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Αγαπητές και αγαπητοί Συνεργάτες !

Το κύρος της εταιρείας HOCHTIEF έχει για μας τη μέγιστη αξία και πρέπει να διατηρηθεί και να προστατευτεί. Η παράδοσή μας είναι να συνδυάζουμε επιχειρηματική
δραστηριότητα με ηθικές αρχές. Αυτός ο προσανατολισμός αποτελεί μία από τις φέρουσες κολώνες της μακροπρόθεσμης επιτυχίας μας. Όλοι μας φροντίζουμε με τη
συμπεριφορά μας και σε αρμονία με τις βασικές μας αρχές ώστε η εταιρεία HOCHTIEF
να είναι επιτυχής στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και να απολαμβάνει εξαιρετική
φήμη.
Ως παγκόσμιος κατασκευαστικός όμιλος η HOCHTIEF υπόκειται σε νομικούς κανονισμούς, οι οποίοι διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Δεσμευτική είναι για εμάς επιπλέον
η τήρηση διεθνών συμφωνιών, όπως περί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
περί καταπολέμησης της διαφθοράς και περί αειφόρου. Από τους κανόνες αυτούς
αντλήσαμε τους δικούς μας κανόνες συμπεριφοράς, τους οποίους συμπεριλάβαμε
συνοπτικά στον παρόντα κώδικα συμπεριφοράς της HOCHTIEF.
Κάθε διευθυντικό στέλεχος και κάθε συνεργάτης φέρει την ευθύνη ώστε η συμπεριφορά του να ανταποκρίνεται στις βασικές αρχές, οι οποίες έχουν καθοριστεί δεσμευτικά
στον παρόντα κώδικα συμπεριφορά της HOCHTIEF. Ο παρών κώδικας συμπεριφοράς της HOCHTIEF αποτελεί καθοδηγητή και οδηγό. Παρέχει πληροφορίες σχετικά
με τον τρόπο συμπεριφοράς μας στην επαγγελματική μας καθημερινότητα. Και εδώ
ισχύει: Δεν αξίζει καμμία συναλλαγή, η οποία κλονίζει την εμπιστοσύνη έναντι της
HOCHTIEF και θέτει σε κίνδυνο την καλή μας φήμη.
Από τους συνεργάτες όλων των εταιρειών της HOCHTIEF απαιτούμε να τηρούν τους
νόμους και τους κανόνες και να ενεργούν σύμφωνα με τις βασικές μας αρχές.
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Παράλληλα το τμήμα Συμμόρφωσης (Compliance-Organisation) της HOCHTIEF
παρέχει σε όλους τους συνεργάτες υποστήριξη και τους συμβουλεύει. Εκμεταλλευτείτε
τη βοήθεια που σας προσφέρει το τμήμα Συμμόρφωσης ( Compliance-Organisation).
Παραβιάσεις του κώδικα συμπεριφοράς της HOCHTIEF δεν μπορούμε ούτε και
έχουμε την πρόθεση να ανεχθούμε.
„Είμαστε πεπεισμένοι ότι ηθικές και οικονομικές αξίες αλληλοεξαρτώνται και ότι ο
επαγγελματικός κόσμος πρέπει να προσπαθεί να ενεργεί με σωφροσύνη και εντός
των πλαισίων των τεθειμένων προτύπων.“ Και αυτή είναι η θέση η αναφερόμενη
στον κώδικα συμπεριφοράς της HOCHTIEF t, την οποία θέλουμε να γεμίσουμε με
ζωή. Είμαστε σίγουροι ότι κάθε συνεργάτης ανταποκρίνεται στην εμπιστοσύνη, την
οποία απολαμβάνει από την επιχείρησή μας. Και θα θέλαμε ο καθένας από σας να
ανταποκρίνεται στις τεθειμένες από μας αξιώσεις.
Δικός σας,

Marcelino Fernández Verdes
Γενικός Διευθυντής της
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
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Βασικές αρχές
Επαγγελματική ηθική και ακεραιότητα διασφαλίζουν την αξιοπιστία μας. Είναι αυτονόητο ότι όλοι οι συνεργάτες στις διάφορες εταιρείες του ομίλου τηρούν τους νόμους
και τους κανόνες των κρατών όπου εργάζονται και ότι εκπληρώνουν με αξιοπιστία τα
καθήκοντά τους. Πρέπει να αποδεικνύουν σε όλους τους τομείς της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας ειλικρίνεια και τιμιότητα. Το ίδιο απαιτούμε και από τους συμβαλλόμενους εταίρους μας. Σε περίπτωση που σε μία χώρα όπου δραστηριοποιείται
η HOCHTIEF επικρατούν έθιμα, νομικοί κανονισμοί ή άλλοι κανόνες, οι οποίοι διαφέρουν από τους κανονισμούς του κώδικα συμπεριφοράς, τότε πρέπει να εφαρμόζονται πάντα οι αυστηρότεροι κανονισμοί.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι ηθικές και οικονομικές αξίες αλληλοεξαρτώνται και ότι ο
επαγγελματικός κόσμος πρέπει να προσπαθεί να ενεργεί με σωφροσύνη και εντός
των πλαισίων των τεθειμένων προτύπων.
Οι βασικές μας αρχές:
• Αυστηρή τήρηση τοπικών και διεθνών νόμων και κανονισμών.
• Ανά πάσα στιγμή τίμια αντιμετώπιση εταίρων, προμηθευτών, πελατών, συνεργατών
και συναδέλφων.
• Το τμήμα Συμμόρφωσης (Compliance) είναι στη διάθεση των συνεργατών προληπτικά/συμβουλευτικά.
• Οι συνεργάτες εκπαιδεύονται συνεχώς από το τμήμα Συμμόρφωσης (Compliance),
ώστε να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να αντιμετωπίζουν ηθικά
ζητήματα.
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• Οι συνεργάτες οφείλουν να αναφέρουν παραβάσεις των ηθικών οδηγιών και βασικών
αρχών. Πρώτος συνομιλητής είναι βασικά ο άμεσος προϊστάμενος. Εάν ο συνεργάτης
δεν επιθυμεί να απευθυνθεί στον άμεσο προϊστάμενό του, μπορεί να τηλεφωνήσει
την εσωτερική ή εξωτερική γραμμή βοήθειας της HOCHTIEF.

Εσωτερική γραμμή βοήθειας
Τηλέφωνο: +49 201 824-2222
Εξωτερική γραμμή βοήθειας
Τηλέφωνο: 0800 8862525 (κλήσεις από Γερμανία, ατελώς)
Τηλέφωνο: +49 30 88625254 (κλήσεις εξωτερικού)
Εναλλακτικά έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί μέσω E-Mail στο τμήμα Συμμόρφωσης (Compliance). Με το έντυπο επικοινωνίας στο HOCHTIEF-Intranet Indoor
αυτό μπορεί να γίνει και ανώνυμα.
Διεύθυνση E-Mail
compliance@hochtief.de
• Εφόσον συνεργάτες υποθέτουν ότι έχει διαπραχτεί αξιόποινη πράξη, ο εκάστοτε
συνεργάτης είναι υποχρεωμένος να πληροφορήσει αμέσως το τμήμα ελέγχου του
ομίλου, εφόσον δεν έχει μεταβιβάσει ήδη την πληροφορία μέσω της τηλεφωνικής
γραμμής βοήθειας ή δεν την έχει αναφέρει στον προϊστάμενό του ή στον αρμόδιο
εντεταλμένο του τμήματος Συμμόρφωσης (Compliance).
• Κανένας από τους συνεργάτες δεν επιτρέπεται να έχει μειονεκτήματα μέσα στην
επιχείρηση εξαιτίας της τήρησης του νόμου και των προτύπων αυτών των οδηγιών
συμπεριφοράς.
Το τμήμα Συμμόρφωσης (Compliance) συγκεντρώνει τις αναφορές, τις οποίες εξετάζει
προσεκτικά. Όλες οι αναφορές αντιμετωπίζονται με αυστηρή εχεμύθεια, εφόσον για
νομικούς λόγους δεν επιβάλλεται άλλο είδος προσέγγισης.
Ο Όμιλος HOCHTIEF προωθεί και υποστηρίζει τη διάδοση των βασικών αρχών προς
πρόληψη διαφθοράς, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC), το Transparency International, το „Partnering Against Corruption Initiative“
(PACI) του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ και την Ομοσπονδιακή Ένωση Διαχείρισης
Υλικού, Αγοράς και Υλικοτεχνικής(BME).
Η εταιρεία HOCHTIEF έχει αναλάβει δεσμευτική υποχρέωση έναντι των δέκα αρχών
αειφόρας οικονομίας του UN Global Compact και των βασικών προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) και προωθεί την εφαρμογή τους σε ολόκληρο τον
όμιλο.
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Σύγκρουση συμφερόντων και δωροληψία
Η HOCHTIEF απαιτεί από τους συνεργάτες της πίστηέναντι της επιχείρησης.
Όλοι οι συνεργάτες πρέπει να αποφεύγουν καταστάσεις, στις οποίες συγκρούονται
τα προσωπικά ή οικονομικά τους συμφέροντα με αυτά του Ομίλου HOCHTIEF.
Ιδιαίτερα απαγορεύεται η συμμετοχή σε επιχειρήσεις ανταγωνιστών, προμηθευτών ή
πελατών, όπως επίσης και η διατήρηση επαγγελματικών σχέσεων με αυτούς σε
ιδιωτικό περιβάλλον, εφόσον αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων.
Μία τέτοια σύγκρουση συντρέχει πάντα, όταν η εν λόγω συμμετοχή, δεδομένου του
είδους και του εύρους της, είναι ικανή να επηρεάσει την άσκηση της δραστηριότητας
στην HOCHTIEF σε οποιαδήποτε μορφή.*
Κανένας συνεργάτης δεν επιτρέπεται να δέχεται ωφελήματα – σε οποιαδήποτε μορφή,
ιδιαίτερα προσωπικά δώρα** ή ωφελήματα απορρέοντα από επαγγελματικές
σχέσεις της HOCHTIEF*** –, τα οποία κατόπιν λογικής θεώρησης μπορεί να θεωρηθεί ότι ενδέχεται να επηρεάσουν επαγγελματικές αποφάσεις ή συναλλαγές. Προσκλήσεις πρέπει να παραμένουν εντός των ορίων της συνήθους επαγγελματικής
φιλοξενίας.

*Με τον όρο συμμετοχή εννοείται πρωταρχικά κάθε οικονομική δραστηριότητα σε ανταγωνιστές, προμηθευτές ή
πελάτες. Εκτός αυτού εδώ συγκαταλέγονται και όλες οι περιπτώσεις μιας ουσιώδους
συνεργασίας, όπως, για παράδειγμα, η ανάληψη εντολής,
συμβουλευτικών συμβάσεων
ή παρόμοιων εντολών.
**Μικρότερα δώρα αξίας έως
και 50 ευρώ δεν υπολογίζονται,
εδώ θα πρέπει να τηρούνται
ενδεχόμενες εθνικές φορολογικές διατάξεις. Η αποδοχή
χρημάτων απαγορεύεται γενικά.
***Για παράδειγμα, ενδείκνυται
αποχή από ιδιωτική ανάθεση
εντολής σε άτομα και επιχειρήσεις που διατηρούν ταυτόχρονα
επαγγελματικές σχέσεις με την
HOCHTIEF, εφόσον αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε παράνομο όφελος για το συνεργάτη
ή/και σε βλάβη της HOCHTIEF.
Σε κάθε περίπτωση μία τέτοια
ανάθεση εντολής πρέπει να
συμφωνηθεί προηγουμένως
με τον αρμόδιο εντεταλμένο
του τμήματος Συμμόρφωσης
(Compliance).
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Δωροδοκία και διαφθορά

*Οι ρυθμίσεις της „Οδηγίας
περί εκτέλεσης και συμμετοχής σε εκδήλωση πελατών“
πρέπει να τηρούνται (διαθέσιμη στο Indoor).
**Ακόμα και μεμονωμένες παραβάσεις της απαγόρευσης
διαφθοράς ενδέχεται να είναι
κατάλληλες να θέσουν σε κίνδυνο την HOCHTIEF (απαγόρευση συμμετοχής σε διαγωνισμούς, μείωση της αξίας της
μετοχής, απώλεια εμπιστοσύνης κ.λπ.).
***Οιρυθμίσεις της „Οδηγίας
περί συμβούλων“ πρέπει να
τηρούνται (διαθέσιμη στο
Indoor).
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Σε σχέση με επαγγελματικές δραστηριότητες κάθε είδους δεν επιτρέπεται κανένας
συνεργάτης να παραχωρεί παράνομα οφέλη σε εταίρους, σε συνεργάτες αυτών ή σε
άλλους τρίτους ούτε να αποπειράται την παραχώρηση τέτοιων οφελών.* Τέτοια
παράνομη παραχώρηση συντρέχει ιδιαίτερα εάν το είδος και το εύρος του οφέλους
είναι κατάλληλα να επηρεάσουν παράνομα ενέργειες και αποφάσεις του παραλήπτη.**
Ιδιαίτερη διακριτικότητα επιβάλλεται σε σχέση με δημόσιους υπάλληλους και υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται η
συμβουλή του αρμόδιου εντεταλμένου του τμήματος Συμμόρφωσης (Compliance).
Τρίτα άτομα (για παράδειγμα σύμβουλοι, μεσίτες, αντιπρόσωποι ή άλλοι μεσολαβητές)
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη αυτών των κανονισμών.***
Παραβάσεις τιμωρούνται κατά κανόνα με την καταγγελία της εργασιακής σχέσης.

Τήρηση κανόνων περί περιορισμών
του ανταγωνισμού
Η HOCHTIEF θεωρεί ως υποχρέωσή της να προωθεί τον τίμιο και ανοιχτό ανταγωνισμό στις παγκόσμιες αγορές. Οι εταιρείες μας και οι συνεργάτες μας δεν επιτρέπεται
να εφαρμόζουν παράνομες ή/και ποινικά αξιόποινες πρακτικές, όπως για παράδειγμα
παράνομες συμφωνίες σε σχέση με την υποβολή προσφορών, οι οποίες αποκλείουν,
περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό.
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Δωρεές και χορηγίες
Οι επιχειρηματικές μονάδες και οι εταιρείες HOCHTIEF δεν παρέχουν άμεσες ή
έμμεσες δωρεές σε πολιτικές οργανώσεις, κόμματα ή μεμονωμένους πολιτικούς.
Κάθε εξαίρεση αυτού του κανόνα πρέπει να διασαφηνίζεται εκ των προτέρων με τον
Chief Compliance Officer της HOCHTIEF Aktiengesellschaft.

*Περισσότερα σχετικά με χορηγίες και δωρεές έχουν καθοριστεί στον δεσμευτικό Κανονισμό περί δωρεών και χορηγιών
(διαθέσιμος στο Indoor).
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Χορηγία και δωρεές προς όφελος άλλων, όχι πολιτικών παραληπτών, δεν επιτρέπεται
να χρησιμοποιούνται για παράκαμψη των κανόνων του παρόντος κώδικα συμπεριφοράς.*

Κανόνες περί εμπιστευτικής
πληροφόρησης
Όλοι οι συνεργάτες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες περί εμπιστευτικής
πληροφόρησης του γερμανικού νόμου περί αγοραπωλησίας κινητών αξιών, για παράδειγμα την απαγόρευση πράξεων προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, ή τους κανόνες περί εμπιστευτικής πληροφόρησης άλλων εφαρμοστέων
εθνικών νόμων. Ιδιαίτερα απαγορεύεται η χρήση ή η αναρμόδια διάδοση πληροφοριών
που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και αφορούν την τιμή χρηματοπιστωτικών μέσων.
Εκτός αυτού, απαγορεύεται και η γνωστοποίηση μη δημοσίων πληροφοριών περί
άλλων επιχειρήσεων και ατόμων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν οι σχετικές πληροφορίες
ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντική επιρροή επενδυτικών αποφάσεων τρίτων.

Χειρισμός εσωτερικών πληροφοριών
Όλοι οι συνεργάτες υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ταχεία και απροβλημάτιστη ανταλλαγή πληροφοριών εντός την επιχείρησης. Δεν επιτρέπεται παρανόμως
να παρακρατούνται, αλλοιώνονται ούτε να μεταβιβάζονται επιλεκτικά πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητές μας. Οι πληροφορίες πρέπει να μεταβιβάζονται
σωστά και πλήρως σε άλλους τομείς, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου
άλλα συμφέροντα έχουν προτεραιότητα (για παράδειγμα τήρηση απορρήτου).
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Εμπιστευτικότητα
Τα επιχειρησιακά και επαγγελματικά μυστικά πρέπει να χειρίζονται με εμπιστευτικότητα.
Αυτό ισχύει επίσης και για κάθε άλλη πληροφορία, για τη διατήρηση του απορρήτου
της οποίας έχουν συμφέρον η HOCHTIEF, οι συμβαλλόμενοι εταίροι και οι πελάτες
της. Τέτοιες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να διαδίδονται σε αναρμόδιους χωρίς
σχετική άδεια . Αυτή η υποχρέωση συνεχίζει να υφίσταται και μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης.

Προστασία δεδομένων
Κάθε συνεργάτης πρέπει να τηρεί τις ισχύουσες βασικές αρχές της HOCHTIEF για
την προστασία των δεδομένων των απασχολούμενων, των πελατών και των επενδυτών. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να εφαρμόζεται η
δέουσα επιμέλεια στα πλαίσια του παραχωρηθέντος καθήκοντος. Σε περίπτωση
διαπίστωσης σχετικών παρατυπιών, αυτές πρέπει να αναφέρονται αμέσως στον
προϊστάμενο ή στον αρμόδιο εντεταλμένο προστασίας δεδομένων.
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Τεκμηρίωση συναλλαγών
Όλες οι συναλλαγές πρέπει να τεκμηριώνονται πλήρως και δεόντως σε συμφωνία με
τους ισχύοντες νομικούς και πρόσθετους εσωτερικούς κανονισμούς της HOCHTIEF.

Χειρισμός ιδιοκτησίας και περιουσίας
της επιχείρησης
Όλοι οι συνεργάτες έχουν το καθήκον να χειρίζονται την ιδιοκτησία και την περιουσία
της επιχείρησης με καταλληλότητα, οικονομία και οπωσδήποτε με υπευθυνότητα.
Δεν επιτρέπεται κανένας συνεργάτης να εκμεταλλεύεται ιδιωτικά με παράνομο τρόπο οικονομικά αγαθά ή υπηρεσίες της επιχείρησης.
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Σεβασμός στην αξιοπρέπεια του
ανθρώπου
Η HOCHTIEF σέβεται την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και υποστηρίζει την τήρηση
και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάθε συνεργάτης υποχρεούται
να φροντίζει για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Αποποίηση παιδικής εργασίας
Η HOCHTIEF δεν ανέχεται την παιδική εργασία, όπως, επίσης, και κάθε είδους εκμετάλλευση παιδιών και εφήβων. Η ελάχιστη ηλικία για την επιτρεπτή απασχόληση
δεν επιτρέπεται να είναι κάτω από την ηλικία κατά την οποία λήγει η υποχρεωτική
σχολική παιδεία, και σε καμία περίπτωση κάτω των 15 ετών.
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Αποποίηση καταναγκαστικής εργασίας
Η HOCHTIEF αποποιείται όλες τις μορφές καταναγκαστικής εργασίας. Κανένας
συνεργάτης δεν επιτρέπεται να εξαναγκάζεται άμεσα ή έμμεσα με βία ή/και με εκφοβισμό να αναλαμβάνει εργασία. Οι συνεργάτες επιτρέπεται να απασχολούνται μόνο
εφόσον έχουν εθελοντικά θέσει τους εαυτούς τους διαθέσιμουςε προς απασχόληση.

Ισότητα ευκαιριών και απαγόρευση
διακρίσεων
Η ποικιλομορφία των συνεργατών προσφέρει υψηλό δυναμικό. Για το λόγο αυτό η
HOCHTIEF απασχολεί από πεποίθηση συνεργάτες με διαφορετική προέλευση και
πείρα. Όλοι οι συνεργάτες καλούνται όπως δημιουργήσουν μία ατμόσφαιρα αμοιβαίου
σεβασμού και όπως αντιτάσσονται αποφασιστικά κατά διακρίσεων εξαιτίας φυλής
ή εθνικής προέλευσης, φύλου, θρησκεύματος, κοσμοθεωρίας, αναπηρίας, ηλικίας ή
σεξουαλικής ταυτότητας.
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Ασφάλεια και υγεία

*Περισσότερα ρυθμίζει η „Οδηγία για την προστασία εργασίας,
υγείας και περιβάλλοντος της
HOCHTIEF Aktiengesellschaft“
(διαθέσιμη στο Indoor).

Όλοι οι συνεργάτες στις διάφορες εταιρείες του ομίλου πρέπει να φροντίζουν για ένα
ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Η αυστηρή τήρηση των κανόνων και
πρακτικών μεθόδων ασφαλείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Οι συνεργάτες
υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως παραβιάσεις αυτών των βασικών αρχών στις
αρμόδιες υπηρεσίες της επιχείρησης.* Ενδεχόμενες παραβάσεις πρέπει να άρθούν
αμέσως.

Προστασία περιβάλλοντος

**Περισσότερα ρυθμίζει η „Οδηγία για την προστασία εργασίας,
υγείας και περιβάλλοντος της
HOCHTIEF Aktiengesellschaft“
(διαθέσιμη στο Indoor).
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Η HOCHTIEF έχει συνειδητοποιήσει τις οικολογικές συνέπειες εξαιτίας της δραστηριότητάς της και υποχρεούται να προστατεύει το έδαφος, το νερό, τον αέρα τη βιολογική ποικιλομορφία και τα πολιτιστικά αγαθά. Όλοι οι συνεργάτες στις διάφορες
εταιρείες του ομίλου πρέπει να προλαμβάνουν τη γένεση βλαβερών επιδράσεων στο
περιβάλλον κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους λαμβάνοντας αποτρεπτικά
μέτρα κατά την έννοια αειφόρας οικονομίας και να χειρίζονται με επιμέλεια τους
φυσικούς πόρους. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλες οι νομικές
και υπηρεσιακές ρυθμίσεις. Ενδεχόμενες οικολογικές βλάβες πρέπει να αναφέρονται
αμέσως στις αρμόδιες υπηρεσίες της επιχείρησης.**

Δικαίωμα ένωσης και συλλογικές
διαπραγματεύσεις
Γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των συνεργατών να ιδρύουν ενώσεις ή οργανώσεις κατόπιν δικής τους επιλογής με σκοπό την προώθηση και προστασία των συμφερόντων των απασχολούμενων, να προσχωρούν ή να αποχωρούν από αυτές και να
δραστηριοποιούνται για αυτές. Η προσφορά, όμως, της εργασίας δεν επιτρέπεται να
εμποδίζεται από τα ανωτέρω αναφερόμενα. Σε περίπτωση κατά την οποία ενδοκρατικοί κανόνες περιορίζουν το δικαίωμα ένωσης και συλλογικών διαπραγματεύσεων,
πρέπει τουλάχιστον να καθίσταται δυνατό και να επιτρέπεται η ελεύθερη και ανεξάρτητη συνένωση απασχολούμενων με σκοπό το χειρισμό διαπραγματεύσεων.
Εργοδότες και εκλεγμένες εκπροσωπήσεις εργαζομένων συνεργάζονται με εμπιστοσύνη και για την ευημερία των συνεργατών και της επιχείρησης.
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Υπευθυνότητες
Οι ηθικές βασικές αρχές και οι κανόνες συμπεριφοράς αυτού του κώδικα συμπεριφοράς
αποτελούν έναν πυρήνα του επιχειρηματικού μας πνεύματος. Η υλοποίησή του ανήκει στις αρμοδιότητες του τμήματος Corporate Governance/Compliance.
Η τήρηση αυτών των αρχών σε παγκόσμια κλίμακα είναι απαραίτητη – κάθε συνεργάτης αναλαμβάνει τη δική του υπευθυνότητα. Μία ιδιαίτερη υπευθυνότητα φέρουν
τα ηγετικά στελέχη. Έχουν το καθήκον να επισημαίνουν τη σημασία και το περιεχόμενο αυτού του κώδικα συμπεριφοράς στους συνεργάτες, να δείχνουν το καλό παράδειγμα και να υποστηρίζουν τους συνεργάτες στην εφαρμογή του. Αυτό όμως δεν
επιτρέπεται να περιορίζει την ελευθερία των συνεργατών να αναπτύσσουν τη δική
τους υπευθυνότητα εντός των επιτρεπτών πλαισίων.
Κατά την εφαρμογή του παρόντος κώδικα συμπεριφοράς οι συνεργάτες υποστηρίζονται επιπλέον και από το τμήμα Compliance, το οποίο διοργανώνει ποικίλα εκπαιδευτικά μέτρα σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της οδηγίας συμπεριφοράς και βρίσκεται στη διάθεση των συνεργατών προληπτικά/συμβουλευτικά σε περίπτωση
αποριών.
Οι προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση αυτού του κώδικα συμπεριφοράς
από τους συνεργάτες τους. Παρακολουθούν και συνεπώς ελέγχουν την τήρησή του.
Το τμήμα ελέγχου του ομίλου εκτελεί παράλληλα και ανεξάρτητους ελέγχους.
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Οδηγίες και διάφοροι εσωτερικοί
κανονισμοί
Ο παρών κώδικας συμπεριφοράς αποτελεί τη βάση για όλες τις οδηγίες και τους
διάφορους εσωτερικούς κανονισμούς στον Όμιλο HOCHTIEF, οι οποίοι τον συγκεκριμενοποιούν και συνεπώς θα πρέπει να τηρούνται συμπληρωματικά. Οι προϊστάμενοι φέρουν την ευθύνη να πληροφορούν εαυτούς και τους συνεργάτες τους σχετικά
με όλες τις σημαντικές οδηγίες και τους διάφορους εσωτερικούς κανονισμούς.
Για την εξέταση ιδιαιτεροτήτων ενδέχεται να προβλέπονται συμπληρωματικοί τοπικοί
κανονισμοί, οι οποίοι όμως δεν επιτρέπεται να συγκρούονται με τον παρόντα κώδικα
συμπεριφοράς.
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Στοιχεία έκδοσης
Εκδότης:
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Opernplatz 2
45128 Essen
Τηλ.: 0201 824-0
Φαξ: 0201 824-2777
info@hochtief.de
www.hochtief.com
Corporate Governance/
Διεύθυνση κανονιστικής συμμόρφωσης ομίλου
Opernplatz 2
45128 Essen
Εσωτερική ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή:
Τηλ.: +49 201 824-2222
Εξωτερική ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή:
Τηλ.: 0800 8862525 (για κλήσεις από Γερμανία, χωρίς χρέωση)
Τηλ.: +49 30 88625254 (για κλήσεις από το εξωτερικό)
compliance@hochtief.de
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