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Στη Philip Morris International (PMI), δεσμευόμαστε να 
διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες σύμφωνα 
με διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές σε σχέση με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την περιβαλλοντική διαχείριση, την επιχειρηματική 
ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτές οι 
αξίες μάς ενώνουν και μας καθοδηγούν και υποστηρίζονται 
από τη δέσμευσή μας ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τον Οδηγό Επιτυχίας της εταιρείας. Αντικατοπτρίζουν επίσης 
τη δέσμευσή μας ως προς τις Δέκα Αρχές του Οικουμενικού 
Συμφώνου του ΟΗΕ και τις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για 
τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
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Σε αυτές τις αξίες περιλαμβάνεται ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τους 
προμηθευτές μας σε όλη την εφοδιαστική μας αλυσίδα. Αυτό το έγγραφο περιγράφει 
τις Αρχές Υπεύθυνων Εταιρικών Πρακτικών που θα πρέπει να ακολουθούνται από 
τους συνεργαζόμενους προμηθευτές της εταιρείας μας και καθορίζει τις απαιτήσεις 
όσον αφορά τις διαδικασίες και την απόδοση, οι οποίες ισχύουν για όλους τους 
προμηθευτές που συνεργάζονται με την PMI. Μέσω της εφαρμογής των εν λόγω 
απαιτήσεων, στόχος μας είναι η επίτευξη μετρήσιμων, απτών βελτιώσεων στην εφοδιαστική 
αλυσίδα μας. Βασιζόμαστε στη δέσμευση και στην υποστήριξη των προμηθευτών μας σε σχέση με 
τη συνεχή βελτίωση, ώστε να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχουμε συνεργαστεί με πολλούς προμηθευτές 
μας σε σχέση με σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως τα προγράμματα Ορθών Γεωργικών 
Πρακτικών και Γεωργικών Εργασιακών Πρακτικών της εταιρείας. Εκτιμούμε τις 
προσπάθειες όλων των προμηθευτών μας, οι οποίοι συμβάλλουν στον στόχο μας που είναι να 
προμηθευόμαστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με υπεύθυνο τρόπο και να δημιουργούμε 
βιώσιμη αξία σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα μας.

Βασιζόμενοι στην υφιστάμενη συνεργασία μας, σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε ένα 
κορυφαίο για τον κλάδο πρόγραμμα βιωσιμότητας μαζί με τους προμηθευτές μας. 
Πιστεύουμε ότι οι κοινές μας προσπάθειες για τη δημιουργία μιας βιωσιμότερης εφοδιαστικής 
αλυσίδας θα προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για την ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεών μας 
και τη δημιουργία αξίας για τις εταιρείες μας, αντίστοιχα.

Αναμένουμε από όλους τους προμηθευτές μας να εφαρμόζουν τις Αρχές Υπεύθυνων 
Εταιρικών Πρακτικών που θα πρέπει να ακολουθούνται από τους συνεργαζόμενους 
προμηθευτές επιμελώς και με διαφάνεια. Συγκεκριμένα, τους καλούμε:

 •  Να εφαρμόζουν διαδικασίες ή να αξιοποιούν υφιστάμενα συστήματα 
που επιτρέπουν στους προμηθευτές να εντοπίζουν, να αποφεύγουν ή να 
μετριάζουν τους κινδύνους και τις επιπτώσεις, τόσο στις δραστηριότητες όσο 
και στις επιχειρηματικές τους σχέσεις.

 •  Να αξιολογούν τις δραστηριότητες και την εφοδιαστική αλυσίδα τους 
σε σχέση με τις Αρχές Υπεύθυνων Εταιρικών Πρακτικών που θα πρέπει 
να ακολουθούνται από τους συνεργαζόμενους προμηθευτές ή άλλα 
παρόμοια πρότυπα με βάση το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ και τις 
Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ.

 •  Να επικοινωνούν και να λαμβάνουν ενεργά υπ’ όψιν τους εργαζομένους, 
τους προμηθευτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, ώστε να μπορούν 
να επιστήσουν την προσοχή τους σε πιθανούς προβληματισμούς.

03



04

Η αντιμετώπιση των ανθρώπων με σεβασμό και αξιοπρέπεια είναι βασικό στοιχείο του 
τρόπου με τον οποίο διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες στην PMI. 
Η δέσμευσή μας το 2015 ως προς το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ έπαιξε καταλυτικό ρόλο 
για την υιοθέτηση μιας συστηματικότερης προσέγγισης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και την ευθυγράμμιση με τις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αναμένουμε το ίδιο από τους προμηθευτές μας. Για να επιτευχθεί αυτό, 
οι προμηθευτές μας πρέπει να εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες, οι οποίες είναι κατάλληλες 
για το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεών τους, όπως, μεταξύ άλλων:

 •  Πολιτική μέσω της οποίας δεσμεύονται ως προς τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

 •  Διαδικασία δέουσας επιμέλειας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
προκειμένου να εντοπίζονται, να αποφεύγονται, να μετριάζονται και να 
λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και 

 •  Διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών επίλυσης διαφορών, 
όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αποκατάστασης 
τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσουν στα 
ανθρώπινα δικαιώματα ή στις οποίες μπορεί να συμβάλλουν.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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Αναμένεται από τους προμηθευτές της PMI να εντοπίζουν, να αποφεύγουν και 
να αντιμετωπίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις σε όλα τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
ανθρώπινα δικαιώματα, όπως, μεταξύ άλλων: 

Καταναγκαστική εργασία και εμπορία ανθρώπων 
Μην χρησιμοποιείτε και μην επιτρέπετε τη χρήση καταναγκαστικής εργασίας ή εργασίας 
ανθρώπων που έχουν πέσει θύματα εμπορίας. Να είστε προσεκτικοί, ώστε να εντοπίζετε και 
να αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε μορφή σύγχρονης δουλείας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
και της εφοδιαστικής αλυσίδας σας, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας υπό καθεστώς 
φυλάκισης, της εργασίας με ιδιαίτερα επαχθείς όρους συμβάσεων, της ειλωτείας, της 
εργασίας υπό καθεστώς δουλείας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής καταναγκαστικής 
εργασίας. Τα δάνεια ή οι προκαταβολές μισθών πρέπει να βασίζονται σε δίκαιους όρους, 
οι οποίοι έχουν εξηγηθεί με σαφήνεια στον εργαζόμενο και είναι αμοιβαία αποδεκτοί, ενώ 
δεν πρέπει να απαιτείται από τον εργαζόμενο να συνεχίσει να εργάζεται για τον εργοδότη 
έως ότου ολοκληρωθεί η αποπληρωμή. Μην διατηρείτε και μην κατάσχετε τα προσωπικά 
έγγραφα κανενός εργαζομένου, συμπεριλαμβανομένου του διαβατηρίου τους. Μην 
επιτρέπετε στους εργαζομένους να καταβάλλουν αμοιβές πρόσληψης, επεξεργασίας ή 
διορισμού και να συμφωνείτε με όλους τους εργαζομένους τους όρους απασχόλησής τους 
γραπτώς κατά τη διαδικασία της πρόσληψης.

Παιδική εργασία 
Μην χρησιμοποιείτε παιδική εργασία. Οι ανήλικοι μπορούν να απασχολούνται υπό 
περιορισμένες συνθήκες, εφόσον είναι τουλάχιστον 15 ετών, έχουν συμπληρώσει το νόμιμο 
κατώτατο όριο ηλικίας για απασχόληση ή το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης, όποιο εξ 
αυτών είναι υψηλότερο. Οι εργαζόμενοι κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν 
εργασίες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή τη συναισθηματική 
ανάπτυξή τους ή εργασίες που αφορούν το μάρκετινγκ και την πώληση προϊόντων καπνού. 



Χρόνος εργασίας 
Να φροντίζετε ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν χρόνο ανάπαυσης. Το συνηθισμένο ωράριο 
εργασίας πρέπει να συμμορφώνεται με τους νόμους της χώρας και να μην υπερβαίνει τις 48 
ώρες εβδομαδιαίως σε τακτική βάση. Να φροντίζετε οι εργαζόμενοι να έχουν μία ελεύθερη 
ημέρα (τουλάχιστον 24 συνεχόμενες ώρες), κάθε επτά ημέρες. Να εγκρίνετε αργίες και άδειες 
για τους εργαζόμενους. Φροντίστε ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας να μην υπερβαίνει τις 60 
ώρες, συμπεριλαμβανομένης της υπερωριακής εργασίας, και να λαμβάνετε την οικειοθελή 
συναίνεση των εργαζομένων σε σχέση με την υπερωριακή εργασία.

Μισθοί και επιδόματα 
Να αμείβετε τους εργαζομένους καταλλήλως. Οι αμοιβές πρέπει να επαρκούν για την κάλυψη 
των βασικών αναγκών των εργαζομένων και των οικογενειών τους και τη δημιουργία διαθέσιμου 
εισοδήματος. Οι μισθοί πληρούν τουλάχιστον τα ελάχιστα νόμιμα πρότυπα ή τα κατάλληλα σημεία 
αναφοράς του κλάδου, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν νόμιμες μισθολογικές απαιτήσεις. 
Να καταβάλλετε τους μισθούς σε τακτική βάση και πλήρως και να παρέχετε στους εργαζομένους 
τα επιδόματα και τις άδειες που δικαιούνται σύμφωνα με τον νόμο. Μην χρησιμοποιείτε τις 
μειώσεις μισθού ως πειθαρχικά μέτρα.

Δίκαιη και ίση μεταχείριση 
Να διατηρείτε εργασιακές πρακτικές και ένα περιβάλλον εργασίας που υποστηρίζει τη 
συμμετοχή και χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό. Να μην ανέχεστε προσβλητικές, 
ταπεινωτικές ή καταχρηστικές συμπεριφορές ή οποιουδήποτε είδους διακρίσεις. Να παρέχετε 
ίσες ευκαιρίες πρόσληψης και απασχόλησης και να μην κάνετε διακρίσεις βάσει προσωπικών 
χαρακτηριστικών. Να λαμβάνετε αξιοκρατικά τις αποφάσεις που σχετίζονται με την απασχόληση.

Ασφάλεια στον χώρο εργασίας 
Να παρέχετε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, προκειμένου να αποφεύγονται τα 
ατυχήματα και οι τραυματισμοί. Να εντοπίζετε, να αξιολογείτε και να περιορίζετε τους κινδύνους 
για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Στις περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι δεν 
μπορούν να περιοριστούν αποτελεσματικά στην πηγή, να διασφαλίζετε ότι οι εργαζόμενοι 
διαθέτουν και χρησιμοποιούν κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Να εκπαιδεύετε 
τακτικά τους εργαζομένους σε θέματα υγείας και ασφάλειας και να διατηρείτε κατάλληλα αρχεία. 
Ο χώρος διαμονής, στις περιπτώσεις όπου παρέχεται είτε άμεσα είτε μέσω τρίτου, είναι καθαρός, 
ασφαλής και καλύπτει τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων.
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Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι 
Να υιοθετείτε μια ανοιχτή στάση ως προς τις δραστηριότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
και άλλων οργανώσεων των εργαζομένων. Να σέβεστε και μην επεμβαίνετε στο δικαίωμα των 
εργαζομένων να συστήσουν ή να συμμετέχουν σε συνδικαλιστική οργάνωση ή σε οργάνωση 
εκπροσώπησης της επιλογής τους. Να αναγνωρίζετε το δικαίωμα των εργαζομένων στη 
συλλογική διαπραγμάτευση. Να επιτρέπετε την πρόσβαση σε εκπροσώπους των εργαζομένων, 
προκειμένου να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα εκπροσώπησης που έχουν αναλάβει στον χώρο 
εργασίας και να επικοινωνούν ανοιχτά σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας, χωρίς να φοβούνται 
ότι θα υποστούν διακρίσεις, αντίποινα, απειλές ή παρενόχληση.

Δικαιώματα εγγείου ιδιοκτησίας 
Να σέβεστε τα δικαιώματα και τους τίτλους ιδιοκτησίας ατόμων και τοπικών κοινοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των γηγενών κοινοτήτων, σε σχέση με τη γη τους και τους φυσικούς 
πόρους. Να διαπραγματεύεστε δίκαια με τοπικούς γαιοκτήμονες σε σχέση με τη χρήση και τη 
μεταβίβαση γης. Μην προβαίνετε στην απόκτηση αμφισβητούμενων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 
μεγάλης κλίμακας ή σε οποιαδήποτε απόκτηση γης που έχει ως αποτέλεσμα την αναγκαστική 
εκτόπιση πληθυσμών. Αναμένεται από τους προμηθευτές να επιδεικνύουν διαφάνεια κατά τη 
λήψη αποφάσεων σε σχέση με τη χρήση και τη μεταβίβαση γης και να τηρούν τις αρχές της 
ελεύθερης, προηγούμενης και ενημερωμένης συναίνεσης.

Προμήθεια ορυκτών 
Να εφαρμόζετε μια πολιτική, ώστε να διασφαλίζεται σε εύλογο βαθμό ότι το ταντάλιο, 
ο κασσίτερος, το βολφράμιο και ο χρυσός που περιέχονται στα βιομηχανικά υλικά δεν 
χρηματοδοτούν ούτε ωφελούν ένοπλες ομάδες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή σε 
γειτονική χώρα ή σε χώρες που προσδιορίζονται σε κανονισμούς περί ορυκτών από περιοχές 
συγκρούσεων κατά καιρούς. Να ασκείτε δέουσα επιμέλεια σε σχέση με την πηγή και την αλυσίδα 
επιτήρησης των εν λόγω ορυκτών και να καθιστάτε διαθέσιμα στην PMI τα μέτρα δέουσας 
επιμέλειας, εφόσον ζητηθούν.

Ανάλογα με τον τομέα, την τοποθεσία και το πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται οι 
προμηθευτές της PMI ή άλλοι τρίτοι, οι προμηθευτές ενδέχεται να πρέπει να εξετάσουν 
επιπλέον ανθρώπινα δικαιώματα, ήτοι αυτά που σχετίζονται με τοπικές κοινότητες και 
ευάλωτες ομάδες που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, και να διεξάγουν διαδικασία 
δέουσας επιμέλειας, προκειμένου να εντοπίζονται, να αποφεύγονται, να μετριάζονται και να 
λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των ομάδων.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Περιβαλλοντική συμμόρφωση 
Να φροντίζετε να λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες, λοιπές άδειες και 
εγγραφές σε μητρώα και να έχετε στην κατοχή σας τα απαραίτητα έγγραφα για τις δραστηριότητές 
σας. Να παρέχετε εκπαίδευση στα αρμόδια μέλη του προσωπικού, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις άδειες και τις λοιπές νομικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Περιβαλλοντική διαχείριση 
Να εφαρμόζετε ένα σύστημα, το οποίο είναι κατάλληλο για το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά 
της εταιρείας σας, για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πτυχών των δραστηριοτήτων σας, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αξιολόγηση, τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον. Να εφαρμόζετε κατάλληλες πολιτικές με στόχο την ενσωμάτωση 
περιβαλλοντικών πρακτικών στο σύνολο των δραστηριοτήτων σας και να αναθέτετε σε 
συγκεκριμένα άτομα στον οργανισμό σας την ευθύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Να ενεργείτε 
έγκαιρα για την αποτροπή ή την επανόρθωση περιστατικών και να βελτιώνετε διαρκώς την 
περιβαλλοντική σας απόδοση.

 

08



Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων και των αποβλήτων 
Φροντίστε για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης φυσικών πόρων, την πρόληψη της ρύπανσης 
και τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, λυμάτων, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων 
επιπτώσεων στο περιβάλλον που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τα προϊόντα σας, σύμφωνα 
με τις αρχές της πρόληψης. Να θέτετε στόχους για βελτίωση, να μετράτε την απόδοση και να 
αναφέρετε την πρόοδο σε σχέση με τους στόχους.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
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Αγορά με ακεραιότητα 
Το κάπνισμα προκαλεί σοβαρές ασθένειες και είναι εθιστικό. Οι προμηθευτές που ασχολούνται 
με το μάρκετινγκ και την πώληση των προϊόντων μας πρέπει να τα προωθούν και να τα πωλούν 
μόνο σε ενήλικες. Τα προϊόντα της PMI, καθώς και οι ενέργειες μάρκετινγκ και πωλήσεων, δεν 
απευθύνονται σε ανηλίκους, σε μη καπνιστές και σε άτομα που δεν χρησιμοποιούν προϊόντα χωρίς 
καπνό.

Δωροδοκία και διαφθορά 
Μην δωροδοκήσετε κανέναν, πουθενά και για κανέναν λόγο και μην επιτρέψετε σε κανέναν άλλον 
να δωροδοκήσει κάποιον εκ μέρους σας. Η προσφορά ή η αποδοχή οποιουδήποτε αντικειμένου 
αξίας –όπως χρήματα, δώρα, εκδουλεύσεις, ψυχαγωγία ή ακόμη και απασχόληση για συγγενή 
κυβερνητικού αξιωματούχου– ενδέχεται να θεωρηθεί ως προσπάθεια άσκησης επιρροής στις 
επαγγελματικές ενέργειες ή στις αποφάσεις ενός ανθρώπου και, ως εκ τούτου, δωροδοκία. Μην 
προβαίνετε σε «πληρωμές διευκόλυνσης» – μικρές πληρωμές, σε μετρητά ή σε είδος, για την 
επίσπευση μιας ενέργειας που αποτελεί μέρος των συνηθισμένων εργασιών ενός κυβερνητικού 
αξιωματούχου. Να διατηρείτε ακριβή βιβλία και αρχεία, τα οποία να περιλαμβάνουν όλες τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα αντικείμενο αξίας δόθηκε σε κυβερνητικό αξιωματούχο.

Δίκαιος ανταγωνισμός 
Να ανταγωνίζεστε δίκαια, με βάση την ποιότητα, την καινοτομία, την τιμή και τη διαφήμιση 
των προϊόντων ή των υπηρεσιών και άλλα νόμιμα μέσα. Να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε 
με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού που ισχύουν για την επιχείρησή σας και 
μην υιοθετείτε αντιανταγωνιστική συμπεριφορά. 

Εμπιστευτικές πληροφορίες και πνευματική ιδιοκτησία 
Να διαφυλάσσετε τις εμπιστευτικές πληροφορίες της PMI. Να χρησιμοποιείτε αυτές τις 
πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς που επιτρέπονται μέσω συμβατικής συμφωνίας. Μην 
κοινοποιείτε εμπιστευτικές πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεση της PMI. Μην συγκεντρώνετε 
εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με ή από άλλες εταιρείες. Να διαφυλάσσετε καταλλήλως 
τις εμπιστευτικές και τις προσωπικές πληροφορίες των εργαζομένων. Να σέβεστε τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την τεχνογνωσία της PMI και άλλων εταιρειών. 



Συγκρούσεις συμφερόντων 
Να αναφέρετε στην PMI οποιαδήποτε περίπτωση που ενδέχεται να φαίνεται ως σύγκρουση 
συμφερόντων στο πλαίσιο της σχέσης σας με την PMI. Συγκρούσεις συμφερόντων προκύπτουν 
συνήθως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η αντικειμενικότητα κατά την εκτέλεση της εργασίας 
μειώνεται ή θα μπορούσε να μειωθεί εξαιτίας προσωπικού συμφέροντος. Αυτές οι περιπτώσεις 
μπορεί να αφορούν οργανισμούς, άτομα ή και τα δύο.

Λαθρεμπόριο 
Να συμμετέχετε σε νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μην επιτρέπετε, μην διευκολύνετε 
και μην υποστηρίζετε την πλαστογράφηση, το λαθρεμπόριο ή άλλες σχετικές εγκληματικές 
δραστηριότητες, όπως το ξέπλυμα χρήματος.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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Προκειμένου να υποστηρίξουμε τους προμηθευτές της ΡΜΙ ώστε να τηρούν τις 
Αρχές Υπεύθυνων Εταιρικών Πρακτικών που θα πρέπει να ακολουθούνται από 
τους συνεργαζόμενους προμηθευτές, αναπτύξαμε έναν ολοκληρωμένο Οδηγό 
Εφαρμογής, ο οποίος περιγράφει αναλυτικά τις προσδοκίες μας και έχει στόχο να 
υποστηρίξει τις προσπάθειες των προμηθευτών για εφαρμογή των εν λόγω Αρχών 
στις δραστηριότητες και στις επιχειρηματικές σχέσεις τους. Περιλαμβάνει συστάσεις 
σχετικά με τον τρόπο τήρησης των Αρχών και παρέχει προτεινόμενους λειτουργικούς 
ελέγχους, τεκμηρίωση και συστήματα διαχείρισης.



Ο προσδιορισμός των κινδύνων και των συνεπειών και η εύρεση των κατάλληλων 
τρόπων για την αντιμετώπισή τους ενδέχεται να είναι χρονοβόρα διαδικασία. Εντούτοις, 
αναμένουμε καλόπιστες δεσμεύσεις από τους προμηθευτές ως προς την εφαρμογή των Αρχών 
Υπεύθυνων Εταιρικών Πρακτικών που θα πρέπει να ακολουθούνται από τους συνεργαζόμενους 
προμηθευτές, καθώς και την αναφορά μετρήσιμης προόδου και συνεχών προσπαθειών 
βελτίωσης. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, θα συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται. Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει σαφής δέσμευση 
προκειμένου να αποφεύγονται, να μετριάζονται και να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι αρνητικές 
επιπτώσεις ή εάν παρατηρείται συνεχής έλλειψη δράσης και βελτίωσης, θα εξετάσουμε το 
ενδεχόμενο καταγγελίας της σύμβασης. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταγγέλλουμε άμεσα τις 
συμβάσεις σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης των Αρχών Υπεύθυνων Εταιρικών Πρακτικών 
που θα πρέπει να ακολουθούνται από τους συνεργαζόμενους προμηθευτές. Η απόδοση των 
προμηθευτών ως προς τη βιωσιμότητα θα είναι σημαντικό στοιχείο για την απόφασή μας να 
ξεκινήσουμε ή να συνεχίσουμε μια επιχειρηματική σχέση.

Οι Αρχές Υπεύθυνων Εταιρικών Πρακτικών που θα πρέπει να ακολουθούνται από τους 
συνεργαζόμενους προμηθευτές δεν δημιουργούν κανένα δικαίωμα επιπλέον αυτών που 
περιλαμβάνονται στη συμβατική σχέση μεταξύ της PMI και ενός προμηθευτή της PMI ή 
οποιωνδήποτε άλλων τρίτων. Δεν αποτελούν ούτε υποσχέσεις ούτε εγγυήσεις.

Ο Κώδικας Γεωργικών Εργασιακών Πρακτικών και το Πρόγραμμα Ορθών Γεωργικών Πρακτικών 
της εταιρείας συνεχίζουν να ισχύουν για αγροκτήματα μεταξύ των οποίων και της εταιρείας ή των 
προμηθευτών μας έχουν συναφθεί συμβάσεις για την καλλιέργεια καπνού.

Οι προμηθευτές μπορούν να επιδεικνύουν ότι τηρούν τις Αρχές Υπεύθυνων Εταιρικών Πρακτικών 
που θα πρέπει να ακολουθούνται από τους συνεργαζόμενους προμηθευτές μέσω της συμμόρφωσης 
με παρόμοια πρότυπα ή συστήματα πιστοποίησης που βασίζονται στο Οικουμενικό Σύμφωνο του 
ΟΗΕ και στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
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ΜΙΛΗΣΤΕ 
ΕΛΕΥΘΕΡΑ
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Υποστηρίζουμε θερμά μια κουλτούρα όπου κανείς μπορεί να μιλά ελεύθερα χωρίς να 
φοβάται την επιβολή αντιποίνων σε όσους αναφέρουν μια πραγματική ή πιθανή παραβίαση 
των Αρχών Υπεύθυνων Εταιρικών Πρακτικών που θα πρέπει να ακολουθούνται από τους 
συνεργαζόμενους προμηθευτές. Ως εκ τούτου, ζητάμε από τους προμηθευτές μας:

 •  Να παρέχουν στους εργαζομένους εύκολα προσβάσιμα μέσα για την 
ανώνυμη αναφορά προβληματισμών και να τους προστατεύουν από την 
επιβολή αντιποίνων.

 •  Να διατηρούν συστήματα και διαδικασίες για τη διερεύνηση ζητημάτων 
που αναφέρονται και να προβαίνουν σε κατάλληλες ενέργειες, τηρώντας 
παράλληλα την εμπιστευτικότητα όλων των εμπλεκομένων. 

 •  Να αναπτύσσουν μέσα ώστε μεμονωμένα άτομα και ενδιαφερόμενα 
μέρη εκτός του οργανισμού να μπορούν να εκφράζουν 
προβληματισμούς, οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα.

 •  Να ενημερώνουν την PMI μέσω του βασικού υπευθύνου επικοινωνίας 
της PMI για τυχόν προβληματισμούς ή πιθανή παραβίαση των Αρχών 
Υπεύθυνων Εταιρικών Πρακτικών που θα πρέπει να ακολουθούνται από 
τους συνεργαζόμενους προμηθευτές.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

15

Η δυνατότητα παρακολούθησης παίζει σημαντικό ρόλο στην επίβλεψη της εφαρμογής 
των Αρχών Υπεύθυνων Εταιρικών Πρακτικών που θα πρέπει να ακολουθούνται 
από τους συνεργαζόμενους προμηθευτές, ώστε να μπορούμε να εξετάζουμε πώς 
οι συνεργάτες μας αποφεύγουν, μετριάζουν και λαμβάνουν υπ’ όψιν τις αρνητικές 
επιπτώσεις. 

Η PMI θα ελέγχει ότι οι προμηθευτές της εταιρείας τηρούν τις Αρχές αυτές μέσω εσωτερικών 
και εξωτερικών αξιολογήσεων και θα αναμένεται από τους προμηθευτές να προβαίνουν σε 
συγκεκριμένες ενέργειες για την κάλυψη τυχόν ελλείψεων που εντοπίζονται σε σχέση με την 
εφαρμογή αυτών των Αρχών.



Philip Morris International, Inc. 2017

Οι Αρχές Υπεύθυνων Προμηθειών μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες με βάση την αγγλική έκδοση, η οποία 
είναι η πρωτότυπη. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης, αντίφασης ή διαφοράς ανάμεσα στην αγγλική 
έκδοση και στις μεταφρασμένες εκδόσεις, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.


