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1. Συµµόρφωση µε το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο 
Εκτός από τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις που αναφέρονται λεπτοµε-
ρώς στις κατωτέρω Παραγράφους 1 έως 6, ο Προµηθευτής οφείλει να 
συµµορφώνεται µε όλους τους ισχύοντες νόµους, τις ρυθµιστικές 
διατάξεις και τις συµβατικές υποχρεώσεις που συµφωνούνται µεταξύ 
του Οµίλου ΟΤΕ και του Προµηθευτή («οι Συµβαλλόµενοι»). Σε αυτούς, 
συγκαταλέγεται ο Νόµος των ΗΠΑ περί Καταπολέµησης των Πρακτικών 
∆ιαφθοράς στην Αλλοδαπή (US Foreign Corrupt Practices Act / FCPA) 
και ο Νόµος του Ηνωµένου Βασιλείου κατά της ∆ιαφθοράς (UK Bribery 
Act), κατά περίπτωση. Επιπλέον, ο Προµηθευτής θα τηρεί τυχόν διεθνείς 
εµπορικές κυρώσεις (συµπεριλαµβανοµένου του εµπάργκο) στις οποίες 
περιλαµβάνονται οι κυρώσεις που ισχύουν βάσει απόφασης, η οποία 
ψηφίζεται, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο VII του Καταστατικού Χάρτη των 
Ηνωµένων Εθνών, από το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων 
Εθνών, και οι κυρώσεις που δύναται να έχουν επιβληθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι η εφαρµογή του 
Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών συνιστά βασική συµβατική υποχρέ-
ωση δυνάµει της Σύµβασης. Ο Προµηθευτής θα δεσµεύει τους εργολά-
βους και/ή υπεργολάβους του (εφεξής καλούµενοι «Υπεργολάβοι») να 
τηρούν τις Αρχές του Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών στον βαθµό 
που συµµετέχουν στην παροχή παραδοτέων δυνάµει της Σύµβασης. 

2. Βασικές Αρχές
Ο Προµηθευτής οφείλει να τηρεί τα διεθνώς αναγνωρισµένα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και να αποφεύγει την εµπλοκή του στην παραβίαση ανθρω-
πίνων δικαιωµάτων παντός είδους. Ο Προµηθευτής οφείλει να σέβεται 
την προσωπική αξιοπρέπεια, την ιδιωτικότητα και τα δικαιώµατα κάθε 
ατόµου. Η καταναγκαστική εργασία και η δουλεία σε όλες τις µορφές της 
απαγορεύεται. Επιπλέον, ο Προµηθευτής οφείλει να τηρεί όλα τα πρότυ-

Εισαγωγή 

Ο ΟΤΕ και οι Θυγατρικές του (Όµιλος ΟΤΕ - Μέλος του Οµίλου DT) ενεργούν σύµφωνα µε τον Κώδικα 
∆εοντολογίας και τον Κώδικα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων & Κοινωνικών Αρχών Οµίλου ΟΤΕ. 

Με βάση τις αξίες του Οµίλου ΟΤΕ όσον αφορά την επιχειρηµατική ηθική, τις κοινωνικές και περιβαλλοντι-
κές δεσµεύσεις, ο Όµιλος ΟΤΕ απαιτεί την τήρηση, από την πλευρά του Προµηθευτή, των Αρχών που ανα-
φέρονται κατωτέρω, οι οποίες επισυνάπτονται στη σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ τους (η «Σύµβα-
ση»). Ο Προµηθευτής οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρµογή των Αρχών 
αυτών σε ολόκληρη την αλυσίδα προµήθειας. Σκοπός του Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών δεν είναι 
να αντικαταστήσει τους νόµους και τους κανονισµούς που ισχύουν σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία δρα-
στηριοποιούνται προµηθευτές του Οµίλου ΟΤΕ, αλλά η προώθηση και τήρηση αυτών των νόµων και 
κανονισµών, και η διασφάλιση της συστηµατικής και αποτελεσµατικής εφαρµογής τους. 

πα που έχουν καθιερωθεί από τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ / 
International Labour Organization - ILO).  

3. Πρακτικές Κοινωνικής Ευθύνης
3.1 Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι 
και ∆ικαίωµα Συλλογικής ∆ιαπραγµάτευσης 
Ο Προµηθευτής οφείλει να µεριµνά για την εφαρµογή διεθνώς αναγνω-
ρισµένων προτύπων, π.χ. Συµβάσεων της ∆ΟΕ (ILO), χωρίς να παραβιά-
ζει την εθνική νοµοθεσία. Οφείλει να διασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοί του 
και οι αντιπρόσωποί τους συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινά 
απασχολουµένων (µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης), εκφρά-
ζονται ανοιχτά στην εταιρεία τους όσον αφορά ζητήµατα σχετικά µε τις 
συνθήκες εργασίας. 

3.2 Παιδική Εργασία 
Η παιδική εργασία απαγορεύεται αυστηρά. Ο όρος «Παιδική εργασία» 
είναι σύµφωνος µε τον ορισµό του ∆ιεθνούς Προγράµµατος για την 
Εξάλειψη της Παιδικής Εργασίας (International Programme on the 
Elimination of Child Labour - IPEC) της ∆ΟΕ και του Άρθρου 32 της 
Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 
(United Nations Convention on the Rights of the Child - UNCRC). Σε 
περίπτωση περιστατικού παιδικής εργασίας στις εγκαταστάσεις του 
Προµηθευτή, ο Προµηθευτής θα πρέπει να λάβει άµεσα µέτρα επανόρ-
θωσης σύµφωνα µε το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού.  

3.3 ∆ιαφορετικότητα και Μη ∆ιάκριση 
Ο Προµηθευτής οφείλει να απαγορεύει και να καταπολεµά τη δυσµενή 
διάκριση ως προς τη φυλή, το χρώµα, το φύλο, τον σεξουαλικό προσα-
νατολισµό, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε 
άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, 
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τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, και να προάγει τη διαφο-
ρετικότητα, την ισότητα ευκαιριών ή την ίση µεταχείριση στην απασχό-
ληση και στην εργασία. Ο Προµηθευτής οφείλει να αντιµετωπίζει 
όλους τους εργαζοµένους µε σεβασµό και να µην χρησιµοποιεί σωµα-
τική τιµωρία, πνευµατικό ή σωµατικό καταναγκασµό, οποιαδήποτε 
µορφή κακοποίησης ή απειλή τέτοιας µεταχείρισης. 

3.4 Αµοιβή 
Ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει αµοιβή όπως ορίζει το εθνικό 
δίκαιο για τον κατώτατο µισθό και να αποφεύγει τις µειώσεις µισθού 
ως πειθαρχικό µέτρο. Σε περίπτωση απουσίας εθνικού δικαίου που 
ορίζει τα ως άνω, η αµοιβή πρέπει να είναι επαρκής για την ικανοποίη-
ση των βασικών αναγκών (ILO C131 - Συνθήκη Καθορισµού 
Ελάχιστου Μισθού / Minimum Wage Fixing Convention). Οι εργαζόµε-
νοι πρέπει να πληρώνονται εγκαίρως. Ο Προµηθευτής δεν θα 
χρησιµοποιεί τη µείωση µισθού ως πειθαρχικό µέτρο. 

3.5 Ωράριο εργασίας 
Το ωράριο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των υπερωριών, θα 
συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες τοπικούς νόµους. Σε περίπτωση 
απουσίας εθνικού νοµικού προτύπου, θα ισχύουν τα πρότυπα της ∆ΟΕ. 
Ο Προµηθευτής οφείλει να σέβεται την ανάγκη κάθε εργαζόµενου για 
ανάπαυση και να διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα 
επαρκούς αδείας µε αποδοχές.  

3.6 Υγεία και Ασφάλεια 
Ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει στους εργαζοµένους του έναν 
ασφαλή και υγιεινό χώρο εργασίας και να εφαρµόζει αποτελεσµατικά 
προγράµµατα, όταν κρίνεται απαραίτητο, για τη βελτίωση του εργασια-
κού περιβάλλοντος. Ο Προµηθευτής οφείλει να καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για τον έλεγχο των κινδύνων και να λαµβάνει τα 
απαραίτητα προληπτικά µέτρα για ατυχήµατα και επαγγελµατικές 
ασθένειες. Ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει επαρκή και τακτική 
εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίζεται η εκπαίδευση των εργαζοµένων 
σε θέµατα υγείας και ασφάλειας. Στην εκπαίδευση θα περιλαµβάνονται 
η παροχή και οι οδηγίες χρήσης κατάλληλου ατοµικού εξοπλισµού 
προστασίας. Ο Προµηθευτής οφείλει να διασφαλίζει ότι, όταν παρέχε-
ται στέγαση, το περιβάλλον θα είναι καθαρό, ασφαλές και θα ικανοποι-
εί τις βασικές ανάγκες των εργαζοµένων και, κατά περίπτωση, των 
οικογενειών τους. Ο Προµηθευτής παροτρύνεται να εφαρµόζει ένα 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας βάσει διεθνών προτύπων 
όπως το OHSAS 18001 ή παρόµοιο. 

4. Υπεύθυνες Περιβαλλοντικές Πρακτικές  
4.1 Προστασία του Περιβάλλοντος 
Ο Προµηθευτής οφείλει να αναπτύξει µία προληπτική προσέγγιση 
έναντι των περιβαλλοντικών προκλήσεων (π.χ. κλιµατική αλλαγή, 
βιοποικιλότητα, κ.λπ.), να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την προώθη-
ση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και να προωθεί την ανάπτυξη 
και διάδοση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.  

Ο Προµηθευτής οφείλει να ενεργεί σύµφωνα µε τα σχετικά εθνικά και
διεθνώς αναγνωρισµένα περιβαλλοντικά πρότυπα και την ισχύουσα 
νοµοθεσία, και να εφαρµόζει τις αυστηρότερες προδιαγραφές που 
προβλέπονται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις Οδηγίες RoHS και WEEE 
(όπως εξειδικεύονται περαιτέρω στη σχετική Σύµβαση). 

Ο Προµηθευτής οφείλει να ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις από την λειτουργία του και να εφαρµόζει µέτρα που συµβάλλουν 
στην πρόληψη της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Ο Όµιλος ΟΤΕ αναµένει από τον Προµηθευτή την τήρηση των κανόνων 
κυκλικής οικονοµίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊό-
ντος: σύλληψη, ανάπτυξη, παραγωγή, µεταφορά, χρήση και απόρριψη 
και/ή ανακύκλωση. Ο Προµηθευτής οφείλει να ελαχιστοποιεί ή να 
µεριµνά για την αποφυγή αέριων εκποµπών, κατανάλωσης ενέργειας 
και εκποµπών CO2. αλλά και να αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες 
που χαρακτηρίζονται από χαµηλή κατανάλωση ενέργειας και µείωση 
των εκποµπών CO2 καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. 

Ο Προµηθευτής οφείλει να λαµβάνει όλες τις απαραίτητες άδειες και 
να µεριµνά για την εφαρµογή ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης βάσει διεθνών προτύπων όπως το ISO 14001. 

4.2 Φυσικοί Πόροι και ∆ιαχείριση Αποβλήτων 
Ο Προµηθευτής οφείλει να περιορίζει τη χρήση υλικών και πόρων, 
συµπεριλαµβανοµένου και του νερού, κατά την προµήθεια ή παραγωγή 
προϊόντων µε σκοπό τη µείωση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων. 

Ο Προµηθευτής ενθαρρύνεται να εντοπίζει την πηγή προµήθειας των 
ορυκτών από εµπόλεµες ζώνες, να προάγει τη διαφάνεια σε όλο το 
εύρος της εφοδιαστικής του αλυσίδας και να εφαρµόζει µέτρα για τον 
σκοπό αυτό αλλά και να περιορίζει ή να αποφεύγει τη χρήση σπάνιων 
πόρων, όπου είναι εφικτό. Ο Προµηθευτής οφείλει να εντοπίζει, να 
παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τα απόβλητα που παράγονται από 
όλες τις δραστηριότητές του και να µεριµνά για τη µείωσή τους. Η 
διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 

5. Απαγορευµένες Επιχειρηµατικές Πρακτικές 
5.1 Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς 
Ο Προµηθευτής οφείλει να απέχει από κάθε µορφή διαφθοράς ή ενέργει-
ες, οι οποίες θα µπορούσαν ενδεχοµένως να ερµηνευτούν ως τέτοιες. 

Ο Προµηθευτής δεν επιτρέπεται να προσφέρει, να υπόσχεται ή να 
εκχωρεί παράνοµα οφέλη σε εθνικούς ή διεθνείς δηµόσιους λειτουρ-
γούς ή φορείς λήψης αποφάσεων του ιδιωτικού τοµέα προκειµένου να 
επιτύχει προνοµιακή µεταχείριση ή ευνοϊκή απόφαση υπέρ του. Το ίδιο 
ισχύει και όσον αφορά δωρεές, δώρα ή προσκλήσεις σε επαγγελµατι-
κά γεύµατα και εκδηλώσεις. 
Ο Προµηθευτής δεν επιτρέπεται να δέχεται υποσχέσεις ή προσφορές 
ωφεληµάτων, και δεν επιτρέπεται να δέχεται τα προσφερόµενα 
ωφελήµατα εάν δηµιουργείται ή είναι πιθανό να δηµιουργηθεί στους 
παρέχοντες τα ωφελήµατα η εντύπωση ότι θα έχουν δυνατότητα 
επηρεασµού των επαγγελµατικών αποφάσεων. Οµοίως, ο Προµηθευ-
τής δεν επιτρέπεται να ζητά ωφελήµατα. 
Ο Προµηθευτής οφείλει να αποφεύγει συγκρούσεις συµφερόντων που 
µπορεί να οδηγήσουν σε κινδύνους διαφθοράς.  
Εάν ο Προµηθευτής είναι, επίσης, πελάτης του Οµίλου ΟΤΕ, δεν θα 
χαίρει αθέµιτων οφελών και θα διαχωρίζει αυστηρά την προµήθεια 
από την πώληση.  
Ο Προµηθευτής δεσµεύεται, και απαιτεί από τα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου, τα ανώτερα στελέχη, τους εργαζοµένους, τους προµη-
θευτές, τις θυγατρικές, τους Υπεργολάβους και κάθε εκπρόσωπό του 
(εφεξής καλούµενοι οι «Τρίτοι»): 

. να σέβονται τους κανόνες της Παραγράφου 5.1 µαζί µε τους κανονι-
σµούς που δηλώνονται στην Παράγραφο 1 («Οι Κανόνες»), µε 
κατάλληλα µέσα για την αποτελεσµατική εφαρµογή και τη διατήρηση 
ενός πλαισίου συµµόρφωσης. 

. ότι (i) οι Τρίτοι που συµµετέχουν στην εκτέλεση της Σύµβασης 
συµµορφώνονται µε τους Κανόνες και ότι (ii) κάθε αναγκαίο µέτρο 
που χρησιµοποιείται από Τρίτους για την εκτέλεση της Σύµβασης 
συµµορφώνεται µε τους Κανόνες. 

Για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τους Κανόνες κατά τη 
διάρκεια της Σύµβασης, ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει κατ’ 
απαίτηση και οποτεδήποτε στον Όµιλο ΟΤΕ όλα τα απαιτούµενα 
στοιχεία για την επίτευξη της συµµόρφωσης και θα ενηµερώνει άµεσα 
τον Όµιλο ΟΤΕ, όταν λαµβάνει γνώση ή έχει λόγο να γνωρίζει, για 
οποιαδήποτε αδυναµία συµµόρφωσης του ίδιου ή Τρίτου µε τους 
Κανόνες, καθώς επίσης και για όλα τα διορθωτικά µέτρα που λαµβά-
νονται για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τους Κανόνες. 

Η ουσιαστική µη συµµόρφωση µε τους Κανόνες µπορεί να εγείρει 
δικαίωµα λύσης της Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους της. 

5.2 Ανταγωνισµός 
Ο Προµηθευτής οφείλει να σέβεται τους κανόνες του ελεύθερου και 
δίκαιου ανταγωνισµού σε όλες τις επιχειρηµατικές σχέσεις, και συγκε-
κριµένα δεν θα ενεργεί ενάντια οποιουδήποτε δίκαιου ανταγωνισµού 
και/ή αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας. 

5.3 Χορηγίες 
Όλες οι χορηγίες από την πλευρά του Προµηθευτή πρέπει να είναι 
σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

5.4 ∆ωρεές σε Πολιτικά Κόµµατα 
Ο Προµηθευτής δεν επιτρέπεται να κάνει χρηµατικές δωρεές ή να 
εκχωρεί χρηµατικά οφέλη σε οποιοδήποτε πολιτικό κόµµα, εκτός εάν 
επιτρέπεται εκ του νόµου. 

5.5 Ξέπλυµα Χρήµατος 
Ο Προµηθευτής οφείλει να λαµβάνει όλα τα µέτρα για την αποτροπή 
του ξεπλύµατος χρήµατος εντός της σφαίρας επιρροής του.  

5.6 Ασφάλεια και Προστασία ∆εδοµένων 
Ο Προµηθευτής οφείλει να τηρεί όλους τους ισχύοντες νόµους περί 
προστασίας δεδοµένων και όλες τις συγκεκριµένες απαιτήσεις περί 
προστασίας δεδοµένων και ασφάλειας που συµφωνούνται στη Σύµβαση. 

6. Παρακολούθηση και Έλεγχοι Κοινωνικής,            
Περιβαλλοντικής και Κανονιστικής Συµµόρφωσης 
Για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις Αρχές που περιγράφονται 
στον παρόντα Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών κατά τη διάρκεια 
της Σύµβασης, ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει, κατόπιν αιτήµατος, 
όλα τα απαιτούµενα στοιχεία που τεκµηριώνουν τη συµµόρφωση και 
να ενηµερώνει άµεσα τον Όµιλο ΟΤΕ, όταν λαµβάνει γνώση ή, για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο, γνωρίζει αδυναµία συµµόρφωσης του ίδιου ή 
οποιουδήποτε Υπεργολάβου µε τις Αρχές, καθώς επίσης να ενηµερώ-
νει για όλα τα διορθωτικά µέτρα που λαµβάνονται για τη διασφάλιση 
της συµµόρφωσης µε τις Αρχές. 

Σε περίπτωση τροποποίησης του νοµικού και/ή ρυθµιστικού πλαισίου 
και οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης σχετικής µε παραβίαση των 
Αρχών από οποιονδήποτε εκ των Συµβαλλοµένων, ο Όµιλος ΟΤΕ 
δύναται να εισαγάγει σχετικές τροποποιήσεις, τις οποίες οφείλει να 
τηρεί ο Προµηθευτής.  

Εάν δεν καλύπτονται στη Σύµβαση, ισχύουν τα εξής για τους Ελέγχους 
Κοινωνικής, Περιβαλλοντικής και Κανονιστικής Συµµόρφωσης: Ο 
Όµιλος ΟΤΕ και/ή ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του έχει το 
δικαίωµα να ελέγχει τον Προµηθευτή και τους Υπεργολάβους του, 
προκειµένου να αξιολογεί αποτελεσµατικά την συµµόρφωση του 
Προµηθευτή και των Υπεργολάβων µε τις Αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
Όµιλος ΟΤΕ και/ή ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του έχει το 
δικαίωµα να διενεργεί ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων των 
επιτόπιων επιθεωρήσεων, ερωτηµατολογίων και/ή συνεντεύξεων µε 
επιλεγµένους εργαζόµενους στις εγκαταστάσεις του Προµηθευτή, σε 
εργοτάξια και/ή σε άλλες τοποθεσίες όπου πραγµατοποιούνται εργασί-
ες εκ µέρους του Προµηθευτή. Ο Προµηθευτής αναγνωρίζει ότι ο 
Όµιλος ΟΤΕ έχει το δικαίωµα να ζητήσει και να λάβει περαιτέρω 
πληροφορίες (π.χ. µέσω των εκάστοτε συστηµάτων αξιολόγησης 
Οµίλου ΟΤΕ/ EcoVadis/ E-TASC/ αυτο-αξιολογήσεις), εάν κρίνεται 
απαραίτητο. Κατόπιν αιτήµατος του Οµίλου ΟΤΕ, ο Προµηθευτής θα 
ενηµερώνει τον Όµιλο ΟΤΕ για τα µέτρα που ελήφθησαν για τη 
διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις Αρχές. Σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης µε τις Αρχές, οποιαδήποτε µη συµµόρφωση θα 
γνωστοποιείται στον Όµιλο ΟΤΕ και θα αναπτύσσεται ειδικό σχέδιο 
βελτίωσης που θα πρέπει να υλοποιείται εντός συγκεκριµένου χρονο-
διαγράµµατος.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση αναφορικά µε τις αρχές 
του παρόντος Κώδικα, µπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα 
κανάλια επικοινωνίας: 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση 
OTE A.E.  
Γραφείο Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ, 
Λεωφ. Κηφισίας 99, 15124 Μαρούσι  
ή 
OTE A.E.  
Γραφείο Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ, 
Τ.Θ. 61368, 15104 Μαρούσι 

Τηλ.: +30 2106112345 
Fax: +30 2106116790 
Ε-Mail: tellmecompliance@ote.gr  
Internet:
https://www.cosmote.gr/fixed/el/corporate/company/who-we-a
re/etairikhdiakyvernhsh/kanonistikhsymmorfosi/kataggelies
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1. Συµµόρφωση µε το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο 
Εκτός από τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις που αναφέρονται λεπτοµε-
ρώς στις κατωτέρω Παραγράφους 1 έως 6, ο Προµηθευτής οφείλει να 
συµµορφώνεται µε όλους τους ισχύοντες νόµους, τις ρυθµιστικές 
διατάξεις και τις συµβατικές υποχρεώσεις που συµφωνούνται µεταξύ 
του Οµίλου ΟΤΕ και του Προµηθευτή («οι Συµβαλλόµενοι»). Σε αυτούς, 
συγκαταλέγεται ο Νόµος των ΗΠΑ περί Καταπολέµησης των Πρακτικών 
∆ιαφθοράς στην Αλλοδαπή (US Foreign Corrupt Practices Act / FCPA) 
και ο Νόµος του Ηνωµένου Βασιλείου κατά της ∆ιαφθοράς (UK Bribery 
Act), κατά περίπτωση. Επιπλέον, ο Προµηθευτής θα τηρεί τυχόν διεθνείς 
εµπορικές κυρώσεις (συµπεριλαµβανοµένου του εµπάργκο) στις οποίες 
περιλαµβάνονται οι κυρώσεις που ισχύουν βάσει απόφασης, η οποία 
ψηφίζεται, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο VII του Καταστατικού Χάρτη των 
Ηνωµένων Εθνών, από το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων 
Εθνών, και οι κυρώσεις που δύναται να έχουν επιβληθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι η εφαρµογή του 
Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών συνιστά βασική συµβατική υποχρέ-
ωση δυνάµει της Σύµβασης. Ο Προµηθευτής θα δεσµεύει τους εργολά-
βους και/ή υπεργολάβους του (εφεξής καλούµενοι «Υπεργολάβοι») να 
τηρούν τις Αρχές του Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών στον βαθµό 
που συµµετέχουν στην παροχή παραδοτέων δυνάµει της Σύµβασης. 

2. Βασικές Αρχές 
Ο Προµηθευτής οφείλει να τηρεί τα διεθνώς αναγνωρισµένα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και να αποφεύγει την εµπλοκή του στην παραβίαση ανθρω-
πίνων δικαιωµάτων παντός είδους. Ο Προµηθευτής οφείλει να σέβεται 
την προσωπική αξιοπρέπεια, την ιδιωτικότητα και τα δικαιώµατα κάθε 
ατόµου. Η καταναγκαστική εργασία και η δουλεία σε όλες τις µορφές της 
απαγορεύεται. Επιπλέον, ο Προµηθευτής οφείλει να τηρεί όλα τα πρότυ-

πα που έχουν καθιερωθεί από τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ / 
International Labour Organization - ILO).  

3. Πρακτικές Κοινωνικής Ευθύνης 
3.1 Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι 
και ∆ικαίωµα Συλλογικής ∆ιαπραγµάτευσης 
Ο Προµηθευτής οφείλει να µεριµνά για την εφαρµογή διεθνώς αναγνω-
ρισµένων προτύπων, π.χ. Συµβάσεων της ∆ΟΕ (ILO), χωρίς να παραβιά-
ζει την εθνική νοµοθεσία. Οφείλει να διασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοί του 
και οι αντιπρόσωποί τους συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινά 
απασχολουµένων (µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης), εκφρά-
ζονται ανοιχτά στην εταιρεία τους όσον αφορά ζητήµατα σχετικά µε τις 
συνθήκες εργασίας. 

3.2 Παιδική Εργασία 
Η παιδική εργασία απαγορεύεται αυστηρά. Ο όρος «Παιδική εργασία» 
είναι σύµφωνος µε τον ορισµό του ∆ιεθνούς Προγράµµατος για την 
Εξάλειψη της Παιδικής Εργασίας (International Programme on the 
Elimination of Child Labour - IPEC) της ∆ΟΕ και του Άρθρου 32 της 
Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 
(United Nations Convention on the Rights of the Child - UNCRC). Σε 
περίπτωση περιστατικού παιδικής εργασίας στις εγκαταστάσεις του 
Προµηθευτή, ο Προµηθευτής θα πρέπει να λάβει άµεσα µέτρα επανόρ-
θωσης σύµφωνα µε το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού.  

3.3 ∆ιαφορετικότητα και Μη ∆ιάκριση 
Ο Προµηθευτής οφείλει να απαγορεύει και να καταπολεµά τη δυσµενή 
διάκριση ως προς τη φυλή, το χρώµα, το φύλο, τον σεξουαλικό προσα-
νατολισµό, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε 
άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, 

τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, και να προάγει τη διαφο-
ρετικότητα, την ισότητα ευκαιριών ή την ίση µεταχείριση στην απασχό-
ληση και στην εργασία. Ο Προµηθευτής οφείλει να αντιµετωπίζει 
όλους τους εργαζοµένους µε σεβασµό και να µην χρησιµοποιεί σωµα-
τική τιµωρία, πνευµατικό ή σωµατικό καταναγκασµό, οποιαδήποτε 
µορφή κακοποίησης ή απειλή τέτοιας µεταχείρισης. 

3.4 Αµοιβή 
Ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει αµοιβή όπως ορίζει το εθνικό 
δίκαιο για τον κατώτατο µισθό και να αποφεύγει τις µειώσεις µισθού 
ως πειθαρχικό µέτρο. Σε περίπτωση απουσίας εθνικού δικαίου που 
ορίζει τα ως άνω, η αµοιβή πρέπει να είναι επαρκής για την ικανοποίη-
ση των βασικών αναγκών (ILO C131 - Συνθήκη Καθορισµού 
Ελάχιστου Μισθού / Minimum Wage Fixing Convention). Οι εργαζόµε-
νοι πρέπει να πληρώνονται εγκαίρως. Ο Προµηθευτής δεν θα 
χρησιµοποιεί τη µείωση µισθού ως πειθαρχικό µέτρο. 

3.5 Ωράριο εργασίας 
Το ωράριο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των υπερωριών, θα 
συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες τοπικούς νόµους. Σε περίπτωση 
απουσίας εθνικού νοµικού προτύπου, θα ισχύουν τα πρότυπα της ∆ΟΕ. 
Ο Προµηθευτής οφείλει να σέβεται την ανάγκη κάθε εργαζόµενου για 
ανάπαυση και να διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα 
επαρκούς αδείας µε αποδοχές.  

3.6 Υγεία και Ασφάλεια 
Ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει στους εργαζοµένους του έναν 
ασφαλή και υγιεινό χώρο εργασίας και να εφαρµόζει αποτελεσµατικά 
προγράµµατα, όταν κρίνεται απαραίτητο, για τη βελτίωση του εργασια-
κού περιβάλλοντος. Ο Προµηθευτής οφείλει να καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για τον έλεγχο των κινδύνων και να λαµβάνει τα 
απαραίτητα προληπτικά µέτρα για ατυχήµατα και επαγγελµατικές 
ασθένειες. Ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει επαρκή και τακτική 
εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίζεται η εκπαίδευση των εργαζοµένων 
σε θέµατα υγείας και ασφάλειας. Στην εκπαίδευση θα περιλαµβάνονται 
η παροχή και οι οδηγίες χρήσης κατάλληλου ατοµικού εξοπλισµού 
προστασίας. Ο Προµηθευτής οφείλει να διασφαλίζει ότι, όταν παρέχε-
ται στέγαση, το περιβάλλον θα είναι καθαρό, ασφαλές και θα ικανοποι-
εί τις βασικές ανάγκες των εργαζοµένων και, κατά περίπτωση, των 
οικογενειών τους. Ο Προµηθευτής παροτρύνεται να εφαρµόζει ένα 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας βάσει διεθνών προτύπων 
όπως το OHSAS 18001 ή παρόµοιο. 

4. Υπεύθυνες Περιβαλλοντικές Πρακτικές  
4.1 Προστασία του Περιβάλλοντος 
Ο Προµηθευτής οφείλει να αναπτύξει µία προληπτική προσέγγιση 
έναντι των περιβαλλοντικών προκλήσεων (π.χ. κλιµατική αλλαγή, 
βιοποικιλότητα, κ.λπ.), να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την προώθη-
ση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και να προωθεί την ανάπτυξη 
και διάδοση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.  

Ο Προµηθευτής οφείλει να ενεργεί σύµφωνα µε τα σχετικά εθνικά και 
διεθνώς αναγνωρισµένα περιβαλλοντικά πρότυπα και την ισχύουσα 
νοµοθεσία, και να εφαρµόζει τις αυστηρότερες προδιαγραφές που 
προβλέπονται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις Οδηγίες RoHS και WEEE 
(όπως εξειδικεύονται περαιτέρω στη σχετική Σύµβαση). 

Ο Προµηθευτής οφείλει να ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις από την λειτουργία του και να εφαρµόζει µέτρα που συµβάλλουν 
στην πρόληψη της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Ο Όµιλος ΟΤΕ αναµένει από τον Προµηθευτή την τήρηση των κανόνων 
κυκλικής οικονοµίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊό-
ντος: σύλληψη, ανάπτυξη, παραγωγή, µεταφορά, χρήση και απόρριψη 
και/ή ανακύκλωση. Ο Προµηθευτής οφείλει να ελαχιστοποιεί ή να 
µεριµνά για την αποφυγή αέριων εκποµπών, κατανάλωσης ενέργειας 
και εκποµπών CO2. αλλά και να αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες 
που χαρακτηρίζονται από χαµηλή κατανάλωση ενέργειας και µείωση 
των εκποµπών CO2 καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. 

Ο Προµηθευτής οφείλει να λαµβάνει όλες τις απαραίτητες άδειες και 
να µεριµνά για την εφαρµογή ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης βάσει διεθνών προτύπων όπως το ISO 14001. 

4.2 Φυσικοί Πόροι και ∆ιαχείριση Αποβλήτων 
Ο Προµηθευτής οφείλει να περιορίζει τη χρήση υλικών και πόρων, 
συµπεριλαµβανοµένου και του νερού, κατά την προµήθεια ή παραγωγή 
προϊόντων µε σκοπό τη µείωση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων. 

Ο Προµηθευτής ενθαρρύνεται να εντοπίζει την πηγή προµήθειας των 
ορυκτών από εµπόλεµες ζώνες, να προάγει τη διαφάνεια σε όλο το 
εύρος της εφοδιαστικής του αλυσίδας και να εφαρµόζει µέτρα για τον 
σκοπό αυτό αλλά και να περιορίζει ή να αποφεύγει τη χρήση σπάνιων 
πόρων, όπου είναι εφικτό. Ο Προµηθευτής οφείλει να εντοπίζει, να 
παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τα απόβλητα που παράγονται από 
όλες τις δραστηριότητές του και να µεριµνά για τη µείωσή τους. Η 
διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 

5. Απαγορευµένες Επιχειρηµατικές Πρακτικές 
5.1 Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς 
Ο Προµηθευτής οφείλει να απέχει από κάθε µορφή διαφθοράς ή ενέργει-
ες, οι οποίες θα µπορούσαν ενδεχοµένως να ερµηνευτούν ως τέτοιες. 

Ο Προµηθευτής δεν επιτρέπεται να προσφέρει, να υπόσχεται ή να 
εκχωρεί παράνοµα οφέλη σε εθνικούς ή διεθνείς δηµόσιους λειτουρ-
γούς ή φορείς λήψης αποφάσεων του ιδιωτικού τοµέα προκειµένου να 
επιτύχει προνοµιακή µεταχείριση ή ευνοϊκή απόφαση υπέρ του. Το ίδιο 
ισχύει και όσον αφορά δωρεές, δώρα ή προσκλήσεις σε επαγγελµατι-
κά γεύµατα και εκδηλώσεις. 
Ο Προµηθευτής δεν επιτρέπεται να δέχεται υποσχέσεις ή προσφορές 
ωφεληµάτων, και δεν επιτρέπεται να δέχεται τα προσφερόµενα 
ωφελήµατα εάν δηµιουργείται ή είναι πιθανό να δηµιουργηθεί στους 
παρέχοντες τα ωφελήµατα η εντύπωση ότι θα έχουν δυνατότητα 
επηρεασµού των επαγγελµατικών αποφάσεων. Οµοίως, ο Προµηθευ-
τής δεν επιτρέπεται να ζητά ωφελήµατα. 
Ο Προµηθευτής οφείλει να αποφεύγει συγκρούσεις συµφερόντων που 
µπορεί να οδηγήσουν σε κινδύνους διαφθοράς.  
Εάν ο Προµηθευτής είναι, επίσης, πελάτης του Οµίλου ΟΤΕ, δεν θα 
χαίρει αθέµιτων οφελών και θα διαχωρίζει αυστηρά την προµήθεια 
από την πώληση.  
Ο Προµηθευτής δεσµεύεται, και απαιτεί από τα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου, τα ανώτερα στελέχη, τους εργαζοµένους, τους προµη-
θευτές, τις θυγατρικές, τους Υπεργολάβους και κάθε εκπρόσωπό του 
(εφεξής καλούµενοι οι «Τρίτοι»): 

.  να σέβονται τους κανόνες της Παραγράφου 5.1 µαζί µε τους κανονι-
σµούς που δηλώνονται στην Παράγραφο 1 («Οι Κανόνες»), µε 
κατάλληλα µέσα για την αποτελεσµατική εφαρµογή και τη διατήρηση 
ενός πλαισίου συµµόρφωσης. 

. ότι (i) οι Τρίτοι που συµµετέχουν στην εκτέλεση της Σύµβασης 
συµµορφώνονται µε τους Κανόνες και ότι (ii) κάθε αναγκαίο µέτρο 
που χρησιµοποιείται από Τρίτους για την εκτέλεση της Σύµβασης 
συµµορφώνεται µε τους Κανόνες. 

Για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τους Κανόνες κατά τη 
διάρκεια της Σύµβασης, ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει κατ’ 
απαίτηση και οποτεδήποτε στον Όµιλο ΟΤΕ όλα τα απαιτούµενα 
στοιχεία για την επίτευξη της συµµόρφωσης και θα ενηµερώνει άµεσα 
τον Όµιλο ΟΤΕ, όταν λαµβάνει γνώση ή έχει λόγο να γνωρίζει, για 
οποιαδήποτε αδυναµία συµµόρφωσης του ίδιου ή Τρίτου µε τους 
Κανόνες, καθώς επίσης και για όλα τα διορθωτικά µέτρα που λαµβά-
νονται για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τους Κανόνες. 

Η ουσιαστική µη συµµόρφωση µε τους Κανόνες µπορεί να εγείρει 
δικαίωµα λύσης της Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους της. 

5.2 Ανταγωνισµός 
Ο Προµηθευτής οφείλει να σέβεται τους κανόνες του ελεύθερου και 
δίκαιου ανταγωνισµού σε όλες τις επιχειρηµατικές σχέσεις, και συγκε-
κριµένα δεν θα ενεργεί ενάντια οποιουδήποτε δίκαιου ανταγωνισµού 
και/ή αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας. 

5.3 Χορηγίες 
Όλες οι χορηγίες από την πλευρά του Προµηθευτή πρέπει να είναι 
σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

5.4 ∆ωρεές σε Πολιτικά Κόµµατα 
Ο Προµηθευτής δεν επιτρέπεται να κάνει χρηµατικές δωρεές ή να 
εκχωρεί χρηµατικά οφέλη σε οποιοδήποτε πολιτικό κόµµα, εκτός εάν 
επιτρέπεται εκ του νόµου. 

5.5 Ξέπλυµα Χρήµατος 
Ο Προµηθευτής οφείλει να λαµβάνει όλα τα µέτρα για την αποτροπή 
του ξεπλύµατος χρήµατος εντός της σφαίρας επιρροής του.  

5.6 Ασφάλεια και Προστασία ∆εδοµένων 
Ο Προµηθευτής οφείλει να τηρεί όλους τους ισχύοντες νόµους περί 
προστασίας δεδοµένων και όλες τις συγκεκριµένες απαιτήσεις περί 
προστασίας δεδοµένων και ασφάλειας που συµφωνούνται στη Σύµβαση. 

6. Παρακολούθηση και Έλεγχοι Κοινωνικής,            
Περιβαλλοντικής και Κανονιστικής Συµµόρφωσης 
Για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις Αρχές που περιγράφονται 
στον παρόντα Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών κατά τη διάρκεια 
της Σύµβασης, ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει, κατόπιν αιτήµατος, 
όλα τα απαιτούµενα στοιχεία που τεκµηριώνουν τη συµµόρφωση και 
να ενηµερώνει άµεσα τον Όµιλο ΟΤΕ, όταν λαµβάνει γνώση ή, για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο, γνωρίζει αδυναµία συµµόρφωσης του ίδιου ή 
οποιουδήποτε Υπεργολάβου µε τις Αρχές, καθώς επίσης να ενηµερώ-
νει για όλα τα διορθωτικά µέτρα που λαµβάνονται για τη διασφάλιση 
της συµµόρφωσης µε τις Αρχές. 

Σε περίπτωση τροποποίησης του νοµικού και/ή ρυθµιστικού πλαισίου 
και οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης σχετικής µε παραβίαση των 
Αρχών από οποιονδήποτε εκ των Συµβαλλοµένων, ο Όµιλος ΟΤΕ 
δύναται να εισαγάγει σχετικές τροποποιήσεις, τις οποίες οφείλει να 
τηρεί ο Προµηθευτής.  

Εάν δεν καλύπτονται στη Σύµβαση, ισχύουν τα εξής για τους Ελέγχους 
Κοινωνικής, Περιβαλλοντικής και Κανονιστικής Συµµόρφωσης: Ο 
Όµιλος ΟΤΕ και/ή ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του έχει το 
δικαίωµα να ελέγχει τον Προµηθευτή και τους Υπεργολάβους του, 
προκειµένου να αξιολογεί αποτελεσµατικά την συµµόρφωση του 
Προµηθευτή και των Υπεργολάβων µε τις Αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
Όµιλος ΟΤΕ και/ή ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του έχει το 
δικαίωµα να διενεργεί ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων των 
επιτόπιων επιθεωρήσεων, ερωτηµατολογίων και/ή συνεντεύξεων µε 
επιλεγµένους εργαζόµενους στις εγκαταστάσεις του Προµηθευτή, σε 
εργοτάξια και/ή σε άλλες τοποθεσίες όπου πραγµατοποιούνται εργασί-
ες εκ µέρους του Προµηθευτή. Ο Προµηθευτής αναγνωρίζει ότι ο 
Όµιλος ΟΤΕ έχει το δικαίωµα να ζητήσει και να λάβει περαιτέρω 
πληροφορίες (π.χ. µέσω των εκάστοτε συστηµάτων αξιολόγησης 
Οµίλου ΟΤΕ/ EcoVadis/ E-TASC/ αυτο-αξιολογήσεις), εάν κρίνεται 
απαραίτητο. Κατόπιν αιτήµατος του Οµίλου ΟΤΕ, ο Προµηθευτής θα 
ενηµερώνει τον Όµιλο ΟΤΕ για τα µέτρα που ελήφθησαν για τη 
διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις Αρχές. Σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης µε τις Αρχές, οποιαδήποτε µη συµµόρφωση θα 
γνωστοποιείται στον Όµιλο ΟΤΕ και θα αναπτύσσεται ειδικό σχέδιο 
βελτίωσης που θα πρέπει να υλοποιείται εντός συγκεκριµένου χρονο-
διαγράµµατος.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση αναφορικά µε τις αρχές 
του παρόντος Κώδικα, µπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα 
κανάλια επικοινωνίας: 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση 
OTE A.E.  
Γραφείο Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ, 
Λεωφ. Κηφισίας 99, 15124 Μαρούσι  
ή 
OTE A.E.  
Γραφείο Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ, 
Τ.Θ. 61368, 15104 Μαρούσι 

Τηλ.: +30 2106112345 
Fax: +30 2106116790 
Ε-Mail: tellmecompliance@ote.gr  
Internet:
https://www.cosmote.gr/fixed/el/corporate/company/who-we-a
re/etairikhdiakyvernhsh/kanonistikhsymmorfosi/kataggelies
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1. Συµµόρφωση µε το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο 
Εκτός από τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις που αναφέρονται λεπτοµε-
ρώς στις κατωτέρω Παραγράφους 1 έως 6, ο Προµηθευτής οφείλει να 
συµµορφώνεται µε όλους τους ισχύοντες νόµους, τις ρυθµιστικές 
διατάξεις και τις συµβατικές υποχρεώσεις που συµφωνούνται µεταξύ 
του Οµίλου ΟΤΕ και του Προµηθευτή («οι Συµβαλλόµενοι»). Σε αυτούς, 
συγκαταλέγεται ο Νόµος των ΗΠΑ περί Καταπολέµησης των Πρακτικών 
∆ιαφθοράς στην Αλλοδαπή (US Foreign Corrupt Practices Act / FCPA) 
και ο Νόµος του Ηνωµένου Βασιλείου κατά της ∆ιαφθοράς (UK Bribery 
Act), κατά περίπτωση. Επιπλέον, ο Προµηθευτής θα τηρεί τυχόν διεθνείς 
εµπορικές κυρώσεις (συµπεριλαµβανοµένου του εµπάργκο) στις οποίες 
περιλαµβάνονται οι κυρώσεις που ισχύουν βάσει απόφασης, η οποία 
ψηφίζεται, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο VII του Καταστατικού Χάρτη των 
Ηνωµένων Εθνών, από το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων 
Εθνών, και οι κυρώσεις που δύναται να έχουν επιβληθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι η εφαρµογή του 
Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών συνιστά βασική συµβατική υποχρέ-
ωση δυνάµει της Σύµβασης. Ο Προµηθευτής θα δεσµεύει τους εργολά-
βους και/ή υπεργολάβους του (εφεξής καλούµενοι «Υπεργολάβοι») να 
τηρούν τις Αρχές του Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών στον βαθµό 
που συµµετέχουν στην παροχή παραδοτέων δυνάµει της Σύµβασης. 

2. Βασικές Αρχές 
Ο Προµηθευτής οφείλει να τηρεί τα διεθνώς αναγνωρισµένα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και να αποφεύγει την εµπλοκή του στην παραβίαση ανθρω-
πίνων δικαιωµάτων παντός είδους. Ο Προµηθευτής οφείλει να σέβεται 
την προσωπική αξιοπρέπεια, την ιδιωτικότητα και τα δικαιώµατα κάθε 
ατόµου. Η καταναγκαστική εργασία και η δουλεία σε όλες τις µορφές της 
απαγορεύεται. Επιπλέον, ο Προµηθευτής οφείλει να τηρεί όλα τα πρότυ-

πα που έχουν καθιερωθεί από τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ / 
International Labour Organization - ILO).  

3. Πρακτικές Κοινωνικής Ευθύνης 
3.1 Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι 
και ∆ικαίωµα Συλλογικής ∆ιαπραγµάτευσης 
Ο Προµηθευτής οφείλει να µεριµνά για την εφαρµογή διεθνώς αναγνω-
ρισµένων προτύπων, π.χ. Συµβάσεων της ∆ΟΕ (ILO), χωρίς να παραβιά-
ζει την εθνική νοµοθεσία. Οφείλει να διασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοί του 
και οι αντιπρόσωποί τους συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινά 
απασχολουµένων (µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης), εκφρά-
ζονται ανοιχτά στην εταιρεία τους όσον αφορά ζητήµατα σχετικά µε τις 
συνθήκες εργασίας. 

3.2 Παιδική Εργασία 
Η παιδική εργασία απαγορεύεται αυστηρά. Ο όρος «Παιδική εργασία» 
είναι σύµφωνος µε τον ορισµό του ∆ιεθνούς Προγράµµατος για την 
Εξάλειψη της Παιδικής Εργασίας (International Programme on the 
Elimination of Child Labour - IPEC) της ∆ΟΕ και του Άρθρου 32 της 
Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 
(United Nations Convention on the Rights of the Child - UNCRC). Σε 
περίπτωση περιστατικού παιδικής εργασίας στις εγκαταστάσεις του 
Προµηθευτή, ο Προµηθευτής θα πρέπει να λάβει άµεσα µέτρα επανόρ-
θωσης σύµφωνα µε το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού.  

3.3 ∆ιαφορετικότητα και Μη ∆ιάκριση 
Ο Προµηθευτής οφείλει να απαγορεύει και να καταπολεµά τη δυσµενή 
διάκριση ως προς τη φυλή, το χρώµα, το φύλο, τον σεξουαλικό προσα-
νατολισµό, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε 
άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, 

τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, και να προάγει τη διαφο-
ρετικότητα, την ισότητα ευκαιριών ή την ίση µεταχείριση στην απασχό-
ληση και στην εργασία. Ο Προµηθευτής οφείλει να αντιµετωπίζει 
όλους τους εργαζοµένους µε σεβασµό και να µην χρησιµοποιεί σωµα-
τική τιµωρία, πνευµατικό ή σωµατικό καταναγκασµό, οποιαδήποτε 
µορφή κακοποίησης ή απειλή τέτοιας µεταχείρισης. 

3.4 Αµοιβή 
Ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει αµοιβή όπως ορίζει το εθνικό 
δίκαιο για τον κατώτατο µισθό και να αποφεύγει τις µειώσεις µισθού 
ως πειθαρχικό µέτρο. Σε περίπτωση απουσίας εθνικού δικαίου που 
ορίζει τα ως άνω, η αµοιβή πρέπει να είναι επαρκής για την ικανοποίη-
ση των βασικών αναγκών (ILO C131 - Συνθήκη Καθορισµού 
Ελάχιστου Μισθού / Minimum Wage Fixing Convention). Οι εργαζόµε-
νοι πρέπει να πληρώνονται εγκαίρως. Ο Προµηθευτής δεν θα 
χρησιµοποιεί τη µείωση µισθού ως πειθαρχικό µέτρο. 

3.5 Ωράριο εργασίας 
Το ωράριο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των υπερωριών, θα 
συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες τοπικούς νόµους. Σε περίπτωση 
απουσίας εθνικού νοµικού προτύπου, θα ισχύουν τα πρότυπα της ∆ΟΕ. 
Ο Προµηθευτής οφείλει να σέβεται την ανάγκη κάθε εργαζόµενου για 
ανάπαυση και να διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα 
επαρκούς αδείας µε αποδοχές.  

3.6 Υγεία και Ασφάλεια 
Ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει στους εργαζοµένους του έναν 
ασφαλή και υγιεινό χώρο εργασίας και να εφαρµόζει αποτελεσµατικά 
προγράµµατα, όταν κρίνεται απαραίτητο, για τη βελτίωση του εργασια-
κού περιβάλλοντος. Ο Προµηθευτής οφείλει να καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για τον έλεγχο των κινδύνων και να λαµβάνει τα 
απαραίτητα προληπτικά µέτρα για ατυχήµατα και επαγγελµατικές 
ασθένειες. Ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει επαρκή και τακτική 
εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίζεται η εκπαίδευση των εργαζοµένων 
σε θέµατα υγείας και ασφάλειας. Στην εκπαίδευση θα περιλαµβάνονται 
η παροχή και οι οδηγίες χρήσης κατάλληλου ατοµικού εξοπλισµού 
προστασίας. Ο Προµηθευτής οφείλει να διασφαλίζει ότι, όταν παρέχε-
ται στέγαση, το περιβάλλον θα είναι καθαρό, ασφαλές και θα ικανοποι-
εί τις βασικές ανάγκες των εργαζοµένων και, κατά περίπτωση, των 
οικογενειών τους. Ο Προµηθευτής παροτρύνεται να εφαρµόζει ένα 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας βάσει διεθνών προτύπων 
όπως το OHSAS 18001 ή παρόµοιο. 

4. Υπεύθυνες Περιβαλλοντικές Πρακτικές  
4.1 Προστασία του Περιβάλλοντος 
Ο Προµηθευτής οφείλει να αναπτύξει µία προληπτική προσέγγιση 
έναντι των περιβαλλοντικών προκλήσεων (π.χ. κλιµατική αλλαγή, 
βιοποικιλότητα, κ.λπ.), να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την προώθη-
ση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και να προωθεί την ανάπτυξη 
και διάδοση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.  

Ο Προµηθευτής οφείλει να ενεργεί σύµφωνα µε τα σχετικά εθνικά και 
διεθνώς αναγνωρισµένα περιβαλλοντικά πρότυπα και την ισχύουσα 
νοµοθεσία, και να εφαρµόζει τις αυστηρότερες προδιαγραφές που 
προβλέπονται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις Οδηγίες RoHS και WEEE 
(όπως εξειδικεύονται περαιτέρω στη σχετική Σύµβαση). 

Ο Προµηθευτής οφείλει να ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις από την λειτουργία του και να εφαρµόζει µέτρα που συµβάλλουν 
στην πρόληψη της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Ο Όµιλος ΟΤΕ αναµένει από τον Προµηθευτή την τήρηση των κανόνων 
κυκλικής οικονοµίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊό-
ντος: σύλληψη, ανάπτυξη, παραγωγή, µεταφορά, χρήση και απόρριψη 
και/ή ανακύκλωση. Ο Προµηθευτής οφείλει να ελαχιστοποιεί ή να 
µεριµνά για την αποφυγή αέριων εκποµπών, κατανάλωσης ενέργειας 
και εκποµπών CO2. αλλά και να αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες 
που χαρακτηρίζονται από χαµηλή κατανάλωση ενέργειας και µείωση 
των εκποµπών CO2 καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. 

Ο Προµηθευτής οφείλει να λαµβάνει όλες τις απαραίτητες άδειες και 
να µεριµνά για την εφαρµογή ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης βάσει διεθνών προτύπων όπως το ISO 14001. 

4.2 Φυσικοί Πόροι και ∆ιαχείριση Αποβλήτων 
Ο Προµηθευτής οφείλει να περιορίζει τη χρήση υλικών και πόρων, 
συµπεριλαµβανοµένου και του νερού, κατά την προµήθεια ή παραγωγή 
προϊόντων µε σκοπό τη µείωση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων. 

Ο Προµηθευτής ενθαρρύνεται να εντοπίζει την πηγή προµήθειας των 
ορυκτών από εµπόλεµες ζώνες, να προάγει τη διαφάνεια σε όλο το 
εύρος της εφοδιαστικής του αλυσίδας και να εφαρµόζει µέτρα για τον 
σκοπό αυτό αλλά και να περιορίζει ή να αποφεύγει τη χρήση σπάνιων 
πόρων, όπου είναι εφικτό. Ο Προµηθευτής οφείλει να εντοπίζει, να 
παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τα απόβλητα που παράγονται από 
όλες τις δραστηριότητές του και να µεριµνά για τη µείωσή τους. Η 
διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 

5. Απαγορευµένες Επιχειρηµατικές Πρακτικές 
5.1 Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς 
Ο Προµηθευτής οφείλει να απέχει από κάθε µορφή διαφθοράς ή ενέργει-
ες, οι οποίες θα µπορούσαν ενδεχοµένως να ερµηνευτούν ως τέτοιες. 

Ο Προµηθευτής δεν επιτρέπεται να προσφέρει, να υπόσχεται ή να 
εκχωρεί παράνοµα οφέλη σε εθνικούς ή διεθνείς δηµόσιους λειτουρ-
γούς ή φορείς λήψης αποφάσεων του ιδιωτικού τοµέα προκειµένου να 
επιτύχει προνοµιακή µεταχείριση ή ευνοϊκή απόφαση υπέρ του. Το ίδιο 
ισχύει και όσον αφορά δωρεές, δώρα ή προσκλήσεις σε επαγγελµατι-
κά γεύµατα και εκδηλώσεις. 
Ο Προµηθευτής δεν επιτρέπεται να δέχεται υποσχέσεις ή προσφορές 
ωφεληµάτων, και δεν επιτρέπεται να δέχεται τα προσφερόµενα 
ωφελήµατα εάν δηµιουργείται ή είναι πιθανό να δηµιουργηθεί στους 
παρέχοντες τα ωφελήµατα η εντύπωση ότι θα έχουν δυνατότητα 
επηρεασµού των επαγγελµατικών αποφάσεων. Οµοίως, ο Προµηθευ-
τής δεν επιτρέπεται να ζητά ωφελήµατα. 
Ο Προµηθευτής οφείλει να αποφεύγει συγκρούσεις συµφερόντων που 
µπορεί να οδηγήσουν σε κινδύνους διαφθοράς.  
Εάν ο Προµηθευτής είναι, επίσης, πελάτης του Οµίλου ΟΤΕ, δεν θα 
χαίρει αθέµιτων οφελών και θα διαχωρίζει αυστηρά την προµήθεια 
από την πώληση.  
Ο Προµηθευτής δεσµεύεται, και απαιτεί από τα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου, τα ανώτερα στελέχη, τους εργαζοµένους, τους προµη-
θευτές, τις θυγατρικές, τους Υπεργολάβους και κάθε εκπρόσωπό του 
(εφεξής καλούµενοι οι «Τρίτοι»): 

.  να σέβονται τους κανόνες της Παραγράφου 5.1 µαζί µε τους κανονι-
σµούς που δηλώνονται στην Παράγραφο 1 («Οι Κανόνες»), µε 
κατάλληλα µέσα για την αποτελεσµατική εφαρµογή και τη διατήρηση 
ενός πλαισίου συµµόρφωσης. 

. ότι (i) οι Τρίτοι που συµµετέχουν στην εκτέλεση της Σύµβασης 
συµµορφώνονται µε τους Κανόνες και ότι (ii) κάθε αναγκαίο µέτρο 
που χρησιµοποιείται από Τρίτους για την εκτέλεση της Σύµβασης 
συµµορφώνεται µε τους Κανόνες. 

Για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τους Κανόνες κατά τη 
διάρκεια της Σύµβασης, ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει κατ’ 
απαίτηση και οποτεδήποτε στον Όµιλο ΟΤΕ όλα τα απαιτούµενα 
στοιχεία για την επίτευξη της συµµόρφωσης και θα ενηµερώνει άµεσα 
τον Όµιλο ΟΤΕ, όταν λαµβάνει γνώση ή έχει λόγο να γνωρίζει, για 
οποιαδήποτε αδυναµία συµµόρφωσης του ίδιου ή Τρίτου µε τους 
Κανόνες, καθώς επίσης και για όλα τα διορθωτικά µέτρα που λαµβά-
νονται για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τους Κανόνες. 

Η ουσιαστική µη συµµόρφωση µε τους Κανόνες µπορεί να εγείρει 
δικαίωµα λύσης της Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους της. 

5.2 Ανταγωνισµός 
Ο Προµηθευτής οφείλει να σέβεται τους κανόνες του ελεύθερου και 
δίκαιου ανταγωνισµού σε όλες τις επιχειρηµατικές σχέσεις, και συγκε-
κριµένα δεν θα ενεργεί ενάντια οποιουδήποτε δίκαιου ανταγωνισµού 
και/ή αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας. 

5.3 Χορηγίες 
Όλες οι χορηγίες από την πλευρά του Προµηθευτή πρέπει να είναι 
σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

5.4 ∆ωρεές σε Πολιτικά Κόµµατα 
Ο Προµηθευτής δεν επιτρέπεται να κάνει χρηµατικές δωρεές ή να 
εκχωρεί χρηµατικά οφέλη σε οποιοδήποτε πολιτικό κόµµα, εκτός εάν 
επιτρέπεται εκ του νόµου. 

5.5 Ξέπλυµα Χρήµατος 
Ο Προµηθευτής οφείλει να λαµβάνει όλα τα µέτρα για την αποτροπή 
του ξεπλύµατος χρήµατος εντός της σφαίρας επιρροής του.  

5.6 Ασφάλεια και Προστασία ∆εδοµένων 
Ο Προµηθευτής οφείλει να τηρεί όλους τους ισχύοντες νόµους περί 
προστασίας δεδοµένων και όλες τις συγκεκριµένες απαιτήσεις περί 
προστασίας δεδοµένων και ασφάλειας που συµφωνούνται στη Σύµβαση. 

6. Παρακολούθηση και Έλεγχοι Κοινωνικής,            
Περιβαλλοντικής και Κανονιστικής Συµµόρφωσης 
Για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις Αρχές που περιγράφονται 
στον παρόντα Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών κατά τη διάρκεια 
της Σύµβασης, ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει, κατόπιν αιτήµατος, 
όλα τα απαιτούµενα στοιχεία που τεκµηριώνουν τη συµµόρφωση και 
να ενηµερώνει άµεσα τον Όµιλο ΟΤΕ, όταν λαµβάνει γνώση ή, για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο, γνωρίζει αδυναµία συµµόρφωσης του ίδιου ή 
οποιουδήποτε Υπεργολάβου µε τις Αρχές, καθώς επίσης να ενηµερώ-
νει για όλα τα διορθωτικά µέτρα που λαµβάνονται για τη διασφάλιση 
της συµµόρφωσης µε τις Αρχές. 

Σε περίπτωση τροποποίησης του νοµικού και/ή ρυθµιστικού πλαισίου 
και οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης σχετικής µε παραβίαση των 
Αρχών από οποιονδήποτε εκ των Συµβαλλοµένων, ο Όµιλος ΟΤΕ 
δύναται να εισαγάγει σχετικές τροποποιήσεις, τις οποίες οφείλει να 
τηρεί ο Προµηθευτής.  

Εάν δεν καλύπτονται στη Σύµβαση, ισχύουν τα εξής για τους Ελέγχους 
Κοινωνικής, Περιβαλλοντικής και Κανονιστικής Συµµόρφωσης: Ο 
Όµιλος ΟΤΕ και/ή ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του έχει το 
δικαίωµα να ελέγχει τον Προµηθευτή και τους Υπεργολάβους του, 
προκειµένου να αξιολογεί αποτελεσµατικά την συµµόρφωση του 
Προµηθευτή και των Υπεργολάβων µε τις Αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
Όµιλος ΟΤΕ και/ή ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του έχει το 
δικαίωµα να διενεργεί ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων των 
επιτόπιων επιθεωρήσεων, ερωτηµατολογίων και/ή συνεντεύξεων µε 
επιλεγµένους εργαζόµενους στις εγκαταστάσεις του Προµηθευτή, σε 
εργοτάξια και/ή σε άλλες τοποθεσίες όπου πραγµατοποιούνται εργασί-
ες εκ µέρους του Προµηθευτή. Ο Προµηθευτής αναγνωρίζει ότι ο 
Όµιλος ΟΤΕ έχει το δικαίωµα να ζητήσει και να λάβει περαιτέρω 
πληροφορίες (π.χ. µέσω των εκάστοτε συστηµάτων αξιολόγησης 
Οµίλου ΟΤΕ/ EcoVadis/ E-TASC/ αυτο-αξιολογήσεις), εάν κρίνεται 
απαραίτητο. Κατόπιν αιτήµατος του Οµίλου ΟΤΕ, ο Προµηθευτής θα 
ενηµερώνει τον Όµιλο ΟΤΕ για τα µέτρα που ελήφθησαν για τη 
διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις Αρχές. Σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης µε τις Αρχές, οποιαδήποτε µη συµµόρφωση θα 
γνωστοποιείται στον Όµιλο ΟΤΕ και θα αναπτύσσεται ειδικό σχέδιο 
βελτίωσης που θα πρέπει να υλοποιείται εντός συγκεκριµένου χρονο-
διαγράµµατος.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση αναφορικά µε τις αρχές 
του παρόντος Κώδικα, µπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα 
κανάλια επικοινωνίας: 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση 
OTE A.E.  
Γραφείο Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ, 
Λεωφ. Κηφισίας 99, 15124 Μαρούσι  
ή 
OTE A.E.  
Γραφείο Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ, 
Τ.Θ. 61368, 15104 Μαρούσι 

Τηλ.: +30 2106112345 
Fax: +30 2106116790 
Ε-Mail: tellmecompliance@ote.gr  
Internet: https://www.cosmote.gr/compliance/tell-me-channel
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