
 
               

 

Speak Up – Συχνές Ερωτήσεις 

 

Πώς μπορώ να αναφέρω ένα θέμα ή να θέσω μια ερώτηση; 

Αν έχει υποπέσει στην αντίληψή σας κάποια πιθανή ή αποδεδειγμένη παράβαση, μπορείτε να 

απευθυνθείτε: 

 στον άμεσο προϊστάμενό σας 

 σε εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων 

 στον τοπικό εκπρόσωπο Κανονιστικής  Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας 

 στην Γραμμή Αναφορών Speak Up 

 

Καθεμία από αυτές τις μεθόδους αναφοράς είναι ασφαλής, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα της 

ταυτότητας του ατόμου που πραγματοποιεί την αναφορά, καθώς και την εμπιστευτικότητα της ίδιας της 

αναφοράς. 

Πού μπορώ να βρω ένα αντίγραφο του Κώδικα Δεοντολογίας; 

Μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικά τον Κώδικα – ο οποίος είναι διαθέσιμος στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά, 

Ινδονησιακά (Μπαχάσα), Ισπανικά, Ολλανδικά, Ρουμανικά, Σέρβικα  και Τσέχικα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.alfabeta.ethicspoint.com.  

 

Μπορώ να υποβάλω μια ανώνυμη αναφορά; 

Η εταιρεία δεν ενθαρρύνει τις ανώνυμες αναφορές. Αν επιλέξετε να γνωστοποιήσετε την ταυτότητά σας,  

τα στοιχεία  σας θα τηρηθούν ως εμπιστευτικά στο μέγιστο δυνατό βαθμό συνάδοντας με την ανάγκη της 

εταιρείας να διεξάγει μια πλήρη και δίκαιη έρευνα. Ωστόσο, μπορείτε να υποβάλετε την αναφορά σας και 

ανώνυμα. 

 

Υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων; 

Ενθαρρύνουμε τους συνεργάτες μας να αναφέρουν προβληματισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά ή 

πιθανές παραβάσεις του νόμου ή των εταιρικών πολιτικών. Δεν θα προβούμε και δεν θα επιτρέψουμε 

αντίποινα σε βάρος οποιουδήποτε, ο οποίος, καλόπιστα, αναφέρει μια ενδεχόμενη παράβαση της 

νομοθεσίας, του Κώδικα Δεοντολογίας ή άλλης εταιρικής πολιτικής. Οποιοδήποτε μορφή αντιποίνων 

αποτελεί σοβαρή παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας και μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην 

καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Ταυτόχρονα όμως, Συνεργάτης που εν γνώσει ή από αμέλειά του 

διατυπώνει δηλώσεις ή κατηγορίες που γίνονται κακόπιστα μπορεί να υποστεί συνέπειες. Οποιοσδήποτε 

εμπλακεί άμεσα ή έμμεσα στην άσκηση αντιποίνων, ή ενθαρρύνει άλλους να προβούν σε αντίποινα, 

ομοίως θα υποστεί τις συνέπειες της λήψης διορθωτικών μέτρων. 

  

Τι συμβαίνει όταν υποβάλλω μια αναφορά; 

Οι αναφορές καταχωρούνται απευθείας στο ασφαλές σύστημα της NavexGlobal ώστε να διασφαλίζεται η 

εμπιστευτικότητα αυτών. Το σύστημα της NavexGlobal καθιστά τις εν λόγω αναφορές διαθέσιμες μόνο σε 

συγκεκριμένα άτομα, που είναι υπεύθυνα για την έρευνα και την ανάλυση κάθε αναφοράς.  Καθένας από 

τους παραλήπτες της αναφοράς είναι εκπαιδευμένος για να τηρεί αυτές τις αναφορές εμπιστευτικές και 

έχει δεσμευτεί να διασφαλίζει ότι οι αναφορές δεν κοινοποιούνται σε εμπλεκόμενα μέρη, τους 

ομόβαθμους συναδέλφους τους ή υφισταμένους τους. 
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Μετά την υποβολή αναφοράς ενός θέματος μέσω του δικτύου Speak Up, θα σας χορηγηθεί ένα κλειδί 

αναφοράς (ID) και ένας κωδικός πρόσβασης. Όταν υποβάλλετε την αναφορά σας, θα σας ζητηθεί να 

συνδεθείτε στο διαδίκτυο ή να τηλεφωνήσετε εντός τριών έως πέντε εργάσιμων ημερών για να παράσχετε 

οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

έρευνας. Σε αυτό το ασφαλές περιβάλλον, μπορείτε να απαντάτε στα αιτήματα παροχής περισσότερων 

πληροφοριών ή να ελέγχετε την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Οι αναφορές ανήθικων ή παράνομων 

συμπεριφορών θα ερευνώνται αρμοδίως. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παράβαση του Κώδικα 

Δεοντολογίας ή του νόμου  είναι δυνατή η λήψη των κατάλληλων πειθαρχικών μέτρων. 

 

Τι είδους περιστατικά ή ανησυχίες θα πρέπει να αναφέρω; 

Η γραμμή αναφορών Speak Up Line σας δίνει την δυνατότητα να αναφέρετε οποιαδήποτε παράβαση 

τυχόν υποπέσει στην αντίληψή σας σχετικά με τα παρακάτω ζητήματα. Παρακαλούμε να αναφέρετε το 

θέμα όσο το δυνατόν γρηγορότερα ώστε να επιλυθεί πριν διογκωθεί. 

 

Στη Γραμμή Αναφορών Speak Up Line μπορείτε να αναφέρετε περιοριστικά τα ακόλουθα θέματα:  

- Σύγκρουση συμφερόντων, 

- Υπεξαίρεση, 

- Αθέμιτη υποβολή λογιστικών εκθέσεων, εκθέσεων ελέγχου ή οικονομικών εκθέσεων ή δυσλειτουργία 

εσωτερικού οικονομικού ελέγχου, 

- Αθέμιτη καταστροφή αρχείων 

- Αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών, παροχή πληροφοριών σε άλλους για την πραγματοποίηση 

συναλλαγών ή άλλες παραβιάσεις σε θέματα συναλλαγών επί τίτλων, 

- Δημόσια ασφάλεια/ασφάλεια τροφίμων, 

- Κλοπή κεφαλαίων, περιουσιακών στοιχείων ή πληροφοριών της Εταιρείας, 

- Κλοπή προϊόντων, προμηθειών ή εξοπλισμού της Εταιρείας, 

- Κλοπή ή αθέμιτη χρήση περιουσιακών στοιχείων ή πληροφοριών που ανήκουν σε ανταγωνιστές ή 

προμηθευτές, 

- Μη εξουσιοδοτημένη χρήση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, 

- Μη εξουσιοδοτημένη χρήση κεφαλαίων της Εταιρείας, 

- Αδικαιολόγητες διαφορές μετρητών στο επίπεδο λιανικής πώλησης, 

- Περιπτώσεις βανδαλισμού ή δολιοφθοράς, 

- Σπατάλη, κατάχρηση ή λανθασμένη χρήση εταιρικών πόρων, 

- Άλλοι προβληματισμοί σχετικά με λογιστικά θέματα και θέματα ελέγχου όσον αφορά την υποβολή 

οικονομικών εκθέσεων.  

 

Η Γραμμή Αναφορών Speak Up δεν πρέπει να χρησιμοποιείται: 

 κακόβουλα (καθώς ενδέχεται να υπάρξουν κυρώσεις προς εσάς) 

 για θέματα ή παράπονα που σχετίζονται με ζητήματα που χειρίζεται η Διεύθυνση Ανθρωπίνων 

Πόρων  (πχ όροι σύμβασης εργασίας, ζητήματα απόδοσης κλπ) 

 για την επίλυση προσωπικών διαφορών 


