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ΚΩΓΙΚΑΣ ΓΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΓΑΣ 
ΓΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ THOMSON REUTERS  

ΙΣΟΡΙΚΟ  
Σε θάζε αιιαγή ζηελ αγνξά, ε Thomson Reuters πξνζπαζεί λα πξάμεη ην ζσζηφ, δηεμάγνληαο ηελ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηά καο κε εηιηθξίλεηα θαη νξζή θξίζε θαη, ηαπηφρξνλα, ζε ζπκκφξθσζε 
κε ηνπο πνιινχο δηαθνξεηηθνχο λφκνπο, θαλφλεο θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ ηζρχνπλ γηα εκάο 
ζηηο ρψξεο φπνπ δηεμάγνπκε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δίκαζηε επίζεο αθνζησκέλνη ζηελ 
αλάπηπμε ηζρπξψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ κε Πξνκεζεπηέο πςειήο πνηφηεηαο πνπ δεζκεχνληαη 
λα ελεξγνχλ ζχκθσλα κε δενληνινγηθά πξφηππα ηζνδχλακα κε ηα δηθά καο.  

Οη δενληνινγηθέο αμίεο ηεο Thomson Reuters θαη ε πξνζέγγηζή καο ζηνλ ηξφπν πνπ δνπιεχνπκε σο 
απνηέιεζκα απηψλ ησλ αμηψλ, αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνλ Κψδηθα Δπηρεηξεκαηηθήο Σπκπεξηθνξάο θαη 
Γενληνινγίαο ηεο Thomson Reuters . Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο ηεο Αιπζίδαο Γηαλνκήο καο ηζρχεη 
γηα ηνπο Πξνκεζεπηέο καο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη επηδηψθεη λα ελζαξξχλεη ηζνδχλακα πξφηππα 
ζπκπεξηθνξάο, απμάλνληαο ηε δέζκεπζε γηα δενληνινγηθέο βειηηψζεηο ζε νιφθιεξε ηελ αιπζίδα 
δηαλνκήο.  

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ  
Ωο Πξνκεζεπηήο ηεο Thomson Reuters, απαηηείηαη λα ζπκκνξθψλεζηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 
Γενληνινγίαο Αιπζίδαο Γηαλνκήο ηεο Thomson Reuters, φπσο θαζνξίδνληαη παξαθάησ.  

ΟΡΙΜΟΙ  
Σε απηφλ ηνλ Κψδηθα:  
«Προμηθεστής» λνείηαη εηαηξεία, ζπλεηαηξηζκφο ή άηνκν πνπ παξέρεη πξντφληα ή ππεξεζίεο ζε έλα 
ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ νκίινπ εηαηξεηψλ ηεο Thomson Reuters.  
«Εργαζόμενος» λνείηαη θάζε άηνκν ην νπνίν απαζρνιεί, πξνζιακβάλεη, εξγνδνηεί ή ρξεζηκνπνηεί 
κε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν ν Πξνκεζεπηήο γηα λα δηεμάγεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ.  

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
Οη φξνη ηνπ Κψδηθα ηζρχνπλ εμίζνπ (i) γηα νπνηαδήπνηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη (ii) 
γηα νπνηνλδήπνηε αληηπξφζσπν ή ππεξγνιάβν ηνπ Πξνκεζεπηή, ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ν ελ ιφγσ 
αληηπξφζσπνο ή ππεξγνιάβνο παξέρεη ππεξεζίεο γηα ηνλ Πξνκεζεπηή ή ηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία. 
Αλαιφγσο, ν φξνο «Δξγαδφκελνο» κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε κεκνλσκέλν άηνκν 
πνπ απαζρνιείηαη, έρεη πξνζιεθζεί ή εξγνδνηείηαη κε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν απφ ηηο 
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Πξνκεζεπηή ή απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο ή αληηπξνζψπνπο ησλ 
ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ηνπ Πξνκεζεπηή.  

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ 
1. Η απαζρόιεζε επηιέγεηαη ειεύζεξα

1.1. Οη Δξγαδφκελνη εξγάδνληαη κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη δελ εμαλαγθάδνληαη νχηε δεζκεχνληαη 
αλαγθαζηηθά, νχηε εξγάδνληαη πέξα απφ ηε ζέιεζή ηνπο ζε θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία. 

1.2. Γελ απαηηείηαη απφ ηνπο Δξγαδνκέλνπο λα ππνβάιινπλ «πξνθαηαβνιέο» νχηε ηηο 
ηαπηφηεηέο ηνπο ζηνλ Πξνκεζεπηή θαη κπνξνχλ λα απνρσξνχλ απφ ηνλ Πξνκεζεπηή κεηά 
απφ θνηλνπνίεζε εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.  

2. Γίλεηαη ζεβαζηή ε ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ην δηθαίωκα ζε ζπιινγηθέο
δηαπξαγκαηεύζεηο

2.1. Οη Δξγαδφκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εγγξάθνληαη ή λα ηδξχνπλ εξγαηηθά ζπλδηθάηα ηεο 
επηινγήο ηνπο θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζπιινγηθά.  

2.2. Οη Πξνκεζεπηέο ζπκκνξθψλνληαη κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ νξγαλσηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. 

2.3. Γελ γίλνληαη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Δξγαδνκέλσλ θαη απηνί είλαη 
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ειεχζεξνη λα δηεμάγνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθπξνζψπεζήο ηνπο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο.  
2.4. Σηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα δηθαηψκαηα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ησλ 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη πεξηνξηζκέλα απφ ηνπο λφκνπο, ν Πξνκεζεπηήο δελ 
ζα πεξηνξίδεη ηε ρξήζε άιισλ λφκηκσλ κέζσλ γηα αλεμάξηεην θαη ειεχζεξν 
ζπλεηαηξίδεζζαη θαη αλεμάξηεηεο θαη ειεχζεξεο δηαπξαγκαηεχζεηο.  

 
3. Οη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο είλαη αζθαιείο θαη πγηεηλέο  

3.1. Θα παξέρεηαη ζηνπο Δξγαδνκέλνπο αζθαιέο θαη πγηεηλφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, έρνληαο 
ππφςε ηελ επηθξαηνχζα ηερλνγλσζία ζηνλ θιάδν θαζψο θαη νπνηνπζδήπνηε 
ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο. Θα ιακβάλνληαη επαξθή κέηξα γηα ηελ απνηξνπή αηπρεκάησλ 
θαη ηξαπκαηηζκψλ ζηνπο Δξγαδνκέλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ, ζρεηίδνληαη κε ή 
ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ πνπ δηεμάγνληαη απφ ηνπο 
Δξγαδνκέλνπο, ειαρηζηνπνηψληαο, ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη εχινγα πξαθηηθφ, ηηο αηηίεο ησλ 
θηλδχλσλ πνπ είλαη εγγελείο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  

3.2. Οη Δξγαδφκελνη ζα ιακβάλνπλ ηαθηηθή θαη ηεθκεξησκέλε εθπαίδεπζε πγείαο θαη αζθάιεηαο 
θαη ε ελ ιφγσ εθπαίδεπζε ζα επαλαιακβάλεηαη γηα ηνπο λενπξνζιεθζέληεο ή ηνπο 
Δξγαδνκέλνπο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαηεζεί λέα θαζήθνληα.  

3.3. Θα παξέρεηαη ζηνπο Δξγαδνκέλνπο πξφζβαζε ζε θαζαξέο εγθαηαζηάζεηο 
απνρσξεηεξίσλ θαη πφζηκνπ λεξνχ θαη, εάλ αξκφδεη, ζα παξέρνληαη πγηεηλέο 
εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ θχιαμε ηξνθίκσλ.  

3.4. Οη εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο, φπνπ παξέρνληαη, πξέπεη λα είλαη θαζαξέο, αζθαιείο θαη λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ Δξγαδνκέλσλ.  

3.5. Οη Πξνκεζεπηέο ζα αλαζέηνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζε αλψηεξν 
εθπξφζσπν ηεο δηεχζπλζεο.  

 
4. Δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη παηδηθή εξγαζία  

4.1. Όινη νη Δξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία 16 εηψλ θαη άλσ.  
4.2. Οη Δξγαδφκελνη κε ειηθία 18 εηψλ ή κηθξφηεξε δελ ζα απαζρνινχληαη ηε λχρηα ή ζε 

επηθίλδπλεο ζπλζήθεο.   
 
5. Θα θαηαβάιινληαη κηζζνί πνπ εμαζθαιίδνπλ αμηνπξεπή δηαβίωζε  

5.1. Οη κηζζνί θαη νη παξνρέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο Δξγαδνκέλνπο γηα κία ηππηθή 
εξγαζηαθή εβδνκάδα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζην πςειφηεξν θιηκάθην ηνπ εζληθνχ 
λφκηκνπ πξνηχπνπ (εάλ ππάξρεη) ή ζην πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο βαζηθέο αλάγθεο 
δηαβίσζεο θαη γηα θάπνην πνζφ επηιεθηηθνχ εηζνδήκαηνο.  

5.2. Θα παξαζρεζνχλ ζε φινπο ηνπο Δξγαδνκέλνπο γξαπηέο θαη θαηαλνεηέο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηνπο κηζζνχο θαη ηηο παξνρέο ηνπο πξηλ πξνζιεθζνχλ θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηηο 
ιεπηνκέξεηεο ησλ κηζζψλ ηνπο γηα ηε ζρεηηθή πεξίνδν πιεξσκήο θάζε θνξά πνπ 
πιεξψλνληαη.  

5.3. Οη κεηψζεηο απφ ηνπο κηζζνχο, σο πεηζαξρηθφ κέηξν, δελ επηηξέπνληαη, νχηε ζα 
επηηξέπνληαη νπνηεζδήπνηε εθπηψζεηο απφ ηνπο κηζζνχο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ 
ηνπο εζληθνχο λφκνπο, ρσξίο ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ επεξεαδφκελνπ Δξγαδνκέλνπ. 
Θα θαηαγξάθνληαη φια ηα πεηζαξρηθά κέηξα.  

 
6. Οη εξγαζηαθέο ώξεο δελ πξέπεη λα είλαη ππεξβνιηθέο  

6.1. Οη εξγαζηαθέο ψξεο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη ηα 
πξφηππα-νξφζεκα ηνπ θιάδνπ, φπνην απφ ηα δχν παξέρεη πςειφηεξε πξνζηαζία ζηνπο 
Δξγαδνκέλνπο.  

 
7. Δελ εθαξκόδεηαη νπνηαδήπνηε δηάθξηζε  

7.1. Γελ ζα πθίζηαηαη νπνηαδήπνηε δηάθξηζε ζηελ πξφζιεςε, κηζζνδνζία, πξφζβαζε ζε 
εθπαίδεπζε, πξναγσγή, απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε βάζεη ηεο θπιήο, θνηλσληθήο ηάμεο, 
εζληθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο, ειηθίαο, θαηάζηαζεο αλαπεξίαο, νηθνγελεηαθήο 
θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθψλ πξνηηκήζεσλ, ζπκκεηνρήο ζε ζπλδηθάηα ή πνιηηηθψλ 
πεπνηζήζεσλ.  
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8. Παξέρεηαη ηαθηηθή απαζρόιεζε  

8.1. Σε θάζε δπλαηφ βαζκφ, ε εξγαζία πνπ εθηειείηαη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βάζε 
αλαγλσξηζκέλεο εξγαζηαθήο ζρέζεο πνπ έρεη θαζηεξσζεί ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο 
λφκνπο θαη πξαθηηθέο.  

8.2. Γελ ζα απνθεχγνληαη νη ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο Δξγαδνκέλνπο ζχκθσλα κε ηνπο 
εξγαζηαθνχο λφκνπο ή ηνπο λφκνπο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο, κέζσ 
ηεο ρξήζεο ζπκβάζεσλ απνθιεηζηηθά γηα εξγαζία, ππεξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ ή 
δηεπζεηήζεσλ εξγαζίαο απφ ην ζπίηη, ή κέζσ ζρεκάησλ εξγαζίαο καζεηεπφκελσλ φπνπ 
δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή πξφζεζε γηα ηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ ή ηελ παξνρή ηαθηηθήο 
απαζρφιεζεο, νχηε ζα απνθεχγνληαη απηέο νη ππνρξεψζεηο κέζσ ππεξβνιηθήο ρξήζεο 
ζπκβάζεσλ απαζρφιεζεο ζπγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ.  

 
9. Δελ επηηξέπεηαη ζθιεξή ή απάλζξωπε κεηαρείξηζε  

9.1. Απαγνξεχνληαη απζηεξά ε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ή πεηζαξρία, ε απεηιή ζσκαηηθήο 
θαθνπνίεζεο, ε ζεμνπαιηθή ή άιιε παξελφριεζε θαη ε πξνθνξηθή θαθνπνίεζε ή άιιεο 
κνξθέο εθθνβηζκνχ.  

 
10. Πνιηηηθή θαηά ηεο δωξνδνθίαο θαη θαηά ηεο δηαθζνξάο  

10.1. Ο Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ζε θάζε ζηηγκή κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο 
λφκνπο θαηά ηεο δσξνδνθίαο θαη θαηά ηεο δηαθζνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο 
πεξηνξηζκφ, ηνπ Νφκνπ πεξί Ξέλσλ Πξαθηηθψλ Γηαθζνξάο ησλ Η.Π.Α. (FCPA) θαη ηνπ 
Νφκνπ θαηά ηεο Γσξνδνθίαο ηνπ Η.Β. 

10.2. Ο Πξνκεζεπηήο δελ ζα απνδερηεί, πξνζθέξεη, ππνζρεζεί, πιεξψζεη, επηηξέςεη ή 
εμνπζηνδνηήζεη:  
10.2.1. δσξνδνθίεο, πιεξσκέο δηεπθνιχλζεσλ, παξάλνκεο πξνκήζεηεο («κίδεο») ή 

παξάλνκεο πνιηηηθέο ζπλεηζθνξέο,  
10.2.2. ρξήκαηα, πξντφληα, ππεξεζίεο, ςπραγσγία, απαζρφιεζε, ζπκβάζεηο ή άιια 

αληηθείκελα αμίαο, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ή δηαηήξεζε αζέκηηνπ 
πιενλεθηήκαηνο ή  

10.2.3. νπνηεζδήπνηε άιιεο παξάλνκεο ή αθαηάιιειεο πιεξσκέο ή παξνρέο.  
10.1. Ο Πξνκεζεπηήο ζα δηαζθαιίζεη φηη ηα αξρεία ηεο επηρείξεζεο θαη φια ηα αηηήκαηα 

πιεξσκψλ αληηθαηνπηξίδνπλ πιήξσο θαη κε αθξίβεηα ηηο ζπλαιιαγέο, ηα έμνδα ή θαη ηηο 
ππεξεζίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί.  

10.2. Ο Πξνκεζεπηήο ζα ρξεζηκνπνηεί επππφιεπηνπο Δξγαδνκέλνπο θαη ζα δηαζθαιίδεη φηη 
θαηαλννχλ θαη ηεξνχλ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο.  

 
11. Πνηθηινκνξθία Πξνκεζεπηή 

11.1. Ο Πξνκεζεπηήο ζα παξάζρεη ζηελ Thomson Reuters, θαηφπηλ αίηεζεο, απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία φηη έρεη πινπνηήζεη ή φηη θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο γηα λα πινπνηήζεη πξφγξακκα 
πνηθηινκνξθίαο πξνζσπηθνχ πξνκεζεπηή ή/θαη πνιηηηθή πνηθηινκνξθίαο πξνζσπηθνχ 
πξνκεζεπηή. Δάλ δελ ππάξρνπλ ηα ελ ιφγσ απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ν Πξνκεζεπηήο ζα 
παξάζρεη δήισζε πνπ ζα πεξηγξάθεη ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 
πνηθηινκνξθία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ σο πξνκεζεπηή.  

 
12. Σν Πεξηβάιινλ  

12.1. Ο Πξνκεζεπηήο ζα παξάζρεη ζηελ Thomson Reuters, θαηφπηλ αίηεζεο, απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία φηη έρεη πινπνηήζεη ή φηη θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο γηα λα πινπνηήζεη πξφγξακκα 
ή/θαη πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δάλ δελ ππάξρνπλ ηα ελ ιφγσ 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ν Πξνκεζεπηήο ζα παξάζρεη δήισζε πνπ ζα πεξηγξάθεη ηελ 
ηξέρνπζα ζέζε ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  


