
Ο Κώδικας της Fortive 
Μια κοινή δέσμευση 



Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλό μας

Η ακεραιότητά σας/Η επιτυχία μας.

Πρόκειται για μια απλή φράση, που στέλνει, όμως, ένα ισχυρό μήνυμα. 
Σημαίνει ότι του καθενός το μέλλον είναι συνδεδεμένο με της Fortive. Όταν 
δραστηριοποιούμαστε με τον σωστό τρόπο και λαμβάνουμε αποφάσεις σύμφωνες 
με τις Βασικές Αξίες μας, προετοιμαζόμαστε για την ανάπτυξη, την άνθηση και την 
επιτυχία μας, όχι μόνο ως εταιρεία αλλά και ως άτομα.

Τα Πρότυπα Συμπεριφοράς μας, αναφερόμενα απλά και ως ο «Κώδικάς» μας από εδώ και στο εξής, 
αποτελούν κρίσιμης σημασίας πόρο που μας βοηθά να λειτουργούμε με ακεραιότητα, όποια κι αν είναι η 
τοποθεσία ή οι ευθύνες της εργασίας μας. Ο Κώδικάς μας δεν είναι κάτι νέο – αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή 
βάσει της οποίας δραστηριοποιούμαστε από την ίδρυση της Fortive. Αλλά αυτή η έκδοση επόμενης γενιάς 
παρέχει φρέσκια προσέγγιση και μορφή που διευκολύνει την ανεύρεση των πληροφοριών που χρειάζεστε. 

Διαβάστε τον Κώδικά μας και χρησιμοποιήστε τον για καθοδήγηση των ενεργειών σας. Αν έχετε απορίες, 
ρωτήστε. Αν και δεν μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση που είναι πιθανό να αντιμετωπίζετε 
καθημερινά, βοηθά στο να σας κατατοπίσει στη σωστή κατεύθυνση και να σας παραπέμψει στους 
κατάλληλους ανθρώπους για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών, των επιχειρηματικών 
συνεργατών, των μετόχων και των κοινοτήτων μας.

Σε κάθε δράση που αναλαμβάνετε εκ μέρους της Fortive, ασκήστε ηγεσία με ακεραιότητα. Μια κακή επιλογή 
– ακόμα κι αν είναι ακούσια – μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για όλους μας. Θέτοντας την ακεραιότητα 
πρώτη και επιτυγχάνοντας μαζί, χτίζουμε μια δυνατή εταιρεία καθώς και περισσότερες ευκαιρίες εργασιακής 
εξέλιξης, αναγνώρισης και ανταμοιβών. Μην ξεχνάτε, η φήμη και το μέλλον μας βρίσκονται στα δικά σας 
χέρια.

James A. Lico  
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
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Ποιοι είμαστε

Είμαστε μια οικογένεια κορυφαίων στους κλάδους τους λειτουργικών εταιρειών (OpCo) ανά την υφήλιο, 
υποστηρίζουμε πολλούς διαφορετικούς κλάδους και μας ενώνει ο Κοινός Σκοπός μας. Οι Βασικές Αξίες μας 
αποτελούν τα δομικά στοιχεία της κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης και της επιχειρηματικής επιτυχίας μας.

•  Δημιουργούμε εξαιρετικές ομάδες για εξαιρετικά αποτελέσματα

• Η επιτυχία των πελατών εμπνέει την καινοτομία μας

• Η Kaizen είναι ο τρόπος ζωής μας

• Ανταγωνιζόμαστε για τους μετόχους μας
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Ο ΚΟΊΝΟΣ ΜΑΣ ΣΚΟΠΟΣ
Ουσιώδης τεχνολογία για τους ανθρώπους που επιταχύνουν την πρόοδο.

Δημιουργούμε εξαιρετικές 
ομάδες για εξαιρετικά 

αποτελέσματα
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Ή Kaizen είναι ο  
τρόπος ζωής μας
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Το «Για εσάς, Για εμάς, Για την ανάπτυξη» είναι 
η υπόσχεση της Fortive στους εργαζομένους 
μας. Ενσωματώνει όσα μας ενθουσιάζουν στο 
να είμαστε μέρος της Fortive. Λέει την ιστορία 
του γιατί η Fortive και οι OpCo μας είναι ο τύπος 
επιχειρήσεων στις οποίες θέλουν να εργάζονται 
οι καλύτεροι και αισθάνονται κινητοποιημένοι να 
κάνουν το καλύτερο. Το χρησιμοποιούμε για να 
τιμούμε τις εξαιρετικές ομάδες μας, καθώς:

•   Ασπαζόμαστε την έννοια της συνεχούς 
βελτίωσης και κάνουμε το Επιχειρησιακό 
Σύστημα της Fortive («FBS») να δουλέψει 
για λογαριασμό μας – αυτό μας εμπνέει να 
αποδίδουμε ολοένα και καλύτερα

•   Μαζί είμαστε περισσότερα – γνωρίζουμε ότι 
η επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων και η 
επίτευξη ριζοσπαστικών λύσεων δεν είναι 
κάτι που μπορούμε να πετύχουμε μόνοι

•   Κάνουμε τη διαφορά, όχι μόνο μέσω της 
καθημερινής μας εργασίας, αλλά και ως 
καλοί εταιρικοί πολίτες, υποστηρίζοντας 
τις κοινότητες στις οποίες ζούμε και 
εργαζόμαστε

Ποιοι είμαστε
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Ποιοι είμαστε

Το Fortive9 είναι το μοντέλο ηγεσίας μας που 
μας βοηθά να πετύχουμε μαζί σε έναν ραγδαία 
μεταβαλλόμενο κόσμο. 

Εκατοντάδες εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο 
έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του Fortive9. 
Εκπροσωπεί τις ηγετικές ικανότητες που 
αναγνωρίζουμε ως ειδοποιό διαφορά μας, ενώ 
επίσης περιλαμβάνει αυτό που φιλοδοξούμε να 
γίνουμε. Βασίζεται στις ρίζες και τις Βασικές Αξίες 
μας, ενώ ταυτόχρονα μας ωθεί πέρα από τη βολή 
μας για να αριστεύσουμε στις σταδιοδρομίες μας.

Αυτές οι συμπεριφορές της ηγεσίας είναι 
σχεδιασμένες για όλους μας. Το Fortive9 ορίζει 
και καθοδηγεί την επιτυχία μας ανά πάσα στιγμή 
και σε κάθε στάδιο της σταδιοδρομίας μας. 
Αυτό το ολοζώντανο πλαίσιο αγγίζει όλους τους 
εργαζομένους και καθορίζει τις εννέα συμπεριφορές 
της ηγεσίας που εξασφαλίζουν ότι μαζί 
δραστηριοποιούμαστε με τον σωστό τρόπο.

1  Πάθος για τους πελάτες. Επιθυμούμε να 
κατανοούμε σε βάθος τις ανάγκες των πελατών 
και να δημιουργούμε λύσεις που έχουν σημασία 
για αυτούς.

2  Στρατηγική. Προωθούμε πειθαρχημένη 
νοοτροπία για τη δημιουργία αξίας σήμερα και 
τη δημιουργία για το μέλλον.

3  Καινοτομία με αντίκτυπο. Παρέχουμε 
ριζοσπαστικές λύσεις αναλαμβάνοντας 
κινδύνους, πειραματιζόμενοι και κάνοντας 
γρήγορες επαναληπτικές δοκιμές.

4  Έμπνευση. Εμπνεόμαστε και εμπνέουμε τους 
άλλους να έχουν αντίκτυπο.

5  Δημιουργία εξαιρετικών ομάδων. 
Υποστηρίζουμε τις ομάδες μας να αποδίδουν τα 
μέγιστα με αυθεντικότητα και ταπεινότητα.

6  Θάρρος. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με 
σθένος. Αναζητούμε και λέμε την αλήθεια.

7  Παροχή αποτελεσμάτων. Κερδίζουμε κάνοντας 
ό,τι είναι σωστό και κάνοντας τα λόγια μας 
πράξεις.

8  Προσαρμογή. Μαθαίνουμε επί τω έργω – μέσα 
από επιτυχίες και σύντομες αποτυχίες. 

9  Ήγεσία με το FBS. Είναι η νοοτροπία,  
η εργαλειοθήκη και η κουλτούρα μας.

Καινοτομία με 
αντίκτυπο

Παροχή 
αποτελεσμάτων

ΈμπνευσηΘάρρος

Στρατηγική

Πάθος για 
τους πελάτες

Προσαρμογή

Ηγεσία με 
το FBS

Δημιουργία 
εξαιρετικών 

ομάδων
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Ενέργεια με ακεραιότητα

Ο Κώδικάς μας είναι η θεμελιώδης αρχή όλων 
όσα κάνουμε. Οι Βασικές Αξίες μας βρίσκονται 
στην καρδιά της ταυτότητάς μας και αποτελούν 
γνώμονα για τις πράξεις μας. Ο Κώδικάς μας 
ισχύει για όλους τους εργαζόμενους της Fortive 
παγκοσμίως. Αποτελεί δική σας προσωπική ευθύνη 
να φροντίσετε να τον διαβάσετε, να τον τηρείτε και 
να συμμορφώνεστε με αυτόν. Δεσμευόμενοι να 
τηρούμε τον Κώδικα και να πράττουμε σε συνέπεια 
με τις Βασικές Αξίες μας χτίζουμε εμπιστοσύνη, 
κερδίζουμε τον σεβασμό και εξασφαλίζουμε την 
επιτυχία μας. Η ακεραιότητά σας/Η επιτυχία μας.

Η «Fortive» περιλαμβάνει …  
την Fortive και όλες τις OpCo μας παγκοσμίως, είτε 
πρόκειται για άμεσες είτε για έμμεσες θυγατρικές.

Προσδοκούμε επίσης από τους αντιπροσώπους, 
τους εκπροσώπους, τους ανεξάρτητους 
εργολάβους, τους συμβούλους, τους προμηθευτές, 
τους επιχειρηματικούς εταίρους και όσους άλλους 
εργάζονται για λογαριασμό μας, να ενεργούν 
με τα ίδια υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς που 
περιγράφονται στον Κώδικά μας. 

Οι παραβιάσεις του Κώδικά μας μπορεί να 
οδηγήσουν σε πειθαρχικά μέτρα, όπως η απόλυση. 
Μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε αστικές ή ποινικές 
κυρώσεις για όσους εμπλέκονται, καθώς και για την 
Fortive. 

Τι θα κάνατε;  
Πιστεύετε ότι οι τοπικοί νόμοι ίσως να 
έρχονται σε σύγκρουση με ένα τμήμα του 
Κώδικά μας. Τι πρέπει να κάνετε; 

Οι εταιρείες μας δραστηριοποιούνται 
σε όλο τον κόσμο και υπόκεινται σε 
πολλούς διαφορετικούς νόμους. Ο 
Κώδικάς μας είναι σχεδιασμένος για να 
συμπληρώνει – όχι για να συγκρούεται 
με – τους νόμους στις χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιούμαστε. Αν πιστεύετε ότι 
αντιμετωπίζετε μια σύγκρουση, τηρείτε 
γενικά την αυστηρότερη απαίτηση. 
Ωστόσο, αν έχετε μια απορία σχετικά με 
τη σωστή πράξη, επικοινωνήστε με τη 
νομική ομάδα ή την ομάδα συμμόρφωσης 
πριν συνεχίσετε.
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Πώς να χρησιμοποιείτε τον 
Κώδικα

Ο Κώδικάς μας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει 
πληροφορίες υψηλού επιπέδου για τον τρόπο 
αντιμετώπισης καθημερινών δεοντολογικών 
καταστάσεων. Θα βρείτε ορισμούς για όρους και 
συνδέσμους για ανθρώπους και πολιτικές, καθώς 
και σενάρια του πραγματικού κόσμου που σας 
παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να 
πράττετε αυτό που είναι σωστό.

Συνήθως, αν τηρείτε τον Κώδικα και δεν 
παρεκκλίνετε από τις Βασικές Αξίες μας, το τι είναι 
σωστό να πράξετε θα είναι σαφές, μπορεί ωστόσο 
να υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες η σωστή 
επιλογή δεν είναι σαφής. Σε αυτές τις περιστάσεις, 
βασιζόμαστε σε εσάς ότι θα ασκήσετε ευθυκρισία 
και, αν χρειαστεί, θα αναζητήσετε καθοδήγηση από 
τον διευθυντή ή τον προϊστάμενό σας ή από το 
Μιλήστε!

Αν μπορείτε να απαντήσετε «ναι» και στις έξι ερωτήσεις, πιθανότατα είναι εντάξει να συνεχίσετε. 
Όμως ένα «όχι» ή «Δεν είμαι βέβαιος/η» σε οποιαδήποτε ερώτηση σημαίνει ότι χρειάζεται να λάβετε 
καθοδήγηση πριν συνεχίσετε. Μην ξεχνάτε ότι είναι πάντα αρμόζον να ζητάτε βοήθεια, σε οποιαδήποτε 
κατάσταση.

Είναι η συμπεριφορά μου ευθυγραμμισμένη με τις Βασικές Αξίες μας;

Συμμορφώνεται με τον Κώδικά μας;

Επιδεικνύουν οι πράξεις μου ακεραιότητα;

Κάνω αυτό που είναι σωστό για την Fortive και τους εργαζομένους, τους πελάτες, τους 
επιχειρηματικούς συνεργάτες της και άλλους βασικούς ενδιαφερομένους;

Θα αισθανόμουν άνετα να περιγράψω τις ενέργειές μου σε κάποιον που σέβομαι;

Θα αισθανόμουν άνετα αν οι ενέργειές μου γίνονταν γνωστές στο ευρύ κοινό;

Ο Κώδικας στην πράξη
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Πώς να χρησιμοποιείτε τον Κώδικα

Ο Κώδικάς μας διαθέτει διαδραστικά χαρακτηριστικά, ώστε να μπορείτε να μετακινείστε με ευκολία σε αυτόν.

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος κάθε σελίδας για τις εξής εργασίες: 

Να επιστρέφετε στον Πίνακα Περιεχομένων από όπου έχετε πρόσβαση σε κάθε ενότητα του 
Κώδικα με ένα κλικ.

Να μεταβαίνετε απευθείας στο Μιλήστε! αν θέλετε να γνωστοποιήσετε μια ανησυχία ή να 
κάνετε μια ερώτηση. 

Να επιστρέφετε στην τελευταία σελίδα που προβάλλατε. 

Να μεταβαίνετε μία σελίδα μπροστά ή πίσω.

Αναζητάτε συγκεκριμένες πληροφορίες; Επισκεφθείτε απλά το Ευρετήριο ή πατήστε Ctrl+F 
για πρόσβαση στο εργαλείο αναζήτησης του Adobe Acrobat και καταχωρήστε έναν όρο στο 
παράθυρο που θα εμφανιστεί.

Μπορείτε να κάνετε κλικ στο πράσινο, υπογραμμισμένο κείμενο και είτε να συνδεθείτε σε έναν πόρο 
είτε να δείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για κάποιο θέμα.

Μια ακόμα υπενθύμιση: Τα εταιρικά έγγραφα, εκπαιδευτικά υλικά και οι πολιτικές θα αλλάξουν με 
την πάροδο του χρόνου ώστε να αναφέρονται στον «Κώδικά» μας. Οι όροι «Κώδικας» και «Πρότυπα 
Συμπεριφοράς» μπορεί να χρησιμοποιούνται ο ένας στη θέση του άλλου καθώς ενημερώνονται τα έγγραφα 
και τα υλικά.
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Συμπεριφορά στους άλλους με σεβασμό 

Ή δέσμευσή μας. Πιστεύουμε σε ότι σε κάθε εργαζόμενο οι άλλοι πρέπει να συμπεριφέρονται με σεβασμό 
και αξιοπρέπεια.

Καθημερινές πράξεις. Στην προσπάθειά μας για Δημιουργία εξαιρετικών ομάδων, προωθούμε το είδος 
του χώρου εργασίας στον οποίο μπορούμε να κάνουμε την καλύτερη εργασία μας – χωρίς παρενοχλήσεις, 
εκφοβισμό ή καταχρηστική μεταχείριση.

Τήρηση της δέσμευσής μας. Να έχετε πάντοτε 
υπόψη ότι η παρενόχληση μπορεί να έχει πολλές 
μορφές. Μπορεί:

• Να είναι φυσική, προφορική ή γραπτή

•  Να συμβαίνει στον χώρο εργασίας ή σε 
δραστηριότητες ή περιβάλλοντα που 
σχετίζονται με την εργασία

•  Να προέρχεται από – ή να κατευθύνεται 
προς – εργαζομένους, αλλά και πελάτες και 
επιχειρηματικούς συνεργάτες 

•  Να είναι σεξουαλικής φύσεως και να 
απευθύνεται στο ίδιο ή στο αντίθετο φύλο

• Να περιλαμβάνει συμπεριφορές όπως:

 »  Προσβλητικά ή υποτιμητικά σχόλια, αστεία 
ή εικόνες

 »  Μη ευπρόσδεκτες αγκαλιές, αγγίγματα ή 
σεξουαλικές προσεγγίσεις

 » Φυλετικά προσωνύμια ή βρισιές

 » Λεκτικός ή φυσικός εκφοβισμός

Όποια μορφή κι αν έχει, η παρενόχληση είναι 
απαγορευμένη στην Fortive. Αν υποστείτε 
παρενόχληση ή υποπτευθείτε παρενόχληση άλλων, 
Μιλήστε! Δεν θα υπάρξουν αντίποινα εναντίον σας 
αν γνωστοποιήσετε τις ανησυχίες σας.

Τι είναι η «παρενόχληση»; 

Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη συμπεριφορά 
προς ένα άλλο άτομο που δημιουργεί ένα 
εκφοβιστικό, εχθρικό ή επιθετικό περιβάλλον 
εργασίας.
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Συμπεριφορά στους άλλους με σεβασμό

Τι θα κάνατε;  
Μια συνάδελφος σας εκμυστηρεύεται 
ότι ο διευθυντής της κάνει σχόλια με 
υπονοούμενα για την εμφάνισή της και, 
παρότι έχει αρνηθεί στο παρελθόν, της 
ζητά συνεχώς να βγουν ραντεβού. Η 
συνάδελφος προφανώς δεν αισθάνεται 
άνετα αλλά λέει ότι δεν θέλει να το 
αναφέρει. Θα πρέπει να σεβαστείτε την 
επιθυμία της; 

Ενθαρρύνετε τη συνάδελφό σας να θέσει 
το ζήτημα σε οποιονδήποτε από τους 
διαθέσιμους πόρους Μιλήστε! Αν το 
προτιμά, μπορεί να γνωστοποιήσει τις 
ανησυχίες της ανώνυμα.

Είναι σημαντικό οι κατάλληλοι πόροι να 
ενημερωθούν για τις ανησυχίες, ώστε 
να εξασφαλιστεί ότι θα τηρήσουμε 
τη δέσμευσή μας για ασφαλή χώρο 
εργασίας, όπου επικρατεί σεβασμός. 

Αν η συνάδελφός σας δεν αναφέρει η 
ίδια το θέμα, θα πρέπει να το αναφέρετε 
εσείς. Τόσο εσείς όσο και αυτή θα πρέπει 
να είστε ήσυχοι, λόγω της δέσμευσής μας 
για μηδενική ανοχή στα αντίποινα.
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Συμπερίληψη και διαφοροποίηση

Ή δέσμευσή μας. Χτίζουμε μια κοινότητα στην οποία ανήκουν όλοι – όπου μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα, 
να είστε ο εαυτός σας και να αισθάνεστε ότι σας υποστηρίζουν. Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε 
περισσότερα μαζί, ο ένας για τον άλλον, για τους πελάτες μας και για όλο τον κόσμο. 

Καθημερινές πράξεις. Ο καθένας μας αναλαμβάνει έναν ρόλο για το χτίσιμο μιας κοινότητας συμμετοχής 
και χωρίς αποκλεισμούς. Φτιάχνουμε συνειδητά διαφοροποιημένες ομάδες. Ζητάμε ενεργά να μάθετε 
διαφορετικές γνώμες. Είμαστε ανοικτοί σε διαφορετικές απόψεις και τρόπους να εργάζεστε.

Ενεργοποίηση των διαφοροποιημένων ταλέντων 
μας για προώθηση της καινοτομίας και της 
επιτυχίας μας. Ο χώρος εργασίας μας – καθώς και 
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας – επωφελούνται 
από τη διαφοροποίηση στα υπόβαθρα, τις εμπειρίες 
και τις γνώσεις μας. Σεβόμαστε τις απόψεις και 
τις πολιτισμικές διαφορές των εργαζομένων, των 
επιχειρηματικών συνεργατών και των πελατών και 
εργαζόμαστε μαζί ως ομάδα για να παρέχουμε ό,τι 
καλύτερο. 

Εστίαση στη δικαιοσύνη. Αντιμετωπίζουμε τους 
πάντες με δικαιοσύνη, σεβασμό και αξιοπρέπεια. 
Λαμβάνουμε αποφάσεις βάσει των απαιτήσεων 
της δουλειάς και των προσόντων κάθε ατόμου, 
χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τη φυλή, το χρώμα, 
την εθνική προέλευση, το θρήσκευμα, το φύλο, την 
ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τις αναπηρίες, 
την κατάσταση βετεράνου, τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την 
έκφραση φύλου ή τυχόν χαρακτηριστικά που 
προστατεύονται από τον νόμο.

Τι θα κάνατε;  
Μια συνάδελφος προσβάλλει συχνά ένα 
άλλο μέλος της ομάδας. Πολλές φορές 
κάνει εσάς και άλλα μέλη της ομάδας να 
αισθάνεστε άβολα. Τι πρέπει να κάνετε; 

Ένας χώρος εργασίας όπου επικρατεί 
σεβασμός ξεκινά με τις καθημερινές 
πράξεις του καθενός μας στο πλαίσιο 
της εργασίας του. Αν υποπέσει 
στην αντίληψή σας μια κατάσταση 
όπως αυτή, η οποία είναι ασύμβατη 
με τη δέσμευση της Fortive για τη 
συμπερίληψη και τη διαφοροποίηση και 
με έναν επαγγελματικό χώρο εργασίας 
όπου επικρατεί σεβασμός, ενεργήστε 
προληπτικά. Συζητήστε με τη συνάδελφο 
και γνωστοποιήστε τις ανησυχίες σας, 
εφόσον αισθάνεστε άνετα να το πράξετε. 
Αν και αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, 
η έναρξη αυτών των συζητήσεων και η 
αλληλοκατανόηση είναι ο τρόπος με τον 
οποίο μαθαίνουμε και αναπτυσσόμαστε. 
Αν δεν αισθάνεστε άνετα να την 
προσεγγίσετε απευθείας, γνωστοποιήστε 
τις ανησυχίες σας στον διευθυντή ή τον 
προϊστάμενό σας ή Μιλήστε!
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Ευθύνες διευθυντών

Ή δέσμευσή μας. Πιστεύουμε ότι οι διευθυντές που αποτελούν θετικά πρότυπα και ταυτόχρονα εργάζονται 
με ακεραιότητα εμπνέουν τους άλλους να πράττουν το ίδιο. 

Καθημερινές πράξεις. Επιζητούμε από τους διευθυντές μας να αποτελούν Έμπνευση για τις ομάδες μας 
– αυτό σημαίνει το να δίνουν τον θετικό και δεοντολογικό ρυθμό και να προωθούν τη συμμόρφωση με τις 
Βασικές Αξίες και τον Κώδικά μας.

Δώστε το καλό παράδειγμα. Αν ηγείστε άλλων στην 
Fortive, συνδέστε την καθημερινή εργασία με τις 
Βασικές Αξίες μας, τον Κώδικά μας και την επιτυχία 
μας – απαντάτε στις απορίες των εργαζομένων, 
αντιμετωπίζετε τις ανησυχίες τους και επιδεικνύετε 
μέσα από τα λόγια και τις πράξεις σας ότι δεν 
υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο τι αναμένετε από τον 
εαυτό σας και στο τι αναμένετε από τους άλλους. 
Συμπεριφερθείτε ως πρότυπο. 

Διατηρήστε ανοικτή και ξεκάθαρη κουλτούρα 
και στάση. Δημιουργήστε και διατηρήστε τον τύπο 
χώρου εργασίας στον οποίο οι πάντες αισθάνονται 
ασφαλείς και άνετα να θέσουν τις απορίες και τις 
ανησυχίες τους και υποστηρίζετε όσους αναφέρουν 
ζητήματα. Μεταχειρίζεστε τις πληροφορίες που 
μοιράζονται προσεκτικά, γνωστοποιώντας τις 
μόνο σε όσους είναι ανάγκη να τις γνωρίζουν ενώ 
εργάζεστε να βρείτε μια λύση.

Ανταποκριθείτε. Υποστηρίζετε όσους εκφράζουν 
τις ανησυχίες τους και εξασφαλίστε ότι και οι άλλοι 
πράττουν το ίδιο. Αποτελεί μέρος της δέσμευσής 
μας για μια ανοικτή και ξεκάθαρη κουλτούρα και για 
συνεχή βελτίωση.

Κατανοήστε την υποχρέωσή σας. Εκφράστε 
έγκαιρα οποιαδήποτε ανησυχία αφορά μια πιθανή 
παραβίαση των Βασικών Αξιών ή του Κώδικά μας 
στον διευθυντή ή τον προϊστάμενό σας ή Μιλήστε! 
Μην κάνετε πως δεν βλέπετε.

Τι θα κάνατε;  
Είστε διευθυντής και ένας εργαζόμενος σε 
διαφορετική ομάδα σας πλησιάζει με έναν 
ισχυρισμό ανάρμοστης συμπεριφοράς 
που ο εργαζόμενος πιστεύει πως ίσως 
να αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας. 
Ανησυχεί μην προκαλέσει πρόβλημα στην 
ομάδα του. Τι πρέπει να κάνετε; 

Έχετε κυρίως την ευθύνη για 
συναδέλφους και τρίτους υπό την 
εποπτεία σας, ως ηγέτης όμως έχετε την 
ειδική υποχρέωση να δράσετε, όποιος 
κι αν απευθυνθεί σε εσάς. Ή καλύτερη 
προσέγγιση θα ήταν να συγκεντρώσετε 
κάποιες αρχικές πληροφορίες από τον 
εργαζόμενο που εκφράζει την ανησυχία 
– ποιος, τι, γιατί, πότε και πού – και 
στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε το 
Μιλήστε! Φροντίστε ο εργαζόμενος 
που εκφράζει την ανησυχία να γνωρίζει 
ότι μπορεί να παραμείνει ανώνυμος ή 
ότι η ταυτότητά του θα γίνει γνωστή 
μόνο σε ελάχιστα άτομα με κρίσιμο 
ρόλο. Υπενθυμίστε του την πολιτική 
μας μηδενικής ανοχής στα αντίποινα. 
Μιλώντας, εξασφαλίζετε ότι το ζήτημα 
θα εξεταστεί από άτομα με εμπειρία στο 
αντίστοιχο θέμα, κατάλληλα να παρέχουν 
καθοδήγηση.
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Ασφάλεια και προστασία 

Ή δέσμευσή μας. Προωθούμε μια κουλτούρα ασφάλειας και δίνουμε αξία στην ευημερία κάθε εργαζομένου 
με κάθε τρόπο, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη σωματική του ακεραιότητα. Η ευημερία του εργατικού δυναμικού 
μας δεν είναι ευθύνη που εξαντλείται σε μία ομάδα ή μία μόνο φορά, αλλά μια καθημερινή δέσμευση που 
μοιράζονται οι πάντες. 

Καθημερινές πράξεις. Τηρούμε τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. Αναζητούμε ευκαιρίες να βελτιώνουμε 
συνεχώς την ασφάλεια των ανθρώπων και του χώρου εργασίας μας.

Κάντε αυτό που σας αναλογεί. Αναλάβετε ενεργό 
ρόλο στην εξασφάλιση της δικής σας ασφάλειας 
και της ασφάλειας άλλων, ολοκληρώνοντας όποια 
εκπαίδευση για την ασφάλεια σας ανατεθεί και 
συμμορφωνόμενοι με τις απαιτήσεις ασφάλειας 
που ισχύουν για τον ρόλο σας. Αν αντιληφθείτε 
οποιαδήποτε ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση 
ή ανασφαλή πρακτική, αναφέρετέ το αμέσως 
στον διευθυντή ή τον προϊστάμενό σας ή 
Μιλήστε! Σηκώστε το χέρι αν δείτε μια ευκαιρία να 
βελτιωθούν οι πρακτικές ασφάλειάς μας, ακόμα και 
αν οι τρέχουσες δεν αποτελούν παραβίαση.

Γίνετε ο καλύτερος εαυτός σας. Η κατάχρηση 
ουσιών μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την 
απόδοσή σας στην εργασία και να θέσει εσάς, τους 
συναδέλφους σας και άλλους σε κίνδυνο. Για αυτό 
τον λόγο:

•  Απαγορεύουμε τις παράνομες ουσίες σε 
εγκαταστάσεις της εταιρείας

•  Απαγορεύουμε το να είναι κάποιος υπό την 
επήρεια οποιασδήποτε ουσίας ή αλκοόλ κατά 
τη διάρκεια των ωρών εργασίας 

Ίσως να υπάρχουν εκδηλώσεις υπό την αιγίδα 
της εταιρείας, στις οποίες επιτρέπεται η 
κατανάλωση αλκοολούχων ποτών – σε αυτές τις 
περιπτώσεις, φροντίζετε η συμπεριφορά σας να 
αντιπροσωπεύει τις Βασικές Αξίες και τον Κώδικά 
μας. Να λειτουργείτε πάντα με ευθυκρισία και 
μετριοφροσύνη.

Δεν ανεχόμαστε οποιεσδήποτε πράξεις είναι 
απειλητικές για εργαζομένους, πελάτες, 
προμηθευτές ή άλλους. Δεν επιτρέπονται 
οποιαδήποτε στιγμή όπλα σε εγκαταστάσεις τις 
οποίες διαχειρίζεται οποιαδήποτε OpCo, εκτός αν 
αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή από κάποια 
πολιτική της εταιρείας.
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Ασφάλεια και προστασία 

Τι θα κάνατε;  
Ένας συνάδελφός σας προτείνει να 
υιοθετήσετε μια πρακτική που θα 
εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο και χρήμα 
– αλλά αποτελεί μικρό κίνδυνο ασφάλειας. 
Θα πρέπει να το διακινδυνέψετε; 

Αν και δεσμευόμαστε για τη συνεχή 
βελτίωση και είμαστε ανοικτοί σε νέες 
ιδέες και τρόπους να πετυχαίνουμε τους 
στόχους μας, η ασφάλεια των ανθρώπων 
είναι η πλέον σημαντική. Οποιεσδήποτε 
ενδεχόμενες μεταβολές διαδικασιών 
πρέπει πρώτα να αξιολογούνται ως προς 
την ασφάλεια.

Περισσότερες πληροφορίες
Πολιτική περιβάλλοντος, υγείας και 
ασφάλειας της Fortive

15ΠΊΝΑΚΑΣ 
ΠΕΡΊΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΊΛΉΣΤΕ! ΑΝΑΖΉΤΉΣΉ

ΟΊ ΑΝΘΡΩΠΟΊ ΚΑΊ Ή ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΜΑΣ

http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/46887/index.html


Μιλήστε! 

Ή δέσμευσή μας. Εργαζόμαστε μαζί για να προωθούμε έναν δεοντολογικό χώρο εργασίας. Αυτό σημαίνει 
να μιλάμε για ζητήματα και ανησυχίες που θα μπορούσε να βλάψουν την καλή φήμη της εταιρείας μας ή να 
διακυβεύσουν την καλή δουλειά που κάνουμε.

Καθημερινές πράξεις. Είμαστε θαρραλέοι. Ως εργαζόμενοι, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με σθένος και 
αναφέρουμε εγκαίρως οποιαδήποτε συμπεριφορά θεωρούμε ότι παραβιάζει τις Βασικές Αξίες ή τον Κώδικά 
μας, γνωρίζοντας ότι η Fortive δεν ανέχεται τα αντίποινα.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Αν έχετε απορίες 
σχετικά με το τι πρέπει να πράξετε ή αν 
διαπιστώσετε κάτι που δεν σας φαίνεται σωστό, 
μιλήστε με τον διευθυντή σας ή με οποιονδήποτε 
από αυτούς τους άλλους πόρους: 

• Έναν άλλο διευθυντή ή προϊστάμενο

•  Την ομάδα ανθρώπινου δυναμικού, τη νομική 
ομάδα ή την ομάδα συμμόρφωσης της OpCo 
σας ή της Fortive 

•  Το προσωπικό του τμήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου της Fortive 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Μιλήστε!, 
έναν πόρο που μπορείτε να προσπελάσετε μέσω 
Internet ή μέσω τηλεφώνου για να εκφράσετε 
μια ανησυχία 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες 
την εβδομάδα. Το εξειδικευμένο τηλεφωνικό 
προσωπικό μιλά πάνω από 20 γλώσσες και μπορείτε 
να υποβάλετε την αναφορά σας ανώνυμα, εκτός 
αν αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία. Η Fortive 
διερευνά σχολαστικά και επαγγελματικά όλους 
τους ισχυρισμούς ανάρμοστης συμπεριφοράς, 
γνωστοποιώντας πληροφορίες μόνο σε όσους 
«είναι ανάγκη να το γνωρίζουν», σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να επιλυθεί το 
ζήτημα. 

Αν και το Μιλήστε! είναι συνεχώς διαθέσιμο, ίσως 
να υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που μπορούν να 
αντιμετωπιστούν καλύτερα από τον διευθυντή σας 
ή από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού πρώτα, 
όπως θέματα διαχείρισης απόδοσης και σχέσεων 
εργαζομένων. 

Αν επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας σχετικά 
με διερεύνηση του Μιλήστε!, θα πρέπει να 
συνεργαστείτε. 

•  Τηρείτε οποιαδήποτε καθοδήγηση λάβετε από 
τη νομική ομάδα ή την ομάδα συμμόρφωσης

•  Διατηρείτε τη διερεύνηση και τυχόν 
λεπτομέρειες εμπιστευτικές και μην τις 
συζητάτε με οποιονδήποτε άλλο εργαζόμενο

•  Να είστε διαθέσιμοι για συνέντευξη εφόσον 
σας ζητηθεί

•  Παρέχετε ανοικτές, ειλικρινείς και ξεκάθαρες 
απαντήσεις και δικαιολογητικά
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Μιλήστε! 

Μην φοβάστε τα αντίποινα. Με όποιον πόρο και αν 
επικοινωνήσετε, να γνωρίζετε ότι η ανησυχία σας 
θα τύχει έγκαιρης και κατάλληλης μεταχείρισης. Η 
Fortive απαγορεύει απολύτως τα αντίποινα ενάντια 
σε οποιονδήποτε κάνει αναφορά ή συμμετέχει σε 
μια διερεύνηση. Θέλουμε να αισθάνεστε όσο γίνεται 
πιο άνετα να προσέλθετε, γνωρίζοντας ότι θέλουμε 
να σας ακούσουμε και να μάθουμε ότι κάνετε αυτό 
που είναι σωστό.

Τι θα κάνατε;  
Έχετε μια ανησυχία που θα θέλατε 
να συζητήσετε με κάποιον από το 
τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά η 
διευθύντριά σας σάς ενημέρωσε ότι όλα 
τα ζητήματα πρέπει να συζητούνται πρώτα 
μαζί της. Είναι αυτό σωστό; 

Γενικά είναι καλή ιδέα να ξεκινάτε από 
τον διευθυντή ή τον προϊστάμενό σας – 
συχνά είναι τα πλέον κατάλληλα άτομα 
να κατανοήσουν την κατάστασή σας και 
να προχωρήσουν στις σωστές ενέργειες. 
Αν, όμως, δεν αισθάνεστε άνετα να 
μιλήσετε με τον διευθυντή σας, μπορείτε 
ελεύθερα να επικοινωνήσετε με το 
τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή με το 
Μιλήστε! Ο διευθυντής σας δεν πρέπει να 
περιορίζει την πρόσβασή σας σε αυτούς 
τους πόρους.
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Δίκαιος ανταγωνισμός 

Ή δέσμευσή μας. Πρωτοποριακή σκέψη και ριζοσπαστικές εξελίξεις – αυτά είναι που εξασφαλίζουν την 
επιτυχία μας. Πιστεύουμε ότι οι πάντες επωφελούνται από μια ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά. 

Καθημερινές πράξεις. Ανταγωνιζόμαστε δυναμικά για παροχή αποτελεσμάτων, ωστόσο ενεργούμε 
πάντα δίκαια και σε συμμόρφωση με τις Βασικές Αξίες και τον Κώδικά μας. Αποφεύγουμε ενέργειες που θα 
μπορούσε να περιορίζουν τον ανταγωνισμό ή που θα απέτρεπαν άλλους από το να ασκήσουν ανταγωνισμό. 

Αποφεύγουμε τις ανάρμοστες συμφωνίες. 
Ανταγωνιζόμαστε δυναμικά και δίκαια για 
τις δραστηριότητές μας. Για αυτό τον λόγο, 
δεν συνάπτουμε συμφωνίες ούτε κάνουμε 
συνεννοήσεις, γραπτές ή προφορικές, τυπικές ή 
άτυπες, με ανταγωνιστές ή άλλους για τα εξής:

•  «Φιξάρισμα» (αύξηση, καθορισμό ή 
συγκράτηση) τιμών για τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες μας

•  Διαμοιρασμό των γεωγραφικών περιοχών, των 
αγορών ή των πελατών

•  Αποτροπή της εισόδου μας εταιρείας στην 
αγορά

•  Άρνηση συνεργασίας με έναν πελάτη  ή 
προμηθευτή

•  Περιορισμό της παραγωγής, των πωλήσεων ή 
της παραγωγικής ικανότητας

•  Επηρεασμό της διαδικασίας ανταγωνιστικών 
προσφορών

Προσέχετε. Ασκείτε ευθυκρισία όταν επικοινωνείτε 
με ανταγωνιστές ή άλλους σε συναντήσεις, 
σεμινάρια και συνέδρια του κλάδου. Μην συζητάτε 
κανένα θέμα ευαίσθητο για τον ανταγωνισμό και, αν 
το προσπαθήσουν οι άλλοι, ενεργήστε γρήγορα και 
με σαφήνεια: διακόψτε τη συζήτηση, αποχωρήστε 
από την αίθουσα, καταγράψτε τι συνέβη και 
αναφέρετέ το στη νομική ομάδα ή την ομάδα 
συμμόρφωσης.

Τι είναι «θέμα ευαίσθητο για τον 
ανταγωνισμό»; 

• Τιμοκατάλογοι και όροι πώλησης
• Κόστη και κέρδη
• Πελάτες, γεωγραφικές περιοχές και αγορές

18ΠΊΝΑΚΑΣ 
ΠΕΡΊΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΊΛΉΣΤΕ! ΑΝΑΖΉΤΉΣΉ

ΟΊ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΊ ΟΊ ΕΠΊΧΕΊΡΉΜΑΤΊΚΟΊ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/46887/index.html


Δίκαιος ανταγωνισμός 

Συγκεντρώστε πληροφορίες για τον ανταγωνισμό 
με τον σωστό τρόπο. Συγκεντρώστε πληροφορίες 
για τους ανταγωνιστές μας δίκαια και νόμιμα – για 
παράδειγμα, μέσω αναζητήσεων στο internet, 
πόρων για μέσα ενημέρωσης και κλαδικών άρθρων 
– ποτέ μέσω εξαπάτησης ή απάτης. Μην ζητάτε 
από τους νέους εργαζομένους πληροφορίες 
για τον ανταγωνισμό – είναι υποχρεωμένοι να 
προστατεύουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες των 
πρώην εργοδοτών τους, ακριβώς όπως και οι δικοί 
μας πρώην εργαζόμενοι έχουν την υποχρέωση να 
προστατεύουν τις δικές μας.

Τι θα κάνατε;  
Σε μια εκδήλωση εμπορικού συλλόγου, 
ένας ανταγωνιστής σας προσεγγίζει και 
σχολιάζει αδιάφορα: «Η αγορά φαίνεται 
να μαλακώνει – δεν συμφωνείς;» Πώς θα 
πρέπει να ανταποκριθείτε; 

Αυτού του είδους τα σχόλια ίσως 
ακούγονται άκακα, θα μπορούσε όμως 
να οδηγήσουν σε πρόθεση δράσης 
ή κίνητρα κατά του ανταγωνισμού. 
Ή καλύτερη αντίδραση θα ήταν να 
ενημερώσετε τον ανταγωνιστή ότι 
αυτού του είδους η συζήτηση είναι 
ανάρμοστη, να ζητήσετε συγγνώμη και 
να αναφέρετε τι συνέβη στον διευθυντή 
σας και στη νομική ομάδα ή την ομάδα 
συμμόρφωσης, για να αποφασίσουν τα 
επόμενα βήματα.

Περισσότερες πληροφορίες
Αντιμονοπωλιακή Πολιτική της Fortive
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Ενάντια στη δωροδοκία 
και ενάντια στη διαφθορά 

Ή δέσμευσή μας. Κερδίζουμε λόγω της 
καινοτομίας, των προϊόντων και των υπηρεσιών 
μας. Η διαφθορά και η δωροδοκία δεν είναι 
συμβατές με την αξία μας της δικαιοσύνης και 
δεν περιλαμβάνονται ποτέ στον τρόπο που 
δραστηριοποιούμαστε.

Καθημερινές πράξεις. Στη Fortive, είμαστε 
αρκετά θαρραλέοι για να αντιμετωπίζουμε 
όσα ζητήματα δεν είναι συμβατά με τις Βασικές 
Αξίες μας. Δεν προσπαθούμε να επηρεάζουμε 
τις δραστηριότητές μας με ανάρμοστα μέσα. 
Πιστεύουμε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας 
θα κερδίσουν με την αξία τους. Επιμένουμε να 
κερδίζουμε δραστηριότητες με τον σωστό τρόπο.
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Ενάντια στη δωροδοκία και ενάντια στη διαφθορά

Τηρούμε τις Βασικές Αξίες μας. Δεν προσφέρουμε 
και δεν αποδεχόμαστε οτιδήποτε αξίας για 
να κερδίσουμε (ή να διατηρήσουμε) κάποια 
δραστηριότητα, να επηρεάσουμε μια απόφαση ή να 
αποκτήσουμε επιχειρηματικό πλεονέκτημα. 

Τηρούμε τους νόμους ανά τον κόσμο και τις 
πολιτικές μας κατά της διαφθοράς. Να έχετε υπόψη 
σας ότι αυτοί οι νόμοι έχουν εφαρμογή παγκοσμίως, 
όχι μόνο στις Η.Π.Α., και καλύπτουν όχι μόνο τους 
εργαζομένους και τους εργολάβους της Fortive, 
αλλά και τρίτους που εργάζονται κατόπιν οδηγιών 
μας ή προς όφελός μας, όπως οι συνεργάτες 
καναλιού, οι διανομείς, οι εκπρόσωποι πωλήσεων και 
οι σύμβουλοι. 

Μην ξεχνάτε να δράτε σύμφωνα με το Κιτ 
εργαλείων συνεργατών καναλιού. Αυτό σας βοηθά 
να επιλέγετε τους σωστούς επιχειρηματικούς 
συνεργάτες που εκπροσωπούν τις Βασικές Αξίες 
μας. Κάντε ερωτήσεις οποιαδήποτε στιγμή δεν 
είστε βέβαιοι για το τι απαιτείται και προσέξτε να 
καταγράψετε όλες τις οικονομικές συναλλαγές 
πλήρως, με ακρίβεια και με διαφάνεια.

Τι είναι «οτιδήποτε αξίας»; 

Σημαίνει ακριβώς αυτό, «οτιδήποτε»! Και μπορεί 
να είναι κάτι διαφορετικό από πληρωμή σε 
μετρητά, όπως:
• Ένα δώρο
• Ταξίδι ή γεύματα
• Παροχή υπηρεσιών
• Μια προτεινόμενη συνεργασία
• Ένα δάνειο ή μια χάρη
•  Μια φιλανθρωπική δωρεά ή πολιτική 

συνεισφορά
•  Μια προσφορά εργασίας για έναν κοντινό 

συγγενή, εφόσον προσφέρεται για να 
επιτευχθεί μια επιχειρηματική απόφαση ή ένα 
επιχειρηματικό πλεονέκτημα, είναι ανάρμοστη.
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Ποιος είναι ένας «κρατικός 
αξιωματούχος»; 

Αυτός ο όρος είναι ευρύς και περιλαμβάνει: 
• Δημοσίους υπαλλήλους
• Αξιωματούχους των ένοπλων δυνάμεων
• Εκλεγμένους αξιωματούχους ή υποψηφίους
• Μέλη πολιτικών κομμάτων
•  Εργαζομένους κλάδων που λειτουργούν από 

το κράτος, ανήκουν στο κράτος ή επιδοτούνται 
από το κράτος (όπως η υγεία) 

Αν δεν είστε βέβαιοι αν ένα άτομο είναι κρατικός 
αξιωματούχος, ελέγξτε το με τη νομική ομάδα ή 
την ομάδα συμμόρφωσης.

Περισσότερες πληροφορίες
Πολιτική κατά της διαφθοράς της Fortive 
Corporation

Κιτ Εργαλείων Συνεργατών Καναλιού

Ενάντια στη δωροδοκία και ενάντια στη διαφθορά

Παρακολουθείτε τις αλληλεπιδράσεις σας 
με κρατικούς αξιωματούχους. Μπορεί να 
αλληλεπιδρούμε με κρατικούς αξιωματούχους 
για διαφορετικά θέματα από την πώληση των 
προϊόντων μας. Σε αυτά περιλαμβάνονται 
έλεγχοι, επιθεωρήσεις, άδειες, τελωνεία και 
ρυθμιστικές εγκρίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα 
Οι δραστηριότητές μας με κράτη για επιπλέον 
καθοδήγηση για αυτές τις περιοχές. Επίσης, 
μην παραλείψετε να συνεννοηθείτε με τη 
νομική ομάδα ή την ομάδα συμμόρφωσης 
πριν παρέχετε οτιδήποτε αξίας σε έναν κρατικό 
αξιωματούχο ή υπάλληλο, αφού σε ορισμένες 
περιπτώσεις αυτό απαγορεύεται ή υφίστανται 
περιορισμοί. Ανατρέξτε στην ενότητα Δώρα,  
επαγγελματική ψυχαγωγία και ταξίδια για 
περισσότερες πληροφορίες.
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Δώρα, επαγγελματική 
ψυχαγωγία και ταξίδια 

Ή δέσμευσή μας. Πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή 
επαγγελματικών παροχών είναι φυσιολογικό 
μέρος της εργασίας με τους πελάτες και τους 
επιχειρηματικούς συνεργάτες μας – ωστόσο 
δεν θέλουμε να επηρεάσει τις πράξεις μας ή να 
τη χρησιμοποιήσουμε για να προσπαθήσουμε 
να επηρεάσουμε ανάρμοστα τις πράξεις των 
άλλων.

Καθημερινές πράξεις. Βεβαιωνόμαστε ότι δεν 
προσφέρουμε ούτε δεχόμαστε οτιδήποτε θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε ανάρμοστη επιρροή 
ή να έχει αρνητικό αντίκτυπο στον οργανισμό 
μας ή σε άλλους.
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Δώρα και επαγγελματική ψυχαγωγία 

Εντάξει Όχι εντάξει

Είναι μέτριας αξίας Σκοπεύουν να επηρεάσουν 
μια απόφαση ή ενέργεια

Παρέχονται μόνο περιστασιακά Είναι υπερβολικά ή πολυτελή

Επεκτείνουν μια νόμιμη 
επιχειρηματική σχέση

Θα μπορούσε να φέρουν σε 
δύσκολη θέση την Fortive

Επιτρέπονται από τη νομοθεσία Είναι ανάρμοστα ή κακού γούστου

Συμμορφώνονται με τις πολιτικές τόσο 
του προσφέροντος όσο και του αποδέκτη

Έχουν εκμαιευθεί (δηλ. 
κάποιος έχει ζητήσει για κάτι)

Δώρα, επαγγελματική ψυχαγωγία και ταξίδια

Μάθετε τι είναι αποδεκτό. Πότε είναι υπερβολική μια επιχειρηματική παροχή; Θα το διαπιστώσετε στην 
Πολιτική δώρων και ψυχαγωγίας μας. Θέτει όρια για την αξία δώρων που επιτρέπεται να προσφερθούν ή να 
γίνουν αποδεκτά, καθώς και τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρείτε όταν προσφέρετε ή αποδέχεστε δώρα ή 
επαγγελματική ψυχαγωγία. 

Μάθετε τι ΔΕΝ είναι αποδεκτό. Ορισμένες προσφορές δεν είναι ποτέ αποδεκτές. Εν γένει, αν ένα δώρο ή 
ψυχαγωγία σας δημιουργεί υποχρέωση ή θα μπορούσε να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους σας, 
είναι ανάρμοστο.
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Τι θα κάνατε;  
Μόλις σας παραδόθηκε ένα δέμα στο 
γραφείο. Ήταν ένα ακριβό ευχαριστήριο 
δώρο από έναν ευγνώμονα προμηθευτή. 
Είστε βέβαιοι ότι οι πολιτικές μας δεν 
σας επιτρέπουν να το κρατήσετε. Σε ποια 
βήματα θα πρέπει να προχωρήσετε; 

Επιστρέψτε το δώρο και εξηγήστε 
ευγενικά ότι η αποδοχή του δεν είναι 
συμβατή με τις απαιτήσεις των πολιτικών 
μας. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, συζητήστε 
το με τον διευθυντή σας και με τη νομική 
ομάδα ή την ομάδα συμμόρφωσης. 
Άλλες επιλογές ίσως είναι να δωρίσετε 
το είδος σε κάποια φιλανθρωπική 
οργάνωση ή να το αφήσετε σε έναν 
κοινόχρηστο χώρο στο γραφείο ώστε να 
το απολαμβάνουν όλοι.

Αλληλεπιδράτε με κρατικούς 
αξιωματούχους ή με 
επαγγελματίες του τομέα υγείας; 
Εργάζεστε σε μια OpCo του 
τομέα υγείας; 

Οι κανόνες για το τι επιτρέπεται να δίνετε σε 
κρατικούς αξιωματούχους και επαγγελματίες 
του τομέα υγείας (ή να αποδέχεστε από αυτούς) 
είναι πολύ αυστηροί. Μάθετε όσες ισχύουσες 
πολιτικές και απαιτήσεις της OpCo σας αφορούν 
τα δώρα σε σχέση με κρατικούς αξιωματούχους ή 
επαγγελματίες του τομέα υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες
Πολιτική δώρων και ψυχαγωγίας

Πολιτική ταξιδιών και ψυχαγωγίας πελατών

Δώρα, επαγγελματική ψυχαγωγία και ταξίδια

Συμμόρφωση με τις πολιτικές ταξιδιού μας. 
Μερικές φορές, ο καλύτερος τρόπος να επιδείξουμε 
τις ικανότητές μας είναι να προσκαλέσουμε έναν 
πελάτη σε μια εγκατάσταση OpCo, ώστε να μπορεί 
να δει από κοντά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
μας. Αν η OpCo πληρώσει για το ταξίδι, πρέπει να 
ικανοποιούνται πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις, 
καθώς και να ληφθούν προεγκρίσεις. Φροντίστε να 
διαβάσετε την Πολιτική ταξιδιών και ψυχαγωγίας  
πελατών μας και να συμπληρώσετε μια φόρμα 
έγκρισης ταξιδιού πριν προσφερθείτε να πληρώσετε 
για το ταξίδι κάποιου τρίτου. Εξετάστε την πολιτική 
ιδιαίτερα πριν συμφωνήσετε να πληρώσετε για το 
ταξίδι κρατικών αξιωματούχων.

Είμαστε ξεκάθαροι. Πρέπει να τεκμηριώνετε 
οποιεσδήποτε επαγγελματικές παροχές 
προσφέρονται ή γίνονται αποδεκτές, με ακρίβεια 
και πληρότητα στα βιβλία και τα αρχεία μας.
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Διαφήμιση και μάρκετινγκ 

Ή δέσμευσή μας. Χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις με πελάτες, επιδεικνύοντας ειλικρίνεια και ακεραιότητα σε 
όλες μας τις αλληλεπιδράσεις.

Καθημερινές πράξεις. Έχουμε πάθος για τους πελάτες – εργαζόμαστε για να κατανοήσουμε τις ανάγκες 
τους, παρέχουμε ακριβείς πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και διαφημίζουμε και 
προωθούμε στην αγορά τις λύσεις μας με ειλικρίνεια και με τον κατάλληλο τρόπο.

Διατηρούμε την εμπιστοσύνη. Παρέχουμε 
ειλικρινείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με 
την ποιότητα, την ασφάλεια, τα χαρακτηριστικά 
και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μας. 
Παραπλάνηση των πελατών μας, υπερβολές για το 
τι μπορούν να κάνουν τα προϊόντα μας, υποσχέσεις 
που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε; Αυτές οι 
πράξεις μπορεί να προκαλέσουν την απώλεια της 
εμπιστοσύνης και ποτέ δεν είναι εντάξει – δεν είναι 
αυτός ο τρόπος που εργαζόμαστε.

Γνωρίζουμε τις απαιτήσεις. Γνωρίζουμε και τηρούμε 
τις απαιτήσεις που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο 
προωθούμε στην αγορά και πωλούμε τα προϊόντα 
μας. Βεβαιωνόμαστε ότι οποιοιδήποτε ισχυρισμοί 
για τα προϊόντα μας υποστηρίζονται από γεγονότα 
και ότι οι γραπτές και εικαστικές περιγραφές 
περιγράφουν με ακρίβεια τα προϊόντα μας.

Τι θα κάνατε;  
Μετά από μήνες δημιουργίας σχέσεων, 
ένας από τους πελάτες σας είναι έτοιμος 
να υπογράψει σύμβαση. Ωστόσο, στην 
προθυμία σας να κλείσετε την πώληση, 
μιλήσατε για ορισμένα οφέλη που 
σχετίζονται με το προϊόν, τα οποία δεν 
έχουν ακόμα επαληθευθεί. Διορθώνετε τις 
πληροφορίες και διακινδυνεύετε να χάσετε 
την πώληση;

Ναι. Οποιεσδήποτε αξιώσεις κάνουμε 
πρέπει να είναι ειλικρινείς και 
τεκμηριωμένες. Πρέπει να είστε ειλικρινείς 
για τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη των 
προϊόντων. Αν ο πελάτης υπογράψει τη 
σύμβαση και διαπιστώσει εκ των υστέρων 
ότι δεν ήσαστε απολύτως ειλικρινής ή 
ότι το προϊόν δεν παρέχει τα οφέλη που 
περιγράψατε, αυτό όχι μόνο θα βλάψει 
την επιχειρηματική σχέση, αλλά και θα 
διακυβεύσει την εμπιστοσύνη που έχει 
κερδίσει η OpCo σας.
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Εργασία με επιχειρηματικούς συνεργάτες 

Ή δέσμευσή μας Αναγνωρίζουμε ότι οι σχέσεις μας με προμηθευτές, συνεργάτες καναλιού και άλλους 
τρίτους είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία μας – για αυτό και επιλέγουμε επιχειρηματικούς συνεργάτες 
που ανταποκρίνονται στα υψηλά μας πρότυπα.

Καθημερινές πράξεις. Δημιουργούμε εξαιρετικές ομάδες πράττοντας με ακεραιότητα και διαφάνεια και 
απαιτώντας όλοι οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες, με τη σειρά τους, να πράττουν το ίδιο. 

Προσεκτική επιλογή. Αν εμπλέκεστε στην 
επιλογή ενός επιχειρηματικού συνεργάτη της 
Fortive, τηρείτε τις εσωτερικές διαδικασίες μας, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης δέουσας 
επιμέλειας. Λαμβάνετε αποφάσεις βάσει των 
αναγκών της εταιρείας και απτών προτύπων, όπως 
η τιμή, η ποιότητα και η υπηρεσία – ποτέ βάσει 
προσωπικών προτιμήσεων, οφελών ή συμφερόντων. 
Μην ξεχνάτε, οι πράξεις των επιχειρηματικών 
συνεργατών μας έχουν αντίκτυπο στην Fortive, για 
αυτό και θα πρέπει να βεβαιώνεστε ότι κατανοούν 
τις προσδοκίες μας και λειτουργούν δεοντολογικά 
και με τρόπο που αντιπροσωπεύει τις Βασικές Αξίες 
και τον Κώδικά μας.

Τηρούμε τους συνεργάτες μας υπόλογους. Ο 
Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών μας ορίζει 
τις προσδοκίες μας από τους επιχειρηματικούς 
συνεργάτες μας. Για ορισμένους επιχειρηματικούς 
συνεργάτες, ισχύει το Κιτ Εργαλείων Συνεργατών 
Καναλιού. Μάθετε πότε και για ποιους τρίτους ισχύει 
και τηρείτε το.

Αν διαχειρίζεστε εξωτερικούς συνεργάτες μας ή 
συνεργάζεστε μαζί τους στο πλαίσιο της εργασίας 
σας, παρακολουθείτε τις συμβάσεις και την 
απόδοσή τους και:

•  Συναλλάσσεστε επιχειρηματικά με ειλικρίνεια 
και ακρίβεια

•  Προστατεύετε τις εμπιστευτικές 
επιχειρηματικές πληροφορίες τους με την ίδια 
φροντίδα που προστατεύετε και τις δικές μας

•  Αποφεύγετε τυχόν ενδεχόμενες συγκρούσεις 
συμφερόντων

•  Διατηρείτε υψηλές προσδοκίες – να είστε 
ιδιαίτερα σε εγρήγορση για καταχρήσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πράξεις 
δωροδοκίας ή διαφθοράς

•  Σε κάθε περίπτωση Μιλήστε! αν υποπτεύεστε 
ότι ένας επιχειρηματικός συνεργάτης 
παραβιάζει τον Κώδικα ή τις Βασικές Αξίες μας
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Εργασία με επιχειρηματικούς συνεργάτες

Τι θα κάνατε;  
Μια προμηθεύτρια με την οποία 
συνεργάζεστε επί σειρά ετών σας 
πλησιάζει για να μιλήσετε για συνεργασία 
σε μια νέα επιχειρηματική κίνηση. Φαίνεται 
καλή ευκαιρία και δεν σχετίζεται καθόλου 
με την εργασία σας στην Fortive – είναι 
εντάξει να συναντηθείτε και να την 
διερευνήσετε;

Μάλλον όχι. Σκεφτείτε πώς μπορεί 
να θεωρήσουν άλλοι αυτή την 
επιχειρηματική κίνηση, ειδικά αν 
λαμβάνετε αποφάσεις σχετικά με 
τη σχέση της προμηθεύτριας για 
λογαριασμό της Fortive. Μιλήστε με 
τον διευθυντή ή τον προϊστάμενό σας 
πριν συμφωνήσετε να μιλήσετε με την 
προμηθεύτρια. Ή διαφάνεια σχετικά με 
τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, 
ή ακόμα και την εντύπωση σύγκρουσης 
συμφερόντων, είναι πάντα η σωστή 
επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στην ενότητα Συγκρούσεις 
συμφερόντων.

Περισσότερες πληροφορίες
Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών

Κιτ Εργαλείων Συνεργατών Καναλιού
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Νομοθεσία και κανονιστικές απαιτήσεις για τον κλάδο  
της υγείας 

Ή δέσμευσή μας. Κατανοούμε τα υψηλότερα πρότυπα βάσει των οποίων ρυθμίζεται ο κλάδος της υγείας.

Καθημερινές πράξεις. Γνωρίζουμε και τηρούμε τις απαιτήσεις ανά τον κόσμο για την έγκριση, την κατασκευή, 
το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών μας υγειονομικής περίθαλψης. 

Γνωρίζουμε τις απαιτήσεις. Οι νόμοι και οι 
κανονισμοί που αφορούν την ανάπτυξη, την 
κατασκευή, τη διανομή, το μάρκετινγκ, τις κρατικές 
συμβάσεις και τις πωλήσεις/την προώθηση ιατρικών 
συσκευών διαφέρουν και έχουν περισσότερες 
απαιτήσεις από το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιό μας. 
Οι OpCo μας υγειονομικής περίθαλψης έχουν 
πρόσθετες πολιτικές και διαδικασίες που μας 
βοηθούν στη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις 
και στην τήρηση αυτών των υψηλότερων προτύπων.

Αν εργάζεστε σε μια από τις OpCo μας υγειονομικής 
περίθαλψης, είναι σημαντικό να τις γνωρίζετε και 
να τις τηρείτε. Αν εργάζεστε στην Fortive, ίσως να 
ισχύουν ειδικές απαιτήσεις για την αλληλεπίδραση 
με επαγγελματίες ή εταιρείες του τομέα υγείας. 
Απευθύνετε οποιεσδήποτε απορίες στον 
διευθυντή σας ή στη νομική ομάδα ή την ομάδα 
συμμόρφωσης της OpCo σας ή της Fortive.
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Συμμόρφωση για θέματα εισαγωγών, εξαγωγών και εμπορίου 

Ή δέσμευσή μας. Σεβόμαστε τους νόμους ανά τον κόσμο που καλύπτουν την εισαγωγή και εξαγωγή των 
προϊόντων μας.

Καθημερινές πράξεις. Γνωρίζουμε και τηρούμε τις απαιτήσεις εισαγωγών/εξαγωγών που ισχύουν για την 
επιχείρηση και τις εργασίες μας, όπου κι αν εργαζόμαστε ή επιχειρούμε, τεκμηριώνοντας κάθε συναλλαγή με 
ειλικρίνεια, ακρίβεια και πλήρως. 

Συμμορφωνόμαστε με οικονομικές κυρώσεις, 
ελέγχους εξαγωγών και κανόνες ενάντια στα 
μποϊκοτάζ. Οι Η.Π.Α. και άλλες χώρες υλοποιούν 
οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις, κάτι που σημαίνει 
ότι ίσως να περιορίζουν τα μέρη στα οποία μπορούμε 
να δραστηριοποιούμαστε, τους ανθρώπους με 
τους οποίους μπορούμε να συνεργαζόμαστε και τα 
προϊόντα που μπορούμε να πωλούμε. Επίσης, ίσως να 
απαιτείται ειδική άδεια για την πώληση ή αποστολή 
των προϊόντων μας. Αν έχετε κάποια απορία σχετικά με 
το αν έχουν εφαρμογή αυτοί οι νόμοι, επικοινωνήστε 
με την ομάδα εμπορικής συμμόρφωσης της OpCo σας 
ή με τη νομική ομάδα της Fortive.

Επικοινωνήστε επίσης με αυτούς τους πόρους αν 
σας ζητηθεί να συμμορφωθείτε με ένα μποϊκοτάζ 
στο εξωτερικό. Η Fortive και καθένας ατομικά από 
τους εργαζομένους μας μπορεί να ευθυνόμαστε 
για τη συμμετοχή, την υποστήριξη ή τη συμφωνία 
συμμόρφωσης με ένα μποϊκοτάζ στο εξωτερικό. 
Επίσης, ορισμένα αιτήματα που σχετίζονται 
με μποϊκοτάζ ίσως χρειαστεί να αναφερθούν 
στην κυβέρνηση των Η.Π.Α., ακόμα κι αν δεν 
συμμετέχουμε ή αν δεν ανταποκριθούμε.

Εξασφαλίζουμε τη συμμόρφωση εισαγωγών. 
Είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε ακριβείς 
δηλώσεις του τι εισάγουμε, καθώς και τους 
τελωνειακούς δασμούς που επιβάλλονται σε 
κάθε είδος. Και πάλι, η ομάδα συμμόρφωσης της 
OpCo σας ή η νομική ομάδα της OpCo σας ή της 
Fortive είναι οι πόροι σας – επικοινωνήστε μαζί 
τους αν έχετε απορίες σχετικά με τη συμμόρφωση 
εισαγωγών ή με το ρόλο σας στη διαδικασία.

Τι θα κάνατε;  
Λάβατε ένα αίτημα από έναν πελάτη να 
τροποποιήσετε ένα τιμολόγιο για να φανεί 
διαφορετικός τελικός προορισμός. Τι 
πρέπει να κάνετε; 

Είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώνουμε τις 
εισαγωγές και τις εξαγωγές με ακρίβεια 
και διαφάνεια. Φροντίστε το τιμολόγιο 
να είναι ακριβές – όχι τροποποιημένο. 
Επικοινωνήστε με τον διευθυντή σας 
ή με τη νομική ομάδα ή την ομάδα 
συμμόρφωσης της OpCo σας ή της 
Fortive σχετικά με το αίτημα, για να 
αποφασίσετε τα κατάλληλα βήματα για 
τη συνέχεια.

Περισσότερες πληροφορίες
Πολιτική συμμόρφωσης για θέματα 
εξαγωγών της Fortive

Πολιτική εισαγωγών της Fortive
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Ποιότητα προϊόντων 

Ή δέσμευσή μας. Δεσμευόμαστε για την ανάπτυξη ασφαλών, αξιόπιστων προϊόντων και για την 
ανταπόκριση στις προσδοκίες ποιότητας των πελατών μας. 

Καθημερινές πράξεις. Ήγούμαστε με το FBS, ενσωματώνουμε ποιότητα σε όλα όσα κάνουμε και τηρούμε 
τις ισχύουσες διαδικασίες μας.

Θέτουμε πρώτη την ασφάλεια. Αν εμπλέκεστε 
στη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τις 
δοκιμές, τη σήμανση, τη συσκευασία, την τοπική 
προσαρμογή, τον έλεγχο διαπιστευτηρίων ή την 
πιστοποίηση προϊόντων, θα πρέπει να εξασφαλίζετε 
ότι στα μέρη όπου παράγονται και στις αγορές όπου 
τα πωλούμε, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας: 

•  Κατασκευάζονται σύμφωνα με όλες τις 
ισχύουσες απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας 
και αποτελεσματικότητας

•  Ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις σήμανσης, 
συσκευασίας και τεκμηρίωσης

•  Ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις για εγγραφές 
ασφάλειας, επιθεωρήσεις, προκαταρκτικές 
πιστοποιήσεις, εγκρίσεις και διαδικασίες 

Ίκανοποιούμε ή υπερβαίνουμε τις προσδοκίες. 
Να γνωρίζετε και να συμμορφώνεστε με όλες τις 
κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την 
κατασκευή και πώληση των προϊόντων μας στις 
χώρες όπου δραστηριοποιείστε. Η μη τήρηση 
αυτών των απαιτήσεων διακινδυνεύει όχι μόνο 
την απώλεια πωλήσεων, αλλά και την απώλεια της 
εμπιστοσύνης των πελατών και των μετόχων μας.
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Προώθηση της συνεχούς βελτίωσης. Αν 
αναγνωρίσετε οποιαδήποτε κενά, προσδιορίστε την 
αιτία τους, καθιερώστε αντίμετρα και βελτιώνετε 
συνεχώς τις διαδικασίες ώστε να αποτρέψετε την 
παρουσία τους στο μέλλον. Οι απορίες ή ανησυχίες 
σχετικά με την ποιότητα ή την ασφάλεια των 
προϊόντων μας πρέπει να απευθύνονται στον 
διευθυντή ή τον προϊστάμενό σας, στο τμήμα 
συμμόρφωσης ποιότητας ή συμμόρφωσης 
προϊόντων στην OpCo σας ή Μιλήστε! Να έχετε 
υπόψη σας ότι αν εργάζεστε για μια OpCo στον 
τομέα υγείας, υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική 
κλιμάκωσης θεμάτων ποιότητας, η οποία πρέπει να 
τηρείται για τις ανησυχίες ποιότητας ή ασφάλειας 
των προϊόντων.

Ποιότητα προϊόντων

Τι θα κάνατε;  
Έχετε να τηρήσετε μια προθεσμία 
και η διευθύντριά σας σάς δίνει την 
οδηγία να χρησιμοποιήσετε έναν νέο 
προμηθευτή, ο οποίος δεν έχει εγκριθεί 
για την ολοκλήρωση του έργου. Ο 
προμηθευτής φαίνεται ότι διαθέτει τα 
κατάλληλα προσόντα. Θα προσλάβετε τον 
προμηθευτή; 

Όχι. Εργαζόμαστε μόνο με εγκεκριμένους 
προμηθευτές για να εξασφαλίσουμε την 
ποιότητα. Ενημερώστε τη διευθύντριά 
σας ότι η χρήση αυτού του προμηθευτή 
δεν έχει εγκριθεί και, κατά συνέπεια, δεν 
αποτελεί επιλογή. Αν δεν αισθάνεστε 
άνετα να συζητήσετε την κατάσταση 
απευθείας μαζί της, Μιλήστε!
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Εταιρικά περιουσιακά στοιχεία 

Ή δέσμευσή μας. Παρέχουμε στους εργαζομένους τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τους πόρους 
που χρειάζονται για να κάνουν τις δουλειές τους – περιμένουμε από τους πάντες στην Fortive να τους 
χρησιμοποιούν υπεύθυνα.

Καθημερινές πράξεις. Χρησιμοποιούμε εταιρικούς πόρους για τις εταιρικές δραστηριότητες και τους 
προστατεύουμε από κλοπή, απάτη, σπατάλη και κακή χρήση. Επίσης καινοτομούμε με αντίκτυπο, 
προβλέποντας και περιορίζοντας τις νέες απειλές στα περιουσιακά μας στοιχεία. 

Προστατεύουμε τα φυσικά μας περιουσιακά 
στοιχεία. Από τις πρώτες ύλες και τα μηχανήματα 
μέχρι τον εξοπλισμό γραφείου και τα αυτοκίνητα 
της εταιρείας, τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία 
της Fortive μας βοηθούν να δημιουργούμε, να 
κατασκευάζουμε και να παρέχουμε ένα ισχυρό 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων για τους πελάτες μας. 
Να συμμορφώνεστε με τις πολιτικές μας και ποτέ 
μην δανείζετε, μην πουλάτε και μην χαρίζετε 
αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν είστε 
εξουσιοδοτημένοι να το πράξετε.

Προστατεύουμε τα ηλεκτρονικά μας περιουσιακά 
στοιχεία. Το υλικό, το λογισμικό και τα δίκτυά μας 
συνεισφέρουν στην καινοτομία μας και παρέχονται 
αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς. 
Χρησιμοποιείτε την τεχνολογία μας υπεύθυνα και 
προστατεύετέ την από απειλές και κακοποιούς 
(ανατρέξτε στην ενότητα Κυβερνοασφάλεια 
του Κώδικά μας). Ποτέ μην τη χρησιμοποιείτε για 
μη εξουσιοδοτημένους, μη επαγγελματικούς ή 
παράνομους σκοπούς. Η περιορισμένη προσωπική 
χρήση περιουσιακών στοιχείων όπως το laptop 
και το τηλέφωνό σας επιτρέπεται (για παράδειγμα, 
για να ελέγχετε τις ειδήσεις), αλλά θα πρέπει να 
εξασφαλίζετε ότι η χρήση τους είναι συμβατή 
με τις Βασικές Αξίες μας και δεν επηρεάζει την 
εργασία σας ή τις δραστηριότητές μας. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
Πολιτική μας Αποδεκτής Χρήσης. Να έχετε υπόψη 
σας ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες δημιουργείτε, 
γνωστοποιείτε, αποθηκεύετε ή λαμβάνετε στα 
συστήματά μας, ανήκουν στην Fortive και μπορεί 
να ελέγχουμε τα δίκτυα και τα συστήματα για να 
διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με τις πολιτικές μας.
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Εταιρικά περιουσιακά στοιχεία

Προστατεύουμε τα πληροφοριακά μας 
περιουσιακά στοιχεία. Μεταχειρίζεστε όλες τις 
πληροφορίες μας – είτε αυτές είναι γραπτές, 
είτε ηλεκτρονικές, είτε προφορικές – με 
φροντίδα. Χρησιμοποιείτε τις όπως επιτρέπεται 
από τις πολιτικές μας και ενημερωθείτε για το 
υψηλότερο πρότυπο φροντίδας που απαιτείται 
για τα προσωπικά δεδομένα, τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες και την πνευματική ιδιοκτησία.

Τι θα κάνατε;  
Σταματήσατε στο γραφείο ενός 
συναδέλφου για να τον ρωτήσετε κάτι 
και παρατηρήσατε ότι κοίταγε έναν 
ιστότοπο με πορνογραφικό περιεχόμενο. 
Ο συνάδελφός σας βλέπει το έκπληκτο 
βλέμμα σας και σας λέει να μην ανησυχείτε, 
ότι επισκέπτεται αυτού του είδους τους 
ιστότοπους μόνο περιστασιακά και δεν 
τους μοιράζεται ποτέ με άλλους. Είναι αυτό 
εντάξει; 

Όχι. Τα συστήματά μας δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ποτέ για πρόσβαση σε 
ακατάλληλα συστήματα ή πληροφορίες. 
Γνωστοποιήστε τις ανησυχίες σας στον 
διευθυντή ή την προϊστάμενό σας ή 
Μιλήστε!

Περισσότερες πληροφορίες
Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης της Fortive
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Γνωρίζουμε τι είναι εμπιστευτικό. Οι εμπιστευτικές 
πληροφορίες μπορεί να έχουν πολλές μορφές, 
όπως: 

 Πληροφορίες για την εταιρεία μας – όπως 
έρευνα νέων προϊόντων, προδιαγραφές και 
σχέδια προϊόντων, κατάλογοι πελατών και 
επιχειρηματικά σχέδια

 Πληροφορίες για ανθρώπους – όπως μια 
διεύθυνση, ένας αριθμός τηλεφώνου, ένας 
αριθμός πιστωτικής κάρτας, πληροφορίες 
παροχών, αμοιβών ή απασχόλησης (για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
ενότητα Ίδιωτικότητα και προστασία  
δεδομένων)

 Πληροφορίες που αφορούν άλλες εταιρείες 
ή που έχουν ληφθεί από άλλες εταιρείες 
και έχουμε συμφωνήσει να τηρηθούν 
εμπιστευτικές

Εμπιστευτικές πληροφορίες και πνευματική ιδιοκτησία 

Ή δέσμευσή μας. Οι πληροφορίες βρίσκονται πίσω από κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων μας και μας 
βοηθούν να εφαρμόζουμε στρατηγική και να είμαστε ανταγωνιστικοί στην αγορά – αναγνωρίζουμε την 
κρίσιμης σημασίας υποχρέωση που έχουμε να τις προστατεύουμε. 

Καθημερινές πράξεις. Βρισκόμαστε σε εγρήγορση – και δρούμε ενεργά – για να διαφυλάσσουμε τα 
πληροφοριακά μας περιουσιακά στοιχεία, καθώς και τα πληροφοριακά περιουσιακά στοιχεία που μας έχουν 
εμπιστευτεί άλλοι. 

Λαμβάνουμε προφυλάξεις. Επισημαίνετε τις 
εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με τις 
πολιτικές μας ώστε οι άλλοι να καταλαβαίνουν 
πόσο ευαίσθητες είναι. Πριν γνωστοποιήσετε 
εμπιστευτικές πληροφορίες σε οποιονδήποτε (εντός 
ή εκτός της Fortive), βεβαιωθείτε: 

•  Ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να τις 
γνωστοποιήσετε

•  Ότι τις γνωστοποιείτε σε κάποιον που 
είναι εξουσιοδοτημένος να τις δει και έχει 
επιχειρηματική ανάγκη να τις γνωρίζει

•  Ότι περιορίζετε την ποσότητα των 
πληροφοριών που γνωστοποιείτε στις 
απολύτως απαραίτητες

•  Ότι οποιοσδήποτε τρίτος στον οποίο τις 
γνωστοποιείτε έχει υπογράψει συμφωνητικό 
εχεμύθειας ή μη αποκάλυψης 

 Ποτέ μη συζητάτε εμπιστευτικές δραστηριότητες 
της εταιρείας σε δημόσια μέρη όπως ανελκυστήρες, 
αεροπλάνα ή εστιατόρια, όπου θα μπορούσε να σας 
ακούσουν άλλοι.
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Εμπιστευτικές πληροφορίες και πνευματική ιδιοκτησία

Προστατεύουμε αυτά που μας κάνουν αυτούς 
που είμαστε: Οι εφευρέσεις, οι ιδέες, ο κώδικας 
λογισμικού, τα εμπορικά μυστικά και οι πρωτότυπες 
εργασίες που έχουν δημιουργηθεί από τους 
εργαζομένους μας – η πνευματική ιδιοκτησία μας 
(IP) – αντιπροσωπεύουν χρόνια καινοτόμας σκέψης 
και σημαντική επένδυση σε χρόνο και πόρους. 
Τηρείτε τις ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες για 
να την αναγνωρίζετε και να την προστατεύετε. Η 
ευθύνη σας να προστατεύετε την IP εκτείνεται και 
σε οποιαδήποτε IP έχει γνωστοποιηθεί σε εμάς από 
τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας και άλλους 
τρίτους – να σέβεστε την εργασία τους και να 
εξασφαλίζετε ότι δεν θα παραβιάζετε τα δικαιώματά 
τους σε καμία περίπτωση.

Περισσότερες πληροφορίες
Πολιτική πνευματικής ιδιοκτησίας

Τι θα κάνατε;  
Έχετε αρχίσει πρόσφατα να εργάζεστε 
στην Fortive, έχετε όμως σημαντικές 
γνώσεις στο μάρκετινγκ από τη δουλειά 
σας σε έναν προηγούμενο εργοδότη. Είναι 
εντάξει να τις γνωστοποιήσετε στη νέα σας 
ομάδα; 

Αν πρόκειται για εμπιστευτικές 
πληροφορίες, δεν είναι εντάξει να 
τις γνωστοποιήσετε. Έχετε αναλάβει 
την υποχρέωση να προστατεύετε 
τις εμπιστευτικές πληροφορίες του 
προηγούμενου εργοδότη σας με τον 
ίδιο τρόπο που υποχρεώνεστε να 
προστατεύετε τις πληροφορίες της 
Fortive σε περίπτωση που αποχωρήσετε 
από τη δουλειά σας εδώ. Βέβαια, 
μπορείτε να χρησιμοποιείτε γενικές 
γνώσεις και πληροφορίες μάρκετινγκ 
που έχετε αποκτήσει με την πάροδο 
του χρόνου και δεν είναι εμπιστευτικές. 
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, 
επικοινωνήστε με τη νομική ομάδα ή την 
ομάδα συμμόρφωσης της OpCo σας ή 
της Fortive. 

Η «Πνευματική ιδιοκτησία» 
περιλαμβάνει: 

• Ευρεσιτεχνίες
• Εμπορικά σήματα
• Πνευματικά δικαιώματα
• Εμπορικά μυστικά
• Δεδομένα/Ανάλυση δεδομένων

Αν αυτό δεν έχει γνωστοποιηθεί ή/και δεν 
επιτρέπεται ρητά η γνωστοποίησή του, η Fortive 
έχει την κυριότητα κάθε προϊόντος εργασίας 
(συμπεριλαμβανομένης μιας ιδέας, μιας 
διαδικασίας, μιας εφεύρεσης ή μιας βελτίωσης) 
που αναπτύσσετε ή σχεδιάζετε ή αναμένετε 
εύλογα να αναπτύξετε ή να σχεδιάσετε (1) σε 
σχέση με την εργασία σας σε εμάς, (2) εφόσον 
σχετίζεται με τεχνολογία την οποία αναπτύσσει ή 
πωλεί οποιαδήποτε από τις εταιρείες της Fortive 
ή (3) κάνοντας χρήση πόρων της Fortive.
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Ιδιωτικότητα και 
προστασία δεδομένων 

Ή δέσμευσή μας. Σεβόμαστε τα προσωπικά 
δεδομένα των άλλων και δεσμευόμαστε να 
τα διαφυλάσσουμε από μη εξουσιοδοτημένη 
γνωστοποίηση και παραβίαση δεδομένων. 

Καθημερινές πράξεις. Συμμορφωνόμαστε 
με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων 
και ασφάλειας των χωρών στις οποίες 
δραστηριοποιούμαστε και είμαστε ξεκάθαροι 
για το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά 
δεδομένα των υποκείμενων των δεδομένων. 
Επίσης προσαρμοζόμαστε, συνεργαζόμενοι για 
να αναπτύσσουμε διαδικασίες που ικανοποιούν 
τις νέες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων.
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Τι είναι τα «προσωπικά 
δεδομένα»;

Οποιεσδήποτε πληροφορίες θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση κάποιου, 
όπως οι εξής:
• Όνομα
• Διεύθυνση
• Διεύθυνση email ή διεύθυνση IP
• Αριθμός τηλεφώνου
• Στοιχεία τράπεζας ή πιστωτικής κάρτας
• Πληροφορίες για την υγεία 
•  Στοιχεία παροχών, πληρωμών ή απόδοσης

Ιδιωτικότητα και προστασία δεδομένων

Γνωρίζουμε τις απαιτήσεις. Οι νόμοι και 
οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων 
(συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ) και οι πολιτικές μας 
περιγράφουν πώς πρέπει γίνεται σωστή συλλογή, 
χρήση, μεταφορά, φύλαξη και διάθεση των 
προσωπικών δεδομένων ενός ατόμου. Αν χειρίζεστε 
προσωπικά δεδομένα, φροντίστε να γνωρίζετε τι 
απαιτείται και μεταχειριστείτε τα με το κατάλληλο 
επίπεδο προσοχής. Μεταξύ άλλων:

•  Συλλέγετε δεδομένα μόνο με νόμιμους 
και δίκαιους τρόπους και όπου αυτό είναι 
κατάλληλο, εν γνώσει του υποκείμενου των 
δεδομένων 

•  Χρησιμοποιείτε τα μόνο για νόμιμους σκοπούς 
και για εγκεκριμένες χρήσεις

•  Μην συλλέγετε περισσότερα δεδομένα από 
όσα είναι αναγκαία για να κάνετε την εργασία

•  Γνωστοποιείτε τα μόνο σε άτομα – εντός ή 
εκτός της Fortive – που είναι εξουσιοδοτημένα 
να τα δουν και μόνο όπως επιτρέπεται από 
τη νομοθεσία. Λάβετε επιπλέον μέτρα αν 
τα προσωπικά δεδομένα θα παρασχεθούν 
σε κάποιον τρίτο προμηθευτή που έχει 
προσληφθεί για υποστήριξη της εργασίας μας

•  Χρησιμοποιείτε κατάλληλες δικλίδες 
ασφαλείας για να προστατεύετε τα προσωπικά 
δεδομένα από τον κίνδυνο της απώλειας ή μη 
εξουσιοδοτημένης χρήσης, τροποποίησης, 
καταστροφής ή αποκάλυψης

 Αναφέρετε αμέσως τις υποψίες παραβιάσεων 
δεδομένων. Αν πιστεύετε ότι έχει γίνει ανάρμοστη 
χρήση, πρόσβαση ή αποκάλυψη προσωπικών 
δεδομένων, αναφέρετε την ανησυχία σας αμέσως 
στον διευθυντή ή τον προϊστάμενό σας ή Μιλήστε!
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Περισσότερες πληροφορίες
Ειδοποίηση προστασίας προσωπικών 
δεδομένων

Τι θα κάνατε;  
Εργάζεστε στη διαχείριση λογαριασμών 
και επιβλέπετε πολλές συναλλαγές 
τιμολόγησης και πιστωτικών καρτών. 
Καθώς επεξεργάζεστε έγγραφα, προσέχετε 
να τοποθετείτε όλα τα προσωπικά 
δεδομένα σε συγκεκριμένη στοίβα στο 
γραφείο σας με μια συνοδευτική σελίδα 
επισημασμένη με την ένδειξη «για 
καταστροφή». 

Στη συνέχεια, μία φορά την εβδομάδα 
πηγαίνετε τη στοίβα στον ασφαλή κάδο 
τεμαχισμού για να εξασφαλίσετε την ορθή 
απόρριψη. Τηρείτε την υποχρέωσή σας για 
προστασία των προσωπικών δεδομένων; 

Μάλλον όχι. Εκτός αν έχετε ιδιωτικό 
γραφείο το οποίο κλειδώνετε κάθε φορά 
που αφήνετε τη θέση εργασίας σας, 
αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσε να 
είναι ορατές σε άλλους … και να γίνουν 
αντικείμενο παραβίασης. 

Για να τηρήσετε την υποχρέωσή σας, 
πρέπει να κλειδώνετε τις πληροφορίες σε 
ασφαλές σημείο στη θέση εργασίας σας ή 
να τις απορρίπτετε στον κάδο ασφαλούς 
τεμαχισμού αμέσως. 

Ιδιωτικότητα και προστασία δεδομένων
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Κυβερνοασφάλεια 

Ή δέσμευσή μας. Οι εφαρμογές τεχνολογίας 
και η συνδεσιμότητα είναι πιο ισχυρές από 
ποτέ. Και οι σχετικοί κίνδυνοι ποτέ δεν ήταν 
μεγαλύτεροι. Κατανοούμε την κρίσιμης 
σημασίας υποχρέωσή μας να διατηρούμε 
ασφαλή τα δεδομένα, τα δίκτυα και τα 
συστήματά μας. 

Καθημερινές πράξεις. Δρούμε προληπτικά. 
Καθώς αναπτύσσουμε την τεχνολογία με 
στόχο την καινοτομία και προωθούμε τις 
αποδοτικότητες στην εργασία μας, Ήγούμαστε 
με το FBS, εκμεταλλευόμενοι την εργαλειοθήκη 
μας για να καθιερώσουμε τις σωστές δικλίδες 
ασφαλείας και να βρισκόμαστε πάντα σε 
εγρήγορση για καταστάσεις που θα μπορούσε 
να εκθέσουν την Fortive σε κυβερνοεπιθέσεις. 
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Κυβερνοασφάλεια

Κατανοούμε τον κίνδυνο απώλειας φήμης. 
Να κάνουμε κλικ σε έναν ύποπτο σύνδεσμο, να 
αφήσουμε έναν κωδικό πρόσβασης γραμμένο σε 
ένα αυτοκόλλητο σημείωμα, να μην ενημερώσουμε 
το αντιϊικό λογισμικό – αυτά είναι μερικά μόνο 
παραδείγματα από τους πολλούς τρόπους με 
τους οποίους μπορεί να συμβούν υποκλοπές και 
παραβιάσεις. Ο καλύτερος τρόπος να διατηρούμε 
τα συστήματά μας ασφαλή είναι να τηρούμε τις 
πολιτικές μας, να ασκούμε ευθυκρισία και να 
τηρούμε καλές πρακτικές κυβερνοασφάλειας:

•  Δημιουργείτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης 
και μην τους μοιράζεστε με οποιονδήποτε 
άλλο, ακόμα κι αν σας ζητηθούν

•  Εξασφαλίζετε τη φυσική ασφάλεια των 
πληροφοριών και του υλικού που σας έχουν 
εκχωρηθεί

•  Αποκτάτε πρόσβαση στα δίκτυά μας μόνο 
μέσω εξουσιοδοτημένων εφαρμογών και 
συσκευών 

•  Διατηρείτε τα συστήματα, το πρόγραμμα 
περιήγησης και το αντιϊικό λογισμικό σας 
ενημερωμένα – ενημερώνετέ τα όταν σας το 
ζητά η ομάδα ασφάλειας πληροφοριών της 
Fortive

• Προσέχετε τα εξής:

 »  Σε τι κάνετε κλικ – να είστε σε εγρήγορση για 
απάτες phishing

 »  Τι γνωστοποιείτε – κρυπτογραφείτε 
κατάλληλα τις εμπιστευτικές πληροφορίες

 »  Τι κατεβάζετε – μην πλησιάζετε ύποπτα 
αρχεία, λογισμικό ή μηνύματα email που 
μπορεί να περιέχουν ύποπτο κώδικα

Ενημερωνόμαστε για την κυβερνοασφάλεια. 
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες για το πώς 
να διατηρείτε τη συσκευή σας ασφαλή ή αν 
εντοπίσετε οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, 
γνωστοποιήστε τις ανησυχίες σας στην ομάδα 
ασφάλειας πληροφοριών της Fortive, μέσω email 
στη διεύθυνση FIST@fortive.com. 

Περισσότερες πληροφορίες
Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης της Fortive

Πολιτική σχεδίου ανταπόκρισης σε 
περιστατικά της Fortive

Τι θα κάνατε;  
Λαμβάνετε ένα email που επισημαίνει 
ότι υπήρξε ασυνήθιστη δραστηριότητα 
εισόδου στον λογαριασμό της εργασίας 
σας. Δεν είναι σαφές από το email αν 
προέρχεται από το τμήμα Πληροφορικής 
σας, αλλά το email περιέχει έναν σύνδεσμο, 
στον οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ για να 
μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες. Ποια 
είναι τα επόμενα βήματά σας; 

Μην κάνετε κλικ στον σύνδεσμο. Αυτό θα 
μπορούσε να είναι μια απάτη phishing, 
σχεδιασμένη να εκμαιεύσει ευαίσθητες 
πληροφορίες για σας ή να αποκτήσει 
πρόσβαση στα συστήματα της εταιρείας 
σας. Προωθήστε το ύποπτο email ως 
συνημμένο στην ομάδα ασφάλειας 
πληροφοριών της Fortive, στη διεύθυνση 
FIST@fortive.com. Ή ομάδα θα σας 
ενημερώσει τι να κάνετε. Ακόμα κι αν 
το email φαίνεται εντάξει, είναι πάντα 
σωστό να ελέγχετε πριν κάνετε κλικ. 
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Ή δέσμευσή μας. Είμαστε άνθρωποι με 
ενδιαφέροντα, δραστηριότητες και σχέσεις εκτός 
της εργασίας μας, αλλά δεν τα αφήνουμε να 
επηρεάζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις που 
λαμβάνουμε ως εργαζόμενοι της Fortive.

Καθημερινές δραστηριότητες. Είμαστε ξεκάθαροι 
σχετικά με τις καταστάσεις που θέτουν τα 
συμφέροντά μας ή αυτά ενός στενού φίλου ή ενός 
συγγενή σε πιθανή σύγκρουση με τα συμφέροντα 
της Fortive και εξασφαλίζουμε ότι οι ενέργειές 
μας εκ μέρους της Fortive δεν επιδέχονται 
αμφισβήτηση.

Συγκρούσεις συμφερόντων
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Συγκρούσεις συμφερόντων

Δράτε προληπτικά. Ο καλύτερος τρόπος να 
αποφευχθεί μια σύγκρουση συμφερόντων είναι 
να γνωρίζετε και να αποφεύγετε τους τύπους 
καταστάσεων στις οποίες μπορεί να προκύψει 
κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατό να αναφέρουμε 
κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, ωστόσο 
μερικές από τις πιο συνηθισμένες είναι οι εξής: 

•  Η ύπαρξη οικονομικού συμφέροντος σε μια 
εταιρεία που πωλεί ή αγοράζει από την Fortive 

•  Η ανάληψη δεύτερης εργασίας για έναν 
ανταγωνιστή ή μια εταιρεία που συνεργάζεται 
ή θέλει να συνεργαστεί με την Fortive ή τους 
πελάτες της

•  Η κατοχή θέσης στην Fortive που σας επιτρέπει 
να προσλαμβάνετε συγγενείς, να τους 
δίνετε προαγωγές, να τους εποπτεύετε ή να 
επηρεάζετε τις αποφάσεις καριέρας τους 

•  Η χρήση της θέσης σας στην Fortive για την 
απόκτηση προσωπικού οφέλους που δεν είναι 
διαθέσιμο σε όλους τους εργαζόμενους, όπως 
μια έκπτωση ή ένα δάνειο

•  Η χρήση της περιουσίας, των πόρων ή των 
πληροφοριών της Fortive για την υποστήριξη 
ενός προσωπικού συμφέροντος ή για την 
προσωπική ανάληψη μιας ευκαιρίας που 
ανήκει στην Fortive

•  Η ανάληψη ρόλου σε άλλη εταιρεία ως 
διευθυντής, στέλεχος ή σύμβουλος, που 
επηρεάζει τις υποχρεώσεις σας προς την 
Fortive

•  Η σύναψη ρομαντικής σχέσης με κάποιον/
κάποια που επιβλέπετε ή του οποίου/της 
οποίας επηρεάζετε με άλλον τρόπο την 
αξιολόγηση απόδοσης ή/και την ανταμοιβή

Γνωστοποιήστε. Αν πιστεύετε ότι ίσως να έχετε 
μια σύγκρουση συμφερόντων ή ότι δίνεται η 
εντύπωση σύγκρουσης συμφερόντων, να είστε 
ανοικτοί, ξεκάθαροι και να δράτε προληπτικά 
κατά τη συζήτηση της κατάστασης αμέσως με 
τον διευθυντή σας. Οι περισσότερες συγκρούσεις 
μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
αν γνωστοποιηθούν εγκαίρως. Ωστόσο, αν 
παραλείψετε να γνωστοποιήσετε μια υπάρχουσα ή 
πιθανή σύγκρουση συμφερόντων αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε απώλεια εμπιστοσύνης και επιδείνωση 
της κατάστασης.

Τι είναι μια «σύγκρουση 
συμφερόντων»; 

Μια σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να 
συμβεί όταν τα προσωπικά σας συμφέροντα 
(ή τα συμφέροντα κάποιου συγγενή σας) 
επηρεάζουν – ή ίσως και μόνο φαίνεται να 
επηρεάζουν – τα συμφέροντα της Fortive.
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Συγκρούσεις συμφερόντων

Αναρωτηθείτε:

Ναι. Αυτή η ευκαιρία δημιουργεί πιθανή 
σύγκρουση συμφερόντων. Ακόμα κι αν δεν 
έχετε κανενός είδους έλεγχο για το αν θα 
συνεργαζόμαστε με αυτό τον προμηθευτή, το 
να εργάζεστε και για την Fortive και για έναν 
προμηθευτή της Fortive σας θέτει σε θέση 
μοιρασμένης αφοσίωσης. Ή «παράλληλη» εργασία 
μπορεί να επηρεάζει τις επαγγελματικές μας 
σχέσεις με αυτό τον προμηθευτή και να κάνει 
τους άλλους να θέσουν υπό αμφισβήτηση την 
ικανότητά σας να λαμβάνετε αντικειμενικές 
επιχειρηματικές αποφάσεις εκ μέρους της Fortive. 
Να θυμάστε πάντα πως η εντύπωση σύγκρουσης 
μπορεί να διαβρώσει την εμπιστοσύνη και να 
είναι το ίδιο επιβλαβής όσο και μια πραγματική 
σύγκρουση. Ίσως να είναι δυνατό εσείς και ο 
διευθυντής σας να μπορέσετε να συμφωνήσετε 
σε κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες που θα σας 
επιτρέψουν να αναλάβετε αυτή την επιπλέον 
εργασία, αλλά μόνο αν ρωτήσετε πρώτα. 

Τι πρέπει να κάνετε;
Ένας από τους προμηθευτές μας ρωτά 
αν ενδιαφέρεστε να κάνετε κάποια 
«παράλληλη» εργασία. Τα χρήματα θα 
σας είναι χρήσιμα και μπορείτε να την 
κάνετε εκτός ωραρίου, ώστε να μην 
επηρεάζεται η εργασία σας στην Fortive. 
Πρέπει να ζητήσετε καθοδήγηση πριν 
αποδεχτείτε τη δουλειά;

Θα μπορούσε αυτή η κατάσταση να έχει επιπτώσεις στις αρμοδιότητές 
μου στην Fortive ή να δίνει αυτή την εντύπωση;

Θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως σύγκρουση από κάποιον;

Θα μπορούσε να δώσει την εντύπωση ότι επηρεάζει τις αποφάσεις που 
λαμβάνω εκ μέρους της Fortive;

Αν η απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση είναι «ναι» ή «Δεν είμαι βέβαιος/η», ίσως να υπάρχει πιθανή 
σύγκρουση και θα πρέπει να ζητήσετε καθοδήγηση από τον διευθυντή ή τον προϊστάμενό σας ή 
Μιλήστε! πριν συνεχίσετε.
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Οικονομικά και επιχειρηματικά αρχεία 

Ή δέσμευσή μας. Κατανοούμε ότι τα ακριβή και πλήρη αρχεία δεν επιτρέπουν απλά τη λήψη καλών 
επιχειρηματικών αποφάσεων, αλλά και μας βοηθούν να διατηρούμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών, των 
κρατικών ρυθμιστών και άλλων ενδιαφερομένων. 

Καθημερινές πράξεις. Ικανοποιώντας με συνέπεια τους στόχους μας και παρέχοντας αποτελέσματα, 
αναγνωρίζουμε την ευθύνη που έχουμε όλοι να τεκμηριώνουμε σωστά τις πληροφορίες και να παρέχουμε 
σαφή και πλήρη εικόνα κάθε συναλλαγής. 

Τηρούμε ειλικρινή και ακριβή αρχεία.  
Η ακεραιότητα των αρχείων μας δεν είναι μόνο 
η δουλειά της ομάδας οικονομικών, είναι η 
δουλειά κάθε εργαζομένου. Τηρείτε τις πολιτικές, 
τις διαδικασίες και τους εσωτερικούς ελέγχους 
μας και λαμβάνετε οποιεσδήποτε εγκρίσεις και 
δικαιολογητικά απαιτούνται.

Αν εμπλέκεστε στην προετοιμασία οικονομικών 
ή επιχειρηματικών αρχείων για την Fortive, να 
συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσες νομικές και 
κανονιστικές απαιτήσεις και να παρέχετε ειλικρινείς, 
δίκαιες, ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες. 

Μην υπερβαίνετε τη δικαιοδοσία σας. Υπάρχουν 
συγκεκριμένες διαδικασίες που καθορίζουν τις 
εξουσίες υπογραφών και δαπανών και επισημαίνουν 
τους αναγκαίους ελέγχους για να λειτουργούμε τις 
επιχειρήσεις μας αποδοτικά. Αν δεν είστε βέβαιοι 
αν έχετε δικαιοδοσία να υπογράψετε ένα έγγραφο 
ή να ενεργήσετε για λογαριασμό της Fortive, πάρτε 
πρώτα έγκριση.
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Οικονομικά και επιχειρηματικά αρχεία

Διαχειριζόμαστε τα αρχεία με προσοχή. Οι 
πολιτικές μας διαχείρισης αρχείων περιγράφουν 
πώς να φυλάμε, να διαχειριζόμαστε, να 
διατηρούμε και να απορρίπτουμε τις πληροφορίες. 
Χρησιμοποιείτε μόνο πλατφόρμες και συστήματα 
που υποστηρίζονται από την εταιρεία για να 
επικοινωνείτε για την εργασία σας και να την κάνετε. 
Μην καταστρέφετε έγγραφα για τα οποία ισχύει 
νομικό διάστημα διατήρησης. Αν σας ζητηθεί να 
τροποποιήσετε έγγραφα, συζητήστε το αίτημα με 
τον διευθυντή σας ή κάποιο άλλο μέλος της ηγετικής 
ομάδας και βεβαιωθείτε ότι το αίτημα αποσκοπεί 
μόνο να διορθώσει ένα υπάρχον σφάλμα. 

Να είστε σε εγρήγορση. Μιλήστε! αν δείτε ή 
υποπτευθείτε:

• Παραλείψεις

•  Ψευδείς, ανακριβείς, ημιτελείς ή 
παραπλανητικές καταχωρήσεις

•  Μη καταγεγραμμένα («εκτός βιβλίων» ή 
«μυστικά») κονδύλια ή περιουσιακά στοιχεία

•  Πωλήσεις ή έξοδα που έχουν μετακινηθεί από 
μία χρονική περίοδο σε άλλη για να βελτιωθούν 
ή να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα

• Αλλοίωση εγγράφων 

Συνεργαζόμαστε με ελέγχους και διερευνήσεις. 
Ποτέ μην πιέζετε, μην καθοδηγείτε και μην 
παραπλανείτε τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς 
λογιστές, ελεγκτές ή ερευνητές που είναι 
εξουσιοδοτημένοι να ελέγχουν τα βιβλία και τα 
αρχεία της Fortive.

Τα «αρχεία» μας 
περιλαμβάνουν: 

• Αναφορές ταξιδιών ή δαπανών
• Κάρτες παρουσίας
• Αναφορές ασφάλειας
• Αρχεία παραγωγής ή ποιότητας
• Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
• Αναφορές πωλήσεων
• Έγγραφα μισθοδοσίας
• Συμβάσεις ή εντολές αγοράς
• Αποδείξεις δώρων
• Έγγραφα αποστολών

Τι θα κάνατε;  
Η διευθύντριά σας σάς δίνει την οδηγία 
να αλλάξετε τις πληροφορίες σε ένα 
τιμολόγιο, αλλά δεν παρέχει κανένα 
από τα έγγραφα που απαιτούνται για να 
δικαιολογήσουν την αλλαγή. Τι πρέπει να 
κάνετε; 

Απαιτείται να είστε ειλικρινείς και 
ακριβείς και να καταγράφετε τις 
καταχωρήσεις με τρόπο που να 
αντικατοπτρίζει πλήρως και με ακρίβεια 
τη συναλλαγή. Αν αισθάνεστε άνετα, 
ζητήστε από τη διευθύντριά σας 
τα δικαιολογητικά έγγραφα και το 
σκεπτικό σύμφωνα με τα οποία είναι 
αναγκαία η αλλαγή. Μπορείτε επίσης 
να γνωστοποιήσετε την ανησυχία στην 
ομάδα ανθρώπινου δυναμικού, τη νομική 
ομάδα ή την ομάδα συμμόρφωσης της 
OpCo σας ή της Fortive ή Μιλήστε! Είναι 
σημαντικό αυτό να γίνει σωστά. 
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Κατάχρηση εσωτερικής πληροφόρησης 

Ή δέσμευσή μας. Ως εργαζόμενοι της Fortive, ίσως γνωρίζουμε ουσιώδεις, μη δημόσιες πληροφορίες 
(«εσωτερική πληροφόρηση») για την εταιρεία μας ή για άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, 
ωστόσο δεν χρησιμοποιούμε και δεν γνωστοποιούμε ποτέ αυτές τις πληροφορίες για να αποκτήσουμε 
αθέμιτο πλεονέκτημα. 

Καθημερινές πράξεις. Δεν κάνουμε συναλλαγές (αγοράζουμε ή πωλούμε αξιόγραφα) – ούτε 
συμβουλεύουμε άλλους για να συναλλαχθούν – βάσει εσωτερικής πληροφόρησης.

Γνωρίζουμε τι να προστατεύουμε. Οι εσωτερικές 
πληροφορίες είναι πληροφορίες για την Fortive ή 
τους πελάτες ή τους επιχειρηματικούς συνεργάτες 
μας, οι οποίες δεν είναι δημόσια διαθέσιμες, αλλά 
αν γίνουν γνωστές θα μπορούσε να επηρεάσουν 
έναν επενδυτή να αγοράσει ή να πωλήσει μετοχές. 
Η χρήση αυτών των πληροφοριών για συναλλαγές 
ονομάζεται συναλλαγές βάσει εμπιστευτικών 
πληροφοριών και είναι παράνομη. Φροντίστε 
να γνωρίζετε ποιες πληροφορίες θεωρούνται 
εσωτερική πληροφόρηση και να τις προστατεύετε 
με τον ίδιο τρόπο που θα προστατεύατε και 
οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες.

Δεν συναλλασσόμαστε, δεν συμβουλεύουμε. Αν 
γνωρίζετε εσωτερική πληροφόρηση για μια εταιρεία 
(τη δική μας ή κάποια άλλη):

•  Μην αγοράζετε ή πωλείτε μετοχές βάσει αυτής 
της πληροφόρησης

•  Μην συμβουλεύετε άλλους για να αγοράσουν 
ή να πουλήσουν μετοχές βάσει αυτών των 
πληροφοριών

•  Μην γνωστοποιείτε τις πληροφορίες σε 
συναδέλφους, παρά μόνο αν υπάρχει θεμιτή 
επιχειρηματική ανάγκη να το κάνετε

•  Μην γνωστοποιείτε τις πληροφορίες σε 
συγγενείς, φίλους ή άλλους εκτός της Fortive

•  Ρωτήστε πριν κάνετε συναλλαγές με μετοχές 
οποιαδήποτε στιγμή, αν δεν είστε βέβαιοι αν 
κάποια πληροφορία θεωρείται εσωτερική 
πληροφόρηση

Λαμβάνουμε επιπλέον προφυλάξεις. Ορισμένα 
άτομα στην Fortive και ορισμένοι τύπου 
συναλλαγών μετοχών υπόκεινται σε περιόδους 
διακοπής και σε επιπλέον περιορισμούς 
συναλλαγών – μάθετε τους κανόνες πριν κάνετε 
συναλλαγές.

Η εσωτερική πληροφόρηση 
περιλαμβάνει μη δημόσιες 
πληροφορίες σχετικά με:

• Οικονομικά κέρδη ή ζημιές
• Οικονομικές προβλέψεις
• Προσφορές νέων προϊόντων
• Στρατηγικά επιχειρηματικά σχέδια
•  Πιθανές συγχωνεύσεις, πωλήσεις ή εξαγορές
• Μεταβολές στα ηγετικά στελέχη
•  Σημαντικές δικαστικές διαμάχες ή αγωγές σε 

εκκρεμότητα
•  Κυβερνητικές διερευνήσεις και έρευνες
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Περισσότερες πληροφορίες
Πολιτική κατάχρησης εσωτερικής 
πληροφόρησης

Τι θα κάνατε;  
Παρευρεθήκατε σε μια συνάντηση με 
την ηγετική ομάδα και κάποιος ανέφερε 
μια πιθανή νέα εξαγορά. Το αναφέρατε 
στον σύντροφό σας κατά τη διάρκεια 
του δείπνου, αλλά του επιστήσατε την 
προσοχή να μην γνωστοποιήσει τις 
πληροφορίες σε κανέναν άλλο. Κάνατε κάτι 
ανάρμοστο; 

Ναι. Θα πρέπει να διατηρείτε την 
εσωτερική πληροφόρηση απόρρητη, 
ακόμα και από τους συγγενείς και 
φίλους σας. Αν ο σύντροφός σας 
κάνει συναλλαγές βάσει αυτών των 
πληροφοριών – ή γνωστοποιήσει τις 
πληροφορίες σε κάποιον άλλο ο οποίος 
θα κάνει συναλλαγές – τόσο εσείς όσο και 
ο σύντροφός σας μπορεί να παραβιάζετε 
έτσι τις πολιτικές μας και τους νόμους 
για την κατάχρηση εσωτερικής 
πληροφόρησης.

Κατάχρηση εσωτερικής πληροφόρησης
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Εξωτερικές επικοινωνίες – Μέσα ενημέρωσης και μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 

Ή δέσμευσή μας. Γνωρίζουμε ότι κάθε προφορική, γραπτή ή ηλεκτρονική επικοινωνία σχετικά με την 
Fortive έχει επιπτώσεις στη φήμη και την επωνυμία μας, για αυτό και εξασφαλίζουμε ότι τα μηνύματα που 
μοιραζόμαστε είναι σαφή, ακριβή και συνεπή. 

Καθημερινές πράξεις. Παραπέμπουμε τις εξωτερικές ερωτήσεις και τα αιτήματα για σχολιασμό ή 
πληροφορίες στα φερέφωνα της εταιρείας, που έχουν διοριστεί για να ομιλούν για λογαριασμό της Fortive. 

Γνωρίζουμε σε ποιον να απευθυνθούμε. Εμπιστευθείτε τους ειδικούς – αν δεν είστε επίσημο φερέφωνο της 
εταιρείας, μην μιλάτε εκ μέρους της Fortive. Απευθύνετε τα ερωτήματα στους κατάλληλους πόρους.

Παραπέμψτε τις ερωτήσεις: Προς:

Από τα μέσα ενημέρωσης Την ομάδα εταιρικών σχέσεων 
επενδυτών της Fortive

Από επενδυτές,  
αναλυτές ή μετόχους

Την ομάδα εταιρικών σχέσεων 
επενδυτών της Fortive

Από την κυβέρνηση  
(για θέματα εκτός ρουτίνας)

Τον Γενικό Νομικό Σύμβουλο ή τον Γενικό 
Διευθυντή Συμμόρφωσης της Fortive

Για την πραγματοποίηση ομιλιών  
ή για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις Την ομάδα επικοινωνίας της Fortive
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Περισσότερες πληροφορίες
Πολιτική σχετικά με την αποκάλυψη 
πληροφοριών

Πολιτική μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Τι πρέπει να κάνετε;  
Διαβάζετε ένα άρθρο στο Internet και 
ανακαλύπτετε ότι περιλαμβάνει ανακριβείς 
πληροφορίες για την Fortive. Σκέπτεστε να 
απαντήσετε στην ενότητα σχολίων για να 
διορθώσετε την παραπληροφόρηση – είναι 
αυτό εντάξει; 

Όχι. Αν και έχετε καλές προθέσεις, μόνο 
εξουσιοδοτημένα άτομα επιτρέπεται 
να ομιλούν για λογαριασμό της Fortive. 
Ενημερώστε τον διευθυντή σας ή 
την ομάδα σχέσεων επενδυτών ή 
επικοινωνίας της Fortive για το άρθρο, 
ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν 
αρμοδίως τα εξουσιοδοτημένα άτομα. 

Χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
υπεύθυνα. Σε οποιαδήποτε επικοινωνία στο 
Internet (συμπεριλαμβανομένων φόρουμ χρηστών, 
ιστολογίων, αιθουσών συνομιλίας, πινάκων 
ανακοινώσεων και άλλων μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης), ασκείτε ευθυκρισία και τηρείτε τις 
πολιτικές μας. Μην ξεχνάτε:

•   Προστατεύετε τις εμπιστευτικές πληροφορίες 
της Fortive και τις εμπιστευτικές πληροφορίες 
που μας έχουν εμπιστευτεί άλλοι

•   Ποτέ μην κάνετε κάποια ανάρτηση που 
θα κάνει διακρίσεις ή θα αποτελεί απειλή, 
εκφοβισμό, αθέμιτη παρενόχληση ή 
τραμπουκισμό

•   Καταστήστε σαφές – αν σχολιάζετε στο 
Internet σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή 
των δραστηριοτήτων μας – ότι εκφράζετε 
τις προσωπικές σας απόψεις και δεν 
εκπροσωπείτε την Fortive

Εξωτερικές επικοινωνίες – Μέσα ενημέρωσης και μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης
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Αλληλεπίδραση με κυβερνήσεις 

Ή δέσμευσή μας. Αναγνωρίζουμε ότι η διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με κρατικούς φορείς 
είναι περίπλοκη και σε μεγάλο βαθμό ρυθμιζόμενη. 

Καθημερινές πράξεις. Κατανοούμε την υποχρέωσή μας να γνωρίζουμε και να συμμορφωνόμαστε με τις 
απαιτήσεις που ισχύουν για κρατικές προμήθειες και συμβάσεις και να συμπεριφερόμαστε σύμφωνα με τα 
υψηλότερα πρότυπα.

Είμαστε καλοί συνεργάτες. Οι κυβερνήσεις σε όλο 
τον κόσμο είναι μεγάλοι πελάτες – η διαφάνεια, ο 
καταλογισμός ευθυνών και οι ανοικτές σχέσεις είναι 
πολύ σημαντικά για τη διατήρηση της προτίμησής 
τους. Οι απαιτήσεις προμηθειών και συμβάσεων 
μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη χώρα και 
τον κλάδο. Τηρείτε όλους τους ισχύοντες κανόνες 
όπου δραστηριοποιείστε και εξασφαλίζετε ότι 
οι προμηθευτές και οι τρίτοι που εργάζονται για 
λογαριασμό μας τους τηρούν επίσης. Σε κάθε 
κρατική σύμβαση: 

•  Προωθείτε την ακεραιότητα των προμηθειών 
ανταγωνιζόμενοι δίκαια και ηθικά καθ' όλη 
τη διάρκεια των διαδικασιών προσφορών 
και διαπραγμάτευσης – μην επιχειρείτε να 
λάβετε πληροφορίες ή να επηρεάσετε τα 
αποτελέσματα με ανάρμοστο τρόπο

•  Προστατεύετε οποιαδήποτε κρατική 
περιουσία ή ευαίσθητες πληροφορίες που μας 
εμπιστεύονται

•  Εξασφαλίζετε ότι οποιεσδήποτε δοκιμές 
ποιότητας, επιθεωρήσεις ή προγράμματα, κατά 
περίπτωση, διεξάγονται και τεκμηριώνονται 
σωστά

•  Φροντίζετε όλες οι παρουσιάσεις, οι αναφορές, 
τα δεδομένα και άλλες δηλώσεις που 
υποβάλλετε για λογαριασμό της Fortive να είναι 
ακριβείς και ειλικρινείς

•  Να είστε σε εγρήγορση – και Μιλήστε! – 
σχετικά με απάτες, σπατάλες και καταχρήσεις
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Ανταγωνιζόμαστε σωστά. Σχεδόν κάθε χώρα 
έχει νόμους που απαγορεύουν τις δωροδοκίες και 
τη διαφθορά και οι νόμοι πολλών χωρών έχουν 
παγκόσμια απήχηση. Οι παραβιάσεις μπορεί να 
οδηγήσουν σε αγωγές, τεράστια πρόστιμα (τόσο 
για την Fortive όσο και για εσάς προσωπικά), 
ακόμα και σε φυλάκιση. Μην προσφέρετε και μην 
αποδέχεστε οποιοδήποτε είδος αξίας, είτε άμεσα είτε 
έμμεσα (μέσω κάποιου τρίτου), για να αποκτήσετε 
αθέμιτο πλεονέκτημα για εσάς ή για την Fortive. 
Απαγορεύουμε τις πληρωμές διευκόλυνσης για την 
επίσπευση κάποιας κρατικής άδειας ή ενέργειας. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
Ενάντια στη δωροδοκία και ενάντια στη διαφθορά.

Περισσότερες πληροφορίες
Πολιτική κατά της διαφθοράς της Fortive 
Corporation

Τι θα κάνατε;  
Για την εργασία σε μια κρατική σύμβαση 
απαιτείται να εκτελέσετε επιθεώρηση 
ασφάλειας περισσότερες από μία φορά, 
αλλά το εργαλείο που ελέγχετε δεν 
έχει αστοχήσει ποτέ και η απαίτηση για 
πολλούς ελέγχους φαίνεται αχρείαστη. 
Είναι εντάξει να παραλείψετε μία από 
τις επιθεωρήσεις για να εξοικονομήσετε 
χρόνο και χρήμα; 

Όχι. Μην υποθέτετε ότι οποιαδήποτε 
απαίτηση είναι αχρείαστη. Πάντα να 
τηρείτε τους όρους της προσφοράς ή 
της σύμβασης και, εφόσον δεν έχετε 
έγγραφη έγκριση του κρατικού πελάτη 
μας να κάνετε κάτι διαφορετικό, μην 
παραλείπετε οποιεσδήποτε απαιτούμενες 
επιθεωρήσεις.

Αλληλεπίδραση με κυβερνήσεις
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Δραστηριότητες λόμπι 

Ή δέσμευσή μας. Ως εταιρεία, μερικές φορές συνδιαλεγόμαστε με εκλεγμένους αξιωματούχους για θέματα 
δημόσιας πολιτικής – πάντα το πράττουμε σε πλήρη συμμόρφωση με τις Βασικές Αξίες και τον Κώδικά μας 
και γνωστοποιούμε όλες τις σχετικές δραστηριότητες και δαπάνες όπως απαιτείται.

Καθημερινές πράξεις. Κατανοούμε ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες που σχετίζονται με τις 
δραστηριότητες λόμπι και, ως εργαζόμενοι, δεν συμμετέχουμε σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες 
χωρίς γραπτή έγκριση από τον αντίστοιχο πόρο της εταιρείας.

Μάθετε τις υποχρεώσεις σας. Η συνδιάλεξη 
με διαμορφωτές πολιτικών για την επιδίωξη 
κανονιστικών ή νομοθετικών πράξεων μπορεί να 
θεωρηθεί δραστηριότητα λόμπι, για την οποία 
πρέπει να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Αν 
σας ζητηθεί να ασχοληθείτε με δραστηριότητες 
αυτού του τύπου για την Fortive, λάβετε πρώτα 
έγγραφη έγκριση από τον Γενικό Νομικό Σύμβουλο 
της Fortive, καθώς και από τις ομάδες σχέσεων 
επενδυτών και επικοινωνίας. Αν σας ζητηθεί να 
το πράξετε εκ μέρους μιας OpCo, λάβετε πρώτα 
έγγραφη έγκριση από τον Γενικό Νομικό Σύμβουλο 
της OpCo σας και από την ομάδα επικοινωνίας, 
καθώς και από τη νομική ομάδα της Fortive. 

Αν δεν έχετε συγκεκριμένη εξουσιοδότηση, 
μην ασχοληθείτε με δραστηριότητες λόμπι για 
λογαριασμό της Fortive. 

Τι είναι οι  
«δραστηριότητες λόμπι»;

Η επικοινωνία με έναν κρατικό αξιωματούχο για 
να επηρεαστούν νόμοι, κανονισμοί, πολιτικές 
ή κανόνες – ή η ενασχόληση με έρευνα ή 
άλλες δραστηριότητες για την υποστήριξη ή 
προετοιμασία για επικοινωνία με έναν κρατικό 
αξιωματούχο.
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Επιτόπιες επισκέψεις, επιθεωρήσεις και έλεγχοι 

Ή δέσμευσή μας. Δεσμευόμαστε να συνεργαζόμαστε με όλα τα εύλογα αιτήματα από κρατικούς ή 
ρυθμιστικούς φορείς.

Καθημερινές πράξεις. Είμαστε ανοικτοί και ξεκάθαροι στις αλληλεπιδράσεις και τις επιχειρηματικές 
συναλλαγές μας.

Απευθύνουμε τα αιτήματα στους κατάλληλους 
πόρους. Αν λάβετε ένα ερώτημα από έναν κρατικό 
αξιωματούχο ή φορέα, επικοινωνήστε αμέσως 
για βοήθεια με τη νομική ομάδα ή την ομάδα 
συμμόρφωσης της OpCo σας ή της Fortive. 

Συνεργαζόμαστε πλήρως. Αν ανακριθείτε στο 
πλαίσιο μιας διερεύνησης ή ενός ελέγχου, έχετε 
καθήκον να συνεργαστείτε και να παρέχετε 
ειλικρινείς πληροφορίες. Φροντίστε να έχετε λάβει 
έγκριση για οποιοδήποτε τέτοιο εξωτερικό αίτημα 
εκ των προτέρων, από τη νομική ομάδα ή την ομάδα 
συμμόρφωσης, και τηρείτε τις εξής οδηγίες: 

•  Παρέχετε πάντα ειλικρινείς, ακριβείς και 
πλήρεις πληροφορίες

•  Ποτέ μην παρακωλύετε, εμποδίζετε ή 
επηρεάζετε ανάρμοστα έναν έλεγχο ή μια 
διερεύνηση

•  Ποτέ μην ψεύδεστε και μην κάνετε ψευδείς 
ή παραπλανητικές δηλώσεις – προφορικές ή 
γραπτές

•  Ποτέ μην προσπαθείτε να πείσετε κάποιον 
άλλο να παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές 
πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες
Χειρωνακτικές και τυπικές εργασίες 
σχετικά με αιφνιδιαστικές κυβερνητικές 
διερευνήσεις και επιδρομές

Τι θα κάνατε;  
Μόλις μάθατε ότι ένας κρατικός 
αξιωματούχος θα επισκεφθεί την 
εγκατάστασή σας στο πλαίσιο μιας 
διερεύνησης και ένας συνάδελφος 
προτείνει να ελέγξετε και να εκκαθαρίσετε 
οποιαδήποτε παλιά αρχεία. Είναι αυτό 
καλή ιδέα; 

Όχι. Αν τα «παλιά αρχεία» μπορεί να 
σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο 
με την επερχόμενη διερεύνηση, δεν 
πρέπει να τα καταστρέψετε – και 
ακόμα κι αν φαίνεται ότι τα αρχεία δεν 
σχετίζονται με τη διερεύνηση, μιλήστε 
με τη νομική ομάδα ή την ομάδα 
συμμόρφωσης της OpCo σας ή της 
Fortive πριν τα καταστρέψετε, ώστε να 
αποφύγετε ακόμα και να δώσετε την 
εντύπωση ότι καταστράφηκαν εν όψει 
της διερεύνησης. Θα πρέπει επίσης να 
εξασφαλίσετε ότι η νομική ομάδα ή η 
ομάδα συμμόρφωσης γνωρίζει αυτή 
την οδηγία από τον συνάδελφό σας, 
ώστε να μπορεί να παρέμβει πριν η κακή 
συμβουλή δοθεί σε άλλους. 
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Ή δέσμευσή μας. Ως εταιρεία, ενθαρρύνουμε τους 
εργαζόμενους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στις 
κοινότητές τους και σεβόμαστε την υποστήριξή 
τους για πολιτικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Καθημερινές πράξεις. Ως υπάλληλοι, 
κατανοούμε ότι η υποστήριξή μας σε πολιτικούς 
ή φιλανθρωπικούς σκοπούς είναι προσωπική 
– το ίδιο και οι δωρεές και οι εθελοντικές μας 
δραστηριότητες. Δεν διεξάγουμε πολιτικές 
δραστηριότητες στη δουλειά ούτε τις αφήνουμε να 
παρεμβαίνουν στη δουλειά μας.

Πολιτικές και φιλανθρωπικές 
δραστηριότητες
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Πολιτικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες

Δίνουμε την υποστήριξή μας υπεύθυνα. Στην 
Fortive, επιθυμούμε να κάνουμε τον κόσμο 
καλύτερο και συχνά αρχίζουμε από το ίδιο μας το 
σπίτι, όπως μέσω της δράσης Ημέρα φροντίδας. 
Εκτός από εκδηλώσεις που διοργανώνονται από 
την εταιρεία, αν εργαστείτε εθελοντικά – ή κάνετε 
κάποια δωρεά – για συγκεκριμένες προσπάθειες 
ή υποψηφίους, φροντίστε απλά να το κάνετε στον 
δικό σας χρόνο και με δικούς σας πόρους – όχι της 
Fortive. Φροντίστε οι δραστηριότητές σας να είναι 
νόμιμες και μην ζητάτε από τους συναδέλφους σας 
να εμπλακούν στις προσωπικές σας πολιτικές ή 
φιλανθρωπικές δραστηριότητες. 

Μιλήστε και κάντε δωρεές εξ ονόματός σας. Ως 
εταιρεία, δεν υποστηρίζουμε ούτε κάνουμε δωρεές 
σε συγκεκριμένους πολιτικούς υποψηφίους ή 
προσπάθειες, για αυτό και μην κάνετε ποτέ μια 
δωρεά εκ μέρους της Fortive ή της OpCo σας, ούτε 
να αναμένετε να αποζημιωθείτε για οποιεσδήποτε 
προσωπικές δωρεές. Επίσης, να έχετε υπόψη σας 
πως αν εκφράζετε υποστήριξη για την προσπάθεια 
ή τον υποψήφιο της προτίμησής σας, να μην 
ομιλείτε και να μην ενεργείτε εκ μέρους της Fortive 
– κάντε σαφές ότι πρόκειται αποκλειστικά για δικές 
σας απόψεις.

Αυτό δεν σας εμποδίζει να συζητήσετε τις 
συνθήκες εργασίας σας ή να ασχοληθείτε με άλλες 
δραστηριότητες που προστατεύονται από τον νόμο.

Τι θα κάνατε;  
Η διευθύντριά σας είναι πολύ ανοικτή 
σχετικά με το ότι υποστηρίζει έναν τοπικό 
πολιτικό υποψήφιο. Λέει στην ομάδα 
σας για μια εκδήλωση συγκέντρωσης 
χρημάτων αυτό το σαββατοκύριακο 
και προσκαλεί σε αυτήν ολόκληρη την 
ομάδα. Δεν θέλετε να παρευρεθείτε, 
αλλά φοβάστε ότι αυτό θα έχει αρνητικό 
αντίκτυπο για εσάς. Τι πρέπει να κάνετε; 

Δεν έχετε καμία υποχρέωση να 
παρευρεθείτε σε αυτή την εκδήλωση 
ή να υποστηρίξετε την επιλογή 
υποψηφίου της διευθύντριάς σας. Ή 
διευθύντριά σας δεν πρέπει να φέρει 
την ομάδα της σε μια τέτοια κατάσταση 
και η πρόσκληση είναι ανάρμοστη. 
Ενημερώστε την ότι δεν αισθάνεστε 
άνετα με αυτή την πρόσκληση. Αν σας 
πιέσει να συμμετάσχετε, Μιλήστε! και 
γνωστοποιήστε τις ανησυχίες σας.

Βοηθήστε μας να  
βοηθήσουμε τους άλλους. 

Το να δείχνουμε ότι νοιαζόμαστε είναι μέρος 
της κουλτούρας μας. Αν θέλετε να βοηθήσετε 
στην κοινότητά σας, η Fortive και η OpCo σας 
προσφέρουν διάφορες ευκαιρίες να ασχοληθείτε 
με εκδηλώσεις κοινότητας και φιλανθρωπίες 
στην περιοχή σας.
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Προστασία του περιβάλλοντος και βιωσιμότητα 

Ή δέσμευσή μας. Κατανοούμε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι δραστηριότητές μας στο περιβάλλον. 
Επίσης, αναγνωρίζουμε την υποχρέωσή μας να το προστατεύουμε, λειτουργώντας καθαρά και αποδοτικά 
και προωθώντας βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.

Καθημερινές πράξεις. Χαιρόμαστε για τη δύναμη που έχουμε, ως άτομα – μειώνοντας τις επιπτώσεις της 
Fortive στον πλανήτη μέσα από τις καθημερινές πράξεις μας και εμπνέοντας τους άλλους στην ομάδα μας 
να κάνουν το ίδιο.

Κάντε αυτό που σας αναλογεί. Φροντίστε να μάθετε 
τον σωστό τρόπο χρήσης, ελέγχου, μεταφοράς, 
αποθήκευσης και απόρριψης ελεγχόμενων υλικών. 
Και μην ξεχνάτε: Ακόμη και τα μη ελεγχόμενα υλικά 
πρέπει να διαχειρίζονται με υπεύθυνο, βιώσιμο 
τρόπο. Αν συνεργάζεστε με τους επιχειρηματικούς 
συνεργάτες μας, ενημερώστε τους ότι αναμένουμε 
από αυτούς να μοιραστούν τη δέσμευσή μας για την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα.

Φροντίδα και διατήρηση των φυσικών πόρων. 
Εφαρμόστε τη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση 
στην καθημερινή σας εργασία. Βοηθήστε μας να 
μειώσουμε τη σπατάλη που προέρχεται από την 
Fortive, ανακυκλώνοντας ή επαναχρησιμοποιώντας 
πόρους, συμπεριλαμβανομένων γυάλινων φιαλών, 
μεταλλικών κουτιών, χαρτιού και πλαστικού. Να 
καταναλώνετε ενσυνείδητα πόρους όπως το νερό 
και ο ηλεκτρισμός και να τους διατηρείτε όταν 
μπορείτε. Αν η εργασία σας σχετίζεται με την 
ανεύρεση προμηθευτών για υλικά ή για την αγορά 
προϊόντων, λάβετε υπόψη σας τη βιωσιμότητα και 
το αποτύπωμα άνθρακα της εταιρείας μας κατά τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.
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Προστασία του περιβάλλοντος και βιωσιμότητα

Έχετε το νου σας και αναφέρετε τους κινδύνους. 
Να είστε σε εγρήγορση στην καθημερινή σας 
εργασία. Να εξασφαλίζετε ότι οι πράξεις σας 
δεν είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και, αν 
διαπιστώσετε οποιουσδήποτε πιθανούς κινδύνους, 
μην τους αγνοήσετε. Είτε αφορούν πράξεις της 
Fortive είτε κάποιου από τους επιχειρηματικούς μας 
συνεργάτες, Μιλήστε! αμέσως για να μπορέσουμε 
να διορθώσουμε την κατάσταση. 

Κάνουμε αυτό που μας αναλογεί 

Ως αναπτυσσόμενη εταιρεία με παγκόσμια 
παρουσία, δεσμευόμαστε για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη (CSR). Η αναφορά μας 
CSR, που δημοσιεύεται μία φορά το έτος, 
περιλαμβάνει λεπτομερώς τις προσπάθειές μας 
να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.

Τι θα κάνατε;  
Παρατηρήσατε κάποιους συναδέλφους 
σας που χειρίζονται χημικά με 
ενδεχομένως επικίνδυνο τρόπο. Τι πρέπει 
να κάνετε; 

Φροντίστε να ενημερωθεί ο σύνδεσμός 
σας περιβαλλοντικής υγείας και 
ασφάλειας (EHS), ώστε να μπορεί 
να ληφθεί οποιαδήποτε αναγκαία 
επακόλουθη ενέργεια. Ενημερώστε τους 
συναδέλφους σας για τις ανησυχίες 
σας και υπενθυμίστε τους για τυχόν 
διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούν για 
την ορθή απόρριψη χημικών. Δείχνοντας 
την ανησυχία σας, δεν ενεργείτε μόνο ως 
καλό πρότυπο συμπεριφοράς – βοηθάτε 
και να γίνει ο κόσμος καλύτερος. 

Περισσότερες πληροφορίες
Πολιτική περιβάλλοντος, υγείας και 
ασφάλειας της Fortive
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Ανθρώπινα δικαιώματα 

Ή δέσμευσή μας. Δεσμευόμαστε να προωθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια στον κόσμο 
μας, να κατανοούμε και να διαχειριζόμαστε τον αντίκτυπό μας στα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε πτυχή 
των δραστηριοτήτων μας.

Καθημερινές πράξεις. Εξετάζουμε την επίδραση των δραστηριοτήτων μας στους ανθρώπους και τις 
κοινότητες και προσπαθούμε να τους προστατεύουμε, τηρώντας τους νόμους που προστατεύουν τους 
εργαζομένους, αποτρέπουν την παιδική εργασία και εξασφαλίζουν δίκαιες πρακτικές απασχόλησης.

Προωθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Εξελίσσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα 
προωθώντας τις δίκαιες πρακτικές απασχόλησης, 
δίκαιες πληρωμές και δίκαιες ώρες εργασίας και 
απαγορεύοντας τις καταχρήσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όπως η παιδική εργασία, η 
καταναγκαστική εργασία και η εμπορία ανθρώπων.

Εργασία με συνεργάτες παρόμοιων απόψεων.  
Δεν συνεργαζόμαστε με οποιονδήποτε προμηθευτή 
η επιχειρηματικό συνεργάτη δεν προωθεί τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Αν ασχολείστε με την 
αξιολόγηση ή την επιλογή των επιχειρηματικών 
συνεργατών μας, κατανοήστε τη φήμη τους για 
νόμιμη και ηθική δραστηριοποίηση. 

Αναρωτηθείτε – μήπως αυτός ο συνεργάτης έχει ιστορικό με:

Καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

Παράβλεψη της ασφάλειας των εργαζομένων;

Παραβιάσεις νόμων απασχόλησης;

Εκμετάλλευση παιδιών ή χρήση καταναγκαστικής εργασίας, εργασίας από θύματα εμπορίας 
ανθρώπων ή παιδικής εργασίας;

Αν απαντήσετε «ναι» ή «Δεν είμαι βέβαιος/η» σε οποιαδήποτε ερώτηση, αυτός ο συνεργάτης ίσως να 
μην μοιράζεται τη δέσμευσή μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης άλλου 
συνεργάτη ή ζητήστε βοήθεια από τον διευθυντή ή τον προϊστάμενό σας ή Μιλήστε! αν έχετε απορίες.
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Ανθρώπινα δικαιώματα

Παρακολουθούμε την εργασία των συνεργατών 
μας. Αν ευθύνεστε για τη διαχείριση σχέσεων 
με τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, να 
παρακολουθείτε ενεργά την απόδοσή τους, να είστε 
σε εγρήγορση για τυχόν παραβιάσεις των Βασικών 
Αξιών ή του Κώδικά μας και Μιλήστε! αμέσως αν 
διαπιστώσετε ανάρμοστη συμπεριφορά.

Περισσότερες πληροφορίες
Πολιτική της Fortive για την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων

Δήλωση της Fortive για τη διαφάνεια στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες

Τι θα κάνατε;  
Διαβάζετε ένα άρθρο ειδήσεων σχετικά 
με έναν προμηθευτή μας, ο οποίος 
κατηγορήθηκε ότι είχε ανασφαλείς 
συνθήκες εργασίας πριν από έναν χρόνο. 
Θα πρέπει να ενεργήσετε σχετικά; 

Ναι. Μιλήστε! αμέσως για τις ανησυχίες 
σας. Δεν αγοράζουμε υλικά ή αγαθά 
που παράγονται από έναν προμηθευτή 
με ιστορικό παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Γνωστοποιήστε αυτή 
την πληροφορία στον διευθυντή ή τον 
προϊστάμενό σας ώστε να μπορέσουμε 
να διερευνήσουμε, να κατανοήσουμε τις 
τρέχουσες πρακτικές του προμηθευτή 
και, αν χρειάζεται, να προβούμε στις 
κατάλληλες ενέργειες.
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Η κοινή μας δέσμευση 

Δραστηριοποιούμαστε με ακεραιότητα. Αυτό ίσχυε όταν ιδρύθηκε η Fortive, ισχύει και σήμερα. Όταν 
κάνουμε αυτό που είναι σωστό, ενεργώντας σύμφωνα με τον Κώδικα και τις Βασικές Αξίες μας, κερδίζουμε 
την εμπιστοσύνη ο ένας του άλλου, των πελατών μας, των επιχειρηματικών συνεργατών μας και των 
μετόχων μας. «Η ακεραιότητά σας/Η επιτυχία μας» είναι η συνταγή της επιτυχίας και η κοινή δέσμευσή μας.

Πάντα να θυμάστε ότι αν αντιμετωπίζετε μια δύσκολη κατάσταση δεν είστε μόνοι. Απευθυνθείτε στον 
διευθυντή ή τον προϊστάμενό σας ή Μιλήστε! για απαντήσεις και υποστήριξη. 

Η καθημερινή διαβίωση με γνώμονα τον Κώδικά μας είναι κρίσιμο τμήμα της επίτευξης του κοινού μας 
σκοπού της ουσιώδους τεχνολογίας για τους ανθρώπους που επιταχύνουν την πρόοδο. Σας ευχαριστούμε 
για τη δέσμευσή σας στον Κώδικά μας και για όλα όσα κάνετε για να χτίσετε τη φήμη της Fortive ως εταιρείας 
που κάνει τον κόσμο ισχυρότερο, ασφαλέστερο και καλύτερο. 

Για εσάς. Για εμάς. Για την ανάπτυξη.
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Ευρετήριο

Fortive9

Ανθρώπινα δικαιώματα

Αντίποινα

Ανταγωνισμός, δίκαιος 

Ανταγωνισμός, πληροφορίες για

Απάτη

Αρχεία και τήρηση βιβλίων

Ασφάλεια

Βιωσιμότητα

Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Δεδομένων (GDPR), ΕΕ

Γεύματα

Δέουσα επιμέλεια

Διακρίσεις 

Διαφήμιση

Διαφορετικότητα

Διαχείριση αρχείων

Διερευνήσεις, εξωτερικές

Διερευνήσεις, εσωτερικές 

Διερευνήσεις, κρατικές

Δώρα

Εισαγωγές

Έλεγχοι

Εμπιστευτικές πληροφορίες

Εμπορία ανθρώπων

Εξαγωγές

Επαγγελματική ψυχαγωγία

Επιθεωρήσεις

Επιθεωρήσεις, κρατικές

Επιχειρηματικοί συνεργάτες

Εσωτερική πληροφόρηση

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR)

Ιδιωτικότητα

Ιδιωτικότητα δεδομένων 

Καναλιού, συνεργάτες

Κανονιστικά 

Κατά της διαφθοράς

Κατά της δωροδοκίας

Κατά των μονοπωλίων

Κατάχρηση εσωτερικής 
πληροφόρησης

Κατάχρηση ουσιών

Καταχρηστική συμπεριφορά

Κυβέρνηση, διεξαγωγή 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
με κρατικούς αξιωματούχους

Κυβερνοασφάλεια

Κώδικας Δεοντολογίας 
Προμηθευτών

Λόμπι, δραστηριότητες

Μάρκετινγκ

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μιλήστε!

Μποϊκοτάζ

Οικονομικές εγγραφές

Όπλα σε εγκαταστάσεις της 
εταιρείας

Παράνομη χρήση ουσιών

Παραβιάσεις

Παραβιάσεις δεδομένων

Παρενόχληση

Πειθαρχικά μέτρα

Περιβαλλοντικές δραστηριότητες

Περιουσιακά στοιχεία, 
ηλεκτρονικά

Περιουσιακά στοιχεία, 
πληροφοριακά

Περιουσιακά στοιχεία, φυσικά

Πνευματική ιδιοκτησία

Ποιότητα προϊόντων

Πολιτικές δραστηριότητες

Προστασία

Προστασία δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Σκοπός και αξίες

Συγκρούσεις συμφερόντων

Συμμόρφωση εμπορίου, 
παγκόσμια

Συμπερίληψη

Συνεχής βελτίωση

Ταξίδια

Τραμπουκισμός

Υγειονομική περίθαλψη

Φιλανθρωπικές δραστηριότητες

Χρήση αλκοόλ

Ψυχαγωγία

 Δεν βρίσκετε τον όρο που αναζητάτε; Πατήστε απλά Ctrl+F για πρόσβαση στο εργαλείο 
αναζήτησης του Adobe Acrobat και καταχωρήστε έναν όρο στο παράθυρο που θα εμφανιστεί.
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