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Η ακεραιότητα είναι μία από τις βασικές αξίες μας και είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την επιχειρηματική μας επιτυχία. 
Κάνουμε ότι είναι σωστό και όχι μόνο ότι "δουλεύει". Η επιτυχία 
της Amway δεν μετριέται μόνο με οικονομικούς όρους, αλλά με 
το σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία που κερδίζουμε.  

Συνεργασια      Ακεραιοτητα      Προσωπικη αξια

Επιτευγματα      Προσωπικη ευθυνη

Ελευθερη επιχειρηματικοτητα
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• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – Η Amway οικοδομήθηκε με ισχυρό θεμέλιο τη συνεργασία, 
ξεκινώντας από τη συνεργασία των ιδρυτών μας. Η συνεργασία μεταξύ 
των ιδρυτικών οικογενειών, των εργαζόμενων και των Ιδιοκτητών 
Επιχείρησης είναι το πολυτιμότερο απόκτημά μας. Προσπαθούμε πάντα 
να κάνουμε ότι είναι καλύτερο για το μακροπρόθεσμο συμφέρον των 
συνεργατών μας, με τρόπο που να αυξάνει την αξιοπιστία και την 
εμπιστοσύνη. Η επιτυχία της Amway θα ανταμείψει όλους όσους έχουν 
συμβάλει στην επιτυχία της. 

• ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ – Η ακεραιότητα είναι σημαντική για την επιτυχία των 
επιχειρήσεων μας. Κάνουμε ότι είναι σωστό και όχι μόνο ότι "δουλεύει". 
Η επιτυχία της Amway δεν μετριέται μόνο με οικονομικούς όρους, αλλά με 
το σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία που κερδίζουμε. 

• ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΞΙΑ – Αναγνωρίζουμε τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου. 
Κάθε άτομο είναι άξιο σεβασμού και δικαιούται ισάξια μεταχείριση και την 
ευκαιρία να αναπτύξει στο μέγιστο το δυναμικό του.

Amway
ΑΞΙΕΣ

Η ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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• ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ – Μας ενδιαφέρει να αναπτυσσόμαστε και να 
ενθαρύνουμε τους ανθρώπους. Αγωνιζόμαστε για να αριστεύουμε σε 
όλα όσα κάνουμε. Εστιάζουμε στη συνεχή βελτίωση, την πρόοδο και την 
επίτευξη των προσωπικών και ομαδικών στόχων. Προβλέπουμε τις αλλαγές, 
ανταποκρινόμαστε γρήγορα σε αυτές, αναλαμβάνουμε δράση για να 
γίνει η δουλειά και κερδίζουμε από τις εμπειρίες μας. Ενθαρρύνουμε τη 
δημιουργικότητα και την καινοτομία.

• ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – Κάθε άτομο είναι υπεύθυνο και υπόλογο για 
την επίτευξη των προσωπικών του στόχων, καθώς επίσης και για την 
εστίαση των προσπαθειών στην επίτευξη των εταιρικών και των ομαδικών 
στόχων. Υποστηρίζοντας τους ανθρώπους να βοηθήσουν τον εαυτό τους, 
προωθούμε ακόμη περισσότερο την προσωπική και ομαδική επιτυχία. 
Έχουμε ακόμη ευθύνη να είμαστε καλοί πολίτες στις κοινότητες στις οποίες 
ζούμε και εργαζόμαστε.

• ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – Είμαστε περήφανοι υποστηρικτές 
της ελευθερίας και της ανοιχτής επιχειρηματικότητας. Η οικονομική 
πρόοδος των ανθρώπων έχει σαφώς αποδειχθεί ότι λειτουργεί καλύτερα 
στην ελεύθερη οικονομία των αγορών.
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1. ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ – Τηρείτε πάντα το "χρυσό κανόνα" 
ως μία βασική αρχή λειτουργίας των επιχειρήσεων: 
"Να φέρεστε στους άλλους όπως θα θέλατε να φέρονται 
οι άλλοι σε σας".

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ – Να συμπεριφέρεστε με 
τρόπο που να εκφράζετε μόνο τα υψηλότερα πρότυπα 
ακεραιότητας και ευθύνης, γιατί οι ενέργειές σας έχουν 
μεγάλο αντίκτυπο - όχι μόνο στη δική σας επιχείρηση και 
τις επιχειρήσεις των μελών της ομάδας σας - αλλά και 
στη φήμη της εταιρείας Amway.

3. ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ (LOS) 
– Να αναγνωρίζετε, να σέβεστε και να προστατεύετε τη 
Γραμμή Αναδοχή με ακεραιότητα. Ως βασική θεμελιώδης 
αξία πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η επιχείρηση 
Amway, η ακεραιότητα στη διατήρηση και διαφύλαξη 
της LOS είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία 
των επιχειρήσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης των 
Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway (ΑΒΟ) και της Amway.

Γενικές
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΜΕ 
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
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4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΥ – Εκπληρώνετε τις 
ποικίλες αρμοδιότητες του αναδόχου και Πλατινένιου, όπως αυτές 
καθορίζονται στους Κανόνες Δεοντολογίας και τις Πολιτικές της Amway, 
συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης, της εκπαίδευσης και της 
υποστήριξης των ABO της Γραμμή Αναδοχής.

5. ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – Η ανάπτυξη μιας ισορροπημένης 
επιχείρησης - μεταξύ πλάτους και βάθους, μεταξύ πωλήσεων και αναδοχής, 
μεταξύ προσωπικής χρήσης και εξυπηρέτησης των ΑΒΟ κάτωθεν και των 
πελατών, μεταξύ της εγχώριας και της διεθνούς ανάπτυξης - είναι προς το 
συμφέρον των ABO, για την επίτευξη κερδοφορίας και βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων. 
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I. Διεθνής Αναδοχή ενός Υποψήφιου 
ΑΒΟ

1.  Η Διεθνής Αναδοχή ενός Υποψήφιου 
ΑΒΟ είναι μια μέθοδος που επιτρέπει 
σε έναν ABO από μία αγορά της 
Amway να συστήσει κατάλληλους 
υποψήφιους από μία άλλη αγορά 
της Amway να ενταχθούν στην 
επιχείρηση Amway, παρέχοντάς τους 
εξυπηρέτηση και υποστήριξη εκ του 
μακρόθεν και ως αποτέλεσμα, να 
λαμβάνει τα σχετικά οφέλη βάσει του 
Πλάνου Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της 
Amway. Η διεθνής αναδοχή είναι μια 
κύρια γραμμή αναδοχής. 

2. Ο Διεθνής Ανάδοχος ενός νέου ABO 
πρέπει να γνωρίζει προσωπικά και 
να εισάγει στην επιχείρηση Amway 
το νέο ABO, ώστε ο νέος ABO να 
τον αναγνωρίζει ως Διεθνή ανάδοχό 
του κατά την εγγραφή στην Amway. 
Οποιαδήποτε τεχνητή, αυθαίρετη ή 
χειριστική συμπεριφορά αναδοχής, 
είτε στην εγχώρια αγορά (π.χ. 
ακατάλληλη ανάπτυξη βάθους) είτε 
μέσω μη κατάλληλης διαδικασίας 
διεθνούς αναδοχής παραβιάζει αυτή 
την αρχή και είναι επιζήμια για την 
αμεροληψία και την ακεραιότητα του 
Πλάνου Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της 
Amway. Η Amway θα παρακολουθεί 
και θα ελέγχει τη διαδικασία 
εγγραφής, για τη διασφάλιση της 
νομιμότητας της διαδικασίας της 
διεθνούς αναδοχής. 

Ειδικές Αρχές Ανάπτυξης 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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3. Ενώ κάθε υποψήφιος, προκειμένου να γίνει ABO, 
πρέπει να έχει ανάδοχο στην εγχώρια αγορά, ΔΕΝ 
είναι υποχρεωτικό να έχει Διεθνή Ανάδοχο. Μόνο στην 
περίπτωση που κάποιος υποψήφιος εισάγεται στην 
επιχείρηση από έναν ABO από μία άλλη αγορά Amway, 
πρέπει η Αίτηση Εγγραφής του υποψηφίου να αναφέρει 
αυτόν τον ABO ως το Διεθνή του Ανάδοχο. Σε τέτοια 
περίπτωση, ο ανάδοχος στην αγορά του υποψηφίου 
είναι γνωστός ως Θετός Ανάδοχος. 

4. Ο ρόλος του Θετού Αναδόχου είναι να παρέχει συνεχή 
καθοδήγηση, κίνητρα, εκπαίδευση και υποστήριξη 
στο νέο ABO στην εγχώρια αγορά, παράλληλα με την 
υποστήριξη από το Διεθνή Ανάδοχο. Ο ρόλος του 
Διεθνούς Αναδόχου είναι να παρέχει υποστήριξη εκ του 
μακρόθεν, να ενθαρρύνει το νέο ABO, να έχει επαφή 
με το νέο ABO σε τακτική βάση και να διασφαλίζει ότι 
ο νέος ABO εργάζεται για την ανάπτυξη μιας ισχυρής 
επιχείρησης Amway. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο 
έντυπο Ρόλοι & Αρμοδιότητες Ανάπτυξης Διεθνούς 
Αναδοχής).

5. Η Amway αναγνωρίζει τη Γραμμή Αναδοχής (LOS), 
όπως αυτή ορίζεται στις υπογεγραμμένες Αιτήσεις 
Εγγραφής, οι οποίες λειτουργούν δεσμευτικά ως 
αποτέλεσμα συμβατικής σχέσης. Αποτελεί ευθύνη αυτών 
οι οποίοι εμπλέκονται σε δραστηριότητες αναδοχής, 
να βοηθούν τον υποψήφιο να κατανοεί πλήρως τις 
συνέπειες της αναδοχής και τα σχετικά οφέλη που 
προκύπτουν από το Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ 
της Amway, για τον Ανάδοχο/ Θετό Ανάδοχο/ Διεθνή 
Ανάδοχο και να φροντίζουν για την ακρίβεια των 
πληροφοριών που καταχωρούνται σχετικά με την 
αναδοχή, πριν την υπογραφή της Αίτησης Εγγραφής. 
Μόλις μία Αίτηση Εγγραφής υπογραφεί και υποβληθεί, 
η Amway αναγνωρίζει και σέβεται τη συμβατική σχέση 
που δημιουργείται, χωρίς να προβαίνει σε καμία αλλαγή 
για ασήμαντη αφορμή. 
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1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, προκειμένου 
να δημιουργήσει μία Πολλαπλή Επιχείρηση 
σε άλλη αγορά, ένας ΑΒΟ πρέπει να είναι 
τουλάχιστον Αξιολογημένος Πλατινένιος 
σε μια αγορά της Amway. Ένας ΑΒΟ που 
κατοικεί εκτός της εγχώριας αγοράς του 
μπορεί να εξαιρεθεί από την προϋπόθεση 
επίτευξης Πλατινένιου επιπέδου, εάν 
μπορεί να παρέχει αποδείξεις για τον τόπο 
κατοικίας του και/ή εάν έχει ένα άμεσο 
συγγενικό πρόσωπο στην αγορά που 
στοχεύει και μπορεί να είναι ιδιοκτήτης 
και να λειτουργεί μια επιχείρηση Amway 
στη διεθνή αγορά που στοχεύει. Από την 
1η Ιουνίου 2016, δεν απαιτείται το τεστ 
Πιστοποίησης Πολλαπλής Επιχείρησης, 
ωστόσο η Εκπαίδευση Πολλαπλής 
Επιχείρησης συνιστάται ανεπιφύλακτα. 
(Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική 
Διεθνούς Αναδοχής.)

2. Όπου ισχύει, οι ABO μπορούν επίσης να 
είναι Διεθνείς Ανάδοχοι των "Πολλαπλών 
τους Επιχειρήσεων" (γνωστές και ως 
Δεύτερες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις 
#2). Μέσω μίας Πολλαπλής Επιχείρησης, 
ένας ABO που πληροί τις προϋποθέσεις 
καταχωρεί μια δική του επιχείρηση 
Amway σε μια ξένη αγορά Amway και, 
μέσω της διεθνούς αναδοχής, συνδέει 
αυτή την επιχείρηση με την υφιστάμενη 

επιχείρησή του Amway. Ως Ιδιοκτήτης μιας 
Πολλαπλής Επιχείρησης, ο ABO πρέπει να 
υπογράψει και να υποβάλει την Αίτηση 
Εγγραφής στην ξένη αγορά σύμφωνα 
με τη γενικότερη νομοθεσία και τους 
κανονισμούς της χώρας, καθώς και τους 
Κανόνες Δεοντολογίας και τις Πολιτικές 
της Amway, όσον αφορά στην ιδιοκτησία 
μιας επιχείρησης Amway. Ο ABO πρέπει 
επίσης να πληρεί τις προϋποθέσεις και να 
εκπληρώνει τις αρμοδιότητες ενός ABO και 
ενός αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης της 
καθημερινής καθοδήγησης, εκπαίδευσης, 
παροχής κινήτρων και εξυπηρέτησης προς 
τους πελάτες και τους ΑΒΟ της ομάδας 
κάτωθεν, στην εν λόγω αγορά. 

3. Με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 
1η Σεπτεμβρίου 2017, από τη στιγμή που 
ένας ABO δημιουργήσει μια Πολλαπλή 
Επιχείρηση σε μια αγορά της Amway, ο ABO 
μπορεί να γίνει Διεθνής Ανάδοχος μόνο 
για νέους ABO της κάτωθι ομάδας αυτής 
της Πολλαπλής Επιχείρησης. Κάθε διεθνής 
αναδοχή που δημιουργήθηκε πριν από την 
1η Σεπτεμβρίου 2017 δεν θα επηρεαστεί. 

4. Ακόμα και αν ένας ΑΒΟ έχει το δικαίωμα 
να εγγράψει, δεν είναι απαραίτητα προς 
το συμφέρον όλων των ΑΒΟ, και ειδικά των 
νέων ABO, να δημιουργήσει μία Πολλαπλή 

II. Πολλαπλή Επιχείρηση σε μία Άλλη Αγορά της Amway 
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Επιχείρηση σε μια ξένη αγορά. Η δημιουργία 
και λειτουργία μιας Πολλαπλής Επιχείρησης 
είναι συνήθως πιο δαπανηρή, πιο δύσκολη 
και πιο περίπλοκη από πολιτιστικής και 
γλωσσικής άποψης, από την ανάπτυξη μιας 
επιχείρησης Amway στην εγχώρια αγορά. 
Η προσπάθεια ανάπτυξης που καταβάλεται 
για μία Πολλαπλή Επιχείρηση τείνει να 
αποδίδει λιγότερο, σε σχέση με την ίδια 
προσπάθεια ανάπτυξης της επιχείρησης 
στην εγχώρια αγορά. Ακόμη και βάσει του 
σχεδιασμού του, το Πλάνο Πωλήσεων της 
Amway προσφέρει περισσότερες αμοιβές & 
ανταμοιβές στους ιδιοκτήτες μιας εγχώριας 
επιχείρησης Amway, ενθαρρύνοντας και 
εστιάζοντας κατ’ αρχάς την ανάπτυξη 
στην εγχώρια αγορά. Οι ABO μπορούν 
να αρχίσουν να αυξάνουν τα οφέλη που 
προκύπτουν από το Πλάνο Πωλήσεων και 
Μάρκετινγκ από τις Πολλαπλές Επιχειρήσεις, 
όταν έχουν αναπτύξει τις εγχώριες 
επιχειρήσεις τους μέχρι τουλάχιστον σε 
επίπεδο Παραλήπτη Σμαραγδένιων Αμοιβών 
Απόδοσης.

5. Όταν ένας ABO λειτουργεί μία Πολλαπλή 
Επιχείρηση (ή περισσότερες), είναι σωστό να 
αναλαμβάνει αρμοδιότητες τόσο Θετού όσο 
και Διεθνούς Αναδόχου του νέου ABO στην 
ξένη αγορά.

6. Ενώ η Amway δεν επιβάλλει την 
αναπαραγωγή της Γραμμής Αναδοχής σε 

όλες τις αγορές, πριν τη δημιουργία μίας 
Πολλαπλής Επιχείρησης, οι ABO πρέπει να 
ελέγχουν μαζί με τους Αναδόχους τους εάν 
μία Γραμμή Αναδοχής έχει επιχειρηματική 
δραστηριότητα στη χώρα την οποία 
στοχεύουν (τη χώρα/αγορά όπου ο ABO 
δημιουργεί μια νέα επιχείρηση Amway). 
Αν αυτό συμβαίνει, οι ABO ενθαρρύνονται 
σαφώς να ακολουθούν την υπάρχουσα 
γραμμή αναδοχής της εγχώριας αγοράς 
κατά το δυνατόν περισσότερο. Με αυτό τον 
τρόπο διατηρείται η ευρυθμία της Γραμμής 
Αναδοχής και παρέχεται καθοδήγηση 
και βοήθεια στους ABO που μπορεί να 
ξεκινήσουν μια επιχείρηση σε μια ξένη 
αγορά.

7. Σε γενικές γραμμές, ένας ABO μπορεί 
να αποκτήσει, να έχει συμφέρον, 
να συνυπογράφει ή να δηλώνεται ως 
ανάδοχος μόνο σε μία επιχείρηση σε 
μία αγορά.

III. Διεθνής Εξεύρεση Υποψηφίων 
Διασταρούμενες Γραμμές 
Αναδοχής

 Σύμφωνα με τους κανονισμούς που 
αφορούν στην εξεύρεση υποψηφίων, οι 
ABO δεν επιτρέπεται να προσκαλούν ABO 
κάτωθεν άλλων ΑΒΟ, για να εγγραφούν 
κάτωθεν αυτών σε άλλες αγορές. Αυτό 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ 
ΕΥΡΥΘΜΙΑ ΤΗΣ LOS 
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αποτελεί παραβίαση των Κανόνων Δεοντολογίας 
της Amway και απαγορεύεται. Ενώ οι ABO δεν είναι 
υποχρεωμένοι να εντάσσονται στην ίδια Γραμμή Αναδοχής 
σε όλες τις αγορές, για την ευρυθμία της Γραμμής 
Αναδοχής και τη συνέπεια στις αρχές ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων, οι ABO που ασκούν δραστηριότητα στο 
εξωτερικό ενθαρρύνονται να ακολουθούν την Γραμμή 
Αναδοχής στην οποία βρίσκονται στην εγχώρια αγορά 
τους, κατά το δυνατόν περισσότερο. 


