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Ã¿ÚÙ· ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ & ÀÔ¯ÚÂÒÛÂˆÓ
ÙˆÓ ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
1.

Η επιχείρηση έχει δικαίωµα να λειτουργεί σε σταθερό, σαφές,
κωδικοποιηµένο, αντικειµενικό, προβλέψιµο, διεθνώς ανταγωνιστικό
θεσµικό και νοµικό πλαίσιο που προάγει την επιχειρηµατικότητα και
ενισχύει την ανταγωνιστικότητα.

6.

Η επιχείρηση οφείλει να θέτει σε προτεραιότητα την επιβίωσή της
σεβόµενη το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο, να αναλαµβάνει τις ευθύνες
της και να εκπληρώνει µε συνέπεια τις υποχρεώσεις της.

2.

Η επιχείρηση, όπως και κάθε πολίτης της χώρας, έχει δικαίωµα σε
χρηστή και διαφανή διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών, η οποία
διασφαλίζει τον κοινωνικό ρόλο του κράτους και στοχεύει στον
περιορισµό του δηµόσιου δανεισµού, καθώς και σε σταθερό και
προβλέψιµο φορολογικό πλαίσιο που στηρίζει την επιχειρηµατικότητα
και τις επενδύσεις.

Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να συνεισφέρει στη δηµιουργία
θέσεων εργασίας, να εφαρµόζει ένα αξιοκρατικό σύστηµα αξιολόγησης
της απόδοσης, των προαγωγών και των αµοιβών, να διασφαλίζει
καλές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας µε ίσα δικαιώµατα και
ευκαιρίες για όλους και να σέβεται την ισορροπία µεταξύ εργασιακού
χρόνου και προσωπικής ζωής.

7.

Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται µε συνέπεια στις
θεσµοθετηµένες υποχρεώσεις της και να συµβάλλει στην
καταπολέµηση της διαφθοράς που οδηγεί σε στρεβλώσεις της αγοράς
και ζηµιώνει το κοινωνικό σύνολο.

3.

Η επιχείρηση έχει δικαίωµα να διεκδικεί διαφάνεια, φερεγγυότητα
και αµοιβαιότητα στις σχέσεις της πολιτείας µε τους πολίτες και τις
άλλες επιχειρήσεις, καθώς και την αποτελεσµατική προστασία της
δικαιοσύνης.

Η επιχείρηση έχει δικαίωµα πρόσβασης σε µια ενοποιηµένη και
αποτελεσµατική ευρωπαϊκή αγορά που δεν περιορίζεται από κρατικά
ή ιδιωτικά µονοπώλια και λειτουργεί µε όρους που δεν θίγουν την
άµεση ή µακρόχρονη ανταγωνιστική ικανότητα της ίδιας και του
συνόλου της οικονοµίας.
Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να αποφεύγει εναρµονισµένες
πρακτικές και να µη νοθεύει τον ανταγωνισµό εις βάρος του
καταναλωτή.

5.

Η επιχείρηση έχει δικαίωµα σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα
που προσφέρει δεξιότητες, γνώσεις και αξίες που αντιστοιχούν στις
κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες, ένα σύστηµα που προάγει την
ατοµική ευθύνη, την οµαδική εργασία, τη δηµιουργία και την
καινοτοµία.
Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να επενδύει στη γνώση στο χώρο
εργασίας, στην κατάρτιση και δια βίου εκπαίδευση των εργαζοµένων της.

Η επιχείρηση έχει δικαίωµα να διεκδικεί από την πολιτεία ένα απλό
και αποτελεσµατικό πλαίσιο κανόνων και προτύπων για την προστασία
του καταναλωτή, την προστασία της φήµης της και την αντικειµενική
µεταχείρισή της µε βάση πραγµατικά και επιβεβαιωµένα γεγονότα.
Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να πειθαρχεί στους κανόνες που
τίθενται για την προστασία του καταναλωτή και να σέβεται το
δικαίωµά του για παροχή ασφαλών, ποιοτικών προϊόντων και
υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιµές.

8.

Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να αποδίδει εύλογο µέρισµα στους
µετόχους της, να εφαρµόζει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και
να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τους εργαζοµένους,
προµηθευτές και πελάτες της.

4.

Η επιχείρηση έχει δικαίωµα πρόσβασης σε µια αγορά εργασίας που δεν
επιβαρύνει την ικανότητά της να προσαρµόζεται γρήγορα στις αλλαγές
και ενθαρρύνει την αύξηση της απασχόλησης, καθώς και να διεκδικεί
από την πολιτεία ένα αποτελεσµατικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας
των ανέργων.

Η επιχείρηση έχει δικαίωµα σε µια ενιαία εθνική και ευρωπαϊκή
πολιτική που προστατεύει αποτελεσµατικά την πνευµατική ιδιοκτησία,
στηρίζει την έρευνα και ανάπτυξη και ενθαρρύνει την καινοτοµία.
Η επιχείρηση έχει ευθύνη να παρακολουθεί τις τεχνολογικές
εξελίξεις, να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της, να εκσυγχρονίζει τις
διαδικασίες παραγωγής της και να καινοτοµεί στα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες που παρέχει.

9.

Η επιχείρηση έχει δικαίωµα σε σαφή και ολοκληρωµένο εθνικό
χωροταξικό σχεδιασµό και σύγχρονες υποδοµές που της
εξασφαλίζουν δίκτυα µεταφορών, διαχείριση αποβλήτων,
τηλεπικοινωνίες και ενέργεια.
Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να σέβεται το περιβάλλον
ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις των δράσεων της σε αυτό, να
εφαρµόζει µέτρα πρόληψης καταστροφών, να προωθεί ενεργά την
ανακύκλωση και να συµβάλλει στην εξοικονόµηση ενέργειας.

10. Η επιχείρηση που σέβεται τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές
απορρέουν από την παρούσα Χάρτα, διεκδικεί αναγνώριση της
συνεισφοράς της στην κοινωνία και σεβασµό των δικαιωµάτων της
από την πολιτεία.
Η επιχείρηση, ως ενεργός εταιρικός πολίτης, δεσµεύεται να αποδίδει
στην κοινωνία µέρος της προστιθέµενης αξίας που παράγει και να
καλλιεργεί εταιρική κουλτούρα, η οποία αναγνωρίζει και εφαρµόζει τις
αρχές της παρούσας Χάρτας.

