Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών
Ο Όμιλος Air Liquide τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα κατά την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας
και δεσμεύεται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα καθώς και την προστασία του
περιβάλλοντος. Είναι συμβαλλόμενο μέρος του Παγκοσμίου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, του οποίου οι
10 θεμελιώδεις αρχές καλύπτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα διεθνή εργασιακά πρότυπα, την προστασία του
περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Έχει επίσης υπογράψει τον Χάρτη της παγκόσμιας
πρωτοβουλίας Responsible Care υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Συμβουλίου Χημικών Ενώσεων, του οποίου
οι υπογράφοντες αναλαμβάνουν τη δέσμευση για τη βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας της χημικής
βιομηχανίας όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με αυτές τις δεσμεύσεις και τις αρχές δράσης που τις διέπουν, η Air Liquide αναμένει ότι ο κάθε ένας
από τους προμηθευτές της, οι μητρικές τους εταιρείες, οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι
υπάλληλοι, προσωρινοί ή όχι, οι προμηθευτές και οι δικοί τους προμηθευτές και υπεργολάβοι, όσο και
οποιοσδήποτε έχει επαγγελματική σχέση με εταιρεία του Ομίλου Air Liquide (εφεξής “Προμηθευτές”),
συμμορφώνεται με τις αρχές που περιγράφονται στον παρόντα “Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών”.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
Οι Προμηθευτές της Air Liquide υποχρεούνται να τηρούν ανεξαιρέτως όλους τους ισχύοντες νόμους,
κανονισμούς και διεθνείς συμβάσεις που αφορούν ειδικότερα:
- Τα ανθρώπινα, τα κοινωνικά και τα εργασιακά δικαιώματα·
- Τον σεβασμό για το περιβάλλον·
- Δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς,
της προστασίας του δικαίου του ανταγωνισμού και της συμμόρφωση με τα διεθνή εμπορικά πρότυπα·
- Την προστασία των περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών και των
δεδομένων.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τις αρχές του Παγκοσμίου Συμφώνου, την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και τις δικές της αρχές δεοντολογίας, η Air Liquide αναμένει από
τους Προμηθευτές της:
● να στηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυχθέντων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
● να βεβαιώνονται ότι δεν συνεργούν σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
● να σέβονται την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος της
συλλογικής διαπραγμάτευσης·
● να συμβάλλουν στην εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της ακούσιας εργασίας στις φυλακές·
● να συμβάλλουν στην αποτελεσματική κατάργηση της παιδικής εργασίας· Το κατώτατο όριο ηλικίας για
την έναρξη της απασχόλησης ή η ελάχιστη ηλικία για την ανάληψη εργασίας δεν μπορεί να είναι
χαμηλότερα από το όριο ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία (συνήθως μετά τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας)·
● να συμβάλλουν στην εξάλειψη των διακρίσεων σε θέματα εργασίας και απασχόλησης·
● να εγγυηθούν ότι όλοι οι υπάλληλοί τους είναι σε θέση να εργαστούν σε ένα περιβάλλον όπου είναι
απαλλαγμένοι από τον κίνδυνο της παρενόχλησης, σε οποιαδήποτε μορφή.
Υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας: Θεωρώντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε ένα
ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς τον κίνδυνο παραβίασης της προσωπικής τους ακεραιότητας, οι
Προμηθευτές της Air Liquide συμφωνούν να εφαρμόζουν νόμους και κανονισμούς που αποσκοπούν στην
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των υπαλλήλων τους και να μεριμνούν για την ασφάλεια του
προσωπικού της Air Liquide στις εγκαταστάσεις τους.
Οι Προμηθευτές καλούνται να θεσπίσουν και να διατηρήσουν μια πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια στην
εργασία ή, όταν απαιτείται, ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας. Ο κάθε Προμηθευτής, επίσης, καλείται να
παρακολουθεί τον αριθμό των ατυχημάτων και των χαμένων εργατοωρών και να εφαρμόζει όλα τα μέτρα που
αποσκοπούν στη μείωσή τους.
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στο πλαίσιο της Συμφωνίας COP21, η Air Liquide επιδιώκει να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου
κόσμου, που να σέβεται το περιβάλλον και που να διατηρεί παράλληλα τους φυσικούς πόρους.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Air Liquide αναμένει από τους Προμηθευτές της να συμβάλλουν στις
προσπάθειες και τις δεσμεύσεις της, μέσω της συμμόρφωσης τους με τους ισχύοντες κανονισμούς για την
προστασία του περιβάλλοντος και μέσω του προσδιορισμού των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων.
Συμπερασματικά, οι Προμηθευτές της Air Liquide καλούνται να διατηρήσουν τους φυσικούς πόρους και την
βιοποικιλότητα μέσω της διάρθρωσης των δραστηριοτήτων και της αλυσίδας εφοδιασμού τους κατά τέτοιον
τρόπο ώστε να αποφεύγουν ή να μειώνουν στο ελάχιστο τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (εκπομπές
ρύπων και αερίων θερμοκηπίου, απόβλητα...) και προσπαθώντας να βελτιώνουν συνεχώς τα προϊόντα, τις
διαδικασίες και τις υπηρεσίες τους, με στόχο να τις κάνουν πιο φιλικές για το περιβάλλον.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων: Οι υπάλληλοι των εταιρειών του Ομίλου Air Liquide καλούνται να
αποφεύγουν κάθε κατάσταση που περιλαμβάνει σύγκρουση ανάμεσα στα προσωπικά τους συμφέροντα και στα
συμφέροντα της Air Liquide. Η ταυτόχρονη εργασία για έναν πελάτη, προμηθευτή ή ανταγωνιστή μπορεί να
συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων για έναν υπάλληλο, εφόσον θα μπορούσε να έχει σημαντικά
συμφέροντα, άμεσα ή έμμεσα, σε αυτές τις εταιρείες. Η Air Liquide αναμένει από τους Προμηθευτές της να
τηρούν αυστηρά αυτές τις αρχές κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους με τους υπαλλήλους της.
Πρόληψη της διαφθοράς: Οι εργαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου Air Liquide απαγορεύεται να διανέμουν,
να εκχωρούν ή να χορηγούν αδικαιολόγητα πλεονεκτήματα σε οποιαδήποτε μορφή, (συμπεριλαμβανομένων
χρηματικών ποσών και αντικειμένων αξίας), άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, σε ιδιώτη, υπάλληλο ή
εκπρόσωπο κυβερνητικού φορέα ή οργάνου σε οποιαδήποτε χώρα, με σκοπό να αποκτήσουν ευνοϊκή
μεταχείριση, πλεονέκτημα κατά την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή να επηρεάσουν την έκβαση μιας
διαπραγμάτευσης με εμπλεκόμενη μια εταιρεία του Ομίλου Air Liquide.
Επιπροσθέτως, κανένας υπάλληλος Εταιρείας του Ομίλου Air Liquide δεν επιτρέπεται να προσφέρει ή να δεχθεί
καμία μορφή πληρωμής ή άλλο είδος αμοιβής σε ή από Προμηθευτή. Μόνο τα δώρα, οι προσκλήσεις ή τα
οφέλη που παρέχονται ή λαμβάνονται από έναν Προμηθευτή του οποίου ο μόνος στόχος είναι να ενισχύσει την
εικόνα της εταιρείας και να διατηρήσει καλές επιχειρηματικές σχέσεις μπορούν να γίνονται αποδεκτά. Η αξία
τους θα πρέπει να είναι ονομαστική και σύμφωνη με τις συνήθεις επιχειρηματικές πρακτικές και δεν θα πρέπει
να παραβιάζει τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας.
Οι Προμηθευτές των εταιρειών του Ομίλου Air Liquide θα πρέπει τόσο να συμμορφώνονται οι ίδιοι με τις αρχές
αυτές όσο και να καλούν τους δικούς τους προμηθευτές και υπεργολάβους να κάνουν το ίδιο. Καλούνται να
εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης με στόχο την ανίχνευση και την πρόληψη της διαφθοράς, το οποίο
να περιλαμβάνει εσωτερικούς κανόνες που απαγορεύουν και προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων σε πρακτικές
διαφθοράς, θεσπίζοντας εκστρατείες ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, αξιολόγηση τρίτων και κατάλληλα
συστήματα ελέγχου.
Συμμόρφωση με τα Διεθνή Εμπορικά Πρότυπα: Η Air Liquide αναμένει από τους Προμηθευτές της να
συμμορφώνονται με τα ισχύοντα διεθνή εμπορικά πρότυπα τα οποία περιλαμβάνουν τον έλεγχο των εξαγωγών,
τον εμπορικό αποκλεισμό και τις κυρώσεις και να γνωστοποιούν κάθε περιορισμό που μπορεί να επιβάλλεται
στην εξαγωγή ή την επανεξαγωγή των προμηθειών των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Η Air Liquide απαιτεί
από τους Προμηθευτές της να εντοπίζουν κάθε τμήμα παράδοσης ή υπηρεσίας που υπόκειται σε εξαγωγικούς
κανονισμούς κατά την υπογραφή σύμβασης ή τη λήψη παραγγελίας προκειμένου να ορίζει τροποποιήσεις σε
τέτοιου είδους πληροφορίες σε περίπτωση αλλαγής του κανονισμού περί εξαγωγών ή της ταξινόμησης, και να
παρέχουν στην Air Liquide όλες τις πληροφορίες που αφορούν τέτοιους ισχύοντες κανονισμούς εξαγωγών.
Οι Προμηθευτές καλούνται να εντοπίζουν την πηγή και να καταγράφουν την αλυσίδα επιτήρησης, στον βαθμό
που αυτό είναι δυνατό, ορισμένων ορυκτών όπως το ταντάλιο, ο κασσίτερος, το βολφράμιο και ο χρυσός, τα
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οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων που παρέχονται στην Air Liquide. Τα εν λόγω μέτρα
ελέγχου τίθενται στη διάθεση της Air Liquide κατόπιν αιτήματος.
Συμμόρφωση προς το Δίκαιο του Ανταγωνισμού: Η Air Liquide απαιτεί από όλους τους Προμηθευτές της να
τηρούν απαρέγκλιτα τους νόμους του εμπορικού δικαίου / δικαίου του ανταγωνισμού στις χώρες στις οποίες
εφαρμόζονται. Κατά γενικό κανόνα, αυτοί οι νόμοι απαγορεύουν συμφωνίες ή συνεννοήσειςπου θα μπορούσαν
να περιορίσουν ή να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό ή το εμπόριο.
Ειδικότερα, απαγορεύουν τις συμφωνίες περί καθορισμού τιμών, την χειραγώγηση διαγωνισμών/ διαδικασίας
υποβολής προσφορών, την αθέμιτη σύμπραξη σε ό,τι έχει σχέση με τις αγορές, τα εδάφη ή τους πελάτες μεταξύ
ανταγωνιστών, όπως και το μποϊκοτάζ ή την άνιση μεταχείριση ορισμένων πελατών ή προμηθευτών χωρίς
βάσιμη αιτία. Επιπλέον, η αποκάλυψη και η ανταλλαγή ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών που αφορούν
ανταγωνιστές, πελάτες ή προμηθευτές απαγορεύεται.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Η Air Liquide απαιτεί από τον κάθε έναν από τους προμηθευτές της
να τηρεί όλες τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις και τις διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν σχετικά με την
πνευματική ιδιοκτησία και να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Air Liquide ή τρίτων μερών.
Χρήση της ονομασίας ή του εμπορικού σήματος της Air Liquide: Οι προμηθευτές δεν πρέπει να
δημοσιοποιούν την συνεργασία τους με την Air Liquide ή να χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα AIR LIQUIDE ή
άλλα εμπορικά σήματα των οποίων η κυριότητα ανήκει στην Air Liquide, χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της Air Liquide. Στην περίπτωση που δοθεί η συγκατάθεση, οι Προμηθευτές θα πρέπει να
συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές.
Προστασία Πληροφοριών και Δεδομένων Η Air Liquide απαιτεί από τους Προμηθευτές της να τηρούν το
απόρρητο των μη δημοσίων πληροφοριών/δεδομένων που χρησιμοποιούνται, το οποίο περιλαμβάνει, χωρίς
περιορισμούς, την συμμόρφωση με τις ισχύουσες συμφωνίες περί μη δημοσιοποίησης, να προστατεύουν
σωστά και να μην αποκαλύπτουν οποιαδήποτε δεδομένα στρατηγικής, οικονομικά, τεχνικά ή εμπορικά
δεδομένα ή έγγραφα τα οποία διαβιβάζει η Air Liquide και που δεν είναι δημοσιοποιήσιμα. Ειδικότερα, οι
Προμηθευτές της Air Liquide δεσμεύονται να προστατεύουν τις πληροφορίες που αφορούν την Air Liquide με
ένα επίπεδο ασφαλείας αναλογικό με την αξία των πληροφοριακών αυτών στοιχείων για την Air Liquide.
Ομοίως, οποιεσδήποτε ονομαστικές, επαγγελματικές ή ιδιωτικές πληροφορίες που αφορούν ιδιώτες, θα πρέπει
να προστατεύονται με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την αποτροπή αλλοίωσης ή αποκάλυψης και
σύμφωνα με τους τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας ισχύει και για τις
πληροφορίες που παρέχονται εμπιστευτικά από τους εταίρους και τους πελάτες της Air Liquide. Σε περίπτωση
συμβάντος που μπορεί να έχει επιπτώσεις για τα δεδομένα της Air Liquide, των συνεργατών ή των πελατών της
σε ό,τι αφορά την εμπιστευτικότητα και/ή την ακεραιότητα, ο Προμηθευτής θα πρέπει να ενημερώσει την Air
Liquide αμέσως και χωρίς καθυστέρηση. Οι υποχρεώσεις αυτές παραμένουν σε ισχύ ακόμη και στην περίπτωση
που οι επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ του Προμηθευτή και της Air Liquide διακόπτονται.
Προστασία των περιουσιακών στοιχείων και των πόρων: Οι προμηθευτές της Air Liquide είναι υπεύθυνοι
για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων που τους παρέχονται από την Air Liquide, όπως είναι οι
εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία και πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
για επαγγελματικούς σκοπούς και εντός του πλαισίου που καθορίζεται από την Air Liquide. Δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Air Liquide. Εναπόκειται στον
κάθε Προμηθευτή να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους της Air Liquide ενάντια σε
οποιαδήποτε τυχόν αλλοίωση, υποκλοπή, απώλεια ή κατάχρηση.

Μάρτιος 2018

1/3

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AIR LIQUIDE
Προς άρση πάσης αμφιβολίας, απαιτείται οι Προμηθευτές να καλούν τους δικούς τους προμηθευτές και
υπεργολάβους να συμμορφώνονται με τις αρχές και τις έννοιες του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της Air
Liquide.
Η Air Liquide διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει με κάθε κατά τη κρίσή της πρόσφορο μέσο, κάθε Προμηθευτή την
τήρηση των κανόνων που ορίζονται στον παρόντα κώδικα δεοντολογίας : ερωτηματολόγιο ή έλεγχο από την Air
Liquide ή από τρίτο μέρος. Η Air Liquide αναμένει από τους Προμηθευτές της να παρέχουν πλήρεις και ακριβείς
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στα δεδομένα τεκμηρίωσής τους και κυρίως στα σχετικά
δεδομένα οικονομικής τεκμηρίωσης.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός Προμηθευτή με οποιονδήποτε από τους όρους αυτού του Κώδικα
Δεοντολογίας, και ιδίωςόσον αφορά τις υποχρεώσεις του που σχετίζονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς,
η Air Liquide επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διακόψει κατά τη διακριτική της ευχέρεια οποιαδήποτε
επιχειρηματική σχέση με τον εν λόγω Προμηθευτή.
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