
 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING SA  

Η Georgiou Flexible Packaging SA ιδρύθηκε το 1969 και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες Ελληνικές εταιρείες στον 

τομέα της παραγωγής και εκτύπωσης εύκαμπτων πλαστικών συσκευασιών. 

Κινούμαστε με βάση της αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης σε προϊόντα και λύσεις, συνδυάζοντας την οικονομική επιτυχία, 

την κοινωνική ευθύνη και την προστασία του περιβάλλοντος στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και έτσι 

επιτρέπουμε στους πελάτες μας να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας. 

Έχουμε δεσμευτεί στις αρχές της ευθύνης και της προστασίας του περιβάλλοντος και θέλουμε να συνεργαστούμε με 

τους προμηθευτές μας για να αναπτύξουμε περαιτέρω την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στην αλυσίδα 

εφοδιασμού μας.  

Αναμένουμε από τους προμηθευτές μας να συμμορφώνονται πλήρως με τους ισχύοντες νόμους και να τηρούν τα 

διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης.  

Περιμένουμε επίσης από τους προμηθευτές μας να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή αυτών των 

προτύπων με τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους τους. 

Αναμένουμε ως προμηθευτής μας να στηρίξετε την εφαρμογή των ακόλουθων αρχών.  

Περιβάλλον 

• Εφαρμόζετε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. 

• Προάγετε την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή ανάπτυξη, κατασκευή, μεταφορά, χρήση και απόρριψη των 

προϊόντων σας. 

• Εξασφαλίζετε με τη χρήση κατάλληλων συστημάτων διαχείρισης ότι η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων που 

μας προμηθεύετε πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις. 

• Προστατεύετε τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων σας, καθώς και το ευρύ κοινό εν γένει από κινδύνους που 

ενυπάρχουν στις διαδικασίες και τα προϊόντα σας. 

• Χρησιμοποιείτε πόρους αποτελεσματικά, εφαρμόζετε ενεργειακά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον 

τεχνολογίες και μειώνετε τα απόβλητα, καθώς και τις εκπομπές στο νερό και το έδαφος. 

• Ελαχιστοποιείτε τις αρνητικές επιπτώσεις των ενεργειών στη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή και τη λειψυδρία. 

Κοινωνία 

• Υποστηρίζετε την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της 

καταναγκαστικής εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων) και της 

παιδικής εργασίας 

• Διατηρείτε την ελευθερία του συνεταιρίζεσθε και το δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων σύμφωνα με τους 

ισχύοντες νόμους. 



 

 

• Αντιμετωπίζετε τους υπαλλήλους σας με σεβασμό και παρέχετε χώρο εργασίας χωρίς παρενόχληση ή κακοποίηση 

οποιουδήποτε είδους, σκληρή και απάνθρωπη μεταχείριση, παράνομες πρακτικές ή διακρίσεις. 

• Επιτρέπετε στους υπαλλήλους σας και σε άλλους ενδιαφερόμενους να αναφέρουν ανησυχίες ή δυνητικά παράνομες 

πρακτικές στο χώρο εργασίας. 

• Συμμορφώνεστε με τους ελάχιστους μισθούς και τις ώρες εργασίας σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και 

διασφαλίζετε την αποζημίωση ενός μισθού διαβίωσης σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες διαβίωσης. 

Διακυβέρνηση 

• Τηρείτε όλους τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς εμπορικούς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων 

ενδεικτικά των αντιμονοπωλιακών, εμπορικών ελέγχων και κυρώσεων. 

• Θεωρείτε την ακεραιότητα της επιχείρησης ως τη βάση των επιχειρηματικών σχέσεων. 

• Απαγορεύετε όλους τους τύπους δωροδοκίας, διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες. 

• Απαγορεύετε τα δώρα σε ιδιωτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους που στοχεύουν να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές 

αποφάσεις ή να τους ενθαρρύνετε διαφορετικά να ενεργήσουν αντίθετα με τις υποχρεώσεις τους. 

• Σεβαστείτε το απόρρητο και τις εμπιστευτικές πληροφορίες όλων των υπαλλήλων και των επιχειρηματικών σας 

συνεργατών, καθώς και προστατεύετε τα δεδομένα και την πνευματική ιδιοκτησία από κατάχρηση. 

• Εφαρμόζετε ένα κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης, το οποίο διευκολύνει τη συμμόρφωση με τους 

ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και πρότυπα. 

Δέσμευση 

Η διασφάλιση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στην εφοδιαστική μας αλυσίδα είναι σημαντική για εμάς.  

Μπορείτε να αποδείξετε τη δέσμευση τις αρχές που αναφέρονται παραπάνω μέσω του δικού σας κώδικα δεοντολογίας 

ή τις πολιτικές της εταιρείας σας που ακολουθούν αυτές τις αρχές. 

 Η Georgiou Flexible Packaging SA διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους ή αξιολογήσεις για να διασφαλίσει τη 

συμμόρφωσή σας και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα σχετικά με τη σχέση μας μαζί σας εάν υπάρχει λόγος ανησυχίας. 

Η Georgiou Flexible Packaging SA διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε σχέση λόγω μη τήρησης διεθνών 

αρχών, αποτυχίας διόρθωσης παραβιάσεων ή εμφάνισης περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με αυτές τις αρχές.  

Όλοι οι προμηθευτές μας μπορούν να αναφέρουν οποιαδήποτε παρατήρηση ή ερώτηση σχετικά με τον παρόν κώδικα 

δεοντολογίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@flexia.gr 

Είστε μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού μας!  

Η Georgiou Flexible Packaging SA βασίζεται στη δέσμευσή σας! 

 


