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κώδικας δεοντολογίας
Η ειλικρίνεια, η διαφάνεια, η κοινωνική υπευθυνότητα είναι αξίες που
ταυτίζονται με το ΕΛΙΠΥΚΑ, ως αποτέλεσμα της δυνατής και ευρέως
αναγνωρισμένης κουλτούρας τoυ. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας έχει υιοθετηθεί ως ένα απαραίτητο μέσο για να διευκρινιστούν οι αξίες και αρχές του
ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ.

Τι είναι «Δεοντολογία»;
Ο όρος «Δεοντολογία» περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων ορθής πρακτικής – είτε
δημόσιους είτε ιδιωτικούς – που ακολουθούνται από πρόσωπα ή ομάδες.

Επιχειρηματική Δεοντολογία
Όταν γίνονται εκτιμήσεις σχετικά με τη δεοντολογία, στον ευρύτερο τομέα των επιχειρήσεων και σωματείων και όχι επί ατομικών πράξεων, οι έννοιες της ευθύνης και ατομικής
ευαισθητοποίησης θα πρέπει να συνδέονται με τις έννοιες της « Κοινωνικής Ευθύνης”.
Για το ΕΛΙΠΥΚΑ, Κοινωνική Ευθύνη σημαίνει η ικανότητα του ινστιτούτου να εκτελεί την
δραστηριότητα του, σεβόμενο πλήρως των νόμιμων συμφερόντων των μελών του.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας
Τόσο τα μέλη όσο και το προσωπικό του ΕΛΙΠΥΚΑ υποχρεούνται να ενεργούν αντικειμενικά και αμερόληπτα προς το συμφέρον του ινστιτούτου. Όλοι λειτουργούν σε ένα πλαίσιο αρχών και κανόνων που διέπουν τη συμπεριφορά τους όσον αφορά τη δεοντολογία.
Συνεπώς, ο πρώτος και κύριος στόχος του παρόντος Κώδικα είναι να γνωστοποιήσει και
να μοιραστεί τις αξίες που το ΕΛΙΠΥΚΑ αναγνωρίζει και αποδέχεται, σε όλα τα επίπεδα,
προκειμένου αυτές να διέπουν τις συμπεριφορές, ενέργειες και αποφάσεις όλων των
συνεργατών της.
Στον Κώδικα δεοντολογίας υπάγονται υποχρεωτικά όλα τα κύρια, συνεργαζόμενα και
υποστηρικτικά μέλη.

Επικοινωνία του Κώδικα Δεοντολογίας
Το παρόν έγγραφο έχει ως στόχο να αποτελέσει κίνητρο για τον προσδιορισμό των ορθών συμπεριφορών καθώς και τον λόγο της ορθότητάς τους.
Ο πρωταρχικός στόχος είναι να εισάγει μία μέθοδο αξιολόγησης, τόσο για την επιλογή
της κατάλληλης συμπεριφοράς όλων μας όσο και για την αξιολόγηση των ενεργειών κάποιου άλλου, φέρνοντας κοντά με αυτόν τον τρόπο, την ατομική και εταιρική ευθύνη και
την προσωπική με την συλλογική σφαίρα: αυτός ο τρόπος λειτουργίας θα επιτρέψει την
μετάφραση της λογικής σε πραγματικά ορθές πρακτικές.
Αυτό το έγγραφο θα είναι, κατά συνέπεια, ένα «ηθικό συμβόλαιο», αποδεκτό από όλα τα
μέλη του ΕΛΙΠΥΚΑ, καθώς και από όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες του. Προορίζεται
να αποτελέσει μία ηθική δέσμευση.
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αξίες
Το ΕΛΙΠΥΚΑ διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο ενώ παράλληλα χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη, ακεραιότητα και την ικανότητα να ισορροπεί
μεταξύ του σεβασμού προς τα μέλη του και των βασικών του συμφερόντων.
Τα μέλη οφείλουν να σέβονται τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του ΔΣ
και των λοιπών καταστατικών οργάνων καθώς επίσης να εκπληρώνουν τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Ειλικρίνεια και Διαφάνεια
Το σύνολο των σχέσεων του ΕΛΙΠΥΚΑ με τα μέλη του διέπεται, σε όλα τα επίπεδα, από
εντιμότητα, ακεραιότητα, πίστη και αμοιβαίο σεβασμό, στο πλαίσιο της πεποίθησης ότι
ένας σαφής, διαφανής και έγκαιρος διάλογος αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για το ινστιτούτο.
Όλοι οι υποκείμενοι στον Κώδικα Δεοντολογίας δικαιούνται ισότιμης μεταχείρισης από
τα Όργανα του ΕΛΙΠΥΚΑ και τα Μέλη, ασχέτως οικονομικού μεγέθους και δυνατοτήτων.
Τα μέλη βάσει καταστατικού σέβονται την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν παρερμηνείες
ή συγκρουόμενες με τη νομοθεσία θέσεις θα πρέπει να καταγγέλλονται δημοσίως για
να προστατευθεί το Δημόσιο Συμφέρον και το Ινστιτούτο. Στο δε μέλος να γίνεται σύσταση διόρθωσης θέσης από το ΔΣ μετά από πρόταση της επιτροπής δεοντολογίας.

Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία,
Κώδικες και Κανονισμούς
Το ΕΛΙΠΥΚΑ θεωρεί την συμμόρφωση με την εθνική και διεθνή νομοθεσία ουσιώδους σημασίας. Φυσικά, επιδίωξη του είναι και ο έλεγχος και η παρέμβαση όποτε είναι δυνατόν
για την επικαιροποίηση και βελτίωση κανονισμών πυροπροστασίας.

Σύγκρουση συμφερόντων
Το Ινστιτούτο δεν αποτελεί χώρο προβολής ή αντιπαράθεσης επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή συμφερόντων των μελών του.
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κανόνες & κώδικας
συμπεριφοράς

Σχέσεις με όλους τους Εταίρους
Το ΕΛΙΠΥΚΑ έχει ως στόχο να διατηρήσει και να αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με
όλους τους εταίρους της, σε όλα τα επίπεδα, που χαρακτηρίζονται από δικαιοσύνη, συνεργασία και αμοιβαίο σεβασμό. Με τον όρο εταίροι νοούνται τα μέλη, προμηθευτές,
δημόσιοι φορείς, τοπικές και εθνικές κοινότητες και μέσα ενημέρωσης.

Σχέσεις των μελών μεταξύ τους
Τα μέλη οφείλουν να επιδεικνύουν πνεύμα αμοιβαίας εκτίμησης και να έχουν ως κοινή
επιδίωξη την ανάδειξη της σπουδαιότητας της πυροπροστασίας.

Επικοινωνία
Το ΕΛΙΠΥΚΑ θεωρεί τα μέλη του ως συνομιλητές: έχουν το δικαίωμα να είναι πλήρως ενημερωμένα, και να μην αντιμετωπίζονται ως απλοί αποδέκτες κάποιων πληροφοριών.Για
την εκπλήρωση των στόχων του λοιπόν, δεσμεύεται να:
• Εγγυάται μια σχέση εμπιστοσύνης και αφοσίωσης με τα μέλη του,
• Λαμβάνει υπόψη κύρια τις γνωστικές αλλά και λοιπές ανάγκες των μελών του.
Μέσω της επιτροπής επικοινωνίας παρέχει έγκυρη και έγκαιρη επικοινωνία στα μέλη
του προκειμένου να διατίθενται σε αυτούς πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, επί παντός ζητήματος, σχετικά με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους. Μόνο τα εξουσιοδοτημένα από το ΔΣ φυσικά πρόσωπα, μπορούν να εκπροσωπούν το Ινστιτούτο με
τους δημόσιους φορείς και τα ΜΜΕ και να δημοσιοποιούν στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου.
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κανόνες & κώδικας
συμπεριφοράς
Χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)
Όλα τα μέλη όταν αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στο Ινστιτούτο μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης οφείλουν να τηρούν τις Αρχές της Διαφάνειας, της Υπευθυνότητας καθώς και της Συμμόρφωσης με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς χρήσης διαδικτύου
και τις πολιτικές του Ινστιτούτου.

Πληροφόρηση και λογιστικά αρχεία
Η πληροφόρηση των μελών από το Ινστιτούτο καθώς και οι σχέσεις του με αυτά θα διέπονται από τις αρχές της διαφάνειας, της επικαιρότητας και συνέπειας, σε συμμόρφωση
με το δικαίωμα στην πληροφόρηση.

Εσωτερικός Έλεγχος
Το ΕΛΙΠΥΚΑ πρέπει να θεσπίσει και αναπτύξει κατάλληλα εργαλεία και διαδικασίες για
την αντιμετώπιση, διαχείριση και έλεγχο των δραστηριοτήτων του.

Επιμέλεια και Αμεροληψία στις Συμβάσεις
Όλες οι συμβάσεις και αναθέσεις εργασιών θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τα
όσα έχουν προσδιοριστεί από τα εμπλεκόμενα μέρη.
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τήρηση απορρήτου
Τα μέλη του ΕΛΙΠΥΚΑ, που έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές, απόρρητες ή
προνομιακές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τις αποκαλύπτουν σε τρίτους και να τις
χρησιμοποιούν για προσωπικό τους όφελος (ή όφελος τρίτων).

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
και διαδικτύου (internet)
Σε όσους έχει δοθεί ηλεκτρονική διεύθυνση από το ινστιτούτο θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και του διαδικτύου αποκλειστικά για τους
σκοπούς του.

Απαγόρευση χρησιμοποίησης προνομιακών πληροφοριών
Εμπιστευτικές πληροφορίες δεν θα πρέπει να κοινοποιούνται σε τρίτους.

Ισχύς κώδικα - Τροποποιήσεις
Ο παρών Κώδικας Κανόνων Δεοντολογίας ισχύει αφότου ψηφιστεί από το ΔΣ (ή/και από
τη Γενική Συνέλευση) και κοινοποιηθεί με απόδειξη προς κάθε ένα μέλος του ΕΛΙΠΥΚΑ.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα επιμελείται της εκάστοτε αναθεώρησης του ΚΔ και θα εισηγείται στο ΔΣ τις παρατηρήσεις και προτάσεις της.
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Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής
ΤΚ 15125
T. +30 210 300 7554
contact@elipyka.org
www.elipyka.org

E00_04_CODE_OF_CONDUCT_V01

