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Εκτιμώ το χρόνο που αφιερώσατε για να διαβάσετε 
τον Κώδικά μας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς 
και Δεοντολογίας (ο «Κώδικας»)  Ο Κώδικας έχει 
καταρτιστεί ως ένα εργαλείο για να σας καθοδηγεί στη 
λήψη αποφάσεων που είναι συνεπείς με τις βασικές 
αξίες της εντιμότητας και της ακεραιότητας της 
Eldorado και συνοψίζει τις προσδοκίες που έχουμε για 
όλα τα πρόσωπα που εργάζονται για την Eldorado 

Η δεοντολογία είναι κάτι παραπάνω από ένα 
σύνολο κανόνων, είναι το να έχεις το θάρρος 
να λες και να κάνεις το σωστό  Το να ενεργείς 
δεοντολογικά σημαίνει να έχεις ακεραιότητα και 
να αντιμετωπίζεις τους άλλους με σεβασμό  Η 
δεοντολογική συμπεριφορά σημαίνει να αποφεύγεις 
τις πραγματικές ή φαινομενικές συγκρούσεις 
συμφερόντων προσωπικών και επαγγελματικών 
σχέσεων  Το να ενεργείς δεοντολογικά, ως Εταιρεία, 
σημαίνει ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι να κάνουμε 
το σωστό και ότι ακολουθούμε τον Κώδικα  
Διαβάζοντας και τηρώντας τον Κώδικα, καθένας 
μας συμβάλλει στην υψηλά αποτιμημένη φήμη της 
Eldorado ως ηθικού εργοδότη και γείτονα στις χώρες 
και τις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε σε 
όλο τον κόσμο 

Ως ηθικός εργοδότης, η Eldorado δεσμεύεται 
στην δημιουργία ενός ασφαλούς και σεβαστού 
εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους 
εργαζομένους μας και τηρεί πολιτική μηδενικής 
ανοχής απέναντι σε διακρίσεις, παρενοχλήσεις ή 
υβριστικές συμπεριφορές οποιουδήποτε είδους στον 
χώρο εργασίας 

Εάν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με τον Κώδικα, 
σας ενθαρρύνω να ζητήσετε συμβουλές από τα 
άτομα που προσδιορίζονται στο παρόν έγγραφο  
Επίσης, εάν υποπέσουν στην αντίληψή σας τυχόν 
καταστάσεις ή περιστάσεις που πιστεύετε ότι μπορεί 
να παραβιάζουν τον Κώδικα, σας ενθαρρύνουμε 
να μιλήσετε αναφέροντάς τις στον προϊστάμενό 
σας ή τον διευθυντή σας, ή μέσω της Γραμμής 
Καταγγέλλοντος της Εταιρείας  Μπορείτε να είστε 
ήσυχοι ότι δεν θα αντιμετωπίσετε αντίποινα, 
οποιουδήποτε είδους, για αναφορές που γίνονται 
καλόπιστα 

George Burns 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο George Burns
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Ο Κώδικας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και 
Δεοντολογίας της Eldorado (ο «Κώδικας») ισχύει για 
εσάς και όποιον εκτελεί εργασίες για την Eldorado, 
τις θυγατρικές μας και τις συνδεδεμένες εταιρείες 
μας («Eldorado»)  Περιγράφει τις προσδοκίες μας για 
δεοντολογική συμπεριφορά σε όλες τις καταστάσεις 
και την πραγματοποίηση επιλογών που συμφωνούν 
με τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας και 
επαγγελματικής συμπεριφοράς  

Οι προσδοκίες που περιγράφονται στον παρόντα 
Κώδικα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης σας 
για την αναφορά πιθανών παραβιάσεων, υπόκεινται 
σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς 
που διέπουν τη λειτουργία της Eldorado  Εάν αυτός 
ο Κώδικας έρχεται σε σύγκρουση με οποιοδήποτε 
ισχύον δίκαιο, το ισχύον δίκαιο έχει προτεραιότητα 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ;

Αυτός ο Κώδικας ισχύει για όλους τους υπαλλήλους, 
διευθυντές και τα στελέχη της Eldorado  Ισχύει, 
επίσης, και για όποιον ασκεί δραστηριότητες για 
λογαριασμό της Eldorado, όπως τους εργολάβους και 
προμηθευτές μας  

Παρέχουμε ένα αντίγραφο του Κώδικα σε όλους 
όσους εργάζονται για ή με την Eldorado  Κάθε 
χρόνο, πρέπει να διαβάζετε τον Κώδικα και να 
υπογράφετε μια προσωπική δήλωση (που ονομάζεται 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης), αναφέροντας ότι έχετε 
κατανοήσει τον Κώδικα και ότι θα τον ακολουθήσετε 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Κώδικας μπορεί 
να σας επεξηγηθεί από τον διευθυντή ή τον 
προϊστάμενό σας  Αυτό το άτομο θα είναι υπεύθυνο 
να επιβεβαιώσει ότι έχετε ακούσει και κατανοήσει τις 
πληροφορίες στον Κώδικα 

Υπάρχουν πρόσθετες προσδοκίες για το Διοικητικό 
μας Συμβούλιο και για τους μεμονωμένους 
διευθυντές μας  Αυτές οι προσδοκίες βρίσκονται 
στους Όρους Αναφοράς του Διοικητικού 
Συμβουλίου, που διατίθενται στον ιστότοπό μας  

ΠΟΙΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΩΔΙΚΑ;

Τα πρότυπα επαγγελματικής και προσωπικής 
συμπεριφοράς που περιγράφονται στον παρόντα 
Κώδικα δημιουργήθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Eldorado  Το Διοικητικό Συμβούλιο 
είναι υπεύθυνο για να εξασφαλίσει ότι όλοι οι 
υπάλληλοι της Eldorado και άλλοι που εργάζονται για 
την εταιρεία θα συμμορφώνονται με τον Κώδικα 

Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Δ Σ  και 
η Εταιρική μας Γραμματεία παρακολουθούν και 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον Κώδικα  Με 
αυτήν την ιδιότητα, αναφέρονται απευθείας στο 
Διοικητικό Συμβούλιο 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

Μπορεί να έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον παρόντα 
Κώδικα ή μια συγκεκριμένη κατάσταση που έχετε 
αντιμετωπίσει  Σας προτείνουμε να συζητήσετε με 
τον διευθυντή ή τον προϊστάμενό σας οποιαδήποτε 
ζητήματα, χωρίς φόβο αντιποίνων  

Μπορείτε, επίσης, να συζητήσετε τις ερωτήσεις ή 
τα ζητήματα που σας απασχολούν σχετικά με τον 
παρόντα Κώδικα ή μια επιχειρηματική πρακτική με:

• τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου,  
John Webster, στη διεύθυνση  
auditchair@eldoradogold com ή

• την Εταιρική μας Γραμματέα, Karen Aram, στη 
διεύθυνση karena@eldoradogold com ή στο 
1-604-601-6656 

Εάν γνωρίζετε ότι κάποιος παραβιάζει τον παρόντα 
Κώδικα, πρέπει να αναφέρετε αυτό το παράπτωμα  
Δείτε την ενότητα Πώς να αναφέρετε μια υποψία 
παραβίασης του Κώδικα για περισσότερες 
πληροφορίες 

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ;

Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε τον παρόντα 
Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και 
Δεοντολογίας προσεκτικά  Αφού διαβάσετε 
το έγγραφο, υπογράψτε το Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης στη σελίδα 15, για να δείξετε 
ότι συμφωνείτε να τηρείτε τα πρότυπα που 
περιγράφονται στον Κώδικα  

Κώδικας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας



4 Κώδικας Δεοντολογίας της Eldorado Gold

Η Eldorado διαθέτει επιχειρήσεις σε όλο τον 
κόσμο και καθεμία απ' αυτές τις επιχειρήσεις 
υπόκειται στους νόμους και τους κανονισμούς της 
δικαιοδοσίας της  Συμμορφωνόμαστε, επίσης, με 
τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την ασφάλεια, τις πρακτικές στον χώρο 
εργασίας και την περιβαλλοντική διαχείριση 

Εκτός από τη συμμόρφωση με τον παρόντα Κώδικα, 
θα πρέπει επίσης να συμμορφώνεστε με όλους τους 
νόμους και τους κρατικούς κανονισμούς που ισχύουν 
για τον ρόλο σας με την εταιρεία  Εάν παραβείτε 
τους νόμους, εσείς ή η Eldorado μπορεί να υποστείτε 
ποινικές ή αστικές κυρώσεις  

Συμμορφωνόμαστε με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς

Ερωτήσεις & Απαντήσεις
Ερ.: Ορισμένες από τις πολιτικές του παρόντος Κώδικα (όπως αυτές που αφορούν στη 
δωροδοκία ή τις πρακτικές που δεν εισάγουν διακρίσεις στον χώρο εργασίας) είναι 
πιο αυστηρές από τους νόμους της χώρας στην οποία εργάζομαι. Πρέπει να τηρώ τον 
Κώδικα ή μπορώ απλά να τηρώ τους νόμους στη χώρα μου; 

Aπ : Πρέπει να τηρείτε τον Κώδικα  Η Eldorado λειτουργεί με τις πιο αυστηρές 
πρακτικές, είτε αυτές είναι οι νομικές, είτε του Κώδικα  Ομοίως, εάν οι νόμοι είναι 
αυστηρότεροι από ό,τι έχουμε περιγράψει σε αυτό τον Κώδικα, θα πρέπει να 
ακολουθήσετε τους νόμους 
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Ενεργούμε δίκαια, με εντιμότητα και ακεραιότητα σε 
όλες τις σχέσεις μας  Η δωροδοκία και η διαφθορά 
- όπως η ανταλλαγή δώρων ή χρημάτων για να 
εξασφαλίσετε ένα πλεονέκτημα για την Eldorado 
ή τον εαυτό σας, όπως μια σύμβαση ή μια ευνοϊκή 
κρατική ενέργεια - αποτελούν σαφή παραβίαση του 
Κώδικα της εταιρείας μας και παράνομες πράξεις  

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ; 

Μερικά παραδείγματα δωροδοκίας και διαφθοράς 
περιλαμβάνουν: 

• Προσφορά ή αποδοχή δωροδοκίας για να 
εξασφαλίσετε μια σύμβαση, κάποιο άλλο 
εμπορικό ή προσωπικό όφελος ή μια ενέργεια 

• Προσφορά ή αποδοχή ανάρμοστων δώρων 
ή διευκολύνσεων από ένα τρίτο μέρος, όπως 
εκπρόσωπο της κυβέρνησης ή εργατικού 
συνδικάτου, πελάτη ή προμηθευτή  Ένα 
ανάρμοστο δώρο είναι αυτό που προσφέρεται 
με την προσδοκία εξασφάλισης ενός 
πλεονεκτήματος το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι 
δεν δικαιούται η Eldorado, ή το οποίο δεν θα 
μπορούσε να επιτευχθεί με τις τυποποιημένες 
επιχειρηματικές πρακτικές της  

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ  
ΠΕΡΙ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ;

Για να τηρήσετε τη δέσμευση της Eldorado με 
ακεραιότητα και εντιμότητα, θα πρέπει πάντοτε να:

• Περιορίζετε τα έξοδα μάρκετινγκ και ψυχαγωγίας 
πελατών σε αυτά που είναι αναγκαία, 
υπαγορεύονται από σύνεση, σχετίζονται με 
την εργασία μας και παραμένουν συνεπή με 
τις πολιτικές μας κατά της δωροδοκίας και της 
διαφθοράς 

• Χρησιμοποιείτε ξεκάθαρη και ακριβή επικοινωνία 
στις συμβάσεις, στα έγγραφα μάρκετινγκ και 
γνωστοποιήσεων και σε άλλες δημόσιες δηλώσεις 

• Εξασφαλίσετε πλήρη και ακριβή γνωστοποίηση 
στις εκθέσεις για όλες τις οικονομικές 
πληροφορίες  

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΡΑ;

Δεν επιτρέπεται ποτέ να προσφέρετε ή να λαμβάνετε 
ένα δώρο σε μετρητά  Ωστόσο, η αποδοχή δώρων 
που δεν περιλαμβάνουν μετρητά, είτε όταν τα 
προσφέρετε σε πελάτες, είτε σε προμηθευτές και 
άλλους, επιτρέπεται σε ορισμένες περιστάσεις  Τα 
δώρα πρέπει να:

• προορίζονται για τον κατάλληλο σκοπό, όπως η 
ενίσχυση των σχέσεων,

• είναι λογικά και κατάλληλα ανάλογα με τις 
συνθήκες,

• παρέχονται ως ένδειξη εκτίμησης, ευγένειας ή σε 
αντάλλαγμα για φιλοξενία,

• είναι σωστά τεκμηριωμένα και καταγεγραμμένα 
στα οικονομικά μας αρχεία 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ;

Η Eldorado εργάζεται σκληρά για να αποτελεί 
έναν θετικό εταιρικό πολίτη στις περιοχές όπου 
δραστηριοποιούμαστε  Οι επενδύσεις μας στους 
οργανισμούς της κοινότητας και οι πρωτοβουλίες 
μας αποτελούν έναν τρόπο με τον οποίο αποδίδουμε 
απτά οφέλη στη βελτίωση της υποδομής και 
στα επίπεδα της εκπαίδευσης και της υγείας των 
κοινοτήτων που βρίσκονται κοντά στις τοποθεσίες 
μας 

Αν και δωρίζουμε τακτικά σε φιλανθρωπικές 
οργανώσεις, δεν καταβάλλουμε εισφορές σε 
φιλανθρωπικά ιδρύματα ή άλλους οργανισμούς που 
θα παρείχαν προσωπικό όφελος σε έναν κρατικό 
αξιωματούχο ή ιδιώτη 

Ενεργούμε με Εντιμότητα και Ακεραιότητα



6 Κώδικας Δεοντολογίας της Eldorado Gold

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ;

Η Eldorado μπορεί κατά περιστάσεις να κάνει 
πολιτικές δωρεές στις δικαιοδοσίες όπου 
εργαζόμαστε  Όλες οι πολιτικές δωρεές πρέπει να 
έχουν εγκριθεί από τον περιφερειακό αντιπρόεδρο, 
τον διευθύνοντα σύμβουλο ή τον πρόεδρο  

Ως μεμονωμένο άτομο, μπορείτε να κάνετε 
προσωπικές δωρεές ή να συμμετέχετε εθελοντικά 
στον δικό σας χρόνο στα πολιτικά κόμματα της 
επιλογής σας  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το 
θέμα δείτε την πολιτική μας για την καταπολέμηση 
της δωροδοκίας και της διαφθοράς  

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το 
αν ένα δώρο ή μια δαπάνη επιτρέπεται βάσει του 
Κώδικα, επικοινωνήστε με:

• τον προϊστάμενό σας ή 

• τον Dawid Botha, Παγκόσμιο Διευθυντή 
Εσωτερικών Ελέγχων, στη διεύθυνση  
dawid botha@eu eldoradogold com  
ή στο 31-202-404-315

• την Karen Aram, Εταιρική Γραμματέα, στη 
διεύθυνση karena@eldoradogold com ή στο 
1-604-601-6656 

Ερωτήσεις & Απαντήσεις
Ερ.: Η προσφορά δώρων είναι μέρος της 
τοπικής κουλτούρας και αναμενόμενης 
πρακτικής/πρωτοκόλλου κατά τη διάρκεια 
των συσκέψεων. Εάν προσφέρω ή λάβω ένα 
δώρο κατά τη συνάντησή μου με κρατικούς 
αξιωματούχους ή προμηθευτές, θα θεωρηθεί 
αυτό ως δωροδοκία;

Aπ : Δώρα μπορούν να δίδονται εάν 
χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των 
επιχειρηματικών και κοινωνικών σχέσεων, ή 
εάν αποτελούν μέρος των τοπικών εθίμων 
της περιοχής όπου διεξάγουμε επιχειρήσεις  
Μια καλή ερώτηση που πρέπει να κάνετε 
στον εαυτό σας είναι, «Θα θεωρούσε ένας 
αμερόληπτος τρίτος αυτό το δώρο κατάλληλο;» 
Τα δώρα σε κρατικούς αξιωματούχους πρέπει 
να αξιολογούνται πολύ προσεκτικά για να 
εξασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλα 

Ερ.: Μπορώ να προσφέρω δωροκάρτα σε 
έναν κρατικό αξιωματούχο με τον οποίο 
συνεργάζομαι τακτικά; 

Aπ : Όχι  Οι δωροκάρτες ή οι δωροεπιταγές 
θεωρούνται ότι είναι ισοδύναμα με μετρητά  
Δεν επιτρέπεται να προσφέρετε αυτά τα 
δώρα σε κρατικούς αξιωματούχους 

Ερ.: Προσκαλούμαι συχνά σε αθλητικές 
εκδηλώσεις και σε εξόδους με ακριβά δείπνα 
από τους συνεργάτες ή τους προμηθευτές μας. 
Επιτρέπεται να αποδέχομαι αυτές τις προσκλήσεις;

Aπ : Μπορείτε να αποδέχεστε προσκλήσεις 
εάν λάβετε έγκριση από τον προϊστάμενό 
σας και οι προσκλήσεις αφορούν εκδηλώσεις 
που σχετίζονται με την εργασία και εάν 
συμμορφώνονται με την Πολιτική κατά της 
Δωροδοκίας και της Διαφθοράς της Eldorado  
Μια καλή ερώτηση που πρέπει να κάνετε 
στον εαυτό σας είναι, «Θα θεωρούσε ένας 
αμερόληπτος τρίτος αυτό το δείπνο ή την 
εκδήλωση κατάλληλη;»
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Ερωτήσεις & Απαντήσεις
Ερ.: Έχω κληθεί να εργαστώ σε ένα μικρό 
έργο ως σύμβουλος με μια άλλη μεταλλευτική 
εταιρεία που δραστηριοποιείται σε μια χώρα 
όπου η Eldorado δεν διεξάγει επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. Είναι αυτή σύγκρουση 
συμφερόντων;

Aπ : Ναι, αυτή είναι σύγκρουση 
συμφερόντων  Ως υπάλληλος της 
Eldorado, δεν σας επιτρέπεται να παρέχετε 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για άλλες 
εταιρείες  

Ερ.: Υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων 
εάν διατηρώ προσωπική σχέση με κάποιον 
υφιστάμενό μου; 

Aπ : Ναι, αυτή είναι σύγκρουση 
συμφερόντων  Θα πρέπει να γνωστοποιήσετε 
τη σχέση σας στον άμεσο προϊστάμενό 
σας  Παρά το γεγονός ότι η σχέση σας 
είναι ιδιωτική υπόθεση, για την αποφυγή 
ισχυρισμών ευνοιοκρατίας, ο προϊστάμενός 
σας μπορεί να συστήσει την προσαρμογή της 
επαγγελματικής ή εποπτικής σχέσης μεταξύ 
σας  

Μια σύγκρουση συμφερόντων είναι μια 
κατάσταση στην οποία υφίσταται μια πραγματική 
ή αντιληπτή «αλληλοκάλυψη» μεταξύ των δικών 
σας συμφερόντων και εκείνων της Eldorado  Ακόμα 
κι αν νομίζετε ότι μπορείτε να διαχωρίσετε τα 
προσωπικά σας συμφέροντα από την κατάσταση και 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αυτό εξακολουθεί 
να αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων, επειδή θα 
μπορούσε να υπάρχει η αντίληψη ότι επηρεάζεστε 
από τα προσωπικά σας συμφέροντα  

Πρέπει να αποφεύγετε όλες τις καταστάσεις όπου 
υφίσταται πραγματική ή αντιληπτή σύγκρουση 
συμφερόντων   

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ; 

Δείτε εδώ μερικά παραδείγματα από καταστάσεις 
όπου θα μπορούσε να υφίσταται πραγματική ή 
αντιληπτή σύγκρουση συμφερόντων: 

• Εργάζεστε ή είστε σύμβουλος σε εξωτερική 
επιχείρηση που προμηθεύει ή αγοράζει προϊόντα 
ή υπηρεσίες για την Eldorado  

• Αποκτάτε άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον 
(όπως σημαντικό μερίδιο μετοχών) σε εταιρεία 
με την οποία συνεργάζεται επιχειρηματικά η 
Eldorado  

• Προσλαμβάνετε έναν τρίτο προμηθευτή για 
να εργαστεί για την Eldorado και οι υπάλληλοι 
του προμηθευτή περιλαμβάνουν μέλη της 
άμεσης οικογένειάς σας (που θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν σύζυγο, παιδιά, γονείς, αδέλφια 
ή άλλα άτομα που μοιράζονται το οικιακό 
σας περιβάλλον, έστω και αν δεν είναι νομικά 
συγγενείς σας) 

• Χρησιμοποιείτε εταιρικά περιουσιακά στοιχεία ή 
πληροφορίες της Eldorado ή τη θέση σας στην 
εταιρεία για προσωπικό όφελος  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΑΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ; 

Πρέπει πάντα να μοιράζεστε οποιαδήποτε  
ζητήματα σας απασχολούν σχετικά με μια 
πραγματική ή αντιληπτή σύγκρουση συμφερόντων  
Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να υφίσταται σύγκρουση 
συμφερόντων, ενημερώστε την Εταιρική  
Γραμματέα μας, Karen Aram, στη διεύθυνση 
karena@eldoradogold com ή στο 1-604-601-6656  
Θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν υφίσταται 
σύγκρουση συμφερόντων και θα σας ενημερώσει  
για την καλύτερη πορεία δράσης  

 

Δηλώνουμε όλες τις συγκρούσεις συμφερόντων
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Ως μέρος της εργασίας σας με την Eldorado, μπορεί 
να σας ανατεθούν εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με την Eldorado και τους επιχειρηματικούς 
συνεργάτες της  Οι εμπιστευτικές πληροφορίες 
αποτελούν δικά μας περιουσιακά στοιχεία, ή 
περιουσιακά στοιχεία των επιχειρηματικών μας 
συνεργατών, και σε πολλές περιπτώσεις έχουν 
αναπτυχθεί με μεγάλο κόστος  

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνουν 
πληροφορίες που δεν είναι νόμιμα διαθέσιμες στο 
κοινό, όπως: 

• τεχνικές ή επιστημονικές πληροφορίες ή εκθέσεις, 

• σχέδια επιχειρήσεων ή μάρκετινγκ, ή προβλέψεις, 

• κέρδη και άλλα εσωτερικά οικονομικά δεδομένα, 

• προσωπικές πληροφορίες και 

• άλλες μη δημόσιες πληροφορίες 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Εάν έχετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές 
πληροφορίες, αναμένουμε ότι θα χρησιμοποιήσετε 
τις εμπιστευτικές μας πληροφορίες μόνο για 
αιτιολογημένους επιχειρηματικούς σκοπούς και όχι 
για προσωπικό όφελος 

Δεν σας επιτρέπεται να:

• συζητάτε εμπιστευτικές πληροφορίες με ή 
παρουσία οποιωνδήποτε μη εξουσιοδοτημένων 
ατόμων, συμπεριλαμβανομένων μελών της 
οικογενείας σας και φίλους, 

• μοιράζεστε εμπιστευτικές πληροφορίες με 
τρίτους, εκτός εάν αυτό απαιτείται ως μέρος της 
εργασίας σας, 

• στην περίπτωση εμπιστευτικών πληροφοριών 
που σχετίζονται με τους επιχειρηματικούς 
εταίρους μας, δεν πρέπει να μοιράζεστε αυτές τις 
εμπιστευτικές πληροφορίες με τρίτους, εκτός εάν 
έχετε την άδεια να το πράξετε ή 

• χρησιμοποιείτε, αναπαράγετε ή διανέμετε 
οποιαδήποτε εμπορικά μυστικά τρίτων, 
πληροφορίες κατοχυρωμένες με πνευματικά 
δικαιώματα ή εμπιστευτικές πληροφορίες  

Ακόμα και μετά τη διακοπή της εργασίας σας με την 
Eldorado, δεν σας επιτρέπεται να μοιράζεστε αυτές 
τις εμπιστευτικές πληροφορίες με άλλους  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ;

Ως υπάλληλος της Eldorado, ενδέχεται να έχετε 
πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες 
στο κοινό και εάν καταστούν γνωστές, θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν την αξία των μετοχών 
της Eldorado  Δεν σας επιτρέπεται να αγοράσετε 
ή πουλήσετε τις μετοχές μας εάν έχετε πρόσβαση 
σε αυτό το είδος ουσιωδών πληροφοριών  Η 
Eldorado μπορεί, επίσης, να επιβάλλει συγκεκριμένες 
περιόδους «black-out» (παύσης αγοραπωλησιών) 
κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται να αγοράσετε ή 
πωλήσετε τις μετοχές μας 

Επίσης, δεν σας επιτρέπεται να μοιράζεστε ουσιώδεις 
εμπιστευτικές πληροφορίες με άλλους, εκτός εάν 
απαιτείται από τον νόμο  

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
Πολιτική Συναλλαγών Βάσει Εμπιστευτικών 
Πληροφοριών, η οποία περιγράφει τη φύση των 
εσωτερικών/εμπιστευτικών πληροφοριών και τους 
σχετικούς περιορισμούς συναλλαγών  

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΩ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΜΕ 
Η ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Μπορεί να έρθει σε επαφή με σας κάποιος από 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή την επενδυτική 
κοινότητα που ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα 
για την Eldorado  Προωθήστε όλα τα αιτήματα των 
ΜΜΕ ή των αναλυτών στην Krista Muhr, Ανώτερη 
Αντιπρόεδρο Εξωτερικών Σχέσεων και Βιωσιμότητας, 
στη διεύθυνση kristam@eldoradogold com 

Προστατεύουμε τις εμπιστευτικές πληροφορίες
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα εταιρικά μας περιουσιακά στοιχεία και η 
ιδιοκτησία περιλαμβάνουν τα πάντα, από τον 
χώρο των γραφείων μας έως τον εξοπλισμό, τα 
προγράμματα λογισμικού και τις άδειες χρήσης και 
τη διανοητική ιδιοκτησία, όπως εμπορικά σήματα, 
σχέδια και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Οποιεσδήποτε:

(α) εφευρέσεις, ανακαλύψεις ή βελτιώσεις σε 
συστήματα, μεθόδους και διεργασίες που γίνονται 
από έναν/μία υπάλληλο της Eldorado μέσω και 
κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του/της στην 
Eldorado ή

(β) ορυκτές ανακαλύψεις, ευκαιρίες απόκτησης 
ορυκτών περιουσιακών στοιχείων ή συμφέροντα 
σε αυτά και άλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες 
που είναι παρόμοιες με τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες που διενεργούνται από την 
Eldorado, οι οποίες υποπίπτουν στην αντίληψη 
ενός/μίας υπαλλήλου της Eldorado κατά τη 
διάρκεια της απασχόλησής του/της στην 
Eldorado, 

πρέπει να γνωστοποιηθεί από τον/την υπάλληλο 
στην Eldorado έγκαιρα και θα ανήκει στην και θα 
είναι απόλυτη ιδιοκτησία και εταιρικό περιουσιακό 
στοιχείο της Eldorado και θα υπόκειται στις 
υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας του/της υπαλλήλου 
σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα, τόσο πριν, όσο και 
μετά από την εν λόγω γνωστοποίηση 

Αναμένεται από εσάς να χρησιμοποιείτε τα 
περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα και για νομότυπους 
επιχειρηματικούς σκοπούς και σύμφωνα με τις 
πολιτικές της Eldorado  Η κλοπή περιουσιακών 
στοιχείων της Eldorado ή η χρήση τους απρόσεκτα 
ή σπάταλα παραβιάζει τον παρόντα Κώδικα 
Δεοντολογίας 

Προστατεύουμε τα Εταιρικά μας Περιουσιακά Στοιχεία

Ερωτήσεις & Απαντήσεις
Ερ.: Έχω εταιρική πιστωτική κάρτα. Εάν 
τη χρησιμοποιήσω για προσωπικά έξοδα, 
παραβιάζω τον Κώδικα; 

Aπ : Ναι  Οι εταιρικές πιστωτικές κάρτες 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τα 
έξοδα της εταιρείας  Ελέγξτε την πολιτική 
της επιχειρηματικής σας μονάδας για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
αποδεκτή χρήση της εταιρικής πιστωτικής 
κάρτας 



10 Κώδικας Δεοντολογίας της Eldorado Gold

Τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας μας πρέπει να είναι ακριβή και ολοκληρωμένα, όσον αφορά στις 
συναλλαγές μας  Στην ετήσια έκθεση και τις άλλες εκθέσεις που υποβάλουμε στις κανονιστικές αρχές, 
πρέπει να παρέχουμε στους μετόχους και τους επενδυτές μας πλήρεις, αμερόληπτες, ακριβείς, έγκαιρες και 
κατανοητές πληροφορίες για τα δρώμενα της εταιρείας και την χρηματοοικονομική μας κατάσταση  

Στο πλαίσιο της ευθύνης μας, αναμένεται να:  

ΠΑΝΤΑ ΠΟΤΕ

Παρέχουμε πλήρεις, δίκαιες, ακριβείς, έγκαιρες και κατανοητές 
γνωστοποιήσεις 

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΩ ΣΕ ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ;

Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας κάποιος, είτε εντός, είτε εκτός της Eldorado, που διεξάγει έλεγχο  

Είστε υποχρεωμένοι να τον/την βοηθήσετε σε οποιαδήποτε αιτήματα εσωτερικού ελέγχου  Εάν το αίτημα 
ελέγχου προέρχεται από έναν οργανισμό ή ένα άτομο εκτός της Eldorado, παραπέμψτε το αίτημα στον 
Dawid Botha, Παγκόσμιο Διευθυντή Εσωτερικών Ελέγχων, στη διεύθυνση  
dawid botha@eu eldoradogold com 

• συμμορφώνεστε με τα διεθνή πρότυπα 
χρηματοοικονομικών εκθέσεων,

• ενημερώνετε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Πρόεδρο ή 
τον Οικονομικό Διευθυντή εάν διαπιστώσετε μια ουσιώδη 
συναλλαγή που δεν έχει αναφερθεί,

• διατηρείτε ένα σύστημα εσωτερικών λογιστικών ελέγχων 
που θα παρέχει εύλογες διασφαλίσεις στη διεύθυνση και 
στο Διοικητικό Συμβούλιο για το ότι όλες οι συναλλαγές 
έχουν καταχωριστεί καταλλήλως,

• διατηρείτε βιβλία και στοιχεία που αντικατοπτρίζουν με 
ακρίβεια και αμεροληψία τις συναλλαγές μας,

• διατηρείτε ένα σύστημα εσωτερικών λογιστικών ελέγχων 
που θα παρέχει εύλογες διασφαλίσεις στη διεύθυνση και 
στο Διοικητικό μας Συμβούλιο για το ότι όλες οι ουσιώδεις 
πληροφορίες που μας αφορούν έχουν γνωστοποιηθεί στη 
διεύθυνση, ειδικά κατά τις περιόδους προετοιμασίας των 
τριμηνιαίων ή ετήσιων αναφορών και

• παρουσιάζετε τις πληροφορίες με σαφή και τακτικό τρόπο 
και να αποφεύγετε τη χρήση μη αναγκαίας νομικής και 
οικονομικής γλώσσας 

• μην προβαίνετε σε ψευδείς ή 
παραπλανητικές καταχωρίσεις 
στα βιβλία ή τα αρχεία μας,

• μην εγκρίνετε οποιουσδήποτε 
μη γνωστοποιημένους ή μη 
καταχωρισμένους τραπεζικούς 
λογαριασμούς ή περιουσιακά 
στοιχεία,

• μην γνωστοποιείτε 
οποιεσδήποτε μη δημόσιες 
πληροφορίες (δηλαδή, 
συγκεκριμένα, πληροφορίες 
που δεν έχουν ήδη 
γνωστοποιηθεί δημοσίως, 
σύμφωνα με τις πολιτικές μας 
για τις γνωστοποιήσεις) ή

• μην καταχωρείτε οποιαδήποτε 
μη γνωστοποιημένα ή μη 
καταχωρισμένα κεφάλαια ή 
περιουσιακά στοιχεία 
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Έχουμε ένα ασφαλές, υγιές και σεβαστό περιβάλλον εργασίας

Η Eldorado έχει περισσότερους από 4 600 
υπαλλήλους και εργολάβους σε έξι χώρες  Όλοι 
παίζουν ένα ρόλο στη διασφάλιση του ότι οι 
χώροι εργασίας μας είναι ανοιχτοί, σεβαστοί και 
επαγγελματικοί  

Όλοι μας στην Eldorado αναμένεται να:

• διατηρούμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον 
εργασίας, 

• προάγουμε ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς 
διακρίσεις ή παρενοχλήσεις λόγω φυλής, χρώματος, 
θρησκείας, φύλου, ηλικίας, εθνικής καταγωγής, 
αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, ή 
άλλων παραγόντων που δεν σχετίζονται με τα 
επιχειρηματικά μας συμφέροντα και

• διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας σε 
πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα 
περιβαλλοντολογικών πρακτικών 

Εάν παρατηρήσετε μια κατάσταση που έρχεται σε 
αντίθεση με αυτές τις αξίες, θα πρέπει να αναφέρετε 
αυτό το παράπτωμα στον διευθυντή σας ή μέσω 
των καναλιών αναφοράς που περιγράφονται στην 
ενότητα Πώς να αναφέρετε μια υποψία παραβίασης 
του Κώδικα 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ E-MAIL, ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ 
ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ;

Η προσδοκία ότι θα συμβάλετε σε ένα ασφαλές, 
επαγγελματικό και σεβαστό περιβάλλον εργασίας 
ισχύει, επίσης, για την χρήση του e-mail, του 
διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  

Αυτό σημαίνει ότι:

• η επικοινωνία σας μέσω e-mail ή μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να είναι σεβαστή 
και επαγγελματική και

• δεν πρέπει να βλέπετε, να λαμβάνετε ή να 
δημιουργείτε online υλικό που είναι ακατάλληλο 
για ένα επαγγελματικό περιβάλλον 

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ ΜΕ ΤΟ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ

Οι διευθυντές της Eldorado αναμένεται να δίδουν 
το παράδειγμα και να ενεργούν με τα υψηλότερα 
πρότυπα ακεραιότητας και δεοντολογίας 

Αυτό δημιουργεί έναν χώρο εργασίας όπου οι 
εργαζόμενοι:

• αισθάνονται σεβαστοί και αντιμετωπίζονται με 
επαγγελματισμό,

• υποβάλουν άνετα ερωτήσεις σχετικά με τη 
δεοντολογική συμπεριφορά,

• προσλαμβάνονται, προάγονται, υποβάλλονται σε 
πειθαρχικές ενέργειες ή απολύονται με βάση την 
απόδοσή τους και όχι λόγω της φυλής, του φύλου, 
της ηλικίας τους ή άλλων παραγόντων που δεν 
σχετίζονται με τις εργασίες μας και

• δεν φοβούνται τα αντίποινα όταν αναφέρουν 
παραπτώματα 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δείτε την Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας και την 
Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το πώς δημιουργούμε και 
διατηρούμε ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας  

Ερωτήσεις & Απαντήσεις
Ερ.: Ένας από τους συναδέλφους μου σχολιάζει 
συχνά το σώμα μου και κάνει σχόλια σεξουαλικού 
περιεχομένου που είναι ακατάλληλα. Πρέπει να 
δουλέψω μαζί του ως μέρος της ομάδας μου 
και δεν θέλω να αναστατώσω τη δυναμική της 
ομάδας μας. Ωστόσο, δεν μου αρέσει να νιώθω 
άβολα στη δουλειά μου. Τι πρέπει να κάνω; 

Aπ : Η συμπεριφορά του συναδέλφου σας 
είναι απαράδεκτη: Έχετε το δικαίωμα για 
ένα περιβάλλον εργασίας απαλλαγμένο από 
διακρίσεις ή παρενοχλήσεις  Θα πρέπει να 
αναφέρετε αυτό το παράπτωμα στο διευθυντή 
σας ή μέσω των καναλιών αναφοράς που 
περιγράφονται στην ενότητα Πώς να αναφέρετε 
μια υποψία παράβασης του Κώδικα 
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Είστε υπεύθυνοι για την αναφορά οποιωνδήποτε 
ενδεχόμενων παραβάσεων του παρόντος Κώδικα  
Αναφέροντας τις παραβάσεις, συνεισφέρετε στην 
κουλτούρα δεοντολογίας και ακεραιότητας της 
Eldorado 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις κάνετε σχετικά με τον 
Κώδικα δύναται να υποβάλλονται ανώνυμα 

Εάν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με τον Κώδικα 
ή μια συγκεκριμένη κατάσταση, σας συνιστούμε να 
συζητήσετε με τον διευθυντή ή τον προϊστάμενό σας 
για το ζήτημα, χωρίς φόβο αντιποίνων  Μπορείτε, 
επίσης, να συζητήσετε τις ερωτήσεις ή τα ζητήματα 
που σας απασχολούν σχετικά με τον παρόντα Κώδικα 
ή μια επιχειρηματική πρακτική με την Εταιρική 
Γραμματέα μας, στο:

• karena@eldoradogold com ή 

• 1-604-601-6656 

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Εάν υποψιάζεστε παράβαση του Κώδικα, σας 
προτείνουμε να ξεκινήσετε συζητώντας με κάποιον 
στην Eldorado σχετικά με το ζήτημα που σας 
απασχολεί  Πρέπει να πράξετε μία από τις ακόλουθες 
ενέργειες:

• να μιλήσετε με τον διευθυντή ή τον προϊστάμενό 
σας,

• να επικοινωνήσετε με την Εταιρική  
Γραμματέα, Karen Aram, στη διεύθυνση  
karena@eldoradogold com ή  
στο 1-604-601-6656,

• να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Ελέγχων, John Webster, στη διεύθυνση 
auditchair@eldoradogold com ή

• να υποβάλετε μια αναφορά στο πρακτορείο 
εσωτερικών αναφορών, την EthicsPoint, στη 
διεύθυνση www eldorado ethicspoint com 

Μπορείτε να αναφέρετε παραβιάσεις του Κώδικα 
ανώνυμα 

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΦΟΥ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αναφορές παραβάσεων 
θα διευθετηθούν άμεσα και θα ληφθούν σοβαρά 
υπόψη  Όλες οι αναφορές θα αντιμετωπιστούν με 
εχεμύθεια στο βαθμό που το επιτρέπει η νομοθεσία 
και δεν θα επιτρέψουμε οποιαδήποτε αντίποινα 
εναντίον σας, εάν έχετε ενεργήσει καλή τη πίστει για 
την υποβολή της αναφοράς σας 

Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ή η Εταιρική 
Γραμματέας θα διερευνήσουν οποιεσδήποτε 
αναφερθείσες παραβάσεις και θα καθορίσουν μια 
κατάλληλη απόκριση, συμπεριλαμβανομένων των 
διορθωτικών ενεργειών και μέτρων πρόληψης, όταν 
απαιτείται  

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Οποιοσδήποτε παραβεί οποιουσδήποτε νόμους ή 
παραβεί τους κρατικούς κανονισμούς του παρόντος 
Κώδικα, θα υποστεί τις κατάλληλες και συγκεκριμένες 
για την εκάστοτε περίπτωση πειθαρχικές ενέργειες 
που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν, χωρίς 
περιορισμό, υποβιβασμό ή άμεση απόλυση 

Αναφέρουμε παραβάσεις του παρόντος Κώδικα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις
Ερ.: Πιστεύω ότι ο οικονομικός διευθυντής μου δεν 
αναφέρει ορθά τις συναλλαγές, για να παρουσιάσει 
ψευδή βελτίωση κερδών για την Eldorado. Σε ποιον 
πρέπει να μιλήσω για το ζήτημα που με απασχολεί; 

Aπ : Θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τον 
προϊστάμενο του οικονομικού σας διευθυντή, 
την Εταιρική Γραμματέα, τον Πρόεδρο της 
Ελεγκτικής Επιτροπής ή την EthicsPoint, που είναι 
το πρακτορείο μας για τις εσωτερικές αναφορές  
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Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μία ή περισσότερες 
από τις προσδοκίες που περιλαμβάνονται στον 
παρόντα Κώδικα μπορεί να αρθούν με την παρακάτω 
διαδικασία:

• Για τους διευθυντές ή τα εκτελεστικά στελέχη, 
συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων 
οικονομικών μας στελεχών, μέσω απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου  Κάτι τέτοιο θα πρέπει 
να ανακοινωθεί δημόσια στους μετόχους της 
Eldorado εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών  
Οποιαδήποτε ουσιώδης απόκλιση ενός διευθυντή 
ή διοικητικού στελέχους από τον Κώδικα, θα 
γνωστοποιείται με ανακοίνωση τύπου και 
αναφορά ουσιώδους μεταβολής στον βαθμό που 
απαιτείται σύμφωνα με την Εθνική Νομοθετική 
Πράξη 51-102 

• Για εργαζόμενους που δεν είναι διευθυντές ή 
εκτελεστικά στελέχη, από τον Πρόεδρο της 
Ελεγκτικής Επιτροπής, κατόπιν συνεννόησης με 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλό μας  

Δεν θα επιτρέπονται απαλλαγές από τα δικαιώματα ή 
ένδικα μέσα ενός ατόμου κάτω από οποιουσδήποτε 
νόμους που αφορούν στην υποβολή οποιωνδήποτε 
υπονοιών παραβάσεων  

Ο παρών Κώδικας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς 
και Δεοντολογίας αποτελεί δήλωση πολιτικής  
Δεν δημιουργεί συμβατικό δικαίωμα, δέσμευση ή 
υποχρέωση εκ μέρους της Eldorado, ούτε μπορεί 
να ισχύει κατά της Eldorado ή οποιουδήποτε 
τρίτου μέρους 

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο

26 Ιουλίου 2018

George Albino

Απαλλαγή
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Karen Aram
1188 – 550 Burrard Street
Vancouver, B C   V6C 2B5 
Τηλέφωνο: 1-604-601-6656 
E-mail: karena@eldoradogold com 
ή www eldorado ethicspoint com

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

ethicspoint com

www eldorado ethicspoint com

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΣ:

John Webster
1188 – 550 Burrard Street
Vancouver, B C   V6C 2B5
Τηλέφωνο: 1-604-687-4018
E-mail: auditchair@eldoradogold com
ή www eldorado ethicspoint com

Επαφές αναφοράς
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Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

Η ELDORADO GOLD CORPORATION 
ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Έχω διαβάσει και κατανοήσει τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας (ο «Κώδικας»)   
Θα τηρώ όλα τα πρότυπα δεοντολογίας που περιγράφονται στον Κώδικα  Κατανοώ ότι εάν παραβώ τον 
Κώδικα, μπορεί να ληφθούν πειθαρχικά μέτρα εναντίον μου, που ενδέχεται να περιλαμβάνουν έως και την 
απόλυσή μου από την Eldorado Gold Corporation ή τις θυγατρικές της  

Πιστοποιώ στην εταιρεία Eldorado Gold Corporation ότι δεν τελώ υπό παραβίαση του Κώδικα, εκτός εάν 
έχω αναφέρει μια τέτοια παραβίαση σε υπογεγραμμένη Δήλωση Εξαιρέσεων που επισυνάπτεται στο παρόν 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης 

Ημερομηνία: ______________________________________

Υπογραφή: ________________________________________

Όνομα: ___________________________________________

Θέση/Τίτλος: ______________________________________

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 Επισυνάπτεται Δήλωση Εξαιρέσεων 

 Δεν επισυνάπτεται Δήλωση Εξαιρέσεων 
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