Πολιτική Εταιρικής Ηθικής
Η ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε. αποσκοπεί στην διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της διεξαγωγής κάθε δραστηριότητάς της κατά
τρόπο που προάγει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και κοινωνική καταξίωση. Η εταιρεία δρα με υπευθυνότητα και
εφαρμόζει διεργασίες για την περιβαλλοντική, ηθική και κοινωνική διαχείριση σε ολόκληρη την αλυσίδα προμήθειας,
τυποποίησης και πώλησης ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Οι συνεργάτες της επιλέγονται και αξιολογούνται με βάση
την ικανότητά τους να εφαρμόσουν και αυτοί σχετικές επιχειρηματικές πρακτικές.
Για την επίτευξη των ανωτέρω, η ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε. διενεργεί όλες τις δραστηριότητές της, σε συμμόρφωση με τους
ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, και βέλτιστες πρακτικές. Επιθεωρεί τις διεργασίες της σε τακτά χρονικά διαστήματα
και εφαρμόζει πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης. Έχει δε καθιερώσει τις παρακάτω αξίες ως ελάχιστα κριτήρια
ακεραιότητας και εντιμότητας προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος (μετόχους, εργαζομένους, προμηθευτές, και πελάτες).
1. ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. Η ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε. διασφαλίζει ότι:
• Διατηρεί υψηλά πρότυπα επιχειρηματικής πρακτικής και οι εργαζόμενοι της εταιρείας συμμορφώνονται με την
κείμενη νομοθεσία και πρακτικές ηθικής επιχειρησιακής πρακτικής.
• Τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων, προμηθευτών και πελατών χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα και
προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
• Η προστασία των εμπιστευτικών, εμπορικών και επιχειρηματικών πληροφοριών της εταιρίας είναι απαράβατη
υποχρέωση όλων των υπαλλήλων.
• Δεν επιτρέπεται η δωροδοκία και η διαφθορά.
• Δεν επιτρέπεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός.
• Οι σχέσεις με τους προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες, καθώς και οι σχετικές πρακτικές πληρωμής είναι δίκαιες και ισότιμες.
• Δεν προβαίνει σε δωρεές προς πολιτικές οργανώσεις.
• Αποτρέπει τα αντίποινα σε οποιονδήποτε καλόπιστη καταγγελία ή διερευνά τυχόν παράτυπη συμπεριφορά.
Οποιοσδήποτε υπάλληλος έχει προσωπική σύγκρουση συμφέροντος σχετικά με τις λειτουργίες της επιχείρησης, οφείλει να ενημερώσει άμεσα
τον προϊστάμενό του, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης.
2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε. διασφαλίζει ότι:
• Η εργασία επιλέγεται ελεύθερα από τον κάθε εργαζόμενο.
• Οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και υγιεινές.
• Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι είναι σεβαστή.
• Οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα να εκφράζουν απερίφραστα την άποψη τους ή τον προβληματισμό τους στους προϊσταμένους.
• Η παιδική εργασία απαγορεύεται.
• Οι μισθοί δεν είναι χαμηλότεροι από το ελάχιστο νόμιμο.
• Το ωράριο εργασίας δεν ξεπερνά τα όρια που ορίζονται από το νόμο.
• Δεν ασκείται καμία διάκριση με βάση κριτήρια όπως η φυλή, το χρώμα, η θρησκεία, το φύλο, η ηλικία, η σωματική ικανότητα, η εθνική
καταγωγή ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός.
• Δεν επιτρέπεται σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείριση.
3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε. έχει συνείδηση των επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσουν οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες στο
φυσικό περιβάλλον και προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει ή να μετριάσει τις συνέπειες αυτές, όπου είναι εφικτό, με τη χρήση ευνοϊκών προς
το περιβάλλον υλικών και πρακτικών. Για το λόγο αυτό η εταιρεία συμμετέχει σε πρόγραμμα ανακύκλωσης απορριμμάτων και εφαρμόζει
πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001.
4. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ. Η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής στρατηγικής και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο
αλληλεπιδρούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο Πρόεδρος της εταιρείας φέρει την τελική ευθύνη για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και για
το ρόλο αυτό υποστηρίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Διευθυντές όλων των τμημάτων, οι οποίοι δεσμεύονται να ερευνούν και
να αναπτύσσουν πρακτικές που είναι βιώσιμες με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας κάθε διεργασίες.
5. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. Η ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε. τυποποιεί ελληνικά αγροτικά προϊόντα που παράγονται σε συμμόρφωση με τις εν ισχύ νομοθετικές
και Ευρωπαϊκές κανονιστικές απαιτήσεις. Στόχοι αποτελούν η μεγιστοποίηση της απόδοσης κεφαλαίων και κερδοφορία, αλλά και ο
σεβασμός στις θετικές κοινωνικές, ηθικές και περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία της εταιρείας. Για το
λόγο αυτό η επιχείρηση κοινοποιεί τις πολιτικές της στους προμηθευτές της, στηρίζει και ενθαρρύνει κάθε βιώσιμη στρατηγική τους για
αμοιβαία ανάπτυξη και προώθηση ηθικών πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών.
6. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ MARKETΙNG. Η ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε. δεσμεύεται να εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές πωλήσεων και μάρκετινγκ, που έντιμα και
δίκαια αντιπροσωπεύουν τις δυνατότητες της εταιρείας να προμηθεύσει ποιοτικά Eλληνικά αγροτικά προϊόντα προς όφελος τόσο της
επιχείρησης, όσο και των πελατών της λαμβάνοντας υπόψη τις κάτωθι κοινωνικές, ηθικές και περιβαλλοντολογικές πτυχές.
• Δεν αναφέρει αναληθή δηλώσεις για τον ανταγωνισμό.
• Αναφέρει με σαφήνεια και ειλικρίνεια κάθε παράμετρο συμφωνίας με πελάτες.
• Συμμορφώνεται με υποχρεώσεις που απορρέουν από καλή πίστη και συμβατικές υποχρεώσεις.
• Διατηρεί επαρκή ασφάλιση εμπορικής και αστικής ευθύνης.
• Κάθε στοιχείο που αναφέρει σε πελάτες σχετικά με την ποιότητα προϊόντων, είναι τεχνικά επικυρωμένο και σύμφωνα με διεθνείς
πρακτικές και κανόνες.
7. ΕΜΠΛΟΚΗ και AΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Η ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε. τυποποιεί και εξάγει ελληνικά προϊόντα ελαιολάδου και ελιάς,
καθώς και αποξηραμένων σύκων εφόσον υπάρχει επάρκεια προμήθειας, ενισχύοντας έτσι την τοπική και εθνική οικονομία. Η Διοίκηση της
εταιρείας διασφαλίζει ότι:
• Γνωστοποιεί πως η ποιότητα των προϊόντων της, που αποτελεί διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εξαρτάται από τους ιδιαίτερους
παράγοντες τοπικής γεωργικής παραγωγής.
• Στηρίζει τους παραγωγούς της μέσω της τυποποίησης, προβολής και εξαγωγής τοπικών αγροτικών προϊόντων με βάση την παρούσα
Πολιτική, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής και γαστρονομικής παράδοσης.
• Παρέχει στους διεθνείς πελάτες της παραδοσιακά προϊόντα ποιότητας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που συνδέονται με τη γεωγραφική
τους προέλευση και διασφαλίζει πως οι παραγωγοί λαμβάνουν δίκαιη ανταμοιβή για τους κόπους τους.
Ο Πρόεδρος της ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε. είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση και εφαρμογή της Πολιτικής Εταιρικής Ηθικής καθώς και την
διευθέτηση σχετικών θεμάτων που προκύπτουν.
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