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Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο George Burns
Εκτιμούμε την ακεραιότητα - που σημαίνει ότι είμαστε ειλικρινείς και κάνουμε το σωστό. Αυτή η βασική αξία 
είναι θεμελιώδης για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Αναλαμβάνουμε 
την ευθύνη των ηθικών αποφάσεων στην καθημερινή μας εργασία και στη συμπεριφορά μας. Να ξέρετε ότι 
αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη και περιμένω να την αναλάβετε και εσείς.

Ο	Κώδικας	Δεοντολογίας	και	Επιχειρηματικής	Συμπεριφοράς	μας	
(ο	«Κώδικας»),	μαζί	με	την	Πολιτική	μας	κατά	της	Δωροδοκίας	
και	της	Διαφθοράς	(«Πολιτική	ABC»),	διευκρινίζουν	τι	είναι	
αποδεκτό	και	τι	όχι.	Κάθε	φορά	που	κάτι	έρχεται	σε	αντίθεση	με	
την	αξία	μας	για	ακεραιότητα,	προσδοκούμε	από	τους	ανθρώπους	
μας	να	μιλήσουν.	Αυτό	συνδέεται	με	μια	άλλη	βασική	αξία	στην	
Eldorado	-	το	θάρρος.	Η	δεοντολογία	είναι	κάτι	περισσότερο	από	
ένα	σύνολο	κανόνων.	Πρόκειται	για	επικοινωνία	με	ειλικρίνεια	
και	για	να	κάνουμε	το	σωστό,	ακόμη	και	όταν	φαίνεται	επικίνδυνο.	
Η	δεοντολογική	συμπεριφορά	περιλαμβάνει	την	αποφυγή	
πραγματικών	ή	φαινομενικών	συγκρούσεων	συμφερόντων	μεταξύ	
των	προσωπικών	και	επαγγελματικών	σας	σχέσεων	–	και	την	
δυνατότητα	να	μπορείτε	να	μιλήσετε	ελευθερα	όταν	παρατηρείτε	
τετόιες	περιπτώσεις.

Πιστεύω	ακράδαντα	ότι	οι	πιο	βιώσιμες	εταιρείες	είναι	βασικά	
οι	ηθικές	εταιρείες.	Ώς	ηθικός	εργοδότης,	δεσμευόμαστε	να	
παρέχουμε	ένα	ασφαλές	περιβάλλον	εργασίας	με	σεβασμό	
για	όλους	τους	ανθρώπους	μας.	Έχουμε	μηδενική	ανοχή	για	
διακρίσεις,	παρενοχλήσεις	ή	κακοποίηση	οποιουδήποτε	
είδους	στον	χώρο	εργασίας,	όπως	περιγράφεται	περαιτέρω	
στην	Πολιτική	Διατήρησης	Σεβασμού	στον	Χωρο	Εργασίας.	
Διαβάζοντας	και	τηρώντας	αυτόν	τον	Κώδικα	στις	καθημερινές	μας	
αλληλεπιδράσεις,	καθένας	μας	συμβάλλει	στη	φήμη	της	Eldorado	
ως	ηθικός	εργοδότης	και	σημαντικός	κοινωνικός	εταίρος	σε	
πολλές	κοινότητες	όπου	δραστηριοποιούμαστε	σε	όλο	τον	κόσμο.

Αφιερώστε	χρόνο	για	να	διαβάσετε	τον	Κώδικα	και	να	
αναλογιστείτε	τις	δικές	σας	ηθικές	συμπεριφορές	και	ενέργειες.
Εάν	έχετε	οποιεσδήποτε	απορίες	σχετικά	με	τον	Κώδικα,	μπορείτε	
να	ζητήσετε	συμβουλές	από	τα	άτομα	που	αναφέρονται	στο	παρόν	
έγγραφο.	Αν	αντιληφθείτε	καταστάσεις	ή	συνθήκες	που	πιστεύετε	
ότι	μπορεί	να	παραβιάζουν	τον	Κώδικα,	μιλήστε.	Μιλήστε	στον	
διευθυντή	σας,	καταγράψτε	το	περιστατικό	μέσω	της	γραμμής	
επικοινωνίας	Καταγγελλιων	της	Eldorado	ή	χρησιμοποιήστε	τα	
μέσα	που	προσδιορίζονται	σε	αυτόν	τον	Κώδικα.	Μπορείτε	να	
είστε	σίγουροι	ότι	δεν	θα	αντιμετωπίσετε	αντίποινα	οποιουδήποτε	
είδους	για	καλόπιστες	αναφορές.

Ο	καθένας	μας	διαδραματίζει	ουσιαστικό	ρόλο	στη	διατήρηση	μιας	
κουλτούρας	ακεραιότητας	σε	όλη	την	Eldorado.

George Burns 
Πρόεδρος	&	Διευθύνων	Σύμβουλος

Αξίες
Θάρρος
Ενστερνιζόμαστε το 
άγνωστο και 
αντιμετωπίζουμε τις 
προκλήσεις απευθείας

Συνεργασία
Πετυχαίνουμε μαζί

Καθοδήγηση
∆ιατηρούμε σθεναρή στάση 
απέναντι στις αντιξοότητες, 

παραμένοντας αφοσιωμένοι στην 
υλοποίηση των υποσχέσεών μας

Ακεραιότητα
Είμαστε ειλικρινείς και 

κάνουμε το σωστό πράγμα

Ευελιξία
Συνεχώς αξιολογούμε, προσαρμόζουμε 
και πλοηγούμαστε για να βρούμε λύσεις
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Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς μας
Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς της Eldorado ισχύει για εσάς, και όποιον εκτελεί 
εργασίες για την Eldorado, τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες («Eldorado»). Περιγράφει τις 
προσδοκίες μας για δεοντολογική συμπεριφορά σε όλες τις καταστάσεις και την πραγματοποίηση επιλογών που 
συμφωνούν με τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας και επαγγελματικής συμπεριφοράς.
Οι όροι του Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και των άλλων πολιτικών που αναφέρονται 
στον Κώδικα (συλλήβδην, ο «Κώδικας»), συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης σας για την αναφορά πιθανών 
παραβιάσεων, υπόκεινται σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία 
της Eldorado. Εάν αυτός ο Κώδικας έρχεται σε σύγκρουση με οποιουσδήποτε εν ισχύ νόμους, οι νόμοι έχουν 
προτεραιότητα.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΠΑΡΏΝ ΚΏΔΙΚΑΣ;

Αυτός	ο	Κώδικας	ισχύει	για	όλους	τους	υπαλλήλους,	τους	
διευθυντές	και	τα	στελέχη	της	Eldorado.	Ισχύει,	επίσης,	και	για	
όποιον	ασκεί	δραστηριότητες	για	λογαριασμό	της	Eldorado,	όπως	
οι	εργολάβοι	και	οι	προμηθευτές	μας.	Όλοι	όσοι	υποκεινται	στον	
Κώδικα,	αναφέρονται	σε	αυτόν	ως	«εσείς».

Παρέχουμε	ένα	αντίγραφο	του	Κώδικα	σε	όλους	όσους	εργάζονται	
για	ή	με	την	Eldorado.	Κάθε	χρόνο,	πρέπει	να	συμβουλεύεστε	
τον	Κώδικα	και	τα	μέλη	του	Δ.Σ.,	τα	στελέχη	και	οι	διευθυντές	
χωρών	που	είναι	υπεύθυνοι	για	την	εποπτεία	υπαλλήλων	σε	ξένες	
δικαιοδοσίες	όπου	δραστηριοποιούμαστε,	πρέπει	να	υπογράφουν	
μια	προσωπική	δήλωση	(που	ονομάζεται	Πιστοποιητικό	
Συμμόρφωσης)	που	να	λέει	ότι	τα	εν	λόγω	άτομα	κατανοούν	τον	
Κώδικα	και	θα	τον	τηρήσουν.

Για	ειδικά	θέματα	ο	διευθυντής	ή	ο	προϊστάμενός	σας	μπορεί	να	σας	
παρέχει	εξηγήσεις.	και	οι	ίδιοι	είναι	υπεύθυνοι	να	επιβεβαιώσουν	
ότι	έχετε	ακούσει	και	κατανοήσει	τις	πληροφορίες	στον	Κώδικα.

Υπενθυμίζεται	ότι	υπάρχει	αυξημένη	ευθύνη	για	τα	μέλη	του	
Διοικητικού	Συμβουλίου	και	για	τους	διευθυντές.	Αυτές	οι	
απαιτήσεις	αναφέρονται	στους	Όρους	Αναφοράς	του	Διοικητικού	
Συμβουλίου,	που	διατίθενται	στον	ιστότοπό	μας.

ΠΟΙΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΏΔΙΚΑ;

Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Eldorado	δημιούργησε	τα	πρότυπα	
επιχειρηματικής	και	προσωπικής	συμπεριφοράς	που	περιγράφονται	
σε	αυτόν	τον	Κώδικα,	για	να	παρέχει	σαφείς	οδηγίες	και	
προσδοκίες	για	όλους	τους	υπαλλήλους	της	Eldorado	και	άλλους	
που	εργάζονται	για	την	Eldorado.

Ο	Πρόεδρος	της	Επιτροπής	Ελέγχου	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	
και	ο	Εκτελεστικός	Αντιπρόεδρός	μας	και	ο	Γενικός	Νομικός	
Σύμβουλος	θα	παρακολουθούν	τη	συμμόρφωση	με	τον	Κώδικα.	
Με αυτήν	την	ιδιότητα,	αναφέρονται	απευθείας	στην	Επιτροπή	
Ελέγχου	και	στο	Διοικητικό	Συμβούλιο.

ΕΧΕΤΕ ΕΡΏΤΗΣΕΙΣ;

Μπορεί	να	έχετε	ερωτήσεις	σχετικά	με	τον	παρόντα	Κώδικα	
ή	μια	συγκεκριμένη	κατάσταση	που	έχετε	αντιμετωπίσει.	Σας	
προτείνουμε	να	συζητήσετε	με	τον	διευθυντή	ή	τον	προϊστάμενό	
σας	οποιαδήποτε	ζητήματα,	χωρίς	φόβο	αντιποίνων.

Μπορείτε	επίσης	να	συζητήσετε	τις	ερωτήσεις	ή	τις	ανησυχίες	
σας	σχετικά	με	αυτόν	τον	Κώδικα,	ή	οποιαδήποτε	άλλη	εφαρμοστέα	
επιχειρηματική	πρακτική,	με	τον	Εκτελεστικό	Αντιπρόεδρό	μας	
και	το	Γενικό	Νομικό	Σύμβουλο	ή	οποιοδήποτε	άλλο	μέλος	της	
Ομάδας	Νομικών	Υποθέσεων	και	Συμμόρφωσης	της	Eldorado,	
χρησιμοποιώντας	τα	στοιχεία	επικοινωνίας	που	αναφέρονται	στην	
ενότητα	Επαφές	Αναφοράς	παρακάτω.

Εάν	γνωρίζετε	ότι	κάποιος	παραβιάζει	τον	παρόντα	Κώδικα,	πρέπει	
να	αναφέρετε	αυτό	το	παράπτωμα.	Δείτε	την	ενότητα	Πώς	να	
αναφέρετε	μια	υποψία	παράβασης	του	Κώδικα	για	περισσότερες	
πληροφορίες.

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ;

Αφιερώστε	χρόνο	για	να	διαβάσετε	τον	παρόντα	Κώδικα	
προσεκτικά.	Αφού	διαβάσετε	το	έγγραφο,	υπογράψτε	το	
Πιστοποιητικό	Συμμόρφωσης	στη	σελίδα	16,	για	να	δηλώσετε	
ότι	συμφωνείτε	να	τηρείτε	τα	πρότυπα	που	περιγράφονται	
στον Κώδικα.

https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_downloads/2022/05-10/Board-of-Directors-ToR.pdf
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Συμμορφωνόμαστε με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς
Η Eldorado διαθέτει επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και καθεμία απ’ αυτές τις επιχειρήσεις υπόκειται στους 
νόμους και τους κανονισμούς της εκάστοτε δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποπιείται . Συμμορφωνόμαστε, 
επίσης, με τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια, τις πρακτικές στον χώρο 
εργασίας και την περιβαλλοντική διαχείριση.

Εκτός	από	τη	συμμόρφωση	με	τον	παρόντα	Κώδικα,	θα	πρέπει	
επίσης	να	συμμορφώνεστε	με	όλους	τους	νόμους	και	τους	
κρατικούς	κανονισμούς	που	ισχύουν	για	τον	ρόλο	σας	στην	
Eldorado.	Εάν	παραβείτε	τους	νόμους,	εσείς	ή/και	η	Eldorado	
μπορεί να	υποστείτε	ποινικές	ή	αστικές	κυρώσεις.

Εάν	σε	οποιαδήποτε	στιγμή	δεν	είστε	βέβαιοι	σχετικά	με	την	
εφαρμογή	ή	την	ερμηνεία	ενός	νόμου,	κανονισμού	ή	πολιτικής,	
θα	πρέπει	να	συμβουλευτείτε	τον	διευθυντή	ή	τον	προϊστάμενό	
σας	ή	να	ζητήσετε	τη	γνώμη	της	Ομάδας	Νομικών	Υποθέσεων	και	
Συμμόρφωσης	της	Eldorado.

Ε&Α
Ερ.: Ορισμένες από τις πολιτικές του παρόντος Κώδικα (όπως αυτές που αφορούν στη δωροδοκία ή τις πρακτικές κατά των 
διακρίσεων στον χώρο εργασίας) είναι πιο αυστηρές από τους νόμους της χώρας στην οποία εργάζομαι. Πρέπει να ακολουθήσω 
τον Κώδικα και τις πολιτικές της Eldorado ή μπορώ απλώς να ακολουθήσω τον νόμο στη χώρα μου;

Aπ.:	Σε	αυτήν	την	περίπτωση,	πρέπει	να	ακολουθήσετε	τον	παρόντα	Κώδικα	και	τις	πολιτικές	της	Eldorado.	Η	Eldorado	λειτουργεί	με	
τις	πιο	αυστηρές	πρακτικές	που	περιγράφονται	στους	νόμους	ή	στον	Κώδικα.	Αυτό	σημαίνει	ότι	εάν	οι	νόμοι	είναι	αυστηρότεροι	από	
ό,τι	έχουμε	περιγράψει	σε	αυτόν	τον	Κώδικα,	θα	πρέπει	να	ακολουθήσετε	τους	νόμους.	Εάν	ο	Κώδικας	είναι	πιο	αυστηρός	από	τον	
νόμο,	πρέπει	να	ακολουθήσετε	τον	Κώδικα.
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Ενεργούμε με Εντιμότητα και Ακεραιότητα
Ενεργούμε δίκαια, με εντιμότητα, ακεραιότητα και ευθύνη σε όλες τις σχέσεις μας. Όπως ορίζεται στην Πολιτική 
ABC μας, μία πράξη δωροδοκίας ή διαφθοράς – για παράδειγμα, ανταλλαγή δώρων ή χρημάτων για την εξασφάλιση 
οφέλους για την Eldorado ή τον εαυτό σας, όπως ένα συμβόλαιο ή μια ευνοϊκή κυβερνητική ενέργεια – παραβιάζει 
τον Κώδικά μας και την Πολιτική ABC και μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές κυρώσεις κατά των 
εμπλεκομένων και της εταιρείας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΏΡΟΔΟΚΙΑΣ; 

Μερικά	παραδείγματα	δωροδοκίας	και	διαφθοράς	περιλαμβάνουν	
την	προσφορά,	την	υπόσχεση,	την	πληρωμή	ή	την	εξουσιοδότηση	
οποιασδήποτε	πληρωμής	ή	αντικειμένου	αξίας	σε	οποιοδήποτε	
πρόσωπο,	απευθείας	ή	έμμεσα	μέσω	ενός	τρίτου	ή	προς	ένα	τρίτο	
μέρος	(π.χ.	εκπρόσωπο	της	κυβέρνησης,	εργατικό	σωματείο,	
πελάτη	ή	προμηθευτή),	με	σκοπό	ή	σε	αντάλλαγμα	για:

•	Την	ενέργεια	ή	την	παράλειψη	ενέργειας	ενός	ατόμου,	κατά	
παράβαση	νομικού	καθήκοντος	(π.χ.	πληρωμή	από	υπάλληλο	της	
Eldorado	σε	έναν	κρατικό	επιθεωρητή	για	να	παραβλέψει	μια	
παράβαση	υγείας	ή	ασφάλειας)·	

•	Την	κατάχρηση	ή	ανάρμοστη	μεταχείριση	της	θέσης	ενός	ατόμου	
(π.χ.	ένας	υπάλληλος	της	Eldorado	λαμβάνει	μια	μυστική	πληρωμή	
από	έναν	προμηθευτή	με	αντάλλαγμα	να	προσφέρει	η	Eldorado	
εργασίες	σε	αυτόν	τον	προμηθευτή)·	

•	 Εξασφάλιση	ή	διατήρηση	πλεονεκτήματος	ή	οφέλους	
(συμπεριλαμβανομένης	οποιασδήποτε	άδειας,	σύμβασης	ή	
παραχώρησης)	για	την	Eldorado	ή	για	οποιονδήποτε	από	τους	
εκπροσώπους,	προμηθευτές	ή	αντιπροσώπους	της	(π.χ.	πληρωμή	
σε	κρατικό	αξιωματούχο	για	την	έκδοση	περιβαλλοντικής	άδειας)	ή

•	Παρότρυνση	ενός	δημόσιου	λειτουργού	να	εκτελέσει	μια	
δραστηριότητα	πιο	γρήγορα	ή	να	την	αποφύγει	(π.χ.	η	προσφορά	
ενός	δώρου	σε	έναν	φορολογικό	επιθεωρητή	για	να	επεξεργαστεί	
μια	φορολογική	δήλωση	της	Eldorado).

Οι	ορισμοί	του	«δημόσιου	λειτουργού»	και	της	«δωροδοκίας»	είναι	
πολύ	ευρείς.	Αν	έχετε	ερωτήσεις	σχετικά	με	αυτούς	τους	ορισμούς	
ή	το	πεδίο	εφαρμογής	του	Κώδικα,	συμβουλευτείτε	τον	Γενικό	
Νομικό	Σύμβουλο	της	Eldorado.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΏΡΟΔΟΚΙΑΣ;

Για	να	τηρήσουμε	τη	δέσμευση	της	Eldorado	για	ακεραιότητα	και	
εντιμότητα,	θα	πρέπει	πάντοτε	να:

•	περιορίζουμε	τα	έξοδα	μάρκετινγκ	και	ψυχαγωγίας	πελατών	σε	
αυτά	που	είναι	αναγκαία,	υπαγορεύονται	από	σύνεση,	σχετίζονται	
με	την	εργασία	μας	και	παραμένουν	συνεπή	με	την	Πολιτική	ABC,

•	Συμβουλευόμαστε	τον	Εκτελεστικό	Αντιπρόεδρο	και	τον	
Γενικό	Νομικό	Σύμβουλο	της	Εταιρείας	πριν	προσφέρουμε	
ή παράσχουμε	οποιοδήποτε	δώρο,	ψυχαγωγία	ή	άλλο	όφελος	
σε έναν	δημόσιο	λειτουργό.

•	Χρησιμοποιούμε	ξεκάθαρη	επικοινωνία	στις	συμβάσεις,	
στα έγγραφα	μάρκετινγκ	και	γνωστοποιήσεων	και	σε	άλλες	
δημόσιες	δηλώσεις.

•	Εξασφαλίζουμε	πλήρη	και	ακριβή	γνωστοποίηση	στις	εκθέσεις	
για	όλες	τις	οικονομικές	πληροφορίες.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΏΡΑ;

•	Δεν	επιτρέπεται	ποτέ	να	προσφέρετε	ή	να	λαμβάνετε	μετρητά	
ως δώρο.

•	Η	αποδοχή	δώρων	(εκτός	των	μετρητών)	ή	η	προσφορά	τους	σε	
πελάτες,	προμηθευτές	και	άλλους,	επιτρέπεται	σε	περιορισμένες	
περιστάσεις,	όπως	περιγράφεται	στην	Πολιτική	ABC.

•	Δεν	επιτρέπεται	να	προσφέρετε	ή	να	λάβετε	ένα	δώρο,	
φιλοδωρήματα	ή	ψυχαγωγία	που	μπορεί	ή	θα	μπορούσε	να	
θεωρηθεί	ότι	επηρεάζουν	αθέμιτα	μια	επιχειρηματική	σχέση.

•	Οποιοδήποτε	δώρο	προσφέρεται	ή	λαμβάνεται	θα	πρέπει	να	είναι	
εύλογο	τόσο	στη	συχνότητα	όσο	και	στην	αξία,	δεδομένων	των	
περιστάσεων.	Ένα	δώρο	το	οποίο	μπορεί	εύλογα	να	εκληφθεί	
ως	απόπειρα	δημιουργίας	υποχρέωσης	ή	δέσμευσης	για	τον	
παραλήπτη	είναι	ακατάλληλο.

•	Οι	επιχειρηματικές	δραστηριότητες	ψυχαγωγίας	πρέπει	επίσης	
να	είναι	εύλογες	σε	συχνότητα	και	αξία	και	να	παρέχονται	χωρίς	
προσδοκία	λήψης	άμεσου	ή	έμμεσου	πλεονεκτήματος	ή	οφέλους	
οποιουδήποτε	είδους,	είτε	επιχειρηματικού	είτε	προσωπικού.

•	Τα	δώρα	πρέπει	να	είναι	σωστά	τεκμηριωμένα	και	
καταγεγραμμένα	στα	οικονομικά	μας	αρχεία.

•	Δεν	πρέπει	να	προσφέρετε	ένα	δώρο,	ψυχαγωγία	ή	άλλο	όφελος	
εάν	πιστεύετε	ότι	κάτι	τέτοιο	θα	παραβίαζε	την	Πολιτική	ABC 
ή οποιονδήποτε	νόμο,	χωρίς	προηγουμένως	να	συμβουλευτείτε	
τον	Εκτελεστικό	Αντιπρόεδρο	και	τον	Γενικό	Νομικό	Σύμβουλο	
της	Eldorado.		

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΙΛΑΝΘΡΏΠΙΚΕΣ ΔΏΡΕΕΣ;

Η	Eldorado	εργάζεται	σκληρά	για	να	εξασφαλίσει	ένα	θετικό	
αποτύπωμα	στις	κοινωνίες	που	δραστηριοποιούμαστε.	
Οι	επενδύσεις	μας	στους	οργανισμούς	της	κοινότητας	
συνεισφέρουν	ουσιαστικά	στην	βελτίωση	της	υποδομής	και	στα	
επίπεδα	της	εκπαίδευσης	και	της	υγείας	των	κοινοτήτων	που	
δραστηριοποιούμαστε.	

Αν	και	κάνουμε	τακτικά	χορηγίες	σε	φιλανθρωπικούς	οργανισμούς,	
δεν	καταβάλλουμε	εισφορές	σε	φιλανθρωπικά	ιδρύματα	ή	άλλους	
οργανισμούς,	άμεσα	ή	έμμεσα,	που	θα	παρείχαν	προσωπικό	όφελος	
για	έναν	κρατικό	λειτουργό	ή	ιδιώτη.

https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_multimedia/ABC-Policy_2022-FINAL_GR.pdf
https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_multimedia/ABC-Policy_2022-FINAL_GR.pdf
https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_multimedia/ABC-Policy_2022-FINAL_GR.pdf
https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_multimedia/ABC-Policy_2022-FINAL_GR.pdf
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ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ;

Η	Eldorado	μπορεί	περιστασιακά	να	κάνει	περιορισμένες	πολιτικές	
δωρεές	στις	δικαιοδοσίες	όπου	εργαζόμαστε	και	όπου	είναι	νόμιμο	
και	σκόπιμο	να	γίνει	κάτι	τέτοιο.	Ο	Διευθύνων	Σύμβουλος	πρέπει	
να	εγκρίνει	όλες	τις	πολιτικές	δωρεές.

Αναγνωρίζουμε	και	υποστηρίζουμε	το	δικαίωμα	των	ατόμων	
να συμμετέχουν	σε	νόμιμες	πολιτικές	δραστηριότητες.	Ώστόσο,	
αυτές	οι	δραστηριότητες	δεν	πρέπει	να	διεξάγονται	την	
ώρα	της	εργασίας	στην	Eldorado,	ούτε	να	περιλαμβάνουν	τη	
χρήση	οποιωνδήποτε	πόρων	της	Εταιρείας.	Τα	άτομα	δεν	θα	
αποζημιώνονται	για	προσωπικές	πολιτικές	συνεισφορές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ελέγξτε	την	Πολιτική	ABC	προσεκτικά	για	περισσότερες	
πληροφορίες	σχετικά	με	αυτό	το	θέμα.

Αν	έχετε	οποιεσδήποτε	ερωτήσεις	σχετικά	με	το	εάν	ένα	δώρο	ή	
δαπάνη	επιτρέπεται	για	έναν	μη	δημόσιο	λειτουργό	σύμφωνα	με	τον	
Κώδικα	και	την	Πολιτική	ABC,	επικοινωνήστε	με	τον	Εκτελεστικό	
Αντιπρόεδρο	και	τον	Γενικό	νομικό	Σύμβουλό	μας	ή	οποιοδήποτε	
άλλο	μέλος	της	Ομάδας	Νομικών	Υποθέσεων	και	Συμμόρφωσης.

Ε&Α
Ερ.: Η προσφορά δώρων είναι μέρος της τοπικής 
κουλτούρας και αναμενόμενης πρακτικής/πρωτοκόλλου 
κατά τη διάρκεια των συσκέψεων. Εάν προσφέρω ή λάβω 
ένα δώρο κατά τη συνάντησή μου με κρατικούς λειτουργούς 
ή προμηθευτές, θα θεωρηθεί αυτό ως δωροδοκία;

Aπ.:	Λόγω	των	αυστηρών	κανόνων	σχετικά	με	την	προσφορά	
παροχών	σε	δημόσιους	λειτουργούς,	δεν	πρέπει	ποτέ	
να	προσφέρετε	οποιοδήποτε	δώρο,	ψυχαγωγία	ή	άλλο	
όφελος	χωρίς	πρώτα	να	συμβουλευτείτε	τον	Εκτελεστικό	
Αντιπρόεδρο	και	τον	Γενικό	Νομικό	Σύμβουλο	της	Eldorado.

Ερ.: Προσκαλούμαι συχνά σε αθλητικές εκδηλώσεις 
και σε εξόδους για δείπνο από τους συνεργάτες ή τους 
προμηθευτές μας. Επιτρέπεται να αποδέχομαι αυτές 
τις προσκλήσεις;

Aπ.:	Μπορείτε	να	αποδεχτείτε	προσκλήσεις	εάν	οι	
προσκλήσεις	αφορούν	επαγγελματικές	εκδηλώσεις	και	εάν	
συμμορφώνονται	με	την	Πολιτική	ABC	.	Μια	καλή	ερώτηση	
που	πρέπει	να	κάνετε	στον	εαυτό	σας	είναι,	«Θα	θεωρούσε	
ένας	αμερόληπτος	τρίτος	αυτό	το	δείπνο	ή	την	εκδήλωση	
κατάλληλη;»	Εάν	δεν	είστε	βέβαιοι	για	το	εάν	η	αποδοχή	
της	πρόσκλησης	είναι	κατάλληλη,	μιλήστε	με	τον	διευθυντή	
ή	τον	προϊστάμενό	σας	ή	ένα	μέλος	της	Ομάδας	Νομικών	
Υποθέσεων	και	Συμμόρφωσης.

https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_multimedia/ABC-Policy_2022-FINAL_GR.pdf
https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_multimedia/ABC-Policy_2022-FINAL_GR.pdf
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Δηλώνουμε όλες τις συγκρούσεις συμφερόντων
Μια σύγκρουση συμφερόντων είναι μια κατάσταση στην οποία υφίσταται μια πραγματική ή αντιληπτή 
«αλληλοκάλυψη» μεταξύ των δικών σας συμφερόντων και εκείνων της Eldorado. Ακόμα κι αν νομίζετε 
ότι μπορείτε να διαχωρίσετε τα προσωπικά σας συμφέροντα από την κατάσταση και τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, αυτό εξακολουθεί να αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων, επειδή θα μπορούσε να υπάρχει 
η αντίληψη ότι επηρεάζεστε από τα προσωπικά σας συμφέροντα.
Πρέπει να αποφεύγετε όλες τις καταστάσεις όπου υφίσταται πραγματική ή αντιληπτή σύγκρουση συμφερόντων.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΏΝ; 

Δείτε	εδώ	μερικά	παραδείγματα	από	καταστάσεις	όπου	θα	
μπορούσε	να	υφίσταται	πραγματική	ή	αντιληπτή	σύγκρουση	
συμφερόντων:

•	Προσλαμβάνετε	έναν	εργολάβο	ή	προμηθευτή	για	την	Eldorado	
και	ένα	μέλος	της	οικογένειάς	σας	ή	του	οικιακού	περιβάλλοντός	
σας	εργάζεται	για	τον	εργολάβο	ή	τον	προμηθευτή.	Αυτό	μπορεί	
να	περιλαμβάνει	έναν	σύζυγο,	ένα	παιδί,	έναν	γονέα,	έναν	αδελφό	
ή	άλλο	άτομο	που	μένει	στο	σπίτι	σας,	ανεξάρτητα	από	το	αν	είναι	
νόμιμος	συγγενής	σας.

•	Είστε	απασχολούμενος	ή	ενεργείτε	ως	σύμβουλος	για	
μια επιχείρηση	που	πουλά	προϊόντα	ή	παρέχει	υπηρεσίες	
σην Eldorado.

•	Είστε	μέτοχος	ενός	μέρους	μιας	εταιρείας	που	συναλλάσσεται	
με την	Eldorado.

•	Χρησιμοποιείτε	εταιρικά	περιουσιακά	στοιχεία	ή	πληροφορίες	
της	Eldorado	ή	τη	θέση	σας	στην	εταιρεία	για	προσωπικό	όφελος.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΏ ΕΑΝ ΠΙΣΤΕΥΏ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΏΝ;

Πρέπει	πάντα	να	μοιράζεστε	οποιαδήποτε	ζητήματα	σας	
απασχολούν	σχετικά	με	μια	πραγματική	ή	αντιληπτή	σύγκρουση	
συμφερόντων.	Αν	πιστεύετε	ότι	μπορεί	να	υφίσταται	σύγκρουση	
συμφερόντων,	επικοινωνήστε	με	τον	Εκτελεστικό	Αντιπρόεδρο	
και	τον	Γενικό	Νομικό	Σύμβουλο	ή	οποιοδήποτε	μέλος	της	Ομάδας	
Νομικών	Υποθέσεων	και	Συμμόρφωσης.	Θα	σας	βοηθήσουν	να	
προσδιορίσετε	εάν	υφίσταται	σύγκρουση	συμφερόντων	και	θα	σας	
ενημερώσουν	για	την	καλύτερη	πορεία	ενεργειών.

 

Ε&Α
Ερ.: Έχω κληθεί να εργαστώ σε ένα μικρό έργο ως 
σύμβουλος με μια άλλη μεταλλευτική εταιρεία που 
δραστηριοποιείται σε μια χώρα όπου η Eldorado δεν 
έχει οιεσδήποτε εργασίες. Αποτελεί αυτό σύγκρουση 
συμφερόντων;

Aπ.:	Ναι,	αυτή	είναι	σύγκρουση	συμφερόντων.	
Ώς υπάλληλος	της	Eldorado,	δεν	σας	επιτρέπεται	να	
παρέχετε	συμβουλευτικές	υπηρεσίες	για	άλλες	εταιρείες.

Ερ.: Υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, εάν διατηρώ 
προσωπική σχέση με κάποιον υφιστάμενό μου;

Aπ.:	Ναι,	αυτή	είναι	σύγκρουση	συμφερόντων.	Θα	πρέπει	να	
γνωστοποιήσετε	τη	σχέση	σας	στον	άμεσο	προϊστάμενό	σας.	
Παρά	το	γεγονός	ότι	η	σχέση	σας	είναι	ιδιωτική	υπόθεση,	για	
την	αποφυγή	ισχυρισμών	ευνοιοκρατίας,	ο	προϊστάμενός	σας	
μπορεί	να	συστήσει	την	προσαρμογή	της	επαγγελματικής	
ή εποπτικής	σχέσης	μεταξύ	σας.
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Προστατεύουμε τις εμπιστευτικές πληροφορίες
Στο πλαίσιο της εργασίας σας με την Eldorado, ενδέχεται να σας δοθούν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με 
την εταιρεία μας, τις επιχειρήσεις της και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες 
αποτελούν δικά μας περιουσιακά στοιχεία, ή περιουσιακά στοιχεία των επιχειρηματικών μας συνεργατών, και σε 
πολλές περιπτώσεις έχουν αναπτυχθεί με μεγάλο κόστος. 

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνουν πληροφορίες που 
δεν είναι νόμιμα διαθέσιμες στο κοινό, όπως: 

• τεχνικές ή επιστημονικές πληροφορίες ή εκθέσεις·
• σχέδια επιχειρήσεων ή μάρκετινγκ, ή προβλέψεις·
• κέρδη και άλλα εσωτερικά οικονομικά δεδομένα·
• προσωπικές πληροφορίες· και
• άλλες μη δημόσιες πληροφορίες.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Αν έχετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες, προσδοκούμε 
ότι θα χρησιμοποιήσετε τις εμπιστευτικές μας πληροφορίες 
μόνο για αιτιολογημένους επιχειρηματικούς σκοπούς και όχι για 
προσωπικό όφελος.

Προσδοκούμε επίσης ότι θα λάβετε όλα τα εύλογα μέτρα για να 
προστατεύσετε τις εμπιστευτικές πληροφορίες και να αποτρέψετε 
την απώλεια της εμπιστευτικότητας.

Δεν σας επιτρέπεται να:

• συζητάτε εμπιστευτικές πληροφορίες με ή παρουσία 
οποιωνδήποτε μη εξουσιοδοτημένων ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων μελών των οικογενειών και φίλων·

• μοιράζεστε εμπιστευτικές πληροφορίες με τρίτους, εκτός εάν 
αυτό απαιτείται ως μέρος της εργασίας σας·

• στην περίπτωση εμπιστευτικών πληροφοριών που σχετίζονται με 
τους επιχειρηματικούς εταίρους μας, δεν πρέπει να μοιράζεστε 
αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες με τρίτους, εκτός εάν 
έχετε την άδεια να το πράξετε· και

• χρησιμοποιήσετε, αναπαράγετε ή διανέμετε οποιαδήποτε 
εμπορικά μυστικά, πληροφορίες που προστατεύονται από 
πνευματικά δικαιώματα ή εμπιστευτικές πληροφορίες που 
παρέχονται στην Eldorado από έναν επιχειρηματικό συνεργάτη 
ή άλλο τρίτο μέρος

Ακόμα και μετά τη διακοπή της εργασίας σας με την Eldorado, 
δεν σας επιτρέπεται να μοιράζεστε αυτές τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες με άλλους.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΏΝ 
ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΏΝ;

Ώς υπάλληλος της Eldorado, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε 
πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό και εάν καταστούν 
γνωστές, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξία των μετοχών 
της Eldorado. Δεν σας επιτρέπεται να αγοράσετε, να πουλήσετε 
ή να ασκήσετε δικαιώματα επί των μετοχών εάν έχετε πρόσβαση 
σε αυτό το είδος ουσιωδών πληροφοριών. Η Eldorado μπορεί 
επίσης να επιβάλλει συγκεκριμένες περιόδους «black-out» (παύσης 
αγοραπωλησιών) κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται να αγοράσετε 
ή να πουλήσετε μετοχές της Εταιρείας.

Επίσης, δεν σας επιτρέπεται να μοιράζεστε ουσιώδεις 
εμπιστευτικές πληροφορίες με άλλους, εκτός εάν απαιτείται από 
τον νόμο. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Εταιρική 
Πολιτική Γνωστοποιήσεων και την Πολιτική Συναλλαγών 
Βάσει Εμπιστευτικών Πληροφοριών, η οποία περιγράφει τους 
περιορισμούς στις συναλλαγές και τη μετάδοση σημαντικών 
πληροφοριών σε άλλους.

ΠΏΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΏ ΣΕ ΑΙΤΉΜΑΤΑ ΤΏΝ ΜΜΕ Ή ΑΝΑΛΥΤΏΝ 
ΓΙΑ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Μπορεί να έρθει σε επαφή με σας κάποιος από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, τους μετόχους ή την επενδυτική κοινότητα που 
ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για την Eldorado. Πρέπει 
να προωθήσετε όλες τις ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης 
στη Louise McMahon, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Δημόσιών 
Υποθέσεων, στο Louise.McMahon@eldoradogold.com και να 
παραπέμψετε όλα τα αιτήματα αναλυτών και μετόχων στη 
Lisa Wilkinson, Αντιπρόεδρος, Επενδυτικές Σχέσεις, στη 
διεύθυνση Lisa.Wilkinson@eldoradogold.com. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στη δική μας Πολιτική για τα ΜΜΕ. 

https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_downloads/Governance/Eldorado_-_NYSE_Corporate_Goverance_Disclosure.pdf
https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_downloads/Governance/Eldorado_-_NYSE_Corporate_Goverance_Disclosure.pdf
https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_downloads/2022/Insider-Trading-Policy_April-28-2022.pdf
https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_downloads/2022/Insider-Trading-Policy_April-28-2022.pdf
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Προστατεύουμε τα Εταιρικά Περιουσιακά Στοιχεία μας
Τα εταιρικά μας περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα περιλαμβάνουν τα πάντα, από τον χώρο των γραφείων μας έως 
τον εξοπλισμό, τα προγράμματα λογισμικού και τις άδειες χρήσης και την πνευματική ιδιοκτησία, όπως εμπορικά 
σήματα, σχέδια και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οποιεσδήποτε:

(α)		 εφευρέσεις,	ανακαλύψεις	ή	βελτιώσεις	σε	συστήματα,	
μεθόδους	και	διεργασίες	που	γίνονται	από	έναν/μία	υπάλληλο	
της	Eldorado	μέσω	και	κατά	τη	διάρκεια	της	απασχόλησής	 
του/της	στην	Eldorado	ή

(β)		 ανακαλύψεις	ορυκτών,	ευκαιρίες	απόκτησης	ορυκτών	
περιουσιακών	στοιχείων	ή	συμφερόντων	επ’	αυτών	και	
άλλες	επιχειρηματικές	ευκαιρίες	που	είναι	παρόμοιες	με	
τις	επιχειρηματικές	δραστηριότητες	που	διενεργούνται	από	
την	Eldorado,	οι	οποίες	υποπίπτουν	στην	αντίληψη	ενός/μίας	
υπαλλήλου	της	Eldorado	κατά	τη	διάρκεια	της	απασχόλησής	
του/της	στην	Eldorado,

πρέπει	να	γνωστοποιούνται	αμέσως	από	τον	υπάλληλο	στην	
Eldorado.	Αυτά	εμπίπτουν	στην	κατηγορία	των	εταιρικών	
περιουσιακών	στοιχείων	και	αποτελούν	απόλυτη	ιδιοκτησία	της	
Eldorado.	Υπόκεινται	στις	υποχρεώσεις	εμπιστευτικότητας	του	
υπαλλήλου	βάσει	του	παρόντος	Κώδικα,	τόσο	πριν	όσο	και	μετά	
την κοινοποίησή	τους	στην	Eldorado.	

Είστε	υπεύθυνοι	για	την	προστασία	των	περιουσιακών	στοιχείων	
της	Eldorado	από	απώλεια,	ζημιά,	κλοπή,	κακή	χρήση..	Μιλήστε	με	
τον	προϊστάμενό	σας	εάν	αντιληφθείτε	την	απώλεια,	ζημιά,	κλοπή,	
κακή	χρήση	των	περιουσιακών	στοιχείων	μας	ή	έχετε	ερωτήσεις	
σχετικά	με	τη	σωστή	χρήση	τους.	

Προσδοκούμε	από	εσάς	να	χρησιμοποιείτε	αυτά	τα	εταιρικά	
περιουσιακά	στοιχεία	κατάλληλα	και	για	νομότυπους	
επιχειρηματικούς	σκοπούς	και	σύμφωνα	με	τις	πολιτικές	
της Eldorado.

Ε&Α
Ερ.: Έχω μία εταιρική πιστωτική κάρτα. Εάν τη 
χρησιμοποιήσω για προσωπικά έξοδα, παραβιάζω 
τον Κώδικα; 

Aπ.:	Ναι.	Οι	εταιρικές	πιστωτικές	κάρτες	πρέπει	να	
χρησιμοποιούνται	μόνο	για	έξοδα	της	εταιρείας.	Ελέγξτε	την	
πολιτική	της	επιχειρηματικής	σας	μονάδας	για	περισσότερες	
πληροφορίες	σχετικά	με	την	αποδεκτή	χρήση	της	εταιρικής	
πιστωτικής	κάρτας.



 10   ELDORADO GOLD  | ΚΏΔΙΚΑΣ	ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ	ΚΑΙ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ	ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Παρέχουμε ακριβείς, έγκαιρες και κατανοητές γνωστοποιήσεις
Τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας μας πρέπει να περιέχουν ακριβή και ολοκληρωμένο απολογισμό των 
συναλλαγών μας. Σε όλες τις περιοδικές και ετήσιες καταθέσεις μας στις κανονιστικές αρχές, απαιτείται να 
παρέχουμε στους μετόχους και τους επενδυτές μας έγκαιρη και πλήρη, αληθινή και ξεκάθαρη γνωστοποίηση 
των  σημαντικών επιχειρηματικών γεγονότων και της οικονομικής μας κατάστασης. Οι εφαρμοστέοι νόμοι κατά 
της διαφθοράς και της δωροδοκίας απαιτούν επίσης ορισμένες διαδικασίες όσον αφορά στην τήρηση αρχείων.

Η	Εταιρεία	μας	ακολουθεί	τις	κάτωθι	πολιτικές:	Εταιρική	Πολιτική	Γνωστοποίησης,	Πολιτική	Συναλλαγών	βάσει	Εμπιστευτικών	
Πληροφοριών	και	την	Πολιτική	ABC	που	περιγράφουν	τις	ευθύνες	όσων	παρέχουν	υπηρεσίες	ή	έργάζονται	στην	Εταιρεία	μας.	
Στο πλαίσιο αυτό:

ΠΏΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΏ ΣΕ ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ;

Μπορεί	να	επικοινωνήσει	μαζί	σας	κάποιος,	είτε	εντός,	είτε	εκτός	της	Eldorado,	που	διεξάγει	έλεγχο.	Η	πολιτική	μας	είναι	να	
συμμορφωνόμαστε	και	να	συνεργαζόμαστε	με	εσωτερικές	και	εξωτερικές	έρευνες	και	ελέγχους.	Ώστόσο,	πριν	απαντήσετε	σε	ένα	αίτημα	
ελέγχου,	πρέπει	πρώτα	να	ειδοποιήσετε	ένα	μέλος	της	Ομάδας	Νομικών	Υποθέσεων	και	Συμμόρφωσης	για	να	τους	ενημερώσετε	για	
το αίτημα.

Μπορείτε	επίσης	να	συζητήσετε	οποιεσδήποτε	ερωτήσεις	ή	ανησυχίες	σας	σχετικά	με	αυτόν	τον	Κώδικα,	ή	οποιαδήποτε	εφαρμοστέα	
επιχειρηματική	πρακτική,	με	τον	Εκτελεστικό	Αντιπρόεδρο	και	το	Γενικό	Νομικό	Σύμβουλο	ή	οποιοδήποτε	άλλο	μέλος	της	Ομάδας	
Νομικών	Υποθέσεων	και	Συμμόρφωσης.

•	Συμμορφώνεστε	με	τα	διεθνή	πρότυπα	χρηματοοικονομικών	εκθέσεων.
•	Ενημερώσετε	αμέσως	οποιοδήποτε	μέλος	της	Επιτροπής	Γνωστοποίησης	
ή της	Υποεπιτροπής	Γνωστοποίησης,	όπως	ισχύει	σύμφωνα	με	την	Πολιτική	
Εταιρικής	Γνωστοποίησης,	εάν	αντιληφθείτε	μια	ουσιώδη	μη	αναφερόμενη	
συναλλαγή	ή	συμβάν.

•	Διατηρείτε	ένα	σύστημα	εσωτερικών	λογιστικών	ελέγχων	που	θα	παρέχει	
εύλογες	διασφαλίσεις	στη	διεύθυνση	και	στο	Διοικητικό	Συμβούλιο	για	το	
ότι	όλες	οι	συναλλαγές	έχουν	καταχωριστεί	καταλλήλως.

•	Διατηρείτε	βιβλία	και	στοιχεία	που	περιγράφει	με	ακρίβεια	και	ορθότητα	τις	
συναλλαγές	μας.

•	Διατηρείτε	ένα	σύστημα	εσωτερικών	λογιστικών	ελέγχων	που	θα	παρέχει	
εύλογες	διασφαλίσεις	στη	διεύθυνση	και	στο	Διοικητικό	μας	Συμβούλιο	για	
το	ότι	ουσιώδεις	πληροφορίες	που	μας	αφορούν	έχουν	γνωστοποιηθεί	στη	
διεύθυνση,	ειδικά	κατά	τις	περιόδους	προετοιμασίας	των	τριμηνιαίων	ή	
ετήσιων	αναφορών.

•	Παρουσιάζετε	τις	πληροφορίες	με	σαφή	και	τακτικό	τρόπο	και	αποφεύγετε	
τη	χρήση	μη	αναγκαίας	νομικής	και	οικονομικής	γλώσσας.

•	Αναφέρετε	οποιεσδήποτε	συναλλαγές	με	μετοχές	της	Eldorado	σύμφωνα	
με την	Πολιτική	συναλλαγών	βάσει	εμπιστευτικών	πληροφοριών.

•	Προβαίνετε	σε	ψευδείς	ή	παραπλανητικές	
καταχωρίσεις	στα	βιβλία	ή	τα	αρχεία	μας,

•	Εγκρίνετε	οποιουσδήποτε	μη	
γνωστοποιημένους	ή	μη	καταχωρισμένους	
τραπεζικούς	λογαριασμούς	ή	περιουσιακά	
στοιχεία.

•	Γνωστοποιείτε	οποιεσδήποτε	μη	δημόσιες	
πληροφορίες	(δηλαδή,	συγκεκριμένα,	
πληροφορίες	που	δεν	έχουν	ήδη	
γνωστοποιηθεί	δημοσίως,	σύμφωνα	με	τις	
πολιτικές	μας	για	τις	γνωστοποιήσεις).

•	εγκρίνετε	κεφαλαια	ή	καταχωρέιτε		
περιουσιακά	στοιχέια	με	μη	ορθό	τρόπο	ή.

•	Διαπραγματεύεστε	μετοχές	της	Eldorado	
χωρίς	εκ	των	προτέρων	συναίνεση	σύμφωνα	
με	την	Πολιτική	συναλλαγών	βάσει	
εμπιστευτικών	πληροφοριών.

Θα πρέπει να : Δεν θα πρέπει να :
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Έχουμε ένα ασφαλές, υγιές και αξιοπρεπές περιβάλλον εργασίας
Η Eldorado έχει πάνω από τέσσερις χιλιάδες υπαλλήλους και εργολάβους που εργάζονται σε πολλές χώρες. 
Όλοι παίζουν ένα ρόλο στη διασφάλιση του ότι οι χώροι εργασίας μας είναι ανοιχτοί, αξιοπρεπείς και 
επαγγελματικοί.

Σύμφωνα	με	τους	όρους	της	Πολιτικής	Υγείας	και	Ασφάλειας	
της	Eldorado,	της	Πολιτικής	Αξιοπρεπούς	Χώρου	Εργασίας	και	
της	Πολιτικής	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων,	όλοι	στην	Eldorado	
αναμένεται	να:

•	διατηρούν	ένα	ασφαλές	και	υγιές	περιβάλλον	εργασίας·
•	προωθούν	έναν	χώρο	εργασίας	απαλλαγμένο	από	διακρίσεις,	
παρενόχληση	και	βία	στο	χώρο	εργασίας·	

•	διεξάγουν	τις	δραστηριότητές	τους	σε	πλήρη	συμμόρφωση	με	
τα διεθνή	πρότυπα	περιβαλλοντολογικών	πρακτικών·	και

•	προωθούν	έναν	χώρο	εργασίας	που	εκτιμά	την	ποικιλομορφία	
της ταυτότητας,	τη	γνωστική	ποικιλομορφία	και	την	
εκπροσώπηση	των	καθορισμένων	ομάδων,	σύμφωνα	με	
την Πολιτική	Ποικιλομορφίας	της	Eldorado.

Εάν	παρατηρήσετε	μια	κατάσταση	που	έρχεται	σε	αντίθεση	με	
αυτές	τις	αξίες,	θα	πρέπει	να	αναφέρετε	αυτό	το	παράπτωμα	
στον διευθυντή	σας	ή	μέσω	των	καναλιών	αναφοράς	που	
περιγράφονται	στην	ενότητα	Πώς	να	αναφέρετε	μια	υποψία	
παράβασης	του	Κώδικα.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ E-MAIL, ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ 
ΚΟΙΝΏΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΏΣΗΣ;

Η	προσδοκία	μας	ότι	θα	συμβάλετε	σε	ένα	ασφαλές,	επαγγελματικό	
περιβάλλον	εργασίας	που	δείχνει	σεβασμό	ισχύει,	επίσης,	για	
την	χρήση	του	e-mail,	του	διαδικτύου	και	των	μέσων	κοινωνικής	
δικτύωσης.

Αυτό	σημαίνει	ότι:

•	η	επικοινωνία	σας	μέσω	e-mail	ή	μέσων	κοινωνικής	δικτύωσης	
πρέπει	να	είναι	επαγγελματική	και	να	δείχνει	σεβασμό·	και

•	δεν	πρέπει	να	βλέπετε,	να	λαμβάνετε	ή	να	δημιουργείτε	
διαδικτυακό	υλικό	που	είναι	ακατάλληλο	για	ένα	επαγγελματικό	
περιβάλλον.

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ

Οι	διευθυντές	της	Eldorado	αναμένεται	να	δίνουν	το	παράδειγμα	
και	να	ενεργούν	με	τα	υψηλότερα	πρότυπα	ακεραιότητας	και	
δεοντολογίας.

Αυτό	δημιουργεί	έναν	χώρο	εργασίας	όπου	οι	υπάλληλοι:

•	αισθάνονται	ότι	υπάρχει	σεβασμός	και	αντιμετωπίζονται	
με επαγγελματισμό·

•	υποβάλουν	άνετα	ερωτήσεις	σχετικά	με	τη	δεοντολογική	
συμπεριφορά·

•	προσλαμβάνονται,	προάγονται,	υποβάλλονται	σε	πειθαρχικές	
ενέργειες	ή	απολύονται	με	βάση	την	απόδοσή	τους	και	όχι	λόγω	
της	φυλής,	του	φύλου,	της	ηλικίας	τους	ή	άλλων	παραγόντων	που	
δεν	σχετίζονται	με	τις	εργασίες	μας·	και

•	δεν	φοβούνται	τα	αντίποινα	όταν	αναφέρουν	παραπτώματα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δείτε	την	Πολιτική	Υγείας	και	Ασφάλειας,	την	Πολιτική	
Αξιοπρεπούς	Χώρου	Εργασίας,	και	την	Πολιτική	Ανθρωπίνων	
Δικαιωμάτων	μας	για	περισσότερες	πληροφορίες	σχετικά	με	το	
πώς	δημιουργούμε	και	διατηρούμε	ασφαλείς,	χωρίς	αποκλεισμούς	
και	καινοτόμες	λειτουργίες	και	υγιείς	χώρους	εργασίας,	
συμπεριλαμβανομένης	της	παροχής	πρόσθετων	τοπικών	καναλιών	
απόψεων	εργαζομένων.

Ε&Α
Ερ.: Ένας από τους συναδέλφους μου σχολιάζει συχνά το 
σώμα μου και κάνει σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου που 
είναι ακατάλληλα. Πρέπει να δουλέψω με αυτό το άτομο 
ως μέρος της ομάδας μου και δεν θέλω να αναστατώσω τη 
δυναμική της ομάδας μας. Ώστόσο, δεν μου αρέσει να νιώθω 
άβολα στην εργασία μου. Τι πρέπει να κάνω;

Aπ.:	Η	συμπεριφορά	του	συναδέλφου	σας	είναι	απαράδεκτη:	
Έχετε	το	δικαίωμα	σε	ένα	περιβάλλον	εργασίας	απαλλαγμένο	
από	διακρίσεις	ή	παρενοχλήσεις.	Θα	πρέπει	να	αναφέρετε	
αυτό	το	παράπτωμα	στο	διευθυντή	σας,	στο	Τμήμα	
Ανθρώπινου	Δυναμικού,	μέσω	ενός	καναλιού	αναφορών	
τοπικών	εργαζομένων	ή	μέσω	των	εν	ισχύ	καναλιών	
αναφοράς	που	περιγράφονται	στην	ενότητα	Πώς να 
αναφέρετε μια υποψία παράβασης του Κώδικα.

https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_downloads/Governance/2022/0407_Policy-posters_ENG_WEB_HealthSafety.pdf
https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_news/2022/Greek-RWP-Policy-Poster-FINAL.pdf
https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_news/2022/Greek-RWP-Policy-Poster-FINAL.pdf
https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_downloads/Governance/2022/0407_Policy-posters_ENG_WEB_HR.pdf
https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_downloads/Governance/2022/0407_Policy-posters_ENG_WEB_HR.pdf
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Δεσμευόμαστε να λειτουργούμε υπεύθυνα σε όλο τον κόσμο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΏΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η	Eldorado	πιστεύει	ότι	οι	περιβαλλοντικές,	κοινωνικές	αρχές	
και	αρχές	διακυβέρνησης	(«ESG»)	είναι	ζωτικής	σημασίας	για	
την	ανάπτυξη	μιας	ανθεκτικής	εταιρείας.	Δεσμευόμαστε	να	
προωθούμε	βιώσιμες	επιχειρηματικές	πρακτικές	στο	πλαίσιο	των	
δραστηριοτήτων	μας.Τα	ESG	κριτήρια	επηρεάζουν	την	τοπική	και	
διεθνή	φήμη	μας	και	την	κληρονομιά	μας	ως	επιχείρηση.		

Οι	δεοντολογικές	πρακτικές	και	τα	υψηλά	πρότυπα	εταιρικής	
διοίκησης	είναι	σημαντικά	για	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	
δραστηριοποιούμαστε.	Τα	συστήματα	διακυβέρνησης	της	Eldorado	
παρέχουν	μηχανισμούς	για	την	αξιολόγηση	και	την	αποτελεσματική	
διαχείριση	των	επιχειρήσεων,	των	υπαλλήλων,	των	κινδύνων	και	
των	σχέσεών	μας.	Επενδύουμε	στην	ανάπτυξη	ηγεσίας,	οδηγιών	
πολιτικών,	συστημάτων	και	πρακτικών,	έτσι	ώστε	να	μπορούμε	
να	ανταποκριθούμε	στις	προσδοκίες	των	ενδιαφερόμενων	
μερών	ότι	είμαστε	αξιόπιστος	χειριστής.	Πιστεύουμε	στη	
σαφή,	περιεκτική	γνωστοποίηση	και	την	ανοιχτή	επικοινωνία	
με	όλους	τους	ενδιαφερόμενους	φορείς	μας.	Ώς	μέρος	των	
συνεχιζόμενων	προσπαθειών	μας	για	την	ενίσχυση	της	εταιρικής	
μας	διακυβέρνησης,	έχουμε	υιοθετήσει	μια	σειρά	από	Οδηγίες	
Εταιρικής	Διακυβέρνησης.

Επιδιώκουμε	την	ελαχιστοποίηση	της	επίδρασής	μας	στο	
περιβάλλον	σε	κάθε	στάδιο	των	επιχειρηματικών	δραστηριοτήτων	
μας,	από	την	εξόρυξη	έως	το	κλείσιμο.	Δεσμευόμαστε	να	
εκπληρώσουμε	τις	υποχρεώσεις	συμμόρφωσης·	να	περιορίζουμε	
τις	επιπτώσεις	μας	και	να	προσαρμοζόμαστε	στην	αλλαγή	
του	κλίματος	και	την	προστασία	της	βιοποικιλότητας	και	των	
οικοσυστημάτων.	Αντίστοιχα,	η	Περιβαλλοντική	Πολιτική	της	
Eldorado	περιγράφει	τη	δέσμευσή	μας	να	διασφαλίσουμε	ένα	υγιές	
περιβάλλον	τώρα	και	για	το	μέλλον.

Η	Eldorado	δεσμεύεται	να	προστατεύει	τα	διεθνή	ανθρώπινα	
δικαιώματα	σε	όλες	τις	επιχειρηματικές	της	δραστηριότητες.	
Επιδιώκουμε	να	σεβόμαστε	τα	ανθρώπινα	δικαιώματα	όπως	
ορίζονται	στη	Διεθνή	Χάρτα	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων	και	
στη	Διακήρυξη	της	Διεθνούς	Οργάνωσης	Εργασίας	περί	των	
Θεμελιωδών	Αρχών	και	Δικαιωμάτων	κατά	την	Εργασία.	
Οφείλουμε	να	σεβόμαστε	τα	δικαιώματα	των	εργαζόμενων,	
των	μελών	της	τοπικής	κοινωνίας	και	άλλων	ενδιαφερόμενων	
μερών	που	μπορεί	να	επηρεαστούν	από	τις	επιχειρηματικές	τους	
δραστηριότητες.	Αναμένουμε	από	τους	επιχειρηματικούς	μας	
εταίρους,	συμπεριλαμβανομένων	των	συνεργατών	σε	θέματα	
ασφάλειας	των	εργολάβων	και	των	προμηθευτών,	να	μοιραστούν	
αυτήν	τη	δέσμευση	για	τα	ανθρώπινα	δικαιώματα.	Για	περισσότερες	
πληροφορίες	σχετικά	με	τη	δέσμευσή	μας	για	ασφαλή	προϊόντα,	
χωρίς	αποκλεισμούς,	με	καινοτόμες	λειτουργίες	και	υπεύθυνη	
παραγωγή,	ανατρέξτε	στο	Πολιτική	Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτων.

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

Η	Eldorado	επιδιώκει	να	είναι	ενεργό	και	συνεισφέρον	μέλος	
κάθε	κοινότητας	στην	οποία	δραστηριοποιούμαστε.	Για	να	
δημιουργήσουμε	μακροπρόθεσμες	και	αμοιβαία	επωφελείς	σχέσεις	
με	τις	κοινότητές	μας,	πρέπει	να	εμπλακούμε	σε	επιχειρηματικές	
πρακτικές	που	σέβονται	την	αξία	της	ανθρώπινης	ζωής	και	των	
κοινοτήτων	μας.	Λαμβάνουμε	υπόψη	τον	αντίκτυπο	που	έχουν	
οι	επιχειρηματικές	μας	αποφάσεις	στους	μετόχους	μας	και	στις	
κοινότητες	όπου	δραστηριοποιούμαστε	και	ενεργούμε	δίκαια	και	
ειλικρινά,	με	ακεραιότητα	και	υπευθυνότητα	σε	όλες	τις	αποφάσεις	
μας.	Για	περισσότερες	πληροφορίες	σχετικά	με	τη	δέσμευσή	μας	
να	υποστηρίξουμε	εμπλεκόμενες	και	ευημερούσες	κοινότητες,	
ανατρέξτε	στην	Πολιτική	Κοινωνικής	Απόδοσής	μας.

Ε&Α
Ερ.: Ανησυχώ για μια περιβαλλοντική ή κοινωνική πρακτική 
της Εταιρείας που έχω παρατηρήσει επί τόπου ή στην 
κοινότητα. Τι πρέπει να κάνω;

Aπ.:	Στην	Eldorado	λαμβάνουμε	υπόψη	μας	όλους	τους	
ισχυρισμούς	για	ανάρμοστη	συμπεριφορά	που	σχετίζονται	
με	τις	περιβαλλοντικές	ή	κοινωνικές	επιδόσεις	μας,	
συμπεριλαμβανομένων	των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων.	
Θα πρέπει	να	αναφέρετε	αυτό	το	παράπτωμα	στον	διευθυντή	
σας	ή	μέσω	των	καναλιών	αναφοράς	που	περιγράφονται	
στην	ενότητα	Πώς να αναφέρετε μια υποψία παράβασης 
του Κώδικα.

https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_downloads/2022/05-10/Corporate-Governance-Guidelines-April-28-2022.pdf
https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_downloads/Governance/2022/0407_Policy-posters_ENG_WEB_Env.pdf
https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_downloads/Governance/2022/0407_Policy-posters_ENG_WEB_HR.pdf
https://s2.q4cdn.com/536453762/files/doc_downloads/Governance/2022/0407_Policy-posters_ENG_WEB_Social.pdf
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Αναφέρουμε παραβάσεις του παρόντος Κώδικα 
Είστε υπεύθυνοι για την αναφορά οποιωνδήποτε υπόπτων παραβάσεων του παρόντος Κώδικα, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαναφοράς, όπου ισχύει. Αναφέροντας τις παραβάσεις, συνεισφέρετε στην 
κουλτούρα δεοντολογίας και ακεραιότητας της Eldorado. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΑΣ ΕΡΏΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΏΔΙΚΑ

Οποιεσδήποτε	ερωτήσεις	κάνετε	σχετικά	με	τον	Κώδικα	μπορούν	
να	υποβάλλονται	ανώνυμα.

Μπορείτε	επίσης	να	συζητήσετε	οποιεσδήποτε	ερωτήσεις	
ή ανησυχίες	σας	σχετικά	με	αυτόν	τον	Κώδικα,	ή	οποιαδήποτε	
εφαρμοστέα	επιχειρηματική	πρακτική,	με	τον	Εκτελεστικό	
Αντιπρόεδρο	και	το	Γενικό	Νομικό	Σύμβουλο	ή	οποιοδήποτε	άλλο	
μέλος	της	Ομάδας	Νομικών	Υποθέσεων	και	Συμμόρφωσης.

ΠΏΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΏΔΙΚΑ

Εάν	υποψιάζεστε	κάποια	παράβαση	του	Κώδικα,	σας	προτείνουμε	
να	ξεκινήσετε	συζητώντας	με	κάποιον	στην	Eldorado	σχετικά	με	
το	ζήτημα	που	σας	απασχολεί.	Πρέπει	να	προβείτε	σε	μία	από	τις	
ακόλουθες	ενέργειες:

•	 να	μιλήσετε	με	τον	διευθυντή	ή	τον	προϊστάμενό	σας·
•	 να	επικοινωνήσετε	με	οποιοδήποτε	μέλος	της	Ομάδας	Νομικών	
Υποθέσεων	και	Συμμόρφωσης·

•	 να	επικοινωνήσετε	με	τον	Εκτελεστικό	Αντιπρόεδρο	&	Γενικό	
Νομικό	Σύμβουλο·	

•	 να	επικοινωνήσετε	με	τον	Πρόεδρο	της	Επιτροπής	Ελέγχου	μας·	ή
•	 να	υποβάλετε	μια	αναφορά	στην	υπηρεσία	εσωτερικών	αναφορών	
καταγγελλιών	την	EthicsPoint,	στο	www.eldorado.ethicspoint.com.

Τα	στοιχεία	επικοινωνίας	παρέχονται	στην	ενότητα	Επαφές	
Αναφορών	παρακάτω.	Μπορείτε	να	αναφέρετε	παραβιάσεις	του	
Κώδικα	ανώνυμα.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Οποιεσδήποτε	ερωτήσεις	ή	αναφορές	παραβάσεων	θα	
διευθετηθούν	άμεσα	και	θα	ληφθούν	σοβαρά	υπόψη.	Όλες	οι	
αναφορές	θα	αντιμετωπιστούν	με	εχεμύθεια	στον	βαθμό	που	
επιτρέπεται	από	το	νόμο	και	δεν	θα	επιτρέψουμε	οποιαδήποτε	
αντίποινα	εναντίον	σας,	εάν	έχετε	ενεργήσει	με	καλή	πίστη	για	
την υποβολή	της	αναφοράς	σας.

Το	προσωπικό	που	έχει	αναλάβει	την	επίβλεψη	και	την	
ανταπόκριση	σε	καταγγελίες	και	αναφορές	θα	διερευνήσει	
οποιεσδήποτε	αναφερόμενες	παραβιάσεις	και	θα	καθορίσει	την	
κατάλληλη	ανταπόκριση,	συμπεριλαμβανομένων	διορθωτικών	
μέτρων	και	προληπτικών	μέτρων	όταν	απαιτείται.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΏΝ ΑΝΤΙΠΟΙΝΏΝ  

Η	Eldorado	δεν	θα	ανεχθεί	αντίποινα	εναντίον	οποιουδήποτε	που	
προβαίνει	σε	καλόπιστη	αναφορά	ή	συμμετέχει	σε	μια	έρευνα,	
ακόμα	κι	αν	ο	ισχυρισμός	τελικά	δεν	ευσταθεί.	Ώς	καλόπιστη	
αναφορά	νοείται	η	εύλογη	πεποίθηση	ότι	οι	πληροφορίες	που	
παρέχετε	είναι	αληθείς	και	ότι	παρέχετε	όλες	τις	πληροφορίες	που	
έχετε.	Οποιοσδήποτε	διαπιστωθεί	ότι	έχει	εμπλακεί	σε	αντίποινα	
εναντίον	κάποιου	που	έχει	εγείρει	καλόπιστα	ένα	ζήτημα	σχετικά	
με	τη	συμμόρφωση	ή	τη	δεοντολογία,	θα	υπόκειται	σε	πειθαρχικά	
μέτρα,	συμπεριλαμβανομένης	πιθανής	απόλυσης.

Αν	πιστεύετε	ότι	έχετε	υποβληθεί	σε	αντίποινα,	επικοινωνήστε	
είτε	με	τον	προϊστάμενό	σας	ή	με	έναν	εκπρόσωπο	Ανθρώπινου	
Δυναμικού	της	Eldorado,	με	την	τηλεφωνική	γραμμή	
Καταγγελλόντων	ή	με	ένα	μέλος	της	Ομάδας	Νομικών	Υποθέσεων	
και	Συμμόρφωσης.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Οποιοσδήποτε	παραβεί	τον	νόμο	ή	τον	παρόντα	Κώδικα,	θα	
υποστεί	τις	κατάλληλες,	για	την	εκάστοτε	περίπτωση,πειθαρχικές	
ενέργειες	που	μπορεί	να	περιλαμβάνουν,	χωρίς	περιορισμό,	
υποβιβασμό	ή	άμεση	απόλυση.

Ε&Α
Ερ.: Πιστεύω ότι ο οικονομικός διευθυντής μου δεν 
αναφέρει ορθά τις συναλλαγές, για να παρουσιάσει ψευδή 
βελτίωση κερδών για την Eldorado. Σε ποιον πρέπει να 
μιλήσω για το ζήτημα που με απασχολεί;

Aπ.:	Θα	πρέπει	να	επικοινωνήσετε	με	τον	άμεσο	προϊστάμενο	
του	οικονομικού	διευθυντή	σας,	με	οποιοδήποτε	μέλος	της	
Ομάδας	Νομικών	Υποθέσεων	και	Συμμόρφωσης,	με	τον	
Εκτελεστικό	Αντιπρόεδρο	και	τον	Γενικό	Νομικό	Σύμβουλο,	
τον	Πρόεδρο	της	Επιτροπής	Ελέγχου	ή	την	EthicsPoint,	που	
είναι	η	υπηρεσία	αναφορών	καταγγελλόντων.
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Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής 
Συμπεριφοράς αποτελεί μια δήλωση πολιτικής. Δεν δημιουργεί 
συμβατικό δικαίωμα, δέσμευση ή υποχρέωση εκ μέρους της 
Eldorado, ούτε μπορεί να ισχύει κατά της Eldorado ή οποιουδήποτε 
τρίτου μέρους.

Εγκρίθηκε	από	το	Διοικητικό	Συμβούλιο

27	Οκτωβρίου	2022

Steve Reid 
Πρόεδρος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου
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ΟΜΑΔΑ ΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΏΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΏΣΗΣ

e: compliance@eldoradogold.com	

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΏΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΙΏΝ

Eldorado	EthicsPoint

w: www.eldorado.ethicspoint.com

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

John Webster

11th	Floor,	550	Burrard	Street	 
Vancouver,	BC,	Canada		V6C	2B5	

Τηλ.: 1 604 687 4018

e: john.webster@eldoradogold.com

Αρμόδιοι επικοινωνίας
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Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

Η ELDORADO GOLD CORPORATION 
ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ 
(«Eldorado»)

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διάβασα	και	κατανόησα	τον	Κώδικα	Δεοντολογίας	και	Επιχειρηματικής	Συμπεριφοράς	της	Eldorado	(ο	«Κώδικας»)	και	τις	ισχύουσες	
πολιτικές	της	Eldorado	που	αναφέρονται	στον	Κώδικα	(Πολιτική	ABC,	Πολιτική	Εταιρικής	Γνωστοποίησης,	Πολιτική	Συναλλαγών	βάσει	
Εμπιστευτικών	Πληροφοριών,	Πολιτική	ΜΜΕ,	Πολιτική	Ποικιλομορφίας,	Πολιτική	Ανθρώπινων	Δικαιωμάτων,	Πολιτική	Διατήρησης	
Σεβασμού	στο	Χώρο	Εργασίας,	Πολιτική	Υγείας	και	Ασφάλειας,	Πολιτική	Κοινωνικής	Απόδοσης	και	Περιβαλλοντική	Πολιτική)	και	
συμφωνώ	να	συμμορφώνομαι	με	τις	ισχύουσες	πολιτικές.

Οποιοιδήποτε	υπάλληλοι	της	Eldorado	για	τους	οποίους	έχω	την	ευθύνη	επίβλεψης,	έχουν	ενημερωθεί	και	έχουν	λάβει	τον	Κώδικα	και	τις	
ισχύουσες	πολιτικές	που	αναφέρονται	στον	Κώδικα.	Βεβαιώνω	ότι	οι	εν	λόγω	υπάλληλοι	έχουν	παρακολουθήσει	εκπαιδευτικές	συνεδρίες	
σχετικά	με	τον	Κώδικα	και	άλλες	ισχύουσες	πολιτικές	της	Eldorado.

Κατανοώ	ότι	εάν	παραβιάσω	τον	Κώδικα	ή	άλλες	ισχύουσες	πολιτικές	της	Eldorado,	ενδέχεται	να	αντιμετωπίσω	πειθαρχικά	μέτρα	όπως	
ορίζεται	στις	πολιτικές	της	Eldorado,	συμπεριλαμβανομένης	της	λύσης	της	εργασιακής	μου	σύμβασης	με	την	Eldorado	ή	με	οποιαδήποτε	
από	τις	συνδεδεμένες	εταιρείες	της.

Βεβαιώνω	επίσης	ότι	δεν	έχω	προβεί	σε	παραβίαση	του	Κώδικα	ή	των	άλλων	πολιτικών	της	Εταρείας			

Σε	περίπτωση	παραβίασης,	επισυνάπτεται	στο	παρόν	η	σχετική	υπογεγραμμένη	Δήλωση	Εξαιρέσεων	

Ημερομηνία:            

Υπογραφή:	

Ονοματεπώνυμο:		 	

Τίτλος/Θέση:														 	

  

Επιλέξτε	ένα	από	τα	παρακάτω:

■ ■  Επισυνάπτεται	Δήλωση	Εξαιρέσεων.

■ ■  	Δεν	επισυνάπτεται	Δήλωση	Εξαιρέσεων.



Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης



Eldorado Gold Corporation
11th	Floor,	550	Burrard	Street 

Vancouver,	BC,	Canada		V6C	2B5

Τηλ.: +1 604 687 4018
Φαξ: +1 604 687 4026

Χωρίς χρέωση: +1 888 353 8166

eldoradogold.com

TSX: ELD 
NYSE:	EGO

Ενωμένοι	ευημερούμε

www.eldoradogold.com
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