ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
(Πολιτικές, Κανονισμοί, Διαδικασίες & Πρότυπα SIMS)
Η___________ [επωνυμία νομικού προσώπου], όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον
κάτωθι υπογράφοντα ______________ [oνοματεπώνυμο] υπό την ιδιότητά του ως
___________ [θέση/τίτλος] και νομίμου εκπροσώπου της, δηλώνει ότι έλαβε γνώση
και κατανόησε τις Πολιτικές, Πρότυπα, Διαδικασίες και Κανονισμούς της «Ελληνικός
Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε.», που εκάστοτε ισχύουν και εφαρμόζονται στα Έργα των
Μεταλλείων Κασσάνδρας (οι «Εταιρικές Πολιτικές») καθώς και τα πρότυπα SIMS ή
τους Χρυσούς Κανόνες της Eldorado Gold Corporation, όπως όλα τα ανωτέρω έχουν
αναρτηθεί στον ιστότοπο αυτής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.hellasgold.com/ellinikos-xrysos/company-policies και/ή όπως έχουν γνωστοποιηθεί στην
_____________ [επωνυμία νομικού προσώπου] και/ή όπως θα όφειλε να έχει λάβει
γνώση αυτών.
Δηλώνει δε ρητά ότι θα τηρεί το σύνολο των όρων που περιγράφονται στις Εταιρικές
Πολιτικές, στα πρότυπα SIMS και στους Χρυσούς Κανόνες της Eldorado Gold
Corporation, επέχουσα την υποχρέωση να παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της
συμβατικής σχέσης ενήμερη για τυχόν μεταβολές στα ανωτέρω που αναρτώνται στην
ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και γνωστοποιούνται σε αυτήν και/ή λαμβάνει γνώση
αυτών εξ οποιασδήποτε αφορμής.
Η ____________ [επωνυμία νομικού προσώπου] θα ενημερώσει προσηκόντως το
σύνολο των εμπλεκόμενων εργαζόμενων και εν γένει απασχολούμενων σε αυτήν,
καθώς και το σύνολο των υπεργολάβων, βοηθών εκπλήρωσης και προστηθέντων εν
γένει, που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο ή εξ αφορμής αυτής της σύμβασης για την
εκτέλεση μέρους των εργασιών/υπηρεσιών, για την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις
Εταιρικές Πολιτικές, τα πρότυπα SIMS και τους Χρυσούς Κανόνες της Eldorado Gold
Corporation. Εάν η____________ [επωνυμία νομικού προσώπου], ο νόμιμος
εκπρόσωπος της, η διοίκησή της ή έτερος εργαζόμενος του νομικού προσώπου ή/και
ή εν γένει απασχολούμενος του νομικού προσώπου ή/και οποιοσδήποτε
υπεργολάβος, βοηθός εκπλήρωσης ή προστηθείς παραβεί με οποιοδήποτε τρόπο τις
Εταιρικές Πολιτικές, τα πρότυπα SIMS ή τους Χρυσούς Κανόνες της Eldorado Gold
Corporation, η «Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε.» δύναται να καταγγείλει την
παρούσα σύμβαση αζημίως, επιφυλασσόμενη για κάθε ως εκ τούτου ζημία ή βλάβη
της (θετική ή αποθετική, υλική ή ηθική).
Η ____________ [επωνυμία νομικού προσώπου] αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, θα υφίσταται παρακολούθηση και επιτήρηση από
την «Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε.», υποχρέωση αναφοράς προς αυτήν, και
πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ της «Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και
της __________________ [επωνυμία νομικού προσώπου], και για αυτό το λόγο ορίζει
τ___ ________________ [ονοματεπώνυμο & τίτλος], ο οποίος θα την εκπροσωπεί σε
θέματα Βιωσιμότητας και Συμμόρφωσης (Compliance) και θα ειδοποιεί αμέσως τον
Εκπρόσωπο της «Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε.» εγγράφως για:
1. οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, τα
πρότυπα SIMS ή τους Χρυσούς Κανόνες της Eldorado Gold Corporation και τις
Εταιρικές Πολιτικές,
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2. οποιαδήποτε ειδοποίηση για μη συμμόρφωση παρέχεται από κυβερνητική
υπηρεσία για δραστηριότητες που σχετίζονται με το έργο, ή/και
3. περιστατικά ή πρακτικές παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας, ή παραβίασης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ημερομηνία: ______________________________
Υπογραφή: _______________________________
Ονοματεπώνυμο: __________________________
Θέση/Τίτλος: ______________________________
Νομικό Πρόσωπο:__________________________
Σφραγίδα: ________________________________
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