
 

 

Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Κοινωνικών Αρχών ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 

Η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, εφαρμόζει πρακτικές που εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο 

Εταιρικής Διακυβέρνησης, υιοθετεί πρότυπα επαγγελματικής λειτουργίας και 

συμπεριφοράς,  δημιουργεί επιχειρηματική αξία και καθοδηγείται από επιχειρησιακή ηθική, 

στοιχεία που συμβάλουν στην θεμελίωση της εμπιστοσύνης των μετόχων της καθώς και του 

συνόλου των ενδιαφερομένων μερών. 

Η εταιρεία, σε ολόκληρο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, πορεύεται με 

πρότυπα ακεραιότητας και σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

Στο πλαίσιο αυτό συμμορφώνεται με διεθνώς αναγνωρισμένους κανονισμούς, οδηγίες, 

πρότυπα, και συγκεκριμένα: 

1. Την Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών 

2. Το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών  

3. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(Ο.Ο.Σ.Α.)  

 

Η εταιρεία υιοθετώντας τον «Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών»: 

- Αναγνωρίζει και υπερασπίζεται την κοινωνική, πολιτισμική, πολιτική διαφορετικότητα 

των εθνών και των κοινωνιών  

- Προστατεύει τη διαφορετικότητα σχετικά με την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, τις 

πολιτικές πεποιθήσεις, το φύλο, την ηλικία,  την αναπηρία, το οικονομικό επίπεδο, τη 

σωματική και πνευματική ικανότητα, το γενετήσιο προσανατολισμό 

- Απαγορεύει ρητά κάθε μορφή καταναγκαστικής εργασίας, διακίνησης ανθρώπων, 

παιδικής εργασίας και οποιαδήποτε μορφή σύγχρονης δουλείας  

- Εφαρμόζει την πολιτική των ίσων ευκαιριών σε όλο το προσωπικό της ανεξάρτητα από 

φύλο, ηλικία, φυλή ή εθνικότητα 

- Δεν ανέχεται την οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης (σωματικής  & ψυχικής), ή 

σεξουαλική παρενόχληση καθώς και κάθε μορφή παρενόχλησης ή εκφοβισμού 

- Διατηρεί και ενισχύει κλίμα εργασιακής ειρήνης και διαρκώς βελτιώνει και αναβαθμίζει 

τις συνθήκες εργασίας  



- Εξασφαλίζει τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης γνώσεων και 

δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό επενδύοντας εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες 

συνθήκες εκπλήρωσης των επαγγελματικών τους φιλοδοξιών και επενδύοντας στη 

γνώση και τη δια βίου μάθηση. 

- Προτάσσει ως υπέρτατο αγαθό  την υγεία των εργαζομένων και φροντίζει για τη 

διαμόρφωση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας 

- Συνεχίζει την εφαρμογή πολιτικής με σεβασμό για το περιβάλλον, ενσωματώνοντας τις 

αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και προωθώντας τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της, 

ελαχιστοποιώντας την αρνητική επίδραση σε όλες τις επιχειρηματικές της 

δραστηριότητες 

- Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την μείωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων των 

προϊόντων της 

- Παρακολουθεί συστηματικά τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, την επίτευξη των 

περιβαλλοντικών στόχων και προχωράει σε περιβαλλοντικές επενδύσεις για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής 

 

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. θα ελέγχει την τήρηση του Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & 

Κοινωνικών Αρχών και θα ενισχύει τη διαδικασία καταγγελιών ως προς την παραβίασή του. 

Η τήρηση του Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Κοινωνικών Αρχών αποτελεί ευθύνη της 

Διοίκησης και των εργαζομένων της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  

Ο Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Κοινωνικών Αρχών αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ www.iktinos.gr  

Για  παροχή διευκρινήσεων, για  ερωτήματα σχετικά µε τη συµµόρφωση με τον Κώδικα 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Κοινωνικών Αρχών και σε περίπτωση διευκρινήσεων, 

αμφιβολιών  ή καταγγελίας µπορείτε να επικοινωνείτε  με  Διεύθυνση Ανθρώπινου 

Δυναμικού στο hr@iktinos.gr  

http://www.iktinos.gr/

