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Ειζαγωγή και πεδίο εθαρμογής 

Απηφο ν θψδηθαο δενληνινγίαο ηνπ νκίινπ TÜV AUSTRIA, κε ηε κνξθή εηαηξηθήο θαηεπζπληήξηαο 

γξακκήο, νξίδεη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. 

Ο θψδηθαο δενληνινγίαο ζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο πηπρέο ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

Όκηιν TÜV AUSTRIA θαη θαζνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην γηα ηε ζπκπεξηθνξά πνπ αλακέλεηαη απφ φινπο 

ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Οκίινπ ζε φιν ηνλ θφζκν, ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξεία, ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηελ 

εξγαζία θαη ηνπο ηξίηνπο. 

Απηφο ν θψδηθαο γηα ηε δενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηεο εηαηξίαο, εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην ηεο TÜV AUSTRIA Holding AG ηελ 1ε Ινπιίνπ 2007. Πεξηγξάθεη ηηο αμίεο, ηηο αξρέο, ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ εηαηξηθή ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ εηαηξηψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

Όκηιν TÜV AUSTRIA, δειαδή ηε ζπκπεξηθνξά ηoπ Σσκαηείνπ, ηεο Holding, ησλ ζπγαηξηθψλ ησλ  

ππνθαηαζηεκάησλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ. 

Ο θψδηθαο δενληνινγίαο αληηθαηνπηξίδεη ην ζηφρν ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο, γηα λα εληζρπζνχλ νη 

εζηθέο αξρέο ζε νιφθιεξν ηνλ φκηιν θαη λα δηακνξθσζεί  έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνάγεη ηελ 

αθεξαηφηεηα, ηνλ ζεβαζκφ θαη ηε δίθαηε ζπκπεξηθνξά. Η αλψηαηε δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ είλαη 

πεπεηζκέλε φηη κία απζηεξή επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή, θνηλσληθά ππεχζπλε θαη ζχκθσλε κε ην δίθαην 

θαη ηηο αξρέο, είλαη απαξαίηεηε γηα κηα αλεμάξηεηε εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο δνθηκψλ, ειέγρνπ, 

δηαθξίβσζεο, πηζηνπνίεζεο, θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιψλ, θαη φηη ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα 

ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρή επηβίσζε ηεο εηαηξείαο. 

Απηφο ν θψδηθαο δενληνινγίαο ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ TÜV 

AUSTRIA ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, θαζψο θαη γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ απηψλ ησλ 

εηαηξεηψλ θαη ηνπ Δπνπηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο TÜV AUSTRIA Holding AG. 

Τα αθφινπζα παξαπέκπνπλ εμίζνπ ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο αλεμάξηεηα απφ ηελ αθαδεκατθή ηνπο 

θαηάξηηζε θαη ζέζε ζηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ. 
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1. Η ζσμμόρθωζη με ηοσς νόμοσς, ηα διαηάγμαηα και ηις κανονιζηικές απαιηήζεις 

Ο ππέξηαηνο ζηφρνο ηνπ νκίινπ TÜV AUSTRIA είλαη λα δηεμάγεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζε 

ζπκκφξθσζε κε φια ηα ζρεηηθά δηαηάγκαηα, ηνπο λφκνπο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη 

ζχκθσλα κε ηηο πςειέο εζηθέο αξρέο θαη αμίεο. Η θήκε ηνπ νκίινπ TÜV AUSTRIA δεζκεχεη φινπο λα 

ελεξγνχλ κε εληηκφηεηα θαη επζχηεηα θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ππεξεζηψλ 

πςειήο πνηφηεηαο. Η ζπκκφξθσζε κε ηελ ππνρξέσζε απηή ζα βνεζήζεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

καθξνπξφζεζκεο επηηπρίαο ηνπ νκίινπ. 

2. Αρτές και σποτρεώζεις ηοσ Ομίλοσ TÜV AUSTRIA 

Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ TÜV AUSTRIA απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ησλ εξγνζηαζίσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζηελ 

πξνζεθηηθή θαη θεηδσιή ρξήζε ησλ πφξσλ. Μέξνο ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ νκίινπ TÜV AUSTRIA 

απνηειεί ν ζπλεηδεηφο  ρεηξηζκφο ησλ Οηθνλνκηθψλ, Κνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ θαη ε 

ελεξγφο δηαζθάιηζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο θαη ησλ αξρψλ ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο. Η ζπλεπήο ηήξεζε θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο φισλ ησλ ππεξεζηψλ δνθηκψλ, ειέγρνπ, επηζεψξεζεο, δηαθξίβσζεο, 

πηζηνπνίεζεο, θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο. Οη δηαπηζηεχζεηο, νη θνηλνπνηήζεηο θαη νη άιιεο εγθξίζεηο 

απνηεινχλ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο. 

Η πγεία θαη ε αζθάιεηα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πειαηψλ, ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαη ηεο 

θνηλσλίαο γεληθφηεξα πνπ κπνξεί λα επεξεάδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ TÜV AUSTRIA 

θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, έρνπλ πνιχ πςειή πξνηεξαηφηεηα. 

3. Επιτειρημαηικά έγγραθα και σποβολή εκθέζεων 

Ο Όκηινο TÜV AUSTRIA ρξεζηκνπνηεί ηα πςειφηεξα δπλαηά πξφηππα πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο, γηα 

ηελ εγγξαθή ησλ ζηνηρείσλ θαη ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 
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Όιεο νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη εηήζηεο εθζέζεηο, ηα επηρεηξεκαηηθά έγγξαθα θαη νη 

ινγαξηαζκνί ηνπ νκίινπ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ φιεο ηηο ζπλαιιαγέο θαη πεξηπηψζεηο θαηά ηξφπν 

αθξηβή, εηιηθξηλή θαη δηαθαλή, ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή, θαη πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο αξρέο ηεο νξζήο ινγηζηηθήο  θαη ηήξεζεο βηβιίσλ, θαζψο θαη κε ηηο 

εζσηεξηθέο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο. 

Ο Όκηινο TÜV AUSTRIA  θάλεη φηη είλαη δπλαηφλ γηα λα εμαζθαιίζεη φηη φιεο νη εθζέζεηο θαη ηα 

έγγξαθα πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ή λα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο είλαη 

πιήξε, αθξηβή, ελεκεξσκέλα θαη κε θαηαλνεηέο ιεπηνκέξεηεο θαη ηεθκεξησκέλεο αλαθνξέο. 

Όια ηα έγγξαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ην 

αλ είλαη ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο εθ ηνπ λφκνπ ή ησλ 

θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ-απαηηήζεσλ ή εθείλσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο 

δηαπίζηεπζεο. Όιεο νη εθζέζεηο, νη εθηηκήζεηο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ, ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ε 

ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πςειφηεξα ηερληθά θαη εζηθά πξφηππα. 

4. Προζηαζία και ορθή τρήζη ηων περιοσζιακών ζηοιτείων 

Οη εξγαδφκελνη έρνπλ θνηλή επζχλε σο πξνο ην ζσζηφ θαη πξνζεθηηθφ ρεηξηζκφ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

Οκίινπ TÜV AUSTRIA. Κάζε εξγαδφκελνο  έρεη επίζεο, ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχεη ηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ Οκίινπ TÜV AUSTRIA έλαληη απψιεηαο, δεκηψλ, θαθήο ρξήζεο, θινπήο, ππεμαίξεζεο 

ή θαηαζηξνθήο. Δηδηθφηεξα, ν ρεηξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ κέηξεζεο θαη ειέγρσλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα απνθεχγνληαη ή λα απνθιείνληαη  κε αθξηβείο κεηξήζεηο ιφγσ ηεο 

αθαηάιιειεο ρξήζεο. Οπνηαδήπνηε θαηάζηαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε απηφ πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε, ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο. 

5. Εμπιζηεσηικόηηηα και προζηαζία δεδομένων 

Η ζπιινγή, ε αμηνιφγεζε θαη ε εξκελεία ησλ πιεξνθνξηψλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ζηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 

ηνπο , ηελ πνηφηεηά ηνπο  θαη ηελ παξάκεηξν ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, είλαη έλα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά θαζήθνληα ηνπ Οκίινπ TÜV AUSTRIA. 
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Έλα κεγάιν κέξνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δέρεηαη ν Όκηινο TÜV AUSTRIA 

βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο λνκηθήο ή εκπηζηεπηηθήο πξνζηαζίαο. Έηζη, ε εκπηζηεπηηθφηεηα ή ε 

ππνρξέσζε κε γλσζηνπνίεζεο πξέπεη λα δηαηεξείηαη, εθηφο εάλ ε δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ έρεη 

ξεηά εγθξηζεί απφ εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ηνπ Οκίινπ TÜV AUSTRIA ή είλαη αλαγθαία εθ ηνπ 

λφκνπ ή άιισλ θαλνληζηηθψλ εγγξάθσλ (π.ρ. πξφηππα δηαπίζηεπζεο). 

Οη θαλφλεο απηνί εθαξκφδνληαη, ηδίσο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, φπσο ηα επηρεηξεκαηηθά 

απφξξεηα, ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα εκπνξηθά ζήκαηα θαη πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ 

πειαηψλ ηνπ Οκίινπ TÜV AUSTRIA. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εθζέζεηο επηζεσξήζεσλ, 

δνθηκψλ, ειέγρσλ, βαζκνλνκήζεσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ. Οκνίσο, ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, ηα ζρέδηα 

κάξθεηηλγθ θαη ηα ζρέδηα δξαζηεξηφηεηαο, νη βάζεηο δεδνκέλσλ, επηρεηξεκαηηθψλ εγγξάθσλ, 

δεδνκέλσλ απνδνρψλ θαη φια ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα κελ έρνπλ δεκνζηεπζεί, θαζψο 

θαη νη ζρεηηθέο εθζέζεηο, ππφθεηληαη ζε απζηεξφηαηε εκπηζηεπηηθφηεηα. 

Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ππαιιήινπο, θαζψο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο, 

ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ερεκχζεηα. Η πιήξεο 

ζπκκφξθσζε κε φινπο ηνπο λφκνπο πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαη 

πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή επηκέιεηα. 

6. Εύλογες ζσνθήκες εργαζίας 

Ο Όκηινο TÜV AUSTRIA είλαη έλαο θνηλσληθά ππεχζπλνο εξγνδφηεο θαη ζεσξεί ηα ηαιέληα θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ ηεο θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο, σο έλα κεγάιν πξνηέξεκα θαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφνδν θαη εμέιημή ηνπ. Ο Όκηινο TÜV AUSTRIA απαηηεί πςειφ επίπεδν 

δέζκεπζεο απφ ηνπο ππαιιήινπο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ, θαη ζε αληάιιαγκα, επηβξαβεχεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή επηηπρία ηφζν ζε εζηθφ φζν θαη ζε πιηθφ επίπεδν. Ο Όκηινο TÜV AUSTRIA 

πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ζεηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο, φπνπ ε πνηθηιία θαη ε αμία ηεο δηεζλνχο 

θνπιηνχξαο  θαη ν ακνηβαίνο  ζεβαζκφο ραίξνπλ κεγάιεο εθηίκεζεο. Οη αξρέο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο Πνιηηηθήο γηα ην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ηνπ Οκίινπ TÜV AUSTRIA ζπκβάινπλ ζηελ θαηεχζπλζε, 

ψζηε, θάζε εξγαδφκελνο λα έρεη ηελ επθαηξία λα αλαπηπρζεί θαη λα επεθηαζεί πξνζσπηθά θαη 

επαγγεικαηηθά. Οη απφςεηο, ε θξηηηθή θαη νη  ηδέεο ησλ πξνζψπσλ είλαη ζεκαληηθέο θαη απαξαίηεηεο 

γηα λα δηαηεξεζεί κηα δηεξγαζία ζπλερνχο βειηίσζεο. 
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Ο Όκηινο TÜV AUSTRIA ζηνρεχεη ζην λα παξέρεη ζε φινπο ίζεο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο θαη δελ ζα 

αλερηεί νπνηαδήπνηε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε πνπ αληηβαίλεη ην λφκν ή νπνηαδήπνηε παξελφριεζε, 

αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο. Οη απεηιέο ή ε βία, θαζψο θαη ν εθθνβηζκφο απαγνξεχνληαη. Η 

θαηαλάισζε αιθνφι θαη παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ ζην ρψξν εξγαζίαο δελ είλαη απνδεθηή. 

7. Εύλογες επιτειρημαηικές πρακηικές  (Ανηιμονοπωλιακή) 

Ο Όκηινο TÜV AUSTRIA είλαη πεπεηζκέλνο φηη ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ κπνξεί λα 

πξνζηαηεχνληαη θαιχηεξα κέζσ ηνπ ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ. Ο Όκηινο TÜV AUSTRIA  πξνζπαζεί λα 

αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ελεξγά κε αξκφδην θαη εζηθφ ηξφπν θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία ζηηο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ, ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο αληηκνλνπσιηαθήο λνκνζεζίαο, θαη λα απφζρεη απφ ηελ 

απφθηεζε ηπρφλ αζέκηηνπ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ πειαηψλ ή ησλ 

αληαγσληζηψλ ηνπ. 

8. Καηαπολέμηζη ηης διαθθοράς 

Ο Όκηινο TÜV AUSTRIA είλαη ελαληίνλ φισλ ησλ κνξθψλ δηαθζνξάο θαη δσξνδνθίαο θαη δελ ζα 

αλερζεί νπνηεζδήπνηε ηέηνηνπ ηχπνπ ζπλαιιαγέο νη νπνίεο δηεμάγνληαη κε αζέκηην ηξφπν. Οη 

εξγαδφκελνη ηνπ Οκίινπ TÜV AUSTRIA, δελ επηηξέπεηαη λα πξνζθέξνπλ θαλελφο είδνπο παξνρέο 

πξνο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο, λα ιακβάλνπλ ή λα δέρνληαη απφ απηνχο ηα ηπρφλ νθέιε πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα αληηθεηκεληθέο θαη δίθαηεο απνθάζεηο ή 

λα δψζνπλ ηελ εληχπσζε φηη ζα κπνξνχζαλ λα ελεξγήζνπλ κε αλέληηκν ηξφπν. Γψξα κε κηα 

αλψηαηε ηηκή ησλ 70 € κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηά ή λα δηαλεκεζνχλ. 

9. Σύγκροσζη ζσμθερόνηων (Conflict of Interest) 

Μηα «ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ» (conflict of interest) ππάξρεη φηαλ ν εξγαδφκελνο αζθεί ηδησηηθά 

ζπκθέξνληα πνπ αληηηίζεληαη ζηα ζπκθέξνληα ηνπ Οκίινπ TÜV AUSTRIA. Τα ζπκθέξνληα ηνπ 

Οκίινπ TÜV AUSTRIA δελ ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ζε θίλδπλν ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο. 
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Σχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κπνξεί λα πξνθχςεη ζε πνιιέο θαηαζηάζεηο, πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξε 

πξνζνρή, φπσο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο (ελδεηθηηθή θαηαγξαθή): 

Α. Οη εξγαδφκελνη ηνπ Οκίινπ TÜV AUSTRIA δελ είλαη επηηξεπηφ λα ιακβάλνπλ αλάξκνζηα 

πξνζσπηθά πιενλεθηήκαηα ή λα πινπηίδνπλ πξνζσπηθά, ιφγσ ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζε 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Β.  Όινη νη ππάιιεινη έρνπλ θαζήθνλ λα πξνάγνπλ ηα λφκηκα ζπκθέξνληα ηνπ Οκίινπ TÜV AUSTRIA 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Γελ πξέπεη λα αληινχλ απνιχησο  θαλέλα πιενλέθηεκα ή φθεινο ζε 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ή λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξείαο ή ηηο πιεξνθνξίεο ή ηε 

ζέζε ηνπο γηα πξνζσπηθφ πινπηηζκφ, νχηε λα αληαγσλίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ εηαηξεία. 

Οη εξγαδφκελνη ηνπ Οκίινπ TÜV AUSTRIA απαγνξεχεηαη λα εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ άιισλ 

εηαηξεηψλ ή άιισλ νξγαληζκψλ, ηδίσο ησλ αληαγσληζηψλ, εθφζνλ ηνχην δελ έρεη εγθξηζεί ξεηά. 

Κάζε πξαγκαηηθή ζχγθξνπζε ή θάζε πηζαλή ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ πξέπεη λα αλαθέξεηαη απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο θαη λα ζπδεηείηαη καδί ηνπο. 

10. Καηαγγελίες  η  παράπονα 

Σε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε εξγαδφκελνο επηζπκεί λα εθθξάζεη θαηαγγειίεο ή παξάπνλα 

ζρεηηθά κε ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφλ ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο 

πηζαλήο παξάβαζεο ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο, ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηε ζέζε ηνπ γηα 

δηεπθξίληζε, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζηνλ πξντζηάκελφ ηνπ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη αλψλπκα ή 

εκπηζηεπηηθά ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Αλ ν εξγαδφκελνο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο 

εμεγήζεηο ή δελ θξίλεη  ζθφπηκν λα εθθξάζεη ηελ αλεζπρία ή ην παξάπνλν ηνπ πξνο ηνλ πξντζηάκελν 

ηνπ, ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί θαηεπζείαλ  ζηε Γηεχζπλζε " Ννκηθήο Υπνζηήξημεο  θαη Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ" ηεο TÜV AUSTRIA HOLDING AG. Σε πεξίπησζε παξελφριεζεο, ε αλψηαηε δηνίθεζε ηνπ 

ηκήκαηνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ είλαη δηαζέζηκε σο πξφζσπν επαθήο θαη σο άηνκν εκπηζηνζχλεο. 
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11. Εσθύνη  

Όινη νη εξγαδφκελνη, θαζψο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηα 

κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ Σπκβνπιίνπ, πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο πνπ επηζεκαίλνληαη ζηελ 

παξνχζα εηαηξηθή θαηεπζπληήξηα γξακκή. Οη παξαβηάζεηο ηεο παξνχζαο εηαηξηθήο θαηεπζπληήξηαο 

γξακκήο ζα επηθέξνπλ ζπλέπεηεο. Σε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη, επίζεο, ηελ 

απφιπζε θαη ηελ θαηαγγειία ηεο ζρέζεο εξγαζίαο. Τξνπνπνηήζεηο ή επεθηάζεηο ζε απηή ηελ εηαηξηθή 

θαηεπζπληήξηα γξακκή κπνξεί λα γίλεη κφλν κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο 

TÜV AUSTRIA HOLDING AG. 

12. Ιζηορικό 

Τν αθφινπζν αξρείν θαηαγξαθήο δίλεη κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζην 

παξφλ έγγξαθν Πνηφηεηαο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Τν παξφλ αξρείν ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο εηαηξείαο θαη ζα θνηλνπνηεζεί ζε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο ηεο TÜV AUSTRIA HELLAS. 

 

Αναθεώρηζη Ημερομηνία Αλλαγή 

00 01.11.2007 Πξψηε  εθαξκνγή 

01 15.06.2010 Έιεγρνο, δηαθξίβσζε, δηφξζσζε παξαγξάθσλ, πξνζζήθε 

ηεο παξαγξάθνπ 12 

02 10.01.2011 Σπκπιήξσκα  ζηελ παξάγξαθν 10  

 


