Κώδικας Δεοντολογίας Ravago Group
H Ravago είναι, με την πραγματική έννοια της λέξης, μια οικογενειακή επιχείρηση. Κατά
τη διάρκεια των 51 ετών ύπαρξής της, η οικογένεια έχει αυξηθεί από μια τοπική βελγική
ομάδα σε μια διεθνή ομάδα, που αριθμεί πάνω από 5000 εργαζόμενους σε όλο τον
κόσμο, οι οποίοι εργάζονται στο ίδιο πνεύμα της εταιρικής σχέσης.
Παρ 'όλα αυτά, η Ravago προσπαθεί να διατηρήσει τις ίδιες εταιρικές αξίες: την
επαγγελματική εμπειρία σε συνδυασμό με την προσωπική σεμνότητα. Ακριβώς όπως τα
κλαδιά του «δέντρου» στο λογότυπο της Ravago, η πιστή ομάδα των μελών της
οικογένειας αυτής, συνεχίζει να αυξάνεται έξω από το αρχικό της περιβάλλον.
Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλους τους εργαζόμενους της Ravago και των
θυγατρικών της, αλλά και για τις κοινοπραξίες που υιοθετούν τον Κώδικα. Στο παρόν
έγγραφο, οι αναφορές σε «Ravago» εφαρμόζονται σε όλες αυτές τις οντότητες.
Η αποστολή μας
Στη Ravago ορίζουμε την αποστολή μας ως μια διαρκή υπηρεσία. Παρέχουμε υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες διανομής, μεταπώλησης, ανάμιξης και ανακύκλωσης πρώτων
υλών για πλαστικά και ελαστομερή. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους
πελάτες μας είναι αξιόπιστη και άρτια τεχνικά. Η Ravago διευθύνει ηθικά αυτήν την
επιχείρηση σε ένα πνεύμα συνεργασίας με τους προμηθευτές και το προσωπικό μας.
Οι Αξίες μας
Η ουσία της Ravago μπορεί να γίνει κατανοητή μέσα από τις αξίες της. Παρά το γεγονός
ότι η Ravago είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη πολυεθνική, επιμένει στη διατήρηση της
οικογενειακής κουλτούρας και αυτό επιτυγχάνεται μέσω της προώθησης της στενής
σχέσης όχι μόνο μεταξύ των εργαζομένων, αλλά και με τους πελάτες και προμηθευτές
της. H Ravago δίνει μεγάλη σημασία στην διακριτικότητα και την προσωπική
σεμνότητα, και η διαχείριση γίνεται αντικειμενικά με ανοικτό μυαλό και ευέλικτη
οργάνωση. Στόχος μας είναι η επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης, καλλιεργώντας
εσωτερικά ταλαντούχα στελέχη αλλά και προσελκύοντας ταλαντούχους συνεργάτες
από το εξωτερικό περιβάλλον. Η Ravago λειτουργεί ως μια ηθική επιχείρηση που
επιδιώκει την υπεροχή, η οποία είναι δυνατή μόνο χάρη στα πιο πολύτιμα περιουσιακά
στοιχεία της εταιρείας: το ανθρώπινο δυναμικό.
Ποικιλομορφία, Ίσες Ευκαιρίες και Σεβασμός στο Χώρο Εργασίας
«Μην προσπαθήσετε να είστε οι καλύτεροι, προσπαθήστε να συνεργάζεστε με τους
καλύτερους»- Raf Van Gorp
Η Ravago παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης σε όλους τους εργαζόμενους και τους
αιτούντες εργασίας, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, την καταγωγή, το γενετήσιο
προσανατολισμό, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, αναπηρίας, θρησκείας ή οποιουδήποτε
άλλου παράγοντα που προστατεύονται από το νόμο. Προσλήψεις, προαγωγές,
αποζημιώσεις και οποιαδήποτε άλλα θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση,
βασίζονται σε παράγοντες που σχετίζονται αμιγώς με την εργασία. Προσπαθούμε

ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον αμοιβαίου σεβασμού απαλλαγμένο από
κάθε μορφή παρενόχλησης και αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς. Η Ravago αποφεύγει
οποιαδήποτε συμπεριφορά ή καταστάσεις που αποδεικνύονται εξευτελιστικές,
προσβλητικές, ταπεινωτικές ή εκφοβιστικές για τους άλλους.
Η Ravago αναγνωρίζει τις γενικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σέβεται
απόλυτα την νομοθεσία που αφορά στην εργασία και απασχόληση παγκοσμίως,
συμπεριλαμβανομένων των νόμων σχετικά με την απαγόρευση της παιδικής εργασίας.
Επισφαλείς ή δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις θα πρέπει να αναφέρονται και θα
αντιμετωπίζονται με κατάλληλο τρόπο. Εργασία που πραγματοποιείται υπό την επήρεια
αλκοόλ ή άλλων ουσιών δεν θα γίνεται αποδεκτή δεδομένου ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει
την κρίση ή την ασφάλεια στην εργασία. Καταχρηστική ή εχθρική συμπεριφορά επίσης
δεν θα γίνεται αποδεκτή στο χώρο εργασίας.
Συγκρούσεις συμφερόντων - Δωροδοκία και διαφθορά
«Εμπειρογνωμοσύνη και ευθύνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και άμεσα σχετιζόμενες
έννοιες. Ο χρόνος συνεργασίας είναι καθοριστικός παράγοντας στην απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας και σεβασμού»
Η Ravago έχει γίνει η αξιοσέβαστη εταιρεία που είναι σήμερα, χάρη στην οικονομική της
ακεραιότητα και την ισχυρή διακυβέρνηση που ασκεί. Καταστάσεις στις οποίες τα
προσωπικά συμφέροντα οποιουδήποτε από το προσωπικό συγκρούονται, ή φαίνεται να
συγκρούονται με εκείνα της εταιρείας θα πρέπει να αποφεύγονται οποιαδήποτε στιγμή.
Αυτό περιλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα ή ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει σε
άλλους την αμφιβολία για τη δικαιοσύνη μας, να οδηγήσει σε μεροληπτικές αποφάσεις ή
επηρεάζει την ικανότητά μας για εκτέλεση την εργασίας μας αντικειμενικά.
Η Ravago δεσμεύεται να διατηρήσει τα υψηλότερα ιδεώδη και νομικά πρότυπα κατά τις
επιχειρηματικές σχέσεις της παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης και της σχέσης που έχει
με κυβερνητικούς φορείς και αξιωματούχους. Η Ravago δεν αποδέχεται και δεν ασκεί
λογικές δωροδοκίας.
Επιχειρηματικά και οικονομικά στοιχεία
Τα επιχειρηματικά και οικονομικά στοιχεία είναι απαραίτητα για την επιτυχία της Ravago,
ως εκ τούτου, η ακεραιότητα και η ακρίβεια αυτών των αρχείων είναι μία από τις
υψηλότερες προτεραιότητές μας.
Χρήση και προστασία των πόρων της εταιρείας
Οι πόροι της εταιρείας πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα. Καινοτόμες λύσεις και
προϊόντα στο επίπεδο της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι το κλειδί για την επιτυχία και τη
μελλοντική ανάπτυξη. Τα κατάλληλα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της
πνευματικής ιδιοκτησίας εξασφαλίζουν ουσιαστικά την πνευματική ιδιοκτησία.
Καταχρηστική εφαρμογή της τεχνολογίας των πληροφοριών που ανήκει και αναπτύχθηκε
από την Ravago δεν είναι αποδεκτή και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
προστασία αυτής της τεχνολογίας.

Στα πλαίσια του σεβασμού που τρέφει η Ravago για τους ανθρώπους της, η προστασία
της ιδιωτικής ζωής των ατόμων και των προσωπικών τους δεδομένων είναι στοιχεία
απολύτως σεβαστά σύμφωνα και μέσα στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας.
Ανταγωνισμός
«Η διαφάνεια αυξάνει την εμπιστοσύνη»
Η Ravago ανταγωνίζεται εντός του γενικότερου πλαισίου των επιχειρήσεων, εντός των
κατάλληλων νομικών ορίων και στη βάση των τιμών, της ποιότητας και την εξυπηρέτησης.
Η Ravago αποδέχεται απόλυτα τους ισχύοντες κανονισμούς αντιμονοπωλιακών και
εμπορικών νόμων. Το δίκαιο εμπόριο είναι υψηλής αξίας και η Ravago δεν συμμετέχει σε
αθέμιτες, παραπλανητικές ή δόλιες εμπορικές πρακτικές.
Πληροφορίες σχετικά με τους ανταγωνιστές της επιτρέπουν στην Ravago να κατανοήσει
καλύτερα τις απαιτήσεις της αγοράς και να βελτιώσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της.
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να συλλεχθούν στα πλαίσια της νομιμότητας και ηθικής και
χωρίς τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών του ανταγωνιστών, άνευ της συγκατάθεσής
τους.
Εμπορικοί Έλεγχοι
Η Ravago δραστηριοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα. Αρκετές κυβερνήσεις και διεθνείς
οργανισμοί, προκειμένου να κάνουν τον κόσμο καλύτερο και λιγότερο επικίνδυνο, έχουν
δημιουργήσει εμπορικούς ελέγχους που περιορίζουν ορισμένες επιχειρηματικές
συναλλαγές καθώς και τη διακίνηση ορισμένων αγαθών πέρα από τα εθνικά σύνορα.
Μεταξύ αυτών είναι κανονισμοί για την πρόληψη της τρομοκρατίας, για την απαγόρευση
διακίνησης ναρκωτικών, για την ανάσχεση διάδοσης όπλων και οι κανονισμοί αυτοί έγιναν
ώστε να σταματήσει ο εμπλουτισμός αυτών των διεφθαρμένων καθεστώτων.
Η Ravago θα πρέπει να ακολουθεί τους περιορισμούς αυτούς στο πλαίσιο του
περιορισμού των δραστηριοτήτων της, να συμμορφώνεται με τους εμπορικούς ελέγχους
που εφαρμόζονται και μεταξύ άλλων να ακολουθεί ελέγχους εξαγωγών των ΗΠΑ, τους
εμπορικούς περιορισμούς, τις οικονομικές κυρώσεις και τους νόμους αντι-μποϊκοτάζ τόσο
παγκοσμίως όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Βιωσιμότητα
«Οι ρίζες του δέντρου της Ravago, προέρχονται από την ανακύκλωση»
Η Ravago είναι μια πολυεθνική εταιρεία με τη φιλοδοξία να είναι ένας παγκόσμιος πολίτης
που σέβεται την πολύπλοκη και εύθραυστη ισορροπία του πλανήτη. Έχοντας τις ρίζες της
στην ανακύκλωση, η Ravago δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους τους
περιβαλλοντικούς νόμους και να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα, η συμπεριφορά και οι
λειτουργίες της τηρούν ανά πάσα στιγμή τις ισχύουσες κυβερνητικές προδιαγραφές.
Περαιτέρω η Ravago δεσμεύεται να λειτουργεί με σεβασμό προς τη φύση σε όλες της τις
πτυχές.

