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1. Εισαγωγή - Σκοπός
Ο Όμιλος Attica Group (εφεξής «Όμιλος»), με γνώμονα τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες που διέπουν το
σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, έχει θεσπίσει υψηλά πρότυπα εταιρικής
υπευθυνότητας που δεσμεύουν τη σχέση του με την Κοινωνία, το Περιβάλλον και τους Εργαζόμενους
του. Έχοντας υιοθετήσει τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative, καθώς και τις 10
παγκόσμια αποδεκτές αρχές του Global Compact, λειτουργεί με γνώμονα:





την
την
την
την

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
προστασία του περιβάλλοντος,
προστασία των συνθηκών εργασίας και
καταπολέμηση της διαφθοράς.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο τη διασφάλιση της ύπαρξης και της εφαρμογής των αρχών της βιώσιμης
ανάπτυξης στην αλυσίδα εφοδιασμού του Ομίλου, προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των Προμηθευτών και
Συνεργατών του καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
2. Δεσμεύσεις Εμπλεκομένων
Ο Όμιλος υλοποιεί την αποστολή του και με συνέπεια δεσμεύεται:


Να τηρεί τις συμβάσεις και να διατηρεί την ακεραιότητα στις επιχειρηματικές σχέσεις του με τους
Προμηθευτές / Συνεργάτες του.



Να βελτιώνει τις επιχειρηματικές πρακτικές όπως απορρέουν από τη συνεργασία με τους Προμηθευτές
/ Συνεργάτες.



Να προβαίνει σε δίκαιη επιλογή Προμηθευτών / Συνεργατών μέσα από ένα πλαίσιο εγκεκριμένων και
τεκμηριωμένων διαδικασιών.



Να εφαρμόζει τη νομοθεσία.

Οι Προμηθευτές / Συνεργάτες του Ομίλου δεσμεύονται :


Να ενεργούν με υπευθυνότητα σε όλες τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να βρίσκονται σε
πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.



Να προασπίζουν τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα.



Να προσφέρουν ασφαλές περιβάλλον εργασίας.



Να είναι συνεπείς απέναντι στην περιβαλλοντική νομοθεσία και κανονισμούς, έχοντας ως στόχο τη
μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τη δραστηριότητα τους.

3. Πεδίο Εφαρμογής
Ο παρών Κώδικας ισχύει και εφαρμόζεται για τους Προμηθευτές, Συνεργάτες και όσους εμπλέκονται μέσω
αυτών (εργολάβοι ή/και υπεργολάβοι) στον βαθμό που συμμετέχουν δυνάμει της μεταξύ τους Σύμβασης.

4. Αρχές που διέπουν τoν Κώδικα
Συμμόρφωση με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Παράλληλα με τη συμμόρφωση που αναφέρει ο παρών Κώδικας, οι Προμηθευτές / Συνεργάτες οφείλουν
να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, ρυθμιστικές διατάξεις και συμβατικές υποχρεώσεις
που έχουν ορισθεί από την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
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Συμφωνείται ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών / Συνεργατών αποτελεί βασική συμβατική
υποχρέωση για όσο διάστημα διαρκεί η συνεργασία.
Ο Προμηθευτής / Συνεργάτης δεσμεύεται ότι θα εφαρμόζει τον παρόντα Κώδικα και σε τρίτους
συνεργάτες του που εμπλέκονται στην μεταξύ του Ομίλου και Προμηθευτή / Συνεργάτη επιχειρηματική
σχέση.
Ελευθερία του Συνδικαλιστικού Δικαιώματος και της Συλλογικής Διαπραγμάτευσης
Οι Προμηθευτές / Συνεργάτες δεσμεύονται να σέβονται το δικαίωμα των εργαζομένων τους σε ότι αφορά
στην ελευθερία στον συνδικαλισμό, την επιθυμία εμπλοκής τους σε εργατικές ενώσεις και την επικοινωνία
με τη Διοίκηση τους χωρίς φόβο αντιποίνων, εκφοβισμού και οποιουδήποτε είδους παρενόχλησης,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.
Παιδική Εργασία
Η παιδική εργασία απαγορεύεται αυστηρά. Κανένα άτομο δεν θα προσλαμβάνεται από τον Προμηθευτή /
Συνεργάτη εάν η ηλικία του είναι μικρότερη από την ελάχιστη ηλικία σύναψης σύμβασης εργασίας.
Οι Προμηθευτές / Συνεργάτες οφείλουν να δηλώσουν την αντίθεση τους σε όποιο φαινόμενο οδηγεί στην
εκμετάλλευση παιδιών και θα πρέπει να μεριμνούν για την πρόληψη και εξάλειψη οποιασδήποτε συνθήκης
μπορεί να ενθαρρύνει το φαινόμενο αυτό.
Εξαναγκαστική Εργασία
Οι Προμηθευτές / Συνεργάτες δεσμεύονται να μην εφαρμόζουν οποιασδήποτε μορφής καταναγκαστική,
δεσμευτική και εξαναγκαστική εργασία. Επιπλέον, δεν απαιτούν χρηματικές εγγυήσεις, δεν παρακρατούν
πληρωμές, δεν τοποθετούν χρέη εις βάρος των εργαζομένων τους ως προϋπόθεση για την απασχόληση
τους.
Ωράρια Εργασίας
Οι Προμηθευτές / Συνεργάτες οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα από τις συλλογικές συμβάσεις και
τη νομοθεσία ωράρια για τους υπαλλήλους τους, παραχωρώντας τις ημέρες αδειών που δικαιούνται.
Αμοιβή
Οι Προμηθευτές / Συνεργάτες διασφαλίζουν την παροχή δίκαιης και λογικής αμοιβής, όπως ορίζεται από
την Εθνική Νομοθεσία, καθώς και κάθε νόμιμη ή συμφωνημένη παροχή. Επιπλέον, γνωστοποιούν στους
εργαζόμενους τους την μισθολογική κλίμακα με την οποία αμείβονται, εξασφαλίζουν την έγκαιρη
πληρωμή τους και διατυπώνουν με σαφήνεια το καθεστώς, βάσει του οποίου γίνονται οι πληρωμές αυτές.
Επιπρόσθετα, δεν εφαρμόζουν μειώσεις μισθών ως πειθαρχικό μέτρο.
Δίκαιη Μεταχείριση, Διαφορετικότητα
Οι Προμηθευτές / Συνεργάτες οφείλουν να αντιμετωπίζουν όλους τους εργαζόμενους τους με σεβασμό
και αξιοπρέπεια και να μην ασκούν καμίας μορφής λεκτική ή άλλου είδους κακοποίηση, απειλές ή
εκφοβισμό. Επιπλέον, απαγορεύουν και καταπολεμούν κάθε είδους δυσμενή διάκριση ως προς τη φυλή,
το χρώμα, το φύλο, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές
ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, και προάγουν τη διαφορετικότητα
και την ίση μεταχείριση στην εργασία.
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Υγεία και Ασφάλεια
Οι Προμηθευτές / Συνεργάτες οφείλουν να παρέχουν στους εργαζόμενους τους ασφαλή και υγιεινό χώρο
εργασίας και να τον βελτιώνουν όταν κρίνεται απαραίτητο. Επιπλέον, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα
προληπτικά μέτρα αποφυγής κινδύνων, ατυχημάτων και ασθενειών, καθώς και παρέχουν επαρκή
εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Στην περίπτωση που απαιτείται εξοπλισμός εργασίας, αυτός
θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν. Παροτρύνεται και επιδοκιμάζεται η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης
υγείας και ασφάλειας διεθνών προτύπων κατά την αξιολόγηση.
Δωροδοκία, Καταπολέμηση Διαφθοράς, Ξέπλυμα Χρήματος
Οι Προμηθευτές / Συνεργάτες δεν εμπλέκονται σε καμίας μορφής δωροδοκία, αθέμιτη προσφοράς ή
οποιαδήποτε πληρωμή σε εργαζόμενους, πελάτες, οργανισμούς, κρατικούς λειτουργούς ή φυσικά
πρόσωπα.
Επιπλέον, οφείλουν να διαθέτουν εταιρικούς μηχανισμούς καταπολέμησης της δωροδοκίας ή διαφθοράς,
εφαρμόζοντας μηδενική ανοχή, καθώς και να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοί τους και τρίτοι συνεργάτες
τους έχουν επίγνωση της εφαρμογής της πολιτικής αυτής.
Επιπρόσθετα, οφείλουν να λάβουν όλα τα μέτρα για αποφυγή – αποτροπή δραστηριοτήτων ξεπλύματος
χρήματος.
Χορηγίες
Οι χορηγίες που διενεργούν οι Προμηθευτές / Συνεργάτες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Δωρεές σε Πολιτικά Κόμματα
Οι Προμηθευτές / Συνεργάτες δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε χρηματικές δωρεές σε οποιοδήποτε
πολιτικό κόμμα.
Περιβάλλον
Παροτρύνεται και επιδοκιμάζεται η εθελοντική εφαρμογή εθνικών ή/και διεθνώς αναγνωρισμένων
προτύπων (π.χ. συστημάτων περιβαλλοντικής / ενεργειακής διαχείρισης ISO 14001, 50001). Οι
Προμηθευτές / Συνεργάτες οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να
ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητα τους και να εφαρμόζουν μέτρα
πρόληψης της ρύπανσης. Επιπλέον, πρέπει να σέβονται όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς
και να εφαρμόζουν πρακτικές ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή αντικατάστασης υλικών, όπου
απαιτείται.
Η ευαισθησία του Ομίλου σε περιβαλλοντικά θέματα είναι μείζονος σημασίας και ως εκ τούτου οι
Προμηθευτές / Συνεργάτες οφείλουν να εναρμονιστούν πλήρως προς την κατεύθυνση αυτή λαμβάνοντας
σοβαρά υπόψη την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.
Κλιματικές Αλλαγές
Η ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
πρέπει να βρίσκεται σε προτεραιότητα όσον αφορά τις δράσεις του Προμηθευτή / Συνεργάτη, οι οποίοι
επιθυμούμε να μεριμνούν για την προοδευτική μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος
εφαρμόζοντας τη νομοθεσία.
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Φυσικοί Πόροι και Διαχείριση Αποβλήτων
Η βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των φυσικών πόρων (π.χ. νερό, πηγές ενέργειας, πρώτες ύλες), πρέπει
να αποτελεί μέριμνα των Προμηθευτών / Συνεργατών του Ομίλου. Επιπροσθέτως, οι Προμηθευτές /
Συνεργάτες θα πρέπει να μεριμνούν για τις αποτελεσματικότερες διαδικασίες ως προς τη διαχείριση υγρών
και στερεών αποβλήτων (π.χ. διαδικασίες ανακύκλωσης αντί αποστολής σε χωματερές κ.λπ.).
Ασφάλεια και Προστασία Δεδομένων
Οι Προμηθευτές / Συνεργάτες οφείλουν να εφαρμόζουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί ασφάλειας και
προστασίας δεδομένων. Επίσης, απαιτείται να διαφυλάττουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
τίθενται υπόψη τους, ως αποτέλεσμα της σχέσης τους με τον Όμιλο. Τέλος, οφείλουν να σέβονται τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και του απορρήτου.
Ανταγωνισμός
Οι Προμηθευτές / Συνεργάτες οφείλουν να σέβονται τους κανόνες του ελεύθερου και δίκαιου
ανταγωνισμού.
Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Μέριμνα
του Ομίλου αποτελεί η διασφάλιση ότι όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από τους
Προμηθευτές / Συνεργάτες του θα πληρούν τις καθορισμένες από τον νόμο ή τον Όμιλο προδιαγραφές.
Παροτρύνεται και επιδοκιμάζεται η εθελοντική εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (π.χ. ISO
9001)
5. Παρακολούθηση - Αναφορά
Η παραβίαση του παρόντος Κώδικα θεωρείται παράβαση της σύμβασης μεταξύ Ομίλου και Προμηθευτή /
Συνεργάτη. Συνεπώς:


Ο Όμιλος επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματος και νομικής αποκατάστασης σε σχέση με
οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.



Στην περίπτωση που αναφερθούν παραβιάσεις του εν λόγω Κώδικα, ο Όμιλος θα επεμβαίνει, θέτοντας
χρονοδιαγράμματα διορθωτικών ενεργειών.



Οι Προμηθευτές / Συνεργάτες του Ομίλου είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν σχετικά πιστοποιητικά
ή άλλα επίσημα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωσή τους με τις προαναφερόμενες αρχές
του Κώδικα, εφόσον τους ζητηθεί.



Η συμμόρφωση του Προμηθευτή / Συνεργάτη στον παρόντα Κώδικα δύναται να αποτυπωθεί σε
περιοδική αναφορά, καταγράφοντας την πρόοδο που συντελεί.

6. Ιδιοκτησία Εγγράφου
Η Διεύθυνση Προμηθειών & Εφοδιασμού είναι ο κάτοχος αυτού του εγγράφου και είναι υπεύθυνη για την
αναθεώρηση του εν λόγω Κώδικα.
Μια τρέχουσα έκδοση του Κώδικα είναι διαθέσιμη στο εταιρικό Portal
Ο Κώδικας αυτός εγκρίθηκε την 04/06/2019 και εκδίδεται σε βάση ελεγχόμενης έκδοσης.
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