Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας.
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Η ΑΓΑΝ ΕΠΕ, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξή της, δεσμεύεται να λειτουργεί με υπευθυνότητα,
συνεκτιμώντας τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους λειτουργίας της, τόσο
στο εσωτερικό όσο και στις χώρες στις οποίες πιθανώς δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό, προάγει
την επικοινωνία και τη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Με σκοπό την ενίσχυση και τη βέλτιστη ενσωμάτωση της κοινωνικής υπευθυνότητας στις αρχές και
αξίες του Οργανισμού, εφαρμόζει τους νόμους και ακολουθεί διεθνώς αναγνωρισμένες οδηγίες,
αρχές και πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του UN Global
Compact και του Ήθος.
Η οργάνωση και η λειτουργία του Οργανισμού ακολουθεί τις βέλτιστες επιχειρησιακές πρακτικές.
Διέπεται από αρχές, όπως η ακεραιότητα και η εντιμότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία, η
εχεμύθεια και η διακριτικότητα, ως προβλέπονται στον Κώδικα Δεοντολογίας και στις αρχές Εταιρικής
Διακυβέρνησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην αναγνώριση, μέτρηση και διαχείριση των
αναλαμβανομένων κινδύνων, τη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
καθώς και τη διαφάνεια, παρέχοντας πλήρη, ορθή και ειλικρινή πληροφόρηση στα ενδιαφερόμενα
μέρη.
Η αξιοπιστία, η συνέπεια, η σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας και η άριστη εξυπηρέτηση των
πελατών μας, αποτελούν πρωταρχικούς στόχους του Οργανισμού. Βασική μέριμνά του είναι η συνεχής
βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει καθώς και η σύγχρονη και υπεύθυνη
αντιμετώπιση των αναγκών των πελατών του.
Ο Οργανισμός ανταποκρίνεται με ιδιαίτερη υπευθυνότητα σε θέματα που αφορούν στην προστασία
του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και δεσμεύεται για την αντιμετώπιση
των άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές του.
Ο Οργανισμός εφαρμόζει με υπευθυνότητα τις ακόλουθες πολιτικές για το Ανθρώπινο Δυναμικό του:
Σέβεται και προασπίζεται τη διαφορετικότητα των Εργαζομένων της (π.χ. ηλικία, φύλο, φυλή,
εθνικότητα, θρησκεία, αναπηρία/ειδικές ικανότητες, γενετήσιο προσανατολισμό κ.λπ.).
Διασφαλίζει άριστες συνθήκες εργασίας και δυνατότητες εξέλιξης βασισμένες στην αξιοκρατία και
στην ίση μεταχείριση, χωρίς διακρίσεις.
Παρέχει δίκαιες ευκαιρίες πρόσληψης.
Παρέχει δίκαιες αμοιβές, βάσει συμβάσεων που συνάδουν με την εκάστοτε εθνική αγορά εργασίας,
εξασφαλίζοντας την τήρηση των αντίστοιχων εθνικών ρυθμίσεων για τις νόμιμες κατώτατες αποδοχές,
τα ωράρια εργασίας, την υπερωριακή εργασία και τη χορήγηση αδειών.
Προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναγνωρίζει το δικαίωμα άσκησης της ελευθερίας του
συνδικαλίζεσθαι και της συλλογικής διαπραγμάτευσης, και αντιτίθεται σε κάθε μορφή παιδικής,
εξαναγκασμένης ή υποχρεωτικής εργασίας.
Αντιμετωπίζει όλους τους Εργαζομένους με σεβασμό.
Μεριμνά για τη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση των Εργαζομένων της.
Διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των Εργαζομένων στον χώρο εργασίας καθώς και την
εξισορρόπηση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αυτών.
Οι δραστηριότητες του Οργανισμού συνδέονται άμεσα με την κοινωνία και τους πολίτες. Ως εκ τούτου,
επιδιώκει να συμβάλλει στη στήριξη της κοινωνίας και των πολιτών, δίδοντας προτεραιότητα στον
πολιτισμό, στην παιδεία, στην υγεία και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Επιπλέον, εφαρμόζει τις αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της
και επιδιώκει τη συμμόρφωση όλων των ενδιαφερομένων μερών της με τις αξίες και τις
επιχειρηματικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της.
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