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“Valorile noastre fundamentale
trasează calea, iar Codul nostru
de etică stabilește principiile
despre modul în care trebuie
să parcurgem această cale
cu integritate, transparență și
onestitate în permanență.”
Efthimios Bouloutas
Director executiv al Grupului ELLAKTOR

CUVÂNT ÎNAINTE
Bine ați venit la Codul nostru de etică
Grupul ELLAKTOR aduce la viață lucrări care accelerează creșterea durabilă și îmbunătățesc calitatea vieții în comunitățile din întreaga lume. Ceea ce facem, cum ne comportăm și ce spunem are
un impact care ne definește standardele de integritate, indiferent de locul în care locuim sau
lucrăm. Este nevoie atât de efort colectiv, cât și individual pentru a atinge obiectivul de a construi
un mediu de lucru etic și sigur și un viitor mai bun pentru toți.
Această strădanie globală este o dovadă a calității muncii pe care clienții noștri o așteaptă de la noi
și a încrederii pe care ne-au acordat-o. Acesta este un mare privilegiu, dar și o mare responsabilitate. Trebuie să ne asigurăm prin acțiunile noastre că oamenii și partenerii noștri de afaceri rămân
sănătoși și în siguranță, că ne tratăm reciproc cu respect și că acționăm colectiv ca un model de
urmat al cetățeanului corporativ.
Iar pe măsură ce lumea noastră devine din ce în ce mai complexă și mai solicitantă și ne întâmpină
cu provocări noi, este esențial să ne menținem fideli principiilor noastre și să fim atenți să acționăm
transparent și în mod corect. Valorile noastre fundamentale trasează calea, iar Codul nostru de
etică stabilește principiile despre modul în care trebuie să parcurgem această cale cu integritate,
transparență și onestitate în permanență.
Acest cod reprezintă resursa cheie în găsirea răspunsurilor atunci când vă confruntați cu întrebări
dificile și trebuie să luați decizii. Acesta semnifică responsabilitatea Grupului, construită pe dedicarea oamenilor noștri de a desfășura afaceri în mod etic și pe deplin aliniate cu valorile noastre de
bază precum: unul pentru celălalt, pentru părțile interesate și pentru comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Astfel, ori de câte ori aveți îndoieli, indiferent cât de mare sau mică poate fi
problema, vă îndemn să citiți codul nostru pentru îndrumare. Și dacă vreodată sunteți nesigur cu
privire la modul în care trebuie să acționați, vă rugăm să utilizați pentru îndrumare oricare dintre
resursele enumerate în acest Cod. Nu vă veți confrunta niciodată cu represalii pentru că ați pus
întrebări sau ați semnalat motive de îngrijorare cu “bună-credință”.
Vă mulțumim tuturor pentru devotamentul continuu față de standardele noastre înalte de Integritate.
Efthimios Bouloutas
Director executiv al Grupului ELLAKTOR
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VALORILE NOASTRE
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MERITOCRAȚIA ȘI
EGALITATEA DE ȘANSE:

COLABORARE ȘI
EXCELENȚĂ:

Promovăm etica,
meritocrația și egalitatea
de șanse la locul de muncă
și respectăm diversitatea.

Încurajăm efortul de
echipă, colaborarea și
excelența atât la nivel
individual, cât și colectiv.

REALIZĂRI ȘI EFICIENȚĂ:

INTEGRITATE ȘI RESPECT:

Suntem devotați muncii
noastre de calitate înaltă,
transparenței și flexibilității
activităților noastre,
căutând să ne îmbunătățim
continuu competitivitatea.

Ne desfășurăm activitatea
cu transparență și
conștientizare ecologică
și socială, încurajând
tratamentul respectuos și
demn al tuturor oamenilor.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ:

INOVARE ȘI BUNE
PRACTICI:

Ne desfășurăm activitatea
având ca prioritate
principală sănătatea și
siguranța oamenilor noștri.

Investim în inovație,
tehnologii de ultimă oră și
bune practici care vizează
îmbunătățirea continuă
a modului în care ne
desfășurăm activitatea.

ÎNCURAJARE ȘI
AVANSARE:

Investim în know-how-ul și
expertiza oamenilor noștri
și susținem procesul de
învățare continuă pentru
dezvoltarea lor ulterioară.

Galeria Națională,
Atena.
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Muzeul Acropolis,
Atena.
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INTRODUCERE
În grupul ELLAKTOR (denumit în continuare “ELLAKTOR”), ne-am angajat la un comportament
etic și legal în toate interacțiunile noastre, cerințele noastre de conformitate și activitățile noastre
de afaceri. Pentru a respecta acest angajament, cu toții avem responsabilitatea de a înțelege
standardele aplicabile și comportamentul preconizat. Toți trebuie să respectăm și să ne supunem
legii, atunci când ne îndeplinim îndatoririle. Necunoașterea legii nu este o scuză și este deosebit
de necesar să fim conștienți de problemele legate de desfășurarea activității noastre.
Reputația noastră este rezultatul direct al modului în care comunicăm, interacționăm unii cu
alții și cu toți ceilalți, decidem și acționăm conform deciziilor noastre. Acesta este modul în care
construim și menținem încrederea unul în celălalt și în toate părțile interesate. Fie că lucrăm în
construcții, concesiuni, mediu, energie din surse regenerabile sau dezvoltare imobiliară & servicii,
cu toții împărtășim aceleași valori care ne conduc comportamentul și acțiunile.
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În timp ce valorile noastre dau tonul,
codul nostru de etică (denumit în
continuare “Cod”) definește ceea ce
așteptăm unii de la alții.

Portul Alimou,
Attica.
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CODUL DE
ETICĂ
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Șoseaua de
Centură, Atena.

Ce este codul?
Codul este un set de principii și reguli fundamentale care modelează cadrul modului în care acționăm și cum ne
comportăm în tot ceea ce facem. Acesta stabilește standardele etice, responsabilitățile și angajamentele privind
modul în care lucrăm, modul în care interacționăm unul cu celălalt, modul în care acționăm colectiv ca un bun
cetățean corporativ și modul în care construim și menținem încrederea. Codul este o parte integrantă a Programului de conformitate a integrității.

De ce avem nevoie de un cod?
Trăim într-o lume complexă cu multe legi, norme, standarde și comportamente preconizate pe care cu toții avem
responsabilitatea să le respectăm. Codul reprezintă ghidul nostru despre cum să navigați prin această complexitate
și să vă asigurați că facem ceea ce trebuie de fiecare dată. Ori de câte ori ne confruntăm cu o situație dificilă sau avem
o îndoială cu privire la ceea ce este corect, codul este aici pentru a ne ajuta în decizia noastră.
Deși codul acoperă aspectele cele mai comune și critice ale comportamentului nostru zilnic, acesta nu este și nu
poate fi exhaustiv. Acesta este gândit a fi un punct de plecare pentru a oferi îndrumare și a vă ajuta să găsiți resursele
disponibile dacă aveți nevoie de mai multe informații.
Acest cod nu include neapărat toate dispozițiile legale și normative care se pot aplica unei anumite regiuni, iar în
cazul unor dispoziții contradictorii sau care dau naștere la contradicții, prevalează cadrul legal și de reglementare
aplicabil fiecărei regiuni în parte.
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Cui i se aplică codul
Codul se aplică tuturor angajaților ELLAKTOR, indiferent de tipul de angajare (de exemplu, part time, full time, tipul de
contract etc.) și angajații oricărei entități controlate de ELLAKTOR.

Responsabilitățile angajaților
Fiecare angajat este responsabil să înțeleagă și să respecte codul și prevederile acestuia.
În calitate de Angajat trebuie să înțelegi Politicile și procedurile relevante ale grupului ELLAKTOR pentru meseria
ta, să fii familiarizat cu resursele de Conformitate disponibile pentru tine, inclusiv procedura Talk2Ellaktor și să
semnalezi fără întârziere orice îngrijorare cu privire la o posibilă încălcare.

Responsabilitățile Managerului
Fiecare persoană din ELLAKTOR care are o funcție de conducere este de așteptat să se comporte ca un model pentru Cod și dispozițiile acestuia, pe lângă responsabilitățile sale în calitate de angajat.
În calitate de Manager, aveți obligații sporite în ceea ce privește respectarea acestui Cod. Trebuie să vă asigurați
nu numai că “spuneți”, ci și “faceți”.
Trebuie să cultivați un mediu de deschidere și transparență care promovează vorbirea deschisă fără teamă de
represalii; să îi sprijiniți pe alții în înțelegerea codului și a prevederilor acestuia; și să vă comportați întotdeauna în
contextul principiilor Codului.

Așteptările ELLAKTOR de la terțe părți
Părțile Terțe care interacționează cu ELLAKTOR, cum ar fi parteneri de afaceri, furnizori, contractori, subcontractori,
intermediari, clienți, și oricine furnizează servicii companiilor Grupului sau care acționează în numele Grupului, trebuie să respecte și să aplice aceleași cerințe și principii cuprinse în prezentul Cod și să evite să cauzeze sau să contribuie la activitățile care încalcă principiile Codului.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați “Codul de conduită al partenerilor de afaceri”

Cum gestionează ELLAKTOR conformitatea

Angajează - Evaluează - Acționează - Monitorizează: Îmbunătățește continuu
Programul urmează o abordare bazată pe risc, cele mai bune practici globale, este dedicat îmbunătățirii continue și este
actualizat periodic.
Prin Programul nostru de conformitate:
ne angajăm în acțiuni care sunt concepute pentru a asigura conformitatea cu Codul, precum prevenirea, detectarea și
remedierea oricăror încălcări ale Codului,
luăm măsuri rezonabile pentru a diminua riscurile de integritate care ne pot afecta reputația sau ne pot afecta
operațiunile (de exemplu, presa adversă, sancțiuni impuse etc.) și,
implementăm controale interne preventive și detective pentru a asigura conformitatea cu programul nostru de
conformitate a integrității și cu politicile și procedurile relevante.
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Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați “Programul de conformitate a integrității”.

Programul de conformitate a integrității al
grupului ELLAKTOR cuprinde toate
instrumentele și resursele disponibile
pentru a susține o cultură a integrității

Podul Rion-Antirrion.
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Autostrada Moreas,
Peloponez.

CUM NE
DESFĂȘURĂM
ACTIVITATEA

Ne desfășurăm activitatea în multe țări din întreaga lume, concentrându-ne pe proiecte care
afectează direct sau indirect nivelul de trai al oamenilor. Avem responsabilitatea de a înțelege și de
a respecta legile și reglementările fiecărei țări în care ne desfășurăm activitatea și de a ne desfășura
activitatea în mod etic. Aceasta este ceea ce așteptăm de la noi înșine, precum și de la terțele părți,
în fiecare zi și în fiecare activitate. Cultivăm o cultură corporativă care cuprinde următoarele:
Promovarea unui mediu de lucru sănătos și sigur
Bunul nostru cel mai de preț și prioritatea noastră cea mai mare sunt oamenii noștri. În acest scop, lucrăm în fiecare zi
pentru a menține un mediu de lucru sigur și sănătos pentru toți.
Normele de sănătate și securitate în muncă pentru angajați la locul de muncă sunt o cerință pentru protejarea vieții
oamenilor.
Urmăm cele mai bune practici globale și standardele globale stabilite de Organizația Internațională a Muncii (denumită
în continuare “OIM”) pentru a crea, menține și îmbunătăți un program solid de sănătate și securitate organizațională
pentru ELLAKTOR. Efectuăm evaluări frecvente pentru riscurile pentru sănătatea și securitate în toate entitățile Grupului ELLAKTOR, proiecte și în segmentele operaționale (de construcții, energie din surse regenerabile, mediu, dezvoltare
imobiliară & servicii și concesiuni), pentru a identifica noile amenințări și pentru a îmbunătăți eforturile noastre în minimizarea incidentelor de sănătate și securitate.
Angajamentul nostru pentru un mediu de lucru sănătos și sigur este consolidat de toleranța noastră zero față de orice
abatere de la acesta. Luăm toate măsurile preventive necesare împotriva accidentelor și bolilor profesionale la locul de
muncă și pe șantierele de construcții. Aplicăm sisteme certificate de Management al Sănătății și Securității în muncă
tuturor companiilor din grup, pe baza standardului OHSAS 18001, vizând o abordare unitară și integrată a problemelor
legate de sănătatea și securitatea în muncă.
Pentru mai multe informații despre programul nostru de sănătate și securitate, consultați “Politica noastră de
Sănătate și Securitate”

Promovarea practicilor etice în afaceri
Avem o responsabilitate față de noi înșine și față de părțile interesate (angajați, investitori, terțe părți, comunități,
autorități și clienți) de a ne angaja în practici de afaceri care sunt etice și legale.
ELLAKTOR s-a angajat în Practici Etice de Afaceri ca parte a strategiei noastre de sustenabilitate aliniate la obiectivele strategice de dezvoltare ale ONU pentru 2030. Cultura noastră de Integritate aplică o politică de toleranță
zero la orice formă de criminalitate financiară (fraudă, corupție, abuz de piață etc.) și orice altă formă de comportament lipsit de etică prin Programul nostru robust de conformitate a integrității.
În acest scop, nu facilităm sau participăm la nicio acțiune care va da sau percepe un avantaj injust. Concurăm
cinstit pe piață și nu aprobăm comportamentul sau practica care împiedică concurența loială, cum ar fi: mituirea
funcționari publici sau a oricărei alte persoane; exploatarea poziției dominante pentru a stabili prețurile de vânzare
în piață; falsificarea de informații pentru a influența deciziile; manipularea unui proces de licitație; și practicile de
complicitate cu oricare dintre părțile concurente.
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Fraudă
O practică frauduloasă este orice act sau omisiune, inclusiv o denaturare, care cu bună știință sau din neglijență, induce în eroare, sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar ori de altă natură
sau pentru a evita o obligație. Frauda poate fi comisă de una sau mai multe persoane si poate implica angajati sau/si
terțe părți (clienti, furnizori, subcontractori, etc.).
Nu tolerăm nicio formă de fraudă și nicio acțiune sau omisiune care ne-ar putea expune la fraudă.
Trebuie să raportăm cu promptitudine toate incidentele de posibile fraude sau situații care ar putea expune Ellaktor la
riscul de fraudă.

Mită și corupție
Corupția este abuzul de putere încredințată pentru câștig privat. O practică coruptă este oferirea, darea, primirea sau
solicitarea, direct sau indirect, a oricărui lucru de valoare pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile unei
alte părți. Mita este o formă de corupție, și privește oferirea, darea sau primirea a ceva de valoare cu intenția de a induce o persoană să acționeze sau să recompenseze o persoană pentru că a acționat în contradicție cu datoria legală.
ELLAKTOR aplică toleranță zero la astfel de incidente, respectă toate legile anticorupție aplicabile și desfășoară activități
în mod transparent. De asemenea, implementăm un Sistem de Management Anti-mită certificat conform standardului
ISO 37001.
Este interzis în mod expres să se ofere sau să se promită sau să se furnizeze orice beneficiu monetar sau de altă natură
unui funcționar Public sau oricărei alte entități publice sau/și unei terțe părți și să se solicite sau să se primească
un astfel de beneficiu pentru a asigura și menține sau accelera o tranzacție comercială, pentru a obține un avantaj
comercial sau un tratament favorabil. Acest lucru se extinde și la oricine acționează în numele nostru.
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Oferirea și primirea de cadouri și ospitalitatea
Îmbrățișăm diferite culturi și obiceiuri și recunoaștem că oferirea de cadouri și ospitalitatea sunt parte integrantă a acestor culturi și obiceiuri diferite. Oferirea de cadouri și ospitalitatea trebuie să fie transparente, modeste și rezonabile. Nu
se pot utiliza cadouri sau ospitalitatea pentru a obține un avantaj de orice fel sau pentru a influența rezultatul unei decizii
de afaceri. Cadourile scumpe și cadourile de numerar sau echivalente de numerar sunt strict interzise.
Pentru mai multe informații consultați “Politica noastră anti-mită”.

Combaterea spălării banilor
Spălarea banilor este procesul de mascare a fondurilor obținute ilegal din activități infracționale precum frauda,
corupția etc. făcându-le să pară legitime. Ellaktor a pus în aplicare controale pentru a preveni spălarea banilor.
Verificăm întotdeauna originea tranzacțiilor pentru a preveni fluxul de fonduri ilegale și suntem întotdeauna atenți
la orice tranzacție care pare suspectă sau inadecvată. Ne angajăm întotdeauna cu terțe părți care au reputație și își
desfășoară activitatea în conformitate cu legile și reglementările privind combaterea spălării banilor.
Pentru mai multe informații cu privire la prevenirea spălării banilor, vă rugăm să consultați “Politica AML” a
grupului Ellaktor

Promovarea 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.
Pentru mai multe informații cu privire la promovarea concurenței loiale, vă rugăm să consultați grupul Ellaktor
“Politica de liberă concurență” a grupului Ellaktor.

Protejarea informațiilor și a datelor cu caracter personal
Luăm măsurile adecvate pentru a ne proteja sistemele de informații împotriva accesului neautorizat. Având în vedere
dependența noastră din ce în ce mai mare de sistemele informatice, am proiectat și implementat un sistem robust de
management al securității informațiilor care aplică standardul ISO 27001, pentru a minimiza riscul unei încălcări a securității datelor.
Pentru mai multe informații despre protejarea informațiilor și a datelor cu caracter personal, vă rugăm să
consultați “Politica de securitate a informațiilor” a grupului Ellaktor.

Gestionarea conflictelor de interese
Cu toții ne implicăm în activități sociale sau profesionale care nu au legătură cu munca noastră în cadrul Ellaktor. Trebuie să fim conștienți de faptul că aceste activități nu generează un conflict de interese.
Un conflict de interese apare atunci când interesele personale interferează cu interesele de afaceri ale grupului Ellaktor, cum ar fi atunci când un angajat este chemat să slujească propriile sale interese (din punct de vedere financiar
sau/și altele) sau interesele unei persoane (fizice sau juridice), direct sau indirect asociate acestora sub o relație de
control într-un mod care concurează cu interesele Ellaktor.
Aceste conflicte pot fi generate de propriile noastre activități sau de activitățile desfășurate de membrii apropiați ai
familiei noastre. Când ne confruntăm cu astfel de situații, chiar dacă nu suntem siguri, este foarte important să dezvăluim aceste situații în timp util.
Evităm orice conflict de interese, chiar dând aspectul unui conflict de interese și ne desfășurăm activitățile personale
și de altă natură într-un mod care nu intră în conflict sau nu dă impresia că intră în conflict cu interesele lui Ellaktor.
Dezvăluim prompt supervizorului nostru sau ofițerului de conformitate:
Situații existente de conflict de interese,
Orice relație sau interes financiar semnificativ pe care îl putem avea cu persoane sau companii cu care grupul
cooperează și ar putea duce la un conflict de interese.
Alte situații care pot provoca un conflict de interese.
În caz de îndoială, trebuie, de asemenea, să informăm imediat supervizorul nostru sau/și Ofițerul de conformitate
pentru îndrumare.
Pentru mai multe informații despre divulgarea conflictelor de interese, vă rugăm să consultați “Politica privind
conflictele de interese” a grupului Ellaktor.
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RESPONSABILITATEA
NOASTRĂ
UNUL FAȚĂ DE
CELĂLALT

Suntem responsabili unul față de celălalt, oriunde trăim sau lucrăm în întreaga lume, pentru a
ne trata reciproc cu demnitate și respect. Fiecare dintre noi merită un loc de muncă incluziv și
fără discriminare. Lucăm cel mai bine atunci când suntem liberi să vorbim deschis, suntem compensați în mod corect și ne inspirăm unii pe alții să fim cei mai buni. Diferitele gânduri, abilități,
experiențe și caracteristici personale fac mediul nostru de lucru mai bogat și ne ajută să devenim
mai buni, să decidem mai bine și să obținem rezultate mai bune.
Pentru a afla mai multe despre responsabilitatea noastră față de celălalt, vă rugăm să consultați “Politica Drepturilor
Omului” a grupului ELLAKTOR.

Respectarea drepturilor omului
Unul dintre principiile noastre fundamentale este respectul nostru nenegociabil față de drepturile omului, deoarece
acestea sunt definite de Carta Internațională a Drepturilor
Omului a Națiunilor Unite și consolidate de Orientările
OCDE și standardele OIM. Ne angajăm să respectăm drepturile omului de-a lungul întregului nostru lanț valoric, față
de toate părțile interesate și în toate comunitățile în care
trăim și lucrăm.

Asigurarea egalității de șanse
Bunul nostru cel mai de preț și prioritatea noastră cea
mai mare sunt oamenii noștri. Lucrăm din greu pentru
a menține un mediu de lucru în care oamenii pot
înflori și prospera în fiecare activitate în care sunt
implicați. Credem cu tărie că reușim atunci când
oamenii noștri reușesc. Acest lucru conduce eforturile
noastre pentru un mediu cu șanse egale pe tot parcursul relației de muncă.

Colaborări cu tratament echitabil și respect reciproc
Ne arătăm respectul unul față de celălalt atunci când comunicăm și ne comportăm într-o manieră care nu face ca o persoană să se simtă inconfortabil sau nelalocul său. Ne asigurăm că ne tratăm reciproc în mod echitabil în fiecare interacțiune și indiferent de vârsta, sexul, rasa, etnia, naționalitatea, dizabilitatea, orientarea sexuală și credințele religioase sau
politice ale unei persoane. Orice formă de discriminare sau hărțuire (de exemplu, hărțuire sexuală, bullying, intimidare
etc.) este strict interzisă.
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RESPONSABILITATEA
NOASTRĂ CA
CETĂȚEAN
CORPORATIV
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Complexul Sportiv Olimpic
Agora, Atena.

Avem responsabilitatea de a fi un bun cetățean corporativ față de mediul înconjurător și comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Prin conduita și acțiunile noastre, ne arătăm respectul
față de planeta noastră și contribuția noastră la binele mai mare. Valorile noastre fundamentale
ne conduc strategia și operațiunile spre obiectivul nostru de bună cetățenie corporativă, prin
integrarea de compartamente și activități dedicate:

Protejarea mediului pentru
un viitor durabil
Planeta noastră este casa noastră și recunoaștem că folosim
resursele sale naturale în operațiunile noastre zilnice. Lucrăm
continuu pentru a ne îmbunătăți operațiunile și pentru a
reduce impactul amprentei noastre asupra mediului, aplicând
cele mai bune practici și standarde globale, cum ar fi liniile
directoare ale Rețelei Europene a siturilor protejate Natura
2000 și standardele ISO 14001. Investim în surse regenerabile
de energie, aplicăm practicile economiei circulare de-a lungul
întregului nostru lanț de aprovizionare și al proceselor de gestionare a deșeurilor și ne implicăm în activități dedicate conservării biodiversității. Aderăm la legile de mediu și interzicem
orice acte de criminalitate ecologică.
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Acționăm responsabil și contribuim
la comunitățile în care ne desfășurăm
activitatea
Suntem dedicați comunităților în care ne defășurăm activitatea, în primul
rând prin activitățile noastre obișnuite de afaceri, care sunt menite să
îmbunătățească calitatea vieții oamenilor. Suntem responsabili față de
aceste comunități acționăm cu integritate și suntem fideli obligațiilor
noastre față de acestea. Astfel de obligații privesc respectarea culturilor,
plata impozitelor și contribuțiilor sociale, aderarea la legile și reglementările locale, interzicerea muncii forțate sau a copiilor, răspunderea
pentru acțiunile noastre și acționarea cu transparență.
Recunoscând diferitele provocări cu care se confruntă unele comunități,
ne implicăm fie individual, fie prin diferitele noastre programe de
responsabilitate socială corporativă în activități de voluntariat și donații.
Pentru activitățile în care ne implicăm individual, fie că este vorba de voluntariat, donații sau jucând un rol activ în cadrul unei comunități locale,
facem acest lucru în timpul nostru liber și ca o contribuție personală care
nu are legătură cu ELLAKTOR sau cu oricare dintre entitățile sale. Pentru
activitățile în care ne implicăm prin diverse programe de responsabilitate
socială corporatistă, dacă acest lucru privește voluntariatul sau donațiile,
facem acest lucru prin intermediul procesului nostru dedicat contribuției
conceput pentru a ne asigura că acest act se realizează într-o manieră
caritabilă și fără a aștepta ceva în schimb.

Menținerea independenței față de activitățile politice
Rămânem la curent cu problemele politice și schimbările care pot avea impact asupra afacerii noastre, dar nu ne implicăm în
nicio contribuție politică, indiferent de valoarea sau forma acestor contribuții. Contribuțiile politice privesc, dar nu se limitează
la bunuri, servicii, cadouri, împrumuturi, finanțarea campaniilor sau evenimentelor, utilizarea spațiilor corporative sau a echipamentelor, adresate unui politician, unui partid politic sau unei organizații politice.
Respectăm participarea activă a colegilor noștri în procesele politice și implicarea lor în problemele de interes public. Cu toate
acestea, aceste participări sau implicări trebuie să fie efectuate la nivel personal și trebuie să indice în mod evident că sunt
complet independente și nu au legătură cu ELLAKTOR și entitățile sale.

Sponsor cu integritate
Suntem o organizație activă în promovarea celor mai bune practici în diverse aspecte ale activităților noastre profesionale,
cum ar fi: gestionarea deșeurilor; sănătate și securitate; diversitatea la locul de muncă; combaterea mitei și corupției;
îmbunătățirea controalelor interne și a managementului riscurilor; și altele.
Ne angajăm în promovarea acestor bune practici ca parte a activităților noastre de responsabilitate socială corporativă.
Aceste activități pot include sponsorizarea organizațiilor pentru evenimente și activități sportive, culturale, educaționale
sau de altă natură. În toate aceste sponsorizări, ne asigurăm că sunt de natură caritabilă sau socială și sunt oferite numai
organizațiilor care se bucură de o reputație bună și sunt recunoscute. Oferim aceste sponsorizări prin procesul nostru de
sponsorizare dedicat, conceput pentru a ne asigura că nu există așteptări de a obține un avantaj comercial sau alt tratament privilegiat în schimb.
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Lucrăm continuu pentru a ne îmbunătăți
operațiunile și pentru a reduce impactul
amprentei noastre asupra mediului, prin aplicarea
celor mai bune practici și standarde globale
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Muzeul Acropolis,
Atena.

CONSTRUIREA
ÎNCREDERII CU
PARTENERII
DE AFACERI ȘI
CLIENȚII NOȘTRI

Partenerii noștri de afaceri și clienții noștri sunt o parte integrantă a procesului nostru de creare a
valorii.
Partenerii noștri de afaceri pot fi alte entități cu care ne angajăm în comun pe un proiect; contractori
și sub-contractori cu care cooperăm în realizarea unui proiect; și intermediari care ne ajută în identificarea de noi oportunități.
Clienții noștri pot fi entități de interes Public sau Privat, care au nevoie de un produs sau serviciu final
de la noi. Este foarte important pentru noi ca acest proces de creare a valorii să se desfășoare la cele
mai înalte standarde de integritate, cu transparență și într-un mediu de încredere și respect reciproc.
Ne dăm seama că anumite aspecte ale angajamentului nostru cu partenerii noștri de afaceri și clienții
noștri conțin informații considerate sensibile și confidențiale. În timp ce acționăm cu transparență, ne
asigurăm că aceste informații rămân confidențiale înainte, în timpul și după încheierea angajamentului nostru cu aceștia.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați “Codul de conduită al Partenerului de afaceri” al grupului ELLAKTOR.

Respectarea clienților noștri
Clienții noștri sunt guvernați de diferite legi și reglementări. Atunci când interacționăm cu oricare dintre acestea, ne asigurăm
că respectăm legile și reglementările aplicabile, precum și politicile și procedurile lor de achiziții.

Menținerea unui proces responsabil al lanțului de aprovizionare
Ne angajăm să construim încredere cu terții noștri și să asigurăm integritatea pe parcursul întregului nostru proces al
lanțului de aprovizionare. Le câștigăm încrederea, aplicând practici de afaceri transparente și corecte în timpul procesului de selecție și pe tot parcursul cooperării noastre. Aceștia ne câștigă încrederea, îndeplinind cerințele procesului
nostru de selecție și aplicând practici de afaceri transparente, corecte și etice pe parcursul întregii noastre cooperări.
Partenerii noștri de afaceri sunt entități sau persoane fizice care operează fie pe piețele locale, fie pe piețele internaționale și sunt, de asemenea, guvernate de diferite legi și reglementări. Când interacționăm cu aceștia, ne asigurăm că
respectăm legile și reglementările aplicabile ale acestora, iar aceștia respectă legile și reglementările noastre aplicabile.

Este foarte important pentru noi ca acest
proces de creare a valorii să se desfășoare
la cele mai înalte standarde de integritate,
cu transparență și într-un mediu de
încredere și respect reciproc

25

6

26

Parc eolian “Lyrkeio”,
Argolis- Arcadia.

CONSTRUIREA
ÎNCREDERII CU
INVESTITORII
NOȘTRI ȘI CU
PUBLICUL

Suntem cu toții ambasadori și protectori ai reputației ELLAKTOR și a activelor sale. Cu toții avem o
responsabilitate față de investitorii noștri și public pentru a se asigura că ELLAKTOR își păstrează buna
reputație, iar activele sale sunt utilizate în mod corespunzător și în scopurile de afaceri destinate.
Activele ELLAKTOR includ, dar nu se limitează la:
active fizice, cum ar fi mașini corporative, cărți de credit, computere, echipamente,
proprietăți etc.
active informaționale, cum ar fi proprietatea intelectuală, informații confidențiale etc.
Ne exercităm responsabilitatea de a proteja reputația ELLAKTOR și activele sale atunci când:
Menținem înregistrări și rapoarte exacte
Pentru a ne îndeplini obligațiile legale și normative, creăm și menținem înregistrări exacte și complete utilizând standarde
contabile recunoscute și măsuri de securitate. Trebuie să ne asigurăm că înregistrările și rapoartele noastre sunt corecte,
indiferent dacă conțin informații financiare sau nefinanciare, cum ar fi foi de pontaj, rapoarte de cheltuieli, rapoarte financiare, depuneri normative sau orice alt tip de informații.
Înregistrările trebuie să fie păstrate în conformitate cu standardele ELLAKTOR și într-o manieră care permite ca aceste
înregistrări să fie accesibile pentru orice afacere, normă, audit sau alt scop. Orice falsificare, clasificare greșită sau caracterizare greșită a oricărei informații este strict interzisă.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați “Politica de păstrare a înregistrărilor” a grupui ELLAKTOR.

Utilizarea cu atenție și în mod corespunzător a activelor fizice
În funcție de natura muncii noastre, ni se încredințează utilizarea unuia sau mai multor active fizice ale grupului ELLAKTOR.
Aceste active fizice sunt plasate în grija noastră, pentru a fi utilizate pentru un anumit proiect, sarcină sau activitate. Fiecare
dintre noi este responsabil să le folosească cu atenție numai în scopul de afaceri destinat și niciodată în scop personal sau
ilegal. Trebuie să ne asigurăm că acestea sunt protejate împotriva pierderii, deteriorării, utilizării necorespunzătoare, furtului sau oricărei utilizări frauduloase.

Protejarea proprietății intelectuale (IP) și a informațiilor confidențiale
De asemenea, ni se încredințează proprietăți intelectuale și/sau informații confidențiale pentru a ne desfășura activitatea
într-un anumit proiect, sarcină sau activitate. Proprietatea intelectuală privește oricare dintre brevetele, mărcile comerciale, drepturile de autor, invențiile, procesele sau proiectele create de ELLAKTOR. Informațiile confidențiale privesc
orice tip de informații care , prin natură sau obligație, sunt sensibile și nu trebuie făcute publice sau dezvăluite niciunei
entități sau persoane care nu are un drept legal asupra acestora. Astfel de informații se pot referi,fără a se limita, la
planuri de afaceri, informații financiare, informații despre client, datele cu caracter personal, care sunt protejate în conformitate cu legislația națională sau supranatională (de exemplu, Regulamentul General privind Protecția Datelor).
Fiecare dintre noi este responsabil să ia măsurile de precauție necesare împotriva divulgării neautorizate a acestor
informații și să nu folosească niciodată aceste informații în scop personal.
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Nu vă angajați în utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale (Insider
Trading)
Credem că toată lumea are dreptul să ia decizii de investiții pe motive echitabile și pe informații care sunt disponibile publicului. În timpul activității noastre, am putea avea acces la informații non-publice care, dacă sunt dezvăluite, pot avea un
impact semnificativ asupra acțiunilor ELLAKTOR sau a altor valori mobiliare. Deținerea acestor cunoștințe ne face pe noi
insideri și avem responsabilitatea de a păstra aceste informații confidențiale și de a nu acționa asupra lor, până când
ELLAKTOR nu le dezvăluie public. Dacă decidem să acționăm în conformitate cu informațiile din interior deținute, cum ar
fi pentru cumpărarea sau vinderea de acțiuni ELLAKTOR sau alte titluri de valori sau să divulgăm aceste informații altora
pentru a cumpăra sau a vinde acțiuni ELLAKTOR sau alte titluri de valori, atunci ne-am angaja în utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale (Insider Trading), ceea ce este împotriva convingerilor noastre și ilegal totodată.

Utilizarea responsabilă
a mijloacelor sociale
de comunicare
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Cunoaștem importanța utilizării mijloacelor sociale
de comunicare ca instrument de schimb de informații și de participare la activități de networking
legate de interese profesionale sau personale. Cu
toate acestea, trebuie să fim atenți la conținutul pe
care îl împărtășim, mai ales atunci când acest
conținut se referă la ELLAKTOR sau la activitățile
sale. Cu toții trebuie să folosim social media în
mod responsabil și să fim atenți la natura și
impactul comentariilor, postărilor și activităților
noastre. Nu trebuie să dezvăluim niciodată informații confidențiale despre ELLAKTOR, colegii
noștri angajați, clienții noștri și partenerii noștri de
afaceri. De asemenea, nu trebuie să postăm niciodată nimic care ar putea constitui un act de
amenințare, intimidare, hărțuire sau bullying.

Comunicarea fiabilă cu investitorii și publicul
Comunicăm cu investitorii, analiștii financiari, mass-media și publicul într-o manieră onestă și clară. Înțelegem că ceea
ce spunem și cum spunem este important pentru investitorii noștri și pentru public, deoarece acesta este fundamentul
faptului că se pot încrede și se pot baza pe noi. Trebuie să ne asigurăm că limbajul utilizat este corect, clar și neechivoc,
că feedback-ul oferit este înțeles și că întrebările apărute sunt tratate. În acest scop, gestionăm toate comunicările cu
investitorii și publicul prin departamentul nostru dedicat de comunicații corporative.

Nod Rutier Katehaki Y1,
Attiki Odos, Atena.
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ELLAKTOR
Sediul central.

Codul nostru se bazează pe legile și reglementările respective din comunitățile în care ne desfășurăm activitatea, pe adoptarea standardelor globale și pe adoptarea a ceea ce considerăm a
reprezenta cele mai bune practici. Deși am depus un mare efort pentru a surprinde toate provocările
posibile de integritate cu care ne-am putea confrunta în activitatea noastră de zi cu zi, recunoaștem
că acest cod nu poate acoperi toate situațiile posibile.
Semnalarea unei probleme sau raportarea unui incident
Este responsabilitatea noastră individuală și colectivă să ne asigurăm că fiecare dintre noi respectă codul și nimeni nu este
deasupra lui. În timp ce aceasta este o responsabilitate primordială a fiecărui angajat al ELLAKTOR, semnalarea unei
probleme sau raportarea unui potențial aspect de conduită incorectă poate fi făcută de oricine.
Ne așteptăm ca toată lumea să raporteze orice probleme, aspecte de abateri, încălcări potențiale ale Legii, Codului, Politicilor relevante și, în general, orice act sau omisiune care ar putea afecta ELLAKTOR sau reputației sale.

Chiar dacă vă aflați într-o situație în care ceva “nu pare a fi bine”, trebuie să vă raportați întotdeauna îngrijorarea.
Rapoartele pot fi transmise în mod confidențial sau complet anonim. 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”, semnalează o preocupare
sau raportează o problemă potențială de abatere. ELLAKTOR operează sub un principiu de toleranță zero pentru represalii.
Vom lua toate măsurile necesare pentru a păstra confidențialitatea persoanei și informațiile prezentate de aceasta, dezvăluindu-le doar acolo unde este cerut de legea aplicabilă sau, în cazul în care o astfel de divulgare este inevitabilă pentru
realizarea unei investigații eficiente și luarea de măsuri corespunzătoare.
Pentru mai multe informații, consultați “Politica noastră de denunțare”.
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Talk2Ellaktor oferă mai multe canale pentru semnalarea îngrijorărilor sau / și raportarea incidentelor, într-o manieră sigură și ușor de utilizat:
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

Resurse pentru sprijin și orientare
Există multe resurse disponibile concepute pentru a vă oferi îndrumare și a vă ajuta în orice situație pe care o puteți
întâlni în timp ce lucrați pentru ELLAKTOR. Fie că aveți nevoie de mai multe informații despre Cod, fie că vă confruntați
cu o problemă pe care doriți să o discutați, puteți contacta oricare dintre următoarele persoane pentru îndrumare:
Supervizorul dumneavoastră imediat sau Conducerea
Ofițerul de Conformitate al Segmentului

Reprezentatul de Conformitate pentru Entitate sau Regiune

Ofițerul de Conformitate al Grupului ELLAKTOR

De asemenea, puteți găsi informații suplimentare pe intranet sau pe pagina de internet
a grupului ELLAKTOR www.ellaktor.com

HAIDEȚI SĂ LUCRĂM
ÎMPREUNĂ ȘI SĂ TRĂIM
CONFORM CODULUI
NOSTRU ÎN FIECARE ZI

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

