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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις 

ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς 
στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα συναλλασσόμενα 
μέρη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην αειφόρο 
επιχειρηματική επιτυχία.  

 
Έχοντας επίγνωση της ευθύνης μας απέναντι στον άνθρωπο και την κοινωνία, η 

εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του στρατηγικού μας 
σχεδιασμού.  

 
Στην EL PACK A.E. συνεισφέρουμε στην πράξη για μια καλύτερη κοινωνία και ένα 

πιο καθαρό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας παράλληλα με τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητές της, παρακολουθεί, συμμετέχει και ενεργεί: 

• Στη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων (παιδιών και ηλικιωμένων). 
• Στη στήριξη ιδρυμάτων και φιλανθρωπικών οργανώσεων. 
• Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης σε 

νέους ανθρώπους. 
• Στη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων. 
• Σε δράσεις ανακύκλωσης. 
• Στη στήριξη ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων Πανεπιστημίων. 
• Στη στήριξη φορέων με στόχο την προαγωγή του πολιτισμού, του αθλητισμού και 

του περιβάλλοντος. 
• Σε εθελοντικούς δράσεις από τους εργαζόμενους της εταιρείας. 

Ο όμιλος EL PACK  εφαρμόζει πολιτικές και πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
οι οποίες εκφράζουν και εφαρμόζουν στην πράξη την κοινωνική, περιβαλλοντική και 
ανθρωποκεντρική ευσυνειδησία του ομίλου.  

 
Οι δράσεις μας υιοθετούν μια υπεύθυνη εταιρική πρακτική στους τομείς του 

περιβάλλοντος, της υγείας και ασφάλειας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνίας και της 
τοπικής κοινότητας, αξιοποιώντας βέλτιστες τεχνολογικές λύσεις, πάντα εναρμονιζόμενοι 
με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.  

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διατήρησης του περιβάλλοντος, ο όμιλος EL PACK 
επενδύει αποφασιστικά στην οικολογική εναρμόνιση της λειτουργίας του, εφαρμόζοντας 
και προάγοντας την ανακύκλωση και την χρήση ανακυκλωμένων υλών στα προϊόντα που 
παράγει συντελώντας στην ιδέα της κυκλικής οικονομίας. Συνειδητά εργαζόμαστε ώστε 
να μειώνουμε τη δική μας επιβάρυνση στο περιβάλλον και έχουμε δεσμευθεί να 
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εργαστούμε συστηματικά για να αφήσουμε έναν υγιέστερο πλανήτη, στις γενιές που 
έρχονται. 

Στηρίζουμε την οικονομία στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε επιλέγοντας 
προμηθευτές και συνεργάτες από την τοπική κοινωνία.  

Επενδύουμε μακροπρόθεσμα, ώστε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, 
απέναντι στους πελάτες μας και παράλληλα να στηρίξουμε την ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονομίας.  

Προωθούμε την κουλτούρα της υπευθυνότητας, της ηθικής, της ακεραιότητας και της 
διαχείρισης του κινδύνου, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, σε κάθε εργαζόμενό μας,  και 
το ίδιο αξιώνουμε για τους συνεργάτες και προμηθευτές μας. Υιοθετούμε καλές πρακτικές 
και εσωτερικά συστήματα εντοπισμού, καταγγελίας και απομόνωσης κακών πρακτικών. 

Φροντίζουμε να ακούμε προσεκτικά τις ανάγκες των πελατών μας και να παράγουμε 
κατάλληλα προϊόντα, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. 

Στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού, ο όμιλος EL PACK δίνει ευκαιρίες εργασίας 
σε ανθρώπους ανεξάρτητα από εθνικότητα, θρησκεία, ηλικία ή φύλο φροντίζοντας να 
ανοίγουμε νέους ορίζοντες στην απασχόληση των πολιτών της τοπικής κοινωνίας. 
Είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους , ώστε να αναπτύσσονται  συνεχώς  μέσα από τη 
διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκουμε να έχουν μία καλή, 
ισορροπημένη προσωπική και επαγγελματική ζωή, να προστατεύουμε τη 
διαφορετικότητα και την πολύτιμη προσωπικότητα του καθενός και της καθεμιάς. 

Η εταιρεία δεσμεύεται με την παρούσα Πολιτική της ως προς την ανάπτυξη και 
βελτίωση της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής της Υπευθυνότητας σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Κατευθυντήριων Γραμμών της EL PACK A.E. Ως προς την κατεύθυνση 
αυτή:  
 

• Εφαρμόζουμε τις απαιτήσεις των Κατευθυντήριων Γραμμών EL PACK A.E. σε όλο 
το φάσμα των λειτουργικών δραστηριοτήτων της επιχείρησής μας. 

• Λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της 
κοινωνικής μας υπευθυνότητας. 

• Αξιολογούμε και βελτιώνουμε συνεχώς τη συνολική Περιβαλλοντική και Κοινωνική 
μας επίδοση, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους στις περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές μας παρεμβάσεις και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης 
αυτών. 

• Προωθούμε την πώληση φιλικών προς τo περιβάλλον προϊόντων. 
• Εφαρμόζουμε δια βίου εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού μας σε 

θέματα Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Ευαισθησίας. 
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• Τηρούμε αλλά και υπερβαίνουμε την περιβαλλοντική νομοθεσία που άπτεται της 

δραστηριότητάς μας. 
• Προωθούμε τον ανοικτό διάλογο σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού. 
• Εδραιώνουμε την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και προωθούμε 

δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας και περιβαλλοντικού οράματος, τα οποία 
εμπνέουν τόσο το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας όσο και όλη την πυραμίδα των 
εργαζομένων στην εταιρεία. 

 
 

Κατευθυντήριες Γραμμές EL PACK 
 

 Δίνεται το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής απασχόλησης και απαγορεύεται  η 
επιβολή καταναγκαστικής εργασίας, δουλεμπορίας ή απασχόλησης κρατουμένων 
φυλακών. 

 Η εταιρεία δεν παρακρατεί χρηματική εγγύηση ή επίσημα πρωτότυπα ή μοναδικά 
έγγραφα που ανήκουν στους εργαζομένους  με σκοπό την βίαιη και χωρίς θέληση 
παραμονή αυτών των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. 

 Παρέχεται ειδική προστασία για νέους εργαζόμενους ή άλλες ευάλωτες ομάδες 
εργαζομένων με παρακολούθηση πορείας εκπαίδευσης και παροχής ικανού 
χρόνου προσαρμογής στους χώρους του εργοστασίου αλλά και στα καθήκοντα 
εργασίας. 

 Η εταιρεία συντάσσει συμβάσεις  αναφέροντας όλους τους όρους εργασίας και τις 
υποχρεώσεις-καθήκοντα των εργαζομένων. Η εταιρεία επιβάλλει την ανάγνωση 
του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας από τον εργαζόμενο πριν την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης εργασιακής σχέσης, ώστε να είναι πλήρως κατανοητοί οι 
όροι εργασίας. 

 Η εταιρεία απαγορεύει την χρήση παιδικής εργασίας σε όλο το εύρος των 
δραστηριοτήτων της. 

 Οι ώρες εργασίας συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία και τις ισχύουσες 
κλαδικές συμβάσεις. 

 Οι μισθοί και οι παροχές που καταβάλλονται ανταποκρίνονται  κατ΄ελάχιστο στις 
απαιτήσεις με την εθνική νομοθεσία και τις ισχύουσες κλαδικές συμβάσεις. 

 Στους εργαζόμενους παρέχονται γραπτές και κατανοητές πληροφορίες για τους 
όρους εργασίας τους σε σχέση με τον μισθό, τόσο πριν την πρόσληψη όσο και 
λεπτομέρειες των μισθών τους για την περίοδο εργασίας τους κάθε φορά που 
πληρώνονται. 

 Δεν επιτρέπονται μειώσεις μισθών ως πειθαρχικό μέτρο και σε καμία περίπτωση 
και για κανένα λόγο δεν πραγματοποιούνται μειώσεις μισθών κάτω των ορίων της 
εθνικής νομοθεσίας χωρίς την προηγούμενη πλήρη αιτιολογημένη ενημέρωση εκ 
μέρους της εταιρείας και την σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων εργαζομένων. 

 Η εταιρεία σέβεται το δικαίωμα των εργαζομένων να οργανώνονται σε συνδικάτα 
και ελεύθερα να συμμετέχουν σε αυτά. 
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 Όλοι οι εργαζόμενοι, χωρίς διάκριση, έχουν το δικαίωμα να προσχωρήσουν ή να 

σχηματίσουν σωματεία της αρεσκείας τους και να διαπραγματεύονται συλλογικά. 
 Η εταιρεία αποδέχεται και υιοθετεί ανοιχτή στάση απέναντι στις δραστηριότητες 

του συνδικάτου και τις οργανωτικές δραστηριότητές του. 
 Κανένας εκπρόσωπος των εργαζομένων δεν υφίσταται διάκριση και μπορεί να 

εκτελεί τα εκπροσωπευτικά του καθήκοντα στο χώρο εργασίας του. 
 Η εταιρεία διευκολύνει και δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση των συνδικαλιστικών 

καθηκόντων των εκπροσώπων του συνδικάτου, στο μέτρο της εύρυθμης 
λειτουργίας του οργανισμού. 

 Η εταιρεία οφείλει να παρέχει ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες γνώσεις για θέματα υγείας και ασφάλειας 
των εργαζομένων και οποιουδήποτε συγκεκριμένου κινδύνου. Λαμβάνει τις 
ενδεδειγμένες δράσεις για την αποφυγή  ατυχημάτων και τραυματισμών κατά την 
εργασία, ελαχιστοποιώντας στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, τις αιτίες των 
κινδύνων που υπάρχουν στο περιβάλλον εργασίας. 

 Η εταιρεία δίνει την νόμιμη αποζημίωση για την απώλεια όσων εντάσσονται στην 
κατηγορία των απουσιών λόγω ασθενειών, ατυχημάτων, μητρότητας. 

 Η εταιρεία μεριμνά για την παροχή τακτικής εκπαίδευσης σε θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας με ιδιαίτερη προσοχή στους νεοεισερχόμενους εργαζόμενους αλλά και 
σε αυτούς που αλλάζουν θέση εργασίας εντός της εταιρείας. 

 Η εταιρεία παρέχει σε όλο το προσωπικό πρόσβαση σε καθαρές τουαλέτες, 
πόσιμο νερό, ιατρείο εργοστασίου και σε ιατρικές υπηρεσίες σε απόσταση 
λιγότερης της μιας ώρας. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και ισότιμη πρόσβαση για 
περαιτέρω μάθηση/εκπαίδευση  και υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία 
(π.χ. μεταφορά, ασφάλεια κ.α.). 

 Η εταιρεία ορίζει υπεύθυνο για θέματα υγιεινής και ασφάλειας τον εκάστοτε 
Διευθυντή Εργοστασίου όπου και λαμβάνει τις υποδείξεις των Τεχνικού Ασφαλείας 
και Ιατρού Εργασίας καθώς και την συμμετοχή του στις επιτροπές υγιεινής και 
ασφάλειας με εκπροσώπους των εργαζομένων. 

 Η εταιρεία οφείλει να συναλλάσσεται με εργολάβους που πληρούν αντίστοιχα 
κοινωνικά πρότυπα για τους εργαζόμενους τους. 

 Αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος αποτελεί ο Κώδικας Δεοντολογίας που 
αναρτάται και συμφωνείται από όλα τα μέρη που συναλλάσσεται η EL PACK A.E. 

 
Η πολιτική αυτή είναι διαθέσιμη προς ενημέρωση του προσωπικού, των Πελατών, 

των προμηθευτών αλλά και προς κάθε ενδιαφερόμενο. 
 

                                                                                 
30/4/2019 
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ EL PACK A.E 
 
 
Στα πλαίσια της ορθής λειτουργίας και του σεβασμού σε κανόνες που προασπίζουν και 
προωθούν την κοινωνική εταιρική ευθύνη, η εταιρεία EL PACK τηρεί και εφαρμόζει τα 
παρακάτω: 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Η εταιρεία συμμορφώνεται με όλη την εθνική νομοθεσία που αφορά το αντικείμενο 
εργασίας της.  
 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Η εταιρεία συμμορφώνεται με την εθνική νομοθεσία σχετικά με τον χρόνο εργασίας και τις 
αμοιβές του προσωπικού (ως ελάχιστο), καθώς επίσης και με τα ισχύοντα ως προς τον 
βασικό μισθό, επιδόματα, υπερωρίες. 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Οι εργαζόμενοι μετά από έγγραφη αίτηση και σχετική χρονική ενημέρωση των 
προϊσταμένων τους είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν  από την εργασία τους  
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ   
Η εταιρεία σέβεται πλήρως το δικαίωμα των εργαζομένων στον συνδικαλισμό όπως 
επίσης στο δικαίωμα  των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως προβλέπονται από την 
εθνική νομοθεσία. 
 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Η εταιρεία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των εργαζομένων. Κανένας 
εργαζόμενος δεν θα υποστεί την παρενόχληση, τη φυσική ή διανοητική τιμωρία, ή άλλη 
μορφή κατάχρησης. 
 
ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Απαγορεύεται η χρήση κάθε καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. 
 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Απαγορεύεται η χρήση παιδικής εργασίας.  
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η εταιρεία τηρεί όλους τους εθνικούς κανονισμούς και νομοθεσίες για την  υγιεινή και 
ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να τηρούν τα μέτρα 
ασφαλείας που τους επιδεικνύουν οι προϊστάμενοι στους χώρους παραγωγής  καθώς και 
τους κανόνες υγιεινής που εφαρμόζονται σε αυτούς. 
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EL PACK A.E. 

 
 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας 
όπως αυτά προβλέπονται από τις συμβάσεις συνεργασίας και  βέβαια χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με την προοριζόμενη χρήση τους. 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Οι παραγωγικές λειτουργίες τόσο της εταιρείας όσο και των προμηθευτών των υλικών 
που παραλαμβάνει και χρησιμοποιεί θα πρέπει να μην επηρεάζουν αρνητικά το 
περιβάλλον και να συμμορφώνονται πλήρως με όλη την σχετική εθνική νομοθεσία.  
 
ΔΩΡΟΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ  
Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε εργαζόμενο της εταιρείας κάθε πληρωμή, υπηρεσία, 
δώρο, ψυχαγωγία ή άλλη διευκόλυνση  που γίνεται από οποιονδήποτε προμηθευτή  ή  
τρίτο με σκοπό να επηρεάσει την κρίση, εργασία και  καθήκοντά του. 
 
ΔΩΡΟΔΟΚΙΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ 
Απαγορεύεται κάθε πληρωμή, υπηρεσία, δώρο, ψυχαγωγία ή άλλη διευκόλυνση  που 
γίνεται σε οποιοδήποτε υπάλληλο πελάτη ή τρίτου με σκοπό να επηρεάσει την κρίση, 
εργασία και  καθήκοντά του. 
 
ΠΑΡΑΝΟΜΟ-ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  
Απαγορεύεται η διακίνηση παράνομου ή ξέπλυμα χρημάτων. 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
Οι προμηθευτές της εταιρείας οφείλουν να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται προς τις 
απαιτήσεις του κώδικα δεοντολογίας που εφαρμόζεται στην EL PACK A.E 
 
 
 

                                                                                                                            
 
 
                                                                                    Για την EL PACK A.E 
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