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Ο ΚΏΔΙΚΑΣ ΤΏΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ ΜΑΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΙ, ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ, ΜΑΖΙ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ



Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι βασικός για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά 
μας και θέτει τα πρότυπα της υπεύθυνης συμπεριφοράς που αναμένουμε από 
όλους σε κάθε τμήμα της Imperial Brands. 

Η επιτυχία μας εξαρτάται από τη θέσπιση ανοικτών, έντιμων και δίκαιων 
εταιρικών συνεργασιών με αξιόπιστους προμηθευτές. Αναμένουμε από τους 
προμηθευτές μας να ασκούν τις δραστηριότητές τους κατά τρόπο ηθικό 
και υπεύθυνο και να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους 
και κανονισμούς. Ο Κώδικας Προμηθευτών, που βασίζεται στον Κώδικα 

Δεοντολογίας της εταιρείας μας, καθορίζει τη συμπεριφορά που αναμένουμε 
να επιδεικνύουν οι προμηθευτές μας.

Επιλέγουμε και συναλλασσόμαστε με προμηθευτές που μπορούν να 
αποδείξουν ότι λειτουργούν κατά τρόπο συνεπή με τα πρότυπα και τον Κώδικα 
Δεοντολογίας της εταιρείας μας. Αναμένουμε επίσης από τους προμηθευτές 
μας να διασφαλίζουν ότι και οι δικοί τους συνεργάτες πληρούν παρόμοια 
πρότυπα.

Ο ΚΏΔΙΚΑΣ ΤΏΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ 
ΜΑΣ
ΣΤΗΝ IMPERIAL BRANDS ΓΝΏΡΙΖΟΥΜΕ 
ΟΤΙ ΤΟ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΦΗΜΗΣ ΜΑΣ 
ΏΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ 
ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ 
ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ. ΤΟ ΟΤΙ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ 
ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ 
ΕΧΕΙ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ 
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

New thinking, new actions, exceed 
what’s possible

Listen, share,  
make connections

See it, seize it, make it happen

Thrive on challenge,  
make it fun

My contribution counts, think free,  
speak free, act with integrity

Everything is possible,  
together we win

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ
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ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 
ΤΏΝ ΑΝΘΡΏΠΏΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΏΝ ΠΟΥ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ.

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ 
ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΝΑ:
 • Διασφαλίζουν ότι τα άτομα εργάζονται δίκαια, με ασφάλεια 

και τουλάχιστον σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα εργασίας
 • Σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων σε όλες τις 

δραστηριότητές τους
 • Διατηρούν ένα χώρο εργασίας που είναι δίκαιος, 

χαρακτηρίζεται από σεβασμό και είναι απαλλαγμένος 
από οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης, διακρίσεων ή 
οποιασδήποτε άλλης υποτιμητικής συμπεριφοράς

 • Βεβαιώνονται ότι η απασχόληση επιλέγεται ελεύθερα και ότι δεν 
υπάρχει δουλεία, ειλωτεία ή αναγκαστική εργασία

 • Μην απασχολούν κανένα άτομο κάτω των 15 ετών ή μικρότερο από 
την τοπική ελάχιστη ηλικία απασχόλησης ή την υποχρεωτική σχολική 
ηλικία, όποια από τις δύο είναι μεγαλύτερη

ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 • Καθοδηγούμαστε από τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
στηρίζουμε τις βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO)

 • Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις δραστηριότητές μας, όπως είναι η μη χρήση παιδικής ή αναγκαστικής 
εργασίας και η ελευθερία του συνδικαλιστικού δικαιώματος, και αναμένουμε από τους επιχειρηματικούς μας εταίρους να 
κάνουν το ίδιο.

ΠΡΟΏΘΗΣΗ 
ΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ 
ΚΑΙ ΥΓΙΟΥΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΥΓΙΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΏΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ, ΤΟΥΣ 
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, 
ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΣΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΜΑΣ.

 • Οι προμηθευτές πρέπει να παρέχουν ένα χώρο εργασίας που 
προωθεί μια θετική κουλτούρα υγείας και ασφάλειας και να 
ελέγχουν μη αποδεκτές ή δυνητικά επικίνδυνες συμπεριφορές

 • Οι προμηθευτές πρέπει να ακολουθούν όλα τα πρότυπα υγείας 
και ασφάλειας που ισχύουν για κάθε χώρα.

 • Μην απασχολούν κανένα άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών για να 
αναλαμβάνει καθήκοντα που είναι επικίνδυνα

 • Σέβονται το δικαίωμα των εργαζομένων να εντάσσονται ή να 
σχηματίζουν συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιλογής τους και να 
διαπραγματεύονται συλλογικά

 • Διασφαλίζουν ότι οι ώρες εργασίας και οι αμοιβές συμμορφώνονται 
με τους εθνικούς νόμους και τα συγκριτικά πρότυπα του κλάδου, 
όποιο από τα δύο προσφέρει μεγαλύτερη προστασία.

ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΙ, ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ 
ΜΑΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΔΟΥΝ, ΔΙΑΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΏΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΙΔΙΏΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΏΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΏΝ, ΤΏΝ ΚΑΤΑΝΑΛΏΤΏΝ, ΤΏΝ ΠΕΛΑΤΏΝ ΚΑΙ ΤΏΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ ΜΑΣ.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΏΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ 

• Οι προμηθευτές πρέπει να προστατεύουν τα 
εμπιστευτικά και προσωπικά στοιχεία της 
Imperial Brands και να πληρούν τις απαιτήσεις 
των ισχυόντων νόμων και κανονισμών σχετικά 
με την προστασία δεδομένων

• Οι προμηθευτές πρέπει να μας ενημερώνουν 
αμέσως σχετικά με οποιαδήποτε εικαζόμενη 
ή πραγματική παραβίαση δεδομένων ή εάν οι 
πληροφορίες μας δόθηκαν σε οποιοδήποτε τρίτο 
μέρος χωρίς προηγούμενη άδεια

• Οι προμηθευτές πρέπει να έχουν υπογράψει 
μαζί μας μια συμφωνία μη γνωστοποίησης ή μια 
συμφωνία εμπιστευτικότητας για την προστασία 
των εμπιστευτικών πληροφοριών

• Οι προμηθευτές που επεξεργάζονται τις 
προσωπικές πληροφορίες των εργαζομένων, των 
καταναλωτών, των πελατών ή των προμηθευτών 
μας αναμένεται να συνάψουν μαζί μας μια 
συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων.

ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΏΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΏΝ 
ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΚΑΘΏΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΑΛΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ ΜΕ 
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

• Οι προμηθευτές πρέπει να μας ενημερώνουν 
για τυχόν πραγματικές ή ενδεχόμενες 
συγκρούσεις συμφερόντων, αμέσως μόλις 
γίνουν γνωστές

• Οι προμηθευτές πρέπει να μας ενημερώνουν 
εάν γνωρίζουν ότι οποιοδήποτε πρόσωπο 
της Imperial έχει σύγκρουση συμφερόντων 
στις συναλλαγές με τον προμηθευτή 
(για παράδειγμα, εάν ένα πρόσωπο της 
Imperial έχει οικονομικό συμφέρον με 
τον προμηθευτή ή έχει επιχειρηματικές 
συνδέσεις με τον προμηθευτή).

ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΙ, ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
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ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΙ, ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
ΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΟΥΜΕ 
ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΏΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΜΑΣ.

• Δεσμευόμαστε να διαθέτουμε υπεύθυνα και να μην 
διαφημίζουμε ή να εμπορευόμαστε τα προϊόντα 
καπνού μας σε άτομα κάτω των 18 ετών ή σε μη 
καπνιστές  

• Οι προμηθευτές πρέπει να εφαρμόζουν τα Πρότυπα 
Μάρκετινγκ της εταιρείας μας σε διαφημιστικά 
/ προωθητικά υλικά και δραστηριότητες προς 
τους καταναλωτές, τα οποία δημιουργούν για 
τα προϊόντα της Imperial Brands. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, τα Πρότυπα Μάρκετινγκ υπερισχύουν, 
εκτός εάν το τοπικό δίκαιο απαιτεί υψηλότερα 
πρότυπα.

ΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΏΝΙΣΜΟΣ 
ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΚΑΙ ΘΕΜΙΤΟ ΑΝΤΑΓΏΝΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟΥ 
ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΏΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΏΛΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΏΤΟΣ 
ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΜΑΣ.

• Οι προμηθευτές πρέπει να κατανοούν τους νόμους 
περί ανταγωνισμού που ισχύουν για κάθε αγορά στην 
οποία δραστηριοποιούνται και να συμμορφώνονται με 
αυτές

• Οι προμηθευτές πρέπει να συνεργάζονται με τους 
ανταγωνιστές μας μόνο όταν κάτι τέτοιο δεν 
δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων και όπου έχουν 
ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των 
εμπιστευτικών πληροφοριών της Imperial Brands

• Οι προμηθευτές δεν πρέπει να συζητούν ευαίσθητα 
εμπορικά ζητήματα, όπως το κόστος των εισροών μας, 
την τιμολόγησή μας, τους εμπορικούς όρους μας και 
τα λανσαρίσματα των νέων προϊόντων μας με τους 
ανταγωνιστές.

• Οι προμηθευτές δεν πρέπει να ενεργούν ως 
διαμεσολαβητές μεταξύ της εταιρείας μας και των 
ανταγωνιστών μας, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινοποίησης σε εμάς των εμπορικών μυστικών 
των ανταγωνιστών μας ή άλλων εμπιστευτικών 
πληροφοριών.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΑΝΤΙΤΙΘΕΜΕΘΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ 
ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΡΧΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΏΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΏΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗ 
ΝΟΜΙΜΗ ΑΓΟΡΑ.

• Οι προμηθευτές πρέπει να λειτουργούν 
με εντιμότητα και ακεραιότητα και να 
δεσμεύονται στην τήρηση της Πολιτικής 
συμμόρφωσης παροχής προϊόντων

• Οι προμηθευτές πρέπει να αναφέρουν τυχόν 
υποψίες σχετικά με το παράνομο εμπόριο των 
προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης υλικού με τα λογότυπα και τα σήματά 
μας.
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ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΙ, ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΏΡΏΝ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΏΓΙΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΜΕ ΔΏΡΑ 
ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΏΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ 
ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΚΟΠΟ.

• Οι προμηθευτές αναμένεται να τηρούν την 
πολιτική της Imperial σχετικά με τα δώρα και την 
ψυχαγωγία όταν συνεργάζονται με την Imperial  

• Οι προμηθευτές δεν πρέπει να προσφέρουν 
δώρα ή ψυχαγωγία σε οποιονδήποτε εργαζόμενο, 
τα οποία προορίζονται ή μπορεί να θεωρηθούν 
ως μια προσπάθεια να επηρεάσουν αθέμιτα τις 
επιχειρηματικές αποφάσεις

• Οι προμηθευτές δεν πρέπει να παρέχουν δώρα 
ή ψυχαγωγία σε δημόσιους ή κυβερνητικούς 
αξιωματούχους για λογαριασμό της Imperial, 
εκτός εάν η ενέργεια αυτή είναι νόμιμη και έχει 
ρητά εξουσιοδοτηθεί από την Imperial Brands.

ΣΥΜΜΟΡΦΏΣΗ 
ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΚΥΡΏΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ  
ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΥΡΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.

• Οι προμηθευτές πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις κυρώσεις και 
τους εμπορικούς περιορισμούς που 
σχετίζονται με την επιχείρησή τους.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΔΏΡΟΔΟΚΙΑΣ, 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΏΡΟΔΟΚΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

• Η συμμόρφωση με τους νόμους για την αντιμετώπιση της 
δωροδοκίας και της διαφθοράς είναι υποχρεωτική

• Συνεργαζόμαστε μόνο με προμηθευτές που συμμορφώνονται 
με όλους τους τοπικούς νόμους και δεν ανέχονται, 
επιτρέπουν ή προβαίνουν σε δωροδοκία, διαφθορά και 
ανήθικες πρακτικές

• Οι προμηθευτές δεν πρέπει να καταβάλλουν πληρωμή για 
δωροδοκία εκ μέρους τους ή εκ μέρους της Imperial

• Οι προμηθευτές δεν πρέπει να προσφέρουν ή να 
δώσουν οτιδήποτε έχει αξία σε οποιονδήποτε με σκοπό 
τη διασφάλιση, τη διατήρηση ή τη διευκόλυνση των 
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων (όπως πληρωμή για 
τη μείωση των φόρων ή των τελωνειακών δασμών)

• Οι προμηθευτές πρέπει να δηλώνουν άμεσα οποιαδήποτε 
ανησυχία έχουν σχετικά με δωροδοκία ή διαφθορά στην 
Imperial Brands ή εμπιστευτικά χρησιμοποιώντας την 
υπηρεσία «Μιλώντας ανοιχτά».

• Οι προμηθευτές πρέπει να ακολουθούν την πολιτική μας για 
τη παρεμπόδιση της φοροδιαφυγής και να αναφέρουν τυχόν 
σχετικές υποψίες φοροδιαφυγής ή υποψίες ότι αυτοί που 
ενεργούν εκ μέρους μας διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή. Σας 
ενθαρρύνουμε να θέσετε τυχόν ερωτήματα σχετικά με αυτό 
το θέμα.
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ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΏΓΗ ΠΙΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΙΏΣΙΜΏΝ ΤΡΟΠΏΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Οι προμηθευτές πρέπει να διαχειρίζονται υπεύθυνα τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, 
να συμμορφώνονται με τους περιβαλλοντικούς νόμους και να επιδεικνύουν δέσμευση για τη 
διατήρηση των πόρων μειώνοντας τις καθημερινές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

• Ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές μας να συμμετέχουν με ετήσιες υποβολές στο έργο Carbon 
Disclosure Project (CDP).

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ 
ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ 

Εάν, ως προμηθευτής της Imperial Brands, 
έχετε κάποια σοβαρή και πραγματική 
ανησυχία, επικοινωνήστε μαζί μας στη 
διεύθυνση:

Imperial Brands Plc
121 Winterstoke Road
Bristol BS3 2LL, United Kingdom
Τηλ: +44 (0) 117 963 6636
Email: Governance.Team@impbrands.com

Αν δεν νιώθετε άνετα να μιλήσετε με 
κάποιον από την εταιρεία, μπορεί να 
εκφράσετε τις ανησυχίες σας ανεξάρτητα 
χρησιμοποιώντας την υπηρεσία 
γνωστοποίησης συμβάντων.

Παρακολούθηση της συμμόρφωσης
Δεν αποδεχόμαστε και δεν αγνοούμε τις 
δραστηριότητες των προμηθευτών για τους 
οποίους υποψιαζόμαστε ότι ενδέχεται να 
παραβιάζουν τον Κώδικα Προμηθευτών τον 
Κώδικα Δεοντολογίας μας. Οι προμηθευτές που 
δεν πληρούν τα πρότυπά μας και δεν μπορούν 
να παράσχουν ένα σχέδιο δράσης για να 
διορθώσουν γρήγορα τις ελλείψεις τους, δεν θα 
ληφθούν υπόψη σε μελλοντικές συμβάσεις.

…

ΓΝΏΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΜΒΑΝΤΏΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΙ, ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ


