ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΗΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της δημόσιας τάξης ανά τον κόσμο και έχουν επηρεάσει
καταφανώς το διεθνές δίκαιο καθώς και τα εθνικά συντάγματα, τις πολιτικές των κρατών και τη δράση μηκυβερνητικών οργανισμών και υπήρξαν ανέκαθεν παράγοντες σταθερότητας και ποιότητας της κάθε κοινωνίας.
Αναγνωρίζουμε ότι ως επιχείρηση φέρουμε την ευθύνη προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και έχουμε την
βούληση θετικής συμβολής.
Οι δραστηριότητες του Ομίλου Εύρηκα βρίσκονται πάντα μέσα στα πλαίσια του σεβασμού και της προστασίας των
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων και των εργασιακών δικαιωμάτων, που
προβλέπονται από ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της χώρας και περιλαμβάνονται στα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.
Αρχές που διέπουν τη λειτουργία μας :
✓ Σεβασμός στη διαφορετικότητα: O Όμιλος Εύρηκα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μορφή άμεσης ή έμμεσης
διάκρισης με βάση το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις θρησκευτικές
ή πολιτικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικά σωματεία, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, την
εθνικότητα, την ηλικία, την κοινωνική προέλευση και θέση, τη σωματική ή διανοητική αναπηρία, ενώ έχει
δεσμευτεί για την πρόληψη των διακρίσεων σε όλους τους τομείς του εργασιακού βίου.
✓ Αντίθεση στην καταναγκαστική εργασία: O Όμιλος Εύρηκα αντιτίθεται σε όλες τις μορφές εκμετάλλευσης
της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής εργασίας, της καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας
και οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης, ψυχικού ή σωματικού καταναγκασμού, τόσο όσον αφορά τους
εργαζομένους της, όσο και τους εργαζομένους των συνεργατών, ενώ καταδικάζει έντονα όλες τις μορφές
εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων.
✓ Συνδικαλιστική ελευθερία: O Όμιλος Εύρηκα αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των υπαλλήλων της να
δημιουργούν ελεύθερα συνδικαλιστικό σωματείο και να κάνουν συλλογικές διαπραγματεύσεις, και
συμμετέχει σε ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο με τους εκπροσώπους.
✓ Ασφάλεια και Υγιεινή στην εργασία: O Όμιλος Εύρηκα προάγει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ατυχημάτων, τραυματισμών και έκθεσης σε κινδύνους εργασίας. Φροντίζει
μεταξύ των άλλων για τον εντοπισμό των κινδύνων και την αποκατάσταση ζητημάτων ασφαλείας. Προσπαθεί
να εξασφαλίσει στους εργαζομένους ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία, παρενόχληση, εκφοβισμό.
Βασίζει τις ενδοεπιχειρησιακές σχέσεις στην εμπιστοσύνη, τον διάλογο και τον αμοιβαίο σεβασμό.
Προστατεύει την ευημερία και την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων της,
προσπαθώντας να διασφαλίσει αξιοπρεπείς μισθούς και δίκαιες ώρες εργασίας.
✓ Τοπικές Κοινότητες: O Όμιλος Εύρηκα είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες
δραστηριοποιείται, στηρίζει τις δραστηριότητές τους, προσφέρει χορηγίες και δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς, υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα και συνδράμει, με αίσθημα οικολογικής συνείδησης στο
έργο φορέων που μεριμνούν για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη
✓ Ιδιωτική ζωή: O Όμιλος Εύρηκα γνωρίζει τη σημασία της εξασφάλισης επαρκών εγγυήσεων για τα
ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία αφορούν οι πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και σέβεται το
δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή όλων των ενδιαφερόμενων , δεσμευόμενη να χρησιμοποιεί με τον σωστό τρόπο
τα δεδομένα και τις πληροφορίες που διαχειρίζεται και επεξεργάζεται.
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