ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

Κώδικας Ηθικής & ∆εοντολογίας
Από την ίδρυσή της µέχρι και σήµερα η ΟΛΘ Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις αρχές της
ακεραιότητας και της διαφάνειας µε τις οποίες διεξάγει τις επιχειρηµατικές της
δραστηριότητες. Ο Κώδικας Ηθικής και ∆εοντολογίας υποδηλώνει στον καθέναν από εµάς
ότι ο τρόπος µε τον οποίο επιτυγχάνονται τα επιχειρηµατικά µας αποτελέσµατα είναι εξ ίσου
σηµαντικός µε την ίδια την υλοποίησή τους.
Ο Κώδικας Ηθικής και ∆εοντολογίας της εταιρείας περιλαµβάνει τις θεµελιώδεις αρχές,
κανόνες και αξίες που διαµορφώνουν το πλαίσιο των εταιρικών δραστηριοτήτων και
καθορίζουν την καθηµερινή µας συµπεριφορά και πρακτική. Το σύνολο αυτό των κανόνων
και αρχών περιγράφει τη συµπεριφορά
υµπεριφορά που αναµένουµε από τους ανθρώπους µας, καθώς
επίσης και τον τρόπο µε τον οποίο διεξάγουµε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες µας µε
τους πελάτες, τους προµηθευτές και άλλους συνεργάτες µας.
Πεδίο Εφαρµογής
Ο Κώδικας Ηθικής και ∆εοντολογίας και οι σχετικές µε αυτόν διαδικασίες και µέτρα
µέτρα, ισχύουν
για όλους τους εργαζόµενους
εργαζόµενους, υπαλλήλους,
υπαλλήλους στελέχη, και την ανώτατη διοίκηση
διοίκηση. Επίσης,
ενθαρρύνουµε τους αναδόχους
αναδόχους, προµηθευτές, συνεργάτες, συµβούλους
συµβούλους, χρήστες και
άλλους επαγγελµατικούς εταίρους µας, να σέβονται τις αρχές του παρόντος Κώδικα
Κώδικα.
Οι Αρχές µας
Ακεραιότητα
Σεβόµαστε τους νόµους και το ρυθµιστικό πλαίσιο της χώρας,
χώρας καθώς και τις διεθνείς
δεσµεύσεις και πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας και δρούµε µε υψηλό αίσθηµα
ευθύνης και δεοντολογίας.
δεοντολογίας Αναγνωρίζουµε
Αναγ
την υποχρέωση που έχουµε να λειτουργούµε µε
ακεραιότητα και διαφάνεια και να υποστηρίζουµε την τοπική κοινωνία,
κοινωνία στην οποία
δραστηριοποιούµαστε. Επενδύουµε και συµβάλλουµε ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας
δραστηριοποιούµαστε
ζωής για όλους, εντός και εκτός της εταιρείας. Η ΟΛΘ Α.Ε ούτε εµπλέκεται ούτε επιτρέπει
οποιαδήποτε συµπεριφορά ή συναλλαγή
συναλλαγή, η οποία ενδεχοµένως θα έπληττε την αξιοπιστία
και την ακεραιότητά της.
Τεχνολογική Πρωτοπορία και Καινοτοµία
Στην ΟΛΘ Α.Ε. διαθέτουµε την τεχνική κατάρτιση και τη χρησιµοποιούµε
οιούµε για τη διάκριση της
εταιρείας. Εργαζόµαστε µε µέθοδο και ενδιαφέρον, τηρώντας του κανονισµούς της.
Εστιάζουµε στην τεχνολογική εξειδίκευση µε σκοπό τη συνεχή επίτευξη αποτελεσµάτων
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υψηλής ποιότητας και λύσεων προστιθέµενης αξίας. Αναπτύσσουµε ένα περιβάλλον
συνεχούς µάθησης και επενδύουµε στις τεχνολογίες, στο σύγχρονο εξοπλισµό και σε
τεχνογνωσία, µε σκοπό την προαγωγή καινοτόµων ιδεών, αναζητώντας συνεχώς βελτίωση
των διαδικασιών και των συστηµάτων.

Οµαδικό Πνεύµα
Η ευόδωση του έργου της ΟΛΘ Α.Ε. στηρίζεται στη θέληση όλων µας να εργαστούµε ως µια
οµάδα, που προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στον τοµέα µεταφορών. Νιώθουµε
υπερήφανοι που δουλεύουµε οµαδικά και συνεργαζόµαστε, υποστηρίζοντας ο ένας τον
άλλον για να επιτύχουµε κοινούς στόχους, είτε ως µέλη οµάδας, είτε ως υπεύθυνοι οµάδας.
Επιλέγουµε να δουλεύουµε οµαδικά, αξιοποιώντας τις δεξιότητες, τις ιδέες και τις απόψεις
όλων, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αξιοκρατία
Εργαζόµαστε µε πνεύµα δικαιοσύνης και διαφάνειας. Όλοι οι εργαζόµενοι οφείλουν να
πραγµατοποιούν δίκαιες συναλλαγές µε τους πελάτες, τους προµηθευτές και τους
ανταγωνιστές, να συµπεριφερόµαστε αξιοκρατικά και πάντα µε γνώµονα τους κανόνες του
θεµιτού ανταγωνισµού. ∆ιακρίνουµε την προσωπικότητα και τις ικανότητες των ανθρώπων
και τους τοποθετούµε στη θέση όπου θα συνεισφέρουν στο µέγιστο βαθµό και θα µπορούν
να αναγνωριστούν ανάλογα µε τις ικανότητές τους. Σκεπτόµαστε, πράττουµε και
επικοινωνούµε συνεχώς µε συνέπεια και ακεραιότητα.
∆ώρα, Προσκλήσεις και άλλες ∆ωρεές
Σχετικά µε τυχόν δώρα, δωρεές, φιλοδωρήµατα ή προσφορές µε τη µορφή δώρων
εξασφαλίζουµε αυστηρά και µέσω διαδικασιών, ότι δεν προκύπτει καµία περίπτωση
κακοήθειας ή ανάρµοστης συµπεριφοράς. Απαγορεύεται αυστηρά η αποδοχή δώρων και
δωρεών που µπορούν να αµφισβητήσουν την ακεραιότητά µας ή να φαίνεται ότι επηρεάζουν
τις επαγγελµατικές µας αποφάσεις.
Συµµόρφωση
Συµµορφωνόµαστε µε τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας
καθώς και µε τα σχετικά προβλεπόµενα πρότυπα και αρχές. Όλοι οι εργαζόµενοι,
υπάλληλοι, διευθυντές αλλά και άλλα πρόσωπα που ενεργούν εκ µέρους της ΟΛΘ Α.Ε.
αναµένεται να συµµορφώνονται µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και τους κανόνες και να
τηρούν τους επιβαλλόµενους περιορισµούς. Όλοι οι εργαζόµενοι είµαστε προσωπικά
υπεύθυνοι για την τήρηση του νόµου και του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της ΟΛΘ
Α.Ε. Σε περίπτωση ύπαρξης αντίθεσης µεταξύ του νόµου και των αρχών που περιέχονται
στον παρόντα Κώδικα, ο νόµος υπερισχύει.
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Αποφυγή διακρίσεων
Με τον όρο διακρίσεις, εννοούµε οποιαδήποτε έµµεση ή άµεση ενέργεια που αφορά στην
εκπαίδευση, εργασία, προαγωγή, επαγγελµατική απασχόληση η οποία στερεί τη δυνατότητα
της ίσης µεταχείρισης.
Η ΟΛΘ Α.Ε. προσλαµβάνει, αξιολογεί και διοικεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται
διακρίσεις οι οποίες σχετίζονται µε τη φυλή, το γένος, τη θρησκεία, την ηλικία, ενδεχόµενη
αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισµό, την εθνικότητα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, το
συνδικαλισµό, την κοινωνική ή την εθνική προέλευση. Η ΟΛΘ Α.Ε. δεσµεύεται να
διευκολύνει την επαγγελµατική ένταξη των ατόµων που ανήκουν σε ευάλωτες
επαγγελµατικά οµάδες όπως είναι οι νέοι και άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Παρενόχληση
Στην ΟΛΘ Α.Ε. αποτελεί βασική αρχή ο σεβασµός και η αξιοπρέπεια των υπαλλήλων και
στελεχών. ∆εν γίνεται δεκτή καµία συµπεριφορά και καµία ενέργεια παρενόχλησης ή
εκφοβισµού. Επίσης, η εταιρεία προωθεί το κατάλληλο περιβάλλον χωρίς καµία µορφή και
πράξη σεξουαλικής παρενόχλησης.
Καταγγελία Παραβιάσεων
Όλοι οι εργαζόµενοι έχουν το δικαίωµα να αναφέρουν στους προϊσταµένους τους
περιπτώσεις όπου φαίνεται ότι παραβιάζεται το περιεχόµενο του Κώδικα Ηθικής &
∆εοντολογίας. Οι ∆ιευθυντές και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να
απευθυνθούν άµεσα στην Επιτροπή Ελέγχου, σε περίπτωση παραβίασης του Κώδικα. Η
παραπάνω γνωστοποίηση µπορεί επίσης να γίνει ανώνυµα, σε συµφωνία µε τις ισχύουσες
πολιτικές και διαδικασίες. Η Επιτροπή Ελέγχου λαµβάνει όλες τις αναφορές που σχετίζονται
µε παραβιάσεις του παρόντα Κώδικα. Τα πρόσωπα που αναφέρουν τις παραβιάσεις καλή τη
πίστη δε θα υπόκεινται σε οποιουδήποτε είδους αντίποινα. Οι αναφορές θα εξετάζονται, και
όπου απαιτείται θα αναλαµβάνονται διορθωτικές και κατασταλτικές ενέργειες.
Παρακολούθηση και Τροποποιήσεις του Κώδικα
Ο Κώδικας αποτελεί ένα έγγραφο θεµελιώδους σηµασίας για την ΟΛΘ Α.Ε. Η εφαρµογή των
αρχών του αποτελεί υποχρέωση όλων µας, γιατί προασπίζει τα συµφέροντα της ∆ιοίκησης,
του Προσωπικού, των Μετόχων και του κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον, συµβάλλει στην
εύρυθµη λειτουργία και εξασφαλίζει την αξιοπιστία και την καλή φήµη της ΟΛΘ Α.Ε.
Κάθε επιχειρησιακή µονάδα είναι υπεύθυνη για τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του Κώδικα
Ηθικής & ∆εοντολογίας όπως και των λοιπών εσωτερικών κανονισµών εντός της περιοχής
ευθύνης της. Βεβαίως, ο Κώδικας δεν µπορεί να καλύψει κάθε ειδική περίπτωση που
ενδέχεται να προκύψει. Για τις περιπτώσεις αυτές, οφείλουµε όλοι µας να λειτουργούµε
σύµφωνα µε το πνεύµα του Κώδικα σε συνδυασµό µε την προσωπική µας κρίση και τα
πρότυπα ηθικής που τηρούνται από έντιµα άτοµα.
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Ο εσωτερικός έλεγχος έχει το απεριόριστο δικαίωµα της λήψης πληροφοριών και
διεξαγωγής ελέγχων εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τις νοµικές διατάξεις και τις
εργασιακές συµφωνίες. Ο Κώδικας Ηθικής και ∆εοντολογίας επικυρώθηκε από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε και µπορεί να τροποποιηθεί ή ακυρωθεί µόνο από αυτό.
Ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή ακυρώσεις γνωστοποιούνται ανάλογα.
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