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Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών

O Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών έχει ως στόχο 
να  διασφαλίσει  ότι  οι  προμηθευτές,  οι  ανάδοχοι  έργων,  οι 
σύμβουλοι  και  οι  συνεργάτες  μας  ("Συνεργάτες")  μοιράζονται  τις 
θεμελιώδεις αξίες μας στις αρχές δεοντολογίας και επιχειρηματικής 
βιωσιμότητας.  Έχουμε  την  προσδοκία  ότι  οι  Συνεργάτες  μας  θα 
συμμορφώνονται  με  τις  αρχές  του  παρόντα  Κώδικα  και  θα  τις 
προάγουν στο πλαίσιο της δικής τους εφοδιαστικής αλυσίδας. 
 

1. Επιχειρηματική ηθική και καταπολέμηση της διαφθοράς 
 

Επιχειρηματική ακεραιότητα 
Η  ElvalHalcor  αναμένει  από  τους  Συνεργάτες  να  τηρούν  τα 
υψηλότερα  πρότυπα  ηθικής  δεοντολογίας  σε  κάθε  πτυχή  των 
δραστηριοτήτων  τους,  συμπεριλαμβανομένων  των  σχέσεων,  των 
πρακτικών, των προμηθειών και των λειτουργιών και να μην ασκούν 
οποιαδήποτε  μορφή  διεφθαρμένων  πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένου  εκβιασμού,  απάτης,  δωροδοκίας  και 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
 

Ανάρμοστες ενέργειες 
Η  ElvalHalcor  έχει  την  προσδοκία  ότι  οι  Συνεργάτες  της  θα 
αποφύγουν  οποιαδήποτε  συμπεριφορά  ή  ενέργεια  που  θα 
αποτελούσε παράβαση σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 
σχετικά με τη διαφθορά και τη δωροδοκία.  
 

Επιχειρηματικές πρακτικές και ανταγωνισμός 
Οι  Συνεργάτες  της  ElvalHalcor  υποχρεούνται  να  διεξάγουν  τις 
επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες  σύμφωνα  με  το  ισχύον 
νομοθετικό  πλαίσιο  περί  ανταγωνισμού,  αντιμονοπωλιακού  και 
δίκαιου εμπορίου. 
 

2. Εργασία και ανθρώπινα δικαιώματα 
 

‘Ίσες ευκαιρίες 
Η ElvalHalcor αναμένει από τους Συνεργάτες της να παρέχουν ίσες 
ευκαιρίες  και  μεταχείριση  και  να  μην  εφαρμόζουν/αποδέχονται 
οποιαδήποτε  μορφής  διάκριση  όσον  αφορά  στις  πρακτικές 
πρόσληψης και απασχόλησης λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, 
φύλου,  σεξουαλικού  προσανατολισμού,  ηλικίας,  σωματικής 
ικανότητας,  εθνικότητας,  κοινωνικής  ή  εθνικής  καταγωγής, 
συμμετοχής σε σωματείο ή οικογενειακής κατάστασης. 
 

Παιδική εργασία και εξαναγκασμένη εργασία 
Η ElvalHalcor έχει την προσδοκία από τους Συνεργάτες της να μην 
αποδέχονται  και  να  απαγορεύουν  την  παιδική  εργασία.  Οι 
Συνεργάτες υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά τα όρια της νόμιμης 
ηλικίας εργασίας που ισχύουν στις χώρες που δραστηριοποιούνται. 
Η  ElvalHalcor  αναμένει  από  τους  Συνεργάτες  της  να  μην 
αποδέχονται καμία μορφή εξαναγκασμένη ή υποχρεωτική εργασία. 
 

Παρενόχληση 
Οι  Συνεργάτες  της  ElvalHalcor  οφείλουν  να  αντιμετωπίζουν  τους 
εργαζόμενους  με  αξιοπρέπεια,  ισότητα  και  σεβασμό, 
διασφαλίζοντας  ένα  εργασιακό  περιβάλλον  χωρίς  περιστατικά 
διάκρισης ή παρενόχλησης.  
 

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 
Οι Συνεργάτες της ElvalHalcor οφείλουν να διασφαλίζουν την υγεία 
και ασφάλεια  των  εργαζομένων  τους στους  χώρους  εργασίας. Οι 
Συνεργάτες  της  ElvalHalcor  υποχρεούνται  να  διατηρούν 
συστήματα/διαδικασίες  καταγραφής,  αναφοράς,  διερεύνησης, 
παρακολούθησης και διαχείρισης συμβάντων σχετικά με την υγεία 
και  ασφάλεια  στην  εργασία.  Οι  Συνεργάτες  της  ElvalHalcor 
καλούνται να εφαρμόζουν σχέδια διορθωτικών ενεργειών για τον 
περιορισμό  των  κινδύνων,  να  προβλέπουν  για  την  παροχή  της 
απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης καθώς και να μεριμνούν για τη 
διευκόλυνση της επιστροφής των εργαζομένων στην εργασία. 

Ελευθερία συνδικαλισμού και συλλογικές συμβάσεις 
Η ElvalHalcor αναμένει από τους Συνεργάτες της να αναγνωρίζουν 
και να σέβονται το δικαίωμα των εργαζομένων να συμμετέχουν ή 
να μη συμμετέχουν σε εργατικά σωματεία, ενώσεις ή οποιαδήποτε 
άλλη  νόμιμη  ένωση/οργανισμό  και  να  συμμορφώνονται  με  την 
ισχύουσα σχετική εθνική και τοπική νομοθεσία. 
 
Παράνομη εξόρυξη και εμπορία ορυκτών  
Η ElvalHalcor αναμένει ότι οι Συνεργάτες της θα λάβουν μέτρα προς 
αποφυγή  χρησιμοποίησης  υλικών  (ιδίας  παραγωγής  ή 
προμηθευόμενα),  τα  οποία  θεωρούνται  αποτέλεσμα  παράνομης 
εξόρυξης ή πρώτες ύλες από εμπόλεμες ζώνες. Κατόπιν αιτήματος, 
οι Συνεργάτες πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χώρα 
προέλευσης των προμηθευόμενων υλικών. 
 

3. Προστασία του περιβάλλοντος 
 

Άδειες και εγκρίσεις 
Οι Συνεργάτες υποχρεούνται να διατηρούν όλες τις απαιτούμενες 
περιβαλλοντικές  άδειες,  εγκρίσεις  και  να  τηρούν  τις  απαιτήσεις 
λειτουργίας και αναφοράς αυτών των αδειών. 
 
Πρόληψη  της  ρύπανσης,  κατανάλωση  πόρων  και  διαχείριση 
αποβλήτων 
Η ElvalHalcor αναμένει από τους Συνεργάτες της να προβαίνουν σε 
συνεχείς  βελτιώσεις  όσον  αφορά  στις  περιβαλλοντικές  εκπομπές 
καθώς  και  τη  διαχείριση  ενέργειας  και  των  φυσικών  πόρων.  Οι 
Προμηθευτές/Συνεργάτες  θα  πρέπει  να  εφαρμόζουν  και 
επιδεικνύουν επαρκή μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης και την 
ελαχιστοποίηση  της  δημιουργίας  στερεών  αποβλήτων,  υδάτινων 
αποβλήτων και ατμοσφαιρικών εκπομπών. 
 
Περιορισμοί περιεχομένου προϊόντος 
Οι  Συνεργάτες  οφείλουν  να  τηρούν  και  να  συμμορφώνονται  με 
όλους  τους  ισχύοντες  νόμους  και  κανονισμούς  σχετικά  με  την 
απαγόρευση  ή  τον  περιορισμό  συγκεκριμένων  ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης για ανακύκλωση και διάθεση. 
 

Βεβαίωση Προμηθευτή/Συνεργάτη 
Ο  υπογεγραμμένος,  βεβαιώνω  εκ  μέρους  της  εταιρίας 
................................................................  ότι  έχω  διαβάσει  και 
κατανοήσει  τις  πολιτικές  και  τις  αρχές  που  περιγράφονται  στον 
παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών. 
 
Όνομα εταιρίας:_____________________________ 
 
Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και τίτλος θέσης εργασίας : 
____________________________________________ 
Υπογραφή και σφραγίδα 
 

Ημερομηνία: 
____________________________________________ 
 
Ισχύς του κώδικα δεοντολογίας 
Η ElvalHalcor διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί εύλογες μεταβολές 
στις  απαιτήσεις  του  Κώδικα  Δεοντολογίας  Προμηθευτών,  οι  οποίες  θα 
απορρέουν  από  σχετικές  αλλαγές  στον  Κώδικα  Δεοντολογίας  και 
Επιχειρηματικής Ηθικής της Εταιρίας. Σε αυτή την περίπτωση, η ElvalHalcor 
θα ενημερώσει τους Προμηθευτές/Συνεργάτες της και αναμένει από αυτούς 
να αποδεχθούν τις εύλογες αυτές αλλαγές. 
 
 

 


