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Σελίδα 2 από 2 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  
 
Η ευθύνη για τη διαχείριση σοβαρών περιστατικών επαφίεται στους διευθυντές που είναι πιο κοντά 
στο πρόβληµα. Ωστόσο, εάν προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό µε προοπτική σηµαντικών 
αρνητικών συνεπειών σε ανθρώπους, περιουσιακά στοιχεία ή στη φήµη της Brambles ως ενός 
υπεύθυνου εταιρικού πολίτη, αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί στην ανώτερη διεύθυνση, ώστε να 
κινητοποιηθούν οι κατάλληλοι πόροι για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.  
 
Για αυτόν το σκοπό, ένα σοβαρό περιστατικό είναι αυτό το οποίο περιλαµβάνει (ή ακόµα κι αν είναι 
πιθανό να περιλαµβάνει) ένα από τα παρακάτω:  
 
• Θάνατο σε άτοµα του εργατικού δυναµικού, εργολάβους ή το ευρύτερο κοινό  
• Περιστατικά που οδηγούν (ή ενδεχοµένως να οδηγούν) σε σοβαρή ζηµιά στο περιβάλλον  
• Πραγµατική ή απόπειρα παράκαµψης των λογιστικών πολιτικών, εσωτερικών λογιστικών 

ελέγχων ή ζητηµάτων ελέγχου, µεταξύ αυτών απάτη ή εσκεµµένο σφάλµα κατά την κατάρτιση, 
την αξιολόγηση, την επανεξέταση ή τον έλεγχο των οικονοµικών αρχείων της Brambles ή 
ψευδείς ή εσφαλµένες δηλώσεις σχετικά µε ζητήµατα που περιλαµβάνονται στα οικονοµικά 
αρχεία, στις οικονοµικές εκθέσεις ή στις εκθέσεις ελέγχου της Brambles 

• Πραγµατικές ή πιθανές παράνοµες ενέργειες ή απάτη ή συγκρούσεις συµφερόντων 
• Πραγµατικές ή πιθανές παραβιάσεις του Νόµου περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή 

των Ηνωµένων Πολιτειών, του Νόµου περί Δωροδοκίας του Ηνωµένου Βασιλείου ή 
οποιουδήποτε άλλου νόµου για την καταπολέµηση της δωροδοκίας ή της διαφθοράς 

• Αιφνιδιαστικό έλεγχο ή άλλη έρευνα από ρυθµιστική αρχή ή άλλη τοπική αρχή επιβολής του 
νόµου και 

• Περιστατικά που οδηγούν (ή ενδεχοµένως οδηγούν) σε σηµαντική αρνητική εικόνα στα ΜΜΕ ή 
στο κοινό, ποινική δίωξη ή µεγάλη δικαστική υπόθεση, σηµαντικό χρονικό διάστηµα παύσης 
λειτουργίας ήΖηµιά σε περιουσιακά στοιχεία ή οικονοµική ευθύνη (µετά την ασφαλιστική 
κάλυψη) που υπερβαίνει τις 400.000 Λίρες Αγγλίας, 500.000 Δολάρια Η.Π.Α., 1.000.000 Δολάρια 
Αυστραλίας ή 600.000 Ευρώ.  

 
Όλα αυτά τα περιστατικά πρέπει να γνωστοποιούνται στο εκτελεστικό στέλεχος που είναι 
υπεύθυνο για την εγκατάσταση, το οποίο θα ενηµερώσει τον Πρόεδρο 
Επιχειρήσεων/Διευθύνοντα Σύµβουλο και τους εξής:  
 

• Ελεγκτής Οµίλου 
• Προσωρινός Αντιπρόεδρος Οµίλου, Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου και Κινδύνων 
• Επικεφαλής Νοµικού Τµήµατος και Γραµµατέας Οµίλου Εταιρειών 

 
Επίσης, εάν το περιστατικό φαίνεται ότι θα περιλαµβάνει πραγµατικές συνέπειες στο βαθµό που 
περιγράφεται παραπάνω, ο Διευθύνων Σύµβουλος της Brambles πρέπει επίσης να ενηµερωθεί 
αµέσως από τον Πρόεδρο Επιχειρήσεων/Διευθύνοντα Σύµβουλο. Ωστόσο, αντίθετα µε τους 
παραπάνω, τυπικά δεν υφίσταται ανάγκη ενηµέρωσης του Διευθύνοντα Συµβούλου της Brambles 
για ενδεχόµενα περιστατικά (π.χ. «επιρρέπειες»).  
 
Η Εκτελεστική Διευθυντική Οµάδα πρέπει επίσης να ενηµερώνεται για τέτοια περιστατικά.  
 
Ωστόσο, η υπερισχύουσα αρχή επιβάλλει ότι πρέπει να εφαρµόζετε την κοινή λογική, συνεπώς εάν 
έχετε αµφιβολίες, πρέπει να το αναφέρετε.  
 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες εξηγήσεις στις Οδηγίες του Οµίλου για την αναφορά και έρευνα 
σοβαρών περιστατικών που διατίθενται από τον Αντιπρόεδρο Οµίλου, Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 
και Κινδύνων. 


