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Κάθε εργαζόμενος στην ΑΣΠΙΣ ΑΕ οφείλει να εφαρμόζει τον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας όπως αυτός 

περιλαμβάνεται στο Σύστημα Διαχείρισης της εταιρείας: 

 Ακολουθεί τους κανόνες της βιομηχανίας τροφίμων και υγιεινής χωρίς καμία άρνηση και 

δεσμεύεται στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων. 

 Ακολουθεί τους κανόνες προσωπικής ασφάλειας αλλά και τους κανόνες ασφάλειας του 

εργοστασίου 

 Διατηρεί την εμπιστευτικότητα των εσωτερικών θεμάτων της εταιρείας, των πληροφοριών των 

πελατών της και των προσωπικών δεδομένων τρίτων που τυχόν γνωρίζει. 

 Ακολουθεί τους κοινωνικά καθιερωμένους ηθικούς κανόνες συμπεριφοράς, ευγένειας και ηθικής 

απέναντι στους συναδέλφους του και την εταιρεία.  

 Συμπεριφέρεται ανάλογα ως μέλος ενός οργανισμού με κοινό στόχο 

 Επικουρεί κάθε συνάδελφο που έχει κοινό στόχο. 

 Δείχνει αμοιβαία θέληση να συνεισφέρει για το όραμα της εταιρείας 

 Αποφεύγει κάθε μορφή διάκρισης, περιλαμβανομένων και των διακρίσεων που βασίζονται σε 

ιδεολογικές, κοινωνικές, φυλετικές και θρησκευτικές διαφορές. 

 Αποφεύγει κάθε δογματική συμπεριφορά 

 Αποφεύγει κάθε μορφή βίας ή παρενόχλησης 

 Ακολουθεί τους περιβαλλοντικούς κανόνες που θέτονται από την εταιρεία και δεσμεύεται για την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

 Αναφέρει προς τη Διοίκηση της εταιρείας και μιλά ανοικτά για οποιοδήποτε πρόβλημα ή πρόταση 

σχετικά με τις λειτουργίες και το περιβάλλον εργασίας της εταιρείας γνωρίζοντας ότι δεν θα υποστεί 

συνέπειες 

 Ενεργεί με ακεραιότητα και αποφεύγει τις ανάρμοστες συμπεριφορές και σχέσεις κατά τις επαφές 

με πελάτες και προμηθευτές στην προσπάθεια επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων της 

εταιρείας.  

 Δεσμεύεται ότι οι σχέσεις του με πελάτες και προμηθευτές θα βασίζονται καθαρά σε εμπορικά 

κριτήρια και δε θα επηρεάζονται από άλλους παράγοντες που σχετίζονται με δώρα και διασκέδαση. 

Η παραλαβή ή η προσφορά δώρων, γευμάτων και εξυπηρετήσεων μεταξύ εργαζομένων της 

εταιρείας και τρίτων μερών θα πρέπει να είναι λογική και μετριοπαθής και πάντοτε κατάλληλη για 

την περίσταση και μόνο μέσα στο πλαίσιο καθαρά επιχειρηματικών σκοπών. Η αποδοχή ή η 

προσφορά χρημάτων ως δώρο απαγορεύεται αυστηρά. 

 Στην περίπτωση επαφής με αρχές για λογαριασμό της εταιρείας, θα συνεργάζεται ειλικρινώς μαζί 

τους 

 Στην περίπτωση εμπλοκής σε πωλήσεις για λογαριασμό της εταιρείας, θα εφαρμόζει τιμολογιακή 

πολιτική με σεβασμό στους πελάτες, θα σέβεται τους κανόνες ελεύθερης αγοράς και ανταγωνισμού 

και δε θα χρησιμοποιεί αθέμιτα μέσα και εσωτερικές πληροφορίες για την προώθηση των 

πωλήσεων. 
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