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1. Εισαγωγή 

1.1. Ο παρών Κώδικας Ηθικής Αγοράς («ο Κώδικας») προσδιορίζει τις υποχρεώσεις 
του προμηθευτή για συμμόρφωση με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ηθικά πρότυπα 
ή αρχές. Ο Κώδικας συνδυάζεται και με τις Επιχειρηματικές Αρχές της Vodafone, ενώ 
έχει σχεδιαστεί ώστε να προωθεί τις ασφαλείς και δίκαιες συνθήκες εργασίας και την 
υπεύθυνη διαχείριση των κοινωνικών, ηθικών και περιβαλλοντικών θεμάτων της 
εφοδιαστικής αλυσίδας της Vodafone.  

2. Γενικές απαιτήσεις 

2.1. O όρος «Προμηθευτής», όπου αυτό μπορεί να εφαρμοστεί, περιλαμβάνει επίσης 
όλα τα διοικητικά στελέχη, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους συνεργάτες 
των συνεργατών και κάθε μεσολαβητή του Προμηθευτή. Όλες οι αναφορές στη 
«Vodafone» περιλαμβάνουν τη σχετική συμβαλλόμενη εταιρία (Vodafone Ελλάδας) 
και όλες τις άλλες εταιρίες του Ομίλου Vodafone που ωφελούνται από τα αγαθά και 
τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.  

2.2. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους, 
κανονισμούς και πρότυπα, σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.  

2.3. Ο Προμηθευτής ενθαρρύνεται να καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να 
προωθήσει τον Κώδικα στους προμηθευτές και υπεργολάβους του.  

3. Παρακολούθηση, διορθωτική ενέργεια και αναφορά 

3.1. Ο Προμηθευτής αναμένεται να αναγνωρίζει, διορθώνει και παρακολουθεί τη 
διαρκή συμμόρφωση κάθε δραστηριότητάς του που εμπίπτει στα πρότυπα του 
Κώδικα.  

3.2. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει αμέσως στην Vodafone τυχόν σοβαρές 
παραβιάσεις του Κώδικα και μαζί με τη Vodafone να συμφωνήσει σε 
χρονοδιάγραμμα διορθωτικών ενεργειών.  

3.3. Η παραβίαση του Κώδικα μπορεί να θεωρηθεί ουσιώδης παράβαση της 
σύμβασης με τη Vodafone, και συνεπώς η Vodafone επιφυλάσσεται κάθε νομίμου 
δικαιώματος και νομικής αποκατάστασης σε σχέση με την οποιαδήποτε τέτοια 
παραβίαση.  

3.4. Η Vodafone (ή άλλη Εταιρία του Ομίλου Vodafone) μπορεί να κάνει αναφορά 
στην πρόοδο (ή το επίπεδο) της συμμόρφωσης του Προμηθευτή με τον Κώδικα, στον 

P100_Contr_Annex_CR Έκδοση 3 C2 Εσωτερική Χρήση  

 



ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ                         
 

 

ετήσιο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης της Vodafone, και ο Προμηθευτής συναινεί 
σε μια τέτοια δημοσιοποίηση.  

3.5. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει στη Vodafone εύλογη πρόσβαση σε όλες 
τις πληροφορίες και εγκαταστάσεις του, για τους σκοπούς της αξιολόγησης της 
επίδοσης του Προμηθευτή σε σχέση με τον Κώδικα, και να καταβάλλει εύλογες 
προσπάθειες ώστε να εξασφαλίσει ότι το ίδιο θα κάνουν και οι δικοί του 
προμηθευτές. Επιθεωρήσεις είναι δυνατόν να διενεργηθούν από ανεξάρτητο τρίτο 
φορέα για λογαριασμό της Vodafone. Επιθεωρήσεις είναι επίσης δυνατόν να 
διενεργηθούν από κοινού μεταξύ της Vodafone και του Προμηθευτή και να 
περιλαμβάνουν τη βοήθεια ενός εκπροσώπου του κλάδου ή μιας σχετικής Μη 
Κυβερνητικής Οργάνωσης.  

4. Αρχές  

4.1. Παιδική εργασία 

4.1.1. Ο Προμηθευτής απαγορεύει αυστηρά την παιδική εργασία. Κανένα άτομο δεν 
απασχολείται, το οποίο δεν έχει συμπληρώσει την ελάχιστη νόμιμη ηλικία για 
εργασία.  

4.1.2. Ελάχιστη ηλικία για εργασία είναι η ηλικία ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης στην εκάστοτε χώρα ή όχι μικρότερη των 15 χρονών ή όχι μικρότερη 
των 14 χρονών σε χώρες όπου το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι επαρκώς 
ανεπτυγμένο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο 
εκ των παραπάνω ορίων ηλικίας. 

4.1.3. Παιδιά (άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών) δεν απασχολούνται σε επικίνδυνη ή 
νυκτερινή εργασία ή εργασία που δύναται να εμποδίσει τη φυσιολογική ανάπτυξη του 
παιδιού.  

4.1.4. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής ανακαλύψει ότι ένα παιδί εργάζεται, και 
πληροί τις προϋποθέσεις περί ελάχιστης ηλικίας για εργασία, πρώτο του μέλημα είναι 
η διαφύλαξη των συμφερόντων του παιδιού. Ο Προμηθευτής προσφέρει, υποστηρίζει 
ή/και αναπτύσσει πολιτικές και προγράμματα που συμβάλλουν στη στήριξη των 
παιδιών, σε περίπτωση που βρεθεί ότι εργάζονται.  

4.2. Εξαναγκαστική εργασία  

4.2.1. Ο Προμηθευτής δεν εφαρμόζει οποιαδήποτε μορφή καταναγκαστικής, 
δεσμευτικής, εξαναγκαστικής εργασίας, δουλείας ή εμπορίας ανθρώπων.  
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4.2.2. Οι εργαζόμενοι του Προμηθευτή έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν από την 
εργασία τους ή να τερματίσουν την απασχόλησή τους κατόπιν  εύλογης ειδοποίησης. 
Οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν από την εργασία τους με τη λήξη 
προθεσμίας της εύλογης αυτής ειδοποίησης. Κάθε μορφή απασχόλησης είναι 
εθελοντική. Ο Προμηθευτής παρέχει σε κάθε εργαζόμενό του μια σύμβαση εργασίας 
που να περιέχει μια τέτοια εύλογη περίοδο ειδοποίησης.  

4.2.3. Ο Προμηθευτής δεν απαιτεί από τους εργαζομένους του να του καταθέτουν ως 
εγγύηση χρήματα, δεν παρακρατεί πληρωμές, δεν τοποθετεί χρέη εις βάρος τους, 
δεν απαιτεί να του παραδοθούν οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα (όπως 
ταυτότητα, διαβατήριο, κτλ) ή η άδεια εργασίας ως προϋπόθεση για την απασχόλησή 
τους.  

4.3. Ώρες εργασίας  

4.3.1. Ο Προμηθευτής διασφαλίζει ότι οι ώρες εργασίας των εργαζομένων του δεν 
ξεπερνούν το μέγιστο που ορίζει η εθνική νομοθεσία και η εβδομάδα εργασίας δεν 
ξεπερνά τις 60 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. 

4.3.2. Ο Προμηθευτής παρέχει στους εργαζομένους του να τουλάχιστον ένα (1) ρεπό 
μετά από κάθε έξι συνεχόμενες ημέρες εργασίας.  

4.3.3. Ο Προμηθευτής παραχωρεί στους εργαζομένους του το δικαίωμα άδειας μετ’ 
αποδοχών.  

4.3.4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις (που μπορεί να περιλαμβάνουν καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, αλλά όχι αναμενόμενες περιόδους αιχμής στις απαιτήσεις της 
παραγωγής), όταν οι αναφερόμενες στην παρ. 4.3.1 ώρες εργασίας ξεπεραστούν, οι 
ώρες εργασίας δεν είναι υπερβολικές. Ο Προμηθευτής οφείλει να λαμβάνει υπόψη το 
είδος της εργασίας και τις αποδεκτές ώρες εργασίας για τον συγκεκριμένο ρόλο.       

4.3.5. Ο Προμηθευτής αποζημιώνει τις υπερωρίες ως επιπλέον του τυπικού 
ωρομισθίου του κάθε εργαζόμενου.  

4.4. Αμοιβή  

4.4.1. Ο Προμηθευτής διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοί του κατανοούν τις συνθήκες 
εργασίας τους και τους παρέχει δίκαιη και λογική αμοιβή καθώς και κάθε νόμιμη ή 
συμφωνημένη παροχή. 
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4.4.2. Ο Προμηθευτής δεν εφαρμόζει μειώσεις μισθών ως πειθαρχικό μέτρο. Οι 
εργαζόμενοι πληρώνονται έγκαιρα και ο Προμηθευτής ξεκάθαρα επικοινωνεί στους 
εργαζομένους του τη μισθολογική τους κλίμακα βάσει της οποίας αμείβονται.  

4.5. Πειθαρχία και συμμόρφωση  

4.5.1. Ο Προμηθευτής αντιμετωπίζει όλους τους εργαζομένους του με σεβασμό και 
αξιοπρέπεια. Ο Προμηθευτής απαγορεύει κάθε φυσική ή λεκτική κακοποίηση ή 
άλλου είδους κακοποίηση και απειλές ή άλλου είδους εκφοβισμό. 

4.6. Άνιση μεταχείριση 

4.6.1. Ο Προμηθευτής δεν υιοθετεί ή υποστηρίζει οποιαδήποτε μορφή διάκρισης που 
αφορά στην πρόσληψη, τους όρους απασχόλησης, την αμοιβή, την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, την προαγωγή, τη λήξη συνεργασίας, τις διαδικασίες ή αποφάσεις 
συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των μορφών διάκρισης (και χωρίς να 
περιορίζεται σε αυτά): φυλετική διάκριση, διάκριση βάσει χρώματος, ηλικία, 
αποστρατεία, αναζήτηση φύλου, σεξουαλικό προσανατολισμό, εγκυμοσύνη, 
εθνικότητα, αναπηρία, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε εργατικά 
σωματεία, υπηκοότητα, ιθαγένεια, κατάσταση υγείας, κατάσταση ΗΙV, κοινωνική 
προέλευση, κοινωνική ή οικογενειακή κατάσταση, συμμετοχή σε ενώσεις. 

4.6.2. Ο Προμηθευτής διασφαλίζει ότι σε οποιοδήποτε στάδιο απασχόλησης, από 
την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων, τη συνέντευξη και την αξιολόγηση ως τους 
όρους απασχόλησης, την αμοιβή και τους λόγους απόλυσης, δεν υφίσταται 
οποιαδήποτε μορφή διάκρισης. 

4.7. Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και δικαίωμα στη συλλογική 
διαπραγμάτευση  

4.7.1. Ο Προμηθευτής σέβεται το δικαίωμα των εργαζομένων να γίνονται ή να μη 
γίνονται μέλη εργατικών συνδικαλιστικών σωματίων ή παρόμοιων 
αντιπροσωπευτικών οργανισμών και το δικαίωμά τους για συλλογική 
διαπραγμάτευση στο βαθμό που επιτρέπει η σχετική εθνική νομοθεσία. Ο 
Προμηθευτής επιτρέπει την ανοιχτή επικοινωνία και την απευθείας διαβούλευση των 
εργαζομένων με τη διοίκηση για την ανάπτυξη εποικοδομητικών  σχέσεων μεταξύ 
των εργαζομένων και την επίλυση θεμάτων. 
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4.8. Καταπολέμηση της δωροδοκίας, της διαφθοράς και ατομική 
συμπεριφορά 

4.8.1. Ο Προμηθευτής δεν ανέχεται ή εμπλέκεται σε οποιαδήποτε μορφής 
δωροδοκία, συμπεριλαμβανομένης της αθέμιτης προσφοράς ή πληρωμών προς ή 
από εργαζομένους, πελάτες, προμηθευτές, οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα.  

4.8.2. Ο Προμηθευτής οφείλει: 

• να διαθέτει εταιρική πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας που 
θεσπίζει την αρχή της μηδενικής ανοχής έναντι κάθε μορφής δωροδοκίας ή 
διαφθοράς εντός του οργανισμού του, συμπεριλαμβανομένων των 
πληρωμών διευκόλυνσης 

• να μην δίδει, να μην υπόσχεται, να μη  λαμβάνει και να μη ζητεί οτιδήποτε 
αποτελεί δωροδοκία (οικονομικό ή άλλο ωφέλημα),  συμπεριλαμβανομένης 
ενδεικτικά και της περίπτωσης δωροδοκίας οποιουδήποτε δημόσιου 
υπαλλήλου/ αξιωματούχου/ λειτουργού 

• να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι, εργολάβοι και υπεργολάβοι έχουν 
επίγνωση της εταιρικής πολιτικής καταπολέμησης της δωροδοκίας και του 
τρόπου συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της. 

4.9. Απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα  

4.9.1. Ο Προμηθευτής οφείλει:  

• να ενεργεί σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες διεθνείς νόμους και πρότυπα 
σχετικά με την απάτη και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες 

• να μην πράττει ή να μην παραλείπει να πράττει οτιδήποτε ενδέχεται να 
οδηγήσει σε παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς τους διεθνείς νόμους και 
πρότυπα 

• να διαθέτει πρόγραμμα αποτελεσματικής καταπολέμησης της απάτης και 
(ενδεχομένως)   συμμόρφωσης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες εφόσον απαιτείται, με σκοπό να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης 
της συμμόρφωσης και τη διαπίστωση παραβάσεων.  

4.10. Υπεύθυνη εξόρυξη ορυκτών 

4.10.1. Ο Προμηθευτής έχει σαφή πολιτική ή διαδικασία σε εφαρμογή για την 
αποφυγή της εν γνώσης αγοράς ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες. 
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4.10.2. Ειδικότερα, ο Προμηθευτής διαθέτει πολιτική ή διαδικασία με την οποία 
εύλογα βεβαιώνει ότι ο κασσίτερος, το ταντάλιο, το βολφράμιο και ο χρυσός που 
περιέχονται στα προϊόντα που παράγει δεν χρηματοδοτούν άμεσα ή έμμεσα ή δεν 
ωφελούν ένοπλες ομάδες που είναι δράστες σοβαρών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Προμηθευτής διενεργεί ενδελεχή έλεγχο και 
αξιολόγηση (due diligence) στην πηγή και την αλυσίδα επιτήρησης των ορυκτών 
αυτών και καθιστά τα αποτελέσματα της έρευνας διαθέσιμα στη Vodafone κατόπιν 
αιτήματός της. 

4.11. Υγεία & Ασφάλεια  

4.11.1. Ο Προμηθευτής παρέχει ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας στους 
εργαζομένους, εργολάβους, συνεργάτες ή άλλους που ενδεχομένως επηρεάζονται 
από τη δραστηριότητα του Προμηθευτή, σε συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα και την 
εθνική νομοθεσία.  

4.11.2. Ο Προμηθευτής εφαρμόζει μηχανισμούς που διασφαλίζουν ότι όλα τα μέρη 
που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχό του είναι ενήμερα και εφαρμόζονται οι 
υποχρεώσεις για υγεία και ασφάλεια.  

4.11.3. Ο Προμηθευτής διασφαλίζει ότι ικανοποιούνται οι γενικές αρχές πρόληψης 
κινδύνου που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια. Οι γενικές αρχές περιλαμβάνουν 
τον εντοπισμό, την ελαχιστοποίηση και την πρόληψη κινδύνων, αξιοποιώντας 
καταρτισμένα και εκπαιδευμένα άτομα, παρέχοντας και συντηρώντας εξοπλισμό και 
εργαλεία ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων μέσων ατομικής 
προστασίας.  

4.11.4. Ο Προμηθευτής διαθέτει και εφαρμόζει μηχανισμούς για να διασφαλίζει ότι 
όλοι οι εργαζόμενοι είναι ικανοί να διεκπεραιώνουν τις αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντα τους λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές υγείας και ασφάλειας. Αυτό θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τον καθορισμό και την εκπαίδευση ατόμων σε κατάλληλο 
ιεραρχικό επίπεδο (και ειδικότερα στελεχών) που να είναι υπεύθυνα για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Προμηθευτή στα θέματα υγείας και ασφάλειας. 

4.11.5. Ο Προμηθευτής διασφαλίζει ότι οι εγκαταστάσεις και ανέσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της διαμονής των εργαζομένων όταν παρέχεται από τον 
Προμηθευτή, τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και ικανοποιούν τις 
βασικές ανάγκες των εργαζομένων. 

4.11.6. Ο Προμηθευτής διαθέτει συστήματα και εκπαίδευση για να μπορεί να 
προετοιμάζεται και να ανταποκρίνεται σε ατυχήματα, προβλήματα υγείας και 
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προβλέψιμες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ο Προμηθευτής διαθέτει μέσα και 
διαδικασίες σε εφαρμογή για την καταγραφή, διερεύνηση και υλοποίηση ευρημάτων 
που προκύπτουν από ατυχήματα ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

4.12. Περιβάλλον 

4.12.1. Ο Προμηθευτής συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία και τα διεθνή 
πρότυπα, και στις χώρες όπου η περιβαλλοντική νομοθεσία δεν είναι εμφανής ή δεν 
είναι σε ισχύ, διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται εύλογες πρακτικές για τη διαχείριση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

4.12.2. Ο Προμηθευτής υλοποιεί εσωτερικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
στο βαθμό που καλύπτεται η δραστηριότητα του Προμηθευτή.  

4.12.3. Ο Προμηθευτής λαμβάνει, διατηρεί και κρατά ενημερωμένες όλες τις 
απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες (όπως για παράδειγμα διαχείριση αποβλήτων, 
μεταφορά), εγκρίσεις και εγγραφές.  

4.12.4. Ο Προμηθευτής σέβεται όλους τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς και 
απαιτήσεις πελατών σε σχέση με την απαγόρευση ή τον περιορισμό συγκεκριμένων 
ουσιών. Επικίνδυνες χημικές ουσίες και άλλα υλικά που περιέχονται στα προϊόντα, 
ιδιαίτερα εκείνα που περιλαμβάνονται στη λίστα των Very High Concern ουσιών του 
κανονισμού REACH, πρέπει να εντοπίζονται και να διαχειρίζονται από τον 
Προμηθευτή ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση, η ανακύκλωση ή η 
επαναχρησιμοποίηση και η διάθεση. Η χρήση τέτοιων χημικών ουσιών και υλικών 
από τον Προμηθευτή πρέπει να αποφεύγεται (και αν δεν είναι δυνατόν να 
αποφεύγεται, να ελαχιστοποιείται). Όπου απαιτείται, ο Προμηθευτής οφείλει να 
διανέμει ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό σύμφωνα με όλους τους σχετικούς 
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τους 
RoHS και REACH.  

4.12.5. Ο Προμηθευτής εντοπίζει, ελαχιστοποιεί, παρακολουθεί, ελέγχει και 
διαχειρίζεται όλους τους επικίνδυνους ατμοσφαιρικούς ρύπους και αποτρέπει όλες τις 
εκπομπές, σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και τους σχετικούς ισχύοντες 
νόμους. 

4.13. Κλιματική Αλλαγή 

4.13.1. Ο Προμηθευτής οφείλει, εφόσον του ζητηθεί από τη Vodafone, να εντοπίζει, 
παρακολουθεί και ελαχιστοποιεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και 
την κατανάλωση ενέργειας που απορρέουν από τη λειτουργία του, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από 
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μεταφορές και ταξίδια καθώς και να παρέχει σχετικά στοιχεία στη Vodafone ή σε 
αναγνωρισμένα τρίτα μέρη οριζόμενα από τη Vodafone για τη μέτρηση των 
βελτιώσεων.  

5. Speak Up  

5.1. Ο Προμηθευτής οφείλει να αναφέρει τυχόν περιπτώσεις παράνομης ή 
αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς ή παραβιάσεις του παρόντος Κώδικα (σε σχέση με 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται προς τη Vodafone) με εμπιστευτικό 
τρόπο χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας του προγράμματος 
«Speak Up». Ο Προμηθευτής οφείλει να προωθεί αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας 
τακτικά (όπως αυτά ενημερώνονται από τη Vodafone) σε ολόκληρο τον οργανισμό 
του και να τα έχει μόνιμα διαθέσιμα στους εργολάβους και υπεργολάβους που 
εργάζονται για την Vodafone:  

Στοιχεία επικοινωνίας «Speak Up»:  

Η ανεξάρτητη, εμπιστευτική, εξωτερική τηλεφωνική γραμμή.  

Διεθνής τηλεφωνικός αριθμός: +44 12 49 661 795 (κλήσεις μπορούν να γίνουν σε 
όλες τις γλώσσες)  

Στη διαδικτυακή διεύθυνση:  

http://www.expolink.co.uk/WhistleblowingHotline/ForEmployees.aspx  

Εισάγετε τον κωδικό «Vodafone» 
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