Κώδικας Δεοντολογίας για Προμηθευτές

Συνοπτική περιγραφή του Κώδικα
Σκοπός
Σύμφωνα με τον σκοπό μας Λύσεις υλικών που συντελούν στην πρόοδο της σύγχρονης ζωής, ο Κώδικας Δεοντολογίας
για Προμηθευτές της Sibelco (ο «Κώδικας») αποτελεί συνέχεια του Κώδικα Βιώσιμης Δεοντολογίας της Sibelco, ο οποίος
αντιπροσωπεύει τη δέσμευσή μας να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο.
Η Sibelco αναμένει από όλους τους προμηθευτές και τους υποαναδόχους της να υιοθετούν, να σέβονται και να τηρούν τις 4
αδιαπραγμάτευτες αρχές (οι «Αρχές») που διατυπώνονται στον παρόντα Κώδικα και αναμένει από αυτούς να αναπαράγουν αυτές τις
Αρχές και σε περαιτέρω επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο Κώδικας αποτελεί σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας επιλογής και
αξιολόγησης Προμηθευτών που εφαρμόζουμε και η συμμόρφωση με τις Αρχές συνιστούν προαπαιτούμενο για τη συνεργασία με τη
Sibelco.

Πεδίο εφαρμογής
Οι 4 Αρχές του Κώδικα περιγράφουν όσα απαιτούνται από τους Προμηθευτές με τους οποίους η Sibelco συνεργάζεται ως επιχείρηση,
συμπεριλαμβανομένων των μητρικών, θυγατρικών ή συνδεόμενων οντοτήτων τους. Αποτελεί ευθύνη του Προμηθευτή να κοινοποιεί τον
παρόντα Κώδικα στους εργαζομένους, στους εκπροσώπους και στους δικούς του προμηθευτές, εάν είναι απαραίτητο, να τους προσφέρει
εκπαίδευση και να ασκεί τη δέουσα επιμέλεια προκειμένου να επιβεβαιώνει τη συμμόρφωσή τους με τον παρόντα Κώδικα.

02

Ιανουάριος 2018

Οι 4 πυλώνες του Κώδικα
1. Υγιεινή, Ασφάλεια και Ποιότητα
Ένας ασφαλής και υγιεινός εργασιακός χώρος:
Να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς
για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία των εκάστοτε χωρών
όπου δραστηριοποιείστε.
Ασφάλεια διαδικασιών:
Να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους, τους κανονισμούς
και τα πρότυπα ασφάλειας που αφορούν τη διαχείριση και
διατήρηση των διαδικασιών παραγωγής των εκάστοτε χωρών
όπου δραστηριοποιείστε.
Ασφάλεια προϊόντος:
Να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς
για την ασφάλεια των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των
απαιτήσεων για τη σήμανση και τον χειρισμό των προϊόντων) των
εκάστοτε χωρών όπου δραστηριοποιείστε. Οι Προμηθευτές θα
παρέχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση που θα περιλαμβάνει όλες
τις πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια (π.χ. πληροφορίες
για το προϊόν, φύλλα δεδομένων για την ασφάλεια κ.λπ.).
Απαιτήσεις ποιότητας:
Να παρέχετε υψηλής ποιότητας, ασφαλή και αποδοτικά προϊόντα
και υπηρεσίες, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς,
τα πρότυπα ασφάλειας ή τις συμβατικά συμφωνημένες
απαιτήσεις και πρότυπα ποιότητας των εκάστοτε χωρών όπου
δραστηριοποιείστε.

2. Πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και
την ανθρώπινη εργασία
Αμοιβές και ώρες εργασίας:
Να συμμορφώνεστε με τα ισχύοντα πρότυπα, τους νόμους και
τους κανονισμούς για τον κατώτατο μισθό και τις ώρες εργασίας
των εκάστοτε χωρών όπου δραστηριοποιείστε.
Απαγόρευση των διακρίσεων:
Να συμπεριφέρεστε ισότιμα και δίκαια σε όλους τους
εργαζομένους, παρέχοντας ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο
απαγορεύεται κάθε μορφή παράνομης διάκρισης.

Απαγόρευση καταναγκαστικής εργασίας:
Να απαγορεύετε κάθε είδος καταναγκαστικής εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων της καταναγκαστικής εργασίας σε
φυλακές, της άμισθης εργασίας βάσει συμφωνητικού, της
ειλωτείας, της δουλείας ή οποιασδήποτε μορφής εμπορίας
ανθρώπων, σωματικής τιμωρίας ή κακοποίησης, σύμφωνα
με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς των χωρών όπου
δραστηριοποιείστε.
Απαγόρευση της παιδικής εργασίας:
Να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις περί ελάχιστης ηλικίας
που ορίζουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί των χωρών όπου
δραστηριοποιείστε.

3. Νομική συμμόρφωση και δεοντολογικές
επιχειρηματικές πρακτικές
Νομική συμμόρφωση:
Nα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, τους
κανονισμούς, τις συμβατικές συμφωνίες και τα διεθνώς
αναγνωρισμένα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά,
όσων διέπουν τα εξής: την απαγόρευση της διαφθοράς και της
δωροδοκίας, τη σύγκρουση συμφερόντων, τον ανταγωνισμό και
την καταπολέμηση του μονοπωλίου, την εμπιστευτικότητα και
την πνευματική ιδιοκτησία, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία
περί διεθνούς εμπορίου, την αδειοδότηση και τη λήψη αδειών,
τη φορολόγηση, την προστασία και το απόρρητο των δεδομένων.
Δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές:
Nα τηρείτε τα υψηλότερα δεοντολoγικά επιχειρηματικά πρότυπα
διεξάγοντας τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες με βιώσιμο
και υπεύθυνο τρόπο και να ενεργείτε με ακεραιότητα, σύμφωνα
με τον παρόντα Κώδικα. Σε αυτά περιλαμβάνεται το καθήκον να
αναφέρετε τυχόν παραβίαση του Κώδικα που παρατηρήσατε.

4. Προστασία του περιβάλλοντος
Να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και
κανονισμούς και τα πρότυπα που αφορούν την προστασία και
τη διατήρηση του περιβάλλοντος.
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Εφαρμογή σε συμβάσεις και παραγγελίες
Η αναγνώριση, η αποδοχή και η τήρηση του Κώδικα αποτελεί προαπαιτούμενο για κάθε δέσμευση την οποία αναλαμβάνει η Sibelco με
τους Προμηθευτές μας.
Ο κώδικας ή η τήρησή του δεν παραχωρούν κανένα δικαίωμα δικαιούχου στον Προμηθευτή. Οι Αρχές του Κώδικα λειτουργούν
επιπρόσθετα και δεν αντικαθιστούν τις διατάξεις οποιασδήποτε δέσμευσης μεταξύ της Sibelco και των Προμηθευτών της.

Παρακολούθηση των προτύπων
Η Sibelco διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τον Κώδικα ως εξής:
•
•

•
•

Αυτοαξιολόγηση: Η Sibelco δύναται να ζητήσει από τους Προμηθευτές να συμπληρώσουν μια αυτοαξιολόγηση όσον αφορά τη
συμμόρφωσή τους.
Έλεγχοι: Ο Προμηθευτής θα παραχωρεί στη Sibelco το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους (ποιότητας, ασφάλειας, συμμόρφωσης
κ.λπ.). Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να διενεργούνται είτε από τη Sibelco είτε από εξουσιοδοτημένο τρίτο ο οποίος θα ενεργεί για
λογαριασμό της Sibelco.
Αξιολογήσεις τρίτων: Η Sibelco δύναται να ζητήσει από τρίτους, π.χ. από πάροχο δεδομένων, να συγκεντρώσουν δεδομένα από
υπολογιστές τα οποία θα αφορούν τη συμμόρφωση με τις εν λόγω Αρχές και την εφαρμογή τους από τον Προμηθευτή.
Πιστοποιητικά/Δηλώσεις: Η Sibelco δύναται να ζητήσει από τους Προμηθευτές την παροχή πιστοποιητικού ή δήλωσης που θα
επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τις εν λόγω Αρχές.

Συμμόρφωση
Η Sibelco αναγνωρίζει ότι η επίτευξη των Αρχών που διατυπώνονται στον παρόντα Κώδικα αποτελεί μια δυναμική διαδικασία και
παροτρύνει τους Προμηθευτές της να βελτιώνονται συνεχώς. Εάν κάποιος Προμηθευτής παραβιάσει τις εν λόγω Αρχές και δεν μπορεί
να συμφωνήσει ως προς την εφαρμογή ενός σχεδίου βελτίωσης ή δεν το εφαρμόσει, η Sibelco διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογήσει εκ
νέου τη συνέχιση της επιχειρηματικής συνεργασίας της με τον εν λόγω Προμηθευτή.
Οι Προμηθευτές (και η δική τους εφοδιαστική αλυσίδα στη συνέχεια) πρέπει να αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε συμπεριφορά δεν
συμμορφώνεται με τον παρόντα Κώδικα ή με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, χρησιμοποιώντας τη Γραμμή Δεοντολογίας
(e-mail: ethicalhelpline@sibelco.com).

Επικοινωνία
Οι Προμηθευτές μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον υπεύθυνο επικοινωνίας Προμηθειών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη
Sibelco.

04

