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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

Υποστηρίζουμε και προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όπου 
μπορούμε. Ως υπεύθυνη εταιρεία με δραστηριότητα σε περίπου 100 
χώρες και επικράτειες, πιστεύουμε ότι οι ηθικές αρχές και η καλή 
επιχειρηματική πρακτική πάνε μαζί. Έτσι, έχουμε δεσμευτεί να 
συμμορφωνόμαστε με τους νόμους και κανονισμούς των χωρών και των 
δικαιοδοσιών στις οποίες λειτουργούμε. 

  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

Για να αποδείξουμε τη δέσμευσή μας στον τομέα αυτό: 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 υποστηρίζουμε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
κυρίως των εργαζομένων μας, των συνεργατών μας και των 
κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε 

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 σεβόμαστε το δικαίωμα των εργαζομένων μας στο συνεταιρίζεσθαι, 
σύμφωνα με το νόμο 

 provide a safe and healthy working environment  παρέχουμε ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 δεν υποστηρίζουμε την αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία ούτε 
την εκμετάλλευση παιδιών 

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

 υποστηρίζουμε την κατάργηση των εργασιακών διακρίσεων και 
προάγουμε την ποικιλότητα στον εργασιακό χώρο 

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

 παρέχουμε στους εργαζομένους μας αμοιβές και εργαλεία 
ανάπτυξης της σταδιοδρομίας τους, ενώ παράλληλα μεριμνούμε 
για την ευεξία τους 

 promote fair competition and do not support corruption  προωθούμε την ευγενή άμιλλα και δεν ανεχόμαστε τη διαφθορά 

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

 διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας με ειλικρίνεια και ακεραιότητα, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους 

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

 αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε εταιρικές διαδικασίες που 
εξασφαλίζουν τη συμμόρφωσή μας με την πολιτική αυτή. 


