Κώδικας
Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Εισαγωγή
Οι άνθρωποι της ΜΕΒΓΑΛ, εργαζόμενοι,
κτηνοτρόφοι, εμπορικοί συνεργάτες,
προμηθευτές, από το 1950 απαρτίζουν
μια ομάδα που εργάζεται με αφοσίωση
στο εργοστάσιο, στο δρόμο, στη φάρμα,
στα κέντρα διανομής, στα γραφεία. Μια
ομάδα που μοιράζεται ιδέες, ανησυχίες
και επιτυχίες και απολαμβάνει τους καρπούς της κοινής προσπάθειας. Μια
ομάδα δυναμική, αξιόπιστη και υπερήφανη.
Μόνο μέσα από τους ανθρώπους μας
μπορούμε να υλοποιήσουμε το στόχο μας
που δεν είναι άλλος από την απόλυτη
ικανοποίηση των πελατών μας -την ουσία
της ύπαρξής μας ως εταιρεία.
Η διατήρηση της καλής φήμης της εταιρείας
και όλες οι ενέργειες και πράξεις που
στηρίζουν αυτή την αρχή αποτελούν
πρωταρχικό μέλημα τόσο της Διοίκησης της
εταιρείας όσο και όλων των ενδιαφερομένων
μερών, που οι δραστηριότητές τους
άπτονται της ΜΕΒΓΑΛ.
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 συμμορφώνονται με συγκεκριμένα πρότυπα τα
οποία αντικατοπτρίζουν τις αρχές της
εταιρείας.
Ο συγκεκριμένος Κώδικας Επιχειρηματικής
Δεοντολογίας δεν υποκαθιστά κανόνες ή
διατάξεις που προβλέπονται από την κείμενη
εργατική ή άλλη νομοθεσία, αλλά λειτουργεί
συμπληρωματικά, με σκοπό τη ρύθμιση
όλων των συνιστωσών που θεωρούνται
απαραίτητες για την άρτια λειτουργία της
εταιρείας, με τρόπο που να ανταποκρίνεται

σε αρχές επιχειρηματικής ηθικής και που να
διαφυλάττει την αξιοπρέπεια του ανθρώπινου δυναμικού της αλλά και τους πυλώνες
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ίδιας.
Ο Κώδικας ισχύει για όλους τους ανθρώπους που έχουν εργασιακή σχέση με τη
ΜΕΒΓΑΛ, υπαλλήλους, συμβούλους, διευθυντικά στελέχη, ανεξάρτητα από την
οργανογραμματική τους θέση. Επίσης ισχύει
και για όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες
της ΜΕΒΓΑΛ, καθώς ο σεβασμός και η
τήρηση των αρχών του Κώδικα αποτελεί
προϋποθεση για οποιαδήποτε μορφή
συνεργασίας τους με την εταιρεία.
Σε κάθε περίπτωση είναι στη διάθεση του
κάθε εργαζόμενου ο Διευθυντής ή
Προϊστάμενος του αντίστοιχου τμήματος,
προκειμένου να βοηθήσει στην ομαλή λήψη
μιας απόφασης που αφορά την εργασία,
προάγοντας την κοινή πρόοδο, την τιμιότητα, την ακεραιότητα και την εχεμύθεια
Υπεύθυνος για την εφαρμογή και τήρηση
των αρχών του παρόντα Κώδικα είναι ο
Διευθύντής Ανθρώπινου Δυναμικού της
ΜΕΒΓΑΛ.
Η Διοίκηση της
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

σελ. 2

Αποστολή-Όραμα-Αξίες-Δέσμευση
λιώδεις και απαράβατες αξίες:
t Εστιάζουμε στην ποιότητα των προϊΗ ΜΕΒΓΑΛ υπάρχει, για να προσφέρει στον Έλληνα
όντων και των υπηρεσιών μας
και διεθνή καταναλωτή γαλακτοκομικά προϊόντα
t Σεβόμαστε τους παραγωγούς, τους
κορυφαίας ποιότητας, με βάση το φρέσκο ελληνικό
πελάτες, τους καταναλωτές και τους
συνεργάτες μας.
γάλα, συνδυάζοντας κατά τον καλύτερο τρόπο την
t Εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους
παράδοση με την τεχνολογία.
μας, επενδύουμε και εξελίσσουμε το
Η ΜΕΒΓΑΛ έχει στόχο να γίνει σύμβολο ισορροανθρώπινο δυναμικό μας.
πημένης και φυσικής διατροφής, κάνοντας πράξη
Ακούμε τους ανθρώπους μας και
t
την δέσμευση «ΜΕΒΓΑΛ. Το γάλα είναι η ζωή μας»
ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα
και τη συμμετοχή τους.
t Δεχόμαστε τα ανθρώπινα και μη
επαναλαμβανόμενα λάθη.
το Όραμά μας
t Πιστεύουμε στην ακεραιότητα του χαρακτήρα,
Η ΜΕΒΓΑΛ διεκδικεί να γίνει η υπ΄αριθμόν 1
στην τιμιότητα, στη δικαιοσύνη και στην ειλιεταιρεία στα επώνυμα λευκά ελληνικά γαλακρίνεια.
κτοκομικά προϊόντα από φρέσκο ελληνικό
t Εκτιμάμε και σεβόμαστε όλοι όλους.
γάλα, προσφέροντας σιγουριά στον παραγωγό, εξυπηρέτηση στον εμπορικό συνεργάτη και
ικανοποίηση στον καταναλωτή.

η Αποστολή μας

οι Αξίες μας
Η ιστορία της ΜΕΒΓΑΛ αποδεικνύει ότι για να
κατακτήσουμε την επιτυχία χρειαζόμαστε ιδέες,
κοινό όραμα και στρατηγική. Πάνω απ΄ όλα
όμως χρειαζόμαστε ένα πολύ στιβαρό θεμέλιο
που κατευθύνει τη συμπεριφορά μας προς
όλους, εσωτερικά και εξωτερικά. Η δική μας επιτυχία και πρόοδος στηρίζεται σε επτά θεμε-

η Δέσμευσή μας
Έχοντας αποδεχθεί τις παραπάνω αξίες, όλοι εμείς οι
άνθρωποι της ΜΕΒΓΑΛ δεσμευόμαστε να τις
εφαρμόζουμε καθημερινά, με στόχο να είμαστε
συνεπείς με την αποστολή μας και να πετύχουμε τη
δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας μας οδηγώντας την
πάντα στην κορυφή.

σελ. 3

Πώς εργαζόμαστε

uΕξασφαλίζουμε την απόδοση της επένδυσης των μετόχων μας, ικανοποιούμε τις ανάγκες

των πελατών μας και στηρίζουμε τους συνεργάτες μας
uΘέτουμε ξεκάθαρους στόχους και δεσμευόμαστε να τους επιτύχουμε
uΈχουμε κοινές αρχές, πολιτικές και πρακτικές
uΔεν εφησυχάζουμε και επιδιώκουμε διαρκώς το καλύτερο
uΣτηρίζουμε τη γνώση και την μοιραζόμαστε
uΕπικοινωνούμε ανοιχτά και ειλικρινά και ενθαρρύνουμε την έκφραση απόψεων
uΕνημερώνουμε και ενημερωνόμαστε διαρκώς για θέματα της εταιρείας
uΑναγνωρίζουμε και ανταμείβουμε την αποδεδειγμένη ικανότητα και απόδοση
uΕνεργούμε πάντοτε αντικειμενικά και αμερόληπτα
uΣυμμετέχουμε ενεργά στη μείωση του κόστους λειτουργίας μας, για να μπορούμε να

παράγουμε οικονομικά
προϊόντα και να επενδύουμε
στην ανάπτυξη
uΕργαζόμαστε με πάθος,

υπευθυνότητα και ενθουσιασμό

σελ. 4

Εργασιακές σχέσεις
Οι βιομηχανικές σχέσεις ανάμεσα στην Εταιρεία και στους εργαζόμενους στηρίζονται στην
κοινή αντίληψη για άρρηκτη σύνδεση των δύο μερών. Οι βιομηχανικές σχέσεις αποτελούν
επομένως ευθύνη και των δύο μερών και αποσκοπούν στη συστηματική καλλιέργεια,
διατήρηση και ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας.

Οι σχέσεις ανάμεσα στην εταιρεία και στους
εργαζόμενους στηρίζονται στην κοινή αντίληψη
για άρρηκτη σύνδεση των δύο μερών. Επομένως
αποτελούν ευθύνη και των δύο μερών και
αποσκοπούν στη συστηματική καλλιέργεια,
διατήρηση και ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας βασισμένο στον αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρίνεια και ανοιχτή επικοινωνία.
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να αποφεύγουν
δραστηριότητες (που μπορεί να αφορούν παράλληλες επιχειρηματικές δραστηριότητες) που
αντιβαίνουν στα συμφέροντα, την ομαλή λειτουργία και πρόοδο της εταιρείας, την εκθέτουν
απέναντι στον ανταγωνισμό ή πλήττουν τη
δημόσια εικόνα της.
Επιπλέον απαγορεύεται η παιδική εργασία εντός
της εταιρείας αλλά και στις εταιρείες που έχουμε
επιλέξει ως συνεργάτες μας, όσο και η εργασία
υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών
και η χρήση ή διακίνησή τους στον εργασιακό
χώρο, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε
μορφής βίας.
Η προστασία των εταιρικών πληροφοριών
(όπως τεχνογνωσία, επιχειρηματικά πλάνα, πρακτικές παραγωγής, χρηματοοικονομικά στοιχεία,
νέα προϊόντα, εμπορική πολιτική κτλ) αποτελεί
υποχρέωση κάθε εργαζόμενου. Η μετάδοση
πληροφοριών είτε εσωτερικά είτε στο εξωτερικό
της εταιρείας περιβάλλον επιτρέπεται μόνο για
την ομαλή διεξαγωγή και επιτυχή έκβαση
συγκεκριμένης εργασίας που ζητήθηκε από την
ίδια την εταιρεία.
Επίσης υποχρέωση κάθε εργαζόμενου αποτελεί
ο σεβασμός και προστασία κάθε περιουσιακού

στοιχείου και των πόρων της εταιρείας.
Η επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη κάθε
εργαζόμενου αποτελεί θεμελιώδες μέλημα της
ΜΕΒΓΑΛ. Για αυτό το λόγο στηρίζει την περαιτέρω
εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της με
επιδότηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών καθώς και με υποστήριξη στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης,
παρέχει στους εργαζομένους πλήρη ιδιωτική
ασφάλιση, αναγνώριση και επιβράβευση της
παραγωγικότητας τους, ποιοτικές και ασφαλείς
συνθήκες εργασίας.
Ο εργαζόμενος έχει όλα τα δικαιώματα που
απορρέουν από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, από Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. κ.λ.π. από αυτό τον
Κανονισμό, από την ατομική σύμβαση εργασίας
με την Εταιρεία, από αποφάσεις που πήρε νομίμως μονομερώς η Εταιρεία στο πλαίσιο του
διευθυντικού της δικαιώματος και γνωστοποίησε
στους Εργαζόμενους με ανακοινώσεις, εγκυκλίους κ.λ.π. Έχει επίσης δικαίωμα για :
α) ακρόαση από τον άμεσο προϊστάμενό του ή
και από τη Διεύθυνση του Εργοστασίου.
β)υπεύθυνη ενημέρωση σε θέματα που τον
αφορούν προσωπικά.
γ) υποβολή παραπόνων, γραπτά ή προφορικά,
στα οποία η εταιρείa υποχρεούται να του απαντήσει εντός 30 ημερών.
Ο εργαζόμενος που θα υποβάλει παράπονα ή
αναφορά για οποιοδήποτε θέμα, δεν πρόκειται
να υποστεί αρνητικές συνέπειες εξ αιτίας αυτής
του της ενέργειας, παρά μόνο εάν αποδειχθεί ότι
ο ισχυρισμός του έχει γίνει βάσει πληροφοριών
που είναι σκόπιμα ψευδείς.

σελ. 5

Πολιτική μη διακρίσεων
t Η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. τηρεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα νομοθεσία περί ισότητας

για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της.
t Πέρα από τη νομοθεσία και έχοντας σαν βασική αξία το σεβασμό όλων
προς όλους, στη ΜΕΒΓΑΛ 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,
εθνικότητας, οικογενειακής κατάστασης ή πολιτικών πεποιθήσεων.
t Ο,τιδήποτε συνιστά άσκηση κάθε είδους φυλετικής και σεξουαλικής
παρενόχλησης, σωματικής ή ψυχολογικής, απαγορεύεται αυστηρά.
t Η Εταιρεία εκπαιδεύει όλα τα στελέχη της για την πιστή τήρηση της
παραπάνω πολιτικής και η Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού ορίζεται ο
τοποτηρητής και θεματοφύλακας της πιστής εφαρμογής της, μέσα από τις
διαδικασίες ελέγχου της πολιτικής προσωπικού.

σελ. 6

Υγιεινή & Ασφάλεια
Η ΜΕΒΓΑΛ θεωρεί τη διαφύλαξη της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των
Εργαζομένων απαραβίαστη αρχή που διέπει τις δραστηριότητές της και τη
συμπεριφορά όλου του προσωπικού.

Η ΜΕΒΓΑΛ θεωρεί τη διαφύλαξη της υγείας
και της σωματικής ακεραιότητας των
Εργαζομένων απαραβίαστη αρχή που
διέπει τις δραστηριότητές της και τη
συμπεριφορά όλου του προσωπικού. Για το
λόγο αυτό επιδιώκει συστηματικά τη
βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και
ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της. Η
διατήρηση των συνθηκών υγιεινής και
ασφάλειας θεωρούνται παράλληλη ευθύνη
όλων των εργαζομένων και ιδιαίτερα του
εποπτεύοντος προσωπικού.
Υποχρέωση της Εταιρείας είναι να τηρεί
αυστηρά όλες τις σχετικές με την υγιεινή και
ασφάλεια διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα
και να εκπαιδεύει επαρκώς το προσωπικό,
ώστε να αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο.
Υποχρέωση των εργαζομένων είναι να εφαρμόζουν πιστά τους
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που θεσπίζει η νομοθεσία και η
εταιρεία και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για
βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

σελ. 7

Περιβαλλοντική Πολιτική
Η ΜΕΒΓΑΛ, σεβόμενη τους εργαζόμενούς της και
τους κατοίκους της περιοχής και σε πλήρη
συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία έλαβε εξ
αρχής μέτρα για τη διασφάλιση της βιώσιμης
ανάπτυξης της περιοχής και για την προστασία
του οικοσυστήματος.

διεργασία σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες
(CIP, καθαρισμός εγκαταστάσεων κλπ.). Με τη
χρήση συστήματος εξοικονόμησης νερού στις
παραγωγικές της διαδικασίες η ΜΕΒΓΑΛ έχει
καταφέρει να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση νερού.

Συμπληρωματικά προς τη λειτουργία του
βιολογικού καθαρισμού και πάντα με γνώμονα
την αποφυγή της ρύπανσης υπόγειων και
επιφανειακών υδάτων, η ΜΕΒΓΑΛ, πρώτη από
όλες τις ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες,
προχώρησε σε ένα πρόσθετο μέτρο για την
προστασία του περιβάλλοντος, στην κατασκευή
και λειτουργία μονάδας συμπύκνωσης
τυρογάλου. Το τυρόγαλο είναι ένα από τα πλέον
ρυπογόνα απόβλητα των βιομηχανιών
γάλακτος. Η μονάδα συμπύκνωσης τυρογάλου
της ΜΕΒΓΑΛ συμπυκνώνει κατά 5 φορές τον
όγκο του απόβλητου τυρογάλου, το οποίο
οδηγείται στη συνέχεια σε εγκαταστάσεις άλλων
μονάδων προς πλήρη αξιοποίησή του.

Η ΜΕΒΓΑΛ πιστεύει ότι καλύτερο στερεό
απόβλητο είναι αυτό που δεν παράγεται,
συνεπώς ιεραρχεί τις προτεραιότητες της πρώτα
σε αποτροπή δημιουργίας αποβλήτων, μετά
στην κατά το δυνατόν επαναχρησιμοποίηση
τους και τέλος στην μέγιστη δυνατή ανακύκλωση. Η ΜΕΒΓΑΛ συμμετέχει επίσης στην
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
της οποίας το αντικείμενο είναι η δημιουργία
αποτελεσματικών λύσεων ανακύκλωσης
στερεών αποβλήτων, σε συμφωνία με τις
οδηγίες της ΕΕ. Τα ανακυκλώσιμα υλικά από την
παραγωγική διαδικασία κατηγοριοποιούνται σε
χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, μπαταρίες, λαμπτήρες
και ηλεκτρολογικό υλικό και παραδίδονται σε
αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Η
ίδια διαδικασία ακολουθείται σε περιπτώσεις
οχημάτων που φτάνουν στο τέλος της ζωής
τους.

Το νερό είναι πολύτιμος φυσικός πόρος και
πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ. Συνεπώς η
εξοικονόμηση νερού αποτελεί σημαντική

σελ. 8

Πολιτική Ποιότητας
Ποιότητα για την εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ σημαίνει σεβασμός στους πελάτεςκαταναλωτές της, διασφάλιση της υγείας τους και ικανοποίηση των αναγκών
τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ΜΕΒΓΑΛ δεσμεύεται για:
- Την παραγωγή και διάθεση ασφαλών και υψηλής ποιότητας προϊόντων χωρίς τη χρήση
μεταλλαγμένων πρώτων υλών ή συστατικών.
- Τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και
το εξωτερικό όπως και τις απαιτήσεις των πελατών της.
- Την αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο κάθε κινδύνου που σχετίζεται με την ασφάλεια των
τροφίμων που παράγει και διακινεί καθώς και τη διαρκή ενημέρωση για τα νέα επιστημονικά
δεδομένα που αφορούν κινδύνους από τα τρόφιμα.
Η επίτευξη των ανωτέρω επιτυγχάνεται μέσω:
u Της τήρησης του Συστήματος Ποιότητας που εφαρμόζει η ΜΕΒΓΑΛ σύμφωνα με τα

πρότυπα και κανονισμούς:
- ISO 9001:2008
- ISO 22000:2005
- BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY
- IFS INTERNATIONAL FOOD STANDARD
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ
INTERNATIONAL CERTIFICATION BUREAU
u Της θέσπισης μετρήσιμων στόχων ποιότητας που ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά
διαστήματα ώστε να διαπιστώνεται η διαρκής βελτίωση και αποτελεσματικότητα του
συστήματος ποιότητας.
u Της διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων (οργανωτική δομή,
εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, εκπαίδευση προσωπικού, επικοινωνία κ.α.), καθώς και της
εξασφάλισης του κατάλληλου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και της παροχής
κινήτρων στο προσωπικό για την αποδοτική και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας.
Η ποιότητα είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας και παράλληλα βασική ευθύνη της
Διοίκησης.
σελ. 9

Σχέσεις με Εξωτερικούς Συνεργάτες
Οι προμηθευτές και πελάτες μας αποτελούν τον
καθρέφτη της εταιρείας μας που αντανακλά
τον τρόπο λειτουργίας της. Συνεπώς οι σχέσεις
που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών και των
εργαζομένων της εταιρείας θα πρέπει να
διατρέχονται από ειλικρίνεια, εχεμύθεια,
αμοιβαίο σεβασμό, τιμιότητα, ακεραιότητα,
ποιότητα.

Τα κριτήρια οποιασδήποτε συναλλαγής διέπονται από την παραπάνω παραδοχή και
θεωρείται δεδομένο ότι απαγορεύεται η παροχή ή λήψη δωροδοκιών ή παρόμοιων
πληρωμών και οι προσωπικές παραχωρήσεις/χάρες που αντιβαίνουν στις αρχές της
εταιρείας.
Η οποιαδήποτε επιχειρηματική απόφαση δεν είναι αποδεκτό να επηρεάζεται από τέτοιου
είδους συναλλαγές (δώρα, ατομικές απολαβές κτλ) και θα πρέπει να αποβλέπει αποκλειστικά
στην προώθηση της αποστολής της εταιρείας.
Στόχος κατά τη διεξαγωγή των συναλλαγών μας είναι να διασφαλίσουμε αδιάλειπτες,
αξιόπιστες πηγές προμηθειών. Παρέχουμε σε όλους τους υποψήφιους προμηθευτές μας
αμερόληπτες και ισότιμες ευκαιρίες. Οι αποφάσεις μας βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια,
όπως, για παράδειγμα, η τιμή η ποιότητα, καθώς και η αξιοπιστία και η ακεραιότητα ενός
συνεργάτη.

σελ. 10

