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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Προς όλους τους συνεργάτες της Goodyear Associates,

Από την ίδρυσή της το 1898, η Goodyear έχει καλλιεργήσει τη φήμη της 

εταιρείας με τα ύψιστα πρότυπα ακεραιότητας. Η δέσμευσή μας συνεχίζεται 

μέχρι τις μέρες μας και αποτυπώνεται στον Χάρτη πορείας στρατηγικής και στη 

γενικότερη δέσμευσή μας να προστατεύουμε την καλή μας φήμη.

Ο Χάρτης πορείας στρατηγικής καθορίζει τα πρωταρχικά στοιχεία στα οποία έχει βασιστεί η ανάπτυξη 

της Goodyear και περιγράφει τη συμπεριφορά που απαιτούμε από τους ίδιους μας τους εαυτούς και 

από τους άλλους. Οι προσδοκίες μας για δεοντολογική συμπεριφορά συνοψίζονται στη φράση «Πώς θα 

εργαζόμαστε: Θα ενεργούμε με ακεραιότητα».

Το Εγχειρίδιο Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Goodyear παρέχει λεπτομερή στοιχεία για ορισμένες 

περιστάσεις στις οποίες οι συνεργάτες της Goodyear πρέπει να ενεργούν με ακεραιότητα.

Ως συνεργάτες της Goodyear, οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά το Εγχειρίδιο Επαγγελματικής 

Δεοντολογίας, να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τις αρχές του, να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις πολιτικές 

που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο και ισχύουν για τις δραστηριότητές σας και να συμπεριφέρεστε ανάλογα. 

Επίσης, οφείλετε να αναφέρετε κάθε γνωστή ή πιθανολογούμενη παράνομη ή αντιδεοντολογική 

συμπεριφορά ή αθέτηση αυτών των πολιτικών. Επιπλέον, εάν είστε προϊστάμενος, οφείλετε να 

εξασφαλίσετε ότι οι συνεργάτες που υποβάλλουν αναφορές σε εσάς θα διαβάσουν, θα κατανοήσουν 

και θα εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές και οι ίδιοι. Οι προϊστάμενοι πρέπει να είναι στη διάθεση των 

συνεργατών που επιθυμούν να συζητήσουν ή να αναφέρουν προβληματισμούς και να αναφέρουν 

το εκάστοτε θέμα στα υψηλότερα κλιμάκια, όπως απαιτείται. Η αταλάντευτη προσήλωσή μας στη 

δεοντολογική συμπεριφορά θα διατηρήσει ένα περιβάλλον εργασίας που θα το χαρακτηρίζει ο αμοιβαίος 

σεβασμός και η ειλικρίνεια ενώ θα ενισχύει την επωνυμία και τη φήμη μας ανά τον κόσμο.

Αναμένουμε από εσάς, καθημερινά και παντού όπου ασκούμε δραστηριότητες, να ενεργείτε με 

εντιμότητα, ακεραιότητα και σεβασμό και να προστατεύετε τα 120 και πλέον έτη της κληρονομιάς των 

υψηλής ποιότητας εργαζομένων, προϊόντων και διαδικασιών της Goodyear.

Richard J. Kramer 
Πρόεδρος ΔΣ, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ
Το παρόν Εγχειρίδιο Επαγγελματικής Δεοντολογίας («Εγχειρίδιο») 
θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη δέσμευση της Goodyear 
να τηρεί τα ύψιστα δεοντολογικά και νομικά κριτήρια κατά την 
άσκηση των δραστηριοτήτων της και να αναγνωρίζετε και να 
πράττετε το «σωστό». Το Εγχειρίδιο δεν καλύπτει κάθε νομικό 
ή δεοντολογικό κριτήριο για κάθε κατάσταση που μπορεί να 
αντιμετωπίσετε αλλά συνοψίζει πολλές από τις νομικές και 
δεοντολογικές απαιτήσεις που όλοι πρέπει να τηρούμε.

Το Εγχειρίδιο ισχύει για κάθε συνεργάτη της οικογένειας 
εταιρειών της Goodyear παγκοσμίως. Επομένως, ως «Goodyear» 
ή «Εταιρεία» νοείται κάθε τέτοια εταιρεία και ως «συνεργάτης» 
νοείται κάθε μέλος του ΔΣ, στέλεχος και μισθωτός ή ωρομίσθιος 
συνεργάτης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι κανόνες που περιγράφονται στο παρόν 
Εγχειρίδιο ισχύουν και για άλλα πρόσωπα που εργάζονται για 
λογαριασμό μας ή υπό την εποπτεία μας, για παράδειγμα, για 
εργολήπτες, μεσίτες ή αντιπροσώπους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Το παρόν Εγχειρίδιο Επαγγελματικής 

Δεοντολογίας και οι πολιτικές που 

περιγράφονται σε αυτό δεν αποτελούν 

σύμβαση απασχόλησης. Εκδίδοντας το 

Εγχειρίδιο ή τις πολιτικές, η Goodyear δεν 

δημιουργεί κανενός είδους συμβατικά 

δικαιώματα.

Όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο Εγχειρίδιο είναι σημαντικά, 
είτε η εργασία σας φαίνεται να επηρεάζεται από κάποιο 
συγκεκριμένο θέμα είτε όχι. Η Goodyear ζητεί από εσάς να 
διαβάσετε και να κατανοήσετε το παρόν Εγχειρίδιο, να ζητήσετε 
βοήθεια για καθετί που δεν καταλαβαίνετε, να ζητάτε συμβουλές 
σχετικά με συγκεκριμένα θέματα και καταστάσεις και να 
αναφέρετε κάθε γνωστή ή πιθανολογούμενη παράβαση που 
υποπίπτει στην αντίληψή σας. 

Για πληροφορίες ή συμβουλές σχετικά με θέματα συμμόρφωσης 
και δεοντολογίας, μπορείτε να επικοινωνείτε:

•  Με τον προϊστάμενό σας, 

•  Με τον εκπρόσωπό σας Ανθρώπινου Δυναμικού,

•   Με τον Αντιπρόεδρο Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας στο 
1-330-796-6635 (δίκτυο GTN 446-6635), τον Διευθυντή 
Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας στο 1-330-796-7288 
(GTN 446-7288) ή κάποιον Περιφερειακό Διευθυντή 
Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας (ανατρέξτε στην Ιστοσελίδα 
«Συμμόρφωση & Δεοντολογία»: go.goodyear.com/ethics/ για 
στοιχεία επικοινωνίας)

•   Με τον Αντιπρόεδρο Εσωτερικού Ελέγχου στο  
1-330-796-3143 (GTN 446-3143)

•   Με την Τηλεφωνική γραμμή ακεραιότητας της  
Goodyear (οι αριθμοί τηλεφώνων και το έντυπο  
αναφοράς περιστατικού διατίθενται στην ιστοσελίδα  
www.goodyear.ethicspoint.com) ή

•   Με τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο της Goodyear για την 
επιχείρηση ή τη μονάδα σας ή το Γραφείο του Γενικού 
Νομικού Συμβούλου.

Επικοινωνία Αριθμοί τηλεφώνων

Γραφείο του Γενικού  
Νομικού Συμβούλου,  
Goodyear Corporate

1-330-796-2408
GTN 446-2408

Αναπληρωτής Γενικός  
Νομικός Σύμβουλος,  
Βόρεια & Νότια Αμερική

1-330-796-9435
GTN 446-9435

Αναπληρωτής Γενικός  
Νομικός Σύμβουλος, 
Ασία Ειρηνικός

86-21-6132-6085
GTN 601-6085

Αναπληρωτής Γενικός  
Νομικός Σύμβουλος, Ευρώπη, 
Μέση Ανατολή και Αφρική

32-2-761-1807
GTN 669-1807
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ΛΟΙΠΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Σε διάφορα σημεία στο παρόν Εγχειρίδιο, θα βρείτε αναφορές 
σε πολιτικές της Goodyear οι οποίες αφορούν το υπό συζήτηση 
θέμα ή παρέχουν περισσότερες σχετικές πληροφορίες. Εάν 
διαβάζετε το παρόν Εγχειρίδιο ηλεκτρονικά, οι παραπομπές σε 
πολιτικές είναι υπερσύνδεσμοι που θα σας ανακατευθύνουν στις 
πολιτικές. Εάν διαβάζετε την έντυπη έκδοση του Εγχειριδίου, 
μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον πλήρη κατάλογο των 
Πολιτικών Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας στην ιστοσελίδα 
Πολιτικές Goodyear Online (GO) στη διεύθυνση go.goodyear.
com/reference/policies/.  

Να ανατρέχετε στο Εγχειρίδιο όποτε έχετε απορίες ή/και 
όποτε αλλάζουν τα εργασιακά καθήκοντά σας ή η εργασιακή 
κατάστασή σας. Για πρόσθετες πληροφορίες ή υλικό ή για να 
λάβετε ειδική κατάρτιση, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο νομικό 
σύμβουλο της Goodyear για την επιχείρηση ή τη μονάδα σας ή 
το Τμήμα Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Ως συνεργάτης, οφείλετε:

•   να γνωρίζετε και να συμμορφώνεστε με τις πολιτικές, τους 
νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν για τη θέση 
εργασίας σας και την Goodyear, είτε δηλώνονται στο παρόν 
Εγχειρίδιο είτε αλλού. 

•   Να παρέχετε πλήρη, ακριβή, έγκαιρα και σαφή 
στοιχεία στις εκθέσεις και τα έγγραφα που καταθέτει 
ή υποβάλλει η Goodyear σε κρατικές και ρυθμιστικές 
αρχές συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, καθώς και σε άλλες δημόσιες 
ανακοινώσεις που καταρτίζει η Goodyear.

•   Να υποβάλλετε αναφορά όποτε γνωρίζετε ή υποπτεύεστε 
ότι έχει γίνει κάποια παράβαση ή σας ζητούν ή σας δίνουν 
εντολή να πράξετε κάτι το οποίο πιστεύετε ότι αποτελεί 
παράβαση, και

•   Να συνεργάζεστε πλήρως και με ειλικρίνεια σε κάθε έλεγχο ή 
διερεύνηση πιθανής παράβασης.

Η συμμόρφωση με τις πολιτικές και τα πρότυπα δεοντολογίας 
της Εταιρείας έχει ζωτική σημασία για την επιτυχία της 
επιχείρησής μας και για την προστασία της καλής μας φήμης.



ΛΗΨΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΘΕΣΤΕ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Δεν είναι όλες οι περιστάσεις ξεκάθαρες, επομένως είναι αναγκαία η ορθή κρίση. Όποτε έχετε αμφιβολίες, θέστε στον εαυτό σας τις 

ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με τις ενέργειες που εξετάζετε.

Εάν δεν είστε σίγουροι ποιος είναι ο σωστός τρόπος να ενεργήσετε, συζητήστε το θέμα με ένα από τα προαναφερόμενα στελέχη.

Η απόφαση να 
προχωρήσετε 

φαίνεται 
ενδεδειγμένη.

Είναι νόμιμο;

Συνάδει με τις 
πολιτικές και 
τις αξίες της 

εταιρείας;

Θα προστατεύσει τη 
φήμη της Goodyear 
ως εταιρείας που τηρεί 
κανόνες δεοντολογίας;

•  Είναι σωστό;

•   Θα μου άρεσε να το 
δω στις ειδήσεις;

Είναι προς  
το συμφέρον 
της Εταιρείας 

και των  
εταίρων μας;

Δεν είστε σίγουροι; 
Επικοινωνήστε με τον αρμόδιο 
νομικό σύμβουλο της Goodyear για 
την επιχείρηση ή τη μονάδα σας, 
ή με το Τμήμα Συμμόρφωσης & 
Δεοντολογίας για καθοδήγηση.

Δεν είστε σίγουροι; Ανατρέξτε 
στις πολιτικές της Goodyear στην 
ιστοσελίδα GO, απευθυνθείτε στον 
προϊστάμενό σας, τον εκπρόσωπο 
Ανθρώπινου Δυναμικού, τον 
αρμόδιο νομικό σύμβουλο της 
Goodyear για την επιχείρηση 
ή τη μονάδα σας, ή στο Τμήμα 
Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας  
για καθοδήγηση.

Δεν είστε σίγουροι; Απευθυνθείτε στον 
προϊστάμενό σας, τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο 
της Goodyear για την επιχείρηση ή τη μονάδα σας, 
ή στο Τμήμα Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας για 
καθοδήγηση.

Δεν είστε σίγουροι; 
Απευθυνθείτε στον προϊστάμενό 
σας, τον αρμόδιο νομικό 
σύμβουλο της Goodyear για την 
επιχείρηση ή τη μονάδα σας, 
ή στο Τμήμα Συμμόρφωσης & 
Δεοντολογίας για καθοδήγηση.

Εάν απαντήσετε «ΟΧΙ» σε κάποια από αυτές τις ερωτήσεις, η 
ενέργεια μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ.

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ
Εάν είστε προϊστάμενος, οφείλετε επίσης:

•   Να δίνετε το καλό παράδειγμα. Καταδείξτε τη δέσμευσή 
σας στα υψηλά πρότυπα δεοντολογίας της εταιρείας μας με 
τα λόγια και τις πράξεις σας.

•   Να κοινοποιείτε και να συζητάτε τις πολιτικές, τους 
νόμους και τους κανονισμούς σε ισχύ. Βεβαιωθείτε 
ότι όλα τα άτομα υπό τη διεύθυνση ή την εποπτεία σας 
κατανοούν τις υποχρεώσεις τους και ανταποκρίνονται 
στο πνεύμα και το γράμμα των Πολιτικών Συμμόρφωσης 
& Δεοντολογίας της εταιρείας μας, στους νόμους και 
τους κανονισμούς. Μεριμνήστε ώστε οι συνεργάτες να 
ολοκληρώσουν την απαιτούμενη κατάρτιση σε θέματα 
συμμόρφωσης & δεοντολογίας.

•   Να παρακολουθείτε και να εξασφαλίζετε τη 
συμμόρφωση των συνεργατών. Θεωρήστε 
κάθε συνεργάτη υπεύθυνο για την τήρηση των 
δεοντολογικών προτύπων. Μεριμνήστε ώστε οι πολιτικές 
και οι επιχειρηματικές πρακτικές της εταιρείας μας να 
εφαρμόζονται με συνέπεια στο τμήμα, την επιχειρηματική 
μονάδα ή την περιφέρειά σας συνολικά. 

•   Να ενθαρρύνετε την ειλικρινή και έντιμη επικοινωνία. 
Να είστε ειλικρινείς και στη διάθεση των συνεργατών 
που θέλουν να συζητήσουν κάποιον προβληματισμό, να 
υποβάλουν μια αναφορά ή να θέσουν κάποια ερώτηση. 
Δημιουργήστε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την 
υποβολή ερωτήσεων και τις συζητήσεις για νομικές 
πρακτικές και πρακτικές συμμόρφωσης σε όλα τα επίπεδα.

•   Να υποστηρίζετε τους συνεργάτες που εγείρουν 
ζητήματα. Αντιμετωπίστε τα ζητήματα των συνεργατών 
με σοβαρότητα και ασχοληθείτε με την άμεση και 
αποτελεσματική επίλυσή τους.

•   Να προστατεύετε την εμπιστευτικότητα. Μην 
κοινοποιείτε ζητήματα και προβληματισμούς συνεργατών 
σε άλλα πρόσωπα που δεν έχουν θεμιτή «ανάγκη να 
γνωρίζουν». Ωστόσο, να μην εγγυάστε σε κανέναν απόλυτη 
εμπιστευτικότητα διότι η Εταιρεία μπορεί να υποχρεωθεί 
να διερευνήσει τον προβληματισμό. Θα λαμβάνονται όλα 
τα εύλογα μέτρα για τη διαφύλαξη της ταυτότητας του 
συνεργάτη.

•   Να αναφέρετε τα ζητήματα που υποπίπτουν στην 
αντίληψή σας. Εάν οι συνεργάτες σάς αναφέρουν 
προβληματισμούς σχετικά με αμφίβολη ή αντιδεοντολογική 
συμπεριφορά, οφείλετε να γνωστοποιήσετε αυτούς τους 
προβληματισμούς στο αρμόδιο τμήμα προς εξέταση 
και διερεύνηση. Δεν μπορείτε να διεξαγάγετε τη δική 
σας έρευνα και δεν μπορείτε απλά να καθοδηγήσετε 
τον αναφέροντα να «Καλέσει την τηλεφωνική γραμμή 
εξυπηρέτησης». Ανατρέξτε στην ενότητα Μιλήστε ανοιχτά! 
για περισσότερες λεπτομέρειες (σελ. 10).

•   Να διασφαλίζετε ότι δεν θα υπάρξουν αντίποινα. 
Ανακοινώστε με σαφήνεια την αυστηρή πολιτική της 
Εταιρείας «κατά των αντιποίνων», η οποία προστατεύει τους 
συνεργάτες που αναφέρουν καλόπιστα παραβάσεις από 
δυσμενή μέτρα λόγω της υποβολής της αναφοράς.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για περισσότερες πληροφορίες:

•   Leading with Integrity … A Guide for Managers
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Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ

Ακολουθούν παραδείγματα ισχυρισμών ή θεμάτων που πρέπει να παραπέμπονται σε ανώτερα κλιμάκια ή προς 

διερεύνηση. Αυτός ο κατάλογος δεν είναι διεξοδικός. Εάν έχετε απορίες σχετικά με το αν κάποιο ζήτημα πρέπει 

να παραπεμφθεί προς διερεύνηση ή σε ανώτερα κλιμάκια, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο της 

Goodyear για την επιχείρησή ή τη μονάδα σας.

Θέματα σχετικά με προϊόντα:

•  Κάθε μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ποιότητας προϊόντων

Χρηματοοικονομικά θέματα:

•   Χρηματισμός («μίζα») πελάτη ή αποδοχή χρηματισμού από προμηθευτή της Goodyear/πωλητή προϊόντων ή 

υπηρεσιών

•  Παροχή δωροδοκιών ή άλλων ανάρμοστων ωφελημάτων σε κρατικό υπάλληλο

•   Ωφελήματα που προσφέρονται ή δίνονται σε πελάτη για να τον ενθαρρύνουν ή να τον επιβραβεύσουν για 

την αγορά προϊόντων

•  Κλοπή ή απάτη, από την Goodyear ή από υπάλληλο, εργολάβο της Goodyear ή άλλον τρίτο

•  Ανάρμοστες καταχωρίσεις/λογιστικός χειρισμός εσόδων ή εξόδων

•  Εσκεμμένη ανακριβής παρουσίαση λογιστικών βιβλίων

•   Ανακριβής κατάρτιση, αναφορά ή παραποίηση εταιρικών εμπορικών και οικονομικών στοιχείων ή εγγράφων 

που υποβάλλονται σε κανονιστικές αρχές

•   Ανταλλαγή στοιχείων για τον καθορισμό τιμών ή άλλων πληροφοριών αποκλειστικής εκμετάλλευσης με 

ανταγωνιστές

Θέματα σχετικά με τους εργαζομένους:

•  Μη ασφαλείς εργασιακές πρακτικές ή συνθήκες

•  Διακρίσεις ή σεξουαλική παρενόχληση

•  Βία στον χώρο εργασίας

•  Αποδοχή ή προσφορά ανάρμοστων δώρων ή ψυχαγωγίας

•  Κατάχρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

•  Σύγκρουση συμφερόντων

•   Παραβίαση δεδομένων για την ιδιωτική ζωή, κατάχρηση προσωπικά ταυτοποιήσιμων στοιχείων ή άλλα 

θέματα κυβερνοασφάλειας
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ΜΙΛΗΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ!

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Εάν έχετε κάποιον προβληματισμό σχετικά με ένα θέμα 
συμμόρφωσης και δεοντολογίας, πρέπει να υποβάλετε αναφορά 
σε κάποιον από τους ακόλουθους διαύλους επικοινωνίας:

•  Τον προϊστάμενό σας,

•  Τον εκπρόσωπό σας Ανθρώπινου Δυναμικού,

•   Τον Αντιπρόεδρο Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας, 
τον Διευθυντή Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας ή έναν 
Περιφερειακό Διευθυντή Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας, 

•   Τον Αντιπρόεδρο Εσωτερικού Ελέγχου

•   Την Τηλεφωνική γραμμή ακεραιότητας της  
Goodyear (οι αριθμοί τηλεφώνων και το έντυπο  
αναφοράς περιστατικού διατίθενται στην ιστοσελίδα  
www.goodyear.ethicspoint.com) ή

•   Τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο της Goodyear για την 
επιχείρηση ή τη μονάδα σας ή το Γραφείο του Γενικού 
Νομικού Συμβούλου.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η GOODYEAR ΟΤΑΝ 
ΛΑΒΕΙ ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ;
Το Τμήμα Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας της Goodyear εξετάζει 
κάθε αναφορά ώστε να προσδιορίσει πώς η Εταιρεία μπορεί να 
χειριστεί το θέμα με τον καλύτερο τρόπο.

Η διεύθυνση της τηλεφωνικής γραμμής ακεραιότητας της 
Goodyear έχει ανατεθεί σε τρίτον πάροχο που λαμβάνει τις 
αναφορές, είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά, και ύστερα τις 
διαβιβάζει στο Τμήμα Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας της 
Goodyear. Η τηλεφωνική γραμμή ακεραιότητας είναι διαθέσιμη 
24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. 

Εάν καλέσετε την τηλεφωνική γραμμή ακεραιότητας, παρέχονται 
υπηρεσίες μετάφρασης κατόπιν αιτήματος. Μπορείτε επίσης να 
υποβάλλετε αναφορές ηλεκτρονικά στην τηλεφωνική γραμμή 
ακεραιότητας σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεφωνική γραμμή 
ακεραιότητας της Goodyear για να αναφέρετε ανώνυμα κάποια 
πιθανή παράβαση. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να παράσχετε 
αρκετές πληροφορίες για την πιθανή παράβαση, ώστε η 
Goodyear να μπορεί να διεξαγάγει μια αποτελεσματική έρευνα. 

Ενδέχεται να ισχύουν κάποιοι περιορισμοί για την υποβολή 
ανώνυμων αναφορών σε ορισμένες τοποθεσίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης λόγω της τοπικής νομοθεσίας περί προστασίας 
ιδιωτικής ζωής. Στις περιπτώσεις που η υποβολή ανώνυμων 
αναφορών απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία, μπορείτε 
πάντα να υποβάλετε μια αναφορά στην τηλεφωνική γραμμή 
ακεραιότητας ή να απευθυνθείτε σε κάποιο από τα πρόσωπα 
που απαριθμούνται στη σελ. 5.
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ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
ΝΟΜΟΥ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ;
Μετά την εξέταση του θέματος, κάθε συνεργάτης ο οποίος:

•   παραβαίνει ή ζητά από κάποιον άλλον να παραβεί κάποια 
εταιρική πολιτική ή νομική απαίτηση,

•   δεν αναφέρει αμέσως κάποια γνωστή ή πιθανολογούμενη 
παράβαση,

•   αποκρύπτει ή καταστρέφει αποδεικτικά στοιχεία ή 
πληροφορίες που αφορούν κάποια έρευνα ή παράβαση  
ή/και

•   αποσιωπά πληροφορίες, αρνείται να συνεργαστεί ή παρέχει 
ψευδείς πληροφορίες κατά τη διάρκεια διερεύνησης μιας 
πιθανής παράβασης,

υπόκειται στα δέοντα πειθαρχικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης 
ακόμα και της λύσης της σύμβασης εργασίας, της στέρησης 
ωφελημάτων, καθώς και της αστικής και ποινικής δίωξης. 

Η Εταιρεία δεσμεύεται να επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις και 
πρόστιμα με συνεπή, ανάλογο και νόμιμο τρόπο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ
Η Goodyear απαγορεύει αυστηρά κάθε μορφή αντιποίνων σε 
βάρος ατόμων τα οποία:

•   αναφέρουν καλόπιστα γνωστές ή πιθανολογούμενες 
παραβάσεις πολιτικής ή νόμου (ακόμα και αν διαπιστωθεί ότι 
αυτοί οι προβληματισμοί δεν είναι τεκμηριωμένοι) ή

•   συμμετέχουν και συνεργάζονται έντιμα και ολοκληρωμένα 
σε κάποια έρευνα. 

Τα αντίποινα αποτελούν σοβαρό παράπτωμα και θα τιμωρούνται 
με σοβαρές πειθαρχικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης 
ακόμα και της λύσης της σύμβασης εργασίας και της στέρησης 
ωφελημάτων.

Εάν πιστεύετε ότι έχετε υποστεί αντίποινα ή ότι κάποιος άλλος 
έχει υποστεί αντίποινα, αναφέρετε αυτό το γεγονός αμέσως 
επικοινωνώντας με κάποιο από τα πρόσωπα που απαριθμούνται 
στη σελ. 5.

Ωστόσο, η κατάρτιση αναφοράς ή η συνεργασία σε κάποια 
έρευνα δεν προστατεύει τα άτομα από τις πειθαρχικές κυρώσεις 
για δικά τους παραπτώματα ή αδικήματα. Για παράδειγμα, εάν 
κάποιος συνεργάτης εμπλέκεται σε ένα σχέδιο εξαπάτησης 
της εταιρείας και αναφέρει την παράνομη δραστηριότητα, δεν 
θα εξαιρεθεί από τις πειθαρχικές κυρώσεις για τις δικές του 
δραστηριότητες. 
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ΑΜΟΙΒΑΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ
Η Goodyear απαιτεί ένα περιβάλλον εργασίας που 
μεγιστοποιεί τις δυνατότητες των συνεργατών της και 
καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα σε ποικιλόμορφο εργατικό 
δυναμικό. Γι’ αυτόν τον σκοπό, η Goodyear επιδεικνύει 
μηδενική ανοχή σε πράξεις παρενόχλησης και διακρίσεων λόγω 
φυλής, χρώματος, εθνότητας, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, 
φύλου (συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης), γενετήσιου 
προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, 
καθεστώτος βετεράνου, γενετικών πληροφοριών, καθεστώτος 
ιθαγένειας ή άλλων χαρακτηριστικών που προστατεύονται από 
το εφαρμοστέο δίκαιο. Επίσης, η Goodyear επιδεικνύει μηδενική 
ανοχή σε κάθε μορφή βίας στον χώρο εργασίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Στην Goodyear, σεβόμαστε τις μοναδικές 

ικανότητες, εμπειρίες, κουλτούρες και 

διαφορές των συνεργατών μας. Η αποδοχή 

της διαφορετικότητας των συνεργατών μας 

εμπλουτίζει το εταιρικό περιβάλλον μας, 

συντελεί στη δημιουργία επιχειρηματικού 

πλεονεκτήματος και αποτελεί ουσιώδες 

συστατικό στοιχείο της επιτυχίας μας.

Η Goodyear προσελκύει, προσλαμβάνει, εκπαιδεύει, ανταμείβει, 
προάγει και παρέχει άλλους όρους απασχόλησης ανεξαρτήτως 
φυλής, χρώματος, εθνότητας, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, 
φύλου (συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης), γενετήσιου 
προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, 
καθεστώτος βετεράνου, γενετικών πληροφοριών, καθεστώτος 
ιθαγένειας ή άλλων χαρακτηριστικών που προστατεύονται από 
το εφαρμοστέο δίκαιο. Η Goodyear θα χρησιμοποιεί αξιοκρατικά 
κριτήρια, τα προσόντα και άλλα κριτήρια σχετικά με τη θέση 
εργασίας ως βάση κάθε απόφασης που αφορά την απασχόληση 
και επηρεάζει συνεργάτες και αιτούντες. 

Η Goodyear είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών και παρέχει ίσες 
ευκαιρίες απασχόλησης σε κατηρτισμένουςσυνεργάτες και 
πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για εργασία ανεξαρτήτως 
φυλής, χρώματος, εθνότητας, θρησκείας, φύλου, γενετήσιου 
προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, εθνικής καταγωγής, ηλικίας, 
αναπηρίας, καθεστώτος βετεράνου, γενετικών πληροφοριών, 
καθεστώτος ιθαγένειας ή άλλων χαρακτηριστικών που 
προστατεύονται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η παρενόχληση περιλαμβάνει κάθε μη αποδεκτή και 
ανεπιθύμητη συμπεριφορά, σκοπός ή αποτέλεσμα της οποίας 
είναι η δημιουργία ενός εκφοβιστικού, εχθρικού ή προσβλητικού 
περιβάλλοντος εργασίας.

Οι ανάρμοστες ενέργειες, διαγωγή ή υλικό περιλαμβάνουν τη 
χρήση προσβλητικών χαρακτηρισμών, συκοφαντιών, χλευασμών, 
ψευδωνύμων, επιθετικών προσδιορισμών, γκράφιτι, αστείων, 
αφισών, ημερολογίων, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
εικόνων ή άλλων στοιχείων που θεωρούνται ανάρμοστα από την 
Εταιρεία.

Σύμφωνα με την παρούσα πολιτική, απαγορεύονται 
οι ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις, τα αιτήματα 
για σεξουαλικές χάρες, καθώς και η οπτική, λεκτική και 
σωματική συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα όπως, 
ενδεικτικά:

•   Προσφορά εργασιακών ωφελημάτων με αντάλλαγμα 
σεξουαλικές χάρες

•   Επιβολή ή απειλή για επιβολή αντιποίνων μετά από αρνητική 
απάντηση σε σεξουαλικές προτάσεις 

•   Οπτική συμπεριφορά όπως λάγνες ματιές, σεξουαλικές 
χειρονομίες, ή παρακολούθηση, προώθηση ή παρουσίαση 
σεξουαλικά υπαινικτικών αντικειμένων, εικόνων, 
γελοιογραφιών, ιστότοπων ή αφισών (συμπεριλαμβανομένης 
της χρήσης σε περιουσιακά στοιχεία που έχει διαθέσει η 
εταιρεία, όπως κινητά τηλέφωνα ή υπολογιστές)

•   Λεκτική συμπεριφορά όπως η διατύπωση ή η χρήση 
υποτιμητικών σεξουαλικών σχολίων, ψευδωνύμων, επιθετικών 
προσδιορισμών, χλευασμών ή αστείων· τολμηρά σχόλια για 
το σώμα κάποιου, σεξουαλικά σχόλια ή ερωτήσεις για τη 
σεξουαλική ζωή ή τις σεξουαλικές δραστηριότητες κάποιου, 
χυδαίες επιστολές, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
εικόνες, γκράφιτι, αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
ιστότοποι ή σημειώσεις, και 

•  Σωματική συμπεριφορά, όπως κινήσεις παρεμπόδισης, 
χειρονομίες, άσεμνη επαφή ή σεξουαλική επίθεση.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για περισσότερες πληροφορίες:
•   Πολιτική Μηδενικής Ανοχής

•   Παγκόσμια Πολιτική Συναναστροφών στους Χώρους Εργασίας

•   Κατευθυντήριες γραμμές για μέσα κοινωνικής δικτύωσης/το 
διαδίκτυο

•   Αποδεκτή Χρήση Πόρων Πληροφορικής
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Ε&A

Ε: Επιτρέπεται να βγαίνω ραντεβού με άλλον συνεργάτη της 

Goodyear;

A: Η Goodyear δεν απαγορεύει στους συνεργάτες να 
συνάπτουν συναινετικές ερωτικές ή προσωπικές σχέσεις. 
Ωστόσο, αυτές οι σχέσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν 
σύγκρουση συμφερόντων και άλλα ζητήματα. Συνεπώς, 
οι συνεργάτες πρέπει να αναφέρουν αμέσως στον 
προϊστάμενό τους, το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή 
το Νομικό Τμήμα κάθε ερωτική ή προσωπική σχέση με 
άλλον συνεργάτη που μπορεί να δημιουργήσει ή φαίνεται 
να δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων με τα εργασιακά 
τους καθήκοντα ή τα συμφέροντα της Goodyear. Οι 
επόπτες και οι προϊστάμενοι αποθαρρύνονται έντονα 
από τη σύναψη ερωτικών ή προσωπικών σχέσεων με 
υφισταμένους ή κατώτερου κλιμακίου συνεργάτες. 
Απαγορεύονται οι ερωτικές σχέσεις μεταξύ προϊσταμένων 
και συνεργατών που αναφέρονται σε αυτούς ή κατέχουν 
θέσεις εξουσίας για προαγωγές ή λήψη μισθολογικών 
αποφάσεων. Η καλύτερη στιγμή αντιμετώπισης πιθανών 
ζητημάτων είναι πριν ξεκινήσει η σχέση. Όπως πάντα, 
η συμπεριφορά σας πρέπει να διέπεται από το παρόν 
Εγχειρίδιο και την Παγκόσμια Πολιτική Συναναστροφών 
στους Χώρους Εργασίας.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ασφάλεια αποτελεί αξία σε κάθε εγκατάσταση και για όλους 
τους συνεργάτες της Goodyear, γεγονός που σημαίνει ότι όλοι 
πρέπει να αναλαμβάνουμε προσωπικά την ευθύνη για την 
ασφάλειά μας και την ασφάλεια των άλλων γύρω μας. Έχουμε 
έναν απλό και ξεκάθαρο στόχο για την ασφάλεια στην Goodyear, 
ο οποίος αποτυπώνεται στην παγκόσμια πρωτοβουλία μας 
για την ασφάλεια: Κανένας τραυματισμός. Στόχος μας είναι 
κάθε συνεργάτης και κάθε εργολήπτης της Goodyear ανά τον 
κόσμο να επιστρέφει στο σπίτι του κάθε μέρα χωρίς να έχει 
τραυματιστεί.

Η Goodyear έχει αναλάβει τη δέσμευση να διευθύνει 
τις εγκαταστάσεις της σύμφωνα με ισχύουσες εθνικές, 
περιφερειακές, πολιτειακές και τοπικές προδιαγραφές ασφάλειας, 
υγείας και περιβάλλοντος. Η διοίκηση λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι οι εγκαταστάσεις της Goodyear βελτιώνουν την 
ποιότητα ζωής στον χώρο εργασίας και σε κάθε τοπική κοινωνία 
στην οποία δραστηριοποιείται η Goodyear. Οι συνεργάτες της 
Goodyear οφείλουν να συμβάλλουν σε μια κουλτούρα που 
μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού των ιδίων, των συναδέλφων 
τους και άλλων προσώπων. Οι συνεργάτες δεν πρέπει ποτέ να 
διακυβεύουν την ασφάλεια ή την υγεία οποιουδήποτε προσώπου, 
συμπεριλαμβανομένων των ιδίων, για χάρη της παραγωγής ή 
άλλων αποτελεσμάτων. Οι συνεργάτες πρέπει να σταματούν την 
εργασία τους και να αναφέρονται σε έναν αρμόδιο προϊστάμενο 
αν γνωρίζουν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι κάποια 
κατάσταση στον χώρο εργασίας θέτει σε παράλογο κίνδυνο την 
ασφάλεια ή την υγεία του συνεργάτη ή άλλων.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ
Η Goodyear έχει αναλάβει τη δέσμευση να παρέχει ένα ασφαλές 
και παραγωγικό περιβάλλον εργασίας χωρίς καμία επίδραση 
του αλκοόλ, παράνομων ουσιών, και συνταγογραφημένων 
φαρμακευτικών σκευασμάτων που δεν χρησιμοποιούνται ορθά 
ή ορισμένων νόμιμων φαρμάκων 

Απαγορεύεται η ανάρμοστη χρήση, πώληση, παραγωγή, αγορά, 
μεταφορά ή κατοχή ή η κατάσταση υπό την επήρεια των 
προαναφερόμενων ουσιών σε ακίνητα της εταιρείας και κατά τη 
διάρκεια του ωραρίου εργασίας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 

στα ακόλουθα:

•   Πολιτική για το αλκοόλ και τις παράνομες ουσίες

Για πρόσθετες πληροφορίες και πολιτικές για την τοποθεσία 
σας, συμβουλευτείτε τον τοπικό εκπρόσωπο Ανθρώπινου 
Δυναμικού ή τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο της Goodyear για 
την επιχείρησή σας.
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 
Η Goodyear έχει αναλάβει τη δέσμευση να ασκεί τις 
διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητές της με τρόπο που 
συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και 
προστατεύει την ιδιωτική ζωή των προσώπων. Όταν η Goodyear 
υποχρεούται λόγω νομικών και επιχειρηματικών απαιτήσεων 
να προχωρήσει στην απόκτηση, καταγραφή, επεξεργασία, 
αποθήκευση και χρήση προσωπικά ταυτοποιήσιμων 
πληροφοριών (ΠΤΠ), οι πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται  
σε κατάλληλο και ασφαλή χειρισμό. 

Κάθε συνεργάτης οφείλει να αναγνωρίζει και να σέβεται τον 
ευαίσθητο και εμπιστευτικό χαρακτήρα των ΠΤΠ. Ως προσωπικά 
ταυτοποιήσιμες πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες που 
αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποποιήσιμο πρόσωπο.  
Στις ΠΤΠ περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό αναγνωριστικό (π.χ. cookies, 
αναγνωριστικό συσκευής, διευθύνσεις IP ή ετικέτες RFID), 
δεδομένα τοποθεσίας, γενετικά δεδομένα, οικονομικό προφίλ, 
αριθμός προσωπικής ταυτοποίησης (π.χ. αριθμός μητρώου 
κοινωνικής ασφάλισης ή αριθμός κρατικού δελτίου ταυτότητας) 
και στοιχεία πιστωτικής κάρτας. 

Ε&A

Ε: Συνάπτουμε σύμβαση με έναν νέο φορέα παροχών για 

εργαζομένους και θα πρέπει να διαβιβάσουμε ΠΤΠ των 

συνεργατών στον φορέα προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες 

στην Goodyear. Πώς θα χειριστούμε τη διαβίβαση των ΠΤΠ 

των συνεργατών σε τρίτους;

 α)   Ενημερώστε τους για τις απαιτήσεις προστασίας 

δεδομένων της εταιρείας μας και αποστείλτε τους έναν 

σύνδεσμο σχετικά με τις εταιρικές πολιτικές προστασίας 

ιδιωτικής ζωής

 β)   Συνεργαστείτε με τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο για 

την επιχείρηση ή τη μονάδα σας για να αξιολογήσετε 

την ικανότητα του παρόχου υπηρεσιών να προστατεύει 

τις ΠΤΠ, να συμπεριλάβει τις σωστές συμβατικές 

διατάξεις στη σύμβαση και να εξασφαλίσει τη 

συμμόρφωση με τις πολιτικές προστασίας ιδιωτικής 

ζωής της Goodyear και τους ισχύοντες νόμους

 γ)   Σε καμία περίπτωση, μην επιτρέψετε τη διαβίβαση στον 

τρίτο πάροχο 

A: Η σωστή απάντηση είναι η (β). Όλες οι συμβάσεις 
που εμπεριέχουν πληροφορίες για τους εργαζομένους 
πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλη ορολογία για τις 
απαιτήσεις προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας. 
Συμβουλευτείτε τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο για την 
επιχείρηση ή τη μονάδα σας για να εξασφαλίσετε τις 
σωστές συμβατικές διατάξεις και τη συμμόρφωση με τους 
ισχύοντες νόμους. Κατά κανόνα, πρέπει να περιορίζετε 
τη διαβίβαση δεδομένων μόνο στα δεδομένα που είναι 
απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας. Επιπλέον, 
η Goodyear πρέπει να διενεργήσει εκ των προτέρων 
ανεξάρτητο έλεγχο δέουσας επιμέλειας (due diligence)
για να διασφαλίσει ότι ο τρίτος πάροχος προστατεύει 
επαρκώς τις ΠΤΠ.
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Η Παγκόσμια Πολιτική περί Ιδιωτικής Ζωής, η Πολιτική περί 
Ιδιωτικής Ζωής Συνεργατών και η Ηλεκτρονική Πολιτική 
περί Ιδιωτικής Ζωής της Goodyear εξηγούν πώς η Goodyear 
προστατεύει τις ΠΤΠ που συλλέγει, χρησιμοποιεί και διατηρεί 
στην πορεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Όπως 
περιγράφεται σε αυτές τις πολιτικές, η Goodyear θα καταβάλλει 
προσπάθειες να συλλέγει και να διατηρεί μόνο εκείνες τις 
ΠΤΠ που είναι απαραίτητες για επιχειρηματικούς και νομικούς 
σκοπούς, καθώς και να χρησιμοποιεί αυτές τις ΠΤΠ μόνο με 
τρόπους που συνάδουν με τους σκοπούς για τους οποίους 
συλλέχθηκαν ή εγκρίθηκαν από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
μεταγενέστερα.

Πολλές δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης («ΕΕ»), έχουν συγκεκριμένους νόμους και απαιτήσεις 
που διέπουν το πώς η Goodyear μπορεί να συλλέγει και να 
επεξεργάζεται ΠΤΠ. Οι συνεργάτες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι 
και να τηρούν όλους τους ισχύοντες νόμους και τις πολιτικές που 
αφορούν την προστασία ιδιωτικής ζωής. Υπάρχουν πρόσθετες 
υποχρεώσεις σε σχέση με την προστασία ορισμένων κατηγοριών 
δεδομένων. Για παράδειγμα, υπάρχουν νόμοι των ΗΠΑ που 
αφορούν την προστασία ορισμένων ιατρικών πληροφοριών ή 
πληροφοριών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
του νόμου περί φορητότητας και λογοδοσίας για την ασφάλεια 
υγείας (HIPAA). Ομοίως, οι νόμοι της ΕΕ επιβάλλουν ειδικά μέτρα 
προστασίας για «ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» 
στα οποία περιλαμβάνονται δεδομένα που αποκαλύπτουν 
φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, γενετήσιο προσανατολισμό, 
πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές πεποιθήσεις, ένταξη σε σωματεία 
και δεδομένα υγείας (περιλαμβανομένων γενετικών ή βιομετρικών 
δεδομένων). Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη διαδικασία που 
απαιτείται για τη συλλογή δεδομένων ή τον χειρισμό ΠΤΠ, 
επικοινωνήστε για βοήθεια με τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο 
της Goodyear για την επιχείρηση ή τη μονάδα σας ή με τον 
Αντιπρόεδρο Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας καλώντας στο 
1-330-796-6635 (GTN 446-6635), τον Διευθυντή Συμμόρφωσης 
& Δεοντολογίας στο 1-330-796-7288 (GTN 446-7288) ή έναν 
Περιφερειακό Διευθυντή Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για περισσότερες πληροφορίες:

•  Παγκόσμια Πολιτική περί Ιδιωτικής Ζωής

•  Ηλεκτρονική Πολιτική περί Ιδιωτικής Ζωής

•  Πολιτική περί Ιδιωτικής Ζωής Συνεργατών

•  Ανακοίνωση Ιδιωτικής Ζωής του HIPAA (ΗΠΑ)

•  Αποδεκτή Χρήση Πόρων Πληροφορικής
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Όποτε η Goodyear πραγματοποιεί συναλλαγές με κρατικούς 
φορείς και κρατικές επιχειρήσεις, ισχύουν ειδικοί κανόνες. Στην 
Goodyear, έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να τηρούμε όλους 
τους ισχύοντες νόμους για τις συναλλαγές με το δημόσιο και 
να τηρούμε όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλει αυτό το είδος 
συναλλαγών.

Ε&A

Ε: : Συνεργάζομαι με έναν σύμβουλο για να μας αναθέσει 

κάποια κρατική υπηρεσία του Καζακστάν ένα συμβόλαιο 

για ελαστικά φορτηγών. Η προμήθεια του συμβούλου είναι 

κάπως υψηλότερη από αυτή που πληρώνουμε συνήθως και 

μου ζήτησε να τον πληρώσουμε με μετρητά. Μπορούμε να 

προχωρήσουμε;

A: Πρώτον, ο σύμβουλος πρέπει να ελεγχθεί στο πλαίσιο 
της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας κατά της δωροδοκίας 
της Goodyear από τον Διεθνή Επιχειρησιακό Οδηγό 
Συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας. 
Δεύτερον, τυχόν υψηλές προμήθειες και οι πληρωμές 
τοις μετρητοίς είναι «κόκκινες σημαίες» για συμπεριφορά 
δυνητικής διαφθοράς, ιδίως αν δραστηριοποιείστε σε 
χώρες όπου η δωροδοκία και η διαφθορά είναι κοινή 
πρακτική. Οι κόκκινες σημαίες πρέπει να ελέγχονται 
και, προτού προχωρήσετε, ΠΡΕΠΕΙ να εξαλειφθούν 
ααπό τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο της Goodyear 
για την επιχείρηση ή τη μονάδα σας. Επικοινωνήστε με 
τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο της Goodyear για την 
επιχείρηση ή τη μονάδα σας για βοήθεια.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ
Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των βασικών διατάξεων 
της Πολιτικής για την καταπολέμηση της δωροδοκίας. 

Ο Νόμος των ΗΠΑ για την καταπολέμηση των πρακτικών 
διαφθοράς στην αλλοδαπή («FCPA») θεωρεί έγκλημα βάσει του 
νόμου των ΗΠΑ:

•   την προσφορά, πληρωμή, υπόσχεση για πληρωμή ή 
έγκριση της καταβολής χρημάτων ή αντικειμένου αξίας 
σε οποιοδήποτε πρόσωπο ενώ γνωρίζει ότι το σύνολο 
ή μέρος αυτών των χρημάτων ή του αντικειμένου αξίας 
θα προσφερθεί, θα δοθεί ή θα αποτελέσει αντικείμενο 
υπόσχεσης, άμεσα ή έμμεσα, σε κρατικό υπάλληλο εκτός 
των ΗΠΑ με σκοπό την εξασφάλιση ή διατήρηση συναλλαγών 

ή την εξασφάλιση ανάρμοστου πλεονεκτήματος, 

•   για εταιρείες όπως η Goodyear, την έλλειψη επαρκών 
εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών σε σχέση με τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση,

•   την εσκεμμένη παραποίηση των βιβλίων και αρχείων 
εισηγμένων εταιρειών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Σύμφωνα με την Πολιτική της Goodyear για 

την καταπολέμηση της δωροδοκίας, κανένας 

συνεργάτης της Goodyear δεν θα προσφέρει, 

πληρώνει, υπόσχεται να πληρώσει, εγκρίνει 

την πληρωμή, λαμβάνει ή αποδέχεται, άμεσα 

ή έμμεσα, ανάρμοστη καταβολή ή αντικείμενα 

αξίας προς ή από οποιοδήποτε άτομο, σε 

οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με σκοπό 

την εξασφάλιση ή διατήρηση επιχειρηματικών 

συναλλαγών ή την εξασφάλιση ανάρμοστου 

πλεονεκτήματος. Θα παραιτούμαστε από 

κάθε επιχειρηματική ευκαιρία που μπορούμε 

να κερδίσουμε μόνο εφόσον προχωρήσουμε 

σε ανάρμοστη ή παράνομη καταβολή, 

δωροδοκία, δώρο, έκπτωση, χρηματισμό ή 

παρόμοιο κίνητρο.
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Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, ως «Κρατικός 
υπάλληλος εκτός των ΗΠΑ» νοείται: (α) κάθε λειτουργός, 
εργαζόμενος ή αντιπρόσωπος κυβέρνησης εκτός των ΗΠΑ 
(περιλαμβάνονται μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των 
αστυνομικών δυνάμεων), δημόσιου νοσοκομείου εκτός των 
ΗΠΑ ή δημόσιου διεθνούς οργανισμού (όπως τα Ηνωμένα 
Έθνη, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Επιτροπή της ΕΕ, κ.λπ.), (β) 
κάθε αξιωματούχος πολιτικού κόμματος εκτός των ΗΠΑ ή 
κάθε υποψήφιος για πολιτικό αξίωμα εκτός των ΗΠΑ, ή (γ) 
κάθε εργαζόμενος ή αντιπρόσωπος κρατικής επιχείρησης 
εκτός των ΗΠΑ. Εάν έχετε απορίες σχετικά με το τι συνιστά 
«Κρατική επιχείρηση», παρακαλούμε όπως ανατρέξτε στο 
Γλωσσάριο Όρων για τη συμμόρφωση με την πολιτική για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας. Επίσης, ένας αυξανόμενος 
αριθμός δικαιοδοσιών και χωρών ψηφίζει και θέτει σε εφαρμογή 
παρόμοιους νόμους και κανονισμούς για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας και της διαφθοράς, για παράδειγμα, η Βραζιλία, η 
Κίνα, η Γαλλία, η Κένυα και η Ινδία.

Ο Νόμος περί δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου 
(ΗΒ) περιέχει παρόμοιες απαγορεύσεις για τη δωροδοκία 
κρατικών υπαλλήλων. Παράλληλα με αυτές τις απαγορεύσεις, ο 
νόμος περί δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου απαγορεύει 
την προσφορά, διενέργεια και λήψη εμπορικών δωροδοκιών 
(δωροδοκίες προς και από πρόσωπα και οντότητες που δεν είναι 
κρατικοί υπάλληλοι). 

Όλοι οι συνεργάτες της Goodyear οφείλουν να συμμορφώνονται 
με όλους τους ισχύοντες νόμους για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και της δωροδοκίας συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, του FCPA, του Νόμου περί δωροδοκίας του 
Ηνωμένου Βασιλείου και παρόμοιων νόμων που έχουν θεσπιστεί 
σε άλλες χώρες, καθώς και με την πολιτική της Goodyear για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας.

Στις ανάρμοστες πληρωμές ή στα αντικείμενα αξίας 
μπορεί να περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής: 

•   Ταμειακά διαθέσιμα ή ισοδύναμα (όπως δωροκάρτες ή 
πιστοποιητικά δώρων)

•   Δώρα ή άλλα απτά είδη

•   Προμήθειες

•   Επιστροφές ή ειδικές εκπτώσεις

•   Μίζες

•   Αμοιβές για την παροχή συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών

•   Ειδικές εκπτώσεις

•   Ορισμένα είδη ψυχαγωγίας

•   Έξοδα μετακίνησης

•   Πληρωμές διευκόλυνσης

•   Θέσεις εργασίας ή πρακτικής εξάσκησης

•   Φιλανθρωπικές δωρεές

όποτε είναι γνωστό (ή πιθανολογείται) ότι κάποιο μέρος της 
πληρωμής ή του αντικειμένου αξίας θα παρασχεθεί σε κρατικό 
υπάλληλο εκτός των ΗΠΑ ή σε άλλο πρόσωπο με σκοπό την 
εξασφάλιση ή διατήρηση επιχειρηματικών συναλλαγών ή/και 
την εξασφάλιση ανάρμοστου πλεονεκτήματος για την Goodyear.

Ε&A 

Ε: Είστε σε κάποιο τελωνείο και σας ζητούν να πληρώσετε 

την απαιτούμενη χρέωση για την αποστολή προϊόντων αλλά 

ο τελωνειακός υπάλληλος σας χρεώνει επιπλέον 10% που 

πρέπει να καταβληθεί τοις μετρητοίς και αρνείται να δώσει 

απόδειξη. Τι πρέπει να κάνετε; 

 α)   Πληρώστε την και μην πείτε τίποτε σε κανένα για το 

επιπλέον ποσό

 β)   Χρησιμοποιήστε τα συνήθη εταιρικά κεφάλαια για την 

καταβολή της απαιτούμενης χρέωσης, αλλά καλύψτε το 

επιπλέον 10% από το ταμείο μικροεξόδων

 γ)   Προσφερθείτε να πληρώσετε μεγαλύτερο επιπλέον 

ποσό για να πείσετε τον υπάλληλο να δώσει απόδειξη 

 δ)   Μην πληρώσετε, απομακρυνθείτε από το τελωνείο και 

επικοινωνήστε με τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο για 

την επιχείρηση ή τη μονάδα σας 

A: Η σωστή απάντηση είναι η (δ). Θα πρέπει να 
απομακρυνθείτε από το τελωνείο και να επικοινωνήσετε 
με τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο για την επιχείρηση ή τη 
μονάδα σας. Ο τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να επιζητεί 
Πληρωμή Διευκόλυνσης, η οποία απαγορεύεται από την 
πολιτική της Goodyear.

Ο αρμόδιος νομικός σύμβουλος της Goodyear για την 
επιχείρηση ή τη μονάδα σας μπορεί να σας βοηθήσει να 
προσδιορίσετε αν η πληρωμή είναι επιτρεπτή και πώς να 
ενεργήσετε αν δεν είναι.
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Τ Ρ Ι ΤΑ  Μ Ε Ρ Η
Απαγορεύεται επίσης σε τρίτους, για παράδειγμα σε 
αντιπροσώπους, διανομείς και συμβούλους (δείτε το Γλωσσάριο 
όρων για τη συμμόρφωση για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας), να προσφέρουν, να πληρώνουν, να υπόσχονται 
να πληρώσουν, να εγκρίνουν την πληρωμή, να λαμβάνουν ή 
να αποδέχονται ανάρμοστες καταβολές ή αντικείμενα αξίας 
προς ή από οποιονδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, 
με σκοπό την εξασφάλιση ή διατήρηση επιχειρηματικών 
συναλλαγών ή/και την εξασφάλιση ανάρμοστου 
πλεονεκτήματος για την Goodyear. 

Οι συνεργάτες της Goodyear οφείλουν να εξασφαλίζουν 
ότι τα τρίτα μέρη συμμορφώνονται με την πολιτική για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας, τον νόμο FCPA και την τοπική 
νομοθεσία όταν ενεργούν για λογαριασμό της Goodyear. Κατά 
την επιλογή και την απασχόληση τρίτων, οι συνεργάτες πρέπει 
να συμμορφώνονται με τον Διεθνή Επιχειρησιακό Οδηγό 
συμμόρφωσης της Goodyear για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας («Επιχειρησιακός Οδηγός»). Ορισμένοι Τρίτοι, οι 
οποίοι ορίζονται ως Καλυπτόμενοι Τρίτοι, πρέπει να υποβάλλονται 
στον ανεξάρτητο έλεγχο δέουσας επιμέλειας της Goodyear για 
την καταπολέμηση της δωροδοκίας προτού προχωρήσουν σε 
συναλλαγές με την Goodyear. Αυτή η διαδικασία περιγράφεται 
λεπτομερέστερα στον Επιχειρησιακό Οδηγό.

Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ  Δ Ι Ε Υ Κ Ο ΛΥ Ν Σ Η Σ
Ως «Πληρωμές Διευκόλυνσης» συνήθως νοούνται πληρωμές 
σε χαμηλόβαθμους κρατικούς υπαλλήλους με σκοπό την 
εξασφάλιση της εκτέλεσης ορισμένων συνήθων κρατικών 
ενεργειών που δεν υπόκεινται σε διακριτική ευχέρεια, στις 
οποίες οι εταιρείες ήδη δικαιούνται να προβούν βάσει της 
τοπικής νομοθεσίας (για παράδειγμα, εργασίες διεκπεραίωσης 
κρατικών εγγράφων όπως η έκδοση βίζας, η φορτοεκφόρτωση 
εμπορευμάτων, η παροχή αστυνομικής προστασίας και 
η παραλαβή/παράδοση αλληλογραφίας). Ο νόμος περί 
δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου και οι νόμοι πολλών 
χωρών απαγορεύουν αυτές τις πληρωμές «διευκόλυνσης». 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ GOODYEAR ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ.

Ε Κ Β Ι Α Σ Μ Ο Σ  Η  Ε Ξ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Μ Ο Σ
Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται σε συνθήκες άμεσης 
και πραγματικής απειλής βίας ή βλάβης σε συνεργάτες δεν 
παραβιάζουν ούτε τον FCPA ούτε τον νόμο περί δωροδοκίας του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Ως εκ τούτου, η πολιτική της Goodyear δεν 
απαγορεύει τις πληρωμές που πραγματοποιούνται σε συνθήκες 
πραγματικής απειλής βίας ή βλάβης εφόσον η πληρωμή είναι 
απαραίτητη για να προστατευθεί η υγεία, η ελευθερία ή η 
ασφάλεια του συνεργάτη ή του αντιπροσώπου. Σε αυτές τις 
περιστάσεις, η πληρωμή πρέπει να είναι λιγότερη από 100 
δολάρια ΗΠΑ. Θα πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως εντός 48 
ωρών στον Γενικό Νομικό Σύμβουλο της The Goodyear Tire & 
Rubber Company και να καταχωρίζεται κανονικά στα βιβλία και 
αρχεία της Goodyear. 
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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ε Σ  Σ Υ Ν Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ε Σ
Ο Νόμος FCPA απαγορεύει την παροχή οποιουδήποτε 
αντικειμένου αξίας σε πολιτικό κόμμα ή πολιτικό αξιωματούχο 
εκτός των ΗΠΑ ή σε υποψήφιο για πολιτικό αξίωμα εκτός των 
ΗΠΑ, με σκοπό την εξασφάλιση ή διατήρηση επιχειρηματικών 
συναλλαγών ή την εξασφάλιση ανάρμοστου πλεονεκτήματος. 
Επιπλέον, άλλοι νόμοι απαγορεύουν τις συνεισφορές σε 
υποψηφίους για αξιώματα ομοσπονδιακού, πολιτειακού ή 
τοπικού επιπέδου στις ΗΠΑ, πολιτικά κόμματα ή πολιτικές 
επιτροπές. Στη «συνεισφορά» μπορεί να περιλαμβάνεται, 
μεταξύ άλλων, η παροχή του χρόνου εργασίας συνεργατών ή 
η άδεια χρήσης οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων ή πόρων της 
Εταιρείας. Επίσης, μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για ορισμένους 
μεμονωμένους συνεργάτες της Goodyear. 

Σύμφωνα με την πολιτική της Goodyear, απαιτείται η 
ρητή έγκριση του Γενικού Νομικού Συμβούλου προτού 
πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά από τα εταιρικά 
κεφάλαια σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, αξιωματούχο 
κόμματος ή πολιτική επιτροπή των ΗΠΑ ή εκτός των ΗΠΑ, ή 
σε υποψήφιο για οποιοδήποτε ομοσπονδιακό, πολιτειακό, 
επαρχιακό, τοπικό ή άλλο κρατικό αξίωμα των ΗΠΑ ή εκτός των 
ΗΠΑ. Επίσης, απαιτείται εκ των προτέρων η έγκριση του Γενικού 
Νομικού Συμβούλου για συνεισφορές που καταβάλλονται από 
εταιρικά κεφάλαια με σκοπό την υποστήριξη οποιουδήποτε 
θέματος υπόκειται σε ψηφοφορία στις Ηνωμένες Πολιτείες 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τοπικών ή πολιτειακών 
θεμάτων όπως η έκδοση ομολόγων για την κατασκευή σχολείων 
ή για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για περισσότερες πληροφορίες:

•  Πολιτική για τις Ατομικές Πολιτικές Δραστηριότητες 

Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Κ Ε Σ  Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
Οι συνεργάτες και οι τρίτοι οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι 
φιλανθρωπικές δωρεές που πραγματοποιούνται για λογαριασμό 
της Εταιρείας παρέχονται μόνο σε καλόπιστα φιλανθρωπικά 
ιδρύματα, χρησιμοποιούνται για φιλανθρωπικούς σκοπούς 
και δεν γίνεται κατάχρησή τους με άλλον τρόπο. Όλες οι 
φιλανθρωπικές δωρεές πρέπει να καταχωρίζονται στον 
κατάλληλο Γενικό Καθολικό  κωδικό «Φιλανθρωπικές δωρεές», 
όπως περιγράφεται στο Παγκόσμιο Λογιστικό Σχέδιο και την 
Πολιτική Παγκόσμιων Λογιστικών Καταχωρίσεων. 

Ε&A

Ε: Είμαι Διευθυντής Έργου για ένα μεγάλο έργο επέκτασης 

εργοστασίου. Έχουν σημειωθεί πολλές καθυστερήσεις και 

έχουμε βγει εκτός προγράμματος. Για να λάβουμε μια άδεια 

που είναι απαραίτητη για την έγκαιρη ηλεκτροδότηση 

του εργοστασίου για την παραγωγή, ο προϊστάμενος στο 

Υπουργείο Ενέργειας απαιτεί να κάνουμε μια σημαντική 

εισφορά στο νοσηλευτικό ίδρυμα όπου είναι επικεφαλής 

η σύζυγός του. Το νοσηλευτικό ίδρυμα είναι αποδεκτός 

φιλανθρωπικός οργανισμός και ο διευθυντής του εργοστασίου 

δεν φέρνει αντιρρήσεις για τη δωρεά. Τι πρέπει να κάνουμε; 

A: Ανεξάρτητα από το αν το νοσοκομείο είναι 
νόμιμο φιλανθρωπικό ίδρυμα, πρόκειται για ένα 
αίτημα για δωρεά με αντάλλαγμα την εξασφάλιση 
επιχειρηματικού πλεονεκτήματος για την Goodyear, κάτι 
που απαγορεύεται από τον FCPA και την πολιτική της 
Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας. Για 
περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες, επικοινωνήστε 
με τον Γενικό Νομικό Σύμβουλο ή τον αρμόδιο νομικό 
σύμβουλο για την επιχείρηση ή τη μονάδα σας.

Εάν ένας κρατικός υπάλληλος προτείνει ή ζητήσει κάποια 
φιλανθρωπική δωρεά, πρέπει να εγκριθεί εκ των προτέρων και 
εγγράφως από τον Αναπληρωτή Γενικό Νομικό Σύμβουλο. Η 
τεκμηρίωση αυτής της έγκρισης πρέπει να φυλάσσεται στο αρχείο 
που αφορά τη συγκεκριμένη φιλανθρωπική δωρεά. Επιπλέον, οι 
παρεχόμενες φιλανθρωπικές δωρεές πρέπει να πληρούν όλα τα 
κριτήρια που απαριθμούνται στην πολιτική για την καταπολέμηση 
της δωροδοκίας υπό την κεφαλίδα «Φιλανθρωπικές δωρεές»

Για τις πολιτικές ή τους νόμους που ισχύουν στη χώρα ή την 
επιχείρηση/μονάδα στην οποία εργάζεστε, επικοινωνήστε με τον 
αρμόδιο νομικό σύμβουλο της Goodyear για την επιχείρησή σας. 
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Ε Ξ Α Γ Ο Ρ Ε Σ ,  Κ Ο Ι Ν Ο Π ΡΑ Ξ Ι Ε Σ ,  Σ Υ Μ Π ΡΑ Ξ Ε Ι Σ  Κ Α Ι 
Α Λ Λ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Ε Σ  Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Ε Σ  Η  Ε Π Ε Ν ΔΥ Σ Ε Ι Σ
Οι εξαγορές, κοινοπραξίες, συμπράξεις και άλλες μοναδικές 
συναλλαγές ή επενδύσεις απαιτούν συγκεκριμένες διαδικασίες 
ανεξάρτητου ελέγχου δέουσας επιμέλειας και ελέγχων ιστορικού 
που ενδείκνυνται γι’ αυτές τις συναλλαγές. Οι εν λόγω διαδικασίες, 
οι οποίες σκιαγραφούνται στη Διαδικασία δέουσας επιμέλειας 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας σε σχέση με εξαγορές 
ή κοινοπραξίες της Goodyear, πρέπει να λαμβάνονται από τον 
Γενικό Νομικό Σύμβουλο ή κάποιον Αναπληρωτή Γενικό Νομικό 
Σύμβουλο. Οι έλεγχοι δέουσας επιμέλειας και ιστορικού γι’ αυτές 
τις συναλλαγές απαιτούν αρκετές προσπάθειες και χρόνο για να 
ολοκληρωθούν. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι κρίσιμης σημασίας η 
έγκαιρη συμμετοχή του Νομικού Τμήματος.

Δ Ω ΡΑ ,  ΤΑ Ξ Ι Δ Ι Α ,  Γ Ε Υ Μ ΑΤΑ  Κ Α Ι  Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ Ι Α  Σ Ε 
Κ ΡΑΤ Ι Κ Ο Υ Σ  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Σ  Ε Κ Τ Ο Σ  Η Π Α 
Δώρα
Σύμφωνα με την πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση 
της δωροδοκίας, κάθε δώρο που δίνεται σε κρατικούς 
υπαλλήλους εκτός των ΗΠΑ πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια 
που απαριθμούνται στην πολιτική για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας υπό την επικεφαλίδα «Δώρα, ταξίδια, γεύματα και 
ψυχαγωγία σε κρατικούς υπαλλήλους εκτός ΗΠΑ». Όλα αυτά 
τα δώρα πρέπει να καταγράφονται στα βιβλία και αρχεία της 
Εταιρείας χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο Γενικό Καθολικό 
κωδικό «Δώρα».

Δώρα ή δωρεές ελαστικών
Σε κάποιες περιστάσεις, ενδέχεται η δωρεά ελαστικών 
σε κρατικό φορέα ή υπηρεσία εκτός των ΗΠΑ να έχει 
προωθητική αξία ή να ενδείκνυται για άλλους λόγους. Επιπλέον, 
ενδεχομένως να ενδείκνυται η δωρεά ελαστικών (ή η παροχή 
ειδικής έκπτωσης για ελαστικά) σε κρατική υπηρεσία εκτός 
των ΗΠΑ με σκοπό την τοποθέτηση σε επίσημο όχημα για 
σκοπούς επίδειξης ή δοκιμών. Το σύνολο αυτών των δώρων 
ή δωρεών ελαστικών πρέπει να εγκρίνεται από στέλεχος της 
Goodyear και κάποιον Αναπληρωτή Γενικό Νομικό Σύμβουλο. 
Δεν επιτρέπεται η παροχή ελαστικών (και ειδικών εκπτώσεων 
επί ελαστικών) σε κρατικούς υπαλλήλους εκτός των ΗΠΑ για 
χρήση σε δικά τους προσωπικά οχήματα ή στα οχήματα των 
μελών της οικογένειάς τους.
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Ταξίδια και επισκέψεις αντιπροσωπειών
Ενδεχομένως να υπάρξουν περιστάσεις στις οποίες αρμόζει ή 
απαιτείται βάσει νόμου να καλυφθεί το ταξίδι ενός κρατικού 
υπαλλήλου εκτός των ΗΠΑ, εφόσον πραγματοποιείται καλόπιστα 
και όχι με πρόθεση διαφθοράς ή σε αναμονή χάρης και 
συνδέεται άμεσα με καλόπιστο και θεμιτό επιχειρηματικό σκοπό 
(για παράδειγμα, επιθεώρηση ενός εργοστασίου παραγωγής 
της Goodyear με σκοπό την εξασφάλιση έγκρισης για την 
εξαγωγή ελαστικών από την εν λόγω εγκατάσταση). Όλα αυτά 
τα ταξίδια πρέπει να εγκρίνονται εκ των προτέρων από τον 
Πρόεδρο Περιοχής ή το εκλεγμένο στέλεχος για την επιχείρηση 
ή τη μονάδα και από τον Γενικό Νομικό Σύμβουλο ή έναν 
Αναπληρωτή Γενικό Νομικό Σύμβουλο, μέσω της χρήσης του 
εντύπου Δελτίο ελέγχου ταξιδιών για κρατικούς υπαλλήλους 
εκτός των ΗΠΑ, το οποίο πρέπει να διαβιβάζεται ηλεκτρονικά 
μέσω της Global Contract Solution («GCS»). Επιπλέον, τα 
παρεχόμενα ταξίδια πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια που 
απαριθμούνται στην πολιτική για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας υπό την επικεφαλίδα «Δώρα, ταξίδια, γεύματα και 
ψυχαγωγία σε κρατικούς λειτουργούς εκτός των ΗΠΑ».

Γεύματα και ψυχαγωγία
Ενδεχομένως να υπάρξουν περιστάσεις στις οποίες αρμόζει 
η παροχή γευμάτων ή ψυχαγωγίας σε κρατικούς υπαλλήλους 
εκτός των ΗΠΑ, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα γεύματα ή/
και η ψυχαγωγία παρέχονται καλόπιστα και όχι με πρόθεση 
διαφθοράς ή σε αναμονή χάρης και σύμφωνα με όλα τα κριτήρια 
που απαριθμούνται στην πολιτική για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας υπό την επικεφαλίδα «Δώρα, ταξίδια, γεύματα και 
ψυχαγωγία σε κρατικούς λειτουργούς εκτός των ΗΠΑ».

Δ Ω ΡΑ ,  ΤΑ Ξ Ι Δ Ι Α ,  Γ Ε Υ Μ ΑΤΑ  Κ Α Ι  Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ Ι Α  Σ Ε 
Κ ΡΑΤ Ι Κ Ο Υ Σ  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Σ  Τ Ω Ν  Η Π Α 
Δώρα σε κρατικούς υπαλλήλους στις ΗΠΑ.
Οι υπάλληλοι ομοσπονδιακής, πολιτειακής και τοπικής 
κυβέρνησης των ΗΠΑ υπόκεινται σε ειδικούς νόμους και 
κανονισμούς που περιορίζουν τη λήψη δώρων, γευμάτων 
και ψυχαγωγίας ή άλλων ωφελημάτων. Οι συνεργάτες πρέπει 
να είναι ενήμεροι και να συμμορφώνονται με όλους τους 
ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους και 
κανονισμούς σχετικά με τα δώρα και τα φιλοδωρήματα. Τυχόν 
γεύματα, ταξίδια, καταλύματα ή ψυχαγωγία για κρατικούς 
υπαλλήλους των ΗΠΑ πρέπει να εγκρίνονται εκ των προτέρων 
και εγγράφως από το Νομικό Τμήμα.  

Κανόνες για δώρα και ταξίδια σε εκπροσώπους της 
Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων
Σύμφωνα με την πολιτική της Goodyear, η εταιρεία πρέπει να 
συμμορφώνεται από κάθε άποψη με όλους τους ισχύοντες 
νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων 
κανόνων της Γερουσίας των ΗΠΑ και των Κανόνων της Βουλής 
των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ σε σχέση με τις απαγορεύσεις 
και τους περιορισμούς για τα δώρα και τα ταξίδια Μελών 
της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ 
και του προσωπικού τους. Ως οργανισμός που απασχολεί 
ομοσπονδιακές ομάδες ειδικών συμφερόντων, απαγορεύεται 
στην Goodyear να προσφέρει οποιοδήποτε δώρο οποιασδήποτε 
αξίας σε μέλη ή εργαζόμενους του Κογκρέσου, εκτός εάν 
το δώρο εμπίπτει σαφώς σε κάποια από τις εξαιρέσεις περί 
απαγόρευσης δώρων. Σύμφωνα με τους Κανόνες, ως «δώρο» 
νοείται κάθε φιλοδώρημα, χάρη, έκπτωση, ψυχαγωγία, 
φιλοξενία, δάνειο, εκούσια καθυστέρηση για εξόφληση χρεών ή 
εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων, ή άλλη παροχή που έχει 
χρηματική αξία και περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών, 
εκπαίδευσης, μεταφορικών μέσων, καταλυμάτων και γευμάτων, 
είτε παρέχονται σε είδος, με την αγορά εισιτηρίου, είτε μέσω 
προκαταβολής ή αποζημίωσης. 

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για περισσότερες πληροφορίες:

•   Πολιτική για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας

•   Διεθνής Επιχειρησιακός Οδηγός για τη συμμόρφωση με την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας

•   Κατάλογος καλυπτόμενων τρίτων από την πολιτική για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας

•   Κανόνες για δώρα και ταξίδια σε εκπροσώπους της Γερουσίας 

και της Βουλής των Αντιπροσώπων

•   Διαδικασία ελέγχου δέουσας επιμέλειας της Goodyear για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας σε σχέση με εξαγορές και 

κοινοπραξίες

•   Δελτίο ελέγχου ταξιδιών για κρατικούς υπαλλήλους εκτός ΗΠΑ
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η Goodyear έχει αναλάβει τη δέσμευση να συμμορφώνεται 
πλήρως με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, της διαφθοράς και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας ανά τον κόσμο και η Εταιρεία έχει εφαρμόσει 
κατάλληλες διαδικασίες για να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 
απαιτήσεις πληροφόρησης. Προς υποστήριξη αυτής της 
δέσμευσης, η Goodyear διεξάγει επιχειρηματικές συναλλαγές μόνο 
με πελάτες που ασκούν νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, 
με κεφάλαια που προέρχονται από νόμιμες πηγές.

Η αδυναμία συμμόρφωσης με αυτούς τους νόμους θα μπορούσε 
να επισύρει την επιβολή προστίμων αστικού και ποινικού δικαίου 
στην Εταιρεία και να επιφέρει πλήγμα στη φήμη της Εταιρείας.

Το ξέπλυμα χρήματος είναι η πράξη μετατροπής χρημάτων 
ή άλλων νομισματικών τίτλων, όπως οι εντολές πληρωμής, οι 
τραπεζικές επιταγές ή οι ταξιδιωτικές επιταγές, που αποκτώνται 
με δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες από συνεργάτες, 
τρίτους, εγκληματίες, τρομοκράτες ή άλλους, σε χρηματικά ποσά 
ή επενδύσεις που κάνουν τα κεφάλαια να φαίνονται νόμιμα και 
παρεμποδίζουν τον εντοπισμό της αρχικής πηγής.

Να είστε σε επιφυλακή σε σχέση με τις ακόλουθες 
δραστηριότητες που έχουν συσχετιστεί με το ξέπλυμα 
χρήματος: 

•   Πολλαπλές εντολές πληρωμής, ταξιδιωτικές επιταγές ή 
μεγάλα ποσά μετρητών

•   Ένας πελάτης ή άλλος τρίτος που διστάζει να παράσχει 
πλήρη στοιχεία, παρέχει ψευδή ή ύποπτα στοιχεία, έχει 
συσταθεί σε υπεράκτια δικαιοδοσία όπως, για παράδειγμα, 
οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, το Βανουάτου, το Γκέρνσεϊ ή 
οι Σεϋχέλλες, ή/και προσπαθεί να αποφύγει την εκπλήρωση 
των απαιτήσεων πληροφόρησης ή τήρησης αρχείων

•   Ασυνήθιστα ευνοϊκοί όροι πληρωμής ή ασυνήθιστες 
μεταφορές κεφαλαίων προς ή από ξένες χώρες που δεν 
σχετίζονται με τη συναλλαγή (δείτε Πληρωμές Διευκόλυνσης, 
σελ. 27) ή

•   Διάρθρωση συναλλαγής με τρόπο ώστε να 
παρακάμπτονται οι απαιτήσεις της Εταιρείας, όπως η 
διεξαγωγή πολλαπλών συναλλαγών με ποσά κάτω από το 
δημοσιεύσιμο όριο ή οι πληρωμές διευκόλυνσης (δείτε 
Πληρωμές Διευκόλυνσης, σελ. 27).

Για περαιτέρω οδηγίες σχετικά με αυτό το θέμα, ανατρέξτε στις 
ισχύουσες τοπικές πολιτικές και διαδικασίες ή επικοινωνήστε με 
τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο της Goodyear για την επιχείρηση 
ή τη μονάδα σας.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για περισσότερες πληροφορίες: 

•   Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες

•   Ιστότοπος μηχανισμών ελέγχου των εξαγωγών και συναλλαγών 

εξωτερικού της Goodyear στις ΗΠΑ
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Η Goodyear απαιτεί την καταβολή πληρωμών μόνο στην 
οντότητα που τις αποκόμισε και στη δικαιοδοσία στην οποία 
αποκομίστηκαν. Για παράδειγμα, μην προχωράτε ποτέ 
σε πληρωμή σε φυσικό πρόσωπο (ακόμα και αν είναι 
ο ιδιοκτήτης επιχείρησης) που δεν είναι το ίδιο με 
την επιχείρηση με την οποία η Goodyear διεξήγαγε 
συναλλαγές, ή σε τραπεζικό λογαριασμό σε διαφορετική 
χώρα από αυτή στην οποία η επιχείρηση ασκεί 
επαγγελματική δραστηριότητα, έχει συσταθεί ή στην 
οποία παρασχέθηκαν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες. Επίσης, 
η πολιτική της Goodyear απαγορεύει άλλες «χάρες», όπως η 
παροχή παραποιημένου τιμολογίου ή η υλοποίηση πληρωμής 
με μετρητά που δεν αντανακλάται στα βιβλία της Εταιρείας.

Ορισμένες επιχειρήσεις μπορεί να ζητήσουν από την Goodyear 
να πραγματοποιήσει πληρωμές σε συνδεδεμένη εταιρεία ή 
τρίτους σε άλλη χώρα για νόμιμους επιχειρηματικούς λόγους 
όπως η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) ή 
η νόμιμη εκχώρηση δικαιωμάτων. Εξετάστε αυτού του είδους 
τα αιτήματα ή άλλα ασυνήθη αιτήματα για ειδική μεταχείριση 
ή εξαιρέσεις με τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο της Goodyear 
για την επιχείρηση ή τη μονάδα σας προτού συναινέσετε σε 
παρόμοιες ρυθμίσεις πληρωμής. Η τεκμηρίωση αυτού του 
ελέγχου πρέπει να διατηρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
διατήρησης επαγγελματικών αρχείων της Goodyear.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι πληρωμές διευκόλυνσης μπορεί να είναι ένδειξη 

απάτης, δωροδοκίας, ξεπλύματος χρήματος ή 

άλλης ύποπτης συμπεριφοράς. Υπάρχουν πολλές 

άλλες ενδείξεις απάτης που μπορούν να σας 

προειδοποιήσουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτές οι 

ενδείξεις μερικές φορές αποκαλούνται «κόκκινες 

σημαίες». Ορισμένα συνήθη παραδείγματα 

κόκκινων σημαιών είναι τα εξής:
•   Νοοτροπία της Εταιρείας ή ιστορικό απάτης, 

παραπτωμάτων ή αμφισβητούμενης 

συμπεριφοράς

•   Επιβολή/πρόταση για επιβολή υπέρμετρων 

αμοιβών, προμηθειών, εκπτώσεων ή 

επιμισθίων (bonus)

•   Συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών που περιέχουν υπηρεσίες με ασαφή 

περιγραφή μόνο

•   Τρίτο μέρος σε διαφορετικό κλάδο 

δραστηριοποίησης από αυτόν για τον οποίο 

προσλήφθηκε

•   Το τρίτο μέρος συνδέεται ή συστήνεται από 

κρατικό υπάλληλο

•   Το τρίτο μέρος είναι απλά μια εταιρεία βιτρίνα 

που έχει συσταθεί σε υπεράκτια δικαιοδοσία

•   Το τρίτο μέρος αρνείται να υποσχεθεί ή να 

πιστοποιήσει εγγράφως ότι θα τηρήσει τον 

νόμο FCPA, άλλη ισχύουσα νομοθεσία ή 

πολιτική της Goodyear

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

τις κόκκινες σημαίες, επικοινωνήστε με τον 

αρμόδιο νομικό σύμβουλο της Goodyear για 

την επιχείρηση ή τη μονάδα σας ή με το Τμήμα 

Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας.
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ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 
GOODYEAR ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Η Goodyear αναμένει ότι όλες οι ενέργειες και οι αποφάσεις 
των συνεργατών της θα υλοποιούνται και θα λαμβάνονται με 
αντικειμενικότητα και προς όφελος της Εταιρείας. Οι συνεργάτες 
δεν πρέπει να επηρεάζονται από αδικαιολόγητα προσωπικά 
ή εξωτερικά επιχειρηματικά συμφερόντά που ενδέχεται να 
φαίνεται ότι παρεμβαίνουν ή που όντως παρεμβαίνουν στην 
εργασία τους με γνώμονα μόνο τα συμφέρονα της Goodyear. 
Οι συνεργάτες δεν πρέπει να εμπλέκονται σε καταστάσεις στις 
οποίες έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον ή σχέση με εξωτερικές 
επιχειρηματικές δραστηριότητες που αφορούν οποιαδήποτε 
επιχειρηματική δραστηριότητα της Goodyear. Ομοίως, δεν πρέπει 
να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς οποιαδήποτε επιχείρηση 
της Goodyear, δεν πρέπει να αξιοποιούν προς ίδιον όφελος 
επιχειρηματικές ευκαιρίες που δικαιωματικά ανήκουν στην 
Εταιρεία και δεν πρέπει να χρησιμοποιούν περιουσιακά στοιχεία, 
πληροφορίες ή τη θέση της Εταιρείας για προσωπικό κέρδος.

Ακολουθούν παραδείγματα σύγκρουσης συμφερόντων: 
•   Άμεσα ή έμμεσα, μέσω οικογένειας ή άλλων, κατέχετε ή 

διακρατείτε ουσιώδες συμφέρον σε επιχείρηση που είναι 
ανταγωνιστής, πελάτης, προμηθευτής, αντιπρόσωπος, 
εργολάβος ή υπεργολάβος της Goodyear ή που άλλως 
συναλλάσσεται με την Εταιρεία· υπηρετείτε με οποιαδήποτε 
ιδιότητα στην εν λόγω επιχείρηση ως μέλος του ΔΣ, 
εργαζόμενος, σύμβουλος ή διανομέας· ή άμεσα ή έμμεσα 
αποδέχεστε από την εν λόγω επιχείρηση πληρωμές, 
υπηρεσίες ή δάνεια ή άλλα είδη με αξία μεγαλύτερη της 
ονομαστικής,

•   Αποσπάτε συναλλαγές από την Goodyear, χρησιμοποιείτε 
τη θέση σας στην Goodyear για να παρεμποδίσετε ή να 
παρακωλύσετε την ικανότητά της να ανταγωνιστεί άλλους, 
ή λαμβάνετε ανάρμοστη προμήθεια, δώρο, χρηματισμό, 
δωροδοκία, πληρωμή ή άλλως αποκομίζετε κέρδη από 
κάποια συναλλαγή της Εταιρείας, ή

•   Μεταβιβάζετε ή πωλείτε εμπιστευτικές πληροφορίες ή 
ενεργείτε με βάση εμπιστευτικές πληροφορίες για να 
αποκομίσετε προσωπικά οφέλη από κάποια επιχειρηματική 
ευκαιρία ή συναλλαγή που προσφέρεται στην Goodyear ή 
την οποία έχει αναπτύξει η Goodyear, ή

•   στο διοικητικό συμβούλιο ανταγωνιστή, προμηθευτή,  
εργολάβο , αντιπροσώπου, πελάτη της Goodyear ή 
οντότητας που έχει επιχειρηματική σχέση ή ανταγωνίζεται 
την Goodyear (η θέση στο διοικητικό συμβούλιο άλλης 
επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης φιλανθρωπικής ή 
μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ενδέχεται να συνιστά 
σύγκρουση συμφερόντων και πρέπει να τη συζητήσετε με 
τον προϊστάμενό σας).
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Ε&A

Ε: Ο γαμπρός μου είναι αρχιτέκτονας τοπίου και θέλει να 

υποβάλει προσφορά για το συμβόλαιο αρχιτεκτονικής τοπίου 

στο εργοστάσιο όπου εργάζομαι. Τι πρέπει να κάνω;

A: Ανάλογα με τη θέση σας στο εργοστάσιο, θα 
μπορούσε να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων (για 
παράδειγμα, αν είστε ο διευθυντής του εργοστασίου 
ή ο διευθυντής οικονομικών, εργάζεστε στο τμήμα 
προμηθειών ή έχετε την εποπτεία για τους αρχιτέκτονες 
τοπίου).

Αμέσως μόλις ενημερωθείτε για κάποια πιθανή 
σύγκρουση, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο 
νομικό σύμβουλο για την επιχείρηση ή τη μονάδα σας. Ο 
νομικός σύμβουλος θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε 
αν υπάρχει ή όχι σύγκρουση και να τεκμηριώσει την 
κατάσταση. Επιπλέον, θα πρέπει:

•   να γνωστοποιήσετε αυτήν την πληροφορία στον 
προϊστάμενό σας ώστε να τον ενημερώσετε για την 
κατάσταση, 

•   να βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό του τμήματος 
προμηθειών έχει επίγνωση της κατάστασης προτού 
συνάψει τη σύμβαση και

•   να εξασφαλίσετε ότι δεν ασκείτε καμία επιρροή στην 
απόφαση για την επιλογή αρχιτέκτονα τοπίου ούτε 
θα ασκήσετε στο μέλλον επιρροή στις αποφάσεις 
πρόσληψης ή απασχόλησης του αρχιτέκτονα τοπίου 
σε περίπτωση που επιλεγεί η επιχείρηση του γαμπρού 
σας

Είναι σημαντικό να αποφύγετε μια πραγματική 
σύγκρουση συμφερόντων αλλά και να αποφύγετε επίσης 
να δώσετε την εντύπωση σύγκρουσης.

Αμέσως μόλις ανακαλύψετε μια ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων με την Goodyear (κατά προτίμηση προτού 
προκύψει η σύγκρουση), πρέπει να αναφέρετε τα γεγονότα 
της κατάστασης στον Γενικό Νομικό Σύμβουλο ή τον αρμόδιο 
νομικό σύμβουλο της Goodyear για την επιχείρηση ή τη μονάδα 
σας. Η Goodyear αναγνωρίζει ότι οι μεμονωμένες καταστάσεις 
μπορεί να ποικίλουν και η Εταιρεία θα εξετάζει κάθε περίπτωση 
αντικειμενικά και ολοκληρωμένα. Οι παραβάσεις θα υπόκεινται 
στα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης 
ακόμα και της λύσης της σύμβασης εργασίας και της στέρησης 
ωφελημάτων. 

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για περισσότερες πληροφορίες:

•   Πολιτική για τη Σύγκρουση Συμφερόντων

•   Πολιτική για τη Σύγκρουση Συμφερόντων Διοικητικού 

Συμβουλίου και Εκτελεστικών Στελεχών

•   Παγκόσμια Πολιτική Συναναστροφών στους Χώρους Εργασίας

•   Πολιτική περί Συναλλαγών βάσει Εσωτερικής Πληροφόρησης
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Ε&A

Ε: Είμαι εμπορικός αντιπρόσωπος πωλήσεων και 

έχω ένα συνταξιοδοτικό ταμείο υπό τη διαχείριση 

τρίτου. Το ταμείο διαθέτει μετοχές σε πολλές εταιρείες, 

συμπεριλαμβανομένου ενός από τους βασικούς πελάτες 

μου, ενός εισηγμένου κατασκευαστή πρωτότυπου 

εξοπλισμού (ΟΕΜ). Αυτό απαγορεύεται από την πολιτική  

για τη σύγκρουση συμφερόντων;

A: Εάν δεν συμβεί κάτι άλλο, δεν θα προκύψει 
σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο της πολιτικής 
της Goodyear για τη σύγκρουση συμφερόντων. 
Εάν υποπέσουν στην αντίληψή σας εμπιστευτικές 
πληροφορίες που θα επηρέαζαν την αξία της μετοχής του 
κατασκευαστή OEM, απαγορεύεται να πραγματοποιήσετε 
συναλλαγές στη μετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, 
θα πρέπει να ανατρέξετε στην πολιτική της Goodyear για 
τις συναλλαγές βάσει εσωτερικής πληροφόρησης. 

Επιπλέον, ως αντιπρόσωπος πωλήσεων για τον βασικό 
πελάτη σας, δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ενεργά 
συναλλαγές στη μετοχή του εν λόγω πελάτη της 
Goodyear. 

Ομοίως, ένας συνεργάτης από το τμήμα προμηθειών δεν 
μπορεί να διακινεί μετοχές προμηθευτών με τους οποίους 
έχει συναλλαγές.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ  
ΔΩΡΩΝ/ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
Τα επιχειρηματικά δώρα και η επιχειρηματική ψυχαγωγία 
σε μετριοπαθή κλίμακα χρησιμοποιούνται συνήθως για την 
ενίσχυση της καλής πίστης και τη σύσφιγξη των εργασιακών 
σχέσεων μεταξύ εμπορικών συνεργατών. Η περιστασιακή 
προσφορά ή αποδοχή γευμάτων και μικρών εταιρικών 
αναμνηστικών και η παρακολούθηση αθλητικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων μπορεί να είναι ενδεδειγμένες 
ενέργειες σε ορισμένες περιστάσεις. Θα πρέπει να ανατρέξετε 
στην Πολιτική Προσφοράς και Αποδοχής Δώρων και να ασκείτε 
ορθή κρίση για να καθορίσετε εάν ένα δώρο είναι ενδεδειγμένο, 
ένα γεύμα ή κάποια μορφή ψυχαγωγίας και να απευθυνθείτε 
στον προϊστάμενό σας ή τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο για 
την επιχείρηση ή τη μονάδα σας εάν έχετε αμφιβολίες για το 
κατά πόσο ενδείκνυται ένα δώρο, ένα γεύμα ή κάποια μορφή 
ψυχαγωγίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Τα δώρα και η ψυχαγωγία (που λαμβάνονται, 

προσφέρονται ή γίνονται δεκτά) πρέπει να 

αναφέρονται στο Έντυπο γνωστοποίησης 

δώρων/ψυχαγωγίας όποτε απαιτείται.
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Ε&A

Ε: Επιτρέπεται ένας προμηθευτής να πληρώσει τα 

αεροπορικά εισιτήριά μου, το ξενοδοχείο μου ή την 

εγγραφή μου σε ένα συνέδριο εάν καλύπτει τα έξοδα 

όλων των παρευρισκομένων; Τι γίνεται αν κάνω κάποια 

παρουσίαση στο συνέδριο και ο προμηθευτής προσφερθεί, 

σε αντάλλαγμα, να καλύψει όλα μου τα έξοδα;

A: Δεν θα ήταν ορθό ένας προμηθευτής να καλύψει 
τα αεροπορικά εισιτήρια, το ξενοδοχείο ή τα έξοδα 
εγγραφής σας σε ένα συνέδριο ακόμα και αν καλύπτει 
τα έξοδα των άλλων συμμετεχόντων. Ο προμηθευτής 
μπορεί να πληρώσει τα έξοδα εγγραφής στο συνέδριο 
αν είστε ομιλητής ή κάνετε κάποια παρουσίαση στο 
συνέδριο. Ωστόσο, η Goodyear παραμένει υπεύθυνη 
για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησής σας όπως το 
αεροπορικό εισιτήριο, η ενοικίαση αυτοκινήτου ή το 
ξενοδοχείο. Μπορεί να επιτραπεί κάποια εξαίρεση εάν το 
συνέδριο στο οποίο κάνετε παρουσίαση έχει ως χορηγό ή 
διοργανωτή μια ανεξάρτητη (όχι πελάτη ή προμηθευτή) 
ένωση, για παράδειγμα, τον Δικηγορικό Σύλλογο 
Αμερικής, την Ένωση Μάρκετινγκ Αμερικής ή κάποιο 
εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα. Το ξενοδοχείο μπορεί 
να καλυφθεί από αυτή την ένωση ή το εν λόγω ίδρυμα. 
Ελέγξτε το θέμα με τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο για 
την επιχείρηση ή τη μονάδα σας προτού συμφωνήσετε 
να παρασταθείτε σε κάποιο συνέδριο καθώς ενδέχεται να 
ισχύουν άλλες απαιτήσεις.

Δ Ω ΡΑ 
Οι συνεργάτες μπορεί να δίνουν ή να λαμβάνουν δώρα προς/
από προμηθευτές, πελάτες ή άλλα πρόσωπα με τα οποία η 
Goodyear έχει ή μπορεί να έχει συναλλαγές, εάν το δώρο πληροί 
όλα τα ακόλουθα κριτήρια:  

•   Το δώρο είναι αξίας κάτω των 100 δολαρίων ΗΠΑ. 

    Μεγαλύτερο δώρο, το οποίο δεν υπερβαίνει σε αξία 
τα 250 δολάρια ΗΠΑ, μπορεί να εγκριθεί από τους 
προϊσταμένους σας πρώτου και δευτέρου επιπέδου 

    Δώρα αξίας άνω των 250 δολαρίων πρέπει να εγκρίνονται 
από τον Πρόεδρο της εταιρείας ή εκλεγμένο στέλεχος 
και τον Αναπληρωτή Γενικό Νομικό Σύμβουλο για τη 
συγκεκριμένη περιοχή

•   Το δώρο δεν είναι σε μετρητά ή ισοδύναμο μετρητών 
όπως πιστοποιητικά δώρων, δωροκάρτες ή ηλεκτρονικές 
πληρωμές μέσω ιστότοπων όπως PayPal, Zelle ή WeChat Pay 
(απαγορεύονται αυστηρά τα δώρα σε μετρητά ή ισοδύναμο 
μετρητών).

•   Το δώρο είναι εθιμικό και δεν φαίνεται υπερβολικό, 
ανάρμοστο ή ακατάλληλο στον αποδέκτη ή έναν 
αντικειμενικό παρατηρητή.

•   Το δώρο δεν επιβάλλει καμία αίσθηση υποχρέωσης σε αυτόν 
που κάνει το δώρο ή τον αποδέκτη. 

•   Το δώρο δεν καταλήγει σε ειδική ή ευνοϊκή μεταχείριση 
ανάμεσα σε αυτόν που κάνει το δώρο και τον αποδέκτη. 

•   Το δώρο συνάδει με οποιαδήποτε πρόσθετα ειδικά όρια 
έχουν τεθεί από την τοπική διοίκηση της Goodyear.

•   Τα δώρα που δίνονται παρουσιάζονται σε κατάλληλη 
αναφορά εξόδων και το κόστος τους μπορεί να επιστραφεί 
από την Goodyear και

•   Το δώρο δεν παραβαίνει με άλλον τρόπο την εσωτερική 
πολιτική αυτού του δίνει το δώρο ή του αποδέκτη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ανατρέξτε στην ενότητα για Δώρα, ταξίδια, 

γεύματα και ψυχαγωγία για υπαλλήλους 

εκτός ΗΠΑ στη σελίδα 23 και για Δώρα, 

ταξίδια, γεύματα και ψυχαγωγία για κρατικούς 

υπαλλήλους των ΗΠΑ στη σελίδα 25.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Τα δώρα για κρατικούς υπαλλήλους 

και η ψυχαγωγία τους πρέπει επίσης να 

συμμορφώνονται με τις ισχύουσες ενότητες της 

πολιτικής της Goodyear για την καταπολέμηση 

της δωροδοκίας.

Στα παραδείγματα των γενικά αποδεκτών δώρων 
περιλαμβάνονται:

•   τυποποιημένα προωθητικά ή διαφημιστικά είδη όπως στυλό, 
κούπες καφέ ή ενδύματα με τυπωμένο το λογότυπο ή την 
επωνυμία της εταιρείας, 

•  καλάθια φρούτων και άλλα τρόφιμα, και

•  λουλούδια και φυτά.

Οι συνεργάτες δεν πρέπει να ζητούν δώρα από έναν πελάτη ή 
προμηθευτή και πρέπει να αρνούνται ή να επιστρέφουν κάθε 
δώρο που δεν συνάδει με την πολιτική της Εταιρείας. Εάν η 
άρνηση ή η επιστροφή θα επιφέρει πλήγμα σε μια σημαντική 
επιχειρηματική σχέση, το δώρο θα πρέπει να παραδοθεί αμέσως 
στον Αναπληρωτή Γενικό Νομικό Σύμβουλο για την περιοχή ή 
την επιχειρηματική μονάδα προς χειρισμό και τελική διάθεση.

Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ Ι Α 
Περιστασιακά, οι συνεργάτες μπορεί να προσφέρουν ή να 
δέχονται γεύματα και ψυχαγωγία προς/από προμηθευτές, 
πελάτες ή άλλα πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία έχει ή μπορεί 
να έχει συναλλαγές, εάν η ψυχαγωγία πληροί όλα τα ακόλουθα 
κριτήρια:

•   Η ψυχαγωγία είναι εθιμική και δεν φαίνεται υπερβολική, 
ανάρμοστη ή ακατάλληλη στον αποδέκτη ή έναν 
αντικειμενικό παρατηρητή. 

•   Η ψυχαγωγία δεν επιβάλλει καμία αίσθηση υποχρέωσης σε 
αυτόν που την προσφέρει ή τον αποδέκτη. 

•   Η ψυχαγωγία δεν καταλήγει σε ειδική ή ευνοϊκή μεταχείριση 
ανάμεσα σε αυτόν που την προσφέρει και τον αποδέκτη. 

•   Στην εκδήλωση παρευρίσκεται ο πελάτης ή ο προμηθευτής 
που παρέχει ή λαμβάνει το γεύμα ή την ψυχαγωγία.

•   Η εκδήλωση διεξάγεται σε χώρο που αρμόζει για 
επιχειρηματικές συζητήσεις. 

•   Η ψυχαγωγία συνάδει με οποιαδήποτε πρόσθετα ειδικά όρια 
έχουν τεθεί από την τοπική διοίκηση της Goodyear.

•   Η ψυχαγωγία που παρέχεται παρουσιάζεται σε κατάλληλη 
αναφορά εξόδων και το κόστος της μπορεί να επιστραφεί 
από την Goodyear και

•   Η ψυχαγωγία δεν παραβαίνει με άλλον τρόπο την εσωτερική 
πολιτική αυτού που την προσφέρει ή του αποδέκτη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Εάν είστε σε θέση να προσφέρετε ή να 

αποδέχεστε ψυχαγωγία, να θυμάστε τις 

ακόλουθες αρχές:

•   Εσείς και αυτός που την παρέχει (ή ο 

αποδέκτης) πρέπει να είστε παρόντες.

•   Η αξία της ψυχαγωγίας είναι εύλογη. 

•   Η ψυχαγωγία πρέπει να πραγματοποιείται σε 

χώρο κατάλληλο για επιχειρηματικές σχέσεις και

•   Η ψυχαγωγία δεν πρέπει να είναι 

προσβλητική,  δεν πρέπει να έχει σεξουαλικό 

περιεχόμενο ούτε να αντιτίθεται στη 

δέσμευσή μας για αμοιβαίο σεβασμό.
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Ε&A

Ε: Ένας προμηθευτής προσκάλεσε εμένα και άλλα κορυφαία 

άτομα του κλάδου για γκολφ. Μπορώ να παρευρεθώ;

A: Να θυμάστε ότι η αποδοχή κάθε ενδεδειγμένης 
ψυχαγωγίας από τους προμηθευτές πρέπει να γίνεται 
περιστασιακά και ο προμηθευτής πρέπει να είναι 
παρών. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να καλύπτει τυχόν 
έξοδα μετακίνησης ή διαμονής που συνδέονται με την 
εκδήλωση. Να έχετε υπόψη τον περιορισμό της πολιτικής 
δώρων για τα είδη που μπορεί να προσφερθούν κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης. Εάν αυτή την περίοδο βρίσκεται 
υπό διαπραγμάτευση ένα συμβόλαιο με τον προμηθευτή, 
θα πρέπει να συζητήσετε με τον προϊστάμενό σας 
αν ενδείκνυται να παραστείτε ή όχι. Εάν πρόκειται να 
παρευρίσκονται ανταγωνιστές ή εάν έχετε απορίες, θα 
πρέπει να απευθυνθείτε στο γραφείο Συμμόρφωσης 
& Δεοντολογίας ή στον αρμόδιο νομικό σύμβουλο της 
Goodyear για την επιχείρηση ή τη μονάδα σας προτού 

αποδεχτείτε οποιαδήποτε πρόσκληση.

Στα παραδείγματα αποδεκτών μορφών ψυχαγωγίας 
περιλαμβάνονται:

•   Αναψυκτικά πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από κάποια 
επιχειρηματική συνάντηση

•   Γεύματα πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από κάποια 
επιχειρηματική συνάντηση ή όταν με άλλο τρόπο 
συνδέονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες και

•   Σποραδικές προσκλήσεις στο πλαίσιο επιχειρηματικών 
σχέσεων για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως 
αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής δεν είναι να καλύπτει 
ταξίδια παροχής κινήτρων ή προγράμματα επιβράβευσης 
αντιπροσώπων/διανομέων της Goodyear. Αυτά θα πρέπει να 
εξετάζονται από τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο της Goodyear 
για την επιχείρηση ή τη μονάδα σας πριν προσφερθεί 
οποιοδήποτε σχετικό ταξίδι ή πρόγραμμα. 

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για περισσότερες πληροφορίες:

•   Πολιτική Προσφοράς και Αποδοχής Δώρων

•   Έντυπο καταγραφής Δώρων & Ψυχαγωγίας

•   Πολιτική για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας

•   Διεθνής Επιχειρησιακός Οδηγός για τη Συμμόρφωση με την 

Καταπολέμηση της Δωροδοκίας

•   Πολιτική για τη Σύγκρουση Συμφερόντων
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, 
ΠΕΛΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ
Γενικά, η Goodyear δεν προωθεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
που μπορεί να χρησιμοποιεί ή τα άτομα και τις εταιρείες που τα 
κατασκευάζουν και τα προμηθεύουν. 

Η έγκριση του Νομικού Τμήματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας, του 
Τμήματος Παγκόσμιων Ανακοινώσεων και του Αντιπροέδρου, 
του Γενικού Διευθυντή Προμηθειών είναι απαραίτητη για (i) 
την έγκριση της χρήσης οποιασδήποτε εταιρικής επωνυμίας, 
σήματος ή λογότυπου στις διαφημίσεις ή δημοσιεύσεις 
άλλης εταιρείας, (ii) την προσφορά ή παροχή μαρτυρίας προς 
υποστήριξη ενός συμβάντος, προϊόντος ή υπηρεσίας ή (iii) τη 
σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης απαιτεί δήλωση ή έγκριση 
από την Goodyear. 

Ομοίως, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε την επαγγελματικό 
σας τίτλο ή τη σχέση σας με την Goodyear εάν προσωπικά 
υποστηρίζετε μια εκδήλωση ή το προϊόν ή την υπηρεσία ενός 
προμηθευτή ή πελάτη, εκτός εάν προηγουμένως λάβετε έγκριση 
από το Νομικό Τμήμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, το Τμήμα 
Παγκόσμιων Ανακοινώσεων και τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό 
Διευθυντή Προμηθειών. 

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για περισσότερες πληροφορίες:

•   Πολιτική για την Υποστήριξη Προμηθευτών, Πελατών ή άλλων

•   Κατευθυντήριες γραμμές για μέσα κοινωνικής δικτύωσης/το 

διαδίκτυο
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ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Η Goodyear σας παρέχει διάφορα περιουσιακά στοιχεία και 
εφαρμογές (για παράδειγμα, φορητούς υπολογιστές, κινητές 
συσκευές, προμήθειες γραφείου, εργαλεία, τηλέφωνα, φωτοτυπικά 
μηχανήματα, πιστωτικές κάρτες, αυτοκίνητα) για τη διεξαγωγή 
των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Έχετε την ευθύνη για την 
προσεκτική, αποδοτική και ορθή χρήση των περιουσιακών 
στοιχείων και των πόρων που σας παρέχονται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων σας και πρέπει να τα προστατεύετε από κάθε 
κακή χρήση, ζημιά, κλοπή ή άλλη απώλεια. 

Μπορείτε να προβαίνετε σε περιορισμένη προσωπική χρήση των 
περιουσιακών στοιχείων ή εφαρμογών της Goodyear εάν η χρήση: 

•   είναι μόνο περιστασιακή,

•   δεν συνεπάγεται κάτι παραπάνω από ονομαστικά και 
παρεπόμενα έξοδα, και

•   συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, το 
Εγχειρίδιο και λοιπές πολιτικές της Εταιρείας. 

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε πόρους της Goodyear για τη 
διεξαγωγή εξωτερικών δραστηριοτήτων. 

Η Goodyear έχει υιοθετήσει αυστηρές πολιτικές ασφάλειας 
για χρήση των πόρων πληροφορικής από τους συνεργάτες. Η 
αδυναμία τήρησης των απαιτήσεων της πολιτικής μπορεί να 
καταστήσει τα εταιρικά συστήματα ευάλωτα σε υπονόμευση, 
γεγονός που μπορεί να έχει αντίκτυπο στις λειτουργίες. Η 
Goodyear απαγορεύει τη χρήση εταιρικών υπολογιστών, κινητών 
συσκευών και συστημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 
τη λήψη, δημιουργία ή μετάδοση παράνομου ή ανάρμοστου 
υλικού (για παράδειγμα, πορνογραφικά, υβριστικά μηνύματα, ή 
μηνύματα που υποθάλπουν τις διακρίσεις ή την παρενόχληση). 
Εάν έχετε απορίες σε σχέση με την ορθή χρήση των πόρων 
πληροφορικής, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο 
της Goodyear για την επιχείρηση ή τη μονάδα σας, το Νομικό 
Τμήμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην πόλη Akron, την ομάδα 
πληροφορικής του τμήματός σας ή το Τμήμα Διαχείρισης 
Παγκόσμιας Ασφάλειας Πληροφορικής στην Akron (αποστείλετε 
μήνυμα στη διεύθυνση «itsupport_email@goodyear.com»). 
 
Ανατρέξτε στα ακόλουθα για περισσότερες πληροφορίες:

•   Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Πόρων Πληροφορικής

•   Κατευθυντήριες γραμμές για μέσα κοινωνικής δικτύωσης/το 

διαδίκτυο

• Πολιτική για τη Σύγκρουση Συμφερόντων

Ε&A

Ε: Διαχειρίζομαι έναν εξωτερικό αθλητικό σύλλογο και θα 

ήθελα να ενημερώσω τον ιστότοπο του συλλόγου από τον 

επαγγελματικό υπολογιστή μου. Επίσης, θα χρειαστεί να 

δημιουργήσω και να τυπώσω αντίγραφα του προγράμματος. 

Είναι πρόβλημα;

A: Η Goodyear κατανοεί ότι οι συνεργάτες θα χρειάζεται 
περιστασιακά να χρησιμοποιούν επιχειρηματικό 
εξοπλισμό (για παράδειγμα, φωτοτυπικά μηχανήματα, 
τηλέφωνα, υπολογιστές ή κινητές συσκευές, email, 
διαδίκτυο, κ.λπ.) για προσωπικούς λόγους. 

Σύμφωνα με την πολιτική της Goodyear για την ορθή 
χρήση των περιουσιακών στοιχείων:

•   Η προσωπική χρήση περιουσιακών στοιχείων 
επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένη βάση, γεγονός 
που σημαίνει περιστασιακή χρήση τηλεφώνων, 
φωτοτυπικών μηχανημάτων, υπολογιστών και 
περιφερικού εξοπλισμού και

•   Ανεξαρτήτως χρήσης, τα περιουσιακά στοιχεία 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για νόμιμες και 
ηθικές δραστηριότητες και σύμφωνα με τις πολιτικές 
της Εταιρείας.

Οι πόροι δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη 
διεξαγωγή εξωτερικών δραστηριοτήτων, ανταγωνιστικά 
προς τις δραστηριότητες της Goodyear με οποιονδήποτε 
τρόπο ή για την άσκηση δραστηριότητας που 
θα σηματοδοτούσε παράβαση του Εγχειριδίου ή 
οποιασδήποτε πολιτικής.
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Η Goodyear έχει δεσμευτεί να συμμορφώνεται με τους νόμους 
και τους κανονισμούς περί ανταγωνισμού ανά τον κόσμο. Το 
δίκαιο περί ανταγωνισμού παραπέμπει σε αστικό και ποινικό 
δίκαιο που διέπει την επαγγελματική δεοντολογία. Αυτοί οι νόμοι 
προάγουν τον δυναμικό, ελεύθερο και ανοιχτό ανταγωνισμό 
στην αγορά. Οι συνήθεις επιχειρηματικές αποφάσεις που 
αφορούν τιμές, όρους και προϋποθέσεις πώλησης, συναλλαγές 
με προμηθευτές ή πελάτες, πωλήσεις και αγορές περιουσιακών 
στοιχείων ή επιχειρήσεων και πολλά άλλα θέματα συχνά 
αποτελούν πολύ ευαίσθητα θέματα στο πλαίσιο του δικαίου περί 
ανταγωνισμού. 

Αυτοί οι νόμοι επιβάλλονται δυναμικά σε όλο τον κόσμο. 
Οι ποινές για τις παραβάσεις μπορούν να είναι σοβαρές, 
συμπεριλαμβανομένων υψηλών προστίμων για εταιρείες 
και φυσικά πρόσωπα και λοιπών ποινών ποινικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης φυσικών προσώπων. 
Η παράβαση αυτών των νόμων μπορεί να καταστρέψει 
τη σταδιοδρομία ενός ατόμου και θα μπορούσε να πλήξει 
βαρύτατα την Goodyear. Επομένως, έχει ζωτική σημασία να 
εξοικειωθείτε με αυτούς τους νόμους, όπως ισχύουν για τις 
αρμοδιότητες και τη μονάδα σας.

Ε&A

Ε: Στο δείπνο κάποιας συνάντησης εμπορικού συλλόγου, 

οι αντιπρόσωποι πωλήσεων από δύο ανταγωνιστές μας 

άρχισαν να συζητούν θέματα της επικράτειάς τους και τα 

διάφορα είδη πελατών που έχουν. Ένας από αυτούς πρότεινε 

να εξυπηρετείται διαφορετική κατηγορία πελατών στην 

εκάστοτε επικράτεια από καθεμία από τις εταιρείες μας. Τι 

έπρεπε να έχω κάνει σε αυτή την περίπτωση;

A: Αυτή η συζήτηση είναι απαγορευμένη επειδή οι 
συμμετέχοντες συζητούν το πώς θα χωρίσουν τους 
πελάτες ανά κατηγορία μεταξύ των ανταγωνιστών, 
γεγονός που παραβαίνει το δίκαιο περί ανταγωνισμού. 
Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να καταστήσετε 
σαφές ότι δεν θα συμμετάσχετε σε αυτές τις πράξεις. 
Ζητήστε συγγνώμη από όλους τους παρευρισκόμενους 
στο τραπέζι και αποχωρήστε. Αναφέρετε αμέσως 
την κατάσταση στον Γενικό Νομικό Σύμβουλο της 
Goodyear, έναν Αναπληρωτή Γενικό Νομικό Σύμβουλο 
ή τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο της Goodyear για την 
επιχείρηση ή τη μονάδα σας. Εάν αυτό το γεγονός ή κάτι 
παρόμοιο συμβεί στη διάρκεια συνεδρίασης, ζητήστε 
να καταγραφεί η αποχώρησή σας στα πρακτικά της 
συνεδρίασης.
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Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Μ Ε Ν Ε Σ  Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ε Σ  Κ Α Ι  Π Ο Ι Ν Ε Σ
Αυτή η ενότητα του Εγχειριδίου παρέχει μία «λίστα» βασικών 
νόμων περί ανταγωνισμού. Εάν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε 
κάποιο θέμα που αφορά αυτούς τους νόμους, θα πρέπει να 
ζητήσετε αμέσως βοήθεια από τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο 
της Goodyear για την επιχείρησή σας. 

Οι ΗΠΑ και άλλες δικαιοδοσίες απαγορεύουν τις συμφωνίες, 
συμβάσεις, συνενώσεις και συνωμοσίες -είτε επίσημα είτε 
ανεπίσημα- που περιορίζουν τις εμπορικές συναλλαγές. 
Αυτός ο γενικός περιορισμός διέπει τη συμπεριφορά και 
τις σχέσεις μεταξύ ανταγωνιστών. Λόγω του αριθμού, της 
πολυπλοκότητας και της ενοποίησης των επιχειρήσεών μας, 
έχει ζωτική σημασία οι συνεργάτες να αναγνωρίζουν ποιοι είναι 
πραγματικά οι ανταγωνιστές μας. Οι ανταγωνιστές της Goodyear 
δεν είναι απλώς άλλοι κατασκευαστές ελαστικών ή χημικών. 
Πολλοί ανταγωνιστές είναι προφανείς, αλλά πρέπει να 
θυμάστε ότι ένας πελάτης, διανομέας ή προμηθευτής 
μιας επιχείρησης μπορεί να είναι ανταγωνιστής άλλης 
επιχείρησης. Για παράδειγμα, ένας πελάτης του κλάδου 
παραγωγής ελαστικών της εταιρείας μας θα μπορούσε 
να είναι ανταγωνιστής μας στον κλάδο διανομής ή 
λιανεμπορίου. Γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει να είστε 
προσεκτικοί κατά την τήρηση των νόμων και κανονισμών 
στις συναλλαγές σας με όλους τους πελάτες, προμηθευτές 
και ανταγωνιστές. Οι ίδιες απαγορεύσεις αποτελούν τη 
βάση σχεδόν όλων των νόμων περί ανταγωνισμού σε 
άλλες χώρες και δικαιοδοσίες, π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, 
Αυστραλία, Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία και Βραζιλία.

Οι ακόλουθες πρακτικές είναι παράνομες σύμφωνα με τη 
νομοθεσία των ΗΠΑ και άλλων χωρών και δικαιοδοσιών και, 
συνεπώς, απαγορεύονται από την Goodyear:

•   Συμφωνίες, συμβάσεις ή συνωμοσίες -επίσημες ή 
ανεπίσημες- για τον καθορισμό τιμών, τη νόθευση 
διαγωνισμών ή την επικοινωνία με ανταγωνιστές σχετικά 
με τιμές ή την πρόθεση άσκησης επιρροής ή επίδρασης 
στις τιμές, όπως ο καθορισμός ενδεικτικών τιμών και η 
σταθεροποίηση τιμών. 

   Αυτή η απαγόρευση ισχύει για όλες τις πτυχές των τιμών 
και λοιπών όρων και προϋποθέσεων πώλησης, όπως 
οι συντελεστές και οι μαθηματικοί τύποι τιμών, οι όροι 
πίστωσης, εκπτώσεις, επιστροφές, διαφημίσεις, εγγυήσεις, 
περιθώρια κέρδους ή έξοδα. 

   Σύμφωνα με την πολιτική της Goodyear, όπως 
παρατίθεται στο παρόν Εγχειρίδιο ή σε άλλες 
πολιτικές της Goodyear, απαγορεύεται σε 
οποιονδήποτε να προχωρήσει σε ανταλλαγή, 
λήψη ή παροχή τιμοκαταλόγων ανταγωνιστών ή 
άλλων πληροφοριών σχετικά με τιμές, όρους ή 
προϋποθέσεις πώλησης.

•   Συμφωνίες, συμβάσεις ή συνωμοσίες για τον διαχωρισμό 
ή την κατανομή πελατών, προμηθευτών, επικρατειών ή 
προϊόντων με κάποιον ανταγωνιστή, συμπεριλαμβανομένων 
αντιπροσώπων και δικαιοδόχων σε αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιούνται πρατήρια λιανικής της Goodyear. 

•   Συμφωνία ή συνωμοσία για τη ρύθμιση ή τον περιορισμό 
της παραγωγής ή της απόδοσης, και

•   Συμφωνία ή συνωμοσία με οποιονδήποτε με σκοπό 
τον εμπορικό αποκλεισμό (μποϋκοτάζ) ή την άρνηση 
υλοποίησης πωλήσεων σε κάποιον πελάτη, τον εμπορικό 
αποκλεισμό ή την άρνηση διενέργειας αγορών από κάποιον 
προμηθευτή, ή τη σύμπραξη με έναν ανταγωνιστή σε βάρος 
άλλου.

Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι  Σ Τ Ι Σ  Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ  Μ Ε 
Α Ν ΤΑ Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ε Σ
Περιστασιακά, ενδέχεται να έρχεστε σε επαφή με ανταγωνιστές 
και μόνο αυτή η επαφή μπορεί να εγείρει ανησυχίες λόγω 
του δικαίου περί ανταγωνισμού. Επομένως, θα πρέπει να 
περιορίζετε τις επαφές με τους ανταγωνιστές στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό ενώ δεν πρέπει να συζητάτε με 
ανταγωνιστές καμία πληροφορία με βαρύτητα για τον 
ανταγωνισμό.
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Ο Ι  Κ Ι Ν ΔΥ Ν Ο Ι  Τ Ω Ν  Δ ΡΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν  
Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ω Ν  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ω Ν
Πολυάριθμες ενέργειες επιβολής νόμων περί συμπράξεων 
είναι απόρροια της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων σε 
συνεδριάσεις εμπορικών συλλόγων, κατά τη διάρκεια επίσημων 
συνεδριών ή κοινωνικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο αυτών 
των συνεδριάσεων. Λόγω αυτού του ευαίσθητου χαρακτήρα, να 
επιδεικνύετε πάντοτε προσοχή όταν συμμετέχετε σε εμπορικούς 
συλλόγους.

Εάν πρόκειται να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση κάποιου 
εμπορικού συλλόγου:

1)   Η Goodyear πρέπει να είναι μέλος του συλλόγου ή 
πρέπει να λάβετε ειδική έγκριση από τον αρμόδιο νομικό 
σύμβουλο της Goodyear για την επιχείρηση ή τη μονάδα 
σας και

2)   Εάν παρευρίσκονται ανταγωνιστές, είτε ένας νομικός 
σύμβουλος της Goodyear πρέπει να είναι παρών μαζί σας 
είτε ένας νομικός σύμβουλος της Goodyear πρέπει να έχει 
εξετάσει την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη ΚΑΙ πρέπει 
να έχετε εκπαιδευτεί σε θέματα συμμόρφωσης με το δίκαιο 
περί ανταγωνισμού.

Εάν παρευρίσκεστε στη συνεδρίαση εμπορικού συλλόγου 
ή άλλη συνεδρίαση στο πλαίσιο της οποίας ακούτε 
να συζητιούνται θέματα ευαίσθητου ανταγωνιστικού 
περιεχομένου, πρέπει να αποχωρήσετε αμέσως. Θα πρέπει 
να ζητήσετε να καταγραφεί στα πρακτικά της συνεδρίασης η 
αποχώρησή σας και πρέπει να αναφέρετε αμέσως το συμβάν στον 
αρμόδιο νομικό σύμβουλο της Goodyear για την επιχείρηση ή τη 
μονάδα σας.

Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ  Μ Ε  Π Ε Λ ΑΤ Ε Σ  Κ Α Ι  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Υ Τ Ε Σ  Β Α Σ Ε Ι 
Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ  Π Ε Ρ Ι  Α Ν ΤΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
Οι νόμοι και οι κανονισμοί περί ανταγωνισμού διέπουν την 
καθημερινή επιχειρηματική συμπεριφορά με πελάτες και 
προμηθευτές. Παράλληλα με τις απαγορεύσεις των ΗΠΑ 
για ορισμένες εκφάνσεις μονοπωλίου, άλλοι νόμοι των ΗΠΑ 
απαγορεύουν τη διάκριση τιμών μεταξύ πελατών όποτε η εν 
λόγω διάκριση μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι νόμοι και οι πολιτικές επιβολής μπορούν 

να ποικίλλουν ευρέως από χώρα σε χώρα και 

υπόκεινται σε αλλαγή. Ό,τι είναι αποδεκτό 

σήμερα μπορεί να καταστεί προβληματικό 

στο μέλλον. Για παράδειγμα, οι ρυθμιστικές 

αρχές μιας χώρας πρόσφατα άλλαξαν 

τις πολιτικές τους και διερεύνησαν τις 

μακροχρόνιες πρακτικές παροχής κινήτρων 

όλου του κλάδου μεταξύ παραγωγών και 

αντιπροσώπων ελαστικών. Μετά τον έλεγχο, 

η Goodyear κατέβαλε πρόστιμα 2 εκ. δολάρια 

και υπέστη σημαντικές ζημίες σε σχέση με 

την έρευνα. Βασικό συμπέρασμα: Φροντίστε 

να ενημερώνεστε για τους νόμους και 

τους κανονισμούς και εξασφαλίστε ότι τα 

προγράμματα υπόκεινται τακτικά σε  

νομικό έλεγχο.
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Ακολουθούν πρακτικές που εγείρουν θέματα της νομοθεσίας 
περί ανταγωνισμού και απαιτούν έλεγχο και συμβουλές από τον 
αρμόδιο νομικό σύμβουλο της Goodyear για την επιχείρηση ή τη 
μονάδα σας: 

•   Ελάχιστες ή μέγιστες τιμές μεταπώλησης - εξαναγκασμός 
ή προσπάθειες να εξαναγκαστεί πελάτης να διαφημίσει (σε 
έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο) ή να πωλήσει κάποιο προϊόν 
μας σε συγκεκριμένη τιμή ή να μη διαφημίσει ή να μην 
πωλήσει ένα προϊόν μας κάτω ή πάνω από συγκεκριμένη 
τιμή 

•   Απόπειρα περιορισμού ενός πελάτη ή διανομέα σε ορισμένη 
επικράτεια ή αγορά ή παροχή βοήθειας σε έναν πελάτη για 
να εμποδίσει άλλον πελάτη να εισέλθει στην επικράτεια του 
πρώτου

•   Διακρίσεις σε σχέση με τις τιμές (άμεσα ή έμμεσα), 
διαφημίσεις ή άλλες υπηρεσίες μεταξύ πελατών

•   Απαίτηση από έναν πελάτη να αγοράσει ένα προϊόν 
προκειμένου να αποκτήσει ένα άλλο

•   Απαίτηση αποκλειστικότητας από έναν πελάτη, διανομέα ή 
προμηθευτή 

•   Απαίτηση από έναν προμηθευτή να αγοράσει προϊόντα 
ή υπηρεσίες από την Goodyear ως προϋπόθεση για την 
εξασφάλιση μιας σύμβασης προμηθειών ή

•   Προσφορά εκπτώσεων, δώρων κινήτρων ή πόντων για την 
εξασφάλιση επιβράβευσης ή άλλων προγραμμάτων για την 
ενίσχυση των πωλήσεων ή της εμπορικής προώθησης ενός 
προϊόντος σε διανομείς ή πρατήρια λιανικής.

Λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα αυτών των σχέσεων στο 
πλαίσιο του δικαίου περί ανταγωνισμού, οι πολιτικές, τα 
προγράμματα και οι πρακτικές της Goodyear σε σχέση με τους 
πελάτες, τους προμηθευτές και τα κανάλια διανομής, καθώς και 
τις αλλαγές αυτών των πολιτικών πρέπει να επανεξετάζονται από 
τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο της Goodyear για την επιχείρησή 
σας πριν από την υλοποίηση.

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ  Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Ε Ω Ν ,  Ε Ξ Α Γ Ο Ρ Ω Ν  
Κ Α Ι  Κ Ο Ι Ν Ο Π ΡΑ Ξ Ι Ω Ν
Οι νόμοι περί ανταγωνισμού ρυθμίζουν επίσης τις συνενώσεις 
επιχειρήσεων, όπως οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές, η 
αποεπένδυση ή η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων 
ή επιχειρήσεων, καθώς και τη σύσταση κοινοπραξιών 
ή στρατηγικών συμπράξεων. Πριν από την έναρξη των 
συζητήσεων ή των διαπραγματεύσεων σχετικά με οποιαδήποτε 
από αυτές τις συναλλαγές, πρέπει να συμβουλευτείτε τον 
αρμόδιο νομικό σύμβουλο της Goodyear για την επιχείρηση ή 
τη μονάδα σας για το κατά πόσο η προτεινόμενη συναλλαγή 
είναι επιτρεπτή βάσει των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών, 
αν απαιτείται η υποβολή τυχόν εγγράφου ή εγγράφων και αν 
απαιτούνται άλλες ενέργειες ή η λήψη μέτρων προφύλαξης 
στη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, του ελέγχου 
δέουσας επιμέλειας και της σύναψης σύμβασης. 

Ν Α  Γ ΡΑ Φ Ε Τ Ε  Μ Ε  Σ Α Φ Η Ν Ε Ι Α ,  Χ Ω Ρ Ι Σ  Υ Π Ε Ρ Β Ο Λ Ε Σ
Σε έρευνες ή αγωγές περί ανταγωνισμού, η Goodyear 
μπορεί να κληθεί να προσκομίσει στο άλλο μέρος ή 
την άλλη κυβέρνηση οποιοδήποτε εταιρικό έγγραφο, 
συμπεριλαμβανομένων email και άλλων εγγράφων και 
δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί ηλεκτρονικά, είτε σε 
υπολογιστές είτε σε κινητές συσκευές. Η Goodyear και οι 
συνεργάτες της μπορεί να υποστούν βλάβη εξαιτίας εσωτερικών 
εγγράφων, όπως υπομνήματα, email, κείμενα, συνομιλίες 
ή άλλα μηνύματα σε κινητές συσκευές τα οποία περιέχουν 
φράσεις που εμπεριέχουν το στοιχείο της υπερβολής, έμφαση, 
αστεία ή επιδιώκουν να προκαλέσουν μια απάντηση από τον 
αναγνώστη («κυριαρχώ, καταστρέφω, συντρίβω ή σκοτώνω 
των ανταγωνισμό»). Επομένως, πρέπει να είστε προσεκτικοί 
και ακριβείς στα μηνύματά σας, συμπεριλαμβανομένων των 
email, κατά τρόπο ώστε οτιδήποτε γράφετε και οι επακόλουθες 
ενέργειες να μην επιδέχονται παρερμηνεία, ακόμα και αν 
εξεταστούν εκτός του συγκεκριμένου πλαισίου. Να είστε 
προσεκτικοί και να διαβάζετε ξανά email ρουτίνας ή άλλες 
ανακοινώσεις προτού τις αποστείλετε, ώστε να είστε σίγουροι 
ότι δεν σας δημιουργούν ανησυχία όσα έχετε γράψει και είστε 
σαφείς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη Συνετή 

Επικοινωνία στη σελ. 48.

Ανατρέξτε στις ακόλουθες πολιτικές για περισσότερες πληροφορίες:

•  Οδηγός Ανταγωνισμού σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

•  Οδηγίες για τη συλλογή πληροφοριών για τον ανταγωνισμό

•  Κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία με την TireHub
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα των δραστηριοτήτων 
της, η Goodyear υπόκειται σε ένα ευρύ φάσμα νόμων και 
κανονισμών που αφορούν τη διασυνοριακή δραστηριοποίηση. 
Περιλαμβάνονται τα εξής: 

•   Φορολογικοί και τελωνειακοί νόμοι και κανονισμοί σε σχέση 
με την αποτίμηση αγαθών, τη διασάφηση, τον εκτελωνισμό 
και τους δασμούς

•  Νόμοι περί ελέγχου συναλλάγματος

•   Μηχανισμοί ελέγχου των εξαγωγών και συναλλαγών 
εξωτερικού στις ΗΠΑ, οι οποίοι ρυθμίζουν την εξαγωγή 
και εκ νέου εξαγωγή αγαθών ή τεχνολογίας των ΗΠΑ και 
επιβάλλουν απαγορεύσεις ή άλλους περιορισμούς στις 
εμπορικές συναλλαγές με άλλες χώρες, οντότητες και φυσικά 
πρόσωπα.

•   Ο Νόμος των ΗΠΑ για την καταπολέμηση των πρακτικών 
διαφθοράς στην αλλοδαπή («FCPA»), ο Νόμος περί 
δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου ή οι νόμοι 
άλλων χωρών για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
ή της διαφθοράς (δείτε την ενότητα Καταπολέμηση της 

δωροδοκίας, στην αρχή της σελίδας 18)

•   Κανόνες που απαγορεύουν τη συμμετοχή, τη συνεργασία 
ή την υποστήριξη διεθνούς εμπορικού αποκλεισμού στον 
οποίο οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν 

•   Κανόνες που απαγορεύουν τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και κανονισμοί που αφορούν τις 
απαιτήσεις πληροφόρησης για ορισμένες συναλλαγές και

•  Πολύπλοκοι και συχνά αντιφατικοί νόμοι άλλων χωρών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι μηχανισμοί ελέγχου των εξαγωγών και οι 

κυρώσεις των ΗΠΑ μπορεί να ισχύουν σε πολλές 

καθημερινές περιστάσεις όπως ενδεικτικά:

•   Απασχόληση ή εκχώρηση συνεργατών σε 

συγκεκριμένες εγκαταστάσεις της Goodyear

•   Επισκέπτες από την Goodyear ή τρίτοι 

επισκέπτες σε τοποθεσίες της Goodyear

•   Προμήθεια πρώτων υλών ή τραπεζικές 

υπηρεσίες ή υπηρεσίες αποστολής ή 

εργολάβου 

•   Ανάπτυξη ελαστικών για τον στρατό 

•   Διαβίβαση δεδομένων σε άλλες 

επιχειρηματικές μονάδες της Goodyear και

•   Πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων 

επιστροφών ή πιστώσεων) προς ή από 

πελάτη ή προμηθευτή.

Να θυμάστε ότι άλλες χώρες ή περιοχές μπορεί 

να έχουν και αυτές μηχανισμούς ελέγχου 

εξαγωγών ή προγράμματα κυρώσεων.
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Επειδή η Goodyear είναι υπόλογη για τις πράξεις προστηθέντων 
και αντιπροσώπων που δεν είναι συνεργάτες, όλες οι ρυθμίσεις 
για τη χρήση αντιπροσώπων βάσει προμήθειας και συμβούλων 
πωλήσεων σε συναλλαγές εξαγωγών πρέπει να παρατίθενται 
σε έγγραφες συμφωνίες εγκεκριμένες από τον αρμόδιο νομικό 
σύμβουλο της Goodyear για την επιχείρηση ή τη μονάδα σας, και 
αυτοί οι αντιπρόσωποι και άλλοι Καλυπτόμενοι Τρίτοι πρέπει να 
ελέγχονται προσεκτικά σύμφωνα με την πολιτική της Goodyear για 
την καταπολέμηση της δωροδοκίας. Η Goodyear έχει δεσμευτεί 
ότι όλοι οι συνεργάτες, προστηθέντες και αντιπρόσωποί της θα 
τηρούν αυστηρά όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς 
περί φορολογίας, εισαγωγών και εξαγωγών. Ειδικότερα, η αξία 
όλων των εισαγωγών πρέπει να αποτυπώνεται με ακρίβεια σε όλα 
τα τιμολόγια και τις διασαφήσεις εισαγωγής ενώ τα έγγραφα που 
υποβάλλονται σε όλες τις κρατικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων 
των φορολογικών αρχών, για οποιοδήποτε θέμα, πρέπει να είναι 
ακριβή. Για συμβουλές σχετικά με τους νόμους περί εισαγωγών και 
εξαγωγών που ισχύουν για την επιχείρησή σας, συμβουλευτείτε τον 
αρμόδιο νομικό σύμβουλο για την επιχείρηση ή τη μονάδα σας.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για περισσότερες πληροφορίες:

•   Ιστότοπος Μηχανισμών Ελέγχου των Εξαγωγών και Συναλλαγών 

Εξωτερικού της Goodyear στις ΗΠΑ

•   Συμφωνία επισκέπτη σε εγκαταστάσεις της Goodyear

•   Πολιτική για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας

•   Διεθνής Επιχειρησιακός Οδηγός για τη συμμόρφωση με την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας

Ε&A

Ε: Ο Jan αντιμετωπίζει περικοπές προϋπολογισμού στο τέλος 

του έτους. Για να αναβάλει την αναγνώριση ενός εξόδου, ο Jan 

ζητά από έναν προμηθευτή να τιμολογήσει την Goodyear λίγες 

ημέρες αργότερα για ένα στοιχείο εξοπλισμού, προκειμένου η 

αγορά να καταχωριστεί το επόμενο έτος. Ο προμηθευτής θα 

πληρωθεί και το τμήμα του Jan θα τηρήσει τον προϋπολογισμό 

του. Είναι αυτό αποδεκτό;

A: Όχι. Τα έξοδα πρέπει να αναγνωρίζονται την ίδια 
χρονική περίοδο που λαμβάνετε το σχετικό προϊόν 
ή υπηρεσία. Δεν πρέπει ποτέ να καθυστερείτε ή 
να καταχωρίζετε σκοπίμως εσφαλμένα, ημιτελή ή 
παραπλανητικά στοιχεία για τις συναλλαγές.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Η Goodyear στηρίζεται στην ακριβή πληροφόρηση και τα 
αξιόπιστα στοιχεία για τη λήψη υπεύθυνων επιχειρηματικών 
αποφάσεων. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν τη βάση διαχείρισης 
των δραστηριοτήτων της Goodyear, του υπολογισμού και της 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Goodyear απέναντι σε 
μετόχους, πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές και άλλους, καθώς 
και της συμμόρφωσης με φορολογικές απαιτήσεις και απαιτήσεις 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης 
της δημόσιας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της 
Goodyear. Όλοι οι συνεργάτες πρέπει:

•   Να τηρούν το σύνολο των βιβλίων, στοιχείων και 
λογαριασμών σύμφωνα με τις κανονιστικές και νομικές 
απαιτήσεις και τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές.

•   Να συμμορφώνονται με τα λογιστικά πρότυπα και πολιτικές 
της Goodyear, καθώς και με το σύστημα εσωτερικών 
ελεγκτικών μηχανισμών της Goodyear.

•   Να καταγράφουν και να αναφέρουν τα στοιχεία αμέσως, με 
ακρίβεια, πληρότητα και εντιμότητα.

•   Να παρέχουν πλήρη, εύλογα, ακριβή, έγκαιρα και σαφή 
στοιχεία στις εκθέσεις και τα έγγραφα που υποβάλλονται 
από την Goodyear στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ 
(«SEC»), άλλες επιτροπές κεφαλαιαγοράς ή άλλους κρατικούς 
φορείς και σε όλες τις δημόσιες ανακοινώσεις της Goodyear.

•   Να εξασφαλίζουν ότι όλες οι οικονομικές καταχωρίσεις και 
οι συναφείς γνωστοποιήσεις προσδιορίζουν με ακρίβεια την 
αληθινή φύση των συναλλαγών και των γεγονότων.

•   Να μη δημιουργούν μη γνωστοποιημένα ή μη 
καταχωρισμένα κεφάλαια, περιουσιακά στοιχεία ή δάνεια για 
λογαριασμό της Εταιρείας για οποιονδήποτε σκοπό και

•   Να υπογράφουν μόνο τα έντυπα που θεωρούν ακριβή και 
αληθή.
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Οι συνεργάτες που προβληματίζονται σχετικά με 
αμφισβητούμενες λογιστικές καταχωρίσεις ή θέματα ελέγχου ή 
για περιπτώσεις απάτης που έχουν εντοπιστεί ή πιθανολογούνται 
μπορούν να υποβάλουν αναφορά στον Αντιπρόεδρο και τον 
Γενικό Ελεγκτή ή στην Τηλεφωνική γραμμή ακεραιότητας της 
Goodyear. Η εν λόγω αναφορά μπορεί να υποβληθεί ανώνυμα. 

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για περισσότερες πληροφορίες: 

•  Εταιρική Πολιτική περί Απάτης

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Το εμπορικό απόρρητο και λοιπές εμπιστευτικές και 
αποκλειστικής εκμετάλλευσης πληροφορίες της Goodyear μας 
παρέχουν πλεονεκτήματα στον κλάδο μας. Εάν οι εμπιστευτικές 
και αποκλειστικής εκμετάλλευσης πληροφορίες της Goodyear 
γνωστοποιηθούν και χρησιμοποιηθούν από άλλους, η Goodyear 
θα μπορούσε να εκτεθεί σε χρηματοοικονομική ζημία ή 
ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Ως εμπιστευτικές και αποκλειστικής 
εκμετάλλευσης πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες που δεν 
έχουν γνωστοποιηθεί στο ευρύ κοινό. Συνήθη παραδείγματα 
είναι οι χημικοί τύποι, εμπορικές και παραγωγικές διαδικασίες και 
εμπορικά μυστικά, καθώς και χρηματοοικονομικές πληροφορίες, 
εταιρικές στρατηγικές και πληροφορίες για τις σχέσεις με τους 
πελάτες και τους προμηθευτές μας. Ενδεχομένως να έχετε 
πρόσβαση σε αυτό το είδος πληροφοριών λόγω της θέσης 
εργασίας σας και η προστασία τους έναντι μη εξουσιοδοτημένης 
γνωστοποίησης είναι μέρος της ευθύνης σας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Προστατεύστε τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας της εταιρείας μας φροντίζοντας να μη 

χρησιμοποιούνται ποτέ ούτε να κοινοποιούνται 

εκτός της Εταιρείας, αν δεν έχετε εξασφαλίσει 

πρώτα τα κατάλληλα νομικά έγγραφα.

Προκειμένου να προστατεύσουν τις εμπιστευτικές και 
αποκλειστικής εκμετάλλευσης πληροφορίες της Goodyear, οι 
συνεργάτες πρέπει:

•   Να τηρούν τις πολιτικές περί πόρων πληροφορικής και 
τις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία εταιρικών 
εμπιστευτικών πληροφοριών (π.χ. χρήση ισχυρών κωδικών 
πρόσβασης, κρυπτογράφηση ευαίσθητων πληροφοριών και 
εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών κυβερνοασφάλειας όπως 
περιγράφεται στην ιστοσελίδα Επαγρυπνείτε).

•   Μη γνωστοποιείτε ποτέ εμπιστευτικές και αποκλειστικής 
εκμετάλλευσης πληροφορίες σε άλλα μέρη χωρίς τη δέουσα 
συμφωνία εμπιστευτικότητας ή την προγενέστερη έγκριση 
του Νομικού Τμήματος.

•   Μη συζητάτε ποτέ εμπιστευτικές και αποκλειστικής 
εκμετάλλευσης πληροφορίες σε δημόσιους χώρους όπως 
ανελκυστήρες, αεροπλάνα ή εστιατόρια.

•   Να είστε προσεκτικοί με τη διαβίβαση αποκλειστικής 
εκμετάλλευσης πληροφοριών και

•   Να χρησιμοποιείτε συμφωνίες εμπιστευτικότητας όποτε 
αρμόζει και βάσει των συμβουλών του αρμόδιου νομικού 
συμβούλου για την επιχείρηση ή τη μονάδα σας.
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Η Συμφωνία εμπιστευτικότητας και δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας συνεργατών («ACIPA») ή τυχόν παρόμοια συμφωνία 
που μπορεί να έχετε υπογράψει κατά την πρόσληψή σας περιέχει 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υποχρεώσεις σας 
όσον αφορά τα εμπορικά απόρρηταά της Goodyear και το 
Νομικό Τμήμα μπορεί να σας καθοδηγεί οποτεδήποτε έχετε 
απορίες για το ποιες πληροφορίες πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ως εμπιστευτικές και αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Επιπλέον, 
ενδεχομένως να έχετε παρόμοιες υποχρεώσεις σε σχέση με 
τα εμπορικά απόρρηταάλλων μερών με τα οποία έχουμε 
συναλλαγές. Η αδυναμία πρροστασίας εμπορικών απορρήτου 
μπορεί να αποτελεί παράβαση της ACIPA ή παρόμοιας 
συμφωνίας και της τοπικής νομοθεσίας.

Εάν έχετε απορίες, ρωτήστε τον προϊστάμενό σας, το Τμήμα 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή το Νομικό Τμήμα ή τον νομικό 
σύμβουλο της επιχείρησης ή της μονάδας σας. 

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για περισσότερες πληροφορίες:

•  Πολιτική για τη Δημοσιοποίηση Εταιρικών Στοιχείων

•   Συμφωνίες εμπιστευτικότητας & δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας

•   Ιστότοπος μηχανισμών ελέγχου των εξαγωγών και συναλλαγών 

εξωτερικού της Goodyear στις ΗΠΑ

•  Οδηγίες για τη συλλογή πληροφοριών για τον ανταγωνισμό

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ
Η Goodyear έχει αναλάβει τη δέσμευση να ασκεί τις διεθνείς 
επιχειρηματικές δραστηριότητές της με τρόπο που προστατεύει 
δυναμικά την ιδιωτική ζωή των προσώπων και συμμορφώνεται 
με όλους τους ισχύοντες νόμους για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής. Όταν η Goodyear υποχρεούται λόγω νομικών και 
επιχειρηματικών απαιτήσεων να προχωρήσει στην απόκτηση, 
καταγραφή, επεξεργασία, αποθήκευση και χρήση προσωπικά 
ταυτοποιήσιμων πληροφοριών, οι πληροφορίες πρέπει να 
υποβάλλονται σε κατάλληλο χειρισμό. 

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για περισσότερες πληροφορίες:

•  Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου

•  Πολιτική περί Απορρήτου Συνεργατών

•  Ηλεκτρονική Πολιτική απορρήτου

•  Ανακοίνωση περί Ιδιωτικής Ζωής του νόμου HIPAA (ΗΠΑ)

•   Συμφωνίες εμπιστευτικότητας & δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας
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ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ  
ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 
YΜπορείτε να χρησιμοποιείτε την επωνυμία ή το λογότυπο 
και άλλα σήματα της Εταιρείας μόνο κατά την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας και για κανέναν άλλο σκοπό, 
εκτός εάν έχετε λάβει την έγκριση του Νομικού Τμήματος 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με την πολιτική μας, 
απαγορεύεται η δημιουργία και η χρήση σχεδίου τύπου 
λογότυπου, ακόμα και για επιχειρηματικό λόγο, χωρίς ρητή 
προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου νομικού συμβούλου της 
Goodyear για την επιχείρηση ή τη μονάδα σας και του Νομικού 
Τμήματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Akron.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για περισσότερες πληροφορίες:

•  Πολιτική για την υποστήριξη προμηθευτών, πελατών ή άλλων

ΣΥΝΕΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Όλοι οι συνεργάτες πρέπει να είναι προσεκτικοί και ακριβείς 
στην επικοινωνία τους με τους άλλους στο πλαίσιο διεξαγωγής 
των εταιρικών δραστηριοτήτων. Μερικές φορές είναι εύκολο 
να αποστέλλουμε επικοινωνίες που ενδέχεται να περιέχουν, 
ακούσια, ανάρμοστες πληροφορίες ή σχόλια. Να αφιερώνετε 
χρόνο για να προετοιμάζετε όλα τα έγγραφα και τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες προσεκτικά και να τα επανεξετάζετε ενδελεχώς.

Ε&A

Ε: Το τμήμα της Αna έχει συγκεντρώσει έναν μεγάλο όγκο 

προσωπικά ταυτοποιήσιμων πληροφοριών («ΠΤΠ») για 

καταναλωτές στο πλαίσιο μιας έρευνας πελατών. Ο Matthew, 

ο οποίος εργάζεται στο Τμήμα Μάρκετινγκ, επικοινωνεί με 

την Ana για να της ζητήσει τα αρχεία που περιέχουν αυτές τις 

ΠΤΠ προκειμένου να αναπτύξει στοχευμένα email με σκοπό 

το μάρκετινγκ. Θα πρέπει η Ana να δώσει τα αρχεία στον 

Matthew;

A: Όχι. Παρότι ο Matthew φαίνεται να έχει θεμιτό 
επιχειρηματικό σκοπό για τη χρήση αυτών των ΠΤΠ, 
τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα πελατών 
ενδεχομένως να μην έχουν επιλέξει να δώσουν στην 
Goodyear την συγκατάθεση τους για χρήση των 
στοιχείων τους για σκοπούς μάρκετινγκ. Επομένως, η Ana 
δεν πρέπει να διαθέσει στον Matthew τις ΠΤΠ γι’ αυτόν 
τον σκοπό. Στο πλαίσιο της πολιτικής απορρήτουτης 
Goodyear και πολλών τοπικών νόμων, τα email με σκοπό 
το μάρκετινγκ μπορούν να αποστέλλονται μόνο σε 
πελάτες που έχουν επιλέξει να τα λαμβάνουν.
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Ακολουθείτε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές:
•  Να είστε σαφείς, συνοπτικοί και ακριβείς.

•   Να διατηρείτε ένα πνεύμα επαγγελματισμού σε όλες τις 
επικοινωνίες σας. 

•   Να περιορίζεστε στα γεγονότα. Μην υπερβάλλετε και μη 
μεγαλοποιείτε τις καταστάσεις.

•   Να εξασφαλίζετε ότι η διαφήμιση, η συσκευασία και τα 
προωθητικά μηνύματα δεν παρουσιάζουν ανακριβή 
γεγονότα ούτε δίνουν παραπλανητικές εντυπώσεις. Οι 
ισχυρισμοί για τα προϊόντα της εταιρείας θα στηρίζονται σε 
γεγονότα και θα είναι πλήρως τεκμηριωμένοι.

•  Να περιορίζεστε στον τομέα πραγματογνωμοσύνης σας.

•   Να μη δημιουργείτε ποτέ απειλητικές, σαρκαστικές ή 
υποτιμητικές επικοινωνίες για την Εταιρεία, τους συνεργάτες, 
ανταγωνιστές, πελάτες ή προμηθευτές μας.

•   Να αποφεύγετε φράσεις που μπορεί να παρερμηνευθούν ως 
ανάρμοστες ή αντιδεοντολογικές.

•   Να επιλέγετε τα πιο κατάλληλα μέσα επικοινωνίας. Είναι 
καλύτερο τα ευαίσθητα θέματα να κοινοποιούνται 
προφορικά.

•   Να αποστέλλετε μηνύματα μόνο σε συνεργάτες ή άλλα 
πρόσωπα που χρειάζεται να τα λάβουν.

•   Να είστε προσεκτικοί να μη γνωστοποιείτε εμπιστευτικές 
πληροφορίες για την Goodyear ή άλλους.

•   Να μη διατυπώνετε ποτέ εικασίες ή απόψεις σχετικά με τη 
νομιμότητα της επαγγελματικής δραστηριότητας.

•   Να μη δηλώνετε ούτε να προτείνετε ή να υπονοείτε στα 
προσωπικά μηνύματά σας ότι οι απόψεις ή οι γνώμες σας 
απηχούν τις απόψεις της Goodyear.

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Η Goodyear αναγνωρίζει ότι το διαδίκτυο παρέχει πολλές ευκαιρίες 
για την άμεση κοινοποίηση απόψεων, εμπειριών, φωτογραφιών 
και άλλων πληροφοριών σε διαπροσωπική βάση, σε λίγα ή πολλά 
πρόσωπα χρησιμοποιώντας πλήθος από πολυμέσα και ιστότοπους 
κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες, εφαρμογές, φόρουμ και 
άλλους ιστότοπους, όπως Facebook, LinkedIn, Yammer, Instagram, 
WeChat και Skype, blog και microblog όπως Twitter και Weibo, 
καθώς και wiki όπως η Wikipedia.

Έχει σημασία οι συνεργάτες παγκοσμίως να έχουν επίγνωση των 
κινδύνων που συνεπάγονται εγγενώς αυτές οι ανακοινώσεις και 
να κατανοήσουν τις ευθύνες που συνδέονται με τη συμμετοχή 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

•   Να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική. Εάν δεν θα λέγατε 
κάτι προσωπικά, μην το αναρτάτε στο διαδίκτυο, μην 
το εντάσσετε σε email και μην το αναρτάτε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.

•  Να θυμάστε ότι δεν υφίσταται ανωνυμία στο διαδίκτυο και

•   Να θυμάστε ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα 
(συμπεριλαμβανομένων email και μηνυμάτων κειμένου) 
είναι μόνιμα, μεταβιβάσιμα αρχεία επικοινωνίας.

Όλοι οι συνεργάτες της Goodyear -ιδίως αυτοί που συμμετέχουν 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μπορούν να ταυτοποιηθούν 
ηλεκτρονικά ως συνεργάτες της Goodyear - πρέπει να 
διαβάσουν και να τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές που 
εξηγούνται στις Κατευθυντήριες γραμμές για τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης/το διαδίκτυο της Εταιρείας. Επίσης, να θυμάστε 
ότι πρέπει να τηρείτε τις Κατευθυντήριες γραμμές για τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης/το διαδίκτυο και την Πολιτική για τη 
δημοσιοποίηση εταιρικών στοιχείων προτού αναρτήσετε 
οποιαδήποτε πληροφορία ή απαντήσετε σε ερωτήματα σχετικά 
με τις δραστηριότητες της Goodyear.

Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Παγκόσμιων  
Επικοινωνιών, με τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο της Goodyear 
για την επιχείρηση ή τη μονάδα σας, το Τμήμα Συμμόρφωσης & 
Δεοντολογίας ή τον εκπρόσωπο Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για περισσότερες πληροφορίες:

•   Κατευθυντήριες γραμμές για μέσα κοινωνικής δικτύωσης/το 

διαδίκτυο

•  Αποδεκτή Χρήση Πόρων Πληροφορικής

•  Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου 

•  Πολιτική για τη δημοσιοποίηση εταιρικών στοιχείων
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
Κατά καιρούς, τρίτοι επικοινωνούν με την Goodyear για διάφορα 
θέματα. Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του ερωτήματος ή 
της έρευνας, ή πώς κατέληξε σε σας, το Τμήμα Παγκόσμιων 
Επικοινωνιών ή ο εκπρόσωπος επικοινωνίας της επιχείρησης 
ή της μονάδας σας πρέπει να αναλαμβάνει τον χειρισμό όλων 
των απαντήσεων σε ερωτήματα τρίτων. Ερωτήματα που 
αφορούν χρηματοοικονομικά στοιχεία ή που έχουν νομικές ή 
κρατικές επιπλοκές μπορεί να χρειάζονται πρόσθετες εγκρίσεις. 
Επομένως, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο της 
Goodyear για την επιχείρησή σας. 

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για περισσότερες πληροφορίες:

•  Πολιτική για τη δημοσιοποίηση εταιρικών στοιχείων

•   Κατευθυντήριες γραμμές για μέσα κοινωνικής δικτύωσης/το 

διαδίκτυο

ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
Αυτή η ενότητα παρέχει μια σύνοψη των βασικών διατάξεων της 
Πολιτικής για τις Συναλλαγές βάσει Εσωτερικής Πληροφόρησης. 
Για λεπτομέρειες σχετικά με τους περιορισμούς της καθώς και 
για τον κατάλογο προσώπων που υπόκεινται σε τριμηνιαία 
διαστήματα αποσιώπησης πληροφοριών, θα πρέπει να 
ανατρέξετε στην πλήρη πολιτική για τις συναλλαγές βάσει 
εσωτερικής πληροφόρησης.

Στο πλαίσιο της εργασίας σας για την Goodyear, ενδέχεται να 
αποκτήσετε ουσιώδεις πληροφορίες για την Goodyear και τις 
θυγατρικές της, ή τις δραστηριότητες άλλων εταιρειών που 
δεν έχουν διατεθεί ακόμα στο ευρύ κοινό. Απαγορεύεται να 
χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για δικό σας οικονομικό 
κέρδος ή να τις γνωστοποιήσετε σε άλλους για δικό τους 
οικονομικό κέρδος. Εάν, για παράδειγμα, πληροφορηθείτε κάτι 
που θα μπορούσε ευλόγως να αναμένεται ότι θα επηρεάσει 
την τιμή των κοινών μετοχών ή άλλων τίτλων της Goodyear, ή 
των μετοχών ή άλλων τίτλων άλλης εταιρείας, δεν πρέπει να 
προχωρήσετε σε αγορά ή πώληση αυτών των μετοχών ή τίτλων 
ούτε να γνωστοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες σε άλλους έως 
ότου οι πληροφορίες ανακοινωθούν στο κοινό. 

Παραδείγματα πραγματικής δημοσιοποίησης είναι: 
•   γνωστοποίηση από την Goodyear σε στοιχεία που υποβάλλει 

στη SEC ή άλλες επιτροπές κεφαλαιαγοράς στις οποίες 
μπορεί να διακινούνται τίτλοι θυγατρικής ή συνδεδεμένης 
εταιρείας της Goodyear

•  δελτία τύπου και

•   τηλεφωνικές συνδιασκέψεις ή webcast που είναι ανοικτά για 
το κοινό. 

Οι φήμες που διαδίδονται, ακόμα και αν είναι ακριβείς και 
δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης, δεν αποτελούν 
αποτελεσματική δημοσιοποίηση. Οι συναλλαγές βάσει 
εσωτερικής πληροφόρησης αποτελούν παράβαση της 
νομοθεσίας των ΗΠΑ και άλλων χωρών, καθώς και της πολιτικής 
της Goodyear. Οι συνέπειες των συναλλαγών βάσει εσωτερικής 
πληροφόρησης είναι σοβαρές, συμπεριλαμβανομένων ποινών 
αστικού και ποινικού δικαίου και της φυλάκιση έως και για 20 
έτη. Οι συναλλαγές βάσει εσωτερικής πληροφόρησης μπορούν 
να εντοπιστούν σχετικά εύκολα από τις αρχές και η SEC διώκει 
δυναμικά αυτό το είδος των συναλλαγών.

Εάν γνωρίζετε ουσιώδεις μη δημόσιες πληροφορίες, δεν πρέπει 
να προχωρήσετε σε συναλλαγές σε τίτλους της Goodyear (ή 
τους τίτλους άλλων θιγόμενων εταιρειών) έως ότου παρέλθουν 
δύο πλήρεις ημέρες διαπραγμάτευσης μετά την ημέρα της 
πραγματικής δημοσιοποίησης των ουσιωδών πληροφοριών.
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Π Ο Ι Ε Σ  Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Ε Σ  Ε Ι Ν Α Ι  Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Μ Ε Ν Ε Σ ;
Συναλλαγές σε τίτλους της Goodyear. Όταν ένας συνεργάτης 
γνωρίζει ουσιώδεις μη δημόσιες πληροφορίες για την Goodyear, 
ο εν λόγω συνεργάτης/ συνεργάτιδα και οποιοσδήποτε ζει στο 
νοικοκυριό του, δεν μπορεί:

•  να αγοράζει, πωλεί ή μεταβιβάζει τίτλους της Goodyear,

•   να συμβουλεύει άλλους να αγοράσουν, πωλήσουν ή 
κατέχουν τίτλους της Goodyear, 

•   να ζητήσει από άλλους να αγοράσουν, πωλήσουν 
ή μεταβιβάσουν τίτλους της Goodyear για τον ίδιο 
ή προς όφελος των μελών της οικογένειάς του, 
συμπεριλαμβανομένων τίτλων που τηρούνται 
σε συνταξιοδοτικό λογαριασμό ή λογαριασμό 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος,

•   να θεσπίσει, τροποποιήσει ή ακυρώσει οποιαδήποτε πάγια 
εντολή ή οριακή εντολή για την αγορά ή πώληση τίτλων της 
Goodyear, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης δικαιωμάτων 
προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή δικαιωμάτων 
ανατίμησης μετοχών και οδηγιών σχετικά με συναλλαγές 
στο μετοχικό ταμείο της Goodyear βάσει του προγράμματος 
401(k),

•   να γνωστοποιεί τις ουσιώδεις μη δημόσιες πληροφορίες 
σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε καμία περίσταση, 
συμπεριλαμβανομένων μελών της οικογένειας και φίλων 
(πρακτική γνωστή επίσης ως «φιλοδώρημα») πλην των 
προσώπων τα οποία οφείλουν να γνωρίζουν αυτές τις 
πληροφορίες λόγω της θέσης ή της σχέσης τους με την 
Goodyear, ή

•   να υποστηρίζει οποιοδήποτε πρόσωπο σε αυτές τις 
δραστηριότητες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Εξετάστε αυτές τις καταστάσεις προτού 

προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή για να 

προστατεύσετε εσάς τους ίδιους, την οικογένειά 

σας και την Εταιρεία από τυχόν παράβαση των 

συναλλαγών βάσει εσωτερικής πληροφόρησης:

•   Εάν έχετε σημαντικές πληροφορίες για 

την Goodyear ή άλλες εταιρείες (θετικές 

ή αρνητικές) που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν την τιμή μετοχής κατά την 

ανακοίνωση των πληροφοριών, μην τις 

κοινοποιήσετε και μη προχωρήσετε σε 

συναλλαγή.

•   Εάν δεν είστε σίγουροι κατά πόσο οι 

ειδήσεις της Goodyear αποτελούν 

εσωτερική πληροφόρηση, μην τις 

κοινοποιήσετε και μη προχωρήσετε σε 

συναλλαγή.

•   Εάν γνωρίζετε εκ των προτέρων 

πληροφορίες σχετικά με τα τριμηνιαία 

κέρδη της Goodyear ή άλλες σημαντικές 

ανακοινώσεις, μην προχωρήσετε σε 

συναλλαγή έως ότου παρέλθουν δύο 

πλήρεις ημέρες συναλλαγών από την 

επίσημη δημόσια ανακοίνωση αυτών των 

πληροφοριών.
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ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Οι συνεργάτες είναι υπεύθυνοι για τις 

συναλλαγές των μελών της οικογένειάς τους. 

Στις περιπτώσεις που ένα μέλος της οικογένειας 

ακούσει κατά τύχη εμπιστευτικές πληροφορίες, 

το εν λόγω μέλος καθίσταται «προσωρινός 

γνώστης» κατά την έννοια των νόμων περί 

συναλλαγών βάσει εσωτερικής πληροφόρησης. 

Επειδή οι συναλλαγές βάσει εσωτερικής 

πληροφόρησης υπόκεινται σε υψηλό βαθμό 

εποπτείας με βαριές ποινές για τους παραβάτες, 

συνιστάται να συζητήσετε με τα μέλη της 

οικογένειάς σας την πολιτική περί συναλλαγών 

βάσει εσωτερικής πληροφόρησης και να 

τους υποδείξετε να σας συμβουλεύονται πριν 

από οποιαδήποτε συναλλαγή σε τίτλους της 

Goodyear.

Οι απαγορεύσεις που ισχύουν για τις συναλλαγές βάσει 
εσωτερικής πληροφόρησης και περιγράφησαν παραπάνω 
ισχύουν επίσης για τις συναλλαγές σε τίτλους θυγατρικών της 
Goodyear ή άλλων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων 
πελατών ή προμηθευτών, εάν ο συνεργάτης της Goodyear 
γνωρίζει ουσιώδεις μη δημοσιευμένες πληροφορίες που τους 
αφορούν. 

Οι συνεργάτες της Goodyear, ανεξάρτητα από το αν γνωρίζουν 
ουσιώδεις μη δημόσιες πληροφορίες για την Εταιρεία ή όχι, 
απαγορεύεται να προβαίνουν σε ακάλυπτες πωλήσεις τίτλων 
της Goodyear, άλλες συναλλαγές που βασίζονται στην πτώση 
της τιμής των τίτλων της Goodyear ή σε άλλες συναλλαγές 
αντιστάθμισης κινδύνου. Επίσης, απαγορεύεται στους 
συνεργάτες της Goodyear να διακρατούν τίτλους της Goodyear 
σε λογαριασμό περιθωρίου ή άλλως να θέτουν ως ενέχυρο 
τίτλους της Goodyear ως εξασφάλιση δανείου.

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  Π Ε Ρ Ι Θ Ω Ρ Ι Α  Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Ω Ν 
Τακτικές τριμηνιαίες περίοδοι αποσιώπησης. Μια περίοδος 
αποσιώπησης καταγράφεται κάθε τρίμηνο σε σχέση με τη 
δημόσια ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της 
Goodyear. Η τριμηνιαία περίοδος αποσιώπησης αρχίζει τη 16η 
ημέρα του τελευταίου μήνα κάθε τριμήνου και λήγει τη δεύτερη 
πλήρη ημέρα συναλλαγών μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης 
των οικονομικών αποτελεσμάτων στο κοινό. Κάθε συνεργάτης 
που λαμβάνει ή έχει πρόσβαση σε εταιρικά οικονομικά 
αποτελέσματα λήξης του έτους ή τριμήνου απαγορεύεται 
να προβαίνει σε συναλλαγές σε τίτλους της Goodyear κατά 
τη διάρκεια της τριμηνιαίας περιόδου αποσιώπησης. Για 
λεπτομερή κατάλογο των συνεργατών που δεν μπορούν να 
πραγματοποιούν συναλλαγές σε τίτλους της Goodyear κατά τη 
διάρκεια των περιόδων αποσιώπησης, ανατρέξτε στην πολιτική 
για τις συναλλαγές βάσει εσωτερικής πληροφόρησης..

Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Ι  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ  Γ Ι Α  Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Σ Η
Για περισσότερες πληροφορίες ή οδηγίες σχετικά με την πολιτική 
για τις συναλλαγές βάσει εσωτερικής πληροφόρησης ή για το τι 
μπορεί να συνιστά συναλλαγή βάσει εσωτερικής πληροφόρησης, 
είτε γνωρίζετε ουσιώδεις μη δημόσιεςπληροφορίες είτε όχι, 
επικοινωνήστε με το Βοηθό Γραμματέα της Goodyear και 
τον Ανώτερο Νομικό Σύμβουλο, το Τμήμα Συμμόρφωσης 
& Δεοντολογίας ή τον αρμόδιο νομικό σύμβουλο για την 
επιχείρηση ή τη μονάδα σας.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για περισσότερες πληροφορίες: 

•  Πολιτική για συναλλαγές βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η φήμη της Goodyear στηρίζεται στην ποιότητα κάθε προϊόντος 
που παράγουμε. Πρέπει πάντοτε να τηρούμε τις ισχύουσες 
προδιαγραφές και καθιερωμένες διαδικασίες προκειμένου κάθε 
προϊόν μας να πληροί τα πρότυπα ποιότητας. Ενημερώστε 
τον προϊστάμενό σας για κάθε προϊόν ή διαδικασία που δεν 
συμμορφώνεται με τα πρότυπα ποιότητας της Goodyear. 
Όλοι οι συνεργάτες πρέπει να πράττουν τα δέοντα ώστε 
να διασφαλίζουν ότι τα πρότυπα ποιότητας της Goodyear 
αποτελούν μέρος του τρόπου με τον οποίο εργαζόμαστε 
καθημερινά και οπουδήποτε δραστηριοποιούμαστε. Η 
Goodyear επιτυγχάνει την επιχειρηματική αριστεία:

•  Ακούγοντας τους πελάτες της

•   Σχεδιάζοντας και παράγοντας ποιοτικά προϊόντα που 
παρέχουν αξία

•   Με τη διαχείριση διαδικασιών που εξασφαλίζουν σταθερές 
ποιοτικές επιδόσεις

•  Παρέχοντας αριστεία υπηρεσιών

•   Ενθαρρύνοντας και προβλέποντας τη δημιουργική 
συμμετοχή κάθε συνεργάτη σε δραστηριότητες συνεχούς 
βελτίωσης και

•   Ελέγχοντας επαρκώς τις επιδόσεις του συστήματος ποιότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Εάν γνωρίζετε ή πιθανολογείτε ότι κάποιος 

συνεργάτης δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 

ποιότητας, ασφάλειας ή τις περιβαλλοντικές 

προσδοκίες της εταιρείας μας, επικοινωνήστε 

με τον προϊστάμενό σας, τον αρμόδιο νομικό 

σύμβουλο για την επιχείρηση ή τη μονάδα σας ή 

την τηλεφωνική γραμμή για θέματα ακεραιότητας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Πολιτική της Goodyear είναι να κατασκευάζει, διακινεί και 
απορρίπτει πάντοτε υλικά με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο 
και η Εταιρεία απαιτεί την αυστηρή τήρηση όλων των ισχυόντων 
νόμων και κανονισμών. Επίσης, η Goodyear έχει αναλάβει 
δέσμευση για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη μείωση 
των αποβλήτων και αναμένει από κάθε συνεργάτη να συντελεί 
σε αυτούς τους στόχους και σε άλλες προσπάθειες βιωσιμότητας 
της εταιρείας. 

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για περισσότερες πληροφορίες:

•  Πολιτική για το Περιβάλλον, την Υγεία και την Ασφάλεια

•  Ιστότοπος Εταιρικής Ευθύνης της Goodyear

•  Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών

•  Πολιτική Προμηθειών Φυσικού Ελαστικού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η Πολιτική περί Παγκόσμιων Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της 
Goodyear ισχύει για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της 
Εταιρείας παγκοσμίως και αποτελεί μέρος της δέσμευσής μας για 
δεοντολογική και κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά. 

Η πολιτική μας χρησιμεύει ως οδηγός για τον τρόπο που 
διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας ανά τον κόσμο. Όπως 
δηλώνεται στην Πολιτική περί Παγκόσμιων Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων, τηρούμε τις ακόλουθες αρχές:

•   Διατηρούμε ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, 
αθέμιτες παρενοχλήσεις ή διακρίσεις

•   Η απασχόληση είναι εκούσια. Απαγορεύεται κάθε μορφή 
καταναγκαστικής εργασίας ή λαθρεμπορίας ανθρώπων.

•   Δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής εργασίας.

•   Οι συνεργάτες έχουν το δικαίωμα ένταξης ή μη ένταξης σε 
οργανώσεις (όπως σωματεία) της επιλογής τους.

•   Συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και 
κανονισμούς για τις αμοιβές και ώρες εργασίας και

•  Παροχή ασφαλούς χώρου εργασίας.

Η Goodyear επιδιώκει να έχει συναλλαγές με πελάτες και 
προμηθευτές που τηρούν παρόμοια πρότυπα για τους 
εργαζόμενους και τους δικούς τους προμηθευτές.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για περισσότερες πληροφορίες:

• Πολιτική περί Παγκόσμιων Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

• Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών

• Ιστότοπος Εταιρικής Ευθύνης της Goodyear

• Πολιτική προμηθειών φυσικού ελαστικού
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