Πολιτική Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Η πολιτική Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε. έχει σκοπό να ρυθμίσει τις εργασιακές
σχέσεις και γενικά κάθε θέμα του προσωπικού που έχει σχέση με την Εταιρεία. Ο πολιτική ορίζει τις
Βασικές Αρχές της Εταιρείας:
α. Οι σχέσεις Εταιρείας – εργαζομένων βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και την επιθυμία για
στενή και ειλικρινή συνεργασία.
β. Η συνέπεια στην τήρηση της Πολιτικής καθόσον αφορά άμεσα τις εργασιακές σχέσεις και την
αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης και είναι συνδεδεμένη με το κοινό συμφέρον της Εταιρείας
και των εργαζομένων.
γ. Οι διατάξεις από τις όποιες διέπονται οι όροι της σύμβασης εργασίας όλων των εργαζομένων στην
Εταιρεία περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας.
1.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Η ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε. διασφαλίζει ότι:

✓ Οι τρόποι επιλογής πρόσληψης έχουν πάντοτε γνώμονα τον σεβασμό της προσωπικότητας του
υποψηφίου και το συμφέρον της Εταιρείας. Δεν ασκείται καμία διάκριση με βάση κριτήρια όπως
το φύλο, η ηλικία, η υπηκοότητα, το χρώμα, η θρησκεία, η σωματική ικανότητα, η οικογενειακή
κατάσταση ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός.
✓ Ο εργαζόμενος μετά την πρόσληψη του ενημερώνεται για τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, τα
γενικότερα δικαιώματα και τις γενικότερες υποχρεώσεις του έναντι της Εταιρείας, καθώς και
τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, τους οποίους οφείλει να τηρεί.
2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Η ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε. πιστεύει και επενδύει στο ανθρώπινο
δυναμικό της με συνεχή εκπαίδευση. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να παρίστανται και να
συμμετέχουν ενεργά στην εκπαίδευση κάθε μορφής και επιπέδου.
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε. έχει ως βασική αρχή της εργασιακής πολιτικής της τη
συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων με την τοποθέτησή τους σε θέσεις με ευρύτερες
και πιο σημαντικές αρμοδιότητες.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Ο κάθε εργαζόμενος της ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε. οφείλει:
✓ Να εκτελεί την εργασία που του ανατίθεται με επιμέλεια, προθυμία και ευσυνειδησία
✓ Να τηρεί αυστηρά όλες τις οδηγίες και τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής.
✓ Να τηρεί επαγγελματική εχεμύθεια για κάθε σοβαρή εμπιστευτική πληροφορία προσωπικού ή
επαγγελματικού χαρακτήρα που αφορά το προσωπικό ή την Εταιρεία.
✓ Να σέβεται και να προστατεύει τις εγκαταστάσεις, τα εμπορεύματα και όλο εν γένει τον
εξοπλισμό, χρησιμοποιώντας αυτά σύμφωνα με τον προορισμό τους, τηρώντας τους κανόνες
συντήρησης αυτών και διατηρώντας τα καθαρά.
✓ Να μην αποδέχεται δώρα ή φιλοδωρήματα (σε οποιονδήποτε χώρο, μορφή ή αξία) από πελάτες,
προμηθευτές ή εξωτερικούς συνεργάτες.
✓ Να συζητά οποιοδήποτε ζήτημα ή παράπονο που τον απασχολεί με τον άμεσο προϊστάμενό του
ακολουθώντας την σωστή διαδικασία.
5. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Η ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε. διασφαλίζει ότι:
✓ Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων προστατεύεται ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας
τους.
✓ Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.
✓ Λαμβάνουν χώρα περιοδικά εκπαιδεύσεις του προσωπικού για την αντιμετώπιση καταστάσεων
ανάγκης, κάθε εργαζόμενος δικαιούται να ζητεί διευκρινίσεις οποτεδήποτε από τον προϊστάμενό
του ή τον αρχηγό της ομάδας πυρασφαλείας.
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