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«… Προτρέπω τους 
εργαζόμενους, κάθε 

φορά που καλούνται να 
αποφασίσουν εάν θα 

προβούν σε μια ενέργεια, 
να αναρωτιούνται εάν θα 
ήθελαν να δουν αυτή την 

ενέργεια στο πρωτοσέλιδο 
της τοπικής τους εφημερίδας, 

όπου θα μπορούσαν να 
την μάθουν οι σύζυγοι, τα 

παιδιά και οι φίλοι τους, 
δημοσιευμένη από έναν καλά 
ενημερωμένο και επικριτικό 

δημοσιογράφο.» 

Κάθε φορά που έχετε αμφιβολίες, 
να θυμάστε το χρυσό κανόνα του 

Warren Buffett:  

Βασικές αξίες της CTB

Απόλυτη ακεραιότητα
Η κερδοφορία είναι απαραίτητη 
Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά

Οι πελάτες είναι ο λόγος ύπαρξής μας
Υπεροχή σε ό,τι κάνουμε

Αναφορά παράνομης ή 
αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς:

1. Μιλήστε στον προϊστάμενό σας ή κάποιο 
άλλο διοικητικό στέλεχος.

2. Επικοινωνήστε με τη CTB στο 
574-658-4191 και μιλήστε με το 
διευθυντή του τμήματος ανθρώπινου 
δυναμικού ή του νομικού τμήματος. 
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με 
το νομικό τμήμα αποστέλλοντας email 
στη διεύθυνση legal@ctbinc.com.

3. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε ή 
αισθάνεστε άβολα να χρησιμοποιήσετε 
τις παραπάνω μεθόδους αναφοράς, 
επικοινωνήστε με το τμήμα παγκόσμιας 
συμμόρφωσης τηλεφωνικά στο 
800-261-8651 (ΗΠΑ και Καναδάς) ή στο 
+001 704 752 9679 (όλες οι υπόλοιπες 
χώρες) ή online μεταβαίνοντας στον 
ιστότοπο www.brk-hotline.com.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ BERKSHIRE HATHAWAY



Απόλυτη ακεραιότητα

Τι περιμένουμε από τους  
εργαζομένους

Όλο το προσωπικό της CTB, αλλά και όσοι συ-
νεργάζονται με αυτήν («Άτομα»), οφείλουν να 
συμπεριφέρονται σύμφωνα με τα ύψιστα νομικά, 
ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα. Τα πρότυπα 
αυτά απαιτούν την τήρηση όλων των τοπικών, 
πολιτειακών, εθνικών και διεθνών νόμων που 
έχουν εφαρμογή στις επιχειρηματικές δραστηρι-
ότητες της CTB, καθώς και την τήρηση όλων των 
πολιτικών και των διαδικασιών της CTB.

Αυτό το φυλλάδιο αποτελεί έναν σύντομο οδηγό 
αναφοράς για πολιτικές που αναλύονται σε με-
γαλύτερο βάθος στον Κώδικα επαγγελματικής 
συμπεριφοράς και δεοντολογίας («Κώδικας») 
της CTB. Το φυλλάδιο δεν αντικαθιστά τον Κώ-
δικα. Όλοι οφείλουν να γνωρίζουν τον Κώδικα 
και να προωθούν τις αξίες, τα πρότυπα δεοντο-
λογίας, τις πολιτικές και τις οδηγίες της CTB που 
επηρεάζουν τις εργασιακές τους υποχρεώσεις. 
Μπορείτε να προμηθευτείτε αντίγραφα του Κώ-
δικα από τον ιστότοπό μας ή από το τμήμα αν-
θρώπινου δυναμικού της CTB.

Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες για παράνομη 
ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά οφείλει να 
αναφέρει αυτές τις πληροφορίες άμεσα.

Κάθε περίπτωση παραβίασης του Κώδικα τιμωρείται με 
πειθαρχικά μέτρα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων την απόλυση, την καταγγελία σύμβασης 
ή/και (εφόσον είναι απαραίτητο) τη νομική δίωξη από τη 
CTB ή/και δημόσιες ή άλλες αρχές.  

Οι παρακάτω συμπεριφορές απαγορεύονται:

• Επήρεια, χρήση ή/και κατοχή αλκοολούχων ποτών ή/και 
παράνομων ουσιών στις εγκαταστάσεις της CTB.

• Κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, κατάχρηση ή/και 
μεταποίηση περιουσιακών στοιχείων της CTB.

• Δωροδοκία.

• Πλαστογραφία.

• Καταστροφή εγγράφων (εξαιρουμένων των 
περιπτώσεων όπου επιτρέπεται από την πολιτική της CTB).

• Κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών (εξαιρουμένων 
των περιπτώσεων όπου επιτρέπεται από το νόμο).

• Κακή χρήση, κοινοποίηση ή διανομή αποκλειστικών 
πληροφοριών της CTB ή άλλων.

• Αποτυχία χρήσης διαδικασιών και εξοπλισμού ασφαλείας.

• Παρενόχληση ή/και άσκηση βίας.

• Διακρίσεις σε βάρος ατόμων που ανήκουν σε 
προστατευόμενη κατηγορία σύμφωνα με την 
ομοσπονδιακή, πολιτειακή ή τοπική νομοθεσία των ΗΠΑ.

• Κακή χρήση ή κατάχρηση πόρων της CTB.

• Σύγκρουση συμφερόντων.

• Μη συμμόρφωση με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία 
και τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού ή/και χρεογράφων.

• Ανεντιμότητα, κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών, 
ψευδής αναφορά γεγονότων ή άλλες αθέμιτες πρακτικές.

Όλοι θα πρέπει να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να 
αντικατοπτρίζει το πνεύμα και την πρόθεση των πολιτικών 
και των αξιών της CTB.

Παραδείγματα παράνομης και 
αντιδεοντολογικής 

συμπεριφοράς

• Προσφορά χρημάτων (ή άλλων προνομίων) 
σε τρίτο με σκοπό την εξασφάλιση αθέμιτου 
επαγγελματικού πλεονεκτήματος.

• Χρήση του δικτύου της CTB για μετάβαση σε 
ακατάλληλους ιστότοπους. 

• Ψευδής δήλωση μεγαλύτερου αριθμού ωρών 
εργασίας στην κάρτα της CTB.

• Προσβλητικά ανέκδοτα ή/και σχόλια 
σεξουαλικού ή/και ρατσιστικού περιεχομένου.

• Μη τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας της CTB.

• Πώληση προϊόντος της CTB σε τρίτη χώρα κατά 
παράβαση της νομοθεσίας περί εμπορικού 
αποκλεισμού των ΗΠΑ.

• Υποβολή αναφοράς εξόδων στη CTB για 
αγορές που δεν έγιναν ποτέ.

• Ιδιοποίηση αναλώσιμων γραφείου που 
ανήκουν στη CTB για προσωπική χρήση.

• Συμμετοχή σε επαγγελματικές συναλλαγές για 
λογαριασμό της CTB σε περιπτώσεις που οι 
οικογενειακές σχέσεις ή/και δραστηριότητες 
του εν λόγω ατόμου εκτός CTB δημιουργούν 
την εντύπωση ακατάλληλης συμπεριφοράς. 

• Ενέργειες ή/και προφορικές δηλώσεις που 
θα μπορούσαν εύλογα να δημιουργήσουν 
στον αποδέκτη την εντύπωση ότι απειλείται, 
υποτιμάται ή βρίσκεται σε εχθρικό εργασιακό 
περιβάλλον. 


