
ΚΩ∆ΙΚΑΣ
∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ



« Σε θέµατα ∆εοντολογίας
& Συµµόρφωσης,
είµαστε όλοι Υπεύθυνοι »



 Φιλοδοξία µας είναι να αναδειχθούµε ως ο 
καινοτόµος πρωταγωνιστής στον τοµέα της βιώσιµης και 
έξυπνης κινητικότητας παγκοσµίως. Πυρήνα αυτής της 
επιδίωξής µας αποτελούν τα ύψιστα ηθικά πρότυπα και  η 
συµµόρφωση µε όλους τους εφαρµοστέους νόµους και 
τους εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες µας. Η 
προσέγγιση αυτή δεν είναι απλά ο σωστός τρόπος να 
ενεργούµε, αλλά και η οδός προς την ορθή και βιώσιµη 
επιχειρηµατική δραστηριοποίηση και ανάπτυξη και είναι 
ενσωµατωµένη στις θεµελιώδεις αξίες µας - Ευελιξία, 
Συµπερίληψη και Υπευθυνότητα.

 Ο παρών Κώδικας ∆εοντολογίας θα µας 
καθοδηγεί στη σταδιοδροµία µας στην Alstom. Σας καλώ 
να τον διαβάσετε και να υιοθετήσετε τις αρχές και τους 
κανόνες του Κώδικα ∆εοντολογίας µας και να µην 
διστάσετε να αναζητήσετε καθοδήγηση για οποιαδήποτε 
ερωτήµατα ενδεχοµένως έχετε. Ας αποτελέσουµε όλοι 
παράδειγµα για τους συναδέλφους µας και ας αναζητή-
σουµε ευκαιρίες να συµµετάσχουµε στις συλλογικές 
προσπάθειές µας σε θέµατα δεοντολογίας, και να γίνουµε, 
για παράδειγµα, µεταξύ άλλων, µέλη της κοινότητας 
Πρεσβευτών ∆εοντολογίας και Συµµόρφωσης.  

 Ο Κώδικας ∆εοντολογίας µας δεν είναι 
αποτελεσµατικός χωρίς εµάς, την Οµάδα της Alstom. Οι 
συνεχείς βελτιώσεις και οι διορθωτικές ενέργειες 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του προγράµµατος 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ
& ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

συµµόρφωσης. Εάν έχετε οποιονδήποτε προβληµατισµό 
ή διαπιστώσετε κάποια ανάρµοστη συµπεριφορά, σας 
παροτρύνω να χρησιµοποιήσετε το εσωτερικό σύστηµα 
αναφοράς της εταιρείας µας, τη  ∆ιαδικασία Έγκαιρης 
Προειδοποίησης της Alstom, για να παρουσιάσετε τις 
ανησυχίες σας στην οµάδα ∆εοντολογίας και Συµµόρφω-
σης. Εφόσον επιβεβαιωθεί κάποια παραβίαση των 
κανόνων µας, θα ληφθούν πειθαρχικά µέτρα και θα 
φροντίσω προσωπικά οποιοσδήποτε εκφράσει κάποιον 
προβληµατισµό µε καλή πίστη να µην υποστεί κανενός 
είδους αντίποινα.  

 Οι αξίες και οι κανόνες δεοντολογίας της 
εταιρείας µας λειτουργούν ως πηγή περηφάνιας και 
ενότητας για την Alstom. Αποτελούν πολύτιµη περιουσία 
µας και θα εξακολουθήσουµε να αντλούµε από αυτά αξία 
και καθοδήγηση.  

 Κρίσιµης σηµασίας για τη µελλοντική επιτυχία 
µας είναι καθένας από εµάς να τηρεί την καθηµερινή 
δέσµευση να εφαρµόζει τον Κώδικα ∆εοντολογίας και να 
τον προάγει εντός των οµάδων µας, καθώς επίσης στον 
έξω κόσµο. Σε θέµατα ∆εοντολογίας & Συµµόρφωσης, 
είµαστε όλοι Υπεύθυνοι.

Henri Poupart-Lafarge
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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 ALSTOM 

— ΕΥΕΛΙΞΙΑ — — ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ —  — ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ — 

• Σχεδιάζουµε ολοκληρωµένες 
λύσεις κινητικότητας σε ένα 
εργασιακό περιβάλλον µε οδηγό 
µια κουλτούρα που αγκαλιάζει, 
σέβεται και αξιοποιεί όλες τις 
διαφορές, χωρίς καµία προκατά-
ληψη. Όλοι στην Alstom έχουν την 
ευκαιρία να συµβάλουν και να 
φτάσουν στην επιτυχία. 

• Προβλέπουµε τις αλλαγές στο 
περιβάλλον µας και προσαρµοζό-
µαστε σε αυτές, διατηρώντας τη 
δυναµική και τη στοχοπροσήλωσή 
µας. Επωφελούµαστε από τις 
ευκαιρίες για µάθηση, βασιζόµαστε 
στην ενδυνάµωση και προσαρµο-
ζόµαστε αποτελεσµατικά στις 
απαιτήσεις των ενδιαφερόµενων 
µερών, ώστε να προηγούµαστε 
σταθερά του ανταγωνισµού. 

• Τηρούµε τις δεσµεύσεις µας

• Ενεργούµε µε δίκαιο τρόπο και 
αναλαµβάνουµε την ευθύνη για τη 
συµπεριφορά και τις πράξεις µας, 
καθώς και για τις συνέπειες των 
αποφάσεών µας. 

• Ενεργούµε υπεύθυνα σε θέµατα 
∆εοντολογίας & Συµµόρφωσης, 
καθώς και κανόνων ασφαλείας.

Ενεργούµε γρήγορα,
προβλέπουµε, µαθαίνουµε

και προσαρµοζόµαστε συνεχώς
Αγκαλιάζουµε τις διαφορές.

Είµαστε µια εταιρεία µε ευθύνη
απέναντι στους εργαζοµένους µας,
τους πελάτες µας και την κοινωνία. 

Οι Αξίες
µας

Μοιραζόµαστε τρεις θεµελιώδεις αξίες – Ευελιξία, Συµπερίληψη και
Υπευθυνότητα. Οι αξίες αυτές αποτελούν κινητήρια δύναµη

για τους εργαζοµένους της Alstom στην εργασιακή ζωή τους.
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ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΩ∆ΙΚΑΣ; 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΙΣΧΥΕΙ;

σ. 6

Ευθύνες Εργαζοµένων
Ευθύνες ∆ιευθυντών
∆εοντολογική Λήψη Αποφάσεων
Πρόγραµµα Ακεραιότητας Alstom
Πόροι
Αναφορά Προβληµατισµών   

σ. 7
σ. 7
σ. 8
σ. 8
σ. 9
σ. 9

ΠΩΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
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Συµµόρφωση µε τη Νοµοθεσία 
και τους Κανονισµούς
Συµµόρφωση µε όλους τους
Κανόνες & τις Πολιτικές της Alstom
Πρόληψη Νοµιµοποίησης Εσόδων 
από Παράνοµες ∆ραστηριότητες
Πρόληψη ∆ιαφθοράς και 
∆ωροδοκίας
Συµµόρφωση µε τους νόµους
περί Ανταγωνισµού
Έλεγχοι Εξαγωγών και
Εµπορικές Κυρώσεις
Σύγκρουση Συµφερόντων
∆ώρα και Φιλοξενία
Εσωτερικοί  Έλεγχοι  

Πελάτες
Προµηθευτές & Ανάδοχοι
Συνεργάτες Πωλήσεων
Κρατικές Προµήθειες

Προστασία του Περιβάλλοντος
Σχέσεις µε την Κοινότητα
Εισφορές και ∆ράση στον
Χώρο της Πολιτικής 
Φιλανθρωπικές Εισφορές 
Χορηγίες

Σεβασµός Ανθρώπινων
∆ικαιωµάτων
Σχέσεις µε τους Εργαζόµενους
∆ιαχείριση Σταδιοδροµίας
Ίσες Ευκαιρίες, 
Συµπερίληψη και µη-∆ιάκριση
Υγιεινή και Ασφάλεια
Ασφάλεια Εργαζοµένων
Προστασία ∆εδοµένων

σ. 11

σ. 11

σ. 11

σ. 12

σ. 13

σ. 14
σ. 15
σ. 16
σ. 17

σ. 19
σ. 20
σ. 21
σ. 21

1
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7

Χρήση Εταιρικών Πόρων
Τεχνολογιών Πληροφορικής 
Σεβασµός Εµπιστευτικών
Πληροφοριών
∆ιανοητική Ιδιοκτησία
Εκµετάλλευση Εµπιστευτικών
Πληροφοριών
Επικοινωνία µε Αναλυτές
ή / και Επενδυτές
Επικοινωνία µε τα ΜΜΕ
Χρήση Μέσων Κοινωνικής
∆ικτύωσης 

σ. 23
σ. 23

σ. 24
σ. 24
σ. 24

ΣΕΒΑΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

σ. 26
σ. 26
σ. 26

σ. 27
σ. 28
σ. 29
σ. 29

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

σ. 31

σ. 32
σ. 33

σ. 33

σ. 34
σ. 34

σ. 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ



 ALSTOM 

6

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΚΩ∆ΙΚΑΣ; 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ
ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ALSTOM

ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ*

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΩ∆ΙΚΑΣ
∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ;  

Η Alstom δεσµεύεται να τηρεί σταθερά µια ηθική και νοµοταγή στάση 
σε όλες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητές της. Προκειµένου να 
τηρήσουµε τη δέσµευση αυτή και να διαφυλάξουµε τη φήµη µας, 
έχουµε κοινή ευθύνη να κατανοούµε όλα τα εφαρµοστέα πρότυπα και 
τις αναµενόµενες συµπεριφορές. Ο Κώδικας ∆εοντολογίας αποτελεί το 
θεµελιώδες εργαλείο που παρέχει βοηθητικές πληροφορίες, οι οποίες 
µας κατευθύνουν στις καθηµερινές δραστηριότητές µας.

Πρόκειται για ένα έγγραφο υψηλού επιπέδου, το οποίο περιέχει πληρο-
φορίες σχετικά µε τις αξίες µας, τους νόµους, τους κανονισµούς, τις 
προσδοκίες σε θέµατα συµπεριφοράς και τις Οδηγίες της Alstom. 
Περιλαµβάνει επίσης πρακτικά παραδείγµατα, τα οποία βοηθούν στην 
επεξήγηση βασικών ζητηµάτων στην πράξη. Σκοπός του κώδικα δεν είναι 
να απαντήσει σε κάθε ερώτηµά σας, αλλά µάλλον να αποτελέσει ένα 
σηµείο αφετηρίας που θα σας καθοδηγήσει και θα σας βοηθήσει να 
ανατρέξετε στην κατάλληλη πηγή σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσό-
τερες πληροφορίες.

*άλλες οντότητες, οι οποίες δεν ελέγχονται 
από την Alstom αναµένεται ωστόσο να 
εφαρµόζουν και να συµµορφώνονται µε τις 
νόµιµες απαιτήσεις και αρχές, που 
περιέχονται στον παρόντα Κώδικα. 
Οποιαδήποτε οντότητα δεν υιοθετεί τους 
εν λόγω κανόνες και αρχές θα υπόκειται 
σε περαιτέρω διερεύνηση και διορθωτικές 
ενέργειες. 
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ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΥΘΥΝΕΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΕΥΘΥΝΕΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

Κάθε εργαζόµενος της Alstom έχει ως 
ατοµικό καθήκον του να αποτελέσει 
παράδειγµα δεοντολογικής και συµµορ-
φούµενης επιχειρηµατικής συµπεριφοράς. 
Για να ανταπεξέλθετε στο καθήκον αυτό, 
θα πρέπει:

• Να αποκτήσετε µια στοιχειώδη γνώση 
των ζητηµάτων και της σχετικής καθοδή-
γησης που περιέρχονται στον παρόντα 
Κώδικα ∆εοντολογίας. 

• Να παραµένετε ενηµερωµένοι, καθώς 
αναµένεται από εσάς να γνωρίζετε και να 
εφαρµόζετε την πιο πρόσφατη εκδοχή 
του παρόντος εγγράφου

• Να έχετε αναλυτική γνώση των πλέον 
ενηµερωµένων Οδηγιών και διαδικασιών 
της Alstom που σχετίζονται µε την 
εργασία σας και να αναζητάτε συχνά 
τυχόν επικαιροποιήσεις 

• Να ζητάτε καθοδήγηση από την ιεραρχία 
σας ή από οποιοδήποτε άλλο άτοµο, π.χ. 
Νοµική Υπηρεσία, ∆ιεύθυνση Εσωτερι-
κού Ελέγχου, ∆ιεύθυνση ∆εοντολογίας & 
Συµµόρφωσης, Πρεσβευτές ή Εκπρόσω-
πο / Εκπροσώπους Ανθρωπίνου ∆υναµι-
κού, µε οποιοδήποτε ερώτηµα τυχόν 
έχετε σχετικά µε τον Κώδικα ∆εοντολογί-
ας, το Πρόγραµµα Ακεραιότητας της 
Alstom ή τις Οδηγίες της Alstom 

• Να είστε εξοικειωµένοι µε όλες τις πηγές 
περί ∆εοντολογίας & Συµµόρφωσης που 
υπάρχουν διαθέσιµες για εσάς, συµπερι-
λαµβανοµένης της ∆ιαδικασίας Έγκαιρης 
Προειδοποίησης της Alstom 

• Να αναφέρετε άµεσα τυχόν ανησυχίες 
σας για ανάρµοστη συµπεριφορά

Η µη συµµόρφωση µε τον Κώδικα ∆εοντο-
λογίας θα µπορούσε να εκθέσει εσάς ή την 
Alstom σε κυρώσεις.

Όλοι οι διευθυντές έχουν την ευθύνη να 
θέτουν υψηλά πρότυπα δεοντολογικής και 
συµµορφούµενης συµπεριφοράς. Βασιζό-
µαστε στους διευθυντές της Alstom, οι 
οποίοι οφείλουν να αποτελούν πρότυπα 
προς µίµηση προάγοντας το Πρόγραµµα 
Ακεραιότητας, εντοπίζοντας εκ των 
προτέρων και µετριάζοντας τον κίνδυνο, 
και παραπέµποντας τα ζητήµατα σε ανώτε-
ρο επίπεδο όποτε απαιτείται. Στο πλαίσιο 
του ρόλου σας ως διευθυντή, οφείλετε: 

• Να έχετε σε βάθος γνώση των θεµάτων 
και των οδηγιών που περιέχονται στον 
κώδικα 

• Να µοιράζεστε τις γνώσεις σας όσον 
αφορά στον κώδικα, στις οδηγίες της 
Alstom και στους εφαρµοστέους νόµους 
µε τους εργαζοµένους και µε τρίτα µέρη 
εκτός εταιρείας όποτε απαιτείται 

• Να διασφαλίζετε ότι η οµάδα σας 
παρακολουθεί όλη την απαιτούµενη 
εκπαίδευση σχετικά µε τον κώδικα και τις 
σχετικές οδηγίες της Alstom

• Να αναγνωρίζετε και να διαχειρίζεστε 
τους κινδύνους επιχειρησιακής συµµόρ-
φωσης

• Να φροντίζετε ώστε να επικοινωνούνται, 
να κατανοούνται και να υλοποιούνται 
κατάλληλα οι διαδικασίες που συνδέονται 
µε τα πεδία λειτουργικών κινδύνων που 
σας αφορούν 

• Να προάγετε την ∆ιαδικασία Έγκαιρης 
Προειδοποίησης της Alstom εντός της 
οµάδας σας, σύµφωνα µε τους εφαρµο-
στέους νόµους και κανονισµούς στη 
χώρα σας

• Να παραπέµπετε στην αντίστοιχη υπηρε-
σία τα ζητήµατα που σας αναφέρονται

• Να λαµβάνετε διορθωτικά µέτρα για την 
αντιµετώπιση των ζητηµάτων

• Να συµµορφώνεστε µε τις Οδηγίες της 
Alstom και τη νοµοθεσία

Η µη συµµόρφωση µε τον Κώδικα 
∆εοντολογίας θα µπορούσε να εκθέσει 
εσάς ή την Alstom σε κυρώσεις.
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∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ALSTOM

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα κώδικα σας παρέχουν τα εργαλεία 
που θα σας βοηθήσουν στη λήψη συµµορφούµενων και δεοντολογικών επαγγελ-
µατικών αποφάσεων. Ωστόσο, οι απαντήσεις σε ορισµένα ερωτήµατα δεν είναι 
εύκολες. Πριν ενεργήσετε, λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω στη λήψη της απόφα-
σής σας: 
• Ο συγκεκριµένος τρόπος δράσης επιτρέπεται από τους κανόνες και τις Οδηγίες της 

Alstom; 

• Η συγκεκριµένη απόφαση θα φέρει την Alstom σε παράνοµη ή αντιδεοντολογική 
θέση; 

• Μπορεί ο συγκεκριµένος τρόπος δράσης να βλάψει τη φήµη της Alstom;

• Προκαλεί η συγκεκριµένη κατάσταση µια πραγµατική ή θεωρούµενη ως (οιονεί) 
σύγκρουση συµφερόντων; 

• Έχω σκεφτεί προσεκτικά τις δυνητικές συνέπειες των πράξεών µου;  

• Θα βρεθώ σε δυσάρεστη θέση εξηγώντας την απόφασή µου στους συναδέλφους, 
στην οικογένεια ή στους φίλους µου;

• Έχω συµβουλευθεί όλες τις διαθέσιµες εταιρικές πηγές που θα µε βοηθήσουν στη 
λήψη µιας ορθής απόφασης; 

Η Alstom δεσµεύεται να δραστηριοποι-
είται µε ηθικό τρόπο και σε συµµόρφω-
ση µε όλους τους εφαρµοστέους 
κανόνες, νόµους και κανονισµούς 
παγκοσµίως. Το Πρόγραµµα Ακεραιότη-
τας της Alstom θέτει τα θεµέλια της 
αποδεκτής επιχειρηµατικής συµπεριφο-
ράς και παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία 
ώστε όλοι οι υπάλληλοι να υιοθετούν µια 
κουλτούρα ακεραιότητας, περιλαµβάνο-
ντας την πρόσβαση στον Επικεφαλής 

Κανονιστικής Συµµόρφωσης, στους 
επαγγελµατίες ∆εοντολογίας και 
Συµµόρφωσης, στις Οδηγίες του Οµίλου, 
την τακτική επικοινωνία και εκπαίδευση 
και µια κοινότητα Πρεσβευτών ∆εοντο-
λογίας και Συµµόρφωσης. Το πρόγραµµα 
είναι διαµορφωµένο µε βάση όλες τις 
βέλτιστες πρακτικές του κλάδου όσον 
αφορά στα Προγράµµατα ∆εοντολογίας 
και Συµµόρφωσης και επικαιροποιείται 
τακτικά.



Υπάρχουν πολλοί διαθέσιµοι πόροι για να 
σας προσφέρουν υποστήριξη και καθοδή-
γηση. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε 
οποιονδήποτε από τους παρακάτω εάν 
έχετε ερωτήσεις, θέλετε να συζητήσετε 
κάποιο θέµα ή χρειάζεστε πληροφορίες: 
• ∆ιοίκηση
• ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού
• Νοµική Υπηρεσία
• ∆ιεύθυνση ∆εοντολογίας και Συµµόρφωσης
• Κάποιο Πρεσβευτή ∆εοντολογίας και 

Συµµόρφωσης
• ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Επιπλέον, µπορείτε να βρείτε πρόσθετες 
πληροφορίες χρησιµοποιώντας τις ακόλου-
θες ηλεκτρονικές πηγές. 
• Τον δικτυακό ιστότοπο SharePoint 

∆εοντολογίας και Συµµόρφωσης 
https://alstomgroup.sharepoint.com/site
s/TrEthicsAndCompliance_Community/S
itePages/Home.aspx 

• Τις Οδηγίες, Πολιτικές και Κατευθύνσεις 
του Συστήµατος ∆ιοίκησης της Alstom 
(Alstom Management System - AMS)

• Την ιστοσελ ίδα της A ls tom: 
https://www.alstom.com/commitments/
ethics

Η Alstom διαθέτει αρκετούς διαφορετι-
κούς τρόπους µε τους οποίους µπορείτε 
να αναφέρετε προβληµατισµούς. Αν 
υποπτεύεστε κάποια παράβαση του 
παρόντος Κώδικα, των Οδηγιών της 
Alstom ή της νοµοθεσίας, θα πρέπει να 
επισηµάνετε την ανησυχία σας στον 
διευθυντή σας, στη ∆ιεύθυνση Ανθρώπι-
νων Πόρων ή στη Νοµική Υπηρεσία. Αν 
δεν αισθάνεστε άνετα να µιλήσετε σε 
κάποιον από τους παραπάνω, µπορείτε να 
αποτανθείτε σε κάποιον από τους εξής 
αρµόδιους:  

• Στον SVP/VP του Region

• Στον VP Legal & Compliance του Region  

• Στη Γενική Σύµβουλο: 
  Emmanuelle Petrovic
  rue Albert Dhalenne 48
  93400 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex, Γαλλία
  +33 1 1 57 06 10 36
  emmanuelle.petrovic@alstomgroup.com 

• Στην Προϊσταµένη Συµµόρφωσης: 
  Inge De Venter
  rue Albert Dhalenne 48
  93400 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex, Γαλλία
  +33 1 57 06 19 42
  inge.de-venter@alstomgroup.com  

Επιπρόσθετα, η Alstom διαθέτει ένα 
εργαλείο, το οποίο ονοµάζεται “∆ιαδικασία 
Έγκαιρης Προειδοποίησης” και παρέχει µια 
τηλεφωνική γραµµή και µια διαδικτυακή 
πύλη, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
την εµπιστευτική αναφορά ζητηµάτων. Η 
∆ιαδικασία Έγκαιρης Προειδοποίησης είναι 
διαθέσιµη σε εργαζοµένους, αναδόχους, 
προµηθευτές ή οποιονδήποτε τρίτο µε τον 
οποίο συνεργαζόµαστε επιχειρηµατικά και 
πρέπει να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τους 
εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς στη 
χώρα όπου ζείτε ή εργάζεστε.

Οι 2 µέθοδοι αναφοράς µέσω της ∆ιαδικασίας 
Έγκαιρης Προειδοποίησης είναι διαθέσιµες 24 
ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, 365 
ηµέρες τον χρόνο, ως ακολούθως:

• Μέσω της ασφαλούς ιστοσελίδας: 
www.alstom.ethicspoint.com (οι αναφέρο-
ντες εισάγουν οι ίδιοι την πληροφορία)

• Μέσω των δωρεάν αριθµών κλήσης που 
παρατίθενται ανά χώρα στην ασφαλή 
ιστοσελίδα (οι αναφέροντες συνοµιλούν 
σε πραγµατικό χρόνο µε έναν τηλεφωνικό 
εκπρόσωπο) 

Λαµβάνεται κάθε µέτρο για την τήρηση της 
εµπιστευτικότητας όσον αφορά στον 
εργαζόµενο. Ουδείς υπάλληλος πρόκειται να 
υποστεί οποιασδήποτε µορφής αντίποινα για 
την καλόπιστη αναφορά ζητηµάτων ή για τη 
συνεργασία σε οποιοδήποτε θέµα απαιτείται 
παρακολούθηση.
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ΠΟΡΟΙ

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΩΝ



Συµµόρφωση
µε Νόµους

και Κανονισµούς
Εσωτερικοί

 Έλεγχοι

∆ώρα και
Φιλοξενία

Πρόληψη
Νοµιµοποίησης

Εσόδων από
Παράνοµες

∆ραστηριότητες

Σύγκρουση
Συµφερόντων

Πρόληψη
∆ιαφθοράς και
∆ωροδοκίας

Έλεγχοι
Εξαγωγών και

Εµπορικές
Κυρώσεις

Συµµόρφωση µε
τη Νοµοθεσία περί

Ανταγωνισµού

Συµµόρφωση µε
όλους τους Κανόνες

και τις Πολιτικές
της Alstom
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ΠΩΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ



Η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες είναι η διαδικασία λήψης 
χρηµάτων που προέρχονται από εγκληµατι-
κές δραστηριότητες, όπως φοροδιαφυγή, 
διαφθορά, οικονοµική απάτη ή τροµοκρατία 
και η απόκρυψη των παρανόµως ληφθέντων 
κεφαλαίων µε τρόπο ώστε να φαίνονται 
νόµιµα. Η Alstom διαθέτει διαδικασίες για την 
πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες. Ελέγχουµε πάντα 
την προέλευση των χρηµάτων, επιλέγουµε 
αξιόπιστους συνεργάτες και διεξάγουµε 
οικονοµικές συναλλαγές σύµφωνα µε όλους 
τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς κατά 
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες.

Εάν ο,τιδήποτε σχετικό µε µια συναλλαγή 
φανεί ύποπτο ή ανάρµοστο ή εάν ενδέχεται 
να παραβιάζει νόµους, κανονισµούς ή τις 
διαδικασίες και πολιτικές της Alstom κατά 
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, παρακαλείστε να θέσετε το 
ζήτηµα στον διευθυντή σας ή στη ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

Η Alstom διατηρεί τη φήµη της σεβόµενη τους νόµους, τους κανονισµούς και άλλες απαιτή-
σεις που ισχύουν για τον κλάδο µας σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούµαστε και έχουµε 
παρουσία. Κάθε εργαζόµενος έχει προσωπική ευθύνη να γνωρίζει τους νόµους, τους κανονι-
σµούς και τις απαιτήσεις που σχετίζονται µε τη θέση του και συγκεκριµένα την εργασία του ή 
έχουν επιπτώσεις σε αυτήν. Οποιαδήποτε παραβίαση νόµων ή κανονισµών µπορεί να οδηγήσει 
σε αστική ή ποινική δίωξη για τους εργαζοµένους ή για την Alstom.

Για να ανταπροκρινόµαστε στους υψηλούς στόχους µας σε θέµατα δεοντολογίας, απαιτούµε 
επίσης συµµόρφωση µε ορισµένα πρότυπα που ενδέχεται να υπερβαίνουν τις υπαγορεύσεις 
των ισχυόντων εθνικών νόµων και κανονισµών. Συµµορφωνόµαστε µε τις κατευθυντήριες 
αρχές του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), την Οικουµενική 
∆ιακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, τις αρχές του Παγκόσµιου 
Συµφώνου, τις Θεµελιώδεις Συµβάσεις της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, το ∆ιεθνές Εµπορι-
κό Επιµελητήριο και τον γαλλικό νόµο περί Καθήκοντος Επαγρύπνησης.

Επιπρόσθετα των νόµων και των κανονισµών 
που ισχύουν για τις δραστηριότητές µας, η 
Alstom έχει εφαρµόσει εσωτερικούς κανόνες, 
οδηγίες, κατευθυντήριες γραµµές και πολιτικές 
που διέπουν τις καθηµερινές δραστηριότητες 
όλων των εργαζοµένων. Κάθε υπάλληλος πρέπει 
να συµµορφώνεται µε όλους τους κανόνες της 
Alstom και οποιαδήποτε παραβίαση ή µη 
συµµόρφωση µπορεί να επιφέρει πειθαρχικές 
συνέπειες έως και την απόλυσή του.
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΤΗΣ ALSTOM

ΠΡΟΛΗΨΗ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



Η Alstom εστιάζει στη διατήρηση της 
φήµης της όσον αφορά στην επιχει-
ρηµατική δραστηριοποίησή της µε 
ακεραιότητα. Αυτό σηµαίνει ότι 
χτίζουµε σχέσεις µε βάση την εµπιστο-
σύνη και την κοινή αντίληψη ότι η 
διεφθαρµένη συµπεριφορά δεν θα 
γίνεται ανεκτή στις επιχειρηµατικές 
µας συναλλαγές.

∆εν αποδεχόµαστε την δωροληψία 
ούτε τη δωροδοκία. ∆εν πρέπει να 
προσφέρετε, να πληρώνετε, να 
πραγµατοποιείτε, να επιδιώκετε ή να 
αποδέχεστε προσωπική πληρωµή ή 
δώρο ως αντάλλαγµα για ευνοϊκή 
µεταχείριση, για να αποκτήσετε 
πιχειρηµατικό πλεονέκτηµα ή µε 
σκοπό τη διατήρηση της επιχειρηµατι-
κής δραστηριότητας. Αυτή η 
απαγόρευση συµπεριλαµβάνει πληρω-
µές διευκόλυνσης, δηλαδή µικρά ποσά 
που καταβάλλονται για «επιτάχυνση» 
της έγκρισης υποχρεωτικών διοικητι-
κών διαδικασιών, οι οποίες κανονικά 
εκτελούνται µέσω κατάλληλων 
νοµικών διαδικασιών. Οι πληρωµές 
διευκόλυνσης αποτελούν ένα είδος 
διαφθοράς σε µικρή κλίµακα, αντίκει-
νται στην πολιτική της Alstom και είναι 
παράνοµες σε πολλές χώρες.

Όλοι οι εργαζόµενοι έχουν κοινή 
ευθύνη να συµµορφώνονται µε όλους 
τους νόµους κατά της δωροδοκίας και 
της διαφθοράς των χωρών στις οποίες 
δραστηριοποιούµαστε. Η Alstom έχει 
δεσµευτεί απολύτως να συµµορφώνε-
ται µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης του 

   Ένας συνάδελφος πρότεινε να προσλάβω έναν τοπικό 
«σύµβουλο» για να µας βοηθήσει να  εξασφαλίσουµε τον 
εκτελωνισµό κάποιου εξοπλισµού που αποστέλλουµε. Ο 
σύµβουλος ζήτησε µια σηµαντική προκαταβολή, λέγοντας ότι τα 
χρήµατα θα χρησιµοποιούνταν για να εξασφαλίσουµε το 
πράσινο φως για την αποστολή και να «βοηθήσουµε ώστε να 
επιταχυνθεί η διαδικασία». Καθώς δεν ξέρουµε πού ακριβώς θα 
πάνε τα χρήµατα, επιτρέπεται αυτή η συµφωνία; 

  Όχι, αυτό το είδος πληρωµής θα µπορούσε να είναι κάποια 
καλυµµένη δωροδοκία και κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται. Η 
Alstom διαθέτει µια πολύ αυστηρή διαδικασία δέουσας 
επιµέλειας όσον αφορά στην πρόσληψη συµβούλων πωλήσεων 
και η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων τους προκειµένου να διασφαλίσουµε ότι 
κανένα άτοµο που προσλαµβάνουµε δεν πραγµατοποιεί 
ανάρµοστες πληρωµές εκ µέρους µας.

   Κάποιος από τους µεγάλους πελάτες µας είπε στον 
υπεργολάβο µας ότι αν πληρώναµε ένα ορισµένο χρηµατικό 
ποσό θα µπορούσε να εγγυηθεί ότι θα κερδίζαµε το έργο. Ο 
υπεργολάβος µας ενηµέρωσε γι’ αυτήν την πρόταση και είπε ότι 
εκείνος δεν είχε πρόβληµα και ότι θα µπορούσε να συµπεριλά-
βει την αµοιβή σε κάποιο µελλοντικό τιµολόγιο µε την περιγρα-
φή «διάφορα». Είναι αυτή η συµφωνία αποδεκτή;

  Όχι. Αυτό το είδος πληρωµής σκοπό έχει να επηρεάσει µε 
ανάρµοστο τρόπο τη λήψη µιας απόφασης και θεωρείται 
δωροδοκία. Οι πληρωµές αυτού του είδους είναι παράνοµες. 
Πρέπει να ενηµερώσουµε τον υπεργολάβο ώστε να µην κάνει 
οποιεσδήποτε τέτοιες πληρωµές, καθώς επίσης να ενηµερώ-
σουµε τη ∆ιεύθυνση ∆εοντολογίας και Συµµόρφωσης ή τη 
Νοµική Υπηρεσία.       

   Η Alstom ιδρύει ένα νέο γραφείο και οι τοπικές αρχές 
ζήτησαν να καταβάλουµε µια µικρή «αµοιβή» για διάφορα έξοδα 
πριν µας δοθεί η άδεια να εγκατασταθούµε. Το ποσό που µας 
ζητούν δεν είναι µεγάλο, µπορούµε να πληρώσουµε αυτή την 
αµοιβή ώστε να µπορέσουµε να µετακοµίσουµε στο γραφείο;

  Όχι. Η πληρωµή αυτή δεν αποτελεί νόµιµη αµοιβή, οπότε 
δεν πρέπει να πληρώσουµε. Εάν χρειάζεστε περαιτέρω υποστή-
ριξη σχετικά µε το θέµα, απευθυνθείτε στη ∆ιεύθυνση ∆εοντο-
λογίας και Συµµόρφωσης ή τη Νοµική Υπηρεσία.      

 ALSTOM 
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ΟΟΣΑ για την Καταπολέµηση της 
∆ωροδοκίας, του γαλλικού ποινικού 
δικαίου, τον νόµο των ΗΠΑ για την 
Καταπολέµηση των Πρακτικών 
∆ιαφθοράς στην Αλλοδαπή (FCPA), 
τον γαλλικό νόµο για την καταπολέµη-
ση της διαφθοράς του 2007 και τον 
γαλλικό νόµο Sapin II για τη διαφθορά, 
τον Νόµου του Ηνωµένου Βασιλείου 
περί ∆ωροδοκίας του 2010, καθώς και 
µε όλους τους ισχύοντες νόµους και 
κανονισµούς στις χώρες όπου έχουµε 
παρουσία και δραστηριοποιούµαστε. Η 
Alstom ακολουθεί επίσης τα εθελοντι-
κά πρότυπα του ∆ιεθνούς Εµπορικού 
Επιµελητηρίου (ICC) και τις κατευθυ-
ντήριες γραµµές  του «Οδηγού σχετικά 
µε τον Νόµο των ΗΠΑ για την Καταπο-
λέµηση των Πρακτικών ∆ιαφθοράς 
στην Αλλοδαπή». Η παραβίαση 
οποιουδήποτε από αυτούς τους 
νόµους αποτελεί σοβαρό αδίκηµα που 
µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλα πρόστι-
µα για την Alstom ως οργανισµό, αλλά 
και για µεµονωµένους εργαζοµένους. 
Ακόµη και η εντύπωση παραβίασης 
των νόµων αυτών θα µπορούσε να 
βλάψει τη φήµη της Alstom και να 
θέσει τους εργαζοµένους σε κίνδυνο.

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ
∆ΕΙΤΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ ALSTOM
LGL WMS 020, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ,
Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.
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ΠΡΟΛΗΨΗ ∆ΙΑΦθΟΡΑΣ
ΚΑΙ ∆ΩΡΟ∆ΟΚΙΑΣ



Η νοµοθεσία περί ανταγωνισµού 
διασφαλίζει ότι οι εταιρείες ανταγωνί-
ζονται µε δίκαιο τρόπο στην αγορά. Η 
Alstom συµµορφώνεται µε όλους 
τους σχετικούς νόµους περί ανταγω-
νισµού και δραστηριοποιείται 
αποκλειστικά στη βάση του θεµιτού 
και ανοικτού ανταγωνισµού. Οι 
εργαζόµενοι της Alstom δεν πρέπει να 
συµµετέχουν σε οποιαδήποτε συµφω-
νία µε ανταγωνιστές, η οποία αποτρέπει 
ή περιορίζει τον ανταγωνισµό, όπως ο 
καθορισµός τιµών, η στρέβλωση µιας 
διαδικασίας υποβολής προσφορών, ο 
καταµερισµός αγορών ή πελατών, ο 
περιορισµός της παραγωγής ή ο 
εµπορικός αποκλεισµός (µποϊκοτάζ) 
ενός πελάτη ή προµηθευτή.

Οι εργαζόµενοι της Alstom δεν πρέπει 
να ανταλλάσσουν εµπορικά ευαίσθη-
τες πληροφορίες µε ανταγωνιστές 
κατά παράβαση της νοµοθεσίας περί 
ανταγωνισµού και πρέπει να συµµετέ-
χουν µε ιδιαίτερη προσοχή σε κλαδικές 
ενώσεις. Οι ευαίσθητες πληροφορίες 
περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά 
µε την τιµολόγηση, µε όρους πώλησης 
ή αγοράς, µε την ποιότητα, τα χαρακτη-
ριστικά, την απόδοση προϊόντων, µε 
κέρδη, περιθώρια και στοιχεία 
παραγωγικότητας, στοιχεία πωλήσεων 
ή παραγγελιών, πελάτες, αποτελέσµατα 
παραγωγής, δυναµικότητα, κόστος, 
επενδυτικά σχέδια και Έρευνα & 
Ανάπτυξη (R&D).

Η αντίθετη προς τον ανταγωνισµό 
συµπεριφορά ενδέχεται να επισύρει 
σοβαρά πρόστιµα για την Alstom και 
να βλάψει τη φήµη µας. Επιρόσθετα, 

   Γνωρίστηκα µε ∆ιευθυντές Πωλήσεων διαφόρων 
ανταγωνιστών σε ένα διάλειµµα συνάντησης της 
ένωσης του κλάδου. Ο Ανταγωνιστής Α είπε: «Τον άλλο 
µήνα πιθανότατα θα αυξήσουµε τις τιµές µας κατά 5 %». 
Ο Ανταγωνιστής Β συµφώνησε ότι οι τιµές «θα έπρεπε 
πράγµατι να αυξηθούν κατά αυτό το ποσοστό». Ωστόσο 
εγώ – ως εκπρόσωπος της Αlstom – δεν είπα τίποτα.  
Τον επόµενο µήνα, και οι τρεις εταιρείες αύξησαν τις 
τιµές. Είµαι ασφαλής εφόσον δεν είπα τίποτα; 

  Όχι, κάτι τέτοιο θα ισοδυναµούσε µε συµφωνία 
καθορισµού τιµών, έστω κι αν εσείς δεν είπατε τίποτα. 
Εάν γίνει κάποια τέτοια συζήτηση, θα πρέπει να εκφρά-
σετε τη διαφωνία σας, να αποχωρήσετε από τη συνάντη-
ση και να βεβαιωθείτε ότι η ένσταση και η αποχώρησή 
σας έχουν σηµειωθεί δεόντως στα πρακτικά της 
συνάντησης. Θα πρεπει επίσης να στείλετε µια αναφορά 
του περιστατικού στη Νοµική Υπηρεσία, η οποία θα 
αποφασίσει για τα επόµενα βήµατα.

   Συχνά παρίσταµαι σε εµπορικές εκθέσεις και 
µερικές φορές συναντώ τυχαία συναδέλφους που 
εργάζονται σε ανταγωνιστικές εταιρείες. Μερικές φορές 
οι συµµετέχοντες συναντιούνται σε κάποιο µπαρ ή 
εστιατόριο για λόγους κοινωνικής συναναστροφής µετά 
την εµπορική έκθεση. Προσπαθούµε να αποφεύγουµε 
τα επαγγελµατικά θέµατα συζήτησης, όµως σε µια 
πρόσφατη έκθεση, κάποιος που εργάζεται για ανταγωνι-
στική εταιρεία αναφέρθηκε σε µια νέα τεχνολογία που 
αναπύσσουν και άρχισε να παραθέτει λεπτοµέρειες. 
Είναι αυτή η συζήτηση αποδεκτή;

  Όχι. Οποιαδήποτε συζήτηση µε ανταγωνιστές 
σχετικά µε προϊόντα, ανάπτυξη προϊόντων, τεχνολογία, 
ή τιµολόγηση δεν επιτρέπεται. Αν έρθετε αντιµέτωποι µε 
µια τέτοια κατάσταση πρέπει να σταµατήσετε τη συζήτη-
ση αµέσως και να ενηµερώσετε τη ∆ιεύθυνση ∆εοντο-
λογίας & Συµµόρφωσης.

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
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τα άτοµα ενδέχεται να υπόκεινται σε 
αστικές, εργασιακές ή ποινικές 
κυρώσεις, συµπεριλαµβανοµένης 
πιθανής φυλάκισης. Η αυστηρή 
συµµόρφωση µε τους νόµους περί 
ανταγωνισµού έχει πραγµατικά και 
απτά οφέλη: προάγει και ενθαρρύνει 
την καινοτοµία, την κατασκευή 
προϊόντων υψηλής ποιότητας, την 
προστασία των καταναλωτών και 
ενισχύει τη δέσµευση της Alstom να 
δραστηριοποιείται επιχειρηµατικά 
επιδεικνύοντας ακεραιότητα.

Καθώς οι κανόνες είναι περίπλοκοι και 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα, οι 
εργαζόµενοι θα πρέπει να συµβουλεύ-
ονται τη ∆ιεύθυνση ∆εοντολογίας και 
Συµµόρφωσης ή τη Νοµική ∆ιεύθυνση 
για διευκρινίσεις κατά περίπτωση.

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ
∆ΕΙΤΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ ALSTOM
LGL WMS 007, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΣΤ.  
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ



Η Alstom είναι ένας παγκόσµιος οργανισµός που δραστηριοποιείται σε 
ολόκληρο τον κόσµο. Συµµορφωνόµαστε µε όλες τις εµπορικές κυρώσεις 
και τους νόµους ελέγχων εξαγωγών που ισχύουν για τις δραστηριότητές 
µας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται για τεχνολογίες και προϊόντα διπλής 
χρήσης, όπως εξαρτήµατα, λογισµικό και τεχνικά δεδοµένα, τα οποία 
µπορούν να έχουν εφαρµογή τόσο στον πολιτικό όσο και στον στρατιωτικό 
τοµέα. Όσον αφορά στους εργαζοµένους της Alstom που ασχολούνται µε το 
διεθνές εµπόριο, πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητές τους 
συµµορφώνονται µε τους πλέον πρόσφατους εφαρµοστέους κανονισµούς 
και να ζητούν την απαραίτητη καθοδήγηση και διευκρινίσεις από τη ∆ιεύθυν-
ση ∆εοντολογίας και Συµµόρφωσης και τη Νοµική Υπηρεσία. Η µη τήρηση 
των συγκεκριµένων νόµων και των κανονισµών θα µπορούσε να εκθέσει 
τόσο την Alstom όσο και τους εµπλεκόµενους υπαλλήλους σε αυστηρές 
κυρώσεις, συµπεριλαµβανοµένης της απαγόρευσης µελλοντικών εξαγωγών 
και ποινικών κυρώσεων.

   Πρέπει επειγόντως να προχωρήσω σε εξαγωγή 
εδράνων για φορεία από τη Γαλλία προς έναν πελάτη µε έδρα 
σε χώρα της Νότιας Ασίας, η οποία δεν υπόκειται σε εµπορικές 
κυρώσεις. Νοµίζω ότι οι κανονισµοί ελέγχων εξαγωγών δεν 
έχουν εφαρµογή, και δεν µπορώ να φανταστώ πώς τα έδρανα 
θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως είδη διπλής χρήσης. Μπορώ 
να προχωρήσω στην αποστολή;

  Όχι, ο κανονισµός διπλής χρήσης της ΕΕ χαρακτηρίζει 
ορισµένα έδρανα ως είδη διπλής χρήσης και έχει εφαρµογή σε 
όλες τις εξαγωγές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έστω και αν 
η χώρα προορισµού δεν υπόκειται σε κυρώσεις). Πριν από 
κάθε αποστολή, θα πρέπει να ελέγχετε εάν το κάθε είδος 
διέπεται από εφαρµοστέους κανονισµούς διπλής χρήσης που 
απαιτούν άδεια εξαγωγής. 

   Πληροφορήθηκα σχετικά µε µια σηµαντική επιχειρηµατι-
κή ευκαιρία σε µια χώρα της COMESA (Κοινή Αγορά της 
Ανατολικής και Μεσηµβρινής Αφρικής), όπου η Alstom 
εκτελούσε ορισµένα έργα. Ο πιθανός πελάτης επιθυµεί να 
προχωρήσει άµεσα η υλοιποίηση. Ένα σύµφωνο αµοιβαίας 
κατανόησης θα υπογραφεί εντός των επόµενων εβδοµάδων. 
Πρέπει να ζητήσω κάποια προηγούµενη έγκριση;

  Ναι. Πριν την υπογραφή (δεσµευτικών ή όχι) εγγράφων τα 
οποία αφορούν σε κάποια νέα επιχειρηµατική ευκαιρία, πρέπει 
να ελέγξετε εάν η εξεταζόµενη χώρα υπόκειται σε εµπορικές 
κυρώσεις και να εξασφαλίσετε τις απαραίτητες εγκρίσεις.        

 ALSTOM 

14

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ∆ΕΙΤΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ ALSTOM LGL WMS 029,
ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. 
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ



Σύγκρουση συµφερόντων παρατη-
ρείται όταν ένα προσωπικό συµφέρον 
επηρεάζει τα νόµιµα επιχειρηµατικά 
συµφέροντα της Alstom. Σύγκρουση 
συµφερόντων µπορεί να υπάρξει εάν 
οι προσωπικές, κοινωνικές, οικονοµι-
κές ή πολιτικές δραστηριότητές σας (ή 
εκείνες των µελών της οικογένειάς 
σας ή των συγγενών σας) εµπλέκονται 
µε τις επαγγελµατικές ευθύνες σας 
στην Alstom. Εάν αντιµετωπίζετε µια 
κατάσταση που αφορά σε πραγµατική 
ή θεωρούµενη ως σύγκρουση συµφε-
ρόντων, πρέπει να την αποκαλύψετε 
στους διευθυντές σας.

Οι ακόλουθες καταστάσεις ενδέχεται 
να προκαλέσουν σύγκρουση συµφε-
ρόντων:

• Εξωτερική απασχόληση

• Εργασία ως ∆ιευθυντής ή Σύµβου-
λος

• Πραγµατοποίηση ή κατοχή οποιων-
δήποτε επενδύσεων σε υφιστάµενο 
ή δυνητικό προµηθευτή, πελάτη, 
ανταγωνιστή, εταιρεία συµβούλων ή 
σε οποιονδήποτε επιχειρηµατικό 
εταίρο της Alstom

   Ο αδελφός µου έχει συµφέροντα σε µια µικρή 
εταιρεία που είναι προµηθευτής της Alstom. ∆εν 
συζητάµε για επαγγελµατικά θέµατα και δεν έχω 
εµπλακεί ποτέ σε οποιαδήποτε απόφαση προκειµένου 
να χρησιµοποιηθεί ο συγκεκριµένος προµηθευτής. 
Πρέπει να αποκαλύψω τη συγκεκριµένη σχέση;

  Ναι, πρέπει. Είναι πιθανό η σχέση σας να δώσει την 
εντύπωση σύγκρουσης συµφερόντων. Οφείλετε να 
αποκαλύψετε τη σχέση αυτή στη ∆ιεύθυνση Ανθρώπι-
νου ∆υναµικού και στον ∆ιευθυντή σας και να συµπλη-
ρώσετε το απαραίτητο έντυπο  απορρήτου. Έστω κι αν 
κάτι δεν αποτελεί ευθεία σύγκρουση, ακόµη και η 
εντύπωση σύγκρουσης µπορεί να δηµιουργήσει 
προβλήµατα τόσο σε εσάς όσο και στην Alstom. 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
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ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ
∆ΕΙΤΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ ALSTOM
LGL WMS 015, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ
ΤΟΥΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. 
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ΣΥΓΚΡΟΥΣH
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

• Απευθείας επικοινωνία µε συνεργά-
τη της επιχείρησης, ο οποίος µπορεί 
να είναι πελάτης, προµηθευτής, 
συνεργάτης πωλήσεων ή οποιοδή-
ποτε άλλο τρίτο µέρος, εάν τα µέλη 
της οικογένειάς σας ή οι συγγενείς 
σας απασχολούνται από αυτό το 
τρίτο µέρος

• Πρόσληψη πρώην κυβερνητικών 
υπαλλήλων ή µελών της οικογέ-
νειάς τους

Για να αποφευχθεί η σύγκρουση 
συµφερόντων, οι εργαζόµενοι 
οφείλουν να χρησιµοποιούν την κοινή 
λογική και να ενεργούν κατάλληλα σε 
όλες τις καταστάσεις όπου θα µπορού-
σε να πληγεί η αντικειµενικότητα των 
επιχειρηµατικών αποφάσεων.



Στο πλαίσιο των επιχειρηµατικών 
σχέσεων, η ανταλλαγή απτών δώρων 
ή φιλοξενίας ενδέχεται να δηµιουργή-
σει φαινοµενική σύγκρουση συµφερό-
ντων και να επηρεάσει την ορθή 
επιχειρηµατική κρίση. Η Alstom 
διασφαλίζει ότι όλες οι επιχειρηµατικές 
αποφάσεις βασίζονται στην ανταγωνι-
στικότητα, την απόδοση και την 
ποιότητα των αγαθών και των υπηρε-
σιών που προσφέρουµε. Οποιοδήποτε 
δώρο ή παροχή φιλοξενίας δεν µπορεί 
να πραγµατοποιηθεί προκειµένου να 
αποκτηθεί κάποιο πλεονέκτηµα 
οποιουδήποτε είδους ή να επηρεαστεί 
το αποτέλεσµα µιας επιχειρηµατικής 
απόφασης κατά παράβαση του νόµου, 
των κανόνων του παραλήπτη, του 
Κώδικα ∆εοντολογίας ή της ισχύουσας 
εντολής της Alstom.

   Έλαβα ως δώρο από προµηθευτή ένα iPad, το οποίο 
είχαν προσωποποιήσει µε τα αρχικά µου. Ξέρω ότι δεν θα 
έπρεπε να το δεχτώ, όµως δεν θέλω να τους προσβάλω και 
αφού το έχουν ήδη χαράξει, µπορώ να το κρατήσω;

  Όχι. Επιστρέψτε ευγενικά το αντικείµενο στον προµηθευ-
τή και εξηγήστε την πολιτική της Alstom. Αν χρειάζεστε 
βοήθεια, µπορείτε να αποτανθείτε στη ∆ιεύθυνση ∆εοντολο-
γίας και Συµµόρφωσης/ στη Νοµική Υπηρεσία για να λάβετε 
υποστήριξη στη διαχείριση του συγκεκριµένου θέµατος.

   Όποτε ένα µεγάλο έργο φτάνει στην ολοκλήρωσή του, 
συνηθίζεται να δίνουµε στον πελάτη ένα δώρο, συνήθως ένα 
µοντέλο τρένου της Alstom. Τα µοντέλα τρένων έχουν 
αρκετά µεγάλη αξία, ωστόσο, εφόσον αυτή η κίνηση συνηθί-
ζεται, είναι απαραίτητο να προχωρήσουµε και φέτος στη 
διαδικασία έγκρισης; 

  Ναι, έστω κι αν έχει εγκριθεί στο παρελθόν, πράγµατι 
χρειάζεται να προχωρήσετε και πάλι στην απαιτούµενη 
διαδικασία έγκρισης. Η Alstom διαθέτει σαφή διαδικασία για 
την εξέταση και έγκριση δώρων και φιλοξενίας. Θα πρέπει 
να συµβουλευθείτε τη ∆ιεύθυνση ∆εοντολογίας και Συµµόρ-
φωσης/ τη Νοµική Υπηρεσία για περαιτέρω οδηγίες.      

   Μπορώ να προσφέρω σε κάποιον πελάτη της Alstom 
εισιτήρια για ένα πολιτιστικό γεγονός στο οποίο δεν µπορώ 
να παρευρεθώ;

  Για φιλοξενία αυτού του είδους, πρέπει να παρίσταται 
κάποιο άτοµο εκ µέρους της Alstom και να είναι σε θέση να 
πραγµατοποιήσει νόµιµη επιχειρηµατική επικοινωνία µε τον 
πελάτη ως µέρος της εξόδου. Επίσης, η ψυχαγωγία πρέπει 
να είναι σε λογικό πλαίσιο και να µην υπερβαίνει τα 
αποδεκτά χρηµατικά όρια που προβλέπονται στην Οδηγία 
της Alstom περί ∆ώρων και Φιλοξενίας.

Οποιοδήποτε δώρο ή παροχή 
φιλοξενίας πρέπει να συµµορφώνε-
ται αυστηρά µε τα αντίστοιχα χρηµατι-
κά όρια και τη διαδικασία προέγκρι-
σης, που περιλαµβάνονται στην 
Οδηγία της Alstom περί ∆ώρων και 
Φιλοξενίας. Όλα τα δώρα και η φιλοξε-
νία πρέπει να έχουν θεµιτό και νόµιµο 
επιχειρηµατικό σκοπό.

Απαγορεύεται στους υπαλλήλους της 
Alstom να προσφέρουν, να δέχονται 
ή να επιτρέπουν σε κάποιο µέλος της 
οικογένειας ή συγγενή τους να 
αποδεχτεί οποιοδήποτε είδος αξίας, 
και µεταξύ αυτών δώρα, ψυχαγωγία, 
εισιτήρια για εκδηλώσεις, διαµονή, 
εύνοια, υπηρεσίες, δάνεια, χρήση 
ιδιοκτησίας ή εξοπλισµού ή άλλες 
µορφές ειδικής µεταχείρισης, οι 
οποίες θα µπορούσαν να επηρεάσουν 
ανάρµοστα τις επιχειρηµατικές αποφά-
σεις.

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ,
∆ΕΙΤΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ ALSTOM
LGL WMS 010, ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ,
Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.
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∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ



Ως εισηγµένη στο χρηµατιστήριο 
εταιρεία, η Alstom οφείλει να 
παρέχει αληθείς και ακριβείς πληρο-
φορίες σχετικά µε όλα τα ζητήµατα 
λογιστικής και οικονοµικών καταστά-
σεων. Τυχόν παρατυπίες ενδέχεται να 
έχουν σοβαρές συνέπειες τόσο για την 
Εταιρεία όσο και για τους υπεύθυνους.

Η Alstom διαθέτει ένα πλαίσιο 
Εσωτερικού Ελέγχου προκειµένου 
να διασφαλίζει την ακεραιότητα των 
βιβλίων και των αρχείων της. Έχουµε 
καταρτίσει λεπτοµερείς διαδικασίες για 
τη διατήρηση της ακρίβειας και της 
αξιοπιστίας των λογιστικών εγγραφών, 
των χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων, 
καθώς επίσης τη συµµόρφωση µε 
τους εσωτερικούς κανόνες και 
διαδικασίες της Alstom, τους 
ισχύοντες νόµους, τους κανονισµούς 
και τις απαιτήσεις. Συµµορφωνόµαστε 
αυστηρά µε το Εγχειρίδιο Αναφορών & 
Λογιστικής της Alstom για τις σωστές 
πρακτικές λογιστικής και χρηµατοοι-
κονοµικών αναφορών. 

Η πρόληψη και ο εντοπισµός της 
απάτης αποτελεί θεµελιώδες µέρος 
της δέσµευσης της Alstom να τηρεί 
δεοντολογική σύννοµη συµπεριφορά. 
Ως απάτη χαρακτηρίζεται κάθε πράξη 
µε πρόθεση εξαπάτησης, κλοπής ή 
ψεύδους που αποβλέπει σε παράνοµο 
κέρδος. Η απάτη µπορεί να περιλαµβά-
νει ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: 
υποβολή ψευδών αναφορών 
δαπανών, πλαστογράφηση ή αλλοίωση 
επιταγών, κατάχρηση ή κακή χρήση 
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, 
διαχείριση ή εκτέλεση µη εγκεκριµέ-
νων συναλλαγών ή πληρωµών σε 
µετρητά, λανθασµένη διαχείριση 
µικροποσών ή λογιστική καταχώρηση 

   Είµαι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του 
προϋπολογισµού στο τµήµα µου. Μια συνάδελφος µε 
πλησίασε πρόσφατα, αναφέροντας ότι σε κάποιο έργο 
υπάρχει υπέρβαση κόστους  και ότι θα ήθελε να µεταφέ-
ρει µέρος των εξόδων στο επόµενο οικονοµικό έτος, 
οπότε και θα αποκατασταθεί ο προϋπολογισµός. Τελικά τα 
έξοδα θα παρουσιαστούν µε ακρίβεια, µπορώ λοιπόν 
απλώς να µεταθέσω τα κόστη στο επόµενο οικονοµικό 
έτος;

  Όχι. ∆εν πρέπει ποτέ να παρουσιάζετε τα έξοδα σε 
διαφορετικό χρόνο. Η λογιστική καταγραφή των εξόδων 
πρέπει πάντα να γίνεται έγκαιρα, µε ακρίβεια και εντός 
του οικονοµικού έτους στη διάρκεια του οποίου πραγµα-
τοποιήθηκαν. Η ανακριβής ή εσφαλµένη αναφορά µπορεί 
να έχει σοβαρές συνέπειες για την εταιρεία ή για την 
συγκεκριµένη υπάλληλο. 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
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ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ,
∆ΕΙΤΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ ALSTOM
SEC PRO 002, ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ • LGL PRO 002 ΑΝΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ • HRM POL 007
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ
ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ. 

ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ. 
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   Σε ένα επαγγελµατικό ταξίδι πριν από δυο µήνες 
ξέχασα να υποβάλω όλα τα έξοδα που έκανα στο πλαίσιο 
του ταξιδιού. Σκοπεύω να υποβάλω το εξοδολόγιο από 
ένα άλλο ταξίδι και σκεφτόµουν ότι θα µπορούσα απλώς 
να «προσαυξήσω» κάποια από τα νέα έξοδα για να 
αντισταθµίσω όσα παρέλειψα από το προηγούµενο 
εξοδολόγιο. Μοιάζει κάτι ασήµαντο, καθώς το σύνολο της 
αποζηµίωσης θα είναι το ίδιο. Είναι αποδεκτό να διαχειρι-
στώ τα έξοδά µου µε αυτόν τον τρόπο; 

  Όχι. Όταν υποβάλλετε εξοδολόγια πρέπει να αναφέρε-
τε όλα τα στοιχεία µε ακρίβεια και ειλικρίνεια. Η υποβολή 
ψευδούς εξοδολογίου αποτελεί απάτη και θα έχει ως 
αποτέλεσµα ανακριβή λογιστικά αρχεία, γεγονός που θα 
µπορούσε να επιφέρει ποινικές κυρώσεις για εσάς ή την 
εταιρεία. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

που δεν συµµορφώνεται µε τους 
λογιστικούς κανόνες της Alstom.

Όλοι οι υπάλληλοι έχουν την ευθύνη 
να διασφαλίζουν ότι όλα τα αρχεία, οι 
εκθέσεις ή οι πληροφορίες που 
παράγουν είναι ακριβείς, ειλικρινείς, 
δίκαιες και έγκαιρες. Τα εν λόγω 
αρχεία περιλαµβάνουν ενδεικτικά αλλά 
όχι περιοριστικά: οικονοµικές εκθέσεις 
σχετικές µε προβλέψεις, εκθέσεις 
ερευνών, πληροφορίες µάρκετινγκ, 
εκθέσεις πωλήσεων, φορολογικές 
δηλώσεις, αναφορές δαπανών, 
εκθέσεις περιθωρίων κέρδους, δελτία 
απασχόλησης, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές πληροφορίες και οποιαδή-
ποτε άλλα έγγραφα, τα οποία υποβάλ-
λονται σε κυβερνητικούς ή ρυθµιστι-
κούς φορείς. Όλα τα έγγραφα πρέπει 
να τυγχάνουν διαχείρισης, να αποθη-
κεύονται και να αρχειοθετούνται 
σύµφωνα µε την πολιτική Τήρησης 
Αρχείων της Alstom και τους κανόνες 
απορρήτου δεδοµένων. ∆εν πρέπει 
ποτέ να καταστρέφετε έγγραφα που 
ενδέχεται να σχετίζονται µε αστικές, 
ποινικές ή κανονιστικές διαφορές.
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ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ 

ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ



Η Alstom έχει δεσµευτεί να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. 
Εστιάζουµε στην αποτελεσµατικότητα, την ανάπτυξη, την καινοτοµία και τη 
βιωσιµότητα, προκειµένου να να έχουµε ηγετική θέση στο κλάδο µας.

Όσοι ασχολούνται µε διαπραγµάτευση συµβάσεων ή µε έργα πελατών 
οφείλουν να µεριµνούν ώστε οι δηλώσεις, οι επικοινωνίες και οι παρουσιά-
σεις που γίνονται προς τους πελάτες να είναι αληθείς και ακριβείς. Όλοι οι 
εργαζόµενοι έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τις ευαίσθητες και 
εµπιστευτικές πληροφορίες των πελατών και τα δεδοµένα αυτά πρέπει να 
αποκαλύπτονται µόνο σε εκείνα τα άτοµα που έχουν θεµιτή ανάγκη να 
γνωρίζουν και να κατέχουν τέτοιες πληροφορίες.

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
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ΠΕΛΑΤΕΣ



Η Alstom εκτιµά τις σχέσεις που 
διατηρούµε µε εξωτερικούς τρίτους, 
όπως προµηθευτές, αναδόχους και 
συµβούλους. Η αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών βασίζεται σε ουδέτερα και 
αντικειµενικά κριτήρια όπως η αξία, η 
τιµή, η ποιότητα, η απόδοση, η 
παράδοση, η βιωσιµότητα και η 
καταλληλότητα.

Οι σχέσεις αυτές διέπονται από 
διαδικασίες Πορισµού και Εφοδιαστι-
κής Αλυσίδας, οι οποίες έχουν 
σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζουν ότι 
όλοι οι προµηθευτές και οι ανάδοχοι 
αντιµετωπίζονται ισότιµα. Λαµβάνονται 
όλα τα µέτρα για την αποφυγή 
συγκρούσεων και της εντύπωσης 
µεροληψίας στην επιλογή και διαχείρι-
ση προµηθευτών και αναδόχων. 

   Αναζητάµε έναν νέο προµηθευτή εξοπλισµού ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών. Ένας από τους προµηθευτές που 
απάντησε στο αίτηµά µας προσφέρει ένα καλό προϊόν, αλλά σε 
υψηλότερη τιµή από ό,τι ορισµένοι άλλοι. Ένας άλλος προµη-
θευτής δεν προσφέρει την ίδια ποιότητα και εξυπηρέτηση, 
όµως είναι πολύ φθηνότερος. Μπορώ να πω στον πρώτο 
προµηθευτή ποια τιµή προσέφερε η δεύτερη εταιρεία σε µια 
προσπάθεια να τους πείσω να χαµηλώσουν την τιµή τους;  

  Όχι. Η κοινοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών µεταξύ 
προµηθευτών οι οποίοι είναι ανταγωνιστές είναι αντιδεοντο-
λογική και σε πολλές χώρες αποτελεί παράβαση του νόµου. 
Ωστόσο, µπορείτε να πείτε στον πρώτο προµηθευτή ότι 
έχετε βρει καλύτερες τιµές αλλού, χωρίς να αποκαλύψετε 
την τιµή ή την ταυτότητα του δεύτερου προµηθευτή. 

   Θέλουµε να συνεργαστούµε µε έναν προµηθευτή 
κατόπιν υπόδειξης του πελάτη. Μαθαίνουµε ότι ο συγκεκρι-
µένος προµηθευτής έχει καλή φήµη και έχει συνεργαστεί 
καλά µε τον πελάτη µας επί σειρά ετών. Για να εξοικονοµή-
σουµε χρόνο και να ικανοποιήσουµε τον πελάτη µας, 
θέλουµε να παρακάµψουµε τη συνήθη διαδικασία επιλογής 
προµηθευτών µας. Εφόσον ο πελάτης γνωρίζει και εµπιστεύ-
εται τη συγκεκριµένη εταιρεία, µπορούµε να προχωρήσουµε 
στη συνεργασία µαζί τους χωρίς να ακολουθήσουµε τη 
διαδικασία µας; 

  Όχι, δεν µπορούµε να προχωρήσουµε αν δεν ακολου-
θήσουµε προηγουµένως την υποχρεωτική διαδικασία της 
Αlstom για τον έλεγχο και την επιλογή όλων των προµη-
θευτών. 

Απαγορεύεται στους εργαζοµένους να 
αποδέχονται οποιοδήποτε είδος αξίας 
ως αντάλλαγµα για τη λήψη ευνοϊκής 
απόφασης για έναν συγκεκριµένο 
προµηθευτή ή ανάδοχο. Οι σχέσεις µε 
εξωτερικά τρίτα µέρη πρέπει να 
τυγχάνουν προσεκτικής διαχείρισης 
ώστε να µη δίνεται η εντύπωση της 
προκατειληµµένης λήψης αποφάσεων. 

Η Alstom απαιτεί από τους προµη-
θευτές και τους αναδόχους της να 
υπογράφουν τον Χάρτη ∆εοντολογίας 
και Βιώσιµης Ανάπτυξης και να 
συµµορφώνονται αυστηρά µε όλες τις 
ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις που 
σχετίζονται µε τις δραστηριότητές τους 
και το επιχειρηµατικό περιβάλλον.

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ,
∆ΕΙΤΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ALSTOM:
LGL WMS 016, ΠΡΟΛΗΨΗ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ • SCG WMS 011,
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
• SCG FRM 002, ΧΑΡΤΗΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• LGL WMS 014 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 
Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΙ



Σε ορισµένες περιπτώσεις, η 
Alstom προσλαµβάνει τρίτους 
εξωτερικούς συνεργάτες, επιθυµώ-
ντας τη βοήθειά τους σε δραστηριό-
τητες ανάπτυξης επιχειρήσεων, 
πωλήσεων ή µάρκετινγκ. Καλούµε 
αυτά τα τρίτα µέρη ως «Συνεργάτες 
Πωλήσεων». Οι εργασίες που 
εκτελούνται από αυτούς τους 
εξωτερικούς συνεργάτες ενδέχεται 
να περιλαµβάνουν την επαφή µε 
τους πιθανούς ή υπάρχοντες πελάτες 
της Alstom ή µε δηµόσιες ή ιδιωτικές 
αρχές.

∆ιαθέτουµε µια ιδιαίτερα αναλυτική 
και αυστηρή διαδικασία για τον 
έλεγχο, την έγκριση, την πρόσληψη, 
τη διαχείριση και την πληρωµή των 
συνεργατών πωλήσεων. Η Alstom 
απαιτεί από όλους τους συνεργάτες 

   Έχω µια πολύ πιεστική χρονική προθεσµία να ορίσω έναν 
συνεργάτη πωλήσεων ο οποίος θα µπορούσε να παίξει σηµαντικό ρόλο 
στη σύναψη µιας µεγάλης σύµβασης σε µια νέα αγορά. Είναι αποδεκτό 
να του δώσω την προφορική έγκριση να ξεκινήσει τις εργασίες και να 
ολοκληρώσω αργότερα τα απαραίτητα έγγραφα και ελέγχους; 
  Όχι. Ο έλεγχος δέουσας επιµέλειας, η εσωτερική διαδικασία 
έγκρισης και ένα τυποποιηµένο γραπτό συµφωνητικό πρέπει όλα να 
έχουν ολοκληρωθεί προηγουµένως. Οι έµπειροι και αξιόπιστοι 
σύµβουλοι ξέρουν ότι αυτές οι ενέργειες πρέπει να γίνονται πριν 
αρχίσουν επίσηµα οι εργασίες. 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

21

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ
∆ΕΙΤΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ ALSTOM
LGL WMS 020, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ,  Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ
ΤΟΥΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.
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   Ενδιαφερόµαστε για ένα έργο σε µια χώρα όπου επί του 
παρόντος δεν δραστηριοποιούµαστε. Θέλουµε να προσλάβουµε έναν 
συνεργάτη πωλήσεων, προκειµένου να µας βοηθήσει να µάθουµε 
περισσότερα για τις πιθανές ευκαιρίες και την τοπική διαδικασία 
προµηθειών. Ο συνεργάτης πωλήσεων είναι διατεθειµένος να 
εργαστεί αρχικά µε πολύ χαµηλή αµοιβή κι έπειτα να αµείβεται µε 
bonus όταν τελικά εξασφαλίσουµε µια σύµβαση. Επιτρέπεται µια 
τέτοια συνεννόηση για την πληρωµή;
  Όχι. Η αµοιβή ενός συνεργάτη πωλήσεων µε αµοιβή ή προµή-
θεια επί της επιτυχίας δεν επιτρέπεται από την πολιτική της Alstom. 
Αυτού του είδους οι συµφωνίες πληρωµής µπορούν να χρησιµοποι-
ηθούν ως µέσο δωροδοκίας µε σκοπό την εξασφάλιση έργων ή 
παράνοµου πλεονεκτήµατος.  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

πωλήσεων να συµµορφώνονται µε 
τις πολιτικές µας και µε όλους τους 
ισχύοντες νόµους και κανονισµούς 
που αφορούν στις δραστηριότητές 
τους. Εάν υποπτεύεστε ότι ένας 
συνεργάτης πωλήσεων παραβιάζει 
το νόµο ή οποιαδήποτε πολιτική της 
Alstom, οφείλετε να ενηµερώσετε 
τους αρµόδιους σε θέµατα ∆εοντο-
λογίας και Συµµόρφωσης.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Οι δηµόσιες συµβάσεις αφορούν 
στην αγορά αγαθών, υπηρεσιών και 
έργων από κρατικές επιχειρήσεις και 
δηµόσιους φορείς. Οι συµβάσεις µε 
κρατικούς ή δηµόσιους φορείς 
έχουν πολύ συγκεκριµένες απαιτή-
σεις και περίπλοκους κανόνες και 
διαδικασίες προµηθειών. Η Alstom 
συµµορφώνεται µε όλους τους 
νόµους και κανονισµούς που 
διέπουν τις δηµόσιες συµβάσεις.

Η Alstom απαγορεύει αυστηρά όλες 
τις µορφές δωροδοκίας και τυχόν 
παράνοµες ή αντιδεοντολογικές 
προσπάθειες ανάρµοστης άσκησης 
επιρροής σε δηµόσιους λειτουρ-
γούς. Συµµορφωνόµαστε µε όλους 
τους νόµους κατά της διαφθοράς και 
δεσµευόµαστε να εκτελούµε τις 
κρατικές συµβάσεις µε ακρίβεια, 
ειλικρίνεια και σύµφωνα µε όλες τις 
συµβατικές και νοµικές υποχρεώ-
σεις. Όταν έχουµε στην κατοχή µας 
διαβαθµισµένες κρατικές πληροφορί-

ες ή κρατικές πληροφορίες περιορι-
σµένης χρήσης, είναι σηµαντικό να 
ακολουθούµε αυστηρά τις διαδικασί-
ες ασφαλείας που ισχύουν για 
τέτοιου είδους πληροφορίες.

Καθώς οι κανόνες που σχετίζονται 
µε τις δηµόσιες συµβάσεις είναι 
περίπλοκοι και διαφέρουν από 
χώρα σε χώρα, οι εργαζόµενοι θα 
πρέπει να συµβουλεύονται τη 
Νοµική Υπηρεσία για διευκρινίσεις 
όπως απαιτείται.
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ΕΙΜΑΣΤΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ

ΠΟΛΙΤΕΣ

Η Alstom ενεργεί µε συνέπεια ως υπεύθυνος και ηθικός εταιρικός 
πολίτης απέναντι στους εργαζοµένους της, τους πελάτες της και άλλα 

ενδιαφερόµενα µέρη. Έχουµε ενσωµατώσει τις προτεραιότητές µας, οι 
οποίες αφορούν σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήµατα, σε 

ανθρώπινα δικαιώµατα και στους καταναλωτές, στον πυρήνα της 
στρατηγικής µας και στις επιχειρηµατικές δραστηριότητές µας. Όλοι οι 
εργαζόµενοι της Alstom έχουν συλλογική ευθύνη να συνεισφέρουν σε 

αυτούς τους στόχους µε τη δική τους συµπεριφορά.



Η Alstom έχει πλήρη επίγνωση των 
ευθυνών της απέναντι στο περιβάλλον. 
Συµβάλλουµε στην προστασία του περιβάλ-
λοντος µέσω των συστηµάτων, του εξοπλι-
σµού και των υπηρεσιών που διαθέτουµε. Οι 
βασικές δραστηριότητες της εταιρείας 
επικεντρώνονται στην παροχή τεχνολογιών 
και λύσεων για τη σηµαντική µείωση των 
εκποµπών, των αερίων του θερµοκηπίου και 
τον περιορισµό της χρήσης φυσικών πόρων 
εν ανεπαρκεία. Επικοινωνούµε σχετικές 
πληροφορίες που αφορούν στις περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις των προϊόντων µας σε 
εργαζοµένους, πελάτες και ενδιαφερόµενα 
µέρη.

Σχεδιάζουµε τις διαδικασίες παραγωγής, 
εγκατάστασης και λειτουργίας µε τρόπο 
που αποµακρύνει τα επικίνδυνα προϊόντα, 
ευνοεί τα υλικά που µπορούν να ανακυκλω-
θούν και καταναλώνει την ελάχιστη ποσότητα 

Η Alstom είναι αφοσιωµένη στις κοινότη-
τες όπου δραστηριοποιείται. Οι εργαζόµενοι 
ενθαρρύνονται να έχουν εθελοντική δράση 
και να διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στις 
τοπικές κοινότητες. Ωστόσο, κάθε συµµετοχή 
στην τοπική κοινότητα πρέπει να γίνεται στον 
προσωπικό σας χρόνο και εξ ονόµατός σας, 
φροντίζοντας να αποφύγετε τυχόν πραγµατι-
κές ή φαινοµενικές συγκρούσεις συµφερό-
ντων.

   Μεµονωµένα ως εργαζόµενος µπορώ πραγµατικά να συµβάλω 
στις επιπτώσεις που έχουµε στο περιβάλλον ως µεγάλος οργανισµός; 

  Ναι, µπορείτε. Όλες οι σχετικές υπηρεσίες έχουν ευθύνη να 
διασφαλίζουν ότι οι περιβαλλοντικές παράµετροι είναι ενσωµατω-
µένες στην καθηµερινή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συλλογικά 
µπορούµε να κάνουµε τη διαφορά. Υπάρχουν ορισµένα εύκολα 
πράγµατα που µπορούµε να κάνουµε, όπως να σβήνουµε τα φώτα, 
να τυπώνουµε µόνο ό,τι χρειαζόµαστε, να ανακυκλώνουµε το χαρτί 
και να αποφεύγουµε ή να περιορίζουµε τα επαγγελµατικά ταξίδια. 
Όλα αυτά µπορούν να έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον µας. 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ενέργειας. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των δραστηριοτήτων µας λαµβάνονται 
υπόψη σε όλες τις σηµαντικές αποφάσεις και 
παρακολουθούνται στενά σύµφωνα µε όλους 
τους εσωτερικούς κανόνες και τους 
σχετικούς νόµους και κανονισµούς.

Όλοι οι εργαζόµενοι της Alstom έχουν την 
ευθύνη να τηρήσουν τη δέσµευση της 
εταιρείας για προστασία του περιβάλλοντος 
µέσω των καθηµερινών δραστηριοτήτων 
τους στην εργασία.

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ, ∆ΕΙΤΕ 
ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ ALSTOM ALS POL 001, Η 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙ MNS POL 003, Η 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ, ∆ΕΙΤΕ 
ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ ALSTOM ALS POL 001, Η 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ, Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ή ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.



Η Alstom έχει γνώση των 
πολιτικών ζητηµάτων και αλλαγών 
που ενδέχεται να επηρεάσουν την 
επιχειρηµατική δράση µας, ωστόσο, 
δεν προβαίνουµε σε συνεισφορές 
στον χώρο της πολιτικής. Τέτοιου 
είδους συνεισφορές είναι οι πληρω-
µές που γίνονται σε ένα πολιτικό 
κόµµα, οργάνωση, έναν πολιτικό ή 
έναν υποψήφιο που διεκδικεί κάποιο 
αξίωµα. Μια πληρωµή µπορεί να 
αφορά σε οποιοδήποτε είδος αξίας 
συµπεριλαµβανοµένων αγαθών, 
υπηρεσιών, δώρων, δανείων, 
χρηµατοδότησης µιας πολιτικής 
συνάντησης ή εκδήλωσης, µιας 
διαφηµιστικής εκστρατείας ή 
οποιοδήποτε είδος αξίας προσφέρε-
ται σε έναν πολιτικό, πολιτικό κόµµα 
ή πολιτική οργάνωση, όπως η χρήση 
χώρου γραφείων της εταιρείας, 
εξοπλισµός ηλεκτρονικών υπολογι-
στών ή γραφική ύλη.

∆εν συνεισφέρουµε σε πολιτικά 
κόµµατα, πολιτικούς ή πολιτικές 
οργανώσεις. Η Alstom σέβεται τα 
δικαιώµατα των εργαζοµένων της 

Η Alstom συνεισφέρει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς που 
εξυπηρετούν τις κοινότητες όπου ζούµε και εργαζόµαστε. Αυτές 
οι συνεισφορές πρέπει να έχουν ενδεδειγµένο σκοπό και δεν 
πρέπει να δηµιουργούν πραγµατική ή θεωρούµενη ως (οιονεί) 
σύγκρουση συµφερόντων ή να αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
ανάρµοστου πλεονεκτήµατος. Όλες οι φιλανθρωπικές συνεισφο-
ρές πρέπει να λαµβάνουν προηγούµενη γραπτή έγκριση και να 
τεκµηριώνονται κατάλληλα σύµφωνα µε την πολιτική της Alstom.

   Κατανοώ ότι η Alstom δεν συνεισφέρει στην πολιτική ούτε 
έχει πολιτική δράση, ωστόσο µπορώ εγώ να συµµετέχω σε αυτές 
τις δράσεις ατοµικά;  

  Ναι, όλοι έχουµε το δικαίωµα να συµµετέχουµε ως άτοµα, 
αποτελεί ωστόσο δική σας ευθύνη να φροντίζετε ώστε να ασχολεί-
στε µε τις δραστηριότητες αυτές στον προσωπικό σας χρόνο, 
χωρίς να χρησιµοποιείτε πόρους ή εξοπλισµό της Alstom, καθώς 
και να αποσαφηνίζετε ότι πρόκειται για προσωπικές σας απόψεις 
και δραστηριότητες, και όχι της Alstom. 
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ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΗ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

ως ατόµων να συµµετέχουν στην 
πολιτική διαδικασία, ωστόσο, όλες 
αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να 
γίνονται σε προσωπικό επίπεδο, εξ 
ονόµατός σας, στον προσωπικό σας 
χρόνο, µε δικά σας έξοδα, και πρέπει 
να είναι σαφές ότι αυτές οι δραστηρι-
ότητες δεν διεξάγονται εκ µέρους 
της Alstom. Οποιεσδήποτε τοπικές 
πολιτικές δραστηριότητες πρέπει να 
ακολουθούν τους ισχύοντες νόµους 
και κανονισµούς.

Καθώς οι κανόνες είναι περίπλοκοι 
και διαφέρουν από χώρα σε χώρα, οι 
εργαζόµενοι θα πρέπει να συµβου-
λεύονται τους αρµόδιους για θέµατα 
∆εοντολογίας και Συµµόρφωσης ή 
τη Νοµική Υπηρεσία όπως απαιτείται. 

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ 
∆ΕΙΤΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ ALSTOM 
LGL WMS 011, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ∆ΕΙΤΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ ALSTOM 
LGL WMS 012, ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ 
ΤΟΥΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η Alstom υποστηρίζει µε χορηγίες δραστηριότητες που 
ευθυγραµµίζονται µε την επιχειρηµατική στρατηγική και τις 
αξίες µας. Τυχόν χορηγίες πρέπει να συµµορφώνονται µε τους 
ισχύοντες νόµους και κανονισµούς και δεν µπορούν να αποσκο-
πούν στην απόκτηση νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή 
στη διατήρηση υπαρχουσών δραστηριοτήτων. Όλες οι χορηγικές 
δράσεις πρέπει να λαµβάνουν προηγούµενη γραπτή έγκριση από 
το Τµήµα Επικοινωνίας και να τεκµηριώνονται κατάλληλα σύµφω-
να µε την πολιτική της Alstom.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ∆ΕΙΤΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ ALSTOM 
LGL WMS 013, ΧΟΡΗΓΙΕΣ, Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΣΕ 
ΘΕΜΑΤΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 



ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Alstom στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα
που προστατεύονται διεθνώς και προάγει τη δίκαιη και

µε σεβασµό µεταχείριση των ατόµων εντός της εταιρείας.  
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Η Alstom είναι αφοσιωµένη στην 
τήρηση όλων των νόµων που 
διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
και των δίκαιων εργασιακών 
πρακτικών. Ακολουθούµε τις 
Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωµέ-
νων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και 
τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και 
συµµορφωνόµαστε µε την ισχύουσα 
διεθνή νοµοθεσία για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα σε όλες τις περιοχές 
όπου δραστηριοποιούµαστε. Η 
Alstom υποστηρίζει την εξάλειψη 
κάθε µορφής παράνοµης, αναγκα-
στικής ή υποχρεωτικής εργασίας, 

Η Alstom σέβεται το δικαίωµα των εργαζοµένων της να συµµετέ-
χουν σε συνδικάτα και οργανώσεις εργαζοµένων. Αυτό περιλαµ-
βάνει το δικαίωµα συλλογικής οργάνωσης, συµµετοχής και 
διαπραγµάτευσης. Η Alstom σέβεται τον ρόλο και τις ευθύνες των 
κοινωνικών εταίρων και δεσµεύεται να επικοινωνεί και να διαπραγ-
µατεύεται ανοιχτά για την αντιµετώπιση ζητηµάτων συλλογικού 
ενδιαφέροντος, παρέχοντάς τους τα µέσα για την εκτέλεση της 
αποστολής τους, καθώς επίσης να µην παρεµποδίζει τον ρόλο τους.

   Πρόσφατα έµαθα πως ένας από τους προµηθευτές µας 
βρίσκεται στην επικαιρότητα λόγω φηµολογίας σχετικής µε παιδική 
εργασία. Ενδιαφέρεται η Alstom για τη συµπεριφορά ενός τρίτου, 
εξωτερικού συνεργάτη, ή µπορώ απλώς να παραβλέψω το 
γεγονός;  

  Η Alstom δεσµεύεται να σέβεται όλους τους νόµους που 
διέπουν την εργασία και τυχόν πρακτικές παράνοµης ή καταναγκα-
στικής εργασίας από προµηθευτές µας απαγορεύονται αυστηρά. 
Παρότι µπορεί να πρόκειται απλώς για φηµολογία, θα πρέπει να 
ενηµερώσετε σχετικά τη Νοµική Υπηρεσία/ ∆ιεύθυνση ∆εοντολο-
γίας & Συµµόρφωσης, ώστε να µπορέσουν να συλλεχθούν επιπλέ-
ον πληροφορίες για τις επιχειρηµατικές πρακτικές αυτού του 
συγκεκριµένου προµηθευτή. 
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ

συµπεριλαµβανοµένης της παιδικής 
εργασίας. Απαγορεύουµε αυστηρά 
την άσκηση παράνοµης, αναγκαστι-
κής ή υποχρεωτικής εργασίας από 
τους προµηθευτές και τους υπεργο-
λάβους µας.

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ 
∆ΕΙΤΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ ALSTOM 
SCG POL 001, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΥ 
ΠΟΡΙΣΜΟΥ.

Η Alstom προάγει ενεργά την ανάπτυξη όλων των εργαζοµένων. 
Ο ετήσιος Κύκλος ∆ιαχείρισης Ανθρώπων περιλαµβάνει την 
αλληλεπίδραση µεταξύ υπαλλήλων και διευθυντών για τον καθορι-
σµό των στόχων, την αξιολόγηση των επιτευγµάτων και τη συζήτη-
ση των αναγκών ανάπτυξης και των στόχων  στη σταδιοδροµία 
τους. Η Alstom υποστηρίζει την εσωτερική κινητικότητα σε όλα τα 
επίπεδα του οργανισµού.

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ.  



Η Alstom προσφέρει ίσες ευκαιρίες 
απασχόλησης σε όλους τους κατάλλη-
λους εργαζοµένους και υποψήφιους, 
ώστε να έχει ο καθένας την ευκαιρία να 
συνεισφέρει και να κατακτήσει την 
επιτυχία. Η πρόσληψη, η εκπαίδευση 
και η προσωπική ανάπτυξη ατόµων 
από διαφορετικά υπόβαθρα αποτελεί 
σηµαντικό πλεονέκτηµα για τον οργανι-
σµό. Η εταιρεία αναγνωρίζει και εκτιµά 
αυτές τις διαφορές δηµιουργώντας 
οµάδες που αντικατοπτρίζουν τις 
κοινότητες και τις αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιούµαστε.

Ο Χάρτης της ALSTOM για την 
Ποικιλοµορφία και την Συµπερίληψη 
παρέχει ένα κοινό πλαίσιο που εκτιµά, 
ενθαρρύνει, υποστηρίζει και ενσωµα-
τώνει ένα ποικιλόµορφο ανθρώπινο 
δυναµικό και έναν χώρο εργασίας 
χωρίς αποκλεισµούς για όλους τους 
εργαζοµένους της Alstom. Πιστεύουµε 
ότι ένα διαφορετικό και ποικιλόµορφο 
ανθρώπινο δυναµικό που δεν υπόκειται 
σε αποκλεισµούς αποτελεί µοχλό για τη 
λειτουργία µιας βιώσιµης και επιτυχη-
µένης επιχείρησης. Όλες οι αποφάσεις 
για την απασχόληση, συµπεριλαµβανο-
µένης της πρόσληψης, της αξιολόγησης 
της απόδοσης, της προαγωγής, της 

   Το τµήµα µου προσλαµβάνει αυτό το διάστηµα νέα 
µέλη για την οµάδα του. Άκουσα ότι ορισµένοι υποψήφιοι 
έχουν αποκλειστεί για λόγους που δεν συνδέονται µε τις 
απαιτήσεις της θέσης, οι οποίες περιγράφονται στην 
αγγελία εργασίας. Μπορώ να επισηµάνω το θέµα και να 
θέσω ερώτηµα για τον τρόπο λήψης των αποφάσεων 
επιλογής; 

  Ναι, µπορείτε και πρέπει να µιλήσετε. Μπορείτε να 
απευθυνθείτε στον ∆ιευθυντή που προσλαµβάνει και να 
αναφέρετε το θέµα ή να συζητήσετε απευθείας µε τη 
∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού. Έχετε υπόψη σας ότι 
µπορεί να υπάρχουν λόγοι ασφάλειας, σύγκρουσης 
συµφερόντων ή νοµικά ζητήµατα εξαιτίας των οποίων να 
µην είναι δυνατό να εξεταστούν ορισµένες υποψηφιότη-
τες. Η διασφάλιση ότι η Αlstom έχει δίκαιες πρακτικές 
προσλήψεων και ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς 
αποκλεισµούς αποτελεί σηµαντικό εταιρικό στόχο, στον 
οποίο µπορούµε όλοι να συνεισφέρουµε. 
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   Το τµήµα µας έχει έναν ∆ιευθυντή ο οποίος χάνει 
την ψυχραιµία του και µερικές φορές γίνεται σκληρός στις 
σχέσεις του µε τους εργαζοµένους. ∆εν είµαι βέβαιος αν 
θα έπρεπε να αναφέρω το γεγονός. Η εταιρεία θα 
αντιµετωπίσει αυτό το είδος συµπεριφοράς ή θα κάνει τα 
«στραβά µάτια»;

  Ναι, θα έπρεπε να εκφράσετε τον προβληµατισµό σας 
στη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού. Έχουµε όλοι την 
ευθύνη να συµπεριφερόµαστε µε επαγγελµατισµό και να 
αντιµετωπίζουµε ο ένας τον άλλον µε αξιοπρέπεια και 
σεβασµό.  

κατάρτισης, της αµοιβής και της 
ανάπτυξης, θα λαµβάνονται αποκλειστι-
κά βάσει αντικειµενικών παραγόντων, 
περιλαµβάνοντας την αξία, τα προσό-
ντα, την απόδοση και άλλες επαγγελµα-
τικές παραµέτρους. Η Alstom 
απαγορεύει όλες τις διακρίσεις σε 
σχέση µε την ηλικία, τη φυλή, το φύλο, 
την εθνική καταγωγή, την εθνικότητα, 
τη θρησκεία, την υγεία, την αναπηρία, 
την οικογενειακή κατάσταση, τον 
σεξουαλικό προσανατολισµό, τις 
πολιτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 
τη συµµετοχή σε συνδικαλιστικές 
οργανώσεις ή άλλα χαρακτηριστικά 
που προστατεύονται από τους 
ισχύοντες νόµους και κανονισµούς.

Η Alstom δεν ανέχεται καµία µορφή 
παρενόχλησης. Όλοι οι εργαζόµενοι 
έχουν την ευθύνη να επιδεικνύουν 
ορθή κρίση στις επαγγελµατικές και 
προσωπικές σχέσεις µε τους συναδέλ-
φους τους. Εάν παρατηρήσετε ή 
αντιµετωπίσετε οποιαδήποτε µορφή 
παρενόχλησης ή διάκρισης, µπορείτε 
να το αναφέρετε στον άµεσο προϊστά-
µενό σας ή στο τµήµα Ανθρώπινου 
∆υναµικού. ∆εν πρόκειται να υποστείτε 
καµία αρνητική συνέπεια για την 
κατάθεση καλόπιστης αναφοράς.

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΑΙ ΜΗ-∆ΙΑΚΡΙΣΗ 

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ 
∆ΕΙΤΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ ALSTOM HRM 
STD 102, ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ALSTOM ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ. 



Η υγεία και η ασφάλεια όλων των εργαζοµένων αποτελεί πρωταρχικήµέρι-
µνα της Alstom. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι 
εφαρµόζονται τα υψηλότερα πρότυπα µε σκοπό τη δηµιουργία ενός ασφαλούς 
χώρου εργασίας για όλους τους εργαζόµενους. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη 
λήψη µέτρων για την εξάλειψη των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια 
σε όλους τους χώρους και για τη µείωση του αριθµού των ατυχηµάτων στο 
µηδέν. Η επιδίωξη αυτή υποστηρίζεται από την εντατική εκπαίδευση όλων των 
υπαλλήλων και των διευθυντών και την υιοθέτηση µιας πολιτικής µηδενικής 
ανοχής σχετικά µε τις παρεκκλίσεις από τα συγκεκριµένα πρότυπα.

   Ένας εργαζόµενος στο εργοτάξιό µας είχε πρόσφατα 
ένα εργατικό ατύχηµα. ∆εν ήταν πολύ σοβαρό, οπότε ορισµέ-
νοι συνάδελφοι τον ενθάρρυναν να µην το αναφέρει  ώστε να 
µην επηρεαστεί αρνητικά ο στόχος για µηδενικά ατυχήµατα. 
Είναι αυτό σωστό; 

  Όχι, όλα τα ατυχήµατα που συνδέονται µε την εργασία 
πρέπει να αναφερθούν άµεσα στη διεύθυνση. Πρώτα, είναι 
σηµαντικό να λάβει  ο εργαζόµενος την κατάλληλη ιατρική 
φροντίδα κι έπειτα, πρέπει να ενηµερωθεί η διοίκηση ώστε να 
ενεργήσει προκειµένου να διασφαλιστεί η λήψη των κατάλλη-
λων µέτρων ασφαλείας.   
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ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ∆ΕΙΤΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ ALSTOM ALS POL 
003, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ALS PRO 007, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ALSTOM ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗ∆ΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ 
Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



   Η αδελφή µου ξεκινά τη δική της επιχείρηση και µου ζήτησε να της δώσω τα 
στοιχεία επικοινωνίας των συναδέλφων µου για τον επαγγελµατικό κατάλογο 
επαφών της. Πιστεύω ότι µπορεί να τους αρέσουν τα είδη που πουλάει, µπορώ να 
της δώσω τα ονόµατά τους και τη διεύθυνση αλληλογραφίας τους;

  Όχι. ∆εν µπορείτε να δώσετε αυτήν την πληροφορία. Η αδελφή σας θα πρέπει 
να βρει έναν άλλον τρόπο για να δηµιουργήσει τη δική της βάση πελατών. Τα 
ονόµατα και οι διευθύνσεις email των εργαζοµένων αποτελούν προσωπικά 
δεδοµένα και µπορούν να τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για νόµιµους 
επιχειρηµατικούς σκοπούς της Alstom.

Η Alstom λαµβάνει όλα τα απαραίτητα 
µέτρα ώστε να διασφαλίσει την ορθή 
διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων, 
σύµφωνα µε όλες τις οδηγίες της εταιρείας 
και τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς 
προστασίας δεδοµένων. Καµία προσωπική 
πληροφορία δεν θα κοινοποιηθεί σε τρίτους, 
εκτός εάν είναι απαραίτητο και επιτρέπεται 
από τον νόµο.

Η Alstom δεσµεύεται να παρέχει στους 
υπαλλήλους της το ασφαλέστερο δυνατόν 
περιβάλλον εργασίας. Εφαρµόζουµε τους 
ισχύοντες νόµους και κανονισµούς σχετικά 
µε την ασφάλεια σε όλες τις περιοχές όπου 
δραστηριοποιούµαστε.

Η Alstom εκδίδει τακτικές οδηγίες για να 
ενηµερώνει τους εργαζοµένους σχετικά µε 
τις τοπικές απειλές και τους ισχύοντες 
κανόνες. Ακολουθούµε διαδικασίες ώστε να 
µετριάζουµε τους κινδύνους για την 
ασφάλεια και να αντιδράσουµε σε περίπτωση 
συµβάντος στον τοµέα της ασφάλειας. Όλοι οι 
εργαζόµενοι έχουν την ευθύνη να παραµέ-
νουν ενήµεροι για τις τρέχουσες οδηγίες, να 
τις εφαρµόζουν και να αναφέρουν αµέσως 
στη διοίκηση τυχόν συµβάντα σχετικά µε την 
ασφάλεια.

   Στη διάρκεια µιας κλήσης στο Teams µε έναν προµηθευτή, ο συνάδελφός 
µου κατέγραψε τη συνοµιλία µε το κινητό του προκειµένου να συγκρατήσει όλες 
τις λεπτοµέρειες και να µην αναγκαστεί να κρατήσει πολλές χειρόγραφες σηµειώ-
σεις. ∆εν ενηµερώσαµε κανέναν για την κλήση που καταγράφηκε. Είναι αποδεκτό 
αυτό; 

  Όχι. Η ηχογράφηση κλήσεων ή συναντήσεων δεν επιτρέπεται και µπορεί να 
παραβιάζει τους κανονισµούς περί εµπιστευτικότητας δεδοµένων.  
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Κατά την εκτέλεση της εργασίας σας, ενδέχε-
ται να έχετε πρόσβαση στις προσωπικές 
πληροφορίες άλλων ατόµων. Η πρόσβαση σε 
αυτά τα δεδοµένα περιορίζεται σε εκείνους 
τους εργαζοµένους που έχουν θεµιτό λόγο 
να χειρίζονται αυτές τις πληροφορίες εκ 
µέρους της Alstom λόγω της φύσης και του 
αντικειµένου της θέσης και των εργασιακών 
ευθυνών τους ατοµικά. Κάθε εργαζόµενος 
έχει την ευθύνη να λαµβάνει µέτρα για την 
προστασία τυχόν προσωπικών πληροφοριών 
από λανθασµένη διαχείριση, κακή χρήση ή 
αποκάλυψη.

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ∆ΕΙΤΕ 
ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ ALSTOM ALS POL 005 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, SEC MNL 001 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ HRM POL 007 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κάθε εργαζόµενος της Alstom έχει την ευθύνη να προστατεύει την ιδιοκτησία και τα 
περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Πρόκειται για υλικά στοιχεία όπως εταιρικά 

κεφάλαια, προµήθειες, εφευρέσεις µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, πνευµατική ιδιοκτη-
σία, δίκτυα υπολογιστών και τηλεφώνων. Περιλαµβάνονται επίσης άυλα στοιχεία 
όπως ιδέες, έννοιες ή τεχνογνωσία τις οποίες οι εργαζόµενοι αναπτύσσουν ή στις 
οποίες έχουν πρόσβαση στο πλαίσιο της εργασίας τους για την Alstom. Επίσης, η 

ευθύνη για την προστασία περιουσιακών στοιχείων καλύπτει στοιχεία όπως λίστες 
πελατών και προµηθευτών και άλλα δεδοµένα της αγοράς



Τα περιουσιακά στοιχεία επικοινωνίας της Alstom περιλαµβάνουν όλο τον 
εξοπλισµό υπολογιστών, δίκτυα πληροφορικής, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφι-
κά, email, φωνητικό ταχυδροµείο, διαδίκτυο, γραµµές σταθερού τηλεφώνου, 
κινητά τηλέφωνα, έξυπνα κινητά τηλέφωνα και άλλα µέσα επικοινωνίας, τα 
οποία αποτελούν ιδιοκτησία της Alstom και προορίζονται κατά κύριο λόγο για 
επαγγελµατικούς σκοπούς. Σε  ό,τι αφορά προσωπικές συσκευές συνδεδεµέ-
νες µε τα Πληροφοριακά Συστήµατα της Alstom, η Alstom διατηρεί την 
κυριότητα των επαγγελµατικών δεδοµένων που βρίσκονται στην προσωπική 
συσκευή του χρήστη. Όταν ένας χρήστης αποχωρήσει από την Alstom, όλα τα 
επαγγελµατικά δεδοµένα θα διαγραφούν από τη συσκευή.

Η χρήση των µέσων επικοινωνίας βασίζεται στην αναγνώριση ότι η 
ιδιωτική και η επαγγελµατική ζωή είναι στενά συνδεδεµένες και ότι η σωστή 
ισορροπία µεταξύ των δύο είναι επωφελής για την Alstom και τους εργαζοµέ-
νους της. Εποµένως, επιτρέπεται η περιορισµένη προσωπική χρήση, η οποία 
ωστόσο οφείλει να περιορίζεται στο πλαίσιο του λογικού και του απαραίτητου 
υπό τις εκάστοτε περιστάσεις και δεν πρέπει να υπεισέρχεται στα επαγγελµατι-
κά σας καθήκοντα.

Τα κεφάλαια και τα περιουσιακά στοιχεία της Alstom δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για παράνοµους σκοπούς ή για σκοπούς 
που δεν σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Alstom. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείτε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για 
προσωπικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες ή προσωπικό κέρδος, ούτε επιτρέπεται να δίνετε την άδεια σε οποιοδήποτε άλλο 
άτοµο, το οποίο δεν εργάζεται ούτε είναι εξουσιοδοτηµένο από την Alstom να χρησιµοποιεί τα περιουσιακά µας στοιχεία. Η 
κατάχρηση ή η κλοπή περιουσιακών στοιχείων της Alstom αποτελεί παράβαση του νόµου που θα µπορούσε να οδηγήσει σε 
πειθαρχικές κυρώσεις και αστικές ή ποινικές διώξεις.
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ΧΡΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ



Στο συνηθισµένο πλαίσιο της εργασί-
ας σας ενδέχεται να έχετε πρόσβαση 
σε δεδοµένα εµπιστευτικά ή περιου-
σιακά, που σχετίζονται µε τις επιχει-
ρηµατικές δραστηριότητες της 
Alstom. Αυτά θα µπορούσαν να 
περιλαµβάνουν πληροφορίες που 
σχετίζονται µε εξωτερικά ενδιαφερό-
µενα µέρη, όπως πελάτες, προµηθευ-
τές ή άλλους επιχειρηµατικούς 
εταίρους. Παραδείγµατα εµπιστευτι-
κών πληροφοριών περιλαµβάνουν 
ενδεικτικά επιχειρηµατικά αποτελέ-
σµατα, προβλέψεις, οικονοµικά 
στοιχεία, πληροφορίες για το ανθρώ-
πινο δυναµικό και προσωπικά δεδοµέ-
να, πληροφορίες σχετικά µε εξαγορές, 
εκποιήσεις, παραγγελίες και νέα 
προϊόντα. Παραδείγµατα περιουσια-
κών πληροφοριών περιλαµβάνουν 
επιχειρηµατικές στρατηγικές, βελτιώ-
σεις προϊόντων, τεχνικές πληροφορί-
ες, συστήµατα, εµπορικά απόρρητα ή 
άλλη τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε ή 
αποκτήθηκε από την Alstom. Ο 
συγκεκριµένος τοµέας περιλαµβάνει 
επίσης θέµατα που καλύπτονται από 
συµφωνίες απορρήτου και µη αποκά-
λυψης.

Η πρόσβαση σε όλες αυτές τις 
πληροφορίες περιορίζεται στους 
υπαλλήλους των οποίων ο ρόλος 
απαιτεί συγκεκριµένα τη χρήση και τον 
χειρισµό αυτών των δεδοµένων. Όλες 

   Η δουλειά µου απαιτεί συχνά ταξίδια και µερικές φορές 
διαβάζω ευαίσθητα e-mail σε δηµόσιους χώρους, όπως 
αεροδρόµια ή σιδηροδροµικούς σταθµούς. Μπορώ να 
εργάζοµαι σε δηµόσιους χώρους, ενώ άλλοι µπορούν να δουν 
πάνω σε τι εργάζοµαι;   

  Επιτρέπεται να εργάζεστε σε δηµόσιους χώρους αρκεί να 
λαµβάνετε µέτρα ώστε να µην αφήνετε τις πληροφορίες 
εκτεθειµένες σε δηµόσια θέα. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει 
να είστε µε τις εµπιστευτικές και περιουσιακές πληροφορίες 
που αποτελούν ιδιοκτησία της Alstom. 

οι εµπιστευτικές και περιουσιακές 
πληροφορίες πρέπει να διαφυλάσσο-
νται και να χρησιµοποιούνται µόνο για 
εγκεκριµένους σκοπούς. Αυτές οι 
απαιτήσεις υπερβαίνουν τους όρους 
απασχόλησης.

Ενδέχεται να λάβετε αιτήµατα για 
εµπιστευτικές πληροφορίες ή 
πληρωµές χρηµάτων που φαίνονται 
ύποπτες. Πρέπει να είστε εξαιρετικά 
προσεκτικοί, καθώς αυτές οι κατηγο-
ρίες επικοινωνιών θα µπορούσαν να 
είναι παράνοµες προσπάθειες απόκτη-
σης πληροφοριών της Alstom µε 
σκοπό την απάτη ή τον εκβιασµό. Εάν 
δεν είστε βέβαιοι κατά πόσον µπορείτε 
να αποκαλύψετε µε ορθό τρόπο 
εµπιστευτικές πληροφορίες ή να 
ενεργήσετε σε σχέση µε πληροφορίες 
που έχετε στην κατοχή σας, παρακα-
λούµε να ζητήσετε καθοδήγηση από 
τον διευθυντή σας.

Π
Ρ

Α
Κ

Τ
ΙΚ

Ο
 Π

Α
Ρ

Α
∆

Ε
ΙΓ

Μ
Α

 ALSTOM 

32

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ 
∆ΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Ή  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ 
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ή ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ. 



Ως εισηγµένη εταιρεία, η Alstom υπόκειται 
σε νόµους και κανονισµούς περί κινητών 
αξιών σε διάφορες δικαιοδοσίες που 
ρυθµίζουν τη χρήση και την διάθεση πληρο-
φοριών στο κοινό.

Στο συνηθισµένο πλαίσιο της εργασίας σας, 
ενδέχεται να αποκτήσετε πρόσβαση σε 
ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονται 
άµεσα ή έµµεσα µε την Alstom και είναι 
πιθανό να επηρεάσουν σηµαντικά την τιµή 
των µετοχών της Alstom πριν δηµοσιευθούν 
οι συγκεκριµένες πληροφορίες: αυτό 
ονοµάζεται «εσωτερική πληροφόρηση». 
Οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες πρέπει 
να τηρούνται αυστηρά εµπιστευτικές έως 
ότου δηµοσιοποιηθούν από την Alstom.

Η εκµετάλλευση ή η προσπάθεια άµεσης ή 
έµµεσης εκµετάλλευσης εµπιστευτικών 
πληροφοριών για προσωπικό όφελος, η 
κοινοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλο 
πριν την επίσηµη κοινοποίησή τους 

Η πνευµατική ιδιοκτησία της Alstom 
αποτελεί πολύτιµο περιουσιακό στοιχείο της 
εταιρείας, το οποίο όλοι έχουµε καθήκον να 
διαφυλάσσουµε. Ενδεικτικά αλλά όχι περιορι-
στικά, αυτή περιλαµβάνει διπλώµατα ευρεσι-
τεχνίας, εφευρέσεις, σχέδια, εµπορικά 
σήµατα, εµπορικές επωνυµίες, επιχειρηµατι-
κές επωνυµίες, αξία επωνυµίας, τεχνογνωσία, 
εµπορικά απόρρητα και λογότυπα. Ανά πάσα 
στιγµή, οι εργαζόµενοι πρέπει να λαµβάνουν 
µέτρα για την προστασία της διανοητικής 
ιδιοκτησίας µας και να αποφεύγουν τις 
δηµόσιες συζητήσεις που αφορούν στις 
συγκεκριµένες ευαίσθητες πληροφορίες. Η 
Alstom φροντίζει ώστε να διασφαλίζουµε και 
να προστατεύουµε την διανοητική ιδιοκτησία 
άλλων µε τους οποίους συνεργαζόµαστε.

   Μόλις έµαθα ότι η Alstom πρόκειται να εξαγοράσει µια εταιρεία. Θα 
ήθελα να αγοράσω µετοχές της Alstom καθώς είναι πιθανό να αυξηθεί η αξία 
τους µόλις ανακοινωθεί η συµφωνία στο κοινό. Μπορώ να προχωρήσω στη 
συγκεκριµένη αγορά µετοχών;   

  Όχι. Ως εργαζόµενος της Alstom πιθανότατα θεωρείστε «κάτοχος εσωτερι-
κής πληροφόρησης» και κατά συνέπεια, δεν µπορείτε να αγοράσετε ούτε να 
πουλήσετε µετοχές στην Alstom ή στην εταιρεία στόχο, σε περίπτωση που η εν 
λόγω εταιρεία είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο µέχρι τη δηµοσιοποίηση της 
συµφωνίας.

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
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ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ

απαγορεύεται από την πολιτική της Alstom 
και παραβιάζει τη νοµοθεσία περί κινητών 
αξιών. Τέτοιες παραβιάσεις υπόκεινται σε 
αυστηρές κυρώσεις όπως πρόστιµα ή 
φυλάκιση.

Οι κανόνες που σχετίζονται µε την εσωτε-
ρική πληροφόρηση ισχύουν επίσης για 
πληροφορίες που µπορεί να µάθετε για 
άλλες εισηγµένες εταιρείες, συµπεριλαµβα-
νοµένων πελατών, προµηθευτών και 
επιχειρηµατικών εταίρων.

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ∆ΕΙΤΕ 
ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ ALSTOM IPD WMS 008, 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ALSTOM Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙ-
ΤΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ∆ΕΙΤΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ 
ALSTOM LGL WMS 008, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.



Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν σηµαντικό εργαλείο ώστε να 
µοιραζόµαστε πληροφορίες και να συµµετέχουµε στη δικτύωση µε τον 
κλάδο µας. Οι εργαζόµενοι της Alstom πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν 
µοιράζονται εταιρικές πληροφορίες χρησιµοποιώντας εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς διαύλους κοινωνικής δικτύωσης. ∆εν πρέπει να κοινοποιείτε 
πληροφορίες εµπιστευτικές, περιουσιακές, υβριστικές, προσβλητικές ή 
ταπεινωτικές για µεµονωµένους εργαζοµένους ή για την Alstom ως οργανι-
σµό. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε όλους τους κανόνες και τους κανονι-
σµούς περί προστασίας δεδοµένων όταν δηµοσιοποιείτε φωτογραφίες 
ατόµων ή οµάδων. 

Η Alstom διαχειρίζεται όλες τις χρηµατοοικονοµικές και επιχειρηµατικές 
πληροφορίες πολύ προσεκτικά και µεριµνά ιδιαίτερα όταν ανακοινώνει 
πληροφορίες στο κοινό. Για το λόγο αυτό, το τµήµα Επενδυτικών Σχέσεων 
είναι υπεύθυνο για το σύνολο της επικοινωνίας µε αναλυτές και επενδυτές. 
Εάν λάβετε κάποιο ερώτηµα από αναλυτή ή επενδυτή, παρακαλείστε να 
ενηµερώσετε το Τµήµα Επενδυτικών Σχέσεων που θα χειριστεί το θέµα.

Ουδείς εργαζόµενος της Alstom δύναται να συµµετάσχει σε εκδηλώσεις ή 
συναντήσεις στις οποίες συµµετέχουν επενδυτές, εκτός εάν υπάρχει ρητή 
άδεια από το Τµήµα Επενδυτικών Σχέσεων.
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ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ∆ΕΙΤΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ ALSTOM
COM WMS 013, ΧΡΗΣΗ ∆ΙΑΥΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ.

   Εργάζοµαι στη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού και 
επικοινώνησε µαζί µου µια εταιρεία προσλήψεων στο LinkedIn, 
λέγοντας ότι είδαν µια αγγελία για ένα νέο έργο πάνω στο οποίο 
εργαζόµαστε, το οποίο θα µας υποχρεώσει να αυξήσουµε το 
προσωπικό. Μπορώ να µιλήσω µε τη συγκεκριµένη εταιρεία 
προσλήψεων και να κοινοποιήσω πληροφορίες για το έργο και τις 
µελλοντικές ανάγκες µας σε ανθρώπινους πόρους;

  Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στη συγκεκριµένη περίπτωση. 
Αν και µπορεί να µοιάζει µε αθώο αίτηµα, δεν µπορείτε να 
κοινοποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία που θα µπορούσε να 
θεωρηθεί ευαίσθητη ή ιδιοκτησία της Αlstom. Ζητήστε καθοδή-
γηση από το τµήµα Επικοινωνίας πριν κοινοποιήσετε οποιαδήπο-
τε πληροφορία για τα έργα της Alstom.
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ΧΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
‘Η / ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ

Όλες οι εξωτερικές επικοινωνίες µε τα ΜΜΕ θα µπορούσαν να επηρεά-
σουν την εικόνα ή τη φήµη της Alstom και πρέπει να εξετάζονται και να 
ελέγχονται προσεκτικά. Για τον λόγο αυτό, το Τµήµα Επικοινωνίας της 
Alstom διαχειρίζεται ενεργά τις επικοινωνίες µε πελάτες, διαµορφωτές 
κοινής γνώµης, αναλυτές, επενδυτές, το κοινό και άλλα εξωτερικά ενδιαφε-
ρόµενα µέρη.

Το Τµήµα Επικοινωνίας πρέπει να συντονίζει και να διαχειρίζεται όλες τις 
δηλώσεις στα ΜΜΕ ή τις απαντήσεις σε ερωτήµατα από τα Μέσα. Εάν 
εκπροσωπείτε την Alstom εκτός εταιρείας, πρέπει να ζητήσετε προηγούµενη 
έγκριση από το Τµήµα Επικοινωνίας πριν κοινοποιήσετε οποιαδήποτε 
πληροφορία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ
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