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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

 

Η Brambles δεσμεύεται να αποτελεί έναν υπεύθυνο και πολύτιμο εταίρο στην εφοδιαστική αλυσίδα, 

συνεχίζοντας να αναπτύσσει μια βιώσιμη επιχείρηση που εξυπηρετεί τους πελάτες, τους 

υπαλλήλους και τους μετόχους της καθώς και τις κοινότητες στις οποίες ζουν. 

 

Μια ισχυρή και δυναμική βάση προμηθευτών είναι ουσιώδους σημασίας για τη μακροπρόθεσμη 

επιτυχία της Brambles. Η Brambles βασίζεται στην εμπειρία και τις δεξιότητες των προμηθευτών για 

να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και συνεργαζόμαστε μόνο με 

προμηθευτές οι οποίοι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους, όπως όλους τους ισχύοντες 

νόμους για την εργασία, την απασχόληση, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους μισθούς 

και τα ημερομίσθια, την υγεία και την ασφάλεια. 

 

Στην Brambles, είμαστε αφοσιωμένοι στην επίτευξη Μηδενικών Ζημιών (Zero Harm). Αυτό σημαίνει 

ότι καταβάλλουμε προσπάθειες έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε ένας τραυματισμός, ούτε μία ζημιά 

στο περιβάλλον και ούτε μία αρνητική επίδραση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή η δέσμευση 

περιγράφεται στον Καταστατικό μας Χάρτη Μηδενικών Ζημιών (Zero Harm Charter). Όσον αφορά 

στους δικούς μας εργαζόμενους, προσδοκούμε από τους προμηθευτές μας να εργάζονται με 

ασφάλεια και σεβασμό για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

Η Brambles δεσμεύεται ότι θα συνεργάζεται με τους προμηθευτές για να αναπτύσσουμε πιο 

αποτελεσματικές, ασφαλείς και βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού, τηρώντας τις αρχές και τις αξίες 

που περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας και τον Καταστατικό Χάρτη Μηδενικών Ζημιών 

(Zero Harm Charter) που υλοποιούνται μέσω των τοπικών επιχειρηματικών πολιτικών, 

συγκεκριμένα: 

 

• Όλες οι επιχειρήσεις μας πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς στις 

χώρες στις οποίες βρίσκονται οι επιχειρήσεις μας. 

 

• Προσδοκούμε από τους προμηθευτές μας να ανταγωνίζονται θεμιτά στις αγορές στις οποίες 

λειτουργούμε. 

 

• Προσδοκούμε από τους προμηθευτές μας να συμμορφώνονται με τις αρχές που διατυπώνονται 

στην Πολιτική της εταιρείας μας για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας. Οι πρακτικές 

διαφθοράς είναι απαράδεκτες. Δεν επιτρέπονται δωροδοκίες ή παρόμοιες πληρωμές προς 

οποιονδήποτε ή η αποδοχή τους από οποιονδήποτε. Επίσης, οι προμηθευτές δεν πρέπει να 

προσφέρουν δώρα με αξία υψηλότερη από μια λογική αξία σε οποιονδήποτε εργαζόμενο της 

Brambles. Κανένας εργαζόμενος της Brambles δεν θα δέχεται δώρα με αξία υψηλότερη από μια 

λογική αξία και δεν θα γίνονται δεκτά δώρα ή φιλοξενία το χρονικό διάστημα πριν από ή κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών ή των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη 

συμβάσεων. 

 

• Οι προμηθευτές μας αποδέχονται ότι ο εξοπλισμός της Brambles (παλέτες, RPC και 

εμπορευματοκιβώτια) ανήκει στην Brambles σε κάθε στιγμή. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί 

συγκεκριμένα και γραπτώς, δεν πουλάμε τον εξοπλισμό μας και έχουμε το δικαίωμα να 

ανακτήσουμε τον εξοπλισμό μας. 

 

• Οι εκφράσεις και οι ενέργειες των προμηθευτών μας πρέπει να επιδεικνύουν σεβασμό για το 

εύρος της ποικιλομορφίας των ανθρώπων και πολιτιστικών παραδόσεων με τις οποίες 

εργαζόμαστε, όπως και για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. 

• Προσδοκούμε από τους προμηθευτές μας να δημιουργήσουν και να διατηρούν μια κουλτούρα 

ποικιλομορφίας και ένταξης. 
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• Προσδοκούμε από τους προμηθευτές μας να τηρούν τις αρχές που περιγράφονται στη δήλωση 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κώδικα Δεοντολογίας και στην Πολιτική για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα της εταιρείας μας. Πρέπει να συμμορφώνοντα με τις ίδιες ελάχιστες ηλικιακές 

απαιτήσεις για εργασιακή απασχόληση και να διασφαλίζουν ότι κάθε μορφή καταναγκαστικής 

εργασίας απαγορεύεται στις επιχειρήσεις τους, καθώς και στις επιχειρήσεις των εφοδιαστικών 

αλυσίδων τους. 

 

• Όπως πρέπει εμείς να εργαζόμαστε με ασφάλεια και να εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές 

όσον αφορά στην υγεία, ασφάλεια και ποιότητα ζωής των εργαζομένων μας, έτσι πρέπει να 

κάνουν και οι προμηθευτές μας. 

 

• Προσδοκούμε από τους προμηθευτές μας να τηρούν τις αρχές που περιγράφονται στη 

δέσμευσή μας για Μηδενικές Ζημιές (Zero Harm). 

 

• Η ελάχιστη προϋπόθεσή μας είναι ότι όλες οι επιχειρήσεις των προμηθευτών πρέπει να 

συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς για το περιβάλλον. 

 

• Οι προμηθευτές μας πρέπει να επιδιώκουν να ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

τους, βοηθώντας έτσι την Brambles να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις των πελατών 

της στο περιβάλλον. 

 

• Προσδοκούμε από τους προμηθευτές μας να έχουν μια προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση 

των περιβαλλοντικών κινδύνων και μια υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και 

 

• Απαιτούμε από τους βασικούς προμηθευτές μας σε τομείς με υψηλή περιβαλλοντική επίδραση 

να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία των συστημάτων που διατηρούν για τη διασφάλιση 

ικανοποιητικής περιβαλλοντικής απόδοσης. 

 

Η Brambles θα: 

 

• είναι δίκαια και ειλικρινής σε όλες τις συναλλαγές της με προμηθευτές και υπεργολάβους και θα 

καταβάλλει πληρωμές σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους, 

 

• χρησιμοποιεί διαφανείς και κατάλληλες διαδικασίες για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, 

 

• παρέχει ένα περιβάλλον που δίνει τη δυνατότητα και ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών 

και ιδεών μεταξύ της Brambles και των προμηθευτών της, 

 

• αναπτύσσει και δημοσιεύει βασικά μετρικά στοιχεία που γνωστοποιούν: 

– τη συμπεριφορά μας και τις συναλλαγές μας ως προμηθευτής προϊόντων και υπηρεσιών και 

– την περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση των προμηθευτών μας. 

 

• δίνει προτεραιότητα στους προμηθευτές που μπορούν να επιδείξουν τη δέσμευσή τους στην 

απόδοση της αειφορίας και 

 

• αναπτύσσει και θα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέτρα για την αξιολόγηση της απόδοσης των 

στρατηγικών προμηθευτών και όσων εμπλέκονται σε τομείς ή δραστηριότητες που θεωρούνται 

ως υψηλότερου κινδύνου από την Brambles. Η Brambles προσδοκά από τους προμηθευτές της 

να τηρούν διαφάνεια σχετικά με την τακτική αξιολόγηση της απόδοσής τους. 
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Οι επιχειρήσεις της Brambles θα αναπτύξουν και υλοποιήσουν διαδικασίες και πλαίσια αναφορών 

που μπορούν να αναπτυχθούν και να διατεθούν σε όλο τον Όμιλο σε επιχειρησιακό επίπεδο, 

συμπεριλαμβανομένων των βασικών δεικτών απόδοσης. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις της Brambles 

μπορεί να έχουν συγκεκριμένες πολιτικές προμηθειών με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι 

σχετικοί προμηθευτές (π.χ. ξυλεία). 

 

Οι προμηθευτές και οι εργαζόμενοι πρέπει να αναφέρουν οποιασδήποτε ερωτήματα ή ζητήματα 

που τους απασχολούν. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, ζητήστε τη συμβουλή του προϊσταμένου 

σας ή οποιουδήποτε μέλους της Ομάδας του Νομικού Τμήματος. 

 

Την ευθύνη για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής και για την αναθεώρησή της έχει η ομάδα 

Εκτελεστικής Διεύθυνσης της Brambles. 

 

Αυτή η πολιτική θα ανασκοπείται τακτικά. Η πρώτη ανασκόπηση θα γίνει 12 μήνες μετά την αρχική 

της υλοποίηση και κατόπιν κάθε δύο έτη. 


