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ΚΩΔΙΚΟΣ SMETA 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ π.χ. NESTLE, UNILEVER, COLGATE PALMOLIVE 

Η ανταλλαγή δεδοµένων ηθικής δεοντολογίας των προµηθευτών (Sedex) είναι ένας µη κερδοσκοπικός, 

οργανισµός µε µέλη επιχειρήσεις, που δεσµεύονται για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους στην ηθική 

δεοντολογία µέσα στο πλαίσιο των αλυσίδων εφοδιασµού τους. Το Sedex ιδρύθηκε το 2001 από µια οµάδα  

βρετανών εµπόρων λιανικής πώλησης, προκειµένου να οδηγούν σε σύγκλιση των κοινωνικών προτύπων 

ελέγχου και πρακτικών παρακολούθησης. Οι στόχοι του Sedex είναι να περιοριστεί η επιβάρυνση για τον 

έλεγχο των προµηθευτών µε την ανταλλαγή εκθέσεων και να επιφέρουν βελτιώσεις στους κανόνες εργασίας 

της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Το SMETA (Sedex Members Ethical Trading Audit – Επιθεώρηση ηθικής δεοντολογίας µελών SEDEX) έχει 

αναπτυχθεί από την Συνεργαζόµενη Ελεγκτική Οµάδα Sedex (Σ.Ε.Ο.Σ.), µέσω διαβουλεύσεων µε πολλούς 

ενδιαφεροµένους, και παρέχει ένα καλύτερο πλαίσιο αναφοράς για τον πρακτικό κοινωνικό έλεγχο και την 

υποβολή εκθέσεων. Αντλεί από τις πρακτικές που ορίζονται από τα µέλη του Sedex και από το Παγκόσµιο 

Κοινωνικό Πρόγραµµα Συµµόρφωσης (GSCP - www.gscpnet.com). 

 
SMETA ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  

Οι οδηγίες βέλτιστης πρακτικής του SMETA (SMETA BPG) περιγράφει τα βασικά βήµατα για το σχεδιασµό, 

την εκτέλεση και την τεκµηρίωση ενός «ελέγχου SMETA" βασιζόµενους στις ακόλουθες τέσσερεις ενότητες 

ελέγχου: 

Α 2 SMETA - έλεγχος 2 ενοτήτων που περιλαµβάνει: 

 Πρότυπα εργασίας. 

 Υγεία & Ασφάλεια  

 Πρόσθετα στοιχεία για δικαίωµα στη εργασία, τυχόν Υπεργολαβία, κατ’ οίκον εργασία και περιβάλλον 

(συνεπτυγµένος έλεγχος). 

 

Α 4-SMETA - έλεγχος 4 ενοτήτων που περιλαµβάνει: 

 Περιβάλλον (εκτεταµένος έλεγχος) - αυτό αντικαθιστά την συνεπτυγµένη έκδοση για το περιβάλλον ως 

ανωτέρω. 

 Οι επιχειρηµατικές πρακτικές  

Η SMETA BPG (παρόν έγγραφο) έχει παραχθεί για να δώσει µια ενιαία, παγκόσµια διαδικασία ελέγχου, 

προκειµένου τα µέλη του Sedex  να µπορούν να µοιραστούν µε αυτοπεποίθηση και µε πλήρη διαφάνεια τα 

σχετικά µε τα χρησιµοποιούµενα πρότυπα και πρωτόκολλα. Πολλοί τύποι κοινωνικού ελέγχου 

πραγµατοποιούνται όπως BSCI, το WRAP, SA 8000, ΙCTI και γενικά όλα τα είδη των  κοινωνικών ελέγχων 

µπορούν να ενσωµατωθούν στο Sedex. Είναι στην ευχέρεια του κάθε µέλος του, να αποφασίσει τι είδους 
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έλεγχος είναι αποδεκτός, όµως το Sedex ελπίζει ότι µε την παροχή του SMETA BPG δηµοσίως, οι εταιρείες 

όλο και περισσότερο θα συγκλίνουν σε ένα διεθνές πρωτόκολλο ελέγχου.  

Το Α2 SMETA έχει αναπτυχθεί για τον έλεγχο βάσει του κώδικα της Πρωτοβουλίας ∆εοντολογικού Εµπορίου 

(ΕΠ∆), συνεργατικά µε τα συµπληρωµατικά στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω. Οι κατευθυντήριες γραµµές 

µπορούν να υιοθετηθούν και να προσαρµοστούν για να διενεργούνται έλεγχοι κατά την σειρά άλλων 

προτύπων µε ορισµένες προϋποθέσεις. Το SMETA BPG υποβάλλεται σε ετήσια επανεξέταση ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στον κοινωνικό έλεγχο. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει 

παρατηρήσεις των ενδιαφεροµένων µερών. Η τελευταία έκδοση θα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του Sedex.  

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ SMETA Α2 & Α4 

Ένας έλεγχος SMETA Α2, αποτελείται από τον έλεγχο των κανόνων Εργασίας, Υγιεινής & Ασφάλειας, και 

αυτές είναι υποχρεωτικές ενότητες για κάθε έλεγχο SMETA. Περιέχει επίσης συµπληρωµατικά στοιχεία του 

δικαιώµατος της εργασίας, τις υπεργολαβίες, την κατ' οίκον εργασία, και µια σύντοµη εκτίµηση για το 

περιβάλλον. Ένας έλεγχος SMETA Α4 περιλαµβάνει όλα τα παραπάνω, συν τα πρόσθετα του Περιβάλλοντος 

(εκτεταµένη αξιολόγηση - αντικαθιστά την συνεπτυγµένη εκτίµηση) και τα όσα σχετίζονται µε τις 

επιχειρηµατικές πρακτικές. Αυτές οι πρόσθετες ενότητες δεν µπορούν να απαιτούνται για όλα τα µέλη Sedex 

και είναι σηµαντικό να υπάρχει ξεκάθαρη και σαφής συζήτηση µεταξύ των παραγωγικών µονάδων και των 

ελεγκτών όταν απαιτούνται αυτές οι επιπλέον ενότητες.  

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ SMETA BPG (Best Practice Guidance) 

Οι οδηγίες βέλτιστης πρακτικής (SMETA BPG) είναι µια συλλογή των καλύτερων κοινωνικών πρακτικών 

ελέγχου για να βοηθήσει τους ελεγκτές προκειµένου να επιτευχθεί η συνοχή που απαιτείται από τους 

κοινωνικούς ελέγχους, και να γίνεται έτσι ο έλεγχος αυτός ευρέως αποδεκτός από τους εµπόρους λιανικής 

πώλησης και τις µεγάλες αλυσίδες. Βοηθά επίσης τις οργανώσεις που τους ανατίθενται να διεξάγουν ελέγχους, 

καθορίζοντάς τους τη µεθοδολογία ελέγχου που απαιτείται. Η SMETA BPG δεν προορίζεται να είναι µια 

αυθύπαρκτη και αποµονωµένη περιγραφή του πώς να διεξάγεται ο έλεγχος. Αντί αυτού, έχει ως στόχο να 

θεσπίσει ένα σύνολο κοινών κριτηρίων για τη πλήρωση των συστηµάτων που διαθέτουν οι  ελεγκτές. Η 

SMETA BPG µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιαδήποτε εταιρεία-ελεγκτή, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων 

που δεν είναι µέλη Sedex. Είναι, επίσης, εφαρµόσιµη από όλα τα µεγέθη και τα είδη των εργασιακών τόπων, 

συµπεριλαµβανοµένων των χώρων παραγωγής, των γεωργικών περιοχών και των παροχών υπηρεσιών. Η 

αναφορά σε "έλεγχο SMETA BPG" θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όταν όλα τα κριτήρια που 

περιγράφονται στο παρόν έγγραφο έχουν χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου. Η 

SMETA BPG δεν πιστοποιεί ελεγκτές ή ελεγκτικά όργανα και βασίζεται σε ελέγχους και πιστοποιήσεις που ήδη 

υπάρχουν. Συνιστάται ότι οι εταιρείες ανάθεσης των ελέγχων θα πρέπει να διαβεβαιώσουν τόσο για τα 

προσόντα και τις ικανότητες των ελεγκτών όσο και για την ικανότητά τους, έτσι ώστε να πληρούν τις 

απαιτήσεις της SMETA BPG. 

 


