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Πρόλογος
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,
κάθε μας ενέργεια έχει ως σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων αξιών και τη
διαφύλαξη των δεοντολογικών αρχών. Είναι αναπόσπαστα στοιχεία της
επιχειρηματικής μας κουλτούρας και κίνητρο για την αδιάκοπη επιδίωξη
καινοτομίας. Έχουμε την ευθύνη για όλους τους συνεργάτες, πελάτες,
επιχειρηματικούς εταίρους μας και για το σύνολο των δραστηριοτήτων μας
παγκοσμίως.
Ως οικογενειακή επιχείρηση μάς διακρίνει ο σεβασμός, η ακεραιότητα, το υψηλό
αίσθημα επαγγελματικής δεοντολογίας καθώς και η βιώσιμη και οικολογική
οικονομική δραστηριότητα. Οι συνεργάτες μας αποτελούν τη ραχοκοκαλιά
του ομίλου Jungheinrich. Η προστασία και η ευεξία τους, ο σεβασμός των
δικαιωμάτων τους και η προαγωγή τους έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς.
Η βάση της επιτυχίας μας είναι εδώ και δεκαετίες ο ιδιαίτερος δεσμός με τους
πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.
Προάγουμε τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο
επίπεδο και δεσμευόμαστε ως προς την τήρηση της Οικουμενικής διακήρυξης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, των κατευθυντήριων
γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, των βασικών κανόνων
εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) καθώς και του εθνικού
σχεδίου δράσης για την οικονομία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΣΔ) σε
ομοσπονδιακό επίπεδο. Ο σεβασμός των τοπικών ιδιαιτεροτήτων αποτελεί για
εμάς υποχρέωση.
Ως πάροχος λύσεων με παγκόσμια παρουσία στον τομέα της εσωτερικής
εφοδιαστικής αλυσίδας (intralogistics) λαμβάνουμε πάντα εξίσου υπόψη μας
τους κοινωνικούς, τους οικολογικούς και τους οικονομικούς παράγοντες.
* Στο υπόλοιπο έγγραφο
χρησιμοποιούμε, χάριν
ευκολίας του αναγνώστη,
το αρσενικό γένος το
οποίο συμπεριλαμβάνει
όλα τα γένη ή/και φύλα.

Jungheinrich AG

Dr. L. Brzoska
CEO

A. Jansen
SVP HR
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Εισαγωγή

1.1. Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα
Ως πάροχος λύσεων με παγκόσμια ηγετική θέση στον τομέα της εσωτερικής
εφοδιαστικής αλυσίδας είμαστε επιφορτισμένοι με την ευθύνη των συνεργατών,
των πελατών, των επιχειρηματικών συνεργατών καθώς και των προϊόντων
και των πρακτικών μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε μια οικογενειακή
επιχείρηση και ως εκ τούτου μέρος της επιχειρηματικής μας κουλτούρας
είναι οι πρακτικές που βασίζονται σε αξίες. Απαιτούμε από τους συνεργάτες,
πελάτες και επιχειρηματικούς μας εταίρους παγκοσμίως να ενεργούν πάντα
με αίσθημα ευθύνης, με ήθος, κατά συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία
και με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Διαφυλάσσουμε και σεβόμαστε τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Οι παραβάσεις και τα παραπτώματα οδηγούν σε σοβαρές
συνέπειες. Αν μια εθνική νομοθεσία προβλέπει αυστηρότερες διατάξεις, αυτές
τηρούνται κατά προτεραιότητα.

1.2. Εφαρμόζουμε εθνικές και διεθνείς οδηγίες
Προάγουμε τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο
επίπεδο και υπερασπιζόμαστε την Οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη μας τις
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τους
βασικούς κανόνες εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) καθώς
και το εθνικό σχέδιο δράσης για την οικονομία και τα ανθρώπινα δικαιώματα
(ΕΣΔ) σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
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2.1. Οι συνθήκες εργασίας μας
Καταβάλλουμε μισθούς και κοινωνικές παροχές σε επίπεδο όχι κατώτερο από
τα νόμιμα ή κλαδικά ελάχιστα όρια. Φροντίζουμε για την τήρηση των εθνικών
νόμων και κανονισμών καθώς και των κλαδικών προτύπων όσον αφορά τους
χρόνους εργασίας, τους χρόνους διαλειμμάτων και τις άδειες. Το ίδιο ισχύει και
για εκείνους τους συνεργάτες που λόγω της δραστηριότητάς τους δεν έχουν
σταθερή θέση εργασίας σε κάποια από τις εγκαταστάσεις μας, π.χ. οι τεχνικοί
σέρβις.
Παρέχουμε παγκοσμίως πολύ καλές συνθήκες εργασίας, ευέλικτα πρότυπα
εργασίας και διάφορα πρότυπα σταδιοδρομίας, προωθούμε τις καινοτόμες
ιδέες και δίνουμε στους συνεργάτες μας χώρο να αναπτύξουν τις ικανότητές
τους. Επιπλέον, παρέχουμε στους συνεργάτες μας ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο
ευκαιριών εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Επίσης,
σεβόμαστε το δικαίωμα για ανάπαυση συμπεριλαμβανομένης της άδειας μετ‘
αποδοχών καθώς και το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή.

2.2. Η αποστολή μας για την ενίσχυση της ένταξης και της
διαφορετικότητας
Στην εταιρεία μας δεν υφίστανται διακρίσεις και αντιμετωπίζουμε όλους τους
συνεργάτες μας ισότιμα, με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Στόχος της Jungheinrich είναι να αποτρέπει ή να εξαλείφει τυχόν διακρίσεις λόγω ηλικίας,
σωματικής ή ψυχικής αναπηρίας, εθνοτικής καταγωγής, εξωτερικής εμφάνισης,
χρώματος, φύλου, εγκυμοσύνης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ιθαγένειας
και θρησκείας των συνεργατών. Δεν ανεχόμαστε καμία μορφή σωματικής,
ψυχικής, σεξουαλικής ή λεκτικής κακοποίησης, παρενόχλησης ή σωματικού
και πνευματικού εξαναγκασμού στις επιχειρήσεις μας ή στην άσκηση των
δραστηριοτήτων της Jungheinrich. Αναμένουμε οι συναναστροφές των
συνεργατών μας με τους συναδέλφους τους καθώς και με τους πελάτες
και τους επιχειρηματικούς εταίρους να διέπονται από εμπιστοσύνη,
επαγγελματισμό και αμεροληψία.
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2.3. Τα συλλογικά δικαιώματά μας
Σεβόμαστε τα δικαιώματα συμβατικής ελευθερίας και συλλογικής
διαπραγμάτευσης κατά συμμόρφωση με τα δικαιώματα και τις διατάξεις που
ισχύουν. Για εμάς η στενή συνεργασία σε πνεύμα εμπιστοσύνης με τους
εκπροσώπους των εργαζομένων αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο
της εταιρικής πρακτικής μας. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνύπαρξη σε
συνεργατικό πνεύμα βασίζεται στον ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο
που χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό. Οι συμφωνίες ως αποτέλεσμα
συλλογικών διαπραγματεύσεων τεκμηριώνονται με διαφανή τρόπο και
εφαρμόζονται για όλους τους συναδέλφους.

2.4. Η δέσμευσή μας για την προστασία της υγείας και της
ασφάλειας στον χώρο εργασίας
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Η προστασία κατά την εργασία και η υγεία έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς.
Διασφαλίζουμε την εφαρμογή υψηλών ενιαίων προτύπων σε παγκόσμιο
επίπεδο. Τόσο η αναγνώριση και η αποφυγή πιθανών κινδύνων όσο και
η πρόληψη των κινδύνων, η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, η ασφάλεια
και η υγεία στην εργασία υπόκεινται σε συνεχή βελτίωση στο πλαίσιο των
εσωτερικών μας οδηγιών και διαδικασιών και της διαχείρισης της ασφάλειας
και της υγείας στην εργασία. Μεριμνούμε για την τήρηση των εκάστοτε
εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας της υγείας και της εργασίας, των
κανονισμών και διατάξεων και φροντίζουμε για τις ασφαλείς και υγιεινές
συνθήκες εργασίας των συνεργατών μας. Επιπλέον, υποστηρίζουμε τη συνεχή
περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων και των μέτρων προστασίας κατά την
εργασία και παρέχουμε στους συνεργάτες μας απτή στήριξη με τη μορφή
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Τα ουσιαστικά συστατικά στοιχεία και οι αρχές δράσης μας είναι οι εξής:
X Τα διοικητικά στελέχη αναλαμβάνουν με ιδιαίτερη συνέπεια την εκτέλεση των
καθηκόντων τους και αποτελούν πρότυπο στην εφαρμογή της ασφάλειας και
της υγείας στην εργασία.
X Οι συνεργάτες μας ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και
συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση της προστασίας κατά την εργασία.
X Μέσω της εκπαίδευσης και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
παρέχουμε στους συνεργάτες μας τα εφόδια να εφαρμόζουν με επιτυχία
τις αρχές δράσης μας. Κατά αυτόν τον τρόπο υποχρεούνται όλοι οι
συνεργάτες να αναφέρουν τους κινδύνους, και τους πιθανούς κινδύνους στον
προϊστάμενό τους, στο προσωπικό ασφαλείας ή στον υπεύθυνο ασφαλείας.
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X Οι θέσεις εργασίας μας διαμορφώνονται με τρόπο που διασφαλίζει την υγεία

των εργαζομένων, εργονομικά και με ασφάλεια σύμφωνα με την τρέχουσα
εξέλιξη της τεχνολογίας και της ιατρικής της εργασίας και ελέγχονται τακτικά
για τυχόν κινδύνους.
X Τραυματισμοί, ατυχήματα ή ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία
πρέπει να αποφεύγονται. Όλα τα ατυχήματα καταγράφονται και αναλύονται
έτσι ώστε μέσω της λήψης των αντίστοιχων μέτρων να μην επαναληφθούν.
Στόχος μας είναι να μειώσουμε στο ελάχιστο τον αριθμό των εργατικών
ατυχημάτων και τη διακοπή εργασίας που αυτά συνεπάγονται.

2.5. Η δράση μας κατά της αναγκαστικής και παιδικής εργασίας
Σεβόμαστε και υποστηρίζουμε την τήρηση των διεθνώς αναγνωρισμένων
ανθρώπινων δικαιωμάτων και δεν ανεχόμαστε κανενός είδους αναγκαστική,
παιδική εργασία ή εργασία σε ένδειξη τιμωρίας, δουλεία ή εμπορία ανθρώπων
και σωματεμπορία. Τηρούμε το κατώτατο όριο ηλικίας για την άδεια
απασχόλησης σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.
Αν δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία, προσανατολιζόμαστε με βάση τα διεθνή
αναγνωρισμένα πρότυπα των Ηνωμένων Εθνών. Για τους συγκεκριμένους
κανονισμούς κάθε χώρας όπως π.χ. ο Νόμος περί σύγχρονης δουλείας του ΗΒ
διατίθεται ξεχωριστή παραπομπή.
X Νόμος περί σύγχρονής δουλείας ΗΒ
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2.6. Το πρόγραμμα κατάρτισής μας
Η προσωπική και επαγγελματική περαιτέρω εξέλιξη των συνεργατών μας
βασίζεται στα ακόλουθα σημεία:
X Συστηματική ανάδειξη των ταλέντων και εξέλιξη
X Ευρεία διεπιστημονική επιλογή προγραμμάτων εσωτερικής κατάρτισης
X Καθιερωμένη σε ολόκληρο τον όμιλο φιλοσοφία διαχείρισης
X Στρατηγική και διεθνής εξέλιξη των διοικητικών στελεχών
X Υψηλής ποιότητας και επιτυχημένα προγράμματα κατάρτισης επί 40 και
περισσότερα χρόνια
X Παροχή καθοδήγησης και συμβουλών καθώς και λοιπά εξατομικευμένα
πρότυπα εξέλιξης
X Διεθνείς συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες στον τομέα της
εξειδίκευσης και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
Το κέντρο κατάρτισης της Jungheinrich προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
X Ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης δεξιοτήτων για όλες τις ομάδες-στόχο

του τμήματος πωλήσεων (συμπερ. των πιστοποιήσεων)
X Ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης „CAMPUS“ της Jungheinrich για όλους

τους συνεργάτες παγκοσμίως
X Πιστοποίηση εκπαιδευτών από την ίδια την εταιρεία μέσω της ακαδημίας

εκπαιδευτών της Jungheinrich
X Ένα σύστημα διεθνών συνεργασιών, το οποίο διασφαλίζει την εφαρμογή των

παγκοσμίως αποδεκτών προτύπων εκπαίδευσης
X Ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας για διαρκή διαφύλαξη των

προτύπων ποιότητάς μας
X Συνεχή περαιτέρω ανάπτυξη όλων των προγραμμάτων κατάρτισης μέσω της

ακαδημίας Jungheinrich
Επιθυμία μας είναι να διασφαλίσουμε μακροπρόθεσμα υψηλή αποδοτικότητα
και ικανότητα επαγγελματικής ένταξης. Εκτός από την ανάπτυξη των
επαγγελματικών δεξιοτήτων, κεντρικής σημασίας είναι και η προσωπική
εξέλιξη. Η ισότητα των ευκαιριών είναι για εμάς βασικό στοιχείο όσον αφορά
την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση.

8

Μέτρα διαφύλαξης των ανθρώπινων δικαιωμάτων
και της προστασίας κατά την εργασία

2

2.7. Η δέσμευσή μας για το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και για
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των επιχειρηματικών εταίρων όπως π.χ. των
πελατών και των προμηθευτών αλλά και των συνεργατών και υποψήφιων
συνεργατών. Αυτά είναι μεταξύ άλλων δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και
η διαχείρισή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας
προσωπικών δεδομένων. Σεβόμαστε τα δικαιώματα προστασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ατόμου
και τηρούμε τις σχετικές νομοθεσίες για την προστασία και την ασφάλεια των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό
για την Προστασία Δεδομένων. Φροντίζουμε ώστε τα δεδομένα να είναι ασφαλή
και να προστατεύονται από κατάχρηση ή απώλεια. Επιπλέον εξασφαλίζουμε ότι
επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με διαφανή τρόπο.
Ένα σύστημα διαχείρισης προστασίας δεδομένων που εφαρμόζεται σε
ολόκληρο τον όμιλο με αντίστοιχες εσωτερικές οδηγίες, λεπτομερείς υποδείξεις
εκτέλεσης εργασιών, εκπαίδευση συνεργατών ως προς τη δέουσα επιμέλεια
σχετικά με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης κατάλληλου επιπέδου τεχνικής
ασφαλείας και οι αντίστοιχες δομές των πληροφοριακών μας συστημάτων
διασφαλίζουν τα ανωτέρω.
Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας θα βρείτε στη
δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ιστοσελίδα
www.jungheinrich.gr.
X Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Jungheinrich
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Οι απαιτήσεις μας από τους επιχειρηματικούς εταίρους και
εξωτερικούς συνεργάτες
Για τη Jungheinrich η ακέραιη συμπεριφορά δεν αποτελεί μόνο την
προϋπόθεση για αξιόπιστη συνεργασία εντός της επιχείρησής μας αλλά
και τη βάση συνεργασίας με τους προμηθευτές, τους πελάτες και λοιπούς
επιχειρηματικούς εταίρους μας. Οι βασικές αρχές μας ορίζονται σε έναν κώδικα
δεοντολογίας. Σε αυτήν τη βάση επιδιώκουμε τη συνεργασία με εταίρους που
μοιράζονται τις ίδιες βασικές αρχές με εμάς.
X Κώδικας δεοντολογίας Jungheinrich
X Κώδικας δεοντολογίας προμηθευτών Jungheinrich
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Εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης
του κώδικα ανθρώπινων δικαιωμάτων και
προστασίας κατά την εργασία

4

4.1. Η ευθύνη μας
Ως οικογενειακή επιχείρηση με διεθνή παρουσία οι πρακτικές που βασίζονται
σε αξίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Θεωρούμε υποχρέωσή μας τον
σεβασμό και τη διαφύλαξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Διασφαλίζουμε
ότι όλοι συνεργάτες μας γνωρίζουν και τηρούν τα πρότυπα ποιότητας και
τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κώδικα ανθρώπινων δικαιωμάτων και
προστασίας κατά την εργασία. Όλοι οι συνεργάτες καθώς και οι εξωτερικοί
φορείς έχουν στη διάθεσή τους διάφορες δυνατότητες άμεσης ή ανώνυμης
επικοινωνίας.

4.2. Ο μηχανισμός ελέγχου μας
Αναμένουμε ο κώδικας ανθρώπινων δικαιωμάτων και προστασίας κατά την
εργασία να τηρείται από όλες τις εταιρείες της Jungheinrich παγκοσμίως. Το
τμήμα εσωτερικού ελέγχου του ομίλου Jungheinrich είναι υπεύθυνο για την
τακτική παρακολούθηση της τήρησης του κώδικα.

4.3. Οι δυνατότητες επικοινωνίας σας
Οι συνεργάτες μας έχουν στη διάθεσή τους διάφορους τρόπους προσωπικής
επαφής. Μπορείτε να επιλέξετε να απευθυνθείτε στον άμεσο ιεραρχικά
προϊστάμενό σας, στον υπεύθυνο για θέματα συμμόρφωσης της μονάδας
σας ή στον υπεύθυνο για θέματα συμμόρφωσης ολόκληρου του ομίλου,
προκειμένου να αποσαφηνίσετε τυχόν αμφιβολίες ή πιθανές παραβάσεις.
Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να απευθυνθείτε ανώνυμα στην ανοιχτή γραμμή
επικοινωνίας OpenLine της Jungheinrich.
Παρέχουμε επίσης προσωπικό υπεύθυνο επικοινωνίας για τους εξωτερικούς
φορείς. Επιπλέον, η ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή και η διαδικτυακή πύλη OpenLine της Jungheinrich σάς παρέχουν τη δυνατότητα ανώνυμης επικοινωνίας με
τον υπεύθυνο για θέματα συμμόρφωσης ολόκληρου του ομίλου.
Πληροφορίες σχετικά θα βρείτε εδώ:
X www.jungheinrich.com/compliance
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