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να του δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσει και να παραμείνει σε ποιοτική 

εκπαίδευση έως ότου δεν θα είναι πλέον ένα παιδί. 

Η Terra Creta αναγνωρίζει τη 
σημασία της διασφάλισης 

των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε όλο το 

φάσμα των δραστηριοτήτων 
της, συμπεριλαμβανομένων 
των συνεργατών. Για το 

λόγο αυτό υιοθετεί πλήρως 
τις αρχές του  ILO και του 
ETI trading initiative, όπως 

περιγράφονται στην δήλωση 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

της. 
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Δεν επιτρέπεται σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείριση  

Απαγορεύονται η σωματική κακοποίηση, η επιβολή υπακοής, η απειλή σωματικής κακοποίησης, 

σεξουαλικής ή άλλης παρενόχλησης και η λεκτική κακοποίηση ή άλλες μορφές εκφοβισμού.  

  

Μηδενική ανοχή σε 
οποιοδήποτε είδος: 
 

 Παιδικής εργασίας 
 Αναγκαστικής εργασίας  
 Διακίνησης και εμπορίας 

ανθρώπων  
 Δουλεία χρέους ή 

δεσμευμένης εργασίας 
 Ανισότητας των φύλων 
 Ανήθικης συμπεριφοράς 
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Διαφάνεια  

Διεκπεραιώνουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με διαφάνεια, χωρίς όμως να διακυβεύονται 
εμπιστευτικές πληροφορίες. Επίσης, συνεργαζόμαστε σε έρευνες που αφορούν παραβιάσεις νόμων, 

κανονισμών, ή αυτού του Κώδικα. Όλα τα παραπάνω, εκτός των άλλων, τα θεωρούμε απαραίτητα για 

τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των εργαζομένων, των συνεργατών, των πελατών, των μετόχων και 

κάθε άλλου ενδιαφερόμενου και ως εκ τούτου για την εξασφάλιση της μακροχρόνιας επιτυχίας της 

εταιρίας μας.  

Η Terra Creta, δεσμεύεται για 
ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές 

οι οποίες μπορεί και να 
υπερβαίνουν το νόμο, γι’ αυτό 

ακολουθεί τόσο το γράμμα όσο 
και το πνεύμα του νόμου και 

τους κανονισμούς που διέπουν 
την επιχείρησή και τις χώρες 

στις οποίες δραστηριοποιείται. 
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Επιχειρηματικές σχέσεις  

Δεσμευόμαστε να δημιουργούμε αμοιβαία ωφέλιμες σχέσεις με όλους τους επιχειρηματικούς μας 
συνεργάτες, όπως είναι οι προμηθευτές μας. Επιθυμούμε όμως οι συνεργάτες αυτοί να εφαρμόζουν, 

όπως και εμείς, επιχειρηματικές αρχές, πρότυπα υγείας και ασφάλειας, καθώς και κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά πρότυπα. 
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. 

 

  Μηδενική ανοχή σε οποιοδήποτε είδος 
διαφθοράς, ιδιαίτερα με κρατικούς 

υπαλλήλους και άτομα που ασχολούνται 
ενεργά με την πολιτική 
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Η Terra Creta λειτουργεί καλύπτοντας την υπάρχουσα νομοθεσία 
όσον αφορά τη λειτουργία της αλλά και τα προϊόντα που παράγει. Η 

συμμόρφωση με τη νομοθεσία σε κάθε τομέα δραστηριότητας 
αποτελεί βασική και μη διαπραγματεύσιμη αρχή της. 
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Σεβασμός των άλλων 

   

Μηδενική ανοχή σε οποιοδήποτε 
είδος: 
 

� Σεξουαλικής παρενόχλησης 
� Προσβλητικής γλώσσας 
� Μειωτικών σχολίων 
� Εκφοβιστικής ή απειλητικής 

συμπεριφοράς 
� Εχθρικής διάθεσης 

ΗΜΑΣΤΕ ΗΘΙΚΟΙ 

 εντός και εκτός της εταιρίας, 
 όταν κάποιος μας βλέπει και όταν 

είμαστε μόνοι μας, 
 στα μικρά και στα μεγάλα ζητήματα.  
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Υποστήριξη σε θέματα ηθικής 
 
Τηλέφωνο: 28240 83340 (Ώρες εργασίας 08:00 έως 16:00)  
E-mail: v.kasimatis@terracreta.gr 
 
TERRA CRETA ΑΒΕΕ Κολυμβάρι Χανίων Τ.Κ 73006, Κρήτη, Ελλάδα 
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