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Πλαίσιο
Η Πολιτική Κοινωνικής Εταιρικής Υπευθυνότητας της STAND ART DESIGN αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι του πλαισίου πολιτικών της STAND ART DESIGN.
Η Πολιτική Κοινωνικής Εταιρικής Υπευθυνότητας περιλαμβάνει τo Πεδίο Εφαρμογής και τις Αρχές της
Πολιτικής.

Αρχές Πολιτικής
H STAND ART DESIGN έχει δεσμευτεί να δημιουργεί κοινή και βιώσιμη αξία για όλους τους κοινωνικούς
εταίρους.
Σε αυτό το πλαίσιο, έχει δεσμευτεί να λειτουργεί υπεύθυνα απέναντι σε όλους τους κοινωνικούς
εταίρους, να συμβάλλει στην αποτελεσματική βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών του ανθρωπίνου
δυναμικούτου ,τω νοικογενειώ ντου ςκα ιτω νκοινοτήτω νγύρ ωαπό τι ςεγκαταστάσει ςτου, καθώς και να
δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σύμφωνα με τις αρχές αειφόρου ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τις
λειτουργιές του και στις σχέσεις του με προμηθευτές και πελάτες.
Η παρούσα Πολιτική Κοινωνικής Εταιρικής Υπευθυνότητας και οι σχετικές οδηγίες και συστάσεις
υποστηρίζουν αυτή τη δέσμευση και λειτουργούν ως κατευθυντήριες αρχές για τις αποφάσεις και τις
ενέργειές μας.

Επαγγελματική δεοντολογία
Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της STAND ART DESIGN διατυπώνει τις αρχές βάσει των
οποίων δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά, για να επιδιώκουμε τα υψηλοτέρα πρότυπα αριστείας σε
όλες τις επιχειρηματικές πρακτικές μας.
Συμμετέχουμε, στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και υποστηρίζουμε την Οικουμενική
Διακήρυξη για τα Ανθρωπινά Δικαιώματα.

Πρακτικές απασχόλησης
Εκτιμούμε τη διαφορετικότητα και προάγουμε ένα δίκαιο περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, το
οποίο καλλιεργεί το σεβασμό όλων των εργαζομένων. Σεβόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων,
προάγουμε τις ίσές ευκαιρίες πρόσληψης, απασχόλησης, προαγωγής, ανάπτυξης, αμοιβής και
διατήρησης, και αντιμετωπίζουμε πάντα τους εργαζομένους με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Αυτό ισχύει
τόσο για τους δικούς μας εργαζομένους, όσο και για τους εργαζομένους των εργολάβων.
Αρνούμαστε να απασχολήσουμε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών ή ηλικίας στην οποία εξακολουθεί να
είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση.
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Κοινωνική συμμετοχή
Αγωνιζόμαστε να αποτελούμε αξιόπιστο εταιρικό πολίτη και να συμβάλλουμε στην κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.
Προάγουμε την κοινωνική συμμετοχή και τη δημιουργία σχέσεων βασισμένων στον αμοιβαίο σεβασμo
και στην εμπιστοσύνη με όλους τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους.
Αξιολογούμε τις τοπικές ανάγκες και συνεργαζόμαστε με τοπικούς κοινωνικούς εταίρους γύρω από τις
εγκαταστάσεις μας, για να συμβάλλουμε στην εκπαιδευτική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη. Ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε τη συμμετοχή των εργαζομένων σε προγράμματα
εθελοντισμού και κοινωνική εργασία σε τοπικό επίπεδο.

Σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές
Εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, για να διασφαλίζουμε ότι οι
πελάτες μας αποκτούν τα καλύτερα προϊόντα και τις καλύτερες υπηρεσίες με ευνοϊκούς ορούς.
Απαιτούμε οι εργολάβοι και οι προμηθευτές μας να σέβονται τις αξίες κοινωνικής ευθύνης του και να
συμμορφώνονται με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του, καθώς και με τις αρχές του Οικουμενικού
Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και την Οικουμενική Διακήρυξη για τα ανθρώπινα Δικαιώματα.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής που εφαρμόζουμε, αξιολογούμε τις κοινωνικές πολιτικές και
πρακτικές των σημαντικών προμηθευτών και των εργολάβων μας. Επιδιώκουμε τη βιώσιμη συνεργασία
με τους πελάτες και τους προμηθευτές που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις.

Ο Διευθύνων σύμβουλος

Δημήτριος Λιβέριος
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Framework
The Corporate Social Responsibility Policy for STAND ART DESIGN is an integral part of the company’s
policy framework.
The Corporate Social Responsibility Policy includes both scope and principles.
Policy Principles
STAND ART DESIGN is committed to creating common and sustainable value for all its social partners.
In this context, the company is committed to acting responsibly towards all social partners, to contributing to the effective improvement of the quality of life of its human resources, their families and the
communities around its facilities, and to doing business in accordance with the principles of sustainable
development in terms of its functions and its relationships with suppliers and customers.
This Corporate Social Responsibility Policy and related guidelines and recommendations support this
commitment and act as guiding principles for our decisions and actions.

Professional ethics
The STAND ART DESIGN Code of Professional Ethics sets out the principles on the basis of which we do
business, in order to pursue the highest standards of excellence in all our business practices.
We participate in the United Nations Ecumenical Pact and support the Universal Declaration of Human
Rights.
Employment practices
We value diversity and promote a fair, inclusive work environment that fosters the respect of all employees. We respect workers' rights, promote equal opportunities for recruitment, employment, promotion,
development, pay and retention, and always treat employees with dignity and respect. This applies to
both our own employees, as well as contractor employees.
We refuse to employ children under the age of 16 or at an age where education is still compulsory.

Social participation
We strive to be a reliable corporate citizen and to contribute to the social, economic and economic
development of the societies in which we operate.
We promote social participation and the establishment of relationships based on mutual respect and
trust with all local social partners.
We assess local needs and work with local social partners around our facilities to contribute to educational, cultural, social and economic development. We encourage and support employee participation
in volunteer and social work programs at the local level.
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Relationships with customers and suppliers
We strictly enforce the rules of competition law to ensure that our customers get the best products
and the best services on favorable terms.
We expect our contractors and suppliers to respect its social responsibility values and comply with
its policies and procedures, as well as with the principles of the United Nations Ecumenical Pact and
the Universal Declaration of Human Rights.
In selecting major suppliers and contractors, our policy is to evaluate their social policies and
practices; our goal is to establish sustainable cooperation with customers and suppliers who meet
these require-ments.
This policy is in effect as of November 2, 2020.

Managing director

Dimitrios Liverios
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