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“ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι

στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα.
Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν
να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.
Άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

”
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ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ BOLTON
Οι αρχές μας
Ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της
Βιωσιμότητας του Ομίλου Bolton. Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός του ατόμου βρίσκονται
στο επίκεντρο της εταιρικής κουλτούρας μας.
Ο Όμιλος Bolton δεσμεύεται να προάγει το σεβασμό των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και να
εξαλείφει την καταπάτησή τους, τόσο εντός της Εταιρείας, όσο και μεταξύ των προμηθευτών
της.
Η Πολιτική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ομίλου Bolton βασίζεται στις θεμελιώδεις
αξίες και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου.
Ο σεβασμός στις αξίες, που εκφράζονται στην Πολιτική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
πρέπει να θεωρείται ως αναπόσπαστο μέρος των καθηκόντων όλων των εργαζομένων και
των προμηθευτών μας.
Οι σχέσεις του Ομίλου Bolton με τα ενδιαφερόμενα μέρη του βασίζονται στη διαφάνεια
και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία εφαρμόζει και υποστηρίζει τα
διεθνώς αναγνωρισμένα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που προβλέπονται στην Οικουμενική
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις συμβάσεις τις οποίες έχει εμπνεύσει,
όπως η Δήλωση της ΔΟΕ για τις Θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία,
οι Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα Δικαιώματα των
Παιδιών και οι Επιχειρηματικές Αρχές που προάγει η UNICEF, το Οικουμενικό Σύμφωνο
και η Save the Children.
Απόδειξη των δεσμεύσεών μας
Ο Όμιλος Bolton παρακολουθεί την εφαρμογή της Πολιτικής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
και του Κώδικα Δεοντολογίας του στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ομίλου, και
προάγει αυτές τις αρχές στους εμπορικούς εταίρους και τους προμηθευτές του.
Προκειμένου να υλοποιήσει αυτές τις αξιολογήσεις και αναλύσεις, ο Όμιλος Bolton
χρησιμοποιεί διεθνώς εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες, όπως οι Κατευθυντήριες Γραμμές
του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, οι Οδηγίες ISO 26000 και άλλα σχετικά
έγγραφα.
Όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται στο στάδιο της αξιολόγησης αποτελούν κίνητρο
για τον Όμιλο και τους εμπορικούς εταίρους του, για να επαναπροσδιορίσει τις πολιτικές,
τις ενέργειες και τις συμπεριφορές που επιτρέπουν τον πλήρη σεβασμό στα Ανθρώπινα
Δικαιώματα στα πλαίσια της εργασίας τους.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την πολιτική εντός του Ομίλου ή μεταξύ των
προμηθευτών του, θα γίνει ανάλυση των αιτιών και θα καταρτιστεί σχέδιο για την επίτευξη
της συμμόρφωσης.
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Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών διαπραγματεύσεων
Σεβόμαστε το δικαίωμα των εργαζομένων μας να εκπροσωπούνται κατάλληλα και
να συγκροτούν ή/και να συμμετέχουν ελεύθερα σε οργανώσεις εργαζομένων ή
Εργατικά Σωματεία χωρίς αντίποινα, εκφοβισμό ή παρενόχληση. Δεσμευόμαστε να
αναπτύξουμε εποικοδομητικό διάλογο με τους ελεύθερα εκλεγμένους αντιπροσώπους
των εργαζομένων, βασίζοντας όλες τις διαπραγματεύσεις στον αμοιβαίο σεβασμό και
την καλή πίστη.

Συνθήκες εργασίας και αμοιβής
Προσφέρουμε αμοιβές σύμφωνα με τις διατάξεις της τοπικής νομοθεσίας και με τα
πρότυπα του κλάδου. Εργαζόμαστε σε πλήρη συμμόρφωση με τους υφιστάμενους
νόμους για τους μισθούς και τα ημερομίσθια, τα επιδόματα, τις ώρες εργασίας και τις
υπερωρίες.
Ο τρόπος με τον οποίο καθορίζουμε τις αμοιβές βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια.
Δεσμευόμαστε να τηρούμε τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας που προβλέπονται από την
τοπική νομοθεσία και να μην υπερβαίνουμε όσα ορίζονται για το θέμα αυτό από τις
Συμβάσεις της ΔΟΕ. Μεριμνούμε ώστε οι υπερωρίες να αμείβονται επαρκώς.
Δεσμευόμαστε να παρέχουμε επαρκείς περιόδους ανάπαυσης στους εργαζομένους μας,
δίνοντάς τους το δικαίωμα να έχουν τουλάχιστον μία ελεύθερη ημέρα την εβδομάδα.

Παιδική εργασία και καταναγκαστική εργασία
Δεν στηριζόμαστε στην παιδική εργασία, όπως αυτή ορίζεται από τις Συμβάσεις
αναφοράς της ΔΟΕ. Ο Όμιλος δεν απασχολεί παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών και
δεν πρόκειται να προσλάβει παιδιά κάτω από το τοπικό όριο ηλικίας για απασχόληση.
Επιπλέον, δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε κατάλληλη θέση για τους εργαζόμενους
ηλικίας κάτω των 18 ετών, όπως καθορίζεται στις σχετικές Συμβάσεις της ΔΟΕ.
Απορρίπτουμε κάθε μορφή καταναγκαστικής εργασίας, όπως ορίζεται από τις Συμβάσεις
και τις Συστάσεις αναφοράς της ΔΟΕ.
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Προστασία της υγείας και της ασφάλειας
Παρέχουμε έναν υγιή και ασφαλή εργασιακό χώρο για όλο το προσωπικό μας, σύμφωνα
με τους ισχύοντες νόμους για την υγεία και την ασφάλεια. Δεσμευόμαστε να διατηρούμε
τους εργασιακούς χώρους παραγωγικούς και ασφαλείς, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο
ατυχήματος ή τραυματισμού. Δεσμευόμαστε, επίσης, να εξασφαλίζουμε τη συμμετοχή
του προσωπικού μας στη διαρκή βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στους
εργασιακούς χώρους μας, σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους.
Εγγυόμαστε στους εργαζομένους μας το δικαίωμα πρόσβασης στην πρόληψη σε
θέματα υγείας και να απολαμβάνουν ιατρική περίθαλψη σύμφωνα, με τους όρους που
προβλέπονται από τους τοπικούς νόμους και τις πρακτικές.

Σεβασμός στο άτομο και τη διαφορετικότητα
Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα και το δικαίωμα στις ίσες ευκαιρίες. Δεν δείχνουμε
ανοχή σε καμία μορφή διάκρισης για λόγους φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας,
θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων, γενετήσιου προσανατολισμού ή
κοινωνικής τάξης και ενθαρρύνουμε την προαγωγή της δεοντολογικής συμπεριφοράς
στον εργασιακό χώρο.
Ομοίως, δεσμευόμαστε να αποτρέπουμε οποιαδήποτε μορφή σωματικής, λεκτικής,
σεξουαλικής ή ψυχολογικής παρενόχλησης ή βίας, καθώς επίσης απειλές και
εκφοβισμό στην εργασία.

Δικαιώματα των τοπικών πληθυσμών
Ασκούμε τις δραστηριότητές μας με σεβασμό στα δικαιώματα των τοπικών κοινοτήτων
που ζουν στις περιοχές, στις οποίες ο Όμιλος διαθέτει εγκαταστάσεις και δίνουμε
προσοχή στις πιο ευάλωτες τοπικές κοινότητες.

Αναφορά παραβάσεων
Σχετικά με την Πολιτική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κατάλληλα εργαλεία αναφοράς
έχουν αναπτυχθεί και γνωστοποιηθεί σε όλους τους εργαζομένους και τους εμπορικούς
εταίρους.
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