
 
 

ΠΟΛΙΤ ΙΚΗ  ΥΓΕΙΑΣ ,  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  &  
ΠΕΡ ΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
H Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. δεσµεύεται στο να χρησιµοποιεί 
ασφαλή και υπεύθυνα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος 
και να συµµορφώνεται µε όλους τους ισχύοντες κανονισµούς και τα 
πρότυπα της Εταιρείας. Αυτή η πολιτική, και οι ακόλουθες βασικές 
αρχές της, υποδηλώνουν την δέσµευση της Εταιρείας στο να 
προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων της, 
καθώς και το περιβάλλον. Η εφαρµογή αυτής της πολιτικής αποτελεί 
πρωταρχικό σκοπό της ∆ιοίκησης και ευθύνη του κάθε υπαλλήλου 
της Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.. 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. αναγνωρίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος αποτελεί υγιή επιχειρηµατική πρακτική και διασφαλίζει τους 
εργαζόµενους, τους πελάτες, το κοινό και το περιβάλλον. Ο καθένας από εµάς 
µοιράζεται αυτή την ευθύνη για την εξασφάλιση της µακροχρόνιας επιτυχίας µας. 

Για την εφαρµογή αυτής της πολιτικής: 

• Αναλαµβάνουµε την ηγεσία της εταιρείας, σε συµµόρφωση µε όλες τις σχετικές 
νοµοθετικές απαιτήσεις και πρότυπα, καθώς και τους κανονισµούς υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος της Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.. 

• Ενισχύουµε την κουλτούρα πρόληψης σε σχέση µε την υγεία, την ασφάλεια 
και το περιβάλλον µε το να προάγουµε την ενηµέρωση και γνώση των 
υπαλλήλων µας και να αναλάβουµε την προστασία και την ευηµερία αυτών. 

• Προωθούµε την πρόληψη της ρύπανσης, δίνοντας έµφαση στη µείωση της 
ρύπανσης στην πηγή και στη διατήρηση των φυσικών πόρων, και 
συµπεριλαµβάνουµε την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον στα κριτήρια 
βάσει των οποίων αξιολογούνται τα τεχνικά έργα, οι διαδικασίες, τα προϊόντα 
και οι αγορές. 

• Απαιτούµε από κάθε υπάλληλο να αναλάβει την ευθύνη για την προστασία του 
περιβάλλοντος, της δικής του υγείας και ασφάλειας, καθώς και των 
συναδέλφων του και της Εταιρείας. 

• Αξιολογούµε την απόδοσή µας στους τοµείς της υγείας, της ασφάλειας και του 
περιβάλλοντος και δεσµευόµαστε για τη διαρκή βελτίωση, µε στόχο την 
εξάλειψη των ατυχηµάτων και των επιπτώσεων. 

Η ανωτέρω εταιρική πολιτική αναθεωρείται περιοδικά και κοινοποιείται σε όλο το 
προσωπικό. Είναι επίσης διαθέσιµη σε κάθε ενδιαφερόµενη πλευρά, καθώς και το 
κοινό. 
 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής 


