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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»), τροποποιεί τον από 01.02.2022 (1η έκδοση) Κώδικα με στόχο  να αποτυπωθούν σε 
ενιαίο κείμενο οι γενικές αρχές και οι κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων της.  
 

1. Ανθρώπινα δικαιώματα και διαφορετικότητα  
Η CretaEco δεν ανέχεται κανενός είδους διακρίσεις 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. Ανατρέξτε στην «Πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και στην 
«Πολιτική α) για την καταπολέμηση βίας & παρενόχλησης και β) για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών 
των άρθρων 9 και 10 του ν. 4808/2021 -Πολιτική για την ισότητα -διαφορετικότητα – συμπερίληψη» για 
περισσότερες πληροφορίες.  

 

2. Διαχείριση αρχείων  
Η ορθή και ακριβής τήρηση αρχείων και η κατάρτιση εκθέσεων οικονομικών και μη οικονομικών 

πληροφοριών αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας και αντανακλούν την 
εταιρική μας φήμη. Στα αρχεία τηρούνται και φυλάσσονται όλες οι πληροφορίες που δημιουργούνται και 
χρησιμοποιούνται στα πλαίσια και για τις ανάγκες της δραστηριότητας  της εταιρίας και γι’ αυτό η CretaEco 
αναμένει ότι όσοι εργαζόμενοι λόγω της φύσης της παρεχόμενης εργασίας τους τηρούν αρχεία θα 
διασφαλίζουν την ακρίβεια και πληρότητα αυτών.  
 

 
3. Προστασία περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν ενδεικτικά την ακίνητη περιουσία, τα μηχανήματα και τα 
οχήματα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το λογισμικό και εν γένει τον πάγιο εξοπλισμό, τις εταιρικές 
πληροφορίες, τη φήμη της εταιρίας, την πελατεία, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες. Η CretaEco 
αναμένει από όλους τους εργαζόμενους ότι θα χρησιμοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας μόνο 
εφόσον τους έχει επιτραπεί και μόνο για εργασιακούς σκοπούς και όχι για προσωπικό σκοπό/όφελος, ότι θα 
προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους της εταιρίας επιδεικνύοντας προσοχή κατά τη χρήση 
τους αποφεύγοντας σπατάλη, ζημιές, καταστροφή ή κλοπή των περιουσιακών στοιχείων. Η κλοπή εταιρικών 
περιουσιακών στοιχείων ,ανεξαρτήτως αξίας, αποτελεί σοβαρή παραβίαση του παρόντα Κώδικα.  

 
 
4. Προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών 

Κάθε εργαζόμενος οφείλει κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, όσο και στις κάθε είδους συναλλαγές 
ή σχέσεις του με τρίτους να μην γνωστοποιεί ή να καθιστά διαθέσιμες με οποιοδήποτε τρόπο πληροφορίες 
της CretaEco που είναι εμπιστευτικές ή απόρρητες. Εμπιστευτικές ή απόρρητες πληροφορίες είναι οι 
πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν γνωστοποιηθεί ή δεν είναι διαθέσιμες για το ευρύ κοινό και ενδεικτικά ο 
τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, τα αναπτυξιακά και κάθε άλλου είδους σχέδια – πλάνα, παρελθούσες, 
υφιστάμενες ή/και μελλοντικές προθέσεις, τεχνογνωσία, μελέτες, υποδείγματα, πατέντες, προδιαγραφές, 
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φωτογραφίες, αποτελέσματα ερευνών, συμβάσεις τους συνεργάτες, τους πελάτες, τις εμπορικές συναλλαγές, 
τους εταίρους, την οικονομική κατάσταση,  την εμπορική και ερευνητική πορεία και στρατηγική, μη 
δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή πληροφορίες τιμολόγησης, καταλόγους πελατών και 
προμηθευτών, όπως και πληροφορίες σχετικές με απαιτήσεις, επιχειρηματικές επιλογές ή συνήθειες και 
σχέδια πελατών, 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 δεν έχει νόμιμα δημοσιοποιηθεί. Είναι υποχρέωση όλων 
των εργαζομένων να διαφυλάττουν τις εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες της CretaEco, ανεξαρτήτως 
του τρόπου και του λόγου που βρέθηκαν στην κατοχή τους και σε γνώση τους, και να μην τις γνωστοποιούν 
σε άτομα εκτός εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των μελών του οικογενειακού και φιλικού τους 
περιβάλλοντος, καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης αλλά και κατόπιν της λήξης αυτής με 
οποιοδήποτε τρόπο. Ανατρέξτε στην  για περισσότερες πληροφορίες.  

 
 
5. Ιδιωτικότητα και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα  
Η CretaEco εκτιμά και προστατεύει την ιδιωτικότητα όλων των εργαζομένων μας, των αιτούντων εργασία 

και των επιχειρηματικών συνεργατών μας (πελατών και προμηθευτών). Αποτελεί ευθύνη όλων να τηρούμε 
τις ακόλουθες βασικές αρχές όταν διαχειριζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: 1) Επεξεργάζεστε τα 
δεδομένα με σύννομο, δίκαιο και διαφανή τρόπο, 2) Συλλέγετε δεδομένα μόνο για καθορισμένους, ρητούς 
και νόμιμους σκοπούς, 3) Μη συλλέγετε ή επεξεργάζεστε δεδομένα που δεν χρειάζεστε, 4) Διατηρείτε τα 
δεδομένα ακριβή και ενημερωμένα. 5) Περιορίστε το χρονικό διάστημα διατήρησης των συλλεγμένων 
δεδομένων. 6) Διασφαλίστε την κατάλληλη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ενεργείτε 
πάντοτε σύμφωνα με την «Οδηγία για τις  Υποχρεώσεις εργαζομένων ως προς την  προστασία προσωπικών 
δεδομένων» και τη «Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τους εργαζόμενους». 

 
 
6.  Συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές 

Η CretaEco αναμένει από τους εργαζόμενους της να συναλλάσσονται δίκαια με τους πελάτες και τους 
προμηθευτές της, καθώς οι σχέσεις με τους συνεργάτες μας διέπονται από διαφάνεια, εμπιστοσύνη, 
σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα ώστε η εταιρία να διατηρεί σταθερές και μακροπρόθεσμες σχέσεις. 
Κανείς δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται έναν πελάτη ή προμηθευτή µέσω εξαπάτησης, κατάχρησης 
εμπιστευτικών πληροφοριών ή άλλων αθέμιτων συναλλαγών. Κατά τις συναλλαγές σας με έναν πελάτη ή 
προμηθευτή, πρέπει πάντα να βάζετε τα συμφέροντα της εταιρίας σε πρώτη προτεραιότητα, πάνω από 
οποιεσδήποτε προσωπικές προτιμήσεις, και να τον αντιμετωπίζετε εξ ολοκλήρου με αντικειμενικά κριτήρια 
όπως, η ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, η άρτια και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, 
η τιμολογιακή πολιτική, η οικονομική φερεγγυότητα, η χρονική συνέπεια στην παράδοση των προϊόντων και 
των υπηρεσιών, η συμμόρφωση με τις βασικές αρχές περιβάλλοντος και ασφάλειας, η ύπαρξη κατάλληλής 
τεχνολογικής υποδομής σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της εταιρίας, καθώς και η εμπειρία και η 
ακεραιότητα ενός προμηθευτή. Σε περίπτωση συνεργάτη που διαπιστώνεται ότι εφαρμόζει παράνομες 
πρακτικές ή μη ανταγωνιστικές, διακόπτεται η συναλλακτική σχέση. Αποτελεί παραβίαση του Κώδικα η 
προσπάθεια ευνοϊκής μεταχείρισης ενός συγκεκριμένου πελάτη ή προμηθευτή στις συναλλαγές του με την 
εταιρία.  

 
 
7. Σύγκρουση συμφερόντων  

Η CretaEco  αναμένει από τους εργαζόμενους της και τους συνεργάτες της ότι θα αποφεύγουν καταστάσεις 
που πιθανώς εγείρουν σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει όταν οι προσωπικές σας 
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δραστηριότητες, τα συμφέροντα ή οι σχέσεις παρεμβαίνουν, ή δίνουν την εντύπωση ότι παρεμβαίνουν, στα 
επαγγελματικά σας καθήκοντα εργαζομένου ή στην ικανότητά σας να ενεργείτε προς το βέλτιστο συμφέρον 
της εταιρίας. Ακόμα και σε περιστάσεις όπου δεν λαμβάνετε προσωπικό όφελος, η εντύπωση σύγκρουσης 
συμφερόντων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αξιοπιστία σας. Πρέπει να γνωστοποιείτε προληπτικά 
οποιεσδήποτε σχέσεις ή συμφέροντα τα οποία θα μπορούσαν να συγκρούονται ή να δίνουν την εντύπωση 
ότι συγκρούονται με την εκτέλεση των καθηκόντων σας για την εταιρία. Όλες οι γνωστοποιήσεις 
αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά. Δεν είναι δυνατό να καθοριστούν όλες οι καταστάσεις ή σχέσεις οι οποίες θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων, οπότε κάθε κατάσταση πρέπει να αξιολογείται 
μεμονωμένα. Ενδεικτικά 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 εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να απασχολούνται ή να λαμβάνουν αμοιβές από οποιονδήποτε 
συνεργάτη της CretaEco κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής, ενώ τυχόν φιλίες που αναπτύσσονται εκτός των 
επιχειρηματικών συναλλαγών δεν θα πρέπει να ασκούν επιρροή στην επιχειρηματική κρίση των 
συναλλασσόμενων. 

 
 

8. Δωροδοκία 
α) Η CretaEco  αναμένει από τους εργαζόμενους 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 εργαζόμενος  δεν πρέπει να μεταβιβάζει, προσφέρει, υποσχεθεί ή εγκρίνει, άμεσα ή 
έμμεσα, κανένα αντικείμενο αξίας/πλεονέκτημα, σε κρατικό αξιωματούχο, συνεργάτη εταιρείας που 
ελέγχεται από το κράτος ή πολιτικής παράταξης κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 
οποιαδήποτε συναλλαγή την οποία διεξάγει ως εργαζόμενος 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 παρέχουν ή να αποδέχονται προς/από συνεργάτες 
υφιστάμενους ή πιθανούς άλλα πράγματα ή υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στη 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.  

 
 

9. Συμμόρφωση με τον Κώδικα και Εκπαίδευση  
H CretaEco αναμένει από τους εργαζόμενους της, υφιστάμενους και μελλοντικούς, να συμμορφώνονται 

με τον παρόντα Κώδικα, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για να διασφαλίζει τη συνέπεια στον τρόπο με τον οποίο 
συμπεριφέρονται οι εργαζόμενοι. Κανένα σύνολο κανόνων δεν μπορεί να καλύψει όλες τις περιστάσεις. Η 
εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει τον Κώδικα ανά πάσα στιγμή και για 
οποιονδήποτε λόγο. Εκπαιδεύσεις σχετικά με τον Κώδικα θα διεξάγονται σε τακτική βάση. Η υποχρεωτική 
εκπαίδευση διενεργείται με την αρχική χορήγηση του Κώδικα σε κάθε εργαζόμενο.  

 
 

10. Καθοδήγηση & διαδικασία αναφορών εργαζομένων 
Η CretaEco  δημιουργεί χώρους εργασίας όπου ευνοείται η ανοικτή και ειλικρινής επικοινωνία μεταξύ 

όλων των εργαζομένων και κάθε εργαζόμενος χαίρει εκτίμησης και σεβασμού ανεξαρτήτως θέσης. 
Ενθαρρύνεται κάθε εργαζόμενος, εάν κρίνει ότι υφίσταται παραβίαση του παρόντα Κώδικα να απευθύνει 
αναφορά απευθείας στη νόμιμη εκπρόσωπο [tv@cretaeco.gr 2810380644 (εσωτ. 43)] ή στη νομική σύμβουλο 
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[eirini.kafetzaki@gmail.com 2810281310 (εσωτ.2)] προς διερεύνηση και αντιμετώπιση του ζητήματος, καθώς 
και ως προς τη λήψη διορθωτικών ενεργειών ως απάντηση σε οποιαδήποτε παραβίαση. Όπου κρίνεται 
σκόπιμο, η εταιρία θα διεξαγάγει άμεση και διεξοδική έρευνα, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει συνέντευξη 
από εσάς και άλλους μάρτυρες, τη συλλογή και την εξέταση των σχετικών εγγράφων και τη διαβούλευση με 
εξωτερικούς συμβούλους. Η αναφορά σας θα παραμείνει εμπιστευτική στο μέτρο του δυνατού, βάσει της 
νομοθεσίας. Η CretaEcoδεν θα επιτρέψει ούτε θα ανεχτεί απειλή ή αντίποινα εναντίον εργαζομένου για την 
υποβολή αναφοράς καλή τη πίστει, επειδή αρνείται να παραβιάσει τη νομοθεσία ή επειδή συμμετέχει σε 
έρευνα επί του θέματος. Περαιτέρω η παροχή η αποδοχή προς/από συνεργάτες υφιστάμενους ή πιθανούς 
ακόμα και  πραγμάτων που εμπίπτουν στη συνήθη, εύλογη και προσήκουσα με τις περιστάσεις 
επιχειρηματική φιλοξενία, τελεί υπό την έγκριση της νόμιμης εκπροσώπου[tv@cretaeco.gr 2810380644  
(εσωτ. 43)]. 

 
Ξεραπηδιές, 01.12.2022 

Η Σύμβουλος – Διαχειρίστρια  
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