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Η εταιρία ΣΟΥΡΣΟΣ Α.Ε. ασχολείται με την προμήθεια, μακρά αποθήκευση & διακίνηση αγροτικών προϊόντων και
ιδιαίτερα φρούτων και λαχανικών σε απλή ψύξη ή και ελεγχόμενη ατμόσφαιρα καθώς και με την σύντομη
αποθήκευση αυτών και διακίνησή τους.
Δέσμευση της εταιρίας μας είναι η αδιαπραγμάτευτη προσήλωσή μας στην προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της ασφάλεια των εργαζομένων μας.
Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική της
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ασφάλεια των εργαζομένων της είναι τα Συστήματα SMETA καθώς
επίσης και Global.G.A.P. - GRASP που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.
Στα πλαίσια εφαρμογής των παραπάνω συστημάτων η εταιρία δεσμεύεται:
•

Στην κάλυψη σε συνεχή βάση της υπάρχουσας την εθνικής και ευρωπαϊκής εργατικής νομοθεσίας όσον
αφορά το προσωπικό της

•

Την διασφάλιση της ελευθερίας των εργαζομένων στην αντιπροσώπευση μέσω εκλογής ή ορισμού
εκπροσώπων

•

Την διασφάλιση της διαφορετικότητας του ατόμου μέσω της σαφής θέσης της κατά των διακρίσεων, όπως
φυλή, θρησκεία, πολιτική, πεποιθήσεις, ηλικία, κατάσταση

•

Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη συνεχή συντήρηση των εγκαταστάσεων προσωπικού

•

Στη συνεχή παρακολούθηση της υγείας και υγιεινής του προσωπικού και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση
και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης

•

Στη συνεχή παρακολούθηση της συμπεριφοράς του προσωπικού και στην αποφυγή φαινομένων παραβίασης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω τιμωρίας ή εκφοβισμού

•

Την τήρηση διαδικασιών για τον καθορισμό των καθηκοντολογίων και για τον εντοπισμό των αναγκών σε
εκπαίδευση και την παροχή εκπαίδευσης σε όλο το προσωπικό, ανάλογης με τα καθήκοντά του στην εταιρεία

•

Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με το προσωπικό, με σκοπό την
καταπολέμηση της διαφθοράς

Η κεντρική ιδέα της πολιτικής ασφάλειας & ποιότητας των προϊόντων μας είναι:
«KANENA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΟΜΟΙΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΜΕΛΗΜΑ ΜΑΣ»
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