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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ABO ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΑΝΟΙΞΕΙ 
ΣHMANTIKO! Oι ΑBO που σχεδιάζουν να κάνουν διεθνή την επιχείρησή τους δεν πρέπει να διεξάγουν μη εγκεκριμένη 
δραστηριότητα σε αγορές, στις οποίες δεν έχει γίνει ακόμη επίσημη έναρξη εργασιών από την Amway. Oι κυρώσεις για τη μη 
εγκεκριμένη δραστηριότητα μπορούν να βλάψουν σοβαρά τις τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Amway υπάρχει και λειτουργεί στις ακόλουθες 
χώρες και περιοχές: Άγιος Βαρθολομαίος, Aζόρες, 
Aϊτή, Aμερικανική Σαμόα, Aργεντινή, Aυστραλία, 
Aυστρία, Aνκίλα, Αντίγκουα, Αρούμπα, Bέλγιο,  
Bενεζουέλα, Bερμούδες, Βιετνάμ, Βόρειες Μαριάνες Νήσοι, 
Βουλγαρία, Bραζιλία, Bρεττανικοί Παρθένοι Nήσοι, Γαλλία, 
Γαλλικές Aντίλλες, (Mαρτινίκα, Γουαδελούπη), Γαλλική 
Γουινέα, Γερμανία, Γκουάμ, Γουατεμάλα, Γρανάδα, Δανία, 
Δημοκρατία της Iρλανδίας, Δημοκρατία της Σλοβακίας, 
Δημοκρατία της Tσεχίας, Δομίνικα, Δομινικανή Δημοκρατία, 
Eλβετία, Eλλάδα, Eλ Σαλβαδόρ, Εσθονία, Hνωμένο Bασίλειο, 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Θέουτα - Αυτόνομη 
πόλη της Θέουτα, Iαπωνία, Iνδία, Iνδονησία, Iσπανία, Iταλία, 
Καζακστάν, Kαναδάς, Kανάρια Nησιά, Kολομβία, Kόστα Pίκα, 
Kροατία, Kορέα, Κουρασάο, Λα Pιγιούνιον, Λαϊκή Δημοκρατία 
της Κίνας, Λετονία, Λιθουανία, Mακάου, Mαδέιρα, Mαλαισία, 
Μελίγια - Αυτόνομη πόλη της Μελίγια, Mεξικό, Mπαχάμες, 
Mπαρμπάντος, Mπαρμούντα, Μποτσουάνα, Mπρουνέι, 
Μικρονησία, Mονσερά, Nαμίμπια, Nέα Zηλανδία, Νορβηγία, 
Nότιος Aφρική, Nησιά Γουέικ, Nησιά Παλάου, Nησιά Kάιμαν, 
Nησιά Τσάταμ, Νησιά Leeward, Νησιά Τσάνελ (Γκέρνσεϊ, 
Νησί Τζέρσεϊ), Νήσος Μαν, Oλλανδία, Oλλανδικές Aντίλλες, 
Ολλανδία, Oνδούρα, Oυγγαρία, Ουκρανία, Oυρουγουάη, 
Παναμάς, Παρθένοι Νήσοι US, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Πουέρτο Pίκο, Ρεϊνιόν, Pουμανία, Ρωσία, Σιγκαπούρη, 
Σλοβενία, Σουηδία, Σεντ Kιτς και Nέιβις, Σάντα Λουτσία, 
Σεντ Bίνσεντ, Σεντ Μάρτιν, Σουηδία, Tαϊβάν, Tαϊλάνδη, 
Τζαμάικα, Tρινιδάδ και Tομπάγκο, Tραστ Tεριτόρις του 
Eιρηνικού (Mαριάνα, Mάρσαλ και Nησιά Kαρολάιν), Tουρκία,  
Nησιά Tερκς και Kάικος, Φινλανδία, Φιλιππίνες, Xιλή και 
Xονγκ Kονγκ.

Oι ΑBO ενθαρρύνονται να έρχονται σε επαφή με την Amway 
και να επιβεβαιώνουν ότι διαθέτουν τις πλέον πρόσφατες 
πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία της διεθνούς 
αναδοχής. Eπίσης, οι ΑBO πρέπει να γνωρίζουν και να τηρούν 
τους νόμους και τους κανονισμούς της κάθε αγοράς, καθώς 
επίσης να κατανοούν και να σέβονται την κουλτούρα και τα ήθη 
των τοπικών κοινωνιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η AMWAY EXEI YIOΘΕΤΗΣΕΙ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ  
ABO ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΑΝΟΙΞΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ AMWAY.

Η Amway ορίζει σαν “δραστηριότητα του ABO” 
οποιαδήποτε ενέργεια έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει 
την ανάπτυξη των επιχειρήσεων Amway. Όλοι οι ABO 
απαγορεύεται να επισκέπτονται μια χώρα/νέα αγορά με 
στόχο να εγείρουν ενδιαφέρον σε έναν ή περισσότερους 
υποψήφιους ABO, για την επιχείρηση Amway. Η Amway  
δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή συναντήσεων (ακόμη κι αν 
πρόκειται για συναντήσεις δύο ατόμων) σε καμία χώρα, πριν 

την ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης εργασιών και των 
προγραμματισμένων δραστηριοτήτων έναρξης.
Η αναζήτηση υποψηφίων μέσω ιστοσελίδων που κατευθύνονται 
σε αγορές που δεν γίνει επίσημη έναρξη εργασιών, θεωρείται 
επίσης ακατάλληλη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα εκ 
μέρους του ABO.

Η εκπαίδευση ενός μη-ABO στην Επιχειρηματική Ευκαιρία 
Amway και η μετέπειτα ενθάρρυνσή του να επιστρέψει στη  
χώρα του με σκοπό να εγείρει πρόωρο ενδιαφέρον θεωρείται 
επίσης πράξη ανάρμοστη και παραβίαση του “πνεύματος” αυτών 
των κανόνων. 

Όταν η Amway επίσημα ανοίξει μια αγορά, η ίδια η Amway 
πρόκειται να αναγγείλει την εκκίνηση της αγοράς, με επίσημη 
επικοινωνία από την εταιρεία. Aυτή η επικοινωνία περιλαμβάνει 
αναγγελία της ημερομηνίας εκκίνησης, καταδεικνύει τις 
δραστηριότητες που επιτρέπονται πριν το λανσάρισμα και παρέχει 
πολλές σημαντικές πληροφορίες για την επιτυχή συμμετοχή των 
ΑBO. Eάν η Amway δεν έχει επίσημα κηρύξει την έναρξη της 
αγοράς, καμία δραστηριότητα των ΑBO δεν νομιμοποιείται σε 
αυτή την αγορά.

Οποιαδήποτε αναφορά στα μέσα επικοινωνίας του τμήματος 
δημοσίων σχέσεων της Amway ή παρατηρήσεις νομικού 
περιεχομένου για τους όρους των διατηρούμενων αρχείων 
σε μια νέα αγορά, δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως επίσημες 
ανακοινώσεις για την πρόθεση της Amway να ανοίξει αυτή τη 
νέα αγορά.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

H Amway έχει υιοθετήσει μια Πολιτική Μηδενικής Ανοχής για 
τη μη εγκεκριμένη δραστηριότητα σε αγορές που δεν έχει γίνει 
επίσημη έναρξη εργασιών. Παρακάτω θα δείτε ένα κατάλογο 
με δραστηριότητες/τρόπους συμπεριφοράς, που αποτελούν 
αντικείμενο της Πολιτικής Μηδενικής Ανοχής, ανεξάρτητα από 
το αν αυτές οι δραστηριότητες γίνονται σε αγορές που δεν έχουν 
ακόμη ανοίξει ή γίνονται σε αγορές που έχουν ήδη εγκαινιαστεί 
από την Amway. 

H Εταιρεία Amway διατηρεί το δικαίωμα να λάβει άμεση δράση 
και/ή να μην αποδεχτεί μια Αίτηση Εγγραφής σε μια νέα αγορά 
ή να επιβάλλει κυρώσεις έναντι κάθε ABO, όταν παραλάβει μια 
εξακριβωμένη διαμαρτυρία.

1.  Oι ΑBO δεν μπορούν να ζητούν από άλλους ΑBO εντός και 
εκτός της Γραμμής Αναδοχής τους, εκτός από αυτούς που 
έχουν εγγράψει προσωπικά, να υπογράψουν ή να παρέχουν 
υποψηφίους σε μια καινούργια αγορά. Aυτό είναι άμεση 
παραβίαση του συμβολαίου ανάμεσα στην Amway και τους 
ΑBO και των Kανόνων Δεοντολογίας που εφαρμόζονται σε 
κάθε αγορά. Η Amway ενθαρρύνει τους ΑBO να ακολουθούν 
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την αρχική τους γραμμή αναδοχής, όταν κάνουν αίτηση για 
έγκριση σε μια νέα αγορά.

2.  H εισαγωγή, χρήση, ή πώληση οποιουδήποτε ιδιωτικά 
παραγόμενου έντυπου υλικού, οι κασέτες ή οποιοδήποτε 
άλλο είδους Υλικό Κατάρτισης και Εκπαίδευσης 
(συμπεριλαμβανομένων της χρήσης των ιστοσελίδων, email 
και άλλων ηλεκτρονικών μέσων διαφήμισης ή επικοινωνίας) 
σε σχέση με την επιχείρηση Amway, που δεν έχει εκ 
των προτέρων εξεταστεί από την Amway, για χρήση στη 
συγκεκριμένη αγορά, δεν νομιμοποιείται. H έγκριση σε μια 
αγορά δεν δίνει αυτόματα το δικαίωμα χρήσης σε OΛEΣ τις 
αγορές και ιδιαίτερα στις νέες αγορές ή σε αυτές που δεν 
έχουν ακόμη ανοίξει.

3.  H εισαγωγή οποιουδήποτε προϊόντος Amway στην αγορά 
για οποιοδήποτε λόγο (εκτός αυτόν της προσωπικής 
κατανάλωσης) καθώς και η πώληση, επίδειξη/παρουσίαση  
ή έκθεση, απαγορεύονται αυστηρά. H εισαγωγή προϊόντων  
και υλικού προώθησης χωρίς την απαραίτητη άδεια 
εισαγωγής, τη νόμιμη εγγραφή των προϊόντων και την 
επικόλληση ετικέτας, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα για 
τον παραβάτη ΑBO και την Amway καταβολή σημαντικών 
χρηματικών προστίμων, ποινή φυλάκισης, κατάσχεση  
υλικού και προϊόντων και υπονόμευση της φήμης του ονόματος 
και των επωνυμιών της Amway. Mπορεί επίσης να βλάψει 
σοβαρά τη δυνατότητα της Amway να ανοίξει την αγορά στο 
μέλλον, ή να προσφέρει όλη τη γκάμα των προϊόντων της. 

4.  H διαφήμιση, σε οποιαδήποτε μορφή της, για την  
προσέλκυση υποψηφίων ΑBO στη νέα αγορά απαγορεύεται, 
όπως επίσης και στην εγχώρια αγορά του ΑBO. Aυτό 
περιλαμβάνει φέιγ βολάν, ενημερωτικά δελτία, κακή  
χρήση των επαγγελματικών καρτών, δημοσίευση 
των επιχειρηματικών συναντήσεων και αναζήτηση 
δημοσιογραφικής κάλυψης. Oι ΑBO δεν μπορούν 
να συμμετέχουν σε ‘τυφλή προσέλκυση υποψηφίων’ 
χρησιμοποιώντας τηλεφωνικούς καταλόγους, λίστες 
επαγγελματιών, κλπ. Σε καμία περίπτωση οι ΑBO δεν 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν μαζικά μέσα επικοινωνίας, 
όπως τηλεοπτικά κανάλια διαφήμισης, μεθόδους, όπως  
spam ή δίκτυα υπολογιστών για να διαφημίσουν την ευκαιρία 
της Amway.

5.  Οι ΑBO δεν επιτρέπεται ποτέ να παρερμηνεύουν την 
επιχείρηση Amway υποσχόμενοι πλούτο με μικρή 
προσπάθεια, ανυπαρξία λιανικών πωλήσεων, φορολογικό 
άσυλο, εγγυημένο ισόβιο εισόδημα, κλπ. Τέτοιου είδους 
δηλώσεις απαγορεύονται σε όλες τις αγορές της Amway.

6.  Oι ΑBO δεν μπορούν να δηλώσουν ούτε να αφήσουν να 
εννοηθεί ότι είναι υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι της Amway 
Corporation ή οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας,  
ούτε μπορούν να ισχυριστούν ότι είναι αποκλειστικοί 
αντιπρόσωποι της Amway καμιάς συγκεκριμένης χώρας. 

7.  Δεν νομιμοποιείται κανενός είδους "προ-αίτηση" που 
έχει δημιουργηθεί από κάποιο ΑBO ή παρομοίου τύπου  
έγγραφα που δεσμεύουν ένα υποψήφιο ΑBO να εγγραφεί  
σε μια συγκεκριμένη γραμμή αναδοχής. Oι “Προφόρμες", που 
χρησιμοποιούνται για εσωτερική χρήση στους οργανισμούς των 
ΑBO και καταγράφουν πληροφορίες για υποψήφιους ΑBO, δεν 
μπορούν ΠOTE να χρησιμοποιηθούν σαν "προ-αιτήσεις" και με 
κανένα τρόπο δεν αποτελούν νομική δέσμευση. H Προφόρμα 

δεν πρέπει να υπογράφεται από τον υποψήφιο ΑBO και κανένα 
αντίγραφο δεν πρέπει να παραλαμβάνεται από τον υποψήφιο. 
H Προφόρμα στοιχείων και η χρήση της δεν μπορεί ποτέ και με 
κανένα τρόπο να δεσμεύσει ή να υποχρεώσει τον υποψήφιο.

8.  Oι υποψήφιοι ΑBO που είναι κάτοικοι χωρών όπου δεν υπάρχει 
Amway, δεν επιτρέπεται να προσκαλούνται σε εκδηλώσεις 
ΑBO ή της εταιρείας που οργανώνονται είτε σε αγορές που 
λειτουργεί η Amway, είτε σε αγορές όπου δεν υφίσταται.

9.  Σε αγορές που δεν έχουν ακόμη ανοίξει, απαγορεύεται 
ρητώς η παρουσίαση του Πλάνου Πωλήσεων & Μάρκετινγκ 
της Amway, η εισαγωγή και η πώληση προϊόντων Amway ή 
προϊόντων προερχομένων από την Amway.

KYPΩΣEIΣ ΓIA MH EΓKEKPIMENH ΔPAΣTHPIOTHTA ΣE 
AΓOPEΣ ΠOY ΔEN YΠAPXEI AMWAY

OI KYPΩΣEIΣ MΠOPEI NA ΠEPIΛAMBANOYN OΠOIAΔHΠOTE 
ΔIOPΘΩTIKH KINHΣH KPINETAI AΠAPAITHTH AΠO THN AMWAY. 
OI ΔIOPΘΩTIKEΣ KINHΣEIΣ MΠOPEI NA ΞEKINANE AΠO ΤΗΝ 
EΠANEKΠAIΔEYΣH THΣ ΠAPABATPIAΣ OMAΔAΣ KAI/Ή ΤΗ 
ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ/ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ, 
ΚΑΙ/Ή ΤΗ ΔIAΘEΣIMOTHTA ME ΣKOΠO TON TEPMATIΣMO THΣ 
EΠIXEIPHΣHΣ TOY ΠAPABATH. OI ΔIOPΘΩTIKEΣ KINHΣEIΣ 
MΠOPOYN NA EΠHPEAΣOYN APNHTIKA TIΣ ETHΣIEΣ AMOIBEΣ 
TOY ΠAPABATH, TIΣ ANTAMOIBEΣ KAI AΛΛA, OΠΩΣ TO 
ΠPOΓPAMMA KINHTPΩN ΠΩΛHΣEΩN, TIΣ MH XPHMATIKEΣ 
ANTAMOIBEΣ KAI ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ FAA.

1.  Tα παράπονα για την ακατάλληλη δραστηριότητα πρέπει να 
υποβάλλονται γραπτώς, στο αντίστοιχο Tμήμα Πωλήσεων/
Σχέσεων ΑBO, για εξέταση και χειρισμό της κάθε περίπτωσης 
ξεχωριστά. H Amway έχει τη δυνατότητα και είναι στην 
απόλυτη δικαιοδοσία της, να παρακολουθήσει κάθε 
αναφερόμενη δραστηριότητα και να αποφασίσει για την 
ακρίβεια και βασιμότητα των στοιχείων.

2.  Oι κυρώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε 
κινήσεις κρίνει η Amway απαραίτητες, μέχρι και τη 
διαθεσιμότητα ή τον τερματισμό. Η Amway μπορεί να 
επιβάλλει κυρώσεις στις αμοιβές και την αναγνώριση,  
εξαιτίας της μη εγκεκριμένης δραστηριότητας σε αγορά 
που δεν έχει γίνει επίσημη έναρξη εργασιών και μπορεί να 
αποκλείσει τον παραβάτη ABO από τη νέα αγορά. 

3.  Στην περίπτωση διορθωτικής κίνησης τερματισμού, ένας ΑBO 
μπορεί να επικαλεστεί τα δικαιώματα του, όπως αυτά αναφέρονται 
στις Διορθωτικές Κυρώσεις των Κανόνων Δεοντολογίας ή σε 
οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα πολιτική θυγατρικής εταιρείας 
της Amway, μπορεί να επικαλεστεί ο ABO.

4.  Oι Πλατινένιοι ΑBO έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι 
όλοι οι ΑBO στον οργανισμό τους, που εμπλέκονται στη 
διεθνή αναδοχή, κατανοούν αυτούς τους Kανόνες. Eίναι 
ευθύνη του κάθε ΑBO να τηρεί αυτή την Πολιτική. 

5.  Mπορεί να απαιτηθεί από τους παραβάτες, σαν αποτέλεσμα 
της μη εξουσιοδοτημένης δραστηριότητάς τους, να 
προσκομίσουν στην Amway κατάλογο, με ονόματα και 
διευθύνσεις, όλων των υποψηφίων ΑBO, με τους οποίους 
ήρθαν σε επαφή με στόχο την αναδοχή τους.

Η Πολιτική αυτή ισχύει και για τα Member Plus, στο βαθμό που 
μπορεί να εφαρμοστεί για τα Member Plus.
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