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Στην ΑΣΠΙΣ, αναμένουμε από τους προμηθευτές μας να διασφαλίσουν ότι οι πρακτικές τους υποστηρίζουν 

την προσέγγισή μας. Προσδοκούμε την αγορά αγαθών και υπηρεσιών που έχουν παραχθεί ή παραδοθεί με 

ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον και με σεβασμό στα κοινωνικά ζητήματα, όπως είναι οι συνθήκες 

εργασίας και η ευημερία.   

Ως αποτέλεσμα, η ΑΣΠΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τις συνεργασίες με προμηθευτές που δεν 

επιτυγχάνουν (ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία σχεδίου δράσης για την 

αντιμετώπιση) των ακόλουθων ελάχιστων προδιαγραφών για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και την 

αλυσίδα εφοδιασμού τους, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και άλλες δεσμεύσεις του 

δημόσιου τομέα. 
 

Κατευθυντήριες Αρχές Προμηθευτών της ΑΣΠΙΣ 

Συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και πρότυπα 

Αναμένουμε από τους προμηθευτές μας να μοιραστούν τη δέσμευσή μας και να σεβαστούν όλα τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Οι προμηθευτές της ΑΣΠΙΣ υποχρεούνται να πληρούν τουλάχιστον τα ακόλουθα 

πρότυπα όσον αφορά τις δραστηριότητές τους στο σύνολό τους:  

Νόμοι και κανονισμοί  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς 

νόμους, κανόνες, κανονισμούς και απαιτήσεις στην κατασκευή και διανομή των προϊόντων και 

προμηθειών μας και στην παροχή των υπηρεσιών. 

Παιδική εργασία  

Ο προμηθευτής θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς νόμους που αφορούν 

την παιδική εργασία. 

Καταναγκαστική εργασία  

Ο προμηθευτής δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί καταναγκαστική, δεσμευτική,  στρατιωτική ή υποχρεωτική 

εργασία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εμπορίας ανθρώπων. 

Κατάχρηση εργασίας  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς νόμους για 

την κακομεταχείριση των εργαζομένων και δεν θα πρέπει να κακομεταχειρίζεται σωματικά τους 

εργαζόμενους. 

Ελευθερία του συνεταιρίζεσθε και συλλογική διαπραγμάτευση  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς νόμους 

σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθε και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. 
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Διακρίσεις 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς νόμους περί 

διακρίσεων. 

Μισθοί και παροχές  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς νόμους περί 

μισθών και παροχών. 

Ώρες εργασίας & υπερωρίες  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς νόμους για 

τις ώρες εργασίας και τους νόμους περί υπερωριών. 

Υγεία και Ασφάλεια  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς 

νόμους για την υγεία και την ασφάλεια. 

Περιβάλλον  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς 

περιβαλλοντικούς νόμους. 

Επιχειρηματική ακεραιότητα  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς 

νόμους και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί δωροδοκίες ή πρακτικές με δόλο.  

 

Απόδειξη συμμόρφωσης  

Ο προμηθευτής πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με τις Κατευθυντήριες Αρχές 

Προμηθευτών κατόπιν αιτήματος και προς ικανοποίηση της εταιρείας μας.  

Σε περίπτωση που οι οκτώ βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας καθορίσουν υψηλότερα 

πρότυπα από τον τοπικό νόμο, τα πρότυπα της ΔΟΕ θα πρέπει να τηρούνται από τον προμηθευτή. Αυτές οι 

ελάχιστες απαιτήσεις αποτελούν μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης των προμηθευτών της εταιρείας μας 

και αναμένουμε από τους προμηθευτές μας να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες εσωτερικές 

επιχειρηματικές διαδικασίες για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Αρχές 

Προμηθευτών. Εάν ένας προμηθευτής δεν τηρήσει οποιαδήποτε πτυχή των απαιτήσεων αυτών των Αρχών, 

ο προμηθευτής αναμένεται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να 

καταγγείλει μια συμφωνία με οποιονδήποτε προμηθευτή που δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι τηρεί τις 

απαιτήσεις των Κατευθυντήριων Αρχών Προμηθευτών. 


