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Κώδικας Διαγωγής της Jula AB 

Όραμα της Jula ΑΒ είναι να κάνει τη ζωή ευκολότερη για τους επαγγελματίες, αλλά και τους 
ερασιτέχνες που αγαπούν τα μαστορέματα σε όλον τον κόσμο. Κάνουμε το όραμά μας 
πραγματικότητα προσφέροντας προϊόντα και λύσεις βελτίωσης για το σπίτι σε χαμηλές τιμές.  
 
Γνωρίζουμε ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητές μας έχουν αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων και 
στο περιβάλλον, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να επιτυγχάνουμε τον στόχο μας, 
αναγνωρίζουμε ότι η ευθύνη μας εκτείνεται πέρα από τα προϊόντα μας. Πιστεύουμε ακράδαντα στη 
στενή συνεργασία με τους προμηθευτές μας και για αυτό αναλαμβάνουμε από κοινού, μεταξύ άλλων, 
μια σαφή περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας μας. Το 
παραπάνω συνιστά την προϋπόθεση για την καλή ποιότητα των προϊόντων, τη βιώσιμη χρήση των 
πόρων και τις χαμηλές τιμές.  

 
Η ενημέρωση, η εμπιστοσύνη και η συνεχής βελτίωση είναι οι βάσεις για τη σταθερή ανάπτυξη τόσο 
της εταιρείας μας όσο και των προμηθευτών μας, οι οποίοι ασπάζονται τις αξίες και τις φιλοδοξίες μας.  
 
Ο Κώδικας Διαγωγής της Jula ορίζει τις γενικές αρχές και πρότυπα και διασαφηνίζει τις απαιτήσεις της 
Jula από τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές της. Η Jula έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες αρχές και 
αναμένουμε από τους προμηθευτές μας να τηρούν τις ίδιες δεσμεύσεις: 

- δεοντολογική και υπεύθυνη συμπεριφορά σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της 
επιχείρησής μας 

- σεβασμός για τα δικαιώματα όλων των ατόμων 
- σεβασμός για το περιβάλλον 

Ο Κώδικας Διαγωγής της Jula ισχύει για όλους τους προμηθευτές, καθώς και για υπεργολάβους και 
υποπρομηθευτές οι οποίοι συμμετέχουν στην κατασκευή ή την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών στην 
Jula. Οι προμηθευτές οφείλουν να ενημερώνουν τους εργαζομένους τους και το τμήμα εφοδιαστικής 
αλυσίδας για τον Κώδικα Διαγωγής της Jula και να διασφαλίζουν την εφαρμογή του κώδικα και τη 
συμμόρφωση με αυτόν. 
 
Η συνοπτική έκδοση του παρόντος Κώδικα Διαγωγής, σελ. 5, γραμμένη στη γλώσσα επικοινωνίας 
των εργαζομένων, πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο ενός κοινόχρηστου χώρου, σε όλες τις 
εγκαταστάσεις όπου κατασκευάζονται προϊόντα για την Jula. 
 
Οι απαιτήσεις αυτές συνάδουν με το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών με βάση την 
Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (1948), τη 
Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά µε τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα 
στην εργασία (1998), τη Διακήρυξη του Ρίο για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη 
(1992), καθώς και τη σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς (2000). 
 

ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ 

Οι προμηθευτές όχι μόνο πρέπει να τηρούν τον συγκεκριμένο κώδικα, αλλά και να συμμορφώνονται 
με την εθνική νομοθεσία και όλους τους κανονισμούς, καθώς και με άλλα ισχύοντα πρότυπα (π.χ. 
ορθές πρακτικές παραγωγής, άλλοι κώδικες διαγωγής) και τυχόν νομοθετικές διατάξεις, με βάση 
πάντοτε τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις.  

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1. Δίκαια μεταχείριση 

Οι προμηθευτές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν κάθε εργαζόμενο με αξιοπρέπεια και σεβασμό και να μη 
χρησιμοποιούν σωματικές τιμωρίες, απειλές, βία ή άλλες μορφές σωματικής, σεξουαλικής, 
ψυχολογικής ή λεκτικής παρενόχλησης. 

 

 

http://www.ilo.org/declaration/
http://www.ilo.org/declaration/
http://www.ilo.org/declaration/
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2. Ώρες εργασίας και αμοιβές 

Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός ωρών εργασίας σε μια εβδομάδα καθορίζεται με βάση την εθνική 
νομοθεσία, αλλά δεν θα υπερβαίνει σε τακτική βάση τις 48 ώρες, ενώ ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός 
υπερωριών σε μια εβδομάδα δεν θα υπερβαίνει τις 12 ώρες. Η υπερωριακή εργασία πρέπει πάντα να 
είναι εθελοντική. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία τουλάχιστον ημέρα εκτός εργασίας ανά επταήμερο.   

Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται τη σύναψη γραπτής σύμβασης εργασίας.  

Οι εργοδότες θα καταβάλλουν τουλάχιστον το νόμιμο κατώτατο μισθό και όλοι οι εργαζόμενοι θα 
αμείβονται για όλες τις δεδουλευμένες υπερωρίες σύμφωνα με τη νομοθεσία. Το δικαίωμα αμοιβής της 
υπερωριακής απασχόλησης ισχύει και για εργασία αμειβόμενη με το κομμάτι. 

Η καταβολή των μισθών θα γίνεται τακτικά και εγκαίρως σε όλους τους εργαζόμενους. Η καταβολή 
των μισθών θα γίνεται τουλάχιστον μηνιαίως. Ο προμηθευτής δεν θα παρακρατά τις απολαβές 
κανενός εργαζομένου. 

Ο προμηθευτής θα τηρεί ακριβή και πλήρη αρχεία παρουσίας και μισθοδοσίας όπου θα 
καταγράφονται οι ώρες εργασίας και οι καταβεβλημένοι μισθοί για κάθε εργαζόμενο, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων που αμείβονται με το κομμάτι και των προσωρινά 
απασχολούμενων εργαζόμενων.  

3. Παιδική εργασία και εργαζόμενοι νεαρής ηλικίας 

Οι προμηθευτές απαγορεύεται να απασχολούν παιδιά για την εργασία. Απαγορεύεται η απασχόληση 
ατόμων κάτω των 15 ετών (ή των 14 ετών όπου ορίζεται από την τοπική νομοθεσία) ή σε ηλικία 
μικρότερη από τη νόμιμη ηλικία απασχόλησης αν η εν λόγω ηλικία είναι μεγαλύτερη από τα 15 έτη. 

Οι προμηθευτές θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, για να διασφαλίζουν ότι δεν υφίσταται καμία 
μορφή παιδικής εργασίας στις εγκαταστάσεις παραγωγής τους ή στις εγκαταστάσεις 
υποπρομηθευτών. Οι προμηθευτές θα τηρούν επίσημα έγγραφα τεκμηρίωσης για κάθε εργαζόμενο με 
βάση τα οποία μπορεί να επαληθευτεί η ημερομηνία γέννησης του εργαζόμενου.  

Οι προμηθευτές που απασχολούν νεαρούς εργαζόμενους, η ηλικία των οποίων είναι μεγαλύτερη από 
την ισχύουσα νόμιμη κατώτατη ηλικία απασχόλησης αλλά μικρότερη από τα 18 έτη, πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για τα συγκεκριμένα άτομα. Οι 
εργαζόμενοι νεαρής ηλικίας δεν θα εκτελούν εργασία η οποία είναι πιθανό να είναι επικίνδυνη ή να 
επηρεάσει αρνητικά την εκπαίδευση του παιδιού ή να είναι επιβλαβής για την υγεία ή τη φυσική, 
νοητική, πνευματική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή του. 

4. Καταναγκαστική εργασία 

Απαγορεύεται κάθε μορφή καταναγκαστικής εργασίας ή εργασίας υπό καθεστώς δουλείας, καθώς και 
η σωφρονιστική εργασία ή η παράνομη εργασία. Το παραπάνω περιλαμβάνει όλες τις συμφωνίες για 
υποχρεωτική εργασία. Κανένα άτομο δεν μπορεί να κρατείται στην εργασία χωρίς τη θέλησή του για 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Ο προμηθευτής θα επιτρέπει στους εργαζόμενους να αποχωρήσουν 
από τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις στο τέλος της βάρδιας εργασίας τους και δεν θα παρακρατεί 
ταυτότητες ούτε θα απαιτεί να του δώσουν κάτι ως εχέγγυο. 

5. Συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης  

Ο προμηθευτής δεν πρέπει να παρεμβαίνει στα δικαιώματα των εργαζόμενων να ιδρύουν και να 
προσχωρούν σε συνδικαλιστικά σωματεία ή άλλες οργανώσεις της επιλογής τους και να 
διαπραγματεύονται συλλογικά. 

Ο προμηθευτής απαγορεύει τις διακρίσεις, τις κυρώσεις, τις απειλές ή τις παρενοχλήσεις ενάντια 
στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή τους εργαζομένους επειδή συμμετέχουν σε νόμιμες και 
ειρηνικές δραστηριότητες ενός συνδικαλιστικού σωματείου. 

Αν στην περιοχή λειτουργίας δεν επιτρέπονται τα συνδικαλιστικά σωματεία, παρά μόνο οργανώσεις 
εγκεκριμένες από το κράτος, ο προμηθευτής δεν θα αποτρέπει, αλλά θα προωθεί εναλλακτικές λύσεις, 
οι οποίες θα επιτρέπουν στους εργαζόμενους να μπορούν να συγκεντρωθούν αυτόνομα και να 
συζητήσουν θέματα σχετικά με την εργασία, καθώς και τη δημιουργία μιας ομάδας εκπροσώπησης για 
την παρουσίαση προβληματισμών σχετικά με την εργασία στη Διεύθυνση. 
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6. Απαγόρευση διακρίσεων 

Ο προμηθευτής δεν θα προβαίνει σε διάκριση ούτε θα υποστηρίζει τη διάκριση με βάση τη φυλή, το 
φύλο, την ηλικία, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία, την εθνοτική ή εθνική καταγωγή, τις πεποιθήσεις, 
την έγγαμη κατάσταση ή την ύπαρξη τέκνων, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ασθένεια ή την 
αναπηρία, τη συμμετοχή σε οργανώσεις εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών 
σωματείων, ή με βάση οποιαδήποτε άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο των προσλήψεων 
και της εργασιακής απασχόλησης. Οι προσλήψεις, οι απολαβές, οι παροχές, η εκπαίδευση, οι 
προαγωγές, η επιβολή κυρώσεων, η λήξη της εργασιακής σχέσης, η αποχώρηση ή οποιεσδήποτε 
άλλες αποφάσεις σχετικές με την εργασία θα βασίζονται σε σχετικά και αντικειμενικά κριτήρια. 

 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

7. Πρόληψη και προστασία στον χώρο εργασίας 

Οι προμηθευτές θα παρέχουν στους εργαζόμενους ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας 
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε 
επιβλαβείς διεργασίες, χημικές ή λοιπές ουσίες ή τεχνικές. 

Όταν η έκθεση είναι αναπόφευκτη, όλοι οι εργαζόμενοι που πρόκειται να εκτεθούν πρέπει να έχουν τα 
απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας. Οι εργαζόμενοι σε επιβλαβείς ή δυνητικά επικίνδυνες 
περιοχές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα προστασίας 
και είδη εξοπλισμού ασφαλείας, τα οποία θα υποβάλλονται σε συντήρηση και θα παρέχονται δωρεάν. 
Τα δομικά στοιχεία, όλα τα μηχανήματα και λοιπά είδη εξοπλισμού θα είναι ασφαλή στη χρήση και θα 
διαθέτουν  

τα απαιτούμενα συστήματα ασφαλείας, προκειμένου να προλαμβάνονται οι τραυματισμοί. Ο χώρος 
εργασίας θα διατηρείται προληπτικά καθαρός και τακτοποιημένος, προκειμένου να μην διατρέχουν 
κίνδυνο οι εργαζόμενοι και να διασφαλίζονται οι σωστές συνθήκες εργασίας.  

Ο προμηθευτής θα παρέχει δωρεάν καθαρό πόσιμο νερό σε όλους τους εργαζόμενους, ενώ θα 
υφίστανται επαρκείς, καθαροί, ξεχωριστοί χώροι αποχωρητηρίων με εγκαταστάσεις λουτρών για τους 
άντρες και τις γυναίκες, οι οποίοι θα συνάδουν με τους κανόνες υγιεινής. 

Θα παρέχεται τακτική και καταγεγραμμένη εκπαίδευση για θέματα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους 
νέους και παλαιότερους εργαζόμενους, καθώς και στη Διοίκηση. Οι προμηθευτές θα παρέχουν βασική 
εκπαίδευση για τα μέσα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης που υπάρχουν στον χώρο εργασίας. Οι 
πυροσβεστήρες θα είναι γεμάτοι και θα φέρουν κατάλληλη σήμανση. Οι έξοδοι κινδύνου θα φέρουν 
σαφή σήμανση και η πρόσβαση σε αυτές θα είναι πάντα ανεμπόδιστη.  

Επίσης, οι προμηθευτές θα έχουν άμεσα διαθέσιμο βασικό εξοπλισμό πρώτων βοηθειών και 
εκπαιδευμένους εργαζόμενους στον χώρο εργασίας.  

8. Χειρισμός χημικών ουσιών 

Οι προμηθευτές θα λαμβάνουν μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζουν τον χειρισμό, την αποθήκευση 
και την απόρριψη χημικών και επικίνδυνων ουσιών με ασφάλεια και θα παρέχουν κατάλληλη σχετική 
εκπαίδευση. Οι περιέκτες χημικών ουσιών θα φέρουν κατάλληλη σήμανση και θα αποθηκεύονται με 
ασφάλεια. Στον χώρο εργασίας θα υπάρχει διαθέσιμος ένας κατάλογος όλων των χημικών ουσιών 
που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μαζί με τα πλέον πρόσφατα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας 
(SDS). 

9. Εγκαταστάσεις στέγασης  

Οι εγκαταστάσεις στέγασης, π.χ. κοιτώνες, που παρέχονται από τον προμηθευτή θα πρέπει να είναι 
ασφαλείς, να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να πληρούν τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων: 
κατασκευή, διαθέσιμος χώρος, θερμοκρασία, φωτισμός, αερισμός, μαγείρεμα, νερό, χώρος 
αποχωρητηρίων, ιδιωτικότητα και προσιτότητα από την άποψη του κόστους. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

10. Περιβάλλον – Γενικά 

Οι προμηθευτές θα εργάζονται συνεχώς για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων σε όλες τις 
εργασίες και στον κύκλο ζωής του προϊόντος. Συνεπώς, θα πρέπει να γνωρίζουν και να 
παρακολουθούν σημαντικές πτυχές και επιδράσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον όπως, μεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα: 
− Θέματα προϊόντων π.χ. σχεδιασμός, συσκευασία, μεταφορά, χρήση και ανακύκλωση/απόρριψη 
− Χρήση σπάνιων φυσικών πόρων, ενέργειας και νερού 
− Εκπομπές ή μόλυνση ατμόσφαιρας, νερού και εδάφους 
− Χειρισμός επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων 
− Χειρισμός επικίνδυνων ουσιών 
− Θόρυβος, οσμές και εκπομπή σκόνης  
 
Ο προμηθευτής θα διασφαλίζει και θα επιδεικνύει συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
μέσω της προορατικής προσέγγισης και της υπεύθυνης διαχείρισης. 
 
Ο προμηθευτής θα διασφαλίζει ότι όλες οι χημικές και οι επικίνδυνες ουσίες που χρησιμοποιούνται για 
την κατασκευή των προϊόντων Jula συνάδουν με τις απαιτήσεις της Jula. Ο προμηθευτής θα 
εφαρμόζει την αρχή της υποκατάστασης και θα καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την 
αντικατάσταση των επικίνδυνων ουσιών με λιγότερο επικίνδυνες ουσίες.  
 
Οι προμηθευτές θα παραμένουν πλήρως ενήμεροι σχετικά με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις βάσει 
της εθνικής νομοθεσίας, των κανονισμών και των προτύπων που ισχύουν στον κλάδο και θα 
συμμορφώνονται με αυτές.  

11. Απόβλητα 

Η αποθήκευση, ο χειρισμός και η επεξεργασία όλων των αποβλήτων και, ειδικότερα, των επικίνδυνων 
αποβλήτων πρέπει να συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία και να διεξάγονται με υπευθυνότητα, 
προκειμένου να προλαμβάνεται η μόλυνση της ατμόσφαιρας, των εδαφών και του νερού, να 
αποφεύγονται οι κίνδυνοι ανάφλεξης και να προφυλάσσεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. 

 
12. Υγρά απόβλητα 

Οι προμηθευτές θα λαμβάνουν μέτρα, προκειμένου να αποφεύγεται η ρύπανση των υδάτων, 
προλαμβάνοντας και περιορίζοντας τις απορρίψεις λυμάτων.  

Τα υγρά απόβλητα πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία εντός της εγκατάστασης του 
προμηθευτή ή να απορρίπτονται σε εγκεκριμένη εξωτερική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, 
προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος στο υδάτινο περιβάλλον. 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΩΝ 

Οι προμηθευτές θα μεταχειρίζονται τα ζώα σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και 
χρησιμοποιώντας τις διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους. Όλα τα ζώα που είναι υπό την κατοχή ή τον 
έλεγχο ανθρώπων θα πρέπει να κρατούνται σε κατάλληλες συνθήκες με βάση τη φυσιολογία και τη 
συμπεριφορά του κάθε είδους.  

Το ζώο απολαμβάνει μια σχετικά ικανοποιητική ευημερία όταν είναι σε καλή φυσική κατάσταση, υγιές 
και δεν υποφέρει. Για την προστασία των ζώων θα πρέπει να αποφεύγεται η πρόκληση αναίτιου 
πόνου και να διασφαλίζεται μια καλή ποιότητα ζωής ή ένας μη βάναυσος θάνατος. 

 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Οι προμηθευτές δεν θα πρέπει να εμπλέκονται σε οποιοδήποτε φαινόμενο διαφθοράς, μεταξύ άλλων, 
σε πράξη δωροδοκίας, λάδωμα, απάτη ή εκβιασμό. Οι προμηθευτές δεν θα προβαίνουν σε καμία 
ενέργεια η οποία παραβαίνει ή οδηγεί την Jula να παραβεί τυχόν νόμους ή κανονισμούς κατά της 
διαφθοράς. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 
Οι προμηθευτές θα γνωστοποιούν τον παρόντα Κώδικα Διαγωγής σε όλους τους εργαζόμενους, 
καθώς και στους υποπρομηθευτές που συμμετέχουν στις διαδικασίες κατασκευής των προϊόντων 
Jula. Ο προμηθευτής θα τηρεί τεκμηριωμένες τυπικές διαδικασίες για την υποβολή θεμάτων και 
καταγγελιών που σχετίζονται με τον Κώδικα Διαγωγής της Jula π.χ. θέματα σχετικά με διάκριση, 
παρενόχληση ή κακοποίηση. Οι εργαζόμενοι θα είναι πλήρως ενήμεροι για τις συγκεκριμένες τυπικές 
διαδικασίες υποβολής καταγγελιών. 

Όλοι οι προμηθευτές πρέπει, εφόσον το ζητήσει η Jula, να ενημερώνουν την Jula για τη διεύθυνση του 
εργοστασίου στο οποίο κατασκευάζεται κάθε παραγγελία. 

Οι προμηθευτές θα επιτρέπουν στην Jula και τους εκπροσώπους της να διεξάγουν ελέγχους. Αυτοί θα 
είναι είτε προαναγγελλόμενοι είτε αιφνιδιαστικοί και θα μπορούν να διεξαχθούν ανά πάσα στιγμή, σε 
όλους τους χώρους παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων υποπρομηθευτών όπου 
κατασκευάζονται προϊόντα Jula, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον Κώδικα 
Διαγωγής της Jula. Η Jula ή οποιοσδήποτε τρίτος που εκπροσωπεί την Jula θα έχει ελεύθερη 
πρόσβαση σε όλα τα σχετικά αρχεία, έγγραφα και τους χώρους παραγωγής.  

 

 

  



 
 

Jula AB, Box 363 SE-532 24 Skara SWEDEN, Τηλέφωνο κεντρικών γραφείων: +46 511-246 00 Κώδικας Διαγωγής 2017 ΕΛ 

www.jula.com  Σελίδα 6 από 6 

 

 

Κώδικας Διαγωγής της Jula  

– Σύντομη έκδοση 

 

Παρενόχληση, κακοποίηση και πειθαρχικά μέτρα (δίκαια μεταχείριση) 

Οι προμηθευτές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν κάθε εργαζόμενο με αξιοπρέπεια και σεβασμό και να μη 
χρησιμοποιούν σωματικές τιμωρίες, απειλές, βία ή άλλες μορφές σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή 
λεκτικής παρενόχλησης. 

Καταβολή αξιοπρεπών βιώσιμων μισθών 

Οι εργοδότες θα καταβάλλουν τουλάχιστον το νόμιμο κατώτατο μισθό και όλοι οι εργαζόμενοι θα αμείβονται για 
όλες τις δεδουλευμένες υπερωρίες σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

Λογικός αριθμός ωρών εργασίας 

Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει σε τακτική βάση τις 48 ώρες, ενώ ο μέγιστος 
επιτρεπτός αριθμός υπερωριών σε μια εβδομάδα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 12 ώρες. Οι εργαζόμενοι 
δικαιούνται μία τουλάχιστον ημέρα εκτός εργασίας ανά επταήμερο.   

Απαγόρευση παιδικής εργασίας 

Απαγορεύεται η απασχόληση οποιουδήποτε ατόμου κάτω των 15 ετών. 

Ως «παιδί» νοείται οποιοδήποτε άτομο κάτω των 15 ετών ή σε ηλικία μικρότερη από τη νόμιμη ηλικία 
απασχόλησης αν η εν λόγω ηλικία είναι μεγαλύτερη από τα 15 έτη. Οι εργαζόμενοι νεαρής ηλικίας κάτω των 18 
ετών δεν θα εκτελούν εργασία η οποία πιθανώς να είναι επικίνδυνη. 

Η απασχόληση συνιστά ελεύθερη επιλογή 

Απαγορεύονται όλες οι μορφές καταναγκαστικής εργασίας ή εργασίας υπό καθεστώς δουλείας. Ο προμηθευτής 
θα επιτρέπει στους εργαζόμενους να αποχωρήσουν από τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις στο τέλος της βάρδιας 
εργασίας τους και δεν θα παρακρατεί ταυτότητες ούτε θα απαιτεί να του δώσουν κάτι ως εχέγγυο. 

Συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης 

Ο προμηθευτής δεν θα αποτρέπει, αλλά θα προωθεί εναλλακτικές λύσεις, προκειμένου οι εργαζόμενοι να 
μπορούν να συγκεντρωθούν αυτόνομα και να συζητήσουν θέματα σχετικά με την εργασία, καθώς και τη 
δημιουργία μιας ομάδας εκπροσώπησης για την παρουσίαση προβληματισμών σχετικά με την εργασία στη 
Διεύθυνση. 

Καμία διάκριση 

Αναφορικά με την πρόσληψη, τις απολαβές, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την προαγωγή, τη λήξη της 
εργασιακής σχέσης ή την αποχώρηση, δεν υφίσταται καμία διάκριση με βάση τη φυλή, την κάστα, την εθνική 
καταγωγή, τη θρησκεία, την ηλικία, την αναπηρία, το φύλο, την έγγαμη κατάσταση, τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικό σωματείο ή τις πολιτικές πεποιθήσεις. 

Οι συνθήκες εργασίας συνάδουν με τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής 

Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε επιβλαβείς διεργασίες, χημικές ή λοιπές ουσίες ή τεχνικές. Οι 
εργαζόμενοι σε επιβλαβείς ή δυνητικά επικίνδυνες περιοχές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα 
μέσα προστασίας και είδη εξοπλισμού ασφαλείας. 

Για την πλήρη έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.julasupplier.com/Code-of-conduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ JULA 

Αν κάποιος προμηθευτής παραβαίνει οποιαδήποτε αρχή του 
παρόντος Κώδικα Διαγωγής, θα θέλαμε να το γνωρίζουμε.  

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.julasupplier.com/report-issue και 
ενημερώστε μας τηλεφωνικά ή συμπληρώνοντας τη φόρμα. 
Μπορείτε να γράψετε στη γλώσσα της χώρας σας. Όλες οι 
πληροφορίες που θα λάβουμε θα παραμείνουν αυστηρά 
εμπιστευτικές και η ταυτότητά σας απόρρητη. 

Ο ΠΑΡΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΕ 

ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

JULA. 

 

http://www.julasupplier.com/Code-of-conduct
http://www.julasupplier.com/report-issue

