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1. Εισαγωγή

Ο κύριος στόχος του Κώδικα Ηθικής είναι να γνωστοποιήσει και να μοιραστεί τις αξίες 
που η NOVAMIX - ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ αναγνωρίζει και αποδέχεται, σε όλα τα επίπεδα, 
προκειμένου αυτές να διέπουν τις συμπεριφορές, τις ενέργειες και τις αποφάσεις όλων των 
εργαζομένων της αλλά και των συνεργατών της. 

Η NOVAMIX αναπτύσσει διαρκώς νέες εταιρικές πολιτικές, επομένως απαιτείται τακτικός 
έλεγχος από τους ενδιαφερόμενους για επικαιροποιημένες εκδόσεις του Κώδικα Ηθικής της 
εταιρείας. 

Βασικός στόχος της εταιρείας, είναι η δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που 
βασίζεται στην ειλικρίνεια, την υπευθυνότητα και τη συμμόρφωση στους κανόνες. Η χρήση 
κοινής λογικής και ορθής κρίσης σε συνδυασμό με τον Κώδικα, τις πολιτικές και τις οδηγίες 
της εταιρείας, θέτουν τις βάσεις ώστε οι επιχειρηματικές δραστηριότητες να διεξάγονται 
με ακεραιότητα και ηθική.  Ο Κώδικας δεν μπορεί να προβλέψει κάθε κατάσταση στο χώρο 
εργασίας, αλλά θα βοηθήσει να ληφθούν ορθές και δεοντολογικές αποφάσεις.

Κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία, πρέπει να τηρεί τον παρόντα Κώδικα όταν βρίσκεται στο 
χώρο, εργασίας του καθώς και σε κάθε περίσταση που εκπροσωπεί την εταιρεία.

Όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν εισαγωγική και τακτική εκπαίδευση σε θέματα ηθικής 
και συμμόρφωσης. Αυτές οι συναντήσεις είναι ευκαιρίες για συζήτηση και επίλυση 
ερωτημάτων.

Μια από τις επιπρόσθετες ευθύνες των προϊσταμένων αποτελεί η δημιουργία ενός ανοικτού 
περιβάλλοντος, όπου οι εργαζόμενοι παρακινούνται να θέτουν ερωτήσεις, να εκφράζουν 
ζητήματα που τους απασχολούν και να αναφέρουν ανάρμοστες συμπεριφορές. Η ηθική και 
η υψηλή ακεραιότητα των εργαζομένων είναι παράμετροι που προσμετρώνται θετικά και για 
την επαγγελματική ανέλιξη τους εντός του οργανισμού.

Παραβάσεις του Κώδικα, των πολιτικών, των οδηγιών ή του νόμου μπορεί να έχουν σοβαρές 
συνέπειες, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν πειθαρχικά μέτρα, έως και τον τερματισμό της 
απασχόλησης, καθώς και ενδεχόμενες αστικές ή ποινικές κυρώσεις, τόσο για την εταιρεία 
όσο και για τους εργαζόμενους.  

2. Πολιτική ποιότητας 

Η NOVAMIX δεσμεύεται για την παράδοση ασφαλών προϊόντων, άριστης ποιότητας και 
υψηλής αισθητικής στους καταναλωτές. Η δέσμευση αυτή αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο 
του σκοπού και της αποστολής της εταιρείας.

Για να εκπληρώσει αυτή τη δέσμευση, η NOVAMIX διαθέτει μια κουλτούρα με επίκεντρο την 
ποιότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δίνεται ύψιστη προτεραιότητα στην ασφάλεια, την 
αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων της, την ποιότητα των δεδομένων 
που υποστηρίζουν τις κανονιστικές υποβολές και τις αλληλεπιδράσεις με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη μας.

Στα πλαίσια αυτά ο οργανισμός δημιούργησε και εφάρμοσε ένα Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας για την υποστήριξη και ικανοποίηση των απαιτήσεων του ISO 9001:2015.
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Δομή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ)

• Προετοιμασία εγχειριδίων διαδικασιών, σχεδίων διαχείρισης ποιότητας, διαγράμματος
ροής διεργασιών, μεθόδων εργασίας, επιχειρησιακών πολιτικών και εντύπων

• Έλεγχος δραστηριοτήτων προϊόντων και υπηρεσιών

• Καθιέρωση ετησίων εταιρικών και ατομικών στόχων

• Προετοιμασία και διανομή ετησίου επιχειρηματικού σχεδίου

Ηγεσία

• Ανάπτυξη και διατήρηση οργανωτικής δομής

• Επικοινωνία οργανωτικής δομής σε εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη 

• Καθορισμός ευθυνών και εσωτερικών σχέσεων για βασικές θέσεις

Ασφάλεια

• Διασφάλιση ότι η ασφάλεια αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα σε όλες τις λειτουργίες της 
εταιρείας

• Διεξαγωγή εκτιμήσεων κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και κατάρτιση 
συμπληρωματικών σχεδίων υγείας και ασφάλειας διαδικασιών εργασίας, όπως απαιτείται

Περιβαλλοντική διαχείριση

• Ανάπτυξη και διατήρηση εταιρικής κουλτούρας για την περιβαλλοντική διαχείριση

• Ανάπτυξη και διατήρηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

• Διεξαγωγή εκτιμήσεων περιβαλλοντικών κινδύνων και κατάρτιση σχεδίων 
περιβαλλοντικού ελέγχου ειδικά για το έργο, όπως απαιτείται

• Θέσπιση και υλοποίηση Εταιρικών Στόχων Βιωσιμότητας και ανάπτυξη βέλτιστων 
πρακτικών για βασικές δραστηριότητες διαχείρισης έργων

Εστίαση στον πελάτη

• Διασφάλιση ότι η NOVAMIX έχει τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των 
πελατών της

• Επιλογή προμηθευτών και υπεργολάβων με βάση την ικανότητα τους να ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις των πελατών

• Διασφάλιση ότι οι απαιτήσεις των πελατών κοινοποιούνται σε όλους τους σχετικούς 
εργαζόμενους πριν από την έναρξη του έργου

• Παροχή καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα και απαιτητικά έργα

• Κατανόηση των τρεχόντων και μελλοντικών αναγκών των πελατών

• Διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης πελατών κατά την ολοκλήρωση κάθε έργου
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Οικονομική διαχείριση

• Μηνιαίες οικονομικές αναφορές

• Διαχείριση όλων των έργων με βάση τους καθιερωμένους προϋπολογισμούς 

• Εξέταση των επιπτώσεων των ταμειακών ροών σε όλες τις συναλλαγές

• Διατήρηση της κερδοφορίας σε ετήσια βάση

Διατήρηση περιουσιακών στοιχείων

• Μακροπρόθεσμη προσέγγιση της απόκτησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

• Ιδιοκτησία και λειτουργία εξοπλισμού για την επίτευξη των εταιρικών στόχων

• Λειτουργία και συντήρηση εξοπλισμού για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους

• Ιεράρχηση της χρήσης εσωτερικού εξοπλισμού

• Παροχή και συντήρηση κατάλληλου εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του έργου

• Δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης, συντήρησης, αποθήκευσης και 
παράδοσης μικρών εργαλείων και αποθέματος

Συνεχής βελτίωση

• Συνεχής αναζήτηση τρόπων βελτίωσης των διαδικασιών

• Ανασκόπηση των αποτελεσμάτων που προσδιορίζονται μέσω εσωτερικών ελέγχων, 
στατιστικής ανάλυσης, προσωπικών παρατηρήσεων και συνεντεύξεων πελατών

• Προσδιορισμός τυχόν τομέων που προκαλούν ανησυχία

• Έναρξη διορθωτικών ενεργειών

• Ανάπτυξη προληπτικών δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της NOVAMIX υλοποιείται μέσω ενός ολοκληρωμένου Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας. Η απόδοσή του παρακολουθείται και επανεξετάζεται τακτικά για 
να διασφαλιστεί ότι τα πρότυπα συμπεριφοράς ανταποκρίνονται στις υψηλές προσδοκίες 
ποιότητας για τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

3. Πολιτική ηθικής 

Σύγκρουση συμφερόντων

Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει όταν τα προσωπικά συμφέροντα των 
εργαζομένων επηρεάζουν ή μπορεί να εκληφθούν ότι παρεμβαίνουν στην ικανότητα τους να 
εκτελέσουν την εργασία τους αποτελεσματικά και αμερόληπτα. 

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να έχουν άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από 
προμηθευτή, ανταγωνιστή ή άλλη εταιρεία, αν αυτό επηρεάζει την εργασία τους. Χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση της εταιρείας, κανένας εργαζόμενος, δεν αναλαμβάνει ή 
αποδέχεται πρόσθετη εργασία από πελάτη, προμηθευτή ή ανταγωνιστή. 

Κώδικας Ηθικής
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Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται, πριν αναλάβουν οποιαδήποτε εργασία της εταιρείας, 
να ανακοινώσουν στην εταιρεία εάν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση (συγγενική, φιλική ή 
επαγγελματική) με τον πελάτη ή τον προμηθευτή, με τον οποίον πρόκειται να συνεργασθεί 
στο πλαίσιο της εργασίας του. Γενικά, οι υπάλληλοι επιτρέπεται να έχουν άλλη νόμιμη 
εργασία εκτός της  NOVAMIX υπό τον όρο ότι οι δραστηριότητες αυτές δε διεξάγονται 
εντός των κανονικών ωρών εργασίας τους στην εταιρία και ότι αυτή η άλλη εργασία δεν έχει 
επίπτωση στην ικανότητα τους να εκτελούν την εργασία τους εντός της NOVAMIX.

Συναλλαγές με πελάτες, προμηθευτές, αντιπροσώπους, ανταγωνιστές

Οι εργαζόμενοι συμπεριφέρονται με προθυμία, ήθος και ευγένεια, στις σχέσεις τους με 
τους πελάτες, προμηθευτές και αντιπροσώπους, όπως αρμόζει στη φήμη και το κύρος της 
εταιρείας με σκοπό την καλύτερη προώθηση των υπηρεσιών της. 

Πρωταρχική αξία της εταιρείας είναι η ικανοποίηση των πελατών με ειλικρίνεια, με ήθος 
και επαγγελματισμό. Επιπλέον, η εταιρεία δε συμμετέχει σε ενέργειες, οι οποίες δεν είναι 
σύμφωνες με τους νόμους περί ανταγωνισμού, όπως είναι:

• Αντιδεοντολογικές πρακτικές, π.χ. μη τήρηση νόμων και κανονισμών.

• Ανταλλαγή ανταγωνιστικών πληροφοριών ή συμφωνίες για τιμές, όγκο πωλήσεων, 
μερίδιο αγοράς, περιοχές, πελάτες ή άλλα τα οποία θα ήταν δυνατόν να αλλοιώσουν τον 
ανταγωνισμό.

Εμπιστευτικότητα πληροφοριών - εχεμύθεια

Κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία οφείλει να τηρεί εχεμύθεια και να χρησιμοποιεί 
πληροφορίες μόνο για εξουσιοδοτημένους σκοπούς στο πλαίσιο της εργασίας του, καθώς 
και να μη χρησιμοποιεί πληροφορίες για προσωπικό του όφελος και όφελος τρίτων.

Η εταιρεία αναλαμβάνει να χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα και τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες σε συμμόρφωση με όλους τους νόμους που αφορούν την εμπιστευτικότητα 
και ισχύουν στις δικαιοδοσίες στις οποίες λειτουργεί η εταιρεία. Επίσης, εγγυάται υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας κατά την επιλογή και χρήση συστημάτων ΙΤ που προορίζονται για το 
χειρισμό προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικών πληροφοριών.

Δωροδοκία και διαφθορά

Η εταιρεία, οι Διευθυντές, οι Διαχειριστές, οι Υπάλληλοι και όλοι όσοι υπάγονται στον Κώδικα 
αυτόν, αναλαμβάνουν να ενεργούν με απόλυτη ακεραιότητα, εντιμότητα και δικαιοσύνη σε 
όλες τις σχέσεις, τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας, σε συμμόρφωση με την εθνική και 
διεθνή νομοθεσία εναντίον της διαφθοράς. 

Η NOVAMIX δεν ανέχεται οποιαδήποτε μορφή διαφθοράς προς δημόσιους λειτουργούς, ή 
τρίτους που σχετίζονται με δημόσιο λειτουργό, ή οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Δεν επιτρέπεται σε κανέναν Διευθυντή, Διαχειριστή, Υπάλληλο, Εκπρόσωπο ή άλλον 
Αντιπρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα, να αποδεχτεί, να ζητά, να προσφέρει ή να καταβάλλει 
οποιαδήποτε χρηματικά ποσά ή άλλα κέρδη, ακόμα και αν βρίσκεται υπό παράνομη πίεση.

Κώδικας Ηθικής
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Όλες οι καταστάσεις που αποτελούν ή δυνητικά μπορεί να αποτελέσουν σύγκρουση 
συμφερόντων πρέπει να αναφέρονται αμέσως στον άμεσα προϊστάμενο ή στο Τμήμα 
Ανθρώπινού Δυναμικού.

Επιπλέον, τα τηρούμενα βιβλία και αρχεία της Εταιρείας θα πρέπει να καταγράφουν 
επακριβώς το ποσόν και την περιγραφή της έκαστης συναλλαγής. Το προσωπικό της 
Εταιρείας πρέπει να διασφαλίζει, ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία μεταξύ της περιγραφής της 
συναλλαγής στα στοιχεία και βιβλία και της πραγματικότητας.

Κυρώσεις και εμπορικοί αποκλεισμοί

Η NOVAMIX εκπροσωπείται σε πολλές αγορές και περιοχές σε όλο τον κόσμο και συνεπώς 
λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς διαφορετικών έννομων τάξεων.

Δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες εξαγωγικούς και εισαγωγικούς 
νόμους, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κυρώσεων, των εμπάργκο και άλλων 
νόμων, κανονισμών και κρατικών εντολών ή πολιτικών που επηρεάζουν το εμπόριο.  

Αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Στόχος της εταιρείας είναι να ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες με αξιόπιστους 
συνεργάτες οι οποίοι διεξάγουν νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες και των οποίων τα 
κεφάλαια προέρχονται από νόμιμες πηγές.

Απάτη

Όλα τα μέλη της Διοίκησης, τα στελέχη, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της εταιρείας 
οφείλουν να κατανοήσουν τι συνιστά απάτη και να απέχουν από οποιαδήποτε πράξη μπορεί 
να δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών 
που παρεμποδίζουν ή παρακάμπτουν τους μηχανισμούς ελέγχου της εταιρείας. 

Απάτη είναι η πράξη ή παράληψη προσώπου, το οποίο με σκοπό να αποκομίσει το ίδιο ή 
τρίτος παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία με πράξη, παράληψη ή 
ανοχή, με την εν γνώσει του παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέμιτη 
απόκρυψη ή αποσιώπηση αληθινών γεγονότων.

Η δόλια συμπεριφορά απαγορεύεται υπό κάθε περίσταση. Ενέργειες που πρέπει να 
αποφεύγονται με κάθε κόστος περιλαμβάνουν: την παραποίηση ή αλλοίωση επιταγών, 
λογαριασμών ή άλλων εγγράφων, την κατάχρηση κεφαλαίων ή άλλων περιουσιακών 
στοιχείων, την αθέμιτη διαχείριση ή αναφορά κεφαλαίων ή χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών, την κλοπή ή την ανεντιμότητα, την καταστροφή, βλάβη ή κλοπή εγγράφων, 
εξαρτημάτων, επίπλων ή εξοπλισμού της εταιρείας.

4. Πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Η NOVAMIX δεσμεύεται στο σεβασμό και στην προστασία όλων των κατηγοριών των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αποτελούν ουσιαστικό θέμα βιώσιμης ανάπτυξης τόσο για 
την ίδια την εταιρεία όσο και για τις ομάδες των κοινωνικών της εταίρων. 
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Η παρούσα πολιτική θεσπίζει ένα πλαίσιο για την προώθηση του σεβασμού και της 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας 
όσο και στη σφαίρα επιρροής της. Η παρούσα πολιτική εκφράζει τη μηδενική ανοχή της 
NOVAMIX στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υλοποιείται τόσο με τη μη 
συμμετοχή (άμεση, παθητική ή σιωπηλή) της εταιρείας σε σχετικές παραβιάσεις, όσο και με 
την αποφυγή κάθε συναλλαγής και επαφής με τρίτα μέρη που μπορεί να έχουν προκαλέσει 
ή υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι μπορεί να συμμετέχουν στη δημιουργία συνθηκών 
που ενδέχεται να προκαλέσουν παραβιάσεις των εν λόγω δικαιωμάτων. Επιπρόσθετος 
σκοπός της είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η διασφάλιση της δέσμευσης 
των εργαζομένων, των προμηθευτών και των συνεργατών της, στον σεβασμό και στην 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της 
δραστηριότητας. 

Η NOVAMIX, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, σέβεται και προστατεύει 
τα ακόλουθα εργασιακά και κοινωνικά Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Υγεία & ασφάλεια στην εργασία

Η εταιρεία θεωρεί την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της βασική αξία και 
διατηρεί ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας με γνώμονα την πρόληψη, υιοθετώντας υψηλά 
πρότυπα υγείας και ασφάλειας, συστηματικής αξιολόγησης και διαχείρισης των σχετικών 
κινδύνων, καθώς και μέσω της υποστήριξης και συνεχούς διάδοσης μιας εταιρικής 
κουλτούρας που αποσκοπεί στην ανάδειξη της υγείας και ασφάλειας στην εργασία ως 
πρώτων προτεραιοτήτων. Η εταιρεία δεσμεύεται στην επίτευξη του στόχου «Κανένα 
ατύχημα και κανένα επαγγελματικό νόσημα στην εργασία» που αποτελεί μια από τις βασικές 
προκλήσεις στο χώρο της βιομηχανίας. 

Για τον λόγο αυτό η NOVAMIX αναμένει από όλους τους υπαλλήλους να:

• Συμμορφώνονται με τους κανόνες της εταιρείας σχετικά με το περιβάλλον και την υγιεινή 
και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

• Υιοθετούν κάθε εύλογη προφύλαξη ώστε να διατηρούν ασφαλή και υγιεινό χώρο εργασίας

• Διασφαλίζουν ότι δε θέτουν τον εαυτό τους ή άλλους σε κίνδυνο εξαιτίας των ενεργειών 
τους

• Διασφαλίζουν ότι γνωρίζουν τι να κάνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο χώρο 
εργασίας

• Αναφέρουν τυχόν συμπεριφορά, εγκαταστάσεις ή αντικείμενα που μπορεί να 
υποβαθμίζουν την ασφάλεια του εργασιακού χώρου στη διοίκηση εγκαίρως, όπως και 
κάθε ατύχημα, συμπεριλαμβανομένων των μείζονων ατυχημάτων. 

Κάθε υπάλληλος πρέπει να ενεργεί ώστε να διατηρείται ένα υγιεινό και συνεργατικό 
περιβάλλον, όπου γίνεται σεβαστή η αξιοπρέπεια και ψυχοσωματική ακεραιότητα κάθε 
ατόμου.
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Συγκεκριμένα, όλοι όσοι υπάγονται σε αυτή την Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

• Δε θα εργάζονται υπό την επήρεια αλκοολούχων ουσιών ή ναρκωτικών

• Θα εξετάζουν τις ανάγκες όσων ενδέχεται να επηρεάζονται από τις επιπτώσεις του 
παθητικού καπνίσματος στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δωματίων όπου το 
κάπνισμα δεν απαγορεύεται δια νόμου

• Θα αποφεύγουν κάθε συμπεριφορά που μπορεί να δημιουργεί απειλητικό ή εχθρικό 
περιβάλλον προς συναδέλφους ή υφιστάμενους με στόχο την απομόνωση ή απαξίωση 
τους στο χώρο εργασίας.

Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει αθροιστικά 500 ώρες εκπαίδευσης σε ζητήματα 
ασφάλειας στο χώρο εργασίας έως το 2030.

Κατάλληλες εργασιακές συνθήκες

Η NOVAMIX δεσμεύεται στη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται 
στην εμπιστοσύνη, το διάλογο και τον αμοιβαίο σεβασμό και προστατεύει την ευημερία 
και την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων της. Επίσης, 
δεσμεύεται στη διασφάλιση αξιοπρεπών αμοιβών και ωρών εργασίας, έχοντας ως βάση 
τους ισχύοντες νόμους και τα βιομηχανικά πρότυπα για το ωράριο εργασίας, τις υπερωρίες 
και τις άδειες. 

Παιδική εργασία

Η εταιρεία δεσμεύεται να λειτουργεί σύμφωνα με όλους τους νόμους σχετικά με 
τα κατώτατα όρια ηλικίας στις προσλήψεις εργαζομένων, σε όλες τις περιοχές που 
δραστηριοποιείται. Στην εταιρεία απαγορεύεται η απασχόληση ανηλίκων κάτω των 18 ετών. 
Παράλληλα, δεσμεύεται και συμμορφώνεται οικειοθελώς με τη 10η Αρχή του Οικουμενικού 
Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, που βασίζεται στη μηδενική ανοχή σε περιστατικά και 
συνθήκες παιδικής εργασίας στην εφοδιαστική της αλυσίδα και κατά επέκταση σε όλο το 
φάσμα της δραστηριότητας της.

Καταναγκαστική εργασία και εμπορία ανθρώπων

Η NOVAMIX δεσμεύεται ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγει 
περιστατικά αλλά και κάθε άμεση ή έμμεση ανάμειξη της σε οποιαδήποτε μορφή 
καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και εμπορίας ανθρώπων (Σύγχρονη Δουλεία). 
Παράλληλα αναγνωρίζει την ευθύνη της να παραμείνει ενήμερη για κάθε σχετικό κίνδυνο 
εντός των δραστηριοτήτων της αλλά και στην ευρύτερη εφοδιαστική της αλυσίδα. 

Στην εταιρεία απαγορεύεται η εκμετάλλευση οποιουδήποτε ατόμου καθώς και η χρήση 
όλων των μορφών καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. Η εταιρεία επιδεικνύει 
μηδενική ανοχή σε περιστατικά και συνθήκες που μπορεί να ευνοήσουν οποιαδήποτε 
μορφή Σύγχρονης Δουλείας στο πλαίσιο λειτουργίας της και των δραστηριοτήτων της 
εφοδιαστικής της αλυσίδας, αναγνωρίζοντας ότι κανένας τομέας δραστηριότητας της δεν 
μπορεί να εξαιρεθεί. 
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Ισότητα

Η NOVAMIX αναλαμβάνει να παρέχει ίσες ευκαιρίες εργασίας και εξέλιξης σταδιοδρομίας, 
ενώ απαγορεύει τις διακρίσεις και την παρενόχληση. Οι εταιρικές διαδικασίες αναζήτησης 
και πρόσληψης προσωπικού, πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, αμοιβής, 
αξιολόγησης της απόδοσης και λήξης συνεργασίας, στερούνται διακρίσεων που έχουν τη 
βάση τους στη φυλή, το φύλο, το χρώμα, την εθνική ή κοινωνική προέλευση, τη θρησκεία, 
την ηλικία, την αναπηρία, τη σεξουαλική προτίμηση και την πολιτική πεποίθηση. 

Η εταιρεία έχει μηδενική ανοχή σε προσβλητικές ή ανάρμοστες συμπεριφορές, άδικη 
μεταχείριση ή αντίποινα παντός είδους. Απαγορεύεται η σωματική ή λεκτική παρενόχληση 
με σεξουαλικό, ρατσιστικό ή δυσφημιστικό χαρακτήρα, στους χώρους εργασίας αλλά και σε 
κάθε περίσταση που σχετίζεται με την εργασία εκτός του εργασιακού χώρου. 

Απαγορεύεται σε όλους τους Διευθυντές και Υπαλλήλους της εταιρείας να δέχονται ή 
να ζητούν υποσχέσεις ή καταβολές μετρητών, περιουσιακά στοιχεία ή οφέλη, πίεση ή 
υπηρεσίες παντός είδους, οι οποίες ενδέχεται με οποιονδήποτε τρόπο να στοχεύουν στην 
προώθηση της πρόσληψης συγκεκριμένου ατόμου ως υπάλληλο ή της μετάθεσης ή 
προαγωγής του.

Η εταιρεία δεσμεύεται στο πλαίσιο της ισότητας των φυλών στην εργασία να λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη όλων των διακρίσεων κατά των γυναικών στον τομέα 
της απασχόλησης, των ίσων αμοιβών για ίση εργασία, στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Επιπρόσθετα, σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων (GDPR) των εργαζομένων 
της κάθε φορά που συλλέγει προσωπικές πληροφορίες ή ελέγχει τους χώρους εργασίας. 

Όλοι οι υπάλληλοι που διαθέτουν εξουσιοδότηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα 
συναδέλφων:

• Θα παρέχουν τέτοιες πληροφορίες μόνο σε εξουσιοδοτημένα μέρη, και μόνο όταν είναι 
απολύτως απαραίτητο

• Δε θα παρέχουν ποτέ τέτοιου είδους δεδομένα σε τρίτους εκτός της NOVAMIX εκτός αν 
είναι νομικά υποχρεωμένοι να το κάνουν ή εξουσιοδοτηθούν συγκεκριμένα από διοικητικό 
υπάλληλο με σχετική αρμοδιότητα. Τέτοιου είδους δεδομένα διατηρούνται με ασφάλεια 
και ποτέ για περισσότερο χρόνο από όσο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του νομικού 
ή εμπορικού λόγου στον οποίο βασίζεται η συλλογή δεδομένων.

Απαιτείται από όλους τους υπαλλήλους της NOVAMIX, να:

• Απέχουν από την πρόσβαση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων υπαλλήλων, εκτός 
αν έχουν την αντίστοιχη εξουσιοδότηση να το κάνουν και διαθέτουν σαφή εμπορική 
ανάγκη να γνωρίζουν τέτοιου είδους δεδομένα

• Σέβονται το δικαίωμα των συναδέλφων τους για το απόρρητο.

Πειθαρχικές πρακτικές

Η NOVAMIX δεσμεύεται στην αντιμετώπιση όλων των ανθρώπων της με αξιοπρέπεια και 
σεβασμό. Οι πειθαρχικές πρακτικές της εταιρείας εφαρμόζονται, εάν κριθεί αναγκαίο, 
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ως μέσο διαχείρισης, για την πρόληψη και αποτροπή μη αποδεκτής συμπεριφοράς και 
είναι σύμφωνες με την εργατική νομοθεσία. Η εταιρεία διερευνά τις καταγγελίες που 
της γνωστοποιούνται και πράττει ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζοντας όπου κρίνει 
απαραίτητο το σύστημα πειθαρχικών ποινών. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η εφαρμογή 
πειθαρχικών μέτρων, η εταιρεία δεσμεύεται στο σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων της, όπως:

•  Να έχουν πρόσβαση στις λεπτομέρειες των ισχυρισμών του παραπτώματος

• Να απαντούν ή/ και να ασκούν έφεση σε πειθαρχικές αποφάσεις, χωρίς αρνητικές 
επιπτώσεις

• Αναλόγως τη σοβαρότητα του πειθαρχικού παραπτώματος, να συμβουλεύονται ή/και να 
εκπροσωπούνται, αν το επιθυμούν, από εκπροσώπους εργαζομένων κατά την αξιολόγηση 
των πειθαρχικών αποφάσεων.  

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι οι πειθαρχικές της πρακτικές, εφαρμόζονται με συνέπεια 
και δίκαια σε όλο το προσωπικό, ενώ τα προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η 
εθνική καταγωγή, η θρησκεία κ.λπ. δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της διερεύνησης 
ενδεχομένου παραπτώματος ή τη σοβαρότητα ενδεχόμενης ποινής. 

 

Περιβαλλοντική πολιτική 

Η NOVAMIX προάγει την προστασία του περιβάλλοντος ως αναπόσπαστο μέρος όλων των 
διεργασιών της. Σκοπός είναι η διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος, η προστασία 
της ανθρώπινης υγείας και η διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων.

Η περιβαλλοντική πολιτική βασίζεται στις αρχές της προφύλαξης, της πρόληψης και της 
επανόρθωσης των καταστροφών. 

Η NOVAMIX λειτουργεί με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης 
των διαδικασιών παραγωγής της και την εκπλήρωση των βασικών νομοθετικών και 
κανονιστικών διατάξεων που διέπουν αυτό το ζήτημα. Παράλληλα, η εταιρεία παρακινεί και 
ενθαρρύνει τους υπαλλήλους της να συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή αυτών των αρχών, 
μεταδίδοντας πληροφορίες και παρέχοντας συνεχή εκπαίδευση. 

Δεσμεύσεις

Η NOVAMIX αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενεργούς συμμετοχής για την προστασία των 
φυσικών πόρων, δεσμεύεται να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις και να αυξήσει το 
θετικό αντίκτυπο στη φύση. 

Για αυτό τον λόγο έχει αναπτύξει πολιτικές με έμφαση στα εξής πεδία:

• Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

• Εξοικονόμηση ενέργειας

• Διατήρηση νερού

• Μείωση και ορθή διάθεση των αποβλήτων στην παραγωγική διαδικασία
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• Βιώσιμη αξιοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων 
στην παραγωγική διαδικασία

• Χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών και πρακτικών

• Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία

• Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και επιδόσεων

Ενέργειες

Η NOVAMIX αναλαμβάνει την παραγωγή και πώληση προϊόντων που συμμορφώνονται με 
τα υψηλότερα πρότυπα περιβαλλοντικής απόδοσης και ασφάλειας σε πλήρη συμμόρφωση 
με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. 

Η εταιρεία συμμετέχει σε προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών και διαρκώς μελετά και 
αναπτύσσει προϊόντα βασισμένα σε ανακυκλωμένα υλικά ή σε πρώτες ύλες με συστατικά 
που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.  

Παράλληλα, εφαρμόζεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το 
πρότυπο EN ISO 14001:2015 για όλες τις διεργασίες της. 

Βάσει αυτού του συστήματος, η εταιρεία:

• Συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις, υιοθετώντας τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που προσφέρει η τεχνολογία και στο βαθμό που αυτό είναι 
επιχειρηματικά εφικτό

• Ελαχιστοποιεί την εκπομπή ρύπων και αποβλήτων στο περιβάλλον, μειώνει, περιορίζει 
και προωθεί προς ανακύκλωση τα υγρά και στερεά απόβλητα που παράγονται κατά τις 
διεργασίες της, περιορίζοντας κατά το δυνατό την κατανάλωση φυσικών πόρων, πρώτων 
υλών, λοιπών υλικών και ενέργειας

• Διαχωρίζει τα μη επικίνδυνα απόβλητα, στους χώρους παραγωγής, σε ανακυκλώσιμα 
(χαρτί, ξύλο, μέταλλο) και μη

• Αξιολογεί διαρκώς τις περιβαλλοντικές πτυχές και τις επιπτώσεις που προκαλεί η άσκηση 
των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, μετράει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και 
θέτει στόχους βελτίωσης.

• Εκπαιδεύει, ευαισθητοποιεί και παρακινεί το προσωπικό και τους συνεργάτες της, ώστε να 
κατανοούν, να ενστερνίζονται και να στηρίζουν έμπρακτα την προσπάθεια αυτή.

Εκπαιδεύσεις

Οι εκπαιδεύσεις του προσωπικού στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών ευαισθητοποίησης 
τους απέναντι στο περιβάλλον ώστε να γνωρίζουν την πολιτική, τα σημαντικά θέματα που 
σχετίζονται με τις εργασιακές δραστηριότητες τους, τους ρόλους και τις υπευθυνότητες 
τους, τη σημασία της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις και τις ενδεχόμενες συνέπειες της 
απόκλισης από τις διαδικασίες. 
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Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

• Εσωτερική εκπαίδευση από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος, τον 
Τεχνικό Ασφάλειας ή από εξωτερικό σύμβουλο

• Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας.

5. Πολιτική βιωσιμότητας 

Η NOVAMIX δεσμεύεται καθημερινά να πράττει το σωστό για τους πελάτες, τους 
εργαζόμενους, καθώς και την κοινωνία. Αφοσιώνεται στον κοινωνικό αντίκτυπο 
και αγωνίζεται για την βιωσιμότητα σε όλο το φάσμα των διεργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών και προμηθευτών της.  

Οι βασικές αρχές βιωσιμότητας που ακολουθεί η εταιρεία περιλαμβάνουν:  

• Διασφάλιση ότι το προσωπικό συμμορφώνεται με τις πολιτικές βιωσιμότητας, το 
μηδενισμό των αποβλήτων, και την περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας  και δεσμεύεται 
στην εφαρμογή τους. Παράλληλα ενθαρρύνεται να παρέχει συμβουλές για οποιαδήποτε 
πιθανή βελτίωση τους

• Διατήρηση ενός ενημερωμένου πλαισίου βιωσιμότητας, το οποίο είναι ενσωματωμένο στις 
επιχειρηματικές της αποφάσεις και πρακτικές

• Κοινοποίηση των πρακτικών βιωσιμότητας στους πελάτες και τους προμηθευτές της, 
συμβουλεύοντας τους να υιοθετήσουν ή να βελτιώσουν την δική τους επιχειρηματική 
κουλτούρα βιωσιμότητας

• Εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων με βιώσιμο τρόπο

• Δημιουργία υγιούς, συνεργατικού και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος 

• Παρακολούθηση, έλεγχος και σύσταση ετήσιων αναφορών σχετικά με τη βιωσιμότητα της

• Διαμόρφωση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων με διαφάνεια, επιτρέποντας σε 
κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, την παρακολούθηση της υποδειγματικής της διαχείρισης.

Η NOVAMIX - ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ στοχεύει να κάνει πιο βιώσιμες τις διεργασίες της:

• Τηρώντας τους νόμους και τους κανονισμούς των χώρων δράσης της

• Προωθώντας υψηλά οικονομικά, κοινωνικά, ηθικά και περιβαλλοντικά πρότυπα

• Αναγνωρίζοντας και περιορίζοντας τους κινδύνους σχετικά με αυτή την πολιτική 
βιωσιμότητας

• Επικοινωνώντας την παρούσα πολιτική με εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη 
και ευαισθητοποιώντας τους προμηθευτές της

Σύμφωνα με τη δέσμευση της με τα υψηλότερα πρότυπα, η NOVAMIX αναμένει από 
τους προμηθευτές της να ενστερνίζονται τα ίδια πρότυπα κατά τις διεργασίες τους, 
συμπεριλαμβάνοντας τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Κώδικας Ηθικής
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Περιβάλλον

• Συμμόρφωση και τήρηση όλων των εφαρμοστέων περιβαλλοντικών νόμων και 
κανονισμών των κρατών και νομών

• Λήψη πρωτοβουλιών για την προώθηση περιβαλλοντικής ευθύνης σχετικά με:

◆ Υπεύθυνη διαχείριση και απόρριψη αποβλήτων

◆ Μείωση της παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου και άλλων επιβλαβών για το 
περιβάλλον αερίων

◆ Διατήρηση των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων

Ηθική

• Συμμόρφωση με όλες τους σχετικούς διεθνής και εγχώριους νόμους σχετικά με την 
επαγγελματική ηθική

• Επίδειξη πρακτικών για πρόληψη:

◆ Νομιμοποίησης χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες

◆ Απάτης, διαφθοράς και δωροδοκίας

◆ Σύγκρουσης συμφερόντων

◆ Προβλημάτων προστασίας δεδομένων

Ανθρώπινα δικαιώματα

• Συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους

• Απαγόρευση δουλείας, καταναγκαστικής εργασίας και παιδικής εργασίας σε όλες τις 
διεργασίες τους

• Απαγόρευση παράνομων διακρίσεων και παρενοχλήσεων, για την παροχή ενός ασφαλούς 
και ουδέτερου εργασιακού περιβάλλοντος

Κοινωνική ανάπτυξη

• Παροχή, τουλάχιστον των νόμιμων κατώτατων αμοιβών στου εργαζόμενους τους

Επιλογή προμηθευτών

Κανονίζονται συναντήσεις με τους προμηθευτές της εταιρείας για να συζητηθούν οι δικές 
τους πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης και τα μέτρα που εφαρμόζουν για τη διαφύλαξη των 
αποθεμάτων νερού και ενέργειας, έτσι ώστε να αυξηθεί η χρήση εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας και να ελαχιστοποιηθούν τα απόβλητα. 

Οι προμηθευτές επιλέγονται ανάλογα με τις πολιτικές τους για τη μείωση του 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου στους καθημερινούς επιχειρηματικούς μηχανισμούς τους. 
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Η εταιρεία αναμένει από τους προμηθευτές και συνεργάτες της να χρησιμοποιούν μόνο 
νόμιμες και πιστοποιημένες πρώτες ύλες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και με 
βάση την πολιτική της εταιρείας, ενθαρρύνει σθεναρά την επανεξέταση των προγραμμάτων 
βιωσιμότητας και των κατευθυντήριων γραμμών τους μέσω τακτικών εσωτερικών ελέγχων 
που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση τους με αυτά.  

Οικονομική βιωσιμότητα

Ένας πλήρης και τεκμηριωμένος έλεγχος διενεργείται τακτικά από την εταιρεία προκειμένου 
να διαπιστωθεί ότι όλες οι λειτουργίες της πραγματοποιούνται ανταγωνιστικά και να 
διασφαλιστεί ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς αυτό 
να θέτει σε κίνδυνο τη βιώσιμη ανάπτυξη που πρεσβεύει η NOVAMIX.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η NOVAMIX κατανοεί πως η βελτίωση της 
βιωσιμότητας είναι μια συνεχής διαδικασία και αναγνωρίζει τη συνεισφορά των 
προμηθευτών και συνεργατών της για την επιτυχία των στόχων της. Φιλοδοξεί να 
ευαισθητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες και να αναδείξει ότι η παραγωγή 
των προϊόντων της πραγματοποιείται μόνο όσο μας το επιτρέπει ο πλανήτης και το κοινωνικό 
και φυσικό περιβάλλον.

6. Διαδικασία προστασίας πληροφοριοδοτών 

Η διαδικασία προστασίας των πληροφοριοδοτών της NOVAMIX, επιτρέπει σε όλους τους 
εργαζόμενους της εταιρείας ή στους εξωτερικούς και περιστασιακούς συνεργάτες της να 
καταγγέλλουν οποιαδήποτε δυσλειτουργία έχουν αντιληφθεί, σε σχέση με την εταιρεία. 

Για την εφαρμογή της διαδικασίας προστασίας πληροφοριοδοτών έχει δημιουργηθεί η 
επιτροπή προστασίας πληροφοριοδοτών.

Η επιτροπή προστασίας πληροφοριοδοτών είναι ένα κανάλι καταγγελίας, συμπληρωματικό 
στα ήδη υπάρχοντα (Υπεύθυνοι τμημάτων). Έτσι, η χρήση του καναλιού αυτού δεν είναι 
υποχρεωτική. Δεν μπορεί να λάβει μέρος καμία ενέργεια πειθαρχίας κατά οποιουδήποτε 
υπαλλήλου έχει αναφέρει μια ανησυχία του, στον Προϊστάμενο του ή στο Τμήμα ανθρώπινου 
δυναμικού, έναντι της χρήσης του καναλιού προστασίας πληροφοριοδοτών.

Η διαδικασία αυτή έχει δημιουργηθεί με στόχο τη συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις που 
έχει επιβάλλει η NOVAMIX, καθώς προσπαθεί να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντά της, 
που αποτελούν αντικείμενο των εφαρμοστέων τοπικών νόμων και κανονισμών. 

Πεδίο εφαρμογής

Η διαδικασία προστασίας πληροφοριοδοτών της NOVAMIX είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε 
υπάλληλο ή εξωτερικό και περιστασιακό συνεργάτη της εταιρείας.

Η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγγελία γεγονότων αναφορικά με:

• Την ύπαρξη καταστάσεων, αντίθετων με τον Κώδικα Ηθικής της NOVAMIX

• Ένα έγκλημα ή αδίκημα 

• Μια σοβαρή και θρασύ παραβίαση των νόμων ή κανονισμών

• Μια απειλή ή σοβαρό κίνδυνο προς το δημόσιο ενδιαφέρον

Κώδικας Ηθικής
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Για παράδειγμα, ο μηχανισμός προστασίας πληροφοριοδοτών είναι εφαρμόσιμος σε όλα τα 
γεγονότα που μπορεί να είναι επιβλαβή προς την NOVAMIX, στους παρακάτω τομείς: 

• Οικονομικό (π.χ. διαφθορά, δωροδοκία κ.λπ.)

• Ανταγωνιστικό (π.χ. παράνομος καθορισμός τιμών, νόθευση διαγωνισμών, κ.λπ.)

• Εργασιακό (π.χ. παιδική εργασία, καταναγκαστική εργασία, διακρίσεις, παρενόχληση, 
κ.λπ.)

• Περιβάλλον υγείας (π.χ. λανθασμένη χρήση επικίνδυνων χημικών, κ.λπ.)

• Φυσικό περιβάλλον (π.χ. εσκεμμένη μόλυνση του περιβάλλοντος, κ.λπ.)

Γεγονότα, πληροφορίες ή αρχεία, ανεξάρτητα της μορφής τους ή του μέσου, επικαλούμενα 
από την εθνική εμπιστευτικότητα, ιατρικό απόρρητο ή την εμπιστευτικότητα μεταξύ ενός 
δικηγόρου και του πελάτη του, δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη διαδικασία προστασίας 
πληροφοριοδοτών.

Οποιοδήποτε άτομο, επιθυμεί να αναφέρει μια ανησυχία του μέσω αυτού του μηχανισμού 
προστασίας πληροφοριοδοτών, πρέπει:

• Να δρα με καλές προθέσεις

• Να δρα με αμεροληψία, δηλαδή να μην αποκτά κάποιο κέρδος ή να μην αποζημιώνεται για 
την πράξη αυτή

• Να προκύπτει με συνάφεια, προσωπική γνώση των δεδομένων, με αυτή την έννοια μια 
φήμη δεν αρκεί για την αποκάλυψη μιας ανησυχητικής κατάστασης

• Στα πλαίσια του εφικτού, να ταυτοποιείται για την αποτελεσματική επεξεργασία των 
ανησυχιών που συγκεντρώθηκαν με αυτή τη διαδικασία, η NOVAMIX ενθαρρύνει τους 
πληροφοριοδότες να ταυτοποιούνται. 

Αναφέρεται ρητά ότι η κατάχρηση αυτής της διαδικασίας προστασίας πληροφοριοδοτών, 
δηλαδή η χρήση αυτής με κακές προθέσεις ή με δόλιο σκοπό, μπορεί να επιφέρει στον 
πληροφοριοδότη πειθαρχικές πράξεις ή νομικές διώξεις. 

Αντιθέτως, η χρήση της διαδικασίας αυτής με καλές προθέσεις, ακόμη και αν τα δεδομένα 
εν τέλει είναι λανθασμένα, δεν θα επιφέρει στον πληροφοριοδότη καμία πειθαρχική πράξη.

Προστασία των πληροφοριοδοτών

Η NOVAMIX θα προστατεύσει οποιονδήποτε αποκαλύψει μια ανησυχία με καλές προθέσεις 
και χωρίς να επιθυμεί κάποιο κέρδος. Ο πληροφοριοδότης δεν μπορεί να δεχτεί κανένα 
αντίποινο σε επαγγελματικό επίπεδο επειδή αποκάλυψε μια ανησυχία σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις αυτής της πολιτικής. Κάθε πράξη ή απειλή για αντίποινο τέτοιου είδους, 
επιφέρει πειθαρχικές πράξεις. 

Οποιοδήποτε στοχείο μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα του πληροφοριοδότη δεν 
μπορεί να αποκαλυφθεί (συμπεριλαμβανομένων του/των ατόμου/ων στόχου του), με 
εξαίρεση τη δικαστική αρχή, και με τη συναίνεση του πληροφοριοδότη.
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Χρήση του μηχανισμού

Οποιοδήποτε άτομο επιθυμεί να αναφέρει μια ανησυχία, μπορεί να το κάνει μέσω του 
παρακάτω email, το οποίο διαχειρίζεται η επιτροπή προστασίας πληροφοριοδοτών:

alert@novamix.gr

Το email πρέπει να:

• Περιέχει μια αναλυτική περιγραφή των γεγονότων που καταγγέλλονται, καθώς και 
οποιοδήποτε αρχείο που ενδεχομένως μπορεί να υποστηρίξει αυτά τα γεγονότα

• Περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν την επικοινωνία της επιτροπής με τον/την 
πληροφοριοδότη

• Έχει συνταχθεί, κατά το μέγιστο δυνατόν, στα Ελληνικά ή Αγγλικά. Μια ανησυχία μπορεί να 
αποκαλυφθεί και στην μητρική γλώσσα του πληροφοριοδότη.

Ο πληροφοριοδότης ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, χωρίς 
καθυστέρηση, για τη λήψη της ανησυχίας του/της, από την επιτροπή προστασίας 
πληροφοριοδοτών.

Η επεξεργασία μιας καταγγελίας

Η επεξεργασία μιας καταγγελίας περιλαμβάνει την επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων, σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της NOVAMIX, 
που βασίζεται στην πολιτική προστασίας δεδομένων της Ελλάδας.  

Μόνο οι ακόλουθες πληροφορίες μπορούν να επεξεργαστούν:

• Η ταυτότητα, η θέση και τα στοιχεία επικοινωνίας του πληροφοριοδότη

• Η ταυτότητα, η θέση και τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου κατά του οποίου γίνεται η 
καταγγελία

• Η ταυτότητα, η θέση και τα στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων που εμπλέκονται στην 
αποδεικτική διαδικασία της καταγγελίας

• Τα γεγονότα που καταγγέλλονται

• Τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της επαλήθευσης των 
γεγονότων που καταγγέλθηκαν

• Το αρχείο των διαδικασιών επαλήθευσης

• Τα μέτρα που λήφθηκαν  

Μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα, από τη λήψη του email επιβεβαίωσης καταγραφής 
της καταγγελίας από την επιτροπή, ο εργαζόμενος ή ο εξωτερικός και περιστασιακός 
συνεργάτης που ανέφερε την ανησυχία, ενημερώνεται για τον εκτιμώμενο χρόνο 
επαλήθευσης της ανησυχίας του. 

Αποκλειστικά για την επεξεργασία προς επαλήθευση της καταγγελίας, μπορεί να εμπλακούν 
τρίτα άτομα, προς την επιτροπή προστασίας πληροφοριοδοτών, σε συμφωνία πάντα με την 
επιτροπή.
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Αν στοχοποιείται μόνο ένα άτομο από μια καταγγελία, αυτός/ή ενημερώνεται πριν 
καταγραφούν τα προσωπικά δεδομένα τους, έτσι ώστε να έχει το δικαίωμα άρνησης 
επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Ωστόσο, όταν απαιτείται η λήψη 
προληπτικών μέτρων, συγκεκριμένα για την αποφυγή καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων 
σχετικά με γεγονός που έχει αναφερθεί, η ενημέρωση του ατόμου- στόχου λαμβάνει χώρα 
μετά την λήψη αυτών των μέτρων. 

Μέσα στο πλαίσιο επαλήθευσης μιας καταγγελίας, η επιτροπή προστασίας 
πληροφοριοδοτών ενδέχεται να ρωτήσει οποιονδήποτε εργαζόμενο ή άλλο άτομο θεωρεί 
απαραίτητο και να ζητήσει βοήθεια ή έγγραφα που θεωρεί χρήσιμα στη διαδικασία της 
έρευνας.

Κατά το τέλος της διαδικασίας επαλήθευσης, ο εργαζόμενος ή εξωτερικός και 
περιστασιακός συνεργάτης που κατήγγειλε το θέμα ή το άτομο, ενημερώνεται για τα μέτρα 
που ελήφθησαν. 

Δικαιώματα των ενδιαφερόμενων ατόμων

Μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας προστασίας πληροφοριοδοτών, η NOVAMIX, ως 
υπεύθυνη δεδομένων, θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με 
την προβλεπόμενη διαδικασία.

Τα ενδιαφερόμενα άτομα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν πρόσβαση και να ζητήσουν 
διόρθωση των δεδομένων τους, καθώς και το δικαίωμα να εναντιωθούν στην επεξεργασία 
ή να ζητήσουν περιορισμένη επεξεργασία. Αυτά τα άτομα έχουν, επίσης, το δικαίωμα να 
ορίσουν την τύχη των δεδομένων τους μετά τον θάνατο τους. 

Αυτά τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με αποστολή ενός email στο:

alert@novamix.gr 

Τέλος της διαδικασίας

Όταν τα γεγονότα είναι εκτός πεδίου εφαρμογής της διαδικασίας προστασίας 
πληροφοριοδοτών, τα δεδομένα σχετικά με την καταγγελία, καταστρέφονται χωρίς 
καθυστέρηση. 

Όταν δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο, έπειτα από την αποκάλυψη μιας ανησυχίας ( ειδικά 
επειδή τα υποτιθέμενα γεγονότα δεν επαρκούν), τα στοιχεία του φακέλου που επιτρέπουν 
την ταυτοποίηση του πληροφοριοδότη και του ατόμου “στόχου”, καταστρέφονται μέσα σε 
διάστημα δύο (2) μηνών από τη λήξη των διαδικασιών επαλήθευσης. Ο εργαζόμενος ή 
ο εξωτερικός και περιστασιακός συνεργάτης που φανέρωσε την ανησυχία, καθώς και το 
άτομο “στόχος”, ενημερώνονται χωρίς καθυστέρηση για την καταλυτική ημερομηνία, μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Όταν λαμβάνονται πειθαρχικές ή νομικές διαδικασίες κατά του ατόμου - στόχου ή 
κατά του πληροφοριοδότη που χρησιμοποίησε λάθος το μηχανισμό προστασίας των 
πληροφοριοδοτών, τα δεδομένα του φακέλου, που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του ατόμου 
“στόχου” και του πληροφοριοδότη, διατηρούνται μέχρι το τέλος την διαδικασίας.

Κώδικας Ηθικής



P.19

Υπόσχεση εχεμύθειας

Χρίζει σημασίας η υπενθύμιση όλων των μέτρων προφύλαξης που έχουν ληφθεί μέσω 
του πλαισίου εφαρμογής του μηχανισμού προστασίας των πληροφοριοδοτών για τη 
διασφάλιση της εχεμύθειας των πληροφοριοδοτών, των γεγονότων που έχουν αναφερθεί 
και του ατόμου “στόχου”. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και τα εξωτερικά τρίτα μέρη που 
συμμετέχουν στην διαδικασία ενδιαφέροντος.

Τα μέλη της επιτροπής προστασίας πληροφοριοδοτών, καθώς και τα τρίτα μέρη αυτής της 
επιτροπής που ενδεχομένως συμμετέχουν στη διαδικασία επαλήθευσης της καταγγελίας, 
έχουν δεσμευτεί μεμονωμένα και συμβατικά με την υπόσχεση εχεμύθειας των δεδομένων 
που έχουν συλλεχθεί και επεξεργάζονται από το πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού 
προστασίας πληροφοριοδοτών.

Η δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών αποτελεί ποινικό αδίκημα και είναι 
αξιόποινο φυλάκισης και προστίμου.  

7. Μέθοδοι εφαρμογής, διανομής και ελέγχου

Οι πολιτικές που αναφέρονται στον Κώδικα αυτόν, υποχρεωτικά πρέπει να τηρούνται από 
όλους τους υπαλλήλους. Για το λόγο αυτό, η NOVAMIX ενθαρρύνει τους υπαλλήλους της 
να ζητούν διευκρινήσεις σχετικά με τον Κώδικα, μέσω των προϊσταμένων τους ή από το 
αρμόδιο τμήμα ανθρωπίνων πόρων. Όλα αυτά τα αιτήματα για διευκρίνηση πρέπει να 
απαντώνται έγκαιρα χωρίς να εκτίθεται ο υπάλληλος σε κίνδυνο οποιασδήποτε μορφής 
αντεκδίκησης, άμεσης ή έμμεσης.

Κάθε τμήμα της εταιρείας επιτηρεί και εγγυάται τη συμμόρφωση των πράξεων και 
δραστηριοτήτων του σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες συμπεριφοράς που 
παρουσιάζονται στον Κώδικα αυτό. Επίσης, κάθε τμήμα είναι υπεύθυνο για τους ελέγχους 
γραμμής εντός της αρμοδιότητάς του και για την καταγραφή και αναφορά τυχόν μη 
συμμόρφωσης που ενδέχεται να προκύψει στο τμήμα.

Οποιοσδήποτε υπάλληλος παραβιάζει μια πολιτική της NOVAMIX ή συνειδητά εξουσιοδοτεί 
μια παραβίαση, θα υπόκειται σε πειθαρχική διαδικασία – ανάλογα με τη σοβαρότητα των 
παραβάσεων που σημειώθηκαν – εφαρμογής πειθαρχικών μέτρων, μεταξύ των οποίων 
απόλυση και επιστροφή αποζημίωσης στη NOVAMIX για τυχόν απώλειες που προέκυψαν 
από τις ενέργειές του.

Η εταιρεία αναλαμβάνει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και διεξάγει 
δραστηριότητες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του. Αναλυτικότερα, 
η εφαρμογή του Κώδικα Ηθικής από όλους όσους υπάγονται σε αυτόν παρακολουθείται 
συνεχώς και τυχόν σχόλια ή προτάσεις είναι ευπρόσδεκτα. Τυχόν συμπεριφορά μη 
συμμορφωμένη με τον παρόντα κώδικα πρέπει να αναλύεται και να διορθώνεται. Επίσης, 
σχεδιάζονται προγράμματα για την εκπαίδευση και διάδοση του κώδικα.

Η εταιρεία αναλαμβάνει να οργανώνει εσωτερικά μαθήματα εκπαίδευσης σχετικά με τον 
Κώδικα και τις αξίες του σε όλα τα επίπεδα.

Ο Κώδικας Ηθικής δημοσιεύεται στον ιστότοπο της NOVAMIX (www.novamix.gr) και δίδεται 
σε όλους τους νέους υπαλλήλους όταν προσλαμβάνονται στην εταιρεία.

Κώδικας Ηθικής




