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 1.ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  
Ο Κώδικας ∆εοντολογίας της «BOUKIS group – ΜΠΟΥΚΗΣ National Service AΕ» µας 
καθοδηγεί στις καθηµερινές µας επαγγελµατικές αλληλεπιδράσεις, 
αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό µας για τη σωστή συµπεριφορά µας και τις εταιρικές 
µας αξίες. Ο Κώδικας υποδηλώνει στον καθέναν από εµάς, ότι ο τρόπος µε τον οποίο 
επιτυγχάνουµε τα εταιρικά µας αποτελέσµατα είναι εξίσου σηµαντικός µε την 
επίτευξή τους. Ο Κώδικας ∆εοντολογίας της «BOUKIS group – Π.ΜΠΟΥΚΗΣ National 
Service ΕΠΕ» ισχύει για όλους τους ανθρώπους της, συµπεριλαµβανοµένων των 
∆ιευθυντών, των Στελεχών και γενικά όλων των υπαλλήλων της επιχειρηµατικής µας 
δοµής. 
Είναι πολύ σηµαντικό, το κάθε µέλος του προσωπικού της εταιρίας να επιδείξει 
ακεραιότητα και συνέπεια µε τη συµµόρφωσή του προς τις διατάξεις του Κώδικα 
∆εοντολογίας, των πολιτικών της Εταιρείας και όλων των ισχυόντων νόµων και 
κανονισµών. Μέσω της πλήρους τήρησης των αρχών δεοντολογίας στις 
συνεχιζόµενες επιχειρηµατικές µας σχέσεις και τη λήψη αποφάσεων, επιδεικνύουµε 
δέσµευση σε µια κουλτούρα που προάγει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα 
συµπεριφοράς µεταξύ ηµών και µε όλους τους συσχετιζόµενους µε την εταιρία µας 
ανθρώπους και οργανισµούς. 
Η συµµόρφωση µε τον Κώδικα διασφαλίζεται µέσω της χρήσης ορθής κρίσης και της 
αναζήτησης καθοδήγησης όταν προκύπτουν ερωτήµατα. Εάν δεν είστε βέβαιος πριν 
προχωρήσετε σε µια συγκεκριµένη ενέργεια, ρωτήστε τον εαυτό σας:  
• Είµαι εξουσιοδοτηµένος να το κάνω αυτό;  
• Είναι αυτή η ενέργεια το σωστό πράγµα;  
• Είναι αυτή η ενέργεια νόµιµη και συνεπής µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας ή µε άλλες 
πολιτικές;  
 
Το παρόν Εγχειρίδιο είναι ένα εργαλείο που στοχεύει στην οριοθέτηση της 
καθηµερινής µας λειτουργίας και συµπεριφοράς. Για το σκοπό αυτό, στο περιεχόµενό 
του περιλαµβάνονται εκτός από τον ορισµό των εταιρικών αξιών και οι επιθυµητές 
συµπεριφορές όπως αυτές πηγάζουν από τις αξίες µας.  
 
2. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ –ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ  
  
 Η αναγνώριση, η ικανοποίηση και η ευχαρίστηση όλων των εργαζοµένων στην 

εταιρία «BOUKIS group – ΜΠΟΥΚΗΣ National Service AΕ» επιτυγχάνεται µε την 
επικράτηση οµαδικού πνεύµατος και οικογενειακού κλίµατος.  
 

2.1 Ενθαρρύνουµε την άµεση και ανοικτή επικοινωνία, την ανάληψη 
πρωτοβουλιών, την έκφραση της διαφορετικής άποψης και στηρίζουµε 
την αλλαγή που στοχεύει στη βελτίωση της εργασίας µας. ∆ίκαιη 
µεταχείριση, αµεροληψία, ειλικρίνεια και εντιµότητα µας καθοδηγούν.  
Στόχος της δουλειάς του καθενός µας είναι να προσφέρουµε ποιότητα και το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα στους πελάτες µας και στους συνεργάτες µας. Αυτό 
προϋποθέτει επιµέλεια στην κάθε εργασία µας, φροντίδα σε όλους τους τοµείς της 
εταιρίας που χρησιµοποιούµε και ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναµικού µας.  
 
Έχουµε αναλάβει τη δέσµευση να διασφαλίζουµε ότι οι πελάτες µας µπορούν να 
εµπιστεύονται τις υπηρεσίες µας για την αξιοπιστία των πληροφοριών που τους 
παρέχουµε σχετικά µε τη συντήρηση, επισκευή, ασφάλιση και γενικά σε όλο το 
φάσµα των υπηρεσιών που προσφέρουµε. Πάντοτε καταβάλλουµε κάθε 
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προσπάθεια να γινόµαστε όλο και καλύτεροι για τους πελάτες µας, έχοντας τους 
πάντοτε στην κορυφή και κατανοούµε πλήρως ότι µε την ποιότητα των 
επαγγελµατικών και εµπορικών υπηρεσιών µας συνδράµουµε σε µια σχέση 
εµπιστοσύνης µε όλους τους πελάτες και συνεργάτες µας. Επίσης, δεν επιτρέπουµε 
τη λήψη οποιωνδήποτε προσωπικών προµηθειών , δώρων , ή προσωπικών 
ωφεληµάτων οποιουδήποτε τύπου, προκειµένου να προωθήσουµε ή να 
παρακάµψουµε την ορθή χρήση των καθηκόντων µας. (εκτός αν πρόκειται για 
επαγγελµατικά γεύµατα που µπορούµε κι εµείς να ανταποδώσουµε σε ένδειξη 
καλής επικοινωνίας ή θεάµατα διασκέδασης ή ελαχίστου ποσού φιλοδωρήµατος.) 
 
Φροντίζουµε να ικανοποιούµε τις λογικές απαιτήσεις των πελατών µας. Η καλή 
εξυπηρέτηση των πελατών µας, στη βάση του σχεδιασµού µας, διασφαλίζει τις 
καλές σχέσεις συνεργασίας µε αυτούς. Φροντίζουµε οι σχέσεις αυτές να αποφέρουν 
αµοιβαία οφέλη για να διαρκέσουν µακροχρόνια. ∆εν κάνουµε προσωπικές χάρες σε 
πελάτες σχετικά µε τιµές, διαφηµιστικές προσφορές, βοήθεια προώθησης 
(µάρκετινγκ) προϊόντων άλλων εταιριών ή προµηθευτών χωρίς να είναι ενήµερη η 
εταιρία κλπ.. Οι πολιτικές της εταιρείας εφαρµόζονται οµοιόµορφα σε όλους τους 
πελάτες µας. Βεβαιωνόµαστε ότι στη συνεργασία µας µε τους πελάτες σεβόµαστε 
όλους τους νόµους και κανονισµούς. ∆εν επιτρέπεται να συνάπτουµε συνεργασίες 
µε πελάτες ή να κάνουµε χρήση των στοιχείων τους εκτός της εταιρίας ή και για 
λογαριασµό άλλων, (προµηθευτών µας, συνεργατών κλπ), είτε για οµοειδείς 
υπηρεσίες, είτε για άλλες υπηρεσίες που µπορεί κάποιος να προσφέρει για δικό του 
λογαριασµό ή συγγενή του, µε όφελος ή όχι. Επίσης δε χρησιµοποιούµε για 
προσωπικό µας όφελος συνεργασίες που έχει συνάψει η «BOUKIS group – 
Π.ΜΠΟΥΚΗΣ National Service ΕΠΕ» µε εξωτερικούς συνεργάτες ή προµηθευτές 
χωρίς να έχει ενηµερωθεί (και να έχει δοθεί εξαίρεση-έγκριση) ο προϊστάµενος του 
τµήµατος µας. 
 
 
 
2.2 Σεβόµαστε Τα Εµπορικά Μυστικά Και Τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες 
των συνεργατών µας - Αποτελεί πολιτική της «BOUKIS group – Π.ΜΠΟΥΚΗΣ 
National Service ΕΠΕ» να προστατεύει τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας των 
συνεργατών της και να τηρεί απόλυτη εµπιστευτικότητα στις πληροφορίες που 
µπορεί να λάβει από τέτοιες συνεργασίες. Παρέχουµε σε όλους τους υποψήφιους 
προµηθευτές µας αµερόληπτες και ισότιµες ευκαιρίες. Οι αποφάσεις µας βασίζονται 
σε αντικειµενικά κριτήρια όπως η τιµή και η ποιότητα, η αξιοπιστία και η 
ακεραιότητα του κάθε προµηθευτή.  
 
 
 
2.3 Καταβάλλουµε προσπάθειες για επιτυχείς εργασιακές σχέσεις – 
Επιτυχής συνεργασία µπορεί να επιτευχθεί µόνο σε ένα κλίµα εµπιστοσύνης, 
ανοικτής και ειλικρινούς επικοινωνίας και σεβασµού. Άτοµα που συνεργάζονται 
αρµονικά και µε εστίαση σε ένα σύνολο κοινών στόχων αποτελούν την 
καθοδηγητική δύναµη για την επιτυχία µας. Για να λειτουργήσει αυτή η δυναµική 
οµαδική σχέση, κάθε άτοµο πρέπει να ανταποκρίνεται στις ευθύνες του – και να 
νιώθει τη βεβαιότητα ότι και οι άλλοι θα κάνουν το ίδιο. Με την αναγνώριση της 
αλληλεξάρτησης, προσφέρουµε την αναγκαία υποστήριξη ο ένας στον άλλο. Ο 
καθένας έχει την ευθύνη για τον καθορισµό ψηλών προτύπων απόδοσης µε το δικό 
του παράδειγµα και τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που προάγει την οµαδική 
εργασία  
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Ενθαρρύνουµε το δηµιουργικό και καινοτόµο τρόπο σκέψης και εάν είστε 
προϊστάµενος, αντιµετωπίζετε τους υφισταµένους σας ως ανεξάρτητα άτοµα, 
παρέχοντάς τους την αναγκαία ελευθερία για να φέρουν σε πέρας τις εργασίες 
τους. Κάνουµε υποδείξεις µόνο για βελτίωση της απόδοσης. ∆ιοίκηση, 
Προϊστάµενοι και υφιστάµενοι αποτελούµε µία οµάδα µε κοινό σκοπό την επίτευξη 
των στόχων που έχουν καθοριστεί από την Εταιρία. Η ευθύνη για ανοικτή και 
ειλικρινή επικοινωνία µεταξύ µας ανήκει εξίσου σε όλους. Η άποψη του καθενός 
έχει αξία.  
 
2.4 Προστατεύουµε την εταιρία µας - Τα εµπορικά µυστικά της «BOUKIS 
group – ΜΠΟΥΚΗΣ National Service AΕ»  ,όλες οι πληροφορίες και τα εσωτερικά 
δεδοµένα της καθώς και ότι απορρέει από την επιχειρηµατικότητα της, αποτελούν 
πολύτιµα περιουσιακά στοιχεία. Η προστασία αυτών των περιουσιακών στοιχείων, 
συµπεριλαµβανοµένης της µυστικότητάς τους, διαδραµατίζει ζωτικό ρόλο στη 
συνεχιζόµενη ανάπτυξή µας και τη δυνατότητα ανταγωνισµού µας. Εάν 
αποχωρήσει κάποιος από την οµάδα της «BOUKIS group – ΜΠΟΥΚΗΣ National 
Service AΕ», η υποχρέωσή του για την προστασία των εµπορικών µυστικών του 
γραφείου και άλλων ιδιοκτησιακών πληροφοριών, συνεχίζεται έως ότου οι 
πληροφορίες καταστούν δηµόσια διαθέσιµες ή έως ότου η «BOUKIS group – 
ΜΠΟΥΚΗΣ National Service AΕ» δεν θεωρεί πλέον τις εν λόγω πληροφορίες 
εµπορικά µυστικά ή ιδιοκτησιακές. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουµε ότι τυχόν 
αλληλογραφία, εκτυπωµένα υλικά, ηλεκτρονικές πληροφορίες, έγγραφα ή έντυπα 
οποιουδήποτε είδους, γνώσεις συγκεκριµένων διαδικασιών, διαδικασίες, ειδικοί 
τρόποι µε τους οποίους διεξάγει τις δραστηριότητες του το επιχειρηµατικό µας 
µοντέλο (Management & Marketing operations) πρέπει να τηρηθούν µε 
εµπιστευτικότητα.  
Τα περιουσιακά στοιχεία, οι εγκαταστάσεις ή οι υπηρεσίες της εταιρίας µας πρέπει 
να χρησιµοποιούνται µόνο για νόµιµους, κατάλληλους και εξουσιοδοτηµένους 
σκοπούς. Απαγορεύεται αυστηρά η κλοπή χρηµάτων, περιουσιακών στοιχείων ή 
υπηρεσιών. Ο εξοπλισµός, τα συστήµατα, οι εγκαταστάσεις, οι εταιρικές πιστωτικές 
κάρτες και τα αναλώσιµα υλικά της εταιρείας πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για 
τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων της «BOUKIS group – ΜΠΟΥΚΗΣ National Service 
AΕ» ή για σκοπούς που έχουν εγκριθεί από τη ∆ιεύθυνση. Έχουµε προσωπική 
ευθύνη όχι µόνο για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της «BOUKIS 
group – ΜΠΟΥΚΗΣ National Service AΕ» για τα οποία µας ανατέθηκε η ευθύνη, 
αλλά και για τη γενική προστασία όλων των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας 
µας. 
 
2.5  Χρησιµοποιούµε υπεύθυνα τους πόρους τεχνολογίας πληροφοριών –
και τα Προσωπικά ∆εδοµένα των συναλλασσόµενων. 
Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που εισάγονται από τον πελάτη στην 
παρούσα φόρµα προεντολής θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από την 
Εταιρία. 

Η Εταιρία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων, τηρεί σχετικό 
(ηλεκτρονικό ή µη) αρχείο προσωπικών δεδοµένων σε πλήρη συµµόρφωση µε τις 
προδιαγραφές που τάσσει η ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία αυτών, και 
µεριµνά για την προστασία τους από οποιαδήποτε παράνοµη επεξεργασία ή µη 
ενδεδειγµένη δηµοσιοποίηση. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που εισάγονται 
από τον πελάτη στην παρούσα φόρµα προεντολής δεν αποκαλύπτονται σε 
οποιονδήποτε τρίτο, παρά µόνο αν τούτο επιβάλλεται από το νόµο ή κατόπιν 
δικαστικής απόφασης ή εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική 
αρχή, καθώς κι αν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του πελάτη για την καθοιονδήποτε 



5 

 

ΜΠΟΥΚΗΣ National Service AΕ -   Κώδικας ∆εοντολογίας 2018 

 

 

τρόπο δηµοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων. 
Η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται µε σκοπό την 
υποστήριξη της επικοινωνίας µεταξύ της εταιρείας και του πελάτη για την κάθε 
είδους ενηµέρωση και πληροφόρησή του σχετικά µε την εκτέλεση της συναφθείσης 
σύµβασης. Ο χρόνος τήρησης των καταχωρούµενων δεδοµένων στο ανωτέρω 
αρχείο είναι τα δύο έτη µετά το πέρας της συµβάσεως, και σε κάθε περίπτωση το 
αρχείο θα διατηρηθεί για όσο χρόνο ακόµα απαιτείται µέχρι να παρέλθει ο χρόνος 
παραγραφής αξιώσεων που τυχόν προκύψουν. 
Ο πελάτης µπορεί ανά πάσα στιγµή να ασκήσει τα δικαιώµατα που του παρέχει η 
ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε την επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων 
και συγκεκριµένα µπορεί µε γραπτό αίτηµά του προς την εταιρεία να ζητήσει: 
  -Πρόσβαση στο τηρούµενο από την εταιρεία αρχείο 
  -Τη διόρθωση ανακριβών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 
  -Τη συµπλήρωση ελλιπών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
  -Τη διαγραφή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 
 
Επίσης στις βασικές µας αρχές: 
 Πρέπει να χρησιµοποιούµε τους Πόρους Τεχνολογίας Πληροφοριών της εταιρίας µε 
υπευθυνότητα και µε τρόπο συνεπή προς τον Κώδικα και όλες τις άλλες Οδηγίες 
της «BOUKIS group – ΜΠΟΥΚΗΣ National Service AΕ», συµπεριλαµβανοµένων 
όσων σχετίζονται µε συγκεκριµένες τεχνολογίες υπολογιστών, µε την προστασία 
δεδοµένων, τις εµπιστευτικές και ιδιοκτησιακές πληροφορίες και τα πνευµατικά 
δικαιώµατα. Αυτά περιλαµβάνουν κάθε εξοπλισµό υπολογιστών που κατέχουµε 
µετά από έγκριση της Εταιρείας , ανεξάρτητα από την τοποθεσία που βρίσκονται, 
συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, των προσωπικών υπολογιστών, των 
φορητών υπολογιστών και συσκευών τους, των διακοµιστών δικτύου και των 
συσκευών πρόσβασης στο διαδίκτυο, στο ενδοδίκτυο της «BOUKIS group – 
ΜΠΟΥΚΗΣ National Service AΕ»  και στο δίκτυο ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
(email). Αυτό περιλαµβάνει επίσης φωνητικό ταχυδροµείο και άλλα φωνητικά 
συστήµατα, µηχανήµατα φαξ, τηλέφωνα, και πληροφορίες που αποκτώνται ή 
λαµβάνονται από ή και διαδίδονται µέσω του διαδικτύου και του ενδοδικτύου της 
«BOUKIS group – Π.ΜΠΟΥΚΗΣ National Service ΕΠΕ». 
 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ  
∆εν θα ληφθεί οποιαδήποτε αρνητική ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε ατόµου που 
υποβάλλει παράπονα / καταγγελίες, αναφορές, που συµµετέχει ή βοηθά στην 
έρευνα ενδεχόµενης παράβασης του Κώδικα ∆εοντολογίας, εκτός εάν ο εν λόγω 
ισχυρισµός έχει γίνει βάσει πληροφοριών που ήταν σκόπιµα ψευδείς. Η «BOUKIS 
group – ΜΠΟΥΚΗΣ National Service AΕ»  θα διατηρήσει την εµπιστευτικότητα όλων 
των καταγγελιών στο µέγιστο δυνατό βαθµό.  
 
 
Εκ της ∆ιευθύνσεως: 
 
 
 


