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Κώδικας Δεοντολογίας ΚΔ.1/10-09-20

Ο παρών κώδικας, παρουσιάζει με σύντομο αλλά περιεκτικό τρόπο τις αξίες και
το ήθος της Οργάνωσης Παραγωγών ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ, μέσω των οποίων ενεργεί,
λειτουργεί και επικοινωνεί καθημερινά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κώδικας
δεοντολογίας είναι και η φιλοσοφία της Οργάνωσης μας, μιας και αναφερόμαστε
σε πολλά σημεία στην υπευθυνότητα, το ήθος και την συνείδηση.   

Στην δουλειά μας θεωρούμε το ήθος, την υπευθυνότητα και την ευσυνειδησία
κρίσιμης σημασίας για να σταθούμε ψηλά ως Οργάνωση. Για να παραμείνουμε
εκεί,  δεν  αρκεί  μόνο  να  παράγουμε  και  να  τυποποιούμε  προϊόντα  υψηλής
ποιότητας, χρειάζεται και χαρακτήρα… Τον χαρακτήρα που θέλουμε να έχουμε
και να προωθήσουμε στους παραγωγούς μας και τους εργαζόμενους. 

Ακολουθούμε τις αξίες μας
Οι αξίες μας είναι αυτές που διαμορφώνουν την φιλοσοφία της Οργάνωσής μας.
Όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στην Οργάνωση Παραγωγών ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ
ΑΕ  πρέπει να υπηρετήσουν αυτές τις αξίες οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω 

 Πρέπει να είμαστε ηθικοί, ειλικρινείς, και διαφανείς στις επιχειρηματικές μας
συναλλαγές. 

Πρέπει να είμαστε ηθικοί, ειλικρινείς, και διαφανείς με τους συναδέλφους μας.

Πρέπει όλες μας οι αποφάσεις  να βασίζονται στο τρίπτυχο : 

Είναι Νόμιμο…? 

Είναι Ηθικό…? 

Είναι Σωστό…? 

Η επιτυχία μας εξαρτάται από το ότι όλοι οι εργαζόμενοι αγκαλιάζουν και ζουν
τις Αξίες μας ανά πάσα στιγμή. Η επιτυχία μας εξαρτάται από τους ανθρώπους
μας.  



Χτίζουμε μια ισχυρή Οργάνωση Παραγωγών 
Επιλέγουμε παραγωγούς που μοιράζονται τα δικά μας πρότυπα ηθικής και

περιβαλλοντικής ευσυνειδησίας

Δημιουργούμε ισχυρές συνεργασίες με τους παραγωγούς μας 

 Χρησιμοποιώντας  ίση και δίκαιη μεταχείριση με όλους
 Βασίζοντας στην ειλικρινή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ της 

Οργάνωσης και των μελών της 
 Προτείνοντας νέες καλλιέργειες στα μέλη μας, ιδανικές στις 

εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της περιοχής με έντονο εμπορικό 
ενδιαφέρον. 

 Δίδοντας την κατάλληλη καθοδήγηση, την παροχή συμβουλών και 
εκπαιδεύοντας τα μέλη μας σε ορθολογικές πρακτικές που αποσκοπούν 
στην βελτιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων και την διατήρηση 
των περιβαλλοντικών πόρων. 

 Ποτέ δεν κοινοποιούμε εμπιστευτικά δεδομένα των παραγωγών μας σε 
τρίτους

 Λαμβάνοντας αντικειμενικές αποφάσεις που έχουν γνώμονα την ποιότητα 
των προϊόντων της Οργάνωσης. 

 Λαμβάνοντας υπόψη της βελτιστοποίηση και διατήρηση των 
περιβαλλοντικών πόρων.  

 Δεν πραγματοποιούμε αγορές μέσω παράνομων ή ανήθικων μέσων
 Βασιζόμαστε στα πρότυπα των δίκαιων επιχειρηματικών συναλλαγών . 

Ανταγωνιζόμαστε Ηθικά και Υπεύθυνα 
Αναπτύσσουμε  τις σχέσεις μας με καλλιεργώντας προϊόντα απαράμιλλης

ποιότητας.

Στεκόμαστε άξιοι των ανταγωνιστών  μας

Δεν θα εμπλακούμε ποτέ σε συζητήσεις πόσο μάλλον σε συμφωνίες με
ανταγωνιστές για την χειραγώγηση αγορών. 

 Δεν παραπλανούμε ούτε δυσφημίζουμε προϊόντα των ανταγωνιστών μας.
 Δεν παρεμβαίνουμε στις επιχειρηματικές σχέσεις των ανταγωνιστών μας .
 Δεν υποκλέπτουμε πληροφορίες από άλλη επιχείρηση.
 Ανταγωνιζόμαστε ηθικά και δίκαια 



 Συμπεριφερόμαστε με επαγγελματικό τρόπο κατά την διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων αντιμετωπίζοντάς τους συνομιλητές μας  με σεβασμό. 

 Λαμβάνουμε πληροφορίες για τον ανταγωνισμό με ηθικό και νόμιμο τρόπο.

Προωθούμε τον αλληλοσεβασμό στον χώρο
εργασίας 

Δουλεύουμε μαζί καλύτερα όταν τους αντιμετωπίζουμε όλους με αξιοπρέπεια και 
σεβασμό, δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον θετικό, παραγωγικό 
απαλλαγμένο από αντιεπαγγελματικές  συμπεριφορές.

Χτίζουμε ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποφύγετε να λέτε ή να κάνετε πράγματα που οι άλλοι μπορεί να θεωρήσουν 
προσβλητικό. 

Μιλήστε αν είστε μάρτυρες παρενόχλησης, προσβολής, ή βίαιης συμπεριφοράς.

Αντιμετωπίστε ο ένας τον άλλον με αξιοπρέπεια, σεβασμό, ευπρέπεια και δίκαιο 
τρόπο.

Εκτιμήστε κάθε συνεισφορά των συναδέλφων μας.

Εστιάζετε στα θετικά στοιχεία που κατέχουν οι συνάδελφοί μας. 

Βοηθάμε τον συνάδελφό μας όταν το έχει ανάγκη ή όταν η θέση στην οποία 
βρίσκεται το απαιτεί. 

Μην λειτουργείτε εις βάρος άλλων συναδέλφων. 

Προωθούμε ίσες ευκαιρίες

Προωθούμε  άτομα με βάση τις ικανότητές τους και την εμπειρία που 
ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες της Οργάνωσής μας.

Δεν κάνουμε διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε εργαζομένου  λόγω ηλικίας, 
φυλής, θρησκείας, χρώματος, φύλου, αναπηρίας, εθνικής καταγωγής, 
οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Βασίζουμε τις αποφάσεις μας για την απασχόληση με αξιοκρατία και βάση των 
ικανοτήτων του υποψηφίου.   

Διατηρούμε τους χώρους εργασίας μας ασφαλείς



Εργαζόμαστε με ασφάλεια σημαίνει ότι προωθούμε την ασφάλεια σε όλα τα 
επίπεδα της Οργάνωσης. Μέλημά μας είναι οι εργαζόμενοί να νιώσουν ασφαλείς 
και άνετα στον χώρο εργασίας κρατώντας παράλληλα ασφαλή ο ένας τον άλλον.

Για να διατηρήσουμε έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας, πρέπει να:

Γνωρίζετε και να ακολουθήσετε τις πολιτικές τις διαδικασίες και τους οδηγούς  
μας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους της Οργάνωσης. 

Αναφέρετε μη ασφαλείς συνθήκες, πρακτικές αντίθετες με αυτές που 
περιγράφονται στις οδηγίες της Οργάνωσης. 

Αναφέρετε τυχόν κινδύνους στο χώρο εργασίας. 

Να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση τραυματισμού ή άλλων 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ασκήσεων έκτακτης ανάγκης. 

Ποτέ μην διαθέτετε ή χρησιμοποιείτε παράνομα ναρκωτικά ή άλλες ελεγχόμενες 
ουσίες ενώ εργάζεστε 

Διαπραγματευόμαστε δίκαια και ειλικρινά 
Εργαζόμαστε πάνω απ όλα με ήθος. Κάθε φορά που εκπροσωπούμε την Οργάνωση
Παραγωγών ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ, είναι η ευκαιρία μας να κάνουμε θετική 
εντύπωση. Ομιλούμε με υπερηφάνεια, ειλικρίνεια και διαφάνεια για την δουλειά 
μας, προάγοντας την εμπιστοσύνη και τον επαγγελματισμό που διακρίνει την 
Οργάνωσή μας. 

Για να σταθούμε άξιοι εκπρόσωποι της Οργάνωσης πρέπει

Να λέμε πάντα αλήθεια , όχι ανακρίβειες. 

Να μην κάνουμε ανακριβείς ισχυρισμούς τόσο για τους ανταγωνιστές και την 
αγορά. 

Να δεσμευόμαστε απέναντι σε τρίτους για πράγματα τα οποία μπορούμε να 
φέρουμε σε πέρας. 

Να νιώθουμε υπερήφανοι για όλα όσα έχουμε καταφέρει στην Οργάνωση αλλά να 
μην υπερεκτιμούμε με τρόπο αλαζονικό. 

Να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας καθώς και σε συμφωνημένα 
χρονοδιαγράμματα. 

Ποτέ μην προσφέρετε ή αποδέχεστε δωροδοκίες ή μίζες.



Διαπραγματευόμαστε με επιχειρήσεις και πελάτες που μοιράζονται την ίδια 
αντίληψη με την Οργάνωσή μας. 

Είμαστε σύμμαχοι του περιβάλλοντος
Και θα παραμείνουμε όσο θα υπάρχουμε.

Το περιβάλλον για εμάς είναι ζωτικής σημασίας. Είναι αυτό που καθορίζει την 
ποιότητα των προϊόντων μας αλλά ακόμη περισσότερο το μέλλον και την 
βιωσιμότητα της γεωργίας και κατά συνέπεια της Οργάνωσής μας. 

Υποστηρίζουμε βιώσιμες πρακτικές με την υιοθέτηση ορθολογικών πρακτικών 
παραγωγής. 

Συμβάλλουμε στις βιώσιμες πρακτικές μας :

Προάγοντας την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω των 
καλλιεργητικών πρακτικών μας

Συνεργασία με παραγωγούς που μοιράζονται το όραμά μας για το περιβάλλον

Επιλέγουμε νέες καλλιέργειες με χαμηλές εισροές 

Ενισχύουμε την κουλτούρα των εργαζομένων μας για την προστασία του 
περιβάλλοντος με διάφορες δράσεις

Συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς νόμους και τις  πολιτικές της 
Οργάνωσης Παραγωγών ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ.

Κάνοντας μεμονωμένα βήματα κάθε μέρα, όπως σβήσιμο των περιττών φώτων, 
ορθολογική χρήση κλιματιστικών, σβήσιμο Η/Υ,  κλπ. 

Δουλεύουμε σκληρά για να προσφέρουμε στην
γεωργία ένα ήρεμο και ασφαλές μέλλον.

Αυτό είναι το όραμά μας .

Επενδύουμε στο μέλλον της γεωργίας για τις επόμενες γενιές. Θα παράγουμε
φρούτα με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές με τρόπο ορθολογικό συμβάλλοντας

στην διατήρηση των περιβαλλοντικών πόρων. Θα προσφέρουμε στα μέλη μας την
στήριξη και τις γνώσεις που απαιτούνται ώστε να αποκτήσουν τις κατάλληλες

δεξιότητες να καλλιεργήσουν προϊόντα ασφαλή και ποιοτικά. Θα τιμάμε τα brand



μας  προσφέροντας στην αγορά αυτό που της αξίζει, αυτό που αξίζει στα παιδιά
μας.  Αυτό το όραμα θα το υπηρετήσουμε  με ήθος και πίστη  στις αξίες μας.


