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Προοίμιο
Από το ξεκίνημά της ως «Εργαστήριο
μηχανικής ακριβείας και ηλεκτρικής
μηχανολογίας», η Bosch έχει εξελιχθεί σε
κορυφαίο παγκόσμιο προμηθευτή
τεχνολογίας και υπηρεσιών. Καθ' όλη τη
διάρκεια της ιστορίας της, η εταιρεία
καθοδηγείται από τις αξίες και τις ηθικές
αρχές του ιδρυτή της, Robert Bosch. Η
ανάληψη ευθύνης απέναντι στην κοινωνία
και τις μελλοντικές γενιές έχει μακρά
παράδοση στην Bosch.
Θέλουμε τα προϊόντα μας να προκαλούν
ενθουσιασμό, να βελτιώνουν την ποιότητα
ζωής και να βοηθούν στη διατήρηση των
φυσικών πόρων. Παράλληλα, η
βιωσιμότητα της δραστηριότητάς μας
αποτελεί κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας
μας και της εταιρικής στρατηγικής μας.
Οι συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις
συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία μας.
Ως εκ τούτου, μελλοντικό μας στόχο απότελεί η βιώσιμη και επιτυχής ανάπτυξη των
προϊόντων και υπηρεσιών μας, μαζί με τους
προμηθευτές μας. Στο πλαίσιο αυτό,
θεωρούμε την κοινή αντίληψη για την ηθική
και βιώσιμη δραστηριότητα ως βάση για την
επιτυχία της επιχείρησης. Οι αρχές και οι
απαιτήσεις που αναφέρονται στον παρόντα
Κώδικα Δεοντολογίας αποτελούν βασικό
μέρος κάθε σύμβασης συνεργασίας μεταξύ
της Bosch και των συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων.

Αρχή απαρέγκλιτης
τήρησης της
νομιμότητας
Η Bosch σέβεται την αρχή απαρέγκλιτης
τήρησης της νομιμότητας για όλες τις
δράσεις, τα μέτρα, τις συμβάσεις και τις
λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου Bosch.
Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η πληρωμή
των εν ισχύ φόρων και τελωνιακών
δασμών, η συμμόρφωση στο
αντιμονοπωλιακό δίκαιο, η αυστηρή
απαγόρευση ενεργειών που άπτονται με τη
διαφθορά και με το ξέπλυμα χρήματος, η
εφαρμογή των πλέον σύγχρονων
τεχνολογιών, η προμήθεια των
απαραιτήτων επισήμων αδειοδοτήσεων, η
συμμόρφωση στους νόμους ελέγχου
εξαγωγών και η τήρηση των νόμιμων
δικαιωμάτων των τρίτων μερών.
Status: 06/2018
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Η προσέγγιση αυτή συνάδει με τη
φιλοσοφία μας να αναπτύσσουμε και να
κατασκευάζουμε προϊόντα και παρέχουμε
υπηρεσίες που αφορούν στην «Τεχνολογία
για τη ζωή».
Συνεπώς, αναμένουμε από τις
συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις να
τηρούν τους ισχύοντες νόμους, τις βασικές
αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των
Ηνωμένων Εθνών και τον παρόντα Κώδικα
Δεοντολογίας στο πλαίσιο των
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων με
την Bosch. Αναμένουμε επίσης ότι οι
συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις θα
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
διασφάλιση ότι οι τρίτοι συνεργάτες οι
οποίοι προσλαμβάνονται για την εκτέλεση
των καθηκόντων των συνεργαζόμενων με
τη Bosch επιχειρήσεων επίσης θα
συμμορφώνονται με τον παρόντα Κώδικα
Δεοντολογίας.

Δίκαιη μεταχείριση
εργαζομένων
Οι συνεργαζόμενες με την Bosch
επιχειρήσεις τηρούν τα θεμελιώδη
δικαιώματα των εργαζομένων βάσει της
ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. Οι
ακόλουθες αρχές προσανατολίζονται από
τις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς
Οργανισμού Εργασίας (ILO).
Ανθρώπινα δικαιώματα
Οι συνεργαζόμενες με την Bosch
επιχειρήσεις τηρούν τα διεθνώς
αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και
διασφαλίζουν ότι γίνονται σεβαστά και
αποδεκτά.
Παιδική εργασία
Οι συνεργαζόμενες με την Bosch
επιχειρήσεις απασχολούν εργασιακά μόνο
ανθρώπους που έχουν συμπληρώσει την
κατάλληλη ηλικία σύμφωνα με την
ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Επιπλέον, Οι
συνεργαζόμενες με την Bosch επιχειρήσεις
θα τηρούν και θα σέβονται τα δικαιώματα
των παιδιών.
Καταναγκαστική εργασία
Οι συνεργαζόμενες με την Bosch επιχειρήσεις
απορρίπτουν όλες τις μορφές καταναγκαστικής εργασίας και σέβονται την αρχή της
ελεύθερα επιλεγμένης απασχόλησης.

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων | Όμιλος Bosch

Συνδικαλιστική ελευθερία
Οι συνεργαζόμενες με την Bosch
επιχειρήσεις σέβονται τη συνδικαλιστική
ελευθερία και το δικαίωμα συγκρότησης
ομάδων συμφερόντων. Παρέχουν στους
συνεργάτες τους το δικαίωμα να
εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους βάσει
της εθνικής νομοθεσίας.
Ίσες ευκαιρίες
Οι συνεργαζόμενες με την Bosch
επιχειρήσεις καταδικάζουν τις διακρίσεις εις
βάρος συνεργατών λόγω φυλετικών
διακρίσεων, φύλου, ηλικίας, εθνικότητας,
κοινωνικής προέλευσης, αναπηρίας,
σεξουαλικών προτιμήσεων, καθώς και
θρησκείας, ιδεολογίας και πολιτικών
πεποιθήσεων.
Δίκαιες συνθήκες εργασίας
Οι συνεργαζόμενες με την Bosch
επιχειρήσεις καταβάλλουν αμοιβές και
κοινωνικές παροχές οι οποίες είναι
τουλάχιστον σύμφωνες με τις εθνικές
νομικές απαιτήσεις, διατάξεις ή συμφωνίες.
Τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί που
διέπουν το χρόνο εργασίας και την άδεια.
Συμμόρφωση στα πρότυπα ασφάλειας
και υγιεινής στον χώρο εργασίας
Bosch επιχειρήσεις συμμορφώνονται κατ΄
ελάχιστον στα εθνικά πρότυπα για την
διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών
ασφάλειας και υγιεινής στον χώρο εργασίας
και λαμβάνουν κάθε πρόσφορο προς τούτο
μέτρο

Προστασία του
περιβάλλοντος
Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
αποφεύγουν κινδύνους για τον άνθρωπο
και το περιβάλλον, ελαχιστοποιούν τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον και
χρησιμοποιούν οικονομικά τους
διαθέσιμους πόρους. Οι διαδικασίες, οι
εργασιακοί χώροι και ο εξοπλισμός των
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές
προδιαγραφές και τα πρότυπα που
αφορούν την πυροπροστασία και την
προστασία του περιβάλλοντος.
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Επιχειρηματικές σχέσεις
Αποφυγή συγκρούσεως συμφερόντων
Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις λαμβάνουν
αποφάσεις με βάση πραγματικά στοιχεία και
δεν κατευθύνονται από προσωπικά
συμφέροντα με ανάρμοστο τρόπο. Στην
περίπτωση που κάποια συνεργαζόμενη
επιχείρηση λάβει γνώση για πιθανή
σύγκρουση συμφερόντων, τότε οφείλει
πάραυτα να τη γνωστοποιήσει στη Bosch.
Ελεύθερος ανταγωνισμός
Οι συνεργαζόμενες με την Bosch
επιχειρήσεις συμπεριφέρονται δίκαια και
νόμιμα στον ανταγωνισμό τους και τηρούν
τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που προστατεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Οι
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις δεν προβαίνουν σε συμφωνίες ή εναρμονισμένες
πρακτικές με άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις
με σκοπό ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση,
τον περιορισμό ή τη νόθευση του
ανταγωνισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες
αντιμονοπωλιακούς κανονισμούς και δεν
καταχρώνται καμία δεσπόζουσα θέση στην
αγορά κατά παράνομο τρόπο.
Διαφθορά
Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση στους
ισχύοντες νόμους κατά της διαφθοράς.
Ειδικότερα, διασφαλίζουν ότι οι
συνεργάτες, οι υπεργολάβοι ή οι
εκπρόσωποί τους δεν παρέχουν,
υπόσχονται ή χορηγούν πλεονεκτήματα σε
συνεργάτες του Ομίλου Bosch με σκοπό
την εξασφάλιση σύμβασης περιουσιακού ή
οικονομικού ανταλλάγματος ή οφέλους ή
άλλης προνομιακής μεταχείρισης στο
πλαίσιο των επαγγελματικών
δραστηριοτήτων. Οι αρχές αυτές ισχύουν
επίσης όταν οι προμηθευτές μας
συνεργάζονται με τρίτους για την
εκπλήρωση συμβατικών τους
υποχρεώσεων προς τη Bosch.
Επιχειρηματικά απόρρητα
Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
διασφαλίζουν ότι οι ευαίσθητες πληροφορίες
και τα επαγγελματικά απόρρητα της Bosch
είναι εμπιστευτικές. Αυτό ισχύει και μετά τη
λήξη της επιχειρηματικής σχέσης. Επιπλέον,
οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις συμφωνούν
πως θα συμμορφώνονται με όλους τους
ισχύοντες νόμους περί προστασίας
δεδομένων και πως θα περιορίσουν τη
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χρήση των λογισμικών τρίτων εταιριών
(συμπεριλαμβανομένων και των
λογισμικών ανοικτής πηγής – opensource software & firmware) μόνο στο
πλαίσιο που επιτρέπεται από το νόμο
και σε πλήρη συμφωνία με της
αντίστοιχη άδεια χρήσης.
Ξέπλυμα χρήματος
Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τηρούν τις
νομικές διατάξεις για την πρόληψη του
ξεπλύματος παράνομου χρήματος.
Χρηματοδότηση ενόπλων ομάδων
Αναμένουμε οι συνεργαζόμενες με την
Bosch επιχειρήσεις να απέχουν από όλες
τις ενέργειες που δύνανται άμεσα ή
έμμεσα να συμβάλουν στη
χρηματοδότηση ενόπλων ομάδων.
Επιπρόσθετα, οι συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις καλούνται να τηρούν τις
διεθνείς συμφωνίες και τους εθνικούς
νόμους περί εμπορίας ανόργανων
στοιχείων και λοιπών φυσικών πόρων.

Συμμόρφωση με τον
κώδικα δεοντολογία
Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να
γνωστοποιούν τον παρόντα Κώδικα
Δεοντολογίας σε τρίτους εμπλεκόμενους
συνεργάτες για την εκπλήρωση των
συμβατικών τους υποχρεώσεων έναντι της
Bosch, να λαμβάνουν τις αρχές του
Κώδικα Δεοντολογίας υπόψη κατά την
επιλογή των εν λόγω τρίτων και να
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
διασφάλιση της συμμόρφωσης των εν
λόγω τρίτων με τον Κώδικα Δεοντολογίας.
Η Bosch διατηρεί το δικαίωμα
εξακρίβωσης της συμμόρφωσης της
συνεργαζόμενης επιχείρησης με τις αρχές
του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας μέσω
διενέργειας ελέγχου συμμόρφωσης. Για το
σκοπό αυτόν, η Bosch θα δρομολογεί και
θα συντονίζει το πεδίο εφαρμογής, το
χρονοδιάγραμμα και τον τόπο ελέγχου της
συνεργαζόμενης επιχείρησης.
Παράβαση του παρόντος Κώδικα
Δεοντολογίας συνιστά σημαντική παράβαση της εμπορικής σχέσης μεταξύ της
Bosch και της συνεργαζόμενης
επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση η
Bosch δικαιούται να ζητήσει διευκρινίσεις
σχετικά με τα γεγονότα και την λήψη
μέτρων αντιμετώπισης από τη
συνεργαζόμενη επιχείρηση.
Status: 06/2018

Σε περίπτωση που η συνεργαζόμενη
επιχείρηση δεν προσκομίσει αποδεικτικά
στοιχεία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα
για την έναρξη των κατάλληλων
βελτιωτικών μέτρων, ή σε περίπτωση που
η παράβαση είναι τόσο σοβαρή που η
συνέχιση της εμπορικής σχέσης είναι μη
ανεκτή για την Bosch, η Bosch διατηρεί το
δικαίωμα άμεσης και αζήμιας καταγγελίας
της εν λόγω συμβατικής σχέσης για
σπουδαίο λόγο, που συνομολογείται με το
παρόν.
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