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Ένα έργο του μεγέθους του ΤΑΡ είναι απαιτητικό και πολύπλοκο. Συνοδεύεται από 
πλήθος κινδύνων που μπορούν να ελαχιστοποιηθούν μέσω επαγγελματικού 
project management και υπεύθυνης συμπεριφοράς. Προκειμένου να επιτύχει 
τους στόχους του, είναι ζωτικής σημασίας για τον TAP να διατηρήσει αλώβητη τη 
φήμη του και να θεωρείται σοβαρός και αξιόπιστος εταίρος από τους πελάτες 
του και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους.

Ο Κώδικάς μας αποσκοπεί στη διατήρηση και την προστασία της ακεραιότητας 
και της φήμης του TAP και την αποτροπή της παραβατικής συμπεριφοράς. Πιο 
συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε να διασφαλίζουμε ότι στην καθημερινή 
της λειτουργία η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις νομικές και ρυθμιστικές 
απαιτήσεις εφαρμόζοντας παράλληλα τις ορθές πρακτικές της αγοράς 
αδιαλείπτως. 
 
Αν και ο Κώδικάς μας παρέχει ευρύ φάσμα κατευθυντήριων γραμμών για τη 
χρηστή επιχειρηματική συμπεριφορά και τη διατήρηση της ακεραιότητας, δεν 
είναι δυνατόν να καλύπτει κάθε κατάσταση που μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει 
ο καθένας από εμάς. Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι υπό ορισμένες 
συνθήκες ακόμη και η υποψία αθέμιτης συμπεριφοράς μπορεί να συνιστά 
κίνδυνο για τον TAP και τη φήμη του. 
 
Ο TAP δεσμεύεται να τηρεί τον Κώδικα, όχι μόνο ακολουθώντας το «γράμμα του 
νόμου», αλλά λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ευρύτερη έννοια του εγγράφου 
και τη σημασία της συμμόρφωσης με το «πνεύμα του νόμου». Είναι ευθύνη μας 
να επιδεικνύουμε καλή κρίση, να παραμένουμε υπόλογοι για τις πράξεις μας και 
να ζητούμε κατευθύνσεις ως προς την ενδεδειγμένη επιχειρηματική συμπεριφορά 
όποτε χρειάζεται. 
 
Δεσμευόμαστε να ενεργούμε κατά ηθικό και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο στα 
πλαίσια των νόμων, των ηθών και των παραδόσεων των χωρών στις οποίες 
δραστηριοποιούμαστε. Φιλοδοξία μας είναι να αποφευχθούν οι δυσμενείς 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και να ενισχυθεί ο θετικός αντίκτυπος του έργου μας 
και η αειφόρος ανάπτυξη. 
 
Η δεοντολογικά ορθή συμπεριφορά του καθενός μας σε καθημερινή βάση 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παγίωση της φήμης του TAP, άλλα και 
για τη συνολική μας πρόοδο. Εφαρμόζοντας με συνέπεια τον Κώδικά μας στην 
πράξη, θέτουμε από κοινού τα αναγκαία θεμέλια για την επιτυχημένη μελλοντική 
μας πορεία.

2 Μήνυμα 
από τη διοίκηση
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Οι αξίες μας

Αριστεία  
Συνεργασία με στόχο την κορυφή

–  Επιδεικνύουμε αφοσίωση, ζήλο και πάθος.
  
–   Ξεπερνάμε τις προκλήσεις μέσα από συλλογική εργασία 
    με στόχο την επίτευξη λύσεων υψηλής ποιότητας.
  
–   Μοχθούμε για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη γνώσεων 
    και δεξιοτήτων.

–  Παραμένουμε δεκτικοί στις αλλαγές 
     και προσαρμοζόμαστε γρήγορα.
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3 Άσκηση των δραστηριοτήτων 
μας με γνώμονα τη φιλοσοφία 
του TAP

3.1 Η δέσμευσή μας 

Ασκούμε τις δραστηριότητές μας με γνώμονα τη φιλοσοφία του TAP, κάθε μέρα. 
Είμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματά μας και για τον τρόπο με τον οποίο τα 
εξασφαλίζουμε. Ενεργούμε όπως επιτάσσει ο Κώδικάς μας και στόχος μας είναι 
να είμαστε υπεύθυνος εταιρικός πολίτης που τηρεί τη δέσμευσή του να ενεργεί με 
ακεραιότητα έναντι κάθε ενδιαφερόμενου μέρους.

Ακεραιότητα απέναντι στους συναδέλφους μας
Αγκαλιάζουμε το στοιχείο της διαφορετικότητας στο εργατικό δυναμικό μας και 
προωθούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που εδράζεται στον σεβασμό και στην 
καλή θέληση. 

Ακεραιότητα απέναντι στις τοπικές κοινότητες και το περιβάλλον
Επενδύουμε στη βελτίωση των κοινοτήτων που επηρεάζει ο αγωγός μας και 
συμμορφωνόμαστε με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
Χρησιμοποιούμε τους πόρους με υπεύθυνο τρόπο και καταβάλλουμε κάθε 
προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που θα έχει το έργο μας 
στον περιβάλλοντα χώρο μας.

Ακεραιότητα απέναντι στους μετόχους μας
Εργαζόμαστε σκληρά για την κατασκευή ενός αγωγού σύμφωνα με τα υψηλότερα 
δεοντολογικά πρότυπα, αυξάνοντας την αξία για τους μετόχους μας και 
δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι επενδυτές μας.

Ακεραιότητα απέναντι στην αγορά
Αντλούμε περηφάνια από το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε τον ανταγωνισμό με 
θεμιτά μέσα και ακεραιότητα. Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ αθέμιτες πρακτικές.

Άσκηση των δραστηριοτήτων μας 
με γνώμονα τη φιλοσοφία του TAP

3.2 Ποιοι πρέπει να τηρούν τον Κώδικα

Ο Κώδικάς μας διέπει τόσο τον TAP ως επιχείρηση όσο και κάθε εργαζόμενο, μέλος 
του ΔΣ, τρίτο και κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του TAP. 
 
Για τους σκοπούς του Κώδικα: 
 
Ως «TAP» νοείται η Trans Adriatic Pipeline AG και οι δραστηριότητές της. 
 
Ως «εργαζόμενοι» νοούνται: 

– πρόσωπα που απασχολούνται απευθείας από τον TAP, και 

– εργαζόμενοι άλλων εταιρειών που εργάζονται στον TAP με απόσπαση. 

Ο TAP βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη τρίτων στο πλαίσιο της μελέτης και της 
κατασκευής του αγωγού. Ο TAP μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις ενέργειες 
των προσώπων αυτών που ενεργούν ως προέκταση του TAP. Τα εν λόγω τρίτα 
πρόσωπα, όταν εργάζονται για λογαριασμό του TAP, οφείλουν να τηρούν τις 
αρχές που παρατίθενται στον Κώδικα. 

Στα πρόσωπα αυτά συγκαταλέγονται εργολάβοι, προμηθευτές, αντιπρόσωποι, 
μεσάζοντες, λομπίστες και σύμβουλοι. 

Ο TAP θα λαμβάνει κατάλληλα μέτρα κατά εργαζομένων, μελών ΔΣ, τρίτων και 
λοιπών προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του TAP και δεν τηρούν τις 
αρχές του.

Σε ολόκληρο τον Κώδικα χρησιμοποιούμε τον όρο «Εμείς», ο οποίος θα θεωρείται 
ότι παραπέμπει σε κάθε εργαζόμενο, μέλος του ΔΣ, τρίτο και κάθε άλλο πρόσωπο 
που ενεργεί για λογαριασμό του TAP.
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Άσκηση των δραστηριοτήτων μας 
με γνώμονα τη φιλοσοφία του TAP

3.3 Πώς πρέπει να χρησιμοποιείται ο Κώδικας 

Η ανάγνωση και η τήρηση του Κώδικα βοηθά τον καθένα μας να ασκεί τις 
δραστηριότητές του με γνώμονα τη φιλοσοφία του TAP. 

Ο Κώδικάς μας δεν είναι δυνατό να καλύπτει κάθε κατάσταση που μπορεί να 
κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Μας βοηθά, ωστόσο, να λαμβάνουμε λογικές και 
δεοντολογικά ορθές αποφάσεις. Ο ρόλος του Κώδικά μας είναι καθοδηγητικός, 
καθώς παραπέμπει στις πολιτικές του TAP και τις ισχύουσες νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις που οφείλουμε να γνωρίζουμε ώστε να κινούμαστε εντός 
των πλαισίων που αναμένει από εμάς ο TAP, ασκώντας την κρίση μας και ζητώντας 
βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε. 

Δεδομένου ότι ο TAP δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες, οφείλουμε να 
έχουμε επίγνωση του διαφορετικού νομικού πλαισίου και των διαφορετικών 
συναλλακτικών ηθών που ισχύουν σε αυτές. Ο TAP επιδεικνύει μεν σεβασμό στα 
θέσμια των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται, όλα όμως τα πρόσωπα που 
εργάζονται ή ενεργούν για λογαριασμό του έργου του TAP οφείλουν κατ’ ελάχιστο 
να συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις πολιτικές του Κώδικα, εκτός εάν 
αντίκεινται στην τοπική νομοθεσία. Εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, οφείλετε να 
συμβουλεύεστε το Νομικό τμήμα του TAP.

Ο Κώδικας έχει εγκριθεί και υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του TAP. 
Για οποιαδήποτε τροποποίηση του Κώδικα ή παραίτηση από τα οριζόμενα σε 
αυτόν, απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Οφείλουμε να είμαστε εξοικειωμένοι με τον Κώδικά μας και να τον τηρούμε. 
Οφείλουμε να λαμβάνουμε εγκαίρως την προβλεπόμενη εκπαίδευση και να 
ενημερωνόμαστε διαρκώς για τα ισχύοντα πρότυπα και τις υποχρεώσεις μας. 
Σε ετήσια βάση οφείλουμε να συμπληρώνουμε βεβαίωση συμμόρφωσης με τον 
Κώδικά μας. 

3.4 Τι οφείλουμε να κάνουμε

Οφείλουμε τα εξής:

– να ενεργούμε πάντοτε με επαγγελματικό, έντιμο και δεοντολογικά ορθό τρόπο 
όταν ενεργούμε για λογαριασμό του ΤΑΠ,

– να λαμβάνουμε εγκαίρως την προβλεπόμενη εκπαίδευση και να 
ενημερωνόμαστε διαρκώς για τα ισχύοντα πρότυπα και τις υποχρεώσεις μας.

– να αναφέρουμε πιθανές παραβιάσεις νόμων, κανονισμών ή του Κώδικα στον 
προϊστάμενό μας ή σε κάποιον από τους διαύλους που μνημονεύονται στον 
Κώδικά μας.

– να συνεργαζόμαστε και να λέμε όλη την αλήθεια στο πλαίσιο διεξαγόμενων 
ερευνών ή ελέγχων και να μην παραποιούμε ούτε να καταστρέφουμε αρχεία στο 
πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί.

Ο Κώδικάς μας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών όρων 
απασχόλησης κάθε εργαζομένου, μέλους του ΔΣ, τρίτου και κάθε άλλου 
προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του TAP.

Η επιχειρησιακή μονάδα στην οποία ανήκω θέτει διάφορους στόχους τους 
οποίους καλούμαστε να πετύχουμε. Υπάρχουν φορές που νιώθω σαν να με 
πιέζουν να παραβιάσω τον Κώδικα και τις πολιτικές μας για να πετύχω αυτούς 
τους στόχους. Είναι θεμιτό αυτό;

Όχι. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις πρέπει να θέτουν υψηλούς στόχους και οι 
εργαζόμενοι πρέπει να προσπαθούν να τους επιτύχουν, σε καμία περίπτωσή 
όμως δεν επιτρέπεται να παραβιάζετε τον Κώδικά μας ή τις πολιτικές του TAP 
για να το καταφέρετε.

E

A
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3.5 Υψηλότερες προσδοκίες από όσους ασκούν 
διευθυντικά καθήκοντα

Αν και ο Κώδικας διέπει όλους μας, οι προσδοκίες είναι υψηλότερες από όσους 
ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, λόγω του ηγετικού τους ρόλου στον TAP. Αυτό 
σημαίνει ότι πέραν του να εφαρμόζουν έμπρακτα οι ίδιοι τις αρχές του Κώδικα σε 
καθημερινή βάση, οφείλουν επίσης:

– να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο και να αναζητούν ευκαιρίες για να συζητούν 
και να επιλαμβάνονται ζητημάτων δεοντολογίας και απαιτητικών καταστάσεων με 
τους συναδέλφους τους,

– να δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο ο καθένας νιώθει άνετα να θέτει 
ερωτήματα και να καταγγέλλει πιθανές παραβιάσεις του Κώδικα και των πολιτικών 
μας, 

– να μην ζητούν από κάποιον ούτε να του ασκούν πιέσεις για να κάνει κάτι που 
απαγορεύεται να κάνουν οι ίδιοι. 

Εάν έχετε τρίτα πρόσωπα υπό τη διεύθυνσή σας, πρέπει να διασφαλίζετε ότι 
κατανοούν τις υποχρεώσεις τους σε θέματα δεοντολογίας και συμμόρφωσης και 
να μεριμνάτε ώστε οι πιθανές παραβιάσεις από τρίτα πρόσωπα να αναφέρονται 
αρμοδίως.

Είμαι διευθυντικό στέλεχος και δεν μου είναι απολύτως σαφές ποιες είναι οι 
υποχρεώσεις μου εάν κάποιος έρθει και μου υποβάλει μια καταγγελία - και εάν 
αφορά κάποιον υψηλά ιστάμενο;

Όποιον κι να αφορά η καταγγελία, πρέπει να την αναφέρετε αρμοδίως 
χωρίς καμία εξαίρεση. Έχετε πολλούς διαύλους στη διάθεσή σας για να 
αναφέρετε τέτοιου είδους θέματα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η υποβολή της 
αναφοράς σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο σάς κάνει να νιώθετε άβολα, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιον άλλο από τους διαύλους επικοινωνίας 
που μνημονεύονται στον Κώδικα ή να μιλήσετε σε κάποιο άλλο μέλος της 
διοίκησης. 

E

A

Είμαι διευθυντικό στέλεχος. Εάν διαπιστώσω κάποια παραβατική 
συμπεριφορά σε τομέα που δεν είναι υπό την ευθύνη μου, οφείλω ούτως ή 
άλλως να αναφέρω το ζήτημα αρμοδίως;

Πρώτα και κύρια είστε υπεύθυνος για τους εργαζόμενους και τα τρίτα 
πρόσωπα των οποίων προΐσταστε, αλλά όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να 
καταγγέλλουν κάθε παραβατική συμπεριφορά που υποπίπτει στην αντίληψή 
τους και εσείς, ως ηγετικό στέλεχος, έχετε ειδική υποχρέωση να αναλάβετε 
πρωτοβουλία. Το προτιμότερο είναι να μιλήσετε πρώτα με τον άμεσο 
προϊστάμενο του τομέα όπου παρουσιάστηκε το πρόβλημα, αλλά εάν δεν 
υπάρχει τέτοια δυνατότητα ή η προσπάθειά σας αποβεί άκαρπη, θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσετε κάποιον άλλο από τους διαύλους επικοινωνίας που 
αναφέρονται στον Κώδικα.

3.6 Συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις

Οφείλουμε να τηρούμε όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σε κάθε 
χώρα όπου δραστηριοποιείται ο TAP. Έχουμε ευθύνη να γνωρίζουμε σε επαρκή 
βαθμό τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τις δραστηριότητές 
μας ώστε να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε τους δυνητικούς κινδύνους και να 
γνωρίζουμε πότε πρέπει να ζητούμε νομική συμβουλή.
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Άσκηση των δραστηριοτήτων μας 
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Οι αξίες μας

Άνθρωπος 
Σεβασμός και ανοιχτό πνεύμα

– Αντιμετωπίζουμε τους πάντες με σεβασμό και καλή θέληση.

– Αποδεχόμαστε την πολυμορφία όσον αφορά στο πολιτιστικό 
     υπόβαθρο, το φύλο, την ηλικία και την προσωπικότητα.

– Καλλιεργούμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης 
     με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.

– Επιτυγχάνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα 
     μέσω της συνεργασίας
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Αναζήτηση συμβουλευτικής καθοδήγησης 
και αναφορά παραβιάσεων σε θέματα ακεραιότητας

4 Αναζήτηση συμβουλευτικής 
καθοδήγησης και αναφορά 
παραβιάσεων σε θέματα 
ακεραιότητας
4.1 Αναζήτηση συμβουλευτικής καθοδήγησης  

Μπορεί να έρθουμε αντιμέτωποι με καταστάσεις στις οποίες δεν είμαστε βέβαιοι 
πώς ενδείκνυται να κινηθούμε. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον Κώδικα ή με 
μια συγκεκριμένη κατάσταση, απευθυνθείτε σε κάποιον από τους ακόλουθους 
διαύλους επικοινωνίας:

– στον άμεσο προϊστάμενό σας (εάν είστε εργαζόμενος),

– στον υπεύθυνο της σύμβασής σας (εάν είστε τρίτο πρόσωπο),

– στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης (Compliance Officer) του TAP αυτοπροσώπως, 
     μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
    Compliance@tap-ag.com,

– στο Νομικό τμήμα ή το τμήμα Ανθρώπινων Πόρων,

– στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του TAP.

4.2 Αναφορά παραβιάσεων σε θέματα ακεραιότητας

Στην περίπτωση που δεν έχετε απλώς κάποιο ερώτημα, αλλά έχει υποπέσει στην 
αντίληψή σας μια κατάσταση που έχετε τη βεβαιότητα ή την υποψία ότι συνιστά 
παραβίαση του Κώδικα, πολιτικών του TAP ή της νομοθεσίας, καλείστε να το 
αναφέρετε αρμοδίως, ακολουθώντας κάποια από τις παρακάτω διαδικασίες:

– Θέστε το θέμα υπόψη του προϊσταμένου σας.

– Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης (Compliance Officer) του TAP   
    αυτοπροσώπως, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση     
    Compliance@tap-ag.com.

– Ανάλογα με τη φύση του θέματος και την τοποθεσία που αφορά, η αναφορά    
     μπορεί να γίνεται και μέσω της Γραμμής Ακεραιότητας (Integrity Line).

4.2.1 Η Γραμμή Ακεραιότητας 
Η Γραμμή Ακεραιότητας (Integrity Line) λειτουργεί υπό ανεξάρτητο φορέα και είναι 
ανοιχτή επί 24ώρου βάσεως, όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Οι κλήσεις προς 
αυτή τη γραμμή δεν καταγράφονται και δεν εντοπίζονται σε καμία περίπτωση. Ο 
χειρισμός κάθε πληροφορίας γίνεται με όσο το δυνατόν πιο εμπιστευτικό τρόπο. 
Υποβάλλοντας επώνυμα την καταγγελία σας, βοηθάτε ώστε η διερεύνηση της 
υπόθεσης από τον TAP να είναι όσο το δυνατόν πιο ενδελεχής. Εάν δεν θέλετε να 
αποκαλύψετε την ταυτότητά σας, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία ανώνυμα. 
Ανεξαρτήτως του τρόπου αναφοράς, όλες οι καταγγελίες για τελεσθείσα ή πιθανή 
παραβίαση του Κώδικα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και διερευνώνται άμεσα. 
Τη διερεύνησή των καταγγελιών αναλαμβάνει αρμόδιο προσωπικό και ο TAP 
προβαίνει στις δέουσες ενέργειες. 

Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη 
Γραμμή Ακεραιότητας.

Ο άμεσος προϊστάμενός μου συνήθως μένει απαθής όταν του 
επισημαίνονται ζητήματα πιθανής παραβατικής συμπεριφοράς και έχω 
μάλιστα την εντύπωση ότι κάνει τη ζωή δύσκολη στους συναδέλφους που τα 
ανακινούν. Τώρα μου έχει προκύψει κι εμένα ένα πρόβλημα. Ένας συνάδελφος 
κάνει κάτι που θεωρώ ότι δεν είναι δεοντολογικά ορθό. Τι πρέπει να κάνω;

Πάρτε την πρωτοβουλία και μιλήστε, καταγγέλλοντας την παραβατική 
συμπεριφορά. Αν και συνήθως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να 
καταθέσετε τους προβληματισμούς σας είναι να απευθυνθείτε στον 
προϊστάμενό σας, εάν θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι σκόπιμο ή εάν νιώθετε 
άβολα να το πράξετε, θα πρέπει να μιλήσετε με κάποιο άλλο στέλεχος 
της διοίκησης ή να χρησιμοποιήσετε κάποιον άλλο από τους διαύλους 
επικοινωνίας που μνημονεύονται στον Κώδικα.
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Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος χρησιμοποιεί καταχρηστικά τη Γραμμή 
Ακεραιότητας, καλώντας ανώνυμα και κατηγορώντας αβάσιμα κάποιον ότι 
έχει κάνει επιλήψιμη πράξη;

Η εμπειρία δείχνει ότι η Γραμμή Ακεραιότητας χρησιμοποιείται πολύ 
σπάνια για κακόβουλο σκοπό, θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι σε 
όποιον αποδειχθεί κατά την έρευνα που διενεργείται μετά από κάθε κλήση 
ότι χρησιμοποιεί κακόπιστα τη Γραμμή Ακεραιότητας για να διασπείρει 
ανυπόστατες κατηγορίες ή απειλές, ή με σκοπό να σπιλώσει την υπόληψη 
κάποιου άλλου επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις που φθάνουν μέχρι την 
απόλυση. 
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4.3 Απαγόρευση αντίποινων

Ο TAP αναγνωρίζει ότι προϋπόθεση για την ύπαρξη μιας κουλτούρας 
ακεραιότητας είναι να μας παρέχει προστασία όταν καταγγέλλουμε καλόπιστα 
εικαζόμενη ή τελεσθείσα παράβαση του Κώδικα. Ως εκ τούτου, ο TAP απαγορεύει 
αυστηρά την άσκηση αντίποινων εναντίον μας για την υποβολή καταγγελίας 
που γίνεται καλόπιστα. Μια καταγγελία γίνεται καλόπιστα όταν ο καταγγέλλων 
παρέχει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και θεωρεί ότι είναι αληθή. Στα 
άτομα που ασκούν αντίποινα εναντίον προσώπου που υποβάλει καταγγελία 
καλόπιστα ή λαμβάνει μέρος σε έρευνα επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις που 
φθάνουν μέχρι την απόλυση. Εάν θεωρείτε ότι έχουν ασκηθεί αντίποινα σε βάρος 
σας, απευθυνθείτε σε έναν από τους διαύλους επικοινωνίας που παρατίθενται 
παραπάνω στην παράγραφο «Αναζήτηση συμβουλευτικής καθοδήγησης», 
ο οποίος πιστεύετε ότι θα λάβει σοβαρά υπόψη την καταγγελία σας.

Έχω υποψίες ότι στην επιχειρησιακή μονάδα μου υπάρχει κρούσμα αθέμιτης 
συμπεριφοράς στο οποίο εμπλέκεται ο προϊστάμενός μου. Γνωρίζω ότι πρέπει 
να αναφέρω τις υποψίες μου, και σκέφτομαι να το κάνω μέσω της Γραμμής 
Ακεραιότητας, φοβάμαι όμως τυχόν αντίποινα.

Πρέπει να αναφέρετε αρμοδίως τις υποψίες σας. Θα διενεργήσουμε έρευνα 
και μπορεί να χρειαστεί να μιλήσουμε μαζί σας για να συγκεντρώσουμε 
περισσότερα στοιχεία. Αφού υποβάλετε την καταγγελία, εάν θεωρείτε ότι 
ασκούνται αντίποινα σε βάρος σας, θα πρέπει να το καταγγείλετε και αυτό. 
Κάθε καταγγελία για άσκηση αντίποινων λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη, 
διερευνάται ενδελεχώς και, εφόσον ευσταθεί, επιβάλλονται σε αυτούς που τα 
ασκούν πειθαρχικές κυρώσεις που φθάνουν μέχρι την απόλυση.
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«Σας ενθαρρύνουμε να ζητάτε συμβουλευτική 
καθοδήγηση όποτε σας δημιουργούνται 
ερωτήματα για τον Κώδικά μας ή για μια 
συγκεκριμένη κατάσταση. Εάν υποπέσει 
στην αντίληψή σας μια κατάσταση που έχετε 
τη βεβαιότητα ή την υποψία ότι συνιστά 
παραβίαση του Κώδικα, πολιτικών του TAP 
ή της νομοθεσίας, καλείστε να το αναφέρετε 
αρμοδίως, μέσω κάποιου από τους διαύλους 
επικοινωνίας που θέτει στη διάθεσή σας 
ο Κώδικας.»  
Διοίκηση TAP

Αναζήτηση συμβουλευτικής καθοδήγησης 
και αναφορά παραβιάσεων σε θέματα ακεραιότητας  1918 



Ακεραιότητα… απέναντι στους συναδέλφους μας

4.4 Καθήκον συνεργασίας 

Ο TAP διερευνά προσεκτικά όλες τις καταγγελίες παραβατικής συμπεριφοράς 
που πληρούν τις τοπικές απαιτήσεις. Για να συμβάλουμε σε αυτή τη 
διαδικασία, οφείλουμε να παρέχουμε την πλήρη και ειλικρινή συνεργασία 
μας κατά τη διερεύνηση δραστηριοτήτων που ενδέχεται να είναι παράνομες ή 
αντιδεοντολογικές. Οφείλετε να τηρείτε την εμπιστευτικότητα της έρευνας. 
Δεν θα σας ασκηθούν αντίποινα για τη συμμετοχή σας στην έρευνα. 

Μόλις έμαθα ότι ένα καλός μου φίλος κατηγορείται για σεξουαλική 
παρενόχληση και ότι πρόκειται να διεξαχθεί έρευνα για το θέμα. Δεν πιστεύω 
ότι είναι αλήθεια και μου φαίνεται δίκαιο να τον προειδοποιήσω, ώστε να έχει 
την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Δεν έχω ευθύνη σαν φίλος του να 
τον ενημερώσω;

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τον προειδοποιήσετε. Στον φίλο σας θα 
δοθεί η ευκαιρία να απαντήσει στις κατηγορίες και θα γίνει κάθε προσπάθεια 
ώστε η έρευνα να πραγματοποιηθεί με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο. 
Η καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση είναι πολύ σοβαρό θέμα και έχει 
συνέπειες όχι μόνο για τους άμεσα ενδιαφερόμενους αλλά και για τον TAP. 
Εάν προειδοποιήσετε τον φίλο σας μπορεί να υπονομεύσετε την έρευνα 
και να εκθέσετε τον TAP σε πρόσθετους κινδύνους και πιθανό οικονομικό 
κόστος. 

4.5 Πειθαρχικός έλεγχος  

Οφείλουμε όλοι ανεξαιρέτως να πειθαρχούμε με τον Κώδικά μας και τις πολιτικές 
του TAP. Οι παραβιάσεις του Κώδικά μας, των πολιτικών του TAP ή νομοθετικών και 
κανονιστικών διατάξεων επισύρουν σοβαρές συνέπειες, που φτάνουν μέχρι την 
καταγγελία συμβάσεων απασχόλησης ή παροχής υπηρεσιών. Επίσης, υπόκεινται 
στην επιβολή κυρώσεων βάσει του αστικού ή του ποινικού δικαίου. 
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Στον TAP, η επιτυχία μας εξαρτάται από το κατά πόσο ο καθένας μας σέβεται 
απόλυτα τα δικαιώματα όσων εργάζονται από κοινού με μας στο πλαίσιο του 
έργου και από το κατά πόσο ενθαρρύνουμε την ανοιχτή επικοινωνία. Ζητούμε 
από τους συναδέλφους μας να καταθέτουν τις απόψεις τους και τις ακούμε με 
προσοχή. Ο καθένας έχει το δικαίωμα της γνώμης του, η οποία πρέπει να γίνεται 
σεβαστή από τους άλλους.

5.1 Σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων

Ο TAP συμμορφώνεται με κάθε εγχώρια νομοθεσία περί απασχόλησης και με 
τους διεθνείς κώδικες και τις συμβάσεις που διέπουν την εργασία, και δεσμεύεται 
να τηρεί τις αρχές που κατοχυρώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ. Στο πλαίσιο της ευθύνης που αναλαμβάνει ο 
TAP για σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων, συμπεριφερόμαστε σε όλους με 
αμεροληψία, σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Αναζητούμε τρόπους για την πρόληψη ή την άμβλυνση κάθε δυσμενούς για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα επίπτωσης που συνδέεται άμεσα με το έργο μας, ακόμη κι 
όταν δεν προκαλείται από εμάς.

Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στη διεύθυνση  
http://www.un.org/en/documents/udhr/

5.2 Προαγωγή των ίσων ευκαιριών και της πολυμορφίας  

Λαμβάνουμε αποφάσεις που προάγουν τις ίσες ευκαιρίες και την πολυμορφία, 
ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, συστήματος ηθικών αξιών, εθνικής καταγωγής, 
αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, σωματικής ή διανοητικής 
αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, πολιτικών πεποιθήσεων και κάθε άλλου 
χαρακτηριστικού που προστατεύεται από τον νόμο. 

5 Ακεραιότητα…
απέναντι στους συναδέλφους 
μας
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5.3 Δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι διακρίσεις και 
η παρενόχληση δεν έχουν θέση  

Ο TAP είναι προσηλωμένος στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος 
όπου οι διακρίσεις και η παρενόχληση δεν έχουν καμία θέση.

Δεν ανεχόμαστε καμία μορφή διακρίσεων ή παρενόχλησης λόγω φύλου, 
θρησκείας, συστήματος ηθικών αξιών, εθνικής καταγωγής, αναπηρίας, 
ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, σωματικής ή διανοητικής αναπηρίας, 
οικογενειακής κατάστασης, πολιτικών πεποιθήσεων και κάθε άλλου 
χαρακτηριστικού που προστατεύεται από τον νόμο. 

Κάποιος συνάδελφος στέλνει email που περιέχουν ανέκδοτα και υποτιμητικά 
σχόλια για συγκεκριμένες εθνικότητες. Δεν μου αρέσουν καθόλου, κανείς 
άλλος όμως δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για το θέμα. Τι πρέπει να κάνω;

Να ενημερώσετε τον άμεσο προϊστάμενό σας ή το τμήμα Ανθρώπινων 
Πόρων. Η αποστολή τέτοιων ανεκδότων παραβιάζει τις αξίες μας καθώς 
και τις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τη χρήση του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και τα πρότυπά μας σχετικά με την πολυμορφία, την 
παρενόχληση και τις διακρίσεις. Εάν μείνετε απαθής, είναι σαν να 
επιδοκιμάζετε τις διακρίσεις και να δείχνετε ανοχή σε απόψεις που μπορούν 
να υπονομεύσουν σοβαρά το ομαδικό πνεύμα που όλοι προσπαθούμε να 
δημιουργήσουμε. 
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Σε ένα επαγγελματικό ταξίδι ένας συνάδελφος μού ζήτησε επανειλημμένα 
να βγούμε για ποτό και έκανε σχόλια για την εμφάνισή μου που με έκαναν να 
νιώσω άβολα. Του ζήτησα να σταματήσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ήμασταν 
εκτός γραφείου και εκτός ωραρίου εργασίας, οπότε δεν ήξερα τι έπρεπε να 
κάνω. Θεωρείται παρενόχληση αυτή η συμπεριφορά;

Ναι. Αυτή η μορφή συμπεριφοράς δεν είναι ανεκτή, όχι μόνο εντός του 
ωραρίου εργασίας αλλά και σε κάθε είδους περιβάλλον που έχει σχέση με την 
εργασία, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ταξιδιών. Πείτε στον 
συνάδελφό σας ότι τέτοιες πράξεις είναι αθέμιτες και πρέπει να σταματήσουν 
και ότι εάν συνεχιστούν θα χρειαστεί να καταγγείλετε το πρόβλημα.

5.4 Εξασφάλιση υγιεινού και ασφαλούς εργασιακού 
περιβάλλοντος  

5.4.1 Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
TΗ επιτυχία του TAP εξαρτάται από τη διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιεινού 
περιβάλλοντος εργασίας για όσους εργάζονται στο έργο και για όσους άλλους 
επηρεάζονται από τις δραστηριότητές μας. Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι 
το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο μας, οπότε η ασφάλεια είναι η βασική 
προτεραιότητά μας σε όλες τις εγκαταστάσεις και όλα τα επίπεδα οργάνωσής μας. 
Αυτό που επιδιώκουμε είναι η απόλυτη προστασία της υγείας και της σωματικής 
ακεραιότητας όλων.

Για να το πετύχουμε θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην 
εξασφάλιση μηδενικού αριθμού τραυματισμών και ασθενειών που σχετίζονται με 
την εργασία. 

Για την αποτροπή τραυματισμών και ασθενειών οφείλουμε τα εξής:

– να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα που θα μας ενθαρρύνει να αναλάβουμε 
προσωπική ευθύνη για την υγεία και ασφάλεια,

– να ενσωματώνουμε τη διάσταση της υγείας και ασφάλειας σε όλες τις 
δραστηριότητές μας και να λαμβάνουμε για το σκοπό αυτό κατάλληλη εκπαίδευση 
και άλλες μορφές υποστήριξης,

– να μελετούμε την Πολιτική Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (ΥΑΠ) και τις 
σχετικές διαδικασίες του TAP.
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Οι αξίες μας

Ακεραιότητα    
Συνέπεια λόγου και πράξεων

–   Ακολουθούμε τις κατευθυντήριες γραμμές, τον κώδικα 
δεοντολογίας, τις αξίες της εταιρείας και πράττουμε ανάλογα.

– Συμπεριφερόμαστε με αυθεντικότητα, εντιμότητα και ειλικρίνεια.

– Είμαστε περήφανοι για την εταιρεία και τις δραστηριότητές της.

– Εκφράζουμε με θάρρος τη γνώμη μας και παραμένουμε 
     σταθεροί στις αποφάσεις μας.
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– Ενεργούμε με ασφαλή τρόπο και δεν θέτουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια των άλλων.

– Λαμβάνουμε κάθε εύλογη προφύλαξη κατά τον χειρισμό μηχανημάτων ή βαρέως 
εξοπλισμού.

– Αναφέρουμε κάθε συμβάν.

– Επισημαίνουμε στους ιεραρχικά ανωτέρους μας πηγές κινδύνων και περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης με κανόνες και πρότυπα.

– Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην Πολιτική ΥΑΠ του TAP.

5.4.2 Περιβάλλον χωρίς ουσίες
Η άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για λογαριασμό του TAP δεν 
επιτρέπεται να γίνεται υπό την επήρεια φαρμάκων, αλκοόλ ή άλλων ουσιών 
που επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητά μας να εργαζόμαστε με ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα.

Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει στην περίπτωση εκδηλώσεων χορηγός των οποίων 
είναι ο TAP ή άλλων εγκεκριμένων εκδηλώσεων όπου μπορεί να σερβίρεται αλκοόλ 
και οι οποίες πραγματοποιούνται μακριά από επικίνδυνες τοποθεσίες. Σε τέτοιου 
είδους εκδηλώσεις επιτρέπεται η συνετή κατανάλωση αλκοόλ.

Διαπίστωσα κάποιες πηγές κινδύνου στον χώρο εργασίας μου, και κάποιες 
εργασιακές πρακτικές συναδέλφων μου δεν μου φαίνονται ασφαλείς. Σε ποιον 
μπορώ να απευθυνθώ; Δεν έχω πολύ καιρό στην εταιρεία και δεν θέλω να 
θεωρηθεί ότι δημιουργώ προβλήματα. 

Συζητήστε τους προβληματισμούς σας με τον άμεσο προϊστάμενό σας ή/και 
το τμήμα ΥΑΠ. Η εργασία με ασφάλεια είναι ευθύνη του καθενός, όπως και το να 
μην θέτει τον εαυτό του ή άλλους σε κίνδυνο - επομένως είναι σημαντικό να μην 
ξεχνάτε ότι η διατύπωση προβληματισμών σε θέματα ασφάλειας δεν θεωρείται 
ότι δημιουργεί προβλήματα, αλλά, αντίθετα, ενθαρρύνεται. 

Ε
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Τα τρίτα πρόσωπα οφείλουν να τηρούν τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές 
και διαδικασίες σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος με τους 
εργαζόμενους;

Ναι, εάν βρίσκονται σε χώρους του TAP οφείλουν να τηρούν τις ίδιες διαδικασίες 
ασφάλειας. Οι Υπεύθυνοι Συμβάσεων (Contract Managers) φέρουν την ευθύνη 
να διασφαλίζουν ότι τα τρίτα πρόσωπα κατανοούν και συμμορφώνονται 
με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς που διέπουν τις συγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις, καθώς και με τις πρόσθετες απαιτήσεις που μπορεί να επιβάλλει 
ο TAP. Οι εργαζόμενοι του TAP που εργάζονται σε χώρους τρίτων οφείλουν να 
συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας των εν λόγω εγκαταστάσεων και 
με τις απαιτήσεις του TAP.

Στη δουλειά σημειώθηκε ένα περιστατικό ασφάλειας στο οποίο ήμουν κι εγώ 
εμπλεκόμενος – δεν ήταν κάτι το σοβαρό και κανείς δεν έπαθε το παραμικρό. 
Είναι απαραίτητο να το αναφέρω;

Ναι, θα πρέπει να το αναφέρετε στον άμεσο προϊστάμενό σας ή στο τμήμα 
ΥΑΠ. Ο TAP παροτρύνει τους πάντες να αναφέρουν τα συμβάντα, ακόμη κι 
όταν πρόκειται για «παρ΄ ολίγον ατυχήματα» στα οποία δεν τραυματίζεται 
κανείς. Στον TAP δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια εάν δεν 
ενημερωνόμαστε για τα προβλήματα.
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5.5 Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής 

Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής των ατόμων και της εμπιστευτικότητας των 
προσωπικών δεδομένων τους αποτελεί πάγια δέσμευση του TAP. 

– Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και υποβάλλουμε σε οποιαδήποτε άλλη 
επεξεργασία μόνο τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την άσκηση 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του TAP ή τη συμμόρφωση με την κείμενη 
νομοθεσία.

– Υποβάλλουμε τα προσωπικά δεδομένα σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο 
σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και την κείμενη νομοθεσία.

– Ανακοινώνουμε με διαφάνεια και ειλικρίνεια το γεγονός ότι συλλέγουμε 
δεδομένα, τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς 
χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

– Δεν κοινολογούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα, ιδίως σε άλλες 
χώρες, εκτός εάν προβλέπεται από την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του TAP 
και την κείμενη νομοθεσία. 

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων 
του TAP.

Είμαι διευθυντικό στέλεχος κι εργάζομαι στο έργο του TAP. Μια εργαζόμενη η 
οποία πρόσφατα μεταπήδησε στον TAP από κάποιον από τους εργολάβους 
μας έχει στην κατοχή της εμπιστευτικές πληροφορίες του εργολάβου. Λέει ότι 
σκοπεύει να τις χρησιμοποιήσει προς όφελός μας. Να κάνω τα στραβά μάτια 
και να την αφήσω να το κάνει;

Όχι. Εάν ένας εργαζόμενος διατηρεί στην κατοχή του εμπιστευτικές 
πληροφορίες κάποιου από τους εργολάβους μας, αυτό μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα την κίνηση νομικής διαδικασίας εναντίον μας. 
Οφείλετε να αναφέρετε το γεγονός στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων 
(Data Protection Officer) ώστε να προβεί στις δέουσες ενέργειες.
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Ακεραιότητα… απέναντι στις τοπικές κοινότητες 
και το περιβάλλον

Στον TAP, στόχος μας είναι επηρεάσουμε με θετικό τρόπο τις πολλές τοπικές 
κοινότητες από τις οποίες θα διέλθει ο αγωγός μας και να αποφύγουμε τις 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εφαρμόζουμε τα υψηλότερα πρότυπα σε 
επίπεδο νομοθεσίας και βέλτιστης πρακτικής που τυγχάνουν εφαρμογής για τον 
TAP και τους μετόχους του.

6.1 Προώθηση της ανάπτυξης στις τοπικές κοινότητες 
που επηρεάζει ο TAP

Ο TAP καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι μια κοινωνικά υπεύθυνη 
εταιρεία. Ο TAP επιδιώκει την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
των τοπικών κοινοτήτων κατά μήκος της όδευσης του αγωγού. Ο στόχος αυτός 
θα επιτευχθεί εν μέρει μέσω της εφαρμογής ενός προγράμματος κοινωνικών 
επενδύσεων. Επίσης, ο TAP επιδιώκει την αποφυγή, ελαχιστοποίηση, άμβλυνση ή/και 
αποκατάσταση όλων των δυσμενών επιπτώσεων του έργου. Για την επίτευξη αυτών 
των στόχων ο TAP θα επιδιώξει την ανάπτυξη επαφών με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
καθ ό́λη τη διάρκεια του έργου σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική.

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην Πολιτική για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη. Στην Πολιτική αυτή περιγράφονται οι δεσμεύσεις του TAP καθώς και οι 
απαιτήσεις απόδοσης με τις οποίες ο TAP συμμορφώνεται σε εθελοντική βάση.

6.2 Προστασία του περιβάλλοντος 

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική προτεραιότητα του TAP. 
Αναγνωρίζουμε την υποχρέωσή μας να συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη και να 
συμπεριφερόμαστε ως καλός εταιρικός πολίτης. Η προστασία του περιβάλλοντος 
πρέπει να ενσωματώνεται στη μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή του αγωγού 
μας. Πετυχαίνουμε τον στόχο αυτό μέσω της ενεργής συμμετοχής, της δέσμευσης και 
της εκπαίδευσης των εργαζομένων μας, καθώς και μέσω της ανοιχτής επικοινωνίας 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

– Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.

– Επιδιώκουμε να χρησιμοποιούμε τους φυσικούς πόρους με αποδοτικό και 
υπεύθυνο τρόπο.

– Παρακολουθούμε τις επιδράσεις μας στο περιβάλλον των φιλοξενουσών χωρών.

6 Ακεραιότητα…
απέναντι στις τοπικές κοινότητες 
και το περιβάλλον
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6.3.1 Πληρωμές για διευκολύνσεις
Η απαγόρευση της δωροδοκίας καλύπτει και την προσφορά/καταβολή 
μικροποσών προσωπικά σε χαμηλόβαθμους κρατικούς υπαλλήλους ώστε να 
εξασφαλιστεί ή να επιταχυνθεί η εκτέλεση μιας διαδικαστικής ενέργειας που ούτως 
ή άλλως δικαιούμαστε βάσει του νόμου να διεκπεραιωθεί. Οι πληρωμές αυτές είναι 
γνωστές και ως πληρωμές για διευκολύνσεις. Η πίεση του χρόνου δεν αποτελεί 
αποδεκτή δικαιολογία για την καταβολή τους. Όταν σας ζητούν τέτοιου είδους 
πληρωμές πρέπει να το αναφέρετε στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του TAP.

Υπάρχει ωστόσο και η περίπτωση η απόρριψη ενός τέτοιου αιτήματος να συνιστά 
άμεση απειλή για την υγεία, την ασφάλεια ή τη σωματική ακεραιότητα ενός 
ατόμου. Σε περίπτωση πραγματοποίησης μιας πληρωμής υπό αυτές τις έκτακτες 
συνθήκες, πρέπει να αναφέρετε το περιστατικό στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του 
TAP αμέσως μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής.

Περισσότερες πληροφορίες για τις πληρωμές για διευκολύνσεις περιέχονται στην 
Πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς του TAP.

6.3.2 Δώρα, φιλοξενία και ψυχαγωγία
Τα δώρα, η φιλοξενία και η ψυχαγωγία που παρέχονται σε επιχειρηματικούς 
εταίρους μπορεί να συμβάλλουν στη δημιουργία υπεραξίας και στενής 
επιχειρηματικής σχέσης αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε καμία 
περίπτωση με σκοπό την εξασφάλιση ενεργειών ή παραλείψεων, δεδομένου ότι 
κάτι τέτοιο συνιστά δωροδοκία.

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην Πολιτική για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας και της διαφθοράς και στην Πολιτική για τα δώρα, τη φιλοξενία και την 
ψυχαγωγία του TAP.

6.3.3 Τρίτα πρόσωπα
Ο TAP μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για πράξεις διαφθοράς τρίτων προσώπων 
που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό του. Πριν από την έναρξη συνεργασίας 
με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, το αρμόδιο στέλεχος πρέπει να διασφαλίζει ότι 
η φήμη, οι ικανότητες και το υπόβαθρο του τρίτου προσώπου είναι επαρκή και 
ικανοποιητικά. 

Ο TAP αναμένει από τα τρίτα πρόσωπα να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται στον Κώδικά μας και η ρήτρα αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται στη 
σύμβαση που συνάπτει το τρίτο πρόσωπο με τον TAP. Η σύμβαση πρέπει να 
καταρτίζεται εγγράφως και να περιγράφει την πραγματική σχέση μεταξύ των 
συμβαλλομένων. 

6.3 Απαγόρευση της δωροδοκίας και της διαφθοράς  

Η διαφθορά υπονομεύει την οικονομική ανάπτυξη των χωρών και στρεβλώνει τον 
ελεύθερο ανταγωνισμό. Καταστρέφει υπολήψεις και εκθέτει άτομα και εταιρείες σε 
κίνδυνο.

Ο TAP τάσσεται κατά κάθε μορφής διαφθοράς, είτε διαπράττεται άμεσα είτε 
έμμεσα μέσω τρίτου προσώπου, και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να μην 
εκδηλώνονται φαινόμενα διαφθοράς σε καμία από τις δραστηριότητές του. 
Ο TAP απαγορεύει κάθε μορφή δωροδοκίας ή διαφθοράς.

Ως διαφθορά ορίζεται η κατάχρηση θέσης ή ιδιότητας για ίδιον όφελος. 
Μορφές διαφθοράς είναι η δωροδοκία/δωροληψία, η εκβίαση, η απάτη, 
η αθέμιτη άσκηση επιρροής, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη 
δραστηριότητα, ο νεποτισμός, καθώς και οι συγκρούσεις συμφερόντων 
(σχετικοί ορισμοί παρατίθενται στην Πολιτική για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας και της διαφθοράς του TAP.

Ως δωροδοκία/δωροληψία ορίζεται η προσφορά/αποδοχή ανταλλάγματος 
σε/από κάποιον για ενέργεια ή παράλειψή του. 

Παραδείγματα δωροδοκίας:

– Ανάθεση σύμβασης σε εταιρεία που συνδέεται με δημόσιο υπάλληλο 
χωρίς την προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία. Ο δημόσιος υπάλληλος 
προσφέρει πολιτική στήριξη ως αντάλλαγμα.

– Προσφορά μεγάλου δώρου σε δημόσιο υπάλληλο για την εξασφάλιση 
προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης.

– Προσφορά θέσης εργασίας σε συγγενικό πρόσωπο δημόσιου υπαλλήλου 
ως αντάλλαγμα για την έκδοση άδειας ή έγκρισης ρυθμιστικής αρχής

– Προσφορά διακοπών σε υπεύθυνο προμηθειών ως αντάλλαγμα για την 
ανάθεση σύμβασης σε συγκεκριμένο προμηθευτή.

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην Πολιτική για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας και της διαφθοράς του TAP.

Ακεραιότητα… απέναντι στις τοπικές κοινότητες 
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Οι αξίες μας

Υπευθυνότητα 
Σύνεση και μέριμνα για το μέλλον

– Μεριμνούμε για τα άτομα, την κοινωνία, τη φύση και τους πόρους.

– Τηρούμε με προσήλωση τα πρότυπα και τα μέτρα ασφάλειας.

– Ενδιαφερόμαστε ο ένας για τον άλλο 
     και απαιτούμε μηδενική ανοχή στο κακόβουλο.

– Δείχνουμε υπευθυνότητα έναντι της εταιρείας 
     και ενεργούμε με προσοχή.
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6.3.4 Φιλανθρωπικές δωρεές και χορηγίες
Οι χορηγίες αποτελούν σημαντικό στοιχείο της εξωτερικής εταιρικής επικοινωνίας 
του TAP και αποτελούν ένα μέσο για την ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας του TAP. 
Διαφέρουν από τις δωρεές από την άποψη ότι σκοπός τους είναι η εξασφάλιση 
συγκεκριμένου οφέλους. Οι χορηγίες μπορεί να καταστούν προβληματικές 
εάν εκληφθούν ως προσπάθεια εξασφάλισης αθέμιτου πλεονεκτήματος. 
Αναλαμβάνουμε χορηγίες αποκλειστικά και μόνο εάν ο σκοπός τους δεν είναι η 
εξασφάλιση αθέμιτου πλεονεκτήματος.

Οι φιλανθρωπικές δωρεές αποτελούν έκφραση της δέσμευσης του TAP προς την 
κοινωνία και τρόπο συνεισφοράς σε κοινωφελείς σκοπούς. Πιστοποιούν την ιδιότητά 
μας ως υπεύθυνου εταιρικού πολίτη. Ως δωρεά νοείται οτιδήποτε αξίας που δωρίζει 
ο TAP για την ενίσχυση φιλανθρωπικών σκοπών, χωρίς να προσδοκά οποιοδήποτε 
επιχειρηματικό πλεονέκτημα ως αντάλλαγμα. 

Ο TAP οφείλει να ενεργεί με ιδιαίτερη προσοχή όταν πραγματοποιεί δωρεές, καθώς 
ακόμη κι αυτές που γίνονται εντελώς καλόπιστα μπορεί να εκληφθούν έξωθεν ως 
προσπάθεια εξασφάλισης αθέμιτου πλεονεκτήματος. Κάνουμε δωρεές μόνο όταν 
δεν υφίσταται καμία προσπάθεια εξασφάλισης αθέμιτου οφέλους.

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην Πολιτική για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας και της διαφθοράς και στη Διαδικασία ελέγχου ακεραιότητας του TAP.

Συνεργάζομαι με ένα ξένο μεσάζοντα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας. 
Υποψιάζομαι ότι κάποια από τα χρήματα που του δίνουμε τα διοχετεύει ως μίζες 
ή φακελάκια σε κρατικούς υπαλλήλους. Τι πρέπει να κάνω; 

Πρέπει να το αναφέρετε ώστε να διερευνηθεί. Εάν υπάρχει δωροδοκία και 
δεν ενεργήσουμε, μπορεί να θεωρηθεί υπαίτιος τόσο ο TAP όσο και εσείς. Αν 
και η διερεύνηση αυτού του είδους των θεμάτων μπορεί να είναι σύνθετη και 
δυσχερής σε ορισμένες χώρες, κάθε μεσάζων που συνεργάζεται μαζί μας 
οφείλει να κατανοεί την αναγκαιότητα αυτών των μέτρων. Είναι σημαντικό και 
σκόπιμο να υπενθυμίζεται ο συγκεκριμένος κανόνας στους εκπροσώπους 
του TAP.
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6.4 Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες

Ο TAP σε καμία περίπτωση δεν επιδοκιμάζει, διευκολύνει ή υποστηρίζει 
δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
(«ξέπλυμα μαύρου χρήματος»). 

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι η διαδικασία μέσω της οποίας επιχειρείται 
να συγκαλυφθεί το γεγονός ότι ένα χρηματικό ποσό είναι προϊόν παράνομης 
δραστηριότητας. Στόχος είναι τα χρήματα να φαίνεται ότι έχουν προέλθει από 
νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο όρος καλύπτει επίσης τη χρήση 
νόμιμων χρηματικών ποσών για την υποστήριξη της εγκληματικότητας ή της 
τρομοκρατίας. 

– Οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε πάντοτε με τις νομοθετικές και τις 
κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και να αναφέρουμε κάθε ύποπτη συναλλαγή.

– Οφείλουμε να απόσχουμε από συναλλαγές ή δραστηριότητες που αφορούν 
κεφάλαια που μπορεί να προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, 
τηρώντας τις διαδικασίες του TAP σε θέματα χρηματοδοτήσεων και προμηθειών.

– Οφείλουμε να λαμβάνουμε κάθε εύλογο και κατάλληλο μέτρο για την 
επιβεβαίωση της ταυτότητας και την αξιολόγηση της ακεραιότητας των τρίτων 
προσώπων με τα οποία συνεργαζόμαστε.

6.5 Συμμόρφωση με ελέγχους εισαγωγών και εξαγωγών

Ο TAP δραστηριοποιείται σε διάφορες αγορές. Με σκοπό την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας, την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης όπλων, τον 
περιορισμό της διακίνησης ναρκωτικών και άλλων μορφών εγκληματικότητας, 
οι κυβερνήσεις διαφόρων κρατών θέτουν περιορισμούς σε συγκεκριμένες 
εμπορικές συναλλαγές και στη διασυνοριακή κυκλοφορία αγαθών. Οι νομοθεσίες 
σε αυτόν τον τομέα είναι πολύπλοκες και υπόκεινται σε συχνές αλλαγές. Οι 
κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να είναι πολύ αυστηρές. 

– Οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε με όλους τους ελέγχους εξαγωγών, 
τους περιορισμούς εμπορικών συναλλαγών, τις οικονομικές κυρώσεις και τη 
νομοθεσία κατά του μποϊκοτάζ που διέπει την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. 
Βάσει των παραπάνω μπορεί να τίθενται περιορισμοί στην εξαγωγή 
συγκεκριμένων αγαθών, υπηρεσιών και τεχνολογίας, στις επιχειρηματικές 
συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένων εισαγωγών, εξαγωγών και επενδύσεων με 
συγκεκριμένες χώρες και άτομα), στις μετακινήσεις προς συγκεκριμένες χώρες και 
στην ανταλλαγή πληροφοριών.
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– Συμβουλευτείτε το Νομικό τμήμα του TAP προτού πραγματοποιήσετε 
οποιαδήποτε συναλλαγή που αφορά προϊόντα που υπόκεινται σε ελέγχους 
εισαγωγών ή εξαγωγών, μια χώρα υπό καθεστώς κυρώσεων ή ένα απαγορευμένο 
πρόσωπο.

– Πρέπει να δείχνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν διαβιβάζετε τεχνικά δεδομένα και 
τεχνολογία σε κάποιον που βρίσκεται σε άλλη χώρα, όπως μέσω διαδικτύου, 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συζητήσεων, συσκέψεων και πρόσβασης σε 
βάση δεδομένων. Ο περιορισμός αυτός τυγχάνει εφαρμογής στην ανταλλαγή 
πληροφοριών με άλλους εργαζόμενους του TAP καθώς και με άτομα που δεν είναι 
εργαζόμενοι.

6.6 Λόμπινγκ και πολιτικές δραστηριότητες 

Έχετε δικαίωμα να συμμετέχετε εθελοντικά στο πολιτικό γίγνεσθαι, ενισχύοντας, 
μεταξύ άλλων, σε χρήμα ή σε είδος πολιτικούς υποψηφίους ή κόμματα. Ωστόσο, 
οφείλετε σε κάθε περίπτωση να καθιστάτε σαφές ότι πρόκειται για προσωπικές 
σας απόψεις και ενέργειες που δεν εκφράζουν τον TAP. 

Επίσης, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιείτε κεφάλαια, περιουσιακά 
στοιχεία ή πόρους του TAP για να ενισχύετε κάποιον πολιτικό υποψήφιο ή κόμμα. 

– Δεν μετέχουμε σε καμία πολιτική δραστηριότητα.

– Δεν ενισχύουμε ως εταιρεία πολιτικούς υποψηφίους ή κόμματα ούτε σε χρήμα 
ούτε σε είδος.

– Ο TAP μετέχει στο δημόσιο διάλογο για τη χάραξη πολιτικής σε θέματα που 
αφορούν την εταιρεία, το προσωπικό μας και τις τοπικές κοινότητες στις οποίες 
διαφοροποιούμαστε, κάνοντας χρήση διάφορων μέσων, όπως, μεταξύ 
άλλων, το λόμπινγκ (lobbying). Οι δραστηριότητες λόμπινγκ διέπονται από 
αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο και πρέπει να ασκούνται αποκλειστικά και μόνο 
από άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο είτε από τον Διευθυντή 
Εξωτερικών Υποθέσεων* είτε από τον Διευθυντή Διαχείρισης Δέσμευσης Γης & 
Ενδιαφερόμενων Μερών*.

– Μεριμνούμε ώστε κάθε πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητες λόμπινγκ για 
λογαριασμό του TAP να ενημερώνει το πρόσωπο ή τον φορέα στον οποίο ο TAP 
επιδιώκει να ασκήσει επιρροή ότι εκπροσωπεί τον TAP. 

Σκοπεύω να συμμετάσχω σε εκδήλωση οικονομικής στήριξης 
ενός υποψηφίου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι αποδεκτό να μνημονεύσω
την επαγγελματική μου ιδιότητα ως στέλεχος του TAP, δεδομένου ότι δεν 
πρόκειται να χρησιμοποιήσω κεφάλαια ή πόρους του TAP;

Όχι. Δεν επιτρέπεται καμία συσχέτιση του TAP με τις προσωπικές πολιτικές σας 
δραστηριότητες. 

Θα ήθελα να προσκαλέσω έναν εκλεγμένο αξιωματούχο να πραγματοποιήσει 
ομιλία σε προσεχή εκδήλωση του TAP. Επιτρέπεται κάτι τέτοιο; 

Πρέπει να λάβετε έγκριση από τον αρμόδιο Διευθυντή* προτού απευθύνετε 
πρόσκληση σε κάποιον εκλεγμένο εκπρόσωπο της δημόσιας διοίκησης 
ή άλλον κρατικό λειτουργό να συμμετάσχει σε εκδήλωση του TAP. 
Εάν ο προσκεκλημένος σας κάνει εκστρατεία για την επανεκλογή του, 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η εκδήλωση του TAP παρέχει στήριξη στην 
προεκλογική του εκστρατεία. Επίσης τα τρόφιμα, τα ποτά ή οι μετακινήσεις 
που τυχόν παρασχεθούν στον προσκεκλημένο μπορεί να εκληφθούν ως δώρο. 
Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν περιορισμοί και υποχρεώσεις αναφοράς που 
πρέπει να τηρούνται. 
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* Όταν πρόκειται για διεθνείς δραστηριότητες λόμπινγκ, πρέπει να λαμβάνετε έγκριση από τον Διευθυντή 
   Εξωτερικών Υποθέσεων. Όταν πρόκειται για δραστηριότητες λόμπινγκ σε φιλοξενούσα χώρα    
   (Αλβανία, Ελλάδα, Ιταλία) πρέπει να λαμβάνετε έγκριση από τον Διευθυντή Διαχείρισης Δέσμευσης Γης 
   & Ενδιαφερόμενων Μερών. Σε περίπτωση που, λόγου χάρη, ο Διευθυντής Διαχείρισης Δέσμευσης Γης 
   & Ενδιαφερόμενων Μερών απουσιάζει, τότε πρέπει να ζητάτε έγκριση από τον Διευθυντή Εξωτερικών 
   Υποθέσεων και αντίστροφα.
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Ακεραιότητα... απέναντι στους μετόχους μας

7 Ακεραιότητα...
απέναντι στους μετόχους μας

Τηρούμε πάντοτε τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα εντιμότητας, ειλικρίνειας 
και ακεραιότητας. Έτσι κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των μετόχων μας.

7.1 Εφαρμογή δεοντολογικά ορθής διαδικασίας σύναψης 
συμβάσεων

Ο TAP είναι ένα σημαντικότατο έργο στις χώρες όπου θα κατασκευαστεί ο 
αγωγός και το ενδιαφέρον για την ανάθεση κάποιας σύμβασης από τον TAP είναι 
εξαιρετικό έντονο. Είναι απαραίτητο ο TAP να διατηρήσει ουδέτερη στάση στις 
εξωτερικές πιέσεις και να αντιμετωπίσει με αμεροληψία όλους τους προσφέροντες.

Η προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται από τους προμηθευτές 
που προσφέρουν τον βέλτιστο συνδυασμό τιμής, ποιότητας και επίπεδου 
εξυπηρέτησης. Οι προμηθευτές όλων των σημαντικών υλικών και υπηρεσιών 
επιλέγονται μέσω διαφανούς και αμερόληπτης διαγωνιστικής διαδικασίας. Τα 
κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών είναι δημοσιοποιημένα. Ο TAP 
υποβάλει σε ενδελεχή έλεγχο όλους τους προμηθευτές που αναλαμβάνουν 
δραστηριότητες υψηλού κινδύνου για λογαριασμό του ώστε να διασφαλίζεται ότι 
είναι αξιόπιστοι και λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της δεοντολογίας. 

– Δεν δεσμεύουμε τον TAP αναλαμβάνοντας συμβατικές υποχρεώσεις καθ΄ 
υπέρβαση των αρμοδιοτήτων μας.

– Μεριμνούμε ώστε να γίνεται σωστά η διάκριση καθηκόντων στο πλαίσιο της 
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων.

– Κάθε συνεργασία με επιχειρηματικό εταίρο αποτυπώνεται εγγράφως. Στο 
έγγραφο περιγράφεται η πραγματική σχέση μεταξύ του επιχειρηματικού εταίρου 
και του TAP. 

– Διασφαλίζουμε ότι η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι ανάλογη με την παρεχόμενη 
υπηρεσία. 

– Η συνεργασία μας με έναν επιχειρηματικό εταίρο ξεκινά μόνο εφόσον πληροί τις 
απαιτήσεις της Διαδικασίας ελέγχου ακεραιότητας του TAP.

7.2 Αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων   

Όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές πρέπει να πραγματοποιούνται με γνώμονα το 
βέλτιστο συμφέρον του TAP. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει όταν 
τα προσωπικά συμφέροντα ενός εργαζομένου συγκρούονται ή δημιουργείται 
η εντύπωση ότι συγκρούονται με τα συμφέροντα του TAP. Οι συγκρούσεις 
συμφερόντων μπορεί όντως να υπάρχουν ή απλώς να δίνεται η αίσθηση 
ότι υπάρχουν. Δεδομένου λοιπόν ότι οι καταστάσεις αυτές δεν είναι πάντοτε 
ξεκάθαρες και προφανείς, θα πρέπει αμέσως να ενημερώνετε σχετικά τον άμεσο 
προϊστάμενο ή τον υπεύθυνο της σύμβασής σας, κατά περίπτωση, ώστε ο TAP 
να είναι σε θέση να τις αξιολογεί, να τις παρακολουθεί και να τις διαχειρίζεται 
καταλλήλως.

Μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με ρώτησε εάν ο TAP θα μπορούσε να 
δωρίσει ένα φωτοτυπικό μηχάνημα για τα γραφεία τους. Η οργάνωση αυτή 
κάνει σημαντικό κοινωφελές έργο που μπορεί να αποφέρει οφέλη ακόμη και 
σε συνεργάτες και στις οικογένειές τους που κατοικούν στη γύρω περιοχή. 
Μπορεί ο TAP να κάνει τέτοιου είδους δωρεές;

Προτού γίνει οποιαδήποτε δωρεά, πρέπει να είναι απόλυτα σαφές ότι η 
πραγματοποίησή της δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο κάποιον ώστε να 
παράσχει στον TAP αθέμιτο πλεονέκτημα. Το ερώτημα που προκύπτει στη 
συνέχεια είναι εάν η εν λόγω δωρεά συνάδει με τη γενική πρακτική του TAP 
όσον αφορά τις φιλανθρωπικές δωρεές. Για αυτό τον λόγο θα πρέπει να 
λαμβάνετε την έγκριση του Υπευθύνου Ενδιαφερομένων Μερών (Stakeholder 
Manager), την οποία μπορεί να παρέχει ο τελευταίος κατόπιν συνεννόησης με 
τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του TAP.

Στη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού, ένας επιχειρηματικός εταίρος μού 
προσέφερε ένα δώρο που θεωρώ ότι ήταν υπερβολικό. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να το παραδώσετε στο τμήμα Συμμόρφωσης του TAP. Εάν το 
δώρο είναι ευπαθές προϊόν ή για κάποιον άλλο λόγο δεν είναι πρακτικό να 
το επιστρέψετε, μια άλλη επιλογή είναι να το διανείμετε σε εργαζόμενους ή να 
το δωρίσετε σε κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό, αποστέλλοντας στον δωρητή 
επιστολή με την οποία θα του εξηγείτε την πράξη σας.
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Στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για τη σύναψη σύμβασης με έναν υποψήφιο 
νέο προμηθευτή, ο νέος προμηθευτής ανέφερε ότι έχει μια δωρεάν 
πρόσκληση για συμμετοχή σε τοπικό επιχειρηματικό συνέδριο. Μια και δεν 
μπορεί να λάβει μέρος ο ίδιος, με ρώτησε εάν θα ήθελα να πάω εγώ στη 
θέση του. Σκεφτόμουν να παρακολουθήσω το σεμινάριο ούτως ή άλλως, 
δεδομένου ότι το θέμα του σεμιναρίου αφορά τη δουλειά μου. Δεν υπάρχει 
προσωπικό όφελος για μένα, αλλά θα ήταν καλό για τον TAP και θα ήταν κρίμα 
να πάει χαμένη η πρόσκληση. Σκόπευα να δεχτώ την πρότασή του, τώρα όμως 
αναρωτιέμαι εάν θα ήταν η σωστή απόφαση. . 

Δεν πρέπει να κάνετε δεκτή την προσφορά. Όταν συμμετέχετε σε 
διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να δέχεστε δώρα, οτιδήποτε που έχει κάποια αξία ή οποιαδήποτε άλλη χάρη 
ενώ η διαδικασία διαπραγμάτευσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αποδοχή δώρων εν 
μέσω διαπραγματεύσεων μπορεί να εκληφθεί ως παροχή ανταλλάγματος και 
συνιστά πάντοτε αθέμιτη πρακτική. 
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7.3 Διασφάλιση της ακρίβειας των επιχειρηματικών και 
χρηματοοικονομικών στοιχείων

Η τήρηση επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επιτυχία μας. Η ακεραιότητα και η ακρίβεια των στοιχείων 
αυτών αποτελούν τη βάση της πληροφόρησης που παρέχουμε στους μετόχους, 
στους επενδυτές, στους πιστωτές, στις δημόσιες υπηρεσίες και σε άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Τα επιχειρηματικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία μας 
πρέπει να είναι διαφανή, πλήρη και σε συμμόρφωση με τους γενικά αποδεκτούς 
κανόνες λογιστικής και το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας.

– Αναπτύσσουμε και διατηρούμε αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα 
εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη του TAP να 
έχουν τη βεβαιότητα ότι ο TAP διαχειρίζεται με χρηστό τρόπο τα χρήματά του.

– Μεριμνούμε ώστε όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές να καταγράφονται με 
ακρίβεια και πληρότητα εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών στα λογιστικά 
βιβλία και στοιχεία του TAP σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών λογιστικών προτύπων. Όλες οι 
επιχειρηματικές συναλλαγές πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς με κατάλληλα 
παραστατικά.

– Τα έγγραφα πρέπει να τηρούνται για όσο διάστημα προβλέπεται στις 
κατευθυντήριες αρχές για την τήρηση αρχείων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
καταστρέφονται λόγω της διεξαγωγής ή ενόψει επικείμενης έρευνας ή ελέγχου. Εάν 
έχετε αμφιβολίες σε θέματα καταστροφής στοιχείων, επικοινωνήστε με το Νομικό 
τμήμα.

Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού του τελευταίου τριμήνου, ο προϊστάμενός μου 
μού ζήτησε να εγγράψω κάποιες πρόσθετες δαπάνες χωρίς να έχω λάβει ακόμη 
τα σχετικά παραστατικά από τον προμηθευτή και χωρίς να έχουν ξεκινήσει ακόμη 
οι εργασίες. Συμφώνησα να το κάνω, κυρίως γιατί θεώρησα ότι δεν είχε και τόση 
σημασία μιας και όλοι ήμασταν σίγουροι ότι εργασίες θα ολοκληρώνονταν το 
επόμενο τρίμηνο. Τώρα όμως αναρωτιέμαι εάν έπραξα σωστά.

Όχι, δεν πράξατε σωστά. Οι δαπάνες πρέπει να καταλογίζονται εντός της 
χρήσης που πραγματοποιούνται. Οι εργασίες δεν είχαν ξεκινήσει και οι 
δαπάνες δεν είχαν πραγματοποιηθεί την ημερομηνία που εγγράψατε τη 
συναλλαγή. Πρόκειται λοιπόν για ψευδή δήλωση, που, αναλόγως των 
συνθηκών, μπορεί να ισοδυναμεί με απάτη.
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7.4 Προστασία των περιουσιακών στοιχείων του TAP 

Μας έχει ανατεθεί η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του TAP και είμαστε 
προσωπικά υπεύθυνοι για την προστασία και τη συνετή χρήση τους. Περιουσιακά 
στοιχεία του TAP είναι μεταξύ άλλων ο χρόνος, τα κεφάλαια, ο εξοπλισμός 
πληροφορικής, τα υλικά, οι εγκαταστάσεις, οι πληροφορίες και τα αρχεία, οι 
βάσεις δεδομένων και όλα τα άλλα δεδομένα, έντυπα, έγγραφα, αντίγραφα και 
πληροφορίες κάθε μορφής που ανήκουν στον TAP και τα οποία χρησιμοποιείτε 
κατά την εργασία σας. 

– Προστατεύουμε τα περιουσιακά στοιχεία του TAP από απώλεια, καταστροφή, 
κατάχρηση ή σπατάλη.

– Μεριμνούμε ώστε να μην χρησιμοποιούνται περιουσιακά στοιχεία του TAP 
για την άσκηση αλλότριων επιχειρηματικών συμφερόντων ή μη εγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων.

– Η προσωπική χρήση περιουσιακών στοιχείων του TAP πρέπει να αποφεύγεται, 
να περιορίζεται στο ελάχιστο και να μην έχει δυσμενή επίδραση στην 
παραγωγικότητα ή στο περιβάλλον εργασίας.

– Μην αποκαλύπτετε τους κωδικούς πρόσβασής σας και μην επιτρέπετε σε 
άλλους, ακόμη κι αν ανήκουν στο φιλικό ή το συγγενικό σας περιβάλλον, να 
χρησιμοποιούν πόρους του TAP.

– Εάν έχετε υποψίες για διάπραξη απάτης ή κλοπής περιουσιακών στοιχείων του 
TAP, ενημερώστε αμέσως τον προϊστάμενό σας ή το τμήμα Συμμόρφωσης του 
TAP.

7.5 Αποφυγή εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών 

Απαγορεύεται να πραγματοποιούμε συναλλαγές με μετοχές των μετόχων ή των 
επιχειρηματικών εταίρων μας βασιζόμενοι σε σημαντικές, μη δημοσιοποιημένες 
πληροφορίες που έχουμε αποκτήσει για τις εταιρείες τους εργαζόμενοι για 
λογαριασμό του TAP. Απαγορεύεται επίσης η αποκάλυψη εμπιστευτικών 
πληροφοριών. 

Μια πληροφορία θεωρείται «ουσιώδης» εάν ένας λογικά σκεπτόμενος επενδυτής 
θα τη θεωρούσε σημαντική για τη λήψη απόφασης αγοράς, πώλησης ή 
διακράτησης μιας μετοχής. Ως «μη δημοσιοποιημένες» νοούνται οι πληροφορίες 
που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί στο ευρύ κοινό ή δεν τις έχει ακόμη αφομοιώσει 
το ευρύ κοινό. Ως αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών νοείται η παροχή 
ουσιωδών μη δημοσιοποιημένων πληροφοριών σε άλλο πρόσωπο, το οποίο εν 
συνεχεία πραγματοποιεί συναλλαγές για λογαριασμό μας.

7.6 Εξωτερική επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη 

Ο TAP πρέπει να έχει ενιαία φωνή όταν υποβάλλει στοιχεία ή παρέχει ενημέρωση σε 
ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι πολύ σημαντικό να μιλούν εξ ονόματος του TAP μόνο 
τα πρόσωπα που έχουν σχετική εξουσιοδότηση. 

– Δημιουργούμε επαφές και επικοινωνούμε με τα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα 
με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική.

– Δεν προβαίνουμε σε δημόσιες δηλώσεις για τον TAP και τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητές του εάν δεν είμαστε εξουσιοδοτημένοι να το πράξουμε.

– Μεριμνούμε ώστε τα έγγραφα που διανέμονται εκτός εταιρείας (όπως, μεταξύ 
άλλων, φωτογραφίες, βίντεο και αναρτήσεις για μέσα κοινωνικής δικτύωσης) να 
ελέγχονται και να εγκρίνονται πρώτα από το τμήμα Εξωτερικών Υποθέσεων.

– Κανένας εργολάβος του TAP ή υπεργολάβος που εργάζεται για λογαριασμό 
του έργου του TAP δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιεί οτιδήποτε αφορά τον TAP 
(όπως, μεταξύ άλλων, φωτογραφίες, βίντεο και αναρτήσεις για μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης), χωρίς να έχει λάβει πρώτα έγκριση από το τμήμα Εξωτερικών 
Υποθέσεων.

7.7 Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά τη σύνταξη κειμένων που μπορεί να 
δημοσιευθούν στο διαδίκτυο. Εάν συμμετέχετε σε διαδικτυακά φόρουμ, μπλογκ, 
ομάδες συζητήσεων (newsgroups), δωμάτια συνομιλίας (chat rooms) ή 
ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων (bulletin boards), δεν πρέπει να δίνετε σε 
καμία περίπτωση την εντύπωση ότι μιλάτε για λογαριασμό του TAP, και πρέπει να το 
σκέφτεστε καλά προτού πατήσετε το κουμπί «αποστολή».

Δεν πρέπει να στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να αναρτούμε 
εμπιστευτικές πληροφορίες ή υλικό που θα μπορούσε να θεωρηθεί βλαπτικό για τη 
φήμη μας.

Ακεραιότητα... απέναντι στους μετόχους μας  4342 
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8 Ακεραιότητα…
απέναντι στην αγορά

Ο TAP δεσμεύεται να λειτουργεί με ακεραιότητα και εντιμότητα στην αγορά 
στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. Οι συμπεριφορές που υπονομεύουν 
τον ανταγωνισμό δεν είναι ανεκτές. Ο TAP λειτουργεί εντός του πλαισίου 
ανταγωνισμού με δεοντολογικά ορθό τρόπο και βάσει της αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας και των κανόνων περί ανταγωνισμού που τον διέπουν.

8.1 Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία 

Η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία απαγορεύει τις συμφωνίες ή τις ενέργειες που 
καταργούν ή αποθαρρύνουν τον ανταγωνισμό, δημιουργούν μονοπώλια, 
συνιστούν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, διατηρούν τις τιμές σε 
τεχνητώς υψηλά επίπεδα και παρεμποδίζουν ή στρεβλώνουν με άλλον τρόπο το 
εμπόριο με παράνομα μέσα. 
 
– Δεν συνάπτουμε συμφωνίες για επιμερισμό αγορών, περιοχών ευθύνης ή 
πελατών.

– Δεν συνάπτουμε συμφωνίες μη ανταγωνισμού.

– Δεν συζητούμε διαδικασίες που αφορούν τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

– Δεν ανταλλάσσουμε πληροφορίες για τιμές, μερίδια αγοράς ή άλλες συνθήκες 
της αγοράς με ανταγωνιστές, πελάτες ή τρίτα πρόσωπα κατά παράβαση της 
ισχύουσας νομοθεσίας.

– Δεν διευκολύνουμε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις να συντονίζουν της 
συμπεριφορά τους κατά παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού.

Ένας από τους ανταγωνιστές μας μου έδωσε ευαίσθητες πληροφορίες 
τιμολόγησης. Τι πρέπει να κάνω;

Πρέπει να επικοινωνήσετε με το Νομικό τμήμα και τον Υπεύθυνο Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης (Regulatory Compliance Officer) χωρίς καθυστέρηση και 
προτού πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Από τη στιγμή που 
θα λάβουμε τέτοιου είδους πληροφορίες είναι σημαντικό να τηρούμε την 
αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και να καθιστούμε σαφές ότι αναμένουμε κι από 
τους άλλους ανάλογη συμπεριφορά. Τούτο προϋποθέτει τη λήψη κατάλληλων 
μέτρων που πρέπει να αποφασίζονται κατά περίπτωση και που μπορεί να 
περιλαμβάνουν την αποστολή σχετικής επιστολής στον ανταγωνιστή. 

8.2 Συλλογή πληροφοριών για τον ανταγωνισμό

Η συλλογή πληροφοριών για τον ανταγωνισμό πρέπει να γίνεται με διαφανή, 
δεοντολογικά ορθό και σύννομο τρόπο.
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9 Πρακτική εφαρμογή

Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι πράττετε το σωστό, προσπαθήστε να απαντήσετε στα 
ακόλουθα ερωτήματα:

Η συμπεριφορά μου συμβάλλει στη διατήρηση 
της εμπιστοσύνης που έχουν σε μας όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη;

Το συζήτησα με τα κατάλληλα πρόσωπα;

Θα φαινόταν δεοντολογικά ορθή η συμπεριφορά 
μου στην οικογένεια, στους φίλους και τους 
συναδέλφους μου;

Έχω σκεφτεί τις επιπτώσεις για αυτούς τους 
οποίους επηρεάζει η συμπεριφορά μου;

Θα με πείραζε εάν κάποιος μου φερόταν με τον ίδιο 
τρόπο;

Θα με πείραζε εάν η συμπεριφορά μου γινόταν 
θέμα στις εφημερίδες;

Είναι η συμπεριφορά μου σύννομη και σύμφωνη 
με τις πολιτικές του TAP;
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Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28, Αθήνα
Τηλέφωνο: + 30 210 77 81 881 ή 
800 11 81 881 (αποκλειστικά για αστικές κλήσεις)
Φαξ: +30 213 010 4533
Email: tapgreece@tap-ag.com

www.tap-ag.gr


