
Κωδικας 
  Δεοντολογιας Της ICL

Pursuing Excellence With Integrity
Rev. 04/2017



Από τη Διοίκηση 
  της ICL 



Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
παρουσιάσουμε την πιο πρόσφατη έκδοση 
του Kώδικα Δεοντολογίας της ICL. Ο 
Κώδικας περιλαμβάνει τις βασικές αξίες 
της ICL καθώς και οδηγίες δεοντολογικής 
συμπεριφοράς που θα πρέπει να διέπουν 
τους διευθυντές και τους υπαλλήλους μας.

Πρόκειται για πολύ σημαντικό έγγραφο, 
καθώς η εταιρική κουλτούρα της ICL 
στηρίζεται στις εν λόγω αξίες. Στις αξίες 
αυτές περιλαμβάνονται η διεξαγωγή των 
επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων 
με αμερόληπτο τρόπο και διαφάνεια, η 
ανάληψη ευθύνης για τις ενέργειές μας, η 
προσπάθεια μας για διάκριση και συνεχή 
βελτίωση, ο σεβασμός προς τους άλλους 
και ο ενστερνισμός της ποικιλομορφίας, 
καθώς και η σταθερή δέσμευσή μας στην 
ασφάλεια, στο περιβάλλον και στην 
ποιότητα ζωής των κοινοτήτων στις οποίες 
δραστηριοποιούμαστε.

Οι αξίες αυτές, μαζί με τη δέσμευσή μας 
για συμμόρφωση με όλους τους νόμους, 
τους κανονισμούς, τα προγράμματα και 
τις διαδικασίες συμμόρφωσης, δεν είναι 
μόνο ζωτικής σημασίας για τη συνεχιζόμενη 
ανάπτυξη και επιτυχία μας, αλλά συνιστούν 
και έναν ενιαίο κώδικα συμπεριφοράς 
για τους υπαλλήλους μας που ζουν 
και εργάζονται σε ποικίλα πολιτισμικά 
περιβάλλοντα ανά τον κόσμο.

Προκειμένου να παράσχουμε γερά θεμέλια 
για την εν λόγω κουλτούρα και αξίες, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ICL υιοθέτησε 
το 2005 έναν Κώδικα Δεοντολογίας ώστε 
να καθοριστούν οι κατάλληλοι κανόνες 
συμπεριφοράς για την Εταιρεία. Καθώς 
ο Κώδικας πρόκειται για ένα “ζωντανό” 
έγγραφο, επιζητούμε τη διαρκή βελτίωσή 
του ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι 
παραμένει σχετικός. Συνεπώς, κατά τη 
διάρκεια των λίγων τελευταίων μηνών, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ICL επανεξέτασε 
και αναθεώρησε τον Κώδικα Δεοντολογίας 

προκειμένου να βεβαιωθεί ότι απευθύνεται 
στα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε 
καθημερινά κατά τη διεξαγωγή των 
επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Ένας Κώδικας Δεοντολογίας αποδεικνύεται 
ευεργετικός μόνο εάν χρησιμοποιείται. 
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, 
προσπαθούμε να ενσωματώσουμε και να 
εφαρμόσουμε τις αξίες και τις αρχές που 
περιγράφονται σε αυτόν σε μια συνεχή 
βάση μέσω καθοδήγησης, προγραμμάτων 
εκπαίδευσης, δημοσιευμένου υλικού, 
ενσωμάτωσης με άλλες εταιρικές 
δραστηριότητες και ελεγκτικών μηχανισμών. 
Επιπλέον, σε ορισμένες από τις χώρες στις 
οποίες δραστηριοποιούμαστε, έχουμε 
εγκαταστήσει επιτροπές δεοντολογίας, 
υπεύθυνες για την εφαρμογή του Κώδικα, 
μεταξύ άλλων μέσω του καθορισμού 
εσωτερικών διαδικασιών και της συζήτησης 
ηθικών διλημμάτων που προκύπτουν από 
τους εργαζομένους.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας, ποτέ 
δεν διστάσαμε στις προσπάθειές μας για 
την τήρηση και την προώθηση των κύριων 
αξιών μας. Καθημερινά, η διεύθυνση και οι 
εργαζόμενοί μας αναλαμβάνουν τη λήψη 
αποφάσεων που ενέχουν ηθικές επιπτώσεις. 
Πιστεύουμε ακράδαντα πως ο παρών 
αναθεωρημένος Κώδικας θα χρησιμεύσει ως 
ένα ακόμη αποτελεσματικότερο εργαλείο 
που θα μας βοηθήσει κατά τη λήψη των 
σωστών αποφάσεων, τη διεξαγωγή των 
επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων 
με αμερόληπτο τρόπο και διαφάνεια, 
την τήρηση του νόμου και τη δημιουργία 
αμοιβαίου σεβασμού.

Με εκτίμηση,
η Διοίκηση της ICL

Αγαπητοί Υπάλληλοι , 
Διευθυντές Και Μέλη Του Δ.Σ. Της ICL,
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Τηρείτε Τους Νόμους, 
Κανονισμούς, 
Επαγγελματικούς 
Κανόνες, Διαδικασίες Και 
Προγράμματα Συμμόρφωσης
Όλοι οι υπάλληλοι, τα στελέχη και τα μέλη 
του Δ.Σ. της ICL έχουν την υποχρέωση 
να συμμορφώνονται σε κάθε στιγμή και 
αναμφισβήτητα με τις απαιτήσεις όλων των 
ισχυόντων νόμων, κανονισμών, επαγγελματικών 
κανόνων, τις διαδικασίες και τα προγράμματα 
συμμόρφωσης της ICL που ισχύουν στην 
περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται στην 
ICL. Δεν απαιτείται ποτέ από κανέναν υπάλληλο, 
στα πλαίσια των καθηκόντων του/της στην ICL, 
να παραβεί οποιεσδήποτε νομικές απαιτήσεις 
ή επαγγελματικούς κανόνες που ισχύουν για 
αυτόν/αυτήν. Μην ξεχνάτε – η τήρηση των 
νόμων και του Κώδικα Δεοντολογίας εξυπηρετεί 
πάντα τα συμφέροντα της ICL και των 
υπαλλήλων της με τον πλέον ευνοϊκό τρόπο.

Οι Αξιες  
   Μας



Αμεροληψία 
Επιχειρήσεων
 Τηρούμε ευθύτητα, ειλικρίνεια, διαφάνεια 
και αμεροληψία σε όλες τις επιχειρηματικές 
μας συναλλαγές.

Ευθύνη 
Αναλαμβάνουμε πλήρη ευθύνη για τις 
ενέργειες και την απόδοσή μας και για 
την ικανοποίηση των προσδοκιών όσων 
συνεργάζονται μαζί μας. 

Αριστεία Και Συνεχής 
Βελτίωση 
Προσπαθούμε πάντα να κάνουμε το 
καλύτερο. Ενθαρρύνουμε οποιονδήποτε 
εργάζεται μαζί μας –τους υπαλλήλους, 
πελάτες, προμηθευτές, επιχειρηματικούς 
συνεργάτες μας– να έχουν άριστες 
επιδόσεις. Διασφαλίζουμε ότι οι διαδικασίες 
μας και η παράδοση υπηρεσιών είναι της 
υψηλότερης δυνατής ποιότητας στην 
εργασία μας. Είμαστε απαιτητικοί από 
εμάς τους ίδιους και από άλλους και 
παραμένουμε ανοικτοί σε εποικοδομητικές 
κριτικές και υποδείξεις για βελτίωση. 

Σεβασμός Προς Τους 
Άλλους 
Αντιμετωπίζουμε κάθε άτομο με ευγένεια 
και σεβασμό, εκτιμούμε τις διαφορετικές 
απόψεις, αγκαλιάζουμε την ποικιλομορφία 

και δίνουμε στους άλλους περιθώρια να 
εκφραστούν, νοιαζόμαστε για την ευζωία 
των άλλων ανθρώπων και σεβόμαστε την 
ανάγκη τους για ζωή εκτός της εργασίας.

Δέσμευση Στην Ασφάλεια
 Η ICL είναι αφοσιωμένη στην προστασία 
της υγείας και ασφάλειας όλων των 
ανθρώπων που διαδραματίζουν ένα ρόλο 
στις επιχειρήσεις μας ή ζουν στις κοινότητες 
στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Δεν 
θα είμαστε ικανοποιημένοι έως ότου 
πετύχουμε την εξάλειψη όλων των 
τραυματισμών, των επαγγελματικών 
ασθενειών και των μη ασφαλών συνθηκών.

Δέσμευση Στο 
Περιβάλλον
 Όπου κι αν δραστηριοποιούμαστε, 
θα διεξάγουμε τις επιχειρήσεις μας 
με σεβασμό και φροντίδα τόσο για το 
τοπικό όσο και το παγκόσμιο περιβάλλον 
και θα διαχειριζόμαστε συστηματικά 
τους κινδύνους για την καθοδήγηση 
βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης. 
Δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι έως ότου 
πετύχουμε την εξάλειψη περιστατικών 
που προκαλούν ζημιά στο περιβάλλον από 
τις δραστηριότητές μας. Επιδιώκουμε τη 
συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντολογικής 
απόδοσης των προϊόντων και των 
επιχειρήσεών μας.
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Τι Ειναι Ενας
  Κωδικας
      Δεοντολογιας; 



Η δεοντολογία αναφέρεται στις αρχές που 
μας κατευθύνουν να αναρωτηθούμε ποιος 
είναι ο κατάλληλος και σωστός τρόπος 
να ενεργούμε όταν αντιμετωπίζουμε ένα 
δίλημμα ή μια κατάσταση για την οποία δεν 
υπάρχουν κανόνες ή οδηγίες.  

Ο Κώδικας Δεοντολογίας μιας εταιρείας είναι 
ένα έγγραφο που εκφράζει τις βασικές αξίες 
της εταιρείας και καθιερώνει οδηγίες για τη 
δεοντολογική και κατάλληλη συμπεριφορά 
των υπαλλήλων της εταιρείας, σε όλες τις 
βαθμίδες και θέσεις.

Κάθε μέρα, απαιτείται από κάθε έναν 
μας να λαμβάνει αποφάσεις που έχουν 
δεοντολογικές επιπλοκές. Ο Κώδικας 
Δεοντολογίας έχει σκοπό να μας καθοδηγεί 
όταν αντιμετωπίζουμε δεοντολογικά 
διλήμματα και να μας βοηθήσει να 
λάβουμε τις σωστές αποφάσεις που 
αντιπροσωπεύουν τις αξίες της ICL και 
μας ευθυγραμμίζουν σε όλο το φάσμα της 
Εταιρείας.

Όλοι μας – υπάλληλοι, μέλη της διεύθυνσης 
και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ICL, έχουμε την υποχρέωση να ενεργούμε 
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της 
ICL, σχετικά με κάθε μία από τις αποφάσεις 
μας εντός της Εταιρείας.  
Ο Κώδικας θα επιβάλλεται αυστηρά και οι 
παραβάσεις θα αντιμετωπίζονται άμεσα. 

Οι παρακάτω παράγραφοι απεικονίζουν τις 
αξίες και τις αρχές της ICL και τον τρόπο 
με τον οποίο τις εφαρμόζουμε στους 
διάφορους τομείς των δραστηριοτήτων της 
ICL και διαιρούνται σε πέντε κεφάλαια: Η 
ICL και οι υπάλληλοί της – αναφέρεται στη 
σχέση και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας με 
τους υπαλλήλους της. Κατάλληλη χρήση 
και διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων 
της Εταιρείας. Διεξαγωγή επιχειρήσεων με 
ειλικρίνεια και ακεραιότητα – αναφορά 
στις σχέσεις μας με διάφορες εξωτερικές 
οντότητες. Η δέσμευσή μας στην προστασία 
του περιβάλλοντος και η δέσμευσή μας στις 
κοινότητες στις οποίες λειτουργούμε.
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Περιληψη
  Περιεχομενου
     Του Κωδικα
         Δεοντολογιας



Η ICL Και Οι Υπάλληλοί Της
 Δικαιώματα υπαλλήλων
 Υγεία και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον
 Αποτροπή διακρίσεων και παρενοχλήσεων
 Σεβασμός προς τους άλλους
 Ιδιωτικό απόρρητο υπαλλήλων
 Εργασία σύμφωνα με τα προγράμματα και τις διαδικασίες συμμόρφωσης
 Αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων

Κατάλληλη Χρήση Και Διατήρηση Των Περιουσιακών 
Στοιχείων Της Εταιρείας

 Προστασία των περιουσιακών στοιχείων της ICL
 Προστασία της εμπιστευτικότητας της ICL 

Διεξάγουμε Τις Επιχειρήσεις Μας Με Ειλικρίνεια Και 
Ακεραιότητα

 Η ICL και οι πελάτες, προμηθευτές και επιχειρηματικοί συνεργάτες της
 Συμβασιούχοι υπάλληλοι
 Ανταγωνισμός στον επιχειρηματικό τομέα
 Αναφορά και συνεργασία με τις κρατικές αρχές
 Δωροδοκίες και διαφθορά

Δέσμευση Στην Προστασία Του Περιβάλλοντος

Δέσμευση Στις Κοινότητες Στις Οποίες Λειτουργούμε 
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Η ICL Και Οι
   Υπαλληλοι Της 





Η επιτυχία της ICL οφείλεται στις ικανότητες, 
την επιμέλεια και την αφοσίωση των 
υπαλλήλων της. Εκτιμούμε τους ανθρώπους 
μας ως το πιο σημαντικό περιουσιακό 
στοιχείο της ICL.  

Δικαιωματα Υπαλληλων
Μια θεμελιώδης προϋπόθεση για τη 
συνεχόμενη ανάπτυξη και πρόοδο είναι ο 
σεβασμός και η εκτίμηση των δικαιωμάτων 
των υπαλλήλων μας.  

Υγεια Και Ασφαλεια Στο 
Εργασιακο Περιβαλλον
Η ζωή και η υγεία ενός ατόμου έχουν 
κορυφαία αξία και είμαστε αφοσιωμένοι, 
ανεπιφύλακτα, σε αυτήν την αρχή. Η ICL 
δεσμεύεται για την παροχή ενός υγιούς και 
ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για 
τους υπαλλήλους της. Σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς 
σχετικά με θέματα ασφαλείας. 

Πρέπει να εκτελούμε τις εργασίες μας 
προσεκτικά, επειδή τίποτε δεν δικαιολογεί 
την διακινδύνευση της ζωής οποιουδήποτε 
υπαλλήλου μας. Οι παραβάσεις των 

Η ICL είναι αφοσιωμένη στην 
παροχή ενός ασφαλούς και υγιούς 
περιβάλλοντος εργασίας για όλους 
τους ανθρώπους που συμμετέχουν 
στις επιχειρήσεις μας. Σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να κάνουμε 
συμβιβασμούς σχετικά με θέματα 
ασφαλείας. 

διαδικασιών ασφαλείας μας θέτουν όλους 
σε κίνδυνο.

Αποτροπη Διακρισεων Και 
Παρενοχλησεων
Είμαστε αφοσιωμένοι στο σεβασμό και 
την προστασία των νομικά κατοχυρωμένων 
ανθρώπινων δικαιωμάτων όπου κι 
αν λειτουργούμε.

Οι διακρίσεις ή παρενοχλήσεις σε 
οποιαδήποτε μορφή δεν θα γίνουν ανεκτές. 
Όχι μόνο απαγορεύεται από το νόμο, αλλά 
και αντικρούει τον τύπο του εργασιακού 
περιβάλλοντος που προσπαθούμε να 
δημιουργήσουμε στην ICL. 

Συνεπώς εμείς, οι υπάλληλοι, τα στελέχη και 
τα μέλη του Δ.Σ. της ICL, δεν θα επιδείξουμε 
καμία ανοχή για οποιαδήποτε διάκριση 
και παρενόχληση σε οποιαδήποτε μορφή, 
μέσω ενεργειών ή λέξεων, σε οποιεσδήποτε 
περιστάσεις.

Περαιτέρω, η ICL υποστηρίζει την παροχή 
ισότιμων ευκαιριών απασχόλησης σε 
όλους τους υπαλλήλους και υποψήφιους 
υπαλλήλους, χωρίς διαχωρισμούς ή 
διακρίσεις. 
Συνεπώς εμείς, οι υπάλληλοι, τα στελέχη και 
τα μέλη του Δ.Σ. της ICL θα αποφεύγουμε 
και θα αντικρούουμε διακρίσεις 
οποιουδήποτε είδους, κατά οποιουδήποτε 
ατόμου, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
διακρίσεις βάσει θρησκείας, φυλής, εθνικής 
καταγωγής, εθνότητας, φύλου, σεξουαλικών 
προτιμήσεων, ηλικίας, αλλαγής φύλου ή 
αναπηρίας.
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Ερ.: Υπάρχει ένας υπάλληλος στην ομάδα μας, ο οποίος υποφέρει από 
διαταραχή ομιλίας και η ομιλία του ακούγεται αστεία. Ορισμένα από τα άτομα 
στην ομάδα τον πειράζουν και κοροϊδεύουν. Δεν θέλω να αρχίσω πόλεμο 
εναντίον τους, αλλά νιώθω άσχημα για ό,τι γίνεται. Τι πρέπει να κάνω;

Aπ: Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθορίζει: ״Εμείς, οι υπάλληλοι, τα 
στελέχη και τα μέλη του Δ.Σ. της ICL, δεν θα επιδείξουμε καμία ανοχή 
για οποιαδήποτε διάκριση και παρενόχληση σε οποιαδήποτε μορφή, 
μέσω ενεργειών ή λέξεων, σε οποιεσδήποτε περιστάσεις.״  Συνεπώς, δεν 
πρέπει να παραμένετε σιωπηλοί όταν υφίστανται τέτοιες παρενοχλήσεις. Εάν 
είναι δυνατόν, κάντε ότι μπορείτε για να προστατεύσετε το νέο υπάλληλο και 
βεβαιωθείτε ότι θα αναφέρετε το περιστατικό στον άμεσο διευθυντή σας, ένα 
μέλος του Τμήματος Προσωπικού, τον Αρμόδιο Συμμόρφωσης ή την Επιτροπή 
Δεοντολογίας, εάν υπάρχει στον οργανισμό σας.

Υλοποίηση Του Κώδικα Στην Πράξη...

Υλοποίηση Του Κώδικα Στην Πράξη...

Ερ.: OΈνας από τους εργολάβους μας με προσκάλεσε σε ένα πάρτι το 
οποίο οργάνωσε. Θα πρέπει να παρευρεθώ;   

Aπ:  Όσον αφορά στα δώρα και τις προσωπικές φιλοφρονήσεις 
όπως η εκδήλωση που περιγράφηκε, πρέπει να συμμορφώνεστε με την 
εταιρική πολιτική για αυτό το θέμα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες, 
συμβουλευτείτε τον άμεσο διευθυντή σας, ένα μέλος του Τμήματος 
Προσωπικού, τον Αρμόδιο Συμμόρφωσης ή την Επιτροπή Δεοντολογίας, εάν 
υπάρχει στον οργανισμό σας.

Η ICL υποστηρίζει την παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης σε όλους τους 
υπαλλήλους και υποψήφιους υπαλλήλους, χωρίς διαχωρισμούς ή διακρίσεις.

13



Σεβασμος Προς Τους 
Αλλους
Εμείς, οι υπάλληλοι και τα στελέχη της ICL 
θα σεβόμαστε τους συναδέλφους μας και 
θα αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλο με 
ευγένεια και εντιμότητα.  

Ιδιωτικο Απορρητο 
Υπαλληλων
Σεβόμαστε το ιδιωτικό απόρρητο 
των υπαλλήλων μας και συνεπώς δεν 
γνωστοποιούμε σε οποιοδήποτε μη 
εξουσιοδοτημένο μέρος οποιεσδήποτε 
πληροφορίες που μπορεί να παραβιάζουν 
το ιδιωτικό απόρρητο οποιουδήποτε άλλου 
ατόμου.

Εργασια Συμφωνα 
Με Τα Προγραμματα 
Και Τις Διαδικασιες 
Συμμορφωσης Της ICL
Η ICL έχει διάφορα εσωτερικά προγράμματα 
συμμόρφωσης. Αυτά τα προγράμματα 
έχουν σκοπό τη διευκρίνιση των 
νομικών διατάξεων και διαδικασιών και 
την καθιέρωση ενός μηχανισμού για τη 
διασφάλιση της τήρησής τους. Η τήρηση 
αυτών των προγραμμάτων και διαδικασιών 
απαιτείται όχι μόνο στα πλαίσια της 
απασχόλησής σας στην ICL, αλλά αποτελεί 
και τη βάση για τη συνεχιζόμενη αριστεία 
και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, 
ανάπτυξη και πρόοδο.

Αποφυγη Συγκρουσεων 
Συμφεροντων
Πρέπει να αποφεύγουμε τις συγκρούσεις 
συμφερόντων μεταξύ των εργασιακών μας 
ρόλων στην ICL και των προσωπικών μας 
συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
παρακάτω:

 Δεν θα ζητήσουμε, αποδεχτούμε, 
προσφέρουμε ή παρέχουμε 
οποιοδήποτε δώρο, προσωπικό 
όφελος ή φιλοφρόνηση από ή προς 
τους πελάτες, προμηθευτές, πωλητές 
ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που έχει 
οποιαδήποτε σχέση με την ICL, εκτός 
από τις περιπτώσεις που προβλέπεται 
διαφορετικά στη σχετική διαδικασία της 
Εταιρείας.

 Θα αποφεύγουμε την παροχή 
οποιασδήποτε φιλοφρόνησης σε έναν 
υπάλληλο, ένα στέλεχος ή ένα μέλος 
του Δ.Σ. της Εταιρείας, ή σε συγγενή του, 
εκτός από προσωπικά δώρα εύλογης 
και τυπικής αξίας σε προσωπικές 
ή οικογενειακές εκδηλώσεις, όπως 
προβλέπεται στη σχετική διαδικασία της 
Εταιρείας.

 Κανένας υπάλληλος, μέλος του 
Δ.Σ. ή στέλεχος δεν επιτρέπεται 
να ανταγωνίζεται την Εταιρεία. Ο 
ανταγωνισμός με την Εταιρεία μπορεί 
να αφορά σε δραστηριότητες στον ίδιο 
επιχειρηματικό τομέα με την Εταιρεία 
ή οποιαδήποτε κατάσταση κατά την 
οποία ο υπάλληλος, το στέλεχος ή το 
μέλος του Δ.Σ. στερεί από την Εταιρεία 
μια ευκαιρία για πωλήσεις ή αγορές 
περιουσιακών στοιχείων, προϊόντων, 
υπηρεσιών ή άλλων συμφερόντων.
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 Δεν εκμεταλλευόμαστε, για προσωπικό όφελος, οποιεσδήποτε επιχειρηματικές ευκαιρίες 
που αντιλαμβανόμαστε στα πλαίσια της απασχόλησής μας ως υπάλληλοι, στελέχη ή μέλη 
του Δ.Σ. της ICL.  

Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, πραγματικής ή ενδεχόμενης, πρέπει να 
αναφέρετε το θέμα στον άμεσο διευθυντή σας, ένα μέλος του Τμήματος Προσωπικού, 
τον Αρμόδιο Συμμόρφωσης ή την Επιτροπή Δεοντολογίας, εάν υπάρχει στον οργανισμό 
σας, για περαιτέρω οδηγίες.

Ερ.: Ένας από τους εργολάβους μας, με προσκάλεσε στο γάμο του γιου του. 
Θα πρέπει να παρευρεθώ;   

Aπ: Οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και των εργολάβων 
με τους οποίους συνεργάζονται είναι κάτι φυσιολογικό, το οποίο η εταιρεία 
βλέπει θετικά. Ωστόσο, για την αποτροπή της υπόνοιας ακατάλληλης 
συμπεριφοράς, πρέπει να συμμορφωθείτε με την εταιρική πολιτική, όσον 
αφορά στο δώρο που θα προσφέρετε στην εκδήλωση. Εάν έχετε οποιεσδήποτε 
αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον άμεσο διευθυντή σας, ένα μέλος του Τμήματος 
Προσωπικού, τον Αρμόδιο Συμμόρφωσης ή την Επιτροπή Δεοντολογίας, εάν 
υπάρχει στον οργανισμό σας.

Υλοποίηση Του Κώδικα Στην Πράξη...

Ερ.: Στα πλαίσια της εργασίας μου στην ICL, έχω μια σχέση με προμηθευτές 
της εταιρείας. Θα ήταν αποδεκτό να αγοράσω προϊόντα από αυτούς στην τιμή 
που δίνουν στην ICL;

Aπ: Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθορίζει: ״Δεν εκμεταλλευόμαστε, για 
προσωπικό όφελος, οποιεσδήποτε επιχειρηματικές ευκαιρίες που 
αντιλαμβανόμαστε στα πλαίσια της απασχόλησής μας ως υπάλληλοι, 
στελέχη ή μέλη του Δ.Σ. της ICL...״ Εάν αυτή η προσφορά δεν παρέχεται από 
τον προμηθευτή σε όλους τους υπαλλήλους της ICL και δεν έχει εγκριθεί από 
την ICL, θα ήταν ανάρμοστο να επωφεληθείτε από αυτήν.

Υλοποίηση Του Κώδικα Στην Πράξη...
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Καταλληλη Χρηση
  Και Διατηρηση 
     Των Περιουσιακων
         Στοιχειων Της
            Εταιρειας





Εμείς, οι υπάλληλοι, τα στελέχη και τα μέλη 
του Δ.Σ. της ICL, πρέπει να ενεργούμε με 
καλή πίστη και προς όφελος της ICL. 

Προστασια Των 
Περιουσιακων Στοιχειων 
Της ICL 
Η ICL έχει φυσική περιουσία (όπως κτίρια, 
εξοπλισμό κ.λπ.) και άυλα περιουσιακά 
στοιχεία (όπως πληροφορίες, συμβάσεις, 
εμπορικά μυστικά, διπλώματα ευρεσιτεχνιών 
κ.λπ.). Πρέπει να τα προστατεύουμε προς 
όφελος της ICL και των υπαλλήλων της.  

Οι ενέργειές μας σχετικά με τα περιουσιακά 
στοιχεία της Εταιρείας πρέπει να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις 
παρακάτω:

Ερ.: Είμαι διαχειριστής ενός σημαντικού έργου της ICL το οποίο απαιτεί 
πολύωρη εργασία στο γραφείο. Πρόκειται να παντρευτώ σε ένα μήνα από 
σήμερα και πρέπει να γίνουν ακόμα πολλές προετοιμασίες. Λόγω του γεγονότος 
ότι έχω ηγετικό ρόλο στο έργο, δεν μπορώ να ζητήσω μια μέρα άδεια για τις 
διευθετήσεις. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο στο γραφείο μου κατά 
τις εργάσιμες ώρες για τηλεφωνήματα που αφορούν στο γάμο;

Aπ: Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθορίζει: “Θα διασφαλίζουμε πάντα ότι 
τα περιουσιακά στοιχεία της ICL χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για 
την προώθηση των στόχων της Εταιρείας.” Είναι αναγκαίο να ισορροπούμε 
μεταξύ των προσωπικών και ειδικών περιστάσεων και της κατάλληλης και 
εύλογης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της ICL. Είναι σημαντικό να 
συμβουλεύεστε τους προϊσταμένους σας.

Υλοποίηση Του Κώδικα Στην Πράξη...

 Θα διασφαλίζουμε πάντοτε ότι 
τα περιουσιακά στοιχεία της ICL 
χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά 
για την προώθηση των στόχων της 
Εταιρείας.

 Θα χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε 
εύλογα μέσα που απαιτούνται για την 
αποτροπή κλοπής, αμελούς χειρισμού ή 
σπατάλης των περιουσιακών στοιχείων 
της Εταιρείας και θα αναφέρουμε 
οποιαδήποτε παράβαση ασφαλείας 
ή ακατάλληλη δραστηριότητα στο 
κατάλληλο άτομο.

 Δεν θα επιδιώξουμε οποιαδήποτε 
προσωπικά οφέλη στις εγκαταστάσεις 
της Εταιρείας ή κατά τη χρήση των 
κτιρίων, του εξοπλισμού ή των 
περιουσιακών στοιχείων της ICL, 
εκτός εάν έχει ληφθεί έγκριση από τη 
διεύθυνση της Εταιρείας.
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Προστασια Της 
Εμπιστευτικοτητας Της ICL
Στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό 
επιχειρηματικό κόσμο μας, κάθε στοιχείο 
πληροφοριών με το οποίο ερχόμαστε 
σε επαφή στα πλαίσια της εργασίας μας 
μπορεί να έχει εξαιρετική αξία για τους 
ανταγωνιστές, επενδυτές ή για το γενικό 
κοινό.  Η προστασία όλων των πληροφοριών 
εντός της Εταιρείας από τυχόν διαρροές, 
συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό και με 
άμεσο τρόπο στην επιτυχία μας.  

Πρέπει να διατηρούμε οποιεσδήποτε 
πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουμε κατά 
την άσκηση των καθηκόντων μας εντός 
της ICL και που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
δημόσια από την Εταιρεία, με τον ύψιστο 

Η προστασία όλων των 
πληροφοριών εντός της Εταιρείας 
από τυχόν διαρροές, συνεισφέρει 
σε σημαντικό βαθμό και με άμεσο 
τρόπο στην επιτυχία μας.

βαθμό εμπιστευτικότητας και να ενεργούμε 
σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες 
της ICL που αφορούν σε αυτό το θέμα.  

Οι συναλλαγές με κινητές αξίες της ICL 
όταν έχετε στην κατοχή σας μη δημόσιες 
πληροφορίες, διέπεται από την Πολιτική 
περί Κινητών Αξιών μας σχετικά με 
τις συναλλαγές βάσει εμπιστευτικών 
πληροφοριών.
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Διεξαγουμε Τις
  Επιχειρησεις Μας
      Με Ειλικρινεια Και
          Ακεραιοτητα





Η ICL και όλοι οι υπάλληλοι, στελέχη και 
μέλη του Δ.Σ. διεξάγουν επιχειρήσεις με 
δίκαιο και ειλικρινή τρόπο. 

Η φήμη της ICL βασίζεται στην 
πεποίθηση που έχουν τα συνεργαζόμενα 
μέρη (δηλ. όλοι οι άνθρωποι και οι 
οντότητες που επηρεάζουν την Εταιρεία 
ή που επηρεάζονται από αυτήν, 
συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων, 
πελατών, προμηθευτών και επιχειρηματικών 
συνεργατών, ανταγωνιστών, κρατικών 
αρχών, των κοινοτήτων στις οποίες 
λειτουργούμε, του φυσικού περιβάλλοντος 
κ.λπ.) στην ICL. 

Η καθημερινή μας συμπεριφορά και 
κάθε απόφαση που λαμβάνουμε στα 
πλαίσια του ρόλου μας στην ICL μπορούν 
να μας βοηθήσουν να χτίσουμε ή να 
καταστρέψουμε αυτήν την εμπιστοσύνη.

Ερ.: Διεξάγω διαπραγματεύσεις με έναν από τους προμηθευτές μας και 
προσπαθώ να μειώσω την τιμή που ζητά για το προϊόν που χρειάζομαι. Με 
ρώτησε ποιο θα ήταν το συνολικό ετήσιο ποσό των αγορών μας από αυτόν, για 
να υπολογίσει ανάλογα την έκπτωση. Θα ήταν ανάρμοστο να υπερβάλω και να 
του υποσχεθώ ότι θα αγοράσω περισσότερα από όσα σχεδιάζω να αγοράσω, για 
να εξασφαλίσω την επιθυμητή έκπτωση;  

Aπ: Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθορίζει: “Τιμάμε τις συμφωνίες μας και 
ασκούμε καλή πίστη και εντιμότητα στις διαπραγματεύσεις μας με όλα 
τα μέρη.” Οι υπερβολές στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων, με σκοπό τη 
βελτίωση των όρων της συμφωνίας, δεν αποτελούν καλόπιστη ενέργεια και 
συνεπώς δεν είναι αποδεκτές.

Υλοποίηση Του Κώδικα Στην Πράξη...

Η ICL Και Οι Πελατες, 
Προμηθευτες Και 
Επιχειρηματικοι 
Συνεργατες Της
Οι σχέσεις μας με τους πελάτες, τους 
προμηθευτές και τους επιχειρηματικούς 
συνεργάτες μας αποτελούν το θεμέλιο λίθο 
της δυνατότητάς μας να λειτουργούμε και 
να διατηρούμε μακροπρόθεσμη επιτυχία. 
Είμαστε αφοσιωμένοι στη διατήρηση της 
εμπιστοσύνης τους στην ICL και θα τους 
αντιμετωπίζουμε με σεβασμό, ειλικρίνεια 
και ακεραιότητα.

Τιμάμε τις συμφωνίες μας και ασκούμε καλή 
πίστη και εντιμότητα στις διαπραγματεύσεις 
μας με όλα τα μέρη. 

Οι σχέσεις μας με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους επιχειρηματικούς 
συνεργάτες της ICL αποτελούν το θεμέλιο λίθο της δυνατότητάς μας να 
λειτουργούμε και να διατηρούμε μακροπρόθεσμη επιτυχία.
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Συμβασιουχοι Υπαλληλοι 
Στους συμβασιούχους υπαλλήλους 
περιλαμβάνονται υπάλληλοι με σύμβαση 
χρόνου και τρίτοι υπάλληλοι που 
προσλαμβάνονται από την Εταιρεία για τη 
διεξαγωγή δευτερευουσών υπηρεσιών στις 
εγκαταστάσεις της. 

Θεωρούμε τους συμβασιούχους 
υπαλλήλους και παρόχους υπηρεσιών που 
εργάζονται μαζί μας ως μακροπρόθεσμους 
συνεργάτες μας, τιμούμε και τηρούμε όλα 
τα δικαιώματα που τους παρέχουν οι νόμοι 
και τους αντιμετωπίζουμε με σεβασμό, 
ευγένεια και δίκαιο τρόπο. 

Ανταγωνισμος Στον 
Επιχειρηματικο Τομεα
Η ICL εκτιμά τη σημασία του ανταγωνισμού 
σε μια ελεύθερη αγορά και συμμορφώνεται 
με όλες τις νομικές απαιτήσεις που 
αφορούν στο δίκαιο ανταγωνισμό. Δεν 
δυσφημούμε και δεν κακολογούμε τους 
ανταγωνιστές μας, τις ενέργειές τους ή τα 
προϊόντα τους. Όλοι οι σχετικοί υπάλληλοι 
πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τους 
σχετικούς και ισχύοντες αντιμονοπωλιακούς 
νόμους, καθώς και με την πολιτική και 
τις διαδικασίες που αφορούν σε αυτά τα 
θέματα. 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ Συνεργασια 
Με Τις Κρατικες Αρχες
Η ICL σέβεται τις σχέσεις με τις κρατικές 
και επίσημες αρχές και συμμορφώνεται 
με όλους τους νόμους, τους κανονισμούς 
και τα πρότυπα που ισχύουν για τις 
δραστηριότητές της. Ως Εταιρεία εισηγμένη 
στο χρηματιστήριο, η ICL έχει την 
υποχρέωση να παρέχει πλήρεις και ακριβείς 
πληροφορίες στις δημόσιες γνωστοποιήσεις 
της σχετικά με τη χρηματοοικονομική 
της κατάσταση και τα αποτελέσματα των 
εργασιών της. Οι εκθέσεις και τα έγγραφα 
της ICL που υποβάλλονται στην Ισραηλινή 
Αρχή Κινητών Αξιών και την Επιτροπή 
Κινητών Αξιών και Χρηματιστηρίων 
των Ηνωμένων Πολιειών, καθώς και οι 
άλλες ανακοινώσεις της προς το κοινό, 
πρέπει να χαρακτηρίζονται από πλήρη, 
αμερόληπτη, ακριβή, έγκαιρη και κατανοητή 
γνωστοποίηση πληροφοριών.  

Δωροδοκια Και Διαφθορα
Η ICL είναι αφοσιωμένη στη διεξαγωγή των 
επιχειρήσεών της με βάση την ποιότητα και 
την ακεραιότητα. 

Δεν θα ανεχτούμε οποιοδήποτε είδος 
ακατάλληλης επιρροής στους αρμόδιους 
λήψης αποφάσεων, κάτι που περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, προσφορές δωροδοκιών 
ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη 
δραστηριότητα. 

Δεν θα προσφέρουμε, πληρώσουμε, 
επιδιώξουμε ή αποδεχτούμε δωροδοκίες σε 
οποιαδήποτε μορφή – άμεσα ή έμμεσα. 
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Στην ICL είμαστε αφοσιωμένοι στην 
προστασία του περιβάλλοντος και 
την αποτροπή ζημιάς στους φυσικούς 
πόρους. Καταβάλλουμε συνεχείς 
προσπάθειες για τη μείωση των αρνητικών 
επιδράσεων στο περιβάλλον. 

Στη βάση αυτού βρίσκεται η αφοσίωσή 
μας να τηρούμε τους διάφορους 
νομικούς κανονισμούς που διέπουν 
τις δραστηριότητες της ICL και έχουν 
σκοπό την προστασία του δημόσιου 
συμφέροντος και την αποτροπή 
περιβαλλοντολογικής μόλυνσης, καθώς 
και οποιουσδήποτε νόμους που ισχύουν 
για τις επιχειρήσεις μας. 

Δεσμευση Στην
   Προστασια Του
        Περιβαλλοντος





Θεωρούμε ότι υπάρχει εξαιρετική αξία 
στη διατήρηση συνεχούς διαλόγου με τα 
μέλη των κοινοτήτων στους τομείς των 
επιχειρήσεών μας. Ενεργούμε με συνέπεια 
για να ελαχιστοποιήσουμε οποιαδήποτε 
διακύβευση της ποιότητας ζωής των 
μελών των κοινοτήτων στις οποίες 
δραστηριοποιούμαστε και επενδύουμε 
ενεργά σε διάφορα έργα και προγράμματα 
σχεδιασμένα για τη βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής τους. 

Δεσμευση Στις
   Κοινοτητες Στις Οποιες
         Δραστηριοποιουμαστε



Δεσμευση Στις
   Κοινοτητες Στις Οποιες
         Δραστηριοποιουμαστε



Πως Πρεπει Να
    Χρησιμοποιηθει
        Ο Κωδικας
             Δεοντολογιας;





Στους διάφορους τομείς των 
δραστηριοτήτων της ICL, υπάρχουν 
νομοθετήματα, κανονισμοί και νομικά 
πρότυπα που δεσμεύουν τους υπαλλήλους 
και τη διεύθυνση της εταιρείας. Επιπλέον, η 
ICL διατηρεί εσωτερικές οδηγίες, διαδικασίες 
και προγράμματα συμμόρφωσης που 
περιέχουν πολλούς κανόνες διεξαγωγής 
οι οποίοι παρέχουν οδηγίες στους 
υπαλλήλους μας για τους τρόπους με τους 
οποίους πρέπει να ενεργούν σε καταστάσεις 
που αντιμετωπίζουν κατά την πορεία των 
εργασιών τους.

Η τήρηση των νόμων και όλων των 
σχετικών διαδικασιών και κανονισμών 
αποτελεί την υποκείμενη βάση στην 
οποία στηρίζουμε τη δημιουργία των 
κανόνων δεοντολογικής συμπεριφοράς 
και αποτελεί τη θεμελιώδη προσδοκία 
από την ICL και κάθε έναν από τους 
υπαλλήλους της. Ο Κώδικας Δεοντολογίας 
δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει τα εν 
λόγω νομοθετήματα, τους κανονισμούς, 
τις οδηγίες και τις διαδικασίες, ούτε έχει 
σκοπό να καλύψει κάθε πιθανή κατάσταση 
που μπορεί να αντιμετωπίσετε.  Έχει σκοπό 
να αντικατοπτρίζει τις αρχές και αξίες που 
θέλουμε να τηρούμε και να αποτελεί μια 
πυξίδα, σχεδιασμένη να σας διατηρεί στη 
σωστή πορεία.  

Διαβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας 
προσεκτικά και συζητήστε τον με τους 
συναδέλφους και τους διευθυντές σας. Έχει 
σκοπό να σας βοηθήσει στις αποφάσεις και 
τις καθημερινές σας δραστηριότητες κατά 
την πορεία της εργασίας σας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά 
με τη σωστή πορεία των ενεργειών 
σας σε μια ορισμένη κατάσταση, εάν 
αντιμετωπίσετε μια περίπτωση κατά 
την οποία οι διαδικασίες του Κώδικα 
Δεοντολογίας ή η εφαρμογή τους δεν 
είναι ξεκάθαρη ή εάν ανησυχείτε ότι 
μια δραστηριότητα μπορεί να αποτελεί 
παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας, μη 
διστάσετε να αναφέρετε το πρόβλημα 
στον προϊστάμενό σας ή στο άτομο 
που έχει την ευθύνη συμμόρφωσης της 
Εταιρείας, ο οποίος είτε θα χειριστεί το 
ζήτημα σύμφωνα με τη διαδικασία, είτε θα 
αναφέρει το πρόβλημα στο άτομο που είναι 
εξουσιοδοτημένο για τη διευθέτησή του. 

Οι αρμόδιοι θα χειριστούν το αίτημά σας 
γρήγορα, αξιόπιστα και εμπιστευτικά.  
Εφόσον το αίτημά σας έχει υποβληθεί καλή 
τη πίστει, μπορείτε να είστε βέβαιος/η ότι 
δεν θα ζημιωθεί ή διακυβευτεί η υπόληψή 
σας στην Εταιρεία.
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Εφαρμογη  Και Υλοποιηση

Εσωτερικη Εφαρμογη
Ο Όμιλος ICL είναι ένας πολυεθνικός όμιλος 
που λειτουργεί σε πολλές χώρες. Η ICL και 
οι υπάλληλοί της σέβονται τα διάφορα 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά (κουλτούρες), 
τους νόμους και τα έθιμα που επικρατούν 
στις χώρες στις οποίες λειτουργεί η ICL. Ο 
Κώδικας Δεοντολογίας, με τις ισχύουσες 
τροποποιήσεις και τις σχετικές προσαρμογές 
στους τοπικούς νόμους, θα δεσμεύει την 
Εταιρεία, τα στελέχη και τους υπαλλήλους 
της σε κάθε χώρα στην οποία λειτουργεί η 
ICL.  

Υλοποιηση Του Κωδικα 
Δεοντολογιας 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας υιοθετήθηκε από 
τα Διοικητικά Συμβούλια και τις διευθύνσεις 
της ICL και των επιχειρηματικών της 
τμημάτων. Αποτελεί μέρος της κατάλληλης 
κουλτούρας/νοοτροπίας της Εταιρείας. Κάθε 
υπάλληλος, στέλεχος και μέλος του Δ.Σ. 
της Εταιρείας πρέπει να προσπαθεί, όσο 
καλύτερα επιτρέπουν οι δυνατότητές του, 
στα πλαίσια της εξουσιοδότησης και των 
ευθυνών του, για την πλήρη υλοποίηση του 
Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας σε κάθε 
επίπεδο του οργανισμού.

Μια απαλλαγή από τις διατάξεις του 
παρόντος Κώδικα για τα εκτελεστικά στελέχη 
ή τα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να εκχωρηθεί 
μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από μια 
επιτροπή του και θα γνωστοποιείται άμεσα 
στους μετόχους της Εταιρείας.
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Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο

Ενεργείτε σύμφωνα με 
το νόμο

Ενεργείτε σύμφωνα 
με την πολιτική/
διαδικασία/οδηγίες

Ενεργείτε σύμφωνα 
με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας

Υπάρχει ένας νομικός 
κανόνας για την 
αντιμετώπιση του 
ζητήματος;

Υπάρχει μια πολιτική, 
διαδικασία ή οδηγία 
που αναφέρεται στην 
κατάσταση;

Αναφέρεται ο Κώδικας 
Δεοντολογίας στην 
κατάσταση;

 Συμβουλευτείτε τον άμεσο διευθυντή σας, ή τον Αρμόδιο 
Συμμόρφωσης, ή την Επιτροπή Δεοντολογίας (εάν υπάρχει 
στον οργανισμό σας), ή καλέστε την τοπική γραμμή 
βοήθειας (hotline).

Τι Θα Συμβει Εαν...
Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθήσετε όταν σκέφτεστε ότι αντιμετωπίζετε ένα ηθικό δίλημμα:
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‘Γενικοι Κανονες 
Δεοντολογικης 
Συμπεριφορας’
Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο 
με τον οποίο θα πρέπει να ενεργήσετε 
σε μια κατάσταση που σας έχει 
παρουσιαστεί, να θυμάστε ότι οι κύριοι 
κανόνες δεοντολογίας μπορούν να 
συνοψιστούν με τρεις απλές ερωτήσεις 
που αφορούν στη μέθοδο συμπεριφοράς 
που μπορεί να επιλέξετε: 

 Εάν αντιστρέφονταν οι περιστάσεις, 
θα θέλατε να σας αντιμετωπίζουν, 
όσον αφορά στα δικαιώματα ή τα 
περιουσιακά σας στοιχεία, με τον 
ίδιο τρόπο με τον οποίο πρόκειται να 
ενεργήσετε σχετικά με τα δικαιώματα, 
τα χρήματα ή τα περιουσιακά στοιχεία 
άλλων;

 Εάν οι ενέργειές σας δημοσιεύονταν ή 
γνωστοποιούταν στο κοινό, θα υπήρχε 
κριτική εναντίον σας ή εναντίον της ICL 
λόγω των ενεργειών σας;

 Εάν το κοινό εξέταζε τις ενέργειές 
σας και γνώριζε όλα τα γεγονότα, θα 
θεωρούνταν οι ενέργειές σας και οι 
ενέργειες της ICL κατάλληλες, έντιμες 
και εύλογες;

Σε οποιεσδήποτε περιπτώσεις 
αμφιβολίας ή υποψίας μη συμμόρφωσης 
με τις διατάξεις του Κώδικα 
Δεοντολογίας, ενημερώστε τον άμεσο 
διευθυντή σας, ένα μέλος του Τμήματος 
Προσωπικού, τον Αρμόδιο Συμμόρφωσης 
ή την Επιτροπή Δεοντολογίας, εάν 
υπάρχει στον οργανισμό σας.



Σημειωσεις
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