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Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙ
Είμαστε μια εταιρεία ενέργειας.
Υποστηρίζουμε ουσιαστικά μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση,
με στόχο τη διαφύλαξη του πλανήτη μας
και την προώθηση μιας αποτελεσματικής και βιώσιμης πρόσβασης στην
ενέργεια για όλους.
Το έργο μας βασίζεται στο πάθος και την καινοτομία,
στις μοναδικές μας δυνάμεις και δεξιότητες,
στην άνευ διακρίσεων αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου,
στην αναγνώριση της διαφορετικότητας ως βασικής αξίας για την ανθρώπινη
στην ανάπτυξη, στην υπευθυνότητα, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια
των ενεργειών μας.
Πιστεύουμε στην αξία των μακροχρόνιων εταιρικών σχέσεων
με τις χώρες και τις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε,
επιφέροντας μακροχρόνια ευημερία για όλους.

Η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία παρουσιάστηκε
τον Σεπτέμβριο του 2015, προσδιορίζει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που
αντιπροσωπεύουν κοινούς στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης στις σημερινές πολύπλοκες
κοινωνικές προκλήσεις. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν σημαντικό σημείο αναφοράς για τη διεθνή
κοινότητα και για την Eni, κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της στις χώρες στις οποίες
δραστηριοποιείται.
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Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ
Η Eni δεσμεύεται να διασφαλίζει τον σεβασμό των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για
τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (UNGP) και με τις κατευθυντήριες γραμμές του
ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις εθελοντικές αρχές για την ασφάλεια και τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Η Eni είναι αποφασισμένη να συμβάλει θετικά στην επίτευξη των
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), να στηρίξει μια ενεργειακή μετάβαση με χαμηλές
εκπομπές άνθρακα και μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση, και να υποστηρίξει τους στόχους που
περιλαμβάνονται στη Συμφωνία του Παρισιού.
Η Eni σκοπεύει να συμπεριλάβει τους προμηθευτές της σε αυτήν την πορεία και να
αναπτύξει σχέσεις με προμηθευτές αποδεδειγμένου επαγγελματισμού, ικανούς να
λειτουργούν σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και οι οποίοι μοιράζονται τις
δικές της εταιρικές αξίες και αρχές.
Πράγματι, η επιλογή αξιόπιστων εταίρων αποτελεί ουσιαστική δραστηριότητα για τη
δημιουργία αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη της Eni, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
καινοτομία, η συνεχής βελτίωση και η προστασία της ακεραιότητας και της φήμης τ ης Eni
στην αγορά.
Για τον σκοπό αυτό, η Eni, εμπνεόμενη από τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας της, των
MSG Anti-Corruption (Κατευθυντήριες γραμμές για το σύστημα διαχείρισης καταπολέμησης
της διαφθοράς) και της δήλωσης της Eni για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
υιοθέτησε τον παρόντα Κώδικα, ο οποίος περιγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις και
προσδοκίες που οφείλουν να πληρούν όλοι οι Προμηθευτές της, προκειμένου να βελτιώνουν
συνεχώς τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες τους, βελτιστοποιώντας τις με την ανάπτ υξη,
όποτε είναι δυνατόν, καινοτόμων τεχνολογιών, και σε ψηφιακό επίπεδο.
Η Eni σκοπεύει να αναπτύξει και να ενισχύσει τις σχέσεις της με τους Προμηθευτές που
συμμερίζονται τις αρχές που εκφράζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας της Eni, όπως
περιλαμβάνονται και στον παρόντα Κώδικα, και να προωθήσει την υιοθέτησή τους από τ ους
ανθρώπους και την αλυσίδα εφοδιασμού τους.
Οι απαιτήσεις του παρόντος Κώδικα δεν αντικαθιστούν αλλά συμπληρώνουν τις νομικές
απαιτήσεις και διατάξεις, καθώς και εκείνες που περιλαμβάνονται στις συμβατικές δεσμεύσεις
μεταξύ των Προμηθευτών και της Eni.
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ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ
Οι αξίες μας μιλούν για εμάς και για το τι πιστεύουμε, καθοδηγούν τις ενέργειές μας, καθορίζουν τη
δέσμευσή μας και καθοδηγούν τη συμπεριφορά τόσο τη δική μας όσο και των ενδιαφερόμενων μερών
μας.
ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ακεραιότητα

Πρα γ ματοποιούμε τις κ αθημερινές μα ς δ ραστηριότητες με
υπευθυνότητα, ισότητα, δικαιοσύνη και κ αλή πίστη, σεβόμενοι τό σο τους
εσωτερικούς ό σο κ αι τους εξωτερικούς κ ανονισμούς.

Σεβασμός και
προστασία των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων

Λειτουργούμε με σεβασμό προς την α νθρώπινη α ξιοπρέπεια κ αι τα
α ν θρώπινα δικαιώματα κ αι α παιτούμε την ίδια δ έσμευση α πό όλους τους
ετα ίρους μα ς. Ε ξασφαλίζουμε έν α εργασιακό περιβάλλον χωρίς
α πο κλεισμούς που εκτιμά τη μο ναδικότητα και την ποικιλομορφία ως
θ εμελιώδεις πόρους γ ια την α νάπτυξη της ανθρωπότητας.
Ε στιάζουμε την προσοχή μα ς στις α νάγκες και τις προσδοκίες των
εν δ ιαφερόμενων μερών μα ς. Δ εσμευόμαστε ν α είμαστε σε συνεχή
δ ιά λογο με τους ο μολόγους μα ς, παρέχοντάς τους σαφείς, πλ ήρεις κ αι
α λ ηθείς πληροφορίες, έχοντας επίγνωση ότι η α ν ταλλαγή στόχων κ αι
α πο τελεσμάτων είναι α παραίτητη γ ια τη μεγιστοποίηση της α ξίας και τη
μείωση των επιχειρηματικών κ ινδύνων.
Ε ργ αζόμαστε γ ια την υποστήριξη μιας α ποτελεσματικής και β ιώσιμης
πρό σβασης σε ενεργειακούς πόρους που ν α προστατεύει τις α νάγκες
των μελ λοντικών γ ενεών κ αι ν α σέβεται τα α νθρώπινα δικαιώματα, το
περιβάλλον κ αι την κοινωνία στο σύνολό της. Ε ίμαστε υπέρ μια ς
α ν ά πτυξης χωρίς α ποκλεισμούς που ν α μπορεί ν α δ ημιουργήσει κοινή
κ α ι δ ιαρκή α ξία σε ό λες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε,
δ ο υλεύοντας μαζί με τις κοινότητες.
Ε γ γ υόμαστε την α ποτελεσματικότητα κ αι την ολοκλήρωση των
δ ρα στηριοτήτων μα ς, ελαχιστοποιώντας το υς κ ινδύνους κ αι
δ ημιουργώντας ευκαιρίες σε ολόκληρο τον κ ύκλο αξίας.
Δο υλεύουμε με πάθος, πιστεύουμε στο ομαδικό πνεύμα κ αι εκ τιμούμε τις
δ εξιότητες όλων μα ς. Α ναγνωρίζουμε τη συνεργασία ως θ εμελιώδες
στο ιχείο γ ια τη δ ημιουργία σταθερών κ αι μα κροχρόνιων σχέσεων, μέσω
των ο ποίων μπορούμε να εκ φράσουμε τις δ υνατότητές μας κ αι ν α
επιτύχουμε τους εταιρικούς στόχους.
Πιστεύουμε ότι η κ α ινοτομία α ποτελεί τη β άση της προσωπικής κ αι
επιχειρηματικής α νάπτυξης. Δ εσμευόμαστε να α ποκτούμε τεχνολογικές
δ εξιότητες αιχμής, προκειμένου ν α α ναπτύσσουμε κ αινοτόμες ιδέες κ αι
ν α β ελτιώνουμε τις κ αθημερινές μας δ ραστηριότητες, συμβάλλ οντας
στην πρόοδο της κοινωνίας των πολιτών με την α ύξηση της α σφάλειας
κ α ι τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Διαφάνεια

Προώθηση της
ανάπτυξης

Λειτουργική
αριστεία
Ομαδική εργασία
και συνεργασία

Καινοτομία

Δεσμευόμαστε, ως Eni, να διασφαλίζουμε τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη σε όλες τις
δραστηριότητες και να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας. Ως εκ
τούτου, αναμένουμε από τους Προμηθευτές μας να υιοθετήσουν εξίσου κοινωνικά υπεύθυνη
συμπεριφορά και να αναπτύξουν επαρκή προγράμματα δεοντολογίας και ασφαλιστικές δικλείδες,
σύμφωνα με τις αρχές και τη συμπεριφορά μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε τα κατάλληλα
μέτρα εναντίον όσων δεν ανταποκρίνονται στις παραπάνω προσδοκίες και δεν ενεργούν σύμφωνα με
τις παρούσες αρχές.
Σε καμία περίπτωση η συμπεριφορά υπέρ ή προς το συμφέρον της Eni δεν μπορεί να δικαιολογήσει,
έστω και εν μέρει, συμπεριφορές που έρχονται σε αντίθεση με τις εν λόγω αρχές εκ μέρους των
Προμηθευτών.
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ

ΠΡΟΑΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ
Προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια όλων, οι Προμηθευτές οφείλουν να
εντοπίζουν και να αξιολογούν εκ των προτέρων τους κινδύνους, ώστε να μπορούν να τ ους
διαχειρίζονται και να τους προλαμβάνουν, παρέχοντας κατάλληλα εργαλεία για την πρόληψη
και την προστασία από κάθε κατακριτέα ή κακόβουλη συμπεριφορά, μεταξύ άλλων από
τρίτους, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση ή έμμεση ζημία στους υλικούς ή άυλους
πόρους της εταιρείας, ενημερώνοντας περιοδικά τα προληπτικά μέτρα και χρησιμοποιώντας
τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες και πρακτικές προστασίας.
Οι προμηθευτές εγγυώνται την πλήρη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης για τη διαχείριση
της υγείας και της ασφάλειας, καθώς και για την κατάρτιση και την ευαισθητοποίηση τω ν
εργαζομένων σχετικά με την υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς που να διασφαλίζει την υγεία και
την ασφάλεια.
Οι προμηθευτές δεσμεύονται ρητά να αποφεύγουν παράνομες ή επικίνδυνες συμπεριφορές
και να αναφέρουν κάθε κατάσταση που θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο.
Οι προμηθευτές υποχρεούνται επίσης να επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση και, ιδίως ότ αν οι
δραστηριότητες εκτελούνται στις εγκαταστάσεις της Eni, να εγγυώνται τη συνεργασία με τ ην
Eni και άλλους προμηθευτές, για παράδειγμα, με τη συμμετοχή σε ειδικούς δείκτες, στην
προληπτική εφαρμογή ορθών πρακτικών, σε προγράμματα παρακολούθησης και ελέγχου,
στην αναφορά, διερεύνηση και ανταλλαγή της γνώσης που αποκτήθηκε από όλα τα
συμβάντα (ατυχήματα και παρ’ ολίγον ατυχήματα) και στην προετοιμασία και διαχείριση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ
Σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις θεμελιώδεις αρχές και
τα δικαιώματα στην εργασία και με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την
προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, προκειμένου να προλάβουν ή/και να
αποτρέψουν οι δραστηριότητές τους να προκαλέσουν ή να συμβάλουν στην πρόκληση
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι Προμηθευτές υποχρεούνται να:
>

απαγορεύουν τ ην κατ αναγκαστ ική εργασία, τ ην αδήλωτ η εργασία, τ ην
υποχρεωτική εργασία και όλες τ ις μορφές σ ύγ χ ρον ης δ ο υ λε ί ας κ α ι ε μ π ο ρί ας
ανθρώπων· απαγορεύεται επίσης ρητά η κατάσχεση των εγγράφων ταυτότητας, η
απαίτηση κατάθεσης χρημάτων (ή άλλων αξιών) και η παρακράτηση μέρους του μισθού
που σχετίζεται με την καταβολή των αμοιβών πρόσληψης, τη μετανάστευση και τη
μεταφορά, καθώς και η εφαρμογή άλλων πρακτικών που εμποδίζουν την ελεύθερη λύση
της σχέσης εργασίας,
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>

αποτ ρέπουν κάθε μορφή εργασίας παιδιών κάτ ω τ ων 15 ετ ών και να
διασφαλίζουν, σύμφωνα με τ ην τ οπική νομοθε σία , ό τ ι ο ι έ φ η β οι κ ά τ ω τ ω ν 1 8
ετ ών δεν απασχολούνται σε επικίνδυνες εργασίες,

>

τ ηρούν τ ους χρόνους εργασίας και ανάπαυσης σύμφωνα με τ ην ισχύουσα
νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα,

>

αποτ ρέπουν κάθε είδους διάκριση (λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικής καταγωγής,
κοινωνικής προέλευσης, χρώματος δέρματος, φύλου, πολιτικών πεποιθήσεων,
σεξουαλικού προσανατολισμού ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης που θα μπορούσε να
οδηγήσει σε διακρίσεις) ή κατ άχρηση, δημιουργώντας εργασιακές σχέσεις που
χαρακτηρίζονται από δικαιοσύνη, εξασφαλίζοντ ας ίσες ευκαιρίες για όλους και
εξασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς δ ιακρίσεις ή διώξεις, απαλλαγμένο
από κάθε είδους παρενόχληση και καταπίεση,

>

διασφαλίζουν τ ον σεβασμό τ ων δικαιωμάτ ων τ ων εργαζομένων και τ ων
συνδικαλιστικών ελευθεριών , όπως, ειδικότερα, την ελευθερία του συνεταιρίζεσαι και
των συλλογικών διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των
εργαζομένων να επιλέγουν ελεύθερα τους εκπροσώπους τους και να εκπροσωπούν
άλλους εργαζομένους, παραμένοντας ουδέτεροι όσον αφορά την απόφαση των
εργαζομένων να ενταχθούν και να παραμείνουν σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και
να παρέχουν επαρκή πρόσβαση στους χώρους εργασίας και στους εκπροσώπους τ ων
εργαζομένων, απέχοντας από κάθε διάκριση έναντι των τελευταίων,

>

καθιερώνουν σαφείς και δίκαιους όρους εργασίας που καθορίζοντ αι σ τ η σύμβαση
εργασίας, η οποία συντάσσεται στις γλώσσες που προβλέπονται από την τοπική
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των δίκαιων αποδοχών, του βιώσιμου ωραρίου
εργασίας, καθώς και της γονικής άδειας και των διακοπών, σε ένα ασφαλές και υγιές
εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τις ισχύουσες συμφωνίες,

>

επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο λειτουργίας και τις δραστηριότητες που
ασκούνται, να σέβονται τα πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των τοπικών
κοινοτήτων, των μειονοτήτων, των αυτόχθονων πληθυσμών και άλλων ευάλωτων
ομάδων.

8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΤΗΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας, οι Προμηθευτές οφείλουν να:
➢

ενεργούν με βιώσιμο τ ρόπο, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
και βελτιστοποιώντας τη χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων,

➢ ασκούν τις δραστηριότητές τους μέσω της υπεύθυνης χρήσης των πόρων, ώστε να
μη θέτ ουν σε κίνδυνο τ ις ανάγκες τ ων μελλοντικών γενεών, αλλά, αντίθετα, να
προωθούν τον σεβασμό της κοινωνίας στο σύνολό της,
➢ συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης τ ων κινδύνων και
προστασίας τ ου περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις αρχές τ ης προφύλαξης, τ ης
πρόληψης, τ ης προστασίας και τ ης συνεχούς βελτ ίωσης,
➢ συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας όσον αφορά την
αποδοτικότητα τ ων εγκαταστάσεων και τ η μείωση τ ων άμεσων εκπομπών, την
προώθηση ενός ενεργειακού μείγματος με χαμηλές ανθρακούχες επιπτώσεις
και τη σταθερή προσπάθεια στην έρευνα και τ ην ανάπτυξη,
➢ διαχειρίζονται και να παρακολουθούν τις περιβαλλοντικές πτυχές που σχετίζονται με
τις δραστηριότητές τους, αντλώντας έμπνευση από ευρέως αναγνωρισμένα διεθνώς
πρότυπα και μοντέλα περιβαλλοντικής διαχείρισης,
➢ ενσωματώνουν τις αρχές του βιώσιμου περιβάλλοντος στη διαχείριση της αλυσίδας
εφοδιασμού τους (βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας, της χρήσης πρώτων υλών,
της διαχείρισης της γης, των εκπομπών στον αέρα, της κατανάλωσης και των
επιπτώσεων στους υδάτινους πόρους και της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και
ανακύκλωσης των αποβλήτων), υποστηρίζοντας την Eni στην απαιτητική διαδικασία
προς το «ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα» και τ ην κυκλική οικονομία και
συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης ανάπτυξης προς το συμφέρον του
πλανήτη.
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ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
Οι προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες διεθνείς, κοινοτ ικούς,
εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που αφορούν την εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης. Επιπλέον, πρέπει να
ανατρέχουν, όπου αυτό είναι δυνατόν λόγω των χαρακτηριστικών της σύμβασης, στα
υψηλότερα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που σχετίζονται ιδίως με τις αρχές που
περιγράφονται σε αυτόν τον κώδικα.

ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Οι προμηθευτές δεν επιδιώκουν να αποκτήσουν αθέμιτο πλεονέκτημα ή να επηρεάσουν με
αθέμιτο τρόπο την ικανότητα των υπαλλήλων της Eni να λαμβάνουν έγκυρες, αμερόληπτες
και αντικειμενικές αποφάσεις για λογαριασμό της Eni. Οι προμηθευτές πρέπει:
>

να αποφεύγουν πρακτικές που σχετίζονται με τη διάπραξη ή τ η συμμετοχή σε απάτη,

>

να μην επιδιώκουν να αποκτήσουν αθέμιτο πλεονέκτημα ή να επηρεάσουν με αθέμιτ ο
τρόπο την ικανότητα των υπαλλήλων της Eni να λαμβάνουν έγκυρες, αμερόληπτες και
αντικειμενικές αποφάσεις για λογαριασμό της Eni,

>

να απέχουν από κάθε αδικαιολόγητ η παρέμβαση στ η διαδικασία λήψης
αποφάσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες επιλογής προμηθευτών, ανάθεσης
συμβάσεων ή έγκρισης υπεργολαβιών, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης για
εμπιστευτικές πληροφορίες ή της αίτησης για πληροφορίες εκτός των ειδικών διαύλων
επικοινωνίας,

>

να δίνουν προτεραιότητα στην άμεση επαφή με την Eni, αποφεύγοντ ας κάθε είδους
διαμεσολάβηση και αναφέροντας σαφώς πριν από τη δημιουργία οποιασδήποτε σχέσης
με τους εκπροσώπους της Eni την παρουσία είτε ενδεχόμενων είτε διαρθρωτικών
καταστάσεων αυτού του είδους στον δικό τους τρόπο λειτουργίας,

>

να διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια τ ων πληροφοριών που απαιτούνται για
τ ην ανάπτυξη τ ων διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων τ ων
πληροφοριών σχετικά με τη μετοχική δομή της εταιρείας, τη σαφήνεια και τη βιωσιμότητα
των προσφορών τους, επίσης όσον αφορά τις πραγματικές επιχειρησιακές ικανότητες,
αποφεύγοντας να παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή να παραλείπουν
σχετικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
που σχετίζονται με τις διαδικασίες προεπιλογής, ανάθεσης συμβάσεων ή έγκρισης
υπεργολαβιών.

Οι προμηθευτές οφείλουν να αναφέρουν εγκαίρως κάθε κατ άστ αση που έρχετ αι ή
φαίνετ αι να έρχετ αι σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Eni με οποιονδήποτε τρόπο
(εδώ περιλαμβάνονται επίσης καταστάσεις στις οποίες οι προμηθευτές γνωρίζουν ή θα
έπρεπε να γνωρίζουν ότι ένας υπάλληλος της Eni έχει άμεσο ή έμμεσο χρηματοπιστωτικό,
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οικονομικό ή προσωπικό συμφέρον στην επιχείρηση, την εταιρεία ή τη μετοχική δομή του
προμηθευτή.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Η Eni καταπολεμά όλες ανεξαιρέτως τις μορφές διαφθοράς και, ειδικότερα, οι προμηθευτές
πρέπει:
>

να απέχουν από το να προσφέρουν, να υπόσχονται, να δίνουν, να πληρώνουν ή να
επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να δίνει ή να πληρώνει άμεσα ή έμμεσα υλικά, οικονομικά ή
οποιαδήποτε άλλα πλεονεκτήματα σε δημόσιο λειτουργό ή σε ιδιώτη (ενεργητ ική
δωροδοκία),

>

να απέχουν από το να αποδέχονται ή να εξουσιοδοτούν οποιονδήποτε να αποδέχεται
άμεσα ή έμμεσα αιτήματα ή προσκλήσεις για οικονομικό ή άλλο πλεονέκτημα από
δημόσιο λειτουργό ή από ιδιώτη (παθητική δωροδοκία),

όταν η πρόθεση είναι:
>

να παρακινήσει δημόσιο λειτουργό ή ιδιώτη να εκτελέσει αθέμιτα δημόσιο λειτ ούργημα ή
οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή να τον αποζημιώσει για την εκτ έλεση τ ου
εν λόγω λειτουργήματος/δραστηριότητας,

>

να επηρεάσει οποιαδήποτε επίσημη πράξη (ή παράλειψη) δημόσιου λειτουργο ύ ή
οποιαδήποτε απόφαση που παραβιάζει οποιοδήποτε δημόσιο καθήκον,

να αποκτήσει ή να εξασφαλίσει παράνομο πλεονέκτημα κατά την άσκηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας,
>

>

ή σε κάθε περίπτωση να παραβιαστεί η ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προμηθευτές δεσμεύονται ότι δεν θα πραγματοποιούν Πληρωμές διευκόλυνσης
(δηλαδή, ανεπίσημες πληρωμές σε δημόσιο λειτουργό προκειμένου να επισπευσθεί, να
διευκολυνθεί ή να διασφαλιστεί ή εκτέλεση τυπικών ενεργειών.
Επίσης, οι Προμηθευτές αποδέχονται ότι η καταβλητέα αμοιβή θα είναι αποκλειστικά
ανάλογη με τις δραστηριότητες στο πλαίσιο της σύμβασης και ότι οι πληρωμές θα γίνοντ αι
αποκλειστικά στον αντισυμβαλλόμενο, στις χώρες όπου τα μέρη έχουν την έδρα τ ους ή στ η
χώρα όπου εκτελείται η σύμβαση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΦΟΣΙΩΣΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
Οι προμηθευτές υιοθετούν και πιστεύουν στ ον ελεύθερο αντ αγωνισμό που εμπνέετ αι
από τις αρχές της πίστ ης και τ ης δικαιοσύνης και σε καμία περίπτωση
Οι προμηθευτές δεσμεύονται να υιοθετούν και να σέβονται τις αρχές του ελεύθερου
αντ αγωνισμού, τ ης πίστης και τ ης δικαιοσύνης και να μην ενθαρρύνουν ή ανέ χ ο ντ α ι
με κανένα τ ρόπο παραβιάσεις τ ων ανθρωπίνων δικαιωμ άτ ω ν ή ά λ λ ε ς π α ρά ν ομε ς
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δραστηριότητ ες, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από πα ράνομες δραστηριότητ ες κ α ι
κάθε μορφή χρηματοδότησης τ ης τ ρομοκρατίας .
Οι προμηθευτές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διεξάγουν τις δραστηριότητές τ ους
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ελέγχου των εξαγωγών, καθώς και με τις
οικονομικές και δημοσιονομικές κυρώσεις . Οι προμηθευτές ανταγωνίζονται με βάση τ α
προσόντα τους και απέχουν από:
>

οποιαδήποτε αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά,

οποιαδήποτε δόλια ή παράνομη συμπεριφορά στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων
συμφωνιών ή αθέμιτ ων συ μπράξεων με ανταγωνιστές για τον καθορισμό τιμών, της
χειραγώγησης διαγωνισμών, της κατανομής πελατών μεταξύ τους ή/και του περιορισμού της
προσφοράς,
>

οποιεσδήποτε ανακριβείς δηλώσεις σχετικά με τα δικά τους προϊόντα ή τα προϊόντα
άλλων.
>

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Οι προμηθευτές διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα και τις εμπιστευτικές πληροφορίες
συμμορφούμενοι με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου πληροφοριών,
καθώς και με τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν στις χώρες όπου δραστηριοποιούντ αι. Ο
προμηθευτής προστατεύει τα δικαιώματα ιδιωτικότητας των ενδιαφερόμενων μερών του,
χρησιμοποιώντας τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα μόνο για νόμιμους, καθορισμένους
και κατάλληλους σκοπούς.
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τον σεβασμό και την προστασία των
προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούν, τόσο των δικών τους όσο και των δεδομένων
τρίτων, διασφαλίζοντας την υιοθέτηση ειδικών διαδικασιών, ιδίως μέσω της εφαρμογής
κατάλληλων μέτρων ασφαλείας. Οι προμηθευτές υποχρεούνται επίσης να διασφαλίζουν τ ην
επαρκή εκπαίδευση των ατόμων που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία δεδομένων, καθώς
και - σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία - τον σωστό διορισμό του εκπροσώπου
προστασίας της ιδιωτικής ζωής σε κάθε τομέα δραστηριότητας της εταιρείας.
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ΠΟΡΟΙ
ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΟΡΘΌ ΤΡΟΠΟ
Οι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι για την κατάλληλη και σωστή χρήση των περιουσιακών
στοιχείων που διατίθενται από την Eni για την ορθή εκτέλεση των εργασιών. Ω ς εκ τ ούτ ου,
οφείλουν να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των περιουσιακών στοιχείων προστατεύοντάς τ α
από κλοπή, κατάχρηση, δολιοφθορά, απώλεια ή ζημία.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Οι Προμηθευτές, αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι οι πληροφορίες προς κοινοποίηση είναι
αληθείς και ακριβείς, διασφαλίζουν την απαιτούμενη από τις περιστάσεις εμπιστευτικότητα
όλων των πληροφοριών που αποκτούν, υπό οποιαδήποτε μορφή, ως συνέπεια της σχέσης
τους με την Eni και αφορούν πληροφορίες που αφορούν τόσο την Eni όσο και τρίτους,
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και συμβατικές διατάξεις.
Οι προμηθευτές εγγυώνται την ασφάλεια των πληροφοριών ανάλογα με τη σπουδαιότητά
τους και, εφόσον απαιτείται, διενεργούν αξιολόγηση κινδύνου για τον προσδιορισμό των
πλέον κατάλληλων μέτρων ασφαλείας. Οι προμηθευτές αναγνωρίζουν την κυριότητα και
αποφεύγουν την παραβίαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Eni ή/και
τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων που αφορούν εμπορικά σήματα,
εμπορικές ονομασίες, σήματα, λογότυπα, ονόματα τομέα, διακριτικά σύμβολα, διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσία, καταχωρισμένα σχέδια και πρότυπα, πνευματικά δικαιώματα,
και εντοπίζουν και αναφέρουν κάθε παραβίαση, ακόμη και πιθανή.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΦΗΜΗ ΤΗΣ ENI
Η φήμη της Eni αντιπροσωπεύει την εκτίμηση και την αντίληψη που έχουν τα ενδιαφερόμενα
μέρη για την εταιρεία και τις δραστηριότητές της σε σχέση με τη συμπεριφορά των πόρων
της Eni και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Συνεπώς, οι προμηθευτές δεσμεύονται να
προστατεύουν τη φήμη της Eni. Με σκοπό τη διαφύλαξη αυτών των αξιών, οι προμηθευτ ές
της Eni:
>

υιοθετούν άριστες συμπεριφορές,

>

απέχουν από οποιαδήποτε ακατάλληλη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του σήματος Eni,

γνωρίζουν ότι όλες οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν δεν πρέπει να προκαλούν ακόμη
και πιθανή ζημία στη φήμη της Eni.
>
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ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΑΝΑΦΟΡΑ
Η Eni θέτει στη διάθεση των εργαζομένων, των κοινοτήτων με τις οποίες αλληλεπιδρά και
των Προμηθευτών της (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων τους) εργαλεία για την
άμεση ανταπόκριση σε προειδοποιήσεις για πιθανή παραβίαση των δικαιωμάτων τους, τ ων
νόμων και των κανονισμών, αλλά και του δικού της Κώδικα Δεοντολογίας (Μηχανισμός
καταγγελιών) , καθώς και διαύλους για τη λήψη και την επεξεργασία των εν λόγω
προειδοποιήσεων, επίσης σε εμπιστευτική ή ανώνυμη μορφή, απαγορεύοντας ρητά τα
αντίποινα κατά του καταγγέλλοντος.
Οι κύριοι δίαυλοι αναφοράς περιλαμβάνουν:
➢ Τ ην ιστ οσελίδα τ ης Eni: https://www.eni.com/it-IT/chi-siamo/governance/modulosegnalazione.html
➢ Μέσω email: segnalazioni@eni.com ή whistleblowing@eni.com
➢ Τ αχυδρομικώς στ η διεύθυνση: Eni S.p.A., Internal Audit, P.le E. Mattei 1, 00144,
Roma, Italy
Η Eni αναμένει ότι και οι Προμηθευτές της παρέχουν στους υπαλλήλους τους και στις
κοινότητες με τις οποίες αλληλοεπιδρούν για λογαριασμό της Eni τους δικούς τους
μηχανισμούς αποκατάστασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης ανώνυμα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Η Eni διατηρεί το δικαίωμα να κινήσει διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης των
Προμηθευτών με το περιεχόμενο του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας, όποτε το κρίνει
σκόπιμο, ζητώντας έγγραφα ή διενεργώντας επιτόπιους ελέγχους απευθείας ή/και μέσω
τρίτων.
Η μη συμμόρφωση με τις αρχές του παρόντος κώδικα μπορεί να επηρεάσει τον
χαρακτηρισμό ως προμηθευτή της Eni και να οδηγήσει στη διακοπή της σχέσης τ ης Eni με
τον συγκεκριμένο προμηθευτή, ανάλογα με τις περιστάσεις και τη σοβαρότητα της
παράβασης· οι παραβάσεις αναλύονται κατά περίπτωση και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με
όλες τις εσωτερικές διαδικασίες, τις συμφωνίες και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

14

