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Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών 

 
O Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών της Global Sustain, παραθέτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις και 

προσδοκίες για τη δεοντολογική συμπεριφορά των προμηθευτών της. Οι αρχές του Κώδικα ισχύουν για 

όλους τους προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε οντότητα της Global Sustain, 

ανεξάρτητα από την τοποθεσία δραστηριοποίησης. Με την παράδοση οποιωνδήποτε προϊόντων ή 

υπηρεσιών στην Global Sustain, όλοι οι προμηθευτές επιβεβαιώνουν ότι συμμορφώνονται με τις πολιτικές 

και τις αρχές που περιέχονται σε αυτόν τον Κώδικα. Η Global Sustain διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει 

αμέσως τις επιχειρηματικές σχέσεις με προμηθευτές που παραβιάζουν οποιαδήποτε πολιτική ή αρχές που 

περιέχονται στον παρόντα Κώδικα. 

 

1. Ο Κώδικας ισχύει για όλους τους προμηθευτές της Global Sustain (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων όπου 

κρίνεται απαραίτητο, όπως περιστασιακές και έκτακτες προμήθειες) και για τους εργαζόμενους της Global 
Sustain που έχουν άμεση ή/και έμμεση σχέση με τους προμηθευτές της. 
 

2. Η σχέση της Global Sustain με τους προμηθευτές της χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα, ειλικρίνεια, 
σύνεση, εμπιστοσύνη και δίκαιη μεταχείριση για όλους. 
 

3. Οι προμηθευτές της Global Sustain πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους και 
κανονισμούς των χωρών που λειτουργούν. 
 

4. Η Global Sustain απαιτεί από τους προμηθευτές της να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων 

τους, να μην εφαρμόζουν παιδική ή/και καταναγκαστική ή/και υποχρεωτική εργασία, να υιοθετούν 
αμερόληπτες πρακτικές απασχόλησης, να σέβονται τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και κοινωνικής 
ασφάλισης και να εξασφαλίζουν ένας αξιοπρεπές, ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας. 
 

5. Η Global Sustain απαιτεί από τους προμηθευτές της να επιδεικνύουν υψηλά πρότυπα επιχειρησιακής 

ηθικής, αξιοπιστίας, ακεραιότητας, μετριοφροσύνης και θεωρεί ως προϋπόθεση την απόλυτη διαφάνεια σε 

όλες τις σχέσεις της με τους προμηθευτές της, με γνώμονα τη μηδενική ανοχή στη διαφθορά. 
 

6. Κανένας εργαζόμενος της Global Sustain δεν δέχεται άμεσα ή/και έμμεσα δώρα ή οφέλη (χρηματικά ή/και 
σε είδος) από προμηθευτές που προσπαθούν να επηρεάσουν επιχειρηματικές αποφάσεις, με βάση τη 
μηδενική ανοχή της Global Sustain στη δωροδοκία και στη διαφθορά. 
 

7. Η επιλογή των προμηθευτών μπορεί να περιλαμβάνει κριτήρια όπως υποστήριξη τοπικών προμηθευτών, 

καινοτομία, εξαιρετική ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και μακροπρόθεσμη προστιθέμενη αξία για την 
Global Sustain και τα ενδιαφερόμενα μέρη της. 
 

8. Η Global Sustain καλεί τους προμηθευτές της να επιδεικνύουν ευθύνη στον τομέα του περιβάλλοντος, της 
κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης και να εμπλέκονται, όπου είναι δυνατόν, σε σχετικές δράσεις 
και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης, ειδικά σε κοινότητες όπου δραστηριοποιείται η Global Sustain. 
 

9. Η Global Sustain ενθαρρύνει τις συνέργιες μεταξύ των προμηθευτών της, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών 
των μελών της, και είναι πρόθυμη να εξετάσει προτάσεις και δυνατότητες συνεργασίας που βασίζονται στο 
αμοιβαίο όφελος τόσο για την Global Sustain όσο και για τους προμηθευτές της και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη της. 
 

10. Η παραβίαση πολιτικών και αρχών του Κώδικα απο οποιονδήποτε εργαζόμενο της Global Sustain μπορεί 

να οδηγήσει στην απόλυσή του, ενώ παραβίαση των αρχών του Κώδικα από προμηθευτή μπορεί να 
οδηγήσει σε τερματισμό της συνεργασίας με το συγκεκριμένο προμηθευτή. 
 

11. Έχοντας προσυπογράψει τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, η Global 
Sustain ενθαρρύνει τους προμηθευτές της να ελέγχουν τη δική τους εφοδιαστική αλυσίδα και να υιοθετούν 
σχετικούς κώδικες δεοντολογίας για τους προμηθευτές τους. 
 

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με τον Κώδικα: Τμήμα Προμηθειών, Emal: accounting@globalsustain.org 
 

O Κώδικας είναι διαθέσιμος στην επίσημη ιστοσελίδα της Global Sustain www.globalsustain.org και μπορεί 
να τροποποιηθεί ή να αρθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
 
Οι οντότητες της Global Sustain που εμπίπτουν στον παρόντα Κώδικα περιλαμβάνουν τις εταιρείες Global 
Sustain Ltd. (με έδρα το Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου), την Global Sustain GmbH (με έδρα το 

Βερολίνο της Γερμανίας) και την Global Sustain Α.Ε. (με έδρα τον Άγιο Δημήτριο Αττικής στην Ελλάδα).  

Η επωνυμία Global Sustain είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα (registered trademark). 
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