ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η ΦΙΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΕ από την ίδρυσή της το 1980 έως σήμερα αναπτύσσεται
έχοντας πάντα ως κανόνα τη συμμόρφωσή της με τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις
και κανονισμούς, ενώ παράλληλα επιδιώκει η λειτουργία της να είναι επωφελής τόσο
ως προς την κοινωνία, όσο και ως προς το περιβάλλον. Συνεπώς, η πολιτική αλλά
και οι ενέργειες της εταιρείας συνοψίζονται στα κάτωθι:
Προσωπικό
o

Όλοι οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται μόνο με αντικειμενικά κριτήρια: τα
προσόντα και την εμπειρία τους

o

Όλοι οι εργαζόμενοι αμείβονται αναλόγως προσόντων και θέσης και πάντα
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

o

Η εταιρεία δίνει ίσες ευκαιρίες πρόσληψης και εξέλιξης σε άντρες και γυναίκες σε
όλες τις θέσεις της εταιρείας.

o

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ίσες ευκαιρίες εξέλιξης, με μόνο κριτήριο την απόδοση
και τις ικανότητές τους

o

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πλήρες δικαίωμα συνδικαλιστικής δραστηριότητας

o

Κάθε εργαζόμενος υπογράφει ατομική σύμβαση εργασίας, όπου περιγράφεται
αναλυτικά και με σαφήνεια το ωράριο, οι αμοιβές και οι υποχρεώσεις του

o

Για κάθε θέση εργασίας υπάρχει αναλυτική γραπτή περιγραφή (περιγραφή
αρμοδιοτήτων)

o

Σε κάθε εργαζόμενο παρέχονται όλα τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής
που προβλέπονται για την θέση εργασίας του και δεν του επιτρέπεται να εργαστεί
χωρίς τη χρήση τους

o

Υπάρχει μόνιμη συνεργασία με τεχνικό ασφαλείας, υπεύθυνο για την υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζομένων

o

Διοργανώνονται ετήσια σεμινάρια ασφαλείας (περίπτωση πυρκαγιάς, περίπτωση
σεισμού, ηλεκτροπληξία, σωστή χρήση μηχανημάτων κτλ.)

o

Υπάρχει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου

o

Η απασχόληση ανηλίκων αποκλείεται κατηγορηματικά

o

Όλοι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να απευθύνονται άμεσα στον διευθυντή
προσωπικού για οποιοδήποτε πρόβλημα τους απασχολεί και ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις οποιασδήποτε μορφής εκφοβισμού ή παρενόχλησης

ΦΙΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σελ. 1 / 2

o

Η εταιρεία, αναλόγως δυνατοτήτων, παρέχει στους εργαζόμενους της επιπλέον
παροχές: διατακτικές τροφής, έξοδα κίνησης, παροχή μεταφορικών μέσων,
επιδότηση ενοικίων κτλ.

o

Αναλόγως της πορείας των εργασιών, διανέμονται πριμ παραγωγικότητας

o

Η εταιρεία ενθαρρύνει και συνεισφέρει στην εκπαίδευση των εργαζομένων της

Περιβάλλον
o

Η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρά όλους τους ισχύοντες νόμους και κανόνες για την
προστασία του περιβάλλοντος

o

Πολιτική της εταιρείας είναι η συνεχής προσπάθεια για μείωση της κατανάλωσης
φυσικών πόρων. Προς τούτο διενεργούνται οι κάτωθι ενέργειες:
✓

Οι μηχανές παραγωγής αντικαθίστανται σταδιακά από νέες πλήρως
ηλεκτρικές ή υβριδικές με μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά
40% και ορυκτελαίων έως 100%

✓

Το νερό της βροχής συλλέγεται σε μεγάλες δεξαμενές και χρησιμοποιείται

✓

Η θερμική ενέργεια των αεροσυμπιεστών δεν αποβάλλεται ως συνήθως στο
περιβάλλον, αλλά συλλέγεται μέσω ειδικών εναλλακτών και χρησιμοποιείται
για τον κλιματισμό των χώρων της εταιρείας

✓

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται (πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, ορυκτέλαια)
ανακυκλώνονται είτε εσωτερικά είτε από εξωτερικούς συνεργάτες

✓

Έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι για συλλογή όλων των ανακυκλώσιμων
οικιακών απορριμμάτων (σε συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωσης)

Η εταιρεία έχει επιτύχει με τις ενέργειες αυτές, μηδενικές εκπομπές αερίων,
υγρών ή στερεών ρύπων.
Κοινωνία
o

Η εταιρεία έχει σαν απαράβατη αρχή της να είναι πάντα συνεπής απέναντι στις
υποχρεώσεις της προς το κοινωνικό σύνολο: φορολογικές, ασφαλιστικές,
υποχρεώσεις προς πελάτες και προμηθευτές, χωρίς καθυστερήσεις. Τηρεί δε
αυτή την αρχή απαρέγκλιτα καθ’ όλα τα 38 χρόνια λειτουργίας της.

o

Προτιμώνται σαν συνεργάτες και προμηθευτές ελληνικές εταιρείες.

o

Η εταιρεία έχει πολιτική σύναψης σταθερών συνεργασιών με τοπικούς
συνεργάτες (μηχανουργεία, μεταφορείς, μηχανικούς, προμηθευτές υλικών) και
προσπαθεί να συνεισφέρει στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξή τους.
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