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ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ DAVE GITLIN

Στην Carrier, απαιτούμε υψηλές επιδόσεις και υψηλή 

ακεραιότητα από όλους τους υπαλλήλους μας καθώς και 

από όλους με τους οποίους έχουμε επιχειρηματικές 

συναλλαγές.

Δεν είναι ποτέ αποδεκτό να θέτουμε σε κίνδυνο 

τις αξίες ή την ακεραιότητά μας για την επίτευξη των 

επιχειρηματικών μας στόχων.

Είμαστε μια εταιρεία που δεσμεύεται να 

κάνει πάντα το σωστό.

Δεν κάνουμε καμία εξαίρεση.

Dave

President & CEO, Carrier
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ΔΥΝΑΜΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ

Είμαστε διαφορετικοί, αλλά 
μας ενώνει ένας κοινός 
σκοπός και κοινές αξίες. 

Δημιουργούμε και 
αναπτύσσουμε νέους και 
καλύτερους τρόπους, για να 
είναι οι άνθρωποι ασφαλείς, 
να ζουν άνετα και να 
μετακινούνται με ασφάλεια. 

Καλλιεργούμε δύναμη 
μέσω της ενσωμάτωσης, 
πετυχαίνουμε Υπεροχή, 
εξελισσόμαστε μέσα από την 
Καινοτομία, αντιμετωπίζουμε 
τους άλλους με Σεβασμό 
και όλες μας οι ενέργειες 
χαρακτηρίζονται από 
Ακεραιότητα. 

Η επιτυχία της της εταιρείας μας πηγάζει από το ταλέντο, τη δεξιότητα και 
την αφοσίωση των ανθρώπων της. Σεβόμαστε και εκτιμούμε ο ένας τον 
άλλον ως άτομα και γνωρίζουμε ότι μόνο μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε το 
μέγιστο δυναμικό μας. Καθώς λειτουργούμε όλο το εικοσιτετράωρο και σε 
όλο τον κόσμο, οι συνθήκες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε μπορεί 
να ποικίλλουν· όχι όμως και οι θεμελιώδεις αξίες μας. Οι αξίες μας απαιτούν 
από εμάς να είμαστε διαφανείς στις ενέργειές μας και να μην καταφεύγουμε 
ποτέ στο ψέμα, στην απάτη, στην κλοπή ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή 
εξαπάτησης. 

Οι αξίες μας μάς ενώνουν, μας καθοδηγούν και μας ενδυναμώνουν όλους 
μας. Καθορίζουν ποιοι είμαστε, τι αντιπροσωπεύουμε και πώς διεξάγουμε τις 
δραστηριότητές μας. Σε ένα σύνθετο, δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, 
με μεγάλη πίεση και μοναδικές προκλήσεις, οι αξίες μας μάς εξασφαλίζουν 
σαφήνεια και συνέπεια και μας ενώνουν ακόμα περισσότερο. Οι αξίες μας 
μάς βοηθούν να πετυχαίνουμε τα υψηλά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και 
απόδοσης που προσδοκούν και αξίζουν οι πελάτες μας. Μας καθοδηγούν 
ακόμη και όταν δεν υπάρχει αντίστοιχος κανόνας. Με λίγα λόγια, οι αξίες μας 
είναι αυτές που μας ενώνουν ενώ εργαζόμαστε.

Κάνουμε τη σύγχρονη ζωή πραγματικότητα
Οι δραστηριότητές μας σε όλο τον κόσμο προάγουν την αεροδιαστημική 
βιομηχανία και τον κλάδο των κατασκευών.

Οι αξίες μας, οι Αξίες σας
Ο κώδικας δεοντολογίας μας δημιουργήθηκε με τη συνεισφορά χιλιάδων 
υπαλλήλων. Στηρίζεται σε μια προσπάθεια που καταβλήθηκε σε όλη την 
επιχείρηση με σκοπό να κατανοήσουμε καλύτερα την εταιρική μας κουλτούρα 
και τις αξίες που καθοδηγούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. 

Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να πετυχαίνουμε τους στόχους μας με 
τον σωστό τρόπο και επιπλέον έχουμε δεσμευτεί να το πράττουμε αυτό 
καθημερινά. Ο παγκόσμιος Κώδικας δεοντολογίας Με τον τρόπο της Carrier 
εκφράζει και προάγει τη δέσμευση αυτή.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
Αντιμετωπίζουμε τους άλλους όπως 
θέλουμε να μας αντιμετωπίζουν και 
εκείνοι.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Προτεραιότητά μας είναι η 
τιμιότητα, η ανάληψη ευθυνών και η 
δεοντολογία.

ΕΝΤΑΞΗ
Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε 
ένα περιβάλλον όπου όλοι 
αισθάνονται ότι ανήκουν, ανεξάρτητα 
από τις διαφορές μας.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Επιζητούμε τη συνεχή εξέλιξη, 
βελτίωση και βιώσιμη ανάπτυξή μας.

ΥΠΕΡΟΧΗ 
Παρέχουμε τα υψηλής αξίας 
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, με 
αμεσότητα και άψογη εκτέλεση.
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Ο κώδικας δεοντολογίας μας 
είναι ένα πρακτικό έγγραφο 
αναφοράς που μας βοηθά να 
προστατεύουμε και να δίνουμε 
ώθηση στην επιχείρησή μας, 
καθώς και να βελτιώνουμε την 
ατομική απόδοσή μας.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ο κώδικας δεοντολογίας μας είναι ένας πόρος για όλους μας. Είναι ο δικός μας 
παγκόσμιος Κώδικας δεοντολογίας και ισχύει για όλους τους διευθυντές, τα 
στελέχη και τους υπαλλήλους, καθώς και τους αντιπροσώπους της εταιρείας 
μας, τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες μας σε όλο τον κόσμο. Αυτός ο 
Κώδικας, ως εργαλείο και οδηγός για την επίτευξη των στόχων μας με τον 
σωστό τρόπο:

•  Ενσωματώνει τις θεμελιώδεις αξίες μας, υπενθυμίζοντάς μας ότι είναι πιο 
εύκολο να λαμβάνουμε τις αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε κάθε 
μέρα όταν χρησιμοποιούμε τις αξίες μας —Σεβασμός, Ακεραιότητα, Ένταξη, 
Καινοτομία και Υπεροχή

•  Καλύπτει τις βασικές πολιτικές και τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούμε, 
καθώς και τις ευθύνες που πρέπει να αναλαμβάνουμε

•  Εξηγεί πώς μπορούμε να αναζητήσουμε βοήθεια, αν έχουμε 
προβληματισμούς ή αν πρέπει να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις

•  Απαιτεί από εμάς να δρούμε με εντιμότητα και να αποφεύγουμε κάθε μορφή 
υπεκφυγής ή εξαπάτησης

•  Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του προγράμματος Δεοντολογίας και 
συμμόρφωσης της εταιρείας μας

Ορισμός των αξιών
Σεβασμός, Ακεραιότητα, Ένταξη, Καινοτομία και Υπεροχή.  
Ενσωματώνοντας αυτές τις αξίες σε κάθε απόφαση και σε κάθε ενέργειά μας: 

•  Καλλιεργούμε μια εταιρική κουλτούρα που ενθαρρύνει τη συνεργασία και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και μας βοηθά να αποτρέπουμε σοβαρά λάθη

•  Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι, στοχεύοντας πάντα 
στην επιτυχία, χωρίς ωστόσο να διακυβεύουμε τις αξίες μας 

•  Προστατεύουμε την με κόπους κερδισμένη φήμη μας, ασκώντας τις 
δραστηριότητές μας με ηθικό και νομικά υπεύθυνο τρόπο, οπουδήποτε 
δραστηριοποιούμαστε 

•  Ενισχύουμε τις σχέσεις μας με τους επιχειρηματικούς συνεργάτες και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, βασιζόμενοι στις αξίες των προϊόντων και 
των υπηρεσιών μας 

•  Βελτιώνουμε την ικανότητά μας να προσελκύουμε και να διατηρούμε 
υπαλλήλους που έχουν τα ίδια υψηλά πρότυπα με εμάς και αναγνωρίζουν ότι, 
τις περισσότερες φορές, οι επιχειρήσεις πετυχαίνουν επειδή —και όχι αντί 
να— κάνουν το σωστό
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ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ

Η επιτυχία της εταιρείας μας εξαρτάται από τις ατομικές ενέργειες των 
διευθυντών, των στελεχών, των υπαλλήλων και των αντιπροσώπων μας σε όλο 
τον κόσμο. Επομένως, ο καθένας από εμάς είναι προσωπικά υπεύθυνος για:

•  Τη διατήρηση των θεμελιωδών αξιών μας και την κατανόηση του Κώδικα 
δεοντολογίας και τη συμμόρφωση με αυτόν

•  Τη διασφάλιση ότι οι ενέργειές μας συμμορφώνονται πλήρως με το γράμμα 
και το πνεύμα όλων των νόμων και κανονισμών που ισχύουν

•  Την τήρηση των δεσμεύσεών μας απέναντι στους πελάτες μας και την 
προσπάθεια να δίνουμε το καλό παράδειγμα

•  Την αναφορά οποιασδήποτε πράξης παραβαίνει ή φαίνεται να παραβαίνει 
τον Κώδικα ή της αξίες μας

Οι πράξεις αντεκδίκησης έναντι οποιουδήποτε υποβάλλει αναφορά καλή τη 
πίστει απαγορεύονται και οδηγούν σε πειθαρχικές ενέργειες.

Ειδικές ευθύνες για επικεφαλής και προϊσταμένους
Εάν είμαστε επικεφαλής ή προϊστάμενοι υπαλλήλων ή διαχειριζόμαστε επιχειρηματικούς συνεργάτες, πρέπει να δίνουμε 
το καλό παράδειγμα και: 

•  Να καλλιεργούμε ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον και μια θετική επιχειρηματική σχέση, όπου θα είναι αποδεκτές μόνο 
νόμιμες και ηθικές ενέργειες οι οποίες θα εκφράζουν τις θεμελιώδεις αξίες μας

•  Να μην ζητάμε ποτέ από κανέναν —υπάλληλο ή επιχειρηματικό συνεργάτη— να κάνει κάτι που θα υποβάθμιζε τα 
πρότυπά μας

•  Να ενημερώνουμε τακτικά για τη σημασία της τήρησης του Κώδικα, των πολιτικών και των διαδικασιών της εταιρείας 
μας και της διατήρησης των αξιών μας — τονίζοντας ότι τα μέσα είναι πάντα εξίσου σημαντικά με τους σκοπούς

•  Να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τη συμπεριφορά και τις πράξεις τόσο τις δικές μας όσο και των υπαλλήλων μας και 
την εφαρμογή από μέρους μας πρωτοβουλιών και προγραμμάτων εκπαίδευσης για θέματα συμμόρφωσης 

•  Να παρέχουμε εκπαίδευση που βοηθά τους υπαλλήλους να κατανοούν τις ευθύνες τους, να αναπτύσσουν τις ηγετικές 
ικανότητές τους και να προάγουν δεοντολογικά τη σταδιοδρομία και τις σχέσεις τους

•  Να ενθαρρύνουμε και να στηρίζουμε προληπτικά τους υπαλλήλους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες να 
εκφράζουν τις ιδέες και τους προβληματισμούς τους

•  Να ανταποκρινόμαστε αμέσως και με σεβασμό στους προβληματισμούς, αντιμετωπίζοντας την τρέχουσα κατάσταση 
και αποτρέποντας την εμφάνιση μελλοντικών ζητημάτων ή αναζητώντας τη σωστή βοήθεια

•  Να μην επιδεικνύουμε ποτέ και να μην συγχωρούμε συμπεριφορές που παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους ή τον 
παρόντα Κώδικα δεοντολογίας

•  Να μην συμμετέχουμε σε και να μην ανεχόμαστε πράξεις αντεκδίκησης

•  Ανά διαστήματα, αναρωτηθείτε για την επιτυχία, όχι μόνο για την αποτυχία, ειδικά εάν το αποτέλεσμα φαίνεται πολύ 
καλό για να είναι αληθινό

• Αναγνωρίστε δημόσια αυτούς που έκαναν το σωστό, ειδικά εάν χρειάστηκε κουράγιο να το κάνουν

•  Συζητήστε ανοιχτά και προληπτικά με την ομάδα σας για τους κινδύνους, ειδικά όταν εργάζεστε σε δύσκολο περιβάλλον 
ή κάτω από πίεση, εξοπλίστε την με εργαλεία για να μετριάσει τις δυσκολίες και τονίστε την ανάγκη να ζητάει βοήθεια 
όταν χρειάζεται

Όλοι έχουμε ευθύνη να 
τηρούμε αυτόν τον Κώδικα 
και τις πολιτικές της 
εταιρείας, αναζητώντας 
καθοδήγηση όταν έχουμε 
προβληματισμούς και 
αναφέροντας τυχόν υπαρκτές 
ή πιθανές παραβιάσεις.
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ΛΗΨΗ ΗΘΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Για τη λήψη ηθικών αποφάσεων, θα πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας και να 
απαντήσετε θετικά σε δύο βασικές ερωτήσεις, προτού δράσετε:

1:   Μπορώ; 
Είναι σύμφωνη η πορεία δράσης που σκέφτομαι να ακολουθήσω με 
το γράμμα και το πνεύμα του νόμου και την εταιρική πολιτική;

2:   Θα πρέπει;
Είναι συνεπής η πορεία δράσης που σκέφτομαι να ακολουθήσω με 
τις θεμελιώδεις αρχές και τη φήμη της εταιρείας μας; 

Για να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις, θα πρέπει να έχετε κατανοήσει 
όλα τα σχετικά γεγονότα, να λάβετε υπόψη τα καθήκοντά σας έναντι των 
επηρεαζόμενων μερών και να μελετήσετε πιθανές εναλλακτικές. Θα πρέπει, 
επίσης, να αξιοποιήσετε τους σωστούς ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν, 
συμπεριλαμβανομένου του Υπεύθυνου δεοντολογίας και συμμόρφωσης, 
του Διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και εξειδικευμένων 
εμπειρογνωμόνων (π.χ. τεχνικοί, μηχανικοί, υπεύθυνοι ποιότητας, λειτουργιών 
και νομικών θεμάτων). 

Παρόλο που ο Κώδικάς μας θα σας βοηθήσει να λάβετε μια μεγάλη ποικιλία 
αποφάσεων, συμβουλευτείτε τις πολιτικές της Carrier για αναλυτικές 
πληροφορίες σχετικά με το τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε.

https://corporate.carrier.com/policymanual
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Διατίθενται αρκετοί πόροι που 
μπορούν να μας βοηθήσουν 
να ανταποκριθούμε στις 
υποχρεώσεις μας και 
να αναφέρουμε, καλή 
τη πίστει, ενδεχόμενες 
παραβιάσεις και να 
αναζητήσουμε καθοδήγηση 
σε ερωτήματα δεοντολογίας. 
Δεν ανεχόμαστε πράξεις 
αντεκδίκησης έναντι εκείνων 
που υποβάλλουν μια αναφορά 
καλή τη πίστει.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Αν γίνουμε μάρτυρες ή αν υποψιαστούμε ότι υπάρχει παραβίαση των νόμων, 
αυτού του Κώδικα ή των αξιών μας, πρέπει να μιλήσουμε το συντομότερο 
δυνατόν. Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν σε έναν προϊστάμενο 
οποιασδήποτε βαθμίδας, στο Νομικό τμήμα, σε έναν υπεύθυνο του Γραφείου 
δεοντολογίας και συμμόρφωσης ή στο Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. 
Εάν θέλουμε να υποβάλουμε μια εμπιστευτική αναφορά, μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα του Ανώνυμο Πρόγραμμα Αναφοράς. 
Παρόλο που είναι δυνατή η ανώνυμη υποβολή αναφορών (όταν επιτρέπεται 
από την τοπική νομοθεσία), προτρέπουμε τους υπαλλήλους μας να παρέχουν 
τα στοιχεία τους, επειδή αυτό βοηθά στις έρευνες και στην παρακολούθηση 
της κατάστασης. 

Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλεται μια αναφορά και 
ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της, απαγορεύονται οι πράξεις αντεκδίκησης. 
Η ανοχή της εταιρείας μας σε κάθε μορφή αντεκδίκησης έναντι όσων 
υποβάλλουν αναφορά καλή τη πίστει ή που συνεργάζονται για μια έρευνα, 
είναι μηδενική. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζετε όλα τα γεγονότα ή 
να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι έχει υπάρξει παραβίαση. «Καλή τη πίστει» σημαίνει 
ότι έχετε σοβαρή βάση να πιστεύετε ότι υπάρχει παραβίαση και το αναφέρετε 
με κάθε ειλικρίνεια και σεβασμό. Οποιαδήποτε πράξη αντεκδίκησης θα έχει ως 
συνέπεια πειθαρχικά μέτρα και μπορεί να φτάσει μέχρι και στον τερματισμό της 
συνεργασίας.

Η ουσία είναι ότι, αν δείτε κάτι και πείτε κάτι, δεν θα υπάρξουν αντίποινα. Δεν 
θα έχετε προβλήματα. Ακόμα και αν δεν είναι σωστό, ακόμα και αν αυτό που 
αναφέρετε αποδειχθεί ότι δεν είναι παραβίαση. Είναι κάτι που δεν το πιστεύει ο 
κόσμος εύκολα, αλλά είναι αλήθεια. Καλωσορίζουμε τα άτομα που σηκώνουν το 
χέρι και κάνουν ερωτήσεις —έστω και αν είναι δύσκολες ερωτήσεις.
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Ελέγχουμε τις διαδικασίες μας 
ανά τακτά διαστήματα, για να 
διασφαλίζουμε ότι 
συμμορφώνονται με τον 
Κώδικα και για να τις 
βελτιώνουμε συνεχώς. Όλες οι 
αναφορές για παραβιάσεις 
ερευνώνται σχολαστικά, 
δίκαια και αμερόληπτα, με 
στόχο τον προσδιορισμό 
δράσεων για συνεχή 
βελτίωση.

ΠΩΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΑ

Η εταιρεία μας ελέγχει τακτικά τις λειτουργικές μονάδες της, χρησιμοποιώντας 
ομάδες εσωτερικών και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον Κώδικα και την πολιτική της εταιρείας. 
Κατά καιρούς, η εταιρεία μας μπορεί επίσης να ελέγχει τους επιχειρηματικούς 
συνεργάτες της. Κατόπιν των ελέγχων, προγραμματισμένων ή μη, συντάσσεται 
μια έκθεση που μοιράζεται στα κατάλληλα ενδιαφερόμενα μέρη, για να 
διευκολύνεται η συνεχής βελτίωση.

Όταν υποβάλλεται αναφορά ή ανιχνεύεται πραγματική ή πιθανή παραβίαση 
του νόμου, του Κώδικα ή της πολιτικής της εταιρείας, το Γραφείο δεοντολογίας 
και συμμόρφωσης της εταιρείας μας διεξάγει έγκαιρη και λεπτομερή έρευνα 
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να 
ακούγονται όλοι οι εμπλεκόμενοι, διατηρώντας παράλληλα το απόρρητο στον 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, καθώς και το δικηγορικό απόρρητο, όταν η έρευνα 
που διεξάγεται κατευθύνεται από νομικό σύμβουλο. 

Η εταιρεία μας έχει δεσμευτεί ότι θα συμπεριφέρεται με σεβασμό σε όλα τα 
μέρη που εμπλέκονται σε κάποιον έλεγχο ή σε έρευνα. Κάποιες φορές, για 
να προστατευθεί το απόρρητο ή για να αντιμετωπιστούν άλλα θέματα, οι 
λεπτομέρειες των περιπτώσεων που ερευνώνται δεν γνωστοποιούνται σε 
όλα τα μέρη. Όλοι οι υπάλληλοι και οι επιχειρηματικοί συνεργάτες πρέπει να 
είναι ειλικρινείς και πλήρως συνεργάσιμοι στους ελέγχους και στις έρευνες, 
εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ισχύουσα νομοθεσία περιορίζει 
την υποχρεωτική συνεργασία. Η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει τη 
συμμετοχή σε συνεντεύξεις και την παροχή εγγράφων. 

Αν υπήρξε παραβίαση ή αν το άτομο που ελέγχεται ή ερευνάται ήταν 
ανειλικρινές ή δεν συνεργάστηκε καθ' οιονδήποτε τρόπο, λαμβάνονται τα 
κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα. Αυτά τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, προειδοποιήσεις, αναστολή, απόλυση, 
αποζημίωση για απώλειες ή ακόμα και παραπομπή σε δίκη. Το Γραφείο 
δεοντολογίας και συμμόρφωσης και το Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της 
εταιρείας μας στις πειθαρχικές διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
σωστή διαδικασία και η συνεπής αντιμετώπιση όλων των υπαλλήλων. 
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ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Άδεια εξαίρεσης από το σύνολο ή μέρος του παρόντος Κώδικα δεοντολογίας 
ή άλλων πολιτικών που έχουν συνταχθεί για την εφαρμογή του παρέχεται 
μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις και μόνο μετά την έγκριση του Αντιπροέδρου,  
συμμόρφωσης. Οι άδειες εξαίρεσης για διευθυντές και διοικητικά στελέχη 
πρέπει να εγκρίνονται τόσο από τον Αντιπρόεδρο, το τμήμα Συμμόρφωσης 
όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μια επιτροπή του συμβουλίου και να 
γνωστοποιούνται αμέσως, σύμφωνα με το νόμο, τους κανονισμούς και την 
πολιτική της εταιρείας μας.
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ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Οι άνθρωποι ζούσαν μέσα στα σπίτια τους στο έλεος της ζέστης και της υγρασίας 
μέχρι το 1902, όταν ο Willis Carrier εφηύρε το πρώτο κλιματιστικό του κόσμου. 
Ξεκίνησε μια βιομηχανία που προφυλάσσει εκατομμύρια ανθρώπους σε ακραίες 
θερμοκρασίες, ενώ προστατεύει τρόφιμα και φαρμακευτικά είδη. Η Carrier 
εξακολουθεί να ηγείται με τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης επόμενης γενιάς 
που στόχο έχουν να προστατεύσουν το περιβάλλον αλλά και τους ανθρώπους. 

Η φωτιά απλωνόταν γρήγορα και με καταστροφικές συνέπειες στα πλοία που 
ταξίδευαν μέχρι το 1918, όταν ο Walter Kidde δημιούργησε τα πρώτα συστήματα 
ανίχνευσης καπνού και πυρόσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα για πλοία. Πέντε 
χρόνια αργότερα, εφηύρε τον πρώτο φορητό πυροσβεστήρα διοξειδίου του 
άνθρακα. Σήμερα, τα προϊόντα οικιακής ασφάλειας της Kidde συμβάλλουν στην 
αποτροπή τραγωδιών από ατυχήματα με τεχνολογίες αιχμής για την ανίχνευση 
και την καταστολή πυρκαγιών. Επίσης, η Kidde συνεχίζει στα βήματα του ιδρυτή 
της όσον αφορά το κοινό καλό, με πρωτοβουλίες για την κοινότητα και μη 
κερδοσκοπικές συμπράξεις. Κάθε χρόνο, προσφέρει δωρεάν περισσότερους από 
100.000 ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα και καπνού.

Οι κλειδαριές άνοιγαν πολύ εύκολα, μέχρι που οι αδελφοί Jeremiah και Charles 
Chubb εφηύραν τον πρώτο ασφαλή μηχανισμό κλειδαριάς Detector Lock, το 
1818. Η κλειδαριά ήταν τόσο αποτελεσματική που το όνομα των αδελφών έγινε 
συνώνυμο της προστασίας και της ασφάλειας. Η επιχείρησή τους αναπτύχθηκε 
πέρα από τις κλειδαριές και τα χρηματοκιβώτια, στην πυροπροστασία και τα 
συστήματα ασφαλείας. Σήμερα, η Chubb είναι μια αξιόπιστη ηγέτιδα εταιρεία με 
ιστορικό βραβείων, όπως το Βραβείο σχεδιασμού και τεχνολογίας της χιλιετίας 
(Millennium Award for Design and Technology), το Βραβείο της διεθνούς 
έκθεσης πυροπροστασίας για την Καινοτομία (International Fire Expo Award for 
Innovation) και το Βραβείο της μητροπολιτικής αστυνομίας για την απόδοση 
των συναγερμών για εισβολείς (Metropolitan Police Award for Intruder Alarm 
Performance).

Οι ιδρυτές μας έθεσαν τα 
θεμέλια για τη μακρόχρονη 
ιστορία μας στους τομείς 
της καινοτομίας και της 
ανάπτυξης προϊόντων 
που φέρνουν αλλαγές και 
προσφέρουν απαράμιλλα 
επίπεδα ασφάλειας, 
απόδοσης, χρησιμότητας 
και άνεσης. Κάθε ιδρυτής 
απαιτούσε υψηλά πρότυπα 
ποιότητας και δεοντολογίας, 
δημιουργώντας μια παράδοση 
την οποία συνεχίζουμε με 
περηφάνια και στηριζόμαστε 
σε αυτήν.
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ΜΑΖΙ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ

Μας ενώνει η πίστη του ενός στον άλλον. 
Προσδοκούμε τον αμοιβαίο σεβασμό και τη 
ένταξη στο εργασιακό μας περιβάλλον, 
κατανοώντας ότι μπορούμε να πετύχουμε μόνο 
ως ομάδα. Στηρίζουμε τις πολιτικές και τα μέτρα 
προστασίας μας, για να διασφαλίζουμε ότι 
είμαστε προστατευμένοι και έχουμε τη στήριξη 
που χρειαζόμαστε στην πορεία αξιοποίησης 
του πλήρους δυναμικού μας. 

Προάγοντας ένα περιβάλλον εργασίας  
γεμάτο σεβασμό 13

Ασφαλείς, προστατευμένοι και υγιεινοί  
χώροι εργασίας 15

Αποδοχή της διαφορετικότητας και  
ένταξης στο εργασιακό περιβάλλον 17

Ίσες ευκαιρίες 18

Προστασία προσωπικών πληροφοριών 19

Υπεύθυνη χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 20
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ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΜΑΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ
Υλοποιούμε τη δέσμευσή 
μας για ένταξη και σεβασμό, 
φροντίζοντας ώστε να 
μην νιώθει κανείς απειλή 
ή εκφοβισμό στους χώρους 
εργασίας. 

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Όταν αντιμετωπίζουμε τους άλλους με σεβασμό και δεν επιτρέπουμε τον 
εκφοβισμό ή την παρενόχληση, δημιουργούμε ένα θετικό περιβάλλον 
εργασίας όπου μπορούμε να εκφράζουμε τις σκέψεις και τις ιδέες μας, 
να κάνουμε ερωτήσεις, να υποβάλλουμε δημιουργικές προτάσεις και να 
αξιοποιούμε το πλήρες δυναμικό μας. Έτσι, αναπτύσσεται η καινοτομία, 
η δημιουργικότητα και η απόδοση, ενώ παράλληλα αυξάνεται η ένταξη 
και η συνεργασία. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη να αναγνωρίζουμε και να 
αντιμετωπίζουμε καταστάσεις στις οποίες συνάδελφοι νιώθουν αποκλεισμένοι 
ή δεν χαίρουν σεβασμού ή εκφοβίζονται, τότε προάγουμε τις αξίες μας και 
τηρούμε το νόμο.

ΠΩΣ ΓΊΝΕΤΑΊ ΠΡΑΓΜΑΤΊΚΌΤΗΤΑ 

Η εταιρεία μας έχει δεσμευτεί να παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς 
παρενοχλήσεις, εκφοβισμούς, απειλές και βία. Όλοι συμμετέχουμε:

•  Αποθαρρύνοντας οποιαδήποτε συμπεριφορά υποβαθμίζει, μειώνει ή 
εκφοβίζει τους άλλους

•  Ενθαρρύνοντας τους άλλους να μιλήσουν, να εκφράσουν ιδέες και γνώμες, να 
κάνουν ερωτήσεις και να είναι δεκτικοί στις προτάσεις και τις ιδέες των άλλων

•  Αναφέροντας κάθε μορφή παρενόχλησης, είτε είμαστε εμείς ο άμεσος στόχος 
της συμπεριφοράς αυτής είτε όχι

•  Προάγοντας την ατομική ασφάλεια και αναφέροντας οποιαδήποτε πράξη 
βίας ή απειλή για βία

•  Δείχνοντας κατανόηση και αντιμετωπίζοντας τους άλλους με αξιοπρέπεια

•  Τηρώντας όλους τους νόμους και τους κανονισμούς κατά της παρενόχλησης 

Αν γίνετε μάρτυρες ή υποψιαστείτε συμπεριφορά παρενόχλησης, 
επικοινωνήστε αμέσως με κάποιον προϊστάμενο, το Τμήμα ανθρώπινου 
δυναμικού, ή έναν υπεύθυνο του Γραφείου δεοντολογίας και συμμόρφωσης ή 
χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα ανώνυμης αναφοράς της Εταιρείας. Αν γίνετε 
μάρτυρες ή υποψιαστείτε πράξη ή απειλή βίας ή θεωρείτε ότι πρόκειται να 
υπάρξει βία, ειδοποιήστε όλους όσοι μπορεί να επηρεαστούν, απομακρυνθείτε 
από το σημείο και επικοινωνήστε αμέσως με το Τμήμα ασφάλειας. Επίσης, 
επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με τον προϊστάμενό σας, το Τμήμα 
ανθρώπινου δυναμικού, ή έναν υπεύθυνο συμμόρφωσης ή χρησιμοποιήστε το 
πρόγραμμα ανώνυμης αναφοράς της Εταιρείας. 

Συνέχεια >



14

CARRIER GLOBAL CORPORATION  Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΜΑΤΟ 
ΣΕΒΑΣΜΟ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Ε:   Τι θα πρέπει να κάνω, αν πιστεύω ότι κάποιος από τους 
συναδέλφους μου παρενοχλείται, αλλά δεν έχω ακούσει ποτέ αυτό 
το άτομο να διαμαρτύρεται για αυτό;

A:   Αν έχετε την άνεση, αρχικά μπορείτε να μιλήσετε με το συνάδελφό 
σας για την κατάσταση. Αν ο συγκεκριμένος συνάδελφος αρνηθεί 
να υποβάλει αναφορά, αλλά εξακολουθείτε να υποψιάζεστε ότι 
υφίσταται παρενόχληση, επικοινωνήστε με τον προϊστάμενό σας, 
το Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή, αν θέλετε να συζητήσετε την 
κατάσταση εμπιστευτικά και να ενημερωθείτε για τις επιλογές 
που έχετε στη διάθεσή σας, επικοινωνήστε με χρησιμοποιήστε το 
πρόγραμμα ανώνυμης αναφοράς της Εταιρείας. Μπορεί να διεξαχθεί 
έρευνα διακριτικά. Αν αποδειχθεί ότι υπάρχει παρενόχληση, δεν 
προστατεύετε μόνο το συνάδελφό σας αλλά και άλλα πιθανά 
θύματα. 

Παρενόχληση
Η παρενόχληση συνίσταται σε λέξεις ή πράξεις που δημιουργούν ένα 
εκφοβιστικό, εχθρικό ή προσβλητικό περιβάλλον εργασίας. Είτε γίνεται 
αυτοπροσώπως είτε μέσω διαδικτύου, η παρενόχληση δεν συνίσταται μόνο 
στην πρόθεση, αλλά και στο πώς την αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Μπορεί να 
είναι: 

•  Κάτι που λέει ή γράφει ένα άτομο, συμπεριλαμβανομένων προσβολών, 
αστείων ή στερεοτυπικών εκφράσεων για τη φυλή, την εθνική καταγωγή ή το 
φύλο ενός ατόμου, καθώς και απειλητική, χυδαία ή υβριστική γλώσσα

•  Κάτι που κάνει ένα άτομο, όπως το ανεπιθύμητο άγγιγμα, οι σεξουαλικές 
προτάσεις, η παρεμπόδιση της πορείας ενός ατόμου, η περιφρόνηση ενός 
ατόμου ή η εσκεμμένη ταπείνωση ενός ατόμου

•  Κάτι που προβάλλει ένα άτομο, όπως η τοποθέτηση άσεμνων 
φωτογραφιών ή υποτιμητικών συνθημάτων σε ένα σταθμό εργασίας ή ο 
διαμοιρασμός τους μέσω διαδικτύου
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ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η υγεία και η ασφάλεια κάθε 
ατόμου που έρχεται στο χώρο 
εργασίας μας αποτελεί την 
ύψιστη προτεραιότητά μας. 

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Ως κατασκευάστρια εταιρεία και πάροχος υπηρεσιών που φροντίζει για την 
ασφάλεια, την άνεση, και την παραγωγικότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, όλοι 
πιστεύουν —και σωστά— ότι πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια. Αυτό ξεκινά 
αναλαμβάνοντας προσωπικά την ευθύνη της προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας των συναδέλφων μας, των επιχειρηματικών συνεργατών μας, των 
επισκεπτών μας και του εαυτού μας. Αν το περιβάλλον εργασίας είναι ασφαλές, 
μπορούμε να επικεντρωνόμαστε στις καινοτομίες, ώστε να παρέχουμε λύσεις 
που κάνουν τη σύγχρονη ζωή πραγματικότητα. Η ασφάλεια βρίσκεται στο 
επίκεντρο της δέσμευσής μας για ακεραιότητα.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στόχος μας είναι να μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια στο χώρο 
εργασίας και να αποτρέπουμε κάθε είδους τραυματισμό ή απειλή προς όσους 
βρίσκονται στις εγκαταστάσεις ή στα εργοτάξια της εταιρείας. Αυτό σημαίνει 
ότι:

•  Ακολουθούμε όλες τις οδηγίες, τις πολιτικές και τους νόμους που αφορούν 
την ασφάλεια

•  Προσέχουμε ο ένας τον άλλο και βοηθούμε τους άλλους να εργαστούν 
με ασφάλεια

•  Απαγορεύουμε τη χρήση φαρμάκων, αλκοόλ, όπλων ή βίας στους 
χώρους εργασίας

•  Τηρούμε όλες τις διαδικασίες φυσικής ασφάλειας συμπεριλαμβανομένων 
των διαδικασιών πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και της χρήσης καρτών 
υπαλλήλων

•  Αναφέρουμε αμέσως κάθε τραυματισμό, κίνδυνο, απειλή ή παρ' ολίγον 
ατύχημα, ώστε να διερευνηθεί, να αντιμετωπιστεί και να αποτραπεί 
στο μέλλον

Ε:  Πρέπει να παίρνω συνταγογραφημένα φάρμακα. Πώς με επηρεάζει 
η πολιτική μηδενικής ανοχής στη χρήση φαρμάκων;

A:   Αν σας έχει χορηγηθεί κατόπιν συνταγής ένα φάρμακο που 
ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή σας στην εργασία, θα πρέπει 
να το αναφέρετε στον προϊστάμενό σας ή στο Τμήμα ανθρώπινου 
δυναμικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συνταγογραφημένα 
φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν την κρίση ή την αντίληψη 
με τρόπο που να οδηγήσει σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας. 
Συζητώντας το θέμα με τον προϊστάμενό σας ή το Τμήμα 
ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζετε τη σωστή αξιολόγηση και 
εποπτεία σας, για την ασφάλεια όλων.

Συνέχεια >
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ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Φάρμακα και αλκοόλ
Όλες οι οντότητες της εταιρείας. στον κόσμο τηρούν τους ισχύοντες νόμους 
και κανονισμούς σχετικά με την κατοχή και τη χρήση αλκοόλ, φαρμάκων και 
άλλων ελεγχόμενων ουσιών. Η εταιρεία μας απαγορεύει τη χρήση, την πώληση, 
την αγορά, τη μεταφορά, την κατοχή ή την ύπαρξη στο σύστημα κάποιου 
ατόμου ελεγχόμενων φαρμάκων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η τοπική 
διοίκηση της εταιρείας. αποφασίζει εάν μπορεί να σερβιριστεί αλκοόλ στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας. Δεν είναι αποδεκτή η παρουσία ατόμων στους 
χώρους της εταιρείας. ή στις εκδηλώσεις της εταιρείας. τα οποία βρίσκονται 
υπό την επήρεια φαρμάκων ή αλκοόλ.

Χώρος εργασίας χωρίς καπνό 
Η χρήση καπνού και άλλων υλικών καπνίσματος και η έκθεση στον παθητικό 
καπνό είναι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι για την υγεία.  Κατά συνέπεια, όλες οι 
εγκαταστάσεις της Carrier είναι χώροι απαλλαγμένοι από καπνό. Στα προϊόντα 
καπνού περιλαμβάνονται τα τσιγάρα, τα πούρα, οι πίπες, τα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα και ο καπνός χωρίς ατμό (π.χ. καπνός μάσησης, εισπνοής). Τα προϊόντα 
καπνού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται εντός οποιουδήποτε κτιρίου ή 
οχήματος σε εγκαταστάσεις της Carrier.

Πέρα από τις ελάχιστες προφυλάξεις
Ο πρώτος στόχος μας είναι να επιστρέφουν όλοι οι υπάλληλοι με ασφάλεια 
στο σπίτι τους κάθε μέρα. Για εμάς, η ασφάλεια είναι κάτι παραπάνω από την 
αποφυγή ατυχημάτων. Είναι και η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, 
η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις εγκαταστάσεις μας και η καθιέρωση 
ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες τεχνολογίες, 
συχνά υπερβαίνουμε τα κανονιστικά πρότυπα ασφαλείας, όπως είναι η 
συνεχής προσπάθειά μας να μειώσουμε τα επίπεδα βιομηχανικού θορύβου 
στις εγκαταστάσεις μας, ώστε οι υπάλληλοι να μην χρειάζεται να φορούν 
προστατευτικά μέσα για το θόρυβο. 
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ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά 
μας είναι το ταλέντο και 
η διαφορετικότητα των 
ανθρώπων μας, καθώς και 
η δημιουργικότητα και οι 
ιδέες τους. Ενθαρρύνουμε 
και στηρίζουμε όλες τις 
εποικοδομητικές και σεβαστές 
ιδέες, ερωτήσεις και απόψεις.

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Η ένταξη είναι μία από τις αξίες που μας καθοδηγούν. Ως ηγέτιδα εταιρεία στην 
παγκόσμια τεχνολογία, οφείλουμε την επιτυχία μας στο μοναδικό ταλέντο, 
στις προοπτικές και στις εμπειρίες των ανθρώπων μας. Το τεράστιο εύρος 
των δεξιοτήτων τους τροφοδοτεί την καινοτομία και δημιουργεί έξυπνες, 
βιώσιμες λύσεις για τους πελάτες μας και τον κόσμο. Η δέσμευσή μας για την 
αποδοχή και τη ένταξη όλων των ανθρώπων δίνει σε όλους μας τη δυνατότητα 
να συμμετέχουμε και να συμβάλλουμε στην επιτυχία μας. Αποδεχόμενοι την 
διαφορετικότητα με ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη, βελτιώνουμε την ικανότητά 
μας να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλο και να συνεργαστούμε μεταξύ μας και 
με τους πελάτες, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες και τις κοινότητες σε 
οποιοδήποτε σημείο του κόσμου δραστηριοποιούμαστε.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η εταιρεία μας προωθεί ενεργά τη διαφορετικότητα και τη ένταξη σε 
οποιοδήποτε μέρος εργαζόμαστε και ζούμε. Αυτό σημαίνει ότι:

•  Αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλο με σεβασμό και φροντίζουμε να 
ακούγονται όλες οι γνώμες

•  Ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον να μιλήσει ελεύθερα και να μοιραστεί νέες 
ιδέες με όλους

•  Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες που προάγουν τη διαφορετικότητα στο χώρο 
εργασίας

•  Διευκολύνουμε υπαλλήλους ή υποψήφιους υπαλλήλους με αναπηρία

•  Συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες εργατικούς νόμους

E:   Ένας υποψήφιος για τη θέση του Ειδικού προμηθειών φαίνεται 
ότι έχει εξαιρετικές δεξιότητες διαχείρισης αλλά με απασχολεί η 
ικανότητά του να προσφέρει υποστήριξη στους πελάτες, λόγω της 
αναπηρίας του. Τι θα πρέπει να κάνω;

A:   Μελετήστε αν διατίθεται τεχνολογία που θα μπορούσε να μετριάσει 
τα πιθανά θέματα υποστήριξης πελατών. Ίσως να εκπλαγείτε από 
την ευκολία με την οποία μπορεί να προσαρμοστεί ο υποψήφιος 
σε διάφορες καταστάσεις. Επίσης, μια καλή ιδέα είναι να 
επικοινωνήσετε με το Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού καθώς και με 
τους επικεφαλής της επιχειρησιακής μονάδας στην οποία εργάζεστε 
για οδηγίες σχετικά με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας και 
βοήθεια για τις προσαρμογές που θα μπορούσαν να γίνουν ώστε να 
συμπεριληφθεί ο υποψήφιος στο δυναμικό μας.
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ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Όλοι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες 
επιτυχίας, ανάλογα με την 
αξία τους και τις μετρήσιμες 
δεξιότητές τους, χωρίς καμία 
διάκριση.

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Όταν είμαστε έντιμοι και διαφανείς σχετικά με τα πρότυπα πρόσληψης και 
εξέλιξης στην εταιρεία, ενισχύουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ του εργατικού 
δυναμικού και βελτιώνουμε τη φήμη μας ως εταιρείας που λειτουργεί 
με ακεραιότητα. Παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους, μπορούμε να 
προσελκύσουμε και να διατηρήσουμε τα καλύτερα άτομα για την εργασία 
και να βελτιώσουμε την επιδίωξη της υπεροχής για την εταιρεία μας. Έτσι, 
οι υπάλληλοι είναι πιο ικανοποιημένοι και παραγωγικοί και τα προϊόντα πιο 
καινοτόμα και αξιόπιστα.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Οι αποφάσεις πρόσληψης και προαγωγής στην εταιρεία μας λαμβάνονται 
μόνο βάσει δίκαιων, αμερόληπτων αξιολογήσεων των δεξιοτήτων, της 
επαγγελματικής πείρας και της απόδοσης των υπαλλήλων. Δεν επιτρέπονται οι 
διακρίσεις που βασίζονται σε αθέμιτες βάσεις, όπως:

• Φυλή

• Χρώμα

• Θρησκεία

• Εθνική καταγωγή

• Φύλο

• Ηλικία

• Αναπηρία

• Βετεράνος πολέμου

• Οικογενειακή κατάσταση

• Υπηκοότητα

• Πεποίθηση

• Γενετήσιο προσανατολισμό

•  Άλλες προστατευόμενες κατηγορίες, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία

Επίσης θα προβούμε σε εύλογες προσαρμογές για τους υπαλλήλους με 
αναπηρία ή για εκείνους με ιδιαίτερες θρησκευτικές απαιτήσεις, αν χρειαστεί.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Προστατεύουμε το 
απόρρητο των προσωπικών 
πληροφοριών, δεν τις 
αποκαλύπτουμε σε κανέναν 
χωρίς να υπάρχει πραγματική 
επαγγελματική ανάγκη και αν 
ο παραλήπτης δεν έχει νόμιμο 
δικαίωμα να τις και να τις 
χρησιμοποιήσει. 

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Η εταιρεία μας χειρίζεται τις προσωπικές πληροφορίες με σεβασμό και 
σύμφωνα με κατάλληλες προφυλάξεις. Προστατεύοντας τις προσωπικές 
πληροφορίες, ικανοποιούμε τις νομικές υποχρεώσεις μας και προστατεύουμε ο 
ένας τον άλλο αλλά και τη φήμη της εταιρείας μας. 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες των υπαλλήλων μας αλλά και 
των άλλων:

•  Ακολουθώντας όλες τις πολιτικές και τις διαδικασίες που αφορούν τις 
προσωπικές πληροφορίες

•  Μη γνωστοποιώντας ποτέ τις προσωπικές πληροφορίες των άλλων σε 
κανέναν, εντός και εκτός της εταιρείας, χωρίς άδεια και χωρίς να υπάρχει 
πραγματική επαγγελματική ανάγκη

•  Συλλέγοντας και αποθηκεύοντας προσωπικές πληροφορίες μόνο όταν και για 
όσο διάστημα είναι απαραίτητο και επιτρέπεται από το νόμο

•  Τηρώντας όλους τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας του απορρήτου των 
δεδομένων

Προσωπικές πληροφορίες
Προσωπικές πληροφορίες είναι οι πληροφορίες που αφορούν ένα 
ταυτοποιημένο ή μη φυσικό πρόσωπο, εξαιρουμένων ωστόσο των ανώνυμων 
συγκεντρωτικών πληροφοριών.

E:   Η προϊσταμένη μου μού ζήτησε να συνεργαστώ με έναν πάροχο 
υπηρεσιών για τη δημιουργία ενός καταλόγου ομάδας όπου θα 
παρατίθενται όλοι οι υπάλληλοι που εργάζονται στο έργο μου. 
Θέλει να παράσχω το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου εργασίας, τη 
διεύθυνση email εργασίας, τον αριθμό τηλεφώνου οικίας και τη 
φωτογραφία κάθε υπαλλήλου, για διευκόλυνση της επικοινωνίας, 
της ομαδικής εργασίας και της κοινοποίησης στοιχείων επικοινωνίας 
σε περίπτωση κρίσης. Θα πρέπει να δημιουργήσω και να δώσω 
αυτόν τον κατάλογο στον πάροχο υπηρεσιών;

A:   Όχι πριν από την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης επιπτώσεων 
απορρήτου. Όλες οι πληροφορίες που ζητούνται είναι προσωπικές 
πληροφορίες. Το Εγχειρίδιο εταιρικής πολιτικής προσδιορίζει 
τις Προσωπικές πληροφορίες ως δεδομένα που αφορούν ένα 
ταυτοποιημένο ή μη πρόσωπο. Πριν από τη συλλογή ή τη 
γνωστοποίηση προσωπικών πληροφοριών του Τμήματος 
Ανθρώπινου δυναμικού, ακολουθήστε την τυπική πολιτική εργασίας 
της εταιρείας μας, για να επιβεβαιώσετε ότι επιτρέπεται η συλλογή 
και η γνωστοποίηση των πληροφοριών. Αν έχετε ερωτήσεις, 
συμβουλευτείτε τον Υπεύθυνο για θέματα απορρήτου. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Αποδεχόμαστε την υπεύθυνη 
χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης για 
επαγγελματικούς σκοπούς, 
φροντίζοντας ώστε οι 
ατομικές δραστηριότητές μας 
στο διαδίκτυο να μην 
βλάπτουν την εταιρεία μας. 

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μάς προσφέρουν την αξιοσημείωτη 
δυνατότητα να επικοινωνούμε με συναδέλφους, να μοιραζόμαστε 
πληροφορίες και να επηρεάζουμε γνώμες. Πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά 
τα εργαλεία με υπεύθυνο τρόπο, επειδή οι πληροφορίες στο διαδίκτυο 
διαδίδονται γρήγορα και απρόβλεπτα. Σεβόμαστε το δικαίωμα κάθε ατόμου 
στον ελεύθερο λόγο και τη δημιουργική έκφραση. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε και 
το καθήκον μας να προστατεύουμε τη φήμη και τα συμφέροντα της εταιρείας. 
Αποφεύγοντας σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούμε καταχρηστικά το όνομα 
της εταιρείας ή τη θέση μας σε αυτήν και φροντίζοντας να προστατεύουμε 
τις ευαίσθητες πληροφορίες, διασφαλίζουμε ότι οι δραστηριότητές μας στο 
διαδίκτυο δεν θα βλάψουν την εταιρεία μας ή τους συνάδελφους μας.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Είμαστε προσεκτικοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποφεύγουμε τις 
δημοσιεύσεις που θα μπορούσαν να έχουν άσχημο αντίκτυπο για την εταιρεία 
μας. Αυτό σημαίνει ότι:

•  Γνωστοποιούμε με ειλικρίνεια και εντιμότητα ότι είμαστε υπάλληλοι και 
διευκρινίζουμε ότι εκφράζουμε προσωπικές γνώμες και όχι τις απόψεις 
της εταιρείας

•  Δεν δημοσιεύουμε ευαίσθητες πληροφορίες για την εταιρεία. Αυτό μπορεί να 
γίνει μόνο από τους υπαλλήλους που έχουν ειδική εξουσιοδότηση να μιλούν 
για λογαριασμό της εταιρείας

•  Δεν αποκαλύπτουμε τις μη δημοσιοποιημένες πληροφορίες της εταιρείας, των 
πελατών, των προμηθευτών ή των επιχειρηματικών συνεργατών, χωρίς την 
κατάλληλη εξουσιοδότηση και έγκριση

•  Δεν δυσφημούμε κανέναν ούτε δημοσιεύουμε προσβλητικό ή άσεμνο 
περιεχόμενο

•  Πριν να μοιραστείτε τις δημοσιεύσεις σας, αφιερώστε λίγο χρόνο για 
να σκεφτείτε τι αντίκτυπο θα μπορούσαν να έχουν στην εταιρεία, τους 
συναδέλφους σας, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες ή τους πελάτες. Μην 
κοινοποιείτε ποτέ προσωπικές πληροφορίες, φωτογραφίες ή βίντεο κάπου 
συναδέλφου

•  Μην αφήνετε ποτέ τις δραστηριότητές σας στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης 
να επηρεάζουν την εργασία σας

E:   Μόλις δημοσιεύσαμε ένα καταπληκτικό βίντεο που εξηγεί μια 
επαναστατική τεχνολογία πρόωσης. Μπορώ να δημοσιεύσω στο 
Twitter το σύνδεσμο για το βίντεο ή θα πρέπει να αφήσω την ομάδα 
που είναι υπεύθυνη για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να το κάνει;

A:   Εφόσον είστε βέβαιοι ότι έχει δοθεί άδεια για δημόσια κυκλοφορία 
και αναφέρετε ξεκάθαρα στη δημοσίευση και στο προφίλ σας στο 
Twitter ότι είστε υπάλληλος σας ενθαρρύνουμε να μοιράζεστε 
ενδιαφέρουσες ειδήσεις της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 
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Θέτουμε φιλόδοξους στόχους και προσφέρουμε 
αυτό που έχουμε υποσχεθεί. Γνωρίζουμε πολύ 
καλά ότι οι πελάτες μας έχουν επιλογές και ότι 
πρέπει να αγωνιζόμαστε συνεχώς για να 
κερδίζουμε την εμπιστοσύνη τους μέσα από τη 
συνεχή καινοτομία και τήρηση των υποσχέσεών 
μας και την αριστεία. Υπερβαίνουμε τις 
προσδοκίες με δύναμη των ανθρώπων μας, των 
προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 
ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ – ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ 
ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Παροχή ασφαλών προϊόντων και  
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ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Παροχή ασφαλών προϊόντων 
και υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Από το 1818, όταν οι αδελφοί Chubb κατοχύρωσαν με ευρεσιτεχνία τον 
ασφαλή μηχανισμό κλειδαριάς, η εταιρεία μας αναπτύσσει καινοτόμα, 
υψηλών επιδόσεων, επαναστατικά προϊόντα που προστατεύουν και σώζουν 
ζωές. Εκατομμύρια άλλοι βασίζονται στα συστήματα κλιματικού ελέγχου 
και ασφαλείας που προσφέρουμε, ώστε να είναι άνετοι και ασφαλείς στη 
στεριά και στη θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τεράστια ευθύνη, όχι μόνο 
απέναντι στους πελάτες μας, αλλά και στον κόσμο που εκείνοι εξυπηρετούν. 
Αποδεχόμαστε αυτήν την ευθύνη με ενθουσιασμό, κάθε μέρα, απαιτώντας 
υψηλά πρότυπα απόδοσης σε κάθε προϊόν που κατασκευάζουμε και σε κάθε 
υπηρεσία που παρέχουμε.

 ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας, παρέχοντας τα ασφαλέστερα 
προϊόντα και υπηρεσίες με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Αυτό σημαίνει ότι:

•  Η ασφάλεια είναι η κύρια προτεραιότητά μας σε ό,τι σχεδιάζουμε, 
κατασκευάζουμε, παρέχουμε, εγκαθιστούμε, συντηρούμε και επισκευάζουμε

•  Σχεδιάζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας έτσι ώστε να ικανοποιούν 
ή να υπερβαίνουν τους κρατικούς κανονισμούς ή τα βιομηχανικά πρότυπα

• Ολοκληρώνουμε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους και τις απαιτούμενες 
δοκιμές εγκαίρως και με ακρίβεια, διασφαλίζοντας ότι όλη η τεκμηρίωση είναι 
ενημερωμένη, ακριβής και πλήρης

•  Όλοι οι υπάλληλοί μας έχουν την άδεια και την ευθύνη να αναφέρουν στους 
προϊσταμένους τους ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια ή την 
ποιότητα, ακόμα κι αν αυτό θα μπορούσε να διακόψει την παραγωγή ή τις 
παραδόσεις

•  Προάγουμε τη συνεχή βελτίωση μέσω της εταιρικής κουλτούρας και των 
εργαλείων του λειτουργικού συστήματός μας ACE (Achieving Competitive 
Excellence) (Επίτευξη ανταγωνιστικής υπεροχής)

ACE
Το λειτουργικό σύστημα ACE (Achieving Competitive Excellence) προάγει την 
ανταγωνιστική υπεροχή σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες μας. Επαφίεται 
στην καθημερινή αλληλεπίδραση της εταιρικής κουλτούρας, των εργαλείων και 
των ικανοτήτων για τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης. Τα αποτελέσματα 
εστιάζουν σε ιδιαίτερα αφοσιωμένους υπαλλήλους που εργάζονται σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον για την παραγωγή προϊόντων άριστης ποιότητας που 
παραδίδονται εγκαίρως. 
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ΔΙΚΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Είμαστε δίκαιοι, ειλικρινείς και 
διαφανείς στην αγορά. 

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Οι ιδρυτές μας καλλιέργησαν μια παράδοση εμπιστοσύνης με τους πελάτες 
και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες τους, βασιζόμενοι στη φήμη τους για 
ακεραιότητα και εντιμότητα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Οι ανταγωνιστές 
μας σέβονται επειδή ανταγωνιζόμαστε σθεναρά δίκαια και νόμιμα. Τιμούμε 
και συνεχίζουμε αυτήν την παράδοση με τα λόγια και τα έργα μας, σε όλες 
τις επιχειρηματικές συναλλαγές μας, ανεξάρτητα από το πού και με το ποιον 
γίνονται. Οι πελάτες μας πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τι παραλαμβάνουν και 
πότε θα το παραλάβουν. Δικαιούνται να λαμβάνουν αμερόληπτες αξιολογήσεις 
των δυνατοτήτων και των περιορισμών των προϊόντων μας. Οτιδήποτε 
λιγότερο θα οδηγούσε στην απογοήτευση του πελάτη, αλλά σημαντικότερα θα 
έθετε σε κίνδυνο ζωές, αν παρουσιαζόταν βλάβη εν ώρα λειτουργίας σε βασικά 
εξαρτήματα. 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αντιμετωπίζουμε δίκαια τους πελάτες, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες και 
τους ανταγωνιστές μας: 

•  Πουλώντας και προωθώντας τα προϊόντα μας έντιμα και με βάση την αξία τους

•  Ακολουθώντας το γράμμα και το πνεύμα όλων των ισχυόντων νόμων και των 
κανονισμών

•  Μη προβαίνοντας σε ανακριβείς ή υποτιμητικές δηλώσεις για τους 
ανταγωνιστές μας

•  Απαιτώντας από όλους τους βασικούς αντιπροσώπους μας να 
συμμορφώνονται με αυτές τις απαιτήσεις
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Εκτιμούμε τους κρατικούς 
πελάτες μας και 
συμμορφωνόμαστε πλήρως 
με τους μοναδικούς κανόνες 
και τους κανονισμούς που 
διέπουν καθέναν από αυτούς. 

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Συνεργαζόμαστε στενά με πολλές κρατικές οντότητες σε όλο τον κόσμο. 
Καθεμία από αυτές έχει συγκεκριμένους κανόνες και κανονισμούς που 
πρέπει να τηρούμε και διέπουν τον τρόπο με τον οποίο διεκδικούμε και 
κερδίζουμε συμβάσεις, τις δαπάνες που μπορούν να συμπεριληφθούν στις 
τιμές μας και τα παραδοτέα μας — συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών 
και των επιθεωρήσεων των προϊόντων. Διεκδικώντας δίκαια συμβάσεις 
βασιζόμενοι στην αξία των προϊόντων και των προσφορών μας και τηρώντας 
τους ισχύοντες κανόνες, κανονισμούς, απαιτήσεις συμβάσεων και νόμους, 
εξυπηρετούμε τους κρατικούς πελάτες μας και είναι βέβαιοι ότι έχουν 
επιλέξει τον σωστό προμηθευτή.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η εταιρεία μας τηρεί όλους τους νόμους, τους κανόνες και τους κανονισμούς 
κατά τη συνεργασία με κρατικούς πελάτες:

•  Υποβάλλοντας δίκαιες προσφορές, τιμές και πρότυπα ποιότητας

•  Διασφαλίζονται ακριβείς λογιστικές πρακτικές και αξιώνοντας μόνο το 
επιτρεπτό κόστος

•  Φροντίζοντας ώστε όλες οι προτάσεις, οι προσφορές, τα τιμολόγια, οι 
δοκιμές, οι πιστοποιήσεις, οι γνωστοποιήσεις και οποιαδήποτε άλλη 
απαιτούμενη τεκμηρίωση από τους κρατικούς πελάτες να είναι ενημερωμένη, 
ακριβής και πλήρης

•  Μην επιζητώντας ή χρησιμοποιώντας μη εγκεκριμένες πληροφορίες για τους 
ανταγωνιστές και τις προσφορές των ανταγωνιστών

•  Συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς προμηθειών των 
κυβερνητικών πελατών μας εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών

•  Τηρώντας τους περιορισμούς για δώρα και προσφορές εργασίας σε 
κρατικούς αξιωματούχους και στους συγγενείς τους

•  Προστατεύοντας την κρατική περιουσία και πληροφορίες με σωστή 
αποθήκευση, παρακολούθηση και ασφάλεια

Συνέχεια >
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

E:   Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, πρέπει να επιθεωρώ το 100% 
των προϊόντων της γραμμής παραγωγής. Σπάνια απορρίπτονται 
ανταλλακτικά. Η παραγωγή θα ήταν ταχύτερη και η παράδοση στον 
πελάτη πιο έγκαιρη, αν επιθεωρούσα το 10% των ανταλλακτικών. 
Μπορώ να μειώσω τον αριθμό των ανταλλακτικών που επιθεωρώ, 
σύμφωνα με την κρίση μου;

A:   Οι απαιτήσεις ποιότητας πρέπει να τηρούνται πάντα. Οι πελάτες μας 
προσδοκούν ότι οι υπάλληλοί μας θα εκτελούν τα καθήκοντά τους 
με ακρίβεια και σχολαστικότητα, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα. 
Πρέπει να συνεχίσετε να τηρείτε τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας 
σας, αλλά μπορεί να έχετε μια καινοτόμο λύση για τη βελτίωση του 
χρόνου παραγωγής και των επιθεωρήσεων. Συζητήστε τις ιδέες 
σας με τον προϊστάμενό σας ή τον υπεύθυνο για τη βελτίωση των 
διαδικασιών. Ωστόσο, μέχρι να αλλάξουν οι απαιτήσεις, εσείς θα 
πρέπει να πραγματοποιείτε όλες τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις.
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Συμμορφωνόμαστε με 
όλους τους νόμους περί 
ανταγωνισμού, όπου και αν 
δραστηριοποιούμαστε. 

ΕΝΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Ο ανταγωνισμός παράγει καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες και μας κάνει 
πιο αποτελεσματικούς και καινοτόμους. Είναι καλό για εμάς και τους πελάτες 
μας, οι οποίοι κερδίζουν περισσότερη αξία. Παράλληλα, οι συμπαιγνίες και 
οι πρακτικές κατά του ανταγωνισμού, όπως η νόθευση διαγωνισμών ή ο 
καθορισμός των τιμών, δηλητηριάζουν την αγορά. Οδηγούν σε υπερβολικές 
τιμές και υποβαθμισμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Όταν εμπλέκονται κρατικές 
συμβάσεις, ζημιώνουν οικονομικά τους φορολογούμενους και μπορεί να 
βλάψουν τους κρατικούς πελάτες, Περισσότερες από 100 χώρες έχουν πλέον 
θεσπίσει νόμους που καθιστούν παράνομη τη συμπεριφορά που αλλοιώνει 
τον ανταγωνισμό. Ανεξάρτητα από τον τόπο των δραστηριοτήτων μας, 
οι δραστηριότητες που αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό αποτελούν πάντα 
παραβίαση των θεμελιωδών αξιών μας. Μπορεί, επίσης, να οδηγήσουν σε 
αστικές ή ποινικές κυρώσεις για εταιρείες και ιδιώτες. Ανταγωνιζόμαστε έντονα 
και νόμιμα, όχι μόνο επειδή είναι καλό για την επιχείρηση και τη φήμη μας, 
αλλά επειδή είναι η σωστή πρακτική.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους περί ανταγωνισμού 
(ή αντιμονοπωλιακή νομοθεσία): 

•  Δεν συζητάμε ούτε κάνουμε συμφωνίες με τους ανταγωνιστές για τα εξής: 

 ‐ Αγορές

 ‐ Περιφέρειες

 ‐ Τιμολόγηση

 ‐ Συμβάσεις

 ‐ Προσφορές ή τιμές

 ‐ Παραγωγή

 ‐ Πελάτες

 ‐ Κόστος

 ‐ Απόθεμα

 ‐ Όγκος

 ‐ Εμπορικοί αποκλεισμοί

 ‐ Κέρδη

 ‐ Περιθώρια

 ‐ Στρατηγικές μάρκετινγκ

•  Δεν κοινοποιούμε ποτέ λεπτομέρειες για προσφορές ή τιμές σε κανέναν άλλο 
παρά μόνο στον πελάτη, εκτός αν είναι νόμιμο και υπάρχει συγκεκριμένη 
επιχειρηματική ανάγκη για τη γνωστοποίηση (π.χ. λόγω συμφωνιών 
υπεργολαβίας ή ομαδικής εργασίας)

•  Αποφεύγουμε ακόμα και να δοθεί η εντύπωση σύναψης ακατάλληλων 
συμφωνιών με ανταγωνιστές

•  Συμβουλευόμαστε το Νομικό τμήμα πριν από τη συμμετοχή σε εμπορικές 
πρακτικές που θα μπορούσαν να βλάψουν τον ανταγωνισμό (όπως, 
ενδεικτικά, συμφωνίες ομαδοποίησης, διαφοροποίηση τιμών, εξοντωτική 
τιμολόγηση, συμβάσεις αποκλειστικής διανομής και άρνηση προμήθειας σε 
ανταγωνιστές)

Συνέχεια >
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ΕΝΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

E:   Πρόσφατα, παραβρέθηκα σε μια εκδήλωση δικτύωσης και συνέδριο 
για τον κλάδο συστημάτων κατασκευής. Κατά την υποδοχή, κάποιοι 
από εμάς συζητούσαμε και μια ανταγωνιστής ανέφερε μια νέα 
διαφημιστική καμπάνια που προωθεί η εταιρεία της στο YouTube. 
Έχουν ήδη δημοσιευτεί κάποια από τα βίντεο, άρα διατίθενται 
στο ευρύ κοινό, παρόλα αυτά ένιωθα κάπως άβολα με το θέμα και 
αποφάσισα να απομακρυνθώ από τη συνομιλία. Έπραξα σωστά;

A:   Τα συνέδρια και οι εμπορικές εκθέσεις είναι σημαντικοί πόροι 
ενημέρωσης για τα τεκταινόμενα στον κλάδο μας, αλλά μπορούν 
επίσης να δημιουργήσουν καταστάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα 
την παραβίαση των νόμων περί ανταγωνισμού — συχνά ακούσια. 
Παρόλο που η συζήτηση για δημοσιοποιημένες διαφημίσεις δεν 
αποτελεί απαραίτητα παραβίαση, η συζήτηση θα μπορούσε εύκολα 
να στραφεί στη μακροπρόθεσμη στρατηγική μάρκετινγκ που 
οδήγησε στην καμπάνια ή σε μελλοντικά σχέδια. Ήταν πολύ σωστό 
να απομακρυνθείτε. Αν εμπλακείτε ποτέ σε μια κατάσταση που σας 
κάνει να ανησυχείτε για τους νόμους περί ανταγωνισμού, αναφέρετε 
ότι η συζήτηση ίσως να μην είναι πρέπουσα, απομακρυνθείτε και 
επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με το Νομικό τμήμα. 

Επικοινωνία με τους ανταγωνιστές
Οι περισσότεροι υπάλληλοι της Carrier δεν πρέπει να συναντώνται με 
ανταγωνιστές και όσοι το κάνουν πρέπει να το κάνουν για εξουσιοδοτημένους 
σκοπούς (π.χ. συμμετέχουν σε επιτροπή τυποποίησης ή ασφάλειας μιας 
βιομηχανικής ένωσης). Όταν αλληλεπιδράτε με τους ανταγωνιστές για έναν 
εξουσιοδοτημένο σκοπό ή τους συναντάτε τυχαία (π.χ. σε μια εμπορική έκθεση 
ή σε συνάντηση πριν από την προσφορά πελάτη), μην συζητάτε:

•  Τιμές, εκπτώσεις, περιθώρια κέρδους, πιστωτικούς όρους ή οποιεσδήποτε 
συνθήκες πώλησης

•  Τις δαπάνες, τους όγκους, την παραγωγή, το απόθεμα ή τη διανομή 
μιας εταιρείας

•  Οτιδήποτε συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τις διαδικασίες ή τα σχέδια 
υποβολής προσφορών μιας εταιρείας

•  Οποιοδήποτε θέμα συνδέεται με εδαφικούς περιορισμούς ή άλλους τύπους 
κατανομής της αγοράς (όπως η κατανομή πελατών)

•  Μη δημοσιοποιημένα επιχειρηματικά, στρατηγικά σχέδια ή σχέδια μάρκετινγκ

•  Πληροφορίες που αφορούν ειδικά τους πελάτες

•  Άρνηση συνεργασίας με τρίτα μέρη (όπως πελάτες, ανταγωνιστές ή 
προμηθευτές)
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Μαθαίνουμε και συλλέγουμε 
πληροφορίες για την αγορά 
και τους ανταγωνιστές μόνο 
μέσω νόμιμων και 
δεοντολογικών μέσων.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Στη δυναμική και γεμάτη προκλήσεις παγκόσμια αγορά μας, έχουμε καθήκον 
να μαθαίνουμε ό,τι μπορούμε για τον ανταγωνισμό. Αυτό μας βοηθά να 
τελειοποιούμε τα προϊόντα μας, να αναγνωρίζουμε τις τάσεις της βιομηχανίας 
και να προβλέπουμε τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας. Όσο 
σημαντικές και να είναι όμως αυτές οι πληροφορίες, δεν θα υπονομεύσουμε 
την ακεραιότητά μας με την άσκοπη αναζήτηση ή απόκτηση ευαίσθητων 
πληροφοριών για τους ανταγωνιστές ή άλλες μη δημοσιοποιημένες 
αποκλειστικές πληροφορίες. Αντίθετα, αντιμετωπίζουμε τους ανταγωνιστές 
μας όπως θέλουμε να μας αντιμετωπίζουν και αυτοί: δίκαια και έντιμα. 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Συγκεντρώνουμε πληροφορίες για τον ανταγωνισμό με νόμιμο και 
δεοντολογικό τρόπο: 

•  Αναζητούμε πληροφορίες από δημόσιες πηγές, όπως ειδησεογραφικά μέσα, 
βιομηχανικές έρευνες, οικονομικές εκθέσεις, επιτηρήσεις δημόσιων ακινήτων 
και τοποθεσίες στο διαδίκτυο με δημόσια πρόσβαση

•  Αναζητούμε πληροφορίες από πελάτες για το πώς θα μπορούσαμε να γίνουμε 
πιο ανταγωνιστικοί

•  Δεν παρακινούμε κανέναν να αθετήσει τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας 
που έχει

•  Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ δόλια μέσα για την απόκτηση πληροφοριών για 
τους ανταγωνιστές

•  Εκπαιδεύουμε τους υπαλλήλους μας και τους υποψηφίους για θέσεις 
εργασίας να μην αποκαλύπτουν ποτέ και να μην χρησιμοποιούν μη 
δημοσιοποιημένες αποκλειστικές πληροφορίες που έχουν μάθει από 
προηγούμενη απασχόλησή τους σε άλλον οργανισμό

•  Διασφαλίζουμε ότι τυχόν τρίτα μέρη που συλλέγουν πληροφορίες 
ανταγωνιστών για εμάς ασπάζονται τα νομικά και ηθικά πρότυπά μας

E:   Πριν να προσληφθώ στην εταιρεία εργαζόμουν για έναν από τους 
ανταγωνιστές της. Πολλά από αυτά που γνωρίζω για τα αυτόψυκτα 
εμπορευματοκιβώτια τα έμαθα εκεί. Πώς θα προσδιορίσω πόσο 
μέρος αυτής της γνώσης μπορώ να μοιραστώ στη νέα εργασία μου;

A:   Ένας καλός βασικός κανόνας είναι να σκεφτείτε ποιες θα μπορούσαν 
να θεωρηθούν απόρρητες ή αποκλειστικές πληροφορίες του 
προηγούμενου εργοδότη και να μην χρησιμοποιήσετε αυτές τις 
πληροφορίες για την εκτέλεση των νέων καθηκόντων σας ούτε 
να τις αποκαλύψετε σε εμάς. Αν γνωρίζετε τις λεπτομέρειες μιας 
διαδικασίας, ενός σχεδίου ή ενός τύπου που δεν θα πρέπει να 
γνωστοποιηθούν στο ευρύ κοινό, για παράδειγμα, δεν θα πρέπει 
να μοιραστείτε ποτέ αυτές τις πληροφορίες. Αν έχετε ερωτήσεις, 
επικοινωνήστε με έναν υπεύθυνο του Γραφείου δεοντολογίας και 
συμμόρφωσης ή με το Νομικό Τμήμα.
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Αναλαμβάνουμε την ευθύνη 
να κατανοούμε και να 
συμμορφωνόμαστε με όλους 
τους διεθνείς νόμους και 
κανονισμούς εμπορικής 
συμμόρφωσης (ITC) που 
ισχύουν για εμάς σε όλο 
τον κόσμο. 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Είμαστε μια εταιρεία που απασχολεί σχεδόν 60.000 υπαλλήλους, 
δραστηριοποιείται σε δεκάδες χώρες και προμηθεύει με προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας πελάτες σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι 
υπαγόμαστε σε ένα ποικίλο και σύνθετο σύνολο κανόνων και κανονισμών που 
διέπουν το διεθνές εμπόριο — συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων εξαγωγών, 
των οικονομικών κυρώσεων και εμπορικών αποκλεισμών, των κανόνων των 
ΗΠΑ κατά των μποϋκοτάζ και των ελέγχων εισαγωγών. Οι εθνικές κυβερνήσεις 
και οι πολυεθνικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τους διεθνείς 
νόμους εμπορικής συμμόρφωσης (ITC) για τον έλεγχο της μετακίνησης 
αγαθών, υπηρεσιών και τεχνολογιών, προκειμένου να διαφυλάσσουν την 
εθνική ασφάλεια, να αποτρέπουν τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, να 
στηρίζουν τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής και να προστατεύουν την 
υγεία, την ασφάλεια και τους εν ανεπαρκεία πόρους των πολιτών τους. 

Αν δεν ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις βάσει των κανονισμών ITC, μπορεί 
να έρθουμε αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα και να δεχθεί πλήγμα η φήμη 
μας. Επιπλέον, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες μας μπορεί να καταλήξουν 
σε λάθος χέρια. Ως κατασκευάστρια εταιρεία και προμηθευτής εμπορικών 
συστημάτων, έχουμε υποχρέωση να μην επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η εταιρεία μας έχει δεσμευτεί να διεξάγει τις δραστηριότητές της σε όλο τον 
κόσμο πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με τους νόμους ITC. Έχουμε αναλάβει την 
ευθύνη να διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση και οι διευθυντές θα πρέπει επίσης 
να διασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί τους συμμορφώνονται. Αυτό σημαίνει ότι: 

•  Ταυτοποιούμε και ταξινομούμε όλα τα προϊόντα, τις τεχνολογίες και τις 
υπηρεσίες μας, για να προσδιορίσουμε τον τρόπο ελέγχου τους 

•  Προστατεύουμε τα ελεγχόμενα εμπορεύματα και την τεχνολογία, απτά και 
άυλα, από μη εξουσιοδοτημένη μεταφορά ή κυκλοφορία

•  Διασφαλίζουμε ότι υπάρχουν οι κατάλληλες κρατικές εγκρίσεις που 
επιτρέπουν τη μεταφορά όλων των ειδών που παρέχονται σε προμηθευτές, 
πελάτες, επιχειρηματικούς συνεργάτες και άλλα τρίτα μέρη, εξετάζουμε 
σχολαστικά όλες τις συναλλαγές για σχετικές κυρώσεις και καταλόγους 
αποκλεισμένων μερών, επιβεβαιώνουμε ότι επιτρέπεται η τελική χρήση, 
ο τελικός χρήστης και προορισμός και επιβλέπουμε τυχόν άδειες για τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής της συναλλαγής 

•  Διατηρούμε ακριβή αρχεία και αποτελεσματικούς μηχανισμούς μεταφοράς, 
παρακολούθησης και αναφοράς

•  Ταξινομούμε τα εισαγόμενα προϊόντα και τα αξιολογούμε σωστά, ώστε να 
έχουμε ακριβείς και έγκαιρες καταχωρήσεις, να καταβάλλουμε τους σωστούς 
δασμούς εισαγωγής και να διασφαλίζουμε ότι υπάρχουν οι κατάλληλες 
δηλώσεις για τη χώρα προέλευσης

•  Δεν συμφωνούμε ούτε εμπλεκόμαστε σε μποϋκοτάζ που δεν συνάδουν με 
τους νόμους των ΗΠΑ κατά των μποϋκοτάζ και αναφέρουμε αιτήματα για 
μποϋκοτάζ, όταν απαιτείται



30

CARRIER GLOBAL CORPORATION  Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ

Επιδιώκουμε την επίτευξη 
των επιχειρηματικών στόχων 
μας αποκλειστικά με βάση 
την αξία μας — ποτέ μέσω 
δωροδοκίας ή άλλων 
πρακτικών διαφθοράς. 

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Ενώ οι αξίες της καινοτομίας και της απόδοσης διακρίνουν αυτά που κάνουμε, 
οι αξίες της σεβασμού, ακεραιότητας και ένταξης εκφράζουν τον τρόπο 
με τον οποίο τα κάνουμε. Για να κερδίσουμε συμβάσεις και να επιλέξουμε 
επιχειρηματικούς συνεργάτες, στηριζόμαστε στις αξίες μας, οι οποίες 
υπαγορεύουν τις πράξεις μας. Θα απομακρυνθούμε από μια ευκαιρία —
ανεξάρτητα από το συνεργάτη, την αξία ή τον τόπο— αντί να επιτρέψουμε τον 
αθέμιτο επηρεασμό ενός επιχειρηματικού αποτελέσματος. 

Ως ηγέτιδα, διεθνής εταιρεία της οποίας τα προϊόντα και οι υπηρεσίες βοηθούν 
στην εξασφάλιση της άνεσης και της ασφάλειάς σε όλο τον κόσμο, έχουμε 
τόσο την ευκαιρία όσο και την ευθύνη να αποτελέσουμε δύναμη θετικής 
αλλαγής. Όταν δίνουμε το παράδειγμα στον αγώνα κατά της διαφθοράς, 
καταπολεμούμε τις καταστροφικές συνέπειές της για τις κοινότητες και 
συμβάλλουμε στην προαγωγή και την προστασία των ανοιχτών αγορών. 
Επειδή προασπιζόμαστε τις δίκαιες και διαφανείς πρακτικές στην αγορά όπου 
και αν δραστηριοποιούμαστε, οι πελάτες μπορούν να αναγνωρίζουν πιο 
εύκολα την ανώτερη ποιότητα και αξία των προϊόντων και υπηρεσιών μας. 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η εταιρεία μας είναι αντίθετη με πρακτικές διαφθοράς και κερδίζει συμβάσεις 
με τον σωστό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι:

•  Κερδίζουμε χάρη στην αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και των 
όρων των προσφορών μας

•  Δεν προσφέρουμε ποτέ αντικείμενα αξίας για να επηρεάσουμε με αθέμιτο 
τρόπο μια απόφαση — είτε συναλλασσόμαστε με κάποιον κρατικό 
αξιωματούχο είτε στον ιδιωτικό τομέα

•  Καταγράφουμε πλήρως όλες τις συναλλαγές, με ακρίβεια και ειλικρίνεια 

•  Τηρούμε το γράμμα και το πνεύμα των νόμων για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς όπου και αν δραστηριοποιούμαστε

•  Επιλέγουμε προσεκτικά τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας και 
φροντίζουμε να ανταποκρίνονται στα υψηλά δεοντολογικά πρότυπά μας 

Συνέχεια >
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ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Όταν επιλέγουμε επιχειρηματικούς συνεργάτες που θα μας βοηθήσουν στις 
δραστηριότητές μας, ερευνούμε για:

• Ισχυρισμούς για ανάρμοστες πληρωμές στο παρελθόν

•  Απαιτήσεις για λήψη προμήθειας πριν από την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής

•  Απαιτήσεις για αμοιβές δυσανάλογες των παρεχόμενων ή που θα 
καταβληθούν σε άλλο μέρος ή δικαιοδοσία

• Προτάσεις εργασίας με συγκεκριμένα άτομα λόγω «ειδικής σχέσης»

•  Συγκρούσεις συμφερόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν με αθέμιτο 
τρόπο πελάτες ή αξιωματούχους

• Εμπλοκή νέου τρίτου μέρους κοντά στην ημερομηνία παράδοσης

• Αιτήματα για παράνομη ή ψευδή καταχώρηση μιας δαπάνης

E:   Ένας δημόσιος υπάλληλος αρνείται να αποδεσμεύσει μια πληρωμή 
που οφείλεται στην εταιρείας εκτός αν κάνω μια επιπλέον πληρωμή 
σε μετρητά, η οποία, σύμφωνα με τον υπάλληλο, θα «επισπεύσει τα 
πράγματα». Το ποσό που ζητά είναι αρκετά μικρό, τόσο που μπορώ 
να το πληρώσω και με δικά μου χρήματα και να μην καταχωρηθεί 
καν στα βιβλία της εταιρείας. Τι θα πρέπει να κάνω;

A:   Όπως και αν θέλει να χαρακτηρίσει την πληρωμή ο υπάλληλος, 
πρόκειται στην ουσία για δωροδοκία. Οι πολιτικές και οι θεμελιώδεις 
αξίες της εταιρείας μας δεν επιτρέπουν τις πληρωμές που 
συνιστούν δωροδοκία ή που θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως 
δωροδοκία, ακόμα και αν η πρακτική αυτή συνηθίζεται στη χώρα 
όπου δραστηριοποιούμαστε. Επιπλέον, τα βιβλία και τα αρχεία 
της εταιρείας μας πρέπει να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τις 
επιχειρηματικές συναλλαγές μας — η εσφαλμένη καταχώρηση των 
συναλλαγών αποτελεί παραβίαση του νόμου και των πολιτικών. 
Αυτό που προτείνετε είναι ασύνετο, αλλά και παράνομο σύμφωνα 
με τους νόμους που ισχύουν για την εταιρεία μας για κάθε υπάλληλο 
ή άλλο άτομο που κάνει τέτοιου είδους πληρωμές για λογαριασμό 
της εταιρείας. Επικοινωνήστε αμέσως με τον υπεύθυνο του Γραφείου 
δεοντολογίας και συμμόρφωσης ή με το Νομικό τμήματα, αν ποτέ 
θεωρήσετε ότι σας ζητείται να δωροδοκήσετε.

E:   Είμαι υπεύθυνος λογιστηρίου για τη διεκπεραίωση των δαπανών. 
Πρόσφατα, έλαβα το αίτημα ενός διευθυντή τμήματος για 
αποζημίωση δαπανών. Ανακάλυψα ότι το συνέδριο που είχε 
δηλώσει ο διευθυντής ως δαπάνη δεν είχε λάβει ποτέ χώρα. Τι θα 
πρέπει να κάνω;

A:   Μπορεί να ήταν ένα απλό λάθος ή μπορεί να έγινε σκόπιμα. 
Οι σκόπιμα ανακριβείς δαπάνες κρύβουν κινδύνους για εμάς, 
σύμφωνα με τους νόμους για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 
Επιπλέον, ζημιώνουν τα κέρδη μας και αυτό βλάπτει όλους μας. Μην 
διεκπεραιώσετε αυτήν τη δαπάνη. Ενημερώστε κάποιον διευθυντή 
ή το Γραφείο δεοντολογίας και συμμόρφωσης για περαιτέρω 
διερεύνηση και οδηγίες.
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Σεβόμαστε τους μετόχους μας και την 
εμπιστοσύνη που μας δείχνουν. Λαμβάνουμε 
αμερόληπτες αποφάσεις με έμφαση στη 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και 
απόλυτη εστίαση στις δεσμεύσεις μας. 
Διατηρούμε αρχεία και αναφορές με ακρίβεια 
και διαφάνεια, εκτιμούμε και προστατεύουμε τα 
περιουσιακά στοιχεία μας και λειτουργούμε με 
ακεραιότητα κάθε μέρα.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΑΣ

Αποτροπή συναλλαγών εσωτερικής 
πληροφόρησης και κατάχρησης σημαντικών  
μη δημόσιων πληροφοριών 33

Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων 34

Δημιουργία, διατήρηση και αποκάλυψη  
αρχείων και λογαριασμών που  
συντάσσονται με ακρίβεια 36

Προστασία της πνευματικής μας  
ιδιοκτησίας  38

Σεβασμός της πνευματικής ιδιοκτησίας  
άλλων 40

Προστασία της εταιρικής περιουσίας 41
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Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε 
ούτε μοιραζόμαστε υλικό, 
μη δημόσιες πληροφορίες 
σχετικά με την Carrier ή 
οποιαδήποτε άλλη εταιρεία με 
σκοπό την αγορά ή πώληση 
χρεογράφων.

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ 
ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Στο πλαίσιο της εργασίας μας, μπορεί να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες 
που δεν είναι γνωστές στο κοινό. Πρέπει να προστατεύουμε τις εν λόγω 
πληροφορίες, να τις χρησιμοποιούμε μόνο όσο χρειάζεται και να μην τις 
χρησιμοποιούμε ποτέ για προσωπικές επενδυτικές αποφάσεις.

Οι ουσιαστικές, μη δημόσιες («εσωτερικές») πληροφορίες είναι πληροφορίες 
για μια εταιρεία που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και τις οποίες, ένας λογικός 
επενδυτής θα θεωρούσε σημαντικές για την απόφαση να διαπραγματευτεί 
τίτλους. Μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Οικονομικά αποτελέσματα και μερίσματα

• Ανάθεση νέων συμβολαίων

• Αγωγές, διακανονισμοί ή εκκρεμείς δίκες

• Νέα προϊόντα ή πρωτοβουλίες μάρκετινγκ

• Αλλαγές στην ανώτερη διαχείριση

• Αναμενόμενες συγχωνεύσεις ή εξαγορές

Οι συναλλαγές βάση εμπιστευτικών πληροφοριών πραγματοποιείται όταν ένα 
άτομο κάνει χρήση αυτών των εμπιστευτικών πληροφοριών για προσωπικό 
κέρδος ή για να αποφύγει μια απώλεια στο χρηματιστήριο ή τις μοιράζεται, 
έτσι ώστε άλλοι να κάνουν το ίδιο. Οι συναλλαγές βάση εμπιστευτικών 
πληροφοριών είναι ένα σοβαρό έγκλημα, τιμωρείται με βαριά πρόστιμα και 
ακόμη και φυλάκιση.

ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΜΕ 

Μπορούμε να αποτρέψουμε τις συναλλαγές βάση εμπιστευτικών 
πληροφοριών και την κατάχρηση της αγοράς: 

•  Με το να μην προβούμε ποτέ σε αγορά, πώληση ή άλλη συναλλαγή 
μετοχών της Carrier ή άλλης εισηγμένης εταιρείας, όταν έχουμε εσωτερική 
πληροφόρηση

•  Με το να μην αποκαλύπτουμε εσωτερικές πληροφορίες σε κανέναν έξω από 
την, συμπεριλαμβανομένων μελών της οικογένειας, συγγενών ή φίλων

•  Με το να μοιραζόμαστε εσωτερικές πληροφορίες με συναδέλφους μόνο εάν 
χρειάζεται να ξέρουν

•  Με το να μην δίνουμε «συμβουλές», που σημαίνει άμεση ή έμμεση 
μετάδοση υλικού, μη δημόσιων πληροφοριών για οποιαδήποτε εταιρεία σε 
οποιονδήποτε μπορεί να πραγματοποιήσει συναλλαγές, γνωρίζοντας τις εν 
λόγω πληροφορίες

Αναφέρετε τυχόν κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε επόπτη, 
υπεύθυνο δεοντολογίας και συμμόρφωσης ή στο νομικό τμήμα ή 
χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα ανώνυμων αναφορών της εταιρείας.
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Φροντίζουμε ώστε τα 
προσωπικά συμφέροντά 
μας να μην έρχονται σε 
σύγκρουση με τις δεσμεύσεις 
μας απέναντι στην εταιρεία, 
τους στόχους και τις 
ανάγκες της.

ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Οι αξίες της ακεραιότητας απαιτούν να μην επιτρέπουμε στα προσωπικά 
συμφέροντα και στις προσωπικές σχέσεις μας να επηρεάζουν τη λήψη των 
βέλτιστων αποφάσεων για την εταιρείας. Χρησιμοποιώντας σωστά την 
κρίση μας ώστε να κάνουμε τις καλύτερες επιλογές για την επιχείρησή μας, 
πετυχαίνουμε τα πρότυπα απόδοσης και μπορούμε να συνεργαζόμαστε και 
να καινοτομούμε χωρίς περισπασμούς. Επιπλέον, σεβόμαστε το καθήκον που 
έχουμε απέναντι στην εταιρείας για αφοσίωση προς την εταιρεία.

Ακόμα και μια φαινομενική σύγκρουση συμφερόντων θα μπορούσε να 
αποτελέσει πρόβλημα, επειδή θα οδηγούσε τους άλλους να πιστέψουν ότι δεν 
δρούμε ορθά. Οι συγκρούσεις συμφερόντων μπορούν να αποφευχθούν ή να 
αντιμετωπιστούν, αν αποκαλυφθούν αμέσως και γίνει σωστός χειρισμός.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Αποφεύγουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων (ή την εντύπωση ύπαρξής τους) 
και, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, φροντίζουμε για το σωστό χειρισμό τους:

•  Είμαστε σε εγρήγορση για καταστάσεις που θα μπορούσαν να θέσουν τα 
συμφέροντα της εταιρείας και τα δικά μας συμφέροντα σε πιθανή σύγκρουση 
και αποκαλύπτουμε πραγματικές ή ενδεχόμενες συγκρούσεις σε κάποιον 
διευθυντή ή στον υπεύθυνο του Γραφείου δεοντολογίας και συμμόρφωσης

•  Απομακρυνόμαστε από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αν βρεθούμε σε 
κατάσταση υπαρκτής ή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων

•  Δεν εμπλεκόμαστε σε καταστάσεις κατά τις οποίες η αφοσίωσή μας προς τα 
μέλη της οικογένειάς μας ή στενούς φίλους μπορεί να επηρεάσει ακατάλληλα 
την κρίση μας 

•  Αναγνωρίζουμε τις περιστάσεις κατά τις οποίες η προσωπική οικονομική μας 
κατάσταση και οι συνδέσεις μας με ανταγωνιστές, προμηθευτές ή πελάτες 
θα μπορούσαν να διακυβεύσουν την ικανότητά μας να δράσουμε υπέρ του 
καλύτερου συμφέροντος της εταιρείας 

•  Επιδεικνύουμε την πίστη μας στην εταιρείας χωρίς να διατηρούμε για τον 
εαυτό μας ευκαιρίες που κερδήθηκαν χάρη στη θέση μας στην εταιρεία ή σε 
πόρους της 

•  Δίνουμε καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μας στην εταιρείας και δεν 
επιτρέπουμε σε εξωτερικές εργασίες ή άλλες δραστηριότητες να εμποδίσουν 
τη συνεισφορά μας στην επιχείρηση

• Προσφέρουμε και αποδεχόμαστε δώρα και ψυχαγωγία μόνο όταν: 

 ‐  Είναι κατάλληλα στο συγκεκριμένο πλαίσιο

 ‐ Εξυπηρετούν έναν πραγματικό επιχειρηματικό σκοπό

 ‐ Δεν επηρεάζουν την κρίση μας

Όλες οι πραγματικές και ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων 
πρέπει να αναφέρονται προς διερεύνηση. Αν ανησυχείτε για σύγκρουση 
συμφερόντων, ζητήστε καθοδήγηση από έναν υπεύθυνο του Γραφείου 
δεοντολογίας και συμμόρφωσης. 

Συνέχεια >
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ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Σύντομη Δοκιμή Σύγκρουσης Συμφερόντων
Αν δράσω έτσι:

•  Θα νιώθω υποχρεωμένος απέναντι σε κάποιον ή θα τον κάνω να νιώθει 
εκείνος υποχρεωμένος απέναντι σε εμένα;

•  Θα προσβάλω τις αξίες μας;

• Υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η κρίση μου;

• Θα δώσω την εντύπωση ανάρμοστης συμπεριφοράς ή διπλής αφοσίωσης;

•  Θα υπάρχει κάποιο κέρδος ή όφελος ασυνήθιστης ή υπερβολικής αξίας ή 
συχνότητας για εμένα, για κάποιο μέλος της οικογένειάς μου ή για έναν στενό 
φίλο;

Αν απαντήσατε «ναι» σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, 
πιθανότητα είστε αντιμέτωποι με πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Ζητήστε 
καθοδήγηση.

E:   Έχω μια ανιψιά που μόλις πήρε πτυχίο στην μηχανολογία. Αν 
την προσλάβουμε, δεν θα είναι υφιστάμενή μου. Μπορώ να την 
προτείνω για τη θέση;

A:   Ορισμένες από τις καλύτερες προσλήψεις μας έγιναν με συστάσεις 
από κάποιον υπάλληλο. Για να μη δοθεί η εντύπωση ότι γίνεται 
κάτι ανάρμοστο, πρέπει να αποκαλύψετε τη σχέση σας στο 
διευθυντή που είναι υπεύθυνος για τις προσλήψεις. Δεν πρέπει να 
συμμετάσχετε στη διαδικασία πρόσληψης, ώστε η ανιψιά σας να 
αξιολογηθεί αποκλειστικά με βάση την αξία της.
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Η επιχειρηματική μας φήμη 
και η αποτελεσματικότητά μας 
εξαρτώνται από αρχεία που 
συντάσσονται με σαφήνεια 
και ακρίβεια και τα οποία 
διατηρούνται και 
αποκαλύπτονται σύμφωνα με 
τις αποδεκτές αρχές και 
αυστηρές πολιτικές. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Είτε προετοιμάζουμε την ετήσια έκθεση της εταιρείας είτε συμπληρώνουμε 
ένα φύλλο χρονοδιαγράμματος, τηρούμε τη δέσμευση της εταιρείας να 
τηρεί αρχεία και αναφορές που συντάσσονται με ακρίβεια. Κατανοούμε τη 
σημασία αυτής της ευθύνης. Γνωρίζουμε ότι η εταιρεία στηρίζεται στα ακριβή, 
πλήρη και σωστά αρχεία για τη λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων. 
Ομοίως, οι μέτοχοί μας στηρίζονται σε ακριβή και διαφανή αναφορές για τις 
επενδυτικές αποφάσεις τους. Ακολουθώντας τις αποδεκτές λογιστικές αρχές, 
τη σωστή τήρηση αρχείων και ακριβείς αναφορές, ικανοποιούμε τις νομικές 
υποχρεώσεις μας και αποφεύγουμε πλήγματα στη φήμη μας, πρόστιμα και 
αστικές ή ποινικές κυρώσεις. Η εργασία μας γίνεται πιο αποτελεσματική και 
παραγωγική και ανταποκρινόμαστε στην εμπιστοσύνη που μας δείχνουν όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δημιουργούμε, διατηρούμε και απορρίπτουμε τα αρχεία μας σωστά και με 
ακεραιότητα. Αυτό σημαίνει ότι:

•  Καταγράφουμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία μας, τις οφειλές, τα έσοδα, τις 
δαπάνες και τις επιχειρηματικές συναλλαγές έγκαιρα και με ακρίβεια, σύμφωνα 
με τους κανονισμούς, τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές και τις πολιτικές της 
εταιρείας  

•  Φροντίζουμε ώστε οι προτάσεις προϋπολογισμού και οι οικονομικές αξιολογήσεις 
να εκφράζουν πιστά όλες τις σχετικές πληροφορίες

•  Δεν καταγράφουμε εσκεμμένα ανακριβείς ή παραπλανητικές καταχωρήσεις στα 
βιβλία και τα αρχεία μας

•  Δεν διατηρούμε μυστικά ή μη καταγεγραμμένα κεφάλαια ή άλλα περιουσιακά 
στοιχεία

•  Παρέχουμε στους πελάτες και τους προμηθευτές συμβουλές για σφάλματα 
και τα διορθώνουμε γρήγορα μέσω πίστωσης, επιστροφής χρημάτων ή άλλων 
αποδεκτών μεθόδων

•  Διατηρούμε και απορρίπτουμε αρχεία σύμφωνα με τις πολιτικές της εταιρείας και 
τις νομικές απαιτήσεις

•  Προστατεύουμε τα αρχεία που μπορεί να συνδέονται με δικαστικές διαδικασίες

Οποιαδήποτε υποψία παραβίασης αρχείων πρέπει να αναφέρεται. Μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με έναν προϊστάμενο, τον υπεύθυνο του Γραφείου 
δεοντολογίας και συμμόρφωσης, το Νομικό τμήμα ή χρησιμοποιήστε το 
πρόγραμμα ανώνυμης αναφοράς της Εταιρείας. 

Συνέχεια >
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

E:   Παρόλο που οι πολιτικές διαχείρισης αρχείων μάς επιτρέπουν να 
απορρίπτουμε κάποια αρχεία μετά από συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, διατηρώ τα περισσότερα από τα δικά μου αρχεία επ' 
άπειρον —ιδίως τα ηλεκτρονικά αρχεία, όπως τα email— απλώς για 
ασφάλεια. Επιτρέπεται αυτό?

A:   Οι πολιτικές διαχείρισης αρχείων της εταιρείας δεν «επιτρέπουν» 
την απόρριψη των αρχείων — συνήθως απαιτούν την απόρριψη 
μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον τύπο 
του αρχείου. Αν δεν απορρίψετε τα αρχεία εγκαίρως, παραβιάζετε 
την πολιτική της εταιρείας, μπορεί να καταπονείτε τα συστήματα 
αποθήκευσης, να δημιουργείτε ανεπάρκειες και να εκθέτετε την 
εταιρεία σε νομικά ζητήματα. Ωστόσο, κάποια έγγραφα πρέπει 
να διατηρούνται, όπως εκείνα που έχουν σχέση με ενδεχόμενα ή 
υπάρχοντα νομικά ζητήματα ή εκείνα που πρέπει να διατηρηθούν, 
έπειτα από νομική απόφαση. Όλοι πρέπει να γνωρίζουμε και 
να τηρούμε τα χρονοδιάγραμμα διατήρησης κάθε αρχείου που 
συναντάμε.
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Προστατεύουμε την 
πνευματική ιδιοκτησία της 
εταιρείας  από κατάχρηση, 
υπεξαίρεση, καταστροφή 
και απώλεια.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΜΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Χάρη στη θεμελιώδη αρχή της καινοτομίας, η εταιρεία έχει δημιουργήσει 
ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια πνευματικής ιδιοκτησίας στον κόσμο. 
Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι το αποτέλεσμα της καθημερινής, σκληρής 
εργασίας καθενός από εμάς και διαμορφώνουν μια πλατφόρμα καινοτομίας και 
ανάπτυξης. Η προστασία τους είναι εξαιρετικά σημαντική για να πετύχουμε το 
στόχο μας να παρέχουμε ανταγωνιστική υπεροχή, αλλά και για το μέλλον της 
επιχείρησής μας. 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προστατεύουμε την πνευματική ιδιοκτησία μας: 

•  Αποκτούμε πρόσβαση, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε την πνευματική 
ιδιοκτησία (όπως εμπορικά μυστικά, εφευρέσεις, τεχνικά δεδομένα, 
σχέδια, τεχνογνωσία, λογισμικό, στρατηγικές, λεπτομέρειες συμβάσεων και 
οικονομικές πληροφορίες) της εταιρείας μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των καθηκόντων μας και πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές και 
διαδικασίες της εταιρείας

•  Αναφέρουμε αμέσως στην εταιρεία κάθε εφεύρεση που επινοούμε στη 
διάρκεια της απασχόλησής μας στην εταιρεία, ώστε να αξιολογηθεί εγκαίρως 
για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

•  Αποκαλύπτουμε αποκλειστικές πληροφορίες σε άλλους —ακόμα και εντός 
της εταιρείας— μόνο αν υπάρχει ανάγκη να γνωρίζουν τις πληροφορίες και 
σε τρίτα μέρη μόνο αν έχει συναφθεί κατάλληλη συμφωνία τήρησης του 
απορρήτου ή άλλη συμφωνία

•  Τηρούμε τις ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας για 
ηλεκτρονικά μεταδιδόμενες αποκλειστικές πληροφορίες και για τη χρήση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης

•  Συμφωνούμε και συμμορφωνόμαστε με οποιαδήποτε συμβατική ή 
κανονιστική απαίτηση, προκειμένου το τρίτο μέρος που λαμβάνει τις 
αποκλειστικές πληροφορίες μας να είναι υποχρεωμένο να τις προστατεύσει

•  Διασφαλίζουμε ότι συνάπτονται συμφωνίες που διέπουν την κατοχή και τα 
δικαιώματα χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας πριν από τη συνεργασία με 
τρίτα μέρη

Συνέχεια >
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣ  
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Πνευματική ιδιοκτησία
Η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει, για παράδειγμα:

•  Ιδέες και εφευρέσεις

• Εμπορικά σήματα, επωνυμίες και λογότυπα

•  Συγγραφικά έργα (όπως απεικονίσεις, κείμενα, σχέδια, τεκμηρίωση και 
λογισμικό)

• Αποκλειστικές πληροφορίες, τεχνικής και επιχειρηματικής φύσης, όπως: 

 ‐  Τεχνικά δεδομένα, σχέδια και τεχνογνωσία

 ‐  Επιχειρηματικά σχέδια, σχέδια μάρκετινγκ, πωλήσεων, προμηθειών και 
τιμολόγησης

 ‐  Επιχειρηματικές στρατηγικές

 ‐  Πληροφορίες συγχωνεύσεων και εξαγορών

 ‐  Λεπτομέρειες συμβάσεων

 ‐  Οικονομικές πληροφορίες

Η εταιρεία προστατεύει την πνευματική της ιδιοκτησία σε όλο τον κόσμο με 
διάφορα νομικά μέσα, όπως συμβάσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά 
μυστικά, κατατεθέντα και μη κατατεθέντα εμπορικά σήματα, πνευματικά 
δικαιώματα και δικαιώματα σχεδίων.
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Λαμβάνουμε μέτρα για 
να αποτρέψουμε την 
κατάχρηση, την υπεξαίρεση, 
την καταστροφή, την 
υποβάθμιση και την απώλεια 
της πνευματικής ιδιοκτησίας 
των άλλων. 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Όπως η εταιρεία εκτιμά τα δικά της δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
και αναμένει από τους άλλους να σέβονται αυτά τα δικαιώματα, έτσι και η 
εταιρεία εκτιμά και σέβεται τα νόμιμα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
των άλλων. Σε αυτά περιλαμβάνονται όλες οι μορφές πνευματικής ιδιοκτησίας, 
είτε έχουν ανατεθεί σε εμάς από πελάτες, επιχειρηματικούς συνεργάτες ή 
προμηθευτές, είτε διατηρούνται από τους ανταγωνιστές μας ή άλλα τρίτα 
μέρη. Προστατεύοντας αυτά τα δικαιώματα, συμμορφωνόμαστε με τις νομικές 
υποχρεώσεις μας, αλλά ενισχύουμε και την εμπιστοσύνη και το σεβασμό που 
τρέφουν οι άλλοι απέναντι στην εταιρεία.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων:

•  Ακολουθούμε όλες τις πολιτικές και τις διαδικασίες που αφορούν την 
προστασία αποκλειστικών πληροφοριών και άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας

•  Δεν επιζητούμε, αποδεχόμαστε, χρησιμοποιούμε ή αποκαλύπτουμε τις 
αποκλειστικές πληροφορίες των πελατών μας, των επιχειρηματικών 
συνεργατών, των ανταγωνιστών μας ή άλλων τρίτων μερών, χωρίς άδεια

•  Δεν αντιγράφουμε την εργασία άλλων —όπως, για παράδειγμα, εικόνες, 
δημοσιεύσεις, βίντεο ή άλλο περιεχόμενο που υπάρχει στο διαδίκτυο— εκτός 
αν έχουμε την άδεια να το κάνουμε

•  Σεβόμαστε τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά μυστικά και τις 
αποκλειστικές πληροφορίες των άλλων και τις διαδικασίες έρευνας και 
ανάπτυξης

•  Τηρούμε τις ισχύουσες συμφωνίες για άδεια χρήσης της πνευματικής 
ιδιοκτησίας και άλλους συμβατικούς όρους που διέπουν τη χρήση ή την 
αποκάλυψη των αποκλειστικών πληροφοριών των άλλων

•  Αναγνωρίζουμε τα πνευματικά δικαιώματα, τα λογότυπα, τα εμπορικά 
σήματα, τις εμπορικές επωνυμίες και τα σχέδια των άλλων στις δικές μας 
διαφημιστικές ή άλλες δημοσιεύσεις

•  Αναφέρουμε πλαστά προϊόντα και άλλα αδικήματα πνευματικής ιδιοκτησίας



41

CARRIER GLOBAL CORPORATION  Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ

Προστατεύουμε την 
περιουσία της εταιρείας 
από ζημία, απώλεια 
και κακή χρήση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ

Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δημιουργούνται από την καθημερινή, 
σκληρή εργασία καθενός από εμάς. Αποτελούν πηγή και αποτέλεσμα της 
καινοτομίας και της ανάπτυξής μας και συμβάλλουν σημαντικά στο στόχο 
μας να έχουμε νοοτροπία νικητή σε καθημερινή βάση. Σεβόμαστε και 
προστατεύουμε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία όπως θα κάναμε και με την 
προσωπική περιουσία μας. Τα προστατεύουμε από την κακή μεταχείριση και 
την υπεξαίρεση. Γνωρίζουμε ότι η εταιρεία και οι μέτοχοί μας στηρίζονται 
σε εμάς, για να αναλάβουμε προσωπικά την ευθύνη προστασίας των 
περιουσιακών στοιχείων μας από την κακή χρήση.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είμαστε υπεύθυνοι επόπτες της περιουσίας της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι:

•  Χειριζόμαστε πάντα τα δικά μας απτά περιουσιακά στοιχεία καταλλήλως και 
σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας  

•  Αποτρέπουμε την απώλεια, τη φθορά, την καταστροφή, την κλοπή και την 
κατάχρηση των πόρων της εταιρείας

•  Χρησιμοποιούμε τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μόνο για 
επαγγελματικούς σκοπούς και ποτέ για προσωπικό όφελος

•  Περιορίζουμε την προσωπική χρήστη του εξοπλισμού και των συστημάτων 
επικοινωνίας της εταιρείας

•  Αναφέρουμε τις περιπτώσεις που θεωρούμε ότι θέτουν σε κίνδυνο τα 
περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας

•  Βεβαιωνόμαστε ότι όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές έχουν εγκριθεί από τη 
διοίκηση και υπόκεινται σε εσωτερική αναθεώρηση και διαδικασίες έγκρισης

•  Σχεδιάζουμε και τηρούμε εσωτερικούς ελέγχους που διασφαλίζουν την 
ακριβή σύνταξη οικονομικών εκθέσεων και την πλήρη συμμόρφωση με 
ελέγχους, έρευνες, νόμους και κανονισμούς

•  Αποτρέπουμε τη χρήση των οικονομικών περιουσιακών στοιχείων για 
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες ή για τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, παραμένοντας σε εγρήγορση για προειδοποιητικά 
σημάδια και ακολουθώντας τους διεθνείς κανονισμούς

Απτά περιουσιακά στοιχεία
Τα απτά περιουσιακά στοιχεία είναι οποιοδήποτε φυσικό στοιχείο παρέχει 
η εταιρεία στους υπαλλήλους για τη λειτουργία της επιχείρησης, όπως οι 
εγκαταστάσεις, τα οχήματα, οι υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, 
τα μηχανήματα, τα εργαλεία, μετρητά, τα είδη γραφείου και οι ταυτότητες.

Οικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι τα χρήματα της εταιρείας, τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα ή οτιδήποτε μπορεί να μετατραπεί σε χρήμα.

Συνέχεια >
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Προειδοποιητικά σημάδια για νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές ενέργειες
Στις πιθανές κόκκινες σημαίες για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
ενέργειες περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής:

• Πληρωμές πελατών μέσω πολλαπλών λογαριασμών

•  Πληρωμές που γίνονται για λογαριασμό του πελάτη από τρίτους χωρίς 
δικαιολογία ή εξήγηση

•  Αιτήματα για πληρωμές σε προσωπικούς ή υπεράκτιους λογαριασμούς αντί 
για τους συνήθεις εταιρικούς λογαριασμούς

• Αιτήματα για πληρωμές σε παράξενες ώρες ή με ασυνήθιστα ποσά

• Αιτήματα για διάφορες πληρωμές κάτω των 10.000 $

Αναφέρετε οποιαδήποτε κατάχρηση περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας 
σε έναν προϊστάμενο, στον υπεύθυνο του Γραφείου δεοντολογίας και 
συμμόρφωσης, στο Νομικό τμήμα ή σε χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 
ανώνυμης αναφοράς της Εταιρείας. 
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Αναζητούμε επιχειρηματικούς συνεργάτες που 
μοιράζονται την αφοσίωσή μας στην απόδοση 
και τη δέσμευσή μας να ικανοποιούμε ή και 
ξεπερνούμε τις ανάγκες των πελατών. 
Αντιμετωπίζουμε τους συνεργάτες μας με 
σεβασμό και ακεραιότητα και καλλιεργούμε ένα 
περιβάλλον ένταξης, προστατεύοντας 
τα δικαιώματά τους, ζητώντας τους παράλληλα 
να διατηρούν υψηλά δεοντολογικά πρότυπα 
ως μέρη μιας εφοδιαστικής αλυσίδας 
παγκόσμιας κλάσης.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Επιλογή των σωστών συνεργατών 44

Σεβασμός και προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 45
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Επιλέγουμε τους 
επιχειρηματικούς συνεργάτες 
μας με βάση την αξία τους και 
τις κοινές αξίες που έχουμε και 
τους αντιμετωπίζουμε δίκαια. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΩΣΤΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Αναζητούμε επιχειρηματικούς συνεργάτες που μπορούν να μας 
βοηθήσουν να επιτύχουμε τους επιχειρηματικούς στόχους μας, παρέχοντας 
εμπειρογνωμοσύνη, πόρους, αποτελεσματικότητα και καινοτομία, ώστε 
να παρέχουμε αξιόπιστα προϊόντα εντός χρονοδιαγράμματος. Επίσης, 
αναζητούμε συνεργάτες που ενστερνίζονται τα υψηλά δεοντολογικά πρότυπά 
μας και το πάθος μας να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επιλέγουμε τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας μέσω μιας ανταγωνιστικής, 
αλλά δίκαιης διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι:

•  Αναζητούμε συνεργάτες που ικανοποιούν τα δικά μας πρότυπα ασφαλείας, 
ακεραιότητας και επιδόσεων, ενώ παρέχουν αυτό που υπόσχονται, εντός 
χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού 

•  Διενεργούμε ελέγχους δέουσας επιμέλειας για να διασφαλίσουμε ότι 
σημαντικοί επιχειρηματικοί συνεργάτες διαθέτουν τα προσόντα και τη φήμη 
πριν να συνεργαστούμε μαζί τους και παρακολουθούμε την απόδοσή τους 
στη συνέχεια

•  Θέτουμε σαφείς, συγκεκριμένες απαιτήσεις απόδοσης με μετρήσιμα 
αποτελέσματα

•  Διατυπώνουμε τις εταιρικές σχέσεις γραπτώς, ώστε όλες οι συναλλαγές 
να είναι διαφανείς και σωστά καταγεγραμμένες και οι επιχειρηματικοί 
συνεργάτες έχουν την υποχρέωση να πράττουν σύμφωνα με τις δικές μας 
απαιτήσεις ασφαλείας, δεοντολογίας και συμμόρφωσης

•  Αναζητούμε ευκαιρίες για μικρές ή μειονεκτούσες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις 
που ανήκουν σε μειονότητες, γυναίκες ή βετεράνους ή ιστορικά μη επαρκώς 
αξιοποιήσιμες επιχειρήσεις
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Έχουμε δεσμευτεί να 
είμαστε καλοί πολίτες και να 
προάγουμε μαζί με άλλους 
καλύτερες συνθήκες εργασίας 
για όλους. 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Το τεράστιο παγκόσμιο αποτύπωμά μας μάς δίνει τη δυνατότητα να αφήσουμε 
το σημάδι μας στον αγώνα για ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας και ίσες 
ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία μας λαμβάνει ισχυρά και σχολαστικά 
μέτρα για να προστατεύσει τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις της. Επίσης, 
όμως, μπορούμε να προάγουμε τη θετική αλλαγή, ενθαρρύνοντας τους 
επιχειρηματικούς συνεργάτες μας και τις κοινότητες να σέβονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Συνεπώς, τιμούμε τις θεμελιώδεις αξίες μας, συνεργαζόμενοι με 
όσους μοιράζονται τη δέσμευσή μας να φροντίζουμε για την ασφάλεια, την 
άνεση, την παραγωγικότητα και τη μετακίνηση των ανθρώπων. 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η εταιρεία μας σέβεται και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα: 

•  Εξασφαλίζουμε ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας για τους 
υπαλλήλους μας, με βάση τα πρότυπα των ΗΠΑ, τα τοπικά πρότυπα ή τις 
πολιτικές της εταιρείας μας, όποιο είναι πιο αυστηρό

•  Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ παιδική ή εξαναγκαστική εργασία και αναζητούμε 
πάντα υπαλλήλους που μοιράζονται τη δέσμευσή μας για καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

•  Απαγόρευση διακρίσεων που βασίζονται σε οποιαδήποτε παράνομη βάση, 
όπως: φυλή, χρώμα, θρησκεία, εθνική προέλευση, φύλο, ηλικία, αναπηρία, 
βετεράνος στρατού, οικογενειακή κατάσταση, ιθαγένεια, πίστη, σεξουαλικός 
προσανατολισμός και άλλες προστατευόμενες κατηγορίες,

•  Παροχή αποζημιώσεων και παροχών για την προσέλκυση και διατήρηση 
ισχυρών ταλέντων για τις επιχειρήσεις μας, τηρώντας παράλληλα όλους τους 
ισχύοντες κανονισμούς, σχετικά με τους μισθούς, τα ωράρια και τις νόμιμες 
υποχρεωτικές παροχές

•  Αναγνωρίζοντας την αρχή της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και το 
δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπως ισχύουν βάσει των 
εφαρμοστέων νόμων, στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε

•  Προωθούμε υπεύθυνες πρακτικές ανάθεσης εργασιών και θέτουμε τις 
προσδοκίες που έχουμε από τους σημαντικούς προμηθευτές μας στον 
Κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών της εταιρεία μας. Επίσης, οι προμηθευτές 
πρέπει να διασφαλίζουν ασφαλή και υγιεινά περιβάλλοντα εργασίας για τους 
υπαλλήλους τους, να αποφεύγουν τις διακρίσεις, να διασφαλίζουν ότι δεν 
χρησιμοποιείται παιδική εργασία και να αποφεύγουν την σεξουαλική και την 
εμπορία ανθρώπων

Για να διασφαλιστεί η σωστή αναφορά των καταγγελιών ανάρμοστης 
συμπεριφοράς, η Carrier παρέχει ασφαλή και εμπιστευτικά κανάλια στους 
υπαλλήλους και σε τρίτους για να ζητήσουν καθοδήγηση, να υποβάλουν 
ερωτήσεις, να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να αναφέρουν υποψίες για 
παράπτωμα. Το Ανώνυμο Πρόγραμμα Αναφοράς της Εταιρείας επιτρέπει 
σε υπαλλήλους και σε άλλους να υποβάλουν μια ερώτηση ή να εκφράσουν 
ανησυχίες.
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Τα προϊόντα μας βοηθούν να κάνουμε τη 
σύγχρονη ζωή πραγματικότητα. Επίσης 
διευκολύνουν τη ζωή μας — και αυτή είναι μια 
αποστολή που μεταφέρουμε και στις κοινότητές 
μας. Προστατεύουμε το περιβάλλον που 
μοιραζόμαστε και αναζητούμε βιώσιμους 
τρόπους για να δημιουργήσουμε αξία. 
Στηρίζουμε τις δραστήριες ευκαιρίες 
εθελοντισμού, τις προσπάθειες κοινωνικής 
βελτίωσης και τους φιλανθρωπικούς σκοπούς, 
κατανοώντας ότι όταν οι κοινότητες είναι 
ισχυρές, είμαστε και εμείς ισχυροί.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

Προστασία του περιβάλλοντος 47

Συνεισφορά στις κοινότητές μας 48

Συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα 49
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Σεβόμαστε όλους τους 
περιβαλλοντικούς νόμους 
και κανονισμούς που μας 
αφορούν, ενώ ταυτόχρονα 
επιδιώκουμε φιλόδοξους 
στόχους για την εξοικονόμηση 
πόρων και τη βιωσιμότητα. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Οι δραστηριότητές μας σε όλο τον κόσμο —και ιδίως η χρήση πολλών 
προϊόντων μας σε μεγάλες πόλεις— μας έχουν δείξει τις αυξανόμενες πιέσεις 
που δέχεται το περιβάλλον μας από την αύξηση του πληθυσμού και την 
αστικοποίηση. Ακόμα, μας έχουν προσφέρει την ευκαιρία να δώσουμε ένα 
σημαντικό παράδειγμα. Για το λόγο αυτό, δεν μας ικανοποιεί να τηρούμε 
απλώς τις νομικές υποχρεώσεις μας απέναντι στα περιβαλλοντικά πρότυπα. 
Θέλουμε να είμαστε ο καταλύτης θετικής αλλαγής, σημειώνοντας πρόοδο μέσα 
από την καινοτομία και δείχνοντας στους ομότιμούς μας και στις κοινότητές 
μας ότι μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας δεν προσφέρουμε 
μόνο στον κόσμο αλλά και στις επιχειρήσεις.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η εταιρεία μας προάγει την περιβαλλοντική ευθύνη και βιωσιμότητα. Αυτό 
σημαίνει ότι: 

•  Τηρούμε τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς νόμους, ενημερώνουμε τις άδειές 
μας, αναφέρουμε τυχόν περιστατικά και απορρίπτουμε με ασφαλή τρόπο τα 
επικίνδυνα απόβλητα

•  Αναζητούμε ευκαιρίες για την εξοικονόμηση της ενέργειας, του νερού και των 
υλών

•  Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε προϊόντα που ενισχύουν τη δέσμευσή μας 
για εξοικονόμηση πόρων

•  Δημιουργούμε συστήματα που μειώνουν τις εκπομπές και προάγουν τη 
βιωσιμότητα

•  Αναμένουμε από τους σημαντικούς προμηθευτές να ακολουθούν ολοένα και 
πιο βιώσιμες πρακτικές

•  Θέτουμε στόχους που κινητοποιούν εμάς και τους σημαντικούς προμηθευτές 
μας να επιζητούμε τη συνεχή βελτίωση σε θέματα εξοικονόμησης πόρων και 
βιωσιμότητας

•  Καταβάλλουμε προσωπικές προσπάθειες για να βρίσκουμε νέους τρόπους 
εξοικονόμησης πόρων ως άτομα

Αν έχετε ανησυχίες για κάποιο περιβαλλοντικό ζήτημα, επικοινωνήστε με 
έναν προϊστάμενο, τον Υπεύθυνο του Περιβάλλοντος, Υγιεινής & Ασφάλειας 
(EH&S), τον υπεύθυνο του Γραφείου δεοντολογίας και συμμόρφωσης ή 
χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα ανώνυμης αναφοράς της Εταιρείας.
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Είμαστε ενεργοί εταίροι 
στις κοινότητές μας, 
προσφέροντας χρόνο, 
πόρους και ταλέντα για 
να συμβάλλουμε στην 
ευημερία τους. 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΜΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα. Όμως, αντλούμε 
δύναμη και έμπνευση και από τις τοπικές κοινότητές μας — τα μέρη όπου 
εργαζόμαστε και ζούμε. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και τη 
ζωτικότητα μέσω της θετικής συνεργασίας με τους γείτονές μας, αυξάνοντας 
τον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη και βελτιώνοντας τη φήμη μας και 
τις προσπάθειες επάνδρωσής μας στην πορεία. 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η εταιρεία μας είναι ένας υπεύθυνος εταιρικός πολίτης των κοινοτήτων στις 
οποίες δραστηριοποιείται. Αυτό σημαίνει ότι: 

•  Ενθαρρύνουμε και χαιρετίζουμε τον ενεργό ρόλο που έχουν οι υπάλληλοί μας 
στις κοινότητές μας ως εθελοντές, μέντορες και βοηθοί σε φιλανθρωπικές 
εκδηλώσεις

•  Συμμετέχουμε σε αξιόλογους κοσμικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, 
ελέγχοντάς τους προσεκτικά εκ των προτέρων, για να είμαστε βέβαιοι ότι 
είναι νόμιμοι

•  Δεν επιζητούμε ποτέ ανταπόδοση για τις φιλανθρωπικές συνεισφορές μας

E:   Πρόκειται να συμμετάσχω ως εθελοντής σε έναν φιλανθρωπικό 
έρανο αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορώ να παρουσιαστώ ως 
υπάλληλος επειδή γνωρίζω ότι η εταιρεία στηρίζει εδώ και πολλά 
χρόνια αυτόν το σκοπό;

A:   Παρόλο που η εταιρεία στηρίζει και αυτή τον φιλανθρωπικό σκοπό 
σας, δεν θα πρέπει να παραβρεθείτε σε μια τέτοια εκδήλωση ως 
επίσημος αντιπρόσωπος της εταιρείας χωρίς να έχετε εξασφαλίσει 
άδεια για κάτι τέτοιο. Επικοινωνήστε με το διευθυντή σας για να 
εξασφαλίσετε άδεια και ίσως καταφέρετε να πείσετε την εταιρεία να 
στηρίξει επίσημα την εκδήλωση.
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Συμμορφωνόμαστε με όλους 
τους εθνικούς, κρατικούς 
και τοπικούς νόμους που 
διέπουν τη συμμετοχή 
εταιρειών σε πολιτικές 
υποθέσεις και ενθαρρύνουμε 
τους υπαλλήλους μας να 
συμμετέχουν στα πολιτικά 
δρώμενα ως ιδιώτες. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΔΡΩΜΕΝΑ

ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Ως εταιρεία, συνεργαζόμαστε στενά με κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο και 
επηρεαζόμαστε από τα πολιτικά αποτελέσματα. Συμμετέχουμε ως εταιρεία 
στα πολιτικά δρώμενα, αλλά αυτό γίνεται με υπευθυνότητα. Κατανοούμε και 
σεβόμαστε τους νομικούς περιορισμούς που υπάρχουν για τις επιχειρήσεις 
και τηρούμε το πνεύμα και το γράμμα των κανόνων. Παράλληλα, στηρίζουμε 
απόλυτα τους υπαλλήλους μας στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως 
πολιτών, σύμφωνα με τα οποία έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται και να 
συνεισφέρουν το χρόνο τους ή να παρέχουν οικονομική στήριξη σε πολιτικές 
δραστηριότητες. 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συμμετέχουμε στα πολιτικά δρώμενα νόμιμα και ηθικά, ως επιχείρηση και 
ιδιώτες. Αυτό σημαίνει ότι: 

•  Συμμορφωνόμαστε με όλους τους νομικούς περιορισμούς που ισχύουν για 
τις εταιρικές συνεισφορές σε κόμματα, πολιτικές επιτροπές και μεμονωμένους 
υποψήφιους

•  Όταν συμμετέχουμε σε πολιτικά δρώμενα, διευκρινίζουμε ότι συμμετέχουμε 
ως ιδιώτες πολίτες, με τις δικές μας απόψεις και δράσεις και όχι της εταιρείας  

•  Ενημερώνουμε το Γραφείο δεοντολογίας και συμμόρφωσης, αν θέσουμε 
υποψηφιότητα για κάποιο αξίωμα ως ιδιώτες, για να αποφεύγονται τυχόν 
συγκρούσεις συμφερόντων

•  Είμαστε ενήμεροι για τους κανόνες των ομάδων πίεσης και αποφεύγουμε την 
επαφή με κρατικούς αξιωματούχους χωρίς ρητή έγκριση και κατανοούμε τις 
απαιτήσεις της δημόσιας γνωστοποίησης και αναφοράς

•  Δεν προβαίνουμε σε πολιτικές συνεισφορές εκ μέρους της εταιρείας ούτε 
χρησιμοποιούμε κεφάλαια της εταιρείας, εκτός αν επιτρέπεται από το νόμο 
και έχουμε λάβει εκ των προτέρων έγκριση από το Νομικό τμήμα 

Αποποίηση
Ο Κώδικας δεοντολογίας δεν παρέχει κανένα συμβατικό δικαίωμα, ρητό ή 
σιωπηρό, διατήρησης της θέσης απασχόλησης στην εταιρεία. Επίσης, δεν 
εγγυάται σταθερούς όρους και συνθήκες για την απασχόλησή σας.


