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∆ήλωση Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΣ ΞΑΝΘΗΣ «Η ΕΝΩΣΗ»
Η κοινωνική πολιτική του Α.Σ.
Σ. στηρίζεται στους παρακάτω πυλώνες:
 Την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.
 Την
ην ∆ιακήρυξη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις Θεµελιώδεις Αρχές και τα
∆ικαιώµατα στην Εργασία.
 Τις Εθελοντικές Αρχές για Ασφάλεια και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.
 Την κείµενη εθνική νοµοθεσία.
νοµοθεσία
 Τις
ις απαιτήσεις του Κώδικα για την πρωτοβουλία Ηθικού Εµπορίου (ETI
(
Base Code).
 Τις
ις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών µας και τις ιδιαιτερότητες της κοινωνίας που
δραστηριοποιούµαστε.
Όραµα της Πολιτικής µας αυτής: "η άσκηση των δραστηριοτήτων του Α.Σ. µε εντιµότητα, ακεραιότητα
και ειλικρίνεια και µε σεβασµό προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το συµφέρον των εργαζοµένων
µας, καθώς και ο σεβασµός στο έννοµο συµφέρον όλων εκείνων µε τους οποίους συνεργαζόµαστε."

Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα
Σεβόµαστε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Είµαστε δεσµευµένοι να εντοπίζουµε και να
προλαµβάνουµε κάθε επίπτωση ενέργειας που είναι αντίθετη µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε ότι
αφορά τις επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες µέσα
µέσ από συνεχείς διεργασίες για τη δέουσα
επιµέλεια στα ανθρώπινα δικαιώµατα και την προληπτική συµµόρφωση.
Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Ελεύθερη επιλογή της εργασίας

Σεβόµαστε το δικαίωµα των εργαζοµένων µας στη δηµιουργία εργατικών σωµατείων και στην
οικειοθελή συµµετοχή σ’ αυτά χωρίς το φόβο αντίποινων. ∆εσµευόµαστε
εσµευόµαστε στην ανάπτυξη
εποικοδοµητικού διαλόγου µε τους ελεύθερα επιλεγµένους εκπροσώπους των εργαζοµένων µας.
µας
Απαγορεύουµε ρητά την καταναγκαστική εργασία ή την εργασία σε συνθήκες δουλείας.
δουλείας
∆εν παρακρατούµε
µε χρήµατα ή έγγραφα ταυτότητας και σεβόµαστε το δικαίωµα της εκούσιας
παραίτησης του εργαζόµενου.

Ασφαλές και Υγιεινό εργασιακό περιβάλλον
Παρέχουµε ένα ασφαλές και σύµφωνο µε τους κανόνες υγιεινής περιβάλλον εργασίας.
εργασίας Εστιάζουµε
στην λήψη επαρκών µέτρων για την ελαχιστοποίηση από κινδύνους ατυχηµάτων, τραυµατισµών
και έκθεσης σε κινδύνους για την υγεία. ∆εσµευόµαστε για τη συνεχή κατάρτιση των εργαζοµένων
σε θέµατα διαρκούς βελτίωσης της υγείας τους και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
εργασίας

Ωράριο εργασίας, μισθοί και επιδόματα
Οι µισθοί και οι παροχές που καταβάλουµε στους εργαζόµενους µας είναι ανταγωνιστικές σε
σχέση µε τον κλάδο και την τοπική αγορά εργασίας. Τηρούµε τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία
µε µια διαφανή πρόσληψη, ενηµερώνουµε τον εργαζόµενο για τα δικαιώµατα του και
απαγορεύουµε την παρακράτηση µέρους του µισθού ως µέσο πειθαρχικού ελέγχου. Παρόµοια
εργασία αµείβεται µε παρόµοιες αµοιβές. Οι δραστηριότητές µας συµµορφώνονται απόλυτα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
εσία περί ωραρίων, υπερωριών και επιδοµάτων. Η υπερωρία είναι εθελοντική.
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Σεβασμός στην διαφορετικότητα. Ανθρώπινη μεταχείριση
Εκτιµούµε τη διαφορετικότητα των ανθρώπων µας , δεσµευόµαστε στην παροχή ίσων ευκαιριών
για όλους και δεν ανεχόµαστε διακρίσεις,
διακρίσεις βία, παρενόχληση, εκφοβισµό και άλλες επισφαλείς ή
ανησυχητικές συνθήκες που οφείλονται σε εσωτερικές και εξωτερικές απειλές.
απειλές Στους χώρους
εργασίας των εγκαταστάσεων µας δεν υπάρχουν διακρίσεις ούτε παρενόχληση βάσει φυλής,
φύλου, χρώµατος, εθνικής
ικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας, ηλικίας, αναπηρίας, µητρότητας,
σεξουαλικής προτίµησης, πολιτικής πεποίθησης ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης που
προστατεύεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. ∆εν προβλέπεται προληπτικός έλεγχος εργαζοµένων
πριν την πρόσληψη τους για τυχόν εγκυµοσύνη ή δοκιµή HIV .
Υιοθετούµε αξιοκρατικά κριτήρια
αναζήτησης και πρόσληψης προσωπικού, εκπαίδευσης,
αµοιβής και ανέλιξης στην Εταιρεία, όπως είναι τα επαγγελµατικά προσόντα, η απόδοση, οι
δεξιότητες και η εµπειρία. Ο Α.Σ. δεν ανέχεται προσβλητικές ή ανάρµοστες συµπεριφορές, άδικη
µεταχείριση ή αντίποινα παντός είδους.
Εγγυόµαστε την ασφάλεια των εργαζοµένων µας µε σεβασµό στην προσωπικότητα και την
αξιοπρέπεια τους. ∆εν ασκούνται πειθαρχικές πρακτικές, όπως σωµατική τιµωρία,
τιµω
ψυχική,
σωµατική ή λεκτική κακοποίηση.
κακοποίηση ∆εν υπάρχουν αθέµιτες κρατήσεις από τους µισθούς.
µισθούς Αυτές οι
αρχές ισχύουν όχι µόνο για εργαζοµένους µας, αλλά και για τους συνεργάτες µας.
Παιδική εργασία
Συµµορφωνόµαστε µε την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε το κατώτερο
ερο όριο ηλικίας εργασίας.
Απαγορεύουµε την πρόσληψη ατόµων κάτω των 18 ετών για θέσεις οι οποίες απαιτούν επικίνδυνη
εργασία ή νυχτερινή βάρδια. Θεσπίζουµε διαδικασία αποκατάστασης και υιοθετούµε
προγράµµατα επανένταξης σε περίπτωση παιδικής
πα
εργασίας.
Αμφίδρομη επικοινωνία
Η ανοικτή και ειλικρινής επικοινωνία µεταξύ εργαζόµενων και ∆ιοίκησης χαίρει εκτίµησης και
σεβασµού. Οι εργαζόµενοι είναι σε θέση να απευθυνθούν στον «εκπρόσωπο» τους,
τους σχετικά µε τους
όρους των συµβάσεων, τις συνθήκες εργασίας ή οποιαδήποτε άλλη δυσαρέσκεια και αρχειοθέτηση
των καταγγελιών. Ο Εκπρόσωπος των εργαζόµενων εκτελεί τα καθήκοντά του / της σε συναίνεση µε
όλους τους κοινωνικούς εταίρους και είναι σε θέση να µεταφέρει
µεταφέρει καταγγελίες για την διοίκηση,
χωρίς προσωπικές κυρώσεις.
Η εργοδοσία µε την παρούσα δηλώνει την προθυµία της να επιλύσει τυχόν προβλήµατα, σε
συνεργασία µε την εκπροσώπηση των εργαζοµένων,
εργαζοµένων, υιοθετώντας ανάλογη ∆ιαδικασία Παραπόνων
που κοινοποιεί στους
τους εµπλεκόµενους και εγκαθιστώντας κουτί παραπόνων στο χώρο εστίασης για
ανώνυµες καταγγελίες και παράπονα.
Ο Α.Σ. ΞΑΝΘΗΣ «Η ΕΝΩΣΗ» δεσµεύεται για τη διερεύνηση και την αντιµετώπιση των ανησυχιών
και παραπόνων των εργαζοµένων, καθώς και για τη λήψη διορθωτικών
ωτικών ενεργειών ως απάντηση σε
οποιαδήποτε παραβίαση.
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