχουμε σε Δωροδοκία και Διαφθορά για πρόσθετες οδηγίες.

•  Δεν μπορούμε να προσφέρουμε δώρα και ψυχαγωγικές υπηρεσίες σε επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Παγκόσμια Πολιτική 
Επαφών με Επαγγελματίες του Τομέα της Υγείας. 

•  Δεν μπορούμε να προσφέρουμε δώρα και ψυχαγωγικές υπηρεσίες, πέρα από ένα τυπικό 
γεύμα, σε προμηθευτές, εάν εργαζόμαστε στην Αλυσίδα Εφοδιασμού. Για πληροφορίες 
ανατρέξτε στην Παγκόσμια Πολιτική Δώρων και Ψυχαγωγικών Υπηρεσιών για την 
Παγκόσμια Αλυσίδα Εφοδιασμού. 

•  Δεν μπορούμε να προσφέρουμε δώρα και ψυχαγωγικές υπηρεσίες σε υπαλλήλους της 
κυβέρνησης των Η.Π.Α..

•  Δεν μπορούμε να προσφέρουμε δώρα και ψυχαγωγικές υπηρεσίες που θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν αμηχανία ή να βλάψουν τη φήμη της Ecolab, ούτε προσφέρουμε 
ψυχαγωγία σε ανάρμοστους χώρους.

•  Δεν προσφέρουμε δώρα και ψυχαγωγικές υπηρεσίες που παραβιάζουν τον Κώδικα,  
τις πολιτικές μας ή οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, ενώ ακολουθούμε τις τοπικές τακτικές 
σχετικά με τα δώρα και τις ψυχαγωγικές υπηρεσίες.

•  Κάνουμε ερωτήσεις και αναφέρουμε τους προβληματισμούς μας χρησιμοποιώντας τις 
διαθέσιμες επιλογές αναφοράς.

Λήψη δώρων και ψυχαγωγικών υπηρεσιών
•  Δεν δεχόμαστε δώρα και ψυχαγωγικές υπηρεσίες οποιασδήποτε αξίας, που έχουν ως 

στόχο να επηρεάσουν αθέμιτα τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους της Ecolab.
•  Δεν μπορούμε να δεχτούμε από συνεργάτες μετρητά, ισοδύναμα μετρητών, όπως 

δωροκάρτες και κουπόνια ή προσωπικά δάνεια.
•  Κάνουμε ερωτήσεις και αναφέρουμε τους προβληματισμούς μας χρησιμοποιώντας τις 

διαθέσιμες επιλογές αναφοράς.
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Ή κατά τόπους διοίκηση της Ecolab μπορεί να έχει πιο συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με 
την προσφορά και τη λήψη δώρων. Συμβουλευτείτε την τοπική πολιτική, τον/την τοπικό 
σας εκπρόσωπο Ανθρώπινου Δυναμικού ή το τμήμα Παγκόσμιας Συμμόρφωσης και 
Δεοντολογίας για περαιτέρω καθοδήγηση.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Παγκόσμια Πολιτική Ταξιδιών και Εξόδων, 
την Παγκόσμια Πολιτική Δώρων και Ψυχαγωγικών Υπηρεσιών για την Παγκόσμια Αλυσίδα 
Εφοδιασμού, την Παγκόσμια Πολιτική Επαφών με Επαγγελματίες στον Τομέα της Υγείας και 
την Παγκόσμια Πολιτική για Δώρα, Ταξίδια, Ψυχαγωγικές Υπηρεσίες και Γεύματα.

ΕΡΏΤΉΣΉ 
Ένας/μία πελάτης μας ζήτησε ένα γεύμα στο πιο ακριβό εστιατόριο της πόλης. 
Σκοπεύει να φέρει και τον/τη σύζυγό του. Μπορώ να πληρώσω για το γεύμα;

ΑΠΆΝΤΉΣΉ
Όχι. Δεν μπορούμε να παρέχουμε ακριβά γεύματα σε πελάτες. Επίσης,  
δεν μπορούμε να πληρώσουμε για όποιον παρευρίσκεται χωρίς να συντρέχουν 
νόμιμοι επαγγελματικοί λόγοι, όπως ο/η σύζυγος. Αυτό δημιουργεί μια κατάσταση 
που θα μπορούσε να πλήξει την αξιοπιστία σας και τη φήμη της Ecolab.

ΠΟΙΟ ΔΩΡΟ Ή ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΉ ΥΠΉΡΕΣΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΉΛΟ;
Τα κατάλληλα δώρα είναι συμβολικής αξίας και οι ψυχαγωγικές υπηρεσίες 
πρέπει να είναι λογικές ως προς το κόστος, την ποσότητα και τη συχνότητα. 
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Προστατεύουμε τις εμπιστευτικές πληροφορίες
Η Ecolab δίνει μεγάλη αξία στην προστασία των εμπιστευτικών και αποκλειστικών πληροφοριών. 
Σε αυτές περιλαμβάνεται και η πνευματική ιδιοκτησία.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ;
•  Προστατεύουμε από μη εξουσιοδοτημένη χρήση 

ή αποκάλυψη τις εμπιστευτικές και αποκλειστικές 
πληροφορίες, όπως μακροπρόθεσμες στρατηγικές, 
σχέδια ανάπτυξης προϊόντων, αρχεία προσωπικού, 
πλάνα πωλήσεων και μάρκετινγκ, επικοινωνιακά 
προγράμματα, οικονομικά δεδομένα, πνευματική 
ιδιοκτησία, πληροφορίες σχετικά με τον ανταγωνισμό, 
πληροφορίες πελατών, σχέδια εξαγορών ή εκποιήσεων 
και παραγωγικές μεθόδους.

•  Δεν επιτρέπουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη χρήση 
ή αποκάλυψη των εμπιστευτικών και αποκλειστικών 
πληροφοριών μας και ακολουθούμε πάντα όλες τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες για την προστασία των 
πληροφοριών μας.

•  Δεν κοινοποιούμε εμπιστευτικές ή αποκλειστικές 
πληροφορίες, εκτός εάν ο παραλήπτης έχει 
επαγγελματική ανάγκη να τις γνωρίζει, έχουμε λάβει 
τις απαιτούμενες εγκρίσεις και έχουμε συνάψει όλα τα 
απαραίτητα συμφωνητικά εχεμύθειας και τήρησης της 
εμπιστευτικότητας.

•  Προστατεύουμε επίσης τις εμπιστευτικές πληροφορίες 
και την πνευματική ιδιοκτησία που μας εμπιστεύονται 
οι πελάτες και οι συνεργάτες μας και ακολουθούμε τις 
πολιτικές ασφαλείας μας, κοινοποιώντας πληροφορίες 
τρίτων μόνο σε εργαζομένους της Ecolab και σε 
επιλεγμένους συνεργάτες που πρέπει να τις γνωρίζουν.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ;
Οι εμπιστευτικές πληροφορίες είναι 
ευαίσθητες, εμπιστευτικές ή αποκλειστικές 
πληροφορίες της Ecolab ή των πελατών 
μας, των προμηθευτών ή των συνεργατών 
μας, οι οποίες πρέπει να προστατεύονται 
δεόντως. Γενικά, οι πληροφορίες θεωρούνται 
εμπιστευτικές και απόρρητες εάν δεν είναι 
διαθέσιμες στο κοινό.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΉΣΙΑ;
Η πνευματική ιδιοκτησία (ΠΙ) αναφέρεται στα 
πολύτιμα στοιχεία ενεργητικού της Ecolab - 
που αναπτύσσονται για να βοηθήσουν στη 
μελλοντική καινοτομία - και περιλαμβάνει τα 
σχέδια και τις στρατηγικές των προϊόντων 
μας, τις πατέντες, τα εμπορικά σήματα, τα 
πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά μυστικά 
και την τεχνογνωσία.

•  Δεν χρησιμοποιούμε εμπιστευτικές ή αποκλειστικές 
πληροφορίες για προσωπικό όφελος, τόσο κατά τη 
διάρκεια της εργασίας μας στην Ecolab, όσο και μετά 
την αποχώρησή μας από την Ecolab.

•  Συμβουλευόμαστε την Παγκόσμια Πολιτική Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας εάν έχουμε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη 
χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ecolab.

•  Αναφέρουμε τους προβληματισμούς μας 
χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές αναφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Παγκόσμια 
Πολιτική Ασφάλειας των Πληροφοριών και την Παγκόσμια 
Πολιτική Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
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Διαχειριζόμαστε τους συνεργάτες μας με 
υπευθυνότητα
Στην Ecolab αναμένουμε από τους συνεργάτες μας, όπως 
προμηθευτές και άλλοι συνεργάτες, να ακολουθούν τα ίδια πρότυπα 
και τις ίδιες αρχές με εμάς.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΜΕΝΕΙ Ή ECOLAB ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΉΣ;
Η Ecolab έχει θεσπίσει Δεοντολογικά Πρότυπα που διέπουν τις 
Προμήθειες που περιλαμβάνουν διαδικασίες εξακρίβωσης, πιστοποίησης, 
ανάληψη ευθύνης και εκπαίδευσης για τους προμηθευτές, ώστε να 
μπορούν να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας, καθώς και να τηρούν 
τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών.

ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ;
•  Εφαρμόζουμε τη δέουσα επιμέλεια με όλους τους νέους προμηθευτές και άλλους 

συνεργάτες, σύμφωνα με τα Δεοντολογικά Πρότυπα που διέπουν τις Προμήθειες και τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και προμηθειών.

•  Ακολουθούμε τις πολιτικές σύναψης συμβάσεων και διασφαλίζουμε ότι οι δαπάνες και τα 
έξοδα για τους συνεργάτες μας είναι εύλογα, αναγκαία και συναφή με την επιχειρηματική 
δραστηριότητα.

•  Έχουμε θεσπίσει απαιτήσεις συμμόρφωσης για τους άμεσους προμηθευτές μας όσον 
αφορά τα ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές, την εφαρμογή ελέγχων, την υποβολή 
αναφορών και την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών προμηθειών, ενώ παρέχουμε 
στους πελάτες μας τα απαραίτητα δεδομένα για να διευκολύνουμε την υποβολή 
αναφορών σχετικά με ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές.

•  Αναμένουμε από όλους τους προμηθευτές μας και τα τρίτα μέρη να συμμορφώνονται 
με τα βασικά πρότυπα για τις εργασιακές πρακτικές - όπως η απαγόρευση της παιδικής 
εργασίας, η καταναγκαστική εργασία και οι διακρίσεις - την υγεία και την ασφάλεια, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της δωροδοκίας, τον ανταγωνισμό και 
τη χρήση και αναφορά ορυκτών από εμπόλεμες περιοχές.

•  Αναμένουμε από τα τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό μας να ακολουθούν τις πολιτικές 
και τις διαδικασίες μας και να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους.

•  Αναφέρουμε τους προβληματισμούς μας χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες  
επιλογές αναφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, 
την Πολιτική για τα Ορυκτά από Εμπόλεμες Περιοχές, την Παγκόσμια Πολιτική Σύναψης 
Συμβάσεων και την Παγκόσμια Πολιτική και Διαδικασίες για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς.
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Θωρακίζουμε τα δεδομένα μας
Στην Ecolab λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των δεδομένων 
και εφαρμόζουμε πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία των 
ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών της Ecolab, καθώς 
και για την ασφαλή φύλαξη των ευαίσθητων και εμπιστευτικών 
πληροφοριών των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών και 
των συνεργατών μας. Είναι επιτακτική ανάγκη να εργαστούμε όλοι για 
να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα αυτά δεν θα καταλήξουν σε λάθος 
χέρια. Η Ecolab διαθέτει αυστηρές πολιτικές, πρότυπα και διαδικασίες 
για την προστασία ευαίσθητων ή εμπιστευτικών πληροφοριών, μεταξύ 
των οποίων και τα ηλεκτρονικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα 
συστήματά μας.

ΠΩΣ ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΣ;

•  Ακολουθούμε όλες τις πολιτικές, τα πρότυπα και τις διαδικασίες ασφαλείας των 
δεδομένων μας για την πρόσβαση, την καταχώρηση, τον χειρισμό, την αποθήκευση 
και τη μεταφορά δεδομένων και έχουμε πρόσβαση στις ευαίσθητες και εμπιστευτικές 
πληροφορίες μας μόνο όταν υπάρχει επαγγελματική ανάγκη πρόσβασης σε αυτές.

•  Εκχωρούμε πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα ή ευαίσθητες πληροφορίες μόνο σε 
όσους/όσες πρέπει να τα γνωρίζουν στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.

•  Αναφέρουμε αμέσως ύποπτα περιστατικά ή προβλήματα πληροφορικής στο Παγκόσμιο 
Γραφείο Υπηρεσιών Πληροφορικής της Ecolab ή στο Κέντρο Παρακολούθησης και 
Διαβάθμισης της Ecolab (Ecolab Monitoring and Escalation Center - EMEC) μέσω της 
Γραμμής Επικοινωνίας για την Ασφάλεια Πληροφοριών (402-517-9865) ή μέσω του 
γραμματοκιβωτίου Ασφάλειας Πληροφοριών (informationsecurity@ecolab.com).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;
Η ασφάλεια δεδομένων είναι η διαδικασία που εφαρμόζουμε για 
να προστατεύουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες μας από μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
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Προστατεύουμε τα περιουσιακά στοιχεία της Ecolab
Στην Ecolab ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας και υλοποιούμε την αποστολή μας 
μόνο μέσω της σωστής χρήσης και συντήρησης των εταιρικών μας περιουσιακών στοιχείων.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΉΣ 
ECOLAB;
Στα περιουσιακά μας στοιχεία 
περιλαμβάνονται οι πρώτες ύλες,  
ο εξοπλισμός, τα αναλώσιμα γραφείου, τα 
τεχνολογικά και ηλεκτρονικά περιουσιακά 
στοιχεία, τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία, όπως οι εταιρικές 
κάρτες, οι εγκαταστάσεις και  
η πνευματική ιδιοκτησία.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ;
• Προφυλάσσουμε και προστατεύουμε τα εταιρικά μας περιουσιακά στοιχεία και τα χρησιμοποιούμε για επιχειρηματικούς σκοπούς.

•  Τηρούμε και διαχειριζόμαστε τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία είμαστε υπεύθυνοι και τα προστατεύουμε από κλοπή, 
απώλεια, κατάχρηση και εσφαλμένη χρήση.

•  Κατανοούμε ότι τα δίκτυα της Ecolab, η πρόσβαση στο διαδίκτυο, το τηλέφωνο και τα συστήματα email προορίζονται για 
επαγγελματικούς σκοπούς με περιορισμένη και ορθή προσωπική χρήση, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Παγκόσμια Πολιτική 
Αποδεκτής Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων και την Παγκόσμια Πολιτική για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

• Γνωρίζουμε ότι η Ecolab μπορεί να εποπτεύει τη χρήση των ηλεκτρονικών περιουσιακών στοιχείων και δικτύων της Ecolab.

•  Αναφέρουμε κάθε προβληματισμό σχετικά με κατάχρηση, κλοπή ή απώλεια περιουσιακών στοιχείων της Ecolab στον/
στην προϊστάμενό μας ή στο Τμήμα Πληροφορικής ή μέσω της Γραμμής Βοήθειας για τον Κώδικα Δεοντολογίας.

ΕΡΏΤΉΣΉ 
Έχω ένα προσωπικό έργο στο οποίο εργάζομαι 
και χρειάζομαι ένα συγκεκριμένο εργαλείο που 
δεν έχω στο σπίτι. Η μονάδα μου διαθέτει το 
εργαλείο και δεν χρησιμοποιείται συχνά. Μπορώ 
να φέρω το εργαλείο στο σπίτι μόνο για ένα 
βράδυ;

ΑΠΆΝΤΉΣΉ
Όχι. Δεν είναι αποδεκτό να χρησιμοποιείτε 
περιουσιακά στοιχεία της Ecolab για  
προσωπικά έργα.
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Δεν προβαίνουμε σε αθέμιτη εκμετάλλευση 
εμπιστευτικών πληροφοριών
Στην Ecolab προστατεύουμε τις σημαντικές, μη δημοσιευμένες 
πληροφορίες και δεν πραγματοποιούμε αγοραπωλησίες κινητών 
αξιών ούτε συμβουλεύουμε άλλους να το πράξουν βάσει των  
εν λόγω πληροφοριών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΘΕΜΙΤΉ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΉ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΩΝ;
Αθέμιτη εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών είναι η 
αγοραπωλησία κινητών αξιών μιας εταιρείας από άτομα που έχουν 
πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες είναι σημαντικές μη 
δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

ΠΩΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΉΝ ΑΘΕΜΙΤΉ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΉ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΩΝ;
•  Δεν αγοράζουμε ούτε πωλούμε μετοχές της Ecolab ή μετοχές οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, 

εφόσον γνωρίζουμε σημαντικές, μη δημοσιευμένες ή εμπιστευτικές πληροφορίες.
• Δεν παρέχουμε συμβουλές ή εσωτερική πληροφόρηση σε κανέναν.
•  Ζητάμε προέγκριση από το Νομικό Τμήμα πριν προβούμε σε αγοραπωλησίες κινητών 

αξιών της Ecolab, εάν είμαστε ανώτερα εκτελεστικά στελέχη ή διευθυντές της Ecolab 
ή εάν είμαστε ανώτερα διοικητικά στελέχη ή εσωτερικός χρήστης που πραγματοποιεί 
συναλλαγή εκτός της περιόδου της τρίμηνης προθεσμίας.

•  Κάνουμε ερωτήσεις και επικοινωνούμε με το Νομικό Τμήμα εάν δεν είμαστε σίγουροι 
για τους νόμους περί αθέμιτης εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών και τους 
τρόπους με τους οποίους εφαρμόζονται στην περίπτωσή μας.

• Αναφέρουμε τους προβληματισμούς μας χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές αναφοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Παγκόσμια Πολιτική περί Αθέμιτης 
Εκμετάλλευσης Εμπιστευτικών Πληροφοριών.
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Τηρούμε ακριβή αρχεία
Τα αρχεία της Ecolab πρέπει να αντικατοπτρίζουν πάντα με ακρίβεια 
και πληρότητα τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που διεξάγουμε.

ΠΩΣ ΤΉΡΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΉ ΑΡΧΕΙΑ;

•  Τηρούμε πλήρη, ακριβή και επίκαιρα αρχεία που δεν είναι ποτέ παραπλανητικά  
ή ελλιπή ή που αποσκοπούν στην απόκρυψη πραγματικών πληροφοριών.

•  Τηρούμε λογιστικά αρχεία και οικονομικές καταγραφές που είναι σύμφωνες με όλες τις 
νομικές απαιτήσεις και τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές και που συνάδουν  
με την Παγκόσμια Πολιτική Λογιστικής και Ελέγχων.

• Δεν τηρούμε μη καταγεγραμμένα ή «εξωλογιστικά» κονδύλια ή περιουσιακά στοιχεία.

•  Προσέχουμε για προειδοποιητικά σημάδια στις συναλλαγές, όπως ένας συνεργάτης 
που διατυπώνει περίεργα αιτήματα πληρωμής ή δείχνει απροθυμία να παράσχει 
πληροφορίες, και αναφέρουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα που πιστεύουμε ότι μπορεί 
να συνιστά νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Νομικό Τμήμα.

•  Λαμβάνουμε μέτρα ώστε όλες οι δημοσιοποιήσεις μας προς το κοινό, όπως εκθέσεις, 
δελτία τύπου και ανακοινώσεις προς αναλυτές και μετόχους, να είναι ακριβείς, έγκαιρες 
και να μην περιέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις.

•  Δημιουργούμε, τηρούμε και καταστρέφουμε τα αρχεία μας σύμφωνα με την Παγκόσμια 
Πολιτική Διαχείρισης Αρχείων και το Παγκόσμιο Σχέδιο Τήρησης Αρχείων.

•  Συμμορφωνόμαστε με κάθε σχετική εγκύκλιο «νόμιμης δέσμευσης» και φροντίζουμε να 
αποθηκεύουμε όλα τα αρχεία που σχετίζονται με τέτοιου είδους εντολές.

•  Απευθυνόμαστε στο Νομικό Τμήμα όταν έχουμε ερωτήσεις σχετικά με την τήρηση 
αρχείων, τις «νομικές δεσμεύσεις» ή οποιαδήποτε αναφορά.

•  Αναφέρουμε τους προβληματισμούς μας χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές 
αναφοράς. 

ΠΏΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ECOLAB

ΕΡΏΤΉΣΉ 
Πρόσφατα ταξίδεψα για επαγγελματικούς λόγους και ξόδεψα μετρητά για 
διάφορα γεύματα, διαδρομές με ταξί και άλλα έξοδα. Ήμουν απασχολημένος/η 
και δεν μάζεψα αποδείξεις, οπότε όταν επέστρεψα, δημιούργησα κάποιες 
αποδείξεις από την αρχή, όσο καλύτερα μπορούσα να θυμηθώ, για να τις 
παραδώσω μαζί με την έκθεση εξόδων μου, ώστε να αποτυπώνονται τα μετρητά 
που είχα ξοδέψει. Ενημέρωσα τον/την προϊστάμενό μου για την περίπτωση και 
μου είπε να παραδώσω την έκθεση εξόδων και τις νέες αποδείξεις και θα τα 
ενέκρινε. Είναι εντάξει αυτό;

ΑΠΆΝΤΉΣΉ
Όχι. Όλα τα επιχειρηματικά αρχεία της Ecolab, μεταξύ των οποίων και οι 
αποδείξεις από τα ταξίδια σας, πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και ποτέ δεν 
πρέπει να είναι κατασκευασμένα. Δεν πρέπει να υποβάλετε αποδείξεις που 
δημιουργήσατε από την αρχή.

ΠΟΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΉΡΟΥΜΕ;
Τηρούμε αρχεία σχετικά με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, 
στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται λογιστικά αρχεία, οικονομικές 
καταστάσεις, αναφορές, πληροφορίες πελατών, στοιχεία ιδιοκτησίας, 
email, συμβάσεις και άλλα δεδομένα και πληροφορίες οποιασδήποτε 
μορφής.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Παγκόσμια Πολιτική Ταξιδιών και Εξόδων, 
την Παγκόσμια Πολιτική Διαχείρισης Αρχείων, το Παγκόσμιο Σχέδιο Τήρησης Αρχείων,  
τη Φορολογική Θεώρηση, την Παγκόσμια Πολιτική κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Παράνομες Δραστηριότητες και την Παγκόσμια Πολιτική Λογιστικής και Ελέγχων.
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ΠΏΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ECOLAB

Οι μετοχές μας τελούν υπό δημόσια διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 
(NYSE). Ώς εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, η Ecolab υπόκειται στους νόμους 
περί κινητών αξιών των ΗΠΑ που υπάγονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και 
στους κανόνες του NYSE, και όλοι μας οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε με τους εν λόγω 
νόμους και κανόνες. Εάν οποιαδήποτε αποκάλυψη της Ecolab σε οικονομικές εκθέσεις, 
ανακοινώσεις ή υποβολές στην SEC ή στο NYSE είναι ουσιωδώς ψευδής ή παραπλανητική, 
τόσο η εταιρεία όσο και οι εμπλεκόμενοι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν 
αστικές και ποινικές κυρώσεις.

•  Ώς εκ τούτου, οι ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό, καθώς και οι περιοδικές 
εκθέσεις, τα δελτία τύπου και οι ανακοινώσεις προς τους αναλυτές και τους μετόχους 
πρέπει να είναι ακριβείς και επίκαιρες.

•  Δεν πρέπει ποτέ να προβαίνουμε σε σκόπιμες ή εν γνώσει μας ψευδείς ή παραπλανητικές 
δηλώσεις ή παραλείψεις σε ανακοινώσεις, εκθέσεις ή δηλώσεις καταχωρίσεων της Ecolab 
που υποβάλλονται στην SEC ή στο NYSE ή σε οποιοδήποτε άλλο χρηματιστήριο στο 
οποίο είναι εισηγμένες οι κινητές αξίες της Ecolab. Επιπρόσθετα, ο καθένας από εμάς 
έχει την υποχρέωση να συνεργαστεί εάν οι εσωτερικοί ή εξωτερικοί ελεγκτές θέσουν 
ερωτήσεις ή ζητήσουν πληροφορίες.

•  Τα ανώτερα στελέχη της Ecolab και οι υπεύθυνοι οικονομικών και λογιστικών θεμάτων, 
με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Οικονομικό Διευθυντή και τον Εταιρικό 
Ελεγκτή, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο να διασφαλίζουν ότι τα οικονομικά αρχεία 
και οι ανακοινώσεις μας είναι πλήρεις, ακριβείς και επίκαιρες. Εκτός από την τήρηση όλων 
των διατάξεων του παρόντος Κώδικα και όλων των σχετικών πολιτικών, διαδικασιών και 
εγχειριδίων, τα ανώτερα στελέχη μας και οι εργαζόμενοι στα οικονομικά και λογιστικά 
τμήματα πρέπει να ενεργούν καλόπιστα και με τη δέουσα προσοχή, κατάρτιση και 
ευσυνειδησία, χωρίς να παραποιούν ουσιώδη γεγονότα ούτε να επιτρέπουν την 
υπονόμευση της ανεξάρτητης κρίσης τους.
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Επικοινωνούμε σωστά
Για να ενισχύσουμε και να προστατεύσουμε τη φήμη μας, πρέπει να 
επικοινωνούμε με θετικό, ειλικρινή και σταθερό τρόπο και να έχουμε 
μία φωνή.

ΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ;

•  Δεν μοιραζόμαστε εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες δημοσίως ή στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.

•  Πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί όταν συζητάμε επιχειρηματικά θέματα σε χώρους 
εκτός της Ecolab ή σε δημόσια φόρουμ.

•  Θυμόμαστε ότι ο Κώδικας και οι πολιτικές μας έχουν ισχύ και στο διαδίκτυο και πως 
ό,τι δημοσιεύουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να έχει μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο σε εμάς, τους πελάτες μας και την Ecolab.

•  Φροντίζουμε να γίνεται σαφές ότι μιλάμε για εμάς και όχι για την Ecolab όταν 
χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

•  Παραπέμπουμε τυχόν αιτήματα από αναλυτές ή επενδυτές στο Τμήμα Σχέσεων με τους 
Επενδυτές.

•  Υποβάλλουμε όλα τα δελτία ειδήσεων, τα άρθρα των μέσων ενημέρωσης και άλλο 
συγγραφικό περιεχόμενο στην ομάδα Παγκόσμιας Επικοινωνίας προς έλεγχο πριν 
κυκλοφορήσει στο κοινό.

•  Επικοινωνούμε με την ομάδα Παγκόσμιας Επικοινωνίας πριν αποδεχτούμε εκ μέρους της 
Ecolab κάποια πρόσκληση για ομιλία ή παρουσίαση σε δημόσιο ακροατήριο, καθώς και 
για τυχόν παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

•  Μιλάμε με τον/την προϊστάμενό μας ή επικοινωνούμε με την ομάδα Παγκόσμιας 
Επικοινωνίας εάν έχουμε ερωτήσεις σχετικά με την επικοινωνία ή τη χρήση των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης.

•  Αναφέρουμε τους προβληματισμούς μας χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές 
αναφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Παγκόσμια Πολιτική Συνδιαλλαγής με τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την Παγκόσμια Πολιτική για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
και την Παγκόσμια Πολιτική Εξωτερικών Επικοινωνιών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ή ΟΜΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ;
Η ομάδα Παγκόσμιας Επικοινωνίας, μέρος του Παγκόσμιου Μάρκετινγκ 
& Επικοινωνιών, είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της φήμης της Ecolab. Η 
ομάδα διαχειρίζεται επίσης τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας 
και επιλαμβάνεται ερωτήσεων από εξωτερικούς ενδιαφερόμενους, καθώς 
και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για να διατηρήσουμε τη συνοχή 
στις δημόσιες ανακοινώσεις μας, παραπέμπουμε τα αιτήματα των μέσων 
ενημέρωσης στην εν λόγω ομάδα.

ΠΏΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ECOLAB36 ΚΆΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΣΩΣΤΟ

https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/media-interaction-policy---other-languages
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/media-interaction-policy---other-languages
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/social-media-policy---other-languages
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/external-comms-policy---other-languages


© 2023 Ecolab USA Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.


	Γιατί ο Κώδικας είναι σημαντικός: Μήνυμα από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Christophe Bec
	Οι αξίες μας
	Περιεχόμενα
	1 Ο Κώδικας και ο ρόλος μας
	2 Πώς συνεργαζό-μαστε μεταξύ μας
	3 Πώς συνεργαζόμαστε με τους συνεργάτες  και τους πελάτες μας
	4 Πώς συνεργαζόμαστε με τις Κοινότητές μας
	5 Πώς εργαζόμαστε για την Ecolab
	6 Αναφορές

	Back: 
	Page 2: 

	Forward: 
	Page 2: 

	Back 6: 
	Page 3: 

	Forward 6: 
	Page 3: 

	Contents 3: 
	Page 3: 

	Why Our Code Matters: A Message from Chairman and CEO Christophe Beck 3: 
	Page 3: 

	Our Values 3: 
	Page 3: 

	Our Code and Our Role 3: 
	Page 3: 

	How We Work with Each Other 3: 
	Page 3: 

	How We Work with Our Business Partners and Customers 3: 
	Page 3: 

	How We Work for Our Communities 3: 
	Page 3: 

	How We Work for Ecolab 3: 
	Page 3: 

	Reporting - Button 3: 
	Page 3: 

	Back 2: 
	Page 4: 

	Forward 2: 
	Page 4: 

	Back 3: 
	Page 5: 
	Page 9: 
	Page 15: 

	Forward 3: 
	Page 5: 
	Page 9: 
	Page 15: 

	Contents: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 

	Why Our Code Matters: A Message from Chairman and CEO Christophe Beck: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 

	Our Values: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 

	Our Code and Our Role: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 

	How We Work with Each Other: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 

	How We Work with Our Business Partners and Customers: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 

	How We Work for Our Communities: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 

	How We Work for Ecolab: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 

	Reporting - Button 1: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 

	Back 4: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 

	Forward 4: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 

	Back 5: 
	Page 7: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 

	Forward 5: 
	Page 7: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 

	Contents 2: 
	Page 7: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 

	Why Our Code Matters: A Message from Chairman and CEO Christophe Beck 2: 
	Page 7: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 

	Our Values 2: 
	Page 7: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 

	Our Code and Our Role 2: 
	Page 7: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 

	How We Work with Each Other 2: 
	Page 7: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 

	How We Work with Our Business Partners and Customers 2: 
	Page 7: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 

	How We Work for Our Communities 2: 
	Page 7: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 

	How We Work for Ecolab 2: 
	Page 7: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 

	Reporting - Button 2: 
	Page 7: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 

	Back 1: 
	Page 20: 
	Page 28: 

	Forward 1: 
	Page 20: 
	Page 28: 



