Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Εισαγωγή

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΥΠΑΣ ΕΠΕ (στο εξής Κώδικας)
διακηρύττει τη μηδενική ανοχή σε φαινόμενα απάτης, διαφθοράς, παραβίασης νομοθεσίας
και έχει ως βασικούς στόχους




Την επιχειρηματική ηθική και εντιμότητα



Την δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης

Την διαμόρφωση κοινής εταιρικής κουλτούρας και συμπεριφοράς με ξεκάθαρο
αξιακό σύστημα

Ο Κώδικας αποτελεί μέρος της καθημερινής εργασίας, λειτουργεί σαν δέσμευση για την
τήρηση των διαδικασιών και των πολιτικών της εταιρείας και απαντά σε ηθικά εργασιακά
διλήμματα. Περιγράφει την αναμενόμενη συμπεριφορά των υπαλλήλων και συνεργατών
και οφείλουν να τον ενστερνίζονται και να τον εφαρμόζουν όλοι οι εργαζόμενοι, η Διοίκηση
και όσοι έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία

Επιχειρηματική Ηθική
Για θέματα Επιχειρηματικής Ηθικής καθώς και σε περίπτωση που διαπιστώσετε ή
πληροφορηθείτε πιθανή παραβίαση ή παράλειψη ενέργειας από πρόσωπο που διατηρεί
σχέση με την ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΥΠΑΣ ΕΠΕ, η οποία σχετίζεται με τον Κώδικα Επιχειρηματικής
Ηθικής μπορείτε να αποστείλετε την αναφορά σας στην εταιρεία επώνυμα ή ανώνυμα με
τους παρακάτω τρόπους:
 μέσω e-mail στη διεύθυνση ethics@roupascoffee.com, η πρόσβαση στην οποία

περιορίζεται στον Υπεύθυνο θεμάτων Επιχειρηματικής Ηθικής

 εγγράφως στην έδρα της εταιρείας στη διεύθυνση Αγίου Παύλου 37, 12132

Περιστέρι με τη σημείωση “υπόψη Υπεύθυνου Θεμάτων Επιχειρηματικής
Ηθικής”

Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΥΠΑΣ ΕΠΕ εγγυάται το απόρρητο της επικοινωνίας-αναφοράς σας και την
ανωνυμία σας.
Η προστασία και διατήρηση της καλής φήμης της εταιρείας, η ηθική ακεραιότητα, η
διαφάνεια και η εντιμότητα συνιστούν απαράβατες αρχές, οι οποίες ακολουθούνται από το
σύνολο των ανθρώπων της εταιρείας αλλά και από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι
δραστηριότητες των οποίων τέμνονται με αυτές τις ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΥΠΑΣ ΕΠΕ.
Από την πλευρά της η εταιρεία έχει την ηθική υποχρέωση να προασπίζεται την πρόοδο και
ευημερία τόσο τη δική της όσο και των συνεργατών της και από την πλευρά τους τα
ενδιαφερόμενα μέρη έχουν την ηθική υποχρέωση να γνωρίζουν και να εντάσσονται σε
συγκεκριμένα πρότυπα, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις αρχές της ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΥΠΑΣ ΕΠΕ

Ανθρώπινα δικαιώματα – Πολιτική μη διακρίσεων
Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΥΠΑΣ ΕΠΕ σέβεται απόλυτα όλα τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και
εφαρμόζει πολιτική μη διακρίσεων σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και
συναλλαγές. Η εταιρεία δείχνει μηδενική ανοχή στην εκμετάλλευση παιδιών και την
παιδική εργασία, στη σωματική τιμωρία, στην καταναγκαστική εργασία, την εμπορία
ανθρώπων και την καταναγκαστική εξουσία. Έχοντας ως βασική αξία τον σεβασμό όλων
προς όλους στη ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΥΠΑΣ ΕΠΕ απαγορεύεται κάθε μορφής διάκριση ως προς τη
μισθολογική μεταχείριση, την εξέλιξη στην εργασία, την εκπαίδευση και γενικά τους όρους
απασχόλησης στην εταιρεία λόγω: φύλου, θρησκείας, φυλής, σεξουαλικού
προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, πολιτικών πεποιθήσεων, οικογενειακής κατάστασης,
συνδικαλιστικής δράσης και αναπηρίας.
Οι εργαζόμενοι έχουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, από τον παρόντα κανονισμό, από συμβάσεις εργασίας κτλ. Κάθε εργαζόμενος
έχει την ελευθερία και την ηθική υποχρέωση να καταγγέλλει φαινόμενα που παραβιάζουν
τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, όπως διακρίσεις, εκφοβισμό, αγένεια, προσβολή
προσωπικότητας.

Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας
Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΥΠΑΣ ΕΠΕ θεωρεί τη διαφύλαξη της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας
των εργαζομένων απαραβίαστη αρχή που διέπει τις δραστηριότητές της και τη
συμπεριφορά όλου του προσωπικού. Υποχρέωση της εταιρείας είναι η απόλυτη
εναρμόνιση με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και η αυστηρή τήρηση όλων των
διατάξεων σχετικών με υγιεινή και ασφάλεια. Παράλληλα επιδιώκει συστηματικά τη
βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της.
Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι δεσμεύονται να τηρούν όλους τους κανόνες εργασίας
και καλούνται να αναφέρουν περιστατικά ή καταστάσεις που συνιστούν απειλή για την
υγεία και την ασφάλεια.

Περιβαλλοντική πολιτική
Βασική αρχή της ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΥΠΑΣ ΕΠΕ είναι να αναπτύσσεται υπεύθυνα και σε αρμονία
με την κοινωνία και το περιβάλλον Αναγνωρίζοντας την επιβάρυνση του οικοσυστήματος
από την αλόγιστη χρήση πλαστικού, όλες οι συσκευασίες των προϊόντων είναι 100%
ανακυκλώσιμες.
Συμμετάσχει σε προγράμματα CO2 NEGATIVE TRANSITION DECLARATION από το 2021 σε
συνεργασία με φάρμες παραγωγής.

Λόγω του αντικειμένου των εργασιών της εταιρείας δεν προκύπτουν περιβαλλοντικά
θέματα ή επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την ασφάλεια. Στο πλαίσιο όμως της
κοινωνικής της ευαισθησίας πραγματοποιούνται σχετικές ενέργειες ενημέρωσης ή και
συμμετοχής σε δράσεις που πραγματοποιούν κοινωνικοί φορείς. Μία από αυτές τις
ενέργειες είναι και η ανακύκλωση του χαρτιού που πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια
του χρόνου. Παράλληλα, η εταιρεία προσπαθεί να μειώσει την άσκοπη κατανάλωση
ενέργειας, αντικαθιστώντας παλαιότερο εξοπλισμό που αφορά τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές της, με νέα μηχανήματα και ελέγχοντας σε τακτική βάση το σύστημα
κλιματισμού στους χώρους εργασίας

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η εταιρεία έχει ως βασικό άξονα, το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ίση
μεταχείριση στην απασχόληση. Θεωρεί ότι το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελεί το
βασικότερο παράγοντα της εξέλιξής της και επενδύει σε αυτό, φροντίζοντας για τη
συστηματική επιμόρφωσή του και παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για προαγωγές και
επαγγελματική σταδιοδρομία. Παράλληλα, εφαρμόζει αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης
της απόδοσης κάθε εργαζομένου της. Τέλος, η εταιρεία διασφαλίζει ένα ασφαλές
περιβάλλον εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων της στο οποίο τηρούνται οι κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας.

Για την ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΥΠΑΣ ΕΠΕ

Ηρακλής Α. Ρουπάς

