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          ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

 

Πολιτική Ποικιλοµορφίας
Αντικειµενικός σκοπός της εταιρείας
εργαζοµένων, καθώς και η
ποικιλοµορφίας σε ανθρώπινο
εργαζοµένους της ΟΛΘ Α
έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες
και την ισότιµη µεταχείριση των

Το ∆.Σ. θα πρέπει να διαθέτει
ποικιλοµορφία δεξιοτήτων

εµπειρίας, που να ανταποκρίνονται

Η ποικιλοµορφία στοχεύει στην
ενισχύεται η δεξαµενή ικανοτήτων
τις υψηλότερες θέσεις της
ποικιλοµορφίας συµπεριλαµβανόµενης
του ∆.Σ., όπως αυτή έχει υιοθετηθεί

Η επιλογή των πρακτικών και
εταιρείας και στα κενά που
πρακτικές που εφαρµόζονται
ανώτατα ∆ιευθυντικά Στελέχη
αποτρέπουν φαινόµενα διακρίσεων
ίση µεταχείριση µεταξύ των στελεχών

Σύµφωνα µε την ισχύουσα Πολιτική
τον αποκλεισµό κανενός στελέχους
εργασίας. Η πολιτική της ΟΛΘ
διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου
την ηλικία, τη φυλή, το γένος
τις ερωτικές προτιµήσεις, τις
των εργαζοµένων, που προστατεύονται
απαιτείται να συµµορφώνονται
την εργασία τους µε γνώµονα
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Ποικιλοµορφίας 
σκοπός της εταιρείας είναι η έντιµη και δίκαιη µεταχείριση
καθώς και η βελτίωση και η ανάπτυξή τους. Η εξασφάλιση
σε ανθρώπινο δυναµικό και η παροχή ίσων ευκαιριών σε

της ΟΛΘ Α.Ε., µπορεί να προσδώσει οφέλη σε κάθε επίπεδο
διασφαλιστεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις που προάγουν τη διαφορετικότητα

µεταχείριση των στελεχών µέσα στο περιβάλλον αυτό. 

πρέπει να διαθέτει ποικιλοµορφία ως προς το φύλο
δεξιοτήτων, απόψεων, ικανοτήτων, γνώσεων, προσόντων

να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους της ΟΛΘ Α

στοχεύει στην επίτευξη των εταιρικών στόχων, δεδοµένου
ενή ικανοτήτων, εµπειρίας και γνώσεων, που η εταιρεία
θέσεις της, καθώς και η ανταγωνιστικότητά της

συµπεριλαµβανόµενης της ισορροπίας µεταξύ των φύλων
αυτή έχει υιοθετηθεί από το ∆.Σ., αναρτάται στον εταιρικό

πρακτικών και της αντίστοιχης πολιτικής βασίζεται στις
στα κενά που ενδεχοµένως εντοπίζονται σε διάφορες υφιστάµενες

εφαρµόζονται. Επιπρόσθετα, το ∆.Σ. είναι αρµόδιο να ενηµερώνει
∆ιευθυντικά Στελέχη ώστε να ενηµερωθούν σχετικά µε το

φαινόµενα διακρίσεων και πως να προάγουν τη διαφορετικότητα
µεταξύ των στελεχών τους. 

ισχύουσα Πολιτική, η πολυµορφία στο χώρο εργασίας δεν
κανενός στελέχους από οποιαδήποτε λειτουργία, θέση

πολιτική της ΟΛΘ Α.Ε. είναι να λειτουργεί κάτω από δίκαιες
διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, χωρίς να κάνει διάκριση
φυλή το γένος, το χρώµα, την εθνική προέλευση, τη θρησκεία
προτιµήσεις, τις πολιτικές ή ιδεολογικές απόψεις, ή άλλα χαρακτηριστικά

εργαζοµένων που προστατεύονται από νόµους και κανονισµούς. Οι
συµµορφώνονται µε όλους τους νόµους και κανονισµούς και

µε γνώµονα την παραπάνω αρχή της µη διάκρισης.  

µεταχείριση όλων των 
τους Η εξασφάλιση της 
ευκαιριών σε όλους τους 
σε κάθε επίπεδο, εφόσον 

προάγουν τη διαφορετικότητα 
περιβάλλον αυτό.  

φύλο καθώς και 
γνώσεων προσόντων και 

της ΟΛΘ Α.Ε. 

στόχων δεδοµένου ότι έτσι 
που η εταιρεία διαθέτει για 

ανταγωνιστικότητά της. Η πολιτική 
µεταξύ των φύλων για τα µέλη 

στον εταιρικό ιστότοπο.  

βασίζεται στις ανάγκες της 
διάφορες υφιστάµενες 

αρµόδιο να ενηµερώνει τα 
σχετικά µε το πως να 
διαφορετικότητα και την 

εργασίας δεν επιτρέπει 
λειτουργία, θέση και οµάδα 

από δίκαιες και νόµιµες 
άνει διάκριση ανάλογα µε 

τη θρησκεία, την υγεία, 
ή άλλα χαρακτηριστικά 

ούς. Οι εργαζόµενοι 
κανονισµούς και να εκτελούν 

 


