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1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

Η INTERTRADE έχει επιλέξει να υιοθετήσει το Πρότυπο SA8000 ώστε να ελέγχει και να βελτιώνει την 

επίδοσή της σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας. Ως επίρρωση της δέσμευσης της Διοίκησης της 

Intertrade απέναντι στις απαιτήσεις του Προτύπου και της ισχύουσας Νομοθεσίας, υιοθετείται η 

παρούσα Πολιτική που αντιπροσωπεύει το σύνολο των Αξιών και Δεσμεύσεων της Διοίκησης. 

2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η παρούσα πολιτική έχει εφαρμογή στην εταιρεία Intertrade και σε όλους τους εργαζόμενους της. 

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η Intertrade, σε συμφωνία με τις εταιρικές της Αρχές, θεωρεί θέτει ως προτεραιότητα: 

• Τον σεβασμό απέναντι στις απαιτήσεις του Προτύπου SA8000,  

• Τον σεβασμό με τους Εθνικούς και Υπερ-εθνικούς Νόμους, Κανονισμούς και Οδηγίες σχετικά 

με τον σεβασμό και την προστασία των εργασιακών συνθηκών και ποιο συγκεκριμένα: 

o Τις Συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) 

o Την Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών 

o Την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

o Την Διεθνή Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των 

γυναικών κτλ. 

• Να διασφαλίζει και να ανανεώνει την δέσμευση της απέναντι στην Κοινωνική Υπευθυνότητα 

μέσω της εφαρμογής των απαιτήσεων του Προτύπου SA8000 με στόχο την συνεχή βελτίωση 

των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων της 

• Να ενεργεί συνεχώς προς την ενεργή συμμετοχή, την δημιουργία κινήτρων και την εξέλιξη του 

προσωπικού της, μέσα από εκπαιδεύσεις και δράσεις συνεχούς ενημέρωσης 

• Να ενεργοποιήσει ένα σύστημα επικοινωνίας και διαλόγου με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 

ενδιαφερόμενα μέρη της Intertrade σε σχέση με το SA8000, με σκοπό να αναγνωρίσει τις 

ανάγκες και προσδοκίες τους, να διαχύσει την Πολιτική της εταιρείας και να ενισχύσει την 

επίγνωση σε θέματα Κοινωνικής Ευθύνης 

• Να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των άμεσα εμπλεκομένων με την εταιρεία και ειδικά των 

εργαζομένων της 

• Να επιλέγει και να αξιολογεί τους προμηθευτές της με το λαμβάνει υπόψη την συμμόρφωσή 

τους με τις απαιτήσεις του SA8000 και του Συστήματος που εφαρμόζει η εταιρεία 

• Να επικοινωνεί τις δεσμεύσεις της και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Συστήματος σε 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και με όλους τους πρόσφορους τρόπους 

Η Διοίκηση της Intertrade, σε συμμόρφωση με την δέσμευση που έχει αναλάβει για την συμμόρφωση 

με το SA8000, διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την επίτευξη των στόχων που θέτει στην 

παρούσα Πολιτική. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, την Διοίκηση υποστηρίζει η Social Performance 
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Team (SPT) που έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την επίβλεψη της εφαρμογής του Συστήματος, την 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Προτύπου και την υποβολή προτάσεων για την συνεχή βελτίωση. 

Η Intertrade, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Προτύπου SA8000 δεσμεύεται να: 

• Μην κάνει χρήση παιδικής εργασίας 

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί ούτε υποστηρίζει την παιδική εργασία, σε συμμόρφωση με την 

Πολιτική κατά της Παιδικής Εργασίας που έχει υιοθετήσει, την  Νομοθεσία, τις σχετικές 

Συμβάσεις του ILO και την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Τα ανωτέρω 

διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται και από τους συνεργάτες της. 

• Μην κάνει χρήση αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασία 

Η εταιρεία δεν υιοθετεί ούτε υποστηρίζει την αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία και 

καταδικάζει κάθε μορφή σύγχρονης σκλαβιάς, απαγορεύοντας την εργασία που δεν παρέχεται 

εθελοντικά και που δύναται να είναι προϊόν απειλών ή χρέους. 

• Προστατεύει την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων της 

Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας στους 

εργαζόμενους και να λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων 

• Σέβεται το δικαίωμα στον συνδικαλισμό και την συλλογική εκπροσώπηση και 

διαπραγμάτευση 

Η εταιρεία δεν αποτρέπει ή δυσκολεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την συμμετοχή των 

εργαζομένων σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και προωθεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις 

• Σέβεται το δικαίωμα σε έναν αξιοπρεπή μισθό και δίκαιες ώρες εργασίας 

Η εταιρεία διασφαλίζει τουλάχιστον τον βασικό μισθό σε όλους τους εργαζόμενους της και τις 

λοιπές νόμιμες αμοιβές τους και λαμβάνει μέτρα για την βελτίωση των απολαβών τους. 

Παράλληλα, σέβεται τις νόμιμες αργίες και τις άδειες των εργαζομένων και δεν επιβάλλει 

υπερωρία – υπερεργασία πέραν των νομίμων  

• Σέβεται τις αρχές της Αξιοπρέπειας, Ισότητας και μη-Διακρίσεων 

Η εταιρεία δεν επιτρέπει καμία διάκριση στην βάση της ηλικίας, καταγωγής, εθνικότητας, 

θρησκείας, πολιτικών απόψεων, σεξουαλικών προτιμήσεων, φύλου, σωματικών και 

πνευματικών αναπηριών και κάθε άλλου προσωπικού χαρακτηριστικού που δεν σχετίζεται με 

την επαγγελματική σφαίρα 

• Αποτρέπει άδικες πρακτικές συμμόρφωσης 

Η εταιρεία απαγορεύει κάθε μορφής σωματικής ή ψυχολογικής βίας και παρενόχλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της λεκτικής επίθεσης και κάθε άλλης πρακτικής συμμόρφωσης που 

προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ατόμου 

Η Διοίκηση της Intertrade αναγνωρίζει την σημασία της υιοθέτησης του Προτύπου SA8000 ως μία 

στρατηγική επιλογή, που ενδυναμώνει και ισχυροποιεί την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας και την 

θέση της ως ηγέτιδα στο ανταγωνιστικό της επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Η παρούσα εγκρίνεται από την Διοίκηση, αναθεωρείται και ανασκοπείται για την καταλληλότητας της 

σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι διαθέσιμη σε όλο το προσωπικό, τα ενδιαφερόμενα μέρη και 

το γενικό κοινό. 
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Για την Intertrade Α.Ε. 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Οποιοσδήποτε διαπιστώσει ενέργειες και καταστάσεις που έρχονται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις της 

παρούσας και εν γένη με την Νομοθεσία και τις απαιτήσεις του Προτύπου SA8000, παρακαλούμε να 

επικοινωνήσει τις παρατηρήσεις του στην εταιρεία ή στα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη: 

Intertrade Hellas 

Ιβίσκου 99, Αχαρνές 

Τηλ: +302102400840 

Email: info@intertrade-hellas.gr 

Υπόψη: Social Performance Team SA8000 

 

Φορέας Πιστοποίησης 

Eurocert A.E. 

Χλόης 89 & Λυκοβρύσεως, Μεταμόρφωση, Τ.Κ. 14452 

Τηλ. 2106252495, 2106253927 

Fax.  2106203018 

Email: info@eurocert.gr  

 

Φορέας Διαπίστευσης 

Social Accountability International (SAI) 

NYC Headquarters 

9 East 37th Street; 10th Floor 

New York, NY 10016 

United States of America 

Email: info@sa-intl.org 

Phone: +1 (212) 684-1414 

Complaint page: 

https://sa-intl.org/services/assurance/sa8000-complaints-and-feedback/ 

tel:+302102400840
mailto:info@intertrade-hellas.gr
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