Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών
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Άρθρο 1 Εισαγωγή
Ο κώδικας δεοντολογίας της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ για προμηθευτές (εφεξής, κώδικας) ορίζει τα ελάχιστα
πρότυπα ηθικής και υπεύθυνης συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται από τους προμηθευτές που
συνεργάζονται με τον όμιλο ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ κατά την συνήθη πορεία των εργασιών του. Ο Όμιλος ΚΡΕΤΑ
ΦΑΡΜ αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιεί τις αρχές του κώδικα, έτσι ώστε οι προμηθευτές να
γνωρίσουν και να κατανοήσουν αυτόν και να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την τήρηση του. Ο Κώδικας ο
οποίος βασίζεται στις ακόλουθες γενικές αρχές πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους προμηθευτές τόσο
προϊόντων όσο και υπηρεσιών:


Όλες

οι

προμήθειες/υπηρεσίες

που

πραγματοποιούνται

από

τον

όμιλο

ΚΡΕΤΑ

ΦΑΡΜ

αναπτύσσονται υπό το πλαίσιο μιας ηθικής και υπεύθυνης προοπτικής,


Όλα τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διατηρούν, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε είδος
απασχόλησης, οικονομικής, κοινωνικής και / ή βιομηχανικής σχέσης με τη ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ,
αντιμετωπίζονται δίκαια και με αξιοπρέπεια.



Όλες οι δραστηριότητες της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ διεξάγονται με έναν τρόπο που κατά βάση σέβεται το
περιβάλλον,



Όλοι οι κατασκευαστές και προμηθευτές (που δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ)
συμμορφώνονται πλήρως με αυτές τις δεσμεύσεις και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να
διασφαλίσουν ότι τα πρότυπα που παρατίθενται στον κώδικα τηρούνται.

Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού
Οι πυλώνες του υπεύθυνου εφοδιασμού τους οποίους η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ πρεσβεύει είναι:
2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία
1. Καταναγκαστική εργασία
Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας των εργαζομένων από
τους προμηθευτές της. Δεν μπορούν να απαιτούν από τους εργαζόμενους τους να κάνουν οποιοδήποτε
είδος εργασίας το οποίο παραβαίνει τις αρχές του κώδικα αλλά ούτε έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν
προσωπικά έγγραφα (π.χ ταυτότητες) των εργαζομένων ως προϋπόθεση για απασχόληση.
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2. Κατά της παιδικής εργασίας
Οι προμηθευτές δεν πρέπει να απασχολούν ανηλίκους. Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ορίζει ως ανήλικους τα άτομα
που δεν έχουν ακόμη φθάσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Σε περιπτώσεις όπου η τοπική νομοθεσία
προβλέπει υψηλότερο ελάχιστο όριο ηλικίας, το υψηλότερο όριο ισχύει. Άτομα μεταξύ 16 και 18 ετών θα
θεωρούνται ως νέοι εργαζόμενοι. Οι νέοι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εργάζονται κατά τις νυχτερινές ή σε
επικίνδυνες ώρες.
3. Κατά των διακρίσεων
Οι προμηθευτές δεν πρέπει να εφαρμόζουν κανενός είδους διακρίσεις όσον αφορά την πρόσληψη,
την αποζημίωση, την πρόσβαση την εκπαίδευση, την προαγωγή, τη λήξη της σύμβασης εργασίας ή
συνταξιοδότησης, με βάση τη φυλή, την θρησκεία, την εθνικότητα, την σωματική ή πνευματική αναπηρία, το
φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
4. Μισθοί και επιδόματα
Οι συνεργαζόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν στους εργαζομένους την νόμιμη
αποζημίωση η οποία θα περιλαμβάνει μισθό, υπερωρίες και επιδόματα σύμφωνα με τις ελάχιστες νομικές
προδιαγραφές ή και παραπάνω από αυτές. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει αμείβονται εγκαίρως.
5. Ωράριο εργασίας και υπερωρίες
Θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το ωράριο εργασίας και οι υπερωρίες συμμορφώνονται με την
ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για το ανώτατο όριο εργάσιμων ωρών και τον
χρόνο ανάπαυσης.

2.2 Υγεία και ασφάλεια
Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας είναι ύψιστης σημασίας για την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ.
Απαιτούμε οι προμηθευτές μας να εξασφαλίζουν στους εργαζομένους ασφαλές, καθαρό και υγιές
περιβάλλον εργασίας. Είναι υπεύθυνοι για την ενσωμάτωση στην επιχείρησή τους ολοκληρωμένων
πρακτικών διαχείρισης υγείας και ασφάλειας, καθώς και για την εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας ανάλογα
με το αντικείμενο της θέσης εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα άρνησης και αναφοράς των
επικίνδυνων συνθηκών εργασίας για την υγεία και την ασφάλεια. Απαιτείται η συμμόρφωση με την ισχύουσα
νομοθεσία και τα βιομηχανικά πρότυπα.
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2.3 Ποιότητα και Ασφάλεια των προσφερόμενων προϊόντων
Οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι για όλα τα προϊόντα που παρέχουν στην
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ και ότι αυτά συμμορφώνονται με τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας που έχει θεσπίσει ο
Όμιλος, έτσι ώστε να μην συνεπάγονται κανένα κίνδυνο για τους πελάτες της.

2.4 Συνεργασίες προμηθευτών μέσω τρίτων
Οι συνεργαζόμενοι προμηθευτές δεν επιτρέπεται να χορηγούν οποιαδήποτε εργασία σε τρίτους
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ. Όσοι αναθέτουν οποιαδήποτε εργασία σε
τρίτους θα είναι υπεύθυνοι για την επιβολή του κώδικα σε αυτούς και τους υπαλλήλους τους. Επιπρόσθετα
οι προμηθευτές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γνωστοποιήσουν τις αρχές του Κώδικα σε κάθε υπάλληλο
που εμπλέκεται στην διαδικασία αυτή για την ολοκλήρωση της εργασίας του χρησιμοποιεί πληροφορίες της
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ.
2.5 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Οι προμηθευτές θα πρέπει να δεσμεύονται για την προστασία του περιβάλλοντος και να
συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις των ισχυόντων τοπικών και διεθνών νόμων και
κανονισμών. Ομοίως, δεσμεύονται ότι θα συμμορφώνονται με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που
καθορίζονται από τη ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των αναγκαίων μέτρων για
τη μείωση και την αντιστάθμιση τυχόν επιπτώσεων, που προκύπτουν από τις πραγματοποιούμενες
εργασίες.
2.6 Προστασία των πληροφοριών
Οι προμηθευτές πρέπει να διαφυλάττουν την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που λαμβάνουν, ως αποτέλεσμα της εμπορικής σχέσης τους με τη ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ. Η
υποχρέωση εμπιστευτικότητας παραμένει έως ότου τερματιστεί η συνεργασία με την εταιρεία και
περιλαμβάνει την υποχρέωση να επιστραφεί το οποιοδήποτε υλικό που χρησιμοποίησε ο προμηθευτής για
την ολοκλήρωση της εργασίας του.
2.7 Επιχειρηματική ακεραιότητα
Η δεοντολογία βρίσκεται στον πυρήνα της κουλτούρας της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ. Η διαφθορά δεν είναι
ανεκτή από τη ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ σε καμιά μορφή της και το ίδιο ζητά από τους συνεργαζόμενους προμηθευτές
της. Θα πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής ακεραιότητας και να
συμμορφώνονται με το σύνολο της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Ειδικότερα, δεν
μπορούν να προσφέρουν ή να δέχονται οποιαδήποτε δωροδοκία, χρηματισμό, εξυπηρέτηση ή να
χρησιμοποιούν ακατάλληλους τρόπους άσκησης επιρροής κατά την επαφή με τους υπαλλήλους της ΚΡΕΤΑ
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ΦΑΡΜ. Οι προμηθευτές, θα πρέπει να σέβονται, επίσης, τις εταιρικές πολιτικές σχετικά με θέματα που
αφορούν τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως συγκρούσεις συμφερόντων, δώρα και
προσκλήσεις ψυχαγωγίας, καθώς και εμπιστευτικότητα.
Οι προμηθευτές δεν πρέπει να προσφέρουν, να χορηγούν, να ζητούν ή να δέχονται δώρα ή δωρεές
προς / από τους αγοραστές της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ που θα μπορούσαν να παραβιάσουν τις διατάξεις του
«Κώδικα».
Οι προμηθευτές δεν πρέπει να επηρεάζουν τους εργαζομένους τους έναντι της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, ούτε
να αλλοιώνουν οποιουσδήποτε φακέλους ή αρχεία, προκειμένου να αλλάξουν τη διαδικασία ελέγχου όσον
αφορά τη συμμόρφωση τους με τον παρόντα «Κώδικα». Δεν θα πρέπει να προσφέρουν οποιουδήποτε
είδους αμοιβή που αποσκοπεί ή μπορεί να εκληφθεί ότι επιχειρεί να επηρεάσει την αμερόληπτη κρίση ή την
αντικειμενικότητα των εν λόγω ατόμων που έχουν οριστεί από τη ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ να διενεργούν
επιθεωρήσεις και ελέγχους συμμόρφωσης σε σχέση με τον παρόντα «Κώδικα».

Άρθρο 3 Η εφαρμογή του κώδικα

Οι προμηθευτές πρέπει να εφαρμόζουν και να διατηρούν τον παρόντα Κώδικα. Πρέπει να ορίζουν
ένα ανώτερο στέλεχος της διοίκησης τους, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και την επιβολή
του. Θα πρέπει να ασκούν τις δραστηριότητές τους με έντιμο, ακέραιο και διαφανή τρόπο, χρησιμοποιώντας
για τους σκοπούς αυτούς ένα κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης που να διευκολύνει την καταγραφή
των αποφάσεών τους, ως προληπτικό μέτρο έναντι κάθε είδους διαφθορά, δωροδοκίας και εκβιασμού που
μπορεί να προκύψει.
Οι προμηθευτές της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, είτε πρόκειται για αγορά προϊόντων είτε πρόκειται για παροχή
υπηρεσιών, πρέπει να ενημερώνονται πάντα για τις απαιτήσεις τήρησης του Κώδικα όταν συνεργάζονται
μαζί της και θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αντιμετωπίζουν την πιθανότητα απώλειας εργασιών τους σε
περίπτωση μη εφαρμογής των αρχών του. Πρέπει να σέβονται και να τηρούν τις πολιτικές πελατών ή
προμηθευτών στο βαθμό που δεν αντιβαίνει τις πολιτικές της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ.
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Άρθρο 4 Αναφορά στην εθνική νομοθεσία, συμβάσεις και συμφωνίες
Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα αποτελούν ελάχιστα πρότυπα.

Εάν είναι σε ισχύ εθνικοί κανονισμοί ή κάθε άλλος εφαρμοστέος νόμος συμπεριλαμβανομένων των
συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που ρυθμίζουν παρόμοια θέματα, τότε η διάταξη που παρέχει
μεγαλύτερη προστασία για τους εργαζόμενους πρέπει να εφαρμόζεται.
Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ θεωρεί, ως μέρος των εσωτερικών κανονισμών της, το περιεχόμενο των εθνικώνδιεθνών συμφωνιών και συμβάσεων τις οποίες έχει υιοθετήσει, και αυτές εφαρμόζει στις σχέσεις της με τους
προμηθευτές της.

Άρθρο 5 Έλεγχος της τήρησης των κανονισμών

Οι προμηθευτές αναγνωρίζουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αποδοχή του κώδικα και
επιτρέπουν στη ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ και / ή τρίτους διορισμένους από αυτήν να παρακολουθεί την κατάλληλη
εφαρμογή τους. Για τους σκοπούς αυτό, θα πρέπει να παρέχουν τα απαιτούμενα μέσα και την κατάλληλη
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τα έγγραφα που απαιτούνται για την εξασφάλιση και τον έλεγχο της
τήρησης των κανονισμών.

Άρθρο 6 Επιτροπή Εταιρικής Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Εταιρικής Δεοντολογίας αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την τήρηση του
παρόντος Κώδικα. Για το σκοπό αυτό, τυχόν ανακοινώσεις που αφορούν τις διατάξεις του παρόντος
Κώδικα, είτε αναφορές για οποιαδήποτε παραβίαση ή ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή
του Κώδικα μπορούν να απευθύνονται στην Επιτροπή Δεοντολογίας μέσω:


Ταχυδρομείου: ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ 23o χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, 145 68 Κρυονέρι Αττικής, υπόψη
Επιτροπής Εταιρικής Δεοντολογίας,



Email: coce@cretafarm.gr
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Άρθρο 7 Ισχύς Κώδικα

Ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά και αξιολογεί αντικειμενικά τους προμηθευτές του στα
ανωτέρω κριτήρια, που αποτελούν συμβατικές και ηθικές υποχρεώσεις αυτών. Επίσης οι εργαζόμενοι του
τμήματος προμηθειών είναι επιφορτισμένοι για την τήρηση και εφαρμογή των προαναφερθεισών αρχών του
«Κώδικα». Τυχόν παραβίαση τους, μπορεί να συνιστά ανά περίπτωση η στη περίπτωση της
κατ΄εξακολούθησης, μονομερή καταγγελία της σύμβασης εργασίας, από μέρους των εργαζομένων.
Ο Παρών Κώδικας εγκρίνεται από την ανώτατη διοίκηση της εταιρείας, η οποία είναι υπεύθυνη ώστε
να διασφαλίζει ότι οι αρχές που ενσωματώνονται σε αυτόν κοινοποιούνται, γίνονται κατανοητές και
τηρούνται από όλους τους προμηθευτές και τους εργαζόμενους του ομίλου που εμπλέκονται στην
διαδικασία προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών. Η συμμόρφωση με τον Κώδικα παρακολουθείται τακτικά.
Οι σχετικές διαπιστώσεις που διασφαλίζουν τη σωστή εφαρμογή του, καθώς και η περαιτέρω αναθεώρησή
του είναι ευθύνη της ανώτατης διοίκησης.
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