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Η επιχείρηση ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. θεωρεί ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας της που 
βασίζεται στις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, στην Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στις 
Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των παιδιών και την εξάλειψη 
κάθε μορφής διάκρισης εις βάρος των γυναικών, στην πρωτοβουλία "Παγκόσμιο 
Συμβόλαιο" των Ηνωμένων Εθνών και στις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές 
Επιχειρήσεις και άλλες σχετικές διεθνώς αναγνωρισμένες συμφωνίες, 
συμμορφώνεται με ορισμένα κοινωνικά πρότυπα και θα πρέπει να ακολουθείται 
και από όλους τους συνεργάτες της, είτε είναι προμηθευτές, είτε υπεργολάβοι, είτε 
παρέχουν υπηρεσίες οποιασδήποτε μορφής. 

Οι κύριοι άξονες του Κώδικα δεοντολογίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Νομική συμμόρφωση προς Ελληνικές και Ευρωπαϊκές νομοθεσίες και 
κανονισμούς, τα βιομηχανικά πρότυπα, τις Συμβάσεις της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας και των Ηνωμένων Εθνών και όλες τις υπόλοιπες 
συναφείς νομικές απαιτήσεις, αναλόγως της αυστηρότητάς τους. Όσον 
αφορά τη γεωργία, πρέπει να τηρείται η Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας 110.  

 
2. Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και δικαίωμα συλλογικής 

διαπραγμάτευσης Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να συστήνουν, 
να προσχωρούν σε και να διοργανώνουν συνδικαλιστικές οργανώσεις της 
επιλογής τους και να διαπραγματεύονται συλλογικά για λογαριασμό αυτών 
με την εταιρεία. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και τυχόν προσωπικό 
που ασχολείται με τον εργατικό συνδικαλισμό δεν υπόκεινται σε διακρίσεις, 
παρενόχληση, εκφοβισμό ή ανταπόδοση λόγω της προσχώρησής τους σε 
σωματείο ή της συμμετοχής τους σε συνδικαλιστικές δραστηριότητες και ότι 
οι εν λόγω εκπρόσωποι έχουν πρόσβαση στα μέλη τους στο χώρο 
εργασίας.  

 
3. Απαγόρευση διακρίσεων Καμία διάκριση σε ζητήματα πρόσληψης, 

μισθού, πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση, προαγωγής, λύσης 
σύμβασης ή συνταξιοδότησης βάσει φύλου, ηλικίας, θρησκείας, φυλής, 
κάστας, γέννησης, κοινωνικής τάξης, αναπηρίας, εθνικής καταγωγής, 
εθνικότητας, γενετήσιου προσανατολισμού, οικογενειακών ευθυνών, 
οικογενειακής κατάστασης ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε διακρίσεις, δεν είναι ανεκτή.  
 

4. Αποδοχές Οι αποδοχές για τις κανονικές ώρες εργασίας, τις υπερωρίες και 
τις διαφορές υπερωριών πληρούν ή υπερβαίνουν τα ελάχιστα νόμιμα όρια 
και/ή τα βιομηχανικά πρότυπα.  
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5. Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας για την πρόληψη πιθανών 
ατυχημάτων και τραυματισμών των εργαζομένων που προκύπτουν από, 
σχετίζονται με ή λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

  
6. Απαγόρευση παιδικής εργασίας όπως ορίζεται από τις Συμβάσεις της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και των Ηνωμένων Εθνών και/ή την εθνική 
νομοθεσία. Από αυτά τα διάφορα πρότυπα, τηρείται το πλέον αυστηρό. 
Απαγορεύεται κάθε μορφή εκμετάλλευσης των παιδιών. Αν απασχολούνται 
νέοι εργαζόμενοι,  δύνανται να εργάζονται μόνο εκτός των σχολικών ωρών. 
Σε καμία περίπτωση δεν δύναται ο χρόνος που δαπανά ο νέος εργαζόμενος 
στο σχολείο, στην εργασία και στις μετακινήσεις να υπερβαίνει συνολικά τις 
10 ώρες ημερησίως και σε καμία περίπτωση δεν δύναται οι νέοι εργαζόμενοι 
να εργάζονται πάνω από 8 ώρες ημερησίως. Οι νέοι εργαζόμενοι δεν 
δύναται να εργάζονται νυχτερινές ώρες.  

 
7. Απαγόρευση καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας και 

πειθαρχικά μέτρα Απαγορεύονται όλες οι μορφές καταναγκαστικής 
εργασίας, όπως η κατάθεση εγγυήσεων ή η παρακράτηση εγγράφων 
ταυτότητας του προσωπικού κατά την έναρξη της απασχόλησης καθώς 
πρόκειται για δέσμια εργασία που παραβιάζει βασικά ανθρώπινα 
δικαιώματα. Επίσης απαγορεύονται η χρήση σωματικής τιμωρίας, ψυχικού ή 
φυσικού καταναγκασμού καθώς και η λεκτική κακοποίηση του προσωπικού. 
 

8. Θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας Οι διαδικασίες και τα πρότυπα για 
τη διαχείριση αποβλήτων, τη διακίνηση και την απόρριψη χημικών και 
άλλων επικίνδυνων υλών, τις εκπομπές και την επεξεργασία λυμάτων 
πρέπει να πληρούν ή να υπερβαίνουν τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις. 
 

9. Διαφάνεια και σεβασμός σε όλες τις δραστηριότητες και πρακτικές μας 
συμπεριλαμβανομένου αποφυγή οποιασδήποτε μορφής δωροδοκίας προς 
μέλη της ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε και μη.  
Η εταιρεία ΒΙΤΟΜ έχει αναπτύξει ένα διάφανο και αξιόπιστο σύστημα 
καταγγελιών. Δίνεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους της ΒΙΤΟΜ σε 
προμηθευτές σε πελάτες και σε οποιονδήποτε άλλον επιθυμεί ανώνυμα να 
καταγγείλει οποιοδήποτε θέμα δωροδοκίας. Οι τρόποι ανώνυμης 
καταγγελίας είναι δύο είτε μέσω του κυτίου παραπόνων που βρίσκεται στις 
εγκαταστάσεις της επιχείρησης (ΟΔ220-1 Οδηγία Χρήσης Κυτίου 

Παραπόνων) είτε μέσω του site της επιχείρησης www.chb.gr 
ακολουθώντας τον σύνδεσμο επικοινωνία. Επιλέγοντας το κόκκινο πεδίο 
που αναφέρει ανώνυμη καταγγελία περιστατικού ή δωροδοκίας  (report an 
incident or bribery) οποιοσδήποτε επισκέπτης του site είναι σε θέση να 

http://www.chb.gr/
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συμπληρώσει το πεδίο θέμα (subject) και να πληκτρολογήσει - αναφέρει 
ανώνυμα το περιστατικό ή την καταγγελία στο πεδίο μήνυμα (subject). 
Η διαύγεια του συστήματος είτε καταγγελιών δωροδοκίας είτε αναφοράς 
περιστατικών ποικίλων θεμάτων διασφαλίζεται από την απευθείας 
αποστολή όλων των μηνυμάτων τέτοιου είδους σε συγκεκριμένο για τούτο 
λόγο email του υπευθύνου διασφάλισης ποιότητας. Ο υπεύθυνος 
διασφάλισης ποιότητας και συντονιστής Α του συστήματος είναι ορισμένος 
εκ μέρους της διοίκησης και ανταυτού αυτής για την παραλαβή, την 
διερεύνηση και την επίλυση των προαναφερόμενων θεμάτων με τρόπο 
εμπιστευτικό, δίκαιο, εχέμυθο και αποτελεσματικό.  

 
10. Εμπιστευτικότητα και σεβασμός σε όλες τις συμφωνίες με τους πελάτες 

και τους προμηθευτές μας. 
 

11. Στήριξη στην τοπική κοινωνία με σεβασμό στις αρχές της καλής γειτονίας, 
συνετή χρήση των φυσικών πόρων, εφαρμογή πρακτικών αειφορίας και 
παροχής κοινωνικού έργου μέσα από δωρεές και στήριξη τοπικών 
δραστηριοτήτων 

 


