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Κώδικας Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας SBC GREECE
1. Η Σημασία του Κώδικα Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας
Ο Κώδικας Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας (εφεξής Κώδικας) θέτει το βασικό πλαίσιο Αρχών,
Κανόνων και Αξιών το οποίο διέπει τη λειτουργία του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ (εφεξής SBC GREECE). Ο Κώδικας αποτελεί μια συνοπτική πηγή καθοδήγησης της
συμπεριφοράς και θέτει ένα ελάχιστο πλαίσιο κανόνων εντός του οποίου το SBC GREECE
λειτουργεί. Το SBC GREECE δεσμεύεται στην επίτευξη υψηλών προτύπων συμπεριφοράς και
γι’ αυτό η γνώση, ο σεβασμός, η αποδοχή και η εφαρμογή του Κώδικα αποτελούν καθήκον
όλων των Μελών και ειδικότερα των Μελών του Δ.Σ. και των Μελών των Ειδικών Επιτροπών.
2. Σκοπός
Σκοποί του Κώδικα είναι:
▪ Να υποδεικνύει στα Μέλη τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς και δεοντολογίας.
▪ Να υποδεικνύει στα Μέλη τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες απορρέουν από
τον ρόλο τους.
▪ Να καθορίζει τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται καθώς και τις πιθανές
συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των αρχών που περιλαμβάνονται στον παρόντα
Κώδικα.
▪ Να συμβάλλει στην προώθηση της ηθικής ακεραιότητας, της διαφάνειας, καθώς και των
ορθών πρακτικών και συμπεριφοράς.
3. Πεδίο Εφαρμογής
Ο Κώδικας ισχύει για όλα τα Μέλη.
4. Αρχές
Οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία του SBC GREECE είναι:
▪ Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του.
▪ Η λειτουργία του προς όφελος των μελών του σε εναρμόνιση με τους σκοπούς του, όπως
ορίζονται στο Καταστατικό του και δημοσιοποιούνται επίσημα μέσω της ιστοσελίδας του
(http://sbcgreece.org/)
5. Αξίες
5.1. Εμπιστοσύνη και Ακεραιότητα
• Το SBC GREECE οφείλει να διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητές του χαρακτηρίζονται
από υψηλή ποιότητα. Παράλληλα, οφείλει να διασφαλίζει υπευθυνότητα και ακεραιότητα
στη συμπεριφορά των Μελών του.
• Το SBC GREECE έχει καθήκον να προασπίζει τα συμφέροντά του, των μελών του και
των σκοπών της αειφόρου ανάπτυξης στο δομημένο περιβάλλον, ανεξάρτητα από τα
τυχόν προσωπικά συμφέροντα των Μελών.
• Τα Μέλη του SBC GREECE που καταλαμβάνουν θέσεις εμπιστοσύνης, και η
συμπεριφορά τους, είτε σχετίζεται άμεσα με τις δραστηριότητες του SBC GREECE είτε
όχι, μπορούν να επηρεάσουν την ακεραιότητα, την υπόληψη και εν γένει το κύρος του
Συμβουλίου απέναντι στα μέλη του, τους χορηγούς του, τους υποστηρικτές του, καθώς
και στο ευρύτερο κοινό έχουν ιδιαίτερο καθήκον να αποφεύγουν δράσεις και
συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών τους συναλλαγών, που θα
μπορούσαν να πλήξουν την ακεραιότητα, την υπόληψη και εν γένει το κύρος του
Συμβουλίου.
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5.2. Ευθύνη
• Τα Μέλη που καταλαμβάνουν αιρετή θέση ή αναλαμβάνουν με οποιονδήποτε τρόπο
θέση διοικητικής ευθύνης, υπέχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την ορθή διοίκηση, την πρόοδο
και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των σκοπών του SBC GREECE στο μέτρο
των αρμοδιοτήτων τους.
• Τα Μέλη που καταλαμβάνουν αιρετή θέση ή αναλαμβάνουν με οποιονδήποτε τρόπο
θέση διοικητικής ευθύνης, καταλαμβάνουν θέσεις με εγγενή καθήκοντα και ευθύνες και
αποτελούν τον θεματοφύλακα του SBC GREECE για την οργάνωση και την προώθηση
των σκοπών του κατά την εκτέλεση της αποστολής του και την επίτευξη των στόχων και
των προτεραιοτήτων που περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχέδιο του SBC GREECE.
• Τα Μέλη που καταλαμβάνουν αιρετή θέση ή αναλαμβάνουν με οποιονδήποτε τρόπο
θέση διοικητικής ευθύνης πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ειλικρίνεια, καλή
πίστη, επιμέλεια, επαγγελματισμό και ανιδιοτελές ενδιαφέρον. Σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες απευθύνονται σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, θα πρέπει να
διακρίνουν με σαφήνεια τυχόν προσωπικές τους θέσεις από τις επίσημες θέσεις του
SBC GREECE. Στην περίπτωση που ομιλούν υπό τη θεσμική ιδιότητα τους στο SBC
GREECE δεν επιτρέπεται να διατυπώνουν θέσεις διαφορετικές από αυτές του SBC
GREECE. Τα Μέλη Διοίκησης και Ειδικών Επιτροπών του SBC GREECE δεν
επιτρέπεται να προβούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε οιανδήποτε αλλότρια παροχή προς
δημόσιους λειτουργούς με σκοπό την εξασφάλιση της θετικής κρίσης του λειτουργού
αναφορικά με ζήτημα στο οποίο εμπλέκονται. Επίσης, δεν επιτρέπεται να αποδέχονται
παροχές σε οποιαδήποτε μορφή, οι οποίες γίνονται για να επηρεάσουν την κρίση τους.
5.3. Εμπιστευτικότητα
• Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα Μέλη που καταλαμβάνουν αιρετή θέση ή
αναλαμβάνουν με οποιονδήποτε τρόπο θέση διοικητικής ευθύνης θα έχουν πρόσβαση
σε πληροφορίες που αφορούν στις λειτουργίες του, τα προγράμματα και τις πολιτικές
του που μπορούν να χαρακτηριστούν εμπιστευτικές. Ως εμπιστευτικές χαρακτηρίζονται
οι πληροφορίες, τα προγράμματα και οι πολιτικές που έχουν χαρακτηριστεί από το SBC
GREECE -προφορικά ή γραπτά- είτε από το World Green Building Council (WCBC), είτε
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε από τους συντάκτες των εγγράφων, ως
εμπιστευτικές.
• Οι πληροφορίες που διακινούνται σε εκτελεστικές συνεδριάσεις είναι εμπιστευτικές,
εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά.
• Σε όλες τις διαδικασίες, πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικότητας και των
προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
6. Σύγκρουση συμφερόντων
Τα Μέλη μπορούν να απασχολούνται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή και εταιρείες
που μπορούν, κατά καιρούς , να έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα ή σύγκρουση συμφερόντων
με το SBC GREECE. Τα Μέλη δεσμεύονται ότι θα διαχειριστούν όλες τις εμπιστευτικές ή μη
πληροφορίες του SBC GREECE με την ίδια επιμέλεια και στον ίδιο βαθμό που κατέχουν και
διαχειρίζονται παρόμοιες πληροφορίες στη δική τους ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων μπορούν να περιλαμβάνονται ή να προκύψουν,
ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Όταν ένα Μέλος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε ένα πεδίο το οποίο θεωρείται ότι
βρίσκεται σε άμεσο ανταγωνισμό με υπηρεσίες που προσφέρει το SBC GREECE.
• Όταν ένα Μέλος απολαμβάνει οικονομικό κέρδος, φήμη ή επιχειρηματικό πλεονέκτημα
από εμπιστευτικές ή μη πληροφορίες του SBC GREECE ως αποτέλεσμα αρμοδιοτήτων
του ή της ιδιότητάς του ως μέλους στο SBC GREECE και οι πληροφορίες αυτές
χρησιμοποιούνται στo πλαίσιo του ανταγωνισμού.
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•
•
•
•

Όταν ένα Μέλος λάβει οικονομικό ή ουσιαστικό όφελος από μια πολιτική ή απόφαση του
SBC GREECE.
Όταν ένα Μέλος λάβει οικονομικό ή άλλο υλικό κέρδος μέσω μιας σύμβασης ή μιας
σχέσης μέσω της οποίας παρέχει υπηρεσίες ή προϊόντα στο SBC GREECE ή και στα
μέλη του.
Όταν μια πολιτική ή μια απόφαση του Δ.Σ. ή των Ειδικών Επιτροπών θα ευνοούσε μια
οντότητα (Φορέα ή επιχείρηση) στην οποία ένα Μέλος έχει σημαντικό συμφέρον ή
σχέση.
Όταν ένα Μέλος προωθεί προϊόντα ή υπηρεσίες με τρόπο που αξιοποιεί με
οποιονδήποτε τρόπο τη θέση του στο SBC GREECE ή υπονοεί την έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Τα Μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο όλες τις πιθανές
συγκρούσεις συμφερόντων, μόλις υποπέσουν στην αντίληψή τους.
2. Τα Μέλη θα ασκούν τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματά τους ως προς το SBC GREECE
αμερόληπτα και προς το συμφέρον και τους σκοπούς του SBC GREECE.
3. Το Δ.Σ. και η Γ.Σ. είναι αρμόδια για να καθορίζουν εάν υπάρχει ή όχι πραγματική
σύγκρουση συμφερόντων.
4. Οι συναλλαγές των Μελών στο πλαίσιο των επίσημων αρμοδιοτήτων τους πρέπει να
ελέγχονται επαρκώς και να γνωστοποιούνται εγγράφως.
5. Τα Μέλη που καταλαμβάνουν αιρετή θέση ή αναλαμβάνουν με οποιονδήποτε τρόπο θέση
διοικητικής ευθύνης και κάνουν δηλώσεις σχετικά με την αειφορία του δομημένου
περιβάλλοντος και αειφόρα οικοδομικά ή μηχανολογικά προϊόντα και υπηρεσίες οφείλουν να
γνωστοποιούν εάν οι δηλώσεις τους ήταν επ’ αμοιβή και εάν έχουν οικονομικό ή άλλο
όφελος..
7. Χρήση των Πόρων του SBC GREECE
Οι πόροι του SBC GREECE θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και
το όφελος του SBC GREECE και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για
το προσωπικό όφελος οποιουδήποτε.
8. Καταγγελία Παραβιάσεων
Οποιοσδήποτε μπορεί να ενημερώσει τον Πρόεδρο ή τα μέλη του Δ.Σ. για παράβαση του
παρόντος Κώδικα. Aν η παράβαση αφορά τον Πρόεδρο, τότε η κοινοποίηση γίνεται είτε στον
Αντιπρόεδρο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ.
9. Πειθαρχική διαδικασία
Η παράβαση των κανόνων που περιέχονται στον παρόντα Κώδικα συνιστά πειθαρχικό
παράπτωμα και υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του
Καταστατικού.
10.Έναρξη Ισχύος
Ο παρών Κώδικας συνετάγη από το Διοικητικό Συμβούλιο και τίθεται σε ισχύ μετά την
επικύρωσή του από τη Γενική Συνέλευση. Τροποποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ μετά την επικύρωσή τους από τη Γενική Συνέλευση.
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