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Ο όμιλοσ TEDRA, αναγνωρίηοντασ τθν μεγάλθ ςθμαςία τθσ εταιρικισ υπευκυνότθτασ ςτο ςφγχρονο κοινωνικό
Q:
γίγνεςκαι, εφαρμόηει τθν πολιτικι Κοινωνικισ Ευκφνθσ ςφμφωνα με το πρότυπο SA 8000:2014 μζςω μιασ
ανκρωποκεντρικισ και δίκαιθσ πολιτικισ ανκρωπίνων πόρων με ςτόχο τθν ορκι διαχείριςθ τθσ ςχζςθσ του με το
ανκρϊπινο δυναμικό που τον ςτελεχϊνει.
Ο όμιλοσ ςτοχεφει ςτθν πλιρθ εφαρμογι τθσ ιςχφουςασ ελλθνικισ και κοινοτικισ εργατικισ νομοκεςίασ, ενϊ
ςυμμορφϊνεται με τισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ/ πράξεισ: ISO, διεκνισ διακιρυξθ
για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τουσ κανονιςμοφσ των Ηνωμζνων Εκνϊν, ςφμφωνα με το πρότυπο τθσ SAI. Ο
όμιλοσ TEDRA ζχει αποκτιςει όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από τθν νομοκεςία άδειεσ και εγκρίςεισ που διζπουν τισ
δραςτθριότθτεσ του και είναι απόλυτα ςυνεπισ ςτα όρια που πρζπει να τισ τθρεί. Οι εργαςίεσ υλοποιοφνται από
εκπαιδευμζνουσ και ζμπειρουσ εργαηομζνουσ και από ειδικευμζνα ςυνεργεία, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ
και επαγγελματικι εκτζλεςθ των προβλεπόμενων εργαςιϊν, ενϊ οι εγκαταςτάςεισ του διακζτουν όλα τα
απαραίτθτα μζτρα και τον εξοπλιςμό προςταςίασ κινδφνων.
Ο όμιλοσ TEDRA λαμβάνει ειδικι μζριμνα ωσ προσ τθ ςυνεχι επιμόρφωςθ, εκπαίδευςθ και παρακίνθςθ όλου του
ανκρϊπινου δυναμικοφ που τον ςτελεχϊνει, με ςτόχο να ευαιςκθτοποιιςει και να δθμιουργιςει αίςκθμα
υπευκυνότθτασ ςτουσ εργαηόμενοφσ του ωσ προσ τθ λειτουργία του, ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ τθσ παροφςασ
πολιτικισ. Η διοίκθςθ του ομίλου TEDRA δεςμεφεται για τθν τιρθςθ τθσ πολιτικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ και τθ
ςυνεχι βελτίωςθ τθσ επίδοςισ του, τθν οποία παρακολουκεί μζςω αντικειμενικϊν δεικτϊν μζτρθςθσ. Η πολιτικι
Κοινωνικισ Ευκφνθσ του ομίλου TEDRA εςτιάηεται ςτθν επίτευξθ των κάτωκι:


Θα βελτιϊνει ςυνεχϊσ το κοινωνικό πρόςωπο και τισ επιδόςεισ του, όςον αφορά τισ απαιτιςεισ του
προτφπου SA 8000 και τθν ςχζςθ του με τουσ εργαηομζνουσ του.



Ο όμιλοσ δεν κα εμπλακεί ι υποςτθρίξει τθν παιδικι εργαςία και δεν κα εκκζςει παιδιά ι νεαροφσ εργάτεσ
ςε ςυνκικεσ εργαςίασ ςτον εργαςιακό χϊρο ι ζξω από αυτόν.



Δεν κα επιτρζψει καμιάσ μορφισ καταναγκαςτικι εργαςία.



Θα λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για να παρζχει αςφαλζσ και υγιεινό περιβάλλον εργαςίασ και να
εμποδίςει ατυχιματα και τραυματιςμοφσ που είναι δυνατόν να προκλθκοφν ι ςυνδζονται άμεςα με τθν
ροι τθσ εργαςίασ.



Θα αναγνωρίηει το δικαίωμα των εργαηομζνων να ςχθματίςουν και να ςυμμετζχουν ςε εργατικζσ ενϊςεισ
τθσ επιλογισ τουσ.



Δεν κα επιδοκεί ι υποςτθρίξει τθν χρθςιμοποίθςθ ςωματικισ τιμωρίασ, πνευματικοφ ι φυςικοφ
καταναγκαςμοφ και εξφβριςθσ.



Δεν κα γίνει καμία διάκριςθ ςτθν πρόςλθψθ, αποηθμίωςθ, εκπαίδευςθ, προαγωγι, λιξθ ςυνεργαςίασ,
απόλυςθ λόγω: θλικίασ, φυλισ, κόςτουσ, εκνικότθτασ, κρθςκείασ, αναπθρίασ, φφλου, ςεξουαλικοφ
προςανατολιςμοφ, μζλθ ςυνδικάτου ι πολιτικι ιδεολογία. Δεν κα επιτραπεί επίςθσ καμίασ μορφισ
ςεξουαλικι παρενόχλθςθ.



Θα εφαρμόηει τουσ νόμουσ και τα δεδομζνα του κλάδου ςε ότι αφορά τισ ϊρεσ εργαςίασ. Η υπερωριακι
εργαςία αποτελεί πάντα εξαίρεςθ και πρζπει να αμείβεται με ζξτρα αμοιβι.



Οι μιςκοί κα κυμαίνονται τουλάχιςτον ςτο ελάχιςτο που απαιτεί θ εκνικι νομοκεςία ι ο καταςκευαςτικόσ
κλάδοσ

Για τθν κάλυψθ των παραπάνω δεςμεφςεων και για τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ τθσ πολιτικισ Κοινωνικισ
Ευκφνθσ ο όμιλοσ TEDRA, προςπακεί να εξαςφαλίςει ςχζςεισ αμοιβαίασ ςυνεργαςίασ με όλουσ τουσ αρμόδιουσ
κοινωνικοφσ φορείσ, με τουσ πελάτεσ του, τουσ προμθκευτζσ και τουσ ςυνεργάτεσ του ςε πνεφμα ειλικρινοφσ και
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αμοιβαίου ςεβαςμοφ. Η πολιτικι Κοινωνικισ Ευκφνθσ, με τθν οποία εναρμονίηονται όλεσ οι ενζργειεσ του ομίλου
Q:
TEDRA, κακϊσ και ο κανονιςμόσ εργαςίασ, κοινοποιοφνται ςτο προςωπικό και ςτουσ ςυνεργάτεσ του ομίλου.
Οποιαδιποτε απαίτθςθ ι παράπονο, μπορεί να ςταλεί επιπλζον ςτισ κάτωκι θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ:
SAI e-mail: info@sa-int.org
IQNET Ltd e-mail: sa8000@iqnet.com
Ιωάννης Τόλιου
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος TEDRA

