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ENGLISH-GREEK CORPORATE (CODE OF ETHICS) SAMPLE TRANSLATION
Our code of ethics is a reference to helping all of us
demonstrate the guiding principles of integrity, respect and
trust, and to follow Our Way of Working wherever Belron®
may operate. It explains the expected standards of
behaviour for every XXX employee, from the executive
team to the newest recruit.
We have designed the code to help us determine the right
course of action, for instance in conversations with
colleagues, in dealing with customers, or in situations
involving suppliers.
Some of it may just seem common sense and good
judgement and much of it is; however in some
circumstances the right thing to do may not be clear. Our
Way of Working is a tool to support and guide us in our day
to day business decisions.
Each section is designed to explain the different policies
that are relevant to those particular relationships. The
policy is explained, the behaviours expected are
articulated, and each policy is supported with a Question
and Answer (Q&A) to demonstrate how these issues may
arise in our business and how to resolve them.
There will of course be situations and circumstances which
are not directly covered in this document.
You should ask yourself the following questions:
• Is what I’m doing legal?
• Is it in line with the spirit of our core principles of
Integrity, Respect and Trust?
• Could I explain my actions comfortably if asked by a
friend or family member?
• Could what I do put the company’s reputation at risk?
• Who will be affected by my decision and could they see it
as unethical?
It is important for the success of our business that we all
feel comfortable about discussing difficult and sensitive
business decisions and situations in an appropriate way. It
is equally important that we feel confident in drawing
attention to behaviour we feel is unacceptable and which
may contravene this code.
We will treat seriously any report or complaint that is made
in good faith regarding the conduct of others or the
company. Any concerns will be properly investigated in a
fair and effective manner.

Ο παρϊν κϊδικασ δεοντολογίασ αποτελεί ςθμείο αναφοράσ για
να μασ βοθκιςει όλουσ να επιδείξουμε τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ
ακεραιότθτασ, του ςεβαςμοφ και τθσ εμπιςτοςφνθσ και να
ακολουκοφμε τον Τρόπο εργαςίασ μασ οπουδιποτε
δραςτθριοποιείται θ XXX®. Επεξθγεί τα αναμενόμενα πρότυπα
ςυμπεριφοράσ κάκε εργαηομζνου ςτθν XXX, από τθ διευκυντικι
ομάδα ζωσ τουσ νεοπροςλθφκζντεσ υπαλλιλουσ.
Έχουμε ςχεδιάςει τον κϊδικα για να μασ βοθκιςει να
κακορίςουμε τον ςωςτό τρόπο δράςθσ, για παράδειγμα ςε
ςυηθτιςεισ και ςυναλλαγζσ με τουσ πελάτεσ ι ςε καταςτάςεισ
που αφοροφν προμθκευτζσ.
Οριςμζνα από τα όςα αναφζρονται ςε αυτόν τον κϊδικα μπορεί
να είναι κοινι λογικι και ςωςτι κρίςθ και πράγματι πολλά είναι.
Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ωςτόςο, το ςωςτό μπορεί να μθν είναι
τόςο ξεκάκαρο. Ο Τρόποσ εργαςίασ μασ είναι ζνα εργαλείο
υποςτιριξθσ και κακοδιγθςθσ ςτισ κακθμερινζσ επαγγελματικζσ
αποφάςεισ μασ.
Κάκε ενότθτα ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να επεξθγεί τισ
διαφορετικζσ πολιτικζσ που ςχετίηονται με αυτζσ τισ
ςυγκεκριμζνεσ ςχζςεισ. Η πολιτικι επεξθγείται, οι αναμενόμενεσ
ςυμπεριφορζσ διατυπϊνονται με ςαφινεια και κάκε πολιτικι
υποςτθρίηεται με μια ερϊτθςθ και απάντθςθ (Ε&Α) για να μασ
δείξει πϊσ αυτά τα ηθτιματα ενδζχεται να εμφανιςτοφν ςτθν
επιχείρθςι μασ και πϊσ να τα επιλφςουμε.
Θα υπάρχουν φυςικά καταςτάςεισ και περιςτάςεισ οι οποίεσ δεν
κα καλφπτονται άμεςα ςτο παρόν ζγγραφο.
Πρζπει να κάνετε τισ εξισ ερωτιςεισ ςτον εαυτό ςασ:
• Είναι νόμιμο αυτό που κάνω;
• Συνάδει με το πνεφμα των βαςικϊν αρχϊν τθσ ακεραιότθτασ,
του ςεβαςμοφ και τθσ εμπιςτοςφνθσ;
• Μπορϊ να εξθγιςω ικανοποιθτικά τισ ενζργειζσ μου εάν με
ρωτιςει κάποιοσ φίλοσ ι ζνα μζλοσ τθσ οικογζνειάσ μου;
• Μπορεί αυτό που κάνω να κζςει ςε κίνδυνο τθν υπόλθψθ τθσ
εταιρείασ;
• Ποιοσ κα επθρεαςτεί από τθν απόφαςι μου και μπορεί να τθ
κεωριςει μθ δεοντολογικι;
Είναι ςθμαντικό για τθν επιτυχία τθσ επιχείρθςισ μασ να
νιϊκουμε όλοι βολικά ςυηθτϊντασ ςχετικά με δφςκολεσ και
ευαίςκθτεσ επιχειρθματικζσ αποφάςεισ και καταςτάςεισ με τον
ςωςτό τρόπο. Είναι επίςθσ το ίδιο ςθμαντικό να νιϊκουμε
ςίγουροι εςτιάηοντασ ςε ςυμπεριφορζσ που νιϊκουμε ότι είναι
απαράδεκτεσ και μπορεί να αντιτίκενται ςτον παρόντα κϊδικα.
Θα εκλάβουμε ςοβαρά υπόψθ μασ κάκε αναφορά ι παράπονο
που γίνεται καλι τθ πίςτει ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά των
άλλων ι τθσ εταιρείασ. Θα διερευνιςουμε κατάλλθλα τυχόν
ανθςυχίεσ, με δίκαιο και αποτελεςματικό τρόπο.
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