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The H&M Way

 – ζώντας καθημερινά σύμφωνα με τις αξίες και 
τις κατευθυντήριες γραμμές μας

The H&M way

μας και στους υπόλοιπους συνεργάτες μας καθώς 
συναλλασσόμαστε και αλληλεπιδρούμε καθημερινά με 
τον κόσμο που μας περιβάλλει.

Στο πλαίσιο αυτό, ανεξάρτητα από τη θέση μας 
στην Η&Μ, είναι ζωτικής σημασίας να ζούμε πάντα 
σύμφωνα με τις αξίες μας και τις κατευθυντήριες 
γραμμές μας, και να αποτελούμε όλοι θετικά πρότυπα 
της Η&Μ σε ό,τι κάνουμε. Όταν πραγματοποιούμε 
επιχειρηματικές συναλλαγές «the H&M way», 
σημαίνει ότι τις πραγματοποιούμε με ήθος, τιμιότητα 
και υπευθυνότητα. Ενθαρρύνουμε συνεχώς τους 
προμηθευτές μας και τους άλλους επιχειρηματικούς 
μας εταίρους να κάνουν το ίδιο. Γραμμένα σ’ αυτό 
το έγγραφο είναι όσα εμείς στην H&M γνωρίζουμε 
ήδη πολύ καλά. Αλλά αφού είμαστε όλοι πρεσβευτές 
της H&M, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία των αξιών 
μας και των κατευθυντήριων γραμμών μας, γιατί 
αποτελούν πάντα την αφετηρία του πώς ενεργούμε.  
Το να ζούμε σύμφωνα με αυτές κάθε μέρα είναι 
θεμελιώδες για την επιχείρησή μας και τη 
μακροπρόθεσμη επιτυχία μας.

Karl-Johan Persson
Διευθύνων σύμβουλος H&M Hennes & Mauritz AB

H
&M έχει οικοδομηθεί πάνω σε γερά θεμέλια. 
Η εταιρική μας ιδέα «Μόδα και ποιότητα 
στην καλύτερη τιμή» είναι εξίσου σαφής 
με τις αξίες μας, οι οποίες βασίζονται 

στο θεμελιώδη σεβασμό του κάθε ατόμου και 
περιλαμβάνουν την ακράδαντη πίστη στους ανθρώπους 
μας. Άλλες κοινές αξίες είναι η ομαδική εργασία, η 
απλότητα, το επιχειρηματικό πνεύμα, η συνείδηση 
κόστους , η ευθύτητα και το ανοιχτό μυαλό και η 
συνεχής βελτίωση. Αυτές οι αξίες αντιπροσωπεύουν 
«το πνεύμα της H&M» και είναι ακριβώς οι ίδιες αξίες 
στις οποίες στηρίχθηκε ο παππούς μου ο Erling Persson 
όταν ίδρυσε την H&M το 1947. 

Σήμερα είμαστε μια παγκόσμια εταιρεία με πολλές 
χιλιάδες εργαζομένους που εξυπηρετούν εκατομμύρια 
πελάτες. Δεν έχουμε όλοι την ίδια καταγωγή και 
εθνικότητα, αλλά όποιοι κι αν είμαστε, μας ενώνει το 
πνεύμα της H&M και η επιθυμία να προσφέρουμε στους 
πελάτες μας την ευκαιρία να κάνουν τις πιο έξυπνες 
αγορές, με τον καλύτερο συνδυασμό μόδας, ποιότητας 
και τιμής. 

Έχουμε παρουσία σε πολλές αγορές ανά τον κόσμο, 
επεκτεινόμαστε γρήγορα και προσλαμβάνουμε νέους 
εργαζόμενους κάθε μέρα. Αυτή την εποχή της μεγάλης 
επέκτασης, η επιτυχία μας εξαρτάται περισσότερο 
από ποτέ από τους ανθρώπους μας. Κρινόμαστε από 
το πώς ενεργούμε και πώς συμπεριφερόμαστε ο ένας 
στον άλλο, στους πελάτες μας, στους προμηθευτές 

Αυτό το έγγραφο H&M καλύπτει όλα τα εμπορικά σήματα εντός του Ομίλου H&M, όπως H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday και & Other Stories.
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Είμαστε μια εταιρεία μόδας που καθοδηγείται από αξίες, έχει 
τον πελάτη στο επίκεντρο, είναι δημιουργική και υπεύθυνη. 

Για μας, η μόδα, η διασκέδαση και η δράση είναι απαραίτητες. 
Προσδιοριζόμαστε από το «the H&M way»: τη φιλοσοφία μας,  

τις αξίες και τις κατευθυντήριες γραμμές μας που αντικατοπτρίζουν 
την καρδιά και την ψυχή της H&M. 

Το «the H&M way» προσδιορίζει το ποιοι είμαστε, τι κάνουμε  
και πώς το κάνουμε. Είναι σαν ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο 
μπορούμε συνεχώς να διαχειριζόμαστε τις επιδόσεις μας, να 

συνεργαζόμαστε και να ενθαρρύνουμε τα νέα ταλέντα καθώς 
αναπτύσσονται και εξελίσσονται.

Παρέχουμε την εταιρική μας ιδέα  
– μόδα και ποιότητα στην καλύτερη τιμή – 
σε όλους, και το κάνουμε με αειφόρο τρόπο 

– σήμερα, αύριο και στο μέλλον.

ΠΟΙΟΙ είμαστε

Τι ΚΑΝΟΥΜΕ
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Η&Μ 
– ατελείωτο πάθος για τη μόδα 

1947
Η ιστορία της H&M ξεκινά όταν ο Erling Persson ανοίγει 
το πρώτο κατάστημα Hennes στην πόλη Västerås της 
Σουηδίας, το οποίο πουλά γυναικεία ρούχα. 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960
Ανοίγει το πρώτο κατάστημα εκτός Σουηδίας, στη 
Νορβηγία. Το 1968 το όνομα αλλάζει σε Hennes & 
Mauritz όταν ο Erling Persson αγοράζει το κατάστημα 
κυνηγετικών ειδών Mauritz Widforss, και μαζί με 
αυτό αποκτά και το στοκ ανδρικών ρούχων του 
καταστήματος. Αυτό ήταν το ξεκίνημα για την πώληση 
ανδρικών και παιδικών ρούχων.  

ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1970
Η H&M εισάγεται στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης. 
Ανοίγει το πρώτο κατάστημα εκτός Σκανδιναβίας,  
στο Λονδίνο. 

ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 1980–1990
Η παγκόσμια επέκταση απογειώνεται με νέες αγορές, 
όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Αυστρία,  
το Λουξεμβούργο, η Φινλανδία και η Γαλλία. 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 2000
Το 2000 ανοίγουν τα πρώτα καταστήματα στις ΗΠΑ 
και την Ισπανία. 
Τα επόμενα χρόνια, η H&M ανοίγει και σε άλλες 
ευρωπαϊκές αγορές καθώς και στην Ασία. 

2004
Ξεκινά η πρώτη συνεργασία με σχεδιαστή, που είναι ο 
Karl Lagerfeld. Αυτή τη συνεργασία θα τη διαδεχθούν 
πολλές ακόμα.  
Ανοίγει το χιλιοστό κατάστημα στη Γαλλία, στην 
Boulogne-sur-Mer κοντά στη Λίλη. 

2006
Σημαντική επέκταση των διαδικτυακών πωλήσεων  
της H&M.

2007–2008
Νέα εμπορικά σήματα προστίθενται στον Όμιλο H&M. 
Το 2007 ιδρύεται το H&M Conscious Foundation ως μη 
κερδοσκοπικό παγκόσμιο ίδρυμα.  
Το 2007 λανσάρεται ως καινούριο εμπορικό σήμα  
το COS.  
Το 2008 η H&M αποκτά την εταιρεία μόδας Fabric 
Scandinavien AB, και μαζί της τα εμπορικά σήματα 
Weekday, Monki και Cheap Monday. 

2010
Λανσάρεται η πρώτη Conscious Collection, 
αποτελούμενη από πιο αειφόρα υλικά.
Ανοίγει το κατάστημα αριθμός 2.000. Το κατάστημα 
βρίσκεται στην Οσάκα, στην Ιαπωνία.

2011
Ξεκινά το H&M Incentive Program (Πρόγραμμα 
Παροχής Κινήτρων εργαζομένων του Ομίλου H&M) για 
όλους τους εργαζομένους.

2013
Λανσάρονται το νέο εμπορικό σήμα & Other Stories και 
το διαδικτυακό κατάστημα της H&M στις ΗΠΑ.  
Ανοίγει το κατάστημα αριθμός 3.000. Το κατάστημα 
βρίσκεται στην Τσενγκντού, στην Κίνα. 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Το συναρπαστικό ταξίδι μας συνεχίζεται, καθώς η 
H&M εξελίσσεται με τις νέες αγορές, με νέες σειρές, με 
καινοτομίες και μια απεριόριστη αγάπη για τη μόδα.

Από τότε που ο ιδρυτής μας Erling Persson άνοιξε το πρώτο κατάστημα Hennes το 1947, ο ακρογωνιαίος 
λίθος της H&M ήταν πάντα να προσφέρει στους πελάτες μόδα και ποιότητα στην καλύτερη τιμή.
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Οι αξίες μας είναι η καρδιά του «the H&M way». Αυτές οι αξίες καθοδηγούν τις ενέργειές μας 
στην καθημερινή μας εργασία μαζί με τις πολιτικές μας και τις κατευθυντήριες γραμμές μας. 

Οι αξίες μας ονομάζονται «το πνεύμα της H&M».

Αυτές οι αξίες διασφαλίζουν έναν χώρο εργασίας όπου οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι σύντομες, όλοι συνεργάζονται με γρήγορους ρυθμούς, και όλοι μπορούν να 
βασίζονται στις γνώσεις και τις ικανότητες των άλλων. Κάθε μία από αυτές τις αξίες ξεχωριστά μπορεί να είναι προφανής. Όλες μαζί, όμως, διαμορφώνουν μια φιλοσοφία  

που πιστεύουμε ότι είναι μοναδική και διαφορετική από αυτή πολλών άλλων εταιρειών. Οι αξίες μας, «το πνεύμα της Η&Μ», πρέπει να εκλαμβάνονται ως στήριγμα, ως  
κάτι που μας ενισχύει και που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας εργασία.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ – το πνεύμα της H&M

...η αειφορία είναι φυσικό μέρος των  
όσων κάνουμε

Πίστη στους ανθρώπους 

Είμαστε μία ομάδα 

Συνεχής βελτίωση 

Ευθύτητα και ανοιχτό μυαλό 

Επιχειρηματικό πνεύμα 

Απλότητα 

Συνείδηση κόστους
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Πώς ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ
Οι άνθρωποί μας είναι η επιτυχία μας. Δεσμευόμαστε να 
διατηρούμε έναν χώρο εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. 
Έναν χώρο εργασίας όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα 
αναγνωρίζονται, και όπου συμπεριφερόμαστε ο ένας 
στον άλλο με ακεραιότητα, σεβασμό, ταπεινότητα και 
αξιοπρέπεια. Προωθούμε τη διαφορετικότητα και την 
ισότητα, και δεν ανεχόμαστε κανενός είδους διακρίσεις 
ή παρενόχληση. Η H&M δεσμεύεται να ακολουθεί όλους 
τους ισχύοντες νόμους εργασίας και απασχόλησης 
οπουδήποτε δραστηριοποιείται. 

ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Η ομαδική εργασία είναι ουσιώδης στην H&M και είναι 
μέρος της φιλοσοφίας μας. Μας ωθούν πάντα οι αξίες 
μας και ηγούμαστε δίνοντας το παράδειγμα. Οι ηγέτες 
μας πρέπει να αποτελούν πάντα πρότυπα και να δίνουν 
το καλό παράδειγμα σε οτιδήποτε κάνουν. Στην H&M η 
ηγεσία αφορά την έμπνευση, την ανάθεση ευθυνών, την 
παροχή σχολίων και την παρακίνηση. 

ΕΞΕΛΙΣΣΕΣΤΕ ΕΣΕΙΣ, ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΣΤΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ 
Παρέχοντας έναν ευχάριστο, δημιουργικό και δυναμικό 
χώρο εργασίας, όλοι μας εξελισσόμαστε μαζί. Δίνονται 
εξαιρετικές ευκαιρίες μέσω της εσωτερικής στελέχωσης 
και αλλαγής θέσεων. Ο κάθε ένας είναι ταλέντο και κάνει 
τη διαφορά στην H&M. 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Θέλουμε να διατηρήσουμε ένα ευχάριστο και βιώσιμο 
περιβάλλον εργασίας σε όλες μας τις επιχειρηματικές 

Πιστεύουμε ότι οι κοινές μας αξίες δημιουργούν ενέργεια και δέσμευση. Παρέχοντας έναν ευχάριστο, 
δημιουργικό και δυναμικό χώρο εργασίας όπου η ομαδική εργασία είναι απαραίτητη, και εξελισσόμαστε 
όλοι μαζί. Όλοι όσοι εργάζονται στην H&M είναι πρεσβευτές της εταιρείας μας – ό,τι κάνουμε και λέμε, 

εντός και εκτός εταιρείας, έχει σημασία.
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Η ομαδική εργασία  
είναι απαραίτητη στην 

H&M, και αποτελεί 
φυσικό μέρος της 

φιλοσοφίας μας  

δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, να 
διασφαλίσουμε ότι εσείς ως εργαζόμενοι έχετε έναν 
ασφαλή χώρο εργασίας. Η H&M λαμβάνει προληπτικά 
μέτρα για να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια 
και καλή υγεία των εργαζομένων της. Ενθαρρύνουμε τους 
εργαζόμενούς μας να αναφέρουν τυχόν ατυχήματα ή μη 
ασφαλείς συνθήκες εργασίας στον προϊστάμενό τους.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΠΟΡΤΑΣ ΤΗΣ H&M
Η H&M δημιουργεί χώρους εργασίας, όπου η ανοιχτή 
και έντιμη επικοινωνία ανάμεσα σε όλους τους 
συναδέλφους εκτιμάται και γίνεται σεβαστή. Μία 
από τις κεντρικές αξίες μας είναι η «ευθύτητα». Η 
πολιτική της ανοιχτής πόρτας εγγυάται σε όλους τους 
εργαζομένους την ευκαιρία να συζητήσουν ανοιχτά 
οποιοδήποτε εργασιακό θέμα απευθείας με τους 
προϊσταμένους τους. 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να είμαστε μια 
καλή εργοδότρια εταιρεία από κάθε άποψη, και 
να δουλεύουμε με πνεύμα δίκαιης συνεργασίας. 
Σεβόμαστε το δικαίωμα των εργαζομένων μας να 
ιδρύσουν ή να συμμετάσχουν σε οργανώσεις της 
επιλογής τους. Πιστεύουμε στις εποικοδομητικές 
σχέσεις με τους εργαζόμενούς μας και με οποιαδήποτε 
ένωση εργαζομένων ή συνδικαλιστική οργάνωση  
τους εκπροσωπεί. 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΕ 
ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΚΑΝΟΥΜΕ
Η αειφορία είναι μια λογική επιχειρηματική ενέργεια 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όσων κάνουμε. 
Είναι κοινή ευθύνη όλων όσοι εργάζονται στην H&M, 
και οι προσπάθειες όλων κάνουν τη διαφορά. 

ΕΧΟΥΜΕ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ 
ΚΑΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Έχουμε το ήθος ως πυξίδα και δεν ανεχόμαστε 
καμίας μορφής δωροδοκία και διαφθορά, κάτι που 
εκφράζουμε ρητά στο πρόγραμμά μας κατά της 
διαφθοράς και στον Κώδικα ηθικής μας.

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οι πληροφορίες για την H&M αποτελούν σημαντικό 
περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας και παρέχουν 
ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για το λόγο αυτό, 
είναι ζωτικής σημασίας να προστατεύουμε όλες τις 
εμπιστευτικές πληροφορίες για την εταιρεία. Αυτές 
μπορεί να είναι οτιδήποτε, από συμβόλαια μέχρι 
πληροφορίες τιμών, από σχέδια επέκτασης μέχρι σχέδια 
μάρκετινγκ, και από χρηματοοικονομικά στοιχεία 
μέχρι προσωπικά στοιχεία. Σημαίνει την προστασία 
δεδομένων τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών, 
και το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής όλων.
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– Οι επιχειρηματικές κατευθυντήριες γραμμές της H&M *

Πώς χειριζόμαστε τη 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Απέναντι στους πελάτες μας 
ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ 
ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Έχουμε πάντα στο επίκεντρο τον πελάτη, από τη 
διαδικασία σχεδιασμού έως την αγοραστική εμπειρία. 
Η κατανόηση και η εκπλήρωση των αναγκών των 
πελατών μας είναι ο πυρήνας των όσων κάνουμε. 
Προσφέρουμε σε όλους μόδα με μεγάλη προσοχή 
στην ποιότητα. Θέλουμε να αισθάνονται οι πελάτες 
μας σίγουροι ότι όταν ψωνίζουν στα H&M κάνουν την 
καλύτερη δυνατή αγορά.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ
Κάθε φορά που αλληλεπιδρούμε με έναν πελάτη,  
είτε στα καταστήματά μας είτε στο διαδίκτυο, 
παίζουμε σημαντικό ρόλο στην εμπειρία του από την 
H&M. Για μας είναι φυσικό να είμαστε πάντα φιλικοί  
και ευγενείς με τους πελάτες μας. Αν ένας πελάτης  
μάς ζητήσει βοήθεια, ότι κι αν κάνουμε εκείνη τη 
στιγμή, προσπαθούμε πάντα να προσφέρουμε  
άριστη εξυπηρέτηση.

*Οι κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν παντού στον Όμιλο, αλλά μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστούν στους τοπικούς/εθνικούς νόμους και κανονισμούς. **Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο.

Κάθε μέρα αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο γύρω μας σε διάφορες καταστάσεις. 
Εργασία στην H&M σημαίνει ότι όλοι αντιπροσωπεύουμε κάθε μέρα το εμπορικό 

σήμα της H&M, και το κάνουμε βάζοντας σε εφαρμογή τις αξίες και τις 
κατευθυντήριες γραμμές μας. Ακολουθώντας το «the H&M way» με τους πελάτες 

μας, τους προμηθευτές μας και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, διασφαλίζουμε 
ότι η επικοινωνία μας με τα ενδιαφερόμενα μέρη χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, 

αντικειμενικότητα, προσβασιμότητα και ευαισθησία.

ανθεκτικά, φιλικά προς το χρήστη, καλοφτιαγμένα, 
καλοραμμένα, ασφαλή και χωρίς επιβλαβή χημικά. Οι 
πελάτες μας έχουν γνώσεις και ζητούν αφενός άριστο 
σχεδιασμό και ποιότητα από τα προϊόντα μας και 
αφετέρου μεγαλύτερη επίγνωση της αειφορίας, από 
τα χρησιμοποιούμενα υλικά μέχρι το ίχνος άνθρακα 
από τη μεταφορά των προϊόντων στα καταστήματα. 
Στόχος μας είναι πάντα να είμαστε στην πρώτη γραμμή 
της αειφορίας. Η αειφορία είναι σημαντικό μέρος της 
προσφοράς μας προς τους πελάτες μας. 
 
ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΣ
Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να επικοινωνούμε 
ολοένα και περισσότερο με τους πελάτες μας σχετικά 
με όλες τις αειφόρες ενέργειές μας. Η αειφορία είναι 
ένα φυσικό μέρος των όσων κάνουμε, και όλοι μας 
παίζουμε κάποιον ρόλο στη μετάδοση του αειφόρου 
μηνύματός μας στους πελάτες μας. 

ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
Χρησιμοποιούμε ένα μείγμα συνεχώς εξελισσόμενων 
εξωτερικών μέσων για να μεταδώσουμε το μήνυμά 
μας στους πελάτες μας. Τα σημαντικότερα από αυτά 
είναι τα καταστήματά μας – ιδιαίτερα οι βιτρίνες – και 
τα διαδικτυακά καταστήματά μας. Το μάρκετινγκ 
της H&M έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο, και είναι 
απαραίτητο να μεταδίδουμε μια θετική εικόνα και τα 
μοντέλα να απεικονίζουν τη μόδα μας με όμορφο και 
υγιή τρόπο. Οι διαφημιστικές φωτογραφίες της H&M 
δεν έχουν στόχο να μεταδώσουν κάποιο συγκεκριμένο 
ιδεώδες αλλά μάλλον μια σειρά από στυλ, στάσεις και 
εθνικές καταγωγές. Οι καμπάνιες έχουν σχεδιαστεί 
για να είναι σαφείς και απλές, και στόχο έχουν να 
ενημερώνουν τους πελάτες μας για ό,τι καινούριο 
υπάρχει στα H&M. Όλο το μάρκετινγκ της εταιρείας 
μας είναι μέρος της αγοραστικής εμπειρίας, με στόχο 
να καθοδηγεί και να εμπνέει τους πελάτες να βρουν 
τα σωστά προϊόντα μόδας τόσο στα καταστήματά μας 
όσο και στο διαδίκτυο. Οι δραστηριότητες μάρκετινγκ 
της H&M συμμορφώνονται με τις διαφημιστικές 
κατευθυντήριες γραμμές του ΔΕΕ**.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΟΔΑ, 
ΟΠΟΥ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙΒΑΣΙΚΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να 
παρέχουμε προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί, παραχθεί 
και μεταφερθεί με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα 
και με τις ελάχιστες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. Τα προϊόντα μας πρέπει να είναι 
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ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Η εντιμότητα, η ακεραιότητα, η ευγενής άμιλλα 
και η διαφάνεια παίζουν σημαντικό ρόλο στο πώς 
ενεργούμε απέναντι σε όλους τους προμηθευτές 
μας, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εταίρους μας. 
Δεν ανεχόμαστε τη διαφθορά σε καμία μορφή και οι 
εργαζόμενοί μας και οι προμηθευτές/επιχειρηματικοί 
μας εταίροι πρέπει να δεσμευθούν ότι θα τηρήσουν έναν 
ισχυρό κώδικα κατά της διαφθοράς, τον Κώδικα ηθικής 
μας. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι οι 
στόχοι του Κώδικα ηθικής επιτυγχάνονται. Αυτό ισχύει 
σε όλες τις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές 
της Η&Μ σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούμαστε 
και εμείς και οι προμηθευτές/επιχειρηματικοί εταίροι 
μας. Η H&M ενημερώνει, καταρτίζει και εκπαιδεύει 
τους εργαζομένους, καθώς και τους προμηθευτές/
επιχειρηματικούς εταίρους, για να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωσή τους με τον Κώδικα ηθικής. 

ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ
Δεν δεχόμαστε κανενός είδους όφελος, συμπεριλαμβα- 
νομένων των δώρων οποιουδήποτε μεγέθους και  

αξίας. Η πολιτική μας είναι, ως εκ τούτου, σαφής, 
εύκολη να τηρηθεί και δεν αφήνει περιθώρια 
υποκειμενικών κρίσεων. 

ΤΗΡΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Συμμορφωνόμαστε με όλες τις ισχύουσες νομικές 
απαιτήσεις και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και 
καταβάλλουμε προσπάθειες να διασφαλίσουμε ότι 
όλες οι ενέργειές μας είναι βιώσιμες και ηθικές. 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΙΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει όταν τα 
προσωπικά συμφέροντα ενός ατόμου ανταγωνίζονται 
τα συμφέροντα της Η&Μ ή συγκρούονται με αυτά. Για 
το λόγο αυτό, οι εργαζόμενοί μας πρέπει να αποφεύγουν 
οποιαδήποτε πραγματική ή νοητή κατάσταση που θα 
μπορούσε να διακυβεύσει την ακεραιότητα. Είναι πολύ 
σημαντικό να πασχίζουμε να έχουμε ένα ανοιχτό κλίμα 
και να ενεργούμε με διαφάνεια, και να νιώθουν όλοι οι 
συνάδελφοί μας σίγουροι ότι μπορούν να ενημερώσουν 
κάποιον για οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

Απέναντι στους προμηθευτές 
μας και τους άλλους 
επιχειρηματικούς μας εταίρους 

H H&M δεν έχει δικά της εργοστάσια, αλλά 
αγοράζει τα προϊόντα από προμηθευτές, κυρίως 
στην Ασία και την Ευρώπη. Συνεργαζόμαστε στενά 
με τους προμηθευτές μας, για να διασφαλίσουμε 
ότι συμμορφώνονται με τον Κώδικα δεοντολογίας, 
τον Κώδικα ηθικής και τους αυστηρούς χημικούς 
περιορισμούς της H&M. 

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ
Πιστεύουμε ότι η καλή διαχείριση των επιχειρηματικών 
σχέσεων μπορεί να τις μετατρέψει σε επιτυχημένες 
στρατηγικές συμμαχίες, με βάση κοινούς κινδύνους και 
κοινές ανταμοιβές. Πιστεύουμε ότι τέτοιες συμμαχίες 
μπορούν τελικά να οδηγήσουν σε βιώσιμη και εξαιρετική 
επιχειρηματική απόδοση. 

ΜΑΖΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Η H&M είναι περήφανη που πραγματοποιεί όλες τις 
επιχειρηματικές της δραστηριότητες με τρόπο που 
είναι οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
αειφόρος. Περιμένουμε από όλους τους προμηθευτές 
και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας να κάνουν το 
ίδιο, και καταβάλλουμε προσπάθειες να προωθήσουμε 
στους εταίρους μας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τις 
αειφόρες δραστηριότητες. 

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Έχουμε δεσμευτεί να σεβόμαστε τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, 
στην αλυσίδα εφοδιασμού και στις κοινωνίες όπου 
δραστηριοποιούμαστε. Προσπαθούμε να αποφεύγουμε 
τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και χρησιμοποιούμε την επιρροή μας για να 
προωθήσουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Απέναντι στα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη 

Η H&M δεσμεύεται να έχει στενή και ανοιχτή επαφή με 
τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό περιλαμβάνει την 
παροχή διαφανών πληροφοριών με στόχο να καλυφθούν 
οι ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών. 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, η H&M καταβάλλει 
προσπάθειες να διενεργεί τακτικό διάλογο με τις 
ενδιαφερόμενες ομάδες, όπως οι προμηθευτές και 
οι εργαζόμενοί τους, οι κοινωνίες γύρω μας, οι ΜΚΟ 
(μη κυβερνητικές οργανώσεις), οι διακυβερνητικές 
οργανώσεις, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι 
ομάδες του ίδιου κλάδου και οι μέτοχοι. Αυτό το 
κάνουμε σε καθημερινή βάση και, για παράδειγμα, 
μέσα από τακτικές συναντήσεις, ειδικές έρευνες ή 
την ενεργό συμμετοχή μας σε αρκετές πρωτοβουλίες 
πολυσυμμετοχικότητας. Αναζητούμε ενεργά τη 
συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου 
να βελτιώσουμε τις επιδόσεις της H&M ως επιχείρησης 
και ως εταιρικού πολίτη. 

Η ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΨΗΛΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ 
ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΜΕ 
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ
Η μακροπρόθεσμη υψηλή κερδοφορία είναι 
απαραίτητη για την H&M αλλά και για τους μετόχους 
μας. Ένα υψηλό επίπεδο φερεγγυότητας εγγυάται 
τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια 
των εργαζομένων μας. Τα κέρδη και μια ισχυρή 
χρηματοοικονομική θέση μας δίνουν τη δυνατότητα 
να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις ευθύνες μας.

ΣΩΣΤΗ, ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η H&M είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της 
Στοκχόλμης από το 1974, και διατηρούμε ανοιχτό 
διάλογο με το χρηματιστήριο και τα μέσα ενημέρωσης. 

Η επικοινωνία μας είναι σωστή, ουδέτερη και 
διαφανής, και τηρεί τους προβλεπόμενους νόμους και 
κανονισμούς. Συμμορφωνόμαστε με τους κανονισμούς 
ενημέρωσης που προβλέπει το NASDAQ OMX 
Στοκχόλμης. Δημοσιεύουμε μια ετήσια Αναφορά 
Αειφορίας. Χρησιμοποιούμε τις Κατευθυντήριες 
γραμμές για τη δημοσίευση αναφορών αειφορίας και 
το Συμπλήρωμα τμήματος ρουχισμού και υπόδησης της 
GRI (Global Reporting Initiative, Διεθνής Πρωτοβουλία 
για τη δημοσίευση αναφορών αειφορίας), καθώςκαι τις 
αρχές της Πρωτοβουλίας «Παγκόσμιο Συμβόλαιο» των 
Ηνωμένων Εθνών ως βάση για την αναφορά αειφορίας. 

ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η H&M δεσμεύεται να προωθεί τον δίκαιο 
ανταγωνισμό και η επιχείρησή μας λειτουργεί σε κλίμα 
ανοιχτής αγοράς. 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι εργαζόμενοί μας που κατέχουν εμπιστευτικές 
πληροφορίες για την H&M οφείλουν να ενεργούν 
σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς για τις 
χρηματοπιστωτικές πράξεις προσώπων που κατέχουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι εμπιστευτικές 
πληροφορίες για την H&M είναι μη δημόσιες 

πληροφορίες που πιθανόν να έχουν σημαντική 
επίδραση στην εμπορική τιμή της μετοχής της H&M. 

ΠΑΝΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΗ
Η H&M είναι φορολογικά ενήμερη και η φορολογική 
πολιτική μας αντικατοπτρίζει πάντα την επιχείρησή μας. 
Η H&M πληρώνει τους φόρους της έγκαιρα. Παρέχουμε 
χωρίς καθυστέρηση οποιαδήποτε σχετική πληροφορία 
ζητηθεί από την αρμόδια Εφορία, προκειμένου να 
προσδιοριστούν με ακρίβεια οι φορολογικές υποχρεώσεις 
της εταιρείας. Το μοντέλο εσωτερικών συναλλαγών της 
H&M συνάδει πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις τιμές μεταβίβασης του ΟΟΣΑ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η H&M δεν παρέχει άμεσες οικονομικές συνεισφορές σε 
μεμονωμένους πολιτικούς ή πολιτικά κόμματα. 

H&M CONSCIOUS FOUNDATION – 
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
Εκτός από τις προσπάθειες της H&M να προωθήσει την 
αειφόρο αλλαγή στην αλυσίδα αξιών, το H&M Conscious 
Foundation επικεντρώνεται στο να κάνει θετική διαφορά 
στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και των κοινωνιών 
στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η H&M. Αυτό γίνεται 
σε στενή συνεργασία με διάφορες οργανώσεις τόσο σε 
παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο.
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Γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοί μας είναι το κλειδί 
της επιτυχίας μας. Για να δείξουμε την εκτίμησή 
μας, η H&M δημιούργησε το HIP – το H&M 
Incentive Program (Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων 
εργαζομένων του Ομίλου H&M) – που από το 
2011 αναγνωρίζει την καθημερινή αφοσίωση και 
μακροπρόθεσμη συμμετοχή των εργαζομένων μας. 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια σημαντική δωρεά της 
οικογένειας του Stefan Persson. 

Όταν οι εργαζόμενοί μας συμπληρώσουν πέντε 
χρόνια εργασίας στην H&M, αρχίζουν να 
συμμετέχουν στην αύξηση κέρδους που δημιουργεί ο 
Όμιλος H&M. Όσο μεγαλύτερο διάστημα εργάζεται 
κάποιος στην εταιρεία, τόσο μεγαλύτερες θα είναι 
οι απολαβές. Είναι τόσο απλό και είναι το ίδιο για 
όλους τους εργαζομενους στον Όμιλο H&M, σε όλες 
τις χώρες, ανεξάρτητα από τη θέση, το μισθό ή τη 
σύμβαση εργασίας. 

Οι εργαζόμενοί μας λαμβάνουν τα καταβαλλόμενα 
ποσά από το HIP όταν γίνουν 62 ετών. Ωστόσο, από 
το 2021 οι εργαζόμενοί μας μπορούν να επιλέξουν να 
λάβουν την πρώτη καταβολή μόλις συμπληρώσουν 
δέκα έτη στον Όμιλο H&M. 

Αναλυτικές πληροφορίες για το HIP, 
συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για τις 
εκτιμώμενες καταβολές, μπορείτε να βρείτε στη 
διεύθυνση hm.com ή στο H&M Inside.

Λόγω της τοπικής νομοθεσίας, οι όροι και οι κανόνες μπορεί να διαφέρουν σε μερικές χώρες.

– για όλους στην H&M
HIP – H&M Incentive Program
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Κώδικας ηθικής 

Πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Πολιτική για τις διακρίσεις και την ισότητα 

Πολιτική για τη διαφορετικότητα 

Πολιτική για την παρενόχληση 

Πολιτική για την ασφάλεια 

Διαδικασία παραπόνων 

Πολιτική για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ 

Πολιτική για την καταγγελία 

Κώδικας δεοντολογίας 

Πολιτική αειφορίας 

Πολιτική για τα προϊόντα 

Πολιτική για τις αγορές 

Χρηματοπιστωτική πολιτική 

Φορολογική πολιτική 

Πολιτική επικοινωνίας 

Διαφημιστική πολιτική 

Καθώς αναθεωρούμε συνεχώς τις πολιτικές μας και τις 
κατευθυντήριες γραμμές μας, προκειμένου να τις κρατάμε 
επίκαιρες, μερικές από τις παραπάνω πολιτικές μπορεί να 
τροποποιηθούν και να αλλάξουν όνομα με το πέρασμα του χρόνου. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι πολιτικές ισχύουν παντού 
στον Όμιλο, αλλά μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστούν στους 
τοπικούς/εθνικούς νόμους και κανονισμούς.

Στους κώδικες και τις πολιτικές 
που υποστηρίζουν αυτό το έγγραφο 
συγκαταλέγονται οι εξής:


