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1.  Εισαγωγή 
 
Η Ahold Delhaize και κάθε μία από τις θυγατρικές της δεσμεύονται να λειτουργούν με 
δεοντολογικό τρόπο, ο οποίος βασίζεται στην ακεραιότητα και σύμφωνα με όλους τους 
ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Για τη στήριξη αυτής της δέσμευσης, στην Ahold 
Delhaize και στις θυγατρικές της υπάρχει δυνατότητα υποβολής αναφορών, 
συμπεριλαμβανομένης της Γραμμής Αναφορών ("Speak Up Line") ή αναζήτησης 
πρόσθετης καθοδήγησης σε θέματα δεοντολογίας και συμμόρφωσης τα οποία είναι 
διαθέσιμα σε όλους τους συνεργάτες και τρίτους.   
 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Ahold Delhaize υποστηρίζει επιπλέον αυτή τη δέσμευση, 
περιγράφοντας τέσσερις δεοντολογικές αρχές που μπορούν να εφαρμοστούν στην 
καθημερινή μας εργασία: 
 

• Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον 
• Τηρούμε τους νόμους 
• Ενεργούμε δεοντολογικά σε όλες μας τις σχέσεις μας 
• Έχουμε το θάρρος να μιλήσουμε  

 
Στο πλαίσιο  της κοινής μας δέσμευσης για ακεραιότητα και θάρρος μπορεί να απαιτηθεί 
να αναφέρουμε ενδεχόμενες παρατυπίες. Εάν αντιληφθείτε μια κατάσταση που μπορεί να 
συνεπάγεται παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας της Ahold Delhaize ή της νομοθεσίας, 
κανονισμών ή πολιτικής ή εάν σας ζητηθεί ή δοθεί εντολή από τη διοίκηση ή από τον 
προϊστάμενό σας να κάνετε κάτι που παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο , τον κανονισμό, την 
εταιρική πολιτική ή τον Κώδικα, ενθαρρύνεστε να αναφέρετε την ενδεχόμενη παράβαση. 
 

2.  Σκοπός της παρούσας πολιτικής 
 
Η Πολιτική Speak Up της Ahold Delhaize εξηγεί πώς μπορεί κανείς να αναφέρει κάποια 
αντιδεοντολογική συμπεριφορά  ή οποιαδήποτε παράβαση των νόμων ή κανονισμών ή 
των εσωτερικών πολιτικών. Η παρούσα Πολιτική δεν αποσκοπεί να έρθει σε σύγκρουση με 
την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή νομοθεσία της ΕΕ. Στο βαθμό που 
ενδεχομένως υφίσταται τέτοια σύγκρουση, οι εθνικές ή Ευρωπαϊκές διατάξεις θα 
εφαρμόζονται. 
 

3.  Ποιος μπορεί να υποβάλει αναφορά;   
 
Η παρούσα πολιτική Speak Up ισχύει για όλους όσους εργάζονται στον  Όμιλο της Ahold 
Delhaize ή σε θυγατρικές του ή για λογαριασμό αυτών. Η διαδικασία υποβολής αναφορών 
είναι επίσης διαθέσιμη σε κάθε εξωτερικό/τρίτο πρόσωπο που επιθυμεί να αναφέρει 
κάποια ανησυχία σχετικά με πιθανά παραπτώματα εντός της Ahold Delhaize. 
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4.  Είδη παραπτωμάτων που καλύπτονται 
από την παρούσα πολιτική 
 
Η Γραμμή Speak Up  σας δίνει τη δυνατότητα να αναφέρετε παραβάσεις του Κώδικα 
Δεοντολογίας Ahold Delhaize ή παράβαση οποιαδήποτε άλλης πολιτικής ή οποιωνδήποτε 
έννομων υποχρεώσεων.  Παραδείγματα1 παραπτωμάτων που μπορούν να αναφέρονται 
περιλαμβάνουν: 
 

• Απάτη 
• Παραβάσεις νόμων και κανονισμών 
• Παράβαση νόμων και κανονισμών περί ανταγωνισμού 
• Σύγκρουση συμφερόντων 
• Δωροδοκία και διαφθορά 
• Ανεπαρκής ή ανακριβής αναφορά οικονομικών στοιχείων ή τήρηση αρχείων 
• Θέματα περιβάλλοντος, υγείας, ακεραιότητας και ασφάλειας προϊόντων 
• Συναλλαγές με αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών 
• Διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών και παραβάσεις των πολιτικών απορρήτου 

μας 
 
Η Γραμμή Αναφορών Speak Up δεν πρέπει να χρησιμοποιείται: 
 

• Με δόλο (καθώς αυτό μπορεί να επιφέρει πειθαρχικές κυρώσεις εις βάρος σας) 
• Για ζητήματα ή παράπονα που ενδεχομένως έχετε σχετικά με θέματα αρμοδιότητας 

της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων (π.χ. για τους όρους εργασίας σας ή ζητήματα 
που αφορούν την απόδοση),2 

• Για την επίλυση προσωπικών διαφορών 
• Για να απαγγείλετε κατηγορίες οι οποίες ξέρετε ότι είναι ψευδείς ή ότι δεν μπορούν 

να τεκμηριωθούν 
 

5.  Πότε να υποβάλω αναφορά 
 
Κάποιες φορές, για να κάνουμε το σωστό απαιτείται να αναφέρουμε κάποια παράβαση 
του νόμου ή των αρχών δεοντολογίας, ακόμη κι αν δεν εμπλεκόμαστε άμεσα στην 
περίσταση.   Αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε παράπτωμα ή αντιληφθείτε κάποια 
κατάσταση που ενδεχομένως αποτελεί παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας της Ahold 
Delhaize, οποιασδήποτε άλλης εταιρικής πολιτικής ή οποιωνδήποτε εννόμων απαιτήσεων, 
οφείλετε να αναφέρετε το ζήτημα.  Ενθαρρύνουμε τους Συνεργάτες να προβαίνουν σε 
                                                           
1 Επιπλέον στην Ολλανδία, παράλληλα με αυτά τα παραδείγματα, ισχύουν πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις βάσει της 
ολλανδικής νομοθεσίας ( “House of Whistleblowers”). Οι ισχύουσες διατάξεις περιγράφονται στο Παράρτημα 2 της 
παρούσας Πολιτικής. 
2 Για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, απευθυνθείτε πρώτα στον άμεσο προϊστάμενό σας 
ή/και σε εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων. 
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Αναφορά το συντομότερο δυνατόν, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπίζεται άμεσα, πριν 
κλιμακωθεί.    
 

6.  Πώς να υποβάλω αναφορά 
 
Η παρούσα Πολιτική σας δίνει τη δυνατότητα να αναφέρετε ζητήματα ή τυχόν ανησυχίες 
και να αναζητάτε καθοδήγηση αναφορικά με ερωτήματα συμμόρφωσης και δεοντολογίας.  
Αν γνωρίζετε οποιαδήποτε πιθανά ή πραγματικά παραπτώματα, σας παροτρύνουμε να 
απευθυνθείτε: 
 

• Στον προϊστάμενό σας  
• Σε εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων  
• Στον τοπικό εκπρόσωπο Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας ή 
• Στη Γραμμή Αναφορών (Speak Up Line)3 
 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, για να αναφέρετε κάτι που σας απασχολεί ή κάποιο 
παράπτωμα πρέπει πρώτα να επιλέξετε να απευθυνθείτε στον άμεσο προϊστάμενό σας.  Αν 
αυτό δεν είναι εφικτό ή δεν νιώθετε άνετα, μπορείτε να αναφέρετε το ζήτημα σε 
εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων (ειδικά για θέματα προσωπικού), στον 
τοπικό εκπρόσωπο Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας ή μέσω των διαθέσιμων διαύλων 
επικοινωνίας που περιγράφονται κατωτέρω. 
 
Υποβολή αναφοράς στην Γραμμή Αναφορών (Speak Up Line) 
Αν δε νιώθετε άνετα να συζητήσετε αυτό που σας απασχολεί με τον προϊστάμενό σας, με τη 
Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων ή με τον εκπρόσωπο Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Γραμμή Αναφορών Speak Up Line. Μέσω αυτής της 
γραμμής, μπορείτε να αναφέρετε τις ανησυχίες σας εμπιστευτικά.  Μπορείτε, αν θέλετε, να 
διατηρήσετε την ανωνυμία σας.   
 
Η Γραμμή Αναφορών Speak Up Line, την οποία διαχειρίζεται η Navex Global, ένας 
ανεξάρτητος πάροχος, είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε ημέρα και ώρα. Η Γραμμή Αναφορών 
Speak Up Line έχει τη δυνατότητα να δέχεται αναφορές στις γλώσσες που μιλούν οι 
συνεργάτες της Ahold Delhaize και των θυγατρικών της ανά τον κόσμο.   
 
Η Γραμμή Αναφορών Speak Up Line παρέχει δύο τρόπους αναφοράς κάποιου ζητήματος ή 
παραπτώματος: 
 

Μέσω διαδικτύου:  Για να καταχωρήσετε κάποιο ζήτημα ή παράπτωμα, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Γραμμής Αναφορών, όπως 
εμφαίνεται στο Παράρτημα 1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα. 

                                                           
3 Η Γραμμή Αναφορών Speak Up αναφέρεται ως Signaalijn στη γραμμή AHOU (Ολλανδία) και Fair Play line στην Albert 
(Τσεχία). 
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Τηλεφωνικά:  Για να αναφέρετε το ζήτημα ή το παράπτωμα τηλεφωνικά, 
παρακαλούμε καλέστε τη Γραμμή Αναφορών Speak Up Line της χώρας σας (χωρίς 
χρέωση). Ο εκπρόσωπος της Γραμμής Αναφορών θα σας καθοδηγήσει ώστε να 
αναφέρετε αυτό που σας απασχολεί.   
 

Παρακαλούμε βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για τη Γραμμή Αναφορών Speak Up Line  
στο Παράρτημα Ι. 
 
Αφού ολοκληρώσετε την αναφορά σας (στο διαδίκτυο ή τηλεφωνικά), θα λάβετε ένα 
μοναδικό αριθμό αναφοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον αριθμό για να 
ξανακαλέσετε ή να ξαναμπείτε στον ιστότοπο και να δείτε την πορεία της αναφοράς σας. 
Θα μπορείτε να δείτε αν το άτομο που ασχολείται με την αναφορά σας σάς έχει στείλει 
κάποια ενημέρωση ή σας θέτει περαιτέρω ερωτήσεις και θα έχετε επιπλέον τη δυνατότητα 
να δώσετε πρόσθετα στοιχεία. Ο αριθμός αναφοράς είναι ιδιαίτερα σημαντικός αν 
επιλέξετε να διατηρήσετε την ανωνυμία σας γιατί, σε αυτήν την περίπτωση, η αναφορά 
σας είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για 
περαιτέρω ερωτήσεις ή σχόλια. 
 
Όταν υποβάλετε μια αναφορά (αυτοπροσώπως, εγγράφως, μέσω διαδικτύου ή 
τηλεφωνικά), παρακαλούμε να δώσετε όσο τον δυνατόν πιο λεπτομερή στοιχεία, ώστε η 
Εταιρεία να μπορέσει να αξιολογήσει και να ερευνήσει το ζήτημα ή το παράπτωμα, όπως: 
 

• Τις γενικότερες πληροφορίες, το ιστορικό και την αιτία της ανησυχίας  
• Ονόματα, ημερομηνίες, τοποθεσίες και άλλα σχετικά στοιχεία 
• Τυχόν έγγραφα που μπορούν να στηρίξουν την αναφορά σας  
 

Παρότι έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ανώνυμη αναφορά, σας ενθαρρύνουμε να 
δηλώσετε τα στοιχεία σας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν χρειαστούν 
πρόσθετες πληροφορίες. Μια αναφορά μπορεί να ερευνηθεί μόνο αν περιέχει επαρκείς 
πληροφορίες και υπάρχει εύλογη πιθανότητα να βρεθούν πρόσθετα στοιχεία.   
 
Στην Ολλανδία, ισχύουν συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας. Αυτές οι 
νομικές υποχρεώσεις εξετάζονται περαιτέρω στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας πολιτικής. 
 
Τι να περιμένετε αφού υποβάλετε Αναφορά; 
Η Ahold Delhaize και οι θυγατρικές της εξετάζουν με σοβαρότητα κάθε αναφορά πιθανού 
παραπτώματος. Όταν υποβάλετε αναφορά, αυτή θα αξιολογείται σε ένα πρώτο στάδιο 
από την Ομάδα Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας ή από τον τοπικό εκπρόσωπο στον οποίο 
έχει ανατεθεί να ελέγχει τις αναφορές αυτές. Στην περίπτωση που θα χρειαστεί περαιτέρω 
έρευνα, η αναφορά θα ανατεθεί σε αρμόδιο για την διερεύνηση και παρακολούθησης της 
υπόθεσης. Κατά μέσο όρο, η διευθέτηση των ζητημάτων ολοκληρώνεται εντός 30 
εργάσιμων ημερών.   
 
Η έρευνα για κάθε ζήτημα ή παράπτωμα θα γίνεται με τρόπο ανεξάρτητο, δίκαιο και 
αμερόληπτο, με σεβασμό προς όλους τους εμπλεκόμενους και σύμφωνα με τους σχετικούς 
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νόμους και τις αρχές της Εταιρείας. Τα στοιχεία της αναφοράς, η ταυτότητά σας και η 
ταυτότητα οποιουδήποτε άλλου αναφέρεται σε αυτήν είναι εμπιστευτικά καθ' όλη τη 
διάρκεια της έρευνας αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της και δύνανται να κοινοποιούνται 
μόνο σε όσους και όταν αυτό είναι απαραίτητο. 
 
Τι να κάνω αν θεωρώ ότι η αναφορά μου δεν έχει τη δέουσα αντιμετώπιση; 
Αν πιστεύετε ότι η αναφορά σας δεν αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, 
παρακαλούμε να το αναφέρετε  απευθείας στον  Ahold Delhaize Vice President of Global 
Compliance & Ethics. 
 
Εμπιστευτικότητα και Ιδιωτικότητα  
Όλες οι αναφορές ή οι ισχυρισμοί περί παραπτωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των 
υποψιών για παραβάσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα 2 που καταγγέλλονται 
στην Ολλανδία) και οι αναφορές που αφορούν ζητήματα Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας 
είναι εμπιστευτικά. 
 
Η Εταιρεία μας έχει δεσμευτεί να προστατεύει το απόρρητο της ταυτότητας όλων των 
εμπλεκομένων. Θα  αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων. Τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα λαμβάνονται στο πλαίσιο 
της παρούσας Πολιτικής, θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται 
σε αυτήν ή για λόγους συμμόρφωσης με το νόμο ή προστασίας δημοσίου συμφέροντος. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, 
απευθυνθείτε στον τοπικό εκπρόσωπο του Τμήματος Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας.   
 
Απαγόρευση Αντιποίνων 
Όποιος αναφέρει, καλή τη πίστει, ζητήματα ή ανησυχίες του, θα προστατεύεται από τυχόν 
αντίποινα για τις αναφορές αυτές. Οποιαδήποτε μορφή αντιποίνων αποτελεί σοβαρή 
παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας της Ahold Delhaize και μπορεί να οδηγήσει σε 
πειθαρχικές κυρώσεις, ακόμα και σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Τα αντίποινα 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, παρενόχληση, απόλυση ή άλλα είδη διακρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μεταβολων στην αμοιβή ή στους όρους εργασίας. 
Ταυτόχρονα, ένας Συνεργάτης που συνειδητά ή από αμέλεια κάνει δηλώσεις ή προβαίνει 
σε ισχυρισμούς που δεν είναι καλόπιστοι ενδέχεται να υποστεί κυρώσεις. Οποιοσδήποτε 
εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα σε αντίποινα ή προτρέπει τους άλλους να εμπλακούν 
ενδέχεται επίσης να υποστεί κυρώσεις.   
 

7.  Επιπλέον Πληροφορίες 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική, τη Γραμμή Αναφορών 
Speak Up Line, ή τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ahold Delhaize, παρακαλώ όπως 
επικοινωνήσετε με την ομάδα Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: ethics@aholddelhaize.com
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Annex I:  Speak Up Line Contact Information  
 

Ahold Delhaize GSO 
0800-020-1006 
aholddelhaize.ethicspoint.com 

bol.com 
0800-020-1006 
bol.ethicspoint.com 

Ahold Delhaize Switzerland 
0800-561-163 
aholddelhaize.ethicspoint.com 

Delhaize Belgium 
0800-81432 
delhaizebelgium.ethicspoint.com 

Albert Czech Republic 
800-142-643 
albert.ethicspoint.com 

Delhaize Luxembourg 
800-85215 
delhaizeluxembourg.ethicspoint.com 

Albert Heijn 
0800-020-1006 
albertheijn.ethicspoint.com 

Delhaize Serbia 
0800-191-076 
delhaizeserbia.ethicspoint.com 

Albert Heijn Belgium 
0800-81432 
albertheijn.ethicspoint.com 

Mega Image 
0800-40-0942 
megaimage.ethicspoint.com 

Alfa Beta 
00-800-11-003-6689 
alfabeta.ethicspoint.com 

Super Indo 
Dial: 001-801-10 
Then when prompted, dial: 888-866-9203 
superindo.ethicspoint.com 

 
 

AD USA Distribution 
888-866-9203 
adusadist.ethicspoint.com 

Giant / Martin’s  
888-866-9203 
giantmartins.ethicspoint.com 

AD USA Transportation 
888-866-9203 
adusatrans.ethicspoint.com 

Hannaford  
888-866-9203 
hannaford.ethicspoint.com 

Ahold Delhaize USA  
888-866-9203 
adusa.ethicspoint.com 

Peapod  
888-866-9203 
peapod.ethicspoint.com 

Ahold Delhaize USA Corporate Support 
888-866-9203 
aholddelhaizeusa.ethicspoint.com 

Peapod Digital Labs (PDL) 
888-866-9203 
pdl.ethicspoint.com 

Food Lion  
888-866-9203 
foodlion.ethicspoint.com 

Retail Business Services  
888-866-9203 
retailbusinessservices.ethicspoint.com 

Giant Food   
888-866-9203 
giantfood.ethicspoint.com 

Stop & Shop  
888-866-9203 
stopandshop.ethicspoint.com 

 
 

http://www.delhaizebelgium.ethicspoint.com/
http://www.delhaizebelgium.ethicspoint.com/
http://www.delhaizebelgium.ethicspoint.com/
http://www.delhaizeserbia.ethicspoint.com/
http://www.megaimage.ethicspoint.com/
http://www.alfabeta.ethicspoint.com/
http://www.superindo.ethicspoint.com/
http://www.delhaizeamerica.ethicspoint.com/
http://www.aholdcheckinline.com/
http://www.delhaizeamerica.ethicspoint.com/
http://www.hannaford.ethicspoint.com/
http://www.aholdcheckinline.com/
http://aholddelhaizeusa.ethicspoint.com/
http://www.aholdcheckinline.com/
http://www.foodlion.ethicspoint.com/
http://www.aholdcheckinline.com/
http://www.stopandshop.ethicspoint.com/
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Παράρτημα ΙΙ Πρόσθετοι Κανόνες για την 
Ολλανδία 
 
Στην Ολλανδία, οι διαδικασίες που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική ισχύουν για την 
υποβολή αναφοράς στην περίπτωση υποψίας παραπτώματος, εφόσον (1) η υποψία έχει 
εύλογη βάση και (2) διακυβεύεται το δημόσιο συμφέρον από (i) παραβίαση του νόμου, (ii) 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, (iii) κίνδυνο για την ασφάλεια ατόμων, (iii) απειλή για το 
περιβάλλον, (iv) απειλή για την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου τομέα ή (v) εγχείρημα 
που προκύπτει ως συνέπεια αθέμιτης πράξης ή παράλειψης. 
 
Ειδικοί κανόνες για υποβολή αναφοράς εκτός εταιρείας σε περίπτωση υποψίας 
παραπτώματος 
 
Αφού υποβάλει αναφορά για παράπτωμα, ο καταγγέλλων μπορεί επίσης να υποβάλει 
καταγγελία στις αρμόδιες αρχές εάν : 

α) ο καταγγέλλων δεν συμφωνεί με τη θέση της Εταιρείας  και θεωρεί ότι οι υποψίες 
κακώς δεν εξετάστηκαν περαιτέρω 

β) o καταγγέλλων δεν έλαβε το πόρισμα εντός της περιόδου                                                              
 
Τέτοιες καταγγελίες θα γίνονται δεκτές μόνο εάν το ζήτημα υποβλήθηκε στην Εταιρεία 
εγκαίρως και διευθετήθηκε επαρκώς σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία υποβολής 
αναφορών της εταιρείας, όπως η παρούσα Πολιτική, εκτός αν δεν είναι ευλόγως εφικτό να 
υποβάλετε πρώτα εσωτερική καταγγελία ή αν η Ahold Delhaize δεν ερεύνησε επαρκώς την 
καταγγελία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους εκπροσώπους 
Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας μέσω του ενδοδικτύου (intranet) Συμμόρφωσης & 
Δεοντολογίας ή στο https://www.adviespuntklokkenluiders.nl. 
 
Καταγγελία εκτός εταιρείας μπορεί να υποβληθεί προς την εξωτερική αρχή που είναι η 
πλέον αρμόδια, κατά την εύλογη κρίση σας. Παραδείγματα εξωτερικών αρχών 
περιλαμβάνουν:  

α) αρχή που ειδικεύεται στη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων 
β) αρχή επιφορτισμένη με την επίβλεψη της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία                                                                                                          
γ) άλλος εξουσιοδοτημένος οργανισμός στον οποίο μπορεί να καταγγελθεί η υποψία 
παραπτώματος, συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος του Φορέα για υποβολή 
Καταγγελιών. 

 
Οι συνεργάτες που υποψιάζονται την ύπαρξη παραπτώματος εντός της εταιρείας μπορούν 
να το αναφέρουν σε κάθε προϊστάμενο της εταιρείας που βρίσκεται σε υψηλότερη θέση 
από τον καταγγέλλοντα. Αν στο ζήτημα ή στο παράπτωμα εμπλέκεται ο ίδιος ο 
προϊστάμενος, ο συνεργάτης μπορεί να αναφέρει το ζήτημα ή το παράπτωμα στο 
υψηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας της εταιρείας ή στον εκπρόσωπο Συμμόρφωσης & 
Δεοντολογίας. 
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Εντός 30 ημερών από την αναφορά, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει γραπτώς για τη θέση 
της επί της ουσίας της αναφοράς. 
 
Αν είναι σαφές ότι δεν γίνεται να ανακοινωθεί πόρισμα εντός της προθεσμίας, θα 
ενημερωθείτε σχετικά. Σε αυτήν την περίπτωση, θα αναφέρεται  μια χρονική εκτίμηση του 
πότε ο καταγγέλλων μπορεί να περιμένει απάντηση. Αν το συνολικό διάστημα υπερβαίνει 
τις δώδεκα εβδομάδες, θα εξηγείται και ο λόγος που χρειάζεται μεγαλύτερο διάστημα. 
 
Εμπιστευτικές και ανώνυμες καταγγελίες     
Τα στοιχεία σας θα κοινοποιούνται μόνο με τη συναίνεσή σας και σε περιορισμένο αριθμό 
ατόμων που εμπλέκονται στο χειρισμό της καταγγελίας σας, μόνο αν είναι ανάγκη να τα 
γνωρίζουν και υπό πλήρη εμπιστευτικότητα. 
 
Τα άτομα που χειρίζονται την καταγγελία σας θα γνωστοποιήσουν την ταυτότητά σας 
μόνο αφού λάβουν τη συναίνεσή σας εγγράφως και θα σέβονται την εμπιστευτικότητα 
οποιωνδήποτε πληροφοριών αφορούν την καταγγελία. Οι πληροφορίες θα 
γνωστοποιούνται πέρα από αυτήν τη μικρή ομάδα ατόμων, μόνο αν μας το επιβάλλει ο 
νόμος. 
 
Κατ' αρχήν, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε το εμπλεκόμενο άτομο ή τα 
εμπλεκόμενα άτομα ότι έχει υποβληθεί καταγγελία εις βάρους του(ς), αλλά η ταυτότητά 
σας δεν θα ανακοινωθεί. 
 
Χωρίς αντίποινα 
Σύμφωνα με το άρθρο 7:658C του Ολλανδικού Αστικού Κώδικα, δεν θα ανεχτούμε 
οποιαδήποτε μορφή αντιποίνων εις βάρος σας αν καταγγείλετε κάποιο παράπτωμα ή 
κάποια παρατυπία. Αν έχετε καταγγείλει κάποιο παράπτωμα ή κάποια παρατυπία καλή τη 
πίστει και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, δεν θα υποστείτε δυσμενείς συνέπειες. 


