
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΣ Α.Ε. 

Οι επιχειρηµατικές πρακτικές της ΒΙΣ ΑΕ διέπονται από την ακεραιότητα, την ειλικρίνεια, την δίκαιη 

αντιµετώπιση και την πλήρη συµµόρφωσή τους µε όλους τους ισχύοντες νόµους, από την ηµέρα της 

ιδρύσεώς της. Οι υπάλληλοί της έχουν διατηρήσει και ζήσει αυτή τη δέσµευση στις καθηµερινές τους 

υπευθυνότητες και για αυτόν τον λόγο η φήµη αυτή παραµένει ως σήµερα ένα από τα σηµαντικότερα 

περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. Αυτός ο κώδικας του προµηθευτή καθορίζει και βοηθάει στη συνεχή 

εφαρµογή αυτών των αδιαπραγµάτευτων προτύπων στην αλυσίδα προµηθευτών της ΒΙΣ ΑΕ. 

 

Ο κώδικας της βιώσιµης προµήθειας της εταιρείας αποτελείται από τέσσερις (4) βασικούς πυλώνες: 

� Επιχειρησιακή ακεραιότητα: Η ΒΙΣ ΑΕ αναµένει από τους προµηθευτές της να συµµορφώνονται 

µε όλους τους αντίστοιχους νόµους, τόσο εθνικούς όσο και διεθνείς. Κανένας προµηθευτής δεν θα 

πρέπει, είτε να επιτρέπει τη δωροδοκία, µε οποιονδήποτε τρόπο, προκειµένου να επωφεληθεί και να 

κερδίσει από ένα τρίτο µέρος, ή αντίστροφα να δεχθεί τέτοια οφέλη από τρίτους. 

 

� Εργασιακά πρότυπα: Όλοι οι προµηθευτές δεν θα πρέπει να παρεκκλίνουν από όλους τους 

ισχύοντες νόµους και νοµοθεσίες όσον αφορά την εφαρµογή της εργασίας. Ειδικά: 

o Η εργασία των παιδιών θα πρέπει να αποθαρρύνεται εφόσον είναι ένα είδος 

απασχόλησης που θέτει σε κίνδυνο και βλάπτει τα παιδιά σωµατικά και διανοητικά, 

καθώς σε πολλές περιπτώσεις σταµατά ή καθυστερεί την πρόοδο της κανονικής τους 

εκπαίδευσης. 

o Οι ώρες εργασίας πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους νόµους και τα πρότυπα της 

νοµοθεσίας. Όλες οι υπερωρίες θα πρέπει επίσης να αποζηµιώνονται ανάλογα. 

o Οι προµηθευτές θα πρέπει να αποζηµιώνουν τους υπαλλήλους και τους εργολάβους 

τους σύµφωνα µε τους εργατικούς νόµους και τις ισχύουσες συµβάσεις. 

o Επιπλέον, δεν θα πρέπει να λαµβάνει χώρα, κατά τη διάρκεια της πρόσληψης του 

προσωπικού, ρατσισµός καθώς και διακρίσεις λόγω φυλής, χρώµατος, θρησκείας, 

φύλλου, ηλικίας  και καταγωγής. 

 

� Ασφάλεια και υγεία: Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να απολαµβάνουν ένα υγιές και ασφαλές 

εργασιακό περιβάλλον. Πρέπει να ακολουθούνται τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας, όπως έξοδοι 

κινδύνου, πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη έκτακτης ανάγκης, ιατρείο, ντους και αποδυτήρια, 

εγκαταστάσεις πόσιµου νερού και προγράµµατα συντήρησης κτίριων και εξοπλισµού σε χρήση. 

 

� Περιβάλλον: Θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι ισχύοντες νόµοι και κανονισµοί και ο προµηθευτής 

πρέπει να ενθαρρύνει κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών 

της διαδικασίας του. 
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