COD DE CONDUITĂ
AL PARTENERULUI
DE AFACERI

Muzeul Acropolis,
Atena.
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CUVÂNT ÎNAINTE
ELLAKTOR se angajează să își desfășoare activitatea în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile, să acționeze la cele mai înalte standarde etice și să-i trateze pe ceilalți cu respect, în
conformitate cu principiile stabilite în acest Cod de Conduită al Partenerului de Afaceri (Codul).
Acest cod explică ce așteaptă ELLAKTOR de la dvs. în calitate de Partener de Afaceri în ceea ce privește etica în afaceri, drepturile omului, relațiile cu angajații, sănătatea și securitatea și alte subiecte
legate de practici de afaceri durabile și responsabile.
În calitate de Parteneri de Afaceri ai noștri, ne așteptăm să adoptați și să respectați standardele și
valorile etice de afaceri stabilite în acest cod și să utilizați în mod activ aceste standarde în relațiile
cu subcontractorii dumneavoastră.
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Codul de Conduită pentru Partenerii de Afaceri se aplică oricărei părți
terțe care se angajează în relații de afaceri cu ELLAKTOR, cum ar fi furnizori, subcontractori, clienții, și oricine altcineva ce furnizează servicii
companiilor din Grup sau care acționează în numele Grupului.
Codul nu este destinat să înlocuiască politicile existente ale Partenerilor
de Afaceri, dar stabilește principiile pe care ELLAKTOR le urmează și se
așteaptă ca partenerii săi de afaceri să le respecte.
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Autostrada Moreas,
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ANGAJAMENTUL
NOSTRU PENTRU
INTEGRITATE
Acționăm cu integritate și respect în toate relațiile de afaceri.
Ellaktor se angajează să respecte cele mai înalte standarde de integritate în toate operațiunile sale
și condamnă orice acte de practici de afaceri lipsite de etică sau comportament lipsit de etică din
partea angajaților săi sau a terților.
Ellaktor a adoptat Obiectivele Strategice de Dezvoltare ONU 2030 și promovează în mod activ
principiile fundamentale ale acestor obiective, deoarece acestea sunt componente esențiale în
gestionarea provocărilor și oportunităților ivite într-un mediu global aflat în rapidă schimbare.
Ellaktor cultivă un mediu de colaborare echitabilă, respect reciproc și comunicare deschisă cu terții.
Partenerii de afaceri și toate persoanele care acționează în numele lor trebuie să își respecte
angajamentele și să acționeze cu integritate, onestitate și corectitudine în toate aspectele afacerii
lor. Ca parte integrantă a procesului lanțului valoric de aprovizionare al grupului Ellaktor, se așteaptă
ca toți Terții să dispună de politici interne, proceduri, activități de formare și de control care să
asigure practici de afaceri etice și un comportament etic în activitățile lor de afaceri.
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LUCRÂND ÎMPREUNĂ
Ellaktor operează în multe țări din întreaga lume și se angajează cu terțe părți care activează la nivel
național sau internațional. Pentru aceasta Ellaktor trebuie să respecte diverse legi și reglementări
naționale și internaționale.
În calitate de partener de afaceri al Ellaktor, trebuie să respectați, de asemenea, legile și reglementările naționale și internaționale corespunzătoare, aplicabile jurisdicțiilor în care acționați
și vă desfășurați activitățile comerciale, aplicând standarde înalte de integritate care cuprind
următoarele:

1. Practici etice de afaceri
Păstrarea Situațiilor Financiare Exacte
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Creăm și păstăm înregistrări exacte și complete utilizând standarde contabile recunoscute și măsuri de securitate.
Păstrarea evidențelor și situațiilor exacte, precum și declararea impozitelor și taxelor fac parte din conducerea unei
afaceri legale și transparente într-un mod durabil. Ellaktor se așteaptă ca Partenerii săi de Afaceri să respecte toate
legile și regulile contabile aplicabile în acest sens.

Abținerea de la acte de influență (cadouri și ospitalitate)
Ellaktor îmbrățișează diferite culturi și obiceiuri și recunoaște că dăruirea de cadouri și ospitalitatea sunt o parte
integrantă a acestor culturi și obiceiuri diferite. Oferirea și primirea de cadouri și ospitalitatea trebuie să fie transparente,
modeste și rezonabile. Cadourile scumpe și cadourile de numerar sau echivalente de numerar sunt strict interzise.

Desfășurarea cu transparență a activităților

Ellaktor respectă toate legile anticorupție aplicabile și își desfășoară activitatea în mod transparent. Oferirea directă sau
indirectă, acordarea sau acceptarea beneficiilor nelegitime pentru a genera, menține sau accelera afacerea sunt
inacceptabile.
Partenerii de afaceri trebuie să se asigure că nu se fac schimburi de astfel de beneficii în cadrul activităților lor și ale
subcontractanților acestora.

Evitarea conflictelor de interese
Partenerii de afaceri și persoanele care acționează în numele acestora trebuie să evite conflictele de interese cu privire
la activitățile lor private, entitățile în care ei sau rudele lor apropiate sau asociații au un interes, și activitățile de afaceri
cu Ellaktor sau alte părți. Un partener de afaceri trebuie să informeze grupul Ellaktor cu privire la conflictele de interese
de îndată ce le descoperă.

Asigurarea concurenței loiale
Ellaktor se conformează legilor antitrust și ale concurenței și nu intră direct sau indirect în acorduri ilegale cu concurenții
săi și nici nu face schimb de informații sensibile, de exemplu, cu privire la piețe, clienți, strategii, prețuri, și altele.

Toți partenerii de afaceri și toate persoanele care acționează în numele acestora trebuie să participe la licitații publice
și la procedurile de licitație din sectorul privat, respectând cu strictețe legile și reglementările aplicabile.

Protejarea informațiilor și a datelor cu caracter personal
Partenerii de afaceri pot avea acces la informații confidențiale ca parte a relației de afaceri. Aceste informații nu trebuie
să fie împărtășite cu nimeni, fără autorizația exprimată de Ellaktor. Anumite angajamente pot necesita, de asemenea,
schimbul de informații personale. În acest scop, ne asigurăm că prelucrarea și stocarea acestor informații se realizează
în conformitate cu legile și reglementările respective privind confidențialitatea datelor și că este implementat un cadru
adecvat de securitate a informațiilor.

7
Stație mecanică de epurare
Biologică, Sofia.

2. Promovarea unui mediu de lucru sănătos și sigur
Ne concentrăm pe menținerea unui mediu de lucru sănătos și sigur pentru toți angajații, prin monitorizarea, prevenirea,
reducerea sau eliminarea eficientă a oricăror riscuri asociate activității angajaților noștri și a lanțului de aprovizionare
în sprijinul obiectivelor noastre de a nu avea prejudicii.
Partenerii de Afaceri trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura un mediu de lucru sigur și sănătos pentru toți
angajații lor.

3. Respectarea drepturilor omului și a standardelor de muncă
Orice persoană are dreptul de a fi tratată în mod egal, cu demnitate și respect, de a-și exercita libertatea și de a fi lipsită de
discriminare, intimidare sau hărțuire.
Aderăm la principiile fundamentale stabilite de Carta Internațională a Drepturilor Omului a Națiunilor Unite, liniilor
directoare corespunzătoare ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și standardele Organizației
Internaționale a Muncii (OIM).
ELLAKTOR se așteaptă ca Partenerii săi de Afaceri, să-și trateze angajații și toate persoanele care acționează în numele
lor, cu cele mai înalte standarde etice și că nu se vor angaja în acte cum ar fi: munca forțată, exploatarea copilului prin
muncă, compensarea angajaților sub salariul minim, nepermiterea negocierii colective, încălcarea drepturilor de muncă și
ore de lucru excesive.
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4. Protejarea mediului
Noi respectăm legile și reglementările de mediu și ne străduim să reducem la minimum sau să eliminăm orice impact
negativ asupra mediului.
ELL AKTOR recunoaște că este esențial să acționeze într-un mod responsabil față de mediu și așteaptă de la toți
Partenerii săi de Afaceri să respecte legislația în vigoare și le încurajează să continue inițiativele de a reduce amprenta
asupra mediului.

5. Angajarea responsabilă cu comunitățile
Respectăm culturile, respectăm legile și reglementările locale și ne îndeplinim angajamentele (adică plătim impozite și
contribuții sociale) față de diferitele comunități în care ne desfășurăm activitatea.
ELLAKTOR recunoaște, de asemenea, importanța de a da ceva înapoi și încurajează toți partenerii săi de afaceri să
contribuie la diferitele comunități în care își desfășoară activitatea. Cu toate acestea, aceste activități trebuie să fie
efectuate în mod transparent și să fie de natură caritabilă, fără o așteptare de reciprocitate pentru o activitate legată
direct sau indirect de ELLAKTOR.

Parc eolian “Lyrkeio”,
Agrolis Arcadia.
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ELLAKTOR
Sediul central.
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Semnalarea unei preocupări
Talk2Ellaktor
Ne așteptăm ca toată lumea să-și raporteze îngrijorarea sau problemele cu privire la non-conformitatea cu Codul de
Etică și Codul de conduită al partenerului de afaceri al grupului ELLAKTOR legi, reglementări și în general, cu privire la
orice act sau omisiune care ar putea afecta grupul ELLAKTOR sau reputația sa.
Chiar dacă vă aflați într-o situație în care ceva “nu pare a fi bine”, trebuie să vă raportați întotdeauna îngrijorarea. Toate
rapoartele sunt tratate în mod confidențial și fără nici o teamă de orice formă de represalii față de orice persoană care,
cu “bună-credință”, își semnalează îngrijorarea sau raportează o potențială abatere. Aceste rapoarte ar trebui să fie
făcute pe baza cunoștințelor lor și cu bună credință.
Orice informație furnizată va fi verificată pentru plauzibilitate de către persoane special instruite care sunt obligate să
păstreze confidențialitatea.
ELLAKTOR oferă mai multe canale pentru semnalarea preocupărilor sau /și raportarea problemelor, în cadrul platformei
Talk2Ellaktor:

ELLAKTOR oferă mai multe canale pentru semnalarea preocupărilor sau /și raportarea
problemelor, în cadrul platformei Talk2Ellaktor:
Portal:

Talk2Ellaktor

Telefon: +30 210 818 5005 (Luni- Vineri 10.00 - 15.00)
Email:

compliance@ellaktor.com

Adresă: ELLAKTOR Group, Str. Ermou nr. 25, GR 145 64 Nea Kifissia, Drumul Național Atena - Lamia,
Intersecția Olympic Village, Grecia

Monitorizare și conformitate
ELLAKTOR monitorizează respectarea Codului și își rezervă dreptul de a investiga orice încălcare suspectată în mod
rezonabil.
ELLAKTOR intenționează să rezilieze relațiile sale cu orice partener de afaceri care nu respectă acest Cod de Conduită
sau care, la descoperirea nerespectării codului, nu se angajează la un plan specific pentru a realiza conformitatea.

11

ACȚIONAȚI CU
INTEGRITATE SI RESPECT
IN TOATE RELAȚIILE
DE AFACERI

Str. Ermou nr. 25, GR 145 64 Nea Kifissia
Drumul Național Atena-Lamia, Intersecția Olympic Village, Grecia
www.ellaktor.com

