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Εισαγωγή
Εφαρμογή
Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτή ισχύει για οποιονδήποτε οργανισμό ο οποίος (α)
συνάπτει συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών με τη Deloitte, (β) συνάπτει συμβάσεις με τη
Deloitte, έχοντας ως σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της Deloitte, ή (γ) έχει συνάψει
επιχειρηματική σχέση με τη Deloitte με σκοπό την εδραίωση υπεροχής στην αγορά,
συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων συμμαχίας και των σχέσεων μεταπώλησης («Προμηθευτής»).
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Αρχές
Σύνοψη
Η προσδοκία μας είναι ότι οι Προμηθευτές
της Deloitte στηρίζουν τη δέσμευση της
Deloitte να μην κάνει μόνο ό,τι είναι καλό
επιχειρηματικά, αλλά και ό,τι είναι καλό για
τους ανθρώπους της Deloitte και τις
κοινότητες στις οποίες αυτοί ζουν και
εργάζονται.
Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτή
(«Κώδικας Προμηθευτή») περιγράφει τις
προσδοκίες μας για τους Προμηθευτές. Η
σύμβαση ενός Προμηθευτή με τη Deloitte,
μπορεί να εμπεριέχει διατάξεις που αφορούν
κάποια από αυτά τα ίδια θέματα. Τίποτα σε
αυτόν τον Κώδικα Προμηθευτή δεν
προορίζεται να αντικαταστήσει αυστηρότερες
διατάξεις που εμπεριέχονται σε οποιαδήποτε
σύμβαση.
Οι Προμηθευτές αναμένεται να γνωρίζουν, να
κατανοούν και να καθιερώνουν διαδικασίες
για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες
νόμους στις δικαιοδοσίες όπου αυτοί
λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα. Όταν οι διατάξεις του νόμου
και ο Κώδικας Προμηθευτή αντιμετωπίζουν το
ίδιο ζήτημα, στο βαθμό που νομικά
επιτρέπεται, οι Προμηθευτές θα πρέπει να
εφαρμόσουν τη διάταξη που προάγει σε
μεγαλύτερο βαθμό τον σκοπό του παρόντος
Κώδικα Προμηθευτή.
Κάθε Προμηθευτής αναμένεται να
ανταποκριθεί σε αυτά τα πρότυπα σε σχέση με
τις λειτουργίες της επιχείρησής του. Οι
Προμηθευτές θα πρέπει να καθιερώσουν και

να επιβάλλουν πολιτικές οι οποίες
συμμορφώνονται και ευθυγραμμίζονται με τις
προσδοκίες του παρόντος Κώδικα Προμηθευτή.
Οι Προμηθευτές αναμένεται επίσης να
εφαρμόσουν παρόμοια πρότυπα εν συνεχεία στις
δικές τους αλυσίδες εφοδιασμού.
Οι παραβιάσεις του παρόντος Κώδικα
Προμηθευτή λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν και θα
πρέπει να αναφέρονται κατά τον εντοπισμό τους
από τον Προμηθευτή, σύμφωνα με την Ενότητα 3.
Οποιαδήποτε παραβίαση αυτού του Κώδικα
Προμηθευτή μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες, ή άλλες παρόμοιες ενέργειες:
να ζητηθεί από τον Προμηθευτή να υποβάλει σε
έλεγχο τον οργανισμό του ή την αλυσίδα
εφοδιασμού του και να αναφέρει τα ευρήματά
του, να προταθεί ή να απαιτηθεί πλάνο
διορθωτικών ενεργειών, ή να καταστεί ο
Προμηθευτής μη προτιμώμενος Προμηθευτής. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, η σύμβαση με τον
Προμηθευτή μπορεί να καταγγελθεί.
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Ανθρώπινα δικαιώματα
Ανθρώπινη μεταχείριση
Ο Προμηθευτής θα μεταχειρίζεται τους
εργαζόμενους με αξιοπρέπεια και σεβασμό
και δε θα τους υποβάλλει σε υποτιμητικές
συνθήκες.
Παρενόχληση
Ο Προμηθευτής θα καλλιεργεί μια κουλτούρα
και ένα εργασιακό χώρο που δεν ανέχεται την
παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένων της
σεξουαλικής παρενόχλησης, των απειλών
παρενόχλησης, ή των αντιποίνων για την
αναφορά της παρενόχλησης.
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Εργασία
Καταναγκαστική εργασία
Ο Προμηθευτής δεν θα χρησιμοποιεί
καταναγκαστική ή ακούσια εργασία ούτε θα
απαιτεί εργασία/υπηρεσία από ένα άτομο υπό
απειλή ή εξαναγκασμό. Η εργασία πρέπει να
παρέχεται με βάση ελεύθερα συμφωνηθέντες
όρους. Ο Προμηθευτής δεν θα παρακρατεί ή
καταστρέφει, συγκαλύπτει, κατάσχει ή αρνείται
την πρόσβαση των εργαζομένων στην
ταυτότητα του εργαζομένου ή τα έγγραφα
μετανάστευσης. Ο Προμηθευτής δεν θα
απαιτεί από τους μη επαγγελματίες
διακινούμενους εργαζόμενους να
επιβαρύνονται με οποιεσδήποτε δαπάνες ή
τέλη που συνδέονται με την πρόσληψή τους,
το ταξίδι ή την διαδικασία μετανάστευσης
Παιδική εργασία
Ο Προμηθευτής δεν θα εκμεταλλεύεται την
παιδική εργασία και δεν θα απασχολεί
οποιονδήποτε εργαζόμενο κάτω των 15 ετών
ή της ελάχιστης νόμιμης ηλικίας εργασίας,
όποια από τις δύο είναι μεγαλύτερη. Η
απασχόληση εργαζομένων κάτω των 18 ετών
δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την
υποχρεωτική τους εκπαίδευση και δεν θα
πρέπει εξαιτίας της φύσης της εργασίας ή τις
συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται, να
είναι πιθανό να υποστεί βλάβη η υγεία τους, η
ασφάλεια, ή η ηθική τους.

Διακρίσεις
Ο Προμηθευτής θα καλλιεργεί μία κουλτούρα που
επιδιώκει να προωθεί ίσες ευκαιρίες για όλους. Ο
Προμηθευτής δεν θα ανέχεται τη διάκριση με
βάση το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την
ηλικία, την αναπηρία, την ταυτότητα φύλου, τον
σεξουαλικό προσανατολισμό ή εκείνες τις
κατηγορίες που προστατεύονται από την τοπική
νομοθεσία. Οι υποψήφιοι για θέση εργασίας και
οι εργαζόμενοι αναμένεται να αξιολογούνται με
βάση την ικανότητά τους να φέρουν εις πέρας την
εργασία.
Μισθοί, ώρες εργασίας και άλλες συνθήκες
Ο Προμηθευτής θα πληροί τα ισχύοντα πρότυπα
αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας στο σύνολο
του εργατικού δυναμικού,
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των
νόμων, των κανονισμών και των προτύπων
σχετικά με την πληρωμή του κατώτατου νόμιμου
μισθού ή του μισθού που αντιστοιχεί στα
πρότυπα της τοπικής βιομηχανίας, όποιο ποσό
είναι μεγαλύτερο, την τήρηση των νομίμως
επιβαλλόμενων διαλειμμάτων και των περιόδων
ανάπαυσης και την υγεία και ασφάλεια των
εργαζόμενων στον χώρο εργασίας.
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Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και
απουσία αντιποίνων
Ο Προμηθευτής πρέπει να καλλιεργεί ένα
περιβάλλον όπου τα επιχειρηματικά πρότυπα
είναι σαφώς κατανοητά και υπάρχουν σαφείς
δίαυλοι για τα άτομα προκειμένου να
επικοινωνούν ανοιχτά με τη διοίκηση χωρίς
την απειλή αντιποίνων, εκφοβισμού ή
παρενόχλησης. Επιπλέον, ο Προμηθευτής
πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα των
εργαζομένων σε σχέση με την ελευθερία του
συνεταιρίζεσθαι και να μην παρεμποδίζει την
άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων να
οργανώνονται νόμιμα και να συμμετέχουν σε
ενώσεις.

Υγεία και ασφάλεια
Επιπροσθέτως της τήρησης των ελάχιστων
νομικών απαιτήσεων για τις συνθήκες εργασίας, ο
Προμηθευτής αναμένεται να παρέχει ένα
ασφαλές, υγιές εργασιακό περιβάλλον (π.χ.,
καθαρές εγκαταστάσεις, κατάλληλη συντήρηση
εξοπλισμού, επαρκώς φωτισμένες και αεριζόμενες
εγκαταστάσεις) και να λαμβάνει τις απαραίτητες
προφυλάξεις για να αποτρέψει ατυχήματα και
τραυματισμούς.
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Περιβάλλον
Αποδοτικότητα πόρων και
ελαχιστοποίηση αποβλήτων
Ο Προμηθευτής θα επιδιώκει τη βελτίωση της
αποδοτικότητας των πόρων και τη μείωση της
κατανάλωσης πόρων συμπεριλαμβανομένων
των πρώτων υλών, της ενέργειας, του νερού
και των καυσίμων. Ο Προμηθευτής αναμένεται
να καταβάλει εύλογες προσπάθειες εξάλειψης
ή μείωσης των επιπέδων των αποβλήτων
(τόσο στερεών, όσο και λυμάτων) που
δημιουργούνται και να αυξήσει τους χώρους
υγειονομικής ταφής, την επαναχρησιμοποίηση
και την ανακύκλωση. Ο Προμηθευτής
ενθαρρύνεται να αναπτύξει και να
χρησιμοποιήσει φιλικές προς το περιβάλλον
καινοτομίες και πρακτικές που μειώνουν τις
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Ρύπανση και μείωση των εκπομπών
Ο Προμηθευτής θα λαμβάνει εύλογα μέτρα για
να ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου και τοξικών και επικίνδυνων
ρύπων. Ο Προμηθευτής ενθαρρύνεται να
παρακολουθεί τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου και να θέτει επιστημονικά
βασισμένους (σύμφωνα με την συνθήκη του
Παρισίου) στόχους μείωσης αερίων του
θερμοκηπίου.

Ακεραιότητα, ηθική και
καταπολέμηση της διαφθοράς
Επιχειρηματική ακεραιότητα
Ο Προμηθευτής δεν θα συμμετέχει σε
οποιαδήποτε παράνομη ή ανήθικη

συμπεριφορά. Ο Προμηθευτής αναμένεται να
τηρήσει τα πρότυπα των δίκαιων επιχειρηματικών
πρακτικών. Ο Προμηθευτής θα επιδιώκει να
διατηρεί την δική του εμπιστευτική διαδικασία
ώστε να επιτρέπει στους εργαζόμενους και στους
εργολάβους να αναφέρουν περιστατικά ανήθικης
συμπεριφοράς.
Διαφθορά / δωροδοκία / οικονομικά
εγκλήματα
Ο Προμηθευτής δεν θα προβαίνει σε δωροδοκίες,
ούτε θα τις δέχεται, ούτε θα παρακινεί ή θα
επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο μέρος να κάνει ή
να δέχεται δωροδοκίες για λογαριασμό του, ούτε
θα προκαλεί άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένης
της Deloitte, να παραβιάζουν τυχόν ισχύοντες
νόμους κατά της διαφθοράς ή κατά της
δωροδοκίας όταν εργάζεται για λογαριασμό τους
ή με τα άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της
Deloitte. Ο Προμηθευτής θα χρησιμοποιεί
εύλογες πρακτικές ώστε να αποτρέπει την
δωροδοκία σε οποιαδήποτε μορφή και θα
στηρίζει τις προσπάθειες καταπολέμησης της
διαφθοράς. Ο Προμηθευτής δεν θα συμμετέχει ή
θα βοηθά οποιοδήποτε τρίτο μέρος σε τυχόν
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, χρηματοδότηση τρομοκρατίας ή
κάθε άλλη εγκληματική οικονομική
δραστηριότητα.
Δώρα, ψυχαγωγία και φιλοξενία
Ο Προμηθευτής δεν θα προσφέρει, δέχεται ή
επιδιώκει οποιαδήποτε δώρα, ψυχαγωγία ή
φιλοξενία οπουδήποτε υπάρχει λόγος να
πιστεύει, ή ένα λογικό και ενημερωμένο τρίτο
μέρος θα ήταν πιθανό να συμπεράνει, ότι ίσως
υπάρχει πρόθεση να επηρεαστούν ανάρμοστα
αποφάσεις ή να πληγεί η αντικειμενικότητα στις
επιχειρηματικές του συναλλαγές.
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Εμπιστευτικότητα / ιδιωτικότητα
Ο Προμηθευτής θα συμμορφώνεται με τις
υποχρεώσεις του περί προστασίας,
συλλογής και κατάλληλου χειρισμού των
εμπιστευτικών και προσωπικών
πληροφοριών.
Σύγκρουση συμφερόντων
Ο Προμηθευτής δεν θα επιτρέπει στην
προκατάληψη, στη σύγκρουση συμφέροντος ή
στην αθέμιτη επιρροή άλλων να παρακάμψουν
τις επαγγελματικές του κρίσεις και ευθύνες. Ο
Προμηθευτής θα αναφέρει εκούσια τυχόν
τέτοιες συγκρούσεις που αφορούν το
προσωπικό της Deloitte.
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Αναφορά παραβιάσεων
Αναφορά ύποπτων παραβιάσεων
Για να αναφέρετε αμφισβητήσιμη συμπεριφορά ή πιθανή παραβίαση αυτού του Κώδικα
Προμηθευτή, ενθαρρύνεστε να συνεργαστείτε με το βασικό πρόσωπο επικοινωνίας της Deloitte για
την επίλυση της ανησυχίας σας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό ή κατάλληλο, μπορείτε να αναφέρετε το
ζήτημα στον αρμόδιο Επικεφαλής Δεοντολογίας της Deloitte ή να χρησιμοποιήσετε την ισχύουσα
φόρμα επικοινωνίας.
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