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Δήλωση υποστήριξης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
 

Από το 1950, στον Όμιλο FOURLIS λειτουργούμε με υπευθυνότητα, όραμα και διαφάνεια, 
πάντα με γνώμονα τις αξίες μας - Ακεραιότητα,  Αλληλοσεβασμός, Αποτελεσματικότητα - 
συμβάλλοντας στην  ελληνική οικονομία και στηρίζοντας την ελληνική κοινωνία. Στον Όμιλο 
FOURLIS γνωρίζουμε ότι αποτελούμε ενεργό μέλος της κοινωνίας όπου 
δραστηριοποιούμαστε και ότι οφείλουμε  να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της κάθε 
εποχής και των Συμμετόχων μας, λειτουργώντας υπεύθυνα και παρέχοντας προϊόντα  και 
υπηρεσίες που στόχο έχουν τη δημιουργία μίας καλύτερης ζωής  για όλους. 
 

Από το 2008, ο Όμιλος FOURLIS είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων 
Εθνών (United Nations Global Compact), της μεγαλύτερης διεθνούς εθελοντικής 
πρωτοβουλίας για την υπεύθυνη επιχειρηματική δράση. Με την παρούσα Έκθεση Προόδου, 
ο Όμιλος FOURLIS επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την εθελοντική υιοθέτηση των δέκα 
(10) Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), σε 
θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Συνθηκών Εργασίας, Περιβάλλοντος και 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Σύμφωνα με την αποστολή μας, «να δημιουργούμε 
επιπλέον αξία για τους Πελάτες μας, τους Ανθρώπους μας, τους Μετόχους μας και την 
Κοινωνία, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες για καλύτερη ζωή», δίνουμε μεγάλη βάση 
στην τήρηση των Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου. 

Μέσω της συμμετοχής μας στην πρωτοβουλία αυτή του ΟΗΕ, έχουμε πρόσβαση σε ένα 
ολοκληρωμένο και αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή 
εταιρικών πρακτικών κοινωνικής ευθύνης, διακυβέρνησης και βιωσιμότητας. Παράλληλα, 
μέσω της εφαρμογής των Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου, συμβάλλουμε στη διάδοση 
των κοινωνικά υπεύθυνων εταιρικών πρακτικών και την ανάπτυξη βιώσιμων αγορών και 
επιχειρηματικών μοντέλων.  

Στην Έκθεση Προόδου για το 2014, αναφερόμαστε μεταξύ άλλων στην πρόοδο που έχουμε 
σημειώσει στην εφαρμογή πολιτικών υγιεινής και ασφάλειας, τόσο για τους εργαζομένους 
μας όσο και για τους πελάτες μας, στις υπεύθυνες πρακτικές μάρκετινγκ και πολιτικές 
προϊόντος και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την καταπολέμηση 
φαινομένων διαφθοράς. 

Υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τη διαχείριση και τη διάδοση της εταιρικής υπευθυνότητας 
στον Όμιλο είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Υπευθυνότητας, η οποία έχει συσταθεί από το 
2008 και σε συνεργασία με στελέχη των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, που 
λειτουργούν ως συντονιστές για θέματα Κοινωνικής Υπευθυνότητας, σχεδιάζει και υλοποιεί 
σχετικές πολιτικές και προγράμματα, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Η παρούσα Έκθεση Προόδου αποτελεί μια προσπάθεια παρουσίασης αυτών των πολιτικών 
και προγραμμάτων, των αποτελεσμάτων που έφεραν για το οικονομικό έτος 2014, καθώς 
και των σχετικών στόχων μας για περαιτέρω βελτίωση. 

Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση της εταιρικής υπευθυνότητας και 
δεσμευόμαστε για τη συνέχιση της τήρησης των Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου και τη 
διαρκή βελτίωση των σχετικών πολιτικών μας. 

Απόστολος Πεταλάς 
Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου FOURLIS 
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Το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
 
Το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποτελεί μια πλατφόρμα για 
τη διαμόρφωση, εφαρμογή και δημοσίευση υπεύθυνων και βιώσιμων εταιρικών πολιτικών. 
Από την έναρξή του, τον Ιούλιο του 2000, επιδιώκει την εναρμόνιση των εταιρικών 
λειτουργιών με δέκα παγκοσμίως αποδεκτές Αρχές στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συνθηκών εργασίας, περιβάλλοντος και καταπολέμησης της διαφθοράς. Με περισσότερα 
από 8.500 μέλη σε περισσότερες από 135 χώρες, το Οικουμενικό Σύμφωνο αποτελεί 
διεθνώς τη μεγαλύτερη εθελοντική πρωτοβουλία εταιρικής ευθύνης και βιωσιμότητας. 
Απώτερος στόχος του Παγκόσμιου Συμφώνου, διαμέσου των τοπικών προγραμμάτων που 
έχει υλοποιήσει, των εργαλείων που προσφέρει και των πόρων που διαθέτει, είναι η 
προώθηση: 

 των Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου ως κυρίαρχη πρακτική μεταξύ των 
επιχειρήσεων,  

 ενεργειών που έχουν σαν σκοπό την υποστήριξη των ευρύτερων στόχων του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

Μέσω της συμμετοχής της στο Οικουμενικό Σύμφωνο, μια εταιρεία υιοθετεί ένα διεθνώς 
αναγνωρισμένο πλαίσιο πολιτικών εταιρικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας ενώ της 
παρέχεται και πρόσβαση σε πληθώρα σχετικών εργαλείων και πόρων. Επιπλέον, έχει τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσει τη γνώση και εμπειρία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε 
θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ της δίνεται και η ευκαιρία να συμμετέχει σε 
πρωτοβουλίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για συγκεκριμένα θέματα περιβάλλοντος, 
κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Τέλος, μια εταιρεία συμμετέχει στην ανταλλαγή 
καλύτερων πρακτικών και λύσεων με άλλες εταιρείες που αντιμετωπίζουν κοινά 
προβλήματα. 

Σε ετήσια βάση, μια εταιρεία που συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο δημοσιεύει 
στοιχεία αναφορικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει κατά την εφαρμογή των δέκα 
Αρχών στην καθημερινή λειτουργία της. Η δημοσίευση αυτών των στοιχείων γίνεται μέσω 
ενός εγγράφου που ονομάζεται Έκθεση Προόδου και απευθύνεται σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη μιας επιχείρησης (εργαζόμενοι, μέτοχοι, πελάτες, Μ.Μ.Ε, επίσημες 
αρχές κλπ.) εξυπηρετώντας τους ακόλουθους σκοπούς: 

 Προώθηση της διαφάνειας 
 Προώθηση της συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης 
 Διασφάλιση της ακεραιότητας του Οικουμενικού Συμφώνου και του Ο.Η.Ε 
 Δημιουργία βάσης εταιρικών πρακτικών με στόχο την προώθηση του διαλόγου και την 

ανταλλαγή γνώσης 
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Κεφάλαιο 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα  

Αρχή 1η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των 
διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων  δικαιωμάτων. 

Αρχή 2η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν 
εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

1.1 Προσέγγιση και Στόχοι 

Στον Όμιλο FOURLIS, προσεγγίζουμε τα θέματα σεβασμού και προστασίας των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων με συστηματικό τρόπο, μέσω των πολιτικών που υιοθετούμε και των 
πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουμε. Η προσπάθεια  αυτή έχει ως βασικούς άξονες τον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, τον Κώδικα 
Δεοντολογίας, την Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας, τις εν γένει πολιτικές Ανθρώπινου 
Δυναμικού και τις Πολιτικές Προϊόντων.  

Στον Όμιλο FOURLIS υπάρχουν Aρχές διαχρονικές και απαράβατες. Λειτουργούμε πάντα με 
σεβασμό στις Αξίες μας – Ακεραιότητα, Αλληλοσεβασμός, Αποτελεσματικότητα - και η 
προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι άρρηκτα δεμένη με αυτές. Ο σεβασμός στις 
Αξίες μας αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή για την κεντρική μας αποστολή που εκφράζεται 
ως: «Πάθος για καλύτερη ζωή! Να δημιουργούμε επιπλέον αξία για τους Πελάτες μας, τους 
Ανθρώπους μας, τους Μετόχους μας και την Κοινωνία, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες 
για καλύτερη ζωή».1 

1.1.1: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας   / Κώδικας Δεοντολογίας 

Στον Όμιλο FOURLIS, ένας από τους βασικούς πυλώνες διαχείρισης των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων είναι ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, για τον οποίο υπάρχουν 
αναλυτικότερες πληροφορίες στην ενότητα της 10ης Αρχής (Καταπολέμηση Διαφθοράς).   

Επιπρόσθετα, ο Κώδικας Δεοντολογίας εστιάζει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
εργασίας το οποίο προωθεί το σεβασμό και την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Μέσω του Κώδικα, στον Όμιλο FOURLIS προωθούμε και εφαρμόζουμε πολιτική ίσων 
ευκαιριών για όλους τους εργαζόμενους καθώς και πολιτική απαγόρευσης σεξουαλικής 
παρενόχλησης σε πλήρη εναρμόνιση με την εργατική νομοθεσία. Επίσης, η πολιτική 
αποτροπής βίας στους χώρους εργασίας του Ομίλου FOURLIS, όπως αυτή διατυπώνεται 
στον Κώδικα, απαγορεύει ρητά τις πράξεις βίας, τα απειλητικά μηνύματα ή συμπεριφορά 
και τη χρήση ή κατοχή όπλων, από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, σε χώρους εργασίας ή 
κατά τη διάρκεια συναλλαγών με εξωτερικούς συνεργάτες.  

Στον Όμιλο FOURLIS έχουμε υιοθετήσει υψηλά πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας 
εξασφαλίζοντας τη δέσμευση και τη συνεργασία όλων των στελεχών μας. Ο Κώδικας 
Δεοντολογίας που διαθέτουμε αποτελεί «ενεργό» έγγραφο του Ομίλου και περιλαμβάνει 
τα κάτωθι πρότυπα:2 

1. Δέσμευση για την τήρηση επαγγελματικής δεοντολογίας και συμμόρφωσης με τη 
νομοθεσία 

2. Επικοινωνία περιπτώσεων αντιδεοντολογικής ή μη σύννομης συμπεριφοράς 
3. Σύγκρουση συμφερόντων 
4. Επαγγελματικά δώρα, πληρωμές και δίκαιες συναλλαγές 
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5. Διεθνή επιχειρηματική συμπεριφορά 
6. Ακρίβεια και διατήρηση εταιρικών αρχείων και στοιχείων 
7. Εταιρικές ανακοινώσεις 
8. Περιβάλλον εργασίας στον Όμιλο FOURLIS 
9. Πρακτικές εμπορίου και ανταγωνισμού 
10. Ποιότητα εμπορευμάτων και προστασία φυσικού περιβάλλοντος 
11. Χρήση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου (εξοπλισμού και υπηρεσιών) 
12. Τήρηση απορρήτου 
13. Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και διαδικτύου (internet) στο χώρο  

εργασίας 
14. Απαγόρευση χρησιμοποίησης προνομιακών πληροφοριών και διενέργεια  

συναλλαγών 
15. Συμμετοχή στα Κοινά και την Πολιτική 
16. Χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) 
17. Σχέσεις/Συγγένειες εντός του Ομίλου FOURLIS 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου FOURLIS είναι 
διαθέσιμες στο http://www.fourlis.gr/DeltiaPage.aspx?page=code_of_conduct. 

1.1.2 Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας ρυθμίζει εργασιακά θέματα  όπως τις αμοιβές και  
παροχές του Ανθρώπινου Δυναμικού, την εκπαίδευση και την αξιολόγηση, τη συμπεριφορά 
στην εργασία και τις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων, τις συνθήκες Υγιεινής και Ασφάλειας, την 
πειθαρχική διαδικασία καθώς και τη διαδικασία λύσης της εργασιακής σχέσης. Εφόσον η 
εργατική νομοθεσία απαιτεί την ύπαρξή του, ο  Κανονισμός γνωστοποιείται στους 
εργαζόμενους της κάθε Εταιρείας:  

1. με ανάρτησή του σε προσιτά για τους εργαζόμενους σημεία των χώρων εργασίας 
και/ή  

2. με ανάρτησή του στο εταιρικό κοινωνικό δίκτυο είτε σε οποιοδήποτε άλλο 
ηλεκτρονικό μέσο και/ή 

3. με εκτύπωση και διανομή του σε κάθε εργαζόμενο που υπογράφει σχετική 
βεβαίωση παραλαβής του. 

Ζητείται από όλους τους εργαζόμενους να μελετήσουν με προσοχή τον Κανονισμό,  
καθόσον οι όροι της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων διέπονται από τις διατάξεις 
αυτού και η προσωπική ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων εξαρτάται από την ακριβή 
γνώση και πιστή τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας, «η προστασία της υγείας και της ασφαλείας των 
εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας αποτελεί πρωταρχική μέριμνα της 
Εταιρείας. Η Εταιρεία θα εξασφαλίζει την τήρηση όλων των κανόνων Υγιεινής και 
Ασφαλείας, που υπαγορεύονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η Εταιρεία μεριμνά 
και λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την Υγεία και Ασφάλεια και των τρίτων.»  

Το περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας, περιγράφεται αναλυτικά στο 
κεφάλαιο 2.  

1.1.3 Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας 

Η προσπάθεια που καταβάλλουμε, στον Όμιλο FOURLIS, για την προστασία των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αντικατοπτρίζεται και στην Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας. Τα 
μέτρα που λαμβάνουμε έχουν σαν στόχο την προστασία και την ασφάλεια τόσο των 

http://www.fourlis.gr/DeltiaPage.aspx?page=code_of_conduct
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εργαζομένων όσο και των πελατών μας και την ανταπόκριση στα ρυθμιστικά και ηθικά 
πρότυπα των χωρών όπου δραστηριοποιούμαστε. 

Στον Όμιλο FOURLIS γνωρίζουμε πολύ καλά πως η δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς 
περιβάλλοντος εργασίας είναι υποχρέωσή μας. Για το λόγο αυτό φροντίζουμε, σε ετήσια 
βάση, ακολουθώντας τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε νομοθεσίας που αναφέρονται στο 
εργατικό δίκαιο, να εκτιμούμε τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουμε το 
ερχόμενο έτος και να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε  να πετύχουμε την πρόληψη 
τυχόν ατυχημάτων. Υπεύθυνη  για την εφαρμογή της πολιτικής μας είναι η Διεύθυνση 
Υγιεινής και Ασφάλειας του Ομίλου. 

Για τον Όμιλο FOURLIS, το θέμα της Υγιεινής και Ασφάλειας των πελατών είναι επίσης ένα 
από τα πλέον ουσιαστικά για τη βιωσιμότητά του καθώς εκατομμύρια πελάτες 
επισκέπτονται ετησίως τα καταστήματα λιανικής των εταιρειών του Ομίλου και επιλέγουν 
τα προϊόντα μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, το 2014, 39.209.475 πελάτες  επισκέφθηκαν 
τα καταστήματα του Ομίλου μας. 

Το υψηλό επίπεδο Υγιεινής και Ασφάλειας αυξάνει σημαντικά την ποιότητα των 
παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών 
μας. Για το λόγο αυτό, στον Όμιλο FOURLIS, έχουμε προχωρήσει στην αναγνώριση και στην 
εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πελατών μας για το σύνολο 
των δραστηριοτήτων των εταιρειών HOUSEMARKET (ΙΚΕΑ) και INTERSPORT αλλά και για  το 
σύνολο των εργαζομένων στον Όμιλό μας.  

Κύρια σημεία της Πολιτικής Υγιεινής και Ασφάλειας του Ομίλου αποτελούν: 

 H λήψη μέτρων για τη μείωση της επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων του 
Ομίλου 

 H κατανομή των αρμοδιοτήτων Υγιεινής και Ασφάλειας σε όλη τη Διοίκηση 
 H υποστήριξη του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας με πόρους και υλικοτεχνική 

υποδομή 
 H συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων 
 H επιλογή κατάλληλων στελεχών για τις ομάδες Ασφάλειας, Α’ Βοηθειών και 

Διαχείρισης Κρίσεων και η συνεχής κατάρτισή τους 
 H διερεύνηση όλων των συμβάντων 
 H αξιολόγηση του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας με στόχο τη συνεχή 

βελτίωσή του 
 H συνεχής ενημέρωση με μηνιαίες αποστολές Safety Check List στη Διεύθυνση 

Υγιεινής και Ασφαλείας του Ομίλου 
 H διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων με σκοπό την πρόληψη και επίλυση των 

προβλημάτων που σχετίζονται με τα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας 

1.1.4 Πολιτικές Προϊόντων  

Για τον Όμιλο FOURLIS, η συμμόρφωση των προϊόντων που διαθέτουμε στην αγορά με τις 
προδιαγραφές των κατασκευαστών, των προμηθευτών καθώς και με την Ευρωπαϊκή (π.χ. 
CE approval)  ή εγχώρια νομοθεσία, αποτελεί πάγια πρακτική και εφαρμόζεται τόσο από τις 
εταιρείες λιανικής όσο και από τις εταιρείες χονδρικής του Ομίλου, με σημαντικές 
επιδράσεις στην εσωτερική μας λειτουργία και την εταιρική μας φήμη. 

HOUSEMARKET (ΙΚΕΑ) 

Η παροχή ειδικής σήμανσης και ενδείξεων στα προϊόντα μας, με στόχο την πληρέστερη 
ενημέρωση των καταναλωτών και την παροχή συμβουλών,  αποτελεί προτεραιότητα για 
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την αλυσίδα των καταστημάτων ΙΚΕΑ. Ως μέρος της φιλοσοφίας μας, παρέχουμε 
πληροφορίες και ενδείξεις  σχετικά με τυχόν προβλήματα ή επιπτώσεις στην υγεία, με 
επικίνδυνες   ουσίες, με το εάν η χρήση ενός προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο 
από ενήλικες, για τις διαστάσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικές με τη κατασκευή των 
προϊόντων κ.α. Υπεύθυνη για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των προϊόντων είναι 
η Διεύθυνση Πωλήσεων καθώς και η Διεύθυνση Επισιτιστικών Μονάδων των 
Καταστημάτων (IFB-IKEA Food and Beverage). Παρέχουμε, επίσης, πολυετή εγγύηση στα 
προϊόντα μας, που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει τα 25 χρόνια, ενώ ακολουθούμε και 
εφαρμόζουμε πολιτική ανάκλησης προϊόντων. Αν χρειαστεί και  ανάλογα με τη σοβαρότητα 
του περιστατικού, η περίπτωση της ανάκλησης δημοσιοποιείται. 

INTERSPORT 

Την ευθύνη για τη συμμόρφωση των προϊόντων INTERSPORT έχει η Εμπορική Διεύθυνση 
της εταιρείας, η οποία μεριμνά ώστε να ακολουθούνται οι  αγορανομικές διατάξεις καθώς 
και η σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η πολιτική της εστιάζει, επίσης, στη συμπερίληψη όρων εντός των συμβάσεων με τους 
προμηθευτές οι οποίοι προβλέπουν την τήρηση όλων των κανόνων και νόμων που ισχύουν 
για τα προϊόντα που προμηθεύεται η εταιρεία από αυτούς. 

FOURLIS TRADE 

Σε ό,τι αφορά στα προϊόντα της εταιρείας FOURLIS TRADE, παρακολουθούμε τη σχετική 
νομοθεσία μέσω και της συμμετοχής μας στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων 
Ηλεκτρικών Συσκευών (ΣΒΕΗΣ) και ελέγχουμε τα προϊόντα που εισάγουμε ώστε να είναι 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, όλα τα 
εργοστάσια που παράγουν τα προϊόντα που διανέμει η FOURLIS TRADE στην Ελλάδα, 
παρέχουν ειδική σήμανση για την ενεργειακή κλάση της κάθε συσκευής που εισάγεται. 

Στη FOURLIS TRADE λαμβάνουμε, επίσης, τα απαραίτητα μέτρα για να εξαλείψουμε τυχόν 
αστοχίες στην κατασκευή των προϊόντων που διανέμουμε στην ελληνική αγορά και τα 
οποία μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής της συσκευής ή προβλήματα στη 
χρήση του προϊόντος, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα τους. 

1.1.5 Στόχοι 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των δύο πρώτων Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου, στον  
Όμιλο θέτουμε διαρκώς στόχους βελτίωσης όσον αφορά τόσο την προστασία των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσο και την αποτροπή περιστατικών παραβίασής τους στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Στον Όμιλο FOURLIS έχουμε θέσει τους ακόλουθους 
στόχους για την επόμενη περίοδο, σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: 

 Καταγραφή πολιτικής Υγιεινής και Ασφάλειας για όλες τις θυγατρικές του Ομίλου. 
 Δημιουργία εγχειριδίων ασφαλείας «Safety Manuals» για όλες τις θυγατρικές του 

Ομίλου σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής του. 
 Εκπαίδευση όλων των εργαζομένων του Ομίλου, με βάση το συγκεκριμένο 

εγχειρίδιο ασφαλείας. 
 Δημιουργία εγχειριδίου «Risk Manual» για τις εταιρίες του Ομίλου, εκτός της ΙΚΕΑ 

που ήδη διαθέτει.  
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1.2 Εφαρμογή 

Στην παρούσα ενότητα αναλύονται οι τρόποι εφαρμογής των παραπάνω πολιτικών και τα 
μέτρα που λάβαμε στον Όμιλο εντός του 2014 ή εκείνα που ισχύουν από προηγούμενα έτη, 
ως αποτέλεσμα της προσέγγισής μας για το σεβασμό και την προστασία των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. 

1.2.1 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας   / Κώδικας Δεοντολογίας  

Βάσει των εσωτερικών διαδικασιών του Ομίλου, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι 
εναρμονισμένος με τις ισχύουσες πρακτικές του Ομίλου και τις διατάξεις σχετικών νόμων 
ή/και αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο Κανονισμός τροποποιείται επίσης 
εκτάκτως σε περιπτώσεις αλλαγών στις δραστηριότητες του Ομίλου, τις επιμέρους 
Διευθύνσεις του ή τις αρμοδιότητες των Διευθυντικών του στελεχών.  

Επίσης, όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου FOURLIS οφείλουν να υιοθετούν και να 
εφαρμόζουν τον Κώδικα Δεοντολογίας. Η αναλυτική έκδοση του Κώδικα παραδίδεται σε 
όλα τα στελέχη της εταιρείας ενώ η συνοπτική έκδοση διανέμεται σε όλους τους 
εργαζόμενους του Ομίλου.  

Παράλληλα,  λειτουργεί η Γραμμή Κώδικα Δεοντολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, όπου μπορεί 
κανείς να αναφέρει ανώνυμα ή επώνυμα, οποιουσδήποτε προβληματισμούς για 
παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας ή μη συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία. H 
πρόσβαση στη Γραμμή του Κώδικα Δεοντολογίας είναι δυνατή είτε τηλεφωνικά είτε μέσω 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Αναλυτικότερες πληροφορίες αναφέρονται στην ενότητα της 
10ης Αρχής (Καταπολέμηση Διαφθοράς).   

1.2.2 Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας 

Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος δεν τηρεί ή παραβεί κάποιον από τους 
Κανονισμούς Εργασίας, ακολουθείται η διαδικασία όπως αυτή αναφέρεται στον Κανονισμό. 

1.2.3 Πολιτικής Υγιεινής και Ασφάλειας 

Η διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας έχει σημαντικές επιδράσεις στην απόδοση των 
εργαζομένων μας. Με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης της Πολιτικής Υγιεινής και 
Ασφάλειας πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις από τεχνικούς ασφαλείας σε όλες τις 
εγκαταστάσεις  των εταιρειών του Ομίλου μας, όπως αυτό ορίζεται από την κατά τόπους 
εργατική νομοθεσία. Οι τεχνικοί ασφαλείας επιθεωρούν και ελέγχουν την τήρηση όλων των 
σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς ασφαλείας 
και τον εσωτερικό σχεδιασμό. Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται σε ημερήσια, 
εβδομαδιαία, μηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια συχνότητα. Παράλληλα, ο τεχνικός 
ασφαλείας συντάσσει ειδική μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, για κάθε 
εγκατάσταση, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία. Στον Όμιλο FOURLIS τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό, τηρούμε ως ελάχιστη προϋπόθεση τις απαιτήσεις  της εκάστοτε 
νομοθεσίας και του “ILO Code of Practice on Recording and  Notification of Occupational 
Accidents and Diseases”.   

Το σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου εκπαιδεύεται τακτικά ώστε να μπορεί να 
ανταποκριθεί σε έκτακτα περιστατικά που επηρεάζουν τόσο την ασφάλεια των ίδιων των 
εργαζομένων όσο και των πελατών μας. Επίσης, στην εταιρεία HOUSEMARKET (IKEA) 
γίνεται ετήσια άσκηση εκκένωσης με πελάτες, κάθε Μάιο, πριν την έναρξη της αντιπυρικής 
περιόδου. Αντίστοιχα, κάθε εξάμηνο, πραγματοποιείται άσκηση εκκένωσης χωρίς πελάτες.  
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Για το σύνολο των δραστηριοτήτων της HOUSEMARKET (IKEA), έχουμε ορίσει υπεύθυνο-η 
Υγιεινής και Ασφάλειας για κάθε κατάστημα, ενώ αντίστοιχα, έχουμε δημιουργήσει και 
εσωτερικές ομάδες Safety, Πυρασφάλειας και Α’ Βοηθειών. Οι εσωτερικές ομάδες 
πυρασφάλειας και Α’ Βοηθειών λαμβάνουν πιστοποιημένη ετήσια εκπαίδευση. Αξίζει, 
επίσης, να αναφέρουμε ότι το σύνολο του προσωπικού Ασφαλείας έχει λάβει ειδική 
εκπαίδευση στα θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα, στη διάκρισή τους (ατομικά, πολιτικά, 
κοινωνικά) και στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους 
κατάρτισης. Για την αντιμετώπιση περιστατικών υγείας, έχουμε, επίσης, μεριμνήσει για την 
ύπαρξη ιατρείων εξοπλισμένων με ιατρικά κρεβάτια και αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή σε 
όλα τα καταστήματα ΙΚΕΑ. 

Παράλληλα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα 
καταστήματα ΙΚΕΑ διαθέτουν ειδικό αμαξίδιο στην είσοδο για τη διευκόλυνση της 
μετακίνησής τους καθώς και ειδικά διαμορφωμένες τουαλέτες και θέσεις παρκινγκ με 
σκοπό να παρέχεται η δυνατότητα ασφαλούς παραμονής και μετακίνησής τους στα 
καταστήματά μας. 

Στον Όμιλο FOURLIS έχουμε προχωρήσει στην έκδοση και παράδοση ατομικού εγχειριδίου 
«Safety Manual» αναφερόμενο σε θέματα πυρασφάλειας, εκκένωσης εγκαταστάσεων, 
πρόληψης ατυχημάτων, διάρρηξης, ληστείας και σεισμού, σε κάθε εργαζόμενο των 
εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου σε Ελλάδα και 
εξωτερικό έχουν εκπαιδευτεί στα θέματα αυτά, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε 
έκτακτα περιστατικά που επηρεάζουν τόσο την ασφάλεια των ίδιων όσο και των πελατών 
μας. Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται επαναληπτικές εκπαιδεύσεις. 

Η εκπαίδευση των εργαζομένων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

 Διεξαγωγή προγραμματισμένης ετήσιας άσκησης εκκένωσης καταστήματος με τη  
συμμετοχή πελατών  (αφορά IKEA) 

 Διεξαγωγή μη προγραμματισμένης εξαμηνιαίας άσκησης εκκένωσης καταστήματος  
χωρίς τη συμμετοχή πελατών (αφορά IKEA) 

 Διεξαγωγή μηνιαίας άσκησης πυρασφάλειας (αφορά IKEA) 
 Εκπαίδευση των υπευθύνων των καταστημάτων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας  
 Εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  
 Μηνιαίο έλεγχο γνώσεων προσωπικού σε θέματα ασφάλειας (αφορά 

IKEA/INTERSPORT) 
 Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα πυρασφάλειας, ασφάλειας στην εργασία 

και παροχής Α’ Βοηθειών (αφορά όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου) 

Επιπλέον, τα καταστήματα ΙΚΕΑ τηρούν αυστηρά τις διαδικασίες που ορίζονται σχετικά με 
την υγιεινή των τροφίμων και εκπαιδεύουν τους εργαζομένους ως προς την ασφάλεια των 
τροφίμων. Παράλληλα, εφαρμόζονται προληπτικοί έλεγχοι στους χώρους και στους 
εργαζόμενους καθώς και στα σχετικά προϊόντα που διατίθενται από τα καταστήματα. Στο 
πλαίσιο αυτό, τα εστιατόρια των καταστημάτων ΙΚΕΑ (πελατών και εργαζομένων), είναι 
πιστοποιημένα κατά ISO 22000 το οποίο πιστοποιεί ότι εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης 
τροφίμων για την ασφαλή προετοιμασία και πώληση των προϊόντων/τροφίμων που 
προσφέρονται.  

Αντίστοιχα, στην εταιρεία TRADE LOGISTICS AEBE, τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας 
περιλαμβάνουν εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας προσαρμοσμένου στις ειδικές 
απαιτήσεις των εγκαταστάσεων της εταιρείας, εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα 
πυρασφάλειας (χρήση μασκών και πυροσβεστήρων), ασφάλειας στην εργασία και παροχής 
Α’ Βοηθειών. 
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1.2.4. Πολιτικές Προϊόντων 

HOUSEMARKET (ΙΚΕΑ)  

Για την παρακολούθηση και διασφάλιση της εφαρμογής των προδιαγραφών του συνόλου 
των προϊόντων, η ΙΚΕΑ διενεργεί συνεχείς δειγματοληπτικούς έλεγχους από εξειδικευμένα 
ανεξάρτητα εργαστήρια. 

Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που κάθε κατάστημα ΙΚΕΑ ακολουθεί σε περίπτωση που 
ενημερωθεί για ελαττωματικό προϊόν από πελάτη.  Φροντίζουμε να παρακολουθούμε το 
είδος και τη συχνότητα με την οποία ένα ελάττωμα εμφανίζεται σε κάποιο προϊόν τόσο σε 
επίπεδο καταστήματος όσο και συνολικά ως εταιρεία (HOUSEMARKET A.E.). 

Επιπλέον, ακολουθούμε και εφαρμόζουμε πολιτική ανάκλησης προϊόντων από τον χώρο 
πώλησης.  H περίπτωση της ανάκλησης δημοσιοποιείται στις αρμόδιες αρχές, ενώ 
παράλληλα ενημερώνουμε και το καταναλωτικό κοινό. 

INTERSPORT 

Σε περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων, η εταιρεία προχωρά άμεσα στην απόσυρση και 
επιδιόρθωσή τους καθώς και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης αρμοδίων 
φορέων όπως για παράδειγμα  του Υπουργείου Εμπορίου, των ενώσεων καταναλωτών 
αλλά και του καταναλωτικού κοινού, με ειδικό δελτίο τύπου.  

FOURLIS TRADE 

Η διασφάλιση της ποιότητας επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας δειγματοληπτικού 
τεχνικού έλεγχου των προϊόντων που διακινούμε στην αγορά. Αρμόδια για τη διεξαγωγή 
του τεχνικού ελέγχου των προϊόντων είναι η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, SERVICE ONE. 

Επιπλέον, στη FOURLIS TRADE έχουμε θεσπίσει πολιτική αντικατάστασης προϊόντων με 
καθόλου ή ελάχιστη επιβάρυνση για τον καταναλωτή ανάλογα με το χρόνο χρήσης της 
συσκευής και με το αν είναι εντός ή εκτός εγγύησης καθώς και πολιτική ανάκλησης, εφόσον 
κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.  

 



Έκθεση Προόδου (COP) 2014 

10 

 

1.3 Αποτελέσματα 

Για το έτος 2014 δεν υπήρξε κάποιο καταγεγραμμένο περιστατικό σε σχέση με θέματα 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, του 
Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας και του Κώδικα Δεοντολογίας. 

1.3.1 Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας 

Όλα τα περιστατικά Υγιεινής και Ασφάλειας που συμβαίνουν εντός των εγκαταστάσεων των 
καταστημάτων του Ομίλου αναφέρονται, και στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής συντάσσεται 
ηλεκτρονική αναφορά ασφαλείας (Safety Report) για κάθε κατάστημα ξεχωριστά, καθώς 
και για το σύνολό τους.  Η αναφορά περιέχει πληροφορίες όχι μόνο για τον αριθμό και τον 
τύπο των περιστατικών αλλά και για τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Μέσω αυτών των 
αναφορών, είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε χρήσιμη πληροφόρηση για την 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας καθώς και να βελτιώνουμε τις πρακτικές μας, όπου 
αυτό χρειάζεται. 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2014 

4.665 

 

 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ 

 
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Δείκτης Τραυματισμών  0,0000470 0,0000364 0,0000116 0,0000128 0 0 0 0 0 0 

Δείκτης Επαγγελματικών 
Ασθενειών 

0,447751031 0,62506449 0,0000929 0,0001027 0 0 0 0 0 0 

Συνολικός Αριθμός 
Θανατηφόρων 
Ατυχημάτων 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Επισημαίνουμε ότι στον Όμιλο δεν υπάρχουν εργαζόμενοι με υψηλή συχνότητα ή κίνδυνο 
εμφάνισης ασθένειας που να σχετίζεται με την εργασία τους.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως αποτέλεσμα της πολιτικής Υγιεινής και Ασφάλειας, στην Έρευνα 
Εργασιακού Κλίματος που πραγματοποιήθηκε το 2014, όπως και το 2013, η περιοχή που 
συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού μας είναι η 
Ασφάλεια. Η εφαρμογή των πολιτικών μας σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας είχε, επίσης, 
σημαντικά αποτελέσματα για το 2014. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι: 

 Οι κλοπές πελατών εντός των καταστημάτων μας, μειώθηκε κατά 65%. 
 Δεν σημειώθηκε κανένα ατύχημα στους παιδότοπους των καταστημάτων ΙΚΕΑ. 
 Δεν υπήρξε καμία περίπτωση μη-συμμόρφωσης με τη νομοθεσία που να αφορά σε 

θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας 
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Βραβεία Health & Safety 2014 

Η επιτυχής εφαρμογή της Πολιτικής Υγιεινής και Ασφάλειας στην HOUSEMARKET (IKEA) 
αναγνωρίστηκε στα Health & Safety Awards 2014, όπου βραβεύτηκαν οι σημαντικότερες 
δράσεις για την Υγεία & Ασφάλεια στην Ελλάδα.1 Η HOUSEMARKET (IKEA) έλαβε το χρυσό 
βραβείο στο χώρο του λιανικού εμπορίου και το ασημένιο βραβείο για την ετοιμότητα για 
Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης.  

1.3.2 Πολιτικές Προϊόντων  

Κατά τη διάρκεια του 2014 δεν υπήρξε καμία περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη 
νομοθεσία ή κανονισμούς που να αφορούν στην παροχή ή χρήση προϊόντων ή υπηρεσιών. 
Επισημαίνεται επίσης ότι δεν πωλείται κανένα απαγορευμένο ή αμφιλεγόμενο προϊόν 
μέσω των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. 

  

                                                           
1 Τα Health & Safety Awards διοργανώνονται από την Boussias Communications και την έκδοση Plant Management.  
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Κεφάλαιο 2. Συνθήκες Εργασίας  

Αρχή 3η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και 
την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος για συλλογικές διαπραγματεύσεις. 

Αρχή 4η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής 
καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. 

Αρχή 5η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής 
εργασίας. 

Αρχή 6η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων σε σχέση 
με τις προσλήψεις και την απασχόληση. 

 

2.1  Προσέγγιση και Στόχοι 

Ο Όμιλος FOURLIS είναι οι Άνθρωποί του, όλοι εκείνοι, δηλαδή, που καθημερινά στηρίζουν 
τη λειτουργία του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος έχει αναπτύξει συγκεκριμένες πολιτικές  και 
έχει λάβει μέτρα για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών εργασίας, σύμφωνα με την 
εργατική νομοθεσία και σε εναρμόνιση με τις αντίστοιχες αρχές του Οικουμενικού 
Συμφώνου.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος σέβεται το δικαίωμα των εργαζομένων να συνδικαλίζονται, 
λαμβάνει μέτρα ώστε να μη συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφή καταναγκαστικής ή 
υποχρεωτικής εργασίας και συμμορφώνεται πλήρως με την εργατική και ασφαλιστική 
νομοθεσία. Μεριμνά επίσης ώστε όλες οι αποφάσεις που λαμβάνει, σε σχέση με τους 
εργαζόμενους του Ομίλου, να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, απαγορεύοντας 
περιπτώσεις διακρίσεων. 

Στη συνέχεια της ενότητας αναφέρονται οι πολιτικές του Ομίλου που σαν σκοπό έχουν την 
υιοθέτηση των  Αρχών που σχετίζονται με τις «Συνθήκες Εργασίας» του Οικουμενικού 
Συμφώνου στις καθημερινές λειτουργίες των εταιρειών του Ομίλου. Στις  πολιτικές αυτές 
συμπεριλαμβάνονται ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας, ο Κώδικας Δεοντολογίας και 
άλλες πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως η Πολιτική Αξιολόγησης Εργαζομένων, η 
Πολιτική Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, η Πολιτική Ανοικτής Στελέχωσης και η Πολιτική για 
Συγγένειες εντός Ομίλου/Εταιρείας.  
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2.1.1 Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας  

Εφόσον υφίσταται νομική υποχρέωση, οι εταιρείες του Ομίλου FOURLIS εφαρμόζουν  
Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, που έχει σκοπό να διαμορφώσει και να διατηρήσει σαφείς 
και ομαλές εργασιακές σχέσεις ανάμεσα στην κάθε εταιρεία  και τους εργαζομένους της. 
Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 1, ο Κανονισμός Εργασίας γνωστοποιείται προς τους 
εργαζομένους της Εταιρείας με διάφορα κανάλια επικοινωνίας. Οι όροι της σύμβασης 
εργασίας των εργαζομένων βασίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού και η ασφάλεια και 
υγιεινή των εργαζομένων διασφαλίζεται μέσα από την εφαρμογή του. Συνοπτικά, ο 
Κανονισμός Εργασίας ορίζει ότι: 

 Όλες οι διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά, 
εφαρμόζονται στους εργαζόμενους της Εταιρείας, συμπληρούμενες από τον 
Κανονισμό Εργασίας 

 Ο Κανονισμός Εργασίας αφορά όλους όσους προσλαμβάνονται από τον Όμιλο, με 
οποιασδήποτε μορφής σχέση εξαρτημένης εργασίας, οποιαδήποτε βαθμίδας και 
απασχολούνται σε οποιαδήποτε μονάδα (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, 
τεχνικά τμήματα κ.λ.π.) 

Επίσης, ο Κανονισμός Εργασίας καλύπτει τα εξής άρθρα: 

 Γενικά θέματα  
 Αξιοποίηση προσωπικού 
 Συμπεριφορά στην εργασία 
 Υποχρεώσεις και Δικαιώματα εργαζομένων 
 Μετακίνηση εντός εταιρείας ή εντός εταιρειών του Ομίλου 
 Αποδοχές και παροχές 
 Υγιεινή και Ασφάλεια 
 Πειθαρχική διαδικασία 
 Λύση της εργασιακής σχέσεως 

2.1.2 Κώδικας Δεοντολογίας  

Ο Κώδικας Δεοντολογίας συμπεριλαμβάνει βασικές αρχές και πολιτικές για το περιβάλλον 
εργασίας.  

Βασική αρχή λειτουργίας του Ομίλου FOURLIS είναι ο σεβασμός για τον Άνθρωπο. Οι 
εταιρείες του Ομίλου δείχνουν το σεβασμό τους για όλους τους εργαζόμενους παρέχοντας 
θετικό, παραγωγικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας. 

Οι πολιτικές: 

 Ίσων ευκαιριών εργασίας 
 Απαγόρευσης σεξουαλικής παρενόχλησης 
 Εναντίον της βίας στο χώρο εργασίας και  
 Απαγόρευσης αγοράς, πώλησης, φύλαξης ή κατοχής ναρκωτικών και αλκοόλ στο 

χώρο εργασίας 

του Ομίλου FOURLIS, απαγορεύουν τη διάκριση και την παρενόχληση ενώ εξασφαλίζουν 
ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.3  
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2.1.3 Άλλες Πολιτικές  

Πολιτική Αξιολόγησης 

Από το 2008, στον Όμιλο FOURLIS έχουμε υιοθετήσει ένα ενιαίο Σύστημα Αξιολόγησης της 
Απόδοσης και Ανάπτυξης για όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου μας, προκειμένου να 
εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία αξιολόγησης των εργαζομένων είναι και θα παραμείνει 
διαφανής. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον και 
δημιουργούμε ένα λειτουργικό πλάνο διαδοχής στελεχών σε θέσεις υψηλής ευθύνης.  

Πολιτική Ανοικτής Στελέχωσης 

Ο Όμιλος έχει, επίσης, Πολιτική Ανοικτής Στελέχωσης. Επενδύοντας συνεχώς στην ανάπτυξη 
του Ανθρώπινου Δυναμικού του, δίνει προτεραιότητα πρωτίστως στους ήδη εργαζόμενους 
του για την κάλυψη των θέσεων εργασίας στις Εταιρείες του, εφόσον πληρούν όλες τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις και επιτύχουν στη διαδικασία επιλογής. 

Πολιτική για τις Σχέσεις/ Συγγένειες εντός Ομίλου / Εταιρείας  

Από το 2013, στο Όμιλό μας εφαρμόζουμε Πολιτική για τις Σχέσεις/ Συγγένειες συναδέλφων 
εντός του Ομίλου FOURLIS. Αναγνωρίζουμε την πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων και 
τη δημιουργία διενέξεων που μπορεί να προκύψουν, εφόσον συγγενείς εργάζονται στην 
ίδια εταιρεία. Για το λόγο αυτό, δεν επιτρέπεται η δημιουργία σχέσεων εργασίας μεταξύ 
συγγενών, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων. Η συγκεκριμένη 
Πολιτική δίνει κατευθύνσεις σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου, προκειμένου να 
αποφευχθούν τέτοια περιστατικά. 
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2.2  Εφαρμογή 

2.2.1 Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας  

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να 
ευαισθητοποιούνται και να ενημερώνονται για τα  Εργασιακά Δικαιώματα.  

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι ενημερώνονται καταρχήν από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Εταιρείας τους -σε εκπαίδευση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
πρόσληψής τους- και στη συνέχεια από τον προϊστάμενό τους, για όλα τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία, τον Εσωτερικό 
Κανονισμό, την ατομική σύμβαση εργασίας καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας. Κάθε 
εργαζόμενος οφείλει να εκδηλώσει τη διαφωνία του για οποιοδήποτε ζήτημα και ο 
αρμόδιος για την ενημέρωσή του οφείλει να δώσει εξηγήσεις.  

Μέσα από την εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια 
των εργαζομένων (βλ. Ενότητα 1) και αποτρέπονται οι οποιασδήποτε μορφής διακρίσεις. Ο 
Κανονισμός Εργασίας ορίζει ότι δεν θεωρείται μειονέκτημα για την πρόσληψη το φύλο, η 
ηλικία, η υπηκοότητα ή η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου. Επίσης δεν θεωρείται 
μειονέκτημα για την πρόσληψη η οποιασδήποτε μορφής αναπηρία, εφόσον δεν τίθεται 
θέμα ασφάλειας για τον ίδιο και η αναπηρία του δεν εμποδίζει την εξάσκηση των 
καθηκόντων του. Επίσης, η Εταιρεία προωθεί και εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών για 
όλους τους εργαζόμενους (υφιστάμενους και υποψήφιους) καθώς και πολιτική 
απαγόρευσης σεξουαλικής παρενόχλησης.  

Στον Κανονισμό Εργασίας οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να επικοινωνούν τους 
προβληματισμούς τους τόσο με τους άμεσους προϊστάμενούς τους όσο και με τη Διοίκηση 
της Εταιρείας στην οποία εργάζονται. Οποιοδήποτε ζήτημα ή παράπονο απασχολεί τον 
εργαζόμενο ενδιαφέρει και την Εταιρεία. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να ακολουθήσει ο 
εργαζόμενος τη σωστή διαδικασία, ώστε να δώσει στην Εταιρεία τη δυνατότητα να το 
επιλύσει, στο μέτρο του δυνατού. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο 
εργαζόμενος οφείλει να συζητήσει το ζήτημα που τον απασχολεί με τον άμεσο προϊστάμενό 
του και αν δεν δοθεί λύση, με τον αρμόδιο Διευθυντή ή με την Διεύθυνση Ανθρώπινου 
Δυναμικού. 

2.2.2 Κώδικας Δεοντολογίας  

Όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου FOURLIS οφείλουν να υιοθετούν και να εφαρμόζουν τον 
Κώδικα Δεοντολογίας. Η αναλυτική έκδοση του Κώδικα παραδίδεται σε όλα τα στελέχη της 
εταιρείας, ενώ η συνοπτική έκδοση και τυχόν αλλαγές διανέμονται σε όλους τους 
εργαζόμενους. Επίσης, υπάρχει Γραμμή Κώδικα Δεοντολογίας που λειτουργεί 24 ώρες το 
24ωρο και καλώντας την, μπορεί κανείς να αναφέρει, ανώνυμα ή επώνυμα, οποιουσδήποτε 
προβληματισμούς για παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας ή μη συμμόρφωσης με την 
κείμενη νομοθεσία.  

2.2.3 Άλλες Πολιτικές 

Πολιτική Αξιολόγησης 

Σχετικά με τα κριτήρια Αξιολόγησης καθώς και τα χαρακτηριστικά της ετήσιας διαδικασίας, 
σημειώνουμε τα εξής: 

 Τα κριτήρια Αξιολόγησης διαμορφώθηκαν με τη συμμετοχή ομάδας εργαζομένων,  
με σκοπό να αξιολογούνται όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου μας τόσο για την 
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πρόοδό  τους σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας 
τους, όσο και  για τις ίδιες τις δεξιότητες/συμπεριφορές, οι οποίες βασίζονται στις 
Αξίες που διέπουν τον Όμιλό μας.   

 Όλοι οι  εργαζόμενοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο έντυπο Αξιολόγησής τους, ενώ 
τους δίνεται η δυνατότητα να καταγράψουν ελεύθερα σε ποια σημεία της 
Αξιολόγησής τους διαφωνούν. 

Όλες οι Αξιολογήσεις σχολιάζονται από τον Προϊστάμενο του Αξιολογητή, τον Matrix 
Manager (όπου υπάρχει) και από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της κάθε Εταιρείας 
ή του Ομίλου. 

Η διαδικασία της Αξιολόγησης και Ανάπτυξης  πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο για 
όλους τους εργαζόμενους σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου και σε όλες τις χώρες. 
Περιλαμβάνει την αξιολόγηση των μετρήσιμων συμφωνημένων στόχων αλλά και την 
αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών των εργαζομένων. Παράλληλα στο 
έντυπο της Αξιολόγησης καταγράφονται και όλες οι ενέργειες που αφορούν στο Πλάνο 
Ανάπτυξης των εργαζομένων. Κριτήρια όπως η εθνικότητα, το θρήσκευμα, το φύλο, η 
ηλικία, η αναπηρία και άλλα προσωπικά στοιχεία του εργαζόμενου δεν λαμβάνονται 
υπόψη κατά τη διαδικασία Αξιολόγησής τους. 

Αξιολόγηση 360ο 

Στον Όμιλό μας, επενδύοντας στη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων, υλοποιούμε, από το 
2013, Διαδικασία Αξιολόγησης 360ο για τα στελέχη του Ομίλου (Διευθυντές και 
Προϊσταμένους) σε συνεργασία με ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία. 

Η Αξιολόγηση 360ο είναι ένα εργαλείο που δίνει την ευκαιρία σε όσους συνεργάζονται σε 
οποιοδήποτε επίπεδο (προϊστάμενοι, υφιστάμενοι, συνάδελφοι), να εκφράσουν ανοιχτά 
την άποψή τους, παρέχοντας εποικοδομητικά σχόλια για τη συμπεριφορά και τον τρόπο 
διοίκησης όσων αξιολογούνται. Με τον τρόπο αυτό, η αξιολόγηση 360ο αποτελεί ένα 
εργαλείο αυτό-βελτίωσης, που συμβάλλει στην κατανόηση των αναγκών, στην αναγνώριση 
δυνατών σημείων και περιοχών προς βελτίωση και συνεπώς στην ενίσχυση της 
συνεργασίας. Η διαδικασία της Αξιολόγησης 360ο πραγματοποιείται κάθε χρόνο και γίνεται 
κάθε δύο χρόνια για τον ίδιο εργαζόμενο, ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος 
υλοποίησης των πλάνων ανάπτυξης. 

Πολιτική Ανοικτής Στελέχωσης 

Στον Όμιλο έχουμε συγκεκριμένη διαδικασία για την εφαρμογή της Πολιτικής Ανοικτής 
Στελέχωσης που περιγράφει τη διαδικασία ενημέρωσης εργαζομένων και κάλυψης των 
κενών θέσεων εργασίας.  

Όλες οι θέσεις εργασίας προς κάλυψη στον Όμιλο ανακοινώνονται καταρχήν στους 
εργαζόμενους του Ομίλου. Η τελική επιλογή εργαζομένων γίνεται βάσει συγκεκριμένων 
προδιαγραφών/κριτηρίων τα οποία πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι προκειμένου να 
ενταχθούν στη διαδικασία επιλογής. 

Πολιτική Ομίλου για τις Σχέσεις/ Συγγένειες εντός Ομίλου/Εταιρείας 

Στον Όμιλο FOURLIS έχουμε συγκεκριμένη διαδικασία για την εφαρμογή της Πολιτικής για 
τις Σχέσεις/Συγγένειες εντός Ομίλου/Εταιρείας, που περιγράφει τον ορισμό της 
σχέσης/συγγένειας και τη διαδικασία για κάθε πρόσληψη, όπως και εξαιρέσεις, π.χ. τη 
δυνατότητα εξάσκησης πρακτικής άσκησης για παιδιά εργαζομένων στις εταιρείες του 
Ομίλου.  
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Κατά τη διαδικασία της πρόσληψης, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ενημερώνει τους 
υποψηφίους για την παρούσα Πολιτική του Ομίλου καθώς και για την υποχρέωση αυτών να 
δηλώσουν εάν συγγενής τους εργάζεται στον Όμιλο FOURLIS.   

Συγκάλυψη της σχέσης συγγένειας, είτε από τον υποψήφιο είτε από τον εργαζόμενο μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της πρόσληψης ή την καταγγελία της σύμβασης 
εργασίας. 
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2.3 Αποτελέσματα 

2.3.1 Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου/Δείκτες διαφοροποίησης και ίσων 
ευκαιριών 

Στον Όμιλο FOURLIS εφαρμόζουμε πολιτική ίσων ευκαιριών εργασίας.  

Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί, από το 2010 έως και το 
2014 το ποσοστό των γυναικών σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων στον Όμιλο 
υπερβαίνει το 53%.   

 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΒΑΣΕΙ ΦΥΛΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Εργαζόμενοι 1.727 1.983 1.672 1.945 1.601 1.879 1.620 1.890 1.424 1.671 

ΣΥΝΟΛΟ 3.710 3.617 3.480 3.510 3.095 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 2014  
ΒΑΣΕΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ 

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Ελλάδα 1.060 1.290 

Κύπρος 160 144 

Ρουμανία 189 240 

Βουλγαρία 157 223 

Τουρκία 161 86 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Όμιλο FOURLIS έχουμε εξασφαλίσει ίσες δυνατότητες  
ανέλιξης σε διοικητικές θέσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών. Αυτό είναι ιδιαίτερα  εμφανές 
από το ποσοστό των γυναικών, στο σύνολο του Ομίλου, το οποίο υπερβαίνει  το 53%, ενώ 
το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις manager/supervisor του Ομίλου  μας είναι αντίστοιχο 
και φθάνει το υψηλό ποσοστό του 40%. Επίσης, στο Διοικητικό  Συμβούλιο το ποσοστό των 
γυναικών ανέρχεται στο 24%.   

Παράλληλα, εξασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Συγκεκριμένα, 
από το 10,18% του συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού μας σε θέσεις manager/supervisor 
το 0,97% είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών, το 8,46% μεταξύ 30 και 50 ετών, ενώ το 0,75% 
είναι άνω των 50.   

 <30 ΕΤΗ 30-50 ΕΤΗ >50 ΕΤΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 0,97% 8,46% 0,75% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 35,06% 47,06% 7,7% 
ΣΥΝΟΛΟ 36,03% 55,52% 8,45% 
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Επιπλέον, το 2014 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 839 νέες προσλήψεις, σε σχέση με 944 
νέες προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν το 2013.   

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα στοιχεία προσλήψεων καθώς και τα 
ποσοστά αποχωρήσεων ανά χώρα, όπου αυτά είναι διαθέσιμα.  

 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ  

 ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ 

 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

<30 έτη 101 110 30 17 71 80 53 52 69 40 

30-50 έτη 84 67 5 4 4 2 6 11 20 10 

>50 έτη 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 186 177 35 21 75 82 60 64 89 50 

 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ 
(TURNOVER) ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ 

 ΕΛΛΑΔΑ 

 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

<30 έτη 70 71 

30-50 έτη 91 81 

>50 έτη 12 19 

ΣΥΝΟΛΟ 173 171 
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Κεφάλαιο 3. Περιβάλλον  

Αρχή 7η:  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν μια προληπτική προσέγγιση ως προς 
τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. 

Αρχή 8η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προώθηση 
μεγαλύτερης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. 

Αρχή 9η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και τη διάδοση φιλικών 
προς το περιβάλλον τεχνολογιών. 

 

3.1  Προσέγγιση και Στόχοι 

Στον Όμιλο FOURLIS έχουμε ιεραρχήσει το ζήτημα της περιβαλλοντικής διαχείρισης ως 
ουσιαστικό για τη βιωσιμότητα του Ομίλου, με επιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός του 
Οργανισμού.  

Οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των 
περιβαλλοντικών θεμάτων που τις αφορούν, όπως η παρακολούθηση της νομοθεσίας που 
σχετίζεται με τις δραστηριότητές τους καθώς και η λήψη μέτρων με στόχο τη μείωση της 
κατανάλωσης των φυσικών πόρων και της ενέργειας.  

Ο ρόλος της μητρικής εταιρείας του Ομίλου, μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας, είναι να παρακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες και πρακτικές και να 
συγκεντρώνει, να παρακολουθεί και να συγκρίνει τα αποτελέσματά τους με στοιχεία 
προηγούμενων ετών, με στόχο την αξιολόγηση και τη βελτίωση των μέτρων που 
λαμβάνονται για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εταιρειών του Ομίλου. 
Επιπλέον, μέσω αυτής της διαδικασίας, ο Όμιλος είναι σε θέση να παρουσιάζει την πρόοδο 
και τα αποτελέσματα των πρακτικών που εφαρμόζει στα ενδιαφερόμενα μέρη. 
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3.2  Εφαρμογή 

3.2.1 Διαχείριση υλικών 

Χρήση και εξοικονόμηση χαρτιού 

Στις εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα και την Κύπρο, έχουμε καθιερώσει την αποκλειστική 
χρήση ανακυκλωμένου, ανακυκλώσιμου και μη χλωριωμένου χαρτιού. Το 2014, συνεχίσαμε 
τις προσπάθειές μας για μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, εφαρμόζοντας πρακτικές της 
προηγούμενης περιόδου, όπως: 

 Χρήση fax servers 
 Χρήση εκτυπωτών με δυνατότητα διπλής εκτύπωσης (duplex printing) 
 Εφαρμογή ηλεκτρονικών εργαλείων διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
 Δυνατότητα document scanning (σάρωσης εγγράφων) και ηλεκτρονικής φύλαξης 

αυτών 
 Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και παρακολούθηση συμβάσεων (Σύστημα e-doc) 
 Ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής και  έγκρισης / απόρριψης αιτήσεων 

Χρήση και εξοικονόμηση μελανωτών (Toners) 

Σε ό,τι αφορά στη χρήση μελάνης, επιδιώκουμε την εφαρμογή πρακτικών που συμβάλλουν 
στη μείωση των εκτυπώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, από το 2008, έχουμε υιοθετήσει νέες 
πρακτικές τεχνολογίας, όπως η χρήση εκτυπωτών laser, οι οποίοι συμβάλλουν σημαντικά 
στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς απαιτούν μικρότερη ποσότητα μελάνης για τη 
λειτουργία τους.  

Ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων 

Προτεραιότητα μας αποτελεί η συνολική μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων και η 
όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους. Για το σκοπό αυτό: 

 Παρακολουθούμε συστηματικά τα παραγόμενα απορρίμματα 
 Εστιάζουμε στα οφέλη της ανακύκλωσης, επενδύοντας στην ενίσχυση των 

υποδομών και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των 
πελατών μας 

 Παρακολουθούμε την πορεία της ανακύκλωσης των υλικών παραλαμβάνοντας τα 
αντίστοιχα παραστατικά ανακύκλωσης ή / και διάθεσης των απορριμμάτων από τις 
εταιρείες διαχείρισης. 

Στα υλικά που ανακυκλώνουμε περιλαμβάνονται το χαρτί, οι μελανωτές (toners), οι 
μπαταρίες, το αλουμίνιο, το γυαλί, το πλαστικό, τα μέταλλα, η ξυλεία, οι λάμπες 
φθορισμού, το μαγειρικό λίπος που χρησιμοποιείται στα εστιατόρια των καταστημάτων 
ΙΚΕΑ, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός καθώς και οι μικρές ηλεκτρικές συσκευές. Το 2014, εκτός 
από τις παρεμβάσεις που εξακολουθήσαμε να υλοποιούμε με στόχο την εξοικονόμηση 
φυσικών πόρων μέσα από τις δραστηριότητές μας, συνεχίσαμε και τα προγράμματα 
ανακύκλωσης και ευαισθητοποίησης για τους εργαζόμενους αλλά και για τους πελάτες μας. 
Έτσι, στις εγκαταστάσεις των εταιρειών του Ομίλου FOURLIS εξακολούθησαν να 
υλοποιούνται προγράμματα ανακύκλωσης με τη συμμετοχή των εργαζομένων και με τη 
χρήση ειδικών κάδων ανακύκλωσης που έχουν τοποθετηθεί στους χώρους εργασίας για το 
σκοπό αυτό. 

  



Έκθεση Προόδου (COP) 2014 

22 

 

HOUSEMARKET (IKEA) 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αλυσίδα των καταστημάτων ΙΚΕΑ διαθέτει τη δική της ειδική 
πολιτική διαχείρισης απορριμμάτων ενώ δίνει μεγάλη  σημασία και στη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία που αφορά στα απόβλητα και την ποιότητά τους. 

Επίσης σε όλα τα καταστήματα ΙΚΕΑ έχουν τοποθετηθεί κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού, 
μπαταριών, μικρών ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων με στόχο την ευαισθητοποίηση 
και  παρακίνηση των πελατών να ανακυκλώνουν τα συγκεκριμένα υλικά, ενώ το πρώτο 
τρίμηνο του 2014, η ΙΚΕΑ διατήρησε τα ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης που έχει 
τοποθετήσει  στο Σύνταγμα, τα Ιωάννινα και τον Πειραιά. 

3.2.2 Διαχείριση ενέργειας 

Στον Όμιλο FOURLIS, στοχεύοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του 
περιβάλλοντος, παρακολουθούμε συστηματικά την κατανάλωση ενέργειας στις 
εγκαταστάσεις μας, ενώ παράλληλα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις και παρεμβάσεις 
για τη μείωση της. 

Δεδομένου ότι ο Όμιλός μας δραστηριοποιείται σε διάφορους κλάδους, οι εγκαταστάσεις 
μας δεν είναι ομοιόμορφες στο σύνολό τους, αλλά παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Για 
το λόγο αυτό, προκειμένου να μπορέσουμε να παρέμβουμε αποτελεσματικά στη μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας, λαμβάνουμε υπόψη μας τις κτιριακές διαφορές των 
εγκαταστάσεών μας.  

Στη συνέχεια παραθέτουμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα πρακτικών που εφαρμόζονται 
με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις εγκαταστάσεις των εταιρειών του 
Ομίλου FOURLIS. 

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΙΛΟΥ 

 Αντικατάσταση συστημάτων πληροφορικής με αντίστοιχα χαμηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης 

 Χρήση οθονών νέας τεχνολογίας σε ποσοστό 100% στο σύνολο των οθονών του 
Ομίλου 

 Χρήση blade servers 
 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων για την εξοικονόμηση 

ενέργειας στους χώρους  εργασίας. 

HOUSEMARKET (IKEA) 

Στις εγκαταστάσεις της αλυσίδας καταστημάτων ΙΚΕΑ, για τον σχεδιασμό των οποίων 
ελήφθησαν υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια, ο Όμιλος έχει προχωρήσει στην εφαρμογή 
ειδικών μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, όπως: 

 Έναρξη χρήσης συσκευών ποιοτικής αναβάθμισης της ισχύος για βελτιστοποίηση 
απόδοσης συσκευών κλιματισμού.  

 Διαχείριση της κατανάλωσης αιχμής, με βελτιστοποίηση/ετεροχρονισμό της 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των συσκευών που καταναλώνουν ηλεκτρικό 
ρεύμα. 

 Καλύτερη διαχείριση όλων των ανοιγμάτων των εγκαταστάσεων, όπως για 
παράδειγμα ρύθμιση του χρόνου και της απόστασης των ανοιγμάτων των 
αυτόματων θυρών καθώς και εγκατάσταση  αεροκουρτινών. 
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 Προσπάθεια ελαχιστοποίησης της ποσότητας αυτόματης απόρριψης κλιματισμένου 
αέρα, πέραν των πραγματικών απαιτήσεων χρήσης. 

 Τοποθέτηση ψηφιακών αισθητήρων θερμότητας σε διάφορα σημεία των 
καταστημάτων, οι οποίοι επικοινωνώντας με το σύστημα διαχείρισης, 
προσαρμόζουν αυτόματα τις ανάγκες θέρμανσης και άρα την κατανάλωση φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Xρήση ηλιακής ενέργειας ή / και γεωθερμίας στα νέα καταστήματα. 
 Βελτιστοποίηση της διαχείρισης του αερισμού των χώρων ανάλογα με  τις ανάγκες 

και τις κλιματικές συνθήκες. 
 Διασφάλιση μικρότερων απωλειών θέρμανσης ή ψύξης μέσω χρήσης εξελιγμένων 

συστημάτων διαχείρισης κατά τη χρήση των εγκαταστάσεων και μόνωσης των 
υαλοστασίων και ανοιγμάτων. 

 Προσεκτική χρήση φωτισμού, τόσο με τη χρήση τεχνολογιών όσο και με την 
εφαρμογή άλλων  πρακτικών μεθόδων. 

 Αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης 
ενέργειας στο σύνολο των εγκαταστάσεών μας. 

 Διεξαγωγή σεμιναρίων για θέματα που σχετίζονται με το φωτισμό και τη χρήση 
λαμπτήρων ενεργειακής εξοικονόμησης (LED). 

 Ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού που καταλήγει στο εστιατόριο για 
εξοικονόμηση φυσικού αερίου. 

TRADE LOGISTICS 

Μερικά από τα μέτρα που έλαβε η εταιρεία με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας είναι τα ακόλουθα:    

 Σημαντική μείωση των αναγκών φωτισμού στους χώρους που λειτουργούν τα 
αυτοματοποιημένα μηχανήματα τα οποία αναλαμβάνουν το 70% των εργασιών. 

 Χρήση ειδικού λογισμικού για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των 
αυτοματοποιημένων μηχανημάτων ώστε να λειτουργούν σε «πλήρη κύκλο». Με 
αυτόν τον τρόπο, τα ανυψωτικά μηχανήματα μεταφέρουν πάντα φορτίο και δεν 
εκτελούν κενές διαδρομές.  

 Προσαρμογή στις βάρδιες του προσωπικού ώστε το μεγαλύτερο μέρος της 
εργασίας του να εκτελείται κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε περιόδους με 
μειωμένο όγκο εργασιών. 

 Διεξαγωγή ελέγχου σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες της TRADE LOGISTICS, από 
εξειδικευμένο συνεργείο μηχανικών. Ως αποτέλεσμα του ελέγχου, έγιναν αλλαγές  
εξοπλισμού με στόχο τη μείωση του κινδύνου βραχυκυκλώματος και τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας. 

INTERSPORT 

Αρχής γενομένης από την ανακαίνιση του καταστήματος της Ν. Ερυθραίας, τον Σεπτέμβριο 
του 2014, σε όλα τα νέα καταστήματα μας τοποθετούμε λαμπτήρες τεχνολογίας LED. 

3.2.3 Κατανάλωση νερού 

Σημαντικό στοιχείο της περιβαλλοντικής πολιτικής μας αποτελεί και η παρακολούθηση της  
κατανάλωσης του νερού.  

Αναγνωρίζοντας τη σημαντική ποσότητα νερού που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις μας, 
λόγω των αναγκών υγιεινής των καταστημάτων και του μεγάλου αριθμού επισκεπτών και 
εργαζομένων, καταβάλλουμε προσπάθεια για τη μείωσή της, παρακολουθώντας τις 
καταναλώσεις ανά θυγατρική εταιρεία και λαμβάνοντας μέτρα όπου απαιτείται. 
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Συγκεκριμένα, στα καταστήματα ΙΚΕΑ έχουμε προχωρήσει σε σταδιακή αύξηση χρήσης 
αυτοματοποιημένων βρυσών για την εξοικονόμηση νερού σε όλες τις εγκαταστάσεις. 

3.2.4 Λοιπές ενέργειες 

TRADE LOGISTICS 

 Συνέχιση λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος 1ΜW που είναι 
εγκατεστημένο στη στέγη του κτιρίου της εταιρείας στο Σχηματάρι, με παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας σε δωδεκάμηνη βάση.  

 Συνέχιση καταγραφής και παρακολούθησης  του ανθρακικού αποτυπώματος της 
εταιρείας, με στόχο την εφαρμογή λύσεων για τη μείωσή του. 

 H TRADE LOGISTICS έκανε μια σημαντική επένδυση για τη σύνδεση των 
εγκαταστάσεών της με το Εθνικό και κατ’ επέκταση με το Ευρωπαϊκό 
σιδηροδρομικό δίκτυο, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο 2013. Σαν 
αποτέλεσμα, περίπου το 30% των εμπορευμάτων που μεταφέρονται στην αποθήκη 
της εταιρείας στην Ελλάδα (Σχηματάρι), διακινούνται μέσω σιδηροδρόμων.  Λόγω 
της ενεργοποίησης της σιδηροδρομικής σύνδεσης, τα δρομολόγια οδικών 
μεταφορών (φορτηγών διεθνών μεταφορών) προς την αποθήκη της TRADE 
LOGISTICS μειώθηκαν κατά περίπου 700 (ετήσια διακίνηση). 

Προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον 

Οι εταιρείες του Ομίλου FOURLIS εξακολούθησαν να επενδύουν σε προϊόντα φιλικά προς 
το περιβάλλον και να προτρέπουν το κοινό και τους πελάτες να τα προτιμούν. Μερικά 
παραδείγματα τέτοιων προϊόντων που προσφέρονται από τα καταστήματα ΙΚΕΑ είναι:  

 Οι αρχειοθήκες της σειράς KASSETT, που φτιάχνονται από 80% ανακυκλωμένο 
χαρτί. 

 Οι βρύσες RINGSKAR, που διαθέτουν λειτουργία ελέγχου ροής νερού για να 
αποφεύγεται η άσκοπη σπατάλη νερού. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες 
βρύσες ΙΚΕΑ διαθέτουν ένα εξάρτημα που εξοικονομεί νερό προσθέτοντας αέρα 
(PCA) για μείωση της χρήσης του νερού  έως και 30%. 

 Όλα τα ποτήρια που πωλούνται στα καταστήματα ΙΚΕΑ, τα οποία δεν περιέχουν 
καθόλου μόλυβδο. 

 Τα καλάθια NASUM, που φτιάχνονται από απομεινάρια δέντρων μπανανιάς μετά τη 
σοδειά. 

 Όλα τα ψυγεία, οι καταψύκτες, οι φούρνοι, τα πλυντήρια πιάτων και τα πλυντήρια 
ρούχων ΙΚΕΑ, που έχουν αξιολογηθεί ως ενεργειακής κλάσης Α, Α+ ή Α++. 

Αντίστοιχα η FOURLIS TRADE, έως τον Οκτώβριο του 2014, όπου ο Όμιλος FOURLIS από-
επένδυσε από τη δραστηριότητα της χονδρικής πώλησης ηλεκτρικών συσκευών, διέθετε 
στην αγορά  συσκευές με χαμηλή ενεργειακή κλάση όπως: 

 Liebherr: Ψυγεία με ενεργειακή κλάση Α+++/Α++ και led φωτισμό και καταψύκτες 
με ενεργειακή κλάση Α+++/Α++ 

 Korting: Κουζίνες και φούρνους με ενεργειακή κλάση Α-20% και πλυντήρια ρούχων 
με ενεργειακή κλάση Α+++ (-20%) δηλαδή Α-80% και Α+++ (-10%) δηλαδή Α-70%. 

 General Electric: Ψυγεία με ενεργειακή κλάση Α+ και Air Condition με ενεργειακή 
κλάση Α+++/Α+ 
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3.3  Αποτελέσματα 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τα σημαντικότερα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής μας 
διαχείρισης ανά κατηγορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2014, δεν υπήρξε κανένα πρόστιμο 
και καμία περίπτωση μη συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία που να 
αφορούσε εταιρείες του Ομίλου. 

3.3.1 Διαχείριση υλικών 

Χρήση και εξοικονόμηση χαρτιού 

Συνολικά, η ποσότητα του χαρτιού που αγοράσαμε για γραφειακή χρήση κατά το 2014, 
στην Ελλάδα, μειώθηκε σε  27.383 κιλά, σε σύγκριση με το 2013 όπου η ποσότητα ήταν 
30.487 κιλά.  

Χρήση και εξοικονόμηση μελανωτών (Toners) 

Το 2014 αγοράσαμε 2.488 τεμάχια μελανωτών (toners) για τις ανάγκες των εταιρειών του 
Ομίλου FOURLIS στην Ελλάδα, ενώ το 2013 η αντίστοιχη ποσότητα ήταν 1.681 τεμάχια.  Η 
αύξηση οφείλεται κυρίως σε άνοιγμα νέων καταστημάτων καθώς και σε αντικατάσταση 
εκτυπωτών στα καταστήματα INTERSPORT, των οποίων τα toners είναι μικρότερης 
χωρητικότητας και άλλης τεχνολογίας σε σχέση με την προηγούμενη λύση, όπου οι 
εκτυπώσεις πραγματοποιούνταν στην Έδρα της INTERSPORT σε laser printers.  

Ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων 

Τα στοιχεία που αφορούν στην ανακύκλωση συγκεντρώνονται και καταγράφονται από τη 
Διεύθυνση Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Η παρακολούθηση  των στοιχείων γίνεται βάσει του 
βάρους ή των τεμαχίων των υλικών.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανακύκλωση του Ομίλου FOURLIS το 2014, σε 
σύγκριση με τις ποσότητες των ίδιων υλικών που ανακυκλώθηκαν το 2013 και το 2012. 

 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ* 

ΥΛΙΚΑ 2014 2013 2012 

Χαρτί (κιλά) 1.340.655 1.217.986 1.141.364 

Μπαταρίες (κιλά) 6.601 7.873 1.821 

Μαγειρικό λίπος (λίτρα)  18.507 23.757 20.098 

Αλουμίνιο (κιλά) 0 10 40 

Γυαλί (κιλά) 0 880 9.130 

Λαμπτήρες (κιλά) 3.615 2.069 2.302 

Πλαστικό (κιλά) 87.390 76.887 51.077 

Μέταλλα (κιλά) 15.380 31.020 30.730 

Ξυλεία (κιλά) 4.962 146.676 47.920 

* Τα στοιχεία αφορούν στις εταιρείες: FOURLIS AΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, FOURLIS TRADE, SERVICE ONE,  TRADE 

LOGISTICS,  INTERSPORT ΕΛΛΑΔΑΣ (Έδρα),  IKEA ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ 

Στο χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως 31/3/2014, στα τρία ολοκληρωμένα Κέντρα 
Ανακύκλωσης που διατήρησε η ΙΚΕΑ σε Σύνταγμα, Πειραιά και Ιωάννινα, ανακτήθηκαν 
1.073.486 συσκευασίες που συνιστούν 65.137,27 κιλά συσκευασιών.  
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3.3.2 Διαχείριση ενέργειας 

Τα στοιχεία* που αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας συγκεντρώθηκαν και 
καταγράφηκαν από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Υπευθυνότητας και παρουσιάζονται 
παρακάτω: 

 
2014 2013 2012 

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh) 39.428.966 37.288.067 36.498.534 

Κατανάλωση Πετρελαίου (λίτρα) 151.150 184.391 185.721 

Κατανάλωση Φυσικού Αερίου (m3) 262.301 275.698 266.635 

*Τα στοιχεία αφορούν στις εταιρείες: FOURLIS AΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, FOURLIS TRADE, SERVICE ONE, TRADE 

LOGISTICS, INTERSPORT ΕΛΛΑΔΑΣ,  IKEA ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ 

TRADE LOGISTICS – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 

Το 2014, το σύνολο της παραγόμενης ενέργειας του φωτοβολταϊκού συστήματος 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 1MW  που λειτουργεί στις 
εγκαταστάσεις της TRADE LOGISTICS, ανήλθε στις 1.356.099 kWh.  

Εκπομπές 

Θεωρούμε σκόπιμο να μη δημοσιοποιήσουμε ενοποιημένα στοιχεία εκπομπών για τον 
Όμιλο, παρά μόνο αυτά των πλήρως καταγεγραμμένων εκπομπών της εταιρείας TRADE 
LOGISTICS, η οποία προχώρησε στην καταγραφή του ανθρακικού αποτυπώματος για το 
έτος  2014 για το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Αναλυτικότερα: 

 2014 2013 2012 

Άμεσες Εκπομπές (Scope 1) 42 τόνοι CO2e 40 τόνοι CO2e 42 CO2e 

Έμμεσες Εκπομπές (Scope 2) 416 τόνοι CO2e 439 τόνοι CO2e 426 CO2e 

Προαιρετικές ή άλλες εκπομπές (Scope 3) 3.343 τόνοι CO2e 3.755 τόνοι CO2e 3.085 CO2e 

 
Επίσης, το 2014, για πρώτη χρονιά, η TRADE LOGISTICS υπολόγισε τους ρύπους Διοξειδίου 
του Άνθρακα (CO2) που δεν ελευθερώθηκαν στο περιβάλλον, λόγω της παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που λαμβάνει χώρα στο Φ/Β  πάρκο. Η ποσότητα αυτή 
ανήλθε σε 1.251.394 kg ή  1.251 μετρικούς τόνους CO2.  

3.3.3 Κατανάλωση νερού 

Τα στοιχεία* που αφορούν στην κατανάλωση νερού συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν 
από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Υπευθυνότητας και παρουσιάζονται παρακάτω: 

   2014 2013 2012 

ΙΚΕΑ (εκτός Αττικής)* (λίτρα) 31.176.000 26.712.400 22.938.500 

ΙΚΕΑ (Αττική) (λίτρα) 38.290.000 41.746.000 44.303.000 

TRADE LOGISTICS (λίτρα) 700.270 554.828 326.000 

* Εξαιρούνται τα Κέντρα Παραγγελιών και Παραλαβών ΙΚΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και ΧΑΝΙΩN 

Στόχος μας είναι, με τη χρήση της τεχνολογίας αλλά και με τις απαραίτητες παρεμβάσεις, 
όπου αυτό είναι δυνατό, να φροντίζουμε διαρκώς για τη μείωση της κατανάλωσης του 
νερού στις εγκαταστάσεις μας. 
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Κεφάλαιο 4. Καταπολέμηση της Διαφθοράς  

Αρχή 10η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφή διαφθοράς, 
συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας. 

 

4.1 Προσέγγιση και Στόχοι 

Κεντρικός στόχος μας είναι να λειτουργούμε με γνώμονα τις Aξίες μας – Ακεραιότητα, 
Αλληλοσεβασμός, Αποτελεσματικότητα. Για το λόγο αυτό, η καταπολέμηση της διαφθοράς 
αποτελεί βασική δέσμευση για τον Όμιλο FOURLIS και επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής  
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του 
Κώδικα Δεοντολογίας,  της Πολιτικής για την Αντιμετώπιση της Απάτης και της διενέργειας 
ελέγχων από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές.  

4.1.1: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης4 

Με απόφασή του, ο Όμιλος FOURLIS εφαρμόζει, από το 2011, τον Ελληνικό Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης («ο Κώδικας»), που συντάχθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και κατόπιν τροποποιήθηκε από το Ελληνικό 
Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ)2. Ο Κώδικας είναι προσαρμοσμένος στην 
ελληνική νομοθεσία και επιχειρηματική πραγματικότητα και αποτελεί ένα πρότυπο 
βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης που ως στόχο έχουν την ενίσχυση της 
διαφάνειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Aποσκοπεί στη «διαμόρφωση ενός πλαισίου 
συμμόρφωσης με το πρότυπο του συνετού επιχειρηματία», ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντά 
του «με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό».5 

Οι διατάξεις του Κώδικα παρέχουν καθοδήγηση σε θέματα όπως οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες, 
η συμπεριφορά, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ και η λειτουργία του Δ.Σ.. Τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια, η Εταιρεία περιλαμβάνει, στην ετήσια Οικονομική Έκθεσή της, Δήλωση 
Εταιρικής Διακυβέρνησης, με την οποία γνωστοποιεί την οικειοθελή συμμόρφωσή της με 
τον Κώδικα και στην οποία περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ.. Στη Δήλωση 
περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και για τη διαχείριση κινδύνων 
και τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου. 

4.1.2: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας6  / Κώδικας Δεοντολογίας7 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της μητρικής εταιρείας του Ομίλου, (FOURLIS AE 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ), εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιό της. Αναφέρεται στην οργανωτική 
της δομή, στο σύστημα  διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει καθώς και στο σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου. Περιλαμβάνει τις βασικές αρχές λειτουργίας και τις σχετικές 
διαδικασίες, ενώ περιγράφει και τη διάρθρωση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου 
(Audit Committee), της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών και της Διεύθυνσης 
Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπρόσθετα, περιέχει τις βασικές αρχές του κώδικα συναλλαγών επί 
των κινητών αξιών της. 

Βάσει των εσωτερικών διαδικασιών του Ομίλου, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι 
εναρμονισμένος  με τις ισχύουσες πρακτικές του Ομίλου και τις διατάξεις σχετικών νόμων 

                                                           
2 Το ΕΣΕΔ ιδρύθηκε το 2012 και είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης των Ελληνικών Χρηματιστηρίων και του ΣΕΒ, που 
αναγνώρισαν από κοινού τη συμβολή της Εταιρικής Διακυβέρνησης στη διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών επιχειρήσεων και την αδιάκοπη μεγέθυνση της αξιοπιστίας της ελληνικής αγοράς. 
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ή/και αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο Κανονισμός τροποποιείται επίσης 
εκτάκτως, σε περιπτώσεις αλλαγών στις δραστηριότητες του Ομίλου, τις επιμέρους 
Διευθύνσεις του ή τις αρμοδιότητες των Διευθυντικών του στελεχών. 

Επιπρόσθετα, μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας, ο Όμιλος FOURLIS δεσμεύεται για την 
τήρηση επαγγελματικής δεοντολογίας και συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. Επίσης, οι 
εργαζόμενοι του Ομίλου FOURLIS δεσμεύονται να συμπεριφέρονται ηθικά και σύννομα, 
ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν ή τον τόπο που εργάζονται. Η δέσμευση 
περιλαμβάνει συμμόρφωση με όλους τους νόμους που ρυθμίζουν ή ισχύουν για τη 
λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου καθώς και με τα πρότυπα επαγγελματικής 
δεοντολογίας.  

Επιπλέον, ως διεθνής Όμιλος, ο Όμιλος FOURLIS αναγνωρίζει την ευθύνη του προς τα 
συμφέροντα των χωρών όπου συναλλάσσεται, τηρεί όλους τους νόμους και τους 
κανονισμούς και σέβεται τις νόμιμες επιβαρύνσεις των χωρών που τον φιλοξενούν.  

Ο Κώδικας Δεοντολογίας περιλαμβάνει επιπρόσθετες πολιτικές για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς σε τομείς με υψηλό ρίσκο. Συγκεκριμένα, περιέχει δεσμεύσεις για την αποφυγή 
σύγκρουσης συμφερόντων και τη διαχείριση δώρων, πληρωμών και συναλλαγών. Σύμφωνα 
με τον Κώδικα, οι εργαζόμενοι του Ομίλου FOURLIS δεν πρέπει να επιτρέπουν στις 
επαγγελματικές συναλλαγές τους να επηρεάζονται ή να φαίνεται ότι επηρεάζονται από 
προσωπικά ή οικογενειακά συμφέροντα. Επίσης, δεν πρέπει ποτέ να προσφέρουν ή να 
λαμβάνουν (άμεσα ή έμμεσα) οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας προς ή από πελάτη για να 
επηρεάσουν ή να ανταμείψουν μια ενέργεια. Επιπλέον, ο Κώδικας ορίζει ότι οι εργαζόμενοι 
του Ομίλου δεν πρέπει να διενεργούν συναλλαγές με τη μετοχή της FOURLIS AE 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ βασιζόμενοι στην πρόσβασή τους σε προνομιακές πληροφορίες, ούτε να 
κοινοποιούν αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους.  

Ο Όμιλος αναγνωρίζει την πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων και δημιουργίας 
διενέξεων που μπορεί να προκύψουν εφόσον συγγενείς εργάζονται στην ίδια εταιρεία. Για 
το λόγο αυτό, δεν επιτρέπεται η πρόσληψη συγγενών εργαζομένων εντός της ίδιας 
εταιρείας του Ομίλου.  

4.1.3: Πολιτική για την Αντιμετώπιση της Απάτης (Fraud mechanism establishment 
routine)8 

Στον τομέα αυτό, ο στόχος της πολιτικής του Ομίλου FOURLIS είναι η διευκόλυνση της 
ανάπτυξης ελέγχων που θα βοηθήσουν στην ανίχνευση και στην πρόληψη της απάτης. 
Σύμφωνα με αυτή την πολιτική, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την πρόληψη 
περιστατικών απάτης. Απάτη ορίζεται ως η εσκεμμένη, ψευδής δήλωση ή απόκρυψη 
ουσιαστικού θέματος με σκοπό την πρόκληση ζημιάς. Συγκεκριμένα, απάτη μπορεί να 
θεωρηθεί, αλλά δεν περιορίζεται σε: κάθε ανέντιμη ή αθέμιτη πράξη, υπεξαίρεση 
κεφαλαίων, αισχροκέρδεια ως αποτέλεσμα εμπιστευτικών πληροφοριών για τις 
δραστηριότητες της εταιρείας, αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτους, 
αποδοχή αντικειμένων αξίας από προμηθευτές και άλλους συνεργάτες εκτός του πλαισίου 
που αναφέρεται στον Κώδικα Δεοντολογίας και οποιαδήποτε άλλη παρεμφερής 
παρατυπία.  

4.1.4: Εσωτερικός και Εξωτερικός  Έλεγχος9 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου είναι οργανωμένη έτσι ώστε να επιτελεί έναν 
ανεξάρτητο, επιβεβαιωτικό και συμβουλευτικό ρόλο. Υποστηρίζει τον Όμιλο στην επίτευξη 
των στόχων του μέσω αξιολόγησης, η οποία συντελεί στη βελτίωση των συστημάτων 
εταιρικής διακυβέρνησης, εσωτερικού  ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων από τη Διοίκηση.  



Έκθεση Προόδου (COP) 2014 

29 

 

Εποπτικό Όργανο της Μονάδας του Εσωτερικού  Ελέγχου είναι η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία 
και ενημερώνει, σε τριμηνιαία βάση,  το Διοικητικό Συμβούλιο  της μητρικής εταιρείας του 
Ομίλου για το διενεργούμενο έργο. Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφεται στον 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και στον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας (Audit 
Committee Charter), εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αναρτάται 
στον ιστότοπο του Ομίλου FOURLIS (http://www.fourlis.gr).  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας, συνεπώς εφαρμόζουν τις Αρχές της ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας και 
εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, δρουν σε πλήρη εναρμόνιση με τα Διεθνή Πρότυπα για την 
Επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing), καθώς και την πολιτική και τις διαδικασίες της Εταιρείας.10 

Η Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ εποπτεύει τόσο τον εσωτερικό έλεγχο και τα συστήματα 
εσωτερικού ελέγχου του Ομίλου όσο και τον εξωτερικό έλεγχο. Όσον αφορά την εποπτεία 
του τακτικού (εξωτερικού ελέγχου) η Επιτροπή Ελέγχου: 

 Μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου κάνει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση σχετικά 

με το διορισμό, τον επαναδιορισμό και την ανάκληση του τακτικού ελεγκτή καθώς 

και για την έγκριση της αμοιβής και τους όρους πρόσληψης του τακτικού ελεγκτή. 

 Εξετάζει και παρακολουθεί την ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή και την 

αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές επαγγελματικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην 

Ελλάδα. 

 Εξετάζει και παρακολουθεί την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών στην εταιρεία 

από την ελεγκτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο/οι τακτικός/οί ελεγκτής/ές. Για το 

σκοπό αυτό έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πολιτική για την πρόσληψη τακτικών 

ελεγκτών σχετικά με την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών και επιβλέπει την 

εφαρμογή της. 

 

  

http://www.fourlis.gr/
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4.2 Εφαρμογή 

Η επιτυχής καταπολέμηση της διαφθοράς είναι υψίστης σημασίας και επιτυγχάνεται με την 
εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, 
του Κώδικα Δεοντολογίας, της Πολιτικής για την Αντιμετώπιση της Απάτης και με τη 
διενέργεια ελέγχων. Σημαντικός πυλώνας για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι και η 
ενημέρωση και η δέσμευση των εργαζομένων, μέσω της αποδοχής του Κώδικα 
Δεοντολογίας, για συμμετοχή στην καταπολέμηση της διαφθοράς.  

4.2.1: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης11 

Σε συμμόρφωσή του με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο Όμιλος έχει 
προβεί σε συγκεκριμένες πρακτικές που, σε πολλές περιπτώσεις, υπερβαίνουν τις 
ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. 12 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου, θεσπίζει κατάλληλες 
πολιτικές όσον αφορά στον εσωτερικό έλεγχο και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος. Επίσης, ορίζει τη διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει το πεδίο 
εφαρμογής και τη συχνότητα των εκθέσεων που λαμβάνει και εξετάζει το Διοικητικό 
Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και τη διαδικασία της ετήσιας αξιολόγησης 
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 13 

Σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, διενεργείται ετήσια 
αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η διαδικασία αυτή είναι σε συμμόρφωση 
με τις πρακτικές που περιγράφονται στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
Σύμφωνα με τον Κώδικα, «τόσο στην Ελλάδα όσο και αλλού οι καλές εταιρείες αξιολογούν 
τακτικά τον τρόπο διεκπεραίωσης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, των βασικών 
λειτουργιών και των διαδικασιών τους, προκειμένου να διασφαλίσουν συνεχή και 
συστηματική βελτίωση της απόδοσής τους». 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει, επίσης, συστήσει Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών που 
συνέρχεται τακτικά και διασφαλίζει την ύπαρξη αποτελεσματικής και διαφανούς 
διαδικασίας αφενός για την ανάδειξη υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
αφετέρου για τη διαμόρφωση της πολιτικής και των αρχών της Εταιρείας που σχετίζονται 
με τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.14 

4.2.2: Κώδικας Δεοντολογίας15 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου διασφαλίζει δίαυλο επικοινωνίας περιπτώσεων 
αντιδεοντολογικής ή μη σύννομης συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, υπάρχει Γραμμή Κώδικα 
Δεοντολογίας που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, και καλώντας την, μπορεί κανείς να 
αναφέρει ανώνυμα ή επώνυμα, οποιουσδήποτε προβληματισμούς για παραβιάσεις του 
Κώδικα Δεοντολογίας ή μη συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία. Η πρόσβαση στη 
Γραμμή Κώδικα Δεοντολογίας επιτυγχάνεται καλώντας από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, 
τον αριθμό 210-6293010 ενώ ισχύει και η ηλεκτρονική διεύθυνση: 
codeofconduct@fourlis.gr.  

4.2.3: Πολιτική για την Αντιμετώπιση της Απάτης (Fraud mechanism establishment 
routine)16 

Ο Όμιλος έχει θέσει σε εφαρμογή μηχανισμό για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση 
κάθε ενέργειας απάτης. Σύμφωνα με την πολιτική του Ομίλου, κάθε παρατυπία που 
εντοπίζεται πρέπει να αναφέρεται άμεσα στον Οικονομικό Διευθυντή ο οποίος είναι 

mailto:codeofconduct@fourlis.gr
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υπεύθυνος για τον συντονισμό της έρευνας με το Νομικό Τμήμα. Σε περίπτωση που 
επιβεβαιωθεί η διενέργεια απάτης, τα αποτελέσματα της έρευνας  θα συμπεριληφθούν σε 
έκθεση που μπορεί, κατά περίπτωση, να κοινοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της 
Επιτροπής Ελέγχου. Ο Γενικός Διευθυντής, σε συνεργασία με τις κατάλληλες Διευθύνσεις, 
θα αποφασίσει αν θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα ή να παραπεμφθεί το ζήτημα 
στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.  

Άλλες παρατυπίες που αφορούν την ηθική και τη συμπεριφορά ενός εργαζομένου, 
αντιμετωπίζονται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.  

4.2.4: Εσωτερικός και Εξωτερικός  Έλεγχος17 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα βιβλία και τα στοιχεία, 
τους εργαζόμενους, τους χώρους και τις δραστηριότητες των εταιρειών του Ομίλου που 
είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του ελεγκτικού της έργου. Επίσης, έχει την ευθύνη της 
απόλυτης διαφύλαξης του απόρρητου των στοιχείων και της εν γένει εχεμύθειας.18 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου επιβλέπει την εφαρμογή των συστημάτων εσωτερικού 
ελέγχου σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου και έχει την ευθύνη υιοθέτησης 
κοινών αρχών εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις εταιρείες.19 Η Διεύθυνση Εσωτερικού 
Ελέγχου διενεργεί ελέγχους Λειτουργικούς, Διαχειριστικούς, Οικονομικούς (Operational, 
Administrative, Financial Audits) και Ελέγχους Συμμόρφωσης (Compliance Audits), 
προγραμματισμένους ή έκτακτους. 20 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Ομίλου ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο για τις 
δραστηριότητές της, τα θέματα που προκύπτουν για την ποιότητα ή την ακεραιότητα των 
οικονομικών καταστάσεων, τη συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, τον Κώδικα 
Δεοντολογίας, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας, την απόδοση και ανεξαρτησία των τακτικών ελεγκτών και την απόδοση της 
Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης, λαμβάνει, από τον τακτικό ελεγκτή, έκθεση για 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και από τον Διευθυντή 
Εσωτερικού Ελέγχου αναφορά σχετική με την πρόοδο των εργασιών της Διεύθυνσης 
Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. 

Σε κάθε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, που προηγείται της έγκρισης των 
τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων, συμμετέχουν οι εξωτερικοί ελεγκτές και ο 
Οικονομικός Διευθυντής Προγραμματισμού & Ελέγχου του Ομίλου. Εντός του έτους 2014 
πραγματοποιήθηκαν τέσσερις τέτοιες συνεδριάσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
(Ετησίων του 2013 καθώς επίσης και των Περιοδικών του 1ου, 2ου και 3ου τριμήνου του 
έτους 2014). 

Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές ενημερώνουν ετησίως και εγγράφως την Επιτροπή Ελέγχου για την 
ανεξαρτησία τους και της γνωστοποιούν τις εργασίες που έχουν αναλάβει πέραν του 
ελεγκτικού έργου και τις σχετικές αμοιβές. 
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4.3 Αποτελέσματα 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται, συνολικά, για το 2014, τα αποτελέσματα της εφαρμογής των 
ανωτέρω πολιτικών και πρακτικών ως προς την καταπολέμηση της διαφθοράς.   

Στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και η Επιτροπή 

Ελέγχου πραγματοποιούν, από κοινού, τακτικές συνεδριάσεις με σκοπό την 

παρακολούθηση, την εφαρμογή ή και τροποποίηση του προγράμματος του Ελεγκτικού 

Έργου και την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

σχετικά με την εξέλιξη των ελεγκτικών εργασιών και των ευρημάτων των διενεργηθέντων 

Εσωτερικών Ελέγχων.  

Για το σκοπό αυτό, κατά την περίοδο 1/1-31/12/2014 πραγματοποιήθηκαν πέντε 

συνεδριάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής με τους Εσωτερικούς Ελεγκτές, από τις οποίες οι  

τέσσερις πραγματοποιήθηκαν με την παρουσία και των Εξωτερικών Ελεγκτών.  Δεν 

διαπιστώθηκαν αποκλίσεις που να διαφοροποιούν την οικονομική θέση της Εταιρείας, 

όπως καταγράφηκε στις Οικονομικές Καταστάσεις (ετήσια του 2013 και ενδιάμεσες 

περιοδικές) που δημοσιεύτηκαν εντός του έτους 2014.  Επίσης δεν προέκυψαν θέματα που 

να αφορούν ζητήματα αμφισβήτησης της ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών.  

Με πρώτη εφαρμογή το έτος 2014, θεσπίστηκε  και ξεκίνησε η υλοποίηση προγράμματος 

επιπλέον συναντήσεων (πέραν των τακτικών) μεταξύ των Εσωτερικών Ελεγκτών και του 

Πρόεδρου της Επιτροπής Ελέγχου, για ενημέρωσή του.  Στο πλαίσιο αυτό, 

πραγματοποιήθηκαν έξι συναντήσεις στις ενδιάμεσες  περιόδους μεταξύ των τακτικών 

συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου. 

Κάθε χρόνο, ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής  συντάσσει και διανέμει στον Πρόεδρο 

και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ την Ετήσια 

Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου,  που περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 

 Απολογισμό Έργου Εσωτερικού Ελέγχου 

 Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 

και της διαχείρισης κινδύνων  

 Συμμόρφωση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Από το περιεχόμενο της παραπάνω Έκθεσης, η οποία συζητείται στο Διοικητικό Συμβούλιο 

μαζί με τον Ετήσιο Απολογισμό και το Πλάνο Εσωτερικού Ελέγχου για το επόμενο έτος και 

παρουσιάζονται από τη Διεύθυνση του Εσωτερικού Ελέγχου στο Δ.Σ. προς έγκριση, 

συνοπτικά αναφέρουμε τα παρακάτω στοιχεία που σχετίζονται με την καταπολέμηση της 

απάτης ή και της διαφθοράς: 

 Στους Εσωτερικούς Ελέγχους, ενδεικτικά αναφέρουμε την εξέταση ασφαλιστικών 

δικλείδων για την  εφαρμογή της πολιτικής της εγκριτικής ροής πληρωμών και 

υπογραφών Συμβάσεων και την ύπαρξη δύο εξουσιοδοτημένων υπογραφών για 

την καταβολή πληρωμών. Από τους διενεργηθέντες ελέγχους δεν υπήρξαν 

ευρήματα που να στοιχειοθετούν περιπτώσεις απάτης ή διαφθοράς.   

 Από την εξέταση της ανεξαρτησίας των  Ορκωτών Ελεγκτών δεν προέκυψαν θέματα 

αμφισβήτησης της ανεξαρτησίας τους. 
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 Η Διεύθυνση του Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνει γνώση των καταγγελιών που 

μπορεί να γίνουν επώνυμα ή ανώνυμα από οποιονδήποτε στη «Γραμμή του Κώδικα 

Δεοντολογίας». Για την περίοδο από 1/1-31/12/2014, έγιναν γνωστές δύο 

αναφορές σχετικά με συμπεριφορές στις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και δόθηκαν 

στις Διοικήσεις των Εταιρειών και στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού  του 

Ομίλου ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. 

 Για την περίοδο από 1/1-31/12/2014 δεν προέκυψαν θέματα που να αφορούν την 

ισότιμη ενημέρωση των μετόχων ούτε άμεσα κατά τη διενέργεια των Εσωτερικών 

ελέγχων ούτε διαπιστώθηκαν έμμεσα, από αναφορές από τρίτα πρόσωπα, 

περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Οι συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων 

μερών και των Διευθυντικών στελεχών των Εταιρειών του Ομίλου περιλαμβάνονται 

στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση. 

 Στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση και συγκεκριμένα στη Δήλωση Εταιρικής 

Διακυβέρνησης που συντάσσεται, δηλώνονται τυχόν αποκλίσεις από τον Ελληνικό 

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

 Με στόχο την πρόληψη και τη διερεύνηση τυχόν περιπτώσεων απάτης, από το 

δεύτερο εξάμηνο του 2014, η Διοίκηση επεξεργάστηκε και έθεσε σε εφαρμογή 

διαδικασία ενημέρωσης της Ανωτάτης Διοίκησης και της Επιτροπής Ελέγχου, με 

στόχο να λαμβάνονται, άμεσα, τα κατάλληλα μέτρα. Στο Πλάνο Εσωτερικού 

Ελέγχου 2015, έχει περιληφθεί η διενέργεια ελέγχου εφαρμογής της διαδικασίας   

Μηχανισμού Καταπολέμησης Οικονομικής Απάτης.  
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