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Πολιτική Ανθρωπίνων
ΑΣ ΞΑΝΘΗΣ «Η ΕΝΩΣΗ»

Ο σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα

πολιτικής και της συνεταιριστικής

επιχειρηµατική δράση µας µπορεί

φέρουµε την ευθύνη τήρησης των ανθρώπινων δικαιωµάτων και την υποχρέωση να συµβάλλουµε θετικά 

στην προάσπισή τους. Πιστεύουµε 

ακεραιότητα, σεβασµό και ευρύτητα

ικανοποίησης των εργαζοµένων µας.

Ο ΑΣ ΞΑΝΘΗΣ δεσµεύεται για την προάσπιση των αρχών αυτής της Πολιτικής

σφαίρας επιρροής µας και τις εφαρµόζει στις εγκαταστάσεις που αυτός διαχειρίζεται. 

Οι Κατευθυντήριες Αρχές ισχύουν 

είναι ευθυγραµµισµένες µε τις προσδοκίες και δεσµεύσεις αυτής της Πολιτικής. 

διαµορφώνει τη βάση για την ενσωµάτωση

δικαιώµατα σε όλες τις δραστηριότητές

Ο ΑΣ ΞΑΝΘΗΣ «Η ΕΝΩΣΗ» συµµορφώνεται

εργασίας και τις συµβάσεις, τους

δεσµεύεται να τηρεί  τις αρχές που

τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, η ∆ιακήρυξη 
Θεµελιώδεις Αρχές και τα ∆ικαιώµατα στην Εργασία, το Παγκόσµιο Σύµφωνο του ΟΗΕ, 
και οι Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωµένων Εθνών στην εργασία
ΕΝΩΣΗ» δεσµεύεται να εφαρµόζει

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (Voluntary
απαιτούµε από τους συνεργάτες 

τις ίδιες επιχειρηµατικές αρχές µε τις δικές µας.

Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων

παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή δυσµενών επιπτώσεων στις οποίες εµπλεκόµαστε λόγω 

των δραστηριοτήτων µας και τη λήψη µέτρων µε σκοπό την αντιµετώπιση τους. ∆ιαχειριζόµαστε 

τους εν λόγω κινδύνους µε τη δέουσα µέριµνά στις πολιτικές και τα εσωτερικά συστήµατά µας µε

στόχο τη βελτίωση των συνθηκών

Αναγνωρίζουµε τη σηµασία του διαλόγου µε τους εργαζόµενους, τους εργάτες και τ

φορείς  που ενδεχοµένως επηρεάζονται από την επιχειρηµατική µας δραστηριότητα. Λαµβάνουµε

αποφάσεις που προωθούν τις ίσες

δεσµευόµαστε για τη δηµιουργία οικονοµικών ευκαιριών και την προαγωγή ενός κλίµατος καλής 

θέλησης στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιούµαστε,

Αναλαµβάνουµε την ευθύνη να

σχετίζονται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα

συνεχίσουµε να αναζητάµε τρόπους

επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώµατα και δεσµευόµαστε για την παροχή αποτελεσµατικής 

αποκατάστασης, κάθε φορά που οι επιπτώσεις γίνονται αντιληπτές .

Θα παρακολουθούµε και θα ανακοινώνουµε δηµοσίως αναφορές σχετικά µε την πρόοδο σε ετήσια 
βάση. 

Η παρούσα ∆ήλωση Πολιτικής περί Ανθρώ

µας και οριοθετεί µε σαφήνεια το περιεχόµενο των

της εφαρµόζονται σε ολόκληρο το φάσµα των λειτουργιών και της αλυσίδας αξιών 

Συνεταιρισµού µας. 
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Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
ΑΣ ΞΑΝΘΗΣ «Η ΕΝΩΣΗ» 

δικαιώµατα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της επιχειρηµατικής 

κής κουλτούρας του ΑΣ ΞΑΝΘΗΣ «Η ΕΝΩΣΗ».

µπορεί να επηρεάζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα και αναγνωρίζουµε ότι 

φέρουµε την ευθύνη τήρησης των ανθρώπινων δικαιωµάτων και την υποχρέωση να συµβάλλουµε θετικά 

στην προάσπισή τους. Πιστεύουµε  ότι ένα εργασιακό περιβάλλον που 

ευρύτητα πνεύµατος είναι ζωτικής σηµασίας για

µας. 

Ο ΑΣ ΞΑΝΘΗΣ δεσµεύεται για την προάσπιση των αρχών αυτής της Πολιτικής

και τις εφαρµόζει στις εγκαταστάσεις που αυτός διαχειρίζεται. 

Οι Κατευθυντήριες Αρχές ισχύουν τόσο για τους προµηθευτές όσο και για τους συνεργάτες 

είναι ευθυγραµµισµένες µε τις προσδοκίες και δεσµεύσεις αυτής της Πολιτικής. 

ενσωµάτωση της ευθύνης σε ό,τι αφορά το σεβασµό

δραστηριότητές µας. 

συµµορφώνεται µε το εθνικό εργατικό δίκαιο, τους

τους κανονισµούς για την υγεία, ασφάλεια 

που ορίζει η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ηνωµένων
∆ικαιώµατα, η ∆ιακήρυξη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις 

Θεµελιώδεις Αρχές και τα ∆ικαιώµατα στην Εργασία, το Παγκόσµιο Σύµφωνο του ΟΗΕ, 
και οι Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωµένων Εθνών στην εργασία. 

εφαρµόζει τις Εθελοντικές Αρχές για την 
(Voluntary Principles on Security and Human

 µας να προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και να εφαρµόζουν 

τις ίδιες επιχειρηµατικές αρχές µε τις δικές µας. 

δικαιωµάτων προϋποθέτει τον εντοπισµό και 

δικαιωµάτων ή δυσµενών επιπτώσεων στις οποίες εµπλεκόµαστε λόγω 

η λήψη µέτρων µε σκοπό την αντιµετώπιση τους. ∆ιαχειριζόµαστε 

τους εν λόγω κινδύνους µε τη δέουσα µέριµνά στις πολιτικές και τα εσωτερικά συστήµατά µας µε

συνθηκών για τους ανθρώπους που επηρεάζουµε. 

Αναγνωρίζουµε τη σηµασία του διαλόγου µε τους εργαζόµενους, τους εργάτες και τ

ενδεχοµένως επηρεάζονται από την επιχειρηµατική µας δραστηριότητα. Λαµβάνουµε

ίσες ευκαιρίες και τη διαφορετικότητα των εργαζοµένων µας και 

δεσµευόµαστε για τη δηµιουργία οικονοµικών ευκαιριών και την προαγωγή ενός κλίµατος καλής 

θέλησης στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιούµαστε, 

να ευαισθητοποιούµε τους εργαζόµενους µας

δικαιώµατα και να τους ενθαρρύνουµε να τα

τρόπους για να προλαµβάνουµε ή να µετριάζουµε

δικαιώµατα και δεσµευόµαστε για την παροχή αποτελεσµατικής 

αποκατάστασης, κάθε φορά που οι επιπτώσεις γίνονται αντιληπτές . 

Θα παρακολουθούµε και θα ανακοινώνουµε δηµοσίως αναφορές σχετικά µε την πρόοδο σε ετήσια 

Η παρούσα ∆ήλωση Πολιτικής περί Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων παγιώνει τις υφιστάµενες δεσµεύσεις 

οριοθετεί µε σαφήνεια το περιεχόµενο των διεργασιών και των διαδικασ

της εφαρµόζονται σε ολόκληρο το φάσµα των λειτουργιών και της αλυσίδας αξιών 
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της επιχειρηµατικής 

ΑΣ ΞΑΝΘΗΣ «Η ΕΝΩΣΗ». Κατανοούµε πώς η 

και αναγνωρίζουµε ότι 

φέρουµε την ευθύνη τήρησης των ανθρώπινων δικαιωµάτων και την υποχρέωση να συµβάλλουµε θετικά 

 χαρακτηρίζεται από 

για τη διατήρηση της 

Ο ΑΣ ΞΑΝΘΗΣ δεσµεύεται για την προάσπιση των αρχών αυτής της Πολιτικής στο πλαίσιο της 

και τις εφαρµόζει στις εγκαταστάσεις που αυτός διαχειρίζεται.  

όσο και για τους συνεργάτες µας και 

είναι ευθυγραµµισµένες µε τις προσδοκίες και δεσµεύσεις αυτής της Πολιτικής. Η πολιτική αυτή 

σεβασµό στα ανθρώπινα 

τους διεθνείς κώδικες 

 και προστασία, ενώ 

Ηνωµένων Εθνών για 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις 

Θεµελιώδεις Αρχές και τα ∆ικαιώµατα στην Εργασία, το Παγκόσµιο Σύµφωνο του ΟΗΕ, 
 Ο ΑΣ ΞΑΝΘΗΣ «Η 

 Ασφάλεια και τα 
Human Rights). Επίσης, 

τα ανθρώπινα δικαιώµατα και να εφαρµόζουν 

και ταυτοποίηση τυχόν 

δικαιωµάτων ή δυσµενών επιπτώσεων στις οποίες εµπλεκόµαστε λόγω 

η λήψη µέτρων µε σκοπό την αντιµετώπιση τους. ∆ιαχειριζόµαστε 

τους εν λόγω κινδύνους µε τη δέουσα µέριµνά στις πολιτικές και τα εσωτερικά συστήµατά µας µε 

Αναγνωρίζουµε τη σηµασία του διαλόγου µε τους εργαζόµενους, τους εργάτες και τους τοπικούς 

ενδεχοµένως επηρεάζονται από την επιχειρηµατική µας δραστηριότητα. Λαµβάνουµε 

διαφορετικότητα των εργαζοµένων µας και 

δεσµευόµαστε για τη δηµιουργία οικονοµικών ευκαιριών και την προαγωγή ενός κλίµατος καλής 

µας σε θέµατα που 

τα διαφυλάττουν. Θα 

µετριάζουµε τυχόν αρνητικές 

δικαιώµατα και δεσµευόµαστε για την παροχή αποτελεσµατικής 

Θα παρακολουθούµε και θα ανακοινώνουµε δηµοσίως αναφορές σχετικά µε την πρόοδο σε ετήσια 

πινων ∆ικαιωµάτων παγιώνει τις υφιστάµενες δεσµεύσεις 

διαδικασιών µας. Οι αρχές 

της εφαρµόζονται σε ολόκληρο το φάσµα των λειτουργιών και της αλυσίδας αξιών του 


