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ΠΡΌΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT BOARD

Αγαπητοί συνάδελφοι,

όλοι μας, μέσα από τις ατομικές μας δραστηριότητες, συμβάλλουμε σημαντικά στην επιτυχία της MAN Truck & Bus. Μόνο όταν
δίνουμε όλοι μαζί ό,τι καλύτερο, μπορούμε να επιτύχουμε τους
στόχους μας και να είμαστε επιτυχημένοι σε διεθνές επίπεδο.
Αυτό περιλαμβάνει, επίσης, ότι κάθε στιγμή δείχνουμε την καλύτερη πλευρά μας.
Θέλουμε να είμαστε διεθνώς ένας αξιόπιστος, έμπιστος και έντιμος
συνεργάτης για τους πελάτες μας, τους επιχειρηματικούς εταίρους
μας, τους συναδέλφους μας και το ευρύ κοινό. Μπορούμε να
έχουμε την εμπιστοσύνη σας μόνο όταν παίρνουμε την ευθύνη
για τις δραστηριότητές μας. Για τον λόγο αυτό σε κάθε τομέα και
σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξυπακούεται ότι συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους, ότι σεβόμαστε τις ηθικές αξίες
και ότι εφαρμόζουμε βιώσιμες πολιτικές. Αυτή είναι η εταιρική
μας ευθύνη την οποία όλοι μας πρέπει να αναλάβουμε, τόσο το
Management Board (Διοικητικό Συμβούλιο) όπως και όλοι οι
διευθυντές και κάθε μεμονωμένος υπάλληλος.
Ο παρών Code of Conduct μάς στηρίζει σε αυτήν την προσπάθεια,
καθώς περιέχει δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές και περιγράφει
τον τρόπο αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων στις καθημερινές
επαγγελματικές δραστηριότητες μέσω της χρήσης παραδειγμάτων.
Σε συνδυασμό με τις εταιρικές μας αξίες, οι οποίες είναι η πελατοκεντρικότητα, η ακεραιότητα, ο σεβασμός, το ομαδικό πνεύμα
και η αποφασιστικότητα καθώς και τις επιπλέον κατευθυντήριες
γραμμές που προκύπτουν από αυτές, ο Code of Conduct αποτελεί
το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε καθημερινά.
Εξοικειωθείτε λοιπόν με το περιεχόμενο του Code of Conduct και
τηρείτε τον πάντα στην καθημερινή σας εργασία. Συζητήστε τα
παραδείγματα με τους συναδέλφους σας και σε περίπτωση αμφιβολιών ή ερωτήσεων μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους
αρμόδιους που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4, οι οποίοι
είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν.
CODE OF CONDUCT
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Ας είμαστε όλοι μαζί παράδειγμα προς μίμηση μέσω της σωστής
συμπεριφοράς και εκπληρώνοντας την εταιρική μας ευθύνη.

Alexander Vlaskamp
Διευθύνων Σύμβουλος
MAN Truck και Bus SE

Michael Kobriger
Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Παραγωγής
& Logistics
MAN Truck και Bus SE

Inka Koljonen
Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου για τα
Οικονομικά
MAN Truck και Bus SE

Friedrich Baumann
Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Πωλήσεων
& Λύσεων Πελατών
MAN Truck και Bus SE

Arne Puls
Διευθυντής Προσωπικού & Διευθυντής Εργασίας
MAN Truck και Bus SE

Dr. Frederik Zohm
Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Έρευνας
& Ανάπτυξης
MAN Truck και Bus SE
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ΕΤΑΙΡΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ ΤΗΣ MAN TRUCK & BUS

Στόχος μας;
Να είμαστε οι καλύτεροι, μαζί!

ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΌΤΗΤΑ

Λύνουμε τα προβλήματα των πελατών μας.
▪ Συμβάλλουμε στην επιτυχία των πελατών μας.
▪ Αυξάνουμε την κερδοφορία των πελατών μας.
▪ Διαμορφώνουμε τις μελλοντικές λύσεις για τις
μεταφορές και την ενέργεια.

CODE OF CONDUCT

ΕΤΑΙΡΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ ΤΗΣ MAN TRUCK & BUS

ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ

Αποτελούμε παράδειγμα προς μίμηση μέσω της σωστής συμπεριφοράς.

▪ Τηρούμε τις υποσχέσεις μας.
▪ Είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας.
▪ Τηρούμε τους νόμους και τα πρότυπα του
compliance (της συμμόρφωσης.)

ΣΕΒΑΣΜΌΣ

Μέσα από τις δραστηριότητές μας αναλαμβάνουμε εταιρική ευθύνη.

▪ Σεβόμαστε τον κάθε έναν ξεχωριστά και φερόμαστε
υπεύθυνα απέναντι στο περιβάλλον.
▪ Συμπεριφερόμαστε στους άλλους όπως θέλουμε να
συμπεριφέρονται σε εμάς.
▪ Ακούμε τον άλλον και βλέπουμε τα πράγματα και
από τη δική του οπτική γωνία.

ΟΜΑΔΙΚΌ ΠΝΕΎΜΑ

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να είμαστε οι πρώτοι.

▪ Χρησιμοποιούμε τις διαφορές ως ευκαιρίες.
▪ Μένουμε ενωμένοι, κερδίζουμε και χάνουμε μαζί.
▪ Προκαλούμε ο ένας τον άλλον να γίνουμε καλύτεροι.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

Δεν σταματάμε να εξελισσόμαστε, ξεπερνώντας τα όριά μας.
▪ Δημιουργούμε λύσεις μέσα από τις προκλήσεις.
▪ Κάνουμε το επόμενο βήμα με αφοσίωση και ενθουσιασμό.
▪ Μαθαίνουμε από τα λάθη μας.

MAN TRUCK & BUS
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Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤO COMPLIANCE (ΤΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ)

Η ευθύνη μας για τo
compliance (τη συμμόρφωση)
Η επιτυχία της εταιρείας μας στην ουσία εξαρτάται από την ειλικρινή, ακέραιη και ηθική συμπεριφορά όλων μας, του Management
Board, των διευθυντών και όλων των μελών του προσωπικού. Αυτό
σημαίνει ότι εσωτερικά και εξωτερικά μιλάμε και επικοινωνούμε
ειλικρινά, περιεκτικά και εγκαίρως.
Ο κοινός μας στόχος είναι να πάρουμε την ευθύνη για την εταιρεία
μας και να προστατέψουμε τη φήμη του εμπορικού μας σήματος.
Σύμφωνα με την αρχή της βιωσιμότητας έχουμε επίγνωση της ευθύνης για τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των δραστηριοτήτων μας. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται επίσης
ότι λαμβάνουμε υπόψη και τηρούμε σε κάθε τομέα και σε κάθε
περίπτωση τους κανόνες που ισχύουν στην Εταιρεία. Τα μέλη του
Management Board και οι διευθυντές μας έχουν έναν ιδιαίτερο και
υπεύθυνο ρόλο σε αυτό: Λειτουργούν ως παράδειγμα και πρέπει
να αποτρέπουν τις παράτυπες συμπεριφορές στην Εταιρεία, να
προστατεύουν τους υπαλλήλους τους και να αντιπροσωπεύουν με
ακεραιότητα την εταιρεία εσωτερικά και εξωτερικά.
Σε αυτό μάς βοηθούν οι γενικές αρχές συμπεριφοράς (Code
of Conduct) της εταιρείας μας, καθώς μας επισημαίνουν τους
ενδεχόμενους τομείς κινδύνου και σύγκρουσης συμφερόντων,
μας δείχνουν τη σημασία των συγκεκριμένων τομέων για την
εταιρεία μας αλλά και μας τους επεξηγούν, χρησιμοποιώντας
παραδείγματα πάνω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Τα περιεχόμενα του παρόντος Code of Conduct, εντάσσονται
σε τρεις βασικούς κανόνες:

Η ευθύνη μας ως μέλος της κοινωνίας
Η ευθύνη μας ως επιχειρηματικοί εταίροι
Η ευθύνη μας στον χώρο εργασίας.

CODE OF CONDUCT

Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤO COMPLIANCE (ΤΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ)

09

Ο Code of Conduct λειτουργεί ως δεσμευτική κατευθυντήρια
γραμμή στην επαγγελματική καθημερινότητα. Συμπληρώνεται
από εσωτερικές οδηγίες και κανονισμούς καθώς και από τα
συμφωνητικά που περιέχονται στις συμβάσεις εργασίας. Εκτός
αυτού, εξυπακούεται ότι συμμορφωνόμαστε με τους εθνικούς
και διεθνείς νομικούς κανονισμούς. Αυτό σημαίνει επίσης ότι
δεν συμμετέχουμε σε δραστηριότητες που βασίζονται σε εξαπάτηση, κατάχρηση, εκβιασμό, κλοπή, υπεξαίρεση ή άλλου είδους
σκόπιμη βλάβη των πελατών μας ή τρίτων.
Τυχόν αδυναμία τήρησης του Code of Conduct μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα σημαντικές ζημίες, όχι μόνο για την εταιρεία μας, αλλά
και για εμάς ως υπαλλήλους καθώς και τους επιχειρηματικούς
εταίρους μας και άλλους ενδιαφερόμενους. Ο Code of Conduct
είναι συνεπώς δεσμευτικός για όλους μας, ανεξάρτητα από το
αν εργαζόμαστε στην Εταιρεία ως υπάλληλοι, διευθυντές ή μέλη
του Management Board. Οι παραβάσεις του Code of Conduct δεν
γίνονται ανεκτές. Οποιοσδήποτε παραβιάζει τον Code of Conduct,
θα υπόκειται και στις ανάλογες συνέπειες, οι οποίες, αναλόγως
της σοβαρότητας της παράβασης, θα κυμαίνονται από μέτρα όπως
αυτά προβλέπονται από το εργατικό δίκαιο έως αξιώσεις για ζημίες
σύμφωνα με το αστικό δίκαιο και κυρώσεις σύμφωνα με το ποινικό
δίκαιο.
Για να μην φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο, είναι ευθύνη
όλων μας να εξοικειωθούμε με το περιεχόμενο του Code of Conduct,
να τον κάνουμε μέρος της συμπεριφοράς μας και να τον λαμβάνουμε υπόψη όταν παίρνουμε αποφάσεις. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών
ζητάμε τη συμβουλή των αρμοδίων και μπορούμε να απευθυνθούμε με
πλήρη εμπιστοσύνη στον Chief Compliance Officer και τον Compliance
Officer της εκάστοτε οντότητας καθώς και στο κεντρικό Compliance
Helpdesk (στοιχεία επικοινωνίας στο κεφάλαιο 4).

MAN TRUCK & BUS
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Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΩΣ ΜΈΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

Η εταιρική μας ευθύνη σημαίνει ότι η
τήρηση του νόμου και η συμμόρφωση
με αυτόν είναι έννοιες αυτονόητες.
Είναι καθήκον μας να τηρούμε τον
νόμο βάσει του οποίου λειτουργούμε,
σε όλες τις επιχειρηματικές αποφάσεις που λαμβάνουμε.
Κάθε υπάλληλος της MAN Truck
& Bus οφείλει να γνωρίζει την κοινωνική εταιρική ευθύνη του, ιδιαιτέρως όσον αφορά την ενίσχυση
του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και να διασφαλίζει ότι η εταιρεία μας συμβάλλει στη βιώσιμη
ανάπτυξη.
Από την εταιρική ευθύνη της εταιρείας ΜΑΝ Truck & Bus όντας μέλος
της κοινωνίας, απορρέουν και οι
παρακάτω γενικές αρχές:

MAN TRUCK & BUS
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Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΩΣ ΜΈΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ

Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που έχει
υιοθετηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
δηλώνουν τι απαιτείται και αναμένεται από τη διεθνή
κοινότητα όσον αφορά την τήρηση και το σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
CODE OF CONDUCT
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ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

 	Σεβόμαστε, προστατεύουμε και ενθαρρύνουμε την τήρηση των ισχυουσών
διατάξεων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιού (στο εξής ανθρώπινα δικαιώματα), ως θεμελιώδεις και
καθολικά ισχύουσες προϋποθέσεις. Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε χρήση
παιδικής, αναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας καθώς και σε κάθε μορφή
σύγχρονης δουλείας και δουλεμπορίου. Αυτό δεν ισχύει μόνο όσον αφορά τη
συνεργασία εντός της εταιρείας μας, αλλά αφορά επιπλέον τη συμπεριφορά
των επιχειρηματικών εταίρων μας και τη συμπεριφορά μας προς αυτούς.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

 	Και εγώ ως υπάλληλος μπορώ να συμβάλλω στο θέμα του σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρώ τα ανθρώπινα δικαιώματα βασική κατευθυντήρια γραμμή και προσέχω για περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στο περιβάλλον μου.
	Αν υποπτευτώ την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επαγγελματικό μου
περιβάλλον, φροντίζω να την αποτρέψω ή να τη σταματήσω. Αν απαιτείται, ενημερώνω τον προϊστάμενό μου ή τους αρμόδιους που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4.

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Είστε υπεύθυνος για την αγορά συγκεκριμένων αγαθών. Έχετε πληροφορίες
ότι ο προμηθευτής χρησιμοποιεί παιδιά
στην παραγωγή ή ότι οι υπάλληλοι
υποχρεούνται να δουλεύουν σε απάνθρωπες συνθήκες (π.χ. εκτίθενται σε
καταστάσεις επικίνδυνες για την υγεία).

Λάβετε τα απαραίτητα μέτρα και
ενημερώστε τον προϊστάμενό σας και
τους αρμόδιους για τη βιωσιμότητα
στις σχέσεις με τους προμηθευτές.
Η εταιρεία μας θα πρέπει να εξετάσει τις επιχειρηματικές σχέσεις με τον
συγκεκριμένο επιχειρηματικό εταίρο
πιο προσεκτικά και, αν χρειαστεί, να
τις τερματίσει.

MAN TRUCK & BUS
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Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΩΣ ΜΈΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

ΊΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ ΚΑΙ ΊΣΗ
ΜΕΤΑΧΕΊΡΙΣΗ

Οι ίσες ευκαιρίες και η ίση μεταχείριση αποτελούν βασικούς θεμέλιους λίθους της δίκαιης, αμερόληπτης και
ειλικρινούς αντιμετώπισης. Η MAN Truck & Bus στηρίζει
την συνύπαρξη με σεβασμό και συνεργασία, τη διαφορετικότητα και την ανοχή. Μόνο έτσι πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός παραγωγικότητας,
ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας, δημιουργικότητας και
αποτελεσματικότητας.
CODE OF CONDUCT

ΊΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ ΚΑΙ ΊΣΗ ΜΕΤΑΧΕΊΡΙΣΗ
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ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

 	Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους.
	Δεν κάνουμε διακρίσεις εις βάρος κανενός και δεν ανεχόμαστε διακρίσεις βάσει
εθνοτικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκεύματος, απόψεων, ηλικίας,
αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, χρώματος δέρματος, πολιτικού
προσανατολισμού, κοινωνικού υπόβαθρου ή άλλων χαρακτηριστικών που
προστατεύονται από τον νόμο. Ζούμε με την ποικιλομορφία, ενθαρρύνουμε
την ένταξη και δημιουργούμε ένα περιβάλλον που προάγει την ατομικότητα
κάθε ατόμου προς το συμφέρον της Εταιρείας.
	Η επιλογή, ο διορισμός και οι προαγωγές των υπαλλήλων μας πραγματοποιούνται κατά κανόνα με βάση τα προσόντα και τις ικανότητές τους.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

 	Τηρώ τις γενικές αρχές των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης και
ενθαρρύνω τους ανθρώπους γύρω μου να πράττουν το ίδιο.
	Αν διαπιστώσω παραβίαση των αρχών ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης
(π.χ. μέσω διακρίσεων, παρενόχλησης και εκφοβισμού), φροντίζω τα εμπλεκόμενα άτομα να αντιληφθούν το λάθος τους. Αν δεν μπορώ να επηρεάσω
άμεσα τα γεγονότα, ενημερώνω για το γεγονός αυτό το τμήμα ανθρωπίνων
πόρων ή επικοινωνώ με τους αρμόδιους που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4.

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Μαθαίνετε μέσω ενός συναδέλφου που
είναι φίλος σας, ότι ένας υποψήφιος
στο τμήμα του απορρίφθηκε λόγω του
χρώματος του δέρματός του, παρόλο
που ήταν ο καλύτερος υποψήφιος για
την εν λόγω θέση.

Βοηθήστε στη διασαφήνιση του
θέματος, αναφέροντας το θέμα στο
αρμόδιο τμήμα ανθρωπίνων πόρων,
για να μπορέσουν να ληφθούν
κατάλληλα μέτρα.

MAN TRUCK & BUS
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Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΩΣ ΜΈΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
Κάθε μέρα, χιλιάδες άνθρωποι έρχονται σε επαφή με τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η MAN Truck & Bus είναι
υπεύθυνη, στο μέτρο του δυνατού, για την εξάλειψη κάθε
ρίσκου, βλάβης και κινδύνου για την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και τα περιουσιακά στοιχεία των
πελατών μας αλλά και τρίτων που θα μπορούσε να προκύψει από τη χρήση αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών.

ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

 	Δεν είναι συνεπώς απλά νομική υποχρέωση αλλά και δική μας απαίτηση,
να τηρούνται οι νομικές και ρυθμιστικές διατάξεις καθώς και τα εσωτερικά
πρότυπα. Τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται στις τελευταίες εξελίξεις τις
τεχνολογίας και αναπτύσσονται σύμφωνα με τους νομικούς κανόνες. Αυτό
διασφαλίζεται μέσω διαδικασιών και δομών όπως και με τη συνεχή και συστηματική παρακολούθηση των οχημάτων που ήδη χρησιμοποιούνται. Σε αυτό δεν
κάνουμε συμβιβασμούς. Φροντίζουμε να μπορούν να ληφθούν έγκαιρα τα
κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση αποκλίσεων που είναι πιθανό
να εμφανιστούν.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

 	Αν διαπιστώσω ή θεωρήσω ότι υπάρχει πιθανότητα από τα προϊόντα μας
να προκύπτουν κίνδυνοι ή να παραβιάζονται κανονισμοί, θα το αποτρέψω.
Ενημερώνω στην περίπτωση αυτή τον προϊστάμενό μου και την αντίστοιχη
υπηρεσία στην εταιρεία, για παράδειγμα τους υπεύθυνους ασφαλείας
προϊόντων του τμήματός μου.

CODE OF CONDUCT
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ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Ένας πελάτης σάς αναφέρει την ύπαρξη
τεχνικών προβλημάτων σε ένα όχημα.
Δεν είστε σίγουροι αν για το πρόβλημα
αυτό ευθύνεται ο πελάτης λόγω του
τρόπου με τον οποίο χειρίζεται το προϊόν
ή κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα.

Επισημάνετε το θέμα. Πρέπει να
διασφαλίζεται ότι η ΜΑΝ Truck &
Bus επιλύει τα προβλήματα για τα
οποία είναι υπεύθυνη. Ακόμα και τα
σφάλματα χειρισμού εκ μέρους του
πελάτη μπορεί να απαιτούν τη λήψη
μέτρων από την Εταιρεία (π.χ. τροποποίηση των οδηγιών χρήσης ή εκπαίδευση του χειριστή).

MAN TRUCK & BUS
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Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΩΣ ΜΈΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

Η MAN Truck & Bus προμηθεύει παγκοσμίως επαγγελματικά οχήματα και σχετικές υπηρεσίες. Παράλληλα η Εταιρεία έχει επίγνωση της ειδικής ευθύνης της απέναντι στο
περιβάλλον.
CODE OF CONDUCT
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ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

 	Ως εμπορική επιχείρηση φέρουμε ευθύνη για την περιβαλλοντική συμβατότητα
και τη βιωσιμότητα των προϊόντων, των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών μας.
Βασιζόμαστε σε φιλικές προς το περιβάλλον, προηγμένες και αποτελεσματικές
τεχνολογίες και τις εφαρμόζουμε σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων
μας. Ήδη από την ανάπτυξη και την παραγωγή φροντίζουμε για την προσεκτική
διαχείριση των φυσικών πόρων, τη συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανόνες για την προστασία
του περιβάλλοντος.
	Επιπλέον, αξιολογούμε διαρκώς την περιβαλλοντική συμβατότητα των προϊόντων και των μεθόδων παραγωγής και τις βελτιστοποιούμε όποτε είναι
απαραίτητο.
	Είμαστε υπεύθυνο μέλος της κοινωνίας και συνεργάτης της πολιτικής. Και με
τις δύο ζητάμε τον διάλογο σχετικά με μελλοντικές ιδέες για την κινητικότητα
και την ενέργεια αλλά και σχετικά με τη διαμόρφωση μιας περιβαλλοντικά
βιώσιμης ανάπτυξης.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

 	Στο πλαίσιο της εργασίας μου λαμβάνω υπόψη την προστασία του περι
βάλλοντος και χρησιμοποιώ κατάλληλα και οικονομικά τους πόρους και
την ενέργεια. Βεβαιώνομαι ότι οι δραστηριότητές μου έχουν όσο το δυνατόν
λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ότι συμμορφώνονται με
τους νόμους και τους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος.

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Παρατηρείτε ότι από ένα δοχείο διαρρέουν μεγάλες ποσότητες χημικών και
απορροφούνται από το έδαφος.

Ενημερώστε άμεσα έναν αρμόδιο
υπάλληλο για το θέμα. Μην περιμένετε να το αναφέρει κάποιος άλλος.

MAN TRUCK & BUS
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Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΩΣ ΜΈΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

ΔΩΡΕΈΣ, ΧΟΡΗΓΊΕΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΊΕΣ
Η MAN Truck & Bus πραγματοποιεί δωρεές (δηλαδή
οικειοθελείς ενισχύσεις χωρίς αντάλλαγμα) και χορηγίες (δηλαδή ενισχύσεις με βάση ένα συμβατικά συμφωνημένο αντάλλαγμα) με στόχο την ενίσχυση του κύρους
και της εικόνας μας στην κοινωνία. Για την αποφυγή της
σύγκρουσης συμφερόντων και τη διασφάλιση μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς στην εταιρεία, οι δωρεές και οι
χορηγίες επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των εκάστοτε
νομικών διατάξεων και σύμφωνα με τους τρέχοντες εσωτερικούς κανονισμούς της εταιρείας MAN Truck & Bus.

CODE OF CONDUCT

ΔΩΡΕΈΣ, ΧΟΡΗΓΊΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΊΕΣ
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ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

 	Προσφέρουμε χρηματικές δωρεές και δωρεές σε είδος στους ακόλουθους τομείς:
Επιστήμη, εκπαίδευση, κοινωνία και πολιτισμός. Χορηγίες επιτρέπονται επιπλέον στους τομείς των επιχειρήσεων και του αθλητισμού.
	Οι δωρεές και χορηγίες προσφέρονται μόνο σύμφωνα με τις διαφανείς
διαδικασίες έγκρισης που διαθέτουμε.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

 	Αν θεωρήσω ότι αξίζει να πραγματοποιηθεί μια χορηγία, επικοινωνώ
εκ των προτέρων με τον υπεύθυνο Sponsoring Manager της εταιρείας.
	Η πραγματοποίηση δωρεών πραγματοποιείται με διαφανή διαδικασία,
δηλαδή ο σκοπός, ο αποδέκτης της δωρεάς και η απόδειξη της δωρεάς
από τον αποδέκτη έχουν τεκμηριωθεί και μπορούν να επιβεβαιωθούν.
Τηρώ τις εσωτερικές διαδικασίες και δεν πραγματοποιώ δωρεές που θα
μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη της εταιρείας μας.

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Ένας ντόπιος πολιτικός σάς ζητάει για
τον προεκλογικό του αγώνα μια χρηματική δωρεά μέσω της Εταιρείας επειδή
είστε υπάλληλος της MAN Truck & Bus.

Αρνηθείτε. Η προσφορά δωρεών
επιτρέπεται μόνο μετά την έγκρισή
τους σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται. Η δωρεά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να
εγκριθεί, επειδή η πολιτική της
εταιρείας ΜΑΝ Truck & Bus για τη
διαχείριση των δωρεών και χορηγιών απαγορεύει τις δωρεές για
πολιτικούς λόγους, όπως είναι οι
δωρεές σε κόμματα, σε ιδρύματα
που σχετίζονται με κόμματα και σε
πολιτικούς.

MAN TRUCK & BUS

22

Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΩΣ ΜΈΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ
ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ
Η MAN Truck & Bus θεωρεί σημαντική την ξεκάθαρη και
ανοικτή επικοινωνία με τους υπαλλήλους, τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους μετόχους και επενδυτές,
τον Τύπο και άλλους ενδιαφερόμενους με θεμιτό και
νόμιμο τρόπο. Κάθε υπάλληλός μας είναι υπεύθυνος για
την τήρηση των εσωτερικών κανονισμών κατά την επικοινωνία ώστε να διασφαλίζεται ότι η εταιρεία εμφανίζει
μία ομοιόμορφη και συνεπή εικόνα. Ταυτόχρονα κάθε
υπάλληλος σέβεται τα επιτεύγματα των συνομιλητών
του και σέβεται την επαγγελματική και προσωπική τους
υπόληψη.

ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

 	Για να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών, των επενδυτών και
των άλλων ενδιαφερόμενων μερών, φροντίζουμε να έχουμε μια ομοιόμορφη
και ξεκάθαρη επικοινωνία. Πριν από τη λήψη και υλοποίηση οποιωνδήποτε
μέτρων επικοινωνίας και μάρκετινγκ, συμβουλευόμαστε το αρμόδιο τμήμα
επικοινωνίας και μάρκετινγκ.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

	Δεν κάνω δημόσιες δηλώσεις για την εταιρεία μου και σε περιπτώσεις αιτημάτων παραπέμπω πάντα στο τμήμα επικοινωνίας. Όταν βρίσκομαι σε δημόσιες,
επαγγελματικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις ή στο διαδίκτυο, καθιστώ σαφές ότι
εκφράζω μόνο την προσωπική μου γνώμη. Ενημερώνομαι για τη σωστή συμπεριφορά στα κοινωνικά μέσα από το MAN Social Media Guideline.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ
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ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Βλέπετε στο διαδίκτυο ένα σχόλιο
στο οποίο κάποιος ασκεί κριτική στις
μεθόδους παραγωγής στην Ασία και
γνωρίζετε ότι τα στοιχεία του δεν
έχουν καμία βάση.

Ακόμα κι αν θέλετε να διορθώσετε
άμεσα τα ανακριβή στοιχεία, επικοινωνήστε με το τμήμα επικοινωνίας, καθώς μπορεί να απαντήσει
διεξοδικά και καταλλήλως σε αυτό
το σχόλιο.

MAN TRUCK & BUS
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Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΩΣ ΜΈΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ
ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ
Η πολιτική και η νομοθεσία επηρεάζουν τις οικονομικές
συνθήκες για την οικονομική δραστηριότητα. Η εμπλοκή
της ΜΑΝ Truck & Bus στο εμπόριο σημαίνει ότι επίσης
επηρεάζει την κοινωνία και μπορεί στο πλαίσιο της στήριξης νόμιμων συμφερόντων (Lobbying) να προωθήσει τις
θέσεις της Εταιρείας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
(π.χ. σε σχέδια νόμου).

CODE OF CONDUCT
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ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

 	Προβαίνουμε σε ενέργειες στήριξης νόμιμων συμφερόντων κεντρικά και σύμφωνα
με τις γενικές αρχές της διαφάνειας, της ιχνηλασιμότητας και της υπευθυνότητας. Εξυπακούεται για εμάς η ουδετερότητα κατά τη συναναστροφή με πολιτικά
κόμματα και ομάδες συμφερόντων. Δεν επιτρέπεται η αθέμιτη επιρροή στην
πολιτική και τη νομοθεσία.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

	Δεν προσπαθώ να επηρεάσω τις πολιτικές αποφάσεις εκ μέρους της Εταιρείας
αν δεν μου έχει δοθεί εξουσιοδότηση να το κάνω. Αν μου έχει δοθεί εξουσιοδότηση, τηρώ τις εσωτερικές οδηγίες κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων μου.

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Ένας γνωστός σας είναι βουλευτής. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή συζητείται στη
Βουλή μια νομοθετική πρόταση η οποία
είναι σημαντική για τη ΜΑΝ Truck & Bus.
Σκέφτεστε να επικοινωνήσετε με τον
γνωστό σας για να του εξηγήσετε τα
συμφέροντα της εταιρείας όσον αφορά
τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση.

Μην επικοινωνήσετε με τον γνωστό
σας για το ζήτημα αυτό. Ο συντονισμός της στήριξης νόμιμων συμφερόντων στη ΜΑΝ Truck & Bus γίνεται κεντρικά και με τρόπο ανοικτό
και διαφανή. Το αρμόδιο τμήμα επικοινωνίας για τις ενέργειες στήριξης νόμιμων συμφερόντων είναι το
τμήμα εταιρικής επικοινωνίας.

MAN TRUCK & BUS
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Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΩΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΊ
ΕΤΑΊΡΟΙ
ΣΕΛΊΔΕΣ
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Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΊ ΕΤΑΊΡΟΙ

Η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η
δικαιοσύνη είναι έννοιες βασικές
για τη δημιουργία αξιοπιστίας και
εμπιστοσύνης στην επιχειρηματική
πρακτική. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο η ΜΑΝ Truck & Bus δίνει
μεγάλη βάση και προβαίνει στη
συστηματική εφαρμογή του νομικού
πλαισίου, των πολιτικών της εταιρείας και των βασικών αξιών της
Εταιρείας όπως και στην ξεκάθαρη
επικοινωνία τους.
Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται επίσης
ότι παρέχουμε τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες μας αποκλειστικά μέσω
εξουσιοδοτημένων δικτύων διανομής.
Ειδικότερα, από την ευθύνη της ΜΑΝ
Truck & Bus ως επιχειρηματικός εταίρος απορρέουν και οι παρακάτω
γενικές αρχές:

MAN TRUCK & BUS
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Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΊ ΕΤΑΊΡΟΙ

ΣΎΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

Μια πιθανή σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν τα
προσωπικά συμφέροντα ενός υπαλλήλου της ΜΑΝ Truck
& Bus έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της ΜΑΝ
Truck & Bus ή αν υπάρχει το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι
τέτοιο. Μια τέτοια σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να
προκύψει ιδίως από δευτερεύουσες δραστηριότητες. Αν
κάποιος υπάλληλος βάλει τα προσωπικά του συμφέροντα
πάνω από τα συμφέροντα της Εταιρείας, αυτό μπορεί να
βλάψει τη MAN Truck & Bus.
CODE OF CONDUCT

ΣΎΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ
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ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

 	Σεβόμαστε τα προσωπικά συμφέροντα και την προσωπική ζωή των συνεργατών μας. Ωστόσο, δίνουμε σημασία στην αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ ιδιωτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων ή ακόμα και στην εμφάνισή τους.
Λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας μόνο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεν
επιτρέπουμε να επηρεαζόμαστε από προσωπικά συμφέροντα και σχέσεις.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

 	Αποφεύγω τις συγκρούσεις συμφερόντων και γνωστοποιώ στον προϊστάμενό
μου ή και στο αρμόδιο τμήμα ανθρωπίνων πόρων κάθε πιθανή ή πραγματική
σύγκρουση συμφερόντων. Μαζί ψάχνουμε για μια λύση που δεν θα επηρεάσει
αρνητικά τα συμφέροντα της Εταιρείας.

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Το αφεντικό σας σάς ζητάει να ελέγξετε
τις προσφορές κάποιων προμηθευτών.
Διαπιστώνετε ότι η πιο συμφέρουσα
προσφορά προέρχεται από την εταιρεία ενός καλού σας φίλου.

Ενημερώνετε τον προϊστάμενό σας
για την κατάσταση και του γνωστοποιείτε την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Καθορίζετε μαζί με τον
προϊστάμενό σας τις περαιτέρω
ενέργειες και, αν χρειάζεται, επικοινωνείτε με τον αρμόδιο για το
compliance που αναφέρεται στο
κεφάλαιο 4.
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ΔΏΡΑ, ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΚΛΉΣΕΙΣ

Τα οφέλη με τη μορφή δώρων, φιλοξενίας και προσκλήσεων
είναι πολύ συνηθισμένα στις επιχειρηματικές σχέσεις. Αυτά
θεωρούνται επιτρεπόμενα εφόσον βρίσκονται σε λογικό
πλαίσιο και εφόσον δεν παραβιάζουν εσωτερικούς και
νομικούς κανονισμούς. Παρόλα αυτά, αν τα οφέλη αυτά
υπερβαίνουν το συγκεκριμένο πλαίσιο και χρησιμοποιούνται για να επηρεάσουν τρίτους, τότε ενδέχεται να
αποτελούν ποινικό αδίκημα.
CODE OF CONDUCT
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ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

 	Η πολιτική της εταιρείας για τη διαχείριση δώρων, φιλοξενίας και προσκλήσεων σε εκδηλώσεις ρυθμίζει ποια οφέλη είναι κατάλληλα και ποια βήματα εξέτασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αποδοχή και τη χορήγηση
οφελών.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

 	Ενημερώνομαι σχετικά με την πολιτική της εταιρείας για τη διαχείριση των
δώρων, της φιλοξενίας και των προσκλήσεων σε εκδηλώσεις και την τηρώ
αυστηρά.
	Προσέχω τη συμπεριφορά μου σε σχέση με αυτό ώστε να μην προκύπτουν
συγκρούσεις συμφερόντων ούτε να υπάρχει το ενδεχόμενο για κάτι τέτοιο.

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Ένας υπάλληλος κάποιου προμηθευτή
σάς προσφέρει ένα ακριβό δώρο γενεθλίων το οποίο πιθανότατα να μην
πρέπει να δεχθείτε σύμφωνα με την
εσωτερική οδηγία.

Ακόμα και αν πιστεύετε ότι οι επιχειρηματικές σχέσεις δεν θα επηρεαστούν με την αποδοχή του δώρου,
δεν πρέπει να παρακάμψετε την
ισχύουσα πολιτική της εταιρείας για
τη διαχείριση των δώρων, της
φιλοξενίας και των προσκλήσεων
σε εκδηλώσεις. Αν έχετε αμφιβολίες,
μην δεχτείτε το δώρο. Αν φοβάστε
ότι η απόρριψη του δώρου θα
μπορούσε να παρεξηγηθεί, τότε
επικοινωνήστε με τον προϊστάμενό
σας και συμφωνήστε μαζί του τι
πρέπει να γίνει στην περίπτωση
αυτή. Σε περίπτωση ερωτήσεων
επικοινωνήστε με τον αρμόδιο για
το compliance που αναφέρεται στο
κεφάλαιο 4.
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ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΘΟΡΆΣ
Η διαφθορά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα του εμπορίου.
Οδηγεί σε αποφάσεις που λαμβάνονται για ακατάλληλους
λόγους και αποτρέπει την πρόοδο και την καινοτομία, ενώ
ταυτόχρονα στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και ζημιώνει την
Εταιρεία. Η διαφθορά απαγορεύεται. Μπορεί να επισύρει
ποινές για τη ΜΑΝ Truck & Bus καθώς και κυρώσεις για
τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους της ΜΑΝ Truck & Bus
σύμφωνα με το ποινικό, το αστικό και το εργατικό δίκαιο.

ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

 	Η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας μας είναι το
κλειδί της επιτυχίας μας. Δεν ανεχόμαστε καμία διαφθορά. Παρέχουμε
οφέλη σε επιχειρηματικούς εταίρους, πελάτες ή άλλους εξωτερικούς τρίτους
μόνο εντός των νομικά αποδεκτών προϋποθέσεων και των καθορισμένων
εσωτερικών κανονισμών.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

 	Δεν δωροδοκώ ποτέ και δεν δέχομαι ποτέ δωροδοκία, είτε άμεση είτε
έμμεση. Ενημερώνομαι με προσωπική μου ευθύνη για τους εσωτερικούς
κανονισμούς πριν προσφέρω ή λάβω δώρα, προσκλήσεις και φιλοξενία.
	Αν έχω στοιχεία για την ύπαρξη διαφθοράς, τα αναφέρω αμέσως σε κάποιον
από τους αρμόδιους για το compliance που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4.
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ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Είστε υπεύθυνος πωλήσεων σε μια εταιρεία της ΜΑΝ Truck & Bus και θέλετε
να ξεπεράσετε το στόχο εσόδων που
έχει οριστεί για το τρέχον έτος. Ετοιμάζετε μια προσφορά για ένα μεγάλο
συμβόλαιο για το οποίο ένας πιθανός πελάτης διενεργεί διαγωνισμό. Το
πρόσωπο που είναι επιφορτισμένο με
τη λήψη της απόφασης εκ μέρους του
πελάτη, προσφέρεται να επηρεάσει την
ανάθεση του συμβολαίου προς όφελος
της ΜΑΝ Truck & Bus με αντάλλαγμα μια
κατάλληλη αποζημίωση.

Η απαίτηση του πελάτη αποτελεί
διεφθαρμένη συμπεριφορά. Ενημερώστε άμεσα τον προϊστάμενό σας
και τον αρμόδιο για το compliance
(βλέπε κεφάλαιο 4).

MAN TRUCK & BUS
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Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΊ ΕΤΑΊΡΟΙ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ ΜΕ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΜΈΝΟΥΣ
ΕΚΠΡΟΣΏΠΟΥΣ
Οι συναλλαγές με αξιωματούχους ή εκλεγμένους εκπροσώπους, κυβερνήσεις, αρχές και άλλους δημόσιους φορείς
συχνά ενέχουν ειδικούς νομοθετικούς κανόνες, των οποίων
ακόμα και οι μεμονωμένες παραβάσεις έχουν σοβαρές
συνέπειες και ενδέχεται να οδηγήσουν στον αποκλεισμό
της ΜΑΝ Truck & Bus από την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων για πάντα.
ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

 	Οι επαφές μας με αξιωματούχους και εκλεγμένους εκπροσώπους βασίζονται
αυστηρά στη νομοθεσία και τους αντίστοιχους εσωτερικούς κανονισμούς για
την αποφυγή δημιουργίας συγκρούσεων συμφερόντων και διαφθοράς. Επίσης
δεν κάνουμε «Facilitation Payments» (πληρωμές διευκόλυνσης), δηλαδή πληρωμές σε αξιωματούχους για την επιτάχυνση των συνήθων καθηκόντων τους.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

 	Γνωρίζω ότι εφαρμόζονται εξαιρετικά αυστηροί όροι στις συναλλαγές με αρχές
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και ενημερώνομαι για αυτές. Σε περίπτωση
ερωτήσεων επικοινωνώ με τον αρμόδιο για το compliance που αναφέρεται στο
κεφάλαιο 4.
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ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Γνωρίζετε ότι κάποια αρχή σκοπεύει
να προσκαλέσει υποβολή προσφορών
για μια μεγάλη σύμβαση. Εξετάζετε το
ενδεχόμενο να επικοινωνήσετε με τον
υπάλληλο της αρχής αυτής ο οποίος
είναι υπεύθυνος για την πρόσκληση,
τον οποίο γνωρίζετε από ένα παλαιότερο έργο, και να του ζητήσετε να σχεδιάσει την πρόσκληση με τρόπο ώστε
να κερδίσει την ανάθεση η MAN Truck
& Bus.

Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει
να κάνετε σε καμία περίπτωση.
Αυτού του είδους ο επηρεασμός
είναι παράνομος.
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ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟΙ
Η εταιρεία ΜΑΝ Truck & Bus, όταν ξεκινάει ή /και διεξάγει
επιχειρηματικές συναλλαγές πωλήσεων σε ορισμένους
επιχειρηματικούς τομείς, αναθέτει το έργο αυτό σε εξωτερικούς συμβούλους οι οποίοι ενεργούν με την ιδιότητα
της υποστήριξης των πωλήσεων προς όφελος ή κατόπιν
εντολής της ΜΑΝ Truck & Bus με διάφορους τρόπους.
Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι σύμβουλοι
αυτοί θα τηρήσουν τις ίδιες υψηλές αρχές δεοντολογίας
που τηρεί η ίδια η ΜΑΝ Truck & Bus, καθώς δεν αποτελούν μέρος της εταιρείας. Για να αποκλειστεί στο μέτρο
του δυνατού ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί η αμοιβή που
καταβάλει η MAN Truck & Bus ως μέσο δωροδοκίας,
η χρήση συμβούλων πρέπει να γίνεται με προσοχή. Οι
παραβάσεις του νόμου από τέτοιους συμβούλους μπορούν επίσης να βλάψουν τη φήμη της ΜΑΝ, ακόμη και να
οδηγήσουν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας έναντι τρίτων,
αλλά και στην επιβολή εξαιρετικά υψηλών ποινών.
ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

	Χρησιμοποιούμε συμβούλους αποκλειστικά σε συμμόρφωση με το γενικό νομικό
πλαίσιο και τους κανόνες της πολιτικής της εταιρείας για την πρόσληψη επιχειρηματικών εταίρων οι οποίοι ενεργούν ως μεσάζοντες ή /και εκπρόσωποι.
	Έτσι εξασφαλίζουμε ότι η αμοιβή καταβάλλεται μόνο για τις συμβουλευτικές
υπηρεσίες και υπηρεσίες αντιπροσώπευσης που παρέχονται πραγματικά και
ότι οι πληρωμές αναλογούν στην απόδοση.
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Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

	Ελέγχω προσεκτικά την ακεραιότητα των ενδεχόμενων συμβούλων και αντιπροσώπων πριν από την παροχή οδηγιών και την εκτέλεση πληρωμών και λειτουργώ
σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας για την πρόσληψη επιχειρηματικών εταίρων οι οποίοι ενεργούν ως μεσάζοντες ή /και εκπρόσωποι.
	Βεβαιώνομαι ότι οι συμβάσεις για τις οποίες είμαι υπεύθυνος επιδέχονται
κάθε νομικό και επιχειρηματικό έλεγχο, εν συγκρίσει με αντίστοιχες συμβάσεις με άλλους αντιπροσώπους.

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Η MAN Truck & Bus συμμετέχει σε μία
δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών. Ένας αντιπρόσωπος σας
προσεγγίζει και σας ενημερώνει ότι
μπορεί να διασφαλίσει την ανάθεση
της σύμβασης στη ΜΑΝ Truck & Bus
με αντάλλαγμα μια πρόσθετη αμοιβή
αντιπροσώπευσης.

Σε περίπτωση που εγκρίνετε την πρόσθετη αμοιβή αντιπροσώπευσης και
ο αντιπρόσωπος χρησιμοποιήσει την
αμοιβή αυτή ως δωροδοκία για να
ανατεθεί η σύμβαση στη ΜΑΝ Truck
& Bus, μπορεί να διωχθείτε ποινικά.
Για να αποκλείσετε τον κίνδυνο αυτό,
πρέπει να ελέγξετε την ακεραιότητα
του αντιπροσώπου χρησιμοποιώντας
τους κανόνες που ορίζονται στην
πολιτική της εταιρείας για την πρό
σληψη επιχειρηματικών εταίρων οι
οποίοι ενεργούν ως μεσάζοντες ή /και
εκπρόσωποι.
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ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΣΌΔΩΝ
ΑΠΌ ΠΑΡΆΝΟΜΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΊΑΣ
Σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου υπάρχουν νόμοι κατά
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες προκύπτει
όταν χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από παράνομες δραστηριότητες,
εισάγονται και κυκλοφορούν στη νόμιμη οικονομία και έτσι
αποκρύπτεται η προέλευσή τους. Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας προκύπτει όταν παρέχονται χρήματα ή άλλα μέσα
για την πραγματοποίηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή για τη
στήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων. Προκειμένου να εδραιωθεί η υπαιτιότητα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν απαιτείται ο εμπλεκόμενος να
γνωρίζει ότι τα χρήματα νομιμοποιούνται μέσω της σχετικής νόμιμης συναλλαγής ή της σχετικής μεταβίβασης. Ακόμα
και η ακούσια συμμετοχή στη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες μπορεί να συνιστά λόγο για την
επιβολή σοβαρών κυρώσεων σε όλους τους εμπλεκόμενους.
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ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

	Ελέγχουμε προσεκτικά την ταυτότητα των πελατών, των επιχειρηματικών εταίρων
και άλλων τρίτων με τους οποίους θέλουμε να πραγματοποιήσουμε εμπορικές
συναλλαγές. Είναι πρωταρχικός στόχος μας η αποκλειστική διεξαγωγή επιχειρηματικών σχέσεων με σοβαρούς συνεργάτες, που συμμορφώνονται με τις νομικές
διατάξεις και τα κεφάλαια των οποίων προέρχονται από νόμιμες πηγές.
	Αναθέτουμε τις εισερχόμενες πληρωμές χωρίς καθυστέρηση στις αντίστοιχες
υπηρεσίες και τις καταχωρούμε. Φροντίζουμε η ροή των χρημάτων να είναι
διαφανής και ανοιχτή.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

	Δεν λαμβάνω κανένα μέτρο το οποίο μπορεί να συνιστά παραβίαση των διατάξεων
περί της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο εσωτερικό ή το
εξωτερικό. Παραμένω σε εγρήγορση και διερευνώ τις περιπτώσεις πελατών, επιχειρηματικών εταίρων και άλλων τρίτων με ύποπτη συμπεριφορά. Αν υπάρχουν στοιχεία
τα οποία θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν μια τέτοια υποψία, επικοινωνώ άμεσα με
τους υπεύθυνους για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή με
κάποιον από τους αρμόδιους για το compliance που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4.
	Τηρώ όλες τις ισχύουσες διατάξεις περί καταγραφής και απολογισμού των
συναλλαγών και συμβάσεων στον τομέα ευθύνης μου.

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Ένας πελάτης της ΜΑΝ Truck & Bus
έχει καταβάλει ένα πολύ υψηλό ποσό.
Ζητάει να του επιστραφεί η διαφορά
μέσω μεταφοράς σε ένα λογαριασμό που διατηρεί στην Ελβετία ή μέσω
καταβολής μετρητών, αντί τραπεζικού
εμβάσματος στον αρχικό του επιχειρηματικό λογαριασμό.

Αυτό το αίτημα πρέπει να αναλυθεί
περαιτέρω. Μην αποδέχεστε αμέσως
την πρόταση αυτή. Αντίθετα, ρωτήστε
τον πελάτη γιατί το ποσό δεν μπορεί να
του επιστραφεί με τον ίδιο τρόπο με τον
οποίο καταβλήθηκε. Ζητήστε τη συμβουλή των αρμοδίων για το compliance
που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4.
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ΤΉΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΏΝ
ΑΡΧΕΊΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΉ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΚΘΈΣΕΩΝ
Η MAN Truck & Bus μπορεί να εδραιώσει και να διατηρεί την εμπιστοσύνη του κοινού και την εμπιστοσύνη των
μετόχων και των συμβαλλομένων μόνο μέσω της ορθής
τήρησης λογιστικών αρχείων και της υποβολής ορθών
οικονομικών εκθέσεων. Αν υπάρχουν παρατυπίες είναι
πιθανό να υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για την Εταιρεία
καθώς και για τα υπεύθυνα άτομα.

ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

	Τηρούμε με αυστηρότητα το γενικό νομικό πλαίσιο αναφορικά με την ορθή
τήρηση λογιστικών αρχείων και την ορθή υποβολή οικονομικών εκθέσεων.
Η διαφάνεια και η ορθότητα είναι για εμάς μεγίστης σημασίας. Προς την
κατεύθυνση αυτή ενημερώνουμε τακτικά όλους τους παράγοντες της αγοράς
για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση καθώς και τις επιχειρηματικές μας
δραστηριότητες. Δημοσιεύουμε έγκαιρα τις περιοδικές οικονομικές καταστάσεις μας που συντάσσονται σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή λογιστικά
πρότυπα.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

	Οργανώνω τις διαδικασίες στον τομέα ευθύνης μου έτσι ώστε όλα τα επιχειρηματικά οικονομικά δεδομένα να μπορούν να καταγραφούν σωστά και
έγκαιρα στα οικονομικά αρχεία. Σε περίπτωση που έχω ερωτήσεις για τον
τρόπο ορθής καταγραφής των δεδομένων, επικοινωνώ με τον προϊστάμενό
μου ή το αρμόδιο οικονομικό τμήμα.
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ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Χρειάζεστε επειγόντως καινούργιο εξοπλισμό. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός του
τμήματός σας για το τρέχον οικονομικό
έτος έχει ήδη καλυφθεί. Παρόλα αυτά,
σκέφτεστε να αγοράσετε τον εξοπλισμό
ούτως ή άλλως και να καταχωρίσετε τη
δαπάνη στην επόμενη χρήση, όταν ανανεωθεί ο προϋπολογισμός σας.

Παρακαλείστε να απέχετε από
τέτοιες ενέργειες. Οι λογιστικές
εγγραφές πρέπει πάντα να
καταχωρούνται μαζί με τις αντίστοιχες τεκμηριώσεις. Οι μη ορθές
καταχωρήσεις εγγραφών μπορούν
να έχουν σοβαρές συνέπειες για
την Εταιρεία και μεμονωμένους
υπαλλήλους.

MAN TRUCK & BUS
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Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΊ ΕΤΑΊΡΟΙ

ΦΌΡΟΙ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΊ
Λόγω της παγκόσμιας δραστηριότητάς μας και κατά
το άνοιγμα νέων αγορών πρέπει να τηρούνται διάφοροι νομικοί κανόνες της νομοθεσίας περί εξωτερικού
εμπορίου καθώς και της φορολογικής και τελωνειακής
νομοθεσίας. Η τήρηση της φορολογικής και τελωνειακής
νομοθεσίας δημιουργεί εμπιστοσύνη στους πελάτες,
στις φορολογικές αρχές και στο ευρύ κοινό. Αν προκύψουν παρατυπίες, υπάρχει κίνδυνος σημαντικών οικονομικών ζημιών και ιδιαίτερα σοβαρών αρνητικών επιδράσεων στη φήμη για τη MAN Truck & Bus και ο υπεύθυνος
υπάλληλος θα υποστεί αρνητικές συνέπειες.

ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

	Γνωρίζουμε την κοινωνική μας ευθύνη για την εκπλήρωση των φορολογικών
και τελωνειακών μας υποχρεώσεων και δεσμευόμαστε ρητά στη συμμόρφωση
με την εθνική και διεθνή νομοθεσία.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

	Οργανώνω τις εσωτερικές δομές και διαδικασίες στον τομέα ευθύνης μου έτσι
ώστε οι φόροι και οι δασμοί που πρέπει να καταβάλλουν οι εκάστοτε εταιρείες της Εταιρείας να υπολογίζονται, να καταγράφονται στο Reporting και
να καταβάλλονται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές πλήρως, σωστά και
έγκαιρα.
	Αν εντοπίσω στοιχεία για παραβίαση των φορολογικών και τελωνειακών κανόνων
στο επαγγελματικό μου περιβάλλον, λαμβάνω όλα τα μέτρα για να αποτρέψω ή
να σταματήσω τις παραβιάσεις αυτές. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, επικοινωνώ με
τον αντίστοιχο αρμόδιο στο τμήμα φορολογικής και τελωνειακής συνεργασίας.
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ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Είστε υπεύθυνος για την καταγραφή
ορισμένων συναλλαγών στους εμπορικούς λογαριασμούς, όπως έμμεσα
έξοδα υλικών (δαπάνες επιδιόρθωσης) και έξοδα κατασκευής. Ένα έργο
υπερβαίνει στα αρχικά του στάδια
τους δείκτες ελέγχου. Λαμβάνετε για
τον λόγο αυτό μια εντολή για την λογιστική εγγραφή δαπανών επιδιόρθωσης, αν και πρόκειται αναμφίβολα για
επένδυση και επομένως είναι επιτακτική ανάγκη να ενεργοποιηθούν έξοδα
κατασκευής.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να κάνετε
τη λογιστική εγγραφή σύμφωνα με
τους νομικούς κανόνες. Όλες οι
συναλλαγές πρέπει να καταγράφονται στο λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τις εμπορικές και φορολογικές διατάξεις, επειδή το λογιστικό
σύστημα αποτελεί τη βάση για την
υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
Λογιστικά σφάλματα μπορούν συνεπώς να οδηγήσουν σε εσφαλμένες
φορολογικές δηλώσεις και σοβαρές
φορολογικές και τελωνειακές νομικές
συνέπειες για την Εταιρεία και τους
υπεύθυνους υπαλλήλους.
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ΘΕΜΙΤΌΣ ΚΑΙ ΕΛΕΎΘΕΡΟΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌΣ
Ο θεμιτός και ελεύθερος ανταγωνισμός προστατεύεται
από την ισχύουσα νομοθεσία περί του ανταγωνισμού και
την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Η συμμόρφωση με τους
νόμους διασφαλίζει τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
γεγονός που ωφελεί όλους τους συμμετέχοντες στην
αγορά. Απαγορεύεται κάθε συμφωνία και εναρμονισμένη
πρακτική μεταξύ των ανταγωνιστών η οποία στοχεύει
στην επίτευξη ή υλοποίηση της αποτροπής ή του περιορισμού του ελεύθερου ανταγωνισμού. Δεν επιτρέπεται
επίσης η κατάχρηση της κυρίαρχης θέσης στην αγορά.
Μια τέτοια κατάχρηση μπορεί, για παράδειγμα, να λάβει
τη μορφή της διαφορετικής αντιμετώπισης των πελατών χωρίς να υπάρχει αντικειμενικός λόγος (διακρίσεις),
της άρνησης παροχής, της επιβολής παράλογων τιμών
και όρων αγοράς/πώλησης ή της σύναψης δεσμευτικών
διακανονισμών χωρίς να υπάρχει αντικειμενικός λόγος
για την απαιτούμενη πρόσθετη απόδοση. Η συμπεριφορά
αθέμιτου ανταγωνισμού μπορεί αφενός να βλάψει σε
σημαντικό βαθμό τη φήμη της ΜΑΝ Truck & Bus, και αφετέρου να επισύρει σοβαρές ποινές και κυρώσεις.
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Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΊ ΕΤΑΊΡΟΙ

ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

	Διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες μόνο βάσει των αξιών
και των αρχών της οικονομίας της αγοράς καθώς και βάσει του θεμιτού και
ανοιχτού ανταγωνισμού. Μας αρέσει ο ανταγωνισμός, συμμορφωνόμαστε πάντοτε με τους κανόνες και τους κανονισμούς και τηρούμε τις αρχές
δεοντολογίας.
	Δεν συνάπτουμε συμφωνίες αθέμιτου ανταγωνισμού με ανταγωνιστές, προμηθευτές ή πελάτες. Εφόσον η ΜΑΝ Truck & Bus κατέχει κυρίαρχη θέση στην
αγορά, δεν κάνουμε κατάχρηση αυτής της θέσης.
	Κατά τις συναλλαγές με τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες διανομής
τηρούμε το ειδικό αντιμονοπωλιακό πλαίσιο για τα συστήματα διανομής.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

	Προσέχω σε κάθε επαφή με ανταγωνιστές να μην μοιράζομαι και να μην δέχομαι πληροφορίες που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την
τρέχουσα ή τη μελλοντική επιχειρηματική συμπεριφορά του συνομιλητή.
	Αποφεύγω στις συζητήσεις ή στις άλλες επαφές με ανταγωνιστές ζητήματα
που θεωρούνται σημαντικά για τον ανταγωνισμό. Εδώ περιλαμβάνονται μεταξύ
άλλων οι τιμές, ο καθορισμός τιμών, ο επιχειρηματικός προγραμματισμός, τα
επίπεδα ανάπτυξης ή οι χρόνοι παράδοσης.
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ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Συνομιλείτε με τον υπάλληλο ενός ανταγωνιστή σε μια εμπορική έκθεση. Μετά
από λίγο παρατηρείτε ότι προσπαθεί να
σας αποσπάσει πληροφορίες σχετικά
με τον περαιτέρω επιχειρηματικό προγραμματισμό της ΜΑΝ Truck & Bus. Σε
αντάλλαγμα προσφέρεται να σας αποκαλύψει τις ίδιες πληροφορίες για την
εταιρεία του.

Ξεκαθαρίστε αμέσως με τρόπο
κατηγορηματικό στον υπάλληλο
του ανταγωνιστή ότι δεν θα συνομιλήσετε μαζί του για παρόμοια
ζητήματα. Τέτοιου είδους συζητήσεις, καθώς και η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη επιχειρηματικών
μυστικών, αποτελεί παραβίαση της
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και
της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας
και μπορεί να έχει δραστικές συνέπειες για εσάς προσωπικά και τη
ΜΑΝ Truck & Bus καθώς και για τον
συνομιλητή σας και την εταιρεία
του. Ενημερώστε αμέσως τον αρμόδιο υπεύθυνο για το compliance
που αναφέρεται στο κεφάλαιο 4 και
συζητήστε μαζί του τα περαιτέρω
μέτρα.

MAN TRUCK & BUS
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Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΊ ΕΤΑΊΡΟΙ

ΠΡΟΜΉΘΕΙΕΣ

Η MAN Truck & Bus δεσμεύεται συμβατικά με έναν
μεγάλο αριθμό προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών
στα πλαίσια των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.
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ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

	Επιλέγουμε προσεκτικά τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
	Κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, ζητάμε τη συμβουλή των αρμοδίων τμημάτων αγορών σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές γενικές
αρχές προμηθειών.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

	Δεν προτιμώ μονόπλευρα χωρίς ουσιαστικό λόγο έναν προμηθευτή ή πάροχο
υπηρεσιών και αποφεύγω οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.
	Δεν αγοράζω ποτέ προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς να έχω ενημερωθεί πρώτα
για την αγορά και τους εναλλακτικούς προμηθευτές. Παράλληλα τηρώ τις
ισχύουσες γενικές αρχές προμηθειών και ζητάω από τα πρώτα στάδια της
διαδικασίας αγοράς τη συμμετοχή του αρμόδιου τμήματος αγορών.

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Μαθαίνετε ότι ένας υπάλληλος της
MAN Truck & Bus, σε αντίθεση με τις
ισχύουσες γενικές αρχές προμηθειών,
ήθελε να προβεί σε ανάθεση σε έναν
προμηθευτή χωρίς τη συμμετοχή του
αρμόδιου τμήματος αγορών.

Απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα
αγορών ή στους αρμόδιους που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4, για να διασφαλιστεί ότι θα ληφθεί υπόψη η
πιο οικονομική προσφορά για την
εταιρεία.
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ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΏΝ
Οι διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές υπόκεινται σε
απαγορεύσεις, περιορισμούς, επιφυλάξεις χορήγησης
αδειών ή άλλα μέτρα επιτήρησης στο πλαίσιο του ελέγχου των εξαγωγών. Από τους κανονισμούς ελέγχου των
εξαγωγών εκτός από τα αγαθά, επηρεάζονται επίσης οι
τεχνολογίες και το λογισμικό. Εκτός από τις πραγματικές
εξαγωγές, περιλαμβάνονται επίσης οι προσωρινές εξαγωγές, όπως για παράδειγμα η μεταφορά αντικειμένων και
τεχνικών σχεδίων σε επαγγελματικά ταξίδια, καθώς και η
μετάδοση με τη χρήση της τεχνολογίας, για παράδειγμα
μέσω e-mail ή του cloud.
Ανεξάρτητα από τη διαδικασία παράδοσης απαγορεύονται
οι συναλλαγές με άτομα ή εταιρείες που περιλαμβάνονται
σε καταλόγους κυρώσεων.

ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

	Συμμορφωνόμαστε με όλες τις διατάξεις περί εισαγωγής και εξαγωγής
αγαθών, υπηρεσιών και πληροφοριών.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

	Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εισαγωγή ή την εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, ελέγχω ειδικά αν είναι πιθανό η απόφαση να υπόκειται
στο πλαίσιο ελέγχου εξαγωγών. Σε περίπτωση αμφιβολιών ζητάω τη συμβουλή
του τμήματος που είναι υπεύθυνο για το δίκαιο σχετικά με τα τελωνεία και το
εξωτερικό εμπόριο.
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ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Ένας πιθανός πελάτης θέλει να
παραγγείλει από τη ΜΑΝ Truck & Bus
την παροχή προϊόντων σε μια χώρα
η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως χώρα υπό καθεστώς εμπορικού
αποκλεισμού.

Διευκρινίστε σε συνεργασία με το
υπεύθυνο τμήμα τους περιορισμούς
εξαγωγών που ισχύουν για τη χώρα
αυτή (π.χ. επιβολή εμπορικού αποκλεισμού από τα Ηνωμένα Έθνη) και
μην συνάπτετε καμία σύμβαση που
να δεσμεύει τη ΜΑΝ Truck & Bus για
εξαγωγές στη χώρα αυτή έως ότου
διαλευκανθεί πλήρως το ζήτημα.
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Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΊ ΕΤΑΊΡΟΙ

ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΏΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ
Ο νόμος (στην Ευρώπη ειδικότερα είναι ο κανονισμός για
την κατάχρηση της αγοράς (MMVO)) απαγορεύει τη χρήση
ή μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών κατά την αγορά ή
τη διάθεση μετοχών, χρηματοοικονομικών τίτλων ή άλλων
χρεογράφων. Το ίδιο ισχύει και για τη σύσταση σε τρίτο ή
την υποκίνηση τρίτου να προβεί σε κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών ή παράνομη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών. Οι κανονισμοί του εκάστοτε εθνικού
δικαίου μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον περιορισμούς.
Οι εμπιστευτικές πληροφορίες είναι ακριβείς πληροφορίες
σχετικά με γεγονότα που δεν έχουν περιέλθει σε κοινή
γνώση και σε περίπτωση που δημοσιοποιηθούν θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματιστηριακή τιμή
του σχετικού χρεογράφου, π.χ. τη μετοχή της MAN Truck
& Bus ή της Volkswagen, ή του χρηματοοικονομικού
μέσου.
ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

	Αντιμετωπίζουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που επηρεάζουν την τιμή της
αγοράς σύμφωνα με τους κανονισμούς της κεφαλαιαγοράς και δεν ανεχόμαστε
την κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε τη
γνώση εμπιστευτικών σχεδίων και διαδικασιών μόνο εσωτερικά σύμφωνα με τους
εκάστοτε εσωτερικούς εταιρικούς κανονισμούς και δεν τις μεταφέρουμε σε
τρίτους, ακόμα κι αν πρόκειται για μέλη της οικογένειας (π.χ. τον/τη σύζυγο).

CODE OF CONDUCT

ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

53

Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

	Δεν προβαίνω σε κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και δεν κάνω αντίστοιχη σύσταση σε τρίτους ή δεν τους ωθώ σε κάτι τέτοιο. Επιπλέον, δεν αποκαλύπτω εμπιστευτικές πληροφορίες, εκτός αν αυτό γίνεται στο πλαίσιο της
άσκησης των καθηκόντων μου σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες εσωτερικούς
εταιρικούς κανονισμούς. Ενημερώνομαι για τους σχετικούς εσωτερικούς εταιρικούς κανονισμούς.
	Αν έχω πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες, δεν αγοράζω και δεν διαθέτω
χρεόγραφα ή χρηματοοικονομικά μέσα βάσει αυτών των εμπιστευτικών πληροφοριών. Αυτό δεν αφορά μόνο τις μετοχές ή τα αντίστοιχα παράγωγα της
MAN Truck & Bus ή εισηγμένων εταιρειών του ομίλου Volkswagen, αλλά γενικότερα οποιοδήποτε χρεόγραφο ή χρηματοοικονομικό μέσο (όπως π.χ. των
προμηθευτών).

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Εξαιτίας της εργασίας σας στη ΜΑΝ
Truck & Bus, μαθαίνετε ότι σύντομα θα
ανακοινωθεί η αγορά μιας καινούργιας
εταιρείας από τον όμιλο Volkswagen.
Γνωρίζετε ότι ένας καλός φίλος εξετάζει
το ενδεχόμενο πώλησης των μετοχών της
Volkswagen που διαθέτει. Δεδομένου
ότι η τιμή των μετοχών της Volkswagen
είναι πιθανόν να αυξηθεί μετά την ανακοίνωση της επέκτασης σε αυτό το νέο
επιχειρηματικό τομέα, σκέφτεστε να
πείτε στον φίλο σας να περιμένει πριν
πουλήσει τις μετοχές του.

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
ενημερώσετε τον φίλο σας. Δεδομένου ότι οι πληροφορίες τις οποίες
κατέχετε δεν έχουν κοινοποιηθεί στο
κοινό αλλά αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, δεν επιτρέπεται
σε καμία περίπτωση να μοιραστείτε
τη γνώση σας αυτή με άλλα άτομα.
Η άμεση ή έμμεση μεταβίβαση της
γνώσης αυτής, μπορεί να οδηγήσει
στη δίωξή σας.

MAN TRUCK & BUS
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Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ
ΧΏΡΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
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Είναι προς όφελος της MAN Truck &
Bus να προστατεύει την υγεία του
κάθε μεμονωμένου υπαλλήλου και
να φροντίζει για την ασφάλειά του.
Η προστασία και ασφάλεια ισχύει
επίσης για τα δεδομένα των υπαλλήλων και των πελατών αλλά και
για το Know-how και τα περιουσιακά
στοιχεία της Εταιρείας.
Ειδικότερα, από την ευθύνη στον
χώρο εργασίας απορρέουν για την
εταιρεία MAN Truck & Bus και οι
παρακάτω γενικές αρχές:

MAN TRUCK & BUS
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Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΧΏΡΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ

Η MAN Truck & Bus δίνει μεγάλη βάση στην ευθύνη της
για την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων της. Διασφαλίζουμε την προστασία της εργασίας και υγείας στο
πλαίσιο των σχετικών εθνικών κανονισμών και επίσης με
βάση την πολιτική προστασίας της υγείας και της εργασίας της Εταιρείας.
CODE OF CONDUCT

ΕΡΓΑΣΙΑΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ
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ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

	Μέσα από τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και με τα ποικίλα
μέτρα πρόληψης και προαγωγής της υγείας, διατηρούμε και προάγουμε την
υγεία, την αποδοτικότητα και την ικανοποίηση των υπαλλήλων μας από την
εργασία τους.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

	Τηρώ τις διατάξεις για την προστασία της εργασίας και της υγείας. Δεν διακινδυνεύω ποτέ την υγεία και την ασφάλεια των συναδέλφων ή των επιχειρηματικών εταίρων μου. Λαμβάνω όλα τα εύλογα και νόμιμα προβλεπόμενα μέτρα
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, για να διασφαλιστεί ότι ο χώρος εργασίας
επιτρέπει πάντα την ασφαλή εργασία. Μέσω της εθελοντικής χρήσης των
μέτρων πρόληψης και προαγωγής της υγείας συμβάλλω ενεργά στη διατήρηση
και προαγωγή της υγείας μου.

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Διαπιστώνετε ότι είναι φανερό πως ένα
μηχάνημα στο τμήμα σας έχει βλάβη
στο ηλεκτρικό του σύστημα.

Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, σημάνετέ το κατάλληλα και
ειδοποιήστε τον αρμόδιο προϊστάμενο. Δεν επιτρέπεται και μπορεί
να είναι επικίνδυνο να επισκευάζετε
μόνοι σας ηλεκτρικές συσκευές.

MAN TRUCK & BUS
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ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Υφίστανται συγκεκριμένοι κανονισμοί για την προστασία
του ιδιωτικού απορρήτου όσον αφορά στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Η συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και άλλη χρήση προσωπικών δεδομένων απαιτεί κατά
κανόνα τη συγκατάθεση του εμπλεκόμενου προσώπου, μια
συμβατική συμφωνία ή άλλη νομική βάση.
CODE OF CONDUCT

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
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ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

	Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων, των πρώην υπαλλήλων, των πελατών, των προμηθευτών και κάθε άλλου προσώπου.
	Συγκεντρώνουμε, δεχόμαστε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

	Γνωρίζω ότι η συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και άλλη χρήση προσωπικών
δεδομένων επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του εμπλεκόμενου προσώπου,
με μια συμβατική συμφωνία ή άλλη νομική βάση.
	Όλα τα στοιχεία της επεξεργασίας πληροφοριών πρέπει να ασφαλίζονται
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα, η επαληθευσιμότητα και η αξιοπιστία των ευαίσθητων πληροφοριών
και να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη εσωτερική και εξωτερική χρήση.
	Σε περίπτωση αμφιβολιών επικοινωνώ με τον προϊστάμενό μου ή με τον εντεταλμένο προστασίας δεδομένων ή με τον συντονιστή προστασίας δεδομένων.

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Έχετε διοργανώσει ένα σεμινάριο για
τη ΜΑΝ Truck & Bus με εξωτερικούς
συμμετέχοντες και για το λόγο αυτό
λάβατε τα προσωπικά δεδομένα των
συμμετεχόντων. Ένας συνάδελφος από
το τμήμα πωλήσεων σάς ζητάει να του
δώσετε τις διευθύνσεις.

Μην δώσετε τα δεδομένα αν πρώτα
δεν συμβουλευτείτε τον προϊστάμενό
σας ή τον εντεταλμένο προστασίας
δεδομένων ή τον συντονιστή προστασίας δεδομένων. Η γενική αρχή
είναι ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον
οποίο γνωστοποιήθηκαν.
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Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΧΏΡΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ, ΓΝΏΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ
Η MAN Truck & Bus κατέχει παγκοσμίως προστατευμένες
ευρεσιτεχνίες, καθώς και εκτενή εμπορικά και επιχειρηματικά μυστικά επιπρόσθετα του τεχνικού Know-how.
Αυτές οι γνώσεις αποτελούν τη βάση της επιχειρηματικής μας επιτυχίας. Η μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση
των συγκεκριμένων γνώσεων μπορεί να επιφέρει μεγάλες
απώλειες στη ΜΑΝ Truck & Bus και την επιβολή συνεπειών
σύμφωνα με το εργατικό, το αστικό και το ποινικό δίκαιο
στον εμπλεκόμενο υπάλληλο.

ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

	Γνωρίζουμε την αξία του Know-how της Εταιρείας και φροντίζουμε επισταμένα για την προστασία του.
	Αναγνωρίζουμε την πνευματική ιδιοκτησία ανταγωνιστών, επιχειρηματικών
εταίρων και λοιπών τρίτων.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

	Διαχειρίζομαι όλες τις πληροφορίες της MAN Truck & Bus καθώς και του
Ομίλου Volkswagen με προσοχή και δεν τις προωθώ σε αναρμόδια άτομα. Ειδικότερα, προσέχω για πληροφορίες που αφορούν το τεχνικό Know-how, τις
ευρεσιτεχνίες, εμπορικά και επιχειρηματικά μυστικά.
CODE OF CONDUCT

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ,
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ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Συμμετέχετε στην ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής τεχνολογίας. Πρόκειται
να παρουσιάσετε την ευρεσιτεχνία
σας σε διάφορες εταιρείες της ΜΑΝ
Truck & Bus και θέλετε να πάρετε
μαζί σας τον φορητό σας υπολογιστή,
στον οποίο έχετε αποθηκεύσει τα σχετικά έγγραφα, για να μπορείτε να κάνετε
την παρουσίαση. Σκοπεύετε να ξαναδείτε τα έγγραφα αυτά στο αεροπλάνο
ή στο τρένο ενώ κατευθύνεστε σε κάθε
προορισμό.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν
θα αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες που ανήκουν
στην MAN Truck & Bus. Διαφορετικά μπορεί να προκύψουν σοβαρά
μειονεκτήματα όσον αφορά τον
ανταγωνισμό. Δεν πρέπει να ανοίγετε έγγραφα που περιέχουν τέτοιου
είδους πληροφορίες σε μέρη όπου
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
αυτά ή να τα προσέξουν τρίτοι.
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Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΧΏΡΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΑΣΦΆΛΕΙΑ IT

Η πληροφορική (IT) ή η επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων (EDP) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής της Εταιρείας ΜΑΝ Truck & Bus, δημιουργώντας όμως και πολλούς κινδύνους. Αυτό αφορά κυρίως
την κατάστροφη και την παρεμπόδιση της επεξεργασίας
δεδομένων ως αποτέλεσμα κακόβουλων προγραμμάτων
(ιοί), την απώλεια δεδομένων λόγω σφαλμάτων στα προγράμματα ή την παράνομη χρήση των δεδομένων (π.χ.
από χάκερ).
CODE OF CONDUCT

ΑΣΦΆΛΕΙΑ IT
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ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

	Προσέχουμε την ασφάλεια IT και EDP και τηρούμε τις ισχύουσες οδηγίες.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

	Ενημερώνομαι σχετικά με τις ισχύουσες οδηγίες ασφαλείας και τηρώ τους
κανόνες που αναφέρονται σε αυτές. Γνωρίζω ότι η ανταλλαγή δεδομένων
χωρίς κρυπτογράφηση (π.χ. μέσω e-mail ή USB stick) δεν αποτελεί ασφαλές
μέσο επικοινωνίας.

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Βρίσκεστε εκτός γραφείου και σε μια
συνάντηση λαμβάνετε ένα USB stick
για την ανταλλαγή ενός αρχείου.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις
μονάδες αποθήκευσης δεδομένων
και τα συστήματα ανταλλαγής
δεδομένων που διαθέτει η MAN Truck
& Bus και να τα χειρίζεστε σύμφωνα
με τους κανόνες για την κατηγοριοποίηση των πληροφοριών. Αφήστε
να σας στείλουν το αρχείο π.χ. μέσω
e-mail. Μην ανοίγετε όμως ποτέ
e-mail και τα συνημμένα τους που
φαίνονται ύποπτα ή που προέρχονται από αγνώστους, έτσι ώστε να
αποτρέπεται η είσοδος κακόβουλου
λογισμικού στο εταιρικό δίκτυο.
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64

Η ΕΥΘΎΝΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΧΏΡΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ
ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ
Τα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία της MAN Truck
& Bus διευκολύνουν τους υπαλλήλους μας στην επίτευξη
των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο στο πλαίσιο των εταιρικών
κανονισμών.

ΓΕ ΝΙΚΉ ΑΡ Χ Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

	Προσέχουμε και σεβόμαστε τα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία της MAN
Truck & Bus και δεν τα χρησιμοποιούμε για σκοπούς που δεν εξυπηρετούν
την επιχείρηση.
Η ΣΥ ΜΒ Ο ΛΉ ΜΟ Υ

	Τηρώ τους εταιρικούς κανονισμούς και χειρίζομαι τα εταιρικά περιουσιακά
στοιχεία με φειδώ και προσοχή.

CODE OF CONDUCT

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

65

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

Η ομάδα ποδοσφαίρου σας σχεδιάζει
ένα ταξίδι κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου. Ο προπονητής, γνωρίζοντας
ότι είστε υπάλληλος της ΜΑΝ Truck &
Bus, σας ζητάει να κανονίσετε τη χρήση
ενός διαφημιστικού πούλμαν από τον
στόλο της ΜΑΝ Truck & Bus.

Κατά κανόνα, τα διαφημιστικά πούλμαν μπορούν να ενοικιάζονται από
τους υπαλλήλους της ΜΑΝ σύμφωνα
με τους συνήθεις όρους της αγοράς.
Δωρεάν δεν επιτρέπεται ούτε να
χρησιμοποιήσετε εταιρικά οχήματα
για ιδιωτικούς σκοπούς ούτε να τα
θέσετε στη διάθεση τρίτων.
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ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Εφόσον χρειαστεί, υπάρχουν διαθέσιμες εσωτερικές και εξωτερικές
υπηρεσίες για να σας υποστηρίξουν
στη χρήση του Code of Conduct.
Επιπλέον, σε ολόκληρο την Εταιρεία ισχύουν περαιτέρω μονομερείς δεσμεύσεις και γενικές αρχές.
Όλες τις οδηγίες της MAN Truck &
Bus μπορείτε να τις βρείτε στο MAN
House of Policies:
https://tratongroup.sharepoint.com/
sites/hop/
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ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Εκπροσώπηση των εργαζομένων
	Αναγνωρίζουμε ότι αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα όλων των εργαζομένων
να σχηματίζουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και όργανα εκπροσώπησης.
	Δεσμευόμαστε να συνεργαζόμαστε ανοιχτά και με εμπιστοσύνη με τους
εκπροσώπους των εργαζομένων, να διεξάγουμε εποικοδομητικό διάλογο
με πνεύμα συνεργασίας και να επιδιώκουμε δίκαιη εξισορρόπηση των συμφε
ρόντων. Η επαγγελματική επικοινωνία με την εκπροσώπηση των εργαζομένων,
η οποία δεν επιτρέπει ούτε προνομιακή μεταχείριση ούτε διακρίσεις, είναι
μέρος της εταιρικής κουλτούρας της MAN Truck & Bus.
	Η διασφάλιση του μέλλοντος της MAN Truck & Bus και των εργαζομένων της
πηγάζει από το πνεύμα της συνεργατικής επίλυσης διαφορών και την κοινωνική
δέσμευση με βάση και στόχο την οικονομική και τεχνολογική ανταγωνιστικότητα.
Η οικονομική αποδοτικότητα και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας είναι στόχοι
κοινοί και εξίσου σημαντικοί.

Βοήθεια / Επικοινωνία
	Ο πρώτος αρμόδιος για ερωτήσεις ή αμφιβολίες σχετικά με τον Code of Conduct
είναι ο προϊστάμενος. Εκτός αυτού, ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να απευθυνθεί με πλήρη εμπιστοσύνη στον Chief Compliance Officer και τον Compliance
Officer της εκάστοτε οντότητας καθώς και στο κεντρικό Compliance Helpdesk:
E-mail: compliance.helpdesk@traton.com
Τηλέφωνο: +49 89 36098-555
	Επιπλέον, σε περίπτωση ερωτήσεων είναι στη διάθεσή μας και άλλες εσωτερικές
υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, το όργανο εκπροσώπησης των
εργαζομένων ή το εκάστοτε ειδικό τμήμα.
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	Μπορούμε να απευθύνουμε τα παράπονά μας στο πλαίσιο των υφιστάμενων εταιρικών κανονισμών, στον προϊστάμενό μας, στις σχετικές επαφές του
compliance που αναφέρονται παραπάνω, στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού
ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο τμήμα.
Επιπλέον, εάν υποψιαζόμαστε μια κανονιστική παραβίαση, μπορούμε να το
αναφέρουμε εμπιστευτικά απευθείας στους συναδέλφους μας στην “TRATON
Investigation Office”. Μαζί με την υπεύθυνη μονάδα διερεύνησης της MAN
Truck & Bus, θα διασφαλιστεί ότι διεξάγονται διεξοδικές και κατάλληλες έρευνες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κανάλια καταγγελίας της MAN
για την αναφορά απόρρητων πληροφοριών σχετικά με τυχόν παραβιάσεις
κανονιστικών ρυθμίσεων σε όλο τον κόσμο, όλο το εικοσιτετράωρο και, αν το
επιθυμείτε, ανώνυμα, διατίθενται στην ιστοσελίδα της MAN: www.man.eu/
speakup
Πειραιτέρω πληροφορίες βρίσκονται στην παγκόσμια εταιρική σελίδα της ΜΑΝ στο
www.man.eu/compliance
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ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Αυτοέλεγχος για τη διευκόλυνση
λήψης αποφάσεων
	Σε περίπτωση που έχω αμφιβολία για το αν κάποια συμπεριφορά μου συμμορφώνεται με τις γενικές αρχές του Code of Conduct, τότε πρέπει να αναρωτηθώ
τα ακόλουθα:

1. Έχω λάβει υπόψη στην απόφασή μου όλα τα σχετικά ζητήματα και
τα έχω ζυγίσει σωστά; (Επαγγελματικός έλεγχος)

2. Έχω την αίσθηση ότι με την απόφασή μου κινούμαι εντός των ορίων
των νομικών και εσωτερικών κανόνων; (Νομικός έλεγχος)

3. Μπορώ να στηρίξω την απόφασή μου όταν κοινοποιηθεί;
(Έλεγχος προϊσταμένου)

4. Συμφωνώ ότι σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις παντού στην

εταιρεία θα έπρεπε να ληφθεί η ίδια απόφαση; (Έλεγχος γενίκευσης)

5. Θα εξακολουθήσω να θεωρώ ότι οι αποφάσεις μου είναι σωστές, αν
η εταιρεία μου τις κοινοποιήσει δημόσια; (Έλεγχος δημοσιοποίησης)

6. Θα δεχόμουν την απόφασή μου αν επηρέαζε εμένα;
(Έλεγχος επίδρασης)

7. Τι θα έλεγε η οικογένειά μου για την απόφασή μου;
(Δεύτερη γνώμη)

	Αν έχω απαντήσει στις ερωτήσεις 1–6 με «ναι» και έχει απαντηθεί και η ερώτηση
7 θετικά, τότε η συμπεριφορά μου κατά πάσα πιθανότητα συμμορφώνεται με
τις γενικές αρχές μας. Αν συνεχίζω να έχω ερωτήσεις ή αμφιβολίες, επικοινωνώ
με τις αρμόδιες υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο.
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Τελευταία έκδοση του Code of Conduct:
Μπορείτε να βρείτε την εκάστοτε πρόσφατη έκδοση του Code of
Conduct στο εταιρικό intranet στη διεύθυνση https://www.my.man και
στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.man.eu/compliance
Πριν από αυτήν την έκδοση 1.0 του MAN Truck & Bus SE Code of
Conduct, ήταν σε ισχύ η έκδοση 2.1 MAN SE.
Για λόγους διευκόλυνσης της ανάγνωσης, στην παρούσα έκθεση
χρησιμοποιείται το αρσενικό γένος. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις
θεωρείται ότι η χρήση του αρσενικού γένους αναφέρεται σε άτομα
και των δύο φύλων.
© MAN Truck & Bus SE
Governance, Risk και Compliance
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