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  ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 

Η VMware, Inc. (από κοινού με τις συνδεδεμένες εταιρείες της "VMware") δεσμεύεται να διεξάγει τις 

επιχειρηματικές της δραστηριότητες με δεοντολογικό, νόμιμο και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Ο παρών 

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών της VMware ("Κώδικας") περιγράφει τι αναμένει η VMware από 

τους παρόχους, τους προμηθευτές, τους εργολάβους, τους συμβούλους και όλους τους άλλους τρίτους 

παρόχους λογισμικού, αγαθών και υπηρεσιών προς τη VMware ("Προμηθευτές") όσον αφορά την 

άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους με υπευθυνότητα, ακεραιότητα, ειλικρίνεια και διαφάνεια, 

σε όλες τις επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις και την πλήρη συμμόρφωση με τις ακόλουθες αρχές. 

Συμμόρφωση με τον νόμο 

• Κάθε Προμηθευτής πρέπει να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και 
κανονισμούς σε όλες τις δικαιοδοσίες όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, όπως ενδεικτικά: 

➢ Τους εμπορικούς ελέγχους, καθώς και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για τις 
εξαγωγές, τις επανεξαγωγές και τις εισαγωγές. 

➢ Την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και τη νομοθεσία περί θεμιτού ανταγωνισμού. 

➢ Όλους τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με τη δωροδοκία, τη διαφθορά, τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και 

τις απαγορευμένες επιχειρηματικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά (i) του νόμου 

περί δωροδοκίας των Ηνωμένων Πολιτειών, του νόμου περί δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου 

και άλλων νόμων για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, (ii) των νόμων που 

διέπουν τις ομάδες ειδικών συμφερόντων, τα δώρα και τις πληρωμές σε κρατικούς αξιωματούχους 

ή υπαλλήλους και (iii) των νόμων για τις εισφορές σε προεκλογικούς αγώνες. 

➢ Τους νόμους και τις κανονιστικές απαιτήσεις περί απορρήτου, προστασίας δεδομένων και 
ασφάλειας πληροφοριών. 

• Η VMware υποστηρίζει πλήρως τους σκοπούς και τους στόχους της Ενότητας 1502 του νόμου 
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act και αναμένει ότι οι Προμηθευτές 
θα συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις και τους εξουσιοδοτικούς κανονισμούς σχετικά με 

τα ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες. Ο Προμηθευτής οφείλει να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια 

προκειμένου να συμμορφώνεται και να αποδεικνύει τη συμμόρφωση. 

 

Απόρρητο  

• Κάθε Προμηθευτής πρέπει: 

➢ Να επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας όσον αφορά τις προσπάθειες της VMware να εξασφαλίζει 
τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων. 

➢ Να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο όπως έχει συμφωνηθεί από 
τη VMware ή με τους πελάτες της. 

➢ Να παρέχει σαφείς και ακριβείς γνωστοποιήσεις περί του απορρήτου κατά τη συλλογή ή την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως συμφωνήθηκε με αντιπρόσωπο της VMware.  

➢ Να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του παραμένουν ασφαλή και να ειδοποιεί 
αμέσως τη VMware για τυχόν πιθανά περιστατικά που περιλαμβάνουν δεδομένα της 
VMware ή δεδομένα πελατών της VMware. 

➢ Να συμμορφώνεται με την Πολιτική διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών της VMware. 
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Δεοντολογία 

• Η VMware δεσμεύεται να διεξάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της νόμιμα και δεοντολογικά στο 
πλαίσιο ενός ελεύθερου επιχειρηματικού συστήματος. Απαγορεύεται αυστηρά διακανονισμοί διαφθοράς 

με πελάτες, προμηθευτές, κρατικούς αξιωματούχους ή υπαλλήλους ή άλλα τρίτα μέρη. Η διαφθορά, σε 
οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των δωροδοκιών, της υπεξαίρεσης, του εκβιασμού, του 

χρηματισμού ή των πολυτελών δώρων ή/και της ψυχαγωγίας, δεν θα γίνει ανεκτή. 

• Απαγορεύεται η προσφορά ή η παροχή δώρων ή ψυχαγωγίας σε εργαζομένους της VMware με 

σκοπό την απόκτηση ή τη διατήρηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την απόκτηση αθέμιτου 
πλεονεκτήματος. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δώρων ή δωρεών που γίνονται σε εργαζομένους της 

VMware από προμηθευτές που αναζητούν να συνάψουν επιχειρηματικές σχέσεις με τη VMware. Μια 
εξαίρεση επιτρέπει στους εργαζομένους της VMware να αποδέχονται είδη μάρκετινγκ μικρής αξίας (αξίας 

< 25 $) που φέρουν το εμπορικό σήμα ή το λογότυπο επιχειρηματικών συνεργατών (για παράδειγμα, 
κούπες, στυλό, υποθέματα για ποντίκια υπολογιστή), εφόσον ο εργαζόμενος της VMware δεν εμπλέκεται 

αποφασιστικά στην εύρεση, την προμήθεια ή τη σύναψη συμβάσεων για αγαθά ή υπηρεσίες. 

• Ο Προμηθευτής δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε δημόσιες επικοινωνίες για λογαριασμό της 
VMware χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της VMware. 

• Ο Προμηθευτής θα πρέπει να αποφεύγει ακόμη και την εντύπωση ότι υπάρχει κάποια παρατυπία, 
καθώς και τη σύγκρουση συμφερόντων. Παραδείγματα πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων είναι 

ενδεικτικά τα εξής: 

➢ Αποτυχία αποκάλυψης εργαζομένων, στελεχών ή άλλων αντιπροσώπων της VMware που 
έχουν οικονομικό συμφέρον στον Προμηθευτή ή οποιαδήποτε άλλη σχέση μαζί του. 

➢ Ενέργειες που αφορούν εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται από τη VMware 

με τρόπο που δεν είναι εγκεκριμένος από τη VMware ή για προσωπικό όφελος. 

➢ Προσπάθεια εξασφάλισης επιχειρηματικών συμφωνιών για οποιονδήποτε λόγο 
(συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σχέσεων) εκτός από την τιμή, την ποιότητα, 

την απόδοση και την καταλληλότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

• Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα στελέχη, οι εργαζόμενοι και άλλοι αντιπρόσωποί του 

συμμορφώνονται με τους νόμους και κανονισμούς περί εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών 
και με τις δικές του εσωτερικές πολιτικές που διέπουν τις συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών, 

και ότι απέχουν από τη διαπραγμάτευση τίτλων της VMware ή οποιουδήποτε άλλου εκδότη με 

βάση την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών που λαμβάνονται λόγω της ιδιότητάς του 
ως Προμηθευτή της VMware. 

 

Σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

• Ο Προμηθευτής θα πρέπει: 

➢ Ναι τηρεί και να συμμορφώνεται με τις διεθνείς αρχές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του νόμου για την προστασία των θυμάτων εμπορίας και 
του νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου για την καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας του 2015. 

➢ Να αντιμετωπίζει τους εργαζομένους με σεβασμό και αξιοπρέπεια. 

➢ Να σέβεται και προστατεύει το απόρρητο και τα δικαιώματα κάθε ατόμου. 

➢ Να απαγορεύει τη βίαιη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένων της ψυχολογικής βίας, της 

παρενόχλησης, των δυσμενών διακρίσεων, τυχόν ανεπιθύμητων χειρονομιών, ανεπιθύμητης 

γλώσσας ή ανεπιθύμητης σωματικής επαφής, της λεκτικής κακοποίησης ή της βίας με βάση 

το φύλο. 

➢ Να διασφαλίζει την εκούσια απασχόληση και απαγόρευση της χρήσης καταναγκαστικής 

ή ακούσιας εργασίας οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης 
οποιασδήποτε μορφής εμπορίας ανθρώπων ή ακούσιας εργασίας μέσω απειλής, βίας, 

ψευδών δηλώσεων ή άλλων καταναγκαστικών μεθόδων. 
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➢ Να μην απαιτεί από τους εργαζομένους να καταθέτουν χρήματα ή τα έγγραφα ταυτότητάς τους 

(κρατική ταυτότητα, διαβατήρια ή άδειες εργασίας) στον εργοδότη τους και να διασφαλίζει ότι όλοι οι 

εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι να παραιτούνται από την εργασία τους σύμφωνα με τους τοπικούς και 

εθνικούς νόμους ή κανονισμούς χωρίς κυρώσεις. 

➢ Να τηρεί και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας που προβλέπουν τον 
ανώτατο αριθμό ωρών εργασίας. 

• Απαγορεύεται η χρήση παιδικής εργασίας. Απαγορεύεται η απασχόληση ατόμων ηλικίας κάτω των 
15 ετών (ή κάτω των 14, όπου επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία). Οι εργαζόμενοι ηλικίας κάτω 
των 18 ετών δεν επιτρέπεται να εκτελούν εργασίες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία 

ή την ασφάλειά τους. 

Καμία ανοχή στις δυσμενείς διακρίσεις 

• Οι Προμηθευτές δεσμεύονται να παρέχουν έναν χώρο εργασίας χωρίς παρενοχλήσεις και διακρίσεις. 

• Ο Προμηθευτής θα πρέπει να προάγει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικές ευκαιρίες 
ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, ηλικίας, εθνοτικής καταγωγής, χρώματος δέρματος, φύλου, 
ταυτότητας φύλου, αναπηρίας, εγκυμοσύνης, οικογενειακής κατάστασης, πολιτικών πεποιθήσεων, 

στρατιωτικής θητείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. 

• Ο Προμηθευτής πρέπει να δεσμευτεί ενεργά στην υποστήριξη των επιχειρήσεων που ανήκουν 
σε γυναίκες, των επιχειρήσεων που ανήκουν σε μειονότητες και των μικρών επιχειρήσεων. 

Εργασία και μισθοί 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει: 

• Να παρέχει δίκαιες αποδοχές και να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες μισθολογικούς 
νόμους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αυτών που αφορούν τους κατώτατους μισθούς, 
τις υπερωρίες και όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. 

• Ναι διασφαλίζει ότι οι ώρες εργασίας δεν υπερβαίνουν τις μέγιστες ώρες που ορίζονται από 
τη νομοθεσία. Η εβδομάδα εργασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ώρες, 
συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών που θα πρέπει να είναι εκούσιες.  

• Να βεβαιώνεται ότι οι εργαζόμενοι έχουν τουλάχιστον μία ημέρα εκτός εργασίας ανά επτά ημέρες.  

• Να διασφαλίζει ευκαιρίες και αμοιβές για τους εργαζομένους με αναπηρίες που να είναι ισότιμες 
με ό,τι λαμβάνουν οι εργαζόμενοι χωρίς αναπηρία.   

• Να σέβεται το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων που θέλουν να ενταχθούν σε 
οργανώσεις εργαζομένων ή συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία. 

Υγεία και την ασφάλεια 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει: 

• Να παρέχει στους εργαζομένους ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον σύμφωνα με όλους τους 
ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 

• Να εφαρμόζει εύλογα και αποτελεσματικά μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 

• Να ζητεί τη συμβολή των εργαζομένων και να παρέχει κατάρτιση και εκπαίδευση για την 
επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια.  

• Να τεκμηριώνει και να κάνει ασκήσεις των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης.  

• Θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί διαδικασίες και συστήματα για την πρόληψη, τη διαχείριση, 
την παρακολούθηση και την αναφορά επαγγελματικών τραυματισμών και ασθενειών.  
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Προστασία του περιβάλλοντος  

Η VMware αναγνωρίζει τον αντίκτυπο που έχουν οι εταιρείες στον πλανήτη και αναμένουμε από τους 
προμηθευτές μας να ενστερνίζονται τη δέσμευσή μας να ανταποκριθούμε στην παγκόσμια πρόκληση 
της κλιματικής αλλαγής. Όλοι οι προμηθευτές συμφωνούν: 

• Να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων και κανονισμών που ρυθμίζουν τα 
επικίνδυνα υλικά, τις εκπομπές στον αέρα και τις εκπομπές στα ύδατα. 

• Πρέπει να λαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες και εγγραφές, να τηρούνται και 
να ενημερώνονται, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις λειτουργίας και αναφοράς που προβλέπονται 
σε αυτές. 

• Η VMware έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους, στηρίζοντας παράλληλα τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και εκτιμά τους Προμηθευτές που συμμερίζονται τη δέσμευση της 
εταιρείας για το περιβάλλον.  

• Ο Προμηθευτής πρέπει να αποδείξει έμπρακτα ότι έχει λάβει μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης 
πόρων, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, της ενέργειας και του νερού, σε όλες τις φάσεις 

του κύκλου ζωής των προϊόντος (π.χ. σχεδιασμός προϊόντος, παραγωγή, συσκευασία, μεταφορά, 
χρήση προϊόντος και διαχείριση του τέλους ζωής του προϊόντος). 

• Να τηρούν οποιεσδήποτε απαιτήσεις της VMware σχετικά με τη συσκευασία, την επισήμανση, την 
ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και την απόρριψη. 

• Ο Προμηθευτής οφείλει να προσδιορίζει και να διαχειρίζεται όλα τα επικίνδυνα υλικά για να εξασφαλιστεί 
ο χειρισμός, η μετακίνηση, η αποθήκευση, η χρήση, η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση και 
η απόρριψη τέτοιων υλικών με ασφάλεια. 

• Ο Προμηθευτής πρέπει να χειρίζεται κατάλληλα την απόρριψη ή τη διάθεση όλων των λυμάτων 
και στερεών αποβλήτων που παράγονται από λειτουργίες, βιομηχανικές διεργασίες, εγκαταστάσεις 

υγιεινής και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

• Ο Προμηθευτής θα χειρίζεται κατάλληλα την απόρριψη όλων των εκπομπών στον αέρα πτητικών 

οργανικών χημικών ουσιών, αερολυμάτων, διαβρωτικών, σωματιδίων, χημικών ουσιών που 
καταστρέφουν το όζον και παραπροϊόντων καύσης που παράγονται από ή λόγω εργασιών. 

• Ο Προμηθευτής θα διαχειρίζεται και θα απορρίπτει όλα τα υλικά σύμφωνα με τους ισχύοντες 
νόμους, κανόνες, κανονισμούς και οδηγίες και με περιβαλλοντικά υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο 

ο οποίος προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

• Οι εκπομπές, οι απορρίψεις ρύπων και η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. 

Ο Προμηθευτής συμφωνεί να συμμετάσχει σε συνομιλίες, εάν του ζητηθεί, σχετικά με τις εκπομπές 
του αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και να θέσει στόχους για τη μείωση των εκπομπών.  

• Ο Προμηθευτής συμφωνεί να αποκαλύψει, εάν του ζητηθεί, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ή/και 
τις ενώσεις του πεδίου 1, 2 και 3 που απαιτούνται για τον υπολογισμό των δεδομένων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου (ΑΘ).  

• Ο Προμηθευτής συμφωνεί να συμμετάσχει σε περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη 
διακυβέρνηση αξιολογήσεις είτε απευθείας με την VMware είτε με τρίτο μέρος. Ο χρόνος αυτής 

της αξιολόγησης μπορεί να καθοριστεί από τις απαιτήσεις της VMware, όπως ορίζονται στο 
πρόγραμμα Responsible Sourcing. 

 

Προσβασιμότητα 

Πάνω από το 25% όλων των ανθρώπων στον κόσμο ζουν με κάποια αναπηρία. Οι Προμηθευτές 
θα πρέπει:  

• Ο Προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται/να υιοθετεί το πιο πρόσφατο διεθνές πρότυπο 
προσβασιμότητας "Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (WCAG) Επίπεδο 
AA" (εντός 24 μηνών από την οριστικοποίηση) κατά τη δημιουργία οποιουδήποτε παραδοτέου. 
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Προστασία περιουσιακών στοιχείων και πνευματικής ιδιοκτησίας 

Ο Προμηθευτής πρέπει να σέβεται και να προστατεύει τα έγκυρα και νόμιμα δικαιώματα διανοητικής 

ιδιοκτησίας άλλων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών, των δικαιωμάτων 

εμπορικών σημάτων, των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εμπορικών μυστικών) και να 

χρησιμοποιεί αυτά τα δικαιώματα μόνο σύμφωνα με έγκυρες άδειες, όρους χρήσης ή άλλες σχετικές 

συμβατικές προβλέψεις. 

Επαγγελματικά αρχεία και πρακτικές 

• Ο Προμηθευτής οφείλει να καταγράφει με ακρίβεια και πλήρως όλες τις επιχειρηματικές 
πληροφορίες και να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τα λογιστικά 
και άλλα επαγγελματικά αρχεία. 

• Ο Προμηθευτής οφείλει να προετοιμάζει με ακρίβεια, αληθών και πλήρως όλα τα έγγραφα για τη 
VMware, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων, των δηλώσεων εργασίας, των συμβουλών 
αποστολής, των δελτίων συσκευασίας και των τιμολογίων για τα παραδοτέα αγαθά, τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και άλλα έξοδα. 

• Ο Προμηθευτής οφείλει να είναι ειλικρινής, άμεσος και ειλικρινής στις συζητήσεις με την 

VMware, τους αντιπροσώπους ρυθμιστικών φορέων και τους κρατικούς αξιωματούχους. 

• Ο Προμηθευτής οφείλει να τιμολογεί τη VMware για αγαθά και υπηρεσίες αφού παραδοθούν, εκτός 
εάν η σχετική συμφωνία αγοράς επιτρέπει ρητά την εκ των προτέρων τιμολόγηση. Εάν η συμφωνία 

αγοράς επιτρέπει την τιμολόγηση ή την πληρωμή πριν από την παράδοση, αυτά τα στοιχεία θα 

προσδιορίζονται με σαφήνεια στην περιγραφή του στοιχείου γραμμής τιμολογίου χρησιμοποιώντας 
κατάλληλους όρους όπως "κατάθεση", "προπληρωμή" ή "προκαταβολή". 

• Ο Προμηθευτής δεν επιτρέπεται να ενεργεί ως "μεσάζων", δηλαδή η μόνη "υπηρεσία" που παρέχει 
ο Προμηθευτής είναι να ενεργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ της VMware και ενός τρίτου μέρους. 

• Ο Προμηθευτής μπορεί να τιμολογεί μόνο για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από τον 
Προμηθευτή, εκτός εάν η VMware έχει εγκρίνει γραπτώς τη χρήση υπεργολάβου(ων). 

• Ο Προμηθευτής θα πρέπει να εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει 
(i) τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, (ii) τη συμμόρφωση με τον παρόντα 

Κώδικα και (iii) τον εντοπισμό και τον μετριασμό των λειτουργικών κινδύνων που σχετίζονται με τον 
παρόντα Κώδικα. Ο Προμηθευτής θα πρέπει επίσης να διευκολύνει τις συνεχείς βελτιώσεις αυτού 

του συστήματος. 

• Οι Προμηθευτές πρέπει να τηρούν τα αρχεία που είναι απαραίτητα για να αποδεικνύεται 

η συμμόρφωση με αυτόν τον Κώδικα και ο Προμηθευτής πρέπει να συνεργάζεται με τα όποια 
εύλογα αιτήματα για πληροφορίες που υποβάλλονται από τη VMware, συμπεριλαμβανομένης 

της διάθεσης των αρχείων για επιθεώρηση από τη VMware ή τους αντιπροσώπους της κατά τις 
κανονικές εργάσιμες ώρες κατόπιν εύλογης ειδοποίησης. 

 

Αναφορά ζητημάτων 

Εάν θέλετε να αναφέρετε κάποια επιλήψιμη συμπεριφορά ή πιθανή παραβίαση αυτού του Κώδικα, σας 

προτρέπουμε να συνεργαστείτε με την κύρια επαφή σας στη VMware για την επίλυση του ζητήματος. Εάν 

αυτό δεν είναι εφικτό ή κατάλληλο, επικοινωνήστε με τη Γραμμή Βοήθειας Δεοντολογίας της VMware. Θα 

βρείτε τους αριθμούς τηλεφώνου και τη φόρμα ηλεκτρονικής αναφοράς στη διεύθυνση: 

http://etica.ethicspoint.com. 
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