
Οι αρχές του Κώδικα προμηθευτή 

Σε ποιον απευθύνεται αυτός ο Κώδικας δεοντολογίας προμηθευτή; 
Η Crown Holdings, Inc., διαμέσου του διεθνούς ομίλου εταιρειών της (“Crown”), 
δεσμεύεται να ενεργεί με ήθος και υπευθυνότητα σε όλες τις πτυχές της 
δραστηριότητάς της. Ο Κώδικας επιχειρηματικής δεοντολογίας της Crown 
(ο “Κώδικας Crown”), ο οποίος ισχύει για τους διευθυντές, τα στελέχη και τους 
υπαλλήλους της Crown και ο οποίος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπό της*, 
διέπει τη συμπεριφορά της ίδιας της εταιρείας. Στο έγγραφο αυτό, η Crown 
δεσμεύεται να τηρεί το γράμμα αλλά και το πνεύμα του νόμου στις χώρες όπου 
δραστηριοποιείται και απαιτεί από όλους τους υπαλλήλους της να επιδιώκουν 
να συμμορφώνονται με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα συμπεριφοράς, ήθους, 
εντιμότητας και αξιοπρέπειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Ο παρόν Κώδικας δεοντολογίας προμηθευτή (“Κώδικας προμηθευτή”), ο οποίος 
πηγάζει από τον Κώδικα της Crown και άλλες σημαντικές δημόσιες αρχές όπως το 
“Παγκόσμιο Σύμφωνο” των Ηνωμένων Εθνών, είναι σχεδιασμένος με σκοπό την 
εναρμόνιση των ηθικών επιδιώξεων και της συμπεριφοράς όλων των προμηθευτών 
της Crown, σε όλο τον κόσμο, με τα πρότυπα τα οποία η Crown εφαρμόζει στο δικό 
της προσωπικό. Η Crown αναμένει από τον κάθε προμηθευτή να συμμορφώνεται 
με τις αρχές που περιγράφονται παρακάτω ή ανάλογες διατάξεις του δικού τους 
κώδικα δεοντολογίας σε όλες τους τις συνδιαλλαγές με την Crown. 

Η βιωσιμότητα είναι θεμελιώδης αξία της Crown. Μια βασική επιδίωξη αυτού του 
Κώδικα προμηθευτή είναι να διασφαλιστεί ότι οι προμηθευτές μας κατανοούν τις 
αξίες βιωσιμότητάς μας και ότι συμμορφώνονται με αυτές. Ενθαρρύνουμε τους 
προμηθευτές μας να εργάζονται διαρκώς με στόχο την υλοποίηση αρχών βιώσιμης 
ανάπτυξης, όπως εκείνες που παρατίθενται σε αυτό τον Κώδικα προμηθευτή, στο 
πλαίσιο της δικής τους δραστηριότητας και στη δική τους αλυσίδα εφοδιασμού. 

*(www. https://www.crowncork.com/investors/corporate-governance/code-business-conduct-and-ethics) 
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Προμηθευτής της Crown είναι οποιοσδήποτε τρίτος με τον οποίο η Crown διαθέτει ενεργή εμπορική σχέση 
για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών και αναφέρεται και σε προμηθευτές πρώτων υλών και μηχανημάτων, 
προμηθευτές άλλων αγαθών και υπηρεσιών, εργολάβους, συμβούλους, μεσολαβητές και πράκτορες. 

Η Crown διατηρεί το δικαίωμα της κατά καιρούς προσθήκης ή τροποποίησης αυτού του Κώδικα 
προμηθευτή. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την τελευταία έκδοση αυτού 
του Κώδικα προμηθευτή, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Crown στη διεύθυνση 
www.crowncork.com/supplier-code-conduct ή η οποία άλλως παρέχεται απευθείας σε αυτούς. 

Όλοι οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις παρακάτω αρχές: 

Συμμόρφωση με το Νόμο 

Οι προμηθευτές θα πρέπει να τηρούν το γράμμα και το πνεύμα όλων των εφαρμοστέων νόμων, κανόνων, 
κανονισμών και διαταγών όλων των κρατικών φορέων, κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότητάς τους. 

Ανθρώπινα δικαιώματα/εργασιακές πρακτικές/υγιεινή και ασφάλεια 

Η Crown ζητά από τους προμηθευτές της να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και να φροντίζουν να μην αποδέχονται παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η Crown 
ζητά από τους προμηθευτές της να τηρούν τις γενικά αποδεκτές εργασιακές πρακτικές και θα δίνουν 
προτεραιότητα στην υγιεινή και ασφάλεια. 

http://www.crowncork.com/investors/corporate-governance/code-business-conduct-and-ethics
http://www.crowncork.com/supplier-code-conduct


Η Crown απαιτεί τα παρακάτω: 

Οι προμηθευτές οφείλουν να μην απασχολούν άτομα με ηλικία κάτω του νόμιμου ορίου ηλικίας απασχόλησης. 

Οι προμηθευτές οφείλουν να μην επιτρέπουν τη χρήση καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, 
τη δουλεία ή τη διακίνηση ανθρώπων στις εγκαταστάσεις τους ή στην αλυσίδα εφοδιασμού τους. 

Οι προμηθευτές οφείλουν να διαθέτουν χώρους εργασίας χωρίς παρενοχλήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
της σεξουαλικής, φραστικής ή φυσικής παρενόχλησης ή επιδεικτικής συμπεριφοράς η οποία συντελεί σε 
προσβλητικό, εχθρικό ή εκφοβιστικό περιβάλλον. 

Οι προμηθευτές οφείλουν να μην κάνουν διακρίσεις έναντι υφιστάμενων ή υποψήφιων εργαζομένων 
με βάση τη φυλή, την εθνικότητα, το χρώμα, την εθνική προέλευση, τις καταβολές, την εθνικότητα, την 
υπηκοότητα, τη θρησκεία, την ηλικία, το φύλο (συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας ή της έκφρασης 
του φύλου), τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία, γενετικές πληροφορίες, ένστολη υπηρεσία, 
αποστρατεία ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό το οποίο προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία 
ή διατάγματα ή κανονισμούς. 

Οι προμηθευτές οφείλουν να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον 
εργασίας σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή (στην περίπτωση απουσίας ισχύουσας νομοθεσίας) 
τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Οι προμηθευτές θα πρέπει να προβαίνουν σε ενέργειες για την 
ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων, των τραυματισμών και των ασθενειών κατά την εξέλιξη των εργασιών. 

Οι προμηθευτές οφείλουν να αναγνωρίζουν το δικαίωμα της συνδικαλιστικής ελευθερίας και των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι προμηθευτές οφείλουν να συμμορφώνονται με το σύνολο της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης εκείνης που αφορά σε αποδοχές, υπερωρίες, διακοπές, απουσίες, ανικανότητα, 
μέγιστες ώρες εργασίας και το από το νόμο δικαίωμα στην εργασία. 

Περιβάλλον 
Η δέσμευση για το περιβάλλον αποτελεί θεμελιώδες συστατικό της επιχειρηματικής φιλοσοφίας της 
Crown. Η Crown αναγνωρίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος αποτελεί 
θετική επιχειρηματική πρακτική η οποία εξοικονομεί πόρους και προστατεύει τους εργαζομένους, 
τους πελάτες, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Κάθε υπεύθυνη επιχείρηση οφείλει να αναλογίζεται τον δυνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
των καθημερινών διαδικασιών λήψης αποφάσεων της επιχείρησης, σε συνδυασμό με ευκαιρίες 
εξοικονόμησης των φυσικών πόρων, ελάττωσης των πρωτογενών υλών, ανακύκλωσης υλικών και 
ελέγχου της ρύπανσης προκειμένου να εξασφαλίζεται καθαρότερος αέρας και νερό και η ελάττωση 
των υλικών που καταλήγουν σε χωματερές. Η Crown απαιτεί από τους προμηθευτές της να διεξάγουν 
τη δραστηριότητά τους σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους για το περιβάλλον και συνιστά 
ιδιαίτερα οι προμηθευτές της να υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές κατά τη διεξαγωγή των εργασιών τους, 
με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου αυτών στο περιβάλλον. 

Επιχειρηματική ακεραιότητα και αντιμετώπιση της διαφθοράς 
Με στόχο την υποστήριξη των αξιών της συμπεριφοράς, του ήθους, της εντιμότητας και της αξιοπρέπειας 
που εφαρμόζει η Crown κατά τη δραστηριότητά της, η Crown απαιτεί από τους προμηθευτές της τα 
παρακάτω: 

Συμμόρφωση με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία/τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού – Οι προμηθευτές 
θα συμμορφώνονται απόλυτα με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία/τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού 
των χωρών όπου δραστηριοποιούνται. Οι προμηθευτές για παράδειγμα, δεν θα προβαίνουν σε 
προσυνεννοημένες προσφορές, σε συμφωνίες καθορισμού τιμών, σε τιμολογιακές διακρίσεις ή οποιαδήποτε 
άλλη αθέμιτη εμπορική πρακτική, κατά παράβαση της ισχύουσας αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας/της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. 

Αντιμετώπιση της δωροδοκίας και της διαφθοράς – Κανένας υπάλληλος της Crown ή τρίτος ο οποίος ενεργεί 
εκ μέρους της Crown δεν επιτρέπεται να προβεί σε πληρωμή ή σε υπόσχεση πληρωμής ή να εγκρίνει πληρωμή 
προς οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό μέρος, σε οποιαδήποτε χώρα, προκειμένου να εξασφαλίσει αθέμιτο 
όφελος για την Crown. Επίσης δεν επιτρέπεται να αποδέχονται ή να επιδιώκουν τέτοιου είδους αμοιβές. 
Οι προμηθευτές δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε ανεπίτρεπτες αμοιβές, προσφορές ή παρέλκυση 
προς το προσωπικό της Crown. Εύλογα μη εγχρήματα δώρα με συμβολική ή ονομαστική (χαμηλή) αξία, 
καθώς και συνήθη γεύματα και ψυχαγωγία για σύννομους επιχειρηματικούς σκοπούς είναι αποδεκτά, με 
την προϋπόθεση ότι δεν προορίζονται και δεν μπορούν να εκλαμβάνονται ως δωροδοκία ή άλλη μορφή 
αμοιβής προς τον αποδέκτη της Crown. Η παροχή οποιουδήποτε χρηματικού δώρου προς οποιοδήποτε 
μέλος του προσωπικού της Crown (συμπεριλαμβανομένων εγχρήματων προϊόντων όπως δωροκάρτες, 
μετοχές ή ομόλογα) ή οποιουδήποτε προσωπικού δανείου, απαγορεύεται αυστηρά ανεξαρτήτως αξίας. 

Συγκρούσεις συμφερόντων – Το προσωπικό της Crown οφείλει να ενεργεί πάντα προς το καλύτερο 
συμφέρον της Crown και να αποφεύγει προσωπικές, επιχειρηματικές ή άλλες συγκρούσεις συμφερόντων. 
Η Crown ζητά από τους προμηθευτές της να υποστηρίξουν αυτή την απαίτηση αναφέροντας αμέσως στην 
Crown οποιαδήποτε υπαρκτή ή ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων η οποία ενδέχεται να ανακύψει στη 
μεταξύ μας σχέση. 



Συνεχής βελτίωση 

Εμπιστευτικότητα – Οι προμηθευτές οι οποίοι λαμβάνουν πληροφορίες από την Crown ή εκ μέρους 
αυτής με όρους εμπιστευτικότητας, οφείλουν να τηρούν την εν λόγω εμπιστευτικότητα και να 
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες μόνο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους προς την Crown. 

Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας – Οι προμηθευτές οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας της Crown και άλλων και να εκπληρώνουν τις νομικές και συμβατικές 
υποχρεώσεις τους προς την Crown, όσον αφορά την προστασία του συνόλου της πνευματικής 
ιδιοκτησίας η οποία τους παρέχεται από την Crown ή εκ μέρους αυτής. 

Διεθνές εμπόριο – Οι προμηθευτές οφείλουν να συνδράμουν την Crown μέσω της συμμόρφωσης με το 
σύνολο του εμπορικού δικαίου το οποίο ισχύει για την Crown, κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους. 
Το εν λόγω εμπορικό δίκαιο περιλαμβάνει τους νόμους κατά του εμπορικού αποκλεισμού των ΗΠΑ καθώς 
και τη νομοθεσία περί εμπορικών κυρώσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ, τη νομοθεσία ελέγχου των εξαγωγών, 
τη νομοθεσία περί εισαγωγών και τη νομοθεσία περί της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού. 

Προστασία δεδομένων – Οι προμηθευτές οφείλουν να σέβονται το δικαίωμα του ιδιωτικού απορρήτου 
και να συμμορφώνονται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία και την 
ασφάλεια των δεδομένων. 

Εντοπισμός προέλευσης – Οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα γνωστοποίησης δυνητικών 
πηγών πρωτογενούς προέλευσης σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Crown. 
Εάν ζητηθεί από την Crown, οι προμηθευτές θα παράσχουν στοιχεία διερεύνησης της αλυσίδας εφοδιασμού 
μέχρι τα σημεία προέλευσης αυτής. Αυτή η υποχρέωση ισχύει, για παράδειγμα, για ορυκτά από εμπόλεμες 
ζώνες τα οποία καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία των ΗΠΑ. Η Crown ζητά από τους προμηθευτές 
να ενημερώνουν την Crown για το κατά πόσον τα προϊόντα τους περιέχουν ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες, 
όπως προσδιορίζονται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ. 

Οικονομικοί έλεγχοι – Οι προμηθευτές οφείλουν να εφαρμόζουν ισχυρούς οικονομικούς ελέγχους και να 
τηρούν πλήρη και ακριβή αρχεία όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών στις οποίες 
εμπλέκεται η Crown, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές και νόμους διατήρησης δεδομένων. Απαγορεύεται 
αυστηρά η συμμετοχή στη νομιμοποίηση χρήματος από παράνομες δραστηριότητες ή η χρηματοδότηση 
τρομοκρατών ή εγκληματικών δραστηριοτήτων. 

Η αναζήτηση της αριστείας και η προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης είναι σημαντική πτυχή του τρόπου 
που διεξάγει τις δραστηριότητές της η Crown. Η Crown ενθαρρύνει και συνιστά στους προμηθευτές να: 

Προβαίνουν στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών της με στόχο τη βελτίωση 
της ποιότητας, την ελάττωση του κόστους και τον περιορισμό του αντίκτυπου των προϊόντων της στο 
περιβάλλον. 

Τηρούν ακριβή αρχεία της αλυσίδας εφοδιασμού. 

Προσδιορίζουν, θέτουν στόχους και υλοποιούν προγράμματα δράσης για τον περιορισμό του 
αντίκτυπου για το περιβάλλον στους τομείς του νερού, των λυμάτων, της ενέργειας, των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, των απορριμμάτων, της επιβάρυνσης των χωματερών και της συσκευασίας. 

Προσπαθούν για την ελάττωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, να δεσμεύονται για τη 
διαρκή βελτίωσή τους σε ζητήματα βιωσιμότητας και να υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος βιωσιμότητας της Crown. 

Προμηθεύονται πρώτες ύλες από βιώσιμες πηγές, όπου κάτι τέτοιο συνάδει με τις ανάγκες των 
διεργασιών παραγωγής της Crown. 



Υπευθυνότητα και συμμόρφωση 

Η Crown συνιστά οι προμηθευτές της να υλοποιούν κατάλληλες πολιτικές, συστήματα διαχείρισης, 
διαδικασίες και στελέχωση με στόχο την κάλυψη των προσδοκιών του παρόντος Κώδικα προμηθευτή. 
Η Crown ζητά από τους προμηθευτές της να ενημερώνουν με ουσιαστικό τρόπο το προσωπικό τους, σχετικά 
με τα πρότυπα τα οποία οφείλει να τηρεί ο προμηθευτής, καθώς και τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς 
και μέσα προστασίας. 

Η Crown διατηρεί το δικαίωμα να ζητά αποδεικτικά συμμόρφωσης με τον παρόντα Κώδικα προμηθευτή 
(ή την ισοδύναμη διάταξη του κανονισμού δεοντολογίας του εκάστοτε προμηθευτή), τα οποία 
η Crown μπορεί να απαιτήσει στη μορφή πιστοποίησης συμμόρφωσης, ελέγχου των δικαιολογητικών 
εγγράφων του προμηθευτή και αρχείων ή άλλων στοιχείων, σε κατάλληλη προς αξιολόγηση μορφή. 
Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται ο προμηθευτής, η Crown διατηρεί το δικαίωμα επιθεώρησης 
της μη συμμόρφωσης με τον προμηθευτή και να απαιτήσει από τον προμηθευτή να προχωρήσει σε 
επανορθωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση. 

Κανένα μέρος αυτού του Κώδικα προμηθευτή δεν νοείται ότι αντικαθιστά οποιαδήποτε ειδικότερη 
διάταξη της οποιασδήποτε συγκεκριμένης σύμβασης και στο βαθμό που υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα 
στον παρόντα Κώδικα προμηθευτή και οποιαδήποτε άλλη διάταξη της οποιασδήποτε συγκεκριμένης 
σύμβασης, η διάταξη της σύμβασης θα υπερισχύει. 
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