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UN GLOBAL GOMPACT 10 PRINCIPLES 

 

Communication on Progress (CoP) 2016-2017 

 

 

 

Αξιότιμοι, 

Για 10η συνεχή χρονιά, στον Όμιλο INTERAMERICAN υποστηρίζουμε τις αρχές του Οικουμενικού 

Συμφώνου (Global Compact), της εθελοντικής πρωτοβουλίας του ΟΗΕ που αποτελεί ένα πλαίσιο 

για τις επιχειρήσεις, ώστε να ευθυγραμμίσουν τη στρατηγική τους και αντίστοιχα τη λειτουργία 

τους στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Παρακάτω θα έχετε την ευκαιρία να δείτε 

τις πρακτικές, τα συστήματα και τις διαδικασίες του Ομίλου INTERAMERICAN, προκειμένου για 

την εφαρμογή -όπου δραστηριοποιούμαστε- των Αρχών στην πράξη, καθώς επίσης και τα 

αποτελέσματα των πρωτοβουλιών αυτών σε μία προσπάθεια διάχυσης της υπεύθυνης 

επιχειρηματικής λειτουργίας στο σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας και των 

ενδιαφερόμενων μερών.  

 

Όπως είχαμε δεσμευτεί, οι Αρχές αποτελούν μέρος της στρατηγικής και της κουλτούρας που 

διαπνέει την καθημερινή μας λειτουργία, τη Διοίκηση και τους Εργαζόμενους. Με την ίδια 

φιλοσοφία συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε δημόσια και με διαφάνεια, για τη συνεχή βελτίωση 

των αποτελεσμάτων μας σε σχέση με την εφαρμογή των Αρχών. 

 

 

Γιάννης Καντώρος 

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου INTERAMERICAN 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ 

Στόχος του Ομίλου INTERAMERICAN αποτελεί η σταθερή συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, στην 

ευημερία του κοινωνικού συνόλου και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο Όμιλος προσεγγίζει στρατηγικά το ζήτημα της βιώσιμης 

ανάπτυξης, βασισμένος σε τρεις άξονες: 

 Συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία και την επιδίωξη της διαφάνειας, της ακεραιότητας και 

της συμμετοχικότητας στη διακυβέρνηση. 

 Συστηματική διαχείριση που περιλαμβάνει διαδικασίες, συστήματα διοίκησης της απόδοσης, 

καινοτομία και συνεχή βελτίωση του επαγγελματισμού, αναφορικά με τα ασφαλιστικά 

συστήματα, τα προγράμματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 Συστηματική αναφορά και λογοδοσία προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία περιλαμβάνει την 

έκδοση της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN σύμφωνα με διεθνή πρότυπα 

και πρωτοβουλίες. 

καθώς και στις ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες: 

 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) 

 17 Στόχοι του Ο.Η.Ε. για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UN SDGs) 

 Global Reporting Initiative (GRI) Standards  

 Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας (στο πρότυπο του αντίστοιχου γερμανικού) 

 

Στην INTERAMERICAN έχουμε ενσωματώσει την υπευθυνότητα στην εταιρική στρατηγική μας. Η 

αμφίδρομη σχέση εταιρικής υπευθυνότητας και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας εκφράζεται από τη 

σύνδεση του σχεδίου δράσεων «Πράξεις Ζωής» με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την εταιρική 

στρατηγική. Η ανάπτυξη μίας κουλτούρας Εταιρικής Υπευθυνότητας στο σύνολο των εργαζομένων και 

συνεργατών της εταιρείας αποτελεί βασική στρατηγική επιδίωξή της, ώστε να συμβάλλει: 

 στην εδραίωση της αξιοπιστίας της και της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων, 

 στην ενδυνάμωση της εταιρικής ιδεολογίας, της συνοχής και των δεσμών της με τους 

εργαζόμενους, 

 στη δημιουργία θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων και επιχειρηματικής προοπτικής. 

 

Ο τελευταίος διαθέσιμος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας για τα έτη 2014-2015 είναι διαθέσιμος 

στον ιστότοπο της εταιρείας (https://csr.interamerican.gr/sites/default/files/interamerican-csr-report-

2014-2015.pdf). Παράλληλα, στους παρακάτω συνδέσμους (links), μπορείτε να δείτε την εξέλιξη των 

πρωτοβουλιών του Ομίλου INTERAMERICAN στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης/Εταιρικής 

Υπευθυνότητας, ενώ ακολουθεί η ζητούμενη πληροφορία σχετικά με την πρόοδο μας ως προς την 

εφαρμογή των 10 Αρχών.  

 

Το σύνολο της πληροφορίας που αφορά στα έτη 2016-2017 θα είναι διαθέσιμο στην Έκθεση Βιώσιμης 

Ανάπτυξης 2016-2017, η οποία θα εκδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 και, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει 

https://csr.interamerican.gr/sites/default/files/interamerican-csr-report-2014-2015.pdf
https://csr.interamerican.gr/sites/default/files/interamerican-csr-report-2014-2015.pdf
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αναφορές στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, στην εταιρική διακυβέρνηση, στην κοινωνική συνεισφορά 

της εταιρείας, καθώς και στη συνολική επίδραση της εταιρείας ως προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 

του Ο.Η.Ε. Η έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης θα υποβληθεί και αυτή στο οικουμενικό σύμφωνο του Ο.Η.Ε. 

μαζί με την παρούσα αναφορά προόδου.  

 

Σύνδεσμοι (links) για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη στρατηγική και τους τομείς δράσης 

Στρατηγική: 

 Σχέδιο δράσεων - Δεσμεύσεις: https://csr.interamerican.gr/el/idea/i-koinoniki-ypeythynotita-stin-

interamerican  & https://csr.interamerican.gr/el/idea/oi-desmeyseis-i-stratigiki-eke-kai-shedio-

draseon  

 Αναγνώριση Ουσιαστικών Θεμάτων: https://csr.interamerican.gr/el/idea/axiologisi-ton-

oysiastikon-thematon-materiality-analysis 

 Διαχείριση: https://csr.interamerican.gr/el/idea/i-systimatiki-diaheirisi-tis-etairikis-ypeythynotitas  

 Επιχειρηματικότητα και Υπευθυνότητα: https://csr.interamerican.gr/el/idea/ypeythyni-

epiheirimatikotita-kai-koinoniki-ypeythynotita  

 Συνεργασίες-Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες: https://csr.interamerican.gr/el/idea/symmetohi-se-

organoseis-kai-protovoylies 

 

Τομείς δράσης: 

 Διακυβέρνηση: https://csr.interamerican.gr/el/praxis/diakyvernisi  

 Εργαζόμενοι: https://csr.interamerican.gr/el/praxis/ergazomenoi  

 Αγορά/Εφοδιαστική αλυσίδα: https://csr.interamerican.gr/el/praxis/agora  

 Περιβάλλον: https://csr.interamerican.gr/el/praxis/perivallon & 

https://csr.interamerican.gr/el/praxi/ta-nea-mas  

 Κοινωνία: https://csr.interamerican.gr/el/praxis/koinonia & 

https://csr.interamerican.gr/el/praxi/ta-nea-mas  

 

 

 

 

  

https://csr.interamerican.gr/el/idea/i-koinoniki-ypeythynotita-stin-interamerican
https://csr.interamerican.gr/el/idea/i-koinoniki-ypeythynotita-stin-interamerican
https://csr.interamerican.gr/el/idea/oi-desmeyseis-i-stratigiki-eke-kai-shedio-draseon
https://csr.interamerican.gr/el/idea/oi-desmeyseis-i-stratigiki-eke-kai-shedio-draseon
https://csr.interamerican.gr/el/idea/axiologisi-ton-oysiastikon-thematon-materiality-analysis
https://csr.interamerican.gr/el/idea/axiologisi-ton-oysiastikon-thematon-materiality-analysis
https://csr.interamerican.gr/el/idea/i-systimatiki-diaheirisi-tis-etairikis-ypeythynotitas
https://csr.interamerican.gr/el/idea/ypeythyni-epiheirimatikotita-kai-koinoniki-ypeythynotita
https://csr.interamerican.gr/el/idea/ypeythyni-epiheirimatikotita-kai-koinoniki-ypeythynotita
https://csr.interamerican.gr/el/idea/symmetohi-se-organoseis-kai-protovoylies
https://csr.interamerican.gr/el/idea/symmetohi-se-organoseis-kai-protovoylies
https://csr.interamerican.gr/el/praxis/diakyvernisi
https://csr.interamerican.gr/el/praxis/ergazomenoi
https://csr.interamerican.gr/el/praxis/agora
https://csr.interamerican.gr/el/praxis/perivallon
https://csr.interamerican.gr/el/praxi/ta-nea-mas
https://csr.interamerican.gr/el/praxis/koinonia
https://csr.interamerican.gr/el/praxi/ta-nea-mas
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Αρχή 1η Αρχή 2η 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την 

προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους 

δραστηριότητες δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

 

   

 

 

Δέσμευση  

Ο τρόπος διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού είναι συνεπής με τις αρχές και τις αξίες της 

INTERAMERICAN. Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων της και 

δεσμεύεται στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, 

στο οποίο η διαφορετικότητα είναι σεβαστή και αποτελεί πραγματική αξία.  

 

Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής 

Ο Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, προσδιορίζει τους κανόνες 

συμπεριφοράς που οφείλουν να τηρούν όλοι οι εργαζόμενοι. Ο Κώδικας βασίζεται σε πέντε «Κοινές και 

Θεμελιώδεις Ηθικές Αξίες»: 

 Ακεραιότητα 

 Διαφάνεια 

 Προσωπική Δέσμευση 

 Σεβασμός 

 Δικαιοσύνη 

και σε πέντε «Κοινές Επαγγελματικές Αξίες»: 

 Αποτελεσματικότητα 

 Πελατοκεντρικότητα 

 Επαγγελματισμός 

 Σχέση Κόστους - Αξίας (Value for Money) 

 Καινοτομία 

Για την εφαρμογή του Κώδικα, υπεύθυνο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Δίκαιη μεταχείριση  

Η δίκαιη μεταχείριση είναι από μία τις πιο σημαντικές ηθικές αξίες της INTERAMERICAN. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η Εταιρεία συμπεριφέρεται στους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους 

προμηθευτές της με γνώμονα την αξιοπρέπεια και το σεβασμό. Για την Εταιρεία, δίκαιη μεταχείριση και 

σεβασμός στην πράξη σημαίνει να συμπεριφέρεται σε όλους ηθικά και με αντικειμενικότητα, χωρίς να 

κάνει κακή χρήση πληροφοριών, να παρερμηνεύει ή ακόμα και να αποκρύπτει σκόπιμα στοιχεία. 

Παράλληλα, σημαίνει διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τους εργαζομένους στη βάση αυστηρών 
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επαγγελματικών κριτηρίων, καθώς και στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από 

διακρίσεις ή παρενοχλήσεις οποιασδήποτε μορφής. 

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Για όλους εμάς στην INTERAMERICAN, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία 

μέτρα για την αποτροπή περιστατικών κλοπής, απώλειας και διαρροής προσωπικών δεδομένων των 

πελατών/ασφαλισμένων, εργαζομένων και προμηθευτών της. Εναρμονιζόμενη με τις απαιτήσεις της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Εταιρεία έχει λάβει από την Αρχή τις απαραίτητες 

άδειες για τη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία αρχείων με προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα 

πελατών, προμηθευτών και εργαζομένων. Τα δεδομένα των πελατών της, στα οποία έχουν πρόσβαση 

συγκεκριμένοι εργαζόμενοι λόγω θέσης - δραστηριότητας, είναι απόρρητα και εμπιστευτικά και δεν 

γνωστοποιούνται σε τρίτους. 

   

Δράσεις – Αποτελέσματα 2016-2017 

Κατά τα έτη αναφοράς 2016-2017, δεν γνωστοποιήθηκε στην INTERAMERICAN κάποιο περιστατικό 

παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικό με τη δραστηριότητά της. 

Παράλληλα, με αφορμή το νέο κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ από 25 

Μαΐου 2018, η INTERAMERICAN ήδη από το 2016 είχε προχωρήσει στη δημιουργία ομάδας διαχείρισης 

έργου με αρμοδιότητα την ανάλυση του κανονισμού και την τυχόν εφαρμογή αναγκαίων διορθωτικών 

ενεργειών. Η ομάδα έχει την απόλυτη στήριξη της Διοίκησης, στη δημιουργία ενός προγράμματος 

ενημέρωσης (awareness programme) επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα, για την εξοικείωση όλου του 

ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και την ομαλή προσαρμογή του, στο νέο αυτό κανονιστικό πλαίσιο. 

Η διεξαγωγή του DPIA (Data Privacy Impact Assessment) ανέδειξε, από τις αρχές του 2017, τις ελλείψεις 

που υπήρχαν στην Εταιρεία και βάσει αυτών σχεδιάστηκε, από την ομάδα διαχείρισης έργου, το πλάνο 

διορθωτικών ενεργειών. Η INTERAMERICAN επιπλέον δημιούργησε οργανική θέση Data Protection Officer 

(DPO) με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Παράλληλα, προχώρησε στη δημιουργία διατμηματικής ομάδας 

(DPO Hub), η οποία απαρτίζεται από στελέχη ποικίλων δεξιοτήτων και στην οποία τέθηκε επικεφαλής ο 

DPO. Σκοπός της ομάδας αποτελεί η κάλυψη όλου του εύρους των απαιτήσεων του κανονισμού, καθώς και 

η συνεχής συνεργασία για την αντιμετώπιση σχετικών θεμάτων που ενδέχεται να ανακύψουν. Στη λογική 

της συμμόρφωσης, πραγματοποιήθηκαν βασικές ενέργειες όπως:  

 η εκπόνηση διαδικασιών και δράσεων,  

 η σύνταξη Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

 η ικανοποίηση των δικαιωμάτων (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της 

επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης) του πελάτη, 

 η δημιουργία συγκατάθεσης (ηλεκτρονική και έγγραφη) για τον πελάτη η οποία πρέπει να είναι 

σαφώς διακριτή, κατανοητή, εύκολα προσβάσιμη, σαφής και απλή. 

 

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να πληρούνται: 

 οι προδιαγραφές «by default και by design» στα συστήματα και τις διαδικασίες,  
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 η διαβάθμιση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων σύμφωνα με το νέο κανονισμό,  

 η χαρτογράφηση, καταγραφή και ο έλεγχος της ροής της επεξεργασίας των δεδομένων,  

 η διεξαγωγή Clean Desk Assessment, και  

 η Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων (Archiving and Retention Policy). 
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αρχή 3η Αρχή 4η Αρχή 5η Αρχή 6η 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

προασπίζουν το δικαίωμα του 

συνεταιρίζεσθαι και την 

αποτελεσματική αναγνώριση του 

δικαιώματος της συλλογικής 

διαπραγμάτευσης. 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

προασπίζουν την εξάλειψη 

κάθε μορφής εξαναγκαστικής ή 

υποχρεωτικής εργασίας. 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

προασπίζουν την 

ουσιαστική κατάργηση της 

παιδικής εργασίας. 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

προασπίζουν την εξάλειψη 

των διακρίσεων στις 

προσλήψεις και την 

απασχόληση. 

 

   

 

Δέσμευση 

Για την INTERAMERICAN, αποτελεί βασική μέριμνα η διασφάλιση ενός ηθικού και δίκαιου εργασιακού 

περιβάλλοντος, που διακρίνεται για την αξιοκρατία και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους. Μέσα από 

αυτή τη φιλοσοφία, προστατεύουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων μας και των ενδιαφερομένων μερών 

της Εταιρείας, και κατ’ επέκταση βελτιώνουμε τη λειτουργία του Ομίλου.  

Σε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοι δουλεύουν συλλογικά και είναι ελεύθεροι να 

εκφράζουν τις απόψεις τους και να βλέπουν το ταλέντο τους να αξιοποιείται, δημιουργούνται πολλαπλά 

οφέλη. Και αυτό γιατί διαμορφώνεται ένα πιο ευχάριστο και ανταποδοτικό περιβάλλον εργασίας στο οποίο 

οι εργαζόμενοι αισθάνονται συνυπεύθυνοι για τα αποτελέσματα και τη φήμη της Εταιρείας, οπότε 

αντίστοιχα επωφελείται και ο ίδιος ο Όμιλος. 

 

Ενημέρωση εργαζομένων 

Για κάθε εργαζόμενο, η INTERAMERICAN φροντίζει: 

 να γνωρίζει τι ακριβώς αναμένει η εταιρεία από αυτόν και την εργασία του, 

 να έχει μία ειλικρινή και εποικοδομητική επικοινωνία με τον προϊστάμενό του σε σχέση με την 

απόδοσή του, 

 να υποστηρίζεται στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων του σε ένα περιβάλλον που προωθεί την 

καινοτόμο σκέψη και συμβάλλει αξιοκρατικά στην εξέλιξή του, 

 να αναγνωρίζεται αξιοκρατικά η απόδοσή του και να ανταμείβεται ανταγωνιστικά ως προς τα 

μισθολογικά δεδομένα της ασφαλιστικής αγοράς, 

 να ακούγεται η γνώμη του και να συμμετέχει στη βελτίωση της απόδοσης της ομάδας, 

 να αισθάνεται ότι η Εταιρεία τον μεταχειρίζεται δίκαια και χωρίς διακρίσεις, 

 να γνωρίζει ότι μπορεί να ζητήσει στήριξη στη διαχείριση των προσωπικών αναγκών του και 

προτεραιοτήτων. 

 

Η Εταιρεία σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς διακηρυγμένα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει 

απαρέγκλιτα την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ προσυπέγραψε τη Διακήρυξη για τη 

Διαφορετικότητα σε μία προσπάθεια για την ακόμα μεγαλύτερη διάχυση της ανάγκης προάσπισης των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων.  
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Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία αντιτίθεται σε κάθε μορφής παιδική ή εξαναγκασμένη/υποχρεωτική 

εργασία και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμησή τους. 

 

Παράλληλα: 

 Διαθέτει Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και σχετικές πολιτικές, οι οποίες εφαρμόζονται 

υποχρεωτικά από το σύνολο των εργαζομένων της. 

 Υποστηρίζει και συνεργάζεται συστηματικά με τον Σύλλογο Εργαζομένων της Εταιρείας, 

προασπίζοντας το δικαίωμα της ελευθερίας του συνδικαλίζεσθαι. 

 Διασφαλίζει ότι μέσω των συμβάσεων εργασίας τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η 

ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την εργασία και τις εργασιακές σχέσεις. 

 Προασπίζει την εξάλειψη των διακρίσεων κατά την πρόσληψη και την απασχόληση και φροντίζει 

για την ορθή σχετική ενημέρωση τόσο των νεοπροσληφθέντων, όσο και των εργαζομένων γενικά. 

 

Συλλογικές Συμβάσεις – Συνδικαλισμός 

Η INTERAMERICAN αναγνωρίζει και προωθεί το δικαίωμα των εργαζομένων να συμμετέχουν σε 

συλλογικές διαπραγματεύσεις και συνδικαλιστικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, η επικοινωνία και η 

διαβούλευση της Διοίκησης με τους εργαζομένους και τους φορείς εκπροσώπησής τους είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές, προς αμοιβαίο όφελος της INTERAMERICAN και των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό, στην 

εταιρεία εφαρμόζεται συγκεκριμένη διαδικασία εσωτερικής επικοινωνίας και η Διοίκηση συνεργάζεται και 

επικοινωνεί τακτικά με το Σύλλογο Εργαζομένων της INTERAMERICAN (Σ.ΥΠ.ΙΝ.), ο οποίος έχει συσταθεί με 

στόχο τη διαφύλαξη και την προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των 

εργαζομένων. 

 

Δράσεις – αποτελέσματα 2016-2017 

Στο πλαίσιο της προσήλωσης της Εταιρείας στην αποφυγή διακρίσεων και στην παροχή ίσων ευκαιριών 

επαγγελματικής εξέλιξης, το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στο Δ.Σ. και τις συνολικές 

καταστατικές επιτροπές είναι: 

2016: 6,5% 

2017: 4% 

 



9 
 

Κατανομή Θέσεων στο Δ.Σ. και τις Επιτροπές (κατά φύλο, ηλικία και υπηκοότητα)

 

Κατά τα έτη αναφοράς 2016-2017, δεν γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία περιστατικά διακρίσεων ή 

παρενοχλήσεις οποιασδήποτε μορφής.  

 

Επίσης, η Εταιρεία: 

 Παρείχε ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανέλιξης στο ανθρώπινο δυναμικό της, ανεξαρτήτως φύλου, 

ηλικίας κ.λπ. 

 

Το σύνολο των εργαζομένων (100%) στην INTERAMERICAN κατά τη διετία 2016-2017 όπως και τα 

προηγούμενα έτη, καλύπτονταν από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ενώ, την 31.12.2017 το Δ.Σ. της 

INTERAMERICAN απαρτιζόταν από στελέχη τεσσάρων διαφορετικών εθνικοτήτων.  
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Αρχή 7η Αρχή 8η Αρχή 9η 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

υποστηρίζουν μία προληπτική 

προσέγγιση ως προς τις 

περιβαλλοντικές προκλήσεις. 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 

μεγαλύτερης περιβαλλοντικής 

υπευθυνότητας. 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την 

ανάπτυξη και διάδοση φιλικών προς το 

περιβάλλον τεχνολογιών. 

 

    

Δέσμευση 

Οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή, καθώς και οι λοιποί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι αναγνωρίζονται, 

αξιολογούνται και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από τις ασφαλιστικές Εταιρείες. Λόγω 

της φύσης των δραστηριοτήτων της, η INTERAMERICAN δεν διατρέχει σημαντικούς κανονιστικούς 

κινδύνους (π.χ. λόγω των εκπομπών της) που δύνανται να βλάψουν/επηρεάσουν την υπεύθυνη λειτουργία 

της. Παρ’ όλα αυτά, η Εταιρεία, μέσω των υπηρεσιών που παρέχει (ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης και 

επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), συμβάλλει στη μείωση των κανονιστικών κινδύνων των 

πελατών της, αλλά και ενισχύει/ενθαρρύνει την ικανότητα τους να πραγματοποιούν υπεύθυνες 

επενδύσεις, οι οποίες συντελούν στο μετριασμό των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής.  

 

Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου 

Με δεδομένη την εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις περιβαλλοντικές ασφαλίσεις, η INTERAMERICAN 

λειτουργεί οργανική μονάδα Περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων, η οποία προσφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες 

σύμφωνα με τα πρότυπα των διαδικασιών του διεθνούς οργανισμού διαπίστευσης πραγματογνωμόνων 

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). 

 

Διακήρυξη για την Κλιματική Αλλαγή 

Η Εταιρεία έχει συνυπογράψει τη Διακήρυξη για την Κλιματική Αλλαγή, ενώ αποτελεί το μοναδικό 

ασφαλιστικό οργανισμό στην Ελλάδα ο οποίος, έχει δεσμευτεί από το 2006 σε συγκεκριμένες αρχές στο 

πλαίσιο της Πρωτοβουλίας του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. για τα Τραπεζοασφαλιστικά 

Ιδρύματα (United Nations Environment Programme Finance Initiative / UNEPFI). Παράλληλα, 

δραστηριοποιείται ενεργά τόσο στην Παγκόσμια Επιτροπή Ασφάλισης (Insurance Commission), όσο και 

στην Ομάδα Εργασίας της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για την προώθηση των στόχων της αειφορίας. 

Ο Όμιλος INTERAMERICAN, ιδρυτικό μέλος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας του Ο.Η.Ε. για την υλοποίηση 

των Αρχών για την Αειφόρο Ασφάλιση (UNEPFI/PSI), στο πλαίσιο της ενεργού συμμετοχής και υποστήριξης 

της διαδικασίας υλοποίησης των αποφάσεων του παγκόσμιου συνεδρίου του Ο.Η.Ε. για το κλίμα στο 

Παρίσι (COP21, Δεκ. 2015), συνεργάζεται με την Εκτελεστική Επιτροπή της Γραμματείας του Ο.Η.Ε. για το 

Κλίμα (UNFCCC) με στόχο την επιτυχή δημιουργία παγκόσμιας βάσης δεδομένων πληροφόρησης. 
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Πράσινα προϊόντα/υπηρεσίες 

Η INTERAMERICAN, από το 2008 έως σήμερα, προσφέρει την προϊοντική γραμμή ασφάλισης ενεργειακών 

επενδύσεων «Energy line» για την ασφαλιστική προστασία των επενδύσεων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Ελλάδα. Η εν λόγω προϊοντική γραμμή προσφέρει ευέλικτο πλαίσιο ασφάλισης, το οποίο 

καλύπτει τις ανάγκες κάθε ασφαλιζόμενης μονάδας, ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος, 

προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις κάθε δανειοδοτούντος τραπεζικού φορέα. 

Επιπλέον, με δεδομένη την απαίτηση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για την αποκατάσταση 

ενδεχόμενης περιβαλλοντικής ζημίας από τον εκάστοτε υπαίτιο, η ασφαλιστική κάλυψη των επιχειρήσεων 

έναντι του κινδύνου καταλογισμού αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας από τις αρμόδιες 

ελεγκτικές αρχές αποτελεί απαραίτητη κάλυψη κάθε επιχειρηματικής μονάδας που λειτουργεί 

ορθολογικά. Η INTERAMERICAN, παρέχει για το σκοπό αυτό την εξειδικευμένης προϊοντική γραμμή «Green 

line».  

 

Εσωτερική λειτουργία 

Η INTERAMERICAN, ως ασφαλιστικός οργανισμός παροχής υπηρεσιών, κατατάσσεται στις δραστηριότητες 

εκείνες των οποίων η λειτουργία δεν προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά η 

Εταιρεία, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που της αναλογεί, εφαρμόζει μία συνεχή διαδικασία καταγραφής, 

παρακολούθησης και προσπάθειας βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της, μέσα από: 

 προγράμματα διαχείρισης της ενέργειας που καταναλώνεται στα κτήριά της,  

 προγράμματα ανακύκλωσης αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων και των επικίνδυνων) 

 την αξιολόγηση των προμηθευτών της σύμφωνα και με περιβαλλοντικά κριτήρια 

 την εφαρμογή δράσεων για την ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού. 

 

Δράσεις – Αποτελέσματα 2016-2017 

 Για 8η χρονιά η INTERAMERICAN συντάσσεται με τη διακήρυξη και την απαίτηση των θεσμικών 

επενδυτών από τις κυβερνήσεις των μεγάλων χωρών να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την 

εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού (Δεκέμβριος 2015). 

 Συμμετείχε-συνυπέγραψε την επιστολή προς τις κυβερνήσεις των κρατών της G20 που 

απέστειλαν, στις 3 Ιουλίου 2017, 389 μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές οι οποίοι 

εκπροσωπούν κεφάλαια ύψους άνω των 22 τρισ. δολαρίων ΗΠΑ, θέτοντας επιτακτικά το ζήτημα 

της ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τον 

πλανήτη και να εξασφαλιστούν οι επενδύσεις τους. 

 Συνέχισε τη διάθεση πράσινων προϊόντων/υπηρεσιών, ώστε να παρέχει στους πελάτες της τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν και αυτοί στην προστασία του περιβάλλοντος.  

 Ξεκίνησε το 2016 τη συνεργασία με την Εταιρεία συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Γ. Ρουσσάκης Α.Β.Ε.Ε. – COMBATT.  

 Προχώρησε το 2017 σε συμφωνία συνεργασίας για την ορθή ανακύκλωση συσσωρευτών με τη 

Sunlight Recycling. Κατά τη διετία 2016-2017 οδηγήθηκαν σε πρωτογενή αποθήκευση, προς 

ανακύκλωση, 4.069 κιλά αποβλήτων Pb-οξέος (κωδ. ΕΚΑ 160601). 
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 Προχώρησε σε αποστείρωση και αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων που προέρχονται 

από την ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC.  
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Αρχή 10η 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας. 

 

  

 

Δέσμευση 

Η INTERAMERICAN αντιτίθεται σε κάθε μορφής διαφθοράς. Αναγνωρίζουμε ότι η καταπολέμηση της 

διαφθοράς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης για την ίδια και τα 

ενδιαφερόμενά μας μέρη, με σημαντικές επιδράσεις στη φήμη και την αξιοπιστία του Ομίλου, αλλά και 

ευρύτερα στην ισχυροποίηση των θεσμών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Όλοι οι εργαζόμενοι του 

Ομίλου οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τους ισχύοντες νόμους και τους εσωτερικούς 

κανονισμούς. 

 

Πρόληψη και Καταπολέμηση της Διαφθοράς  

Η INTERAMERICAN καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμηση της διαφθοράς, μέσα από 

πολιτικές και διαδικασίες που έχει αναπτύξει, βασικά στοιχεία των οποίων είναι:  

 ένα Σύστημα Διακυβέρνησης με σαφή διάκριση αρμοδιοτήτων, εφαρμογή της αρχής του διπλού 

ελέγχου (four eyes principle) στην λήψη σημαντικών αποφάσεων, ορθή λειτουργία των τεσσάρων 

βασικών λειτουργιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Διαχείριση Κινδύνων, Αναλογιστική, 

Κανονιστική Συμμόρφωση, Εσωτερικός Έλεγχος)  

 η υποχρεωτική εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής  

 η υποχρεωτική εφαρμογή του Κανονισμού Αγορών και Προμηθειών 

 η υποχρεωτική εφαρμογή της Πολιτικής Ακεραιότητας και Καταπολέμησης της Απάτης 

  η ενημέρωση του ανθρωπίνου δυναμικού σχετικά με τα αδικήματα της διαφθοράς, τη σημασία 

της αναφοράς τέτοιων συμβάντων, καθώς και τις σχετικές εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες. 

 

Η INTERAMERICAN ελέγχει το σύνολο των θυγατρικών Εταιρειών, των Γραφείων Πωλήσεων, των 

εσωτερικών Διευθύνσεων και των Τμημάτων της για κινδύνους που σχετίζονται με τη διαφθορά. Η 

Εταιρεία δεσμεύεται πως, σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος εκ των εργαζομένων της ή των 

ασφαλιστικών συμβούλων της καταγγελθεί για διαφθορά, θα ασκήσει τα ανάλογα πειθαρχικά μέτρα 

εναντίον του, όπως αυτά προκύπτουν αφ’ ενός μεν από τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής, αφ’ ετέρου 

δε από τη σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο μερών. 

 

Πρόληψη και Καταπολέμηση της Απάτης 

Στην INTERAMERICAN ήδη από το 2013, έχουμε αναπτύξει και ενσωματώσει στον επιχειρησιακό 

σχεδιασμό μία ολοκληρωμένη Πολιτική για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Απάτης (Anti Fraud 

Policy). Κύριοι στόχοι της εν λόγω πολιτικής είναι η σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση του συνόλου των 

εργαζομένων σχετικά με:  



14 
 

 τις μορφές απάτης που ελλοχεύουν και τους κινδύνους που επιφυλάσσουν για την Εταιρεία  

 την εταιρική διαδικασία που εφαρμόζεται για την διερεύνηση περιστατικών απάτης  

 την εταιρική διαδικασία, τις ισχύουσες Πολιτικές και τους Κανονισμούς, καθώς και τα μέτρα που 

λαμβάνονται για την πρόληψη φαινομένων απάτης  

 την ύπαρξη διαδικτυακής διεύθυνσης για την αναφορά περιστατικών απάτης 

(incident@interamerican.gr) και της τηρούμενης διαδικασίας διερεύνησης. 

 

Πρόληψη και Καταστολή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και 

Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας 

Η λειτουργία της INTERAMERICAN είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις του 

διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της διενέργειας 

συναλλαγών που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές/παράνομες δραστηριότητες 

ή/και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Προκειμένου τέτοιες συναλλαγές να αποτρέπονται, το Δ.Σ. με 

απόφασή του, ήδη από το 2008, έχει εγκρίνει και υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο 

του «Εσωτερικού Κανονισμού Ελέγχου και Επικοινωνίας» σε σχέση με τα παραπάνω (Money Laundering 

Policy).  

 

Πολιτική Αναφοράς Συμβάντων 

Στα τέλη του 2015, η INTERAMERICAN εισήγαγε στην επιχειρηματική της δραστηριότητα την Πολιτική 

Αναφοράς Συμβάντων. Η  πολιτική αυτή, που από τις αρχές του 2016 εφαρμόζεται ενιαία σε όλες τις 

θυγατρικές του Ομίλου ACHMEA, καθιερώνει συγκεκριμένη διαδικασία για την αναφορά και την 

καταγραφή περιστατικών-συμβάντων που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό της Εταιρείας. Όλοι οι 

εργαζόμενοι στην INTERAMERICAN οφείλουν να εντοπίζουν και να αναφέρουν τυχόν συμβάντα στη 

Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία είναι υπεύθυνη για την καταγραφή, τον συντονισμό και 

την παρακολούθηση της διερεύνησής τους. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να γνωστοποιήσει την πληροφορία 

που έχει στη διάθεσή του με δύο τρόπους:  

 είτε ενημερώνοντας τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης,  

 είτε αποστέλλοντας email στη διεύθυνση που έχει ειδικά δημιουργηθεί για αυτό τον σκοπό 

(incident@interamerican.gr).  

Τα στοιχεία που υποβάλλουν  οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και 

πρόσβαση στο περιεχόμενό της έχουν μόνο οι εντεταλμένοι εργαζόμενοι των Διευθύνσεων Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

mailto:incident@interamerican.gr
mailto:incident@interamerican.gr
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Κάθε συμβάν, μετά την καταγραφή του, ελέγχεται για την ακρίβεια και την ορθότητα των αναφερομένων. 

Για τη διερεύνηση και τον έλεγχο του συμβάντος, ανάλογα ποιον τομέα αφορά, εμπλέκονται στελέχη από 

τις Διευθύνσεις: Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικού Ελέγχου, Ανθρωπίνου Δυναμικού, Νομικής 

Υπηρεσίας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης Διεύθυνσης, εφ’ όσον αυτό απαιτηθεί. 

 

Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης αναφέρει, σε τριμηνιαία βάση, όλα τα καταγεγραμμένα 

συμβάντα στην Επιτροπή Ελέγχου, στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στη Διεύθυνση Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων του τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων της ACHMΕΑ (Division 

International), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Αναφοράς Συμβάντων. 

 

 

Δράσεις – αποτελέσματα 2016-2017 

 Διενέργεια εσωτερικού ελέγχου σε γραφεία πωλήσεων, θυγατρικές εταιρείες, εσωτερικές 

διευθύνσεις και τμήματα της Εταιρείας και σύνταξη σχετικών εκθέσεων ελέγχου προς ενημέρωση 

της Διοίκησης, της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Συμμετοχή  σε ποικίλες διοργανώσεις διαφόρων θεσμικών ή μη φορέων, οι οποίοι εντείνουν τις 

προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση αυτή. 

 Διοργάνωση, σε ετήσια βάση, εκπαιδευτικών συναντήσεων, με στόχο την εξέλιξη των ικανοτήτων 

των στελεχών της Εταιρείας για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση υπόπτων συναλλαγών. 

 

Για την εκπαίδευση κατά της διαφθοράς πραγματοποιήθηκαν: 

 Συμμετοχή στελεχών στο Business Integrity Forum που διοργάνωσε η Διεθνής Διαφάνεια  

(Σεπτέμβριος 2016). 

 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη  «Διεθνής Διαφάνεια» το οποίο συνεπάγεται μεταξύ 

άλλων, την πρόσβαση στελεχών της INTERAMERICAN  σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό υλικό και 

εργαλεία καθώς και συμμετοχή στελεχών σε εκπαιδευτικές συναντήσεις της οργάνωσης 

(Οκτώβριος 2017) 

 Επιπλέον, να αναφέρουμε ότι δεν γνωστοποιήθηκε στην Εταιρεία κανένα περιστατικό 

διαφθοράς κατά τη διάρκεια της διετίας 2016-2017.  


