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3           Κώδικας δεοντολογίας Ecolab 

Πίνακας περιεχομένων Ο τρόπος που εργαζόμαστε έχει σημασία:
Μήνυμα από τον Doug Baker, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 

Αγαπητοί Συνάδελφοι:

Μέρα τη μέρα, εργαζόμαστε για μια 
δυνατότερη Ecolab και εστιάζουμε σε αυτό 
που πρέπει να κάνουμε: να κερδίσουμε 
νέους πελάτες, να διευρύνουμε υπάρχοντες 
λογαριασμούς, να πρωτοπορούμε με νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες και να παρέχουμε 
εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών. 

Εξίσου όμως σημαντικό με το τι κάνουμε, 
είναι ο τρόπος που δουλεύουμε. Οι ενέργειές 
μας πρέπει να συνάδουν με τις αξίες της 
Ecolab και να ακολουθούν τον κώδικα 
δεοντολογίας και τις πολιτικές της εταιρείας 
μας. "Ο τρόπος που εργαζόμαστε" σημαίνει 
ότι πράττουμε με ακεραιότητα, ότι συνεχώς 
συμπεριφερόμαστε με τρόπους που 
κερδίζουν την εμπιστοσύνη συνεργατών, 
πελατών, κοινοτήτων και άλλων. Πολλά 
διακυβεύονται στον τρόπο με τον οποίο 
εργαζόμαστε: οι σχέσεις μας, η φήμη μας, 
ακόμη και η ικανότητά μας να συνεχίζουμε 
την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. 

Καθώς εξυπηρετούμε νέες αγορές, 
καλωσορίζουμε νέους συνεργάτες και 
διευρυνόμαστε παγκοσμίως, πρέπει να 
αγκαλιάσουμε την ποικιλομορφία. Πρέπει 
επίσης να προσπαθούμε να ενεργούμε ως 
"μία" Ecolab, η οποία προσδιορίζεται και 
καθοδηγείται από τις κοινές μας αξίες:

 \ Επιτυγχάνουμε τους στόχους μας: 
Παρέχουμε αποτελέσματα για τους 
πελάτες, τους μετόχους μας και 
μεταξύ μας. 

 \ Κάνουμε το σωστό: Είμαστε 
ειλικρινείς, αξιόπιστοι και αυθεντικοί 
στις πράξεις μας. Ενεργούμε με 
ακεραιότητα.

 \ Θέτουμε προκλήσεις στους 
εαυτούς μας: Πηγαίνουμε πέραν 
του κατεστημένου, μαθαίνουμε και 

αναπτυσσόμαστε, και καινοτομούμε 
για να βελτιώσουμε τις διαδικασίες 
μας και να παρέχουμε καλύτερα 
αποτελέσματα.

 \ Δουλεύουμε μαζί, με ποικίλες 
οπτικές: Δουλεύουμε μαζί για το 
καλό της ομάδας και της εταιρείας, 
πέρα από λειτουργίες και γεωγραφία. 
Μοιραζόμαστε τη γνώση και 
υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. 

 \ Κάνουμε τη διαφορά. Έχουμε θετική 
επίδραση στους ανθρώπους γύρω 
μας, στην κοινότητα και τον κόσμο 
μας. Αποτελούμε έμπνευση για 
άλλους, να κάνουν και αυτοί τη θετική 
διαφορά.

 \ Όλα αυτά τα κάνουμε με προσοχή, 
έχοντας ως πρώτο μέλημα την 
ασφάλεια.

Οι καθημερινές πράξεις όλων των 
συνεργατών της Ecolab, τελικά, 
προσδιορίζουν το ποιοι είμαστε ως εταιρεία, 
άρα όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι για τη 
συμμόρφωση με τον κώδικα δεοντολογίας 
της Ecolab. Ο κώδικας δεοντολογίας μας 
ενισχυμένος από τις πολιτικές, τις 
διαδικασίες και τα εγχειρίδιά μας- παραθέτει 
καθοδηγητικές αρχές για το πώς πρέπει να 
συμπεριφερόμαστε και να αλληλεπιδρούμε 
με πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές, 
ανταγωνιστές και κοινότητες. Όλοι οι 
συνεργάτες, τα στελέχη και οι διευθυντές 
πρέπει να συμμορφώνονται με τον  
κώδικα δεοντολογίας. 

Σας προτρέπω να εξοικειωθείτε με την 
τελευταία έκδοση του κώδικά μας, ο οποίος 
καλύπτει μεγαλύτερο εύρος ζητημάτων 
από τις προηγούμενες εκδόσεις. Εάν 
θεωρείτε ότι ο κώδικάς μας δεν καλύπτει 
κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα, ερώτημα ή 
ανησυχία, συμβουλευτείτε τον διευθυντή 

σας, έναν προϊστάμενο ή το νομικό τμήμα 
της Ecolab. Για να εντοπίσετε περισσότερες 
πηγές πληροφοριών, γυρίστε στο ευρετήριο, 
στο πίσω μέρος του κώδικα, με τον τίτλο 
Ερωτήσεις ή Ανησυχίες: Εύρεση πόρων 
της Ecolab. 

Η άριστη φήμη της οποίας χαίρει η Ecolab 
είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά 
μας. Αντικατοπτρίζει τη στάση και τις 
ενέργειες των συνεργατών μας, οι οποίοι 
μέσα στα χρόνια, σταθερά κατέδειξαν τις 
αξίες της εταιρείας και υποστήριξαν τον 
κώδικα δεοντολογίας μας. Βασίζομαι σε 
εσάς, να προστατέψετε και να ενισχύσετε τη 
φήμη μας, με το να βιώσετε τις αξίες μας, να 
δεσμευτείτε ως προς τα υψηλά πρότυπα του 
κώδικα και να έχετε πάντα την επίγνωση ότι 
πασχίζουμε να κάνουμε το σωστό, το δίκαιο 
και το ειλικρινές.

Με εκτίμηση,

 

Douglas M. Baker, Jr. 
Πρόεδρος του Συμβουλίου και  
Διευθύνων Σύμβουλος



Η Ecolab δεσμεύεται ως προς τη διατήρηση των υψηλότερων νομικών και 

δεοντολογικών προτύπων, ασχέτως με το πού και το πότε διεξάγεται η επιχειρηματική 

μας δραστηριότητα. Ο κώδικας δεοντολογίας μας (Κώδικας) παρέχει βασικές 

κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να παίρνουμε καλές αποφάσεις για λογαριασμό της 

εταιρείας, να εργαζόμαστε ηθικά και σε συμμόρφωση με τις πολιτικές της Ecolab και 

τους νόμους των χωρών στις οποίες αναπτύσσουμε επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Ως εργαζόμενοι της Ecolab ή εργαζόμενοι θυγατρικής ή συνεργαζόμενης εταιρείας 

οφείλετε να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να τηρείτε τον κώδικα και σας 

παροτρύνουμε να ανατρέχετε σε αυτόν όταν έχετε κάποια ανησυχία ή όταν βρίσκεστε 

αντιμέτωποι με κάποιο δύσκολο δεοντολογικό δίλημμα. Οφείλετε επίσης να τηρείτε 

και να εξοικειωθείτε με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρείας, κάποιες από τις 

οποίες αναφέρονται στον κώδικα. 

Ο κώδικας και οι πολιτικές μας παρέχουν καθοδήγηση σε πολλές καταστάσεις. 

Εντούτοις, καμία σειρά κατευθυντήριων γραμμών δεν μπορεί να προβλέψει 

κάθε ανησυχία ή ερώτηση. Έτσι, η Ecolab βασίζεται στην επίδειξη εκ μέρους σας, 

ορθής κρίσης σε όλες σας τις ενέργειες και στην αναζήτηση καθοδήγησης όταν 

αντιμετωπίζετε ζητήματα που δεν αναφέρονται στον κώδικα. 

Δέσμευση ως προς τα υψηλότερα  
δεοντολογικά και νομικά πρότυπα
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Δεοντολογικός οδηγός
Ο κώδικάς μας είναι μια σειρά από 

κατευθυντήριες γραμμές για να σας βοηθούν 

στη λήψη αποφάσεων για λογαριασμό της 

Ecolab. Επειδή οι κατευθυντήριες γραμμές 

δεν γίνεται να συμπεριλαμβάνουν τα 

πάντα, τελικά έχουμε εμείς την ευθύνη να 

συμπεριφερόμαστε ηθικά και σε συμμόρφωση 

με το νόμο. 

Όταν βρίσκεστε αντιμέτωποι με μια  

δύσκολη κατάσταση, αναλογιστείτε αυτές  

τις ερωτήσεις:

 \ Η ενέργεια ή η πράξη μου, είναι το 

σωστό; 

 \ Θα μπορούσε η ενέργεια ή η απόφασή 

μου να σταθεί σε δημόσιο έλεγχο;

 \ Η ενέργεια ή η απόφασή μου θα 

προφυλάξει τη φήμη της Ecolab ως 

ηθικής εταιρείας;

Αν η απάντηση σε οποιαδήποτε από αυτές 

τις ερωτήσεις είναι "όχι", σταματήστε και 

αναλογιστείτε προσεκτικά την κατάσταση. 

Ανατρέξτε στον κώδικα ή στις πολιτικές  

της Ecolab, ή συμβουλευτείτε κάποιον  

στο δυναμικό της συμμόρφωσης, ώστε να 

είστε σίγουροι ότι θα πραγματοποιήσετε  

τις σωστές ενέργειες. 

Συμμόρφωση με τον κώδικα και τήρηση  
του νόμου
Άσχετα με το πού εργάζεστε ή τη θέση σας, ως εργαζόμενος της Ecolab  

είστε υποχρεωμένοι:

 \ Να ακολουθείτε τις προσταγές του κώδικα. Ο κώδικας είναι εφαρμοστέος σε 

ολόκληρη την εταιρεία και σε ολόκληρο τον κόσμο, για όλους τους εργαζόμενους 

της Ecolab, στελέχη και διευθυντές, καθώς και για τους εργαζόμενους των κατά 

πλειοψηφία θυγατρικών και κοινοπραξιών μας. Επιπλέον, έχουμε την απαίτηση 

από πράκτορες, από ανεξάρτητους εργολάβους, συμβούλους και εργαζόμενους 

σε κατά μειοψηφία κοινοπραξίες, να ενεργούν με τρόπο που να συνάδει με τις 

ισχύουσες προσταγές του κώδικα.

 \ Να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς των χωρών 

στις οποίες δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά. Πρέπει να πληρoίτε τα 

δεοντολογικά και νομικά πρότυπα που ισχύουν στις χώρες όπου αναπτύσσουμε 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Εάν ανησυχείτε ότι οι νόμοι ή οι κανονισμοί στην 

περιοχή σας φαίνονται να είναι πιο αυστηροί ή να διαφέρουν από τον κώδικά μας, 

αναζητήστε την καθοδήγηση του προϊσταμένου σας ή του νομικού τμήματος της 

Ecolab. Όπου ισχύουν δυο πρότυπα -για παράδειγμα, ο κώδικας και ο νόμος- θα 

πρέπει να ακολουθείτε το αυστηρότερο πρότυπο. Τυχόν μη συμμόρφωση με το 

νόμο, θα θεωρείται ως παραβίαση του κώδικα.

 \ Θα πρέπει να εξοικειωθείτε με όλες τις εταιρικές πολιτικές, και διαδικασίες 

καθώς και με τα εγχειρίδια που αφορούν την δουλειά σας.

Καλόπιστες αναφορές και υποβολή ερωτήσεων 
Οφείλετε να αναφέρετε άμεσα και καλόπιστα, οποιαδήποτε συμπεριφορά 

οποιουδήποτε εργαζόμενου ή τρίτου προσώπου (όπως προμηθευτή ή 

επιχειρηματικού συνεργάτη), η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει παραβίαση 

του κώδικα. Εάν εσκεμμένα παραλείψετε να αναφέρετε μια πιθανή παραβίαση, 

ή παρακρατήσετε σχετικές και ουσιώδεις πληροφορίες για κάποια παραβίαση, 

ενδέχεται να αντιμετωπίσετε πειθαρχικά μέτρα, μέχρι και λύση της  

σχέσεως εργασίας. 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την καταλληλότητα μιας συγκεκριμένης ενέργειας, 

συζητήστε με τον προϊστάμενό σας, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή το νομικό 

τμήμα της Ecolab. Μπορείτε επίσης να κάνετε καλόπιστη αναφορά σχετικά με 

εικαζόμενες παραβιάσεις ή να αναζητήσετε καθοδήγηση τηλεφωνώντας στη 

γραμμή βοήθειας για τον κώδικα δεοντολογίας της περιοχής όπου εργάζεστε. 

Λεπτομερής λίστα με τις επιλογές για υποβολή αναφορών, βρίσκεται στην ενότητα 
Ερωτήσεις και ανησυχίες: Εύρεση πόρων της Ecolab του κώδικά μας. 

Το αν επιτρέπεται η ανώνυμη αναφορά παραβιάσεων στη γραμμή βοήθειας για 

τον κώδικα δεοντολογίας, εξαρτάται από τους νόμους της περιοχής στην οποία 

Δέσμευση ως προς τα υψηλότερα  
δεοντολογικά και νομικά πρότυπα



βρίσκεστε. Κάποιες χώρες στις οποίες έχουμε επιχειρηματική δραστηριότητα, 

θέτουν περιορισμούς, ή δεν επιτρέπουν την αναφορά ορισμένων ζητημάτων ή 

ανησυχιών χωρίς να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας. Εάν είστε εργαζόμενος 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάνετε μια αναφορά στη γραμμή βοήθειας για 

τον κώδικα δεοντολογίας, ισχύουν οι παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές:

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

 \ Θα πρέπει να κατονομάσετε κάποιον εργαζόμενο ως ύποπτο για ανάρμοστη 

συμπεριφορά, μόνο αν είναι άκρως απαραίτητο.

 \ Όποιον εργαζόμενο κατονομάσετε, θα ενημερώνεται εντός τριών εργάσιμων 

ημερών για την αναφορά σας.

 \ Η Ecolab θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε στη γραμμή 

βοήθειας για τον κώδικα δεοντολογίας αποκλειστικά για τη διερεύνηση της 

συγκεκριμένης αναφοράς σας και για κανέναν άλλο σκοπό.

Μη ύπαρξη αντιποίνων και εμπιστευτικότητα
Δεσμευόμαστε ως προς την προστασία των εργαζομένων οι οποίοι, καλόπιστα, 

υποβάλλουν αναφορές, ζητούν συμβουλές ή κάνουν ερωτήσεις. Η πολιτική 

κατά των αντιποίνων που εφαρμόζουμε, αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι 

κανένας εργαζόμενος δεν θα υποστεί αδικαιολόγητη βλάβη επειδή αυτός ή 

αυτή θέτει κάποιο ζήτημα, αναφέρει μια παραβίαση του κώδικα, ή συνεργάζεται 

σε μια έρευνα. Είναι σχεδιασμένη για να σας προστατεύει από αδικαιολόγητες 

ενέργειες από την εταιρεία, από συνάδελφους στην Ecolab ή από κάποιο 

διευθυντή ή προϊστάμενο. Εάν πιστεύετε ότι είστε θύμα αντιποίνων, θα πρέπει να 

επικοινωνήσετε με το διευθυντή σας ή τον προϊστάμενό σας, με το νομικό τμήμα ή 

με τη γραμμή βοήθειας του κώδικα δεοντολογίας, κατά περίπτωση.

Όταν κάνετε μια αναφορά ή ζητάτε βοήθεια για την αντιμετώπιση ενός ζητήματος 

ή μιας ανησυχίας, η Ecolab θα ανταποκρίνεται άμεσα. Θα προσπαθήσουμε επίσης 

να διασφαλίσουμε ότι η ανησυχία σας θα αντιμετωπίζεται με ευαισθησία και 

εμπιστευτικότητα, στο μεγαλύτερο εφικτό βαθμό. Ως αντάλλαγμα, περιμένουμε 

από εσάς να βοηθήσετε στη διατήρηση της εμπιστευτικότητας της αναφοράς, 

καθώς και κάποιας μετέπειτα έρευνας, αποφεύγοντας να συζητήσετε το θέμα  

με συναδέλφους. 

Πειθαρχικά μέτρα μπορούν να 
ληφθούν εναντίον οποιουδήποτε 
εργαζομένου της Ecolab ο οποίος:

• Εξουσιοδοτεί ή συμμετέχει άμεσα 
σε ενέργειες που αποτελούν 
παραβίαση του κώδικα.

• Εσκεμμένα δεν αναφέρει μια 
παραβίαση του κώδικα.

• Ως προϊστάμενος, επιβλέπει 
ανεπαρκώς τις άμεσες  
αναφορές του. 

• Προβαίνει άμεσα ή έμμεσα σε 
αντίποινα, ή ενθαρρύνει άλλους 
να το κάνουν, κατά του ατόμου 
που αναφέρει μια παραβίαση ή μια 
πιθανή παραβίαση του κώδικα.

Πρέπει να θυμόμαστε
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Μη συμμόρφωση με τον κώδικα 
Τυχόν μη συμμόρφωση με τα πρότυπα που περιέχονται στον κώδικα, θα οδηγεί 

σε ανάλογα πειθαρχικά μέτρα, που περιλαμβάνουν μέχρι και λύση της σχέσεως 

εργασίας, παραπομπή για ποινική δίωξη και αποζημίωση για τυχόν απώλειες και 

ζημιές. Η βαρύτητα των πειθαρχικών μέτρων θα εξαρτάται από παράγοντες όπως 

η σοβαρότητα και η συχνότητα της παραβίασης.

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, η Ecolab μπορεί να επιτρέπει σε υπάλληλους, 

στελέχη ή διευθυντές της εταιρείας να απαλλάσσονται από κάποιες διατάξεις του 

κώδικα. Η απαλλαγή ενός ανώτατου στελέχους ή ενός μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου μπορεί να δοθεί μονάχα από το ΔΣ (ή μια επιτροπή του ΔΣ) και σε 

τέτοια περίπτωση, η εταιρεία θα αποκαλύψει άμεσα και δημοσίως την απαλλαγή 

που δόθηκε και θα εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους επιτράπηκε. 

Ευθύνες των διευθυντών
Ως προϊστάμενος ή διευθυντής της Ecolab, είναι ευθύνη σας να κατανοείτε τον 

κώδικα, να συμμορφώνεστε με αυτόν, να τον εφαρμόζετε καθημερινά και να 

γνωρίζετε το δεοντολογικό πρότυπο της επιχειρηματικής σας συμπεριφοράς. 

Επιπλέον, είστε υπεύθυνος για την επιβολή του κώδικα εντός των πεδίων 

ευθύνης σας. Εάν υπάρχουν άμεσες αναφορές, διασφαλίστε ότι είναι σύμφωνες 

με τον κώδικα καθώς και με τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα εγχειρίδια που 

αναφέρονται στον κώδικα. 

Πρέπει επίσης να απευθύνετε τυχόν ερωτήσεις, ανησυχίες ή ζητήματα που 

χρίζουν περαιτέρω καθοδήγησης, σε άλλα τμήματα της Ecolab, όπως το τμήμα 

ανθρώπινου δυναμικού και το νομικό τμήμα.

Ενημερώσεις 
Η Ecolab αναθεωρεί συχνά το περιεχόμενο του κώδικά μας καθώς και τις σχετικές 

εταιρικές πολιτικές. Ο κώδικας θα τροποποιείται, όπως απαιτείται από αλλαγές σε 

νόμους, πολιτικές ή άλλες σημαντικές εξελίξεις.



Καλλιέργεια χώρου εργασίας  
γεμάτου σεβασμό

Στην Ecolab στοχεύουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς 

και με αλληλοσεβασμό. Ένα περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν 

την αξία και την αξιοπρέπεια του άλλου. Οποιαδήποτε συμπεριφορά αφαιρεί από 

την αξία και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων μας, είναι αντίθετη με τις αξίες μας 

και δεν έχει θέση στην κουλτούρα μας. 

Δεσμευόμαστε επίσης ως προς τον σεβασμό προς τους ανθρώπους και τους 

πολιτισμούς στις χώρες όπου έχουμε επιχειρηματική δραστηριότητα. Ως 

εκπρόσωπος της εταιρείας, θα πρέπει να επιδιώκετε να δείχνετε ευαισθησία στον 

πολιτισμό και τα ήθη αυτών με τους οποίους εργάζεστε. 

 

 

8 Ενότητα 2 Κώδικας δεοντολογίας Ecolab 



9           Ενότητα 2 Κώδικας δεοντολογίας Ecolab 

Καλλιέργεια χώρου εργασίας  
γεμάτου σεβασμό

Ποικιλομορφία και ίσες εργασιακές ευκαιρίες 
Η Ecolab δεσμεύεται ως προς τη διατήρηση ενός ποικιλόμορφου εργατικού 

δυναμικού και μιας κουλτούρας αλληλοσεβασμού και εκτίμησης της 

διαφορετικότητας των άλλων. Η παροχή ίσων εργασιακών ευκαιριών είναι το 

σωστό και αυτό είναι σημαντικό για την επιτυχία μας. 

Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ισχύουσα εργασιακή και εργατική 

νομοθεσία και για να μην προβαίνουμε ποτέ σε διακρίσεις, οι πρακτικές 

εύρεσης και πρόσληψης προσωπικού, οι πρακτικές αποζημίωσης, προαγωγής, 

μετάθεσης, εκπαίδευσης, και οι πρακτικές διορθωτικών ενεργειών και λύσης 

εργασιακών σχέσεων, εξαρτώνται αποκλειστικά από τα προσόντα ενός ατόμου 

και την ικανότητά του να κάνει τη δουλειά. Τα μόνα κριτήρια που λαμβάνονται 

υπόψη είναι αυτά που σχετίζονται με τη δουλειά. Η Ecolab διαθέτει μια σειρά 

προληπτικών προγραμμάτων που διασφαλίζουν την παροχή εκ μέρους μας, ίσων 

εργασιακών ευκαιριών. 

Επειδή οι νόμοι και οι κανονισμοί διαφέρουν στις περιοχές όπου λειτουργούμε, 

θα πρέπει να συμβουλεύεστε το διευθυντή σας, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού 

ή το νομικό τμήμα αν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες που σχετίζονται με την 

ποικιλομορφία ή τις διακρίσεις.

Παρενόχληση και σεβασμός στον χώρο εργασίας
Ο αλληλοσεβασμός είναι σημαντικό μέρος της κουλτούρας της Ecolab. Η 

έλλειψη σεβασμού μπορεί να διαταράξει την παραγωγικότητα των εργαζομένων 

και να απειλήσει την επιτυχία της Ecolab. Για να διασφαλιστεί ένα κλίμα 

αλληλοσεβασμού, η Ecolab δεν θα ανέχεται καμία μορφή παρενόχλησης, ή 

άλλης εκφοβιστικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, 

συναισθηματικής ή λεκτικής κακοποίησης. Απαγορεύουμε οποιαδήποτε μορφή 

παρενόχλησης, από εργαζόμενο, προσωρινό εργαζόμενο ή εξωτερικό πωλητή, 

κατά την οποία:

 \ η υποταγή στην παρενόχληση ή στην καταχρηστική συμπεριφορά αποτελεί 

ξεκάθαρο ή υπονοούμενο όρο ή προϋπόθεση εργασίας,

 \ η υποταγή ή η απόρριψη της παρενόχλησης ή της καταχρηστικής 

συμπεριφοράς χρησιμοποιείται ως βάση για μια απόφαση πρόσληψης, ή 

 \ η παρενόχληση ή καταχρηστική συμπεριφορά έχουν ως σκοπό ή ως 

αποτέλεσμα να διαταράξουν την εργασιακή απόδοση ενός ατόμου ή να 

δημιουργήσουν ένα εκφοβιστικό, εχθρικό ή προσβλητικό περιβάλλον εργασίας. 

Η παραβίαση αυτής της πολιτικής μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικά μέτρα, μέχρι 

και λύση της εργασιακής σχέσης. 

Για να διατηρήσουμε ένα περιβάλλον 
εργασίας χωρίς διακρίσεις, όλες οι 
εργασιακές αποφάσεις θα πρέπει να 
λαμβάνονται άσχετα με:

• Φύλο
• Φυλή
• Εθνική προέλευση
• Εθνικότητα
• Σεξουαλικό προσανατολισμό
• Ταυτότητα φύλου
• Θρησκεία
• Ηλικία
• Αναπηρία
• Οικογενειακή κατάσταση
• Κατάσταση στρατιωτικών 

υποχρεώσεων
• Άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά ή 

συνθήκες που προστατεύονται από 
εθνικό, πολιτειακό ή τοπικό νόμο 

Πρέπει να θυμόμαστε



Ε: Περιστασιακά ακούω τους 
συναδέλφους μου να λένε ανέκδοτα 
με σεξουαλικά υπονοούμενα 
ή να κάνουν ρατσιστικά ή 
άλλα προσβλητικά σχόλια για 
εργαζόμενους της Ecolab. Τι  
πρέπει να κάνω;

Α: Δεν έχει σημασία αν οι συνάδελφοί 
σας "απλά κάνουν πλάκα". Η επίπτωση 
αυτών που λένε είναι σημαντικότερη 
από την πρόθεσή τους. Εάν 
αισθάνεστε άβολα να συζητήσετε τους 
προβληματισμούς σας απευθείας με 
τους συναδέλφους σας, θα πρέπει να 
μιλήσετε στον προϊστάμενό σας ή έναν 
εκπρόσωπο του τμήματος ανθρώπινου 
δυναμικού. Μπορείτε επίσης να 
επικοινωνήσετε με το νομικό τμήμα.

Ερωτήσεις και 
απαντήσεις

Εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την παρενόχληση ή θέλετε 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική παρενόχλησης της  

Ecolab, δείτε το ισχύον εγχειρίδιο πολιτικής για την περιοχή σας. Μπορείτε  

να προμηθευτείτε ένα αντίγραφο από τον τοπικό εκπρόσωπο  

ανθρώπινου δυναμικού.

Η βία στο χώρο εργασίας
Όλοι οι εργαζόμενοι της Ecolab έχουν το δικαίωμα να εργάζονται σε ένα 

περιβάλλον χωρίς βία, bullying, απειλές ή εκφοβισμό. Είτε κατά την εργασία σε 

χώρο της Ecolab ή σε εργασιακές σχέσεις, κανένας εργαζόμενος της Ecolab δεν θα 

πρέπει να προκαλέσει σε άλλους εύλογο φόβο για την προσωπική τους ασφάλεια 

ή την ασφάλεια των οικογενειών τους, των φίλων τους ή της ιδιοκτησίας τους. Εάν 

αντιληφθείτε κατάσταση βίας, εκφοβισμού ή απειλών, θα πρέπει να μιλήσετε στο 

διευθυντή σας ή σε κάποιον εκπρόσωπο του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού ή, 

εάν είναι απαραίτητο, να καλέσετε τις αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Εκτός και αν είναι αντίθετο με την τοπική νομοθεσία, η Ecolab απαγορεύει 

την κατοχή και χρήση όπλων σε χώρους της εταιρείας ή κατά τη διεξαγωγή 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για λογαριασμό της εταιρείας. 

Εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη βία στο χώρο εργασίας ή θέλετε 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της Ecolab, δείτε το ισχύον 

εγχειρίδιο πολιτικής για την περιοχή σας.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Στην Ecolab, παίρνουμε σοβαρά την ευθύνη μας απέναντι στις κοινότητες 

που εξυπηρετούμε. Πιστεύουμε στη δίκαιη αμοιβή των εργαζομένων μας και 

σε συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία. Προωθούμε την ευημερία των 

εργαζομένων μας, των πελατών μας και των πελατών των πελατών μας, μέσω 

της συνεισφοράς μας σε προγράμματα και πρωτοβουλίες που βελτιώνουν 

την ποιότητα ζωής στις κοινότητες όπου εργάζονται και ζούνε. Σεβόμαστε τα 

δικαιώματα όλων των ανθρώπων και διατηρούμε και για τους προμηθευτές 

μας τα ίδια υψηλά πρότυπα κοινωνικής ευθύνης. Η εταιρεία δεν κάνει χρήση 

καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας, ούτε εγκρίνει την κακή μεταχείριση 

ατόμων που διεξάγουν επιχειρηματική δραστηριότητα με, ή για λογαριασμό  

της Ecolab. 
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Προώθηση της ασφάλειας, της υγείας  
και ενός βιώσιμου περιβάλλοντος

Δέσμευση για έναν ασφαλή και υγιεινό χώρο 
εργασίας 
Η Ecolab δίνει την υψηλότερη αξία στην ασφάλεια και ευημερία των 

εργαζομένων μας, καθώς και στην ασφάλεια και ευημερία των κοινοτήτων και 

του περιβάλλοντος όπου λειτουργούμε. Κάθε ένας από εμάς, είναι υπεύθυνος 

για την πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους σχετικά με την υγεία και 

την ασφάλεια, καθώς και για την γνώση, κατανόηση και τήρηση των πολιτικών, 

πρακτικών και διαδικασιών ασφαλείας της εταιρείας. Καθένας μας, έχει προσωπική 

ευθύνη για τη διατήρηση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας και για την ασφαλή 

χρήση του εξοπλισμού και των υλικών της Ecolab, εφαρμόζοντας πάντα ορθή 

κρίση κατά την καθημερινή μας εργασιακή ζωή. 

Ως εργαζόμενος, αν εντοπίσετε ή ακούσετε για συνθήκες ή πρακτικές στο χώρο 

που εργάζεστε που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια ή την 

υγεία σας, ή αυτή των συναδέλφων σας, αναφέρετε άμεσα τις ανησυχίες σας στον 

προϊστάμενό σας, έναν εκπρόσωπο του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού ή εάν 

είναι απαραίτητο, στις κατάλληλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 



Ναρκωτικά και αλκοόλ
Η κατάχρηση του αλκοόλ και των ναρκωτικών μπορεί να απειλήσει την υγεία 

και την ασφάλεια των εργαζομένων μας και να έχει δυσμενείς επιπτώσεις 

στην εργασιακή απόδοση και τη φήμη της εταιρείας. Είτε όταν εργάζεστε σε 

εγκαταστάσεις της Ecolab είτε όταν ενεργείτε εκτός, για λογαριασμό της εταιρείας, 

απαγορεύεται η παράνομη παρασκευή, πώληση, διανομή, διάθεση, κατοχή ή 

χρήση ελεγχόμενων ουσιών. 

Η Ecolab δεν θα ανέχεται εργαζόμενους που καταναλώνουν ή βρίσκονται 

υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, 

συμπεριλαμβανομένης και της οδήγησης για λογαριασμό της εταιρείας. Ενδέχεται 

να υπάρχουν εξαιρέσεις ώστε να επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη 

διάρκεια εγκεκριμένων κοινωνικών εκδηλώσεων για τις οποίες έχει δοθεί έγκριση 

και κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι έχουν κατάλληλη συμπεριφορά.

Εάν έχετε την υποψία ότι κάποιος εργαζόμενος ενδέχεται να βρίσκεται υπό την 

επήρεια αλκοόλ ή κάποιας ελεγχόμενης ουσίας, σε παραβίαση της πολιτικής του 

Ecolab, θα πρέπει να το αναφέρετε απευθείας στον προϊστάμενό σας. Εργαζόμενοι 

που παραβιάζουν την πολιτική μας σχετικά με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, 

υπόκεινται σε πιθανή ποινική ευθύνη καθώς και σε κατάλληλα πειθαρχικά, μέχρι 

και λύση της εργασιακής σχέσης. Εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με 

την πολιτική της Ecolab για τα ναρκωτικά ή το αλκοόλ, ή θέλετε περισσότερες 

πληροφορίες, ανατρέξτε στον ισχύον εγχειρίδιο πολιτικής για την περιοχή σας ή 

μιλήστε στον εκπρόσωπο του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού.

Ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων 
Η Ecolab βρίσκεται σε συμμόρφωση με όλους τους νόμους και κανονισμούς που 

αφορούν στην ποιότητα και την ασφάλεια προϊόντων. Δεσμευόμαστε ως προς την 

ασφάλεια των προϊόντων, από τη σύλληψη και την παρασκευή μέχρι και την χρήση 

από τον πελάτη, την απόρριψη, την ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίηση. Σε 

συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις πολιτικές της εταιρείας 

που διέπουν την ανάπτυξη, την παρασκευή, τη δοκιμή, την επιθεώρηση, την 

αποθήκευση, τη μεταφορά τη χρήση και την απόρριψη των προϊόντων μας, 

βοηθάμε στη διασφάλιση της ακεραιότητας της μάρκας της Ecolab. Κανένας 

εργαζόμενος δεν πρέπει να προβαίνει σε ενέργειες που θα μπορούσαν να 

διακινδυνεύσουν την εμπιστοσύνη των πελατών μας ως προς την ποιότητα και 

ασφάλεια των προϊόντων μας. Εάν έχετε τυχόν ανησυχίες ή παρατηρήσετε κάτι 

έξω από τα συνηθισμένα που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα 

και την ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, επικοινωνήστε άμεσα με 

το διευθυντή σας ή με το νομικό τμήμα.

Η ασφάλεια στην Ecolab δεν είναι ποτέ 
προαιρετική. Όλοι μας έχουμε την 
υποχρέωση:

• Να εργαζόμαστε πάντοτε με 
ασφάλεια

• Να φοράμε κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισμό ανάλογα 
τη δουλειά ή την εργασία που 
κάνουμε

• Να αποφεύγουμε τους 
περισπασμούς κατά την εργασία 
και την οδήγηση

• Να αναφέρουμε άμεσα όλα τα 
περιστατικά τραυματισμών

• Να συνεργαζόμαστε σε έρευνες 
που σχετίζονται με την ασφάλεια

Πρέπει να θυμόμαστε
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Δέσμευση ως προς τη βιωσιμότητα  
και την προστασία του περιβάλλοντος
Στην Ecolab, δεσμευόμαστε ως προς την παροχή και την προστασία όλων όσων 

είναι ζωτικής σημασίας: καθαρό νερό, ασφαλή τροφή, άφθονη ενέργεια και 

υγιή περιβάλλοντα. Με την ενίσχυση από την τεχνογνωσία των εργαζομένων 

μας και σε συνδυασμό με την αφοσίωσή μας στην κοινωνική ευθύνη, αυτά που 

προσφέρουμε παρέχουν αξία στους πελάτες μας και την παγκόσμια οικονομία 

και βοηθούν στη καλλιέργεια ενός πιο βιώσιμου κόσμου. Η Ecolab διαχειρίζεται 

τις παγκόσμιες επιχειρήσεις της με έννοια για την υγεία, την ασφάλεια και 

την ευημερία των εργαζομένων μας, των πελατών μας, των κοινοτήτων που 

εξυπηρετούμε και του περιβάλλοντος. Η δέσμευσή μας ως προς τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, εκφράζεται σε ένα έγγραφο με τον τίτλο Οι αρχές μας. Πρέπει όλοι  

να προσπαθούμε να ακολουθούμε και να προωθούμε αυτές τις αρχές.

Ε: Συνεργάζομαι στενά με το χειριστή 
των εγκαταστάσεων ενός πελάτη. Είναι 
συνέχεια βιαστικός και παίρνει πολλά 
ρίσκα όταν δουλεύει με εξοπλισμό και 
χημικά, όπως το να μη φοράει γάντια ή 
προστατευτικά γυαλιά και να χειρίζεται 
απρόσεκτα τις μεταφορές χημικών. Όποτε 
προτείνω κάτι ή αμφισβητώ την κρίση 
του, με αποπαίρνει και λέει ότι χρειάζεται 
να ακολουθώ το ρυθμό για να γίνεται η 
δουλειά. Τι πρέπει να κάνω;

Α: Κάνετε καλά που εγείρετε τις ανησυχίες 
σχετικά με την ασφάλεια που προκαλούν 
οι ενέργειες αυτού του ατόμου. Οι 
προφυλάξεις που παίρνουμε έχουν ως 
στόχο να διασφαλίσουν την ευημερία των 
συναδέλφων μας, των πελατών και των 
κοινοτήτων μας. Αν παρά την έκφραση των 
προβληματισμών σας, ο χειριστής δεν γίνει 
πιο προσεκτικός όταν εργάζεται, θα πρέπει 
να μιλήσετε άμεσα στον επιθεωρητή σας 
ή σε κάποιον εκπρόσωπο των τμημάτων 

Ερωτήσεις και απαντήσεις
ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος ή 
ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό ικανοποιεί  
τις υποχρεώσεις σας ως προς τον κώδικα 
και μας βοηθά να διασφαλίσουμε ένα 
υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας 
για όλους.

Ε: Όταν έφτασα σπίτι, συνειδητοποίησα 
ότι είχα μαζί μου κάποια επιπλέον 
δείγματα προϊόντων καθώς και δείγματα 
διαδικασιών από εγκαταστάσεις πελατών, 
στο αυτοκίνητο μου. Ήθελα να καθαρίσω 
το αυτοκίνητό μου οπότε γρήγορα έριξα 
όλα τα δείγματα σε ένα δοχείο και μετά  
το έβαλα στον κάδο απορριμμάτων  
μου. Δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό 
πρόβλημα, σωστά;

A: Πρώτον, η ανάμειξη προϊόντων 
μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη χημική 
αντίδραση. Δεύτερον, η απόρριψη 
δυνητικά επικίνδυνων ουσιών στο 
περιβάλλον, ειδικά σε κατοικημένη 

περιοχή, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά, 
μακροχρόνια περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Τα δείγματα προϊόντων και διαδικασιών 
πρέπει να απορρίπτονται υπεύθυνα. Τα 
φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικών 
(Material Safety Data Sheets, MSDS) που 
βρίσκονται στο Ecolab.com περιέχουν 
τυπικές πληροφορίες απόρριψης για 
τα προϊόντα μας και οι οδηγίες αυτές 
θα πρέπει πάντοτε να τηρούνται. Εάν 
δεν είστε σίγουροι για το πώς γίνεται η 
απόρριψη δειγμάτων ή υπολειμμάτων 
προϊόντων, επικοινωνήστε με τον τοπικό 
ή περιφερειακό εκπρόσωπο του τμήματος 
ασφάλειας, υγείας, και περιβάλλοντος. Η 
υπεύθυνη διαχείριση αχρησιμοποίητων 
ή ληγμένων χημικών προϊόντων είναι 
μέρος της δέσμευσης της Ecolab ως προς 
τη προστασία του περιβάλλοντος και των 
κοινοτήτων όπου λειτουργούμε.



Προάσπιση των συμφερόντων  
της Ecolab 

Η Ecolab έχει την απαίτηση οι εργαζόμενοί της να αποφεύγουν καταστάσεις οι 

οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σύγκρουση μεταξύ των προσωπικών 

τους συμφερόντων και των συμφερόντων της εταιρείας. 

Σύγκρουση συμφερόντων
Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν το προσωπικό σας συμφέρον ή 

ενέργειες παρεμποδίζουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας. Σε πολλές 

περιπτώσεις, ακόμη και η υπόνοια μιας σύγκρουσης συμφερόντων μπορεί να έχει 

σοβαρές συνέπειες για εσάς και την εταιρεία. 
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Προάσπιση των συμφερόντων  
της Ecolab 

Η σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει σε πολλές διαφορετικές 

καταστάσεις, είτε άμεσες (εμπλέκεστε εσείς) είτε έμμεσες (εμπλέκεται κάποιο 

άτομο με το οποίο έχετε προσωπική σχέση). Πρέπει να φροντίζετε ώστε τυχόν 

σύγκρουση συμφερόντων να αντιμετωπίζεται καταλλήλως. Για παράδειγμα: 

 \ Εξωτερική εργασία ή δραστηριότητες: Δεν πρέπει να εργάζεστε εκτός της 

εταιρείας εάν αυτή η εργασία (i) παρεμποδίζει τα καθήκοντά σας ως προς 

την εταιρεία, (ii) σας αναγκάζει να ανταγωνίζεστε ή να εργάζεστε με κάποιον 

οργανισμό που ανταγωνίζεται την Ecolab, ή (iii) σας βάζει στη θέση να παρέχετε 

υπηρεσίες ή βοήθεια σε κάποιον ανταγωνιστή της Ecolab. Μια εξωτερική 

εργασία που θα απαιτούσε από εσάς να χρησιμοποιείτε χρόνο, εγκαταστάσεις 

ή ιδιοκτησία της Ecolab για την εκτελέσετε, θα θεωρείτο σύγκρουση 

συμφερόντων. Για να εκτιμηθεί αν μια δεύτερη απασχόληση δημιουργεί 

σύγκρουση συμφερόντων, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να παίρνουν την  

έγκριση των προϊσταμένων τους προτού δεχτούν επιπλέον απασχόληση  

εκτός της εταιρείας

 \ Διευθυντικές θέσεις: Εάν θέλετε να υπηρετήσετε ως διευθυντής κάποιας 

εταιρείας ή ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, θα πρέπει να γνωστοποιήσετε 

τα σχέδιά σας στον προϊστάμενό σας για έγκριση. Απαιτείται έγκριση από το 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ecolab προτού κάποιος αναλάβει θέση ως μέλος 

του ΔΣ μιας δημόσιας εταιρείας. Ως μέρος της διαδικασίας έγκρισης, η εταιρεία 

θα προσδιορίσει αν η ανάμειξή σας δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων. 

Βεβαίως, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αναλάβετε καθήκοντα διευθυντή, 

στελέχους ή συμβούλου σε ανταγωνίστρια εταιρεία.

 \ Επενδύσεις: Εάν εσείς, ή κάποιο μέλος της άμεσης οικογένειάς σας που ζει 

μαζί σας, κατέχει πάνω από ένα τοις εκατό (1%) των μερισμάτων οποιασδήποτε 

ανταγωνίστριας εταιρείας, προμηθευτή ή πελάτη της Ecolab, θα πρέπει να 

το γνωστοποιήσετε στην εταιρεία. Ακόμη και μια μειοψηφική συμμετοχή 

σε ανταγωνίστρια εταιρεία, προμηθευτή ή πελάτη της Ecolab, μπορεί να 

αποτελέσει σύγκρουση συμφερόντων. Σύμφωνα με την πολιτική της Ecolab, τα 

επιχειρηματικά ή οικονομικά συμφέροντα των μελών της οικογένειάς σας που 

ζουν μαζί σας, θεωρούνται και δικά σας οικονομικά συμφέροντα.

 \ Εταιρικές ευκαιρίες: Ως εργαζόμενος, δεν θα πρέπει ποτέ να εκμεταλλεύεστε 

προσωπικά τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες στις οποίες θα μπορούσε να 

έχει συμφέρον η εταιρεία. Επίσης δεν θα πρέπει να καθιστάτε τις ευκαιρίες 

αυτές διαθέσιμες σε άλλους, όταν γνωρίζετε ότι η Ecolab έχει συμφέρον στην 

ευκαιρία. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποφεύγουν την αγορά 

ακινήτων ή οικονομικών συμφερόντων σε εταιρίες για τις οποίες είναι γνωστό 

ότι η Ecolab έχει συμφέρον να αποκτήσει. 



 \ Μέλη της οικογένειας: Αν κάποια μέλη της οικογένειάς σας ή άλλοι στενοί 

συγγενείς σας, εργάζονται στην Ecolab ή παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία 

ή σε κάποια ανταγωνίστρια εταιρεία, προμηθευτή ή πελάτη, θα πρέπει να 

γνωστοποιήσετε άμεσα τις σχέσεις αυτές στον προϊστάμενό σας ώστε να 

αποφευχθεί πραγματική ή ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Η Ecolab 

δεν θα αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες από εταιρίες που απασχολούν κάποιον 

εργαζόμενο της εταιρείας, ή κάποιο στενό συγγενή ενός εργαζόμενου της 

εταιρείας, εκτός και αν υπάρχει πρότερη έγκριση από κάποιο προϊστάμενο ή 

μέλος του νομικού τμήματος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν συμμετέχετε 

σε απόφαση προμήθειας η οποία αφορά εταιρεία που απασχολεί κάποιον 

συγγενή. 

 \ Κυβερνητική θητεία: Η Ecolab ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να είναι 

ενεργοί στις κοινότητες και να συμμετέχουν στην κυβέρνηση, αλλά κάποιοι 

κυβερνητικοί ρόλοι ή θέσεις, θα μπορούσαν να αποτελέσουν σύγκρουση 

συμφερόντων. Εάν σκοπεύετε να επιδιώξετε την εκλογή ή το διορισμό σε μια 

κυβερνητική θέση, θα πρέπει πρώτα να ζητήσετε έγγραφη έγκριση από τον 

προϊστάμενό σας. Εάν κρατάτε κάποια κυβερνητική θέση, η Ecolab έχει την 

απαίτηση να απέχετε από οποιαδήποτε ψήφο ή απόφαση που θα μπορούσε να 

επηρεάσει ουσιαστικά τα συμφέροντα της εταιρείας.

Εάν δεν είστε σίγουροι αν η σχέση σας με κάποιον άλλο οργανισμό ή άτομο 

συγκρούεται με τη δουλειά σας ή με τα συμφέροντα της Ecolab, θα πρέπει να 

συζητήσετε τις περιστάσεις με τον προϊστάμενό σας ή με κάποιο μέλος του 

νομικού τμήματος. Είναι πάντοτε καλύτερο να εκφράζετε τις ανησυχίες σας ή 

να ζητάτε βοήθεια, καθώς οι περισσότερες περιπτώσεις δυνητικής σύγκρουσης 

συμφερόντων, μπορούν να επιλυθούν.

Ε: Η σύζυγός μου εργάζεται σε μια 
τοπική εταιρεία, η οποία συχνά 
προμηθεύει αγαθά και υπηρεσίες 
στο εργοστάσιό μας. Δεδομένου ότι 
τώρα η θέση μου περιλαμβάνει την 
αγορά προμηθειών για την Ecolab, 
θα μπορούσε η επιλογή της εταιρείας 
που εργάζεται η σύζυγός μου ως 
προμηθευτή, να δημιουργήσει 
σύγκρουση συμφερόντων;

A: Ναι. Θα πρέπει να ενημερώσετε το 
διευθυντή σας και το νομικό τμήμα 
για τη σχέση της συζύγου σας με 
έναν προμηθευτή της Ecolab και να 
λάβετε έγκριση για να παραγγέλνετε 
από αυτή την εταιρεία. Εάν δεν το 
κάνετε, ενδέχεται οι αποφάσεις 
σας για αγορά προμηθειών από την 
εταιρεία όπου εργάζεται η σύζυγός 
σας, να εκληφθούν ως μεροληψία 
ή ευνοιοκρατία. Γνωστοποιώντας 
τη σχέση της συζύγου σας με τον 
προμηθευτή, διασφαλίζετε ότι η 
φήμη της εταιρείας ως δίκαιης και 
αντικειμενικής, παραμένει άθικτη.

Ερωτήσεις και 
απαντήσεις
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Ανταλλαγή δώρων,  
ψυχαγωγίας και φιλοξενίας

Η ανταλλαγή δώρων, ψυχαγωγίας και άλλων εξυπηρετήσεων μπορεί να 

είναι συνήθης και αποδεκτή σε συγκεκριμένες περιστάσεις, περιοχές ή 

πολιτισμούς. Εντούτοις, για να διασφαλίζεται η φήμη της εταιρείας, πρέπει να 

είμαστε σίγουροι ότι η ανταλλαγή δώρων είναι σύμφωνη με την ισχύουσα 

νομοθεσία, με τις πελατειακές συμβάσεις, και με τις ορθές επιχειρηματικές 

πρακτικές και έθιμα. Πρέπει να ακολουθείτε αυτές τις κατευθυντήριες 

γραμμές όποτε προσφέρετε ή δέχεστε οτιδήποτε αξίας. 

 \ Εάν πρόκειται για δώρο, θα πρέπει να είναι μόνο συμβολικής αξίας.

 \ Εάν πρόκειται για ψυχαγωγία ή φιλοξενία, θα πρέπει να είναι σε λογικά 

πλαίσια κόστους, ποσού, ποσότητας, και συχνότητας.

 \ Δεν θα πρέπει να προσφέρεται ή να δίνεται σε προσπάθεια να επηρεαστεί 

μια επιχειρηματική απόφαση.

 \ Δεν θα πρέπει να παραβιάζει τα κανονικά και αποδεκτά επιχειρηματικά 

ήθη της χώρας όπου παρέχεται. 

 \ Δεν θα πρέπει να παραβιάζει την πολιτική της Ecolab ή τους νόμους των 

Ηνωμένων Πολιτειών ή της χώρας στην οποία παρέχεται. 



Όποτε υπάρχει ανταλλαγή δώρων, ψυχαγωγίας ή φιλοξενίας  

ή άλλη εξυπηρέτηση σε σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 

της Ecolab, πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένες κατευθυντήριες 

γραμμές:

• Για πελάτες: Οι αποφάσεις προμήθειας πρέπει να βασίζονται 
στην αξία των προσφορών μας και την αξία των προϊόντων και 
υπηρεσιών της Ecolab. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια επιρροής 
της απόφασης ενός πελάτη ή ενός δυνητικού πελάτη, με την 
παροχή δώρων, εξυπηρετήσεων, ή ψυχαγωγίας.

• Προμηθευτές: Για να καλλιεργήσουμε δυνατές σχέσεις με τους 
προμηθευτές και τους δυνητικούς προμηθευτές μας, δεν θα 
πρέπει ποτέ να ισχυρίζεστε ή να υπονοείτε ότι η Ecolab θα 
αγοράσει από κάποιον προμηθευτή αν ο προμηθευτής αγοράσει 
από την Ecolab. Παρομοίως, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει 
ένα προσωπικό όφελος να επηρεάσει μια απόφαση προμήθειας.

• Κυβερνητικοί εκπρόσωποι: Όταν έχετε επιχειρηματικές 
συναλλαγές με οποιονδήποτε κυβερνητικό πελάτη, εργολάβο 
ή εργαζόμενο, δεν πρέπει ποτέ, είτε άμεσα είτε έμμεσα, 
να παρέχετε ή να προσφέρετε οτιδήποτε αξίας σε κάποιο 
κυβερνητικό στέλεχος με σκοπό να επηρεάσετε την απονομή, 
ανανέωση ή τροποποίηση μιας σύμβασης ή να διασφαλίσετε 

ευνοϊκή μεταχείριση σε σχέση με ενέργειες που σχετίζονται με 
την προμήθεια. 

Μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πότε τα δώρα και η 
ψυχαγωγία είναι κατάλληλα ή ακατάλληλα. Αναλογιστείτε αυτά τα 
παραδείγματα:

• Το να δώσετε μια τσάντα με το λογότυπο της Ecolab σε έναν 
προμηθευτή είναι ξεκάθαρα αποδεκτό.

• Το να δώσετε μια τσάντα με το λογότυπο της Ecolab γεμάτη 
με ακριβά μπουκάλια κρασί σε έναν υπάρχοντα πελάτη είναι 
οριακό. Ζητήστε καθοδήγηση από τον εκπρόσωπο του τμήματος 
ανθρώπινου δυναμικού ή του νομικού τμήματος προτού 
προχωρήσετε.

• Το να δωρίσετε σε έναν πελάτη ένα ταξίδι με όλα τα έξοδα 
πληρωμένα, σε ένα ακριβό θέρετρο όπου δεν θα υπάρξει 
επιχειρηματική δραστηριότητα  
δεν είναι αποδεκτό.

Πρέπει να θυμόμαστε

 \ Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται εύλογα ως δωροδοκία, πληρωμή, ή αθέμιτη 

προμήθεια.

 \ Δεν θα πρέπει να περιέχει κανένα στοιχείο απόκρυψης.

 \ Η δημόσια αποκάλυψή του δεν θα πρέπει να εκθέτει την Ecolab ή να βλάπτει τη 

φήμη της εταιρείας. 

 \ Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει εσείς, ως εργαζόμενος, να προσφέρετε ή να 

δέχεστε μετρητά, ισοδύναμα μετρητών ή προσωπικά δάνεια σε σχέση με 

επιχειρηματικές δραστηριότητες της Ecolab.

Για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που ισχύουν κατά τις συναλλαγές μας με 

κυβερνητικούς πελάτες, εργαζόμενους και εργολάβους, ανατρέξτε στις ενότητες 

του κώδικά μας με τίτλους Επιχειρηματικές συναλλαγές με την κυβέρνηση των 
ΗΠΑ και Πρόληψη κατά δωροδοκίας και διαφθοράς.

Η τοπική διοίκηση της Ecolab σε κάθε χώρα ενδέχεται να έχει πιο συγκεκριμένες 

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ανταλλαγή δώρων. Συμβουλευτείτε 

το τοπικό εγχειρίδιο πολιτικής ή τον εκπρόσωπο του τμήματος ανθρώπινου 

δυναμικού. Επιπλέον, το νομικό τμήμα είναι στη διάθεσή σας για να σας 

καθοδηγήσει σε συγκεκριμένες περιστάσεις.
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Εισαγωγή

Πρόληψη κατά δωροδοκίας  
και διαφθοράς 

Η Ecolab πασχίζει να διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με 

σωστά μέσα και ενέργειες. Συνεπώς, πρέπει να αποφεύγουμε οποιαδήποτε 

συμπεριφορά που θα μπορούσε να εκληφθεί ως μορφή δωροδοκίας ή 

διαφθοράς. Η δωροδοκία προκύπτει όταν μια πλευρά, άμεσα ή έμμεσα, 

προσφέρει κάτι αξίας σε μια άλλη πλευρά ώστε να αποκτήσει επιχειρηματικό 

όφελος ή να εξασφαλίσει ευνοϊκή μεταχείριση. Οι νόμοι πολλών χωρών, 

όπως ο νόμος περί πρακτικών διαφθοράς στο εξωτερικό των Η.Π.Α. (U.S. 

Foreign Corrupt Practices Act - FCPA), καθώς και η πολιτική της Ecolab, 

απαγορεύουν την εμπλοκή σε δωροδοκία. Η παραβίαση αυτής της πολιτικής 

θα μπορούσε όχι μόνο να οδηγήσει σε πειθαρχικά μέτρα από την εταιρεία, 

αλλά και σε σοβαρές ποινικές και αστικές κυρώσεις για την Ecolab και εσάς 

(συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης και των χρηματικών προστίμων). 

Για να διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι της δεν 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς δωροδοκίας ή διαφθοράς, η εταιρεία πρέπει 

να τηρεί ακριβή βιβλία κι αρχεία τα οποία να αντικατοπτρίζουν δίκαια τις 

συναλλαγές μας και τη διάθεση των περιουσιακών μας στοιχείων.



Δωροδοκία κυβερνητικών αξιωματούχων 
Οι σχέσεις μας με κυβερνητικούς οργανισμούς είναι κρίσιμες για την επιτυχία των 

επιχειρήσεών μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Για αυτό το λόγο, η Ecolab βρίσκεται 

σε συμμόρφωση με τον νόμο FCPA και της νομοθεσίας κατά της δωροδοκίας των 

χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά. Οι νόμοι αυτοί έχουν ως 

στόχο να αποτρέπουν την πληρωμή αντιτίμου σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα αθέμιτο επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Οι 

"κυβερνητικοί αξιωματούχοι" συμπεριλαμβάνουν άτομα που ενεργούν με 

επίσημη ιδιότητα για κυβερνήσεις, κρατικές επιχειρήσεις ή δημόσιους διεθνείς 

οργανισμούς. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οποιοσδήποτε έχει την  

ικανότητα να επηρεάσει μια κυβερνητική απόφαση, μπορεί να θεωρηθεί 

"κυβερνητικός αξιωματούχος".

Οι πολιτικές της Ecolab κατά της δωροδοκίας απαγορεύουν επίσης τη 

"διευκόλυνση" πληρωμών σε κυβερνητικούς αξιωματούχους ώστε να επισπεύσουν 

ή να διασφαλίσουν κάποια κυβερνητική ενέργεια ρουτίνας. Οι πληρωμές αυτές, 

γνωστές και ως "φακελάκια" ή "λαδώματα" είναι μικρές, μη συχνές πληρωμές, 

οι οποίες γίνονται για να επισπεύσουν, μη διακριτικές κυβερνητικές ενέργειες 

ρουτίνας, όπως άδειες εργασίες και βίζες, εκτελωνισμό, καταχώριση προϊόντων  

ή επιθεωρήσεις.

Η πολιτική της εταιρείας κατά της διαφθοράς, ισχύει και για πράκτορες, 

εκπρόσωπους, διανομείς ή μεσάζοντες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά 

για λογαριασμό μας. Σύμφωνα με το FCPA και τους νόμους ενάντια της διαφθοράς 

σε άλλες χώρες, η Ecolab και οι εργαζόμενοί της θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνοι 

για αθέμιτες πληρωμές σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, από τρίτους με τους 

οποίους συνεργαζόμαστε. Για να αποφύγουμε τέτοιες ευθύνες και πιθανή ζημιά 

στη φήμη μας, οι εργαζόμενοι της Ecolab πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες 

για συναλλαγές με μεσάζοντες που βρίσκονται στην εταιρική πολιτική και τις 
διαδικασίες κατά της διαφθοράς, προτού προσλάβουν ένα τρίτο μέρος που 

ενδέχεται να έχει συναλλαγές με κάποιον κυβερνητικό αξιωματούχο, εκ  

μέρους μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της εταιρείας ενάντια στη 

δωροδοκία και τη διαφθορά, ανατρέξτε στην πολιτική και τις διαδικασίες κατά 
της διαφθοράς . Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με συμπεριφορά που δεν είναι σε 

συμμόρφωση με την πολιτική μας ή με τους νόμους ενάντια στη διαφθορά εκ 

μέρους οποιουδήποτε στην Ecolab ή τυχόν τρίτου που εργάζεται για λογαριασμό 

της Ecolab, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το νομικό τμήμα ή να κάνετε μια 

αναφορά μέσω της γραμμής βοήθειας για τον κώδικα δεοντολογίας.

Δεν επιτρέπεται σε εργαζόμενους της Ecolab 
και σε οποιονδήποτε ενεργεί εκ μέρους της 
εταιρείας, είτε άμεσα είτε έμμεσα, να παρέχει, 
να προσφέρει ή να εγκρίνει την προσφορά 
κάποιου πράγματος αξίας σε κυβερνητικό 
αξιωματούχο με σκοπό την εκκίνηση 
ή την διατήρηση μιας επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ή την απόκτηση με 
άλλο τρόπο ενός επιχειρηματικού 
πλεονεκτήματος. Ακολουθούν κάποια 
παραδείγματα πραγμάτων με αξία που θα 
μπορούσαν να παραβιάζουν την πολιτική της 
εταιρείας ή ακόμη και το νόμο:

• Δώρα
• Χρήματα (συμπεριλαμβανομένων και των 

ισοδύναμων μετρητών)
• Μετοχές, ομόλογα και άλλα χρεόγραφα
• Ψυχαγωγία
• Γεύματα ή καταλύματα
• Μεταφορά
• Προσφορές απασχόλησης σε 

κυβερνητικούς αξιωματούχους και τους  
συγγενείς τους 

• Πληρωμή ή επιστροφή εξόδων 
μετακίνησης

• Εκπτώσεις σε προϊόντα της Ecolab που 
δεν είναι γενικά διαθέσιμες

• Ανάληψη ή άφεση χρέους
• Πολιτικές συνεισφορές
• Φιλανθρωπικές δωρεές
• Προσωπικές εξυπηρετήσεις 

Πρέπει να θυμόμαστε

Ο όρος "κυβερνητικός αξιωματούχος" 
σημαίνει οποιοδήποτε άτομο ενεργεί με 
επίσημη ιδιότητα για λογαριασμό της 
κυβέρνησης, ενός δημόσιου διεθνούς 
οργανισμού ή για οποιαδήποτε τμήμα, 
υπηρεσία ή όργανο που σχετίζεται με την 
κυβέρνηση, όπως:

• Οποιαδήποτε οντότητα έχει προσληφθεί 
για την εξέταση και αποδοχή 
προσφορών για μια κυβερνητική 
υπηρεσία

• Ένας αξιωματούχος ή εργαζόμενος μιας 
κρατικής εταιρείας 

• Ένα μέλος μιας βασιλικής οικογένειας 
που είναι στέλεχος ή έχει όποιο άλλο 
διοικητικό συμφέρον σε βιομηχανίες ή 
εταιρίες που ελέγχονται από το κράτος

• Πολιτικά κόμματα ή κομματικά στελέχη
• Υποψήφιοι για πολιτικά αξιώματα

Εάν κάποιος έχει την ικανότητα να επηρεάζει 
μια κυβερνητική απόφαση, τότε αυτό 
το άτομο είναι κατά πάσα πιθανότητα 
κυβερνητικός αξιωματούχος. Θα πρέπει 
να συμβουλεύεστε το νομικό τμήμα όποτε 
έχετε απορία σχετικά με το αν κάποιος είναι 
"κυβερνητικός αξιωματούχος".
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Εισαγωγή
Εμπορική δωροδοκία
Εκτός από την απαγόρευση της δωροδοκίας κυβερνητικών αξιωματούχων, η 

Ecolab απαγορεύει επίσης τη δωροδοκία και τη διαφθορά και στις εμπορικές μας 

συναλλαγές. Οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει ποτέ να προσφέρουν ή να δέχονται 

οτιδήποτε αξίας από υπάρχοντες ή δυνητικούς πελάτες ώστε να εξασφαλίσουν 

με αθέμιτο τρόπο, επιχειρηματικές συναλλαγές ή ένα άδικο πλεονέκτημα για 

την εταιρεία. Η φήμη μας για ακεραιότητα είναι πιο σημαντική από τα δυνητικά 

οφέλη που μπορούν να αποκτηθούν από την αθέμιτη συναλλαγή με άτομα και 

οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα του κώδικά 

μας με τον τίτλο Ανταλλαγή δώρων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας.

Πολιτική δραστηριότητα και ομάδες πίεσης 
(lobbying)
H Ecolab δεν θα συνεισφέρει σε πολιτικό κόμμα ή σε πολιτικό υποψήφιο, ούτε 

θα επιτρέψει τη χρήση των εγκαταστάσεών της για πολιτική δραστηριότητα, 

εκτός και αν κάτι τέτοιο είναι νόμιμα επιτρεπτό και εγκεκριμένο εκ των 

προτέρων σύμφωνα με την εταιρική πολιτική σχετικά με Πολιτικές συνεισφορές. 

Παρομοίως, δεν θα πρέπει να κάνετε πολιτικές συνεισφορές στο όνομα της Ecolab 

ή στο όνομα των συνεργατών μας. Εάν κάνετε κάποια πολιτική συνεισφορά δεν θα 

αποζημιωθείτε για αυτήν, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, από την Ecolab ή οποιαδήποτε 

συνεργαζόμενη εταιρεία. 

Η Ecolab ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να είναι ενεργοί στις κοινότητές τους και 

να συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία. Ως εργαζόμενος θα πρέπει πάντοτε να 

διευκρινίζετε πως οι προσωπικές σας απόψεις και πολιτικές ενέργειες είναι δικές 

σας και όχι της εταιρείας. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλες οι ενέργειες πολιτικής πίεσης, όπως το να δίνονται 

καταθέσεις ή το να γίνονται σημαντικές επαφές με κυβερνητικό προσωπικό εκ 

μέρους της Ecolab, πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων από το τμήμα 

κυβερνητικών σχέσεων. Εκτός των ΗΠΑ, όλες οι ενέργειες που θα μπορούσαν 

να αποτελέσουν άσκηση πίεσης ή προσπάθεια επηρεασμού κυβερνητικών 

αξιωματούχων, θα πρέπει πρώτα να εξετάζονται με την τοπική διοίκηση της 

εταιρείας και το νομικό τμήμα.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την πολιτική της Ecolab για την 

πολιτική δραστηριότητα και τις ομάδες πίεσης θα πρέπει να επικοινωνήσετε 

με το νομικό τμήμα ή των τμήμα κυβερνητικών σχέσεων. Για περισσότερες 

πληροφορίες, ανατρέξτε στην εταιρική πολιτική για πολιτικές συνεισφορές, την 

πολιτική και τις διαδικασίες της Ecolab κατά της διαφθοράς και την ενότητα του 

κώδικά μας με τίτλο επιχειρηματικές συναλλαγές με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. 

Ε: Ως μέρος της δουλειάς μου, συχνά 
συνεργάζομαι με έναν πράκτορα 
σε μια άλλη χώρα που βοηθά στην 
πλοήγηση της διαδικασίας σύναψης 
κυβερνητικών συμβολαίων. Έχω 
την υποψία ότι ίσως δωροδοκεί 
κυβερνητικούς αξιωματούχους για να 
επισπεύδει τις διαδικασίες. Τι πρέπει 
να κάνω;

Α: Εάν πιστεύετε ότι ένας πράκτορας 
ενεργεί με αθέμιτο τρόπο, 
χρησιμοποιώντας τη δωροδοκία ενώ 
εργάζεται για λογαριασμό της Ecolab, 
θα πρέπει να διακόψετε περαιτέρω 
πληρωμές στον πράκτορα αυτόν και 
να αναφέρετε αμέσως το ζήτημα στο 
νομικό τμήμα.

Ερωτήσεις και 
απαντήσεις



Εισαγωγή

Ως προμηθευτής της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η Ecolab λειτουργεί σε αυστηρά 

ελεγχόμενο περιβάλλον. Για να διασφαλίσει τη βέλτιστη αξία για τα χρήματα 

των φορολογούμενων και ότι όλες οι προμήθειες γίνονται σύμφωνα με την 

ισχύουσα δημόσια πολιτική, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβάλλει αυστηρές 

απαιτήσεις στους αναδόχους και υπεργολάβους της.

Κατά την πραγματοποίηση επιχειρηματικών συναλλαγών με την κυβέρνηση 

των ΗΠΑ, η Ecolab πρέπει να βρίσκεται σε αυστηρή συμμόρφωση με 

όλες τις νομοθεσίες, τους κανονισμούς και τις συμβατικές απαιτήσεις, είτε 

είμαστε οι κύριοι ανάδοχοι ή οι υπεργολάβοι. Είναι ζωτικής σημασίας να 

πληρούμε όλους τους όρους της σύμβασης και να μην αποκλίνουμε από 

τους όρους αυτούς χωρίς έγκαιρη ειδοποίηση ή έγκριση από τους αρμόδιους 

κυβερνητικούς αξιωματούχους, όπως απαιτείται. 

Επιχειρηματικές συναλλαγές  
με την Κυβέρνηση των ΗΠΑ 
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Διαπραγμάτευση συμβάσεων και τιμολόγηση 
Όταν η Ecolab συνάπτει συμβάσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, πρέπει πάντοτε 

να υποβάλλουμε, πλήρεις, τρέχουσες και ακριβείς πληροφορίες τιμολόγησης και 

άλλων δεδομένων. Κατά τις διαπραγματεύσεις των συμβάσεων, δεν θα πρέπει εν 

γνώσει μας να προβαίνουμε σε αναληθείς ή παραπλανητικές δηλώσεις σε σχέση με 

μια κυβερνητική σύμβαση ή σύμβαση υπεργολαβίας. Κατά τη διαπραγματευτική 

διαδικασία, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να εξηγήσουμε τη σημασία 

όλων των σημαντικών δεδομένων σχετικά με μια πρόταση σύμβασης και να 

μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχουμε. 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την προετοιμασία προσφορών προς την 

κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν την πρακτική τιμολόγησης 

πρέπει να αναφέρονται άμεσα στο τμήμα κυβερνητικών πωλήσεων. 

Όλα τα τιμολόγια προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ πρέπει να αναφέρουν με ακρίβεια 

το σωστό προϊόν ή υπηρεσία, την ποσότητα και την τιμή της παραγγελίας. 

Αποκλίσεις στην τιμολόγηση ή στις πληροφορίες θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

σοβαρές συνέπειες, όπως οικονομικά πρόστιμα και πιθανές ποινικές διώξεις για 

την εταιρεία και τους εργαζόμενους. 

Προδιαγραφές προϊόντων και δοκιμές
Κατά την εκπλήρωση των διατάξεων των κυβερνητικών μας συμβάσεων, 

τα προϊόντα μας, τα υλικά και οι διαδικασίες μας, πρέπει να βρίσκονται σε 

συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που προσδιορίζονται στη σύμβαση.  

Προτού μπορέσει να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στις προδιαγραφές της 

σύμβασης, πρέπει να λάβετε την έγγραφη έγκριση ενός εξουσιοδοτημένου 

κυβερνητικού αξιωματούχου. 

Πρόσληψη αξιωματούχων της κυβέρνησης  
των ΗΠΑ
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει σαφείς κανόνες για την αποφυγή σύγκρουσης 

συμφερόντων, ή την υπόνοια σύγκρουσης συμφερόντων, από υπαλλήλους της 

που επιδιώκουν να αποχωρήσουν, ή πράγματι αποχωρούν, από τις κυβερνητικές 

τους θέσεις, για να εργαστούν για κυβερνητικούς αναδόχους. Προτού συζητήσετε 

προοπτικές πρόσληψης ή συμβουλευτικής με έναν νυν ή πρόσφατο κυβερνητικό 

υπάλληλο, είτε πολιτικό είτε στρατιωτικό, η Ecolab απαιτεί να λάβετε την έγκριση 

του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και του νομικού τμήματος. 

Καθόλου δώρα, γεύματα ή παροχές
Κάτι που στην εμπορική αγορά θεωρείται επιχειρηματική ευγένεια, μπορεί στη 

κυβερνητική αγορά να ερμηνευτεί ως προσπάθεια αθέμιτης επιρροής. Συνεπώς 

δεν πρέπει να προσφέρετε οτιδήποτε αξίας, σε ομοσπονδιακό κυβερνητικό 

Ε: Αν και η σύμβασή μας με την 
κυβέρνηση των ΗΠΑ απαιτεί 
τη χρήση ενός συγκεκριμένου 
προμηθευτή για ένα από τα 
εξαρτήματά μας, βρήκαμε έναν 
άλλο προμηθευτή που μπορεί να 
προμηθεύσει το εξάρτημα, πιο 
φθηνά και πιο γρήγορα. Μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε τον νέο αυτό 
προμηθευτή;

A: Όχι, χωρίς τη γραπτή έγκριση 
ενός εξουσιοδοτημένου 
κυβερνητικού αξιωματούχου. Ως 
κυβερνητικός ανάδοχος, πρέπει να 
λειτουργούμε σύμφωνα με τους 
όρους των συμβάσεών μας και να 
χρησιμοποιούμε τα εξαρτήματα 
που προσδιορίζονται βάσει των 
συμβάσεων αυτών. Η πραγματοποίηση 
αλλαγών χωρίς την έγγραφη έγκριση 
ενός εξουσιοδοτημένου κυβερνητικού 
αξιωματούχου θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες για 
εσάς και για την Ecolab, όπως πρόστιμα 
και δυνητικές ποινικές διώξεις. 

Ερωτήσεις και 
απαντήσεις

Επιχειρηματικές συναλλαγές  
με την Κυβέρνηση των ΗΠΑ 



υπάλληλο ή ανάδοχο, ή σε μέλη της άμεσης οικογένειάς τους. Οι επιτρεπτές 

εξαιρέσεις περιορίζονται στις ακόλουθες: (α) η προσφορά προωθητικών 

αντικειμένων συμβολικής αξίας όπως κούπες του καφέ, ημερολόγια ή άλλα τέτοια 

αντικείμενα με το λογότυπο ή το όνομα της Ecolab, (β) η περιστασιακή προσφορά 

αναψυκτικών, καφέ ή ντόνατς, στο πλαίσιο κάποιας θεμιτής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, και (γ) άλλες δραστηριότητες που να έχουν εγκριθεί εκ των 

προτέρων και εγγράφως από το νομικό τμήμα. Επιπλέον, δεν πρέπει να προσφέρετε, 

να παρέχετε, να ζητάτε ή να δέχεστε, οτιδήποτε αξίας από κάποιον, ως αντάλλαγμα 

για ευνοϊκή μεταχείριση αναφορικά με κάποια σύμβαση ή σύμβαση υπεργολαβίας 

με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ακεραιότητα προμηθειών
Οι εργαζόμενοι της Ecolab δεν πρέπει να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με 

προσφορές ή προτάσεις ή την επιλογή πηγών (όπως περιγράφεται στις πολιτικές 

ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Ecolab), από καμία πηγή, πριν από την απονομή 

μιας κυβερνητικής σύμβασης ή σύμβασης εργολαβίας, την οποία αφορούν 

οι πληροφορίες αυτές. Αν πιστεύετε ότι έχετε γίνει αποδέκτης τέτοιου είδους 

πληροφοριών ή άλλων αθέμιτων, εμπιστευτικών ή αποκλειστικών πληροφοριών, 

δεν πρέπει να τις χρησιμοποιήσετε για κανένα σκοπό ούτε να τις αποκαλύψετε σε 

άλλους. Θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε άμεσα με το νομικό τμήμα.

Υποχρεωτική γνωστοποίηση
Με στόχο την προώθηση της δημόσιας διαφάνειας και ευθύνης, οι ομοσπονδιακοί 

κανονισμοί απαιτούν από την Ecolab να αποκαλύπτει τυχόν αξιόπιστες αποδείξεις 

πως η εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών, του προσωπικού, των 

πρακτόρων ή υπεργολάβων της) έχει διαπράξει παραβίαση κάποιου ομοσπονδιακού 

ποινικού νόμου σχετικά με την απάτη, τη σύγκρουση συμφερόντων, τη δωροδοκία 

και τις παροχές ή έχει παραβιάσει τη νομοθεσία περί ψευδών ισχυρισμών. Πρέπει 

επίσης εγκαίρως να αποκαλύπτουμε τυχόν κυβερνητικές υπερπληρωμές που 

ενδεχομένως να λάβουμε. Εάν μάθετε σχετικά με τυχόν υπερπληρωμές ή άλλη 

συμπεριφορά που είναι ασυνεπής με τις υποχρεώσεις της Ecolab ως κυβερνητικός 

ανάδοχος ή υπεργολάβος, θα πρέπει να τις αναφέρετε άμεσα στο νομικό τμήμα ή 

μέσω της γραμμής βοήθειας για τον κώδικα δεοντολογίας. 

Έλεγχοι και έρευνες
Αποτελεί πολιτική μας να συνεργαζόμαστε πλήρως με έρευνες ή ελέγχους 

που διεξάγονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να 

τροποποιείτε, να καταστρέφετε ή να αποκρύπτετε έγγραφα που σχετίζονται με 

κυβερνητικούς ελέγχους ή έρευνες. Παρομοίως, δεν θα πρέπει να ενεργείτε με 

τρόπο που θα μπορούσε να παρεμποδίσει έναν κυβερνητικό έλεγχο ή έρευνα.
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Συμμόρφωση στις εξαγωγές 
Αποτελεί πολιτική της Ecolab να συμμορφώνεται με τους νόμους και κανονισμούς 

εξαγωγών στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά. Αυτοί οι νόμοι 

και οι κανονισμοί συμπεριλαμβάνουν απαιτήσεις τεκμηρίωσης για αποστολές 

εξαγωγών, καθώς και κανονισμούς που περιορίζουν την εξαγωγή ή επανεξαγωγή 

συγκεκριμένων ειδών, τεχνολογιών ή λογισμικού. Οι κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών 

μπορεί να περιορίζουν -ή να απαιτούν κυβερνητική εξουσιοδότηση ή αδειοδότηση- 

κάποιες εξαγωγές, ανάλογα με το τι εξάγεται, προς τα πού εξάγεται, ποιος θα λάβει το 

εξαγόμενο προϊόν και με το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την πολιτική της Ecolab αναφορικά με 

τη συνεργασία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμβουλευτείτε το τμήμα κυβερνητικών 

πωλήσεων ή το νομικό τμήμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο 

εγχειρίδιο πολιτικών και διαδικασιών για ομοσπονδιακές κυβερνητικές συμβάσεις.

Διασυνοριακές  
επιχειρηματικές συναλλαγές



Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στην νομοθεσία ελέγχου εξαγωγών στις 

διάφορες χώρες όπου η Ecolab δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. Αν και οι 

κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών αφορούν πρωταρχικά την εξαγωγή αγαθών, 

λογισμικού ή τεχνολογιών που μπορεί να έχουν στρατιωτική χρήση ή χρήση 

που σχετίζεται με όπλα, περιορισμοί ισχύουν επίσης και για αντικείμενα και 

τεχνολογίες με "διπλή χρήση", τα οποία μπορούν να έχουν εμπορική αλλά και 

στρατιωτική και εξοπλιστική εφαρμογή. Παραδείγματος χάρη, κάποια χημικά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή εμπορικών προϊόντων, αλλά θα 

μπορούσε και να γίνει κατάχρησή τους για την παραγωγή χημικών προϊόντων ή 

παράνομων ναρκωτικών. 

Η νομοθεσία ελέγχου εξαγωγών των ΗΠΑ ισχύει και για την επανεξαγωγή 

προϊόντων, τεχνολογίας και λογισμικού με προέλευση τις ΗΠΑ, από τις χώρες 

στις οποίες εξάγονταν προηγουμένως. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι νόμοι αυτοί 

ισχύουν και για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός των ΗΠΑ τα οποία έχουν 

περιεχόμενο προέλευσης ΗΠΑ, ή είναι το άμεσο προϊόν ελεγχόμενης τεχνολογίας 

με προέλευση τις ΗΠΑ. Η ισχύς των κανόνων αυτών αγγίζει και τις "θεωρούμενες 

ως εξαγωγές" τεχνολογίας σε ξένους υπηκόους ακόμη και αν αυτά το άτομα 

βρίσκονται εντός των ΗΠΑ. Για παράδειγμα μια "θεωρούμενη ως εξαγωγή" 

τεχνολογίας μπορεί να προκύψει -και να χρειαστεί άδεια γί αυτό- κατά τη διάρκεια 

μιας τεχνικής ανταλλαγής με έναν κάτοικο ξένης χώρας, όταν το άτομο αυτό 

επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις της Ecolab ΗΠΑ. 

Εμπορικές κυρώσεις και εμπάργκο
Αποτελεί πολιτική της Ecolab να βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις εμπορικές 

κυρώσεις και τα εμπάργκο των ΗΠΑ, και με τους παρεμφερείς όρους άλλων 

χωρών, στο βαθμό που δεν είναι ασύμβατες με την νομοθεσία των ΗΠΑ. Οι 

οικονομικές κυρώσεις και τα εμπορικά εμπάργκο βοηθούν στην προώθηση της 

εξωτερικής πολιτικής και των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας, και μπορούν να 

στοχεύσουν συγκεκριμένα άτομα, οντότητες ή χώρες. Παραδείγματος χάρη, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ευρείες κυρώσεις κατά συγκεκριμένων χωρών 

που έχουν χαρακτηριστεί ως υποστηρικτές τρομοκρατίας, και κατά ατόμων και 

οντοτήτων που σχετίζονται με τις χώρες αυτές ή στους οποίους έχουν επιβληθεί 

κυρώσεις για άλλους λόγους εξωτερικής πολιτικής ή εθνικής ασφάλειας.
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Συμμόρφωση στις εισαγωγές 
Η Ecolab εισάγει διάφορα είδη ανά τον κόσμο, και είμαστε υποχρεωμένοι να 

συμμορφωνόμαστε με τα ήθη, τους νόμους και τους κανονισμούς κάθε χώρας 

στην οποία εισάγονται αυτά τα είδη. Αυτοί οι νόμοι και οι κανονισμοί απαιτούν 

πλήρη και ακριβή τεκμηρίωση της χώρας προέλευσης, της δασμολογικής 

κατάταξης και αξίας των εισαγόμενων ειδών. Επιπλέον απαιτήσεις μπορεί να 

ισχύουν για την εισαγωγή αυστηρά ρυθμιζόμενων ειδών, όπως βιοκτόνα, 

φάρμακα και ιατρικές συσκευές. Ενδέχεται να ισχύουν ειδικές απαιτήσεις 

σήμανσης, και οι χημικές εισαγωγές πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με τους 

ισχύοντες νόμους απογραφής χημικών στις ΗΠΑ και αλλού. 

Διατάξεις κατά του μποϊκοτάζ 
Δεν επιτρέπεται στην Ecolab να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με μποϊκοτάζ 

ξένων χωρών τα οποία δεν έχουν κυρωθεί ή εγκριθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 

συμπεριλαμβανομένου του μποϊκοτάζ του Αραβικού Συνδέσμου κατά του Ισραήλ. 

Παραδείγματα μη επιτρεπτής συμπεριφοράς περιλαμβάνουν:

 \ Την άρνηση ή τη συμφωνία άρνησης διεξαγωγής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας με μια εταιρεία ή σε μια χώρα που έχει υποστεί μποϊκοτάζ

 \ Την άρνηση ή την απαίτηση από κάποιον να αρνηθεί να προσλάβει -ή με άλλα 

λόγια να προβεί σε άλλες διακρίσεις ενάντια σε- έναν πολίτη των ΗΠΑ βάσει 

φυλής, φύλλου/γένους ή εθνικής καταγωγής

 \ Την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη φυλή, το φύλο/γένος ή την εθνική 

καταγωγή ενός πολίτη των ΗΠΑ

 \ Την παροχή πληροφοριών σχετικά με το αν κάποιο άτομο έχει επιχειρηματικές 

σχέσεις εντός μιας χώρες υπό καθεστώς μποϊκοτάζ. 

Είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε στην κυβέρνηση των ΗΠΑ τυχόν αιτήματα 

για μποϊκοτάζ, συμπεριλαμβανομένης της λήψης εγγράφων που περιέχουν 

γλώσσα σχετική με το μποϊκοτάζ. 

Ως εργαζόμενοι, πρέπει να ακολουθούμε τις πολιτικές και τις διαδικασίες 

της Ecolab που ισχύουν για τη διασυνοριακή εμπορική δραστηριότητα. Εάν 

απασχολείστε στην εξαγωγική ή εισαγωγική διαδικασία, πρέπει να έχετε γνώση 

των πολιτικών και διαδικασιών μας σχετικά με την εμπορική συμμόρφωση. Για 

περισσότερες πληροφορίες ή αν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα 

ρυθμιστικών ζητημάτων ή το νομικό τμήμα. 



Θεμιτός ανταγωνισμός 
Στην Ecolab πιστεύουμε στο δίκαιο ανταγωνισμό και πασχίζουμε να 

ξεπερνάμε τους ανταγωνιστές μας μέσα από ειλικρινείς και θεμιτές 

επιχειρηματικές πρακτικές. Στις σχέσεις μας με πελάτες, διανομείς, 

προμηθευτές και ανταγωνιστές δεν θα πρέπει ποτέ να αναζητάμε 

αθέμιτα πλεονεκτήματα ή να διαστρεβλώνουμε δεδομένα σχετικά με 

τις δραστηριότητές μας ή τα προϊόντα μας. Παρομοίως, θα πρέπει να 

αποφεύγουμε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με τους 

ανταγωνιστές μας ή τα προϊόντα τους. Η φήμη της Ecolab ως δίκαιη και 

ειλικρινής εταιρείας είναι πολύ πολύτιμη για να την διακινδυνεύουμε με 

αντίθετη συμπεριφορά.

Θεμιτές πρακτικές ανταγωνισμού 
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Θεμιτές πρακτικές ανταγωνισμού 

Αποτελεί πολιτική μας, οι εργαζόμενοί μας να μην έχουν ακατάλληλες επαφές 

με τους ανταγωνιστές μας. Οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα που 

περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενη ή ασυνήθιστη επαφή με ανταγωνιστές -είτε  

σε συναντήσεις (όπως συναντήσεις εμπορικών ενώσεων), σε τηλεφωνήματα ή 

μέσω αλληλογραφίας- πρέπει να εγκρίνεται από τον προϊστάμενό σας και το 

νομικό τμήμα. 

Για να διασφαλίσουμε μια ανταγωνιστική και δίκαιη αγορά, πολλές χώρες 

(συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ) έχουν νόμους που συντηρούν το σύστημα 

ελεύθερης αγοράς και καθιστούν τον ανταγωνισμό πρωταρχικό ρυθμιστικό 

στοιχείο της οικονομίας. Οι νόμοι αυτοί απαγορεύουν τις επιχειρηματικές 

πρακτικές που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν ή να παρεμποδίσουν  

τον ελεύθερο ανταγωνισμό. 

Στην Ecolab πρέπει να συμμορφωνόμαστε πλήρως με αυτούς τους νόμους, 

συμπεριλαμβανομένης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας των ΗΠΑ. Ασχέτως 

αν εργάζεστε στις πωλήσεις, ή απλά έχετε ένα φίλο που εργάζεται για μια 

ανταγωνίστρια εταιρεία, θα πρέπει να θυμόσαστε ότι κάποιες συζητήσεις με 

επιχειρηματικό περιεχόμενο μεταξύ ανταγωνιστών, δεν είναι θεμιτές. 

Οι νόμοι κάποιων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, επιβάλουν πολύ 

σκληρές ποινικές κυρώσεις σε άτομα που παραβιάζουν αντιμονοπωλιακούς 

νόμους και νόμους περί του ανταγωνισμού. Οι παραβιάσεις αυτών των νόμων, 

μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά πρόστιμα για την εταιρεία και τους 

εργαζομένους.

Προτού ενεργήσετε, και ειδικά προτού προσλάβετε πρώην ή νυν εργαζόμενους 

των ανταγωνιστών μας, συμβουλευτείτε το νομικό τμήμα. Για επιπλέον 

πληροφορίες σχετικά με αντιμονοπωλιακούς νόμους και νόμους για τον 

ανταγωνισμό, ανατρέξτε στην αντιμονοπωλιακή πολιτική και στον οδηγό 
συμμόρφωσης με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της Ecolab. 

Οι εργαζόμενοι της Ecolab δεν  
πρέπει ποτέ να συμμετέχουν σε 
ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του 
ανταγωνισμού, όπως:

• Αλλοίωση εξοπλισμού

• Καταχρηστική παρεμβολή σε 

υπάρχουσες συμβατικές σχέσεις

• Νόθευση προσφορών

• Διακρίσεις ως προς τις τιμές

• Μποϊκοτάζ περιοχών

• Κατανομή πελατών ή αγορών

• Καθορισμός τιμών

• Περιορισμοί παραγωγής και 

ποσοστώσεις

• Αθέμιτες πρακτικές τιμολόγησης

• Προσπάθειες μονοπώλησης  

κάποιων αγορών

• Αμοιβαίες συναλλαγές

• Πωλήσεις Tie-in

• Διατήρηση τιμής επαναπώλησης 

Αν έχετε απορίες σχετικά με μια 
συγκεκριμένη δραστηριότητα ή 
πρακτική, θα πρέπει να μιλήσετε με τον 
προϊστάμενό σας ή το νομικό τμήμα.

Πρέπει να θυμόμαστε



Συγκέντρωση πληροφοριών για ανταγωνιστές 
Είναι σημαντικό να παραμένουμε ενήμεροι με τις εξελίξεις των ανταγωνιστών 

μας και να εξετάζουμε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτούς. 

Υπάρχουν διάφορες νόμιμες πηγές πληροφοριών σχετικά με ανταγωνιστές που 

μπορούν να μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και 

τις μεθόδους προώθησής τους. Θεμιτές πηγές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν 

πληροφορίες από πελάτες, δημοσιευμένες ή δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες 

ή δείγματα προϊόντων που έχουν αποκτηθεί νόμιμα από τον ιδιοκτήτη ή ένα 

εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος. 

Όμως, κατά την προσπάθεια να μένετε ενήμεροι για τις εξελίξεις ανταγωνιστών, 

πρέπει να σέβεστε τα εμπορικά μυστικά των άλλων και να αποφεύγετε τη 

χρήση αθέμιτων ή παράνομων μέσων για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά 

με ανταγωνιστές ή πελάτες. Θα πρέπει να κατανοείτε τι είναι θεμιτό ή αθέμιτο 

και νόμιμο ή παράνομο κατά τη συλλογή και χρήση εμπορικών πληροφοριών. 

Η κατασκοπεία, οι διαρρήξεις, οι υποκλοπές και η κλοπή είναι λάθος και δεν 

επιτρέπονται. Παρομοίως, δεν επιτρέπεται η συνέντευξη με εργαζόμενους 

των ανταγωνιστών ή η πρόσληψή τους, για την απόκτηση εμπιστευτικών 

πληροφοριών ή πρόσβασης σε ηλεκτρονικά ταχυδρομεία ή άλλες εμπιστευτικές 

επικοινωνίες των ανταγωνιστών. Εάν βρεθούν στην κατοχή σας πληροφορίες 

ανταγωνιστών που φέρουν τη σήμανση του εμπιστευτικού ή που θεωρούνται 

εμπιστευτικές, συμβουλευτείτε αμέσως το νομικό τμήμα.

Ένα κοινό μέσο συλλογής πληροφοριών για ανταγωνιστές και πελάτες είναι οι 

εμπορικές ενώσεις. Η Ecolab ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε εμπορικές ενώσεις 

με θεμιτό στόχο να τεθούν τα πρότυπα της βιομηχανίας, αρκεί οι συζητήσεις να 

περιορίζονται σε κατάλληλα θέματα. Πιο συγκεκριμένα, δεν πρέπει να ανήκετε σε 

καμία ένωση η οποία διαδίδει τρέχουσες ή μελλοντικές στατιστικές πληροφορίες 

ή πληροφορίες τιμολόγησης, προσπαθεί να σταθεροποιήσει μια βιομηχανία μέσω 

αθέμιτου συντονισμού μεταξύ ανταγωνιστών ή ενθαρρύνει ομοιομορφία τιμών 

ή τη μείωση του ανταγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 

συμμετοχή σε εμπορικές ενώσεις, επικοινωνήστε με το νομικό τμήμα.

Ε: Δουλεύω εκτός της εταιρείας και 
αλληλεπιδρώ σε τακτική βάση με πελάτες 
και δυνητικούς πελάτες. Για να μπορέσω 
να κατανοήσω καλύτερα τις τακτικές 
των ανταγωνιστών μας, επιτρέπεται 
να υποδυθώ ένα δυνητικό πελάτη και 
να συλλέξω πληροφορίες από τους 
ανταγωνιστές της Ecolab;

A: Όχι. Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε 
παράνομα ή αθέμιτα μέσα για τη συλλογή 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου 
και του να υποδυθείτε ένα δυνητικό 
πελάτη. Αντιθέτως, θα πρέπει πάντοτε να 
ανταγωνίζεστε δίκαια και αυτό σημαίνει να 
μην εκπροσωπείτε ψευδά τον εαυτό σας. 
Θα πρέπει να συμβουλευτείτε άμεσα το 
νομικό τμήμα αν υποπέσει στην αντίληψή 
σας κάποια αθέμιτη μέθοδος συλλογής 
πληροφοριών. 

Ε: Θα παρευρεθώ σε μια συνάντηση ενός 
εμπορικού σωματείου τον ερχόμενο 
μήνα, και ξέρω ότι πολλοί από τους 
ανταγωνιστές μας σκοπεύουν επίσης να 
παρευρεθούν. Θα ήταν θεμιτό να ρωτήσω 
τους ανταγωνιστές μας για τα καινούργια 
τους προϊόντα;

A: Μάλλον όχι. Αν και οι συναντήσεις 
και τα συνέδρια εμπορικών ενώσεων 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση 
της ανταλλαγής πληροφοριών και της 
συζήτησης νέων εξελίξεων, εγείρουν 
επίσης σοβαρές ανησυχίες αναφορικά με 
αντιμονοπωλιακούς νόμους και νόμους 
περί ανταγωνισμού. Ως συμμετέχων/
συμμετέχουσα εκ μέρους της εταιρείας, 
θα πρέπει να αποφεύγετε οποιαδήποτε 
συζήτηση σχετικά με τιμές, εκπτώσεις, 
όρους ή προϋποθέσεις πώλησης, 
προδιαγραφές προϊόντος ή εγγυήσεις. Εάν 
υποπέσουν στην αντίληψή σας τέτοιες 
συζητήσεις, αποχωρήστε αμέσως και 
ενημερώστε το νομικό τμήμα.

Ερωτήσεις και 
απαντήσεις
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Κατά την εργασίας σας, μπορεί να υποπέσουν στην αντίληψή σας πληροφορίες 

που δεν έχουν καταστεί ακόμη δημοσίως διαθέσιμες, οι οποίες θα μπορούσαν 

να είναι αρκετά σημαντικές ώστε να επηρεάσουν την απόφαση κάποιου να 

αγοράσει ή να πουλήσει μετοχές της Ecolab. Τέτοιες πληροφορίες συχνά 

αποκαλούνται και "ουσιώδεις εσωτερικές πληροφορίες".

Ως εργαζόμενος, δεν θα πρέπει ποτέ να αγοράζετε ή να πουλάτε μετοχές της 

Ecolab, ενώ έχετε στην κατοχή σας ουσιώδεις εσωτερικές πληροφορίες για 

την Ecolab. Παρομοίως, εάν κατά την εργασία σας λάβετε γνώση ουσιωδών, 

μη δημοσιευμένων πληροφοριών σχετικά με εταιρίες με τις οποίες έχουμε 

επιχειρηματική σχέση, δεν θα πρέπει να συναλλάσσεστε στα χρεόγραφα των 

εταιριών αυτών μέχρι οι πληροφορίες να καταστούν δημόσιες. Η μη τήρηση 

αυτής της απαγόρευσης, θα μπορούσε να εκθέσει εσάς και την εταιρεία σε 

αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Πρόληψη κατά της καταχρηστικής 
εκμετάλλευσης εμπιστευτικών 
πληροφοριών (insider trading) 



Δεν επιτρέπεται επίσης, η μεταβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών σε άλλους 

(συμπεριλαμβανομένων άλλων εργαζομένων, συγγενών ή φίλων) οι οποίοι δεν 

έχουν κανένα λόγο, σχετιζόμενο με τη δουλειά, να τις μάθουν. Αν έχετε στην 

κατοχή σας ουσιώδεις, μη δημοσιευμένες πληροφορίες που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν έναν εργαζόμενο ή κάποιο άλλο άτομο να αγοράσει ή να πουλήσει 

μετοχές της εταιρείας, δεν θα πρέπει να τις αποκαλύψετε. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας περί καταχρηστικής 
εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το 

αν μια ενέργεια θα παραβίαζε την πολιτική αυτή, επικοινωνήστε με το  

νομικό τμήμα. 

ΛΙΣΤΑ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για να προσδιορίσετε αν κάποια πληροφορία αποτελεί ουσιώδη, μη δημοσιευμένη 

πληροφορία, πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας τις παρακάτω ερωτήσεις:

 \ Η πληροφορία αυτή έχει γνωστοποιηθεί στο ευρύ κοινό με δελτίο τύπου ή  

άλλο μέσο;

 \ Η πληροφορία που έχω μάθει για την εταιρεία (ή για άλλη εταιρεία), με κάνει να 

θέλω να αγοράσω ή να πουλήσω χρεόγραφα αυτής της εταιρείας;

 \ Αν ο τύπος δημοσίευε αυτό που ξέρω, θα προκαλούσε άνοδο ή πτώση της τιμής 

των χρεογράφων της εταιρείας (ή άλλης εταιρείας);

 \ Πώς θα φαινόταν η προτεινόμενη συναλλαγή στους εισαγγελείς αν γινόταν 

αντικείμενο έρευνας;

Οι εσωτερικές πληροφορίες μπορεί να 

έχουν πολλές μορφές. Ως εργαζόμενοι της 

Ecolab δεν πρέπει ποτέ να αποφασίζουμε την 

αγορά ή πώληση μετοχών, βάσει ουσιωδών 

εσωτερικών πληροφοριών. Ακολουθούν 

μερικά κοινά παραδείγματα ουσιωδών 

εσωτερικών πληροφοριών:

• Σημαντική περικοπή ή επέκταση 

δραστηριοτήτων

• Οικονομικά αποτελέσματα, ή 

πληροφορίες που να καταδεικνύουν 

αν τα οικονομικά αποτελέσματα θα 

υπερβαίνουν ή θα υπολείπονται  

των προσδοκιών

• Σημαντικά καινούργια προϊόντα  

ή υπηρεσίες

• Σημαντικές ή δυνητικές εξαγορές 

ή διαθέσεις (π.χ. συγχωνεύσεις, 

προσφορές σε διαγωνισμούς ή 

προτάσεις για κοινοπραξίες)

• Σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση  

ή τον έλεγχο

• Εν αναμονή πωλήσεις χρέους ή 

μετοχικών χρεογράφων

• Η απόκτηση ή απώλεια ενός 

σημαντικού προμηθευτή, πελάτη  

ή σύμβασης

• Εκκίνηση ή διακανονισμός 

δικαστικών διαδικασιών 

• Επικείμενη πτώχευση ή εκκαθάριση

• Σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα 
 

Για περισσότερα παραδείγματα δυνητικών 

εσωτερικών πληροφοριών, ανατρέξτε 

στην πολιτική περί της καταχρηστικής 
εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών. 

Πρέπει να θυμόμαστε
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Υλικά στοιχεία ενεργητικού 
Κάθε ένας από εμάς είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση και προστασία των 

περιουσιακών στοιχείων της Ecolab, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών 

στοιχείων, εμπορικών μυστικών και άλλων αποκλειστικών πληροφοριών. 

Οι πόροι όπως οι πρώτες ύλες, ο εξοπλισμός, οι προμήθειες γραφείου και η 

τεχνολογία, προορίζονται αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς και 

η κλοπή, απώλεια ή κατάχρησή τους πρέπει να αποτρέπεται. Είναι στο χέρι 

όλων μας να αντιλαμβανόμαστε πότε η χρήση των υλικών στοιχείων του 

ενεργητικού μας δεν είναι συμβατή με τις πολιτικές της Ecolab. Οι διευθυντές 

της Ecolab έχουν υψηλότερη υποχρέωση να διατηρούν καλούς ελέγχους και να 

προστατεύουν τα υλικά στοιχεία του ενεργητικού μας. 

Προστασία και ορθή χρήση περιουσιακών 
στοιχείων και ιδιοκτησίας της Ecolab



Συστήματα επικοινωνιών
Για πολλούς από εμάς, η χρήση του διαδικτύου, του τηλεφώνου και των 

συστημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας είναι ζωτικής σημασίας 

για τη δουλειά μας. Οι εργαζόμενοι που έχουν πρόσβαση στα συστήματα και τα 

δίκτυα επικοινωνίας της εταιρείας έχουν την ευθύνη τήρησης των υψηλότερων 

προτύπων συμπεριφοράς ανά πάσα στιγμή. Τα συστήματα αυτά προορίζονται 

για επιχειρηματικούς σκοπούς. Αν και η περιορισμένη προσωπική χρήση μπορεί 

να είναι αποδεκτή, δεν θα πρέπει αυτή να είναι ακατάλληλη ή να επηρεάζει την 

ικανότητά σας να κάνετε τη δουλειά σας. Για επιπλέον πληροφορίες, ανατρέξτε 

στην πολιτική της Ecolab περί ηλεκτρονικής επικοινωνίας και την πολιτική της 
περί μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Για να διασφαλίσουμε ότι τα επικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα της εταιρείας 

χρησιμοποιούνται για θεμιτούς σκοπούς, η Ecolab διατηρεί το δικαίωμα τακτικής 

πρόσβασης, παρακολούθησης και διακοπής της λειτουργίας τους. Οι πρακτικές 

παρακολούθησης θα διεξάγονται μόνο σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας και 

στο βαθμό που είναι επιτρεπτή από την τοπική νομοθεσία. Όποιος υπάλληλος της 

Ecolab κάνει τακτική κατάχρηση των συστημάτων και των δικτύων μας, ενδέχεται 

να βρεθεί αντιμέτωπος με πειθαρχικά μέτρα, μέχρι και λύση της σχέσεως εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση των πληροφοριακών 

μας περιουσιακών στοιχείων, ανατρέξτε στην εταιρική πολιτική περί στοιχείων IT.

Εμπιστευτικές και αποκλειστικές πληροφορίες 
Κάποιες πληροφορίες στις οποίες έχουμε πρόσβαση ενδέχεται να είναι 

αποκλειστικής ή εμπιστευτικής φύσεως. Η Ecolab προσδίδει μεγάλη αξία στις 

εμπιστευτικές και αποκλειστικές της πληροφορίες. Ως εργαζόμενοι πρέπει να τις 

προστατεύουμε και να τις φρουρούμε ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή 

αποκάλυψη. Παραδείγματα εμπιστευτικών και αποκλειστικών πληροφοριών της 

Ecolab θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

 \ Μακροχρόνιες στρατηγικές μας

 \ Σχέδια ανάπτυξης προϊόντων

 \ Αρχεία προσωπικού 

 \ Πλάνα πωλήσεων 

 \ Σχέδια μάρκετινγκ 

 \ Σχέδια επικοινωνιών

 \ Οικονομικές πληροφορίες 

 \ Ανταγωνιστικές πληροφορίες 

 \ Αγοραστικές συνήθειες πελατών

 \ Σχέδια εξαγοράς ή εκχώρησης

 \ Παρασκευαστικές μέθοδοι

Ε: Είμαι καινούργιος εργαζόμενος και 
παρατήρησα ότι οι συνάδελφοί μου 
παίρνουν προϊόντα κατ' αποκοπή από 
πελάτες και τα δίνουν σε άλλους για την 
ικανοποίηση ανησυχιών σχετικά με το 
κόστος. Επιτρέπεται αυτό;

Α: Όχι. Αυτό αποτελεί αθέμιτη χρήση 
εταιρικών περιουσιακών στοιχείων και 
επηρεάζει την κερδοφορία από πελάτες 
και τις μετρήσεις αναφορών. Θα πρέπει να 
θέσετε αυτό το ζήτημα στο διευθυντή σας ή 
στο νομικό τμήμα. 

Q: Εκτός από τη θέση μου στην Ecolab, 
κάνω επίσης εθελοντική εργασία για 
την επιτροπή συγκέντρωσης χρημάτων 
στο σχολείο της κόρης μου. Μπορώ 
να εκτυπώνω ενημερωτικό υλικό και 
φυλλάδια για σχολικές εκδηλώσεις όταν 
βρίσκομαι στη δουλειά;

A: Όχι. Αν και η Ecolab επιτρέπει σε 
εργαζόμενους να διατηρούν κάποιους 
ρόλους εκτός των θέσεών τους στη 
εταιρεία, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε 
εταιρικούς πόρους, όπως εκτυπωτές 
και χαρτί εκτύπωσης για σκοπούς που 
δεν σχετίζονται με την εργασία σας, 
εκτός και αν έχετε λάβει την έγκρισή του 
προϊσταμένου σας.

Ερωτήσεις και 
απαντήσεις
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Ως εργαζόμενος, δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε τις εμπιστευτικές ή 

αποκλειστικές πληροφορίες της εταιρείας για προσωπικό όφελος, είτε κατά την 

απασχόλησή σας στην Ecolab είτε αφού αποχωρήσετε. Η μη εξουσιοδοτημένη 

αποκάλυψη εμπιστευτικών ή αποκλειστικών πληροφοριών θα μπορούσε να 

καταστρέψει την αξία τους και να δώσει αθέμιτο πλεονέκτημα σε άλλους. 

Συνεπώς, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε την ύπαρξη των κατάλληλων 

συμφωνητικών εμπιστευτικότητας/μη αποκάλυψης, τα οποία περιορίζουν 

τη γνωστοποίηση αποκλειστικών πληροφοριών μόνο σε αυτούς που έχουν 

επιχειρηματικό λόγο να τις γνωρίζουν. Υποχρεούστε επίσης να σέβεστε και 

να προστατεύετε την εμπιστοσύνη των προμηθευτών μας με το να μην 

αποκαλύπτετε τις δικές τους εμπιστευτικές και αποκλειστικές πληροφορίες. 

Εάν υποπέσει στην αντίληψή σας μια κατάσταση κατά την οποία οι αποκλειστικές 

πληροφορίες της Ecolab έχουν, ή μπορεί να έχουν αποκαλυφθεί, πρέπει να την 

αναφέρετε άμεσα στο νομικό τμήμα. 

Πνευματική ιδιοκτησία
Ο σχεδιασμός προϊόντων, οι ευρεσιτεχνίες, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά 

δικαιώματα, τα εμπορικά μυστικά και η τεχνογνωσία της Ecolab, δηλαδή η 

πνευματική της ιδιοκτησία είναι πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία τα οποία πρέπει 

να προστατεύουμε. Όλοι οι εργαζόμενοι της Ecolab οφείλουν να συμμορφώνονται 

με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που μας βοηθούν να προστατεύουμε 

την πνευματική μας ιδιοκτησία. Τηρώντας το νόμο, βοηθούμε στην προστασία  

της έρευνας, των ιδεών, των διαδικασιών και των προϊόντων της Ecolab, από  

κλοπή ή κατάχρηση και διασφαλίζουμε ότι θα είναι στη διάθεσή μας για 

μελλοντικές καινοτομίες. 

Ως υπάλληλος, οφείλετε επίσης να σέβεστε και τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας των άλλων. Αποτελεί πολιτική μας να μην παραβιάζουμε ποτέ 

εν γνώσει μας την πνευματική ιδιοκτησία άλλης εταιρείας και πάντοτε να 

εξασφαλίζουμε τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις προτού αντιγράψουμε, 

χρησιμοποιήσουμε ή διανείμουμε την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. 

Η παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να κοστίσει ακριβά 

στην εταιρεία. Εάν προκύψουν ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την προστασία 

και τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ecolab, συμβουλευτείτε κάποιον 

διευθυντή ή το νομικό τμήμα.

Ε: Παρατήρησα πρόσφατα ότι ένας 
συνάδελφος στο τμήμα μου περνάει 
πολύ από το χρόνο εργασίας του σε 
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, παρά 
το πλήθος εργασιών που δεν έχουν 
ολοκληρωθεί. Επιτρέπεται αυτό από 
την πολιτική της Ecolab; 

Α: Όχι. Η προσωπική χρήση εταιρικών 
πόρων (συμπεριλαμβανομένου και 
του διαδικτύου και του τηλεφώνου) 
θα πρέπει να είναι περιορισμένη και 
ποτέ να μην επηρεάζει τα εργασιακά 
καθήκοντα. Στην περίπτωση του 
συναδέλφου σας, η χρήση των 
σελίδων κοινωνικής δικτύωσης θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε προσβολή 
από επιβλαβείς ιούς υπολογιστή. Θα 
πρέπει να αναφέρετε αυτό το ζήτημα 
στο διευθυντή σας ή σε κάποιον 
αντιπρόσωπο του νομικού τμήματος.

Ερωτήσεις και 
απαντήσεις



Διασφάλιση του απορρήτου  
και της ασφάλειας δεδομένων

Ασφάλεια δεδομένων και πληροφοριών
Η Ecolab διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα και άλλες πληροφορίες που είναι 

πολύτιμες για την εταιρεία. Είναι υψίστης σημασίας τα δεδομένα αυτά 

να μην καταλήξουν σε λάθος χέρια. Η Ecolab έχει αυστηρές πολιτικές και 

διαδικασίες για την προστασία ευαίσθητων ή εμπιστευτικών πληροφοριών, 

συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών δεδομένων που είναι 

αποθηκευμένα στα συστήματά μας. 

Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πολιτικές της 

Ecolab για το απόρρητο και την ασφάλεια δεδομένων. Η πρόσβαση σε 

εμπιστευτικά δεδομένα ή ευαίσθητες πληροφορίες θα επιτρέπεται μόνο σε 

εργαζόμενους που τις χρειάζονται ως μέρος της δουλειάς τους. Όποτε η Ecolab 

λαμβάνει αιτήματα για την αποκάλυψη ή κοινοποίηση δυνητικά ευαίσθητων 

ή εμπιστευτικών πληροφοριών αποθηκευμένων στα συστήματά μας, κάθε 

αποκάλυψη θα πρέπει να είναι θεμιτή και νομικά απαραίτητη.
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Διασφάλιση του απορρήτου  
και της ασφάλειας δεδομένων

Πληροφορίες πελατών και προμηθευτών 
Έχουμε την υποχρέωση να προστατεύουμε το απόρρητο των δεδομένων 

που μοιράζονται με εμάς οι πελάτες και οι προμηθευτές μας. Σύμφωνα με την 

πολιτική της Ecolab και με τους νόμους για την προστασία των δεδομένων, η 

πρόσβαση και η χρήση πληροφοριών που αφορούν σε πελάτες και προμηθευτές 

επιτρέπεται μόνο σε εργαζόμενους που τις χρειάζονται για επιχειρηματικούς 

σκοπούς. Όταν υπάρχει ανάγκη να αποκτήσετε πρόσβαση ή να κάνετε χρήση 

πληροφοριών που αφορούν πελάτες και προμηθευτές, πρέπει αυτό να γίνεται 

μόνο εντός των περιορισμένων πλαισίων της επιχειρηματικής σας ανάγκης και να 

φροντίζετε ιδιαιτέρως να μην διακινδυνεύετε την ασφάλεια ή την ευαισθησία των 

πληροφοριών που διατηρούμε. Η πολιτική αυτή ισχύει και για τον περιορισμένο 

αριθμό πωλητών και τρίτων, στους οποίους η Ecolab εξουσιοδοτεί πρόσβαση σε 

πληροφορίες πελατών και προμηθευτών.

Απόρρητο εργαζομένων 
Για να διεξάγει τις λειτουργίες της αποτελεσματικά, η Ecolab μπορεί να συλλέγει 

και να διατηρεί και καταλλήλως να μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες για 

εσάς. Θα σεβόμαστε και θα προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο 

μέγιστο βαθμό που απαιτείται υπό την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία 

δεδομένων. Κατανοούμε ότι οποιαδήποτε απώλεια ή αθέμιτη χρήση ευαίσθητων 

πληροφοριών που ανήκουν σε εσάς θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες 

συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής ταυτότητας και της αποκάλυψης 

επιβλαβών ή ενοχλητικών πληροφοριών. 

Όπως ακριβώς η εταιρεία σέβεται και προστατεύει τις προσωπικές σας 

πληροφορίες, είναι ευθύνη σας να χειρίζεστε τις προσωπικές πληροφορίες των 

συναδέλφων σας με ύψιστη προσοχή, ώστε να προστατεύετε το απόρρητό τους. 

Ε: Ως μέρος της δουλειάς μου, αποθηκεύω 
ευαίσθητες πληροφορίες που ανήκουν 
στους πελάτες και τους προμηθευτές 
μας, στον φορητό υπολογιστή μου. 
Κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου 
επαγγελματικού ταξιδιού, άφησα κατά 
λάθος τον υπολογιστή μου σε ένα ταξί, 
και φοβάμαι πως κάποιες εμπιστευτικές 
πληροφορίες ενδέχεται τώρα να είναι 
προσβάσιμες σε τρίτους. Τι πρέπει να 
κάνω;

Α: Πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το 
τμήμα IT της Ecolab και να ενημερώσετε 
το διευθυντή σας ή το νομικό τμήμα ότι 
ο φορητός υπολογιστής σας έχει χαθεί. 
Σωστά πιστεύετε ότι οι ευαίσθητες 
πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες 
στον φορητό σας υπολογιστή, ενδέχεται 
να έχουν χαθεί, κλαπεί ή υπεξαιρεθεί. Όταν 
αποθηκεύετε ευαίσθητες πληροφορίες 
στο φορητό υπολογιστή σας, πρέπει πάντα 
να λαμβάνετε μέτρα για την προφύλαξή 
τους. Τα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνουν τη 
χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης και 
κρυπτογράφησης. 

Ερωτήσεις και 
απαντήσεις



Επικοινωνία με το κοινό, τους επενδυτές  
και τα μέσα ενημέρωσης

Για να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε τη φήμη της Ecolab ως μιας ηθικής  

παγκόσμιας ηγέτιδας, είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνούμε με ακρίβεια και 

συνέπεια με το εξωτερικό κοινό, όπως τα μέσα ενημέρωσης, του επενδυτές και 

το ευρύ κοινό. 

Πρέπει πάντα να είστε επιφυλακτικοί όταν συζητάτε ζητήματα της εταιρείας 

σε δημόσια φόρουμ ή με οποιονδήποτε εκτός εταιρείας. Όπως συζητήθηκε 

νωρίτερα σε άλλο σημείο του κώδικα, δεν θα πρέπει ποτέ να μοιράζεστε 

εμπιστευτικές πληροφορίες με εξωτερικούς παράγοντες χωρίς να έχετε 

εξουσιοδότηση για κάτι τέτοιο. 
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Επικοινωνία με το κοινό, τους επενδυτές  
και τα μέσα ενημέρωσης

Με την άνοδο των μέσων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, είναι σημαντικό  

να κατανοείτε ότι όποιες πληροφορίες για την Ecolab μοιράζεστε στο διαδίκτυο, 

καθίστανται δημόσιες. Θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε την κρίση σας και να 

μην αποκαλύπτετε εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες χωρίς πρότερη 

εξουσιοδότηση. 

Αν γνωρίζετε ή έχετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές ή μη δημοσιοποιημένες 

πληροφορίες που αφορούν την Ecolab, πρέπει να τις χρησιμοποιείτε για θεμιτούς 

επιχειρηματικούς σκοπούς και μόνο. Για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα 

αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην πολιτική για τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.

Ως εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία, η Ecolab πρέπει να συμμορφώνεται με 

κυβερνητικές απαιτήσεις σχετικά με την αποκάλυψη πληροφοριών. Αν λάβετε  

ερωτήματα ή αιτήματα για πληροφορίες, από χρηματοοικονομικούς αναλυτές,  

επενδυτές της Ecolab ή άλλες ενδιαφερόμενες πλευρές θα πρέπει να τα 

παραπέμψετε στο τμήμα σχέσεων με επενδυτές.

Αν λάβετε αιτήματα για πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία από  

τα μέσα ενημέρωσης ή οποιαδήποτε τρίτο μέρος, θα πρέπει να τα παραπέμψετε 

στο τμήμα παγκόσμιων επικοινωνιών. Μόνο άτομα που έχουν εξουσιοδότηση να 

σχολιάζουν δημόσια εκ μέρους της εταιρείας, μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. 

Ε: Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από 
έναν δημοσιογράφο που ζητούσε 
πληροφορίες για ένα καινούργιο 
προϊόν της Ecolab το οποίο αναμένεται 
να κυκλοφορήσει στην αγορά του 
χρόνου. Επιτρέπεται να μιλήσω για 
αυτό;

Α: Όχι. Αν δεν έχετε λάβει εξουσιοδότηση 
από τον προϊστάμενό σας και το τμήμα 
παγκόσμιων επικοινωνιών, θα πρέπει να 
μην σχολιάσετε και να παραπέμψετε το 
αίτημα στον επικεφαλής του τμήματος 
παγκόσμιων επικοινωνιών. Το να 
μιλήσετε σε έναν εκπρόσωπο του τύπου, 
χωρίς να γνωρίζετε όλα τα δεδομένα 
θα μπορούσε να είναι επιβλαβές για την 
εταιρεία και παραπλανητικό για το κοινό. 

Ερωτήσεις και 
απαντήσεις



Διατήρηση ακριβών οικονομικών  
και επιχειρηματικών αρχείων

Δικαία, πλήρης, και ακριβής τήρηση 
οικονομικών και λογιστικών αρχείων 
Τα λογιστικά αρχεία και οι οικονομικές καταστάσεις της Ecolab θα πρέπει πάντα 

να αντικατοπτρίζουν τη φύση και το σκοπό των συναλλαγών μας. Δεν θα 

πρέπει να κάνετε ποτέ ψευδείς ή παραπλανητικές καταχωρήσεις στα λογιστικά 

βιβλία της εταιρείας ή στις οικονομικές της καταστάσεις. 

Θα πρέπει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και τις οικονομικές καταστάσεις μας  

με εύλογη λεπτομέρεια και να διασφαλίζουμε ότι βρίσκονται σε συμμόρφωση 

με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και τις κοινώς αποδεκτές λογιστικές αρχές.  

Η εταιρεία δεν πρέπει να τηρεί μη καταχωρημένα ή "μαύρα" κεφάλαια ή 

περιουσιακά στοιχεία.
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Διατήρηση ακριβών οικονομικών  
και επιχειρηματικών αρχείων

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα λογιστικά της βιβλία για να εκδώσει αναφορές προς 

τη διοίκηση, τους μετόχους, τους πιστωτές, τις κυβερνητικές οντότητες, την 

επενδυτική κοινότητα και άλλους. Όλα τα λογιστικά βιβλία και οι αναφορές που 

εκδίδονται από αυτά, πρέπει να τηρούνται και να παρουσιάζονται σύμφωνα 

με τους ισχύοντες νόμους. Πρέπει δίκαια με ακρίβεια να αντικατοπτρίζουν, με 

εύλογη λεπτομέρεια, τα έσοδα της Ecolab, την ταμειακή της ροή, τα περιουσιακά 

στοιχεία και τις υποχρεώσεις της και την οικονομική της κατάσταση. Οι λογιστικές 

εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων, θα βασίζονται σε κρίση 

καλής πίστης και σε τυχόν ισχύουσα πολιτική της Ecolab.

Χρηματοοικονομική πληροφόρηση και 
δημοσιοποίηση 
Οι μετοχές μας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (New York 

Stock Exchange, NYSE). Ως εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, η Ecolab 

υπόκειται στη νομοθεσία περί χρεογράφων που εφαρμόζεται από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (Securities and Exchange Commission, SEC) και πρέπει 

όλοι να συμμορφωνόμαστε με αυτούς τους νόμους και κανόνες.

Εάν τυχόν δημοσιοποιήσεις εκ μέρους της Ecolab σχετικές με οικονομικές 

καταστάσεις, επικοινωνίες ή καταχωρήσεις προς το SEC ή το NYSE, είναι ψευδείς 

ή παραπλανητικές, τόσο η εταιρεία όσο και οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι ενδέχεται 

να αντιμετωπίσουν αστικές και ποινικές κυρώσεις. Αντίστοιχα, οι γνωστοποιήσεις 

στο επενδυτικό κοινό, όπως περιοδικές αναφορές, ανακοινώσεις τύπου, και 

επικοινωνίες με αναλυτές και μετόχους, πρέπει να είναι ακριβείς και έγκαιρες. 

Ποτέ δεν θα πρέπει να προβαίνουμε σε εσκεμμένες ή εν γνώση μας ψευδείς 

ή παραπλανητικές προτάσεις ή παραλείψεις σε γνωστοποιήσεις, αναφορές 

ή δηλώσεις εγγραφής της Ecolab, που καταχωρούνται στη SEC ή στο NYSE ή 

σε οποιοδήποτε άλλο χρηματιστήριο στο οποίο είναι εισηγμένες μετοχές της 

Ecolab. Επιπλέον, καθένας από εμάς οφείλει να συνεργάζεται σε περίπτωση που 

εσωτερικοί ή εξωτερικοί ελεγκτές κάνουν ερωτήσεις ή ζητούν πληροφορίες. 

Τα ανώτατα στελέχη και οι οικονομικοί και λογιστικοί επαγγελματίες, με επικεφαλή 

τον Οικονομικό Διευθυντή και τον Ελεγκτή της Ecolab, παίζουν σημαντικό 

ρόλο στο να διασφαλίζουν ότι τα οικονομικά μας αρχεία και τα στοιχεία που 

γνωστοποιούμε, είναι πάντα δίκαια, πλήρη, ολοκληρωμένα, ακριβή, αντικειμενικά, 

σχετικά, έγκαιρα, και κατανοητά. Εκτός από το να τηρούν όλες τις διατάξεις αυτού 

του κώδικα και τις διατάξεις οποιονδήποτε σχετικών πολιτικών, διαδικασιών και 

εγχειριδίων, τα ανώτατα στελέχη μας και οι εργαζόμενοι στα οικονομικά και 

λογιστικά τμήματα, πρέπει να ενεργούν με καλή πίστη, υπεύθυνα, με τη δέουσα 

προσοχή, ικανότητα, και επιμέλεια, χωρίς να παραποιούν ουσιώδη στοιχεία ή να 

επιτρέπουν τον παραγκωνισμό της ανεξάρτητης κρίσης τους.

Ε: Σχετικά με την αναφορά εξόδων, τι θα 
πρέπει να λαμβάνω υπόψη;

A: Παρακάτω παρατίθενται κάποια 
πράγματα που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη:

 \ Εάν στείλετε σε πελάτη ένα καλάθι 

δώρων, το αίτημα αποζημίωσής σας 

πρέπει να αναφέρει τον ακριβή σκοπό 

της δαπάνης με ιδιαίτερη λεπτομέρεια, 

ώστε να διασφαλιστεί η ακριβής 

καταχώριση των εξόδων.

 \ Εάν κάνετε μια ανάληψη από το 

λογαριασμό μικροεξόδων για θεμιτούς 

επιχειρηματικούς σκοπούς, θα πρέπει 

να υποστηρίζεται από κατάλληλη 

τεκμηρίωση ώστε να γίνουν σωστά οι 

λογιστικές καταχωρίσεις.

 \ Ανατρέξτε στην πολιτική της 
εταιρείας για την αναφορά εξόδων για 

περισσότερη καθοδήγηση. Εάν έχετε 

ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τις 

διαδικασίες αναφοράς εξόδων ή τις 

λογιστικές διαδικασίες της Ecolab, 

επικοινωνήστε με τον προϊστάμενό σας ή 

ένα μέλος της οικονομικής και λογιστικής 

ομάδας.

Ερωτήσεις και 
απαντήσεις



Διαχείριση αρχείων της Ecolab
Τα εταιρικά αρχεία -από απεσταλμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

μέχρι υπογεγραμμένα συμβόλαια- αποτελούν τα δεδομένα και τις πληροφορίες 

που ωθούν την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και προστατεύουν τα νόμιμα 

δικαιώματα που έχουμε ως οργανισμός. Τα αρχεία μας περιλαμβάνουν όλες τις 

μορφές μέσων στα οποία μπορούν να αποθηκευτούν πληροφορίες, όπως το χαρτί, 

τα ηλεκτρονικά μέσα, οι μικροδιαφάνειες, τα φωτογραφικά μέσα και τα μέσα 

βίντεο και ήχου. 

Τα αρχεία της Ecolab πρέπει να είναι ακριβή και να μην περιέχουν ψευδείς ή 

παραπλανητικές πληροφορίες. Είναι ευθύνη σας να τηρείτε τις κατευθυντήριες 
γραμμές διαχείρισης αρχείων κατά τη δημιουργία, τήρηση ή καταστροφή τυχόν 

επιχειρηματικών αρχείων ή επικοινωνιών. Όλα τα αρχεία που δημιουργούνται σε 

σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Ecolab, είναι και θα παραμείνουν 

ιδιοκτησία της Ecolab. 

Στην περίπτωση δικαστικής διαμάχης ή έρευνας, η Ecolab μπορεί να σας 

ενημερώσει πως κάποια αρχεία βρίσκονται υπό "νομική κράτηση". Γενικά, αυτό 

σημαίνει πως οφείλετε να αποθηκεύσετε όλα τα αρχεία που σχετίζονται με ένα 

συγκεκριμένο έργο ή θέμα και να αποφεύγεται η αλλοίωση, επεξεργασία ή 

απόρριψή τους. Εάν βρίσκεστε υπό "νομική κράτηση", πρέπει να συμβουλευτείτε 

το νομικό τμήμα πριν κάνετε οποιεσδήποτε ενέργειες με τα σχετικά αρχεία.

 

Ε: Ως μέρος της δουλειάς 
μου στην Ecolab, πρέπει να 
υποβάλλω αναφορές σέρβις 
για όλες τις επισκέψεις πελατών 
στις εγκαταστάσεις τους. Αν και 
πάντα προσέχω οι αναφορές μου 
να είναι έγκαιρες, ακριβείς και 
ολοκληρωμένες, ο συνάδελφός μου 
συχνά υποβάλλει αναφορές που είναι 
αργοπορημένες, υπερβολικές και 
ανολοκλήρωτες. Τι πρέπει να κάνω;

Α: Θα πρέπει να θέσετε αυτό το 
ζήτημα στον προϊστάμενό σας ή στο 
νομικό τμήμα. Οι αναφορές σέρβις 
αποτελούν εταιρικό αρχείο και είναι 
ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μας 
ως εταιρεία και για τη βιωσιμότητα 
των σχέσεων με τους πελάτες μας. Οι 
εργαζόμενοι που δεν ακολουθούν τις 
εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες 
αναφορικά με την τήρηση αρχείων, 
διακινδυνεύουν να υποστούν  
σοβαρές συνέπειες. 

Ερωτήσεις και 
απαντήσεις
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Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσετε...

 \ Με τον άμεσο προϊστάμενο ή διευθυντή σας 

 \ Με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού 

 \ Με το νομικό τμήμα

 \ Με τον υπεύθυνο εταιρικής συμμόρφωσης ή, 

αν είστε εκτός της Βορείου Αμερικής, με τον 

υπεύθυνο συμμόρφωσης της περιοχής σας

 \ Με το γενικό συμβούλιο

 \ Με τη γραμμή βοήθειας για τον κώδικα 

ιδεολογίας της Ecolab

Πώς να κάνετε αναφορές μέσω της 
γραμμής βοήθειας για τον κώδικα 
ιδεολογίας της Ecolab...

Εάν δεν είναι πρακτικό να μιλήσετε στον 

προϊστάμενό σας, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού 

ή το νομικό τμήμα, τότε μπορείτε να κάνετε 

καλόπιστες αναφορές πιθανών παραβιάσεων ή να 

ζητήσετε καθοδήγηση, τηλεφωνώντας στη γραμμή 

βοήθειας για τον κώδικα ιδεολογίας της Ecolab, 

στον αριθμό της εργασιακής σας περιοχής που 

βρίσκεται στο οπισθόφυλλο του παρόντος κώδικα 

δεοντολογίας, ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα 

υποβολής αναφορών που διατίθεται στη νομική 

ενότητα του Inside Ecolab, της δικτυακής πύλης  

για τους εργαζόμενους. 

Το αν επιτρέπεται η ανώνυμη αναφορά 

παραβιάσεων, εξαρτάται από τους νόμους της 

περιοχής στην οποία βρίσκεστε. Οι νόμοι κάποιων 

περιοχών, περιορίζουν ή απαγορεύουν την 

ανώνυμη αναφορά συγκεκριμένων ζητημάτων 

ή ανησυχιών. Εάν είστε εργαζόμενος εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάνετε μια αναφορά στη 

γραμμή βοήθειας για τον κώδικα δεοντολογίας, 

ισχύουν οι παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές:

 \ Θα σας ζητηθεί να επιτρέψετε τη χρήση του 

ονόματός σας στην αναφορά.

 \ Θα πρέπει να κατονομάσετε κάποιον 

εργαζόμενο ως ύποπτο για ανάρμοστη 

συμπεριφορά, μόνο αν είναι άκρως απαραίτητο. 

 \ Όποιον εργαζόμενο κατονομάσετε, θα 

ενημερώνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών 

για την αναφορά σας.

 \ Η Ecolab θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες 

που παρέχετε στη γραμμή βοήθειας για τον 

κώδικα δεοντολογίας αποκλειστικά για τη 

διερεύνηση της συγκεκριμένης αναφοράς σας 

και για κανέναν άλλο σκοπό.

Εύρεση πολιτικών της Ecolab 

Οι πολιτικές που αναφέρονται στον παρόντα 

κώδικα δεοντολογίας, καθώς και άλλες πολιτικές, 

βρίσκονται στη δικτυακή πύλη Inside Ecolab για 

τους εργαζόμενους.

Οι πόροι της Ecolab ως προς τη συμμόρφωση και τη 
δεοντολογία
Η Ecolab ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας όπου οι εργαζόμενοι δεν διστάζουν 

να θέτουν ερωτήσεις και ανησυχίες. Εάν παρατηρήσετε κάτι που σας προβληματίζει ή έχετε 

αμφιβολίες για το αν κάποια δραστηριότητα ή συμπεριφορά βρίσκεται σε συμμόρφωση με τον κώδικα 

δεοντολογίας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε μια από τις παρακάτω πηγές.

Ερωτήσεις ή ανησυχίες:  
Εύρεση πόρων Ecolab



Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να επικοινωνήσετε με τη 
γραμμή βοήθειας για τον κώδικα δεοντολογίας:

 \ ΗΠΑ, Καναδάς και Πουέρτο Ρίκο: Απλά καλέστε 
800-299-9442.

 \ Δομινικανή Δημοκρατία: Απλά καλέστε: 880-299-9442.

 \ Άλλες χώρες
1. Βρείτε τη χώρα σας στην παρακάτω λίστα.

2. Καλέστε τον αριθμό χωρίς χρέωση που αντιστοιχεί.

3. Κατόπιν καλέστε 800-299-9442.

Αργεντινή - Telecom
0-800-555-4288

Αργεντινή - Telefonica
0-800-222-1288

Αργεντινή - ALA
0-800-288-5288

Αυστραλία - 
Telstra 
1-800-881-011

Αυστραλία - Optus 
1-800-551-155

Αυστρία 
0-800-200-288

Βέλγιο  
0-800-100-10

Βραζιλία  
0-800-890-0288 
0-800-888-8288

Βουλγαρία  
00-800-0010

Χιλή - AT&T Node 
800-225-288

Χιλή - ENTEL 
800-360-311

Χιλή - Telefonica
0-800-222-1288

Χιλή - AT&T  
171 00 311

Χιλή, Νησί του Πάσχα
800-800-311

Κίνα, ΛΔΚ - Πεκίνο
108-888

Κίνα, ΛΔΚ - Μακάο
0-800-111

Κίνα, ΛΔΚ - Νότια, Σαγκάη 
- China Telecom
10-811

Κολομβία 
01-800-911-0010 
800-101-111

Κόστα Ρίκα 
0-800-011-4114

Κροατία  
0800-220-111

Τσεχική Δημοκρατία - Νέο
00-800-222-55288

Τσεχική Δημοκρατία 
- Παλαιό
00-420-001-01

Δανία  
800-100-10

Εκουαδόρ - Andinatel
1-999-119

Εκουαδόρ - Pacifictel - 1
1-800-225-528

Εκουαδόρ - Pacifictel - 2
1-800-999-119

Ελ Σαλβαδόρ 
800-1288 
800-101-111

Φίτζι 
004-890-1001

Φινλανδία 
0-800-11-0015

Γαλλία - France Telecom
0-800-99-0011

Γαλλία - France Telecom 
Development
0805-701-288

Γερμανία 
0-800-225-5288

Ελλάδα 
00-800-1311

Γουατεμάλα
999-9190 
800-101-111

Γουατεμάλα - Όλες οι 
φορείς τηλεφωνίας
138-120

Ονδούρα 
800-0123 
800-101-111

Χονγκ Κονγκ - Telephone
800-96-1111

Χονγκ Κονγκ - World 
Telephone
800-93-2266

Ουγγαρία 
06-800-011-11

Ινδία
000-117

Ινδονησία 
001-801-10

Ιρλανδία
1-800-550-000

Ιρλανδία - Διεθνείς 
δωρεάν κλήσεις, UIFN**
00-800-222-55288

Ισραήλ - Bezeq
1-80-949-4949

Ισραήλ - Golden Lines
1-80-922-2222

Ισραήλ - Barak
1-80-933-3333

Ιταλία 
800-172-444

Ιαπωνία
00-539-111

Λετονία
800-2288

Μαλαισία 
1-800-80-0011

Μεξικό - Νέο
01-800 288-2872

Μεξικό - Por Cobrar
01-800-112-2020

Μεξικό  
800-101-111

Μαρόκο 
002-11-0011

Ολλανδία
0800-022-9111

Νέα Ζηλανδία 
000-911

Νικαράγουα
1-800-0174 
800-101-111

Νορβηγία
800-190-11

Παναμάς 
800-0109 
800-101-111

Περού - Telephonica
0-800-50-288 
0-800-50-000

Περού - Americatel
0-800-70-088

Φιλιππίνες 
105-11 
105-12

Πολωνία 
0-0-800-111-1111

Πορτογαλία
800-800-128

Ρουμανία
080803-4288

Ρωσία
8^10-800-110-1011 
8^10-800-120-1011

Ρωσία - Μόσχα 
755 5042

Σαουδική Αραβία
1-800-10

Σερβία***
770-776-5624

Σιγκαπούρη - SingTel
800-011-1111

Σιγκαπούρη - StarHub
800-001-0001

Σλοβακία  
0-800-000-101

Σλοβενία***
678-250-7571

Νότια Αφρική
0-800-99-0123

Νότια Κορέα - ONSE
00-369-11

Νότια Κορέα - Dacom
00-309-11

Ισπανία 
900-99-0011

Σουηδία  
020-799-111

Ελβετία
0-800-890011

Ταϊβάν 
00-801-102-880

Ταϊλάνδη - Νέο
1-800-0001-33

Ταϊλάνδη 
800-101-111

Τουρκία  
0811-288-0001

Ουκρανία  
8^100-11

Ηνωμένο Βασίλειο -  
British Telecom
0-800-89-0011

Ηνωμένο Βασίλειο - C&W
0-500-89-0011

Ηνωμένο Βασίλειο - NTL
0-800-013-0011

Ουρουγουάη 
000-410

Βενεζουέλα
0-800-225-5288

Βιετνάμ 
1-201-0288
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** Μόνο Ιρλανδία. Διεθνείς δωρεάν κλήσεις (Universal International Freephone Numbering, UIFN) - Οι χρήστες καλούν έναν κωδικό πρόσβασης ειδικό για τη χώρα προτού καλέσουν τον αριθμό χωρίς χρέωση της 

γραμμής βοήθειας για τον Κώδικα δεοντολογίας.

*** Μόνο Σερβία και Σλοβενία. Πρώτα, καλέστε τον χειριστή και αναφέρετε ότι πραγματοποιείτε κλήση ανάστροφης χρέωσης στον αριθμό.


