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This IHG Vendor Code of Conduct sets out the requirements, principles 
and practices that IHG has adopted to promote ethical conduct in the 
workplace, safe working conditions in the supply chain, treatment of 
persons with respect and dignity, and environmentally responsible 
practices. These are the minimum standards under which IHG vendors 
are expected to operate, and IHG encourages vendors to exceed the 
requirements set out below. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών της IHG προσδιορίζει τις 
προϋποθέσεις, αρχές και πρακτικές που έχει υιοθετήσει ο όμιλος IHG, 
προκειμένου να προαγάγει την ηθική συμπεριφορά στον εργασιακό 
χώρο, ασφαλείς εργασιακές συνθήκες κατά μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού, την αντιμετώπιση των ανθρώπων με σεβασμό και 
αξιοπρέπεια και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές. Αυτά είναι τα 
ελάχιστα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία προβλέπεται να 
δραστηριοποιούνται οι προμηθευτές της IHG - και η IHG προτρέπει τους 
προμηθευτές της να υπερβαίνουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
παρακάτω. 

Vendor declares herewith: Δια του παρόντος, ο Προμηθευτής δηλώνει: 

Compliance with Laws and Regulations Συμμόρφωση με Νόμους και Κανονισμούς 

 to comply with the laws of the applicable countries in which it 
operates as well as international laws related to the conduct of 
business. 

 ότι θα συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους των κρατών στα 
οποία δραστηριοποιείται, καθώς και με τη διεθνή νομοθεσία γύρω 
από την επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Labour and Human Rights Απασχόληση και Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 to support the protection of human rights, particularly those of its 
employees, the parties with whom it conducts business and the 
communities where it operates 

 ότι θα υποστηρίζει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
κυρίως των εργαζομένων του, των συνεργατών του και των 
κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται 

 to respect its employees' rights to voluntary freedom of association 
under the law 

 ότι θα σέβεται την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων 
του, σύμφωνα με το νόμο 

 to provide a safe and healthy working environment  ότι θα παρέχει ένα ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον

 to not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 ότι δεν θα υποστηρίζει την αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία 
ούτε την εκμετάλλευση παιδιών 

 to support the elimination of employment discrimination and
harassment, and promote diversity in the workplace 

 ότι θα υποστηρίζει την κατάργηση των εργασιακών διακρίσεων και 
οχλήσεων και θα προαγάγει την ποικιλότητα στον εργασιακό χώρο

 to provide employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration. 

 ότι θα παρέχει στους εργαζομένους του αμοιβές και εργαλεία 
ανάπτυξης της σταδιοδρομίας τους, ενώ παράλληλα θα μεριμνά για 
την ευεξία τους. 

Environmental Protection Περιβαλλοντική Προστασία 

 to implement sound environmental practices in the design, 
development and operation of its business and provide the training 
and resources required to implement such practices 

 ότι θα εφαρμόζει ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές κατά τη 
σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία της επιχείρησής του και ότι θα 
παρέχει την κατάρτιση και τους πόρους που απαιτούνται για την 
εφαρμογή των πρακτικών αυτών

 to encourage the development and integration of sustainable 
technologies and to endeavour to reduce the use of energy and 
water, and re-use and recycle the resources consumed by its 
business wherever practical 

 ότι θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη και ολοκλήρωση αειφόρων 
τεχνολογιών και ότι θα καταβάλλει προσπάθειες να μειώσει τη 
χρήση ενέργειας και νερού και να χρησιμοποιεί εκ νέου και να 
ανακυκλώνει τους πόρους που καταναλώνει κατά τη 
δραστηριοποίησή του, όπου αυτό είναι εφικτό

 to engage its customers, colleagues, partners, suppliers and 
contractors in its efforts to protect the environment 

 ότι θα εμπλέκει τους πελάτες, συνεργάτες, εταίρους, προμηθευτές 
και εργολάβους του στις προσπάθειές του να προστατεύει το 
περιβάλλον 

 to monitor, record and benchmark environmental performance on a 
regular basis. 

 ότι θα παρακολουθεί, καταγράφει και συντάσσει αναφορές για την 
περιβαλλοντική του απόδοση σε τακτική βάση. 

Business Integrity Επαγγελματική Ακεραιότητα 

 to tolerate no form of and not to engage in any form of corruption or 
bribery, including any payment or other form of benefit conferred on 
any government official for the purpose of influencing decision 
making in violation of law 

 ότι δε θα ανεχτεί καμία μορφή και ότι δε θα εμπλακεί σε καμία 
μορφή διαφθοράς ή δωροδοκίας, συμπεριλαμβανομένης κάθε 
αμοιβής ή ευεργετήματος οποιασδήποτε μορφής προς κυβερνητικό 
αξιωματούχο, με στόχο την επιρροή διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων ενάντια στο νόμο 

 to safeguard from disclosure IHG's confidential and proprietary 
information as well as its employee and customer privacy and 
personal information 

 ότι θα διαφυλάξει από πιθανή κοινοποίηση τις εμπιστευτικές και
ιδιόκτητες πληροφορίες της IHG, καθώς και τα ιδιωτικά και 
προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων και των πελατών του 

 to avoid business activity that would conflict or interfere with the 
provision of products and services to IHG 

 ότι θα αποφύγει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα που δύναται
να αντιτίθεται ή να παρεμβαίνει στην προμήθεια προϊόντων και 
υπηρεσιών προς την IHG 

 to accurately record and disclose information regarding business 
activities, structure, and financial situation and performance in 
accordance with applicable laws, regulations and industry practices.

 ότι θα καταγράφει και θα κοινοποιεί με ακρίβεια πληροφορίες 
αναφορικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες, τη δομή και την 
οικονομική κατάσταση και απόδοση, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
νόμους και κανονισμούς και τις πρακτικές του κλάδου.
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Supply Chain Αλυσίδα Εφοδιασμού 

 to use reasonable efforts to ensure that vendors, subcontractors and 
suppliers also operate in a manner consistent with the IHG Vendor 
Code of Conduct. 

 ότι θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες προκειμένου να 
εξασφαλίζει ότι οι πωλητές, οι υπεργολάβοι και οι προμηθευτές του
επίσης δραστηριοποιούνται με τρόπο συνεπή προς τον Κώδικα 
Δεοντολογίας Προμηθευτών της IHG. 

Note that this document is not intended to create new or additional third 
party rights or obligations in favour of third parties, including any rights of, 
or obligations to, employees of the vendor. It supplements, but does not 
supersede, any rights maintained by IHG under any contract or agreement 
with any vendor. 

Σημειωτέον ότι το παρόν έγγραφο δεν αποσκοπεί να δημιουργήσει νέα ή 
επιπρόσθετα δικαιώματα τρίτων ή υποχρεώσεις υπέρ τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων των 
εργαζομένων του προμηθευτή. Συμπληρώνει, αλλά δεν αντικαθιστά, 
όσα δικαιώματα διατηρεί η IHG βάσει σύμβασης ή συμφωνίας με τον 
προμηθευτή. 

IHG reserves the right to reasonably update, alter or change the 
requirements of the IHG Vendor Code of Conduct. In such an event, IHG 
expects the vendor to accept such changes and act accordingly. 

Η IHG διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, να τροποποιεί ή να αλλάζει 
με εύλογο τρόπο τις προϋποθέσεις βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας 
Προμηθευτών IHG. Στην περίπτωση αυτή, η IHG αναμένει από τον 
προμηθευτή να αποδεχτεί τις εν λόγω αλλαγές και να συμπεριφερθεί 
αναλόγως. 




