
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

«Στη NOVA CONSTRUCTIONS SA διακρινόμαστε για την ικανότητά μας να ικανοποιούμε διαρκώς τις 
ανάγκες των Ανθρώπων μας αλλά και των Συνεργατών και των Πελατών μας όπου και όποτε χρειάζεται. 
Το περιβάλλον, οι Εργαζόμενοι και οι Πελάτες μας, βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο των όσων κάνουμε 

και γι’ αυτό το λόγο δεν εφησυχάζουμε και αναζητούμε διαρκώς τρόπους για να υποστηρίζουμε και να 
ενισχύουμε κάθε προσπάθεια που θα μας οδηγήσει στην επιτυχία».   

Ευχαριστώ πολύ! 

 

Πάνος Λειβαδάς 

CEO 



 

 Σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα   

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί θεμελιώδη αξία της NOVA CONSTRUCTIONS SA. 

Σεβόμαστε και προωθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για 
τις επιχειρήσεις αναφορικά με τις σχέσεις με τους υπαλλήλους μας, τους προμηθευτές μας και τους 
πελάτες μας. Στόχος της Πολιτικής που εφαρμόζουμε είναι να συνδράμουμε στην βελτίωση και 
ουσιαστικά στην απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από τις κοινότητες στις οποίες 

δραστηριοποιούμαστε καθημερινά. Αυτή η Πολιτική είναι εναρμονισμένη με τις διεθνείς αρχές και οδηγίες 
που περιλαμβάνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτή η πολιτική 
ισχύει για τη NOVA CONSTRUCTIONS SA και τις εγκαταστάσεις που διαχειριζόμαστε. Αναμένουμε και 
είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί τόσο οι Πελάτες μας όσο και οι Προμηθευτές μας, να τηρούν αυτές τις αρχές 
και είμαστε παράλληλα αρωγοί στο να υιοθετήσουν παρόμοιες πολιτικές στις δικές τους επιχειρήσεις. 
Χρησιμοποιούμε μεθόδους δέουσας επιμέλειας για να εντοπίσουμε και κυρίως αποτρέψουμε διαφόρους 
κινδύνους παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους Ανθρώπους μας τόσο στην εργασία, όσο 
και την κοινωνία. Όπου έχουμε εντοπίσει δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχουν 
προκύψει ή προκύπτουν ή προκαλούνται από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, δεσμευόμαστε να 
παρέχουμε ή να συνεργαστούμε στενά για την δίκαιη αποκατάστασή τους. Η Πολιτική Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων που εφαρμόζουμε εποπτεύεται από τη Διοίκηση της Εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένου 
του Διευθύνοντος Συμβούλου.  

 

 Κοινωνία και Δέσμευση   

Αναγνωρίζουμε ότι είμαστε μέρος διαφόρων κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούμε ως μέλη και 
παράλληλα συνεργαζόμαστε με πολλές κοινότητες σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι πολύ 
σημαντικά, όπως τα δικαιώματα γης, το νερό και την υγεία. Συνεργαζόμαστε επίσης με ευάλωτες 

μειονότητες της κοινωνίας μας με σκοπό να διασφαλίσουμε ότι ακούγονται όλες οι απόψεις μέσω του 
διαλόγου και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις απόψεις όλων στην επιχείρησή μας. Πιστεύουμε ότι τα 
μικρά ζητήματα αντιμετωπίζονται καταλληλότερα εσωτερικά από κατάλληλα εκπαιδευμένους ανθρώπους, 

αλλά όπου κρίνεται σκόπιμο συνεργαζόμαστε με ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας και των ενδιαφερομένων 
εξειδικευμένων φορέων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τους Ανθρώπους μας 
και την επιχείρησή μας. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα της Πολιτικής μας, καθώς επιδιώκουμε 
με κάθε τρόπο να προωθήσουμε τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με όλα τα μέσα που 
διαθέτουμε ακόμα και με διάφορες χορηγίες. 

 

 Πολυμορφία και Ένταξη 

Εκτιμούμε ότι η Πολιτική πολυμορφίας και ένταξης που εφαρμόζουμε έχει ιδιαίτερη αξία και ακόμα 
περισσότερο η εξέλιξη των ατόμων τα οποία εργάζονται στην επιχείρηση. Δεσμευόμαστε για ίσες 
ευκαιρίες και δεν είμαστε καθόλου ανεκτικοί σε διακρίσεις ή και παρενόχληση στο χώρο εργασίας. 

Εργαζόμαστε αδιάλειπτα ώστε οι χώροι εργασίας να είναι απαλλαγμένοι από διακρίσεις ή παρενοχλήσεις 
που προκύπτουν βάσει φύλου, χρώματος, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας, 
ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτοποίησης ή έκφρασης φύλου, πολιτικής γνώμης 
ή άλλου καθεστώτος που προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  



 

Η πρόσληψη, αξιολόγηση και τοποθέτηση, η ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η αποζημίωση και η πρόοδος των 
εργαζομένων στην Εταιρεία μας, προκύπτουν αποκλείστηκα από τα προσόντα, τις επιδόσεις, τις  
δεξιότητες και την εμπειρία που διαθέτουν οι Άνθρωποί μας. Δεν ανεχόμαστε σε καμία περίπτωση 
ασέβεια ή ακατάλληλη συμπεριφορά, αθέμιτη μεταχείριση ή αντίποινα οποιουδήποτε είδους, όπως 
επίσης η παρενόχληση δεν γίνεται ανεκτή στο χώρο εργασίας ή και σε οποιαδήποτε περίσταση  
σχετίζεται με την εργασία εκτός του χώρου εργασίας. 

 

 

 Ελευθερία του Συνέρχεσθαι και Συνεταιρίζεσθαι και Συλλογικές 

διαπραγματεύσεις  

Σεβόμαστε και υποστηρίζουμε το δικαίωμα των υπαλλήλων μας να προσχωρήσουν ή 
να μην προσχωρήσουν σε μια συνδικαλιστική οργάνωση χωρίς φόβο αντιποίνων, 
εκφοβισμού ή παρενόχλησης. Όταν οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από μια νομικά 
αναγνωρισμένη ένωση, δεσμευόμαστε για την καθιέρωση εποικοδομητικού διαλόγου 
με τους αντιπροσώπους τους. Η NOVA CONSTRUCTIONS SA δεσμεύεται να 
διαπραγματεύεται πάντα με καλή πίστη και πνεύμα συνεργασίας με τους εκπροσώπους των εκάστοτε 
νόμιμα αναγνωρισμένων Οργανώσεων.  

 

 Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας 

Η ασφάλεια και η υγεία των υπαλλήλων μας είναι ύψιστης προτεραιότητάς για εμας. Η 
Πολιτική μας προβλέπει να παρέχουμε έναν ασφαλή και υγιεινό χώρο εργασίας στους 
εργαζόμενους. Είμαστε σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και 
απολύτως εναρμονισμένοι με τους κανονισμούς ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία. 

Εργαζόμαστε για να παρέχουμε και να διατηρούμε έναν ασφαλή, υγιή και 
παραγωγικό χώρο εργασίας, και πάντα σε συνεννόηση με τους υπαλλήλους μας, 
προλαμβάνουμε, αντιμετωπίζουμε και αποκαθιστούμε  πηγές κινδύνων ατυχημάτων, 
τραυματισμών και επιπτώσεων στην υγεία όλων μας.  

 

 Ασφάλεια στο χώρο εργασίας  

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε ένα χώρο εργασίας απαλλαγμένο από βία, παρενόχληση, 
εκφοβισμό και πιθανούς κινδύνους λόγω εσωτερικών και εξωτερικών απειλών. Τα μέτρα 



 

ασφαλείας για τους εργαζομένους εφαρμόζονται, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία πάντα με σεβασμό 
στην ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.  

 

 Καταναγκαστική εργασία και εκμετάλλευση  

Απαγορεύουμε και είμαστε ενάντια στη χρήση όλων των μορφών καταναγκαστικής εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων της φυλακής, των σύγχρονων μορφών δουλείας και κάθε μορφής εμπορίας 
ανθρώπων. 

 

 Εργασία Ανηλίκων 

Απαγορεύουμε την πρόσληψη ατόμων κάτω των 18 ετών κυρίως για θέσεις στις οποίες απαιτείται 
επικίνδυνη εργασία και εγκυμονούν κίνδυνοι ατυχημάτων. 

 

 Πλανήτης: Γη και Νερό 

Αναγνωρίζουμε τις σημαντικές επιπτώσεις που έχει στη ζωή μας ο σεβασμός στο 
πλανήτη μας και η λογική χρήση του νερού στο οικοσύστημα, τις οποίες η NOVA 

CONSTRUCTIONS SA επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία και φροντίζουμε μέσω 
συγκεκριμένης πολιτικής και δράσης να ελαχιστοποιούμε τη όποια αρνητική επίδραση 
των δραστηριοτήτων μας. Σεβόμαστε την ανθρώπινη ανάγκη για βιώσιμη οικονομία και 
μία ισότιμη κοινωνία, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον προστασίας τόσο των 
οικοσυστημάτων όσο και των κοινοτήτων μέσω της σωστής κατανάλωσης πόσιμου νερού 
και αποχέτευσης. 

 Υγιεινός Τρόπος Ζωής   

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε πληροφορίες για την άθληση και τη διατροφή μας, με 
σκοπό να επιτύχουμε για τους υπαλλήλους μας μία πλήρη γνώση ενδεδειγμένου υγιεινού  
τρόπου ζωής. 

 

 Οδηγίες και Αναφορές Υπαλλήλων  

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και διατηρούμε χώρους εργασίας στους οποίους να 
υπάρχουν σεβαστές, ανοιχτές και ειλικρινείς επικοινωνίες μεταξύ όλων των εργαζομένων. Η NOVA 

CONSTRUCTIONS SA δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εργατικούς και εργασιακούς 
νόμους οπουδήποτε. Επιπλέον, διασφαλίζουμε ότι όλοι οι υπάλληλοί μας ενημερώνονται και γνωρίζουν 
την Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εφαρμόζουμε μέσω της αρχικής εκπαίδευσης που 
λαμβάνουν κατά τη πρόσληψή τους καθώς επίσης και της ετήσιας επανάληψης αυτής της εκπαίδευσης. 

Οποιοσδήποτε υπάλληλος πιστεύει ότι προκύπτει σύγκρουση μεταξύ της πολιτικής 
και των νόμων, των συνθηκών και των πρακτικών που εφαρμόζονται στη χώρα 

όπου εργάζονται οι υπάλληλοι ή που έχει ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική ή 
θα ήθελε να αναφέρει εμπιστευτικά μια πιθανή παραβίαση αυτής, θα πρέπει να 
θέσει αυτά τα ερωτήματα και τις ανησυχίες στην Διεύθυνση που υπάγεται είτε στο 



 

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού είτε στο Λογιστήριο.  

Οι υπάλληλοι μπορούν επίσης να αναφέρουν ύποπτες παραβιάσεις πολιτικής μέσω του συστήματος 
καταγραφής παραπόνων εργαζομένων που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Nova Constructions S.A. Στην 
περίπτωση αυτή διαβεβαιώνουμε τον κάθε υπάλληλο ότι η Εταιρεία μας δεν θα λάβει κανενός είδους 

αντίποινα βάσει αυτής της πολιτικής. Η NOVA CONSTRUCTIONS SA θα διερευνήσει, θα αντιμετωπίσει 
και θα ανταποκριθεί σε όλες τις ανησυχίες των εργαζομένων της, λαμβάνοντας κατάλληλα διορθωτικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε σχετικής αναφοράς. Η Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
ευθυγραμμίζεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι αυτών.  

 

 


