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Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «CRETA ECO - PHOENIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», και τους διακριτικούς τίτλους «CRETA ECO - PHOENIX Α.Ε.» και 
«CRETA ECO - PHOENIX WASTE MANAGEMENT AND RECYCLING S.A.», εδρεύουσα στον δήμο Ηρακλείου (δ.ε. 
Ν. Αλικαρνασσού - ΒΙΟ.ΠΑ. Ν. Αλικαρνασσού – θέση «Ξεραπηδιές») με ΑΦΜ 999981953 - Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου 
(στο εξής «CretaEco») συντάσσει τις παρούσες κατευθυντήριες αρχές ως βασικά πρότυπα της δεοντολογικής 
συμπεριφοράς, των αξιών και των αρχών που η CretaEco αναμένει από όλους τους συνεργάτες της να 
υιοθετούν αλλά και να προάγουν με τη σειρά τους στις συναλλαγές τους με τους εργαζομένους, τους 
προμηθευτές, τους εργολάβους και τους πελάτες τους. 
 

Α. Κοινωνικά κριτήρια 
 
1.    Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία 
Η CretaEco αναμένει από τους συνεργάτες της τη συμμόρφωση στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς 
αλλά και την εφαρμογή εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης - διαχείρισης κινδύνων, εκπαίδευσης 
προσωπικού και πιστοποίησης εξοπλισμού ώστε να παρέχουν ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας.  
 
2. Μισθός και ωράριο 
Η CretaEco αναμένει ότι οι συνεργάτες της διασφαλίζουν αξιοπρεπείς αμοιβές και ωράριο εργασίας, ήτοι 
αμοιβές και ωράριο που συμμορφώνονται τουλάχιστον με τον νόμιμο κατώτατο μισθό ή ισχύουσα 
υποχρεωτική συλλογική ρύθμιση. Επιπλέον ότι οι εργαζόμενοι δεν εργάζονται πέραν των επιτρεπόμενων 
ωρών εργασίας, ενώ τηρούνται οι προβλεπόμενες ημέρες και ώρες ανάπαυσης..  
 
3. Απαγόρευση διακρίσεων και δίκαιη μεταχείριση  
Η CretaEco αναμένει ότι οι συνεργάτες της δεσμεύονται στην παροχή ίσων ευκαιριών και ταυτόχρονα 
μεριμνούν για τη διατήρηση ενός χώρου εργασίας όπου κανένα άτομο δεν υφίσταται  διάκριση ή 
παρενόχληση βάσει φύλου, χρώματος, φυλετικής, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, κοινωνικού υποβάθρου, 
θρησκείας ή κοσμοθεωρίας, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικής πεποίθησης ή 
οποιασδήποτε άλλης κατάστασης που προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  
  
4.   Παιδική εργασία 
Η CretaEco αναμένει από τους συνεργάτες της ότι λειτουργούν σύμφωνα με την τοπική και διεθνή νομοθεσία 
σχετικά με τα κατώτατα όρια ηλικίας στις προσλήψεις εργαζομένων, σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης. 
Επιπλέον αναμένει ότι επιδεικνύουν μηδενική ανοχή σε περιστατικά και συνθήκες παιδικής εργασίας στην 
εφοδιαστική τους αλυσίδα και κατ’ επέκταση σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας της. 
 
5. Συνδικαλιστική Ελευθερία  
Η CretaEco αναμένει ότι οι συνεργάτες της σέβονται το θεμελιώδες δικαίωμα της συνδικαλιστικής ελευθερίας 
και το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, μέσα στο πλαίσιο των εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων 
χωρίς φόβο αντίποινων ή παρενόχλησης. 
 
6.    Καταναγκαστική Εργασία και Εμπορία Ανθρώπων 
Η CretaEco αναμένει ότι οι συνεργάτες της απαγορεύουν την εκμετάλλευση οποιουδήποτε ατόμου σε 
δουλεία ή ειλωτεία, τη χρήση όλων των μορφών καταναγκαστικής, δεσμευμένης ή υποχρεωτικής εργασίας 
και τη συμμετοχή σε εμπορία ανθρώπων, ενώ παράλληλα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
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αποφεύγουν περιστατικά αλλά και κάθε άμεση ή έμμεση ανάμειξη τους σε οποιαδήποτε μορφή 
καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και εμπορίας ανθρώπων εντός των δραστηριοτήτων τους αλλά 
και στην ευρύτερη εφοδιαστική τους αλυσίδα, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε περιστατικά και συνθήκες 
που μπορεί να ευνοήσουν τα ανωτέρω. 
 

7. Καθοδήγηση & διαδικασία αναφορών εργαζομένων 
Η CretaEco  αναμένει ότι οι συνεργάτες της δημιουργούν χώρους εργασίας όπου ευνοείται η ανοικτή και 
ειλικρινής επικοινωνία μεταξύ όλων των εργαζομένων και κάθε εργαζόμενος χαίρει εκτίμησης και σεβασμού 
ανεξαρτήτως θέσης δυνάμενος να απευθύνει τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς του στη διοίκηση προς 
διερεύνηση και αντιμετώπιση των προβληματισμών, καθώς και ως προς τη λήψη διορθωτικών ενεργειών ως 
απάντηση σε οποιαδήποτε παραβίαση. 

 
Β. Περιβαλλοντικά κριτήρια 
 
1. Η CretaEco  αναμένει από τους συνεργάτες της να ασκούν τις δραστηριότητές τους με τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενοι με την εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική 

νομοθεσία και δεσμευόμενοι  στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην προώθηση της 

βιωσιμότητας των φυσικών πόρων, που εξαρτώνται από τη δραστηριότητά τους. Στην κατεύθυνση αυτή 

αναμένει από τους συνεργάτες της:  

α) να μεριμνούν για τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των φυσικών πόρων (π.χ. νερό, πηγές ενέργειας, 
πρώτες ύλες). Οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο κλίμα θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται 
ή να εξαλείφονται στην πηγή της προέλευσής τους μέσω διεργασιών τροποποίησης της παραγωγικής 
διαδικασίας, συντήρησης ή και αντικατάστασης μηχανημάτων παραγωγής, εφαρμογής πρακτικών 
περιορισμού της κατανάλωσης ή υποκατάστασης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών. 
β) να φροντίζουν για την πρόληψη και την αποφυγή οποιασδήποτε μορφής διαρροών επικίνδυνων υλικών 
και ουσιών, που συνδέονται με την δραστηριότητά τους, καθώς και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με 
αποτελεσματικό τρόπο τέτοια περιστατικά, εφόσον ή εάν αυτά συμβαίνουν, αλλά και να αναλάβουν το 
κόστος της αποκατάστασης της βλάβης.  
γ) να διαθέτουν και εφαρμόζουν τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη μείωση αλλά και την ορθή διαχείριση 
και αξιοποίηση των υγρών και στερεών αποβλήτων, που σχετίζονται με τη δραστηριότητά τους επιλέγοντας 
την κατάλληλη μέθοδο διάθεσης δίνοντας έμφαση στις μεθόδους της επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης 
και της ανακύκλωσης αυτών. 
δ) να διαθέτουν σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες και λοιπά προβλεπόμενα έγγραφα για 
την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να είναι εγγεγραμμένοι στα προβλεπόμενα μητρώα.  
 

Γ. Κριτήρια διακυβέρνησης  
 
1. Σύγκρουση Συμφερόντων 

Η CretaEco  αναμένει από τους εργαζόμενους της και τους συνεργάτες της ότι θα αποφεύγουν καταστάσεις 
που πιθανώς εγείρουν σύγκρουση συμφερόντων. Ειδικότερα αναμένεται ότι οι  εργαζόμενοι θα επιλέγουν 
και θα συναλλάσσονται με συνεργάτες που διεξάγουν τις συναλλαγές τους με ευθύτητα και ειλικρίνεια, με 
βάση τα προσόντα τους και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν, χωρίς προσδοκία ανταμοιβής προς 
τους ίδιους, τους φίλους ή τις οικογένειες τους. Επιπλέον οι συνεργάτες δεν πρέπει να απασχολούν ή να 
παρέχουν αμοιβές σε οποιονδήποτε εργαζόμενο της CretaEco κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής, ενώ τυχόν 
φιλίες που αναπτύσσονται εκτός των επιχειρηματικών συναλλαγών δεν θα πρέπει να ασκούν επιρροή στην 
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επιχειρηματική κρίση των συναλλασσόμενων. Καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτουν από 
συγγενικές ή ιδιαίτερα στενά σχέσεις θα πρέπει να γνωστοποιούνται.  

 
2. Δωροδοκία 

α) Η CretaEco  αναμένει από τους συνεργάτες της ότι τηρούν όλους τους ισχύοντες νόμους για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς και δεν χρησιμοποιούν δωροδοκήματα ή άλλες δόλιες 
πρακτικές. Ενδεικτικά ο συνεργάτης  δεν πρέπει να μεταβιβάζει κανένα πράγμα αξίας, άμεσα ή έμμεσα, σε 
κρατικό αξιωματούχο, εργαζόμενο εταιρείας που ελέγχεται από το κράτος ή πολιτικής παράταξης κατά τη 
διάρκεια δραστηριοτήτων που σχετίζονται με οποιαδήποτε συναλλαγή την οποία διεξάγει ως συνεργάτης της 
CretaEco ή η οποία εμπλέκει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την CretaEco, με σκοπό την απόκτηση αθέμιτου 
οφέλους ή πλεονεκτήματος.  
β) Απαγορεύεται στους εργαζόμενους της CretaEco να αποδέχονται από συνεργάτες άλλα πράγματα ή 
υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στην συνήθη επιχειρηματική φιλοξενία που είναι εύλογη και προσήκουσα με 
τις περιστάσεις, όπως υπερβολικά ή πολυτελή δώρα, γεύματα ή δραστηριότητες ψυχαγωγίας που ενδέχεται 
να δώσουν την εντύπωση άσκησης αθέμιτης επιρροής, ήτοι δραστηριότητες που υπερβαίνουν τα συνήθη 
επαγγελματικά γεύματα και τα μικρά δείγματα εκτίμησης. 
 
3. Νομοθετική συμμόρφωση και ποιότητα υπηρεσιών/προϊόντων 

α) Η CretaEco  αναμένει από τους συνεργάτες της ότι είναι σε θέση, να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους 
με όλες τις διεθνείς, εθνικές και τοπικές νομοθετικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις και κανονισμούς, βάσει των 
οποίων πρέπει να λειτουργούν. 
β) Η CretaEco  αναμένει από τους συνεργάτες της ότι πληρούν τις συμφωνημένες και τις αναγνωρισμένες, 
σύμφωνα με τη διεθνή και εθνική νομοθεσία, απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας, τόσο στη διαδικασία 
παροχής προϊόντων και των υπηρεσιών προς την CretaEco 
 
4. Προστασία Πληροφοριών 

Η CretaEco  αναμένει από τους συνεργάτες της ότι διαφυλάσσουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες της 
CretaEco και τρίτων που έχουν αποκαλυφθεί σε αυτούς. Επιπλέον  θα πρέπει να είναι σε θέση, να 
προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, των προμηθευτών, των πελατών και των 
συνεργατών τους με νόμιμο και θεμιτό τρόπο. συμμορφούμενοι με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις 
κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων αυτών. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες ενδεικτικά 
αναφέρονται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, τα αναπτυξιακά και κάθε άλλου είδους σχέδια – πλάνα, 
παρελθούσες, υφιστάμενες ή/και μελλοντικές προθέσεις, τεχνογνωσία, μελέτες, υποδείγματα, πατέντες, 
προδιαγραφές, φωτογραφίες, αποτελέσματα ερευνών, τους συνεργάτες, τους πελάτες, τις εμπορικές 
συναλλαγές, τους εταίρους, την οικονομική κατάσταση,  την εμπορική και ερευνητική πορεία και στρατηγική, 
τα προσωπικά δεδομένα πελατών, υπαλλήλων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, τα έργα που έχουν 
αναπτυχθεί ή αναπτύσσονται και αποτελούν πνευματική και εν γένει διανοητική και βιομηχανική ιδιοκτησία 
ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που ήταν αναγκαία ή και όχι για τη συνεργασία που αφορά την CretaEco ή 
σε τρίτο συνεργαζόμενο με οποιονδήποτε τρόπο με εκείνη φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον η πληροφορία 
αυτή δεν έχει νόμιμα δημοσιοποιηθεί.  
 

Δ. Συμμόρφωση 
 
H σχέση της CretaEco με τους συνεργάτες της βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στον σεβασμό. Η 
CretaEco αναμένει από τους συνεργάτες της να αναφέρουν τυχόν προβληματισμούς σχετικά με τη 
συμμόρφωση στις παρούσες αρχές, καθώς και παραβιάσεις που μπορεί να προέρχονται από εργαζόμενους 
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της  ή άλλα τρίτα μέρη. Γι’ αυτό το λόγο  ενθαρρύνεται κάθε συνεργάτης, εάν κρίνει ότι υφίσταται παραβίαση 
του παρόντος να απευθύνεται στη νόμιμη εκπρόσωπο [tv@cretaeco.gr 2810380644 (εσωτ. 43) προς 
διερεύνηση και αντιμετώπιση των προβληματισμών, καθώς και ως προς τη λήψη διορθωτικών ενεργειών ως 
απάντηση σε οποιαδήποτε παραβίαση. 
Εάν ο συνεργάτης δεν τηρεί κάποια από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις Κατευθυντήριες Αρχές για 
συνεργάτες, αναμένεται από αυτόν να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, ενώ η CretaEco διατηρεί το δικαίωμα 
να καταγγείλει τη σύμβαση με οποιοδήποτε συνεργάτη, ο οποίος αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις παρούσες 
αρχές και τη νομοθεσία.  
Η CretaEco δύναται να ζητήσει έγγραφα που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις παρούσες ή τις 
διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να συνάψει μία νέα συνεργασία ή να διατηρήσει μία υφιστάμενη. 
 

 
Ξεραπηδιές, 22.02.2022 

Η Σύμβουλος – Διαχειρίστρια  
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