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Alex Jennings  
Διευθυντής 
Προμηθειών DS Smith

Δήλωση προς τους Προμηθευτές 
Στην DS Smith οικοδομούμε μια ακόμη καλύτερη επιχείρηση, εστιασμένη στην παροχή 
βιώσιμης αξίας σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Για εμάς, η πραγματικά βιώσιμη αξία 
επιτυγχάνεται όταν εξισορροπούνται οι ανάγκες της επιχείρησής μας, του περιβάλλοντος και 
των ανθρώπων μας.

Η επιχείρησή μας, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας δημιουργούν βιώσιμη αξία για τους πελάτες μας μέσω 
υπεύθυνων λύσεων ανακύκλωσης, χαρτιού και συσκευασιών. Εστιάζουμε στην παροχή σωστών λύσεων 
συσκευασίας και ανακύκλωσης για τους πελάτες μας, προσθέτοντας ταυτόχρονα αξία μέσω της αυξημένης 
επίδρασης της επωνυμίας και διασφαλίζοντας τη λειτουργικότητα που αντικατοπτρίζει τους μεταβαλλόμενους 
τρόπους ζωής και τις τάσεις του λιανικού εμπορίου.

Η δέσμευσή μας για το Περιβάλλον αποτελεί βασικό μέρος του τρόπου με τον οποίο εργαζόμαστε για να 
δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Σε όλες τις δραστηριότητες και τις αλυσίδες εφοδιασμού 
μας, από τον σχεδιασμό ως την παραγωγή και από την προμήθεια έως την ανακύκλωση, μειώνουμε την 
κατανάλωση ενέργειας, ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα και ενσωματώνοντας τα υψηλότερα πρότυπα 
δεοντολογίας, για να διασφαλίσουμε τον πιο θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μας.

3

Είμαστε αφοσιωμένοι στη δημιουργία βιώσιμης αξίας για τους Ανθρώπους μας. Δεσμευόμαστε στα 
υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η DS Smith είναι ένας ελκυστικός 
εργοδότης όπου οι άνθρωποί μας μπορούν να ακμάσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Απ’ άκρου 
εις άκρον της επιχείρησής μας, έχουμε ενεργό ρόλο στις κοινότητές μας, επιτρέποντας στους ανθρώπους μας 
να υποστηρίζουν τις αξίες που τους ενδιαφέρουν.

Γνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι προμηθευτές μας στην εκπλήρωση της αποστολής της 
DS Smith. Αναμένουμε από τους προμηθευτές μας να έχουν μια ενεργή προσέγγιση στην παρακολούθηση 
των προτύπων κοινωνικής ευθύνης και ένα πρόγραμμα για τη βελτίωση της απόδοσής τους σε αυτόν τον 
τομέα. Αυτή η προσέγγιση θα αξιολογείται και θα λαμβάνεται υπόψη στην επιλογή των προμηθευτών μας. 
Όλοι ανεξαιρέτως οι προμηθευτές υλικών ή/και υπηρεσιών στην DS Smith αναμένεται να πληρούν τα ίδια 
πρότυπα που εφαρμόζουμε στις δικές μας δραστηριότητες. Μέσω της συμμόρφωσης με αυτά τα πρότυπα, οι 
προμηθευτές μας συμβάλλουν στη διατήρηση της φήμης μας για αριστεία, ανεξαρτησία και ακεραιότητα. Αυτά 
τα πρότυπα ορίζουν μόνο τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη δεοντολογική άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας με την DS Smith ή για λογαριασμό της, και ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές μας να 
υπερβαίνουν αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις.
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Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Παγκόσμιου 
Προτύπου Προμηθευτή 
Η DS Smith Pic και οι θυγατρικές μας (συλλήβδην «DS Smith») δεσμεύονται για την 
εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων δεοντολογίας στον τρόπο που αλληλεπιδρούμε 
μεταξύ μας, με τους πελάτες, τους υπαλλήλους μας, τους μετόχους, τους προμηθευτές 
και άλλους ενδιαφερόμενους. 

Η φήμη μας βασίζεται στην επίτευξη αυτών των υψηλών προδιαγραφών. 
Στην DS Smith οικοδομούμε σχέσεις βασισμένες στις βασικές μας αξίες - 
να νοιαζόμαστε, να είμαστε απαιτητικοί, να εμπιστευόμαστε, να 
ανταποκρινόμαστε και να επιμένουμε. Κι όλα αυτά, με τρόπο κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά υπεύθυνο. Η DS Smith έχει αναπτύξει το Παγκόσμιο 
Πρότυπο Προμηθευτή (GSS) για να διασφαλίσει ότι οι προμηθευτές μας 
και οι επιχειρηματικοί μας εταίροι ευθυγραμμίζονται με τις βασικές αξίες 
της επιχείρησής μας.

Το GSS παρέχει στους προμηθευτές μας σαφήνεια σχετικά με τις γενικές 
προσδοκίες και απαιτήσεις μας στους τομείς της δεοντολογικής 
επιχειρηματικής πρακτικής, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. 

Εκτός από τις γενικές απαιτήσεις και προσδοκίες, το GSS καθορίζει επίσης διάφορες απαιτήσεις διασφάλισης 
ασφάλειας και ποιότητας προϊόντων και πρότυπα που απευθύνονται σε προμηθευτές πρώτων υλών, έμμεσων 
υλικών/ υπηρεσιών παραγωγής, ενέργειας, υπηρεσιών μεταφοράς και χαρτιού. Το GSS θα λειτουργεί ως 
συμπλήρωμα του Κώδικα Δεοντολογίας της DS Smith και των αντίστοιχων πρακτικών. Το GSS ισχύει για 
όλους τους προμηθευτές και εταίρους μας σε όλο τον κόσμο. Εμπιστευόμαστε και αναμένουμε από τους 
προμηθευτές μας να τιμήσουν τις αξίες, τις πολιτικές και τα πρότυπά μας που αναφέρονται εδώ.

Σε αυτό το GSS, ο όρος «προμηθευτής» αναφέρεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή άτομο, 
συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων, αντιπροσώπων, κατασκευαστών, διανομέων και συμβούλων που 
παρέχουν ύλες ή/και υπηρεσίες ή ενεργούν για λογαριασμό της DS Smith.
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Νοιαζόμαστε

Θέτουμε προκλήσεις

Είμαστε αξιόπιστοι 

                      
Είμαστε δεκτικοί

Είμαστε επίμονοι

Οι βασικές αξίες της 
DS Smith:

GSS | Μάιος 2020 | Έκδοση 1.4

Με τρόπο κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά 
υπεύθυνο

Εταιρικό 
Όραμα 

Θεμελιώδη 
πρότυπα Ενότητα I Ενότητα II Ενότητα III Ενότητα IV Ενότητα V

Δήλωση 
προς τους 

Προμηθευτές

Σκοπός και 

εφαρμογής
πεδίο 



Εταιρικό όραμα 

Το περιβάλλον μας
Ελαχιστοποιούμε τον 
αντίκτυπό μας, από το 
σχεδιασμό έως την 
παραγωγή και από την 
προμήθεια έως την 
ανακύκλωση

Οι άνθρωποί μας
Διασφαλίζουμε την ασφάλεια, 
την ευημερία και την ανάπτυξη 
των συναδέλφων και 
συνεισφέρουμε στις κοινότητές 
μας

Η επιχείρησή μας
Δημιουργούμε κοινή αξία 
μέσω υπεύθυνης 
ανακύκλωσης, χαρτιού και 
συσκευασιών

Οι προμηθευτές μας
Συνεργαζόμαστε με προμηθευτές 
που συμβάλλουν στη διατήρηση 
της φήμης μας για αριστεία, 
ανεξαρτησία και ακεραιότητα

Όραμα
Θέλουμε να 
είμαστε ο 
κορυφαίος 

προμηθευτής 
βιώσιμων λύσεων 

συσκευασίας
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Οι προσδοκίες της DS Smith:

Οι προμηθευτές πρέπει να 
ευθυγραμμίζονται και να ενεργούν 
σύμφωνα με τις αξίες της DS Smith:

• Άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
υπεύθυνα και δεοντολογικά

• Ανάπτυξη και συντήρηση ολοκληρωμένων
συστημάτων ποιότητας που διασφαλίζουν
την ποιότητα και τις προδιαγραφές της DS
Smith

• Διεξαγωγή δραστηριοτήτων συνεχούς
βελτίωσης με έμφαση στην ποιότητα, το
κόστος, την καινοτομία και τη
βιωσιμότητα, για αμοιβαία ανάπτυξη και
όφελος για τους προμηθευτές και την DS
Smith

• Κατανόηση και συμμόρφωση με τον
Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει την
επιχείρησή μας
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Θεμελιώδη πρότυπα
Αυτή η ενότητα περιγράφει τις γενικές απαιτήσεις με τις 
οποίες πρέπει να συμμορφώνονται όλοι οι προμηθευτές 
προκειμένου να διατηρήσουν οποιαδήποτε επιχειρηματική 
σχέση με την DS Smith. Αυτές οι απαιτήσεις βασίζονται στον 
Βασικό κώδικα Πρωτοβουλίας για εμπόριο με δεοντολογικό 
τρόπο (ETI) (www.ethicaltrade.org).

Προμήθειες και αγορές με τρόπο δεοντολογικό
Η DS Smith διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες με τρόπο δεοντολογικό και 
ακέραιο. Όλοι οι προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς

νόμους και κανονισμούς και να είναι έντιμοι 
και ακέραιοι σε όλες τις επιχειρηματικές τους 
διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι οι προμηθευτές 
πρέπει να συναλλάσσονται δίκαια και 
ειλικρινώς, διασφαλίζοντας ότι πληρούνται 
αυτά τα θεμελιώδη πρότυπα.

6Τα πρότυπα 1-10 βασίζονται στον Βασικό Κώδικα ETI.

Οι προμηθευτές πρέπει να διαθέτουν τεκμηρίωση που να επαληθεύει τις 
δραστηριότητες προμηθειών και αγορών τους κατά τρόπο δεοντολογικό και να 
χρησιμοποιούν τον Βασικό Κώδικα Πρωτοβουλίας για Δεοντολογικό Εμπόριο (ETI) 
ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο πρότυπο ως οδηγία για την εφαρμογή προμηθειών 
και αγορών κατά τρόπο δεοντολογικό. Κατόπιν αιτήματος, οι προμηθευτές 
οφείλουν να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες στην DS Smith.

Επιπλέον, οι προμηθευτές ανακυκλωμένων υλών εξασφαλίζουν ότι οι ύλες αυτές 
παρέχονται κατά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN643. Τέτοιες ύλες πρέπει να προέρχονται 
και να μετακινούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αποβλήτων, όπως απαιτείται 
από την αναθεωρημένη οδηγία πλαίσιο της ΕΕ για τα απόβλητα και τη νομοθεσία για 
τα απόβλητα εντός της χώρας, όπως ορίζεται από τους περιβαλλοντικούς 
οργανισμούς εντός της χώρας. 
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Όλοι οι προμηθευτές πρέπει να:

1. Διασφαλίζουν ότι η απασχόληση επιλέγεται ελεύθερα
2. Σέβονται την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συλλογικές
διαπραγματεύσεις
3. Διασφαλίζουν ότι οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς
και υγιεινές
4. Διασφαλίζουν ότι δεν χρησιμοποιείται παιδική εργασία
5. Καταβάλλουν τουλάχιστον έναν νόμιμο ελάχιστο μισθό
(το ελάχιστο εθνικό νομικό πρότυπο ή το σημείο
αναφοράς του κλάδου, όποιο είναι υψηλότερο)
6. Διασφαλίζουν ότι οι ώρες εργασίας δεν είναι
υπερβολικές
7. Μην ανέχονται καμία μορφή διάκρισης
8. Διασφαλίζουν ότι παρέχεται τακτική απασχόληση
9. Διασφαλίζουν ότι δεν γίνεται ανεκτή σκληρή ή
απάνθρωπη μεταχείριση
10. Σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον
11. Καταπολεμούν και εξαλείφουν τη δωροδοκία και τη
διαφθορά
12. Προάγουν τον ελεύθερο και ανοιχτό ανταγωνισμό
13. Προστατεύουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες
14. Καθιερώνουν διαδικασίες υποβολής παραπόνων
15. Συμμορφώνονται με τους νόμους και τους
κανονισμούς
16. Δεν επιτρέπουν τη φοροδιαφυγή
17. Συμμορφώνονται με τα καθεστώτα κυρώσεων
18. Σέβονται τα δικαιώματα των αυτόχθονων ανθρώπων
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1. Βεβαιώνονται ότι η απασχόληση
επιλέγεται ελεύθερα
Η καταναγκαστική εργασία περιλαμβάνει όλη την 
εργασία ή την παροχή υπηρεσιών που επιβάλλεται σε 
οποιοδήποτε άτομο υπό την απειλή οποιασδήποτε 
ποινής και για την οποία το άτομο δεν προσφέρθηκε 
οικειοθελώς. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα 
κάθε ανθρώπου να μην υπόκειται σε καταναγκαστική ή 
υποχρεωτική εργασία. Επομένως, οι προμηθευτές 
οφείλουν απαγορεύουν την άσκηση ή τη χρήση 
οποιασδήποτε μορφής καταναγκαστικής εργασίας.

Ο Νόμος για τη σύγχρονη δουλεία του Ηνωμένου 
Βασιλείου (εφεξής «ο Νόμος») απαιτεί από εταιρείες, 
ιδιωτικές ή δημόσιες, με ετήσιο παγκόσμιο κύκλο 
εργασιών άνω των 36 εκατομμυρίων λιρών που 
διεξάγουν μια επιχείρηση ή μέρος μιας επιχείρησης σε 
οποιοδήποτε μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου να 
δημοσιεύουν μια «δήλωση κατά της δουλείας και της 
εμπορίας ανθρώπων» για κάθε οικονομικό έτος.

Η δήλωση θα πρέπει να γνωστοποιεί τα μέτρα που 
λαμβάνει ο οργανισμός κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους για να διασφαλίσει ότι δεν 
πραγματοποιείται δουλεία και εμπορία ανθρώπων στις 
δικές του επιχειρήσεις και στις αλυσίδες εφοδιασμού 
του ή ότι δεν έχουν ληφθεί τέτοια μέτρα.

Η DS Smith υποστηρίζει πλήρως τον Νόμο και 
δεσμευόμαστε να κινούμαστε με τα υψηλότερα 
πρότυπα δεοντολογίας στις αλυσίδες εφοδιασμού 
μας. Διαβάστε περισσότερα για την πολιτική μας εδώ.

Αναμένουμε από τους προμηθευτές μας να σέβονται 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων 
των ακολούθων: 1. Διατήρηση πολιτικών. 2. 
Εφαρμογή διαδικασιών για την αποτροπή της χρήσης 
της παιδικής εργασίας. 3. Εφαρμογή διαδικασιών για 
την αποτροπή της καταναγκαστικής εργασίας.
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Η σύγχρονη δουλεία και η εμπορία ανθρώπων συμβαίνουν όταν οι εργαζόμενοι για παράδειγμα:

• Αναγκάζονται να εργαστούν
• «Ανήκουν» στον εργοδότη ή ελέγχονται
από αυτόν
• Διακινούνται στο χώρο εργασίας έναντι
αμοιβής
• Δεν έχουν ή έχουν περιορισμένη
ελευθερία να φύγουν

• Εργάζονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες
χωρίς προσφυγή

• Τιμωρούνται ή περιορίζονται σωματικά
• Δεν έχουν εργασιακά δικαιώματα
• Οφείλουν χρέη στον εργοδότη ή διακινητή

Οι προμηθευτές πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Νόμου και παρόμοιων 
τοπικών και διεθνών νόμων που απαγορεύουν την πρακτική οποιασδήποτε μορφής σύγχρονης δουλείας. Οι 
προμηθευτές πρέπει να δημιουργήσουν ένα σύστημα παρακολούθησης και εξάλειψης της καταναγκαστικής ή 
υποχρεωτικής εργασίας κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού τους. Ανατρέξτε στον Νόμο για 
περισσότερες λεπτομέρειες.

Η DS Smith 
δεσμεύεται να 
κινείται με τα 
υψηλότερα 
πρότυπα 
δεοντολογίας  
στις αλυσίδες 
εφοδιασμού μας
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3. Διασφαλίζουν ότι οι συνθήκες
εργασίας είναι ασφαλείς και υγιεινές
Οι προμηθευτές πρέπει να παρέχουν ένα ασφαλές και 
υγιές περιβάλλον εργασίας για τους υπαλλήλους τους. Οι 
προμηθευτές πρέπει να καθιερώσουν ένα σύστημα ή 
μεθόδους για την παρακολούθηση και αναφορά 
περιστατικών και επιδόσεων υγείας και ασφάλειας.

Τα περιστατικά και οι επιδόσεις στην υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία πρέπει να αντιμετωπίζονται και 
πρέπει να προωθούνται από τους προμηθευτές ενέργειες 
συνεχούς βελτίωσης. Η ευθύνη για τη διαχείριση της 
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων πρέπει να 
ανατεθεί σε έναν εκπρόσωπο της διοίκησης. Οι 
προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με τη σύμβαση 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) ή παρεμφερές 
εθνικό δίκαιο. Γενικά, η DS Smith αναμένει ότι οι 
προμηθευτές της παρέχουν ασφαλείς και ανθρώπινες 
συνθήκες εργασίας για όλους τους υπαλλήλους τους.

4. Διασφαλίζουν ότι δεν
χρησιμοποιείται παιδική εργασία
Οι προμηθευτές δεν πρέπει να συμμετέχουν σε 
οποιαδήποτε μορφή παιδικής εργασίας άμεσα ή έμμεσα 
(με τη χρήση υπεργολάβων). Οι προμηθευτές πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν τουλάχιστον τα 
κατώτερα όρια ηλικίας σύμφωνα με την εθνική ή διεθνή 
νομοθεσία. Οι προμηθευτές πρέπει να δημιουργήσουν 
συστήματα για να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει παιδική 
εργασία στο δικό τους οργανισμό ή στις αλυσίδες 
εφοδιασμού τους.
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Η DS Smith αναμένει 
ότι οι προμηθευτές 
της παρέχουν 
ασφαλείς και 
ανθρώπινες συνθήκες 
εργασίας για όλους 
τους υπαλλήλους 
τους

2. Σέβονται την ελευθερία του
συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένου
του δικαιώματος για συλλογικές
διαπραγματεύσεις
Είναι θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων να έχουν 
την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Οι προμηθευτές πρέπει να το 
σέβονται αυτό παρέχοντας το δικαίωμα στους 
υπαλλήλους τους να ιδρύουν ή να συμμετέχουν ελεύθερα 
σε εργασιακές οργανώσεις της επιλογής τους και να 
διαπραγματεύονται ελεύθερα. Αυτή η πρακτική πρέπει να 
βασίζεται σε εθνικούς κανονισμούς και νόμους και 
διεθνώς αναγνωρισμένα εργασιακά πρότυπα.

GSS | May 2020 | Version 1.4
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7. Μην ανέχονται καμία μορφή
διάκρισης
Οι προμηθευτές δεν πρέπει να ασκούν ή να 
ανέχονται οποιαδήποτε μορφή διάκρισης λόγω 
φυλής, χρώματος, σεξουαλικού προσανατολισμού, 
φύλου, πολιτικής άποψης, θρησκευτικών 
πεποιθήσεων, ηλικίας ή αναπηρίας. Οι προμηθευτές 
καλούνται να θεσπίσουν πολιτικές και συστήματα 
κατά των διακρίσεων για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης σε ολόκληρο τον οργανισμό τους. Οι 
προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με τους 
εθνικούς νόμους και κανονισμούς κατά των 
διακρίσεων, ή σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει 
εθνικό δίκαιο, πρέπει να συμμορφώνονται με τους 
διεθνείς νόμους και κανονισμούς.

8. Διασφαλίζουν ότι παρέχεται
τακτική απασχόληση
Κατά το δυνατόν, η εργασία που εκτελείται πρέπει 
να βασίζεται σε αναγνωρισμένες εργασιακές σχέσεις 
που θεσπίζονται μέσω του εθνικού δικαίου και της 
εθνικής πρακτικής.

9. Διασφαλίζουν ότι δεν γίνεται
ανεκτή σκληρή ή απάνθρωπη
μεταχείριση
Πρέπει να απαγορεύεται η σωματική κακοποίηση ή 
η σωματική τιμωρία, η απειλή σωματικής 
κακοποίησης, η σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση 
και η λεκτική κακοποίηση ή άλλες μορφές 
εκφοβισμού.

5. Καταβάλλουν τουλάχιστον έναν 
νόμιμο ελάχιστο μισθό
Οι προμηθευτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι μισθοί 
και οι παροχές που καταβάλλονται στους 
εργαζομένους για μια τυπική εβδομάδα εργασίας 
πληρούν τα ελάχιστα εθνικά νομικά πρότυπα ή τα 
πρότυπα αναφοράς του κλάδου (όποιο είναι 
υψηλότερο). Σε κάθε περίπτωση, ο μισθός πρέπει 
πάντα να είναι αρκετός για να καλύψει τις βασικές 
ανάγκες και να παρέχει κάποιο διαθέσιμο εισόδημα.

Σε όλους τους εργαζομένους πρέπει να παρέχονται 
γραπτές και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους απασχόλησής τους σε σχέση με το μισθό 
πριν από την είσοδό τους στην εργασία και σχετικά 
με τα στοιχεία του μισθού τους για τη συγκεκριμένη 
περίοδο αμοιβής κάθε φορά που καταβάλλεται.

Επιπλέον, οι προμηθευτές δεν πρέπει να επιτρέπουν 
παρακράτηση από το μισθό ως πειθαρχικό μέτρο, 
ούτε πρέπει να επιτρέπεται οποιαδήποτε 
παρακράτηση από το μισθό που δεν προβλέπεται 
από το εθνικό δίκαιο χωρίς τη ρητή άδεια του 
συγκεκριμένου εργαζομένου.

6. Διασφαλίζουν ότι οι ώρες εργασίας
δεν είναι υπερβολικές
Οι ώρες εργασίας πρέπει να συμμορφώνονται με το 
εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις και τις 
διατάξεις του Βασικού κώδικα ETI.

Δήλωση 
προς τους 

Προμηθευτές

Σκοπός και 
πεδίο 

εφαρμογής
Εταιρικό 
Όραμα Ενότητα I Ενότητα II Ενότητα III Ενότητα IV Ενότητα Vπρότυπα

Θεμελιώδη 
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Η DS Smith 
διεξάγει 
επιχειρηματικές 
δραστηριότητες με 
τρόπο που σέβεται 
και προστατεύει το 
περιβάλλον

10. Σέβονται και προστατεύουν το 
περιβάλλον
Η DS Smith διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα 
με τρόπο που σέβεται και προστατεύει το 
περιβάλλον. Τονίζουμε τη σημασία της εκτίμησης και 
της διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
που προκαλούν τα προϊόντα μας κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής τους. Από την προμήθεια έως την 
παράδοση, οι προμηθευτές πρέπει να διεξάγουν 
επιχειρηματικές δραστηριότητες που ελαχιστοποιούν 
τα απόβλητα, την κατανάλωση ενέργειας και νερού 
και τις εκπομπές άνθρακα. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες με τρόπο που 
συμβάλλει σε ένα βιώσιμο περιβάλλον.

11. Καταπολεμούν και εξαλείφουν τη 
δωροδοκία και τη διαφθορά
Η δωροδοκία ορίζεται ως ένα συγκεκριμένο αδίκημα 
που αφορά την πρακτική να προσφερθεί ή να ληφθεί 
κάτι, συνήθως χρήματα, για την απόκτηση 
παράνομου οφέλους ή με την πρόθεση να επηρεαστεί 
ο παραλήπτης κατά τρόπο ευνοϊκό για τον πάροχο. Η 
διαφθορά αποτελεί κατάχρηση μιας θέσης 
εμπιστοσύνης ή κατάχρηση εξουσίας για ιδιωτικό 
κέρδος.

Οι προμηθευτές πρέπει να απαγορεύουν την εμπλοκή 
σε οποιαδήποτε μορφή δωροδοκίας, διαφθοράς, 
εκβιασμού και υπεξαίρεσης. Οι προμηθευτές πρέπει 
να καθιερώσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές και 
συμπαγή συστήματα για την καταπολέμηση όλων 
των μορφών διαφθοράς, δωροδοκίας, εκβιασμού και 
υπεξαίρεσης. Οι προμηθευτές πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους διεθνείς και εθνικούς 
νόμους κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας.

12. Προάγουν τον ελεύθερο και ανοιχτό 
ανταγωνισμό
Η DS Smith πιστεύει στον ελεύθερο και ανοιχτό 
ανταγωνισμό και τον προάγει. Οι προμηθευτές πρέπει  
να απαγορεύουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες που 
περιλαμβάνουν συμφωνίες κατά του ανταγωνισμού, 
μονομερή συμπεριφορά κατά του ανταγωνισμού που 
εκμεταλλεύεται την κυριαρχία στην αγορά ή την ισχύ 
στην αγορά, τα καρτέλ, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές 
κατά του ανταγωνισμού και οποιαδήποτε άλλη μορφή 
δραστηριότητας κατά του ανταγωνισμού. Οι 
προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους 
ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς αντιμονοπωλιακούς και 
νόμους και κανονισμούς και τους νόμους κατά του 
ανταγωνισμού.

13. Προστατεύουν τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες
Οι προμηθευτές πρέπει να ασφαλίζουν τις προσωπικές και 
εμπιστευτικές πληροφορίες της DS Smith, να τις 
χρησιμοποιούν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της DS 
Smith και να προστατεύουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες 
από μη εγκεκριμένη ή ακούσια γνωστοποίηση. Η 
υποχρέωση προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών 
της DS Smith είναι συνεχής και συνεχίζεται ακόμη και 
μετά τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης του προμηθευτή 
με την DS Smith.

Δήλωση 
προς τους 

Προμηθευτές

Σκοπός και 
πεδίο 

εφαρμογής
Εταιρικό 
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17. Συμμορφώνονται με τα
καθεστώτα κυρώσεων
Οι προμηθευτές δεν πρέπει, άμεσα ή έμμεσα, να 
πωλούν, να εξάγουν, να διανέμουν, να μεταβιβάζουν 
ή να παρέχουν με άλλο τρόπο ύλες ή/και υπηρεσίες 
σε οποιαδήποτε χώρα, οντότητα ή πρόσωπο ή να 
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εκ μέρους της 
DS Smith κατά παράβαση τυχόν τρεχουσών 
οικονομικών ή εμπορικών κυρώσεων, νόμων ή 
κανονισμών των Ηνωμένων Πολιτειών, του 
Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 
Ηνωμένων Εθνών ή οποιασδήποτε άλλης αρχής 
εφαρμοστέων κυρώσεων, όπως τροποποιείται κατά 
καιρούς. Περαιτέρω νόμοι και κανονισμοί ισχύουν 
ειδικά για τα ακόλουθα: προμηθευτές πρώτων υλών 
και βιομηχανικών αγαθών (Ενότητα I), προμηθευτές 
ενέργειας (Ενότητα II), προμηθευτές έμμεσων 
υλικών ή/και υπηρεσιών (Ενότητα III), προμηθευτές 
υπηρεσιών μεταφορών (Ενότητα IV) και προμηθευτές 
χαρτιού (Ενότητα V).

18. Σέβονται τα δικαιώματα των
αυτόχθονων ανθρώπων
Οι προμηθευτές πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα 
των αυτόχθονων ανθρώπων και την παραδοσιακή 
τους ζωή. Οι προμηθευτές πρέπει να ζητούν την 
ελεύθερη, προηγούμενη και ενημερωμένη 
συγκατάθεση των ενδιαφερομένων που επηρεάζονται 
από την επανεγκατάσταση, να προσφέρουν επαρκή 
αποζημίωση και να αποφεύγουν τη συνέργεια σε 
αναγκαστικές εξώσεις. Οι προμηθευτές πρέπει να 
σέβονται το δικαίωμα στο νερό και άλλους ζωτικούς 
πόρους που είναι απαραίτητοι για όλους τους 
ενδιαφερόμενους.
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Οι προμηθευτές 
ευθύνονται πλήρως 
για τις αλυσίδες 
εφοδιασμού τους και 
διασφαλίζουν ότι οι 
αλυσίδες εφοδιασμού 
τους συμμορφώνονται 
με όλους τους 
ισχύοντες νόμους και 
κανονισμούς

14. Καθιερώνουν διαδικασίες
υποβολής παραπόνων
Οι προμηθευτές πρέπει να καθιερώσουν επίσημους 
μηχανισμούς υποβολής παραπόνων. Αυτό πρέπει να 
επιτρέπει στους υπαλλήλους να αναφέρουν 
οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει, για παράδειγμα, 
σε σχέση με πρακτικές απασχόλησης, διαφθορά ή 
ανθρώπινα δικαιώματα. Οι προμηθευτές πρέπει να 
τεκμηριώνουν και να αναφέρουν την συγκεκριμένη 
περίπτωση, τον αριθμό των παραπόνων που 
αναφέρθηκαν και τον αριθμό όσων επιλύθηκαν. Οι 
προμηθευτές πρέπει να καταγράφουν και να 
τεκμηριώνουν τις διαδικασίες που ακολουθούνται ή/
και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την επίλυση τυχόν 
προσφυγών που αναφέρουν οι εργαζόμενοι.

15. Συμμορφώνονται με τους νόμους
και τους κανονισμούς
Οι προμηθευτές ευθύνονται πλήρως για τις αλυσίδες 
εφοδιασμού τους και διασφαλίζουν ότι οι αλυσίδες 
εφοδιασμού τους συμμορφώνονται με όλους τους 
ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η DS Smith 
διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει τυχόν 
φερόμενη μη συμμόρφωση από προμηθευτές. Η μη 
συμμόρφωση με το GSS ενδέχεται να έχει ως 
αποτέλεσμα τη διακοπή τυχόν επιχειρηματικών 
σχέσεων με τους προμηθευτές της DS Smith.

16. Μην επιτρέπουν τη φοροδιαφυγή
Οι προμηθευτές δεν πρέπει να συμμετέχουν σε 
οποιαδήποτε δραστηριότητα, πρακτική ή 
συμπεριφορά που θα συνιστούσε φοροδιαφυγή ή 
διευκόλυνση της φοροδιαφυγής. Οι προμηθευτές 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτή η δέσμευση 
υιοθετείται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τους.

Δήλωση 
προς τους 

Προμηθευτές

Σκοπός και 
πεδίο 

εφαρμογής
Εταιρικό 
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3. Διεξάγεται έλεγχος της διαχείρισης
ποιότητας
Οι προμηθευτές ελέγχουν περιοδικά το σύστημα 
ποιότητας για να διασφαλίζουν τη συνέπεια, την 
αποτελεσματικότητα και την επάρκεια και τηρούν 
αρχεία αυτών των αποτελεσμάτων. Ο έλεγχος του 
συστήματος ποιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων ελέγχου, 
ανατροφοδότηση, αποτελέσματα παρακολούθησης της 
διαδικασίας και απόδοση του προϊόντος. Η DS Smith 
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία 
για αυτούς τους ελέγχους ποιότητας και τα μέτρα 
βελτίωσης που ελήφθησαν ως αποτέλεσμα αυτών.

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

• Προσδιορισμό του υλικού ή της υπηρεσίας που
παραδόθηκε

• Δεδομένα/ πιστοποιητικά ανάλυσης ελέγχου
ποιότητας για την απόδειξη της συμμόρφωσης
του υλικού ή της υπηρεσίας που παρέχεται

• Ιχνηλασιμότητα των πρώτων υλών/
εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή του παραδοθέντος υλικού

Ενότητα Ι: Πρώτες ύλες και βιομηχανικά υλικά
Αυτή η ενότητα απαιτήσεων και προτύπων απευθύνεται σε 
προμηθευτές οποιωνδήποτε πρώτων υλών ή/και βιομηχανικών 
υλικών στην DS Smith. Οι προμηθευτές οφείλουν να 
διασφαλίζουν ότι:

1. Εφαρμόζονται συστήματα
ποιότητας
Οι προμηθευτές της DS Smith διαθέτουν σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας για να διασφαλίζουν ότι 
λαμβάνουμε προϊόντα και υπηρεσίες που 
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές και τις 
απαιτήσεις μας. Οι προμηθευτές μας υιοθετούν ένα 
σύστημα διαχείρισης ποιότητας που συμμορφώνεται 
με όλες τις απαιτήσεις του ισχύοντος προτύπου ISO 
9001 ή ισοδύναμων συστημάτων που προωθούν τη 
συνεχή βελτίωση. Το προτιμώμενο επίπεδο 
ποιότητας είναι μια πιστοποίηση ISO 9001.

2. Τα έγγραφα και τα αρχεία
ελέγχονται
Ο έλεγχος εγγράφων του προμηθευτή διασφαλίζει 
ότι χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα, αξιόπιστα και 
αποτελεσματικά έγγραφα. Τα αρχεία του 
συστήματος ποιότητας διατηρούνται διαθέσιμα για 
αξιολόγηση από την DS Smith για περίοδο πέντε 
ετών μετά την παράδοση του υλικού ή της 
υπηρεσίας.

Δήλωση 
προς τους 

Προμηθευτές

Σκοπός και 
πεδίο 

εφαρμογής
Εταιρικό 
Όραμα 

Θεμελιώδη 
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Η περιγραφή της διαδικασίας 
περιλαμβάνει:

• Συναντήσεις διαβούλευσης ή/και καινοτομίας 
με την DS Smith για τον καθορισμό και τον 
προσδιορισμό των προσδοκιών της DS Smith

• Πώς το υλικό στη φάση ανάπτυξης μεταφέρεται 
στην κανονική παραγωγή

• Πώς τεκμηριώνονται οι απαραίτητες παράμετροι 
για την επαναλαμβανόμενη παραγωγή ενός 
υλικού στη φάση ανάπτυξης, π.χ. σύνθεση 
υλικών και παράμετροι διεργασίας

Όταν ζητηθεί από την DS Smith, συνάπτεται 
επίσημη συμφωνία σχετικά με το πεδίο και τους 
στόχους ενός αναπτυξιακού έργου μεταξύ του 
προμηθευτή και της DS Smith. Μπορεί επίσης να 
απαιτείται ξεχωριστή συμφωνία εμπιστευτικότητας 
(ή συμφωνία μη γνωστοποίησης).

Το αρχικό στάδιο των έργων για την ανάπτυξη 
νέων υλικών περιλαμβάνει τις ακόλουθες σκέψεις:

• Ανάλυση ικανότητας διαδικασίας, ισχύει και 
για πιλοτικά μηχανήματα, κατά περίπτωση

• Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλη 
πνευματική ιδιοκτησία

• Ανάλυση κόστους
• Ρυθμιστικές πτυχές και πτυχές ασφάλειας 

προϊόντων
• Περιβαλλοντικές πτυχές
• Πτυχές υγείας και ασφάλειας στην εργασία

4. Οι προδιαγραφές προϊόντος/ υλικού 
πληρούνται
Όλα τα υλικά πρέπει να καθορίζονται από μια 
συμφωνημένη προδιαγραφή ή δελτίο τεχνικών 
δεδομένων, και με έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, 
κατά τη διάρκεια της τακτικής προμήθειας και όταν 
βρίσκονται σε φάσεις ανάπτυξης. Κατά τη φάση 
ανάπτυξης, ο προσδιορισμός μπορεί να είναι 
προσωρινός.

Οι προμηθευτές δεν επιτρέπεται να κάνουν αλλαγές 
(που επιδρούν ή επηρεάζουν τις προδιαγραφές ή/και 
την απόδοση του προϊόντος/ υλικού) στις 
χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες/ εξαρτήματα ή/και στις 
διαδικασίες τους, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών 
της μονάδας ή της γραμμής παραγωγής, εκτός εάν 
αυτές οι αλλαγές έχουν κοινοποιηθεί και έγινε δεκτές 
γραπτώς από την DS Smith πριν από την εφαρμογή. 
Αυτό ισχύει επίσης κατά τη φάση ανάπτυξης. Η DS 
Smith πρέπει να ειδοποιηθεί τουλάχιστον τρεις μήνες, 
αλλά κατά προτίμηση έξι μήνες νωρίτερα, εάν 
πραγματοποιηθούν τέτοιες αλλαγές σχετικά με το 
εμπορικώς παραδοθέν υλικό. Μια νέα ταυτότητα υλικού 
θα χρησιμοποιηθεί εάν οι πρώτες ύλες ή οι συνθήκες 
της διαδικασίας αλλάξουν σημαντικά, ιδίως εάν οι 
αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν τη χημική σύνθεση 
του υλικού.

5. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη 
ελέγχονται
Οι προμηθευτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις 
αποδόσεις σχεδιασμού τους για να καθιερώσουν μια 
ελεγχόμενη λειτουργία στις θέσεις παραγωγής, δοκιμών 
ή επιθεώρησης. Η ανάπτυξη και η κυκλοφορία νέων 
υλών και προϊόντων πρέπει να ακολουθεί μια 
τεκμηριωμένη διαλειτουργική διαδικασία.
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Οι προμηθευτές καθορίζουν και ακολουθούν πρότυπα 
και μεθόδους συσκευασίας για να διασφαλίσουν ότι 
το υλικό προστατεύεται επαρκώς από αλλοιώσεις, 
ζημιές και μόλυνση κατά τη μεταφορά.

Η επισήμανση του προμηθευτή πρέπει να πληροί τους 
ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα, και να 
παραμένει ευανάγνωστη και προσκολλημένη στο 
προϊόν/ υλικό κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών 
χειρισμού, αποθήκευσης και διανομής.

Κατά περίπτωση, οι προμηθευτές διασφαλίζουν ότι τα 
οχήματα είναι κατάλληλα για υγιεινή μεταφορά 
προϊόντων/ υλικών και ότι καθαρίζονται και 
ελέγχονται τακτικά για να διασφαλιστεί ότι είναι 
απαλλαγμένα από οσμές και μόλυνση. Όλα τα 
οχήματα, ανεξαρτήτως πηγής, επιθεωρούνται πριν 
από τη φόρτωση και τηρούνται αρχεία επιθεώρησης.

8. Για τον έλεγχο της μη
συμμόρφωσης υλικών/ προϊόντων
Τα μη συμμορφούμενα προϊόντα/ υλικά 
προσδιορίζονται, διαχωρίζονται και αξιολογούνται. Ο 
προμηθευτής αναφέρει στην DS Smith το λόγο μη 
συμμόρφωσης και ποια μέτρα έχουν αναληφθεί για 
την αποτροπή επανεμφάνισης.
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Η DS Smith έχει καθορίσει 
και καθιερώσει διαδικασίες 
για την αξιολόγηση της 
ασφάλειας των υλικών για 
την προβλεπόμενη χρήση. 
Οι προμηθευτές διενεργούν 
αξιολογήσεις ασφάλειας για 
όλα τα εμπορεύματα ή 
προϊόντα που παρέχονται 
στη DS Smith και 
καταγράφουν την 
τεκμηρίωση. Όλες οι 
διαδικασίες αξιολόγησης 
τηρούν τις αρχές της 
γενικής εκτίμησης κινδύνου. 
Αυτό καλύπτει τον 
εντοπισμό των κινδύνων, τις 
εκτιμήσεις έκθεσης και τον 
χαρακτηρισμό των 
κινδύνων.

Οι αξιολογήσεις ασφάλειας 
βασίζονται στη συμμόρφωση 
με τη νομοθεσία και τα 
πρότυπα που σχετίζονται με 
τον τύπο του υλικού και την 
προβλεπόμενη αγορά.

6. Για τον έλεγχο των αγορών τους
Η DS Smith απαιτεί από τους προμηθευτές να 
καθορίσουν απαιτήσεις και διαδικασίες επιλογής 
προμηθευτή, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
εξαρτήματα και οι πρώτες ύλες που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις της DS Smith σύμφωνα με την 
Ενότητα I.

Οι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα 
των πρώτων υλών και των εξαρτημάτων που 
αγοράζουν για την παραγωγή. Επομένως, οι 
προμηθευτές υποχρεούνται να διενεργούν 
πρόσθετους ελέγχους σε περιπτώσεις όπου είναι 
απαραίτητο, για να επαληθεύσουν ότι τα 
εξαρτήματα και οι πρώτες ύλες συμμορφώνονται με 
τις προδιαγραφές της DS Smith.

Οι προμηθευτές ελέγχουν τις αλυσίδες εφοδιασμού 
τους για να διασφαλίσουν ότι οι αγορές που 
πραγματοποιούνται προέρχονται από προμηθευτές 
που συμμορφώνονται επίσης με αυτά τα πρότυπα, 
και ότι τηρούνται οι δεοντολογικές επιχειρηματικές 
πρακτικές και τα θεμελιώδη πρότυπα που 
περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο.

7. Ο χειρισμός, η αποθήκευση και η
παράδοση προϊόντων/ υλικών
πληρούν τις προδιαγραφές
Οι προμηθευτές συμμορφώνονται με τις 
καθιερωμένες προδιαγραφές των απαιτήσεων και 
των οδηγιών συσκευασίας. Οι εργασίες 
συσκευασίας ελέγχονται προς αποφυγήν 
εσφαλμένης σήμανσης, διασταυρούμενης μόλυνσης 
και σφαλμάτων.

Ασφάλεια προϊόντος
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9. Συμμόρφωση με τους νόμους περί
περιορισμών και χειρισμού χημικών ουσιών
Ουσίες που υπόκεινται σε ειδικούς περιορισμούς και ενέργειες που 
περιγράφουν την επιτρεπόμενη χρήση τους περιγράφονται λεπτομερώς 
στο Παράρτημα Al. Όλα τα παραδοθέντα υλικά πρέπει να 
συμμορφώνονται με την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία περί 
χημικών ουσιών.

Μπορεί να απαιτείται από τους προμηθευτές να ακολουθούν τη 
νομοθεσία περί χημικών ουσιών για άλλα μέρη του κόσμου, εκτός από 
το σημείο όπου το υλικό παραδίδεται, καθώς το τελικό προϊόν DS 
Smith μπορεί να διανεμηθεί παγκοσμίως. Η DS Smith έχει ορίσει 
πρόσθετες χημικές ουσίες οι οποίες προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και 
υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Αυτές οι χημικές ουσίες 
προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία εάν προστεθούν σκόπιμα σε υλικά που 
παρέχονται στη DS Smith και εάν παραδοθούν για χρήση ως χημικά 
διεργασιών στις διεργασίες μας. Το Παράρτημα 1 απαριθμεί τις χημικές 
ουσίες που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.
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Η DS Smith ζητά πληροφορίες: 

Οι προμηθευτές συμφωνούν να συμμορφώνονται με τα 
αιτήματα της DS Smith για πληροφορίες σχετικά με τη 
συμμόρφωση του υλικού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:
• Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών της ΕΕ και άλλων χωρών (π.χ.
Νόμος ελέγχου τοξικών ουσιών των ΗΠΑ)

• Οδηγίες και δηλώσεις ή αποδεικτικά στοιχεία σχετικής ουσίας

• Νόμοι σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην αλυσίδα
εφοδιασμού, όπως ο Νόμος Dodd-Frank (διατάξεις περί ορυκτών
από περιοχές συγκρούσεων) και σχετικές δηλώσεις

• Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία (π.χ. Κανονισμός REACH EC 1907/2006) ή άλλες
σχετικές πληροφορίες ασφάλειας όταν το SDS δεν ισχύει

• Πληροφορίες σχετικά με τοξικολογικές δοκιμές που έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί (π.χ. τοξικότητα κυττάρων, ερεθισμός του
δέρματος ή δοκιμές ευαισθησίας)

• Όταν το προϊόν/ τα υλικά έχουν ρυθμιζόμενα ή αναγραφόμενα
εξαρτήματα, οι πλήρεις λεπτομέρειες αυτών των εξαρτημάτων,
συμπεριλαμβανομένων των αριθμών της Chemical Abstracts
Service (CAS), των προσθέτων και των προσμείξεων, π.χ.
(κατάλοιπα μονομερών) πρέπει να παρέχονται στη DS Smith

• Ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ που ονομάζεται REACH
(Καταχώριση, Αξιολόγηση, Εξουσιοδότηση και Περιορισμός
Χημικών ουσιών). Οι προμηθευτές που προμηθεύουν εντός της ΕΕ
αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την προκαταχώριση, την
καταχώριση, την κοινοποίηση ή/και την υποβολή αίτησης για
έγκριση, όπως και όταν απαιτείται. Αυτό ισχύει επίσης όταν τα
τελωνειακά έγγραφα προσδιορίζουν την DS Smith ως εισαγωγέα

• Νομοθεσία σχετικά με την επαφή με τα τρόφιμα (π.χ. ο
κανονισμός πλαίσιο (ΕΚ) 1935/2004 και ο κανονισμός ορθής
παρασκευαστικής πρακτικής (ΕΚ) 2023/2006)

• Νομοθεσία για την ασφάλεια της υγείας στην εργασία
(επικίνδυνες ουσίες)
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13. Κατάλληλη διαχείριση αποβλήτων
Οι προμηθευτές πρέπει να ελαχιστοποιούν τα 
απόβλητα. Τα επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία σύμφωνα 
με τα πρότυπα του κλάδου ή τις νομικές απαιτήσεις, 
όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο, 
συμπεριλαμβανομένων των στερεών αποβλήτων και 
των εκπομπών αέριων ρύπων, κατά περίπτωση.

14. Βελτίωση της χρήσης υλικού
Οι προμηθευτές πρέπει να χρησιμοποιούν τα υλικά 
αποτελεσματικά και να τα εξοικονομούν όπου είναι 
δυνατόν. Οι προμηθευτές πρέπει να μειώσουν, να 
επαναχρησιμοποιούν και να ανακυκλώνουν τα υλικά 
όπου είναι δυνατόν. Τα προϊόντα και οι συσκευασίες 
πρέπει να είναι σχεδιασμένες για να απλοποιούν την 
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Οι 
προμηθευτές πρέπει να καταργήσουν τα πλαστικά 
μιας χρήσης, όπου είναι δυνατόν.

15. Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής
απόδοσης
Οι προμηθευτές θα αξιολογούνται για την 
περιβαλλοντική τους απόδοση. Αυτό θα γίνεται είτε 
μέσω αυτοελέγχων και αξιολογήσεων είτε ad-hoc 
ελέγχων όταν είναι απαραίτητο.

Οι προμηθευτές αναμένεται να απαντήσουν 
σε ερωτήσεις σχετικά με θέματα όπως:
• Χρήση ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια και

καύσιμα)
• Χρήση νερού
• Εκπομπές στον αέρα, λύματα στο νερό και

στερεά απόβλητα
• Πρώτες ύλες και τελικά υλικά
• Πρώτες ύλες ινών και παραγωγή

χαρτοπολτού

10. Διαχείριση περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων
Οι προμηθευτές υιοθετούν Συστήματα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης (EMS) όταν αυτό είναι κατάλληλο για να 
τους βοηθήσουν στη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
τους αντικτύπου.

11. Μείωση της ενέργειας και των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Η DS Smith εργάζεται για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από μια ολιστική προοπτική, 
δηλαδή από την εξόρυξη πόρων, και καθ’ όλη τη 
διάρκεια της παραγωγής, της μεταφοράς, της χρήσης 
μέχρι το τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Κατά περίπτωση, οι προμηθευτές συμβάλλουν ενεργά 
στη μείωση των εκπομπών, τόσο από άποψη 
ενέργειας για την κατασκευή, τη μεταφορά, όσο και 
από την πηγή υλικού, και συνεργάζονται με την DS 
Smith για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Η DS Smith προτιμά οι προμηθευτές να αυξάνουν το 
ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
χρησιμοποιούν και να συνεργάζονται με εναλλακτικά 
υλικά που είναι πιο περιβαλλοντικά αξιόπιστα.

12. Προστασία υδάτινων πόρων
Οι προμηθευτές χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το 
νερό και εξοικονομούν υδάτινους πόρους όπου είναι 
δυνατόν. Τα λύματα πρέπει να υποβάλλονται σε 
κατάλληλη επεξεργασία σύμφωνα με τα πρότυπα του 
κλάδου ή τις νομικές απαιτήσεις, όποιο από τα δύο 
είναι μεγαλύτερο.
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Παράρτημα A1: Χημικές ουσίες που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία

Χημική ουσία
Οποιαδήποτε ουσία ταξινομείται ως καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ή τοξική για την αναπαραγωγή (ουσίες CMR 
ταξινομημένες με H350, H340, H350i, H360F, H360D), κατηγορία I ή II σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
της ΕΕ και παρατίθενται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ή ουσίες CMR στις κατηγορίες 
1Α και 1Β με δηλώσεις επικινδυνότητας: H340, H350 και H360 σύμφωνα με το Παγκόσμιο Εναρμονισμένο 
Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης Χημικών (UN-GHS) των Ηνωμένων Εθνών και Κατάταξη, Επισήμανση και 
Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP)
Το ορυκτέλαιο που συμβάλλει στον κορεσμένο υδρογονάνθρακα ορυκτελαίου και στον αρωματικό 
υδρογονάνθρακας ορυκτελαίου (MOSH και MOAH) δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε χημική 
ουσία πρώτων υλών χαρτιού που παρέχεται στη DS Smith

Όλες οι ουσίες του παραρτήματος XIV του Κανονισμού REACH της ΕΕ 1907/2006

Αλλεργιογόνα ταξινομημένα με H317 (προηγουμένως R43)

Ουσίες που προσδιορίζονται ως ουσίες PBT/vPvB, σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ REACH αριθ. 1907/2006

Ουσίες που απαγορεύονται στο Παράρτημα XVII του Κανονισμού της ΕΕ REACH (πρώην οδηγία ΕΚ 76/769 / ΕΟΚ)

Η παρουσία των ουσιών στον Πίνακα 2 σε 
συγκεντρώσεις άνω του 0,1% στο υλικό που 
παραδίδεται θα πρέπει να κοινοποιείται στη DS Smith.

Σημειώστε ότι αυτή η λίστα δεν είναι πλήρης. 
Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί εκτός 
από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω σε 
συγκεκριμένες εφαρμογές συσκευασίας ή ως 
αποτέλεσμα απαιτήσεων από τους μεταγενέστερους 
πελάτες μας. Τέτοιοι περιορισμοί θα αντιμετωπίζονται 
κατά περίπτωση ή εάν χρειάζεται, θα συμπεριληφθούν 
στις μελλοντικές ενημερώσεις αυτού του GSS.

Οι χημικές ουσίες στον Πίνακα 1 δεν πρέπει να 
προστίθενται σκόπιμα σε υλικά που παρέχονται στη DS 
Smith. Εξαιρέσεις από τη λίστα ενδέχεται να υπάρχουν 
για υλικά που παραδίδονται στη DS Smith μόνο για 
χρήση ως χημικές ουσίες διεργασιών.

Οι χημικές ουσίες στον Πίνακα 2 προκαλούν ιδιαίτερη 
ανησυχία και η παρουσία τους ως αποτέλεσμα σκόπιμης 
ή μη σκόπιμης προσθήκης θα αξιολογείται πάντα σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση.      

Πίνακας 1
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Χημική ουσία
Καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ουσίες CMR, ταξινομημένες με H351, H341, H361f, 
H361d), κατηγορία III σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 
67/548 ή ουσίες CMR στην κατηγορία 2 με δηλώσεις επικινδυνότητας: H341, H351 και H361 σύμφωνα με το Παγκόσμιο 
Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης Χημικών των Ηνωμένων Εθνών (UN-GHS) και Κατάταξη, 
Επισήμανση και Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) ή υπό επανεξέταση από 
επίσημους ρυθμιστικούς φορείς, π.χ. IARC

Αναγνωρισμένα ή τεκμηριωμένα αλλεργιογόνα

Αναγνωρισμένες ή τεκμηριωμένες ουσίες που διαταράσσουν τις ορμόνες (ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές)

Όλες οι άλλες ουσίες στη λίστα υποψηφίων του κανονισμού REACH του κανονισμού REACH της ΕΕ 1907/2006 (τρέχουσες και μελλοντικές 
λίστες)

Όλες οι άλλες υπό περιορισμό ουσίες στο παράρτημα XVII του κανονισμού REACH της ΕΕ (πρώην οδηγία ΕΚ 76/769/ΕΟΚ)

Χημικές ουσίες στη λίστα 65 προτάσεων της Καλιφόρνια [California Proposition 65]

Ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι (POPs) όπως ορίζονται από τη Σύμβαση της Στοκχόλμης

Ουσίες υπό περιορισμό στους κανονισμούς για τα παιχνίδια (οδηγία 88/378/ΕΟΚ και 2009/48/ΕΚ προς αντικατάσταση της 88/378/ΕΟΚ από την 
1η Ιουλίου 2011)

Ουσίες που καταστρέφουν το όζον όπως ορίζονται στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και στον κανονισμό ΕΚ/2037/2000

Ουσίες υπό περιορισμό στην Οδηγία 1994/62/ΕΟΚ για τη συσκευασία και τα απορρίμματα συσκευασίας

Ουσίες υπό περιορισμό στην Οδηγία 2002/95/ΕΚ (οδηγία RoHS)

Ουσίες που εντοπίζονται στον κατάλογο χημικών ουσιών OSPAR για δράση προτεραιότητας

Δηλώστε το περιεχόμενο του φοινικέλαιου σε οποιοδήποτε προϊόν που παρέχεται στη DS Smith και αποδείξτε ότι προέρχεται από βιώσιμη πηγή

Πίνακας 2 (Μη διεξοδικός)
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Ενότητα II: Ενέργεια
Αυτή η ενότητα απευθύνεται σε προμηθευτές ενέργειας. Οι προμηθευτές ενέργειας διασφαλίζουν: 

1. Διαχείριση και εφοδιασμός της αγοράς ενέργειας
Η DS Smith απαιτεί από τους προμηθευτές να παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες και πληροφορίες:

Ηλεκτρική ενέργεια

• Ο εξοπλισμός πρέπει να παρέχεται με τους πιο αποτελεσματικούς κινητήρες 
υψηλής απόδοσης

• Οι μονάδες ελέγχου συχνότητας πρέπει να περιλαμβάνονται κατά περίπτωση
• Οι ηλεκτρονικοί ενεργοποιητές και οι ρυθμιστές θέσης πρέπει να 

χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση έναντι της ενεργοποίησης με συμπιεσμένο 
αέρα όπου είναι εφικτό

• Όλος ο φωτισμός πρέπει να είναι LED υψηλής απόδοσης και να συμμορφώνεται 
με τα πρότυπα EN 62471: 2008 ή νεότερα ταξινομημένα ως εξαιρούμενα 
Ενδέχεται να ισχύουν πρότυπα των προμηθευτών εγκαταστάσεων

• Η ψηφιακή μέτρηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται για να επιτρέπει την 
παρακολούθηση της κατανάλωσης ισχύος του μηχανήματος σε πραγματικό 
χρόνο και να επιτρέπει τη σύνδεση με ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας στην 
εγκατάσταση

Συμπιεσμένος αέρας
•  Ο συμπιεσμένος αέρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός εάν είναι απολύτως 
απαραίτητο
• Εάν απαιτείται συμπιεσμένος αέρας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται στη 
χαμηλότερη δυνατή κινητήρια πίεση ανάλογα με την εργασία που πρέπει να 
εκτελεστεί
•  Οι συσκευές καθαρισμού θα πρέπει να χρησιμοποιούν τοπικά συστήματα κενού 
για την απομάκρυνση απορριμμάτων και όχι τα ακροφύσια αέρα για τη διανομή 
απορριμμάτων

Θερμική ενέργεια

•   Όλα τα συστήματα ατμού και συμπυκνωμάτων πρέπει να έχουν επαρκείς 
βαλβίδες ελέγχου για να επιτρέπουν τον έλεγχο και την απομόνωση σε κάθε 
σημείο χρήσης ατμού ή συμπυκνωμάτων

•   Το συμπύκνωμα πρέπει να συλλέγεται και να μην εκτονώνεται υπό κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας

•   Όλοι οι σωλήνες ατμού και συμπυκνωμάτων πρέπει να είναι κατάλληλα 
μονωμένοι ώστε να επιτρέπουν την ασφαλή επαφή με το χέρι και να 
ελαχιστοποιούν τις απώλειες θερμότητας

•   Όλες οι βαλβίδες ατμού και συμπυκνωμάτων, οι αντλίες και άλλα εξαρτήματα 
θα πρέπει να είναι επαρκώς μονωμένες με σωστά σταθερά καλύμματα μόνωσης 
με κλιπ, ώστε να επιτρέπεται περιστασιακή ασφαλής αφαίρεση για συντήρηση και 
αποκατάσταση μετά

•   Κάθε ηχομονωτικό περίβλημα θα πρέπει επίσης να παρέχει επαρκή 
θερμομόνωση και να είναι εξοπλισμένο με εξοπλισμό ανάκτησης θερμότητας 
ανάλογα με την περίπτωση. Κάθε σύστημα εξαερισμού πρέπει να περιλαμβάνει 
μηχανισμούς ελέγχου (θερμοκρασία, ροή αέρα) στους ανεμιστήρες εξαγωγής και 
εισόδου και συστήματα για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και 
βελτιστοποίηση των θερμοκρασιών λειτουργίας. Κάθε θύρα πρόσβασης θα πρέπει 
να είναι εξοπλισμένη με αυτόματα «συστήματα ήπιου κλεισίματος»

2. Ενεργειακή απόδοση για τους προμηθευτές μηχανημάτων και εξοπλισμού

• Πλήρη διαφάνεια στα προφίλ φόρτωσης ανά τοποθεσία

• Πλήρη διαφάνεια σε λεπτομερή στοιχεία κόστους

• Τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και την 
τεχνολογία

• Αναφορά αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την παροχή στη DS Smith
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Οι προμηθευτές συμμορφώνονται με όλους τους 
διεθνείς νόμους και κανονισμούς για το περιβάλλον, την 
απασχόληση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής προγραμμάτων 
για να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα δεν περιέχουν υπό 
περιορισμό ή απαγορευμένες ουσίες ή λαμβάνουν μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι οι πρώτες ύλες δεν 
προέρχονται από περιοχές σύγκρουσης και παραβίασης 
σημαντικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (οι περιοχές που 
επηρεάζονται από συγκρούσεις και οι περιοχές υψηλού 
κινδύνου όπως ορίζονται από τον ΟΟΣΑ) και καθιστούν 
διαθέσιμη την κατάλληλη τεκμηρίωση σε περιοδική 
βάση.

Όσον αφορά τα αιτήματα για την προέλευση των 
ουσιών σε προϊόντα, οι προμηθευτές συμφωνούν να 
συνεργάζονται με την DS Smith και να πραγματοποιούν 
εύλογη δέουσα επιμέλεια των προγενέστερων 
προμηθευτών της για να διευκολύνουν τις προσπάθειες 
συμμόρφωσης της DS Smith.

Οι προμηθευτές 
οφείλουν να 
ενημερώνουν 
αμέσως την DS 
Smith σε περίπτωση 
αλλαγών στα 
προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες τους

Ενότητα III: Έμμεσες ύλες και υπηρεσίες
Αυτή η ενότητα απαιτήσεων και προτύπων απευθύνεται σε 
προμηθευτές έμμεσων υλών ή/και υπηρεσιών στη DS Smith.
Τα έμμεσα προϊόντα και υπηρεσίες αναφέρονται ως 
προϊόντα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται σε μια 
διαδικασία παραγωγής αλλά δεν αποτελούν μέρος 
ενός τελικού προϊόντος. Οι προμηθευτές οφείλουν να 
διασφαλίζουν ότι:

1. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές
Οι προμηθευτές παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες 
σύμφωνα με τις καθιερωμένες προδιαγραφές και 
απαιτήσεις από την DS Smith. Οι προμηθευτές 
οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την DS Smith σε 
περίπτωση αλλαγών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.

2. Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες 
συμμορφώνονται με τους 
κανονισμούς
Οι προμηθευτές παραδίδουν τα προϊόντα ή τα υλικά 
που συμμορφώνονται με όλες (ενδεικτικά) τις 
κοινοτικές, εθνικές και διεθνείς οδηγίες περί 
περιορισμού των επικίνδυνων ουσιών.
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Προκειμένου να συμμορφωθούν με την εθνική και 
διεθνή νομοθεσία περί μετανάστευσης, οι προμηθευτές 
διενεργούν επιθεώρηση των μεταφορέων για να 
διασφαλίσουν ότι δεν μεταφέρονται άτομα σκόπιμα ή 
ακούσια διασυνοριακά.

Οι προμηθευτές της DS Smith συμμορφώνονται 
με όλους τους κοινοτικούς, εθνικούς και 
διεθνείς νόμους, συμπεριλαμβανομένων 
ενδεικτικά των ακόλουθων:

•   Ώρες οδήγησης και περίοδοι ανάπαυσης
•  Ωράριο εργασίας
•  Χρήση ταχογράφου και GPS
•  Χορήγηση αδειών οδήγησης
•  Πολιτική για το αλκοόλ και τα ναρκωτικά
•  Βάρος και διαστάσεις φορτηγού
•  Ασφαλής φόρτωση/ εκφόρτωση υλικών
•  Φόρτωση και δέσιμο όπου απαιτείται
•  Η άδεια μεταφορέων αποβλήτων διατηρείται 
όπου απαιτείται

Ενότητα IV: Υπηρεσίες μεταφορών
Αυτή η ενότητα περιγράφει τις απαιτήσεις μεταφορών της DS 
Smith για όλες τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για την 
παράδοση υλικών της DS Smith. Οι προμηθευτές οφείλουν να 
διασφαλίζουν ότι:
1. Εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας
Οι προμηθευτές διαθέτουν ένα σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας, όπου απαιτείται, για να διασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες που παρέχονται στην DS Smith πληρούν τις 
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις. Το σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας των προμηθευτών 
επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση της απόδοσης 
αποτελεσματικά και αποδοτικά. Το προτιμώμενο 
επίπεδο ποιότητας είναι μια πιστοποίηση κατά το 
πρότυπο ISO 9001.

2. Οι δραστηριότητες μεταφοράς 
συμμορφώνονται με τους νόμους και 
τους κανονισμούς
Οι προμηθευτές χρησιμοποιούν κατάλληλους τρόπους 
μεταφοράς, όπως απαιτείται από την DS Smith. Οι 
προμηθευτές διασφαλίζουν τη χρήση αποτελεσματικών, 
ασφαλών, προστατευμένων και φιλικών προς το 
περιβάλλον τρόπων μεταφοράς για την παράδοση 
υλικών ή προϊόντων σε πελάτες της DS Smith
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3. Διασφαλίζονται τα συστήματα 
υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων
Οι προμηθευτές πρέπει να διαθέτουν συστήματα 
διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας για να 
διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζομένων. Τα συστήματα υγείας και ασφάλειας 
στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων. Η διαχείριση της υγείας 
και της ασφάλειας των προμηθευτών συμμορφώνεται με 
το πρότυπο OHSAS18001. Το προτιμώμενο επίπεδο 
υγείας και ασφάλειας είναι το OHSAS18001. 

4. Συμβολή σε ένα βιώσιμο 
περιβάλλον
Οι προμηθευτές διεξάγουν τις επιχειρήσεις με υπεύθυνο 
τρόπο χρησιμοποιώντας τρόπους μεταφοράς που 
συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών. Οι 
προμηθευτές πρέπει να διαθέτουν συστήματα για να 
καταγράφουν και να παρακολουθούν τις επιπτώσεις 
τους στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα των 
δραστηριοτήτων τους μεταφοράς. Οι προμηθευτές 
πρέπει να εφαρμόζουν μέτρα ή σχέδια για τη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους. Το 
προτιμώμενο επίπεδο περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι 
η πιστοποίηση ISO 14001.
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Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ενός 
προμηθευτή περιλαμβάνει ενδεικτικά:
• Εγχειρίδιο συστημάτων ποιότητας, πολιτική και στόχοι
• Διαδικασίες ελέγχου εγγράφων και αρχείων
• Περιοδική αναθεώρηση της διαχείρισης ποιότητας
• Ικανοποίηση των προδιαγραφών προϊόντων/ υλικών
• Έλεγχος των αγορών για να διασφαλιστεί ότι τα 
εξαρτήματα και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται 
στην παραγωγή συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
DS Smith.
• Αναγνώριση και ανιχνευσιμότητα προϊόντων/ αγαθών
• Διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου
• Αξιοποίηση αποτελεσματικού και κατάλληλου τρόπου 
μεταφοράς για παράδοση
• Έλεγχος μη συμμόρφωσης υλικών/ προϊόντων

1. Εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να διαθέτουν ένα σύστημα 
ποιότητας, όπου απαιτείται, για να διασφαλίζουν ότι η DS 
Smith λαμβάνει υλικά που συμμορφώνονται με τις 
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις. Οι προμηθευτές μας 
υιοθετούν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που 
συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του ισχύοντος 
προτύπου ISO 9001 ή ισοδύναμου συστήματος που οδηγεί 
στη συνεχή βελτίωση όπου απαιτείται. Το προτιμώμενο 
επίπεδο ποιότητας είναι μια πιστοποίηση ISO 9001.

2. Βιώσιμη περιβαλλοντική διαχείριση
Στην DS Smith, αναγνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας 
και δεσμευόμαστε για την υπεύθυνη διαχείριση των 
δασών. Οι προμηθευτές συνδράμουν την DS Smith 
στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω βιώσιμης 
πρακτικής διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Οι προμηθευτές διασφαλίζουν την προστασία και τη 
διατήρηση των δασικών οικοσυστημάτων, τη 
διατήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας και του 
εδάφους, των υδάτινων πόρων, τη διαφύλαξη 
δασικών περιοχών σημαντικής πολιτιστικής σημασίας 
και την εξασφάλιση βιώσιμου εφοδιασμού με 
λιγότερες εκπομπές.

Οι προμηθευτές δημιουργούν ένα Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS) για την 
παρακολούθηση των επιπτώσεών τους στο 
περιβάλλον κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών 
τους δραστηριοτήτων. Το EMS των προμηθευτών 
τους επιτρέπει να παρακολουθούν και να 
διαχειρίζονται τις άμεσες ή έμμεσες εκπομπές, τα 
απόβλητα και τη χρήση πόρων. Το EMS των 
προμηθευτών περιλαμβάνει ενδεικτικά έναν στόχο για 
συνεχείς βελτιώσεις για την περιβαλλοντική τους 
απόδοση. Το προτιμώμενο επίπεδο περιβαλλοντικής 
διαχείρισης είναι το πρότυπο ISO 14001.
 

Ενότητα V:  Προμήθεια χαρτιού
Αυτή η ενότητα απαιτήσεων και προτύπων απευθύνεται σε 
προμηθευτές χαρτιού ή/και χαρτοπολτού στην DS Smith. 
Οι προμηθευτές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι:
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Κατά τη μεταφορά του ξύλου, είτε σε κορμούς είτε 
σε ροκανίδια, οι προμηθευτές διασφαλίζουν την 
καθιέρωση μέτρων για την ενθάρρυνση της 
ασφάλειας της κυκλοφορίας.

5. Συμμόρφωση με τους νόμους και 
τους κανονισμούς

Οι προμηθευτές οφείλουν να 
συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες 
κανονισμούς περιβάλλοντος, υγείας και 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων 
ενδεικτικά:

• Κώδικες πρακτικής δασοπονίας
• Κανονισμοί που διέπουν τη νόμιμη αγορά 

ξύλου
• Εκτίμηση κινδύνου και επικινδυνότητας

Όταν ζητηθεί από 
την DS Smith, οι 
προμηθευτές 
οφείλουν να 
παρέχουν 
πληροφορίες 
σχετικά με τις 
βιώσιμες 
δραστηριότητές 
τους

3. Δεοντολογική πρακτική προμήθειας
Οι προμηθευτές δεν θα περιλαμβάνουν παράνομες 
πρώτες ύλες ξύλου σε χαρτί ή χαρτοπολτό που 
παραδίδεται στη DS Smith και θα διασφαλίζουν ότι οι 
πρώτες ύλες ξύλου προέρχονται από πιστοποιημένες 
βιώσιμες πηγές. Οι προμηθευτές θα εργάζονται υπό 
αυστηρούς όρους για να περιορίσουν τη συμπερίληψη 
επικίνδυνων ουσιών ή/και υλικών στην επεξεργασία και 
το περιεχόμενο χαρτιού ή/και χαρτοπολτού.

Όλοι οι προμηθευτές ινών, χαρτοπολτού και χαρτιού θα 
παρέχουν ακριβή δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των κανονισμών ξυλείας της ΕΕ, όπως είναι απαραίτητο 
και όπως απαιτείται από την DS Smith.

4. Υγεία της κοινότητας
Οι προμηθευτές θα διασφαλίζουν τη βιώσιμη υγεία της 
κοινότητας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τους. Οι 
προμηθευτές καθιερώνουν μέτρα για την πρόληψη 
ατυχημάτων κατά την αποθήκευση και μεταφορά 
χημικών ουσιών.

Κατά τη μεταφορά του ξύλου, είτε σε κορμούς είτε σε ροκανίδια, οι 
προμηθευτές διασφαλίζουν την καθιέρωση μέτρων για την 
ενθάρρυνση της ασφάλειας της κυκλοφορίας.
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Παράρτημα A2  Νομοθεσία και συντομογραφίες
Νομοθεσία και πρότυπα (αυτή η λίστα δεν είναι διεξοδική)

2023/2006/ΕΚ: Κανονισμός για την ορθή παρασκευαστική πρακτική
Συστάσεις BfR για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
Οδηγίες BfR για την αξιολόγηση των προϊόντων προσωπικής υγιεινής
Η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Ανθεκτικούς Οργανικούς Ρύπους 
(POP),http://chm.pops.
int/default.aspx
Η λίστα χημικών ουσιών OSPAR για δράση προτεραιότητας 
www.ospar.org 
1272/2008/ΕΚ: Κανονισμός σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση και 
συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (CLP)

ΗΠΑ:
Νόμος για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων των ΗΠΑ 
http://www.cpsc.gov/businfo/cpsa.html 
FDA 21 CFR: Διαχείριση τροφίμων και φαρμάκων, Κώδικας 
Ομοσπονδιακών Κανονισμών, τίτλος 21 http://
www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm 
Πρόταση 65 της Καλιφόρνια - Νόμος περί ασφαλούς πόσιμου νερού 
και Νόμος περί τοξικής εφαρμογής http://oehha.ca.gov/prop65/
background/p65plain.html

ISO:
Συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 - Απαιτήσεις
ISO 14001 Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης - Απαιτήσεις
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm
ISO 50001: Διαχείριση ενέργειας

Ευρώπη:
88/378/ΕΟΚ: Οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών
1223/2009/ΕΚ: Κανονισμός για τα καλλυντικά προϊόντα (σε 
αντικατάσταση του 76/768/ΕΟΚ από τον Ιούλιο του 2013)
1907/2006/ΕΚ: Κανονισμός σχετικά με την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την έγκριση και τον περιορισμό των χημικών ουσιών 
(REACH) http://echa.europa.eu/ 
1935/2004/ΕΚ: Κανονισμός για υλικά και αντικείμενα που 
προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα
2001/95/ΕΚ: Οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 
1994/62/ΕΟΚ: Οδηγία για τη συσκευασία και τα απορρίμματα 
συσκευασίας 
2002/95/ΕΚ: Οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS) 
2002/96/ΕΚ: Οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (WEEE) 
2006/66/ΕΚ: Οδηγία για μπαταρίες και συσσωρευτές και απόβλητα 
μπαταριών και συσσωρευτών
E2008/1/ΕΚ: Οδηγία για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης 
2009/48/ΕΚ: Οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών (σε 
αντικατάσταση της 88/378/ΕΟΚ από τον Ιούλιο του 2011)
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Συντομογραφίες

ΟΟΣΑ 
BfR 
CAS 
EMS 
EΕ 
ΔΟΕ 
GHG 
ISO 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Bundesinstitut for Risikobevertung (Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνων, Γερμανία)
Υπηρεσία Chemical Abstracts Service
Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
Αέρια θερμοκηπίου
Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
Καταχώριση, Αξιολόγηση, Έγκριση και Περιορισμός Χημικών ουσιών
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
Παραγγελία θεραπευτικών προϊόντων
Συνολικός οργανικός άνθρακας
Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (ΗΠΑ)
Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής
Πρωτοβουλία Δεοντολογικής Εμπορίας
Ηνωμένα Έθνη

REACH 
SDS 
TGO 
TOC 
TDS 
ΗΠΑ 
ETI 
ΗΕ 
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