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ΚΩΔΙΚΑΣ  ΗΘΙΚΗΣ  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Εμείς η επιχείρηση VENUS GROWERS έχουμε  ως βασική αρχή να δημιουργούμε  
μακροχρόνιες συνεργασίες  με τους πελάτες και προμηθευτές μας, να είμαστε βιώσιμη και 
εν τέλει να δημιουργούμε αξία για την κοινωνία. Θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες 
και καταναλωτές μας υγιεινά , θρεπτικά, ασφαλή και υψηλής ποιότητας προϊόντα, 
εφαρμόζοντας παράλληλα: ορθές πρακτικές όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα,  
χωρίς καμία διάκριση, χωρίς να υφίσταται παιδική εργασία,  χωρίς να υπάρχει 
υποχρεωτική και καταναγκαστική εργασία, να ισχύουν τα δικαιώματα του συνδικαλισμού, 
να μην υπάρχει διαφθορά και αντί-ανταγωνιστική συμπεριφορά όπως ορίζεται από το 
Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) και της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ILO). Ενεργούμε με ακεραιότητα, αφοσίωση, ειλικρίνεια, και σε πλήρη 
συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους. 
Περιμένουμε οι επαγγελματικοί μας εταίροι να ασκήσουν τις πολιτικές τους σύμφωνα με τις 
παραπάνω αρχές και ζητάμε από τους εργαζόμενους μας να υπερασπίζονται και να ζουν 
αυτή τη δέσμευση κάθε μέρα. 
 
 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
 
Σκοπός μας είναι να εμπλουτίσουμε την ποιότητα ζωής των καταναλωτών προσφέροντας 
τους υγιεινές, θρεπτικές και γευστικές διατροφικές επιλογές. Ως εκ τούτου χρησιμοποιούμε 
υγιεινά συστατικά και αποφεύγουμε την άσκοπη χρήση των πρόσθετων. Έχουμε 
ενσωματώσει τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία, την τεχνολογία και τις τάσεις στην 
ασφάλεια τροφίμων και κατευθύνουμε τις δράσεις μας ώστε να υποστηρίζουμε 
επιστημονικά τους ισχυρισμούς υγείας. Κατά την επικοινωνία για την προώθηση των 
προϊόντων μας τα αντιπροσωπεύουμε με τρόπο  ώστε να μην εξαπατούμε και να μην 
ενθαρρύνουμε την υπέρ κατανάλωση  
 
 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  
 
Η δέσμευση μας είναι να είμαστε σύμφωνοι με όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές 
απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων, της απαιτήσεις νομοθεσίας και ποιότητας. Δεν 
συμβιβαζόμαστε ποτέ σε ότι έχει σχέση με την ποιότητα των προϊόντων μας 
διασφαλίζοντας έτσι στον πελάτη και στον καταναλωτή ότι παίρνει ένα προϊόν ασφαλή και 
υψηλών προδιαγραφών. Οι πολιτικές ποιότητας και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας 
που ακολουθούμε είναι σχεδιασμένα να οδηγούν και να ελέγχουν δραστηριότητες και 
παραγωγικές διαδικασίες κατά μήκος της όλης παραγωγικής διαδικασίας « από το χωράφι 
στο πιρούνι» διαβεβαιώνοντας συνέχεια ότι τα προϊόντα που προσφέρουμε είναι γευστικά, 
θρεπτικά, υγιεινά και ασφαλή. 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
Καθοδηγούμαστε από τις αρχές του Παγκόσμιου  Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών 
(UNGC) για τα ανθρώπινα  δικαιώματα  και  την εργασία και  στοχεύουμε να αποτελέσουμε 
πρότυπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πρακτικές εργασίας σε όλες μας τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες.  Όπως και το UNGC, στηριζόμαστε κυρίως στις αρχές του 
ILO για όλα τα θέματα που  αφορούν τα εργασιακά. 
 
 
ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ - ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
 
Δεν κάνουμε διακρίσεις με βάση το φύλο, την ηλικία ,  την υγεία, τη φυλή, το χρώμα του 
δέρματος, την εθνικότητα, τη γλώσσα, την οικογενειακή κατάσταση, την κοινωνική 
καταγωγή, τη θρησκεία, το δόγμα, τα πολιτικά φρονήματα, σωματική ή διανοητική 
αναπηρία. Ευκαιρίες προσφέρονται χωρίς καμία διάκριση παρά  μόνο συμφώνα με τις 
απαιτούμενες ικανότητες  και αποδόσεις. Έτσι, η απασχόληση ενός ατόμου στην Εταιρεία, 
συμπεριλαμβάνοντας όλες τις επακόλουθες αλλαγές στην ανάθεση εργασιών, εξαρτάται 
αποκλειστικά από την ικανότητα του ατόμου να εκτελέσει την εργασία και είναι ανεξάρτητη 
από τις  προαναφερθείσες ιδιοσυγκρασίες. 
UNGC 6, ILO C100, ILO C111 
 
 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
 
Υποστηρίζουμε το κατώτερο όριο ηλικίας για την ανάθεση εργασίας όπως αυτό προτείνεται 
από τους Διεθνείς Οργανισμούς  Εργασίας και το οποίο είναι όχι πριν την ολοκλήρωση της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και όχι κάτω από 15 ετών,  εκτός από περιπτώσεις που 
εμπίπτουν σε κάποιες εξαιρέσεις των ΔΟΕ (σαφείς εθνικούς νόμους αναπτυσσόμενων 
χωρών, ελαφριά εργασία, δραστηριότητες που αναφέρονται σε ειδικές συμβάσεις των 
ΔΟΕ). Απορρίπτουμε  τελείως τους τύπους εργασίας που χαρακτηρίζονται ως   "οι 
χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας" από τους ΔΟΕ. 
UNGC 5, ILO C138, ILO C182 
 
 
ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Απορρίπτουμε εντελώς κάθε μορφή καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας, για 
παράδειγμα, όπου οι εργαζόμενοι εξαναγκάζονται σε εργασία με σοβαρές στερήσεις, 
σωματική βία ή σεξουαλική εκμετάλλευση, ή να περιορίζονται οι  δράσεις των ανθρώπων.  
Το τελικό συμπέρασμα  είναι ότι η σχέση εργασίας θα πρέπει να επιλέγεται ελεύθερα και 
χωρίς απειλές. 
UNGC 4, ILO C29, ILO C105 
 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
Πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας είναι  ότι πιο σημαντικό. Η ενεργή  
εξάλειψη των ατυχημάτων, τραυματισμών και ασθενειών είναι  τρόπος ζωής στο Venus 
Growers. Με την αποδοχή της αμοιβαίας ευθύνης για  ασφαλή εργασία,  θα συνεχίσουμε 
να ελαχιστοποιούμε τους τραυματισμούς και τις ασθένειες με στόχο μηδενικά περιστατικά  
συμβάλλοντας , με τον τρόπο αυτό, στην ευημερία μεταξύ των  εργαζομένων και την 
επιτυχία της εταιρείας  
 
 
 

http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/humanRights.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle6.html
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C100
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C111
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle5.html
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle4.html
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C029
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C105
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ 
 
Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα  συνδικαλισμού και της συλλογικής  διαπραγμάτευσης  σε  
συμφωνία  με τους σχετικός εθνικούς νόμους. Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι οι 
εργαζόμενοι είναι σε θέση να συμμετέχουν σε σωματεία της επιλογής τους χωρίς το φόβο 
του εκφοβισμού, αντιποίνων ή διάκρισης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
UNGC 3 
 
 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ 
 
Ακολουθώντας τις αρχές του Παγκόσμιου Σύμφωνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) 
εργαζόμαστε ενάντια σε όλες τις μορφές διαφθοράς, εκβιασμού και δωροδοκίας. 
UNGC AC 
 
 
ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
 
Πιστεύουμε στην ανοιχτή και ανταγωνιστική αγορά και προσχωρούμε στην αρχή 
ελεύθερης αγοράς ενώ δε συμβάλουμε σε περιοριστικές πρακτικές ή καταχρήσεις 
κυρίαρχων  θέσεων.  Στη πραγματικότητα δε θα συμμετέχουμε σε καρτέλ, σε συμφωνίες 
διαμόρφωσης τιμών ,σε συμφωνημένους καταμερισμούς θέσεων αγοράς ή μη 
εγκεκριμένες συγχωνεύσεις/κτήσεις.  Αναγνωρίζουμε ότι πέρα από τους εθνικούς νόμους 
και κανονισμούς λαμβάνονται υπόψη και  υπερεθνικές κατευθυντήριες γραμμές  (EU, ICN, 
OECD, WTO). 
 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Ενεργά αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να προάγουμε την περιβαλλοντική ευθύνη και 
υποστηρίζουμε την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών φιλικών  προς το περιβάλλον. 
Επομένως ελέγχουμε τις καταναλώσεις νερού, ρεύματος υγρών  και στερεών αποβλήτων 
μας και διαχωρίζουμε χαρτί, μέταλλο, πλαστικό διαθέτοντας τα κατάλληλα.   
UNGC ENV 
 
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ / 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ, ΕΙΝΑΙ 
ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ. 
ΚΑΛΈΣΤΕ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΣ ΣΤΟ +30 2331023966 
Ή ΣΤΕΊΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL ΣΤΟ milise@venusgrowers.gr  
 

http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle3.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/anti-corruption.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/environment.html

