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H Σωληνουργεία Κορίνθου με μια ματιά 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

…έχουμε εγκαταστήσει περισσότερα
από 20.000.000 μέτρα σωλήνων 
χάλυβα, τα οποία αντιστοιχούν 

στη μισή περίμετρο της γης!

Τα στοιχεία πωλήσεων παρουσιάζονται σε δεκαετή βάση, ενώ τα στοιχεία ισολογισμών
σε πενταετή βάση λόγω της φύσης των έργων της Σωληνουργεία Κορίνθου. Στην πλει-
οψηφία τους πρόκειται για έργα διάρκειας περισσότερων του ενός έτους και η παροχή
πληροφόρησης για λίγα έτη δεν θα ήταν αντιπροσωπευτική των δραστηριοτήτων της. 

Μέσος όρος πωλήσεων 
ανά γεωγραφική περιοχή (2005 - 2015)  
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Ε.Ε. (χωρίς την Ελλάδα)

Ασία

Αμερική

Υπόλοιπη Ευρώπη

Ελλάδα

Πωλήσεις ανά κατηγορία πελάτη (2005 - 2015)

 
 

 
  

9%

14%

77%

Εμπορικοί οίκοι

Κατασκευαστικές εταιρίες

Εταιρίες πετρελαίου
και φυσικού αερίου 

~5.000 χλμ*

Βόρεια Αμερική

Columbia, Exxon, Denbury 
Resources, DCP Midstream, 
Spectra Energy, Cheniere, 
Enbridge, Panhandle, Kinder 
Morgan, Energy Transfer, Chevron
Texaco, Shell Deepwater, 
Transcanada, Spectra Canada,
EPCO, Williams, Plains All 
American, NiSource, Mississipi
Power, Chaparral

~200 χλμ*

Κεντρική και Νότια
Αμερική

MLP, Cunado, Pemex, UPC, CFE,
Repsol

20.000.000 μέτρα σωλήνων
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Σύνολο ενεργητικού (σε εκ. ευρώ)
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Ίδια κεφάλαια (σε εκ. ευρώ)

 

 

 
 

151

165

156

140

149

~3.500 χλμ*

Ευρώπη

ENGIE, Snam Rete Gas, RWE, 
Gas Connect, Plinacro, Enagas, 
TransGas, BG Group, National
Grid, Bord Gais, EDF, Wintershall,
Gasunie, TIGF, TOTAL 
Ελλάδα: ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, 
Trans Adriatic pipeline

~4.000 χλμ*

Αφρική

Chevron Texaco, Shell, Sonatrach,
Perenco, BG, STEG, ABB, 
Bonatti, BP, Gasco, Vegas Oil 

~250 χλμ*

Κοινοπραξία 
Ανεξάρτητων Κρατών

και Ασία

SOCAR, BP, KPO 

~2.100 χλμ*

Μέση Ανατολή

Saudi Aramco, Qatar Petroleum,
PDO, OGC, DEWA, SCOP, Gasco, 
ADNOC, OMV Yemen 

2015

2014

2013

2012

2011

2015

2014

2013

2012

2011

* Τα στοιχεία αφορούν στην περίοδο 2002-2015

Κατασκευαστές EPC

SAIPEM, PETROJET, ENTREPOSE,
TECHNIP, SUBSEA 7, J&P, ALLSEAS,
BONATTI, ENPPI, SNAMPROGETTI,
PIRECO, PETROFAC, BECHTEL
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1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

«Η εταιρική υπευθυνότητα θα συνεχίζει να καθοδηγεί κάθε επιχειρηματική
μας κίνηση, ιδιαίτερα στο τρέχον δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Για εμάς
στη  Σωληνουργεία Κορίνθου η επιχειρηματική επιτυχία και η κοινωνική
ευθύνη είναι στενά δεμένες μεταξύ τους.»

Η τελευταία πενταετία έχει αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο τον τρόπο του υπεύθυνου επιχειρείν. Η  Ελλάδα ζει δύσκολες
και καθοριστικής σημασίας στιγμές, ενώ κατά τη χρονιά που πέρασε αντιμετώπισε ακόμη δυσμενέστερες πολιτικές και οι-
κονομικές συνθήκες, που έγιναν αισθητές σε κάθε οικογένεια και κάθε επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της Σωληνουρ-
γεία Κορίνθου και των ανθρώπων της. 

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επιδεινώθηκαν δραματικά το δεύτερο εξάμηνο του 2015, καταφέραμε και πραγματο-
ποιήσαμε πρόοδο τόσο μέσω του προγράμματος επενδύσεων που ολοκληρώθηκε με επιτυχία όσο και στον τομέα της
Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ο Ετήσιος Απολογισμός μας περιλαμβάνει  σε ενιαία μορφή -για τρίτη συνεχόμενη έκδοση- με
λεπτομέρεια και διαφάνεια τι πετύχαμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων Εταιρικής Υπευθυνότητας, όπως
οι κατευθυντήριες οδηγίες GRI-G4, το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. και το διεθνές πρότυπο Κοινωνικής Υπευθυνότητας
ISO 26000.

Αναγνωρίζουμε ότι η λειτουργία μας σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας μπορεί να ενδυναμώσει την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας καθώς αποτελεί βασικό συστατικό των προγραμμάτων που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε.
Εστιάζουμε στους τομείς, που κρίνονται ως σημαντικοί, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες δράσεις ανά άξονα εταιρικής
υπευθυνότητας: 

• στη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων μας,
• στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος,
• στην παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών και την έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής,
• στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη των ανθρώπων μας και 
• στην υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων.

Προκειμένου να ανταπεξέλθουμε τόσο στις προκλήσεις που απορρέουν από τη διεθνή και εθνική οικονομική ύφεση, όσο
και να ανταποκριθούμε  στις προσδοκίες των μετόχων, των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών αλλά και των
λοιπών συμμετόχων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας, έχουμε ενσωματώσει στην επιχειρηματική στρατηγική
μας σημαντικούς παράγοντες, όπως η ανταπόκριση στις ανάγκες των αγορών και των πελατών, η υιοθέτηση τεχνολογικών
καινοτομιών και η διατήρηση άριστων σχέσεων με την προμηθευτική αλυσίδα. Το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει
η Εταιρία στοχεύει τόσο στη βελτίωση των εταιρικών επιδόσεων όσο και στην ανάπτυξη ενός σημαντικού κοινωνικού
προϊόντος.

Αξιοσημείωτη είναι και η πρόοδος που πραγματοποιήσαμε στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία επεκτεί-
νοντας τη μεθοδολογία 5S και lean 6 sigma στοχεύοντας στην περαιτέρω αλλαγή κουλτούρας σε όλους τους εργαζόμενούς
μας . Επιπλέον μέσω δράσεων και πρωτοβουλιών διατηρήσαμε με συνέπεια το επίπεδο υποστήριξης των ευπαθών κοινω-
νικά ομάδων, της παιδείας του αθλητισμού και του πολιτισμού ιδιαίτερα στις τοπικές κοινωνίες που λειτουργούμε. Επιπρό-
σθετα, το πρόγραμμα αιμοδοσίας που πραγματοποιείται εδώ και χρόνια και η εθελοντική προσφορά για την υποστήριξη
των συνανθρώπων μας αποδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι της Σωληνουργεία Κορίνθου συμμετέχουν ενεργά σε θέματα
Εταιρικής Υπευθυνότητας.

ΕΤHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2015

www.cpw.gr

http://www.cpw.gr/
http://www.cpw.gr/


Πίνακας
GRI

5

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στρατηγική μας να χτίσουμε μια Εταιρία ανθεκτική και ανταγωνιστική με γνώμονα τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη. Συνεχίζουμε και για το 2016 την ενίσχυση της προϊοντικής μας γκάμας, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη
και στη συνεχή βελτίωση των  θεμάτων υγείας και ασφάλειας καθώς και στην προαγωγή  των θεμάτων  ηθικής δεοντολο-
γίας, διαφάνειας και συμμόρφωσης μέσω της ανάπτυξης νέου προγράμματος δεοντολογίας και συμμόρφωσης. Η εταιρική
υπευθυνότητα θα συνεχίζει να καθοδηγεί κάθε επιχειρηματική μας κίνηση, ιδιαίτερα στο τρέχον δύσκολο οικονομικό πε-
ριβάλλον. Για εμάς στη  Σωληνουργεία Κορίνθου, η επιχειρηματική επιτυχία και η κοινωνική ευθύνη είναι στενά δεμένες
μεταξύ τους.  

Περισσότερο από ποτέ, σήμερα, καλούμαστε να αποδείξουμε τις αντοχές μας, να έχουμε κοινή στόχευση και να επιδιώ-
κουμε σε ένα βιώσιμο μέλλον. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε το πλάνο δράσεών μας καθώς αναγνωρίζουμε πως η Εταιρική
Υπευθυνότητα μπορεί να παρέχει συγκεκριμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη πε-
τυχημένη πορεία της Εταιρίας μας.

Κωνσταντίνος Μπακούρης
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΤHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2015
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1β. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Παρά το δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου ολοκλήρωσε
τη χρονιά που πέρασε το επενδυτικό πρόγραμμα που είχε σχεδιάσει για την επέκταση και αναβάθμιση των παραγωγικών
εγκαταστάσεων και  τη διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας του. Επιπρόσθετα, τον περασμένο Νοέμβριο, ο Διαδριατικός
Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) ανέθεσε στη Σωληνουργεία Κορίνθου την προμήθεια σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, μή-
κους περίπου 495 χλμ, για το χερσαίο τμήμα του αγωγού στην Ελλάδα.

Το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου, επηρεάστηκε κατά
το 2015, αρνητικά από την πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, γεγονός που οδήγησε σε αναβολή
πολλών ενεργειακών έργων σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, οι οικονομικές εξελίξεις που συντελέστηκαν το
καλοκαίρι του 2015, επέδρασαν αρνητικά σε κάθε οικονομική δραστηριότητα της χώρας δυσχεραίνοντας την ελληνική
επιχειρηματική παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Παρόλα αυτά, ο Όμιλος πέτυχε σημαντική βελτίωση των μεγεθών του, καθώς υλοποίησε με επιτυχία τα τρία ενεργειακά
έργα που είχε αναλάβει στις Η.Π.Α. Παράλληλα ολοκλήρωσε το μεγάλο επενδυτικό πλάνο, το οποίο είχε ξεκινήσει το 2013,
με την κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής ειδικών σωλήνων μεγάλης διαμέτρου που αφορά κυρίως σε υποθαλάσ-
σιους αγωγούς μεγάλου βάθους (LSAW) και την αναβάθμιση της μονάδας ευθείας ραφής (ERW/HFI) για την παραγωγή σω-
λήνων μήκους 24 μέτρων, καθώς και των μονάδων εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης για την επένδυση σωλήνων
μήκους 24 μέτρων. Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων, η Εταιρία επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων της, με στόχο να
ανταποκριθεί στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για σωλήνες υψηλής αντοχής και καταπόνησης, που χρησιμοποιούνται
σε κατασκευή υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου το 2015 παρουσίασε ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 296,2
εκ. ευρώ έναντι 188,2 εκ. ευρώ της χρήσης 2014, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 57,4%. Το μικτό κέρδος του Ομίλου
διαμορφώθηκε σε 69,8 εκ. ευρώ από 19,2 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρημα-
τοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση και διαμορφώθηκαν
σε 26,4 εκ. ευρώ έναντι 3,6 εκ. ευρώ το 2014, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας
διαμορφώθηκαν σε 7,8 εκ. ευρώ (κέρδη 0,0625 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 5,6 εκ. ευρώ (ζημίες 0,0447 ευρώ ανά με-
τοχή) το 2014. Τέλος, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 31/12/2015 διαμορφώθηκε στα 116,2 εκ. ευρώ από 107,7 εκ.
ευρώ την 31/12/2014, κυρίως λόγω των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης κατά τη διάρκεια της χρήσης για την
εκτέλεση των παραγγελιών που είχε αναλάβει ο Όμιλος.

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητο. Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου δια-
τηρούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα επηρεάζοντας αρνητικά τη ζήτηση για προϊόντα του ενεργειακού τομέα. Από την
άλλη μεριά, το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της Εταιρίας, μετά και την ανάθεση προμήθειας 270.000 τόνων
χαλυβδοσωλήνων για το έργο του TAP το οποίο θα παραδοθεί τα έτη 2016 και 2017, η διατήρηση της συναλλαγματικής
ισοτιμίας του ευρώ με το δολάριο σε επίπεδα που καθιστούν τα προϊόντα της πιο ανταγωνιστικά, η χαμηλή τιμή των πρώτων
υλών καθώς και η αξιοποίηση της επένδυσης  για την νέα μονάδα παραγωγής ειδικών σωλήνων είναι παράγοντες που ανα-
μένεται να επηρεάσουν θετικά την πορεία της Σωληνουργεία Κορίνθου. 

H αφοσίωση του Ομίλου στην παροχή πρωτοπόρων λύσεων, εκφράζεται έμπρακτα μέσω της προτεραιότητας που δίνει
στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και μέσω της συμμετοχής του σε προγράμματα που υλοποιούνται σε συ-
νεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς, στην Ελλάδα και διεθνώς. Με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνεται η θέση
και το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα στην αγορά ενέργειας, η οποία ορίζεται από συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, δια-
φοροποιήσεις στην παραγωγική διαδικασία και χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου, διαθέτοντας συσσωρευμένη εμπειρία, είναι πλέον σε θέση να συνδυάζει το πλεονέκτημα
της μεγάλης παραγωγικής δυναμικότητας με την ευρεία γκάμα προϊόντων, γεγονός που τον κατατάσσει στους κορυφαίους
παραγωγούς του κλάδου, παγκοσμίως.

Απόστολος Παπαβασιλείου
Γενικός Διευθυντής
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Παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων

του  κύκλου εργασιών
αφορούν σε έργα του
εξωτερικού (2006-2015)

Το 

Μονάδα ευθείας ραφής LSAW 56'': 400.000 τόνοι
Μονάδα ευθείας ραφής ERW/HFI 26'': 400.000 τόνοι
Μονάδα ελικοειδούς ραφής HSAW 100'': 375.000 τόνοι
Μονάδα ευθείας ραφής ERW/HFI 7 5/8'': 150.000 τόνοι

Εγκεκριμένος προμηθευτής των
μεγαλύτερων διεθνών εταιριών
πετρελαίου και φυσικού αερίου

Ανάμεσα στους μεγαλύτερους και
τεχνολογικά προηγμένους παραγωγούς
χαλυβδοσωλήνων διεθνώς, για το κλάδο
του πετρελαίου και του φυσικού αερίου

Μεγάλος προμηθευτής του κλάδου
κατασκευών σε κοίλες δοκούς

Εξαγωγές σε

Ετήσια δυναμικότητα μονάδων παραγωγής

χώρες40 �

�

�

94%

�

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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2. Ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς παραγωγούς χαλυβδοσωλήνων υψηλών
προδιαγραφών για την ασφαλή μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και νερού καθώς και για τη μεταφορά CO2 και υγρών υψηλού
ιξώδους (slurry), καθώς και στον κλάδο των κατασκευών και της δόμησης. Βασικά προϊόντα του Ομίλου είναι οι χαλυβδοσωλήνες
ευθείας και ελικοειδούς ραφής μεσαίας και μεγάλης διαμέτρου, καθώς και οι κοίλες διατομές (κοίλες δοκοί) χάλυβα.

Οι μετοχές της Σωληνουργεία Κορίνθου διαπραγματεύονται στο
Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1998. Η Εταιρία είναι θυγατρική της Vio-
halco. Η Viohalco S.A. (VIO), με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετο-
χών (holding) σε κορυφαίες εταιρίες επεξεργασίας μετάλλων στην
Ευρώπη. Με μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία,
Ρωσία, FYROM, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο, οι θυγατρικές της
Viohalco εστιάζουν στην τεχνολογία και εξειδικεύονται στην παραγωγή
προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα. Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει επίσης
ένα κλάδο ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με την τεχνολογία, την έρευνα και ανάπτυξη καθώς επίσης και ένα κλάδο με
αντικείμενο την ανακύκλωση και τις υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων. Επίσης η Viohalco και οι εταιρίες της έχουν στην
ιδιοκτησία τους σημαντική ακίνητη περιουσία, κυρίως στην Ελλάδα, και έχουν υλοποιήσει πολλά έργα αξιοποίησης αυτής. 

Με έδρα την Ελλάδα, ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής (ΗΠΑ), τη Ρωσία, την Κύπρο και την Πολωνία, κύριες δραστηριότητες των οποίων είναι η υποστήριξη της μητρικής
εταιρίας, σε λειτουργικό και παραγωγικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και προώθησης προϊόντων.
Οι θυγατρικές της Σωληνουργεία Κορίνθου έχουν ως ακολούθως: 

CPW America Co
Η CPW AMERICA Co έχει έδρα στις ΗΠΑ και στόχος της είναι η προώθηση των προϊόντων της Σωληνουργεία Κορίνθου
και η απευθείας εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών του Ομίλου και εν γένει των θυγατρικών εταιριών της Viohalco
στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική.

Warsaw Tubular Trading
Η Warsaw Tubular Trading έχει έδρα στην Πολωνία και κύριο αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η συμμετοχή της
σε εταιρίες ομοειδούς δραστηριότητας.

ZAO TMK – CPW
Ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου ελέγχει το 49% της κοινοπραξίας ZAO TMK-CPW (μέσω της κατά 100% θυγατρικής
εταιρίας Humbel Ltd). Η ZAO TMK – CPW ιδρύθηκε σε συνεργασία με τη Ρωσική εταιρία ΤΜΚ - μια από τις μεγαλύτερες
εταιρίες κατασκευής σωλήνων, διεθνώς. Παράγει χαλυβδοσωλήνες μεσαίας διαμέτρου για τη μεταφορά πετρελαίου και
φυσικού αερίου.

Δια.Βι.Πε.Θι.Β. Α.Ε.
Η Δια.Βι.Πε.Θι.Β. Α.Ε. δραστηριοποιείται στη διαχείριση της θεσμοθετημένης Βιομηχανικής Περιοχής της Θίσβης, εντός
της οποίας λειτουργεί η κύρια παραγωγική μονάδα του Ομίλου.

Humbel Ltd.
Η Humbel Ltd. ελέγχει το 49% της κοινοπραξίας TMK-CPW που παράγει χαλυβδοσωλήνες μεσαίας διαμέτρου για τη με-
ταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Μετοχική σύνθεση Σωληνουργεία Κορίνθου 2015

Viohalco S.A.                                                                               85,88%
Λοιποί μέτοχοι                                                                           14,12%

ΕΤHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2015
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O Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει τις ακόλουθες δύο παραγωγικές εγκαταστάσεις:

    

Δια.Βι.Πε.Θι.Β. Α.Ε.
(21,75%)
(Ελλάδα)

Warsaw Tubular
Trading SP.ZO.O. (100%)

(Πολωνία)

Humbel Ltd. (100%)
(Κύπρος)

CPW America Co
(100%) (ΗΠΑ)

ZAO TMK -CPW
(49%) (Ρωσία)

Εργοστάσιο Θίσβης - Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.
Το εργοστάσιο στη Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης Βοιωτίας αποτελεί την κύρια
παραγωγική μονάδα του Ομίλου. Η λειτουργία του εργοστασίου ξεκίνησε το
2001 και η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων του ανέρχεται σε 497
στρέμματα από τα οποία τα 103 είναι στεγασμένα. Εντός της Βιομηχανικής
Περιοχής Θίσβης, λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο λιμάνι σύμφωνα με το Διεθνή
Κώδικα Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

Παραγωγική μονάδα ZAO TMK-CPW
Η παραγωγική μονάδα της κοινοπραξίας ZAO TMK-CPW¬ είναι εγκατεστημένη
στην πόλη Polevskoy της Ρωσίας. Το εργοστάσιο διαθέτει τα προϊόντα της
εταιρίας στις αγορές της Ρωσίας και της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών.
Η TMK είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής σωλήνων στη Ρωσία και ένας από
τους ηγέτες στον κλάδο, παγκοσμίως. 

(Ελλάδα)

ΕΤHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2015
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3. Σημαντικά γεγονότα – Σταθμοί 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Από το 1969 έως και σήμερα, η Σωληνουργεία Κορίνθου διανύει μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο της παραγωγής και
διάθεσης χαλυβδοσωλήνων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας υλοποίησε και συνεχίζει να
υλοποιεί συνεχείς βελτιώσεις και αλλαγές στα συστήματα και τις λειτουργίες της, προκειμένου να γίνεται
αποτελεσματικότερη και να διασφαλίζει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της.

Η ίδρυση 
1969  - Ίδρυση της Σωληνουργεία Κορίνθου και έναρξη λειτουργίας της μονάδας κατασκευής χαλυβδοσωλήνων μεγάλης 

          διαμέτρου, ελικοειδούς ραφής (HSAW) στην Κόρινθο.

Επέκταση παραγωγής και είσοδος σε διεθνείς αγορές
1977  - Ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδας ευθείας ραφής ERW/HFI στην Κόρινθο και εκκίνηση της παραγωγικής

διαδικασίας. 

Πιστοποιήσεις και ποιοτική αναβάθμιση
1988  - Πιστοποίηση της Σωληνουργεία Κορίνθου κατά το πρότυπο API Q1 του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API). 

Επέκταση δυνατοτήτων και διεθνής αναγνώριση
1992  - Λειτουργία της πρώτης μονάδας επένδυσης. 
1993  - Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9002.
1998  - Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Σωληνουργεία Κορίνθου στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

       - Έναρξη λειτουργίας της δεύτερης μονάδας επένδυσης. 
       - Υλοποίηση πρώτου υποθαλάσσιου έργου στο εξωτερικό. 

1999  - Αναβάθμιση μονάδας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων σε HFI.

Παραγωγική αναβάθμιση και καθιέρωση στην παγκόσμια αγορά
2000  - Ίδρυση CPW America

       - Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας κατά το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001 και του
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001. 

2001  - Έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου Θίσβης.
2003  - Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Σωληνουργεία Κορίνθου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο

ISO 9001. 
2004  - Αγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της Σωληνουργεία Κορίνθου από τη Viohalco μέσω της θυγατρικής της εταιρίας

Σιδενόρ Α.Ε.
       - Έναρξη υλοποίησης εκτεταμένου προγράμματος αναδιάρθρωσης.

2005  - Διακοπή της λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας στην Κόρινθο.
2006  - Δημιουργία κοινής εταιρίας της Σωληνουργεία Κορίνθου με την TMK για την παραγωγή σωλήνων μεσαίας διαμέτρου

στη Ρωσία.
2007  - Έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου της κοινοπραξίας ZAO TMK – CPW στο Polevskoy Ρωσίας.
2008  - Ολοκλήρωση της επένδυσης στη μονάδα κατασκευής χαλυβδοσωλήνων μεγάλης διαμέτρου, ελικοειδούς ραφής (HSAW)

στη Θίσβη.
2009  - Αναβάθμιση της γραμμής ευθείας ραφής ERW/HFI, προκειμένου να παράγει σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου 26’’ 

           (παγκόσμια πρώτη).
        - Έκδοση του πρώτου Απολογισμού“Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης” σύμφωνα με το πρότυπο GRI -G3.

1960

1970

1980

1990

2000

H δεκαετία του

H δεκαετία του

H δεκαετία του

H δεκαετία του

H δεκαετία του

ΕΤHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2015

www.cpw.gr

http://www.cpw.gr/
http://www.cpw.gr/


Πίνακας
GRI

11

Ανοδική πορεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη 
2010  - Ολοκλήρωση της επένδυσης για την παραγωγή κοίλων διατομών (δοκών) χάλυβα στο εργοστάσιο TMK-CPW,

στο Polevskoy της Ρωσίας. 
        - Έκδοση του δεύτερου Απολογισμού “Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης”, σύμφωνα με το πρότυπο

GRI – G3. Ο Απολογισμός αυτός, είναι πληρέστερος σε δείκτες και κατατάσσεται σε επίπεδο GRI Level B.
        - Έπαινος υψηλής επίδοσης για τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, από το Πανεπιστήμιο

Αιγαίου.
2011  - Αναβάθμιση της μονάδος εξωτερικής επένδυσης με την εγκατάσταση εξοπλισμού φυσικοχημικής επεξεργασίας

(acid wash).
       - Έπαινος υψηλής επίδοσης για τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010, από το

Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
2012  - Εγκατάσταση μονάδος συγκόλλησης χαλυβδοσυνδέσου (weld-on connectors) σε συνεργασία με τη MITE και την

OSI για την παροχή ολοκληρωμένου τελικού προϊόντος για σωλήνες άντλησης. 
       - Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) με την SMS Meer, για την προμήθεια νέας μονάδας παραγωγής

σωλήνων μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου με τη μέθοδο παραγωγής LSAW-JCOE. 
       - Κατάταξη στην 4η θέση στην Ελλάδα του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2011,

σύμφωνα με την αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
2013  - Ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης της γραμμής ευθείας ραφής ERW/HFI από το εργοστάσιο της Sovel (Αλμυρός

Μαγνησίας) στη Θίσβη, προκειμένου να παράγει σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου από 2’’ έως 7 5/8’’ για να καλύψει
τις ανάγκες της αγοράς σωλήνων κατασκευών, κοίλων δοκών και θερμοϋδραυλικών δικτύων. 

       - Διάκριση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2012 στην εκδήλωση των βραβείων
BRAVO σε τέσσερις συνολικά κατηγορίες, κατατάσσοντας τον ως έναν από τους καλύτερους Απολογισμούς της
χρονιάς.

2014  - Έναρξη εργασιών για την εγκατάσταση νέας μονάδας παραγωγής σωλήνων μεταφοράς φυσικού αερίου και
πετρελαίου με τη μέθοδο παραγωγής ευθείας ραφής LSAW-JCOE με εξοπλισμό από τη SMS Meer.

       - Ολοκλήρωση διαπιστευμένου εργαστηρίου ελέγχων διάβρωσης για εφαρμογές σε όξινο περιβάλλον.
       - Υπογραφή τριών συμβάσεων συνολικής ποσότητας 163.000 τόνων, για την προμήθεια και την εσωτερική και

εξωτερική επένδυση σωλήνων χάλυβα για την κατασκευή αγωγών στις Η.Π.Α.
       - Έκδοση Ετήσιου Απολογισμού Οικονομικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2013 σε ενιαίο έντυπο με επίτευξη του

ανώτερου επιπέδου κατά το διεθνές πλαίσιο GRI-G3.1 Level A+ και επαλήθευση του επιπέδου από το διεθνή
οργανισμό GRI - Global Reporting Initiative. 

2015  - Ολοκλήρωση επένδυσης στη γραμμή ευθείας ραφής LSAW/JCOE για την παραγωγή σωλήνων μήκους έως 18
μέτρα.

       - Αναβάθμιση της γραμμής ευθείας ραφής ERW/HFI για παραγωγή σωλήνων μήκους έως 24 μέτρα.
       - Αναβάθμιση μονάδων επένδυσης για σωλήνες έως 24 μέτρα. 
       - Ανάθεση από τον TAP σύμβασης προμήθειας σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, μήκους περίπου 495 χλμ (270.000

τόνους χαλυβδοσωλήνων, περίπου διαμέτρου 48’’) για το χερσαίο τμήμα του αγωγού στην Ελλάδα.
       - Βραβείο «Εξαγωγικής Αριστείας» στο πλαίσιο των Βραβείων «Made in Greece» 2015
       - Έκδοση Ετήσιου Απολογισμού Οικονομικού και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014 σε ενιαίο έντυπο και διατήρηση του

ανώτερου επιπέδου κατά το διεθνές πλαίσιο GRI-G3.1 Level A+. 
       - Βραβείο True Leaders  στο πλαίσιο της ομότιτλης εκδήλωσης με διοργανωτή την εταιρία ICAP Group.

2010
H δεκαετία του
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Επένδυση στην ποιότητα και στην παραγωγή τεχνολογικά και
εξελιγμένων προϊόντων με σεβασμό στο περιβάλλον.

Επένδυση στο
ανθρώπινο δυναμικό.

Ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων
για τους πελάτες της.

Έγκαιρη και αποτελεσματική
εξυπηρέτηση πελατών.

Παραγωγή υψηλών προδιαγραφών χαλυβδοσωλήνων,
που χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και σε
κατασκευαστικά έργα.

Συνεχής παγκόσμια παρουσία μέσω εμπορικών αντιπροσώπων
σε όλο τον κόσμο για την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.

Υψηλά επίπεδα παραγωγικής δυναμικότητας μέσω
των πλέον σύγχρονων μονάδων.

Δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους συμμετόχους της.

Η φιλοσοφία
της Σωληνουργεία

Κορίνθου

Η φιλοσοφία επιδίωξης της αριστείας αποτελεί συστατικό στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας της Σωληνουργεία
Κορίνθου και αποτυπώνεται στην υπευθυνότητα με την οποία λειτουργεί καθώς και στις σχέσεις που αναπτύσσει με τους
συμμετόχους της.

Κύριοι εκφραστές αυτής της φιλοσοφίας είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι λειτουργούν με βάση τα κατάλληλα εργαλεία που
έχουν αναπτυχθεί από τη Σωληνουργεία Κορίνθου, δίνοντας νέα πνοή στην οργάνωσή της. Παράλληλα ενισχύεται τόσο η
αποτελεσματικότητα όσο και η επίτευξη των στόχων της, μεταξύ των οποίων και η ευελιξία στην κάλυψη των πιο
απαιτητικών αναγκών των πελατών της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Για τη Σωληνουργεία Κορίνθου επιδίωξη της αριστείας σημαίνει:

4. Η φιλοσοφία επιδίωξης της αριστείας
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Να ενισχύουμε την ηγετική μας θέση στην παγκόσμια αγορά χαλυβδοσωλήνων, να
αναγνωριζόμαστε από τους πελάτες μας ως προμηθευτές πρώτης επιλογής, να
προσφέρουμε σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο προσωπικό μας, να συμβάλλουμε στην
ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και να διασφαλίζουμε τη μέγιστη απόδοση για τους
μετόχους μας.

• Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους.
• Η υποστήριξη των πελατών μας, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας.
• Η λειτουργία με γνώμονα την υγεία και την ασφάλεια.
• Ο σεβασμός στο περιβάλλον.
• Η επένδυση στην προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων.
• Η ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με τους προμηθευτές.
• Η συνεισφορά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων.

Ακεραιότητα – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Σεβόμαστε τους νόμους και το ρυθμιστικό
πλαίσιο της χώρας, καθώς και τις διεθνείς δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες εταιρικής
υπευθυνότητας και δρούμε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και δεοντολογίας.

Δέσμευση: Είμαστε υπερήφανοι και αναλαμβάνουμε προσωπική ευθύνη για την επίτευξη
αποτελεσμάτων υψηλών προδιαγραφών.

Εστίαση στα αποτελέσματα: Εστιάζουμε στην επίτευξη λύσεων υψηλών προδιαγραφών
για τους πελάτες μας, αποτελεσματικά και αξιόπιστα. 

Τεχνολογική πρωτοπορία και καινοτομία: Εστιάζουμε στην τεχνολογική εξειδίκευση
με σκοπό τη συνεχή επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας και λύσεων
προστιθέμενης αξίας. Αναπτύσσουμε ένα περιβάλλον συνεχούς μάθησης και επενδύουμε
στην έρευνα και ανάπτυξη.

Ομαδικό πνεύμα: Επιλέγουμε να δουλεύουμε ομαδικά, αξιοποιώντας τις δεξιότητες, τις
ιδέες και τις απόψεις όλων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εργαζόμαστε όλοι προς
όφελος της Εταιρίας και αισθανόμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.

Αξιοκρατία: Ενεργούμε με δικαιοσύνη και διαφάνεια σε όλες τις σχέσεις μας. Διακρίνουμε
την προσωπικότητα και τις ικανότητες των ανθρώπων και τους τοποθετούμε στη θέση
όπου θα συνεισφέρουν στο μέγιστο βαθμό και θα μπορούν να αναγνωριστούν.
Σκεπτόμαστε, πράττουμε και επικοινωνούμε συνεχώς με συνέπεια και ακεραιότητα.

  
 

    
           

     

Όραμα, αποστολή, αρχές 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου εξελίσσεται συνεχώς, παραμένοντας πιστή στο όραμα, την αποστολή και τις αρχές της. Οι
εταιρικές δεσμεύσεις σε συνδυασμό με τη φιλοσοφία επιδίωξης της αριστείας που υιοθετεί, καθοδηγούν τη συμπεριφορά
και τον τρόπο που συναλλάσσεται με τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και όλους τους συμμετόχους της. 

Όραμα

Αποστολή

Αρχές
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5. Το επιχειρηματικό μοντέλο, προτεραιότητες και προοπτικές 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου παρέχει ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες στοχεύοντας σε μία επιχειρηματική ανάπτυξη
και εξέλιξη η οποία ενσωματώνει προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και για όλους τους συνεργάτες της. Παράλληλα η
Εταιρία καθορίζει τους πόρους της και αναπτύσσεται στην εγχώρια και διεθνή αγορά βελτιώνοντας την οικονομική αξία
για τους μετόχους της. Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει ενσωματώσει στην επιχειρηματική στρατηγική της σημαντικούς
παράγοντες, όπως την ανταπόκριση στις ανάγκες των αγορών και των πελατών, την υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών
και τη διατήρηση άριστων σχέσεων με την προμηθευτική αλυσίδα. Το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει η Εταιρία
στοχεύει τόσο στη βελτίωση των εταιρικών επιδόσεων όσο και στην ανάπτυξη ενός σημαντικού κοινωνικού προϊόντος.

Ανθρώπινο
κεφάλαιο

Εγκαταστάσεις
και εξοπλισμός

•Ίδια κεφάλαια
•Χρηματοδοτήσεις
τρίτων

• Έμπειρα στελέχη
• Εξειδικευμένο

προσωπικό

• Εργοστάσιο
• Γραμμές 

παραγωγής

Κεφάλαια
και επενδύσεις

Καινοτομία 
και 

τεχνολογική 
υπεροχή

Παροχή 
ολοκληρωμένων 

λύσεων  (προϊόντα
και υπηρεσίες)

Εταιρική επίδοση

Κοινωνικό προϊόν

Ευκαιρίες 
αγοράς και 

ανάγκες 
πελατών

Ικανοποίηση
πελατών και 
δημιουργία
μακροχρόνιων
σχέσεων
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Στο πλαίσιο του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρίας, έχουν τεθεί προτεραιότητες σε βασικούς τομείς για την περαιτέρω
ανάπτυξή της: 

Η Σωληνουργεία
Κορίνθου επενδύει
συνεχώς στην καινοτομία
και τις τεχνολογίες
αιχμής, επιτυγχάνοντας
μεγαλύτερη
διαφοροποίηση της
προϊοντικής της γκάμας,
δημιουργώντας νέες
επιχειρηματικές
ευκαιρίες και
ικανοποιώντας τις
ανάγκες των πελατών.
Προς αυτή την
κατεύθυνση αναλαμβάνει
τη μελέτη και κατασκευή
νέων καινοτόμων
προϊόντων είτε με ίδια
μέσα είτε σε συνεργασία
με αναγνωρισμένα
ελληνικά ή/και διεθνή
ιδρύματα.

Η υπέρβαση των
προσδοκιών των
πελατών και η
μεγιστοποίηση της
ικανοποίησής τους
βρίσκονται στο
επίκεντρο της
επιχειρηματικής
λειτουργίας της
Σωληνουργεία Κορίνθου.
Η Εταιρία ανέπτυξε ένα
μοντέλο διοίκησης, όπου
οι εργαζόμενοι εστιάζουν
στην κάλυψη των
μακροχρόνιων αναγκών
και των απαιτήσεων των
πελατών της.

Η Σωληνουργεία
Κορίνθου και οι
θυγατρικές εταιρίες της
έχουν ενσωματώσει τις
αρχές της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης στις
επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες και στον
τρόπο, με τον οποίο
λειτουργούν,
αναγνωρίζοντας πως η
μακρόχρονη ανάπτυξή
τους και η ευημερία του
κοινωνικού συνόλου
μπορούν να επιτευχθούν
μέσω της Βιώσιμης
Ανάπτυξης. Η
Σωληνουργεία Κορίνθου
έχει αναπτύξει και
εφαρμόζει Πολιτική
Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης και Βιώσιμης
Ανάπτυξης και αξιολογεί
και προτεραιοποιεί τα
σημαντικά θέματα της,
σε ετήσια βάση. 

Η συνεργασία με
κορυφαίους
προμηθευτές πρώτων
υλών, η εφαρμογή
πιστοποιημένου
συστήματος ποιότητας
σε όλες τις
επιχειρηματικές
λειτουργίες της Εταιρίας,
η κουλτούρα συνεχούς
βελτίωσης, καθώς και η
δέσμευση της Διοίκησης
και των εργαζομένων
στις αρχές της ολικής
ποιότητας διασφαλίζουν
την υπεροχή της
Σωληνουργεία Κορίνθου
στην παραγωγή
προϊόντων υψηλής
ποιότητας.

Η υψηλή παραγωγική
απόδοση, η βέλτιστη
αξιοποίηση των
χρησιμοποιούμενων
πρώτων υλών, πόρων και
μέσων παραγωγής και η
βελτιστοποίηση των
επιχειρησιακών
διαδικασιών σε σχέση με
το λειτουργικό κόστος,
αποτελούν σημαντικά
στοιχεία της
ανταγωνιστικότητας της
Σωληνουργεία Κορίνθου.

Οι άνθρωποι της
Σωληνουργεία Κορίνθου
είναι το πολυτιμότερο
περιουσιακό στοιχείο
της. Οι ιδέες τους και η
δέσμευσή τους στη
βιώσιμη ανάπτυξη της
Εταιρίας αποτελούν το
θεμέλιο λίθο της
επιτυχίας της. Η
Σωληνουργεία Κορίνθου
επενδύει στους
ανθρώπους της
εφαρμόζοντας
σύγχρονες πρακτικές
διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού και
παρέχοντας τους ένα
ασφαλές και υγιές
εργασιακό περιβάλλον.

Καινοτομία και                      Πελατοκεντρική                 Εταιρική                                  Κορυφαία                                                                                   Επένδυση στο 
τεχνολογική υπεροχή        φιλοσοφία                             Υπευθυνότητα                     ποιότητα                                 Ανταγωνιστικότητα          ανθρώπινο δυναμικό

€

Διεθνείς αγορές και προοπτικές

Η Σωληνουργεία Κορίνθου επιδιώκει την ανάπτυξη των πλέον καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και διευρύνει, μέσω των
επενδύσεων που υλοποιεί, τη γκάμα των προϊόντων της, προκειμένου να συνεχίσει να συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους
και αξιόπιστους κατασκευαστές χαλυβδοσωλήνων ενέργειας παγκοσμίως. Επιδιώκοντας να συμβάλλει στις εξελίξεις του
δυναμικού κλάδου της ενέργειας αλλά και των κλάδων των κατασκευών και της δόμησης στους οποίους δραστηριοποιείται, δίνει
μεγάλη έμφαση στην έρευνα και την τεχνολογία. 

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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5. Το επιχειρηματικό μοντέλο, προτεραιότητες και προοπτικές 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Η Εταιρία επικεντρώνεται στις αγορές της Ευρώπης, της Αφρικής, της Αμερικής και της Μέσης Ανατολής, περιοχές στις οποίες
αναμένεται να υλοποιηθούν νέα ενεργειακά έργα και έργα υποδομής στα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της
Σωληνουργεία Κορίνθου μελετά προσεκτικά τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των αγορών στις οποίες απευθύνεται,
αναπτύσσει ανάλογη στρατηγική, σχεδιάζει και πραγματοποιεί τις επενδύσεις εκείνες που ισχυροποιούν τη θέση της στις
αγορές αυτές. Διατηρώντας ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, η Σωληνουργεία Κορίνθου, προσδοκά στην περαιτέρω ανάπτυξη
των δραστηριοτήτων της, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες από την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των αγορών εξωτερικού και
την υλοποίηση επενδύσεων σε νέα ενεργειακά έργα και έργα υποδομών. 

Επενδύσεις
Η Σωληνουργεία Κορίνθου πραγματοποιεί σε ετήσια βάση σημαντικές
επενδύσεις με σκοπό τη διατήρηση της τεχνολογικής της υπεροχής και
την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων έτσι ώστε να παρέχει
ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της. Μέσω των επενδύσεων αυτών
προκύπτουν σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία καθώς επίσης και
για τις τοπικές περιοχές, στις οποίες δραστηριοποιείται. 

Η πρακτική μας

Ολοκλήρωση νέας μονάδας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων με τη μέθοδο ευθείας ραφής LSAW-JCOE

Η Σωληνουργεία Κορίνθου το 2015 ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μεγάλη επένδυσή της για την εγκατάσταση και τη
λειτουργία της νέας μονάδας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων με τη μέθοδο ευθείας ραφής LSAW-JCOE.

Η μονάδα παραγωγής σωλήνων διαμήκους ραφής βυθισμένου τόξου LSAW (διαθέσιμη από το 2ο τρίμηνο του 2015) έχει
δυνατότητα παραγωγής σωλήνων με εξωτερική διάμετρο από 16’’ έως 56’’, πάχους μέχρι 40 χιλ., μήκους μέχρι 18,3 μ. και
ποιότητα χάλυβα μέχρι X100. 

Με τη χρήση πρέσας τελικής διαμόρφωσης - συμπληρωματικά της κυρίας πρέσας- είναι εφικτή η παραγωγή σωλήνων
μικρής διαμέτρου ξεκινώντας από 16’’ με μεγάλο πάχος τοιχώματος (1,00’’).

Με τη νέα αυτή επένδυση, η Εταιρία επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων της, με στόχο να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη
παγκόσμια ζήτηση για σωλήνες υψηλής αντοχής και καταπόνησης, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή
υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα μοναδα παραγωγής της Σωληνουργεία Κορίνθου, παρατίθενται στο σύνδεσμο:
http://www.cpw.gr/facilities/thisvi-plant/production/lsaw-pipe-mill/ 

Επενδύσεις Σωληνουργεία Κορίνθου 
1998 - 2015 (αθροιστικά σε εκ. ευρώ)
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6. Η οικονομική επίδοση του Ομίλου

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Το 2015 το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου,
επηρεάστηκε αρνητικά από την πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καθώς οδήγησε σε αναβολή
πολλών ενεργειακών έργων σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλα αυτά ο Όμιλος προσπάθησε και πέτυχε σημαντική βελτίωση
των μεγεθών του καθώς υλοποίησε με επιτυχία τα τρία ενεργειακά έργα που είχε αναλάβει στις ΗΠΑ και παράλληλα
ολοκλήρωσε το μεγάλο επενδυτικό πλάνο, το οποίο είχε ξεκινήσει το 2013 με την κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής
ειδικών σωλήνων μεγάλης διαμέτρου που αφορά κυρίως τους υποθαλάσσιους αγωγούς μεγάλου βάθους (μέθοδος ευθείας
ραφής LSAW), της μονάδας παραγωγής σωλήνων μήκους 24 μέτρων, καθώς και των μονάδων εσωτερικής και εξωτερικής
επένδυσης σωλήνων μήκους 24 μέτρων.

Ακολούθως παρατίθενται κάποιες βασικές παρατηρήσεις από την ανάλυση των ενοποιημένων στοιχείων του Ομίλου,
συνοδευόμενες από σχετικά ποσοτικά στοιχεία. 

Πωλήσεις: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 296,2 εκ. ευρώ, έναντι 188,2 εκ. ευρώ το 2014,
σημειώνοντας αύξηση 57,4%. Οι πωλήσεις στον ενεργειακό κλάδο διαμορφώθηκαν στα 268,3 εκ. ευρώ, έναντι 160,6 εκ.
ευρώ το 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 67,0%, ενώ οι πωλήσεις κοίλων δοκών, διαμορφώθηκαν στα 27,9 εκ. ευρώ,
αυξημένες κατά 1,1%, έναντι του 2014 (27,6 εκ. ευρώ).

Μικτό κέρδος: Το ενοποιημένο μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 69,8 εκ. ευρώ έναντι 19,2 εκ. ευρώ το 2014. Η αύξηση
του μικτού κέρδους, έναντι της περυσινής χρονιάς, οφείλεται στη σημαντική αύξηση του όγκου των πωλήσεων, καθώς
και στα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας έργα τα οποία εκτελέστηκαν κατά το 2015 σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση. Παράλληλα, το μικτό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 23,6% έναντι 10,2% την προηγούμενη χρήση.

Έξοδα διοίκησης: Παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 4,9%, (5,8 εκ. ευρώ έναντι 6,1 εκ. ευρώ, το 2014).

Έξοδα διάθεσης: Διαμορφώθηκαν στα 46,4 εκ. ευρώ έναντι 21,9 εκ. ευρώ το 2014. Η αύξηση των εξόδων διάθεσης
έναντι της προηγούμενης χρήσης οφείλεται κυρίως στις ζημιές από παράγωγα που κατέγραψε η Εταιρία και ο Όμιλος
εντός του 2015 από την αντιστάθμιση της έκθεσής τους στο συναλλαγματικό κίνδυνο (foreign currency hedging), καθώς
και στην αύξηση των άμεσων εξόδων πώλησης (μεταφορές, αμοιβές τρίτων κτλ.), λόγω της αντίστοιχης αύξησης του
όγκου των πωλήσεων και των ιδιαίτερων όρων παράδοσης που υπήρχαν στα έργα που εκτελέστηκαν το 2015 σε σχέση
με εκείνα του 2014.

Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά): Τα χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 7,9 εκ. ευρώ, έναντι 3,0 εκ.
ευρώ της χρήσης του 2014. Η αύξηση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων έναντι της προηγούμενης χρήσης,
οφείλεται κατά κύριο λόγο στο υψηλότερο κεφάλαιο κίνησης που απαιτήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης για σκοπούς
εκτέλεσης των παραγγελιών, γεγονός που αποτυπώνεται και από τη σημαντική αύξηση του τζίρου, καθώς και των
συναλλαγματικών διαφορών αποτίμησης επενδύσεων κεφαλαίου.
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Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα (ποσά σε χιλ. ευρώ)                                                      2013                                       2014                               2015

Κύκλος εργασιών                                                                                                                                                                      165.365                                       188.190                               296.223
Μικτό κέρδος                                                                                                                                                                                16.270                                          19.211                                 69.798
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων                                            4.637                                            3.608                                 26.382
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων                                                                    -5.107                                          -4.026                                 18.510
Κέρδη προ φόρων                                                                                                                                                                        -3.420                                          -4.909                                 12.100
Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας                                                                                                      -6.138                                          -5.556                                    7.759

Εξέλιξη μεγεθών (%)                                                                                                                                          2013                                       2014                               2015

Κύκλος εργασιών                                                                                                                                                                        -29,5%                                           13,8%                                  57,4%
Μικτό κέρδος                                                                                                                                                                               -63,1%                                           18,1%                               263,3%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων                                         -78,2%                                         -22,2%                               631,1%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων                                                             -153,2%%                                           21,2%                               559,8%
Κέρδη προ φόρων                                                                                                                                                                   -129,0%                                         -43.5%                               346,5%
Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας                                                                                                  -163,6%                                             9,5%                               239,7%

Περιθώρια κέρδους (%)                                                                                                                                    2013                                       2014                               2015

Μικτό κέρδος                                                                                                                                                                                   9,8%                                           10,2%                                  23,6%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων                                             2,8%                                             1,9%                                    8,9%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων                                                                      -3,1%                                           -2,1%                                    6,2%
Κέρδη προ φόρων                                                                                                                                                                        -2,1%                                           -2,6%                                    4,1%
Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας                                                                                                       -3,7%                                           -3,0%                                    2,6%

Στοιχεία ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης
(ποσά σε χιλ. ευρώ)                                                                                                                                             2013                                       2014                               2015

Ενεργητικό                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Πάγια στοιχεία ενεργητικού                                                                                                                                                   116.143                                       155.058                               183.615
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού                                                                                                             24.219                                          17.583                                 15.815
Αποθέματα                                                                                                                                                                                    50.402                                          83.726                                 69.316
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις                                                                                                                                                58.031                                          94.725                                 49.456
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού                                                                                                                     1.334                                            1.709                                    1.789
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                                                                                                                                         41.070                                            9.575                                 19.457
Σύνολο ενεργητικού                                                                                                                                                        291.199                                     362.376                            339.448
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις                                                                                                                                                                                                                                                   
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                                                                                                                          52.549                                          76.797                                 76.625
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                                                                                                                                 16.142                                          14.467                                 18.356
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                                                                                                                             1.449                                          32.312                                 58.987
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                                                                                                                 64.758                                          98.983                                 36.039
Σύνολο υποχρεώσεων                                                                                                                                                    134.898                                     222.558                            190.007
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας                                                                                                                         156.301                                       139.818                               149.441
Σύνολο καθαρής θέσης                                                                                                                                                  156.301                                     139.818                            149.441
Σύνολο υποχρεώσεων και καθαρής θέσης                                                                                                          291.199                                     362.376                            339.448
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6. Η οικονομική επίδοση του Ομίλου

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Ενοποιημένες ταμιακές ροές (ποσά σε χιλ. ευρώ)                                                                               2013                                       2014                               2015

Λειτουργικές ταμιακές ροές                                                                                                                                                        8.777                                        -30.607                                 27.340
Επενδυτικές ταμιακές ροές                                                                                                                                                     -18.697                                        -45.185                               -36.233
Χρηματοδοτικές ταμιακές ροές                                                                                                                                               23.685                                          43.700                                 18.316
Συνολικές ταμιακές ροές                                                                                                                                                           13.765                                        -32.092                                    9.423
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή του έτους                                                                                                                              27.506                                          41.070                                    9.575
Συναλλαγματικές διαφορές                                                                                                                                                          -201                                                597                                       459
Ταμιακά διαθέσιμα στο τέλος του έτους                                                                                                                               41.070                                            9.575                                 19.457

Συνοψίζοντας, τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 12,1 εκ. ευρώ, έναντι
ζημιών 4,9 εκ. ευρώ που παρουσίασε το 2014. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη
7,8 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 5,6 εκ. ευρώ το 2014. 

Ο καθαρός δανεισμός το 2015 διαμορφώθηκε στα 116,2 εκ. ευρώ σε σχέση με τα 107,7 εκ. ευρώ στα οποία είχε
διαμορφωθεί το 2014. Αντίστοιχα, τα μακροπρόθεσμα δάνεια το 2015 διαμορφώθηκαν σε 76,6 εκ. ευρώ σε σχέση με τα
76,8 εκ. ευρώ το 2014, ενώ ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός αυξήθηκε το 2015 και διαμορφώθηκε σε 59,0 εκ. ευρώ σε σχέση
με τα 32,3 εκ. ευρώ το 2014, λόγω των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης. Τα δε Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν
στα 149,4 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με τα 139,8 εκ. ευρώ του 2014.

Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών
Παρακάτω, ακολουθούν κάποιοι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου.

Βιωσιμότητας                                                                                                                                                        2013                                       2014                               2015

Κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων*
*EBITDA / Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα                                                                    Φορές                                        1,51                                               1,20                                      3,33
Ξένα προς ίδια κεφάλαια                                                                                                            Φορές                                        0,86                                               1,59                                      1,27

Ρευστότητας                                                                                                                                                           2013                                       2014                               2015

Γενική ρευστότητα                                                                                                                        Φορές                                        2,28                                               1,45                                      1,47
Ειδική ρευστότητα                                                                                                                        Φορές                                        1,52                                               0,81                                      0,74   

Τόσο οι δείκτες ρευστότητας όσο και βιωσιμότητας παρουσιάζουν μεγάλη μεταβολή λόγω της αύξησης τόσο του
μακροπρόθεσμου όσο και του βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Η αύξηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού αφορά στις
ανάγκες χρηματοδότησης για την υλοποίηση της νέας μονάδας κατασκευής σωλήνων μεγάλης διαμέτρου. Η αύξηση του
βραχυπρόθεσμου δανεισμού οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης από τις μεγάλες
παραγγελίες τις οποίες ανέλαβε η Eταιρία στα τέλη του 2015.
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Δραστηριότητας                                                                                                                                                   2013                                       2014                               2015

Ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων                                                                                     Μέρες                                         123                                                181                                       112
Ταχύτητα εισπράξεως απαιτήσεων                                                                                         Μέρες                                         128                                                184                                          61
Ταχύτητα πληρωμής υποχρεώσεων                                                                                        Μέρες                                         110                                                181                                          57
Cash conversion cycle (1+2-3)                                                                                                                                                      141                                                184                                       116

Λόγω της φύσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας, η οποία προσομοιάζει με εκείνη του κατασκευαστικού
κλάδου (εκτέλεση έργων), ο δείκτης ρευστότητας “cash conversion cycle”, δύναται να παρουσιάζει υψηλό ποσοστό
μεταβλητότητας, ειδικά σε περιόδους υλοποίησης μεγάλων έργων. 

Τέλος, σε ότι αφορά τη Ρωσική αγορά ενέργειας, λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η Ρωσική
οικονομία, καθώς και η περεταίρω μείωση της ισοτιμίας που είχε το ρούβλι έναντι του ευρώ το 2015, συντέλεσαν ώστε να
παρουσιάσει σημαντική μείωση η κερδοφορία της εταιρίας ZAO TMK – CPW, 49% της οποίας κατέχει η θυγατρική Humbel
Ltd. H εν λόγω εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στη Ρωσική αγορά ενέργειας, παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους 2,5
εκ. ευρώ (μειωμένα κατά 33,7% σε σχέση με το 2014).
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

7. Παγκόσμια παρουσία

Κάθε μέρα 4 χλμ σωλήνων της Σωληνουργεία Κορίνθου 
εγκαθίστανται στον κόσμο

Η Σωληνουργεία Κορίνθου συνδυάζει τη τεχνογνωσία στην
κατασκευή σωλήνων με την πελατοκεντρική φιλοσοφία, ώστε
να καλύπτει και τις πιο απαιτητικές ανάγκες της αγοράς
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7.1 Προϊόντα και υπηρεσίες
Η Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, υψηλής ποιότητας προϊόντα και προσφέρει μια
σειρά από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που την ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό. Τα προϊόντα της Εταιρίας
διακρίνονται για τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, καθώς κατασκευάζονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, αλλά και κατά
περίπτωση σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και προδιαγραφές των πελατών. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρία είναι σε
θέση να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις, έναν επιτυχημένο, δηλαδή, συνδυασμό προϊόντων υψηλής
προστιθέμενης αξίας και εξειδικευμένων υπηρεσιών, βασισμένη στη φιλοσοφία one-stop-shop.

Ευρεία γκάμα 
προϊόντων

Υψηλή ποιότητα 
και αυστηρά 

διαστασιολογικά 
χαρακτηριστικά

Συνδυασμένες
μεταφορές  

και αποθήκευση

Ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες για την 

παροχή τελικού 
προϊόντος

Τεχνική υποστήριξη
και υπηρεσίες 

διαχείρισης έργου
μέχρι την τελική 

παράδοση

Delivering solutions to the world
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Προϊόντα

Τα προϊόντα της Σωληνουργεία Κορίνθου χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, νερού, CO2 και
υγρών υψηλού ιξώδους (slurry), καθώς και στον κλάδο των κατασκευών. 

Σωλήνες για αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου,
υποθαλάσσιους και χερσαίους
Οι σωλήνες χάλυβα για αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου
κατασκευάζονται για την ενεργειακή βιομηχανία. Επιπλέον, παρέχεται η
δυνατότητα εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης με στόχο την εξασφάλιση
αντιδιαβρωτικής προστασίας και ομαλής ροής των μεταφερόμενων
ενεργειακών πόρων. Η διαδικασία αυτογενούς συγκόλλησης με χρήση
υψίσυχνων ρευμάτων (ERW/HFI), η διαδικασία ευθείας ραφής βυθιζόμενου
τόξου (LSAW) και η διαδικασία ελικοειδούς συγκόλλησης βυθιζόμενου τόξου
(HSAW), εγγυώνται την υψηλή παραγωγική αξιοπιστία και την ακρίβεια των
διαστάσεων.

Οι σωλήνες για αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου απαιτείται να πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά
χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, που προκύπτουν από εξειδικευμένο σχεδιασμό, ενώ η τήρηση των
προδιαγραφών ασφαλείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή τους. 

Σωλήνες εξόρυξης και άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου / casing 
Οι σωλήνες χάλυβα για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου / casing
είναι σωλήνες ευθείας ραφής υψίσυχνης συγκόλλησης (ERW/HFI), οι οποίοι
κατασκευάζονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (API 5 CT / ISO 11960) ή
σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών σε ποιότητες H 40 και J 55. Η
διαδικασία υψίσυχνης συγκόλλησης (ERW/HFI) εγγυάται αξιοπιστία στην
παραγωγή και μεγάλη ακρίβεια των διαστασιακών χαρακτηριστικών του
σωλήνα. Οι σωλήνες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
διατίθενται στους πελάτες, είτε με ελεύθερα άκρα είτε με εφαρμογή ειδικών
χαλυβδοσυνδέσμων (weld – on connectors).

Κοίλες διατομές (κοίλες δοκοί)
Η χρήση των κοίλων δοκών χάλυβα εστιάζεται στο πεδίο της δόμησης και πιο
συγκεκριμένα στις μεταλλικές κατασκευές. Πρόκειται για πολύ σημαντικά δομικά
στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς των μηχανικών έργων και
των μεταλλικών κατασκευών. Τα τελικά προϊόντα μπορούν να έχουν σχήμα
κυκλικό, τετράγωνο ή ορθογώνιο, ενώ το μήκος τους ορίζεται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που προσδιορίζονται από τον πελάτη. Η κατασκευή των κοίλων
διατομών πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 10219-1.

7. Παγκόσμια παρουσία
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Σωλήνες για αγωγούς μεταφοράς νερού
Οι σωλήνες για αγωγούς μεταφοράς νερού κατασκευάζονται για τη μεταφορά νερού
σε δίκτυα μεγάλων αποστάσεων και για τη διανομή του στα κέντρα κατανάλωσης.
Κατ' απαίτηση του πελάτη οι σωλήνες μπορούν να επενδυθούν εσωτερικά και
εξωτερικά, εξασφαλίζοντας αντιδιαβρωτική προστασία και ομαλή ροή του νερού,
γεγονός που ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις για υγιεινό και πόσιμο νερό.

Υπηρεσίες 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου επιδιώκει να αποτελεί προμηθευτή πρώτης επιλογής στον κλάδο της ενέργειας και των κατασκευών.
Λειτουργώντας σε μία ανταγωνιστική αγορά, η Εταιρία στοχεύει στην προσεκτική ανάλυση των απαιτήσεων των πελατών της
ώστε όχι μόνο να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε αυτές αλλά και να υπερβαίνει τις προσδοκίες τους. Η Εταιρία, στο πλαίσιο
της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων, προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της στην
ελληνική και τη διεθνή αγορά:
• Εσωτερική και εξωτερική επένδυση σωλήνων, οι οποίοι έχουν παραχθεί σε άλλα σωληνουργεία, 
• πραγματοποίηση ελέγχων τόσο στις πρώτες ύλες όσο και στο τελικό προϊόν σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ/ISO 17025

στο διαπιστευμένο εργαστήριο της Εταιρίας, 
• μονάδα συγκόλλησης με εφαρμογή ειδικών χαλυβδοσυνδέσμων (weld-on connectors) για σωλήνες γεώτρησης /άντλησης,
• επιπλέον εργασίες που μπορεί να παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της, π.χ. κατεργασία, κοπή, προκατασκευή, ειδική σήμανση,
• παροχή εναλλακτικών προτάσεων για την παραγωγική μέθοδο του χαλυβδοσωλήνα με σκοπό τη μείωση του κόστους

υλικού χωρίς συμβιβασμούς στη λειτουργικότητα και την ποιότητα (π.χ. λύσεις χρήσης συγκολλητού σωλήνα αντί για
σωλήνα χωρίς ραφή - seamless -, που έχει σημαντικά μεγαλύτερο κόστος και χρόνο παράδοσης),

• βέλτιστες διαδικασίες συσκευασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης, προμήθεια σωλήνων ή ανάθεση επένδυσης σωλήνων,
εκτός της γκάμας της Σωληνουργεία Κορίνθου σε εγκεκριμένους υπεργολάβους στο πλαίσιο μεγάλων έργων (projects)
για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, 

• συνδυασμένες μεταφορές σωλήνων, που περιλαμβάνουν φόρτωση και εκφόρτωση πλοίου, θαλάσσια μεταφορά,
μεταφορά με τραίνο, εκφόρτωση και οδική μεταφορά. 

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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7.2  Εγκαταστάσεις – Παραγωγική διαδικασία

7. Παγκόσμια παρουσία

Η βασική παραγωγική εγκατάσταση της Σωληνουργεία Κορίνθου βρίσκεται στη θεσμοθετημένη Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης
στη Βοιωτία, ενώ στο πλαίσιο της κοινοπραξίας ΖΑΟ ΤΜΚ-CPW λειτουργεί εργοστάσιο στην πόλη Polevskoy της Ρωσίας.
    

Εργοστάσιο Θίσβης (Ελλάδα)

1.  Μονάδα ευθείας ραφής 26’’                              Η μέθοδος αυτογενούς συγκόλλησης με χρήση υψίσυχνων ρευμάτων (ERW/HFI) έχει ως πρώτη ύλη έλασμα υψηλής
ποιότητας χάλυβα (hot rolled coil). Τα προς συγκόλληση άκρα έρχονται σε επαφή και πιέζονται μηχανικά, ενώ η
απαιτούμενη θερμότητα συγκόλλησης παράγεται από την ωμική αντίσταση των άκρων προς το ηλεκτρικό ρεύμα
που τα διαρρέει.

                                                                                                     Η μονάδα ευθείας ραφής, ERW/HFI παράγει σωλήνες διαμέτρου από 8 5/8’’ έως 26’’, ποιότητα χάλυβα έως X80 και
πάχος τοιχώματος από 4,78 έως 25,4 χιλιοστά και μήκους έως 23,2 μ. Στη μονάδα ευθείας ραφής παράγονται επίσης
κοίλες δοκοί μεγάλων διαστάσεων (από 180x180 έως 500x500 και 600x400 χιλιοστά), οι οποίες χρησιμοποιούνται
ευρύτατα στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών. Κατασκευαστής της μονάδας είναι η γερμανική εταιρία SMS-Meer.

2. Μονάδα ευθείας ραφής 7 5/8’’                         Η μονάδα ευθείας ραφής ERW/HFI παράγει σωλήνες χάλυβα διαμέτρου από 2’’ έως 7 5/8’’, ποιότητα χάλυβα έως
S355J2H και πάχος τοιχώματος από 3,00 έως 10,00 χιλιοστά. Οι χαλυβδοσωλήνες της μονάδας ευθείας ραφής 7
5/8’’ χρησιμοποιούνται ευρύτατα στον κλάδο κατασκευών, δικτύων και γεωτρήσεων. Κατασκευαστής της μονάδας
είναι η γερμανική εταιρία SMS-Meer.

3.  Μονάδα ελικοειδούς ραφής 100’’                 Η μονάδα ελικοειδούς ραφής (HSAW) κατασκευάζει χαλυβδοσωλήνες μεγάλων διαστάσεων χρησιμοποιώντας ως
πρώτη ύλη υψηλής ποιότητας έλασμα χάλυβα (hot rolled coil). Η συγκόλληση επιτυγχάνεται με τη συνένωση των
μεταλλικών άκρων, εφαρμόζοντας τη μέθοδο συγκόλλησης βυθιζόμενου τόξου HSAW.

                                                                                              Η μονάδα ελικοειδούς ραφής παράγει σωλήνες διαμέτρου από 24’’ έως 100’’, ποιότητα χάλυβα έως X80 και πάχος
τοιχώματος από 6,00 έως 25,4 χιλιοστά. Κατασκευαστής της μονάδας είναι η γερμανική εταιρία MEG / SMS-Meer.
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4.  Μονάδα ευθείας ραφής LSAW                         Κατά το έτος 2015 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επένδυση της μονάδας παραγωγής σωλήνων με τη μέθοδο ευθείας
ραφής LSAW-JCOE. Οι σωλήνες LSAW είναι σωλήνες ευθείας ραφής τεχνολογίας συγκόλλησης βυθιζόμενου τόξου
(SAW), μεγάλης διαμέτρου και πάχους τοιχώματος που χρησιμοποιούνται κυρίως σε υποθαλάσσιους αγωγούς. O
χάλυβας που χρησιμοποιείται είναι σε μορφή λαμαρινών συγκεκριμένου πλάτους και μήκους, ανάλογα με την
εκάστοτε προδιαγραφή. Η νέα μονάδα παράγει σωλήνες με εξωτερική διάμετρο από 16’’ έως 56’’, πάχος τοιχώματος
έως 40 χιλιοστά, μήκος σωλήνα έως 18,3 μέτρα και ποιότητα χάλυβα υψηλής αντοχής έως Χ100.

5.  Μονάδα weld-on connectors                           Η συγκεκριμένη μονάδα αφορά στη συγκόλληση χαλυβδοσυνδέσμων (weld-on connectors) σε σωλήνες άντλησης,
με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένου τελικού προϊόντος προς τον πελάτη. Η μονάδα λειτουργεί σε συνεργασία
με τις εταιρίες ΜΙΤΕ και OSI για την εξυπηρέτηση της ευρύτερης αγορά της Μεσογείου. 

                                                                                             Η μονάδα weld-on connectors εξυπηρετεί σωλήνες διαμέτρου από 6 5/8’’ έως 42’’, ποιότητα χάλυβα έως X100
και πάχος τοιχώματος έως 25,4 χιλιοστά. Κατασκευαστές της μονάδας είναι οι εταιρίες Σωληνουργεία Κορίνθου
και η OSI.

6 και 7. Μονάδες εξωτερικής επένδυσης        Μονάδα TCP 40: Η συγκεκριμένη μονάδα αφορά στην επένδυση των χαλυβδοσωλήνων με επικάλυψη τριών
στρωμάτων 3LPE (πολυαιθυλένιο) ή 3 LPP (πολυπροπυλένιο) ή με FBE (εποξειδική επένδυση) ενός ή δύο
στρωμάτων. Η μονάδα TCP 40 έχει τη δυνατότητα επένδυσης σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου έως 40’’.

                                                                                                  Μονάδα TCP 100: Στη μονάδα αυτή πραγματοποιούνται αντίστοιχοι τύποι εξωτερικής επένδυσης σε σωλήνες
εξωτερικής διαμέτρου έως 100’’. Η μονάδα TCP 100 αναβαθμίστηκε για την επένδυση σωλήνων με μήκος έως 23,2μ.

8.  Μονάδα εσωτερικής επένδυσης                    Μονάδα TLP 56: Στη μονάδα TLP 56 επενδύονται εσωτερικά οι χαλυβδοσωλήνες με εποξειδική βαφή.
Επεξεργάζονται σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου έως 56’’. Η μονάδα αυτή αναβαθμίστηκε για την επένδυση σωλήνων
με μήκος έως 23,2μ.

9.  Διαπιστευμένο εργαστήριο                                Η Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου από το Εθνικό Σύστημα 
      ποιοτικού ελέγχου                                                    Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, το οποίο αποτελεί την επίσημη κρατική και

διεθνή αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας του Εργαστηρίου και διασφαλίζει την παροχή υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών προς τους πελάτες του (εσωτερικούς ή/και εξωτερικούς). Στο πλαίσιο της διαπίστευσης του, το
εργαστήριο συνεργάζεται με διαπιστευμένους φορείς για τη διακρίβωση του εξοπλισμού του, συμμετέχει ενεργά
σε διεθνή σχήματα διεξαγωγής δι-εργαστηριακών δοκιμών και ελέγχει συνεχώς την ποιότητα των δοκιμών με
πιστοποιημένα δοκίμια αναφοράς. Το προσωπικό που διαθέτει, είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και μπορεί να
υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα δοκιμών βάσει διεθνών κανονισμών και προτύπων ISO, ASTM, NACE, API κ.α. 

10. Λιμενικές εγκαταστάσεις                                 Εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης και σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από το εργοστάσιο Θίσβης λειτουργούν
πλήρως εξοπλισμένες λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν στη Σωληνουργεία Κορίνθου ανταγωνιστικά
κόστη μεταφοράς, μειωμένους χρόνους παραλαβής πρώτων υλών και αποστολής τελικών προϊόντων. Οι λιμενικές
εγκαταστάσεις Βι.Πε. Θίσβης διαθέτουν δύο κρηπιδώματα: κρηπίδωμα Α με βάθος 11,10 μέτρα και μήκος 205
μέτρα και το κρηπίδωμα Γ με βάθος 9,50 μέτρα και μήκος 90 μέτρα.

                                                                                              Ο κωδικός των λιμενικών εγκαταστάσεων είναι “GRITA 0001” βάσει του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού. 

11. Αποθηκευτικοί χώροι                                        Σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, αποθηκεύονται οι πρώτες και βοηθητικές ύλες της Σωληνουργεία
Κορίνθου αλλά και το τελικό προϊόν, πριν την αποστολή του στον πελάτη. 

Εργοστάσιο Polevskoy (Ρωσία)

Η πρώτη παραγωγική εγκατάσταση του Ομίλου εκτός των ελληνικών συνόρων ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2007, στο
πλαίσιο των εργασιών της κοινής Εταιρίας ΖΑΟ ΤΜΚ-CPW. Οι εγκαταστάσεις της κοινοπραξίας ΖΑΟ ΤΜΚ-CPW βρίσκονται
στη Ρωσία, στην πόλη Polevskoy της περιοχής Seversky, στο εργοστάσιο της STW (Seversky Tube Works), θυγατρικής
εταιρίας της ΤΜΚ. Κύριο αντικείμενο δραστηριοτήτων της μονάδας είναι η παραγωγή σωλήνων χάλυβα ευθείας ραφής έως
21’’. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και επιτρέπει την παραγωγή σωλήνων με
διάμετρο 168-530 χιλιοστά, πάχος τοιχωμάτων 4,8-12,7 χιλιοστά και μήκος έως 18 μέτρα, καθώς επίσης και κοίλων δοκών
χάλυβα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας. 

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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7.3 Διαχείριση της ποιότητας
Εδώ και δεκαετίες η Σωληνουργεία Κορίνθου δραστηριοποιείται σε παγκόσμιες αγορές υψηλών απαιτήσεων και έντονου
ανταγωνισμού με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. Με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της στις αγορές αυτές,
καθώς και την κερδοφόρα ανάπτυξή της, η Εταιρία εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων. 

7. Παγκόσμια παρουσία

Οι διαδικασίες και οι οδηγίες διαχείρισης της ποιότητας, βάσει διεθνών προτύπων, η κατανόηση
των προσδοκιών των πελατών και η εμπειρία της Εταιρίας.

Θεμέλια ποιότητας 

Συστηματική εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων για την προληπτική διασφάλιση της ποιότητας.
Για την Εταιρία η πρόληψη αστοχιών είναι σημαντικότερη της εξάλειψης των ελαττωμάτων.

Αρχή της πρόληψης 

Οι προμηθευτές μας συμβάλλουν στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών και, 
ως εκ τούτου, χρειάζεται να ανταποκρίνονται στα πρότυπα υψηλής ποιότητας της Εταιρίας.

Ευθύνη προμηθευτών

Η βελτίωση της ποιότητας αποτελεί ευθύνη και απώτερο στόχο όλων, από την Ανώτερη Διοίκηση
της Εταιρίας έως τους ειδικευόμενους εργαζομένους.

Ευθύνη διοίκησης και εργαζομένων
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Η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του
στρατηγικού σχεδιασμού της Σωληνουργεία Κορίνθου και αφορά όλους όσοι εμπλέκονται στη λειτουργία της, από την
ανώτερη διοίκηση έως και τους προμηθευτές, με στόχο την ικανοποίηση των πελατών της Εταιρίας. 

Ο τρόπος με τον οποίο η Σωληνουργεία Κορίνθου διαχειρίζεται την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της,
συνοψίζεται παρακάτω: 
• Δίνει έμφαση στην κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών και στη συνεχή κάλυψη τους.
• Προσδιορίζει και αντιμετωπίζει τους κινδύνους αλλά και τις ευκαιρίες σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών της

αλλά και με τη συμμόρφωση των προϊόντων της.
• Αναπτύσσει πολιτικές και διαδικασίες σε όλο το εύρος των εργασιών της και διαθέτει τους απαιτούμενος πόρους.
• Ελέγχει την αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών και διαδικασιών.
• Ελέγχει και αξιολογεί τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών.
• Αναθεωρεί και βελτιώνει τις πολιτικές και τις διαδικασίες, όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική ποιότητας της Σωληνουργεία Κορίνθου, παρατίθενται στην ιστοσελίδα
www.cpw.gr, στην ενότητα «Ποιότητα».

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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Σημάνσεις προϊόντων και υπεύθυνη πληροφόρηση
Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας της Σωληνουργεία Κορίνθου ακολουθούνται πολύ συγκεκριμένα πρότυπα
παραγωγής, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα σχετικής σήμανσης του συνόλου των προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο η
Εταιρία, πιστοποιεί την τήρηση υψηλών προδιαγραφών κατά τη διάρκεια της παραγωγής με στόχο την πλήρη
ιχνηλασιμότητα και την ταυτοποίησή τους. 

7. Παγκόσμια παρουσία

• API 5L
• API 5CT
• ISO 3183
• DNV-OS-F101

• SHELL DEP
31.40.20.37

• CSA Z245.1
• AWWA C200

• API 5L
• ISO 3183
• CSA Z245.1
• AWWA C200

• ASTM A252
• ΕΝ 10219

• API RP 5L2
• EN 10301
• ISO 15741
• AWWA C210

Πρότυπα παραγωγικών διαδικασιών
εσωτερικής επένδυσης

Πρότυπα παραγωγικής
μεθόδου ελικοειδούς
ραφής (HSAW), 100''

Πρότυπα παραγωγικής
μεθόδου ευθείας ραφής
(ERW/HFI), 26''

• ISO 21809-1
• ISO 21809-2
• DNV-RP-F106

• CSA Z245.20
• DIN 30670
• DIN 30671

• DIN 30678
• NFA 49-710
• NFA 49-711

Πρότυπα παραγωγικών
διαδικασιών
εξωτερικής επένδυσης

• ASTM A252
• ΕΝ 10219

• API 5L
• EN ISO 3183
• DNV-OS-F101

• SHELL DEP
31.40.20.37 

• CSA Z245.1

• AWWA C200
• ASTM A252
• ΕΝ 10219 

Πρότυπα παραγωγικής
μεθόδου ευθείας ραφής
(LSAW), 56''
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Το σύνολο των προϊόντων της Σωληνουργεία Κορίνθου, ελέγχεται ως προς τη συμμόρφωση του με τις νομοθετικές και
κανονιστικές απαιτήσεις, αναφορικά με τις πληροφορίες που χρειάζεται να συνοδεύουν τα προϊόντα. Συγκεκριμένα, τα
προϊόντα φέρουν πληροφορίες σχετικά με: 
•    τις πρώτες ύλες, 
•    το περιεχόμενο, ιδίως σχετικά με ουσίες που ενδέχεται να έχουν περιβαλλοντική ή κοινωνική επίδραση και
•   την ασφαλή χρήση του προϊόντος.

Όλα τα προϊόντα της Εταιρίας, κατά την παράδοσή τους στον πελάτη, συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας, το οποίο
συντάσσεται βάσει διεθνούς προτύπου (EN/ISO) και επιβεβαιώνει τις προδιαγραφές της παραγωγικής διαδικασίας, τις
χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, καθώς και το τελικό προϊόν. Ανάλογα με τις προδιαγραφές που τίθενται σε κάθε σύμβαση,
τα προϊόντα συνοδεύονται από έναν τεχνικό φάκελο - βιβλίο δεδομένων (data book) με τα στοιχεία των δοκιμών που έχουν
πραγματοποιηθεί. Επιπλέον, ο πελάτης παραλαμβάνει εγγράφως, οδηγίες διακίνησης, αποθήκευσης και χρήσης των
προϊόντων. 

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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7.4 Εξυπηρέτηση πελατών 
Στο σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό
περιβάλλον η υιοθέτηση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας
αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η
Σωληνουργεία Κορίνθου δομεί τη στρατηγική της
προσέγγιση για τη διαχείριση και εξυπηρέτηση των πελατών
της βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, μεταξύ των οποίων
συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις του κάθε πελάτη
ξεχωριστά, η συνεχής επικοινωνία και η παροχή
προσαρμοσμένων λύσεων. Η νέα επένδυση που
υλοποιήθηκε το 2015, συμβάλλει δραστικά στην ενίσχυση
της παρουσίας της Σωληνουργεία Κορίνθου σε νέες αγορές,
αναδεικνύοντας την παρεχόμενη γκάμα προϊόντων και
υπηρεσιών, και ταυτόχρονα ενισχύοντας την ικανοποίηση και
τη διατήρηση των πελατών. 

7. Παγκόσμια παρουσία

Πελατοκεντρική
φιλοσοφία

Ανάπτυξη

Ανάλυση των
ιδιαίτερων

απαιτήσεων
των πελατών

Συνεχής
συνεργασία

με τους
πελάτες

Ικανοποίηση
πελατών,

βελτίωση και
αξιολόγηση

Καταρτισμένη ομάδα 
διαχείρισης των

έργων

Μέτρηση
ικανοποίησης
πελατών και
διορθωτικές

ενέργειες

Αξιοπιστία,
συνέπεια και
ανταπόκριση

Πιστοποίηση προϊόντων
και συστημάτων

Προσέλκυση Διατή
ρη

ση

Αλληλεπιδρούμε με τους πελάτες μας με συνέπεια
και αξιοπιστία και ανταποκρινόμαστε στις
ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις τους, παρέχοντας
λύσεις  προστιθέμενης αξίας. Φροντίζουμε για την
προσφορά υψηλής ποιότητας προϊόντων και
υπηρεσιών και τη συνεχή ενημέρωσή των πελατών
μας για την εξέλιξη της παραγγελίας τους.
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Πελάτες και έρευνα ικανοποίησης
Η Σωληνουργεία Κορίνθου παρακολουθεί με μεθοδικό
τρόπο το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της, ώστε να
βελτιώνει τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.
Στοχεύοντας στη διατήρηση άριστων σχέσεων με τους
πελάτες της, μετά την ολοκλήρωση του κάθε έργου που έχει
αναλάβει, διεξάγει έρευνα ικανοποίησης πελατών κατά τα
προβλεπόμενα στα διεθνή πρότυπα API Q1 και EN ISO
9001:2008. Πιο συγκεκριμένα, αποστέλλεται σχετικό
ερωτηματολόγιο, για τη συμπλήρωση του οποίου ο πελάτης
καλείται να απαντήσει σε μία σειρά ερωτημάτων και να
βαθμολογήσει τη σπουδαιότητα κάθε θέματος. 

Στο ερωτηματολόγιο, μετά την αναθεώρηση του το 2014,
συμπεριλαμβάνονται και θέματα σχετικά με την επίδοση της
Εταιρίας στους άξονες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

Συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
των ερωτήσεων ανοιχτού τύπου:

Έρευνα ικανοποίησης πελατών 2014 - 2015

 
 

  

90%
91%
93%

89%
83%

85%
85%
87%

81%
84%

95%
89%

83%
89%

Ποιότητα εγγράφων 

Εγκαταστάσεις και προσωπικό

Υγεία και ασφάλεια 

Χρόνος παράδοσης

Ποιότητα

Διαχείριση παραγγελίας 

Στάδιο προσφοράς

2015 2014

2014

2015

Ποσοστό πελατών που
είναι ενήμεροι για την
πολιτική της Εταιρίας

σχετικά με την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη και
τη Βιώσιμη ανάπτυξη.

Ποσοστό πελατών
που ανταποκρίθηκε

στην έρευνα
ικανοποίησης.

Ποσοστό των 
ερωτηθέντων οι οποίοι

θα συνεργαζόταν εκ νέου
με τη Σωληνουργεία 

Κορίνθου.

Βαθμολογία 
της Εταιρίας για 

τη συνολική επίδοση
στην εκτέλεση 
του έργου της.

66%

87% 33% 96% 92%

37% 96% 86%
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7.5 Διαχείριση προμηθευτικής αλυσίδας 
Η σταθερή επιδίωξη της Σωληνουργεία Κορίνθου για χρήση υψηλής ποιότητας πρώτων υλών, καθορίζει τις μακροχρόνιες
συνεργασίες και σχέσεις εμπιστοσύνης με καταξιωμένους προμηθευτές. Επιλέγοντας προσεκτικά τους προμηθευτές με
τους οποίους συνεργάζεται, η Εταιρία ευελπιστεί να μεγιστοποιεί τα οφέλη και για τις δύο πλευρές. 

Καθώς η ποιότητα των πρώτων υλών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα του τελικού προϊόντος και συνεπώς με
την ικανοποίηση των πελατών, η Εταιρία θεωρεί τους προμηθευτές πολύτιμους συνεργάτες και αναπόσπαστο κομμάτι της
επιχειρησιακής της λειτουργίας. 

Οι προμηθευτές της Σωληνουργεία Κορίνθου διακρίνονται σε προμηθευτές πρώτων υλών, βοηθητικών υλών, αναλώσιμων,
ανταλλακτικών και λοιπών υλικών, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία και η διαχείρισή τους. Η Εταιρία συνεργάζεται με
όσους προμηθευτές πληρούν συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια, όπως η υψηλή ποιότητα, οι χρόνοι παράδοσης και
εξυπηρέτησης, ανταγωνιστικών τιμών κ.ά. 

7. Παγκόσμια παρουσία

Διαχείριση προμηθειών

Αναζήτηση
προμηθευτών

Αξιολόγηση
προμηθευτών

Κατάταξη 
προμηθευτών 

βάσει κριτηρίων

Τελική έγκριση
προμηθευτών

Πιο αναλυτικά, τα στάδια διαχείρισης των προμηθευτών περιλαμβάνουν:

Αναζήτηση προμηθευτών
Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης προμηθευτών,
πραγματοποιείται στοχευμένη έρευνα αγοράς από
έμπειρα στελέχη της Σωληνουργεία Κορίνθου, με
στόχο να προσεγγίσουν εκείνους οι οποίοι έχουν τη
δυνατότητα να παρέχουν τις απαιτούμενες
προμήθειες. Για την αξιολόγηση των προμηθευτών,

μελετώνται όλες οι πληροφορίες από δημοσιευμένα στοιχεία, καθώς
και πληροφορίες από εταιρίες με τις οποίες έχουν ήδη συνεργαστεί
οι προμηθευτές αυτοί.

Η Εταιρία επιλέγει τοπικούς προμη-
θευτές εφόσον η συνεργασία ή η συγ-
κεκριμένη προμήθεια δύναται να
πραγματοποιηθεί με τους ίδιους
όρους από τοπικό συνεργάτη.
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Αξιολόγηση και επαναξιολόγηση προμηθευτών
Σε αυτό το στάδιο, οι υπεύθυνοι προμηθειών επικοινωνούν με τους εν δυνάμει προμηθευτές και ζητούν
επιπλέον στοιχεία και έγγραφα καθώς και τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου, ώστε να
δημιουργηθεί φυσικό αρχείο του προμηθευτή. Η αξιολόγηση ή / και επαναξιολόγηση των προμηθευτών
βασίζεται σε μια σειρά κριτηρίων όπως η ποιότητα, η οικονομική τους κατάσταση, κριτήρια περιβαλλοντικά
καθώς και υγείας και ασφάλειας, στοχεύοντας στην περαιτέρω προώθηση θεμάτων Εταιρικής
Υπευθυνότητας στην προμηθευτική αλυσίδα.

Κατάταξη προμηθευτών βάσει κριτηρίων
Στο επόμενο στάδιο, οι προμηθευτές βαθμολογούνται και κατατάσσονται, με βάση τις παρεχόμενες
πληροφορίες, τα έγγραφα και τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί.

Τελική έγκριση ή αποκλεισμός προμηθευτών
Στο τελευταίο στάδιο οι προμηθευτές συμπεριλαμβάνονται ή αποκλείονται από τον κατάλογο συνεργα ζό -
μενων προμηθευτών.

Ποιότητα πρώτων υλών

Πληρότητα μηχανολογικού εξοπλισμού

Επάρκεια και ειδίκευση τεχνικού προσωπικού

Ποιότητα, επάρκεια, ταχύτητα και συνέπεια στην παράδοση παραγγελιών

Ύπαρξη πιστοποιημένου Συστήματος Διαχέιρισης Ποιότητας

Ύπαρξη πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρι-
σης ISO 1400 ή άλλο αντίστοιχο *

Ύπαρξη πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφά-
λειας στην Εργασία OHSAS 18001 ή άλλο αντίστοιχο *

Κριτήρια
αξιολόγησης

προμηθευτών

* Η Σωληνουργεία Κορίνθου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαρξη πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή
άλλου αντίστοιχου από τους προμηθευτές της (ή την πρόθεση για πιστοποίηση στο προσεχές διάστημα). Αποσκοπώντας στην προώθηση
της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, η Εταιρία ζητά από τους προμηθευτές της τα σχετικά πιστοποιητικά, ενώ σύμφωνα με τη
διαδικασία παραγγελίας - προμήθειας συγκεκριμένων υλών απαιτείται η πιστοποίηση συμμόρφωσης με τον κανονισμό REACH και η
αποστολή των αντίστοιχων Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS).
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Η Σωληνουργεία Κορίνθου, κατά περίπτωση, χρησιμοποιεί επιπλέον τρόπους και κριτήρια για την αξιολόγηση των
προμηθευτών / υπεργολάβων:
• Επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις τους
• Έλεγχος κατά της παραλαβή προϊόντων ή την εφαρμογή υπηρεσιών
• Δοκιμαστική παραγγελία* και χρήση των υλικών / υπηρεσιών τους
• Πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας της Εταιρίας μέσω ενός διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου πιστοποιήσεων

συστημάτων ποιότητας (π.χ. API, ISO κ.λπ) 

* Σημειώνεται ότι η Σωληνουργεία Κορίνθου ζητά δοκιμαστική παραγγελία ανά γραμμή παραγωγής του προμηθευτή. 

Προμηθευτές και χρήση πρώτων και βοηθητικών υλών

Η Σωληνουργεία Κορίνθου διατηρεί σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές της και μεριμνά για τη συνέχιση της
συνεργασίας. Η Εταιρία προμηθεύεται σημαντικές ποσότητες ανταλλακτικών μηχανών, εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας και
βιομηχανικών αναλωσίμων και υλικών, άμεσα σχετιζόμενα με την παραγωγική διαδικασία, τη συντήρηση και την εν γένει λειτουργία
του εργοστασίου. Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει αναπτύξει και παρακολουθεί ένα σύνολο δεικτών προκειμένου να ελέγχει το
επίπεδο χρήσης των πρώτων υλών και βοηθητικών υλών, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. Κατά το 2015,
η Σωληνουργεία Κορίνθου συνεργάστηκε με 627 προμηθευτές από συνολικό αριθμό 1.703 ενεργών προμηθευτών, ενώ τα κύρια
υλικά που προμηθεύτηκε, χρησιμοποίησε και κατανάλωσε περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

                                                                                                                                                                                                      Μονάδα                              Ποσότητες                 Ποσότητες
      Κατηγορίες                                                                         Τύπος υλικών                                                               μέτρησης                                  2014                             2015

      Πρώτες ύλες                                                                           Ρόλοι χάλυβα **                                                                    Τόνοι                                                 *                                       *
                                                                                                         Υλικά εσωτερικής και εξωτερικής                                  Τόνοι                                        3.300                              2.000
                                                                                                         αντιδιαβρωτικής επένδυσης 
                                                                                                         και συγκόλλησης σωλήνων                                                

      Υλικά που σχετίζονται με διαδικασίες                            Λιπαντικά (λάδια - γράσα)                                                 Κιλά                                        66.212                          108.575
                                                                                                         Πετρέλαιο (κίνησης, θέρμανσης, γεννητριών)            Λίτρα                                   496.000                          872.083
                                                                                                         Μείγμα βουτάνιο-προπάνιο                                              Κιλά                                      208.500                          208.170

      Υλικά συσκευασίας και φορτώσεων προϊόντων         Ξυλεία φορτώσεων σωληνώσεων                                    Κυβικά μέτρα                         2.651                              2.533
                                                                                                         Σχοινί σωλήνων                                                                    Κιλά                                        51.193                          113.200
                                                                                                         Πλαστικές τάπες σωλήνων                                                 Τεμάχια                                 22.750                            14.600 
                                                                                                         Τσερκοταινία συσκευασίας κοίλων δοκών 
                                                                                                         και τσερκιών                                                                          Κιλά                                       64.642                          120.997
                                                                                                         Ιμάντες πρόσδεσης / ανύψωσης φορτίων                     Τεμάχια                                    1.970                              3.017
                                                                                                         Παρελκόμενα πρόσδεσης/ανύψωσης 
                                                                                                         φορτίων (γάντζοι, πόρπες, ναυτικά κλειδιά κά)          Τεμάχια                                    1.711                              3.223

* Η Εταιρία επιθυμεί να μη δημοσιεύσει το συγκεκριμένο στοιχείο.
**Η Εταιρία επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χάλυβα, ο οποίος αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη και τη βέλτιστη χρήση των
υπόλοιπων υλικών προκειμένου να συμβάλλει, στο μέγιστο δυνατό, στη μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων.
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7.6 Έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην παραγωγή σωλήνων
Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και χαρακτηρίζεται
από συνεχή τεχνολογική εξέλιξη και διαφοροποιήσεις στην παραγωγική διαδικασία. Στο πλαίσιο της συνεχούς
παρακολούθησης των εξελίξεων και των καινοτομιών του κλάδου από τα στελέχη μας, υλοποιούνται στην Εταιρία
πρωτοποριακά τεχνικά έργα και αναπτύσσονται ποικίλες συνεργασίες με Ινστιτούτα και διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς.

Η πρακτική μας
Ανάπτυξη τεχνογνωσίας στην παραγωγή σωλήνων υποθαλάσσιων αγωγών που υφίστανται πλαστική
παραμόρφωση κατά την εγκατάσταση 

Μια ειδική περίπτωση εγκατάστασης υποθαλάσσιων αγωγών αφορά στη μέθοδο reeling, κατά την οποία οι σωλήνες
υφίστανται πλαστική παραμόρφωση που επηρεάζει τις μηχανικές τους ιδιότητες. Η μέθοδος θεωρείται ως η πιο
οικονομική έναντι των υπολοίπων (S-lay, J-lay), καθώς η συγκόλληση της σωληνογραμμής πραγματοποιείται σε χερσαίο
έδαφος. 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου, πραγματοποίησε εκτενές πρόγραμμα εσωτερικών δοκιμών και αναλύσεων στη μονάδα ευ-
θείας ραφής ERW/HFI λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις των διεθνών προτύπων και προδιαγραφών.
Βασιζόμενη στην τεχνογνωσία που ανέπτυξε και με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων, η Σωληνουργεία Κορίνθου
προχώρησε εντός του 2015 στην ανάληψη παραγγελίας σωλήνων ευθείας ραφής ERW/HFI για reeling για πρώτη φορά. 

Η παραγωγή και παράδοση των σωλήνων ολοκληρώθηκε εντός του πρώτου τριμήνου του 2016.
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Τεχνικά έργα
Παρακολούθηση θερμοκρασίας συγκόλλησης μονάδας ευθείας ραφής ERW/HFI 26’’
Η διαδικασία υψίσυχνης συγκόλλησης που εφαρμόζεται για τη συγκόλληση σωλήνων ευθείας ραφής διαφέρει από τις
συμβατικές μεθόδους συγκόλλησης, καθώς χρησιμοποιεί πίεση και θερμότητα, προκειμένου να ενώσει τις άκρες του
ελάσματος, χωρίς την προσθήκη μετάλλου πλήρωσης. Εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών στην περιοχή συγκόλλησης η
θερμοκρασία της συγκόλλησης δεν είναι εύκολο να μετρηθεί με συμβατικές τεχνικές (πυρόμετρα). Για το λόγο αυτό κανένα
από τα διεθνή πρότυπα παραγωγής σωλήνων (API 5L, EN 10208-2, ISO 3183, DNV-OS-F101) δεν απαιτεί τη συνεχή μέτρηση
της. H Σωληνουργεία Κορίνθου χρησιμοποιώντας μία άκρως ειδικευμένη εφαρμογή της μεθόδου της θερμογραφίας,
εγκατέστησε μία υψηλής συχνότητας θερμογραφική μηχανή για τη συνεχή και ταυτόσημου χρόνου παρακολούθηση της
θερμοκρασίας της περιοχής της συγκόλλησης στη μονάδα ευθείας ραφής ERW/HFI και επιπλέον διερευνά τις δυνατότητες
χρησιμοποίησης της θερμοκρασίας συγκόλλησης ως εργαλείο ελέγχου της παραγωγικής διεργασίας.

Εφαρμογή αδρανούς ατμόσφαιρας στη συγκόλληση της μονάδας ευθείας ραφής ERW/HFI 26’’
Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση αδρανούς ατμόσφαιρας στην περιοχή όπου πραγματοποιείται συγκόλληση ευθείας ραφής
δύναται να βελτιώσει την ποιότητα της συγκόλλησης. Πιο συγκεκριμένα, όσο περισσότερο παρεμποδιστεί ο σχηματισμός
οξειδίων κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να εγκλωβιστούν τα οξείδια αυτά στην
περιοχή της συγκόλλησης βελτιώνοντας σημαντικά τις μηχανικές ιδιότητες της, ιδιαίτερα σημαντικό για αγωγούς που
λειτουργούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

H Σωληνουργεία Κορίνθου μελετά την επίδραση της ατμόσφαιρας αδρανούς αερίου στη συγκόλληση σωλήνων ευθείας
ραφής καθώς και στην εγκατάσταση της πρώτης δοκιμαστικής συσκευής, σε βιομηχανικό επίπεδο.

Εφαρμογή phased array στον έλεγχο συγκόλλησης της μονάδας ευθείας ραφής ERW/HFI 26’’
H Σωληνουργεία Κορίνθου εγκατάστησε και εφαρμόζει την προηγμένη τεχνική phased array στον έλεγχο της συγκόλλησης
στα άκρα των σωλήνων ευθείας ραφής. Η τεχνολογία phased array αποτελεί την τελευταία τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα
των μη καταστρεπτικών ελέγχων μέσω υπερήχων. Η εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής στο εργοστάσιο της Θίσβης βελτιώνει
σημαντικά την ποιότητα του ελέγχου, ενώ ταυτόχρονα είναι μία πρωτοποριακή εφαρμογή ελέγχου υπερήχων για τη
βιομηχανία του κλάδου.

Προσδιορισμός της θερμοκρασίας μετάβασης από την όλκιμη στην ψαθυρή θραύση, με χρήση μαγνητικών
μεθόδων
Η δοκιμή Drop Weight Tear test (DWTT) αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς ελέγχους στη βιομηχανία των αγωγών
και σχετίζεται με την ολκιμότητα των σωλήνων σε υπομηδενικές θερμοκρασίες. Η Σωληνουργεία Κορίνθου ανάπτυξε
κατάλληλη μη-καταστρεπτική πειραματική διάταξη, με την οποία επιτυγχάνεται η καταγραφή συγκεκριμένων μαγνητικών
χαρακτηριστικών των υπό μελέτη χαλύβων, τα οποία συνδέονται με τη μικροδομή τους. Η Σωληνουργεία Κορίνθου
ανάπτυξε επίσης μέθοδο προσδιορισμού της θερμοκρασίας μετάβασης από την όλκιμη στην ψαθυρή θραύση μέσω
ανάλυσης των μαγνητικών χαρακτηριστικών του υλικού.

Ινστιτούτα
EPRG (European pipeline research group)
Το EPRG αποτελεί έναν ευρωπαϊκό ερευνητικό οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν οι μεγαλύτεροι παραγωγοί σωλήνων,
καθώς και οι χρήστες αγωγών (πετρελαϊκές εταιρίες και εταιρίες αερίου). Καθορίζονται από κοινού μεγάλα ερευνητικά
προγράμματα σε όλους τους σύγχρονους τομείς ενδιαφέροντος σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς υπάρχει συνεργασία με τις
αντίστοιχες επιτροπές στην Αμερική (PRCI) και την Αυστραλία (APIA).

Το EPRG αποτελείται από τέσσερις τεχνικές επιτροπές (plenary, design, materials and corrosion). H Σωληνουργεία Κορίνθου
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συμμετέχει έχοντας εκπροσώπους και στις τέσσερις τεχνικές επιτροπές. Οι δραστηριότητες των ερευνητικών ομάδων του
EPRG, τις οποίες παρακολουθεί εκτενώς η Σωληνουργεία Κορίνθου, εστιάζουν σε:
• υφιστάμενους αγωγούς: διαχείριση και πρόληψη των κινδύνων που προκύπτουν από διαρροές και αστοχίες κατά τη

χρήση – όπως για παράδειγμα λόγω διάβρωσης, μηχανικής κρούσης ή κυκλικής φόρτισης ελαττωμάτων,
• νέους αγωγούς: ανάπτυξη αποτελεσματικών προδιαγραφών υλικών και προτύπων απόδοσης,
• επέκταση του ευρωπαϊκού δικτύου φυσικού αερίου: οι αυξανόμενες απαιτήσεις για μεταφορά φυσικού αερίου από τα

απομακρυσμένα κοιτάσματα μεγάλων αποστάσεων απαιτούν χρήση χαλύβων υψηλότερης αντοχής και εφαρμογή
προηγμένων μεθόδων σχεδιασμού.

The Welding Institute
Η Εταιρία λαμβάνει ενημέρωση για τα σημαντικότερα ερευνητικά δρώμενα, καθώς και για σημαντικά βιομηχανικά
προγράμματα από το The Welding Institute, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες σχετικά με την τεχνολογία της συγκόλλησης -
συνένωσης σωλήνων. 

Ελκεμέ Α.Ε. – Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων
Στο πλαίσιο της έρευνας και της ανάπτυξης νέων προϊόντων και διαδικασιών, η Σωληνουργεία Κορίνθου διατηρεί στενή
συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο μετάλλων Ελκεμέ. Οι δραστηριότητες του για το 2015 εστίασαν κυρίως στα εξής:
• διεξαγωγή δοκιμών CTOD για την ανάλυση της δυσθραυστότητας (toughness) χαλύβων υψηλής αντοχής,
• διεξαγωγή δοκιμών εφελκυσμού σε υψηλές θερμοκρασίες,
• ερευνητική συνεργασία στον τομέα των σωλήνων υψίσυχνης συγκόλλησης (ERW/HFW) για την επίτευξη ειδικών

απαιτήσεων δυσθραυστότητας σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες (Arctic grade).

Η συνεργασία της Σωληνουργεία Κορίνθου με το ερευνητικό κέντρο Ελκεμέ αποσκοπεί στη διερεύνηση και πιστοποίηση
των υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων σωλήνων, καθώς και στην ανάπτυξη προϊόντων ειδικών
απαιτήσεων, μέσω εξειδικευμένων εργαστηριακών δοκιμών.

Ερευνητικά προγράμματα
Ο τομέας εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και αερίου στον οποίο επικεντρώνονται οι δραστηριότητες της Σωληνουργεία
Κορίνθου χαρακτηρίζεται από συνεχή τεχνολογική εξέλιξη και χρήση τεχνολογιών αιχμής. Η Σωληνουργεία Κορίνθου
παρακολουθεί συνεχώς τις τελευταίες τεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις και συμμετέχει σε σημαντικά ευρωπαϊκά και διεθνή
ερευνητικά προγράμματα στοχεύοντας στην ανάπτυξη των ιδιοτήτων του προϊόντος και της αρτιότητάς του κατά την χρήση.
Ειδικότερα συμμετέχει στα ακόλουθα:

Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα για τις απαιτήσεις για ασφαλή και αξιόπιστη μεταφορά CO2 (European research
program on the requirements for safe and reliable CO2 transportation) -SAR CO2
Tα τελευταία έτη λόγω της εγρήγορσης για την κλιματική αλλαγή και της απαίτησης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου (CO2) από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διερευνάται, ως εφικτή τεχνική λύση, η περισυλλογή
και μεταφορά, μέσω αγωγών, του παραγόμενου CO2 προς κατάλληλους θύλακες στο υπέδαφος. Το ευρωπαϊκό ερευνητικό
πρόγραμμα SAR CO2 έχει σαν σκοπό την έρευνα, την ανάπτυξη και την τεκμηρίωση των απαιτούμενων τεχνικών απαιτήσεων
για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ασφαλών αγωγών μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα (CO2), που παράγεται από διάφορες
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ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Εκτός από τη θεωρητική μελέτη των αγωγών, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τη διεξαγωγή
δύο δοκιμών ελεγχόμενης αστοχίας μεγάλης κλίμακας (full-scale burst test) σε αγωγό CO2 μήκους 120 μέτρων. 

Το τριετούς διάρκειας πρόγραμμα (2011 – 2014) έλαβε παράταση δύο (2) ετών και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα για τη διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς και δομικής ακεραιότητας
των υπόγειων σωλήνων χάλυβα (European research program on the investigation of the structural integrity of
buried steel linepipes ) - GIPIPE
Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα GIPIPE ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2011, ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2014 ενώ η
τελική τεχνική έκθεση υποβλήθηκε και εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2015. Το πρόγραμμα συντονίστηκε από το
Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και σκοπός του ήταν η διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς και δομικής ακεραιότητας
των υπόγειων σωλήνων χάλυβα, οι οποίοι υφίστανται μόνιμες εδαφικές πιέσεις, που προκαλούνται από σεισμούς,
επιφανειακές ολισθήσεις και μετακινήσεις λόγω εξορυκτικών δραστηριοτήτων, κάνοντας χρήση προηγμένων πειραματικών
τεχνικών και αριθμητικών προσομοιώσεων.

Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα για τη δημιουργία τεχνογνωσίας σε επίπεδο σχεδιασμού, όσον αφορά στην
ανάπτυξη και πιθανή χρήση σωλήνων ελικοειδούς ραφής (HSAW) σε απαιτητικές εφαρμογές (European research
program on the strain-based design of spiral-welded pipes for demanding pipeline applications) - SBD-SPipe
Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα SBD-SPipe ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 και είναι τριετούς διάρκειας (2013 – 2016). Το
πρόγραμμα συντονίζεται από το ερευνητικό κέντρο CSM (Centro Sviluppo Materiali SPA) στην Ιταλία. Βασικός στόχος του
παρόντος έργου αποτελεί η δημιουργία τεχνογνωσίας σε επίπεδο σχεδιασμού, όσον αφορά στην ανάπτυξη και πιθανή χρήση
σωλήνων ελικοειδούς ραφής (HSAW) σε απαιτητικές εφαρμογές (onshore και oVshore) με τη βέλτιστη δυνατή απόδοση υπό
συνθήκες μεγάλων τάσεων. Το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη στο σύνολό του. Έχει, όμως, ολοκληρωθεί η
παραγωγή και η αποστολή σωλήνων στο ερευνητικό κέντρο CSM και βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές δοκιμές τους. 
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7.7 Εκτέλεση μεγάλων έργων

Η πρακτική μας
Ο ΤΑΡ αναθέτει στην Σωληνουργεία Κορίνθου σύμβαση για χερσαίους σωληναγωγούς

O Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) ανέθεσε
στη Σωληνουργεία Κορίνθου σύμβαση προμήθειας
σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, μήκους περίπου 495 χλμ, για
το χερσαίο τμήμα του αγωγού στην Ελλάδα, κατόπιν
διεθνούς διαγωνισμού και αυστηρής διαδικασίας επιλογής
με βάση υψηλά κριτήρια τεχνικής επάρκειας, υγείας και
ασφάλειας, καθώς και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πιο συγκεκριμένα, η σύμβαση αφορά συνολικά σε περίπου
270.000 τόνους χαλυβδοσωλήνων, διαμέτρου 48'', και
ανατέθηκε στη Σωληνουργεία Κορίνθου, σε συνεργασία (σε επίπεδο τεχνογνωσίας) με την ιαπωνική Marubeni-Itochu
Steel, έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές χάλυβα παγκοσμίως. 

Ο αγωγός TAP θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το γιγαντιαίο κοίτασμα Shah Deniz II στο Αζερμπαϊτζάν προς την Ευρώπη.
Ο αγωγός μήκους 878 χλμ θα συνδεθεί με τον αγωγό Trans Anatolian Pipeline (TANAP) στους Κήπους στα
ελληνοτουρκικά σύνορα και θα διασχίζει την Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική θάλασσα, προτού εξέλθει στην
ξηρά στη Nότιo Ιταλία.

Η όδευση του TAP προβλέπεται να διευκολύνει την προμήθεια φυσικού αερίου σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Ακόμη, ο TAP αναμένεται να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας κατά
μήκος της διαδρομής του αγωγού, αφού αποτελεί σημαντική πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων και δεν εξαρτάται από
επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις. 

«Θα ήθελα να συγχαρώ την εταιρία Σωληνουργεία Κορίνθου και τη συνεργαζόμενη μαζί της εταιρία Marubeni Itochu Steel inc. για την υποβολή
μιας στιβαρής προσφοράς, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα της βιομηχανίας.»

Ian Bradshaw, Διευθύνων Σύμβουλος ΤΑΡ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάληψη του νέου έργου της Σωληνουργεία Κορίνθου, παρατίθενται στο
σύνδεσμο: http://www.tap-ag.gr/ 

Το 2015, η Σωληνουργεία Κορίνθου ανέλαβε με-
γάλο έργο κατασκευής αγωγών στην Ελλάδα
(Trans Adriatic Pipeline) που αφορά σε χαλυβδο-
σωλήνες ελικοειδούς ραφής αλλά και ευθείας
ραφής (για τη νέα γραμμή παραγωγής LSAW).
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H Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει σημαντική και πολυετή εμπειρία στην
παραγωγή χαλυβδοσωλήνων και καθώς δραστηριοποιείται στις
απαιτητικές αγορές της Ευρώπης, Αμερικής, Αφρικής και Μέσης
Ανατολής, συνεχώς αναβαθμίζει τεχνολογικά τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της ώστε να πληρούν και τις πιο αυστηρές προδιαγραφές. Η
Εταιρία έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό τεχνολογικά απαιτητικών
έργων, παγκοσμίως, των οποίων χαρακτηριστικά παραδείγματα
παρατίθενται παρακάτω:

      Χώρα και 
      πεδίο εφαρμογής                          Έτος                    Φορέας / Έργο                                                                      Μήκος αγωγού σε χλμ                    Διάμετρος αγωγού 
      Η.Π.Α.                                                    2015                    ENERGY TRANSFER                                                                   293                                                             12,75’’-20”-24”
      Αλγερία                                                 2015                    BONATTI S.p.A.-OURHOUD ORGANISATION                      9                                                                 20”
      Ιταλία                                                     2015                    SNAM RETE GAS                                                                        32                                                               10,75”-18”-22”-26”
      Καζακστάν                                            2015                    KPO KARACHAGANAK                                                              2                                                                  24”
      Η.Π.Α.                                                    2015                    PLAINS ALL AMERICAN – RED RIVER                                 532                                                             16”
      Ιορδανία                                                2015                    PETROJET                                                                                     10                                                               16”
      Αίγυπτος                                               2015                    AMREYA PETROLEUM                                                              5                                                                  18”
      Η.Π.Α.                                                    2015                    KINDER MORGAN ENERGY                                                     354                                                             16’’
      Η.Π.Α.                                                    2015                    ENERGY TRANSFER                                                                   256                                                             30”-36”- 42”
      Ηνωμένο Βασίλειο                             2015                    MITE/CONDUCTORS                                                                  5                                                                  20’’
      Ηνωμένο Βασίλειο                             2015                    EDGEN MURRAY/CONDUCTORS                                            13                                                               20’’-24”
      Η.Π.Α.                                                    2014                    PLAINS ALL AMERICAN - GARDENDALE                             110                                                             20”
                                                                                                     TO THREE RIVERS                                                                      
      Ελλάδα                                                  2014                    ΔΕΗ - Πτολεμαΐδα                                                                     32                                                               32”- 40”- 44”
      Η.Π.Α.                                                    2014                    KINDER MORGAN ENERGY –                                                 350                                                             16”
                                                                                                     LOBOS PIPELINE                                                                        
      Γαλλία                                                    2013-2014         TIGF - ARTERE L'ADOUR                                                          100                                                             24’’
      Τυνησία                                                 2013-2015         OMV TUNISIA – NAWARA                                                       400                                                             24’’
      Ιταλία                                                     2013                    SNAM RETE GAS - FORNITURA DI TUBI RIVESTITI           100                                                             26’’
      Η.Π.Α.                                                    2013                    NOV WILSON - NOV WILSON                                                 50                                                               24’’
                                                                                                     NISOURCE - LINE 700                                                               30                                                               20’’
                                                                                                     NISOURCE - PENNANT MIDSTREAM                                    45                                                               20’’-24’’
                                                                                                     COPANO – DK LOOP                                                                 95                                                               24”
                                                                                                     NOV WILSON – ETC                                                                  6,5                                                              24”
      Αίγυπτος                                               2013                    EL WASTANI - SALMA TULIP AND ALLIUM                        70                                                               12,75 ‘’
      Ιταλία                                                     2013                    SNAM RETE GAS - FORNITURA DI TUBI RIVESTITI           29                                                               30’’
      Η.Π.Α.                                                    2013                    DENBURY - NEJD PHASE II                                                      16,2                                                           20’’
      Αλγερία                                                 2012                    AIBEL/ BP -IN AMENAS                                                           96                                                               10,75’’
      Νορβηγία                                              2012                    ALLSEAS / BG NORGE - KNARR FIELD                                 107                                                             12,75’’
                                                                                                     DEVELOPMENT                                                                          
      Αζερμπαϊτζάν                                      2012                    SOCAR - GAS PIPELINE                                                            20                                                               16’’
      Γαλλία                                                    2012                    TECHNOFRANCE / TRAPIL - GAS PIPELINE                         64                                                               22’’
      Η.Π.Α.                                                    2012                    MCJUNKIN REDMAN - EAGLE FORD                                    8                                                                  20’’
                                                                                                     NISOURCE – MIDSTREAM                                                      99                                                               20-24’’
                                                                                                     COLUMBIA GAS – MIDSTREAM                                            6,6                                                              24’’
      Ιταλία                                                     2012                    PIPEX - ENI GAS PIPELINE                                                      6,7                                                              22’’
      Η.Π.Α.                                                    2012                    CHAPARRAL – COFFEYVILLE                                                 112                                                             8,625’’
                                                                                                    MISSISSIPPI POWER / SOUTHERNKEMPER                       104                                                             16’’
                                                                                                     COUNTY IGCC PROJECT CO2 PIPELINE                                 
                                                                                                    DENBURY – GREENCORE                                                        189                                                             20’’
      Ηνωμένο Βασίλειο                             2012                    MITE – CONDUCTORS                                                              5,5                                                              20’’
      Η.Π.Α.                                                    2012                    SPARTAN – CONDUCTORS                                                      37                                                               10,75’’ - 13,375’’
      Ελλάδα                                                  2012                    ΔΕΣΦΑ - Άγιοι Θεόδωροι - Μεγαλόπολη                           107                                                             24’’- 30’’

Το 2015, η Σωληνουργεία Κορίνθου εκτέλεσε
επιτυχώς 3 μεγάλα έργα κατασκευής αγωγών
στις Η.Π.Α. που αφορούσε σε χαλυβδοσωλήνες
ελικοειδούς και ευθείας ραφής, συνολικής πο-
σότητας 200.000 τόνων. 
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7. Παγκόσμια παρουσία

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

      Χώρα και 
      πεδίο εφαρμογής                          Έτος                    Φορέας / Έργο                                                                      Μήκος αγωγού σε χλμ                    Διάμετρος αγωγού 
      Γαλλία                                                    2012                    GRT GAZ - ARC DE DIERREY                                                   33                                                               48’’
      Αίγυπτος                                               2012-2013         Σωλήνες με συγκολλητές σωληνοενώσεις                        1.300 τμχ                                                 20’’
                                                                                                     (weld-on connectors)                                                             
      Αίγυπτος                                               2012-2013         “GDF PROJECT” - Σωλήνες με συγκολλητές                      120 τμχ                                                     20’’
                                                                                                     σωληνοενώσεις (weld-on connectors)                              
      Αλγερία                                                 2012-2013         “BERKINE” – Σωλήνες με συγκολλητές                              350 τμχ                                                     20’’
                                                                                                     σωληνοενώσεις (weld-on connectors)                              
      Κένυα                                                    2012-2013         “TULLOW KENYA” - Σωλήνες με συγκολλητές                  900 τμχ                                                     20’’
                                                                                                     σωληνοενώσεις (weld-on connectors)                              
      Ελλάδα                                                  2011                    ΔΕΣΦΑ - Άγιοι Θεόδωροι - Μεγαλόπολη                           151                                                             24’’
      Ηνωμένο Βασίλειο                             2011                    RWE / BREAGH OFFSHORE DEVELOPMENT                       88,3                                                           20’’
      Η.Π.Α.                                                    2011                    DENBURY / GREENCORE                                                         194                                                             20’’
      Γαλλία                                                    2011                    GRT GAS / HAUTS DE FRANCE                                               26,7                                                           48’’
      Αυστρία                                                 2011                    OMV AUSTRIA / WAG EXPANSION                                        61,8                                                           48’’
      Ιταλία                                                     2011                    SNAM RETE GAS / ZIMELLA GERVIGNANO                        34,4                                                           56’’
      Σαουδική Αραβία                               2011                    SAUDI ARAMCO/CONDUCTORS                                             152,4                                                         18,625”
      Αίγυπτος                                               2010                    GASCO/EDECO EL MAADIA                                                     13,25                                                         20’’
      Αλγερία                                                 2010                    ABB / EL MERK LOT 3-4                                                           87,9                                                           8,625’’-12,75’’
      Αλγερία                                                 2010                    BONATTI / EL MERK LOT 2                                                       391,4                                                         16’’ - 20’’
      Η.Π.Α.                                                    2010                    WILLIAMS/PASCAGOULA EXPANSION                                25,4                                                           26’’
      Τυνησία                                                 2010                    STEG/GABES ZARZIS DJERBA                                                10                                                               12’’
                                                                      2010                    STEG/BASIN MINIER GAFSA VILLAGE                                  100                                                             20’’
      Κροατία                                                 2010                    PLINACRO / LIKA TO DALMATIA                                            95,2                                                           20’’
      Σαουδική Αραβία                               2010                    SAUDI ARAMCO/CONDUCTORS                                             91,5                                                           18,625’’
      Η.Π.Α.                                                    2010                    SPECTRA / TEMAX TIME III                                                     87,6                                                           36’’
      Η.Π.Α.                                                    2010                    CARDINAL GAS/PERRYVILLE INTERCONNECT                   18,5                                                           48’’
      Αλγερία                                                 2009                    BP / IN AMENAS                                                                        60                                                               10,75’’
      Γαλλία                                                    2009                    GAZ DE FRANCE / ETREZ GENELARD                                   87,6                                                           24’’
      Ομάν                                                       2009                    PDO / HARWEEL TO MARMUL                                               161,3                                                         16 - 18’’
      Τυνησία                                                 2009                    STEG / GABES, ZARZIS, DJERBA                                            170                                                             12,75’’
      Η.Π.Α.                                                    2009                    SPECTRA ENERGY / EAST TO WEST                                       23,7                                                           36’’
      Αλγερία                                                 2009                    MITE-SAIPEM-SONATRACH / MENZEL                                131,3                                                         30’’
      Ηνωμένο Βασίλειο                             2008                    EDF ENERGY / WEST BURTON GAS                                       19,6                                                           24’’
      Ιρλανδία                                                2008                    BORD GAIS / CURRALEIGH WEST                                         49                                                               24’’
      Ομάν                                                       2008                    OMAN GAS Cο. / MURAYRAT AL GHUBRAH                      29,6                                                           20’’

Το πεδίο εφαρμογής των παρακάτω έργων περιλαμβάνει: 
• Μεταφορά φυσικού αερίου ή πετρελαίου                                                         •      Μεταφορά φυσικού αερίου 
• Μεταφορά CO2                                                                                                              •      Μεταφορά νερού
• Γεώτρηση φυσικού αερίου ή πετρελαίου                                                          •      Μεταφορά προϊόντων σε όξινες συνθήκες (sour service) 

www.cpw.gr
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
αποτελεί προτεραιότητα για τη Σωληνουργεία
Κορίνθου καθώς η προστασία του περιβάλλοντος
έχει ενσωματωθεί στη στρατηγική 
και την κουλτούρα της Εταιρίας

8. Ευθύνη για το περιβάλλον

www.cpw.gr
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8.1 Μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος
Με προτεραιότητα την υπεύθυνη λειτουργία, η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει αναγνωρίσει ως συστατικό στοιχείο της
επιχειρηματικής της εξέλιξης τον σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Εταιρία φροντίζει για τη μείωση του
περιβαλλοντικού της αποτυπώματος συμμορφούμενη με την ισχύουσα νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα για την
προστασία του περιβάλλοντος και αναλαμβάνει δράσεις για τη μείωση των εκπομπών της συμβάλλοντας ενεργά στην
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Περιβαλλοντική πολιτική και οργάνωση 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και συνεχώς βελτιώνει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
το οποίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004 και εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις βασικές
αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής της, συστατικά στοιχεία της οποίας παρουσιάζονται παρακάτω:

Παράλληλα, στο οργανόγραμμα της Εταιρίας υπάρχει σαφής και προσδιορισμένη θέση υπεύθυνου υγείας, ασφάλειας και
περιβάλλοντος, ο οποίος αναφέρεται στον Διευθυντή του εργοστασίου Θίσβης με κύρια αρμοδιότητα την παρακολούθηση
της ορθής εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας. Επίσης, ο Υπεύθυνος Υγείας,
Ασφάλειας και Περιβάλλοντος φροντίζει για:
• την υλοποίηση εκπαιδεύσεων και ενημερώσεων στο σύνολο του προσωπικού, 
• την εξεύρεση λύσεων και την παροχή πληροφοριών, 
• την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών δεικτών (KPIs) και
• τη διασφάλιση της βελτίωσης της απόδοσης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Υπεύθυνη λειτουργία

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

Διαφάνεια

Συνεργασία με αδειοδοτημένες
εταιρίες αξιοποίησης

/ ανακύκλωσης αποβλήτων 

Σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Εκπαίδευση

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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8. Ευθύνη για το περιβάλλον

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

8.2 Δράσεις για βελτίωση 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνέχεια και τη συνέπεια των δράσεων που αναλαμβάνει να υλοποιεί
με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η Εταιρία βελτιώνει τις λειτουργικές διαδικασίες και λαμβάνει
προληπτικά μέτρα, τηρώντας πάντα τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Περιβαλλοντικές επενδύσεις 
Κατά το 2015, η Σωληνουργεία Κορίνθου πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 448.239 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των
δαπανών σχετίζεται με τη διαχείριση των αποβλήτων όπου το ύψος της δαπάνης ανήλθε στις 352.358 ευρώ.

Συνεχείς δράσεις 
για βελτίωση

Νέες περιβαλλοντικές
επενδύσεις

Εκπαίδευση και
ευαισθητοποίηση

σχετικά με 
περιβαλλοντικά θέματα

Επίτευξη 
περιβαλλοντικών 

στόχων

Βιώσιμη 
Ανάπτυξη

Περιβαλλοντικές επενδύσεις 2015 
(ποσά σε ευρώ)

Διαχείριση
αποβλήτων

Έργα
αποκατάστασης

και νέα
περιβαλλοντικά

έργα

Λοιπές δαπάνες
(περιβαλλοντικές

μετρήσεις, λειτουργία
εξοπλισμού

περιβαλλοντικής
αντιρρύπανσης κ.λπ.)

352.358

8.882

Υποστήριξη
τμήματος

Περιβάλλοντος,
συμβουλευτικές
υπηρεσίες κ.λπ.

38.150

48.849

  
  

Περιβαλλοντικές επενδύσεις τριετίας
(ποσά σε ευρώ)

 

 

 
 

339.305

367.319

448.2392015

2014

2013

Εκπαίδευση εργαζομένων

Μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων οι εργαζόμενοι της Σωληνουργεία
Κορίνθου παραμένουν περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι και αποκτούν τις
κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις, ώστε να συμβάλει ο καθένας ξεχωριστά στις
προσπάθειες της Εταιρίας για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της.
Κατά τη διάρκεια του 2015, η εκπαίδευση σε περιβαλλοντικά θέματα αυξήθηκε κατά
8,65% ανά εργαζόμενο.

417 ώρες εκπαίδευσης σε
περιβαλλοντικά θέματα.
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8.3 Περιβαλλοντικές πρακτικές 

Βελτίωση του συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η Σωληνουργεία Κορίνθου μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση του
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει,
λαμβάνοντας μέτρα για τη μείωση του περιβαλλοντικού της
αποτυπώματος. Επιπλέον, η Εταιρία φροντίζει για την περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της μέσω εκπαιδεύσεων. Σε αυτό
το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια του 2015 υλοποιήθηκαν τα παρακάτω
προγράμματα: 
• πρόγραμμα παρακολούθησης και διαχείρισης περιβαλλοντικών

επιπτώσεων, 
• πρόγραμμα βελτίωσης της αποθήκευσης αποβλήτων εντός του

εργοστασίου, 
• πρόγραμμα βελτίωσης της διαλογής ανακυκλώσιμων εντός του

εργοστασίου, 
• πρόγραμμα βελτίωσης της υποδομής για την αντιμετώπιση

εκτάκτων περιστατικών,
• πρόγραμμα βελτίωσης της αξιοποίησης πόρων (Α’ υλών),
• πρόγραμμα παρακολούθησης της περιβαλλοντικής επίδοσης,
• πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού.

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της, η Σωληνουργεία Κορίνθου,
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη μείωση της κατανάλωσης της
ηλεκτρικής και της θερμικής ενέργειας και τον περιορισμό των αερίων
εκπομπών. 

Για τη μείωση των εκπομπών VOCs, η Εταιρία αντικαθιστά, όπου αυτό
είναι δυνατόν, τα χρώματα που χρησιμοποιεί στην παραγωγική
διαδικασία, με νέα προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε VOCs. Η
Σωληνουργεία Κορίνθου χρησιμοποιεί φιλικότερες μορφές ενέργειας
(υγραέριο - LPG) καθώς και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο
εργοστάσιο της Θίσβης λειτουργούν δύο κόμβοι δικτύου με χρήση
ηλιακής ενέργειας. Ο σταθμός χρησιμοποιεί ηλιακά πάνελ που
φορτίζουν μια συστοιχία μπαταριών, ώστε να τροφοδοτείται με ρεύμα
ολόκληρο το 24ωρο.

Η Εταιρία, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής στρατηγικής, στοχεύει
στον περιορισμό των εκπομπών CO2, που εκλύονται στην ατμόσφαιρα,
από τις μετακινήσεις των εργαζομένων της. Στo πλαίσιο της μείωσης
των μετακινήσεων αυτών η Εταιρία:
• απασχολεί ανθρώπινο δυναμικό από τις τοπικές κοινότητες,
• επιδοτεί το ενοίκιο των στελεχών για τη διαμονή τους εγγύς του

εργοστασίου, 
• χρησιμοποιεί μισθωμένα λεωφορεία για τη μεταφορά των

εργαζομένων της, 
• ενισχύει την ομαδική προσέλευση στην εργασία (car pooling), 
• αντικαθιστά τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις, με πελάτες και συνεργάτες

στο εξωτερικό,    με χρήση συστημάτων τηλεδιασκέψεων (όπου
αυτό είναι εφικτό), 

• εφαρμόζει πρόγραμμα αντικατάστασης των μισθωμένων
βενζινοκίνητων αυτοκινήτων με αντίστοιχα πετρελαιοκίνητα νέας
τεχνολογίας, 

Πρωτοβουλίες για τον περιορισμό
των εκπομπών αερίων ρύπων 
και τη μείωση κατανάλωσης 
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας

Πρωτοβουλίες για τον περιορισμό
των εκπομπών CO2 που εκλύονται
από τις μεταφορές προϊόντων, 
πρώτων και βοηθητικών υλών και τις
μετακινήσεις ανθρώπινου δυναμικού
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• φροντίζει για τη συστηματική συντήρηση των εταιρικών οχημάτων
με σκοπό τον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου.

Επιπρόσθετα, με στόχο τη μείωση των περιττών οδικών μεταφορών, η
Εταιρία, για τη μεταφορά των πρώτων υλών και προϊόντων της,
χρησιμοποιεί τις λιμενικές εγκαταστάσεις της Βι.Πε. Θίσβης, οι οποίες
βρίσκονται εγγύς του εργοστασίου. 

Για τη μείωση της ποσότητας του νερού που χρησιμοποιείται στην
παραγωγική διαδικασία, η Σωληνουργεία Κορίνθου: 
• διαθέτει σύστημα ανακύκλωσης νερού ψύξης σε όλες τις μονάδες

της, επιτυγχάνοντας την ανακύκλωση σημαντικού ποσοστού της
συνολικά χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού, 

• ελέγχει, συντηρεί και βελτιώνει, όπου είναι απαραίτητο, τις
υδραυλικές εγκαταστάσεις της με στόχο την αποφυγή διαρροών
και συνεπώς την ελαχιστοποίηση του υδάτινου αποτυπώματος της
Εταιρίας.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης των
χημικών ουσιών, τις οποίες χρησιμοποιεί στην παραγωγική της
διαδικασία, συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία, ώστε να
προστατεύει αποτελεσματικά το περιβάλλον και τους εργαζομένους
της. Επιπλέον, χρησιμοποιεί ουσίες που δεν επιβαρύνουν τη στοιβάδα
του όζοντος και παρακολουθεί τις ποσότητες ψυκτικών υγρών που
προστίθενται ετησίως στα συστήματά της. Πιο συγκεκριμένα η Εταιρία:
• αποθηκεύει τις χημικές ουσίες σε στεγανούς και προστατευμένους

χώρους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή,
• εκπαιδεύει τους χρήστες για την αποφυγή και την αντιμετώπιση

διαρροών,
• προμηθεύεται εγκεκριμένα απορροφητικά υλικά αντιμετώπισης

διαρροών,
• διενεργεί ασκήσεις ετοιμότητας σε περιπτώσεις εκτάκτων

περιστατικών,
• μειώνει στο ελάχιστο δυνατό την αποθηκευμένη ποσότητα χημικών

ουσιών,
• ελαχιστοποιεί το χρόνο αποθήκευσης των αποβλήτων στις

εγκαταστάσεις του εργοστασίου, σε συνεργασία με αδειοδοτημένες
εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων.

Πρωτοβουλίες για τον περιορισμό
της χρήσης νερού

Πρωτοβουλίες για τη σωστή 
διαχείριση των χημικών ουσιών
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8.4 Κλιματική αλλαγή και αέριοι ρύποι
Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη ορατές τόσο σε παγκόσμιο όσο και
σε εθνικό επίπεδο, επιβαρύνοντας το φυσικό περιβάλλον και το σύνολο της
οικονομίας. Πέραν των εθνικών στρατηγικών που ακολουθούνται, οι εταιρίες
χρειάζεται να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την παρακολούθηση και τη μείωση
των αερίων ρύπων, οι οποίοι επιταχύνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Σε αυτό το πλαίσιο η Σωληνουργεία Κορίνθου, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή
πρωτοβουλία του Greenhouse Gas Protocol, καταγράφει, ελέγχει και προσπαθεί
να μειώνει τους αέριους ρύπους που εκλύονται στην ατμόσφαιρα από τις
δραστηριότητές της. 

Όπως φαίνεται και στο σχήμα που ακολουθεί, η Σωληνουργεία Κορίνθου
παρακολουθεί και ελέγχει τις εκπομπές αερίων ρύπων στα εξής στάδια: 
1. Άμεσες εκπομπές (Πεδίο 1). 
2. Έμμεσες εκπομπές, εντός της Εταιρίας (Πεδίο 2).

Σχετικά με τις έμμεσες εκπομπές εκτός της Εταιρίας (Πεδίο 3) η Σωληνουργεία
Κορίνθου παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά μόνον ό,τι αφορά στις έμμεσες
εκπομπές από τα αεροπορικά ταξίδια και τις μεταφορές του προσωπικού της (βλ.
ενότητα «αέριοι ρύποι»).

Στόχος της Εταιρίας είναι
η μείωση των

περιβαλλοντικών της 
επιπτώσεων και η 

συνεχής παρακολούθηση
και  καταγραφή τους.

Η συμβολή της Εταιρίας
στον κύκλο ζωής των προ-
ϊόντων που παράγει είναι
πάρα πολύ μικρή.

Προτεραιότητα της
Εταιρίας είναι ο περιορισμός

των  άμεσων και έμμεσων
ρύπων σε  συνδυασμό με τη
χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας.

Πρωτοβουλία Πρωτοκόλλου Αερίων του Θερμοκηπίου (Greenhouse Gas Protocol Initiative)

Πεδίο 1 (Scope)
Άμεσες εκπομπές

Εταιρικές
εγκαταστάσεις

Εταιρικά
αυτοκίνητα

Πεδίο 3 (Scope)
Έμμεσες εκπομπές εκτός της Εταιρίας

Υλικά και υπηρεσίες
που προμηθεύεται
η Εταιρία
(πρώτες ύλες κ.ά.)

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Αεροπορικά ταξίδια
και μεταφορές
προσωπικού

Απόβλητα από
τις δραστηριότητες
της Εταιρίας

Πεδίο 2 (Scope)
Έμμεσες εκπομπές
εντός της Εταιρίας

Ενέργεια που προμηθεύεται η Εταιρία για
την παραγωγή προϊόντων και παροχή
υπηρεσιών (ηλεκτρική, θερμική κ.ά.)

�
Μισθωμένες
εγκαταστάσεις

Μεταφορές και διανομή

� Επενδύσεις

Περαιτέρω επεξεργασία
προϊόντων

Διαχείριση των προϊόντων
κατά τη λήξη τους

Δικαιόχρηση�

€

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (upstream activities)

Δραστηριότητες μετά την παραγωγή (downstre
am activ

itie
s)

Προπαρασκευαστικές

και μετά την παραγωγή

δραστηριότητες (upstream

& downstream activities)

Σωληνουργεία Κορίνθου

CO2

CH4
N2O HFCs

SF6
NF3

PFCs
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Εξόρυξη πρώτων
υλών

Παραγωγή
χάλυβα

Παραγωγή 
σωλήνων 

χάλυβα

Διάθεση ως scrap για
ανακύκλωση κι επαναδιαμόρ-

φωση της πρώτης ύλης του
χάλυβα για άλλες χρήσεις

Τοποθέτηση και
χρήση σωλήνων

Τέλος χρήσης 
των προϊόντων 

και συλλογή

Η συμμετοχή
της Εταιρίας στη
συνολική 
διαδικασία 
ανάπτυξης και
χρήσης των
προϊόντων που
παράγει είναι
πολύ μικρή.

Κύκλος ζωής σωλήνων χάλυβα
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8.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες επίδοσης
Αέριοι ρύποι
Οι συνολικές (άμεσες και έμμεσες) εκπομπές το 2015 αυξήθηκαν κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς και
οι εκπομπές CO2 από μεταφορές παρουσίασαν 37% αύξηση κατά την τελευταία χρήση. Παράλληλα, παρουσιάστηκε μείωση
κατά 55% των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) και μικρή αύξηση των συνολικών εκπομπών οξειδίων του
αζώτου (NOx) κατά 5%.

Άμεσες και έμμεσες εκπομπές CO2
(σε τόνους)

 
 

 
 

 
 

17.573

22.739

22.429
2015

2014

2013

Εκπομπές CO2
(σε τόνους)*

 
 

 

116,31

573,84

5,54

1.286,70

196,71

Αεροπορικά ταξίδια

Μισθωμένα λεωφορεία

Μισθωμένα αυτοκίνητα

Οχήματα εργοστασίου

Εταιρικά αυτοκίνητα

Έμμεσες
εκπομπές CO2

Άμεσες
εκπομπές CO2

Η ποσότητα των άμεσων εκπομπών υπολογίζεται με βάση την κατανάλωση υγραερίου στην παραγωγή, την κατανάλωση πετρελαίου για
θέρμανση καθώς και την κατανάλωση πετρελαίου κίνησης από τα ανυψωτικά μηχανήματα.
Για τον υπολογισμό εκπομπών CO2 του έτους 2015 χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 0,65 κιλά CO2 / KWh.
Για τον υπολογισμό εκπομπών CO2 του έτους 2014 χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 0,82 κιλά CO2 / KWh. 
Για τον υπολογισμό εκπομπών CO2 του έτους 2013 χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 0,82 κιλά CO2 / KWh (αναθεωρήθηκε).
*Η μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών έχει πραγματοποιηθεί με βάση το Πρωτόκολλο Αερίων του Θερμοκηπίου (GHG Protocol) του
Διεθνούς Οργανισμού World Resources Institute (WRI).

Ειδικές εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 
VOCs και NOx (kg/ανά τόνο προϊόντος)**

 
 

 

0,21

0,0088

0,20

0,0084

0,09

0,0088

VOCs ΝΟx

**Η ποσότητα των NOx, υπολογίζεται με βάση την κατανάλωση υγραερίου και πετρελαίου για την παραγωγή ενέργειας. 

Η αύξηση των εκπομπών CO2 και
NOx οφείλεται στις αυξημένες
απαιτήσεις θερμικής ενέργειας από
την αύξηση της παραγωγής ενώ τα
VOCs μειώθηκαν λόγω μειωμένης
παραγωγής στην μονάδα εσωτερι-
κής επένδυσης.

1.140

1.660

2.773

2015

2014

2013
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Κατανάλωση ενέργειας 
Το 2015 η κατανάλωση θερμικής ενέργειας ανήλθε συνολικά σε 11.558 MWh, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 63,6% σε
σχέση με το 2014, λόγω συχνότερης λειτουργίας του εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής. Αντίστοιχα, η ειδική
κατανάλωση θερμικής ενέργειας παρουσίασε αύξηση κατά 42,4%. 

Κατανάλωση θερμικής ενέργειας

Κατανάλωση θερμικής ενέργειας
(MWh)

 

 

4.840

7.062

11.558

Ειδική κατανάλωση θερμικής ενέργειας
(MWh / ανά τόνο προϊόντος)

 

 

 

 

0,033

0,033

0,047

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
Το 2015 η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε συνολικά σε 34.506 MWh παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24,4% σε
σχέση με το 2014, λόγω της αύξησης παραγωγής. Παρόλα αυτά, η ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνεται
στα όρια του μέσου όρου τριετίας.

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
(MWh)

 

 

21.431

27.731

34.506

Ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
(MWh / ανά τόνο προϊόντος)
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0,131

0,140
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Κατανάλωση νερού ανά πηγή (σε m3)                                                                                                        2013                                       2014                               2015

Δίκτυο μεταφοράς νερού από τον ποταμό Μόρνο                                                                                                            47.130                                          64.481                                 72.790
Δίκτυο υδροδοσίας του Δήμου Θήβας                                                                                                                                     8.916                                          15.037                                 16.929
Εμφιαλωμένο νερό εμπορίου                                                                                                                                                              2                                                     2                                            3
Συνολική κατανάλωση νερού                                                                                                                                        56.048                                        79.520                               89.722

Κατανάλωση νερού

Κατανάλωση νερού για βιομηχανική χρήση
(m3)
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8.6 Έλεγχος πηγών θορύβου
Διαχρονικό στόχο της Σωληνουργεία Κορίνθου αποτελεί η προάσπιση της
υγείας των εργαζομένων, καθώς και η πιστή τήρηση της νομοθεσίας και των
κανονισμών που αφορούν στη διαχείριση του θορύβου. Στο πλαίσιο αυτό,
σε όλες τις παραγωγικές μονάδες της Εταιρίας και σε τακτά χρονικά
διαστήματα καταγράφονται οι πηγές εκπομπής θορύβου και λαμβάνονται
μέτρα για τη μείωσή τους. Κατά το 2015 πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των
πηγών εκπομπής θορύβου στη νέα μονάδα ευθείας ραφής LSAW – JCOE,
ώστε να ληφθούν προληπτικά μέτρα και να αποκλειστεί η εμφάνιση
οποιουδήποτε περιστατικού σχετιζόμενο άμεσα με αυτές. 

8.7 Διαχείριση αποβλήτων 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για
την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς διαχειρίζεται υπεύθυνα τον
τελικό όγκο των αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική της
διαδικασία και φροντίζει να αυξάνει κάθε χρόνο το ποσοστό ανακύκλωσής
τους. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται μόνο με κατάλληλα αδειοδοτημένες
εταιρίες για τη μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων της, τις
οποίες ελέγχει σε μηνιαία βάση, ως προς τη νομιμότητα και την ύπαρξη των
απαραίτητων αδειών λειτουργίας. Κατά το 2015, η αύξηση της παραγωγικής
δραστηριότητας και η φύση των εργασιών, οδήγησε σε αύξηση ορισμένων
ποσοτήτων αποβλήτων. 

Σχετικά με 
τη διαχείριση

αποβλήτων

Όλα τα απόβλητα διατίθενται για ανακύκλωση,
αξιοποίηση ή διάθεση κατά τρόπο σύμφωνο
με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.

Στόχο της Εταιρίας αποτελεί η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής
επιβάρυνσης μέσω της μείωσης του τελικού όγκου των
παραγόμενων αποβλήτων αλλά και της μείωσης των αποβλήτων
που καταλήγουν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ).

Κατά το 2015, η αύξηση της παραγωγικής
δραστηριότητας και η φύση των εργασιών, οδήγησε
σε αύξηση ορισμένων ποσοτήτων αποβλήτων. 
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Σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες που ακολουθούνται κατά περίπτωση από τις αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης, οι
μέθοδοι που εφαρμόζονται ανά κατηγορία αποβλήτων αφορούν στα ακόλουθα:

Απόβλητα                                                                                   Μέθοδος                                                                                  Ποσότητα (σε τόνους)
(υγρά και στερεά)                                                                   διαχείρισης                                                   2013                                       2014                            2015

Μεταλλικές συσκευασίες                                                                      Ανακύκλωση                                                                   4                                                     5                                 13
Scrap χάλυβα                                                                                           Ανακύκλωση                                                                 -(1)                                                  - (1)                                 -(1)

Scrap καλωδίων - Χαλκός                                                                     Ανακύκλωση                                                                   4                                                   10                                 22
Σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων                                 Ανακύκλωση                                                              368                                                481                               624(2)

Απόβλητα συγκόλλησης                                                                       Αξιοποίηση ως συλλίπασμα                                  168                                                238                               204
Χαρτί                                                                                                           Ανακύκλωση                                                                19                                                   26                                 53
Ξυλεία                                                                                                         Ανακύκλωση                                                                61                                                   94                               229
Πλαστικό                                                                                                   Ανακύκλωση                                                              215                                                282                               122
Ελαστικά οχημάτων                                                                               Ανακύκλωση                                                                   3                                                     3                                    4
Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού                 Ανακύκλωση                                                                   4                                                   15                                    7
Πούδρα βαφής                                                                                        Ενεργειακή αξιοποίηση                                          117                                                   80                               224
Απορρίμματα                                                                                           ΧΥΤΑ                                                                               71                                                102                               183
Υλικά για ενεργειακή αξιοποίηση                                                      Ενεργειακή αξιοποίηση                                               1                                                     1                                    5
Απόβλητα λιπαντικών ελαίων (υγρά)                                               Ανακύκλωση                                                                   7                                                     6                                    9
Συσσωρευτές                                                                                           Ανακύκλωση                                                                   1,9                                                  1,4                                2,6
Απόβλητα χρωμάτων – βερνικιών (υγρά)                                      Ενεργειακή αξιοποίηση                                             23                                                   25                                 36
Γαλακτώματα (υγρά)                                                                              Ενεργειακή αξιοποίηση                                          116                                                556(3)                           428
Ρυπασμένα χώματα                                                                               Ενεργειακή αξιοποίηση                                               0,7                                                  0                                    3,2
Απόβλητα γράσων                                                                                  Ενεργειακή αξιοποίηση                                               3,6                                                  4,6                                3,1
Ρυπασμένα απορροφητικά υλικά                                                      Ενεργειακή αξιοποίηση                                               5                                                   12                                 13
Λαμπτήρες φθορισμού                                                                         Ανακύκλωση                                                                   0,2                                                  0,3                                0,6

(1) Η Εταιρία επιθυμεί να μη δημοσιεύσει τα στοιχεία.
(2) Η αύξηση η οποία καταγράφηκε στη σκόνη και σωματίδια οφείλεται στην αυξημένη λειτουργία των μονάδων που παράγονται τα

απόβλητα αυτά. 
(3) Οι μεγάλες διακυμάνσεις στις ποσότητες των γαλακτωμάτων οφείλονται στη συντήρηση μηχανημάτων και μηχανών.
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9. Η προσφορά της Σωληνουργεία Κορίνθου στον άνθρωπο

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου

Οι άνθρωποι της Σωληνουργεία Κορίνθου αποτελούν
την κινητήρια δύναμη λειτουργίας και ανάπτυξής της

www.cpw.gr

http://www.cpw.gr/
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Οι εργαζόμενοι αποτελούν για τη Σωληνουργεία Κορίνθου τον κινητήριο μοχλό για την επίτευξη των στρατηγικών της
στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρία φροντίζει για τη διατήρηση του άριστου εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς τα θετικά
οικονομικά αποτελέσματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ποιότητα εργασίας και την απόδοση των εργαζομένων.
Δέσμευση της Εταιρίας αποτελεί η παροχή εργαλείων στους εργαζομένους για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, αλλά και τη
διατήρηση του ήδη υψηλού επιπέδου στελεχών και εργαζομένων ανεξάρτητα από την ιεραρχική τους βαθμίδα. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Σωληνουργεία Κορίνθου αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για τη διαμόρφωση της εταιρικής
κουλτούρας, πάντοτε σε συνδυασμό με την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών που υιοθετούνται. Περιλαμβάνει τις
θεμελιώδεις αρχές, τις διαδικασίες, τους κανόνες καθώς και όλες εκείνες τις εταιρικές αξίες που διαμορφώνουν τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες και καθορίζουν την καθημερινή συμπεριφορά και πρακτική. Η δέσμευση όλων των
εργαζομένων, σε όλες τις βαθμίδες, σε αυτές τις αρχές και αξίες είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της Εταιρίας. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας περιγράφει με σαφήνεια τη συμπεριφορά που η Σωληνουργεία Κορίνθου αναμένει από τους
ανθρώπους της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της με τους πελάτες, τους
προμηθευτές και τους λοιπούς συνεργάτες. Ο Κώδικας Δεοντολογίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ηθική, την ακεραιότητα,
την τιμιότητα, τη διαφάνεια, καθώς και στην ορθή επαγγελματική συμπεριφορά σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας της Εταιρίας. 

Διαχείριση ανθρώπινου
δυναμικού και αλλαγή 

κουλτούρας

Προσλήψεις
και ανταμοιβές

Εσωτερική
επικοινωνία

Πρόσθετες
παροχές Εκπαίδευση

Αξιολόγηση και 
σύστημα αμοιβών

Ίσες ευκαιρίες 
και ανθρώπινα 

δικαιώματα

Κώδικας 
Δεοντολογίας 
και εταιρική 
κουλτούρα

Εργαζόμενοι
Ετ

αιρ
ία

Παροχή
κινήτρων

Ενδυνάμωση
και αναγνώριση

Κουλτούρα
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Οι βασικές ενότητες του Κώδικα Δεοντολογίας της Σωληνουργεία Κορίνθου είναι οι ακόλουθες:

Συμμόρφωση

Σχέσεις με τους 
επαγγελματικούς
εταίρους

Διαχείριση
πληροφοριών

Προστασία των
περιουσιακών
στοιχείων της Εταιρίας

Θεμιτές εμπορικές
πρακτικές

Ανθρώπινα δικαιώματα και 
εργασιακές πρακτικές

Υγεία και ασφάλεια 
στην εργασία

Προστασία του περιβάλλοντος

Επικοινωνία με τους 
συμμετόχους

Χρηματοοικονομική και 
μη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση

Υπευθυνότητα ανώτερων
στελεχών, διευθυντών 

και εργαζομένων 

Καταγγελία παραβιάσεων

Παρακολούθηση 
και τροποποιήσεις 
του Κώδικα Δεοντολογίας

Κώδικας 
Δεοντολογίας – Εταιρική 

Κουλτούρα

Σύγκρουση
συμφερόντων
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Ο Κώδικας Δεοντολογίας ενισχύει την εύρυθμη λειτουργία, τη θετική εικόνα και την αξιοπιστία της Εταιρίας, αναδεικνύοντας
όλες εκείνες τις ηθικές αρχές που εμπνέουν την καθημερινή συμπεριφορά του συνόλου των εργαζομένων. 

Αξιολόγηση εργαζομένων
Η Σωληνουργεία Κορίνθου αντιλαμβάνεται το σύστημα αξιολόγησης και διαχείρισης των αμοιβών του προσωπικού της
ως δομικό στοιχείο για την περαιτέρω ανάπτυξη της, καθώς παρέχει σημαντικά στοιχεία σχετικά με την απόδοση, την
εργασιακή συμπεριφορά και την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί. Μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης
αναγνωρίζεται η υψηλή απόδοση, επιλύονται τυχόν προβλήματα, προσδιορίζονται ενδεχόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες
και τίθενται νέοι, πιο σαφείς στόχοι. Κατά τη διάρκεια του 2015, η Εταιρία διεξήγαγε τη διαδικασία αξιολόγησης, έχοντας
ενσωματώσει στους ήδη υπάρχοντες δείκτες απόδοσης και λειτουργικούς δείκτες, όπως την παραγωγικότητα σε σχέση με
τα οικονομικά μεγέθη και το επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη. Στο πλαίσιο εφαρμογής της διαδικασίας, κατά το 2015,
αξιολογήθηκαν συνολικά 13 διευθυντικά στελέχη, 30 ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και 77 διοικητικοί υπάλληλοι και
εργαζόμενοι στο εργατικό δυναμικό.

Ίσες ευκαιρίες και ανθρώπινα δικαιώματα στη Σωληνουργεία Κορίνθου
Στον Κώδικα Δεοντολογίας της Σωληνουργεία Κορίνθου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην υπεύθυνη διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού, η οποία βασίζεται στις ίσες ευκαιρίες και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Ίσες ευκαιρίες
Η Σωληνουργεία Κορίνθου βασίζει τις σχέσεις της με το προσωπικό της
στην ισότιμη μεταχείριση, με στόχο τη διατήρηση ενός δίκαιου και
αξιοκρατικού περιβάλλοντος εργασίας. Τόσο η πρόσληψη ενός νέου
στελέχους, όσο και η πορεία όλων των εργαζομένων εντός της Εταιρίας
κρίνονται με βάση τα προσόντα και την απόδοση τους χωρίς καμία
διάκριση σχετικά με το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, την οικογενειακή
κατάσταση και άλλα χαρακτηριστικά.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών στο
ανθρώπινο δυναμικό της και καταβάλλει προσπάθειες αντιμετώπισης των
ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής περισσότερων στην Εταιρία.
Τέτοιοι είναι η ίδια η φύση των δραστηριοτήτων της, καθώς πρόκειται για
βιομηχανία σωλήνων χάλυβα, αλλά και η απόσταση των παραγωγικών
δραστηριοτήτων από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η παρότρυνση για την προσέλκυση και τη διατήρηση των γυναικών
υποστηρίζεται από το γεγονός ότι η Εταιρία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα μητρότητας. Το ποσοστό επιστροφής των
γυναικών στην εργασία τους, μετά τις νόμιμες άδειες (άδεια λοχείας και ειδική άδεια προστασίας μητρότητας), φτάνει το
100%. Το 2015 άδεια μητρότητας έλαβαν συνολικά τρεις εργαζόμενες, οι οποίες επέστρεψαν όλες στην εργασία την ίδια
χρονιά. Κατά το 2015 μια εργαζόμενη στην Εταιρία αιτήθηκε και έλαβε πρόσθετα την ειδική παροχή προστασίας της
μητρότητας (η οποία παρέχεται σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ). Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενες που επιστρέφουν στην
εργασία μετά τις νόμιμες άδειες, παραμένουν στην Εταιρία και μετά την παρέλευση των δεκαοκτώ μηνών (το διάστημα
δηλαδή που προστατεύονται από τη νομοθεσία).

Ανθρώπινα δικαιώματα
Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων της, φροντίζει για την ίση αμοιβή
τους και σέβεται τη διαφορετικότητα και τα διεθνώς προστατευόμενα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Εταιρία δεν ανέχεται
κανένα περιστατικό διάκρισης, παιδικής ή αναγκαστικής εργασίας ή οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης στις
δραστηριότητες αλλά ούτε και εκ μέρους των συνεργατών της.

   
 

Η Εταιρία είναι αντίθετη σε 
οποιαδήποτε μορφή διάκρισης και
φροντίζει ώστε, για τις ίδιες θέσεις ερ-
γασίας, να μην υφίσταται καμία 
διάκριση, μισθολογική ή άλλου τύπου
(για παράδειγμα με βάση το φύλο, την
εθνικότητα, κ.ά.) στο σύνολο των δρα-
στηριοτήτων της. 
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Αξίζει να σημειωθεί πως η Σωληνουργεία Κορίνθου φροντίζει για την προάσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων μέσω των διαδικασιών που έχει θεσπίσει για το σκοπό αυτό.

Η εσωτερική επικοινωνία
Πολύ σημαντικό εργαλείο στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν τα κανάλια εσωτερικής επικοινωνίας.
Στην Εταιρία εφαρμόζεται ένα ευέλικτο σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας, το οποίο βασίζεται στην πολιτική «ανοιχτών
θυρών». Μέσω της πολιτικής αυτής εδραιώνεται η εταιρική κουλτούρα και προωθείται ο ανοιχτός διάλογος, στοχεύοντας
στην πλήρη και ουσιαστική πληροφόρηση των εργαζομένων. Παράλληλα η πολιτική αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση του
κλίματος εμπιστοσύνης και της ομαδικότητας μεταξύ των εργαζομένων.

Η πολιτική «ανοιχτών θυρών» για την Εταιρία περιλαμβάνει:

• Καθημερινές συναντήσεις κάθε τμήματος κατά την έναρξη της βάρδιας για τα σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζονται
κατά τη διάρκεια της εργασίας (συμμετέχουν ο διευθυντής του Τμήματος, οι μηχανικοί και οι εργοδηγοί της βάρδιας).

• Εβδομαδιαίες συναντήσεις στελεχών (διευθυντών και ανώτερων στελεχών) για τον προγραμματισμό και για τον
απολογισμό πεπραγμένων των Διευθύνσεων και των αντίστοιχων τμημάτων.

• Την ετήσια συνάντηση του προσωπικού με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
• Τη διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόζεται στην Εταιρία.
• Το εσωτερικό δίκτυο (intranet) της Εταιρίας.
• Τον πίνακα ανακοινώσεων στις παραγωγικές εγκαταστάσεις κ.ά.

Κατά το 2015 και με την ολοκλήρωση της νέας παραγωγικής μονάδας, πραγματοποιήθηκε ολοήμερη επίσκεψη των
εργαζομένων των κεντρικών γραφείων της Εταιρίας στο εργοστάσιο της Θίσβης. Οι εργαζόμενοι ξεναγήθηκαν και

Η Σωληνουργεία Κορίνθου σέβεται τις αρχές του Οικουμενικού
Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact) για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, και κατ’ επέκταση τις κατευθυντήριες
αρχές οι οποίες βασίζονται: 
• στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως καθή-

κον του κάθε κράτους και του θεσμικού πλαισίου που
εφαρμόζει, 

• στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο οποίος
αποτελεί καθήκον της κάθε Εταιρίας και 

• στην αντιμετώπιση μέσω μηχανισμών καταγραφής και
παρακολούθησης θεμάτων σχετικών με τα ανθρώπινα δι-
καιώματα.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρία, βάσει
των αρχών αυτών: 
• Σέβεται και ακολουθεί ρητά τη νομοθεσία που

προβλέπει το ελληνικό κράτος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
• Λειτουργεί με γνώμονα τον ανθρώπινο παράγοντα, έχει

αναπτύξει συστήματα και διαδικασίες, αναγνωρίζει τα δι-
καιώματα των εργαζομένων της, φροντίζει για την ανταμοιβή
τους και παρέχει ίσες ευκαιρίες σεβόμενη τη διαφορετικότητα.

• Έχει ενσωματώσει στη σχετική διαδικασία ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων τις απαραίτητες προβλέψεις για την αντιμετώπιση θεμά-
των που μπορεί να προκύψουν, προσδιορίζει τις ευθύνες και τις
αρμοδιότητες των εργαζομένων, καθώς και το σύστημα διαχείρι-
σης για την αντιμετώπιση σχετικών θεμάτων. Ειδικότερα, αρμό-
δια στελέχη για την εφαρμογή της διαδικασίας είναι ο Γενικός
Διευθυντής, ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, οι Διευ-
θυντές και οι Προϊστάμενοι τμημάτων. 

Στη Σωληνουργεία Κορίνθου απαγορεύεται κάθε μορφή καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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ενημερώθηκαν σχετικά με τη νέα μονάδα παραγωγής σωλήνων με τη μέθοδο ευθείας ραφής LSAW-JCOE, ώστε να γνωρί-
ζουν τις εξελίξεις της Εταιρίας και τις ευκαιρίες που απορρέουν από αυτή την επένδυση. 

Πρόσθετες παροχές στους εργαζομένους
Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναγνωρίζει την αξία των εργαζομένων και σέβεται την ανάγκη τους για εργασιακή ασφάλεια
και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, πέραν των αμοιβών που καθορίζονται
από το νόμο, η Εταιρία προσφέρει στους εργαζόμενους της μια σειρά πρόσθετων παροχών. Ενδεικτικά παρατίθενται
κάποιες από τις πρόσθετες παροχές.

Χρηματοδότηση μεταπτυχιακού ή άλλου μακροχρόνιου εκπαιδευτικού προγράμματος

Δυνατότητα λήψης δανείων και χρηματικών διευκολύνσεων

Αποταμιευτικό πρόγραμμα

Ασφάλιση ζωής εργαζομένων, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη
εργαζομένων και των προστατευόμενων μελών τους

Μεταφορά των εργαζομένων από και προς το εργοστάσιο

Διατακτικές μια φορά το χρόνο και δωροεπιταγές τα Χριστούγεννα στα παιδιά 
των εργαζομένων (μέχρι 12 ετών)

Σχετικά με το αποταμιευτικό πρό-
γραμμα στελεχών, στο οποίο η συμ-
μετοχή των εργαζομένων είναι
προαιρετική και απεριόριστη, η
Εταιρία το 2015 κατέβαλε συνολικά
103.569,36 ευρώ. 

Η συμμετοχή των εργαζομένων αν-
τιστοιχεί σε 26% του συνολικού
ποσού, ενώ το 74% αντίστοιχα κα-
ταβλήθηκε από την Εταιρία.

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
Η επιχειρηματική επιτυχία της Σωληνουργεία Κορίνθου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό
σε όλες τις θέσεις και ιεραρχικές βαθμίδες. Κατά το 2015, η Εταιρία υλοποίησε ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα που ως
στόχο έχουν τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την ανάπτυξη όλων των εργαζομένων. 

Ανάλυση των ωρών εκπαίδευσης του έτους 2015 ανά ιεραρχική βαθμίδα

                                                                                                                    Σύνολο ωρών εκπαίδευσης                                       Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης

                                                                                                        Άνδρες                Γυναίκες             Σύνολο                        Άνδρες              Γυναίκες              Σύνολο

Διευθυντές                                                                                                         645                                 38                         683                                49,62                       38,00                            48,8
Ανώτερα στελέχη                                                                                             830                                 37                         867                                28,62                          9,25                            26,3
Διοικητικοί υπάλληλοι και εργατικό προσωπικό                                1.858                               151                     2.009                                  5,3                            4,9                                 5,3

Οι εργαζόμενοι της Εταιρίας το 2015 συμμετείχαν σε
89 εκπαιδευτικά προγράμματα συνολικά. Οι
συνολικές ώρες εκπαίδευσης ανήλθαν σε 3.824, με
μέσο όρο τις 8,5 ώρες εκπαίδευσης για τους άνδρες
εργαζόμενους και 6,3 ώρες για τις γυναίκες. Για ακόμη
μια χρονιά η Εταιρία έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην
εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας καθώς
και σε τεχνικά θέματα. Το 2015 οι επενδύσεις της
Σωληνουργεία Κορίνθου για τα εκπαιδευτικά
προγράμματα ανήλθαν στα 58.000 ευρώ, περίπου.

Ποσοστό ωρών εκπαίδευσης
ανά θεματική ενότητα 2015

Τεχνικά θέματα 

Υγεία και ασφάλεια 

Ποιότητα 
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Πληροφορική
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Το ανθρώπινο δυναμικό με μία ματιά

Η μέριμνα της Εταιρίας για τους εργαζομένους της με την παροχή όλων των παραπάνω εργαλείων για την ανάπτυξη και
ικανοποίησή τους, οδηγεί σε υψηλό βαθμό δέσμευσης των εργαζομένων και σε βελτιωμένα ποσοστά κινητικότητας.

Προσλήψεις και κινητικότητα 
Για ακόμη μια χρονιά το 2015 η Εταιρία κατέγραψε τις ανάγκες της και παρά την γενικότερη οικονομική αστάθεια της χώρας,
κατάφερε να πραγματοποιήσει διπλάσιες προσλήψεις έναντι των αποχωρήσεων. 

Συνολικά προσλήφθηκαν 43 εργαζόμενοι (36 από την τοπική κοινωνία της Βοιωτίας), ενώ αποχώρησαν μόλις 20
εργαζόμενοι, όλοι από την τοπική κοινωνία της Βοιωτίας. 

Κινητικότητα εργαζομένων
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Στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού

Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού ανά φύλο                                                                                        2013                                       2014                               2015

Άνδρες                                                                                                                                                                                                  361                                                374                                       393
Γυναίκες                                                                                                                                                                                                  32                                                  32                                          36
Σύνολο                                                                                                                                                                                                  393                                                406                                       429

Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού ανά φύλο και ηλικιακή κατηγορία

Έτος 2015                                                                                                                                                Κάτω των 30                             30 έως 50                   51 και άνω

Άνδρες                                                                                                                                                                                                     17                                                298                                          78
Γυναίκες                                                                                                                                                                                                    1                                                  32                                            3
Σύνολο                                                                                                                                                                                                     18                                                330                                          81

Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού ανά φύλο και περιοχή απασχόλησης

Έτος 2015                                                                                                                                                                                                              Άνδρες                       Γυναίκες

Νομός Αττικής                                                                                                                                                                                                                                              32                                          17
Νομός Βοιωτίας                                                                                                                                                                                                                                        361                                          19
Σύνολο                                                                                                                                                                                                                                                         393                                          36

Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού ανά φύλο και ιεραρχική βαθμίδα

Έτος 2015                                                                                                                                                                                                              Άνδρες                       Γυναίκες

Διευθυντές                                                                                                                                                                                                                                                     13                                            1
Ανώτερα στελέχη                                                                                                                                                                                                                                        29                                            4
Διοικητικοί υπάλληλοι και εργατικό προσωπικό                                                                                                                                                                             351                                          31
Σύνολο                                                                                                                                                                                                                                                         393                                          36
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9.2 Η υγεία και η ασφάλεια στις δραστηριότητες της Σωληνουργεία Κορίνθου
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Η πρακτική μας
Αλλαγή κουλτούρας, μεθοδολογία 5S και lean 6 sigma

H Σωληνουργεία Κορίνθου, από το 2013, έχει ξεκινήσει τη σταδιακή εφαρμογή της μεθοδολογίας 5S στις παραγωγικές
εγκαταστάσεις της, αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη τόσο σε επίπεδο οργάνωσης, όσο και σε επίπεδο κουλτούρας
και νοοτροπίας. Με σημείο εκκίνησης το πρόγραμμα «Βελτίωση ευταξίας, καθαριότητας και οργάνωσης»
δρομολογήθηκαν τμηματικά πιλοτικές αλλαγές στις εγκαταστάσεις της, βελτιώνοντας την οργάνωση και την ασφάλεια
στο χώρο εργασίας. Οι αλλαγές αυτές επεκτείνονται σταδιακά σε ολοένα και περισσότερους χώρους των παραγωγικών
εγκαταστάσεων της Εταιρίας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2015, εφαρμόστηκε η μεθοδολογία σε 15 επιπλέον χώρους των παραγωγικών
εγκαταστάσεων της Εταιρίας στοχεύοντας το 2016, να συμπεριληφθούν και οι εναπομείναντες χώροι στα πρώτα βήματα
του προγράμματος. 

Παράλληλα με τους βραχυπρόθεσμους στόχους, έχουν τεθεί και μακροπρόθεσμοι στόχοι αναφορικά με την εφαρμογή
του προγράμματος. Μέσω των θετικών παρεμβάσεων από την εφαρμογή του προγράμματος δημιουργήθηκαν οι
κατάλληλες προϋποθέσεις για την κινητοποίηση ουσιαστικών αλλαγών σε ό,τι αφορά στην κουλτούρα της Εταιρίας. Υπό
το πρίσμα αυτό και με σκοπό την ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα αλλαγών, τη διαχείρισή τους και τη βέλτιστη
αξιοποίησή τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό, πραγματοποιήθηκαν εισαγωγικές εκπαιδευτικές δράσεις για τη
μεθοδολογία «lean 6 sigma» ως εργαλείο συνεχούς βελτίωσης διαδικασιών. 

Στο πλαίσιο της αναγνώρισης της δέσμευσης του ανθρώπινου δυναμικού στους εταιρικούς στόχους και την επίτευξη
των βέλτιστων αποτελεσμάτων, η Σωληνουργεία Κορίνθου προέβη σε σχετικές απονομές επαίνων το 2015. 

Με βάση τις προαναφερθείσες προτεραιότητες και λαμβάνοντας υπόψη την ομαδική προσπάθεια που καταβλήθηκε
από τους εργαζόμενους, ορίστηκαν τα κριτήρια και βραβεύτηκαν δύο διαφορετικά τμήματα ως εξής: 

Το προσωπικό του τμήματος
μηχανολογικής συντήρησης

της μονάδας ελικοειδούς
ραφής για τη σταθερότητα της

επίδοσης και τη συνεχή 
βελτίωση ως καλύτερη ομάδα

5S για τα έτη 2014 και 2015. 

Το προσωπικό του
τμήματος οπτικού

ελέγχου-μετρολογίου της μο-
νάδας ελικοειδούς ραφής για
την επίδοσή του κατά το έτος

2015 και τη διάκρισή του 
ως καλύτερη ομάδα 5S. 
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Η εφαρμογή του προγράμματος 5S και τα αποτελέσματα των βελτιώσεών του αξιολογούνται από ανεξάρτητο φορέα και
στη συνέχεια αξιοποιούνται για τον προσδιορισμό περεταίρω βελτιώσεων στους χώρους εργασίας, αλλά και στοχευμένες
διαφοροποιήσεις – εάν απαιτούνται – στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.

Απώτερος
στόχος: 

Όλοι οι χώροι
να διατηρούνται 

σύμφωνα
με τα όσα 

επιτεύχθηκαν 
στα προηγούμενα 

βήματα,
με αξιολόγηση 
της διατήρησης
από εξωτερικό

συνεργάτη. 

Άμεσος στόχος:
Η επέκταση και υλοποίηση των επόμενων 2 βημάτων σε όλους

τους χώρους που έχουν ολοκληρώσει τα προηγούμενα 2 βήματα.

Στόχοι που
υλοποιήθηκαν:
Το πρώτο στάδιο
εφαρμογής του

προγράμματος 5S
συμπεριέλαβε 
την υλοποίηση
των 5 βημάτων
σε 18 χώρους. 
Στη συνέχεια,
το πρόγραμμα

συμπεριέλαβε ακόμη
15 χώρους. 

5
Διατήρηση 

(Sustain)
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1
Ταξινόμηση 

(Sort)

2
Τακτοποίηση 
(Set in order)

3
Οργάνωση 

(Shine)

Αλλαγή και
διαμόρφωση
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«Ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο 
των δραστηριοτήτων μας»

«Η αριστεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας του 
ανθρώπινου παράγοντα. Η ενσωμάτωση εξειδικευμένων συστημάτων 
διαχείρισης αντανακλά την πολιτική της Εταιρίας σε θέματα υγείας και 
ασφάλειας»
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Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την υγεία και την ασφάλεια
Η Εταιρία υιοθετεί ενιαία και κοινή αντιμετώπιση των θεμάτων της υγείας και της ασφάλειας, που αφορούν στο σύνολο
της λειτουργίας της. Με σημείο εκκίνησης τις προμήθειες πρώτων υλών, οι οποίες αξιοποιούνται στην παραγωγική
διαδικασία και έχουν ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση και τελική χρήση των προϊόντων της, η Σωληνουργεία Κορίνθου
εξειδικεύει τις διαδικασίες και πρακτικές υγείας και ασφάλειας που εφαρμόζει. Καθ’ όλη την παραγωγική της διαδικασία η
διασφάλιση του ανθρώπινου παράγοντα, δομικού στοιχείου κάθε πτυχής δραστηριοποίησης της Εταιρίας, αποτελεί πρω-
ταρχική μέριμνα.

Προμήθειες

- Αξιολόγηση ύπαρξης
ή πρόθεσης ύπαρξης
στο άμεσο μέλλον πι-
στοποιημένου συστή-
ματος διαχείρισης της
υγείας και της ασφά-
λειας στην εργασία
(ΣΔΥΑΕ). 

- Έλεγχος προμηθευτών
για την κάλυψη ειδι-
κών προϋποθέσεων
σε θέματα υγείας και
ασφάλειας.

Παραγωγή
προϊόντος

- Θέσπιση και τήρηση
αυστηρών προδια-
γραφών παραγωγής. 

- Έλεγχοι και επιθεωρή-
σεις παραγωγής σύμ-
φωνα με όλα τα
υψηλά πρότυπα
υγείας και ασφάλειας
που τίθενται από τον
πελάτη. 

Υπεργολάβοι

- Υπογραφή συμβάσεων με
τους υπεργολάβους που
απασχολούνται στις εγκα-
ταστάσεις της Εταιρίας, οι
οποίες περιλαμβάνουν ει-
δικό παράρτημα για εξει-
δίκευση και δέσμευση σε
θέματα υγείας και ασφά-
λειας. 

- Έλεγχος και αξιολόγηση
υπεργολάβων σχετικά με
την κάλυψη ειδικών προ-
ϋποθέσεων σε θέματα
υγείας και ασφάλειας.

- Έλεγχος συμμόρφωσης
των υπεργολάβων με
βάση τους όρους των
συμβάσεων και ειδικά σε
θέματα υγείας και ασφά-
λειας.

- Εκπαίδευση των εργαζο-
μένων των υπεργολά-
βων/συνεργατών που
απασχολούνται στις εγ-
καταστάσεις της Σωλη-
νουργεία Κορίνθου.

Ανθρώπινο
δυναμικό

- Εφαρμογή, παρακολού-
θηση και αναβάθμιση
συστήματος διαχείρισης
της υγείας και της ασφά-
λειας στην εργασία
(ΣΔΥΑΕ). 

- Διαδικασία διαχείρισης
συμβάντων.

- Διαδικασία για την προ-
στασία από χημικούς πα-
ράγοντες. 

- Παρακολούθηση και
ανάλυση δεικτών.  

- Διαρκής εκπαίδευση σε
θέματα υγείας και ασφά-
λειας.  

- Μήνας - αφιέρωμα στην
υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία. 

Προαγωγή και 
διασφάλιση 

της υγείας και 
της ασφάλειας 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την πολιτική υγείας και ασφάλειας της Εταιρίας περιλαμβάνονται στην εταιρική ιστοσελίδα
www.cpw.gr στην ενότητα: Βιώσιμη Ανάπτυξη / Υγεία και ασφάλεια
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Διαρκής επιδίωξη για βελτίωση 
Η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας στη Σωληνουργεία Κορίνθου πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή
του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ), πιστοποιημένου
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2007. Το σύστημα περιλαμβάνει τις διαδικασίες και την Πολιτική Υγείας
και Ασφάλειας, που θέτουν το ευρύτερο πλαίσιο για την εφαρμογή και τη διαρκή βελτίωση του. 

Συμβούλιο υγείας και ασφάλειας
Το πλαίσιο διακυβέρνησης ενός συστήματος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της επιτυχούς λειτουργίας του. Το σημαντικό
αυτό ρόλο διαδραματίζει το Συμβούλιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Το Συμβούλιο συστάθηκε με σκοπό
να αποτελεί την κεντρική δομή διακυβέρνησης του ΣΔΥΑΕ και οι αρμοδιότητές του άπτονται στη διαχείριση θεμάτων υγείας
και ασφάλειας, καθώς και στη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της Εταιρίας στον τομέα αυτό. Απαρτίζεται από 72 στελέχη
της Σωληνουργεία Κορίνθου και εκπροσωπεί το σύνολο (100%) των εργαζομένων για τα θέματα υγείας και ασφάλειας.
Συμπληρωματικά κάθε τμήμα πραγματοποιεί ξεχωριστές συναντήσεις, σε καθημερινή βάση, κατά την έναρξη της βάρδιας
ή σε τακτά χρονικά διαστήματα για τα σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει στη διάρκεια της εργασίας του. Στις
συγκεκριμένες συναντήσεις συμμετέχουν ο Διευθυντής του τμήματος, οι μηχανικοί/προϊστάμενοι και οι εργοδηγοί της
βάρδιας.

Δεδομένης της σημαντικότητας του Συμβουλίου, εξετάζονται ποικίλες προτάσεις αναβάθμισης της λειτουργίας του και
βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς του, οι οποίες αναμένεται να οριστικοποιηθούν και ενδεχόμενα να εφαρμοσθούν
κατά το επόμενο έτος. 

Συμβούλιο για την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία

Εργαζόμενοι

Διευθυντές Προϊστάμενοι 
Τμημάτων

Μηχανικοί Εργοδηγοί

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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Μηχανισμός καταγραφής και παρακολούθησης θεμάτων υγείας και ασφάλειας
Στο πλαίσιο της διαρκούς φροντίδας της Εταιρίας για τη βελτίωση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας, διαπιστώθηκε ότι η
παρακολούθησή τους μέσα από το πρίσμα των εργαζομένων παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού κρίσιμων περιοχών
παρέμβασης. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται μηχανισμός καταγραφής και παρακολούθησης των θεμάτων
υγείας και ασφάλειας, με τη χρήση «κουτιών υποδείξεων/προτάσεων». Τα σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί τα κουτιά
αυτά, διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα των εργαζομένων και τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ανώνυμα,
εάν το επιθυμούν. Ειδικότερα, για την εφαρμογή και εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού, αναπτύχθηκε ειδικό έντυπο
καταγραφής προτάσεων των εργαζομένων και τοποθετήθηκαν σχετικά κουτιά σε αντιπροσωπευτικές μονάδες του
εργοστασίου (ERW/HFI, HSAW, αυλή, μονάδες επένδυσης). Σε περίπτωση υποβολής του εντύπου, το Συμβούλιο υγείας και
ασφάλειας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του εργοστασίου, έχουν την αρμοδιότητα για την εξέταση και την αξιολόγηση
των προτάσεων που υποβάλλονται, βάσει συγκεκριμένων και εξειδικευμένων κριτηρίων.

Διαδικασία διαχείρισης συμβάντων
Η διαδικασία διαχείρισης συμβάντων εφαρμόζεται κάθε φορά που προκύπτει κατά τη διάρκεια εργασίας, οποιοδήποτε
συμβάν, ανεξαρτήτως σοβαρότητας. Αποτελεί βασικό πυλώνα του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην
Εργασία, καθώς περιλαμβάνει ενέργειες που σχετίζονται με την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση συμβάντων.
Παράλληλα, μέσω των συγκεκριμένων ενεργειών, διαμορφώνονται ουσιώδη συμπεράσματα για τα θέματα υγείας και
ασφάλειας. Η συγκεκριμένη διαδικασία συμμορφώνεται πλήρως με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις για την καταγραφή
και γνωστοποίηση των επαγγελματικών ατυχημάτων και νοσημάτων και είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Διεθνούς
Οργανισμού Εργασίας (International Labor Organization, ILO). 

Εκπαίδευση

Αναφορά 
ατυχήματος για το

οποίο (δεν) 
απαιτείται 
νοσηλεία

Ενημέρωση 
αρχείου 

τεκμηρίωσης
συμβάντων 

Διεξαγωγή 
έρευνας 

συμβάντος

Έκθεση
έρευνας 

συμβάντος

Σχεδιασμός 
διορθωτικών

ενεργειών

Στατιστική ανάλυση συμβάντων

Ετήσια αναθεώρηση
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Η πρακτική μας
Η συμβολή του συνόλου των εργαζομένων και η συμμετοχή τους στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των
αποτελεσμάτων που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, είναι αδιαμφισβήτητη. 
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2015, προκειμένου να αναγνωριστεί η συνεισφορά των εργαζομένων, το τμήμα υγείας
και ασφάλειας εισηγήθηκε τρεις υποψήφιες προτάσεις εργαζομένων προς
επιβράβευση από το Συμβούλιο για την υγεία και την ασφάλεια. Στη
συνέχεια, το Συμβούλιο αξιολόγησε τις συγκεκριμένες προτάσεις και
προχώρησε στην ανάδειξη κι επιβράβευση ενός εργαζομένου από το τμήμα
φύλαξης εγκαταστάσεων για την προσφορά του στην αντιμετώπιση
έκτακτων καταστάσεων. 

Διαχείριση υπεργολάβων
Στο πλαίσιο της ορθής λειτουργίας της Εταιρίας και δεδομένων των αναγκών του ΣΔΥΑΕ, η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει
ενσωματώσει και εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες για τη διαχείριση των υπεργολάβων της.

Ειδικά για τα θέματα υγείας και ασφάλειας, η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει συμπεριλάβει ξεχωριστή ενότητα στις συμβάσεις
που υπογράφονται με τους υπεργολάβους, στην οποία αποτυπώνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και τα θέματα
συμμόρφωσης του υπεργολάβου στις απαιτήσεις της Εταιρίας στον κρίσιμο αυτό τομέα.

Η διαδικασία διαχείρισης υπεργολάβων περιλαμβάνει το συστηματικό έλεγχο των νομικών απαιτήσεων, τον έλεγχο με βάση
τις προϋποθέσεις των συμβάσεων, τη διαχείρισή τους και τέλος την αξιολόγησή τους κατόπιν της υλοποίησης του έργου
που τους είχε ανατεθεί. Η αξιολόγηση των υπεργολάβων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας και λαμβάνει χώρα
είτε στις εγκαταστάσεις της Σωληνουργεία Κορίνθου, όπου και απασχολούνται οι εργαζόμενοι, είτε στις εγκαταστάσεις του
υπεργολάβου. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται αρχικά κατά την πρώτη συνεργασία και εν συνεχεία περιοδικά, σύμφωνα με
τις προβλέψεις του ΣΔΥΑΕ. Επίσης, η αξιολόγηση πραγματοποιείται τόσο από τον επιβλέποντα το έργο της Εταιρίας, όσο και
από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών ώστε να σχηματίζεται η συνολική εικόνα από τη συνεργασία με τον υπεργολάβο. Εκτός
από τα κριτήρια ποιότητας, συνέπειας χρονοδιαγράμματος και ευελιξίας, συμπεριλαμβάνονται και κριτήρια σχετικά με
θέματα υγείας και ασφάλειας, όπως η τήρηση των απαραίτητων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αλλά και από
την Εταιρία, η χρήση Μέσων Ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) από το προσωπικό του εργολάβου, η συνεχής εκπαίδευση κ.λπ. 

Από την αξιολόγηση εξάγονται ποικίλα συμπεράσματα, περιγράφονται, όπου απαιτείται, οι κατάλληλες διορθωτικές
ενέργειες και σημειώνεται η προβλεπόμενη ημερομηνία συμμόρφωσης με τις συστάσεις που δόθηκαν. Η δυναμική αυτή
διαδικασία εξασφαλίζει τη δυνατότητα διαρκούς παρακολούθησης των θεμάτων υγείας και ασφάλειας σε όλο το εύρος
των δραστηριοτήτων της Εταιρίας καθώς και του ελέγχου των υπεργολάβων ως προς τη συμμόρφωσή τους με τους
συμβατικούς όρους και τις προτάσεις βελτίωσης.

Οι δράσεις για την υγεία και την ασφάλεια
Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας προϋποθέτει τη συμμετοχή
του συνόλου των απασχολούμενων στις δραστηριότητες της
Σωληνουργεία Κορίνθου και την ευαισθητοποίησή του στον τομέα αυτό.
Η Εταιρία αναλαμβάνει ποικίλες δράσεις, υλοποιεί παρεμβάσεις και
πραγματοποιεί επενδύσεις επιδιώκοντας τη διαρκή επαγρύπνηση των
εργαζομένων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες
πρωτοβουλίες για την υγεία και την ασφάλεια.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου πραγματοποίησε περεταίρω επενδύσεις
στον τομέα της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της κατά το
2015. Οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα 250.000 ευρώ, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 31,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά,
επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη δέσμευση της για συνεχή βελτίωση
και αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων αυτών.

Επιβράβευση της συνεισφοράς 
σε θέματα υγείας και ασφάλειας

Ανάλυση επενδύσεων υγείας
και ασφάλειας 2015

Μέσα Ατομικής
Προστασίας

(ΜΑΠ)

48%

 
   

Έργα υποδομής 
σε θέματα υγείας
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Εξοπλισμός

4%

12%
Έργα πυρασφάλειας

Ιατροφαρμακευτικές
υπηρεσίες
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Μελέτη για την υγεία
και την ασφάλεια

5%

Μετρήσεις
2%

Συντηρήσεις -
Βαθμονομήσεις

2%
Συμβουλευτικές
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Έμφαση στην εκπαίδευση 
Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην παροχή επαρκών γνώσεων και
εξειδικευμένης πληροφόρησης στο σύνολο των ανθρώπων που
εργάζονται για την Εταιρία. Προκειμένου να προάγεται και να υιοθετείται
η ασφαλής εργασιακή συμπεριφορά, οργανώθηκαν εκπαιδευτικές
δράσεις οι οποίες απευθύνθηκαν τόσο σε εργαζομένους της Εταιρίας, όσο
και σε συνεργάτες / υπεργολάβους της. 

Ειδικότερα, το 2015 πραγματοποιήθηκαν 1.790 ώρες εκπαίδευσης σε
θέματα υγείας και ασφάλειας, αυξημένες κατά 9,3% σε σχέση με αυτές της
προηγούμενης χρονιάς (1.637), επιτυγχάνοντας τον υψηλότερο μέσο όρο
της τελευταίας εξαετίας. 

    

Η πρακτική μας
Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει καθιερώσει την τελευταία τριετία το «Μήνα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία». Για το
έτος 2015 ο μήνας Νοέμβριος αφιερώθηκε στην υλοποίηση δράσεων με σκοπό την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας,
στο πλαίσιο των οποίων διοργανώθηκαν εξειδικευμένες εκδηλώσεις και παρουσιάσεις στο εργοστάσιο της Θίσβης. Δόθηκε
έμφαση σε συγκεκριμένες και κρίσιμες θεματικές, με σημαντικότερες εξ’ αυτών
τις παρακάτω:
• Εκπαιδεύσεις και ασκήσεις ετοιμότητας για την πυρασφάλεια και την

παροχή πρώτων βοηθειών.
• Σεμινάρια για τις μεθοδολογίες 5S και Six Sigma.
• Εκπαιδευτικές δράσεις για τη χρήση φιαλών αερίων υπό πίεση.

Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης
για την υγεία και την ασφάλεια

3,55

4,37

4,56

4,842015

2014

2013

2012  

 

 

 

 

 
 

 

Νοέμβριος 2015
«Μήνας  για την υγεία και την

ασφάλεια στην εργασία»

www.cpw.gr

http://www.cpw.gr/
http://www.cpw.gr/


Πίνακας
GRI

ΕΤHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2015 77

Εξειδικευμένες παρεμβάσεις

Ασκήσεις εκτάκτων αναγκών 
Το 2015 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ασκήσεις:
• Πυρασφάλειας
• Διαρροής επικίνδυνης χημικής ουσίας στο έδαφος
• Συνδυαστικών γεγονότων με ακόλουθο τραυματισμό εργαζο-

μένου.

Οι συνδυαστικές ασκήσεις ετοιμότητας κατέχουν πρωταγωνιστικό
ρόλο στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων για την υγεία και την ασφάλεια.
Αφενός ελέγχεται και βελτιώνεται η ετοιμότητα του προσωπικού σε
τέτοιες καταστάσεις και αφετέρου βελτιώνεται το γνωστικό επίπεδο
για την αντιμετώπιση επικίνδυνων συνθηκών.

Επιθεωρήσεις συστημάτων υγείας και ασφάλειας
Κατά τη διάρκεια του 2015 υλοποιήθηκαν 230 επισκέψεις / επιθεωρήσεις
υγείας και ασφάλειας (ποσοστό 92% με βάση το ετήσιο πρόγραμμα), με
τη συμμετοχή του συνόλου των στελεχών και ειδικότερα με τη συμμετοχή
72 υπευθύνων τμημάτων και εργοδηγών.

Στόχος των επισκέψεων υγείας και ασφάλειας είναι η αναγνώριση επικίν-
δυνων καταστάσεων (unsafe conditions), ο διάλογος και επικοινωνία με-
ταξύ επιθεωρητών και επιθεωρούμενων για την προώθηση καλών
πρακτικών, τον εντοπισμό επικίνδυνων ενεργειών (human behaviour)
καθώς και τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.

Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου 
Από τα τέλη του 2015, έχει ξεκινήσει η αναθεώρηση της Μελέτης
Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) για το σύνολο των εγ-
καταστάσεων και των δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Το συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016.

Παρεμβάσεις για την πρόληψη ατυχημάτων 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων οι οποίες
πραγματοποιούνται, είτε σε ετήσια βάση, είτε μεμονωμένα, σε διάφορα
σημεία των παραγωγικών εγκαταστάσεών της. Οι παρεμβάσεις αυτές πε-
ριλαμβάνουν:
• Συνεχή εκπαίδευση τόσο του μόνιμου προσωπικού όσο και των συ-

νεργατών που εργάζονται στις εγκαταστάσεις της.
• Εσωτερικές επισκέψεις υπευθύνου υγείας και ασφάλειας και εξωτε-

ρικές επιθεωρήσεις.
• Εβδομαδιαίες συναντήσεις της ανώτερης διοίκησης, μηνιαίες συναν-

τήσεις υπευθύνων υγείας και ασφάλειας σε όλες τις γραμμές παρα-
γωγής.

• Πιστοποιήσεις και επιθεωρήσεις εξοπλισμού.
• Οριοθέτηση διαδρόμων κυκλοφορίας για τους πεζούς και τα οχήματα.
• Αποκλεισμοί διαβάσεων.
• Ελεγχόμενη πρόσβαση στους χώρους κίνησης σωλήνων μέσω θυρών

ασφαλείας.
• Ελεγχόμενη διέλευση στις ράμπες κύλισης σωλήνων με τοποθέτηση

φωτεινών προειδοποιητικών σημάνσεων. 
• Ενίσχυση σήμανσης ασφαλείας.

Οδηγίες ασφαλούς εργασίας
Κατά τη διάρκεια του 2015 ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη το 2016
η διαμόρφωση και αναθεώρηση των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας
και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με την ενσωμάτωση εικονογρα-
φημένου παραρτήματος. Στο παράρτημα απεικονίζονται καλές πρα-
κτικές, αλλά και επικίνδυνες καταστάσεις, γεγονός που το καθιστά
πιο φιλικό και ρεαλιστικό στον αναγνώστη.

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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9. Η προσφορά της Σωληνουργεία Κορίνθου στον άνθρωπο

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Αποτελέσματα στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας 

Ο διαχρονικός στόχος που θέτει η Εταιρία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της είναι ο μηδενισμός
ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Για την παρακολούθηση της επίδοσης έναντι του συγκεκριμένου στόχου,
καθώς και για τη συνολική αξιολόγηση της επίδοσης της Σωληνουργεία Κορίνθου στον τομέα της υγείας και ασφάλειας
καταγράφονται και παρακολουθούνται εξειδικευμένοι δείκτες.

Οι δείκτες αποτελούν αφενός το αποτύπωμα των ενεργειών και των παρεμβάσεων στον τομέα αυτό και αφετέρου τον
«οδηγό» για την ανάληψη νέων δράσεων, καθώς συμβάλλουν στην έγκαιρη ανάδειξη των σημείων ή περιοχών που χρήζουν
βελτιώσεων ή / και παρεμβάσεων με σκοπό την ασφάλεια των εργαζομένων.

Στον τομέα της ασφάλειας 
Οι συστηματικές δράσεις και οι επενδύσεις της Εταιρίας σε
συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, έχουν
οδηγήσει διαχρονικά, στη μείωση των συμβάντων και κατ’ επέκταση
στη βελτίωση των σχετικών δεικτών. 

Κατά το 2015, το πλήθος των συμβάντων παρέμεινε σε χαμηλά μεν,
αλλά στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά. Ειδικότερα
καταγράφηκαν, ένα περισσότερο ελαφρύ ατύχημα που δεν
προκάλεσε απουσία από την εργασία (minor accident) και πέντε
λιγότερα παρ’ ολίγον ατυχήματα. Το επίπεδο καταγραφής των παρ’
ολίγον ατυχημάτων συνδέεται με την αναγνώριση της σημασίας
πρόληψης των ατυχημάτων καθώς και με τη συστηματικότερη
καταγραφή τους. 

Αναφορικά με τους δείκτες συχνότητας και σοβαρότητας
ατυχημάτων (IR και LDR), παρατηρείται να παρουσιάζουν οριακή
βελτίωση παρά τη διατήρηση του πλήθους των συμβάντων, γεγονός
που είναι πολύ ενθαρρυντικό καθώς αποτυπώνει συμβάντα λιγότερο
σοβαρά. Τόσο ο δείκτης συχνότητας όσο και ο δείκτης σοβαρότητας
μειώθηκαν. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά το 2015, προέκυψαν ισάριθμα ατυχήματα
(με διακοπή και απουσία από την εργασία) στους εργαζόμενους
(συνολικά 3 κατά τη διάρκεια του έτους). Παρόλα αυτά, ο αντίστοιχος
δείκτης συχνότητας μειώθηκε κατά 24,6%, καθώς προέκυψε ο ίδιος
αριθμός ατυχημάτων αλλά με αυξημένο αριθμό ανθρωποωρών
εργασίας κατά 32,3%. 

Ανάλυση συμβάντων
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Επιπρόσθετα, ο αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία λόγω
ατυχημάτων μειώθηκε με αντίστοιχη θετική επίδραση στο δείκτη
σοβαρότητας. Λόγω των λιγότερο σοβαρών ατυχημάτων σε σχέση
με την προηγούμενη χρονιά, καθώς και των αυξημένων
ανθρωποωρών εργασίας ο δείκτης παρουσίασε μείωση της τάξης
του 28,8%. 

Σημειώνεται ότι και στα 3 ατυχήματα ενεπλάκησαν άνδρες εργαζόμενοι
στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Εταιρίας στη Θίσβη. Παρά το
γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έφεραν τον απαραίτητο
εξοπλισμό ατομικής προστασίας και είχαν λάβει όλα τα μέτρα
προφύλαξης, ο ανθρώπινος παράγοντας έπαιξε σημαντικό ρόλο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Σωληνουργεία Κορίνθου αποφασίζει ότι στον ευαίσθητο αυτό τομέα, οι δράσεις και
οι επενδύσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, προκειμένου να επιτευχθεί ο
διαχρονικός στόχος «μηδέν ατυχήματα». 

Στον τομέα της υγείας 
Σχετικά με την υγεία των εργαζομένων στη Σωληνουργεία Κορίνθου, αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα, ουδέποτε
εκδηλώθηκε κάποια επαγγελματική ασθένεια. Όμοια και το 2015, δεν παρουσιάστηκε καμία επαγγελματική ασθένεια. Ο
αριθμός απουσιών, καθώς και ο σχετικός δείκτης απουσιών, λόγω ασθένειας μη οφειλόμενης στο εργασιακό περιβάλλον
διαμορφώνονται ως εξής:
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* Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του δείκτη απουσιών χρησιμοποιείται η παραδοχή των 1.840 ωρών εργασίας ανά εργαζόμενο.
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου υποστηρίζει τις τοπικές κοινότητες
δίπλα στις οποίες λειτουργεί και αναπτύσσεται

9. Η προσφορά της Σωληνουργεία Κορίνθου στον άνθρωπο
9.3 Η συμβολή της Σωληνουργεία Κορίνθου στην κοινωνία
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Η  Σωληνουργεία Κορίνθου μέσω της επένδυσης χρόνου και πόρων στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στη
δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες και στην ευρύτερη ανάπτυξη του κοινωνικού ιστού της χώρας.
Η Εταιρία φροντίζει για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων με τις τοπικές κοινότητες που την περιβάλλουν και λαμβάνει
υπόψη τις ανησυχίες των κατοίκων τους στη λήψη των αποφάσεων για κοινά αποδεκτές δράσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρία έχει αξιολογήσει και παρακολουθεί αναλυτικά τις δραστηριότητες της στις εγκαταστάσεις
στη Θίσβη, σε σχέση με την επίδρασή της στο περιβάλλον. Η Εταιρία εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001 (αναλυτικά στοιχεία για το σύστημα παρατίθενται στην ενότητα
«Ευθύνη για το περιβάλλον» του παρόντα Απολογισμού) και διενεργεί σε τακτική βάση ειδική περιβαλλοντική ανάλυση ή
επισκόπηση, προκειμένου να παρακολουθεί όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων των παραγωγικών
της εγκαταστάσεων. Με βάση την πιο πρόσφατη μελέτη, που έχει ελεγχθεί και από τις αρμόδιες αρχές, οι περιβαλλοντικές
της επιδράσεις αξιολογούνται  ως «χαμηλής όχλησης» για το περιβάλλον. Επιπλέον, μέσω των προληπτικών μέτρων που
λαμβάνει η Εταιρία σε συνεχή βάση, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις διατηρούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων 
Η Εταιρία ως ενεργό μέλος των τοπικών κοινοτήτων, έχει καταγράψει, αξιολογήσει και προτεραιοποιήσει τα σημαντικά ζη-
τήματα που τις αφορούν. Με βάση τις ανάγκες που έχουν προκύψει, έχει αναλάβει δράσεις που αφορούν δύο βασικούς
τομείς, την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και την στήριξη των καθημερινών αναγκών των
τοπικών κοινοτήτων. Αναλυτικότερα ανά τομέα πραγματοποιούνται τα ακόλουθα:

Α. Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, η Εταιρία απασχολεί προσωπικό, κατά τη συντριπτική
πλειοψηφία του, από τις τοπικές κοινότητες και έχει αναπτύξει συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές. Η συνεργασία με
τους τοπικούς προμηθευτές επιτυγχάνεται εφόσον καλύπτεται ικανοποιητικά η απαίτηση  σε υπηρεσίες ή/και προϊόντα
από την τοπική αγορά. 

Απασχόληση εργαζομένων από τα τοπικά διαμερίσματα
Η Σωληνουργεία Κορίνθου επιδρά θετικά στην τοπική αγορά εργασίας, απα-
σχολώντας 380 εργαζομένους, ποσοστό 88,6% του συνόλου των εργαζομένων
της για το 2015. Το υψηλό αυτό ποσοστό παραμένει στα ίδια επίπεδα σε βάθος
ετών, καθώς η Εταιρία κατά τη διαδικασία των προσλήψεων δίνει προτεραι-
ότητα στην εύρεση ανθρώπινου δυναμικού από την τοπική αγορά εργασίας.
Οι δε απασχολούμενοι στις διευθυντικές θέσεις προέρχονται κατά 28% από τα
τοπικά διαμερίσματα. 

Ενίσχυση τοπικών προμηθευτών 
Η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας πραγματοποιείται μέσω της συνεργασίας με προμηθευτές και εργολάβους
από τις περιοχές που περιβάλλουν το εργοστάσιο στη Θίσβη. Είναι πολιτική της Εταιρίας να επιλέγει προμηθευτές και ερ-
γολάβους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται πλησίον του Εργοστασίου της Θίσβης ή στην ευρύτερη Περιφερειακή Ενότητα
της Βοιωτίας, εφόσον η εργασία ή η συγκεκριμένη προμήθεια δύναται να υλοποιηθεί από τοπικό συνεργάτη με τους ίδιους
λοιπούς όρους.  Ειδικότερα, κατά το 2015 από το σύνολο των 1.703 ενεργών προμηθευτών της Εταιρίας, οι 284 προήλθαν
από την τοπική αγορά.
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Β. Στήριξη των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων

Η Σωληνουργεία Κορίνθου, μέσω της δραστηριότητάς της υποστηρίζει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, παρέχει χορηγίες
και δωρεές σε τοπικούς φορείς και υποστηρίζει ποικίλες δράσεις των τοπικών κοινοτήτων, καλύπτοντας ένα ευρύτερο
πλαίσιο αναγκών.  Οι δράσεις που υλοποιούνται αφορούν σε πέντε (5) βασικούς άξονες:

Άξονες και δράσεις κοινωνικής μέριμνας Σωληνουργεία Κορίνθου

9. Η προσφορά της Σωληνουργεία Κορίνθου στον άνθρωπο

Αθλητισμός
Ο αθλητισμός είναι ένα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό και κάθε αθλητική δρα-
στηριότητα έχει διαρκή θετική επίδραση στην καθημερινότητα των κατοί-
κων των τοπικών κοινοτήτων. Η Σωληνουργεία Κορίνθου ανταποκρίνεται
στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα στον τομέα του αθλητι-
σμού στηρίζοντας οικονομικά αθλητικούς ομίλους, όπως οι:
• Α.Ο. ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ
• Α.Ο. ΕΛΙΚΩΝ
• ΝΕΟΣ ΠΑΟK ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
• Α.Ο. ΑΣΚΡΗΣ
• Α.Ε. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παιδεία
Η υποστήριξη και ανάπτυξη της παιδείας αποτελεί προτεραιότητα για τη
Σωληνουργεία Κορίνθου  και κατά τη διάρκεια του 2015 ανταποκρίθηκε στις
ανάγκες των σχολείων της περιοχής παρέχοντας είτε πετρέλαιο θέρμανσης,
είτε εκπαιδευτικό υλικό.  

Επίσης, κάλυψε τις δαπάνες μετακίνησης των μαθητών για εκπαιδευτικές
εκδηλώσεις στην Αθήνα, και συνέβαλε στις δαπάνες συντήρησης σχολικών
κτηρίων και ενίσχυσης σχολικών βιβλιοθηκών. 

Γεωγραφική κατανομή ενεργών 
προμηθευτών
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Περιβάλλον
Η Εταιρία, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη για περιβαλλοντική ανα-
βάθμιση των τοπικών κοινοτήτων, συμμετέχει ενεργά στην προστασία και
τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Για μια ακόμη χρονιά η Σωληνουργεία Κο-
ρίνθου υποστήριξε χορηγικά την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θηβών, υποστή-
ριξε τον καθαρισμό των τοπικών περιοχών (παραλίες, πλατείες και σχολεία)
και παρείχε κάδους απορριμμάτων. Επίσης, η Εταιρία υποστήριξε το έργο
του εξωραϊστικού συλλόγου Αλυκής για τη διάνοιξη καναλιού στον κόλπο
της Αλυκής λιμνοθάλασσας. 

Πολιτισμός
Η Σωληνουργεία Κορίνθου, κάθε χρόνο συμμετέχει στην ενίσχυση πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς υπο-
στηρίζοντας πρωτοβουλίες και δράσεις για την προαγωγή του πολιτισμού.

Κατά το 2015, η Εταιρία ενίσχυσε χορηγικά πολιτιστικούς συλλόγους, μου-
σεία και ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.   

Υγεία και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
Το 2015 η Εταιρία συνεργάστηκε με τις εγκατεστημένες στη Βι.Πε. Θίσβης εται-
ρίες Δια.Βι.Πε.Θι.Β. και Elpedison Power και τη μη κυβερνητική οργάνωση «Για-
τροί του Κόσμου» για τη δωρεάν παροχή εξετάσεων υγείας στους κατοίκους της
Δημοτικής Ενότητας Θίσβης την περίοδο 23-24/05/2015. Οι παρεχόμενες υπη-
ρεσίες υγείας αφορούσαν στις ειδικότητες του γενικού ιατρού – καρδιολόγου,
του ορθοπεδικού και του παιδιάτρου. Στην πρωτοβουλία αυτή, ανταποκρίθηκαν
θετικά οι κάτοικοι της περιοχής με τον αριθμό των συμμετεχόντων να φθάνει
τους 116. Επιπλέον, η Σωληνουργεία Κορίνθου υποστήριξε την πρωτοβουλία
του Συλλόγου Γυναικών Ελλοπίας για τη μεταφορά γυναικών σε ειδικό κέντρο
μαστογραφίας, ενίσχυσε το κοινοτικό ιατρείο της Ξηρονομής και ήταν κοντά σε
άτομα με σοβαρές ασθένειες, πάντοτε διακριτικά και με μεγάλη ευαισθησία. Επί-
σης, με τη συνδρομή των εργαζομένων της Εταιρίας, συγκέντρωσε για ακόμη
μία χρονιά πακέτα ειδών ένδυσης, ξηράς τροφής, βιβλίων και παιχνιδιών για συ-
νανθρώπους που έχουν ανάγκη, τα γνωστά σε όλους μας «πακέτα αγάπης».

Οι κοινωνικές δράσεις της Εταιρίας που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2015 ανά τοπική κοινότητα / περιοχή κατανέ-
μονται ως εξής:

Κοινωνικές δράσεις ανά άξονα

Περιβάλλον

Υγεία και ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες

13%

10%

   

Αθλητισμός

21%

Πολιτισμός

32%

Παιδεία

24%
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Αθλητισμός
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι εργαζόμενοι της Εταιρίας αναγνωρίζον-
τας τον αθλητισμό ως βασικό συστατικό στοιχείο ενός ισορροπημένου τρό-
που ζωής, συμμετείχαν (21 συνολικά άτομα), στον Μαραθώνιο που
πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2015, στηρίζοντας έμπρακτα τον κο-
ρυφαίο αθλητικό θεσμό του μαραθωνίου δρόμου.

Συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα                                       συνέχεια και συνέπεια

Πρακτική άσκηση φοιτητών εργοστασίου
Η Σωληνουργεία Κορίνθου στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας της με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρείχε,
κατά το 2015, την ευκαιρία σε έναν φοιτητή να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση στην Εταιρία. Επίσης, παρείχε
τη δυνατότητα σε 9 φοιτητές να εργαστούν στην Εταιρία για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. 
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Πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς: 
«Συνεισφέρουμε όλοι μαζί για μια Κοινωνία Αλληλεγγύης» - «Πακέτα Αγάπης»
Το πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς «Μαζί για μια Κοινωνία Αλληλεγγύης», αφορά στην
ευαισθητοποίηση και την προσφορά, εκ μέρους των εργαζομένων, ειδών ένδυσης, ξηράς
τροφής, βιβλίων και παιχνιδιών σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. 

Οι εργαζόμενοι της Εταιρίας συμμετέχουν στο βαθμό που ο κάθε ένας επιθυμεί και δύναται
και η Σωληνουργεία Κορίνθου αναλαμβάνει τη συγκέντρωση και τη διανομή των αγαθών
που συγκεντρώνονται. 

Το 2015 με τα είδη που συγκεντρώθηκαν, δημιουργήθηκαν 56 «Πακέτα Αγάπης» τα οποία
παραδόθηκαν στην Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λιβαδειάς για τη διανομή τους σε άπορες
οικογένειες της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης. Επιπλέον παραδόθηκαν διάφορα είδη ένδυσης
και υπόδησης (συνολικά 10 κούτες)  στο σύλλογο ‘Παναγία Μακαριώτισσα’ προκειμένου να
τα διανείμει σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.

Εθελοντική αιμοδοσία 
Αναγνωρίζοντας πως η αιμοδοσία αποτελεί την πιο δυνατή πράξη αλληλεγγύης του ανθρώ-
που προς τον άνθρωπο, η Σωληνουργεία Κορίνθου τα τελευταία 14 χρόνια έχει οργανώσει
και λειτουργεί τράπεζα αίματος για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Το 2015 ορ-
γανώθηκε μια αιμοδοσία σε συνεργασία με το Γενικό Κρατικό Αθηνών «Γεώργιος Γεννημα-
τάς» στο εργοστάσιο της Εταιρίας, στη Θίσβη Βοιωτίας. Ο συνολικός αριθμός των
εργαζομένων που συμμετείχαν στην αιμοδοσία αυτή ήταν 51, ενώ δόθηκαν συνολικά 67
φιάλες σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά από τις τοπικές κοινότητες 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου διοργανώνει κάθε χρόνο τις παραμονές των Χριστουγέννων, γιορτή για τους μαθητές των Δη-
μοτικών σχολείων και των Νηπιαγωγείων της Δημοτικής Ενότητας  Θίσβης. Στη γιορτή που διοργανώθηκε την 16η Δεκεμ-
βρίου 2015 συμμετείχαν 110 μαθητές, οι οποίοι απόλαυσαν ένα τρίωρο γεμάτο δράσεις και διασκέδαση (ζωγραφική και
διακόσμηση ξύλινων παιχνιδιών, κατασκευή και ζωγραφική χριστουγεννιάτικων στολιδιών, face painting, χορό και διανομή
δώρων). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Σχολικής Ζωής Θίσβης. Στο τέλος της εκδήλωσης, οι μαθητές έλα-
βαν χριστουγεννιάτικα δώρα από την Εταιρία.
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Επιδιώκουμε τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρίας
προς όφελος των μετόχων της και όσων συμβάλλουν
στην ανάπτυξή της
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10.1 Το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης της
Σωληνουργεία Κορίνθου

Η Σωληνουργεία Κορίνθου αντιλαμβάνεται τα οφέλη που απορρέουν
από την υιοθέτηση πρακτικών χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης,
ακολουθεί και συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
Έχει υιοθετήσει, οικειοθελώς, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης που έχει αναπτυχθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), με κάποιες αποκλίσεις οι οποίες
περιγράφονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση. 

Για την υλοποίηση της στρατηγικής και την επίτευξη των στόχων
της, η Εταιρία έχει αναπτύξει μία ολοκληρωμένη οργανωτική δομή
με αμφίδρομες σχέσεις επικοινωνίας, ενώ η Διοίκηση της Εταιρίας
ασκείται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και από το
Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα
νομοθεσία και το καταστατικό της. Η λειτουργία της Σωληνουργεία
Κορίνθου υποστηρίζεται από τον Εσωτερικό Έλεγχο, το γραφείο του
Νομικού Συμβούλου, τις Διευθύνσεις καθώς και πλήθος τμημάτων.  

Εκλέγειν

Έλεγχος

* Στο Διοικητικό Συμβούλιο
λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου

Έλεγχος

Εκλέγειν

Αναφορά
Ορίζει

Αναφορά

Εκτέλεση

Διοίκηση/
Εποπτεία

Συνεργασία

Ορκωτοί
Λογιστές

Διοικητικό
Συμβούλιο*

Εσωτερικός
Έλεγχος

Γενικός Διευθυντής

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Επιχειρηματικά
Τμήματα

Διευθύνσεις

Επικεφαλής
Τμημάτων

Νομικός 
Σύμβουλος Αναφορά

Δομή – Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οφέλη από την υιοθέτηση πρακτικών
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Εν
ίσ

χυ
ση

διαφάνειας

Χαμηλότερο κόστους κεφαλαίου

Αποτελεσματική εσωτε
ρι

κή
ορ

γά
νω

ση
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10.2 Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σωληνουργεία Κορίνθου έχει την ευθύνη της ανάπτυξης και παρακολούθησης της
αποτελεσματικότητας των αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης και των πολιτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου συνοψίζονται στα παρακάτω:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους με στόχο να διασφαλίζει ότι κάθε
δράση της Εταιρίας υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές, τις πολιτικές και τη στρατηγική της. Κατά τη χρήση 2015, το
Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 31 φορές με πλήρη απαρτία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος, τα οποία
καταλαμβάνουν σημαντική θέση στην ατζέντα των συνεδριάσεων του. Έχει αναπτυχθεί διαδικασία κατά την οποία οι
διευθυντές των τμημάτων αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν περιοδικές ενημερωτικές εκθέσεις στις οποίες αναφέρουν
την πρόοδο των εργασιών, που έχουν αναλάβει, καθώς και σχετικά σημαντικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και θέματα
που αφορούν στην περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοση της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σωληνουργεία Κορίνθου εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και έχει μονοετή
θητεία. Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από έξι μέλη, η πλειοψηφία των οποίων είναι μη
εκτελεστικά μέλη, ενώ το 1/3 είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των
μετόχων και της βιωσιμότητας της Εταιρίας.

Ρόλοι και αρμοδιότητες
Διοικητικού Συμβουλίου

Επίβλεψη
λειτουργιών 
και έλεγχος 
επίτευξης 

επιχειρηματι-
κών στόχων και 

μακροπρόθε-
σμων σχεδίων.

Καθορισμός
βασικών
αξιών και 
στόχων.

Εναρμόνιση
υιοθετημένης
στρατηγικής 

με τους 
στόχους. 

Εξάλειψη
περιπτώσεων
σύγκρουσης

συμφερόντων
και απόκλισης

από την 
πολιτική 

απορρήτου
πληροφοριών.

Διασφάλιση
αξιοπιστίας
και έγκριση

Οικονομικών 
Καταστάσεων.

Εξασφάλιση
της άσκησης 

της καθημερι-
νής επιχειρη-

ματικής
δράσης.

Υποστήριξη
Προέδρου και 

γενικότερα της
λειτουργίας

ΔΣ από 
εταιρικό

γραμματέα. 
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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Σωληνουργεία Κορίνθου

Κωνσταντίνος Μπακούρης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου - Εκτελεστικός
Ο κ. Κωνσταντίνος Μπακούρης είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σωληνουργεία Κορίνθου από το 2005.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού (MBA) από το Πανεπιστήμιο DePAUL του Σικάγο (Η.Π.Α.). Από το 2000 και μέχρι σήμερα
παραμένει Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εταιριών της Viohalco. Είναι Πρόεδρος της Διεθνoύς
Διαφάνειας – Ελλάς (2006) και Πρόεδρος του Ελληνο-Ρωσικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου. Διετέλεσε Πρόεδρος της
Net Med NV (2004 – 2008), Διευθύνων Σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004»
(1998 – 2000) και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (2001 – 2002). Ήταν Πρόεδρος Ευρώπης της Ralston
Energy Systems Europe SA και μέλος του Worldwide Business Council της ίδιας εταιρίας (1986 – 1997). Από το 1970 –
1986 υπηρέτησε ως Οικονομικός Διευθυντής, Διευθύνων Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής στην Union
Carbide στην Ελλάδα και Ευρώπη. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος της European Portable Battery Association, Πρόεδρος
της Ελληνικής Κοινότητας της Γενεύης, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Business Europe, μέλος του World Pres-
idents’ Organization (WPO), μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ΜΒΑ προγράμματος του Πανεπιστημίου DePAUL του
Σικάγο και Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΕ.

Μελέτης Φικιώρης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη εκτελεστικό μέλος 
Ο κ. Μελέτης Φικιώρης είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Σωληνουργεία Κορίνθου από τον Ιανουάριο του 2005. Είναι
δικηγόρος Αθηνών από το 1973, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και συμμετέχει σε διοικητικά συμβούλιά τους. 

Αδαμάντιος Βασιλάκης, Μη εκτελεστικό μέλος
Ο κ. Αδαμάντιος Βασιλάκης είναι πτυχιούχος Πολιτικών και Διπλωματικών Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου
Βρυξελλών και της Εμπορικής Σχολής Χίου. Στη μακρά πορεία του στο διπλωματικό σώμα, έχει υπηρετήσει σε πολλές
χώρες (ενδεικτικά μόνο αναφέρονται η Γιουγκοσλαβία, η πρώην ΕΣΣΔ και οι ΗΠΑ), καθώς και σε θέσεις ευθύνης στο
Υπουργείο Εξωτερικών. Το 2002 τοποθετείται ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, ενώ την ίδια
χρονιά αναλαμβάνει εκπρόσωπος της Ελλάδας, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, για την εξεύρεση οριστικού
ονόματος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). Το 2005 προάγεται στο βαθμό του
Πρέσβεως, ενώ τη διετία 2005 – 2006, εκπροσωπεί την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της θητείας της χώρας, στο Συμβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμμετείχε στις αποστολές
που επισκέφτηκαν τις χώρες της Κεντρικής Αφρικής (Κονγκό – Κινσάσα, Μπουρουντί, Ρουάντα, Ουγκάντα και Τανζανία),
το Σουδάν και το Αφγανιστάν. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος των Επιτροπών Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για
την Ακτή του Ελεφαντοστού, για το Σουδάν, καθώς και για την Ειδική Επιτροπή Βελτίωσης Εφαρμογής των Κυρώσεων
του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το 2007 διορίζεται ως Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδος στις διαπραγματεύσεις, υπό την
αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, για την εξεύρεση οριστικού ονόματος της ΠΓΔΜ. Έχει παρασημοφορηθεί με τον
Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικα.

Ιωάννης Σταυρόπουλος, Εκτελεστικό μέλος
Ο κ. Ιωάννης Σταυρόπουλος είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά και εργάζεται σε εταιρίες της Viohalco από το
1972. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής στην Εταιρία Βιτρουβίτ (1978), Γενικός Διευθυντής στην Εταιρία Ελληνικά
Καλώδια Μεσολογγίου (1989), Γενικός Διευθυντής στην ΚΕΜ (1998) και Γενικός Διευθυντής στη Σιδενόρ (1999). Μετέχει
ως εκτελεστικό μέλος στην εταιρία Ελληνικά Καλώδια και ως απλό μέλος σε άλλες εταιρίες της Viohalco.

Νικόλαος Γαλέτας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ο κ. Νικόλαος Γαλέτας είναι ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. της Σωληνουργεία Κορίνθου. Είναι απόφοιτος της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με σπουδές στο Technische Hochschule Wien ενώ είναι πτυχιούχος μηχανικός της
σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του Ε.Μ.Π. Στην πολυετή καριέρα του ο κ. Γαλέτας έχει αναλάβει διευθυντικές
θέσεις στην ΕΤΒΑ (Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης), στην Ε.Π.Α. (Εταιρία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης),
στην ΕΤΕΒΑ (Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Ανάπτυξης) στην οποία και διετέλεσε και Γενικός Διευθυντής.
Ο κ. Γαλέτας έχει επίσης διατελέσει Σύμβουλος Διοίκησης στην ΕΤΕΒΑ και στην EFG Eurobank Properties A.E., ενώ υπήρξε
μέλος Δ.Σ. σε πλειάδα Εταιριών μεταξύ των οποίων οι EFG Eurobank Properties ΑΕΑΑΠ και ΕΡΤ (αντιπρόεδρος), καθώς
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και σε διάφορες θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου ΕΤΕΒΑ στις οποίες ανέλαβε τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. κατά την
πολυετή σταδιοδρομία του στον οργανισμό αυτό. Επιπλέον την περίοδο 1990 – 1992 προσέφερε συμβουλευτικές
υπηρεσίες στους Υπουργούς Εσωτερικών, Γεωργίας και Συντονισμού. 

Ανδρέας Κυριαζής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ο κ. Ανδρέας Κυριαζής είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από το 2005. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος
Χημικών της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδας, της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αθηνών, του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας, της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Ένωσης
Βιομηχανίας Ξύλου. Υπήρξε, επίσης, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.

Διευθυντικά στελέχη της Σωληνουργεία Κορίνθου

Απόστολος Παπαβασιλείου, Γενικός Διευθυντής
Ο κ. Απόστολος Παπαβασιλείου κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή από το Νοέμβριο του 2010. Είναι πτυχιούχος
χημικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ΜΒΑ
από το Πανεπιστήμιο Salford-Manchester της Μεγάλης Βρετανίας. Ο κ. Παπαβασιλείου εργάστηκε στη Viohalco ως
Διευθυντής Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού, Προϋπολογισμών και Αναφορών, καθώς και στον Όμιλο Σιδενόρ ως
Διευθυντής Στρατηγικής και Σχεδιασμού Επενδύσεων. Στο παρελθόν ο κ. Παπαβασιλείου έχει αναλάβει διαδοχικές
διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο Nestle, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ελβετία (Vevey) με ευθύνη ελέγχου
τροφοδοτικής αλυσίδας, τεχνικών και βιομηχανικών επιδόσεων, καθώς και στρατηγικών λειτουργίας, αναλαμβάνοντας
έργα σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Ιωάννης Παπαδημητρίου, Οικονομικός Διευθυντής
Ο κ. Ιωάννης Δημήτριος Παπαδημητρίου ανέλαβε την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρίας το Μάιο του 2011. Είναι
οικονομολόγος, πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το 1998 έως το
2003, εργάστηκε ως ελεγκτής στην Εταιρία Pricewaterhousecoopers. Το 2003, εντάχθηκε στις οικονομικές υπηρεσίες
της Σωληνουργεία Κορίνθου και ως το 2008 απασχολήθηκε σε διάφορες θέσεις ευθύνης. Από το 2008 έως το 2011,
εργάστηκε ως Financial Controller στην εισηγμένη στο NASDAQ ναυτιλιακή εταιρία Newlead Holdings.

Αθανάσιος Κοτζάκαρης, Διευθυντής εργοστασίου
Ο κ. Αθανάσιος Κοτζάκαρης κατέχει τη θέση του Διευθυντή εργοστασίου από τον Ιούλιο του 2009. Είναι Μεταλλουργός
Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Τεχνολογία
Μεταλλικών και Κεραμικών Υλικών από το Πανεπιστήμιο UMIST. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Viohalco το 1996 από
την ΚΕΜ (μετέπειτα ΒΕΤ) σαν μηχανικός παραγωγής. Πριν από τη συνεργασία του με τη Σωληνουργεία Κορίνθου,
διετέλεσε επίσης προϊστάμενος παραγωγής στη Σιδενόρ και Τεχνικός Διευθυντής στο εργοστάσιο της Sovel. Από το
2004 ήταν υπεύθυνος για τα έλαστρα του Ομίλου Σιδενόρ και το 2007 ανέλαβε Αναπληρωτής Διευθυντής εργοστασίου
στη Σωληνουργεία Κορίνθου.

Αθανάσιος Ταζεδάκης, Αν. Διευθυντής εργοστασίου/Διευθυντής Τεχνολογίας και Ανάπτυξης
Ο κ. Αθανάσιος Ταζεδάκης κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή εργοστασίου και του Διευθυντή Τεχνολογίας
και Ανάπτυξης της Σωληνουργεία Κορίνθου από το 2012. Είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων –
Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων (M.Sc., Ph.d) στον τομέα των
συγκολλήσεων από το Πανεπιστήμιο CranWeld του Ηνωμένου Βασιλείου. Από το 1999, οπότε και ξεκίνησε την καριέρα
του στη Σωληνουργεία Κορίνθου, απασχολήθηκε σε διάφορες θέσεις ευθύνης όπως Διευθυντής Ποιότητας και
Διευθυντής της ευθείας ραφής/HFI του εργοστασίου της Θίσβης.

Νικόλαος Σαρσέντης, Διευθυντής προμήθειας Α' υλών
Ο κ. Νικόλαος Σαρσέντης εργάζεται στη Σωληνουργεία Κορίνθου από το 2011. Είναι πτυχιούχος Mηχανολόγος
Mηχανικός απόφοιτος του University College London με μεταπτυχιακές σπουδές MSc σε Advanced Applied Mechanics
και σε Management Science από το Imperial College of Science and Technology του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Από
το 2006 εργάζεται στη Σιδενόρ σαν Επιχειρησιακός Διευθυντής του κλάδου της Σωληνουργίας. Στο παρελθόν ο κ.
Σαρσέντης κατείχε διευθυντικές θέσεις στις εταιρίες Friesland Foods, Tetra Pak, Alfa Laval και Diamant Boart.

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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Ηλίας Μπεκίρος, Εμπορικός Διευθυντής
Ο κ. Ηλίας Μπεκίρος ανέλαβε τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή στη Σωληνουργεία Κορίνθου το 2014. Είναι πτυχιούχος
Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και με μεταπτυχιακές σπουδές MBA από το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κ. Μπεκίρος από το 2005 εργαζόταν στη Σιδενόρ ως Υπεύθυνος Προϊόντων και
Πωλήσεων σε διάφορα προϊόντα. Πριν μετακινηθεί στη Σωληνουργεία Κορίνθου κατείχε τη θέση του Διευθυντή
Πωλήσεων μορφοσιδήρου και λαμαρινών θερμής έλασης (από τις αρχές του 2013).

Γρηγόρης Κακανέλης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ο κ. Γρηγόρης Κακανέλης, κατέχει τη θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Σωληνουργεία Κορίνθου από το
2004. Ο κ. Κακανέλης είναι Απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και κάτοχος διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ALBA. Ξεκίνησε την επαγγελματική του
σταδιοδρομία στην Εταιρία το 1997 ως Υπεύθυνος Μηχανογράφησης και Τμήματος Μετόχων. Το 2000 ανέλαβε τη θέση
του Υπεύθυνου Διοικητικών Υπηρεσιών και Προσωπικού.

Νικόλαος Βουδούρης, Διευθυντής Ποιότητας
Ο κ. Νικόλαος Βουδούρης κατέχει τη θέση του Διευθυντή Ποιότητας της Σωληνουργεία Κορίνθου από το 2012. Κατέχει
δίπλωμα και διδακτορικό τίτλο (PhD) από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ
πραγματοποίησε διπλωματική εργασία στον τομέα μεταλλουργίας υλικών στο RWTH Aachen στη Γερμανία. Από το 2002,
οπότε και ξεκίνησε την καριέρα του στη Σωληνουργεία Κορίνθου, απασχολήθηκε σε διάφορες θέσεις ευθύνης όπως
Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου, Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου και Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου. 

Αλεξάνδρα Τζανετοπούλου, Νομική Σύμβουλος
Η κα Αλεξάνδρα Τζανετοπούλου κατέχει τη θέση της Νομικής Συμβούλου της Σωληνουργεία Κορίνθου από το 2004.
Είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Executive MSc) στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
με ειδίκευση σε θέματα διεθνούς εμπορίου, συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς, ασφαλιστικού δικαίου (ιδίως
ασφάλιση βιομηχανικών κινδύνων), διαχείρισης κινδύνων καθώς και χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Είναι απόφοιτος
της Νομικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ. Κάτοχος Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Diploma in Manage-
ment Studies) του Alba Graduate Business School. Το 2013 αποφοίτησε από το ΚΕΚ του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών λαμβάνοντας το Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Διαπραγματεύσεις (Diploma in Negotiations).
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Επιτροπή Ελέγχου

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3693/2008 στη Σωληνουργεία Κορίνθου λειτουργεί η Επιτροπή Ελέγχου
αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση, από τα οποία τα δύο
είναι ανεξάρτητα. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά
με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Μέσω της
Επιτροπής Eλέγχου εκπληρώνεται η αποστολή του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη διασφάλιση της
αποτελεσματικότητας των λογιστικών και οικονομικών συστημάτων των ελεγκτικών μηχανισμών, των συστημάτων
διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και
την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
• Να εξετάζει την αποτελεσματικότητα όλων των επιπέδων της Διοίκησης σε σχέση με τη διαφύλαξη των πόρων που

διαχειρίζονται και τη συμμόρφωσή τους με την καθιερωμένη πολιτική και τις διαδικασίες της Εταιρίας.
• Να αξιολογεί τις διαδικασίες και τα στοιχεία για την επάρκειά τους σχετικά με την επίτευξη των στόχων και την εκτίμηση

της πολιτικής και του προγράμματος που αναφέρεται στην υπό εξέταση δραστηριότητα. 
• Να ελέγχει περιοδικά τις λειτουργίες των διάφορων διευθύνσεων ή τμημάτων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι

διάφορες λειτουργίες τους διεξάγονται ομαλά, είναι σύμφωνες με τις οδηγίες της Διοίκησης, τις διαδικασίες και ότι
αυτές συμμορφώνονται με τους στόχους της Εταιρίας και με τα πρότυπα της Διοικητικής πρακτικής.

• Να εξετάζει τις εκθέσεις του εσωτερικού ελέγχου και ειδικότερα να αξιολογεί την επάρκεια έκτασής τους, να
επιβεβαιώνει την ακρίβεια των εκθέσεων και να εξετάζει την επάρκεια υποστήριξης των αποτελεσμάτων. 

Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει και διασφαλίζει την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρίας και λαμβάνει γνώση
των ευρημάτων τους, καθώς και των Εκθέσεων ελέγχου επί των ετησίων ή ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της
Εταιρίας. Παράλληλα, προτείνει διορθωτικές ενέργειες και διαδικασίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν ευρήματα
ή αδυναμίες σε περιοχές οικονομικής αναφοράς ή άλλων σημαντικών λειτουργιών της Εταιρίας. 

Κατά τη διάρκεια του 2015 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε τέσσερις φορές με πλήρη απαρτία. 

Μελέτης Φικιώρης,
Μη εκτελεστικό μέλος

Ανδρέας Κυριαζής,
Μη εκτελεστικό και 
ανεξάρτητο μέλος

Νικόλαος Γαλέτας,
Μη εκτελεστικό και 
ανεξάρτητο μέλος

Επιτροπή Ελέγχου Σωληνουργεία Κορίνθου
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10.3 Σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
Στη Σωληνουργεία Κορίνθου η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών,
της αξιοπιστίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους νόμους και
κανονισμούς αλλά και της διαχείρισης κινδύνων επιτυγχάνεται μέσω του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της. Το Σύστημα
Εσωτερικού Ελέγχου αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και
πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της
Εταιρίας και την παραγωγή αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων. 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, ελέγχει την ορθή εφαρμογή κάθε διαδικασίας και συστήματος εσωτερικού ελέγχου
ανεξάρτητα του λογιστικού ή μη περιεχομένου τους και αξιολογεί την επιχείρηση μέσω ανασκόπησης των δραστηριοτήτων
της, λειτουργώντας ως μία υπηρεσία προς τη Διοίκηση. 

Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρίας διενεργεί πολυάριθμους ελέγχους κατά τη διάρκεια του έτους στο πλαίσιο των οποίων
εξετάζεται και πώς υλοποιείται η πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα υγείας,
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα των ελέγχων συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται στην Επιτροπή
Ελέγχου υπό μορφή εκθέσεων σε τριμηνιαία βάση ή εκτάκτως. 

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αξιολογείται ετησίως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σωληνουργεία Κορίνθου ως προς
το εύρος των δραστηριοτήτων και της αποτελεσματικότητας της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, την επάρκεια των εκθέσεων
διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου προς την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ως προς
την ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα της Διοίκησης σχετικά με εντοπισμένα σφάλματα ή αδυναμίες στο σύστημα
εσωτερικού ελέγχου.

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου

Παρακολούθηση

Πληροφόρηση 
και επικοινωνία

Δικλίδες ασφαλείας

Διαχείριση κινδύνων

Περιβάλλον ελέγχου 
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10.4 Σύστημα διαχείρισης κινδύνων
Στη Σωληνουργεία Κορίνθου, έχοντας ως βάση την αρχή της πρόληψης, έχουν αναπτυχθεί πρακτικές και μηχανισμοί με
σκοπό τον εντοπισμό, την καταγραφή, την αξιολόγηση και την ορθή διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τη
δραστηριότητας της Εταιρίας, την έκθεση της στις αγορές που δραστηριοποιείται και με το γενικότερο οικονομικό
περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό η Οικονομική Διεύθυνση εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική διαχείρισης κινδύνων, η οποία
στηρίζεται σε σχετικές οδηγίες της Εταιρίας.

Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης ενδεχόμενων κινδύνων της Σωληνουργεία Κορίνθου επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την
ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρίας και τη συνολικότερη λειτουργία της,
ενώ μέσω της συνεχούς αναθεώρησής του λαμβάνονται έγκαιρα υπόψη οι όποιες αλλαγές πραγματοποιούνται στο
περιβάλλον της Εταιρίας.

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Σωληνουργεία Κορίνθου εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να
αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρία, να τίθενται τα απαιτούμενα όρια ανάληψης κινδύνου, καθώς και να
υλοποιούνται οι κατάλληλες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες. Στρατηγική της Εταιρίας είναι να αξιολογείται σε συνεχή
βάση η αποτελεσματικότητα των πολιτικών διαχείρισης κινδύνου και να διευρύνεται το πεδίο παρακολούθησής του.

Σύστημα διαχείρισης κινδύνων

Ανταπόκριση
στον κίνδυνο

Αξιολόγηση κινδύνων

Αναγνώριση γεγονότων

Καθορισμός 
αντικειμενικών σκοπών

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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10. Εταιρική Διακυβέρνηση

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Επιγραμματικά, οι κίνδυνοι, στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της διακρίνονται σε
χρηματοοικονομικούς, επιχειρηματικούς, περιβαλλοντικούς και επαγγελματικούς:

Κατηγορία κινδύνου                           Περιγραφή
Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι                  Οι σημαντικότερες κατηγορίες χρηματοοικονομικών κινδύνων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Σωληνουργεία Κορίνθου είναι:
                                                                        •       Κίνδυνος ρευστότητας
                                                                        •       Λειτουργικοί κίνδυνοι
                                                                        •       Πιστωτικός κίνδυνος (τραπεζών και πελατών)
                                                                        •       Κίνδυνος αγοράς (συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων, κίνδυνος διακύμανσης τιμής προϊόντων)
                                                                        •       Κεφαλαιουχικός κίνδυνος
                                                                        Για την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων έχουν εκδοθεί συγκεκριμένες οδηγίες από την Εταιρία, στο πλαίσιο

των οποίων η Οικονομική Διεύθυνση εφαρμόζει την πολιτική διαχείρισής τους. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση
των οικονομικών κινδύνων περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015 της Σωληνουργεία Κορίνθου.

Επιχειρηματικοί κίνδυνοι                        Η Εταιρία δραστηριοποιείται στις διεθνείς αγορές ενέργειας, γεγονός που την κάνει περισσότερο ευάλωτη στον αυξανόμενο
ανταγωνισμό που επικρατεί τα τελευταία έτη. Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν λόγω ενδεχόμενης
συρρίκνωσης στις κεφαλαιουχικές δαπάνες των μεγάλων ενεργειακών εταιριών ή/και λόγω ενδεχόμενης τάσης
προστατευτισμού των τοπικών παραγωγών. Επίσης, δεδομένου του γεγονότος ότι αρκετές αγορές βασίζονται στο δολάριο,
όπως και η κοστολογική βάση κάποιων ανταγωνιστών, η ενίσχυση του ευρώ (κατά τη φάση διεκδίκησης των έργων), ceteris
paribus, απαιτεί ειδική τιμολογιακή πολιτική, συμπιέζοντας τα περιθώρια κερδοφορίας. Οι πωλήσεις του ενεργειακού τομέα
είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία on a project basis, για τις οποίες τόσο η τιμή, όσο και το κόστος προμήθειας της πρώτης
ύλης είναι σταθερά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Ωστόσο, η αγορά των κοίλων δοκών, υπόκεινται σε μεταβολές,
συχνά σημαντικές, τόσο της τιμής όσο και του κόστους πρώτης ύλης. 

                                                                        Ένα σημαντικό τμήμα του κόστους της Εταιρίας αφορά σε ναύλους, η αγορά των οποίων είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητη τα
τελευταία έτη. Για την αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος η Εταιρία επιδιώκει, για ένα μεγάλο τμήμα του μεταφορικού της
έργου, να συνάπτει συμφωνίες, on a project basis. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις η πρακτική αυτή δεν είναι εφικτή λύση
και ως εκ τούτου η ναύλωση πλοίων στην spot αγορά, να επηρεάζει την κερδοφορία των έργων. 

Περιβαλλοντικός κίνδυνος                      Περιβαλλοντικός κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος που συνδέεται με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτων καθώς και με
την κλιματική αλλαγή. Για την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου χρησιμοποιούνται περιβαλλοντικοί δείκτες οι οποίοι
συνδέονται με οικονομικούς δείκτες για την αποτύπωσή τους σε οικονομικούς όρους.

Επαγγελματικός κίνδυνος                       Επαγγελματικός κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος που συνδέεται με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και ο οποίος
δύναται να επέλθει από την επαγγελματική έκθεση σε τυχόν βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Για την
εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου χρησιμοποιούνται δείκτες που συσχετίζουν την πιθανότητα ή/και τη συχνότητα έκθεσης
των εργαζομένων σε κάποια πηγή έκθεσης που βρίσκεται στον εργασιακό χώρο με τη σοβαρότητα των συνεπειών που μπορεί
να έχουν στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας. 

Με στόχο τη μείωση της πιθανότητας αλλά και της σημαντικότητας επέλευσης των κινδύνων, η Εταιρία λαμβάνει
προληπτικές δράσεις και ενέργειες, κατόπιν παρακολούθησης των σχετικών δεικτών (ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας
και ασφάλειας) που έχει θέσει. Οι δείκτες αυτοί παρακολουθούνται συστηματικά στο πλαίσιο των συστημάτων διαχείρισης
που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ενώ παράλληλα κοινοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της Εταιρίας. Επιπλέον, η
Σωληνουργεία Κορίνθου: 
• διαθέτει όλες τις απαραίτητες από τη νομοθεσία μελέτες επικινδυνότητας,
• εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια λειτουργίας και ασφάλειας που βρίσκονται σε συμφωνία με την ελληνική και ευρωπαϊκή

νομοθεσία,
• αναπτύσσει αναλυτικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και 
• συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές και το Πυροσβεστικό Σώμα για τη γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση

πιθανών συμβάντων.

www.cpw.gr

http://www.cpw.gr/
http://www.cpw.gr/
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10.5 Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων
Με γνώμονα την αρχή της πρόληψης και την προστασία των συμφερόντων των συμμετόχων της, η Σωληνουργεία Κορίνθου
έχει θέσει σε εφαρμογή ειδικά μέτρα και πρακτικές προκειμένου να εξακριβώνει, να ελέγχει και να αντιμετωπίζει όλες τις
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Ειδικότερα, στη Σωληνουργεία Κορίνθου:

10.6 Διαχείριση θεμάτων διαφάνειας και διαφθοράς
Για τη Σωληνουργεία Κορίνθου η τήρηση των κανόνων ηθικής και διαφάνειας κατά τις συναλλαγές με τους συμμετόχους
της αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες. Για την επίτευξη του στόχου της, η Εταιρία, στηριζόμενη στην αρχή της
πρόληψης, καθορίζει τα όρια ευθύνης και επιρροής κάθε στελέχους της, αναπτύσσει δικλείδες ασφαλείας για την πρόληψη
φαινομένων διαφθοράς και παρέχει σχετικές εκπαιδεύσεις για τη διαφάνεια και διαφθορά στα στελέχη της. Επίσης, ο
Εσωτερικός Έλεγχος συμπεριλαμβάνει στο πλάνο ελέγχου τους σχετικούς ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο, η Σωληνουργεία Κορίνθου συμμετέχει ως χορηγός τα τελευταία έτη στις δράσεις της
Οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς (ΔΔ – Ελλάς)». Οι δράσεις αυτές σχετίζονται με την αποστολή του Οργανισμού η
οποία είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, η προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας σε όλα τα
επίπεδα και σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Όλα τα στελέχη, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες υπόκεινται στις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
σχετικά με τις προσωπικές συναλλαγές προκειμένου να προληφθούν τυχόν περιπτώσεις που μπορεί να οδη-
γήσουν σε συγκρούσεις συμφερόντων που προέρχονται από την πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες ή

σε άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες σχετιζόμενες με συναλλαγές της Εταιρίας ή με πελάτες της. 

Διασφαλίζεται η εφαρμογή των παραπάνω μηχανισμών μέσω της συνεχούς επικαιροποίησης
τους με σκοπό την πρόληψη κάθε πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων. 

Εφαρμόζονται κατάλληλοι μηχανισμοί και συστήματα για το χειρισμό
και την αποφυγή περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Προσδιορίστηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει, όλες οι περιπτώσεις
ή περιστάσεις που συνιστούν ή μπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων.

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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11. Η στρατηγική προσέγγιση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Λειτουργούμε με βάση τις αξίες και τις αρχές της 
Εταιρικής Υπευθυνότητας και δεσμευόμαστε 
για έναν βιώσιμο τρόπο ανάπτυξης

www.cpw.gr

http://www.cpw.gr/
http://www.cpw.gr/
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11.1  Άξονες και Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Στη Σωληνουργεία Κορίνθου η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
καθώς αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. Η στρατηγική προσέγγιση της Εταιρίας αποτυπώνεται στους άξονες
Εταιρικής Υπευθυνότητας που έχει καθορίσει.

Οι άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας της Σωληνουργεία Κορίνθου

Η Εταιρία έχει αναπτύξει και υιοθετήσει πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δηλώνοντας τις δεσμεύσεις της ανά άξονα
Εταιρικής Υπευθυνότητας.

                      Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Σωληνουργεία Κορίνθου και οι θυγατρικές της εταιρίες έχουν ενσωματώσει τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, αναγνωρίζοντας πως η μακρόχρονη
ανάπτυξή τους και η ευημερία του κοινωνικού συνόλου μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η
μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η
ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δρα-
στηριοποιείται, αποτελούν τα κύρια θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Σωληνουργεία Κορίνθου.

Η Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σωληνουργεία Κορίνθου είναι σε συμφωνία με τις
αρχές της Εταιρίας, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και καινοτομία και καθορίζεται από τη
Διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

Οικονομική
ανάπτυξη
και Εταιρική
Διακυβέρνηση

Επίτευξη θετικών
οικονομικών
αποτελεσμάτων,
εφαρμόζοντας
σύστημα χρηστής
Εταιρικής
Διακυβέρνησης.

Αγορά

Επένδυση στην
έρευνα και 
ανάπτυξη,
παρέχοντας
ολοκληρωμένες
λύσεις υψηλής
προστιθέμενης
αξίας.

Ανθρώπινο
δυναμικό

Οι άνθρωποι
αποτελούν
το σημαντικότερο
κεφάλαιο
της Εταιρίας.

Υγεία και
ασφάλεια
στην εργασία

Η συνεχής
βελτίωση στον τομέα
της υγείας και
της ασφάλειας
στην εργασία είναι
αδιαπραγμάτευτος
στόχος όλων.

Περιβάλλον

Εφαρμογή
της αρχής
της πρόληψης και
πραγματοποίηση
ενεργειών για
την προστασία
του περιβάλλοντος.

Τοπική
κοινωνία

Yποστήριξη 
δράσεων που 
ανταποκρίνονται
στις βασικές ανάγκες
των τοπικών 
κοινωνιών, όπου
δραστηριοποιείται η
Εταιρία.

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις



• την εφαρμογή της Πολιτικής σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρίας
• την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών, των εσωτερικών

οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η Εταιρία, καθώς και λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από
εθελοντικές συμφωνίες, τις οποίες προσυπογράφει και αποδέχεται η Σωληνουργεία Κορίνθου

• τη συνεχή αμφίδρομη επικοινωνία με τους συμμετόχους, προκειμένου να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες
και προσδοκίες τους. Η ανάπτυξη δεσμών και σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους συμμετόχους, συμβάλει ση-
μαντικά στην επίτευξη των στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

• την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες και
κάθε επισκέπτη της

• την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς
καμία διάκριση

• την ανοικτή επικοινωνία, με καθεστώς διαφάνειας για τους συμμετόχους της Εταιρίας 
• τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και

μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, με σκοπό τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση
των επιδράσεων της Εταιρίας στο φυσικό περιβάλλον

• τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους συμμετόχους.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω δεσμεύσεων ακόμα και πέρα από τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, η Εταιρία σε εθελον-
τική βάση και με υπευθυνότητα σχεδιάζει και εφαρμόζει σχετικά προγράμματα, ενώ παράλληλα θέτει στρατηγικές προτε-
ραιότητες οι οποίες επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Σωληνουργεία Κορίνθου:

1. Οικονομική ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση
Η Εταιρία στοχεύει στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, εφαρμόζει σύστημα χρηστής Εταιρι-
κής Διακυβέρνησης, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς κινδύνους, με σκοπό τη διασφάλιση
των συμφερόντων των μετόχων. Αναπτύσσει διαδικασίες και λαμβάνει μέτρα τόσο για την ενίσχυση της δια-
φάνειας, όσο και για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της διαφθοράς.

2. Αγορά
Η Εταιρία στοχεύει στη βέλτιστη και ολοκληρωμένη ικανοποίηση των πελατών και επενδύει στην έρευνα και
ανάπτυξη, με σκοπό την παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας,
βελτιώνοντας έτσι παράλληλα τη θέση της στο συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπρό-
σθετα απαιτείται υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά από τους προμηθευτές και συνεργάτες της Εταιρίας.

3. Ανθρώπινο δυναμικό
Η Εταιρία σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει πολιτικές
δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, χωρίς
καμία διάκριση. Παράλληλα προσφέρει ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυ-
ναμικού με σεβασμό στη διαφορετικότητα.
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4. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Υψηλής σπουδαιότητας αποτελεί για την Εταιρία η φροντίδα για την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργα-
σιακού περιβάλλοντος. Λαμβάνει συνεχώς προληπτικά μέτρα και υλοποιεί πρόγραμμα επενδύσεων, με σκοπό
τη συνεχή βελτίωση στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

5. Περιβάλλον
Η Εταιρία στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζει την αρχή της πρόληψης και πραγματοποιεί
συστηματικές ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές της επιπτώσεις. Η Εταιρία με
στόχο την προστασία του περιβάλλοντος εφαρμόζει ποικίλα προγράμματα για τη βέλτιστη διαχείριση των
πόρων, την προώθηση της ανακύκλωσης των μετάλλων, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
και τη διαχείριση των απορριπτόμενων υλικών της.

6. Τοπική κοινωνία
Η Εταιρία σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ζητή-
ματα εργασίας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης, υγείας, περιβάλλοντος, κοινωνικής πρόνοιας και πολιτισμού. Ενθαρ-
ρύνει τον εθελοντισμό και υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών όπου
δραστηριοποιείται.

Για όλα τα κύρια θέματα που αφορούν τη Σωληνουργεία Κορίνθου και τις θυγατρικές της, θέτουμε επιμέρους
στόχους Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, τους οποίους αξιολογούμε σε ετήσια βάση
ως προς την αποτελεσματικότητα τους και τους αναθεωρούμε όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η πολιτική, τα
αποτελέσματα της επίδοσης της Σωληνουργεία Κορίνθου στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς
και η υλοποίηση των προγραμμάτων και η επίτευξη των στόχων δημοσιεύονται σε ετήσια βάση, με σκοπό την
ενημέρωση όλων των συμμετόχων. Οι απόψεις των συμμετόχων λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια Ανα-
σκόπηση της Διοίκησης για όλα τα παραπάνω ζητήματα.

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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11.2  Η στρατηγική ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει αναλάβει δεσμεύσεις για τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν στις δραστηριότητές της
και με βάση αυτές αναπτύσσει πλάνο δράσεων και θέτει στόχους σε ετήσια ή/και διετή βάση. Διαχρονικός στόχος της Εται-
ρίας αποτελεί η συνεχής βελτίωση σε όλα τα επίπεδα των δραστηριοτήτων της. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των θεμάτων
της Εταιρικής Υπευθυνότητας αφορά στο σύνολο του οργανισμού και περιλαμβάνει:

Η συνεχής βελτίωση της Σωληνουργεία Κορίνθου διασφαλίζεται μέσω του ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης που
εφαρμόζει. Το ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία πιστοποιημένα συστήματα:

• Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2008
• Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004
• Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007. 

Μέσω των Συστημάτων Διαχείρισης η Εταιρία παρακολουθεί και αξιολογεί την επίδοσή της ανά άξονα ΕΚΕ και πετυχαίνει
ουσιαστικά την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των θεμάτων υπεύθυνης λειτουργίας, καθώς και τη λήψη των κατάλληλων
αποφάσεων με προσανατολισμό στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας, η Σωληνουργεία Κορίνθου
διαθέτει ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία εξετάζει σε τακτική βάση τα ζητήματα που προκύπτουν και σχεδιάζει
το ετήσιο πλάνο δράσεων. Η ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων, σχεδόν, των Διευθύν-
σεων της Εταιρίας και αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση της Σωληνουργεία Κορίνθου. 

Εφαρμογή
συστημάτων
διαχείρισης

ISO 9001
ISO 14001

OHSAS 18001
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Εξωτερική και εσωτερική επικοινωνία

Κα
τα

γρ
αφ

ή 
απ

όψ
εω

ν σ
υμ

με
τό

χω
ν Υλοποίηση δράσεων ανά άξονα ΕΚΕ
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11.3  Η δέσμευση και ο διάλογος με τους συμμετόχους 
H Σωληνουργεία Κορίνθου έχει αναγνωρίσει ως συμμέτοχους τις ομάδες αυτές, που επηρεάζονται, άμεσα ή έμμεσα, από
την επιχειρηματική της δραστηριότητα και βέβαια όσες ομάδες μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της με οποιοδήποτε
τρόπο και σε οποιοδήποτε χρόνο. Η διαδικασία αναγνώρισης και στη συνέχεια προτεραιοποίησης των συμμετόχων της
Εταιρίας, έχει βασιστεί στη μεθοδολογία του διεθνούς οργανισμού GRI-Global Reporting Initiative και λαμβάνει υπόψη,
αφενός την ένταση της επίδρασης που ασκεί η κάθε ομάδα συμμετόχων στην Εταιρία ανά άξονα Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης και αφετέρου την ένταση της επίδρασης που ασκεί η Εταιρία στην κάθε ομάδα συμμετόχων. 

Καθώς υπάρχουν παράγοντες όπως η τοποθεσία, το εύρος, και η φύση των λειτουργιών της Εταιρίας, που καθορίζουν τον
χαρακτήρα των ομάδων αυτών, η Εταιρία δίνει διαφορετική βαρύτητα σε κάθε μία από αυτές. Με βάση τους παράγοντες
που καθορίζουν τις σχέσεις της Σωληνουργεία Κορίνθου με τις ομάδες συμμετόχων, η Εταιρία έχει καταγράψει το πλαίσιο
επίδρασης, ως ακολούθως:

Μέτοχοι και επενδυτές
• Επενδύουν κεφάλαια

στη Σωληνουργεία Κορίνθου
• Λαμβάνουν μερίσματα

από τα κέρδη
• Συμμετέχουν στη διαδικασία

λήψης αποφάσεων

Εργαζόμενοι
• Προσφέρουν την εργασία

και τις γνώσεις τους
• Ανταμείβονται με τους μισθούς,

τις πρόσθετες παροχές και τις
ευκαιρίες για επαγγελματική

εξέλιξη και προσωπική
ανάπτυξη

Κρατικοί και
θεσμικοί φορείς

• Ορίζουν το θεσμικό
και κανονιστικό πλαίσιο

της επιχειρηματικής
λειτουργίας της Εταιρίας

μέσω της νομοθεσίας
και των κανονισμών
• Ρυθμίζουν θέματα
επιχειρηματικής και
φορολογικής φύσης

Πελάτες
• Επιλέγουν τη Σωληνουργεία Κορίνθου

για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της
• Είναι εγκεκριμένος προμηθευτής των μεγαλύτερων

εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου
• Διαθέτει εμπειρία στην εκτέλεση μεγάλων

και απαιτητικών έργων

Προμηθευτές
• Παρέχουν τις υπηρεσίες / προϊόντα

τους στη Σωληνουργεία Κορίνθου
και λαμβάνουν την αμοιβή τους

• Η Εταιρία στηρίζει τους τοπικούς
προμηθευτές

Τοπικές κοινότητες
• Η Εταιρία  ενισχύει την τοπική

κοινότητα, επιλέγοντας ανθρώπινο
δυναμικό και προμηθευτές σε τοπικό επίπεδο

• Η Εταιρία συμμετέχει στον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

• Η Εταιρία συμμετέχει σε δραστηριότητες
που οργανώνουν οι φορείς της τοπικής

αυτοδιοίκησης καθώς και οι τοπικοί σύλλογοι
• Η Εταιρία υποστηρίζει τις δράσεις των τοπικών κοινοτήτων

ΜΚΟ
•Αντιπροσωπεύουν

την κοινωνία των πολιτών
•Συμμετέχουν ενεργά στη

διαμόρφωση της κοινής γνώμης
•Αποτελούν σημείο σύνδεσης
μεταξύ κοινωνίας, πολιτείας

και επιχειρήσεων
•Η Σωληνουργεία Κορίνθου

συνεργάζεται με ΜΚΟ
για ενημέρωση

και ανάληψη δράσεων
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Η ανάπτυξη διαλόγου της Σωληνουργεία Κορίνθου με τα ενδιαφερόμενα μέρη συμβάλλει στην πληρέστερη καταγραφή
των επιδράσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της, για κάθε ομάδα συμμετόχων ξεχωριστά. Ο συστηματικός
διάλογος με όλους τους συμμετόχους βοηθά την Εταιρία να χειριστεί αποτελεσματικά και να ανταποκριθεί σωστά σε
κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως επίσης να ανακαλύψει νέες προκλήσεις και νέα πεδία δραστηριοποίησης
ή ευκαιρίες. 

Κοινοί δίαυλοι επικοινωνίας 
για όλους τους συμμετόχους Μέτοχοι και Επενδυτές ΕργαζόμενοιΠελάτες

• Εταιρική ιστοσελίδα
www.cpw.gr  

• Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός
και Βιώσιμης Ανάπτυξης

• Εταιρικές παρουσιάσεις σε συνέ-
δρια, fora και θεσμικούς φορείς

• Δελτία τύπου, ανακοινώσεις, 
καταχωρήσεις, άρθρα κ.λπ.

Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων

Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων (υπεύθυ-
νος επενδυτών και υπεύθυνος μετόχων)

Τακτικά δελτία τύπου, ανακοινώσεις και
εκθέσεις

Δημοσίευση ετήσιου Οικονομικού
Απολογισμού

Δημοσίευση ετήσιου Απολογισμού Εται-
ρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανά-
πτυξης

Παρουσίαση σε Ένωση Θεσμικών Επεν-
δυτών

Συμμετοχή σε παρουσιάσεις σε επενδυ-
τές (roadshows)

Επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης

Επέκταση σε νέες αγορές

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
της εξωστρέφειας της Εταιρίας

Ορθή Εταιρική Διακυβέρνηση

Διαφάνεια στις σχέσεις με τα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη

Ηλεκτρονικό εσωτερικό δίκτυο 
της Εταιρίας

Διαρκής επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης
και ανθρώπινου δυναμικού, πολιτική
ανοικτών θυρών («Open door policy»)

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής αλλη-
λογραφίας και ενημερωτικών εντύπων
σε πίνακες ανακοινώσεων

Διαδικασία αξιολόγησης εργαζομένων

Ανάπτυξη και εξέλιξη 

Παροχές

Ασφαλιστική κάλυψη

Ίσες ευκαιρίες

Έρευνα ικανοποίησης πελατών 

Συνεχής φυσική και τηλεφωνική επικοι-
νωνία

Συμμετοχή σε εκθέσεις

Τμήμα Διαχείρισης Έργων και διαδικα-
σίες πιστοποιήσεων των προϊόντων

Συμμετοχή σε συνέδρια, fora και εκδη-
λώσεις είτε του κλάδου είτε πελατών

Ενέργειες marketing

Ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες 

Έγκαιρη και αξιόπιστη εκτέλεση του
έργου

Πολιτικές και διαδικασίες για την άμεση
εξυπηρέτηση του πελάτη

Εταιρική Υπευθυνότητα

Κύρια θέματα-προσδοκίες ανά
ομάδα συμμετόχων

€
Μέσα και τρόποι επικοινωνίας ανά ομάδα συμμετόχων
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Ο διάλογος και, ευρύτερα, η  έννοια της δέσμευσης με τους συμμέτοχους περιλαμβάνει ένα ευρύ πλαίσιο αμφίδρομων μέσων/δι-
αύλων και δράσεων επικοινωνίας.  Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναπτύσσει διάλογο με τις ομάδες συμμετόχων προκειμένου να
εντοπίζει τα κύρια θέματα που σχετίζονται με την κάθε ομάδα και τις δραστηριότητές της. Μέσω της επικοινωνίας και της συ-
νεργασίας με κάθε ομάδα συμμετόχων, η Εταιρία καταγράφει τα σημαντικά θέματα και αξιολογεί τις απόψεις και τις ανάγκες
τους, με σκοπό τον ανασχεδιασμό διαδικασιών και τον καθορισμό πλάνου δράσεων για να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές. 

Προμηθευτές Τοπικές κοινότητες και ΜΚΟΚρατικοί και θεσμικοί φορείς

Διεύθυνση προμηθειών ανά κατηγορία προμηθειών

Επικοινωνία μέσω λογιστηρίου για οικονομικά θέματα

Παρουσία σε εκθέσεις προμηθευτών και εκδηλώσεις

Συστηματική ενημέρωση προμηθευτών σχετικά με τις
εξελίξεις της αγοράς

Αξιοκρατική/αντικειμενική αξιολόγηση

Ενίσχυση τοπικών προμηθευτών

Ενημέρωση προμηθευτών για τις εξελίξεις της αγοράς

Ενσωμάτωση κριτηρίων υπεύθυνης λειτουργίας

Διαρκής επικοινωνία με τοπικούς φορείς και συλ-
λόγους

Συμμετοχή σε δραστηριότητες των τοπικών φο-
ρέων και συλλόγων

Συμμετοχή εκπροσώπων της Εταιρίας σε εκδηλώ-
σεις, fora με στόχο την ανταλλαγή απόψεων

Συμμετοχή στο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas) ως κύριο μέλος

Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας

Συνεργασία και υποστήριξη των δράσεων των ΜΚΟ

Ανταπόκριση της Εταιρίας σε θέματα της τοπικής
κοινωνίας (π.χ. ενίσχυση συλλόγων)

Ενίσχυση του άξονα της υγείας

Συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών και αποφά-
σεων (μέσω ΣΕΒ)

Συμμετοχή σε συνέδρια

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από
κρατικούς φορείς

Συμμετοχή σε έρευνες και γνωμοδοτήσεις του κράτους

Συμμετοχή σε φορείς όπως ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) και η ΕΒΙΚΕΝ (Ένωση Βιομη-
χανικών Καταναλωτών Ενέργειας)

Συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και
τους κανονισμούς

Στήριξη δράσεων και προγραμμάτων της Πολιτείας

Έγκαιρη ανταπόκριση στις απαιτήσεις του κράτους

Συνεργασία για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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11.4 Η αξιολόγηση των σημαντικότερων θεμάτων 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου σε ετήσια βάση επικαιροποιεί το χάρτη – κατάλογο των σημαντικών της θεμάτων με βάση την
ανταπόκριση που λαμβάνει από τις ομάδες των συμμετόχων της. Κατά τη σύνταξη της παρούσας έκδοσης του Απολογισμού
πραγματοποιήθηκε, με τη μορφή workshop, πλήρης καταγραφή και αξιολόγηση των σημαντικότερων θεματικών (ομάδες
ζητημάτων) της Εταιρίας. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε (materiality analysis) βασίστηκε στις νεότερες κατευθυντήριες
οδηγίες του Global Reporting Initiative, GRI-G4 και στο πρότυπο ΑΑ1000 του διεθνούς οργανισμού AccountAbility. Κατά
τη διαδικασία αξιολόγησης, λήφθηκαν υπόψη ως σημαντικά θέματα/ζητήματα εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να προκα-
λέσουν μεγάλου εύρους μεταβολές στην επίδοση της Σωληνουργεία Κορίνθου.

Η συγκέντρωση και αποτύπωση των σημαντικών ζητημάτων βοηθά τη Σωληνουργεία Κορίνθου να: 
• προσδιορίζει, να καταγράφει και να εκτιμά ενδεχόμενους κινδύνους που αφορούν στους άξονες της Εταιρικής Υπευ-

θυνότητας της Εταιρίας,
• αναγνωρίζει πλεονεκτήματα, αδυναμίες και ευκαιρίες,
• προσδιορίζει ζητήματα τα οποία σχετίζονται με μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους, 
• ευθυγραμμίζει τους στρατηγικούς στόχους με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Διαδικασία αξιολόγησης των σημαντικών θεμάτων 

Αρχική έρευνα και καταγραφή θεμάτων

4
3
2

1
Προτεραιοποίηση θεμάτων με βάση την εσωτερική αξιολόγησή τους

Επικοινωνία των σημαντικών θεμάτων στους συμμέτοχους
και καταγραφή των απόψεων και των εντυπώσεών τους

Ενσωμάτωση των απόψεων των συμμετόχων και διαμόρφωση
της ολοκληρωμένης αξιολόγησης των σημαντικότερων θεμάτων της Εταιρίας
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Η αξιολόγηση των σημαντικών ζητημάτων που πραγματοποιήθηκε για την σύνταξη του παρόντα  Απολογισμού οδήγησε
στην ανάπτυξη του ακόλουθου χάρτη:

Ο χάρτης σημαντικών ζητημάτων της Σωληνουργεία Κορίνθου
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Επίδραση στην Εταιρία

Εταιρική Διακυβέρνηση

1. Συμμόρφωση 
2. Οικονομική επίδοση 
3. Διαφθορά 
4. Αθέμιτος ανταγωνισμός

Αγορά

5. Παρουσία στη διεθνείς αγορές
6. Προσωπικά δεδομένα πελατών 
7. Σήμανση προϊόντων 
8. Υγεία και ασφάλεια πελατών (χρηστών)

Ανθρώπινο δυναμικό

9. Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων
10. Κάλυψη των τακτικών και ασφαλιστικών παροχών των εργαζομένων
11. Εκπαίδευση 
12. Καταπολέμηση των διακρίσεων
13. Αξιολογήσεις ανθρώπινου δυναμικού
14. Απασχόληση
15. Σχέσεις εργατικού δυναμικού – διοίκησης

Περιβάλλον

16. Κίνδυνοι κι ευκαιρίες λόγω της κλιματικής αλλαγής
17. Δράσεις και επενδύσεις  για την προστασία του περιβάλλοντος 
18. Απόβλητα 
19. Εκπομπές 
20. Ενέργεια 

Κοινωνία

21. Υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων
22. Υποστήριξη τοπικών προμηθευτών
23. Προσλήψεις από τις τοπικές κοινότητες

Εξωγενείς Παράγοντες

24. Πιθανότητα χρεοκοπίας της χώρας
25. Τιμές προϊόντων ενέργειας (πετρέλαιο και φυσικό αέριο)
26. Οικονομική κατάσταση της χώρας

Εταιρική 
Διακυβέρνηση

Αγορά Ανθρώπινο
δυναμικό
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Εκτός ορίων Εταιρίας Εντός ορίων Εταιρίας Εντός και εκτός
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

11.5 Το κοινωνικό προϊόν της Σωληνουργεία Κορίνθου
Η Σωληνουργεία Κορίνθου δημιουργεί προστιθέμενη αξία μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Στόχος της
Εταιρίας είναι να συμβάλλει στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας καθώς και στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου κοι-
νωνικού συνόλου. Η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται, αποτελεί το «Κοινωνικό Προϊόν» της Σωληνουργεία Κορίνθου.

Ειδικότερα, το Κοινωνικό Προϊόν που δημιουργήθηκε από τη Σωληνουργεία Κορίνθου κατά το 2015 αναλύεται, ως ακο-
λούθως:

11. Η στρατηγική προσέγγιση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ερευνητικά
κέντρα

Πελάτες

Εργαζόμενοι

Μέτοχοι,
Επενδυτές,
Τράπεζες

Προμηθευτές

Κράτος-
Αρχές

Υλοποίηση
4 τεχνικών έργων
Συνεργασία με 4

ινστιτούτα
Συμμετοχή σε 3

διεθνή ερευνητικά
προγράμματα

Πωλήσεις
257,1 εκ. ευρώ

Αμοιβές και
λοιπές παροχές:
16,8 εκ. ευρώ

Ενίσχυση
δράσεων της

Τοπικής
Κοινωνίας

60 χιλ. ευρώ

Πληρωμές σε
παρόχους

κεφαλαίου:
111 εκ. ευρώ

Προμήθειες υλικών
και υπηρεσιών:

270,5 εκ. ευρώ

Καταβεβλημένοι
φόροι:

326 χιλ. ευρώ
Τοπικές

κοινωνίες

€
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

11.6  Η συμμετοχή της Σωληνουργεία Κορίνθου στα δίκτυα
Με σκοπό αφενός, την εποικοδομητική συνεργασία σε θέματα κλαδικού ή ευρύτερου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και
αφετέρου, την υιοθέτηση και προώθηση των αρχών της Εταιρικής Υπευθυνότητας, η Σωληνουργεία Κορίνθου συμμετέχει
είτε υποχρεωτικά λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων (ΕΒΕΑ και το API), είτε εθελοντικά σε μια σειρά από επαγγελματι-
κούς οργανισμούς, ενώσεις και σωματεία. Ειδικότερα η  Εταιρία είναι μέλος: 

στο Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από το 2009. Το Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη “CSR Europe”. Αποστολή του είναι
η προώθηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η προβολή της, τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και
προς το κοινωνικό περιβάλλον, με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ). Ένας από τους βασικούς στόχους του ΕΒΕΑ είναι η προ-
ώθηση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η ενίσχυση της περιβαλλοντικά υπεύθυνης λειτουργίας των επιχει-
ρήσεων.

στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Η Σωληνουργεία Κορίνθου, έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Αρχών του
Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) από το 2009. Ο ρόλος του ΣΒΣΕ επικεντρώνεται στην προβολή των
αναγκών της βιομηχανίας και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την επίτευξη Βιώσιμης νάπτυξης με υπεύθυνο τρόπο.

στο American Petroleum Institute (API). Τα μέλη του Ινστιτούτου δεσμεύονται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη
βελτίωση της συμβατότητας των δραστηριοτήτων τους με το περιβάλλον, ενώ παράλληλα επενδύουν στην ανάπτυξη οικονο-
μικών ενεργειακών πόρων για την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Το API αντιπροσωπεύει τις εταιρίες
παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση Παραγωγών Χαλυβδοσωλήνων (ESTA). Η ESTA είναι ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Χαλυβουργών
Σωληνουργών που έχει συσταθεί προκείμενου να παρακολουθεί την αγορά, να εκδίδει στατιστικά στοιχεία παραγωγής, ανά
χώρα να παρακολουθεί να ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με τα μεγάλα στρατηγικά ζητήματα που επηρεάζουν τη βιομηχανία,
εστιάζοντας ιδιαίτερα στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα. 

στον Οργανισμό Ελέγχου Συγκολλήσεων (The Welding Institute). Το TWI προσφέρει υπηρεσίες σχετικά με την τεχνο-
λογία της συγκόλλησης σωλήνων και την επίλυση των πιθανών προβλημάτων που αφορούν σε όλα τα στάδια παραγωγής. Ο
Οργανισμός παρέχει υψηλής ποιότητας καθοδήγηση των μελών του και βοήθεια σε εξειδικευμένα θέματα και έργα καθώς και
την επικύρωση των τεχνικών που εφαρμόζονται στο εργασιακό περιβάλλον.

στo European Pipeline Research Group (EPRG). Το EPRG αποτελεί πιστοποιημένο οργανισμό Ευρωπαίων κατασκευαστών
και εταιριών σωλήνων φυσικού αερίου. Η ερευνητική ομάδα απασχολείται σε θέματα τεχνικής ακεραιότητας των αγωγών φυ-
σικού αερίου, την κατασκευή των αγωγών, τη λειτουργία καθώς και τη συντήρησή τους. 

στη National Association of Pipe Coating Applicators (NAPCA). Η NAPCA αντιπροσωπεύει τους κατασκευαστές επικά-
λυψης / επίχρισης αγωγών, τους διανομείς των αγωγών, τις εταιρίες που συμμετέχουν στην κατασκευή και την πώληση των
υλικών αυτών και τους προμηθευτές τους. Στις θεμελιώδεις αξίες του οργανισμού περιλαμβάνονται τα ηθικά πρότυπα επιχει-
ρηματικής ανάπτυξης και η προστασία της ανθρώπινης ζωής.
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11.7 Βραβεύσεις, αξιολογήσεις, διακρίσεις
Βραβεία «Made in Greece 2015» 
Στη Σωληνουργεία Κορίνθου απονεμήθηκε το βραβείο «Εξαγωγικής Αριστείας» από την
Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ στο πλαίσιο των βραβείων «Made in Greece». Ο θεσμός
των βραβείων «Made in Greece» διοργανώθηκε για δεύτερη φορά από την Ελληνική Ακα-
δημία Μάρκετινγκ και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ).

Η βράβευση της Σωληνουργεία Κορίνθου στην κατηγορία Εξαγωγικής Αριστείας, όπου
συμμετείχε η Εταιρία, έγινε σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης: 

- Ύψος και διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη και αναλογικά με τον
εγχώριο κύκλο εργασιών. 

- Χρονική διάρκεια εξαγωγικής προσπάθειας. 
- Στάδιο διεθνοποίησης και στρατηγικές διείσδυσης σε αγορές της αλλοδαπής.
- Μελλοντικός εξαγωγικός σχεδιασμός.
- Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός

ελληνικής προστιθέμενης αξίας.

Με το βραβείο «Εξαγωγικής Αριστείας» επιβραβεύεται η μακροχρόνια προσπάθεια της Σωληνουργεία Κορίνθου στις
εξαγωγές σωλήνων χάλυβα για αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου καθώς και η επίτευξη επί σειρά ετών
ποσοστού εξαγωγών μεταξύ 93-95%. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι οι σωλήνες χάλυβα που έχει προμηθεύσει η Εταιρία μόλις
τα τελευταία 15 χρόνια καλύπτουν περίπου το μισό της περιμέτρου της γης. Ο εξαγωγικός προσανατολισμός της
Σωληνουργεία Κορίνθου συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης, κυρίως της τοπικής κοινωνίας και την υποστήριξη
της ελληνικής οικονομίας. Τα βασικά χαρακτηριστικά της επιτυχημένης εξαγωγικής πορείας της Σωληνουργεία Κορίνθου
είναι η συνολικά υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και η εμπιστοσύνη των πελατών, την οποία έχει κερδίσει με
συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια.

ICAP True Leaders
Η Σωληνουργεία Κορίνθου βραβεύθηκε από την ICAP ως μια από τις 54
Εταιρίες και Ομίλους True Leaders για το έτος 2014. Η διοργάνωση έλαβε
μέρος τον Οκτώβριο του 2015 όπου βραβεύθηκαν οι εταιρίες και όμιλοι
που πληρούν ταυτόχρονα συγκεκριμένα αντικειμενικά και μετρήσιμα
κριτήρια, σημειώνοντας υψηλές αποδόσεις και πρόοδο με βάση τα
στοιχεία που δημοσιεύθηκαν για το 2014. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν την
κερδοφορία της εταιρίας, την αύξησης προσωπικού και υψηλό δείκτη
ICAP Credit Score και τζίρου.

Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Σωληνουργεία Κορίνθου καθώς στη συγκεκριμένη διοργάνωση
βραβεύθηκαν μόνο όσες εταιρίες κάλυψαν ταυτόχρονα πολλαπλά και δύσκολα κριτήρια, κόντρα στην αβεβαιότητα και εν
μέσω αρνητικών για την οικονομία της χώρας μας, συγκυριών.
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11.8 Η επίδοση έναντι των στόχων του έτους 2015
Σε ετήσια βάση τίθενται στόχοι ανά άξονα Εταιρικής Υπευθυνότητας και καταγράφεται η βελτίωση που επιτυγχάνεται. 
Ειδικότερα η επίδοση της Εταιρίας έναντι των στόχων για το έτος 2015 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

                          Στόχοι ανά άξονα Εταιρικής Υπευθυνότητας                 Επίδοση 2015      Παρατηρήσεις-σχόλια
Αγορά

Πιστοποίηση του νέου τομέα δοκιμών διάβρωσης μετάλ-
λων σε όξινα περιβάλλοντα του εργαστηρίου ποιοτικού
ελέγχου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σύμφωνα
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025.

Πιστοποίηση της νέας μονάδας ευθείας ραφής LSAW-
JCOE, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Ανθρώπινο δυναμικό

Ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος υποδοχής νέων
εργαζομένων (induction program). 

Εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Διατήρηση δείκτη εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και
ασφάλειας (≥ 4,5 ώρες/εργαζόμενο).

Διενέργεια μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
στη νέα γραμμή παραγωγής ευθείας ραφής LSAW. Δια-
μόρφωση αντίστοιχων οδηγιών ασφαλούς εργασίας.

Αναθεώρηση οδηγιών ασφαλούς εργασίας σε γραμμή πα-
ραγωγής HFIW και μονάδες επένδυσης Coating / Lining,
με την ενσωμάτωση ειδικού φωτογραφικού παραρτήμα-
τος ανάδειξης καλών πρακτικών και ανασφαλών συνθη-
κών εργασίας.

Περιβάλλον

Αύξηση κατά 5% δείκτη εκπαίδευσης σε θέματα περιβάλ-
λοντος (≥ 1,1 ώρες/εργαζόμενο).

Εφαρμογή και διατήρηση προγράμματος ευταξίας και κα-
θαριότητας 5S (≥ 70%).

Είναι σε εξέλιξη, αλλά η ολοκλήρωση αναμένεται το 2017. Είμαστε σε δια-
βούλευση με τον Εθνικό Φορέα (ΕΣΥΔ) προκειμένου να καθοριστούν οι απαι-
τήσεις διαπίστευσης καθότι δεν υπάρχει αντίστοιχη εφαρμογή των εν λόγω
προτύπων στον ελληνικό χώρο. Ενότητα 13. Πιστοποιητικά ποιότητας.

Οι απαραίτητες πιστοποιήσεις της νέας μονάδας (ΑPI 5L, ΙSΟ 3834-2, DNV CE)
έχουν ολοκληρωθεί. Ενότητα 7.3 Διαχείριση της ποιότητας § Σημάνσεις προ-
ϊόντων και υπεύθυνη πληροφόρηση.

Το πρόγραμμα υλοποιείται κανονικά.

Ενότητα 9.1 το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου § Αξιολό-
γηση εργαζομένων.

Οι δράσεις για την υγεία και την ασφάλεια § Έμφαση στην εκπαίδευση
Ο μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας ανά ερ-
γαζόμενο για το 2015 ήταν 4,84 ώρες. 

Εξειδικευμένες παρεμβάσεις
Ο στόχος υλοποιήθηκε εν μέρει. Έγινε η Μελέτη Επικινδυνότητας, η διαμόρ-
φωση των οδηγιών ασφαλούς εργασίας είναι σε εξέλιξη.

Εξειδικευμένες παρεμβάσεις
Ο στόχος δεν υλοποιήθηκε καθώς δόθηκε προτεραιότητα σε άλλες δράσεις. 

Ο νέος δείκτης εκπαίδευσης σε θέματα περιβάλλοντος διαμορφώθηκε στις
1,13 ώρες / εργαζόμενο. Αύξηση κατά 8,65% σε σχέση με το 2014. Ενότητα
8.2 Δράσεις για βελτίωση § Εκπαίδευση εργαζομένων.

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής του 5S ήταν 71,8%.
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11.9 Οι στόχοι της Σωληνουργεία Κορίνθου για το 2016

Στόχοι ανά άξονα Εταιρικής Υπευθυνότητας

Αγορά

• Αναβάθμιση μονάδας επένδυσης TCP 40 από 40’’ εξωτερική επένδυση σε 48’’.
• Εγκατάσταση μηχανής εφελκυσμού στο εργαστήριο Ποιοτικού ελέγχου για την εκτέλεση δοκιμών σε υψη-

λές θερμοκρασίες.

Ανθρώπινο Δυναμικό

• Σύνδεση αποτελεσμάτων αξιολόγησης με τον ετήσιο εκπαιδευτικό προγραμματισμό.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

• Δείκτης εκπαίδευσης υγείας και ασφάλειας : ≥ 4,5 ώρες/εργαζόμενο.
• Εφαρμογή επιπλέον διαδικασίας lock out – tag out για την ασφάλιση των μηχανών κατά τη συντήρηση με

στόχο την πρόληψη των ατυχημάτων.

Περιβάλλον

• Εφαρμογή προγράμματος 5S : > 70% στο σύνολο της εγκατάστασης.
• Δείκτης εκπαίδευσης σε θέματα περιβάλλοντος : ≥ 1,2ώρες/εργαζόμενο.

Εταιρική Διακυβέρνηση

• Σχεδιασμός και θέση σε εφαρμογή προγράμματος κανονιστικής συμπεριφοράς (Ethics and compliance
program).

• Επικαιροποίηση Οράματος, Αποστολής, Αξιών της Εταιρίας.

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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12. Στοιχεία επίδοσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Παρακάτω παρουσιάζονται βασικοί παράμετροι της Σωληνουργεία Κορίνθου, αναφορικά με την οικονομική, περιβαλλον-
τική και κοινωνική της επίδοση κατά την τελευταία τριετία:

Οικονομική ανάπτυξη                                                                                                                          2013          2014           2015
Καθαρές πωλήσεις (σε χιλ. ευρώ)                                                                                                                                                         157.309           161.310            257.170
Καθαρά κέρδη (σε χιλ. ευρώ) – προ φόρων                                                                                                                                         -3.079              -5.771                 5.468
Καθαρά κέρδη (σε χιλ. ευρώ) – μετά από φόρους                                                                                                                              -5.611              -5.933                 3.213
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (σε χιλ. ευρώ)                                                                                                                               133.475           172.210            200.675
Συνολική κεφαλαιοποίηση (σε. χιλ. ευρώ)                                                                                                                                                         

      Ίδια Κεφάλαια                                                                                                                                                                                     148.151           137.584            145.043
      Δανεισμός                                                                                                                                                                                               53.999           109.108            135.612

Λειτουργικό κόστος  (σε χιλ. ευρώ)                                                                                                                                                      165.237           170.934            245.411
Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου (σε χιλ. ευρώ)                                                                                                                          103.570                   13,4            111.023
Συνολικές πληρωμές προς κυβερνητικούς φορείς (καταβληθέντες φόροι) (σε χιλ. ευρώ)                                                      2.497                    642                     326
Καθαρό κέρδος ανά μετοχή (σε ευρώ)                                                                                                                                                 -0,0452            -0,0478               0,0259

Ανθρώπινο δυναμικό                                                                                                                           2013          2014           2015
Αριθμός εργαζομένων                                                                                                                                                                                       393                    406                     429
Αριθμός ανθρωποωρών (συμμετοχές επί ώρες) εκπαίδευσης                                                                                                         3.721                2.661                 3.559
Ποσό που δαπανήθηκε για την εκπαίδευση (σε ευρώ)                                                                                                                     41.144              27.411               57.638
Αριθμός τραυματισμών (δεν προκάλεσαν απουσία -minor accidents)                                                                                                 13                      15                       16
Αριθμός τραυματισμών (που οδήγησαν σε απουσία)                                                                                                                                   6                         3                          3
Παρ’ ολίγον ατυχήματα (near misses)                                                                                                                                                            30                      39                       34
Απουσίες - Χαμένες ημέρες λόγω τραυματισμών (οι άδειες εγκυμοσύνης δεν περιλαμβάνονται) (*)                                      414                    257                     242
Δείκτης τραυματισμών (Ατυχήματα με απώλεια χρόνου εργασίας x 106/ Σύνολο δεδουλευμένων εργατοωρών)             6,83                   2,76                    2,08
Δείκτης απολεσθεισών ημερών των εργαζομένων                                                                                                                                  471                    236                     168
Αριθμός θανατηφόρων συμβάντων                                                                                                                                                                   0                         0                          0
Αριθμός επαγγελματικών ασθενειών                                                                                                                                                                0                         0                          0

Αγορά                                                                                                                                                           2013          2014           2015
Πληρωμές προς προμηθευτές (σε χιλ. ευρώ)                                                                                                                                    150.331           196.100            270.540
Αριθμός παραπόνων                                                                                                                                                                                               0                         0                          0

Περιβάλλον                                                                                                                                                2013          2014           2015
Συνολική κατανάλωση θερμικής ενέργειας (ΜWh)                                                                                                                              4.840                7.062               11.588
Συνολική κατανάλωση θερμικής ενέργειας (GJ)                                                                                                                                 17.425              25.423               41.609
Ειδική κατανάλωση θερμικής ενέργειας (ΜWh/τόνους προϊόντος)                                                                                                0,033                0,033                 0,047
Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (MWh)                                                                                                                       21.431              27.731               34.506
Ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (MWh/ τόνους προϊόντος)                                                                                           0,146                0,131                    0,14
Άμεσες εκπομπές CO2 (τόνοι)                                                                                                                                                                      1.140                1.660                 2.773
Έμμεσες εκπομπές CO2 (τόνοι)                                                                                                                                                                 17.573              22.739               22.429
Συνολικές εκπομπές CO2 (τόνοι)                                                                                                                                                              18.713              24.339               25.201

Κοινωνία                                                                                                                                                      2013          2014           2015
Εργαζόμενοι από την τοπική κοινωνία (%)                                                                                                                                               86,5                   89,9                 88,57
Εξέλιξη εθελοντικής αιμοδοσίας (φιάλες)                                                                                                                                                     63                      87                       67
Συνολικό ύψος χορηγικού προγράμματος (σε ευρώ)                                                                                                                        79.972              36.190               60.438
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13. Πιστοποιητικά ποιότητας

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

API 5L / Παραγωγή αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου

API 5CT / Παραγωγή σωλήνων για εφαρμογές Casing
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EN 10219-1 (CE Factory production control)

Διαπίστευση σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Διαπίστευση εργαστηρίου ποιότητας

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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13. Πιστοποιητικά ποιότητας

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Τα σήματα διαχείρισης ποιότητας 

ISO 9001

API Q1
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Συστήματα πιστοποίησης ποιότητας διαδικασιών και ελέγχων συγκολλήσεων

DIN EN ISO 3834/2 AD2000-MERKBLATT UDT Poland

ZETOM Poland

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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14.  Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία ανάπτυξης του Απολογισμού

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Ο Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 της Σωληνουργεία Κορίνθου περιγράφει τον
τρόπο, με τον οποίο η Εταιρία ανταποκρίνεται συνολικά,  στις σύγχρονες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινω-
νικές προκλήσεις. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, παρουσιάζεται σε ενιαία έκδοση συμπεριλαμβάνοντας οικονομικά
και μη οικονομικά στοιχεία.

Πεδίο και όριο
Η έκδοση του Απολογισμού της Σωληνουργεία Κορίνθου, πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και καλύπτει το σύνολο των
δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Δεδομένου ότι η κύρια παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας λειτουργεί στην Ελλάδα
και, επομένως, τα πλέον σημαντικά θέματα – όπως προέκυψαν μετά την ανάλυση ουσιαστικότητας – αφορούν στις εγκα-
ταστάσεις της Εταιρίας στην Ελλάδα, στις ενότητες που απαρτίζουν τους άξονες δράσεις για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη δεν πε-
ριλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν σε θυγατρικές εταιρίες, ενδεχόμενες κοινοπραξίες, συνεργάτες, προμηθευτές ή
άλλους τρίτους. Στις υπόλοιπες ενότητες αναφέρονται κάποια στοιχεία που αφορούν στον Όμιλο Σωληνουργεία Κορίνθου,
προκειμένου να αποκομίσει ο αναγνώστης ευρύτερη εικόνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου. 

• Οι όροι «Εταιρία», «Σωληνουργεία Κορίνθου» αναφέρονται στην Ανώνυμη Εταιρία Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.
• Ο όρος «Όμιλος» αναφέρεται στη Σωληνουργεία Κορίνθου και τις θυγατρικές της στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Ο Απολογισμός 2015 (περίοδος 1/1/2015 – 31/12/2015) περιλαμβάνει την όγδοη συνεχή έκδοση Απολογισμού Εταιρικής
Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σωληνουργεία Κορίνθου. Όλοι οι προηγούμενοι Ετήσιοι Απολογισμοί (Οικο-
νομικοί και Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρίας) διατίθενται στην ιστοσελίδα http://www.cpw.gr.

Περιορισμοί και σημαντικές αλλαγές
Ο Απολογισμός 2015 της Σωληνουργεία Κορίνθου καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, που αφορούν στην οικονομική,
περιβαλλοντική και κοινωνική επίδραση της Εταιρίας, χωρίς να υφίσταται κάποιος συγκεκριμένος περιορισμός ως προς
το πεδίο ή το όριο του Απολογισμού. Επίσης δεν έχουν πραγματοποιηθεί εξαγορές, πωλήσεις, κοινοπραξίες και άλλες δρα-
στηριότητες, οι οποίες να επηρεάζουν τη δυνατότητα σύγκρισης των δεδομένων από έτος σε έτος.

Στο πλαίσιο του παρόντος ενοποιημένου Απολογισμού δεν έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στο πεδίο, στο όριο, ή στις
μεθόδους εκτίμησης που εφαρμόζονται παρά μόνο σε ορισμένα σημεία όπου παρατίθενται επιπλέον στοιχεία, που αφο-
ρούν στον Όμιλο της Σωληνουργεία Κορίνθου. Όπου πραγματοποιούνται αναθεωρήσεις, περιλαμβάνεται ειδική μνεία στις
επιμέρους ενότητες, πίνακες ή διαγράμματα και διευκρινίζονται οι λόγοι για την αναθεώρηση, στα αντίστοιχα σημεία. Επι-
πρόσθετα, δεν υφίστανται σημαντικές αλλαγές αναφορικά με το μέγεθος, τη δομή ή την ιδιοκτησία της Εταιρίας, που να
επηρεάζουν το περιεχόμενου του Απολογισμού για το έτος 2015. 

Ομάδα έργου
Για τη σύνταξη του παρόντος Απολογισμού έχει συσταθεί ειδική ομάδα στελεχών από όλες τις εμπλεκόμενες διευθύνσεις
και τμήματα, η ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Βασικό έργο της ομάδας αποτελεί η συγκέντρωση των απαιτούμενων
πληροφοριών που αφορούν στους τομείς της Εταιρικής Υπευθυνότητας της Σωληνουργεία Κορίνθου. 
Συντονίστρια της ομάδας: Σοφία Μυλοθρίδου.

Συνεργάτες από τις επιμέρους διευθύνσεις και τμήματα: Θεοφάνης Αλεξόπουλος, Νίκος Βουδούρης, Βασίλης Γαλάνης, Γιάν-
νης Γκουρούσης, Κίμων Δανιηλίδης, Σοφία Ζαϊρη,  Θανάσης Κοτζάκαρης, Δήμητρα Λυμπέρη,  Ξενοφώντας Μαμάκος, Ηλίας
Μητρόπουλος, Ειρήνη Μπέλλου, Γιάννης Παπαδημητρίου, Νίκος Σαρσέντης, Θανάσης Ταζεδάκης, Γιώργος Τσιρώνης και
Αλέξανδρος Φαφούτης. 

Μεθοδολογία
Ο Απολογισμός της Σωληνουργεία Κορίνθου για το 2015, έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τους
Απολογισμούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης / Αειφορίας του διεθνούς Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI – έκδοση
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G4). Κατά την ανάπτυξη του παρόντα Απολογισμού εφαρμόστηκαν οι Αρχές για τον καθορισμό του περιεχομένου του. Οι
Αρχές αυτές είναι:  

• Αρχή της «Ουσιαστικότητας και καθορισμού των σημαντικών ζητημάτων».
• Αρχή της «Ανταπόκρισης στις ανάγκες των συμμετόχων».
• Αρχή του «Συνολικού πλαισίου επίδοσης του οργανισμού στην ΕΚΕ».
• Αρχή της «Πληρότητας των στοιχείων που παρουσιάζονται και καθορισμού των ορίων του Απολογισμού».

Ειδικότερα για τον ορθό καθορισμό του περιεχομένου του Απολογισμού, πραγματοποιήθηκε, από την oμάδα Εταιρικής Υπευ-
θυνότητας της Εταιρίας, αξιολόγηση των σημαντικών θεμάτων (materiality analysis) με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του
πλαισίου GRI-G4. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας παρουσιάζονται στο κεφάλαιο «Η στρατηγική προσέγγιση της ΕΚΕ». 

Η δημιουργία του Απολογισμού 2015 της Σωληνουργεία Κορίνθου πραγματοποιήθηκε με
την υποστήριξη και την επιστημονική καθοδήγηση (συγκέντρωση στοιχείων, αξιολόγηση
και συγγραφή) της Εταιρίας Grant Thornton (www.grant-thornton.gr ).

Εξωτερική επαλήθευση
Αναγνωρίζουμε την προστιθέμενη αξία της εξωτερικής επαλήθευσης ενός Απολογισμού, καθώς μέσω αυτής αυξάνεται η
ποιότητα και η αξιοπιστία της λογοδοσίας της Εταιρίας προς τους συμμετόχους της. Για το λόγο αυτό, η Σωληνουργεία Κο-
ρίνθου, πλέον της εξωτερικής επαλήθευσης των οικονομικών στοιχείων από ορκωτούς ελεγκτές, προέβη για τέταρτη συ-
νεχόμενη χρονιά, σε εξωτερική επαλήθευση από εξωτερικό ανεξάρτητο φορέα, των σχετικών δεικτών που περιλαμβάνονται
στις ενότητες του Απολογισμού «Η υγεία και η ασφάλεια στις δραστηριότητες της Σωληνουργεία Κορίνθου» και «Ευθύνη
για το περιβάλλον». Σημειώνεται πως η επιλογή των συγκεκριμένων ενοτήτων πραγματοποιήθηκε βάσει των αποτελεσμά-
των αξιολόγησης σημαντικών θεμάτων της Εταιρίας. Τα συμπεράσματα και τα σχόλια που προκύπτουν από τη διαδικασία
της εξωτερικής επαλήθευσης, αξιοποιούνται από την Εταιρία για τη βελτίωση της ποιότητας των Απολογισμών που εκδίδει.
Στην τελευταία ενότητα του Απολογισμού παρατίθενται τόσο το επίπεδο εφαρμογής των δεικτών GRI-G4 όσο και η επι-
στολή του ανεξαρτήτως φορέα που πραγματοποίησε την επαλήθευση. 

Πηγές πληροφόρησης
Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται, έχουν συλλεχθεί βάσει διαδικασιών καταγραφής, που εφαρμόζει
η Εταιρία, αλλά και από τις βάσεις δεδομένων, που τηρούνται στο πλαίσιο εφαρμογής των σχετικών συστημάτων δια-
χείρισης. Η μεθοδολογία συλλογής και παρουσίασής τους βασίζεται στα πρωτόκολλα δεικτών του GRI-G4 (GRI Indicator
Protocols). Σε σημεία όπου παρατίθενται δεδομένα, τα οποία έχουν προκύψει μετά από επεξεργασία ή βασίζονται σε
παραδοχές, αναφέρεται ο τρόπος ή η μέθοδος υπολογισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του Global Reporting Initiative
(GRI – έκδοση G4).

Ενημερώσεις ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Σωληνουργεία Κορίνθου, είναι διαθέσιμες είτε μέσω της ομάδας
Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρίας, είτε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.cpw.gr.

Στοιχεία επικοινωνίας
Καλωσορίζουμε οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, διευκρίνιση ή πρόταση για βελτίωση, καθώς η γνώμη σας έχει μεγάλη
αξία για εμάς. Παρακαλούμε αποστείλατε τυχόν παρατηρήσεις, σχόλια ή την συνημμένη φόρμα επικοινωνίας στην ακό-
λουθη διεύθυνση συμβάλλοντας ενεργά στη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη μας.

Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου                                                          Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.  
Σοφία Ζαΐρη                                                                                                  Σοφία Μυλοθρίδου
Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων                                                           Υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33, 15125 Μαρούσι,                                 Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33, 15125 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6787680                                                                                       Τηλ.: 210 6787534, 6974 402082
E-mail: info@cpw.vionet.gr                                                                      E-mail: info@cpw.vionet.gr
www.cpw.gr                                                                                                  www.cpw.gr
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Η Εταιρική Υπευθυνότητα προσδίδει σημαν-
τική αξία στη Σωληνουργεία Κορίνθου, ιδιαί-
τερα όταν συνάδει με τις επιταγές των
σχετικών πρωτοβουλιών και προτύπων.

Ειδικότερα στη Σωληνουργεία Κορίνθου: 

Αρχές που υιοθετούνται:
• Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ

(Global Compact) – 10 αρχές
• Κατευθυντήριες Οδηγίες για Πο-

λυεθνικές Επιχειρήσεις και Οργα-
νισμούς του ΟΟΣΑ

Συστήματα διαχείρισης
που εφαρμόζονται:

• Διαχείρισης της Ποιότητας API Q1
και ISO 9001

• Περιβάλλοντος ISO 14001
• Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001

Διαδικασίες που αναπτύσσονται
σύμφωνα με:
• Τις κατευθυντήριες οδηγίες του

ISO 26000 για την Κοινωνική
Υπευθυνότητα

Πιστοποιήσεις/ διαπιστεύσεις  προϊόντων,
εργαστηρίων, ποιότητας διαδικασιών και
ελέγχων συγκολλήσεων:
• API 5L / Παραγωγή αγωγών πετρελαίου και

φυσικού αερίου
• API 5CT / Παραγωγή σωλήνων για 

εφαρμογές Casing
• Διαπίστευση εργαστηρίου Ποιότητας
• Συστήματα πιστοποίησης ποιότητας

διαδικασιών και ελέγχων
συγκολλήσεων Ανάπτυξη ετήσιων

απολογισμών με βάση:
• Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
• GRI-G4 πλαίσιο οδηγιών ΕΚΕ
• ΑΑ 1000

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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15.1  Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ  
Η Σωληνουργεία Κορίνθου σέβεται τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) και μέσω του ετήσιου Απολογι-
σμού της επικοινωνεί τις δράσεις της ανά άξονα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Αναλυτικότερα, οι πολιτικές που εφαρμόζει και οι
δράσεις που αναλαμβάνει η Εταιρία για την τήρηση των Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα. Επιπλέον, παρουσιάζεται η αντιστοίχιση μεταξύ των δεικτών GRI-G4 και των σχετικών αρχών του Global Compact:

   10 Αρχές του Global Compact                 Πολιτικές                                                          Συστήματα και διαδικασίες                    Δείκτες GRI-G4

Ανθρώπινα Δικαιώματα

1η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
υποστηρίζουν και να σέβονται την
προστασία των διεθνώς διακηρυγμέ-
νων ανθρωπίνων δικαιωμάτων

2η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δρα-
στηριότητες δεν εμπλέκονται σε παρα-
βιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Συνθήκες εργασίας

3η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
προασπίζουν το δικαίωμα του συνεται-
ρίζεσθαι και την αποτελεσματική ανα-
γνώριση του δικαιώματος της
συλλογικής διαπραγμάτευσης

4η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορ-
φής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής
εργασίας

5η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
προασπίζουν την ουσιαστική κατάρ-
γηση της παιδικής εργασίας

6η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
προασπίζουν την εξάλειψη των διακρί-
σεων σε σχέση με τις προσλήψεις και
την απασχόληση

G4-EC5, G4-11, G4-LA5 έως G4-LA8,
G4-LA12, G4-LA13

G4-HR1 έως G4-HR12

G4-11, G4-LA4, G4-HR1, G4-HR2, G4-
HR4, G4-HR10
G4-HR1, G4-HR2, G4-HR6, G4-HR10

G4-EC6, G4-LA1, G4-LA12, G4-LA13,
G4-LA15, G4-HR1, G4-HR2, G4-HR3,
G4-HR10

Η Εταιρία φροντίζει για τη διασφάλιση
της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων στο σύνολο των δραστηριοτή-
των της. Ειδικότερα η Εταιρία έχει
αναπτύξει:
• Eιδική διαδικασία για το Σεβασμό

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο
χώρο εργασίας. 

• Διαδικασίες με αναφορές στο σεβα-
σμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
στον «Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας».

Η Εταιρία φροντίζει για τη διασφάλιση
και την τήρηση των αναγνωρισμένων
εργασιακών δικαιωμάτων στο σύνολο
των δραστηριοτήτων της. 

Εφαρμόζει διαδικασίες όπως ορίζονται
στον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουρ-
γίας». Ειδικότερα, μέσω των διαδικα-
σιών που εφαρμόζει διασφαλίζεται ότι
όλοι οι εργαζόμενοι είναι άνω των 18
ετών.

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο σεβασμός προς τα διεθνώς συμφω-
νηθέντα ανθρώπινα δικαιώματα είναι
αδιαμφισβήτητη αρχή για την Εταιρία. 

Ειδική αναφορά για το σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον πρό-
σφατα αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντο-
λογίας της Εταιρίας.

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η Εταιρία εφαρμόζει πολιτική «ανοι-
χτών θυρών» προκειμένου να υπάρχει
άμεση επαφή μεταξύ όλων των επιπέ-
δων της ιεραρχίας.

Εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών
και αποφυγής κάθε είδους διακρίσεων.

Ειδικές ενότητες οι οποίες αποτυπώ-
νουν την πολιτική σχετικά  τις εργασια-
κές πρακτικές που υιοθετούνται από
την Εταιρία, περιλαμβάνονται στον
αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας
που αναπτύχθηκε κατά το 2014.

www.cpw.gr

http://www.cpw.gr/
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   10 Αρχές του Global Compact                 Πολιτικές                                                          Συστήματα και διαδικασίες                    Δείκτες GRI-G4
Περιβάλλον

7η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν
να ακολουθούν προληπτική προσέγ-
γιση ως προς τις περιβαλλοντικές
προκλήσεις

8η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν
να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για
την ενίσχυση της περιβαλλοντικής
υπευθυνότητας

9η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν
να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και
διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλι-
κές προς το περιβάλλον

Καταπολέμηση της Διαφθοράς

10η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν
να αντιτίθενται σε κάθε μορφής δια-
φθορά, συμπεριλαμβανομένων του
εκβιασμού και της δωροδοκίας.

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Εταιρία αντιτίθεται σε κάθε μορφή
διαφθοράς και  λειτουργεί με ηθικό
και υπεύθυνο τρόπο. 

Ειδικές ενότητες οι οποίες αποτυπώ-
νουν την πολιτική κατά της διαφθο-
ράς που υιοθετείται από την Εταιρία
περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο
Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρίας.

Η Εταιρία εφαρμόζει Σύστημα Περι-
βαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποι-
ημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του διεθνούς προτύπου ISO 14001. Η
Σωληνουργεία Κορίνθου καταβάλλει
προσπάθειες για τη μείωση του περι-
βαλλοντικού αποτυπώματος των εγ-
καταστάσεών της. Η Εταιρία υιοθετεί
την αρχή της πρόληψης κατά τη δια-
χείριση των περιβαλλοντικών της θε-
μάτων.

Η Εταιρία φροντίζει για την ανάπτυξη
διαφανών διαδικασιών με στόχο την
καταπολέμηση κάθε μορφής διαφθο-
ράς στο σύνολο των δραστηριοτήτων
της. 

Εφαρμόζει διαδικασίες όπως ορίζον-
ται στον «Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας». Επιπρόσθετα εφαρμόζει
ειδική διαδικασία για την Πρόληψη
και καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Εφαρμόζει πολλαπλούς ελέγχους οι
οποίοι πραγματοποιούνται από:
•     τον Εσωτερικό Έλεγχο
•     ανεξάρτητη ομάδα ελεγκτών».

G4-EC2, G4-EN19,G4-EN27, G4-EN31
G4-EN1 έως G4-EN34, G4-PR3, G4-PR4

G4-EN2, G4-EN6, G4-EN7, G4-EN10,
G4-EN19, G4-EN27, G4-EN28, G4-EN31

G4-SO3 έως G4-SO5, G4-SO6

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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15.2  Πίνακας συμμόρφωσης με τον 
           Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας

 ΠΥΛΩΝΑΣ         ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                                                    ΑΝΑΦΟΡΑ 

                                1.     Στρατηγική Ανάλυση & Δράση                      11.1 Άξονες και Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
                                                                                                                         11.2 Η στρατηγική ενσωμάτωση της ΕΚΕ
                                                                                                                         11.5 Η συμμετοχή της Σωληνουργεία Κορίνθου σε δίκτυα και οργανισμούς (G4-15)
                                                                                                                         10. Εταιρική Διακυβέρνηση / 10.4 Σύστημα διαχείρισης κινδύνων

                                2.     Ουσιαστικότητα                                                  11. Η στρατηγική προσέγγιση της ΕΚΕ / 11.3 Η δέσμευση και ο διάλογος με τους συμμετόχους /
11.4 Η αξιολόγηση των σημαντικότερων θεμάτων (G4-19 και G4-20)

                                                                                                                         14. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό (G4-21)

                                3.     Στοχοθέτηση                                                       11. Η στρατηγική προσέγγιση της ΕΚΕ  / 11.9 Οι στόχοι της Σωληνουργεία Κορίνθου για το 2016

                                4.     Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας                     Η Σωληνουργεία Κορίνθου με μια ματιά 
                                        (value chain)                                                       2. Ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου 
                                                                                                                         7.7 Εκτέλεση μεγάλων έργων (G4-8)
                                                                                                                         7.5 Διαχείριση προμηθευτικής αλυσίδας (G4-12) 
                                                                                                                         14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία ανάπτυξης του Απολογισμού (G4-21)

                                5.     Υπευθυνότητα                                                    11. Η στρατηγική προσέγγιση της ΕΚΕ / 11.2 Η στρατηγική ενσωμάτωση της ΕΚΕ

                                   6.      Κανόνες & Διαδικασίες                                           4. Η φιλοσοφία επιδίωξης της αριστείας § Όραμα, αποστολή, αρχές / 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της
Σωληνουργεία Κορίνθου § Ο Κώδικας Δεοντολογίας (G4-56)

                                7.     Καταγραφή & Παρακολούθηση                    14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία ανάπτυξης του Απολογισμού (G4-33)
                                        (monitoring)                                                       15. Πίνακες κάλυψης δεικτών διεθνών προτύπων § Πίνακας κάλυψης δεικτών GRI-G4 και αντιστοί-

χισής τους με το πρότυπο ISO 26000 (Έκθεση εξωτερικής επαλήθευσης στοιχείων και δήλωση για
τον έλεγχο επιπέδου εφαρμογής) / 16. Έκθεση και δήλωση εξωτερικής επαλήθευσης

                                8.     Πολιτικές Αμοιβών & Κίνητρα για τη           10. Εταιρική Διακυβέρνηση / 10.2 Διοικητικό Συμβούλιο
                                        Βιώσιμη Ανάπτυξη                                            11. Η στρατηγική προσέγγιση της ΕΚΕ / 11.2 Η στρατηγική ενσωμάτωση της ΕΚΕ

                                9.     Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα                    11. Η στρατηγική προσέγγιση της ΕΚΕ / 11.3 Η δέσμευση και ο διάλογος με τους συμμετόχους 
                                        Μέρη                                                                     (G4-24 έως και G4-27)

                                   10.   Προϊοντική Υπευθυνότητα &                              8. Ευθύνη για το περιβάλλον / 8.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες επίδοσης - Κατανάλωση ενέργειας (G4-EN5)
                                        Καινοτομία                                                           7. Παγκόσμια παρουσία / 7.6 Έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην παραγωγή σωλήνων /

8. Ευθύνη για το περιβάλλον / 8.3 Περιβαλλοντικές πρακτικές (G4-EN27)

                                11.   Χρήση Φυσικών Πόρων                                   7.5 Διαχείριση προμηθευτικής αλυσίδας § Προμηθευτές και χρήση πρώτων και βοηθητικών υλών
(G4-EN1)

                                                                                                                         8. Ευθύνη για το περιβάλλον / 8.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες επίδοσης – Κατανάλωση ενέργειας /
12. Στοιχεία επίδοσης ΕΚΕ (G4-EN3)

                                                                                                                         8. Ευθύνη για το περιβάλλον / 8.3 Περιβαλλοντικές πρακτικές / 8.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες επίδο-
σης § Κατανάλωση νερού (G4-EN8)

                                                                                                                         8. Ευθύνη για το περιβάλλον / 8.7 Διαχείριση αποβλήτων (G4-EN23)

                                12.   Διαχείριση Πόρων                                              8. Ευθύνη για το περιβάλλον / 8.3 Περιβαλλοντικές πρακτικές / 8.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες επίδο-
σης § Κατανάλωση νερού (G4-EN8)

                                                                                                                         8. Ευθύνη για το περιβάλλον / 8.7 Διαχείριση αποβλήτων (G4-EN23)

                                13.   Εκπομπές Αερίων & Κλιματική                      8. Ευθύνη για το περιβάλλον / 8.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες επίδοσης - Αέριοι ρύποι (G4-EN15 έως 

                                        Αλλαγή                                                                 G4-EN17 και G4-EN19)
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 ΠΥΛΩΝΑΣ         ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                                                    ΑΝΑΦΟΡΑ 

                                14.   Εργασιακά Δικαιώματα                                    9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου § Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
(G4-LA9)

                                                                                                                         9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου § Το ανθρώπινο δυναμικό με μία ματιά /
10. Εταιρική διακυβέρνηση / 10.1 Διοικητικό Συμβούλιο, § Διευθυντικά Στελέχη της Σωληνουρ-
γεία Κορίνθου (G4-LA12)

                                15.   Ίσες Ευκαιρίες                                                     9.2 Η υγεία και ασφάλεια στις δραστηριότητες της Σωληνουργεία Κορίνθου § Αποτελέσματα στον
τομέα της υγείας και της ασφάλειας (G4-LA6)

                                                                                                                         9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου § Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
(G4-LA9)

                                                                                                                         10. Εταιρική διακυβέρνηση / 10.1 Διοικητικό Συμβούλιο, § Διευθυντικά Στελέχη της Σωληνουρ-
γεία Κορίνθου (G4-LA12)

                                                                                                                         9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου § Πρόσθετες παροχές στους εργαζομέ-
νους § Ίσες ευκαιρίες και ανθρώπινα δικαιώματα στη Σωληνουργεία Κορίνθου (G4-LA13)

                                16.   Απασχόληση                                                        9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου § Το ανθρώπινο δυναμικό με μία ματιά
(G4-LA1)

                                                                                                                         9.1 Το ανθρώπινο δυναμικό της Σωληνουργεία Κορίνθου § Πρόσθετες παροχές στους εργαζομέ-
νους (G4-LA2)

                                                                                                                         9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου § Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
(G4-LA9)

                                17.   Ανθρώπινα Δικαιώματα στην                        9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου § Ίσες 
                                        Προμηθευτική Αλυσίδα                                   ευκαιρίες και ανθρώπινα δικαιώματα στη Σωληνουργεία Κορίνθου (G4-HR1)
                                                                                                                         Η Εταιρία επιλέγει τους συνεργάτες της με αυστηρά κριτήρια, παρόλα αυτά δεν περιλαμβάνει ειδι-

κούς όρους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στις συμφωνίες και συμβόλαια που συνάπτει. Ο
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προστατεύεται από την Ελληνική και διεθνή νομοθεσία
και κατ’ επέκταση οι συμφωνίες που η Εταιρία συνάπτει υπάγονται σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο.

                                18.   Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών                        6. Η οικονομική επίδοση του Ομίλου / 9.3 Η συμβολή της Σωληνουργεία Κορίνθου στην κοινωνία /
12. Στοιχεία επίδοσης ΕΚΕ (G4-EC1)

                                                                                                                         5. Το επιχειρηματικό μοντέλο, προτεραιότητες και προοπτικές / 7.6 Έρευνα και ανάπτυξη νέων τε-
χνολογιών στην παραγωγή σωλήνων / 9.3 Η συμβολή της Σωληνουργεία Κορίνθου στην κοινωνία
(G4-EC7)

                                19.   Συμμετοχή σε Πρωτοβουλίες &                    11.6 Η συμμετοχή της Σωληνουργεία Κορίνθου σε δίκτυα και οργανισμούς (G4-16)
                                        Πολιτική Επιρροή                                               5. Το επιχειρηματικό μοντέλο, προτεραιότητες και προοπτικές / 6. Η οικονομική επίδοση του Ομί-

λου / 9.3 Η συμβολή της Σωληνουργεία Κορίνθου στην κοινωνία / 11. Η στρατηγική προσέγγιση
της ΕΚΕ / 12. Στοιχεία επίδοσης ΕΚΕ (G4-EC8)

                                    20.   Πρόληψη & Καταπολέμηση της                           10. Εταιρική διακυβέρνηση § Σύστημα εσωτερικού ελέγχου § Σύστημα διαχείρισης κινδύνων 

                                              Διαφθοράς                                                                     § Διαχείριση θεμάτων διαφάνειας και διαφθοράς / 11.1 Άξονες και Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
και Βιώσιμης Ανάπτυξης (G4-SO3 και G4-SO5 και G4-SO8).
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15.3  Το πρότυπο για την Εταιρική Υπευθυνότητα ISO 26000 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχοντας ήδη αναπτύξει συστήματα ISO για τη διαχείριση των βασικών της θεμάτων: ποιότητα,
υγεία και ασφάλεια και περιβάλλον, έχει προχωρήσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης των κατευθυντήριων οδηγιών του νέου
προτύπου στις διαδικασίες της. Καθώς το νέο αυτό πρότυπο αποτελεί πλαίσιο οδηγιών και όχι πιστοποιήσιμο σύστημα
διαχείρισης, η προσπάθεια ενσωμάτωσης των αρχών του είναι μακρόχρονη και συνεχής.  Ειδικότερα, παραθέτουμε, ανά
άξονα του προτύπου, τις δράσεις και δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Εταιρία:

Εταιρική Διακυβέρνηση
Η Εταιρία φροντίζει για τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησής της προκειμένου να διασφαλί-
ζεται η διαφάνεια σε ολόκληρο  το εύρος των δραστηριοτήτων της. Για τη Σωληνουργεία Κορίνθου αποτελεί δέσμευση η
επιλογή των κατάλληλων αρχών και πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης και κατά συνέπεια η προάσπιση των συμφερόν-
των όλων των συμμετόχων της. Η ηθική και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, στη Σωληνουργεία Κορίνθου βασίζεται στην
αναγνώριση των ενδεχόμενων κινδύνων αλλά και των ευκαιριών που συνδέονται με κάθε στρατηγική απόφαση. Επιπρό-
σθετα η Εταιρία εφαρμόζει ειδική διαδικασία για την «Πρόληψη και καταπολέμηση της Διαφθοράς». Περισσότερα στοιχεία
παραθέτονται στο κεφάλαια «Εταιρική Διακυβέρνηση».

Συνεργασία με
τις τοπικές
κοινότητες
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Πρακτικές ηθικής λειτουργίας 
Μέσω των αποφάσεων που λαμβάνει τόσο σε στρατηγικό  όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, η Σωληνουργεία Κορίνθου, επι-
διώκει να προάγει την αντίληψη της επιχειρηματικής ηθικής και να διασφαλίζει τη διαφανή λειτουργία της. Οι πρακτικές
που ενσωματώνονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρίας βασίζονται στους κανόνες και τις αρχές της υπεύθυνης
επιχειρηματικής συμπεριφοράς καθότι αποτελούν το όχημα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Περισσότερα στοιχεία παραθέτονται
στα κεφάλαια «Εταιρική Διακυβέρνηση», «Η Στρατηγική προσέγγιση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» και «Παγκόσμια
παρουσία».

Θέματα πελατών
Η Σωληνουργεία Κορίνθου επενδύει στην έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής για την παραγωγή προϊόντων υψη-
λής ασφάλειας και ποιότητας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Επιλέγει προσεκτικά τους προμηθευτές
των πρώτων και βοηθητικών υλών προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων της. Λειτουργεί με υπευθυ-
νότητα και ηθική σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά. Περισσότερα στοιχεία παραθέτονται στο κεφάλαιο «Παγκόσμια
παρουσία».

Εργασιακές πρακτικές
Οι άνθρωποι της Σωληνουργεία Κορίνθου είναι η κινητήρια δύναμη λειτουργίας και ανάπτυξης της. Η Εταιρία δίνει έμφαση
στην ανάπτυξη αξιοκρατικού συστήματος προσέλκυσης εργαζομένων, διαφανούς συστήματος αμοιβών και προαγωγών
και ενημερωμένου συστήματος εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Η Σωληνουργεία Κορίνθου δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση
του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001). Πε-
ρισσότερα στοιχεία παραθέτονται στα κεφάλαια «Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου» και «H υγεία και
η ασφάλεια στις δραστηριότητες της Σωληνουργεία Κορίνθου».

Ανθρώπινα Δικαιώματα
Στη Σωληνουργεία Κορίνθου ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η παροχή ίσων ευκαιριών συνιστούν αναπό-
σπαστες αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας της. Επιπρόσθετα εφαρμόζει ειδική διαδικασία για το «Σεβασμό των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας» και επιπλέον πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξειδικευμένη εκπαίδευση
για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Περισσότερα στοιχεία παραθέτονται στο κεφάλαιο «Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωλη-
νουργεία Κορίνθου».

Συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες
Αποτελεί μέλημα της Σωληνουργεία Κορίνθου η τοπική ανάπτυξη, η ενίσχυση της απασχόλησης και η βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις της. Συνεργάζεται αρμονικά με τους φορείς
των τοπικών κοινοτήτων και λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και ανησυχίες τους προσπαθώντας για κοινά αποδεκτές δράσεις.
Επιπλέον έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ειδική διαδικασία για την «Κοινωνική δράση και συνεργασία». Περισσότερα στοιχεία
παρατίθενται στο κεφάλαιο «Η συμβολή της Σωληνουργεία Κορίνθου στην κοινωνία».

Περιβάλλον
Η Σωληνουργεία Κορίνθου λειτουργεί υπεύθυνα και εφαρμόζει έμπρακτα τις περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις, ενώ ανα-
γνωρίζει τη σημασία της εφαρμογής της  αρχής της πρόληψης σε κάθε της απόφαση και δράση. Η Εταιρία εφαρμόζει πι-
στοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001. Σχεδιάζει και
πραγματοποιεί δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δίνοντας έμφαση στη σωστή διαχείριση
των αποβλήτων της, όπως η περαιτέρω αξιοποίηση τους και ανακύκλωσή τους.  Περισσότερα στοιχεία παρατίθενται στο
κεφάλαιο «Ευθύνη για το περιβάλλον». 
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15.4  Το εγχειρίδιο ανάπτυξης Απολογισμών Βιωσιμότητας του κλάδου πετρελαίου 
           και φυσικού αερίου
Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναπτύσσει τον ετήσιο Απολογισμό της σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και πρωτοβουλίες. Στο
πλαίσιο της ευρύτερης υιοθέτησης των κατευθυντήριων οδηγιών αυτών, παραθέτουμε την αντιστοιχία με τις κατευθυντή-
ριες οδηγίες του Εγχειριδίου για τη σύνταξη Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης του κλάδου πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των φορέων IPIECA (Global Oil and Gas Industry Association
for Environmental and Social Issues – Διεθνής Ένωση του Κλάδου Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου για θέματα Περιβάλ-
λοντος και Κοινωνίας), API (American Petroleum Institute – Αμερικάνικο Ινστιτούτο Πετρελαίου) και OGP (International As-
sociation of Oil and Gas Producers – Διεθνής Ένωση Παραγωγών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου). Το εγχειρίδιο της
κλαδικής αυτής πρωτοβουλίας περιλαμβάνει δείκτες επίδοσης (KPI’s) οι οποίοι αντιστοιχούν σε σχετικούς δείκτες του GRI-
G4, ως ακολούθως:

Ειδικότερα ανά δείκτη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

      Τομέας                                                                                  Δείκτες Εγχειριδίου                                                                                       Δείκτες GRI-G4

      I. Περιβάλλον

      Στοιχεία σχετικά με τους δείκτες                                         E1: Εκπομπές Αέριων Ρύπων                                                                                  G4 – EN15, EN16, EN17, EN18, EN19, EN30
      περιβαλλοντικής διαχείρισης της 
      Σωληνουργεία Κορίνθου περιλαμβάνονται                 E2: Χρήση ενέργειας                                                                                           G4 – EN3, EN5, EN6
      στο κεφάλαιο: «Ευθύνη για το Περιβάλλον»                E3: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας                                                                  G4 – EN7
                                                                                                         E4: Καιόμενο αέριο                                                                                              Μη εφαρμόσιμο στην Σωληνουργεία 
                                                                                                                                                                                                                                            Κορίνθου
                                                                                                         E5: Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα                                                         G4 – EN11, EN12, EN13, EN14, EN26
                                                                                                         E6: Χρήση νερού                                                                                                  G4 – EN8, EN9, EN10
                                                                                                         E7: Απορρίψεις νερού                                                                                         G4 – EN22, EN26
                                                                                                         E8: Εκπομπές αερίων ρύπων                                                                            G4 – EN20, EN21
                                                                                                         E9: Διαρροές                                                                                                          G4 – EN24, EN30
                                                                                                         E10: Απόβλητα                                                                                                      G4 – EN2, EN23, EN25

      II. Υγεία και Ασφάλεια

      Στοιχεία σχετικά με τους δείκτες διαχείρισης              HS1: Εκπροσώπηση / συμμετοχικότητα ανθρώπινου δυναμικού         G4 – LA5, LA8
      της Υγείας και Ασφάλειας στο κεφάλαιο                       HS2: Υγεία και ασφάλεια ανθρώπινου δυναμικού                                     G4 – LA7
      της Σωληνουργεία Κορίνθου                                            HS3: Εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες                       G4 – LA6
      περιλαμβάνονται στην Ενότητα:                                      HS4: Προϊοντική υπευθυνότητα                                                                      G4 – PR1. PR2, PR3, PR4, PR6,
      «Η υγεία και η ασφάλεια στις δραστηριότητες                                                                                                                                              PR7, EN27
      της Σωληνουργεία Κορίνθου»                                          
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      Τομέας                                                                                  Δείκτες Εγχειριδίου                                                                                       Δείκτες GRI-G4

      III. Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνία, Οικονομία

      Στοιχεία σχετικά με τους δείκτες διαχείρισης              α) Κοινωνία και Οικονομία
      του ανθρώπινου δυναμικού, των σχέσεων με             SE1: Επιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες                                                         G4 – SO1, SO2
      την κοινωνία και της συμβολής της                                SE2: Δικαιώματα ιθαγένειας                                                                             G4 – HR8
      Σωληνουργεία Κορίνθου στην οικονομία,                    SE3: Ακούσια μετεγκατάσταση πληθυσμών                                                Μη εφαρμόσιμο στην 
      περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο:                                                                                                                                                                        Σωληνουργεία Κορίνθου
      «Η προσφορά της Σωληνουργεία Κορίνθου                SE4: Κοινωνικές επενδύσεις                                                                              G4 – EC1, EC7, EC8
      στον άνθρωπο»                                                                     β) Τοπικές Κοινωνίες
                                                                                                         SE5: Δαπάνες σε τοπικούς προμηθευτές                                                       G4 – EC9
                                                                                                         SE6: Προσλήψεις από τις τοπικές κοινωνίες                                                 G4 – EC6, EC8
                                                                                                         SE7: Πρακτικές προμηθειών                                                                             G4 – EC9
                                                                                                         γ) Ανθρώπινα δικαιώματα 
                                                                                                         SE8: Ανθρώπινα δικαιώματα                                                                            G4 – HR1, HR2, HR3, HR4, HR5, HR6, HR9
                                                                                                         SE9: Ανθρώπινα δικαιώματα και προμηθευτές                                          G4 – HR4, HR5, HR10, HR12
                                                                                                         SE10: Ανθρώπινα δικαιώματα και προσωπικό ασφαλείας                      G4 – HR7
                                                                                                         δ) Επιχειρηματική ηθική και διαφάνεια
                                                                                                         SE11: Καταπολέμηση της διαφθοράς                                                            G4 – SO3, SO4, SO5
                                                                                                         SE12: Καταπολέμηση της διαφθοράς στις σχέσεις                                    G4 – SO3, SO9, SO10
                                                                                                         με τους συνεργάτες
                                                                                                         SE13: Διαφάνεια πληρωμών                                                                             G4 – EC1, EC4, SO6
                                                                                                         SE14: Δημόσια πολιτική                                                                                     G4 – SO6
                                                                                                         ε) Εργασιακές πρακτικές                                                                               
                                                                                                         SE15: Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες                                                  G4 – LA1, LA12, LA13, EC5
                                                                                                         SE16: Σχέσεις ανθρώπινου δυναμικού / Διοίκησης                                   G4 – LA4, LA8
                                                                                                         SE17: Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού                       G4 – LA9, LA10, LA11
                                                                                                         SE18: Μηχανισμοί αναφορών σχετικά με τις εργασιακές πρακτικές   G4 – LA16, HR3, HR12
                                                                                                         και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
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16. Έκθεση εξωτερικής επαλήθευσης στοιχείων

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Προς: Διοίκηση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

1. Έκθεση Εξωτερικής Επαλήθευσης
Η εταιρεία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (καλούμενης εφ’ εξής ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ)
ανέθεσε στην TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE (καλούμενης εφ’ εξής TÜV HELLAS) την εξωτερική επαλή-
θευση περιορισμένου εύρους των στοιχείων του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης
Ανάπτυξης, ο οποίος καλύπτει την περίοδο 1/1/2015-31/12/2015.  

2. Αντικείμενο του έργου εξωτερικής επαλήθευσης του Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο Έλεγχος Επιπέδου Εφαρμογής σύμφωνα με τις Οδηγίες Απολογισμών Αειφορίας του GRI
G4 αναφορικά με τον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας για το έτος 2015, καθώς και η επαλήθευση
της ακρίβειας των ισχυρισμών που αναφέρονται στην ενότητα Ουσιαστικών Θεμάτων «Εργασιακή Υγεία & Ασφάλεια» της
Κατηγορίας «Κοινωνία», αλλά και στις ενότητες Ουσιαστικών Θεμάτων «Υλικά», «Ενέργεια», «Νερό» «Εκπομπές», «Από-
βλητα», «Συμμόρφωση» & «Μεταφορές» της Κατηγορίας «Περιβάλλον». Ο Έλεγχος του Επιπέδου Εφαρμογής και των Ου-
σιαστικών Θεμάτων πραγματοποιήθηκε βάσει του πίνακα αντιστοίχισης Δεικτών GRI G4 που κατάρτισε η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ στον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με σκοπό την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τις απαιτή-
σεις του επιπέδου εφαρμογής «ΒΑΣΙΚΟ» του GRI G4.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επαλήθευση των ως άνω δεδομένων, βασίστηκε στις απαιτήσεις του προτύπου
AA1000AS (2008). Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν οι απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών «μετρίου» επιπέδου διασφά-
λισης Τύπου 2, βάσει ΑΑ1000AS, σύμφωνα με το οποίο «ο πάροχος της διασφάλισης επιτυγχάνει μέτριου επιπέδου διασφά-
λιση σε περιπτώσεις όπου επαρκή αποδεικτικά στοιχεία έχουν ληφθεί για την υποστήριξη της δήλωσης του, ώστε ο κίνδυνος
το συμπέρασμα να είναι λανθασμένο να έχει περιορισθεί, αλλά να μην έχει μειωθεί σε πολύ χαμηλό ή μηδενικό επίπεδο»

3. Τα συμπεράσματα της TÜV HELLAS AE
Με βάση το αντικείμενο του έργου και στο πλαίσιο των διαδικασιών επαλήθευσης που ακολούθησε η TÜV HELLAS τα
συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:

Α. Τήρηση των Αρχών Υπευθυνότητας («Συμμετοχικότητα», «Ουσιαστικότητα» και «Ανταπόκριση») έναντι των κρι-
τηρίων που βρίσκονται στο ΑΑ1000APS.
Συμμετοχικότητα: Διάλογος για την Βιωσιμότητα με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη 
• Δεν έχουμε αντιληφθεί οποιοδήποτε ζήτημα που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι σημαντικές ομάδες ενδιαφε-

ρόμενων μερών εξαιρέθηκαν από διαδικασίες διαβούλευσης, ή ότι η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ δεν έχει εφαρμόσει
την Αρχή της Συμμετοχικότητας κατά την ανάπτυξη της προσέγγισής της στη βιωσιμότητα.

Ουσιαστικότητα: Έμφαση στα ουσιώδη θέματα σχετικά με την Βιωσιμότητα
• Δεν έχουμε αντιληφθεί οποιοδήποτε ζήτημα που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η προσέγγιση καθορισμού

των ουσιαστικών θεμάτων της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ δεν παρέχει μια περιεκτική και ισορροπημένη αντίληψη
των ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας.

Ανταπόκριση: Ανταπόκριση στις ανάγκες & προσδοκίες των Ενδιαφερομένων Μερών
• Δεν έχουμε αντιληφθεί οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟ-

ΡΙΝΘΟΥ δεν έχει εφαρμόσει την Αρχή της Ανταπόκρισης κατά την επιλογή των θεμάτων που συμπεριελήφθησαν στον
Απολογισμό. 

Β. Ακρίβεια και πληρότητα των δεδομένων (ποιοτικών & ποσοτικών) που σχετίζονται με την επαλήθευση επιπέδου
εφαρμογής και ακρίβειας ισχυρισμών των Ουσιαστικών Θεμάτων που σχετίζονται με το GRI G4
• Κατά την επισκόπηση που διενεργήθηκε, τίποτα δεν περιήλθε στην αντίληψή της TÜV HELLAS το οποίο θα οδηγούσε

στο συμπέρασμα ότι ο Απολογισμός δεν πληροί τις απαιτήσεις του GRI G4 επιλογής «ΒΑΣΙΚΟ» (In accordance_”Core”),
όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα Περιεχομένων GRI G4 του Απολογισμού.

www.cpw.gr

http://www.cpw.gr/
http://www.cpw.gr/
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• Δεν περιήλθε στην αντίληψη της TÜV HELLAS τίποτα που θα οδηγούσε στο συμπέρασμα της λανθασμένης συγκέντρω-
σης ή μεταφοράς δεδομένων σχετικά με τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στην ενότητα Ουσιαστικών Θεμάτων
«Εργασιακή Υγεία & Ασφάλεια» της Κατηγορίας «Κοινωνία», αλλά και στις ενότητες Ουσιαστικών Θεμάτων «Υλικά»,
«Ενέργεια», «Νερό» «Εκπομπές», «Απόβλητα», «Συμμόρφωση» & «Μεταφορές» της Κατηγορίας «Περιβάλλον».

4. Περιορισμοί επισκόπησης
Το εύρος της επισκόπησης περιορίστηκε στην δραστηριότητες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην Ελλάδα. Δεν πραγ-
ματοποιήθηκαν επισκέψεις και συνεντεύξεις σε θυγατρικές εταιρείες και συμμετόχους της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας στην μετάφραση μεταξύ της Ελληνικής και Αγγλικής έκδοσης του Απολογισμού
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης υπερισχύει η έκδοση όσον αφορά το Ελληνικό Κείμενο.

5. Μεθοδολογία επισκόπησης
Προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα η ομάδα εξωτερικής διασφάλισης της TÜV HELLAS ακολούθησε (ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά) τις παρακάτω διαδικασίες:
• Επισκοπήθηκαν οι διαδικασίες που ακολούθησε η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ για να εντοπίσει και να καθορίσει τα ση-

μαντικά θέματα βιωσιμότητας προκειμένου αυτά  να συμπεριληφθούν στον Απολογισμό Βιωσιμότητας.
• Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με επιλεγμένα στελέχη της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ που έχουν την  λειτουργική

ευθύνη σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο την κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης των δραστηριο-
τήτων εταιρικής υπευθυνότητας και της προόδου που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της υπό αναφοράς περιόδου.

• Επισκοπήθηκε η προσέγγιση σύνδεσης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με τα ενδιαφερόμενα μέρη της μέσω συνεν-
τεύξεων με στελέχη που είναι υπεύθυνα για την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο εταιρίας και επι-
σκόπησης επιλεγμένων εγγράφων.

• Επισκοπήθηκαν τα περιεχόμενα της ενότητας Ουσιαστικών Θεμάτων «Εργασιακή Υγεία & Ασφάλεια» της Κατηγορίας «Κοι-
νωνία», αλλά και των ενοτήτων Ουσιαστικών Θεμάτων «Υλικά», «Ενέργεια», «Νερό» «Εκπομπές», «Απόβλητα», «Συμμόρ-
φωση» & «Μεταφορές» της Κατηγορίας «Περιβάλλον» σε σχέση με τα ευρήματα από τα προαναφερθέντα βήματα και
εισηγήθηκαν βελτιώσεις στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης όπου κρίθηκε απαραίτητο.

6. Ευθύνες και Αρμοδιότητες
Η Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των στοιχείων και τις
πληροφορίες και δηλώσεις που περιέχονται στον απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο Έλεγχος
Επιπέδου Εφαρμογής, καθώς και η επαλήθευση της ακρίβειας των ισχυρισμών που αναφέρονται στην ενότητα Ουσιαστικών
Θεμάτων «Εργασιακή Υγεία & Ασφάλεια» της Κατηγορίας «Κοινωνία», αλλά και στις ενότητες Ουσιαστικών Θεμάτων «Υλικά»,
«Ενέργεια», «Νερό» «Εκπομπές», «Απόβλητα», «Συμμόρφωση» & «Μεταφορές» της Κατηγορίας «Περιβάλλον», δεν αντιπρο-
σωπεύουν την άποψη της TÜV HELLAS αναφορικά με την ποιότητα του Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και
των περιεχομένων του. Ευθύνη της TÜV HELLAS είναι να εκφράσει τα ανεξάρτητα συμπεράσματα σχετικά με τα θέματα
όπως αυτά ορίζονται στο αντικείμενο του έργου και σύμφωνα με την σχετική σύμβαση έργου. Το έργο διενεργήθηκε με
τέτοιο τρόπο ώστε η TÜV HELLAS να παρουσιάσει στην Διοίκηση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εκείνα τα θέματα που
αναφέρονται στην παρούσα έκθεση και για κανένα άλλο σκοπό. 

7. Αμεροληψία και Ανεξαρτησία τη ομάδας εξωτερικής επαλήθευσης
Η TÜV HELLAS δηλώνει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία της, σε σχέση με το έργο εξωτερικής επαλήθευσης του Απο-
λογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. H TÜV HELLAS δεν είχε αναλάβει έργο με την ΣΩ-
ΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και δεν είχε οποιοδήποτε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα μπορούσε να θέσει σε
κίνδυνο την ανεξαρτησία ή την αμεροληψία των ευρημάτων, των συμπερασμάτων  ή συστάσεων της. Η TÜV HELLAS δεν
συμμετείχε στην προετοιμασία του κειμένου και των στοιχείων που παρουσιάζονται στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυ-
νότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. 

Αθήνα, 12 Μαΐου 2016
Για την TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

Νέστωρ Παπαρούπας
CSR Product Manager

000-209
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17. Ετήσια οικονομική έκθεση

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ανώνυμη
Εταιρεία Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων» Aρ. Γ.Ε.ΜΗ. 264701000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων», καλεί τους μετόχους της σε Τακτική
Γενική Συνέλευση την 26η Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ. στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43,
Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2015 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικη-

τικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα

πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2016 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.
7. Λήψη απόφασης για απόσχιση του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου σωλήνων και κοίλων δοκών της Εταιρίας και

εισφορά αυτού στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. Επενδυτικές Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων,
Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρία», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%,
σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013  και του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
9. Aλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 3 και 1 του Καταστατικού

αυτής.
10. Έγκριση συμβάσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 
11. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άϋλων Τίτλων
που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές
αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως
άνω φορέα, η εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία αυτού Η ιδιότητα του μετόχου
πρέπει να υφίσταται κατά την 21/05/2016 Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν
από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα
πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 23/05/2016, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γε-
νικής Συνέλευσης.
Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιό-
τητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του
άρθρου 28α του Κ.Ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης
ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

www.cpw.gr

http://www.cpw.gr/
http://www.cpw.gr/
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπο-
ρεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώ-
πους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε
περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αν-
τιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρό-
σωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκρι-
μένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αν-
τιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί
να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το

μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εται-

ρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προ-

σώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους
τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Η Εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.cpw.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το
διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυ-
πηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στην διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25 ή αποστέλλεται στο fax: 210 6861347
τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την
επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία,
καλώντας στο τηλέφωνο: 210 6861349, κ. Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο.
Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρίας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς
τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων
στην ψηφοφορία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους
της για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τις απρ. 2, 2α, 4 και 5  του άρθρου 39 του ως άνω νόμου που είναι τα εξής:
(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό

Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα,
εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο  μέχρι την 11/05/2016, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέ-
ρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται
από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη
δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 13/05/2016, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες
πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα
της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση  μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το  Διοικητικό
Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο
μέχρι την 20/05/2016, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της  Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απο-
φάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση
περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 19/05/2016, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία
της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 20/05/2016, δηλ. πέντε (5) τουλάχι-
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17. Ετήσια οικονομική έκθεση

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

στον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συ-
νέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες
για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής
πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη
μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δι-
οικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, κα-
ταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς
τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για απο-
χρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία
υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 20/05/2016, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέ-
λευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εται-
ρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή
των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναλη-
πτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιό-
τητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και
η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής
ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ήτοι :
1. Κείμενα:
α) της πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
β) της από 28/04/2016 Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών Θεόδωρου Ψαρού και Νικολάου Χούντα της Ελεγκτικής

εταιρείας «ΑΒΑCUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ A.E.» για την εκτίμηση της λογιστικής αξίας των στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου.
γ) των όρων απόσχισης του εισφερόμενου κλάδου «σωλήνων και κοίλων δοκών».

3. Συνολικός αριθμός μετοχών της εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου.
4. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου,
θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cpw.gr 
Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων θα διατίθενται στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας,
στη διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι Τ.Κ. 151 25.

Αθήνα  13 Μαΐου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

2.  α) Σχόλια επί του 1ου θέματος
β) Σχόλια επί του 2ου θέματος 
γ) Σχόλια επί του 3ου θέματος
δ) Σχόλια επί του 4ου θέματος

ε) Σχόλια επί του 5ου θέματος
στ) Σχόλια επί του 6ου θέματος
ζ) Σχόλια επί του 7ου θέματος
η) Σχόλια επί του 8ου θέματος

θ) Σχόλια επί του 9ου θέματος
ι)  Σχόλια επί του 10ου θέματος

www.cpw.gr

http://www.cpw.gr/
http://www.cpw.gr/
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015

(1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2015)
(Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 ν.3556/2007)

AP.M.A.E.: 1343/06/Β/86/35

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 264701000

Λ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα
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Στοιχεία και Πληροφορίες Π4

Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου Π6

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Π7

Επεξηγηματική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου Π16

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Π18

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Π26

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Π30

Περιεχόμενα Σελίδα
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων)
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1343/06/Β/86/35 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 264701000, Διεύθυνση: Πύργος Αθηνών, Β' Κτίριο, Μεσογείων 2-4, Αθήνα

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η Εταιρία) και του ΟΜΙΛΟΥ της. 

Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.cpw.gr, Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 7 Μαρτίου 2016, Εποπτεύουσα αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Δ/νση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως, 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Μπακούρης Κωνσταντίνος - Πρόεδρος, Φικιώρης Μελέτιος - Αντιπρόεδρος, Βασιλάκης Αδαμάντιος - Μέλος, Σταυρόπουλος Ιωάννης - Μέλος, Γαλέτας Νικόλαος - Μέλος, Κυριαζής Ανδρέας - Μέλος. Νόμιμος ελεγκτής: Μιχαλάτος Κωνσταντίνος,
Ελεγκτική εταιρία: PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία, Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

31 Δεκ 15 31 Δεκ 14 31 Δεκ 15 31 Δεκ 14

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα) 139.817.987 156.300.631 137.584.028 148.151.131
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 9.622.854 (16.482.644) 7.458.770 (10.567.104)________________ ________________ ________________ ________________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα) 149.440.841 139.817.987 145.042.798 137.584.027________________ ________________ ________________ ________________________________ ________________ ________________ ________________

31 Δεκ 15 31 Δεκ 14 31 Δεκ 15 31 Δεκ 14

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 12.100.318 (4.908.713) 5.468.462 (5.771.136)
Πλέον / μείον προσαρμογές για: 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 8.558.223 8.495.308 8.529.797 8.471.171
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων - (72.753) - (76.539)
(Κέρδη) / ζημιές εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 2.856 - 2.856 -
Αποσβέσεις Ενοικίου 90.682 90.682 90.682 90.682
(Κέρδη) / ζημιές από καταστροφή παγίων 9 - - -
Έσοδα τόκων (81.381) (122.496) (76.855) (111.597)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8.001.885 3.141.748 7.997.037 3.141.322
Προβλέψεις - (143.161) - (143.161)
Παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 221.751 185.093 221.751 185.093
Έσοδα από μερίσματα - - (705.000) (2.133.193)
Μη αποτελεσματικό μέρος παραγώγων (612.922) 598.653 (612.922) 598.653
Απομείωση αποθεμάτων 3.358.163 1.155.963 3.358.163 1.155.963
Μερίδιο κερδών από συγγενείς εταιρίες (1.510.501) (2.136.532) - -
Συναλλαγματικές διαφορές (244.523) (409.650) - -

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 11.051.567 (34.480.105) 9.545.589 (33.308.448)
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 45.248.666 (36.688.999) 39.952.441 (29.855.906)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (48.523.058) 38.847.369 (43.086.960) 32.321.075
Αύξηση / (μείωση) προβλέψεων - (849.263) - (849.263)
Αύξηση / (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης (99.277) (103.892) (99.277) (103.892)
Καταβληθέντες τόκοι (7.891.695) (2.960.238) (7.886.847) (2.959.812)
Καταβληθής φόρος εισοδήματος (2.330.825) (246.509) - (235.659)________________ ________________ ________________ ________________

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 27.339.938 (30.607.495) 22.698.917 (29.584.647)________________ ________________ ________________ ________________

Επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (37.109.198) (51.047.399) (37.049.411) (51.003.641)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων - 3.717.539 - 3.699.400
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 693.144 - 693.144 -
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (696.000) - (696.000) -
Τόκοι που εισπράχθηκαν 81.381 122.496 76.855 111.597
Μερίσματα εισπραχθέντα 801.440 2.022.388 705.000 2.133.193
Σύσταση Θυγατρικής (3.794) - (36.030) -________________ ________________ ________________ ________________
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (36.233.027) (45.184.976) (36.306.442) (45.059.451)________________ ________________ ________________ ________________

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Αναληφθέντα δάνεια 129.639.817 65.546.220 129.639.817 65.546.220
Εξοφλήσεις δανείων (103.135.862) (10.436.775) (103.135.862) (10.436.775)
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα (8.187.907) (11.409.189) (8.187.907) (11.409.189)________________ ________________ ________________ ________________
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 18.316.048 43.700.256 18.316.048 43.700.256________________ ________________ ________________ ________________

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 9.422.959 (32.092.215) 4.708.523 (30.943.842)________________ ________________ ________________ ________________

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 9.574.938 41.069.951 8.238.357 39.182.199
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 459.465 597.202 - -________________ ________________ ________________ ________________
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 19.457.362 9.574.938 12.946.880 8.238.357________________ ________________ ________________ ________________

1.01 - 31.12.2015 1.01 - 31.12.2014 1.01 - 31.12.2015 1.01 - 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 183.615.498 155.057.553 183.510.427 154.990.812
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με καθαρή θέση 10.925.002 12.771.781 1.073.950 1.073.950
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση - - 11.381.209 11.345.179
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 180.080 11.229 - -
Χρηματοοικονομικά στοιχεία 130.636 153.567 130.636 153.567
Αποθέματα 69.316.312 83.726.044 67.985.707 80.889.459
Απαιτήσεις από πελάτες 16.288.079 43.284.112 15.637.833 27.002.215
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 19.457.363 9.574.938 12.946.880 8.238.357
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 39.535.475 57.796.998 40.140.547 68.819.039________________ ________________ ________________ ________________
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 339.448.445 362.376.222 332.807.189 352.512.578________________ ________________ ________________ ________________________________ ________________ ________________ ________________
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 96.852.757 96.852.757 96.852.757 96.852.757
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 52.588.084 42.965.230 48.190.041 40.731.271________________ ________________ ________________ ________________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 149.440.841 139.817.987 145.042.798 137.584.028
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) - - - -________________ ________________ ________________ ________________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 149.440.841 139.817.987 145.042.798 137.584.028________________ ________________ ________________ ________________
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 76.625.469 76.796.642 76.625.469 76.796.642
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.361.011 1.372.878 1.361.011 1.372.878
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 16.995.159 13.093.993 16.815.599 13.076.382
Χρηματοοικονομικά στοιχεία 495.457 6.726.244 495.457 6.726.244
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 58.986.889 32.311.762 58.986.889 32.311.762
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 35.543.619 92.256.716 33.479.966 84.644.642________________ ________________ ________________ ________________
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 190.007.604 222.558.235 187.764.391 214.928.550________________ ________________ ________________ ________________
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 339.448.445 362.376.222 332.807.189 352.512.578________________ ________________ ________________ ________________________________ ________________ ________________ ________________
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Πίνακας
GRI

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων)
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Κύκλος εργασιών 296.223.582 188.190.375 257.169.631 161.310.383
Μικτά κέρδη 69.797.509 19.210.640 61.457.610 16.734.763
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 18.510.321 (4.025.993) 12.683.644 (4.874.604)
Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα (6.410.003) (882.720) (7.215.182) (896.532)________________ ________________ ________________ ________________
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 12.100.318 (4.908.713) 5.468.462 (5.771.136)
Μείον φόροι (4.341.132) (646.842) (2.255.377) (161.650)________________ ________________ ________________ ________________
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (A) 7.759.186 (5.555.555) 3.213.085 (5.932.786)________________ ________________ ________________ ________________
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής 7.759.186 (5.555.555) 3.213.085 (5.932.786)
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) 1.863.668 (10.927.089) 4.245.685 (4.634.318)________________ ________________ ________________ ________________
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α)+(Β) 9.622.854 (16.482.644) 7.458.770 (10.567.104)________________ ________________ ________________ ________________
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής 9.622.854 (16.482.644) 7.458.770 (10.567.104)
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -________________ ________________ ________________ ________________

9.622.854 (16.482.644) 7.458.770 (10.567.104)________________ ________________ ________________ ________________
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά και μειωμένα (σε ευρώ) 0,0625 -0,0447 0,0259 -0,0478________________ ________________ ________________ ________________
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 26.381.908 3.608.374 20.526.807 2.735.624________________ ________________ ________________ ________________

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1 Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες χώρες εγκατάστασης και ποσοστά συμμετοχής τους, 

που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις:
Με την πλήρη μέθοδο ενοποίησης:
CPW America Co Έμμεση 100% ΗΠΑ
HUMBEL Ltd Άμεση 100% ΚΥΠΡΟΣ
WARSAW TUBULAR TRADING SP. ZO.O. Άμεση 100% ΠΟΛΩΝΙΑ
Ε.ΒΙ.ΚΕ. Άμεση 100% ΕΛΛΑΔΑ
Με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης:
ZAO TMK-CPW Έμμεση 49.00% ΡΩΣΙΑ
ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ Α.Ε. Άμεση 21.75% ΕΛΛΑΔΑ

2. Οι οικονομικές πληροφορίες της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες της VIOHALCO S.A. με έδρα το Βέλγιο με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό
της κεφάλαιο με ποσοστό 85,88%.

3. Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού εκκρεμούσαν κατά της Εταιρίας (και του Ομίλου) επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων συνολικού ποσού ευρώ 137.753, για τις οποίες
έχουν σχηματισθεί προβλέψεις όπου κρίθηκε απαραίτητο. Η Εταιρία έχει σχηματίσει προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού ευρώ 50.000.

4. Επί της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου και της Εταιρίας υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις υπέρ τραπεζών συνολικού ύψους ευρώ 56.760.000 (2014: ευρώ 56.760.000).
5. Κατά τη χρήση 2010 η εταιρία προχώρησε σε απομείωση πελάτη ως απόρροια της καθυστέρησης είσπραξης οφειλόμενου ποσού ευρώ 18.627.586 ($ 24.864.102). Το αποτιμημένο υπόλοιπο την 31/12/2015

ανήλθε σε ευρώ 22.756.820. Ενόσω είναι σε εξέλιξη οι δικαστικές ενέργειες της Εταιρίας, εντός και εκτός Ελλάδος, για την είσπραξη της εν λόγω απαίτησης και ενόσω δεν έχουν εξαντληθεί τα προβλεπόμενα
ένδικα μέσα, η Εταιρία εκτιμά ότι επί του παρόντος δε συντρέχει λόγος αναθεώρησης της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει στις οικονομικές καταστάσεις της ποσού ευρώ 11.417.597 (2014: ευρώ 10.258.936)
και εκτιμά ότι η ενδεχόμενη απώλεια δεν θα υπερβεί το ποσό της απομείωσης, που έχει σχηματισθεί για την εν λόγω απαίτηση το 2010.
Το ανώτατο δικαστήριο στο Ντουμπάι έκανε δεκτή την αναίρεση της Εταιρίας και εξαφάνισε την προσβαλλόμενη απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, κατά το κεφάλαιο της που αναγνώριζε πλασματική
ανταπαίτηση πελάτη της Εταιρίας, προβληθείσα στο πλαίσιο της εις βάρος του ασκηθείσας αγωγής και διέτασσε συμψηφισμό αυτής με την τελεσιδίκως αναγνωρισθείσα απαίτηση της Εταιρίας αναπέμποντας
την υπόθεση στο Εφετείο το οποίο με διαφορετική σύνθεση θα εξετάσει την εγκυρότητα της προβληθείσας ανταπαίτησης. Βάσει εκτίμησης των δικηγόρων που χειρίζονται την ένδικη υπόθεση στα αστικά
δικαστήρια του Ντουμπάι, είναι εξαιρετικά πιθανό το δευτεροβάθμιο δικαστήριο να απορρίψει την προβληθείσα από τον πελάτη της Εταιρίας ανταπαίτηση. Ως εκ τούτου, η Εταιρία εκτιμά, ότι η πιθανότητα
μίας εκροής πόρων από την έκβαση της ανταπαίτησης του ως άνω πελάτη κατά της Εταιρίας είναι απομακρυσμένη.
Επιπλέον η Εταιρία, προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματά της με βάση την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, έχει επιβάλει
συντηρητική κατάσχεση και έχει εγγράψει προσημειώσεις υποθήκης, σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων που εμπλέκονται στην ανωτέρω υπόθεση. Έως την 31/12/ 2015 δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο
προσδοκώμενο ποσό είσπραξης της εν λόγω απαίτησης.

6. Η μητρική Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2007. Στη σημείωση 35 των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιριών που απαρτίζουν τον
Όμιλο. 

7. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης: Όμιλος 440, Εταιρία 430 (31/12/14 Όμιλος 416 Εταιρία 407).
8. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που

έχουν προκύψει από τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 μέρη, είναι ως εξής:
(ποσά σε ευρώ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
i) Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών και παγίων 9.175.518 209.654.716
ii) Αγορές αγαθών, υπηρεσιών, παγίων και συμμετοχών 13.892.624 14.215.984
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 24.329.585 25.067.545
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 7.250.716 6.712.323
v) Αμοιβές ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών 773.375 773.375
vi) Έσοδα από μερίσματα 801.440 705.000

9. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων και στο λογαριασμό "Φορολογία", περιέχεται πρόβλεψη φόρου εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος, που αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε ευρώ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

31/12/15 31/12/14 31/12/15 31/12/14
Φόρος εισοδήματος -2.092.411 -142.540 250 -
Αναβαλλόμενος φόρος -2.248.721 -504.302 -2.255.627 -161.650

10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31/12/15 31/12/14 31/12/15 31/12/14

Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης (2.382.017) (6.292.770) - -
Κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμιακών ροών 4.147.812 (4.393.472) 4.147.812 (4.393.471)
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) 97.873 (240.847) 97.873 (240.847)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 1.863.668 (10.927.089) 4.245.685 (4.634.318)

11. Σημειώνεται ότι στο κονδύλι του Ισολογισμού "Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων" περιλαμβάνεται διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ευρώ 27.427.850. 
12. Κατά την 31/12/2015 εκκρεμούσαν αγωγές της Εταιρίας κατά τρίτων. Δεν είναι δυνατόν να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση των οικονομικών ωφελειών που θα εισρεύσουν στην Εταιρία και στον Όμιλο από

την θετική έκβαση των υποθέσεων αυτών.
13. Λόγω αλλαγής φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% προέκυψε πρόσθετη αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ύψους 1.690.383 ευρώ η οποία επηρέασε τα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 1.01 - 31.12.2015 1.01 - 31.12.2014 1.01 - 31.12.2015 1.01 - 31.12.2014

Συμμετοχή Ποσοστό Χώρα
εγκατάστασης

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ.: ΑΒ 649471 Α.Δ.Τ.: Κ 221209 Α.Δ.Τ.: AI 666035 Α.Δ.Τ.: ΑΑ 035130 Α.Δ.Τ.: ΑΒ 589945
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0018936 Α’ Τάξης
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Με την παρούσα δηλώνεται ότι εξ’ όσων
γνωρίζουμε, οι ετήσιες εταιρικές και ενο-
ποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
“ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.”. για την
περίοδο 1/1/2015-31/12/2015, οι οποίες
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των
στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητι-
κού, της Καθαρής Θέσης και των Συνολι-
κών Εισοδημάτων, της εταιρίας και των επι-
χειρήσεων που περιλαμβάνονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως
σύνολο.

Επίσης δηλώνεται ότι εξ’ όσων γνωρί-

ζουμε η ετήσια έκθεση διαχείρισης του δι-
οικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά
τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και
τη θέση του εκδότη, καθώς και των επιχει-
ρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενο-
ποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμ-
περιλαμβανομένης της περιγραφής των
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
που αντιμετωπίζουν.

Επιπλέον στην ετήσια έκθεση διαχείρι-
σης του διοικητικού συμβουλίου περιλαμ-
βάνεται δήλωση της εταιρικής διακυβέρ-
νησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά
στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο
3δ του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016

Πρόεδρος του Δ.Σ. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Μπακούρης Μελέτιος Φικιώρης Ιωάννης Σταυρόπουλος
ΑΔΤ: ΑΒ 649471 ΑΔΤ: AK 511386 ΑΔΤ: Κ 221209

Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 3556/2007)

www.cpw.gr

http://www.cpw.gr/
http://www.cpw.gr/
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Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Με βάση τις διατάξεις του Ν.3556/2007, του
Κ.Ν.2190/1920, την Απόφαση 7/448
11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
και τις διατάξεις του Νόμου 3873/2010 σας
παραθέτουμε την ετήσια ενοποιημένη
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»
για τις Ενοποιημένες και Εταιρικές Καταστά-
σεις της χρήσης 2015.

1. Οικονομική κατάσταση Ομίλου
A. Σημαντικά γεγονότα 2015
Πορεία εργασιών – οικονομικά στοιχεία
Το 2015 το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλ-
λον στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος
Σωληνουργεία Κορίνθου, επηρεάστηκε
αρνητικά από την πτώση των τιμών του
πετρελαίου και του φυσικού αερίου καθώς
οδήγησε σε αναβολή πολλών ενεργειακών
έργων σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλα αυτά
ο Όμιλος προσπάθησε και πέτυχε σημαν-
τική βελτίωση των μεγεθών του καθώς
υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία τα τρία
ενεργειακά έργα που είχε αναλάβει στις ΗΠΑ
και παράλληλα ολοκλήρωσε το μεγάλο
επενδυτικό πλάνο το οποίο είχε ξεκινήσει το
2013 με την κατασκευή της νέας μονάδας
παραγωγής ειδικών σωλήνων μεγάλης
διαμέτρου που αφορά κυρίως τους υποθα-
λάσσιους αγωγούς μεγάλου βάθους (LSAW),
της μονάδας παραγωγής σωλήνων μήκους
24 μέτρων, καθώς και των μονάδων εσωτε-
ρικής και εξωτερικής επένδυσης σωλήνων
μήκους 24 μέτρων.

Πωλήσεις: Ο ενοποιημένος κύκλος
εργασιών διαμορφώθηκε στα 296,2 εκ.
ευρώ, έναντι 188,2 εκ. ευρώ το 2014, σημει-
ώνοντας αύξηση 57,4%. Οι πωλήσεις στον
ενεργειακό κλάδο διαμορφώθηκαν στα
268,3 εκ. ευρώ, έναντι 160,6 εκ. ευρώ το

2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 67,0%
ενώ οι πωλήσεις κοίλων δοκών τελικά
διαμορφώθηκαν στα 27,9 εκ. ευρώ,
αυξημένες κατά 1,1% έναντι του 2014 (27,6
εκ. ευρώ).

Μικτό Κέρδος: Το ενοποιημένο μικτό
κέρδος διαμορφώθηκε στα 69,8 εκ. ευρώ
έναντι 19,2 εκ. ευρώ το 2014. Η αύξηση του
μικτού κέρδους έναντι της περυσινής
χρονιάς οφείλεται στη σημαντική αύξηση
του όγκου των πωλήσεων καθώς και στα
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας έργα τα
οποία εκτελέστηκαν κατά το 2015 σε σχέση
με την προηγούμενη χρήση. Παράλληλα το
μικτό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 23,6%
έναντι 10,2% την προηγούμενη χρήση.

Έξοδα Διοίκησης: Παρουσιάζουν
μείωση της τάξης του 4,9%, (5,8 εκ. ευρώ
έναντι 6,1 εκ. ευρώ, το 2014).

Έξοδα Διάθεσης: Διαμορφώθηκαν στα
46,4 ευρώ έναντι 21,9 εκ. ευρώ το 2014. Η
αύξηση των εξόδων διάθεσης έναντι της
προηγούμενης χρήσης οφείλεται κυρίως
στις ζημιές από παράγωγα που κατέγραψε
η Εταιρία και ο Όμιλος εντός του 2015 από
την αντιστάθμιση της έκθεσης τους στο
συναλλαγματικό κίνδυνο (foreign currency
hedging) καθώς και στην αύξηση των
άμεσων εξόδων πώλησης (μεταφορές,
αμοιβές τρίτων κτλ), λόγω της αύξησης του
όγκου των πωλήσεων και των ιδιαίτερων
όρων παράδοσης που υπήρχαν στα έργα
που εκτελέστηκαν το 2015 σε σχέση με
εκείνα του 2014.

Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά): Τα
χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθη-
καν στα 7,9 εκ. ευρώ, έναντι 3,0 εκ. ευρώ
της χρήσης του 2014. Η αύξηση των
καθαρών Χρηματοοικονομικών εξόδων
έναντι της προηγούμενης χρήσης είναι ως
αποτέλεσμα κατά κύριο λόγω του υψηλό-

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» επί των ενοποιημένων 
και εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 

1/1/2015-31/12/2015
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τερου κεφαλαίου κίνησης που απαιτήθηκε
κατά την διάρκεια της χρήσης για σκοπούς
εκτέλεσης των παραγγελιών, γεγονός που
αποτυπώνεται και από την σημαντική
αύξηση του τζίρου, καθώς και των συναλ-
λαγματικών διαφορών αποτίμησης επεν -
δύσεων κεφαλαίου. 

Σε ότι αφορά τη Ρωσική αγορά
ενέργειας, δυστυχώς λόγω των συνεχιζό-
μενων προβλημάτων τα οποία αντιμετωπί-
ζει η Ρωσική οικονομία καθώς και της
περαιτέρω μείωσης της ισοτιμίας που είχε
το ρούβλι έναντι του ευρώ το 2015, συνετέ-
λεσαν ώστε να παρουσιάσει σημαντική
μείωση η κερδοφορία της εταιρίας ZAO
TMK-CPW, 49% της οποίας κατέχει η
θυγατρική HUMBEL Ltd. Η εν λόγω εταιρία,
η οποία δραστηριοποιείται στην Ρωσική
αγορά ενέργειας, επέτυχε τελικά κέρδη
μετά από φόρους 2,5 εκ. ευρώ, σημειώνον-
τας μία κάμψη της τάξεως του 33,7% σε
σχέση με το 2014.

Με βάση τη σημαντική βελτίωση των
επιμέρους δεικτών όπως αναλύσαμε
ανωτέρω, τα ενοποιημένα προ φόρων
αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν
σε κέρδη 12,1 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 4,9
εκ. ευρώ που παρουσίασε το 2014. Τα
ενοποιημένα μετά από φόρους αποτελέ-
σματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 7,8 εκ.
ευρώ έναντι ζημιών 5,6 εκ. ευρώ το 2014. 

Ο καθαρός δανεισμός το 2015 διαμορ-
φώθηκε στα 116,2 εκ. ευρώ σε σχέση με τα
107,7 εκ. ευρώ στα οποία είχε διαμορφω-
θεί το 2014. Αντίστοιχα, τα μακροπρόθε-
σμα δάνεια το 2015 διαμορφώθηκαν σε
76,6 εκ. ευρώ σε σχέση με τα 76,8 εκ. ευρώ
το 2014, ενώ ο βραχυπρόθεσμος δανει-
σμός αυξήθηκε το 2015 και διαμορφώθηκε
σε 59,0 εκ. ευρώ σε σχέση με τα 32,3 εκ.
ευρώ το 2014, λόγω των αυξημένων
αναγκών σε κεφάλαια κίνησης όπως
ανωτέρω αναλύσαμε. Τα δε Ίδια Κεφάλαια
διαμορφώθηκαν στα 149,4 εκ. ευρώ
παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με
τα 139,8 εκ. ευρώ του 2014).

Κατά τη χρήση 2010 η εταιρία προχώ-
ρησε σε απομείωση πελάτη ως απόρροια
της καθυστέρησης είσπραξης οφειλόμε-
νου ποσού ευρώ 18.627.586 ($ 24.864.102).
Το αποτιμημένο υπόλοιπο την 31/12/2015
ανήλθε σε ευρώ 22.756.820. Ενόσω είναι σε
εξέλιξη οι δικαστικές ενέργειες της
Εταιρίας, εντός και εκτός Ελλάδος, για την
είσπραξη της εν λόγω απαίτησης και ενόσω
δεν έχουν εξαντληθεί τα προβλεπόμενα
ένδικα μέσα, η Εταιρία εκτιμά ότι επί του
παρόντος δε συντρέχει λόγος αναθεώρη-
σης της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει
στις οικονομικές καταστάσεις της ποσού
ευρώ 11.417.597 (2014: ευρώ 10.258.936)
και εκτιμά ότι η ενδεχόμενη απώλεια δεν
θα υπερβεί το ποσό της απομείωσης, που
έχει σχηματισθεί για την εν λόγω απαίτηση
το 2010.

Το ανώτατο δικαστήριο στο Ντουμπάι
έκανε δεκτή την αναίρεση της Εταιρίας και
εξαφάνισε την προσβαλλόμενη απόφαση
του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, κατά το
κεφάλαιο της που αναγνώριζε πλασματική
ανταπαίτηση πελάτη της Εταιρίας, προβλη-
θείσα στο πλαίσιο της εις βάρος του
ασκηθείσας αγωγής και διέτασσε συμψη-
φισμό αυτής με την τελεσιδίκως αναγνωρι-
σθείσα απαίτηση της Εταιρίας
αναπέμποντας την υπόθεση στο Εφετείο το
οποίο με διαφορετική σύνθεση θα εξετά-
σει την εγκυρότητα της προβληθείσας
ανταπαίτησης. Βάσει εκτίμησης των
δικηγόρων που χειρίζονται την ένδικη
υπόθεση στα αστικά δικαστήρια του
Ντουμπάι, είναι εξαιρετικά πιθανό το
δευτεροβάθμιο δικαστήριο να απορρίψει
την προβληθείσα από τον πελάτη της
Εταιρίας ανταπαίτηση. Ως εκ τούτου, η
Εταιρία εκτιμά, ότι η πιθανότητα μίας
εκροής πόρων από την έκβαση της
ανταπαίτησης του ως άνω πελάτη κατά της
Εταιρίας είναι απομακρυσμένη.

Επιπλέον η Εταιρία, προκειμένου να
διασφαλίσει τα δικαιώματά της με βάση
την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

www.cpw.gr
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κείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε κατά την
διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, έχει
επιβάλει συντηρητική κατάσχεση και έχει
εγγράψει προσημειώσεις υποθήκης, σε
περιουσιακά στοιχεία τρίτων που εμπλέ-
κονται στην ανωτέρω υπόθεση.

Για τη χρήση 2015 δεν υπάρχει καμία
μεταβολή στο προσδοκώμενο ποσό
είσπραξης της εν λόγω απαίτησης.

Στον Πίνακα 1.1 εμφανίζεται η εξέλιξη
των σημαντικότερων αριθμοδεικτών.

2. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του,
ο Όμιλος εκτίθεται σε μία σειρά από κινδύ-
νους οι οποίοι διακρίνονται σε επιχειρημα-
τικούς και χρηματοοικονομικούς. Ο Όμιλος
Σωληνουργεία Κορίνθου έχει αναπτύξει και
εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης αυτών
των Κινδύνων, το οποίο εντοπίζει και αντιμε-
τωπίζει τους εταιρικούς κινδύνους προκει-
μένου να διασφαλίσει την εύρυθμη και
βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου. Ειδικότερα:
i) Μακροοικονομία και επιχειρησιακό
περιβάλλον στη Ελλάδα
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
της 28.06.2015, οι Ελληνικές τράπεζες
τέθηκαν σε αργία ενώ ταυτόχρονα επιβλή-
θηκαν έλεγχοι στις μετακινήσεις κεφα λαίων
σύμφωνα με απόφαση του Υπουρ γείου
Οικονομικών. Η τραπεζική αργία έληξε στις
20.07.2015, ενώ οι έλεγχοι κεφαλαίων
παραμένουν σε ισχύ.

Η επιστροφή στην οικονομική σταθε-
ρότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από

την εφαρμογή των συμφωνημένων όρων
και προϋποθέσεων του τρίτου προγράμ-
ματος διάσωσης. 

Η συνεχόμενη αστάθεια και μεταβλητό-
τητα του μακροοικονομικού και χρηματο-
πιστωτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα,
ενδέχεται σε κάποιο βαθμό να επηρεάσει
αρνητικά τις δραστηριότητες του Ομίλου
και της Εταιρίας στην Ελλάδα. Ωστόσο η
έκθεση του Ομίλου και της Εταιρίας στην
Ελλάδα είναι περιορισμένη όπως αναλύε-
ται παρακάτω:

α) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όμιλος και η Εταιρία διατηρούν το σύνολο
σχεδόν των αποθεμάτων μετρητών σε
καταθέσεις σε διεθνείς τράπεζες εκτός
Ελλάδος. Τα ταμιακά διαθέσιμα του Ομίλου
και της Εταιρίας είναι επενδυμένα σε
αντισυμβαλλόμενους με υψηλή πιστολη-
πτική αξιολόγηση και είναι άμεσα διαθέσιμα. 

Επιπλέον, οι πηγές χρηματοδότησης του
Ομίλου και της Εταιρίας είναι διαφοροποι-
ημένες έτσι ώστε σχεδόν το 31% του δανει-
σμού του να προέρχεται από διεθνή
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η αξιόπιστη
πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου του
επιτρέπει να χρησιμοποιεί αποδοτικά τις
διεθνείς χρηματαγορές για χρηματοδοτι-
κούς σκοπούς. 

O Όμιλος και η Εταιρία έχει άμεση
πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και
ιστορικά προβαίνει σε αναχρηματοδότηση
των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρε-
ώσεών του. Ο Όμιλος και η Εταιρία εκτιμά

Πίνακας 1.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2015 31/12/2014

Γενική ρευστότητα
Κυκλοφ. Ενεργητικό / Βραχυπρ. Υποχρεώσεις 1,47 1,45
Ίδια Κεφάλαια/Ενεργητικό 44% 39%
EBITDA/Πωλήσεις
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών α αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 8,91% 1,92%
Κέρδη ανά μετοχή
Καθαρά κέρδη / Σύνολο μετοχών 0,0625 -0,0447

* (EBITDA=Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων)
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ότι η αναχρηματοδότηση του βραχυπρό-
θεσμου δανεισμού του θα συνεχιστεί και
στο μέλλον όπως και στο παρελθόν εάν
αυτό κριθεί αναγκαίο.

β) Λειτουργικοί κίνδυνοι
Παραγωγή/Πωλήσεις 
Το παραγωγικό δυναμικό του εργοστασίου
του Ομίλου και της Εταιρίας στην Ελλάδα
δεν αναμένεται να επηρεαστεί από τους
ελέγχους κεφαλαίων. Οι πωλήσεις του
Ομίλου και της Εταιρίας στην Ελλάδα
ανέρχονται σε 7,6% και 8,9% των
πωλήσεων του αντίστοιχα και αντιπροσω-
πεύουν ένα χαμηλό ποσοστό της κερδο-
φορίας του. Οι εξαγωγές του Ομίλου και
της Εταιρίας αντιπροσωπεύουν 92,4% και
91,1% των πωλήσεων του.

Απαιτήσεις/Πελάτες 
Οι απαιτήσεις από πελάτες στην εγχώρια
αγορά της Ελλάδας αποτελούν ένα μικρό
ποσοστό επί των συνολικών απαιτήσεων
από πελάτες του Ομίλου και της Εταιρίας,
και συνεπώς η έκθεση του ομίλου στον
κίνδυνο αθέτησης ή καθυστέρησης πλη -
ρω μών είναι περιορισμένη. 

Προμηθευτές 
Οι λειτουργίες του Ομίλου και της Εταιρίας
εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από
ξένους προμηθευτές. Ο Όμιλος και η
Εταιρία διακρατεί σημαντικό μέρος των
ταμιακών διαθεσίμων στο εξωτερικό και
κατά συνέπεια στην περίπτωση που οι
έλεγχοι κεφαλαίων που έχουν επιβληθεί επί
του παρόντος θα παραμείνουν σε ισχύ, ο
Όμιλος και η Εταιρία θα είναι σε θέση να
εκπληρώσουν απρόσκοπτα τις πληρωμές
τους προς τους προμηθευτές.

γ) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος και η Εταιρία εφαρμόζουν συγκε-
κριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως
άξονα τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότη-
τας των πελατών. Όπου κρίνεται κατάλ-

ληλο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική
κάλυψη ως εγγύηση πίστωσης. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις δημιουργούν
τον κίνδυνο οι πελάτες του Ομίλου και της
Εταιρίας στην Ελλάδα να καθυστερήσουν
τις πληρωμές των υποχρεώσουν τους.
Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η
πελατειακή βάση της Ομίλου και της
Εταιρίας στην Ελλάδα είναι περιορισμένη. 

Λαμβάνοντας υπόψη την φύση των
δραστηριοτήτων του Ομίλου Σωληνουργεία
Κορίνθου, ως εξαγωγικών κατά το μεγαλύ-
τερο μέρος, καθώς και τη χρηματοοικονο-
μική κατάσταση τόσο της Εταιρίας όσο και
του Ομίλου, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην
ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να
επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουρ-
γία της. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση εκτιμά
διαρκώς την κατάστασης και τις πιθανές
επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει
ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία
και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχι-
στοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστη-
ριότητες της Εταιρίας και του Ομίλου. 

ii) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς
(92,9% των πωλήσεων διοχετεύεται στο
εξωτερικό, ενώ το σύνολο των πρώτων και
βοηθητικών υλών εισάγεται) και συνεπώς
μπορεί να εκτίθεται σε συναλλαγματικό
κίνδυνο προερχόμενο από διάφορα
νομίσματα αλλά κυρίως από το Δολάριο
Αμερικής (USD). Ο Όμιλος ακολουθεί
πολιτική hedging σε ποσοστό τουλάχιστον
70% της εκάστοτε παραγγελίας, είτε με
natural hedge (αγορά υλών και υπηρεσιών
στο νόμισμα πώλησης), είτε με συμβόλαια
μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος
με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους (FX
forwards), είτε και με τα δύο.

iii) Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Ο κίνδυνος του ομίλου σε διακυμάνσεις
των επιτοκίων σχετίζεται με το δανεισμό.
Δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο εκθέτουν
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τον όμιλο σε κίνδυνο στις ταμιακές ροές
από διακυμάνσεις των επιτοκίων. Δάνεια με
σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον όμιλο σε
κίνδυνο στις εύλογες αξίες από διακυμάν-
σεις των επιτοκίων. Κατά τη διάρκεια των
χρήσεων 2015 και 2014 τo σύνολο των
δανείων του ομίλου ήταν με κυμαινόμενο
επιτόκιο (euribor + spread) σε ευρώ.

iv) Κίνδυνος ρευστότητας
H διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας
προϋποθέτει την εξασφάλιση διαθεσίμων
και την ικανότητα χρηματοδότησης των
επιμέρους projects που αναλαμβάνει ο
Όμιλος μέσω επαρκών πιστωτικών ορίων.
Λόγω του διαφορετικού κύκλου χρημα-
τοροών της κάθε παραγγελίας, η εταιρία
και ο Όμιλος αναλύει τα εκάστοτε
δεδομένα και χρησιμοποιεί όποτε και αν
καθίσταται απαραίτητο τις πιστωτικές
γραμμές που έχει εξασφαλίσει από τις
τράπεζες και τους λοιπούς χρηματοδοτι-
κούς οργανισμούς. Σημειώνεται ότι την
31/12/2015, ο Όμιλος κατείχε ταμιακά
διαθέσιμα ύψους 19,5 εκ. ευρώ.

v) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο εν λόγω κίνδυνος προκύπτει από τις
καταθέσεις, τα παράγωγα χρηματοοικονο-
μικά προϊόντα (πιστωτικός κίνδυνος τραπε-
ζών) και την πιστωτική διευκόλυνση στους
πελάτες (πιστωτικός κίνδυνος πελατών). Ο
Όμιλος λαμβάνοντας μέτρα για την αντιμε-
τώπιση της Ελληνικής οικονομικής κρίσης
συνεργάζεται τόσο με μεγάλα και εύρωστα
τραπεζικά ιδρύματα της ελληνικής αγοράς
όσο και με υποκαταστήματα μεγάλων
διεθνών τραπεζικών ομίλων, των οποίων η
πιστοληπτική ικανότητα είναι τουλάχιστον
Caa3 για τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα
και Α για τα υποκαταστήματα των μεγάλων
διεθνών τραπεζικών ομίλων (Moody’s).

Ο Όμιλος επίσης, εφαρμόζει αυστηρές
διαδικασίες διαχείρισης πιστωτικού και
πολιτικού κινδύνου των πελατών του, εξετά-
ζοντας στοιχεία όπως η οικονομική τους

κατάσταση, το ιστορικό πληρωμών τους,
τυχόν αντεγγυήσεις που διαθέτουν κ.α.
Σημαντικός μέρος των πωλήσεων γίνεται
έναντι Ενέγγυων Πιστώσεων ή έναντι
προκαταβολών. ενώ σε άλλες περιπτώσεις,
η εταιρία χρησιμοποιεί ασφάλεια πιστώ-
σεων, factoring και όπου αυτό απαιτείται
ασφάλεια πολιτικού κινδύνου.

vi) Κεφαλαιουχικός κίνδυνος
O εν λόγω κίνδυνος συνδέεται με την
πιθανότητα διακοπής της απρόσκοπτης
λειτουργίας του Ομίλου, κατά τρόπο ώστε
να αδυνατεί να εξασφαλίσει ικανοποιητικές
αποδόσεις στους μετόχους και στους
λοιπούς εμπλεκομένους (stakeholders). Ο
Όμιλος επιδιώκει την αναζήτηση του
μίγματος πηγών χρηματοδότησης που θα
ελαχιστοποιεί στις εκάστοτε συνθήκες, το
κόστος κεφαλαίου.

vii) Επιχειρηματικοί κίνδυνοι
Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς κινδύ-
νους, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις
διεθνείς αγορές ενέργειας, γεγονός που τον
κάνει περισσότερο ευάλωτο στον αυξανό-
μενο ανταγωνισμό που επικρατεί, τα τελευ-
ταία έτη. Ενδεχόμενη συρρίκνωση στις
κεφαλαιουχικές δαπάνες των μεγάλων
ενεργειακών εταιριών και η τάση προστα-
τευτισμού των τοπικών παραγωγών,
πιθανώς θα δυσχεράνουν σημαντικά τη
διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Επίσης,
δεδομένου του γεγονότος ότι αρκετές core
αγορές βασίζονται στο δολάριο, όπως και η
κοστολογική βάση κάποιων ανταγωνιστών,
η ενίσχυση του ευρώ (κατά την φάση διεκδί-
κησης των έργων), ceteris paribus, απαιτεί
επιθετικότερη τιμολογιακή πολιτική,
συμπιέζοντας τα περιθώρια κερδοφορίας.

Οι πωλήσεις του ενεργειακού τομέα
είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία on
a project basis, για τις οποίες τόσο η τιμή
όσο και το κόστος προμήθειας της πρώτης
ύλης είναι σταθερά κατά τη διάρκεια
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εκτέλεσης του έργου. Ωστόσο, η αγορά
των κοίλων δοκών, υπόκεινται σε μεταβο-
λές, συχνά σημαντικές, τόσο της τιμής όσο
και του κόστους πρώτης ύλης.

Η δραστηριοποίηση του ομίλου στην
τεράστια ενεργειακή αγορά της Ρωσίας και
των γειτονικών της χωρών, μέσω της
συμμετοχής του στη συγγενή εταιρία ZAO
TMK-CPW, πέρα των προφανών πλεονεκτη-
μάτων, συνεπάγεται ταυτόχρονα και έκθεση
στις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές
συνθήκες της εν λόγω περιοχής. Δεδομένης
της εξάρτησης της Ρωσίας από τις διεθνείς
τιμές των commodities και ιδιαίτερα των
ενεργειακών, τυχόν επιστροφή σε επίπεδα
του 2009, σαφέστατα θα επηρεάσει τον
κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της
ZAO TMK-CPW.

Επιπλέον ένα σημαντικό τμήμα του
κόστους της εταιρίας αφορά ναύλους, η
αγορά των οποίων είναι ιδιαίτερα ευμετά-
βλητη (volatile), τα τελευταία έτη. Αν και ο
Όμιλος, για ένα σημαντικό τμήμα του
μεταφορικού του έργου, συνάπτει συμφω-
νίες, on a project basis, στις περισσότερες
περιπτώσεις, αυτό δεν είναι εφικτό, με
αποτέλεσμα η ναύλωση πλοίων στην spot
αγορά, να επηρεάζει την κερδοφορία των
εν λόγω έργων.

3. Προοπτικές - Εκτιμήσεις
Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παραμέ-
νει ιδιαίτερα ευμετάβλητο. Οι τιμές του
πετρελαίου και του φυσικού αερίου διατη-
ρούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα
επηρεάζοντας αρνητικά τη ζήτηση για
προϊόντα του ενεργειακού τομέα. Από την
άλλη μεριά, το υψηλό ανεκτέλεστο
υπόλοιπο παραγγελιών της Εταιρίας, μετά
και την ανάθεση προμήθειας 270.000
τόνων χαλυβδοσωλήνων για το έργο του
TAP το οποίο θα παραδοθεί τα έτη 2016 και
2017, η διατήρηση της συναλλαγματικής
ισοτιμίας του ευρώ με το δολάριο σε
επίπεδα που καθιστούν τα προϊόντα της
πιο ανταγωνιστικά, καθώς και η χαμηλή

τιμή των πρώτων υλών είναι παράγοντες
που αναμένεται να επηρεάσουν θετικά την
πορεία της Σωληνουργεία Κορίνθου. 

Διαθέτοντας συσσωρευμένη εμπειρία, η
Σωληνουργεία Κορίνθου είναι πλέον σε
θέση να συνδυάζει το πλεονέκτημα της
μεγάλης παραγωγικής δυναμικότητας με
την ευρεία γκάμα προϊόντων της κατατάσ-
σοντας τη στις κορυφαίες εταιρίες του
κλάδου, παγκοσμίως.

4. Συναλλαγές συνδεδεμένων προσώ-
πων (ΔΛΠ 24)
Ο Όμιλος ελέγχεται από την εταιρία
VIOHALCO S.A., η οποία κατέχει το 85,88%
των μετοχών της μητρικής εταιρίας. Το
υπόλοιπο 14,12% είναι ευρέως διεσπαρμένο. 

Στον Πίνακα 1.2 (σελ. π13) παρουσιά-
ζονται οι σημαντικότερες διεταιρικές
πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλ-
λαγές, μεταξύ του ομίλου και συνδεδεμέ-
νων μερών (όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 24),
το 2015 και το 2014. Οι συνδεδεμένες
εταιρίες αφορούν εταιρίες του Ομίλου
VIOHALCO.

Τέλος, οι αμοιβές προς τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυν-
τικά στελέχη της εταιρίας, όπως και οι
απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς
αυτούς, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.3
(σελ. π15).

5. Εγκαταστάσεις - Υποκαταστήματα
Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του εργοστα-
σίου βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή
Θίσβης, Βοιωτίας, επί γηπέδων συνολικής
επιφάνειας 496.790 τ.μ.

Η Εταιρία έχει σε λειτουργία τα κάτωθι
υποκαταστήματα:
• Αποθηκευτικοί χώροι και υποκαταστή-

ματα στις εγκαταστάσεις του εργοστα-
σίου στη Θίσβη Βοιωτίς και στην Αθήνα.

• Γραφεία Διοίκησης στην Αθήνα
Παράλληλα ο Όμιλος πέραν της

Ελλάδας δραστηριοποιείται στις Η.Π.Α., την
Κύπρο και την Πολωνία, όπου διατηρεί
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Πίνακας 1.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Πωλήσεις αγαθών προς 31/12/2015 31/12/2014

ANAMET Α.Ε. 511.789,94 3.108.769,83
DOJRAN STEEL DOO 168.371,20 0
METAL AGENCIES LTD 401.729,00 474.568,93
GENECOS S.A. 14.994,00 0
PROSAL TUBES S.A. 61.383,13 244.885,46
SΙDΜΑ ΒULGΑRΙΑ S.Α. 60.493,93 37.578,45
SΙDΜΑ RΟΜΑΝΙΑ SRL 0 25.902,60
TEPROMETAL AG 4.158.739,23 2.547.815,98
ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. 2.541,50 0
ΕΛΒΑΛ ΕΛΛ.ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 6.121,37 7.769,47
ΕΛΒΑΛ ΕΤ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 2.267,62 0
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 4.288,02 4.561,37
ΕΤΗΛ Α.Ε. 721,06 20.109,26
ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 0 1.736,46
ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. 2.618.317,44 0
ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 69.421,33 45.348,33
ΣΟΒΕΛ Α.Ε. 442.251,90 62.437,18
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 3.359,97 534,97
FULGOR Α.Ε. 2.768,76 2.384,55

Πωλήσεις υπηρεσιών προς 31/12/2015 31/12/2014

ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε. 1.300,00 840,00
ΣΟΒΕΛ Α.Ε. 0 1.413,99
STEELMET (CY) LTD 4.500,00 7.500,00
TEPROMETAL AG 0 2.240,33
ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε. 419.398,64 334.195,94
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 27.431,11 43.964,89
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 0 48.833,14
ΠΡΑΚΣΥΣ Α.Ε. 2.990,50 2.994,31
ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 0 3.237,67
ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. 132.993,09 192.517,43
BET Α.Ε. 208,10 187,05
SΙDΜΑ RΟΜΑΝΙΑ SRL 0 270,00
STOMANA INDUSTRY 57.137,91 26.814,41

Πωλήσεις παγίων προς 31/12/2015 31/12/2014

STOMANA INDUSTRY 0 3.620.000,00

Αγορές αγαθών από 31/12/2015 31/12/2014

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛ.ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 0 345.356,86
LESCO LTD 816.330,23 341.116,71
PROSAL TUBES 3.323.168,31 0
SOFIA MED S.A. 12.392,96 1.195.892,83
ΣΟΒΕΛ Α.Ε. 0 392.360,20
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 0 8.853,38
ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΒΕ 9.723,15 7.226,89
ΕΤΗΛ Α.Ε. 0 8.616,00
VIOHALCO S.A.-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2.353.102,10 0
ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 0 268.188,00
STOMANA INDUSTRY 88.143,44 17.712.098,96

Αγορές υπηρεσιών από 31/12/2015 31/12/2014

GENECOS S.A. 5.338,17 2.592,15
METAL AGENCIES LTD 474.031,64 302.569,84
TEKA SYSTEMS Α.Ε. 39.255,00 964,00
FULGOR Α.Ε. 15.184,46 12.017,97
NOVAL Α.Ε. 201.728,40 201.728,40
ΣΑΝΙΤΑΣ Α.Ε. 481,08 489,42
TEPROMETAL AG 314.510,91 83.658,84
ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. 7.161,68 4.085,86
ANTIMET Α.Ε. 88.944,56 18.624,35
BET Α.Ε. 72,50 0
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ 388.727,20 375.136,30
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Πίνακας 1.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (συνέχεια)

Αγορές υπηρεσιών από (συνέχεια) 31/12/2015 31/12/2014

ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε. 1.155.326,95 1.202.566,73
ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε. 96.000,00 50.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 42.813,72 8.676,17
ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε. 5.622,35 120,00
ΕΛΒΑΛ ΕΛΛ.ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 79,95 651,00
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 36.991,17 2.592,00
ΠΡΑΚΣΥΣ Α.Ε. 181.778,29 179.489,84
ΕΤΗΛ Α.Ε. 678,00 0
ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. 429.158,75 438.845,73
ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 0 20.710,22
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 995,24 0
ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 651.087,98 399.433,26
ΣΟΒΕΛ Α.Ε. 26.086,20 152.919,30
VIOHALCO S.A.-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 46.634,80 0
ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. 871.540,70 803.691,63

Αγορές παγίων από 31/12/2015 31/12/2014

TEKA SYSTEMS Α.Ε. 1.461.883,84 318.783,85
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ 5.910,17 47.012,47
ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε. 0 5.645,35
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 339.722,59 523.981,36
ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε. 57.495,50 333.068,40
ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΒΕ 635,43 542,68
ΕΤΗΛ Α.Ε. 5.854,00 14.298,64
LESCO LTD 0 13.060,10
ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. 40.456,64 185.149,07
VIOHALCO S.A.-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 599,00 0
ΣΟΒΕΛ Α.Ε. 80.000,00 66.220,19
ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 111.690,96 194.321,72
ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. 68.806,70 392,52
ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 0 1.200,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 300,96 102.860,51
STOMANA INDUSTRY 148,11 0

Αγορές Συμμετοχών από 31/12/2015 31/12/2014

VIOHALCO S.A.-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 36.000,00 0
BET Α.Ε. 30,00 0

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 31/12/2015 31/12/2014

ANAMET A.E. 4.580.448,53 7.373.658,59
ANTIMET A.E. 686.681,57 191.680,34
PROSAL TUBES S.A. 6.744,60 89.302,93
SΙDΜΑ ΒULGΑRΙΑ S.A.W 4.432,75 13.504,05
METAL AGENCIES LTD 194.222,70 54.338,16
NOVAL A.E. 0 83.523,12
FULGOR A.E. 2.664,44 0
STEELMET (CY) LTD 12.961,71 11.606,71
TEPROMETAL AG 3.417.685,09 3.222.766,86
ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ A.E. 3.616.173,67 3.616.173,67
ΕΛΒΑΛ ΕΛΛ.ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A.E. 7.529,29 9.556,45
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ A.E. 202.146,83 181.659,81
ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα A.E. 1.935.060,05 0
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 130.216,27 258.329,03
ΠΡΑΚΣΥΣ A.E. 4.708,45 1.030,14
ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 0 10.318,52
ΣΙΔΜΑ A.E. 5.142.342,43 2.641.758,64
STOMANA INDUSTRY 4.042.832,32 4.443.214,41
ΣΟΒΕΛ A.E. 205.215,66 0
ΧΑΛΚΟΡ A.E. 1.359,53 0
ΕΤΗΛ A.E. 0 20.837,76
SOFIA MED 136.159,48 0
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θυγατρικές εταιρίες, ενώ συμμετέχει με
ποσοστό 49% στο μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρίας ΖΑΟ ΤΜΚ-CPW, με έδρα τη Ρωσία.

6. Φορολογία
Σύμφωνα με το N.4172/2013 που τέθηκε σε
ισχύ από την 01 Ιανουαρίου 2014, ο συντε-
λεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών
προσώπων στην Ελλάδα ορίστηκε σε 26%,
ενώ ο παρακρατούμενος φόρος επί της
διανομής μερισμάτων που εγκρίνονται μετά
την 1 Ιανουαρίου 2014 σε 10%. Περαιτέρω,
με την ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ο συντελεστής
φορολογίας εισοδήματος των νομικών
προσώπων αυξήθηκε από 26% σε 29% για

κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά
έτη που αρχίζουν μετά την 1η Ιανουαρίου
2015 και η προκαταβολή φόρου εισοδήμα-
τος αυξήθηκε από 80% σε 100%.

Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου
72 του Ν.4172/2013, τα αφορολόγητα
αποθεματικά που σχηματίστηκαν με
βάση τις διατάξεις του Ν.2238/1994
μπορούν να συμψηφίσουν φορολογικές
ζημιές με συντελεστή 29% ή να διανεμη-
θούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε
υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με
συντελεστή 19%. O Όμιλος και η Εταιρία
δεν προτίθεται να διανείμει τα συγκεκρι-
μένα αποθεματικά. Το 2014 ποσό ύψους

Πίνακας 1.3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

31/12/2015 31/12/2014

Αμοιβές - Ωφελήματα για μέλη ΔΣ και Στελέχη Διοίκησης 773.375 727.406,24
Αμοιβές τερματισμού απασχόλησης - 42.335,47

Πίνακας 1.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (συνέχεια)

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 31/12/2015 31/12/2014

ANTIMET Α.Ε. 25.021,44 34.726,92
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 0 126.518,43
FULGOR Α.Ε. 29.784,86 11.849,11
GENECOS S.A. 8.763,44 3.425,27
LESCO LTD 47.784,99 83.557,52
METAL AGENCIES LTD 89.432,11 65.861,39
ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. 0 82.996,71
PROSAL TUBES S.A. 2.623.168,31 0
SOFIA MED S.A. 309.047,25 558.042,01
TEKA SYSTEMS AE 867.149,17 392.403,83
TEPROMETAL AG 505.195,13 214.462,91
ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. 3.175,50 2.298,49
BET Α.Ε. 89,18 0
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ 23.432,86 49.221,83
ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε. 1.878.515,71 1.453.045,33
ΕΛΒΑΛ ΕΛΛ.ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 305.285,51 107.067,40
ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε. 9.840,00 0
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 17.190,79 58.980,42
ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε. 33.296,36 63.799,14
ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΒΕ 4.334,18 2.658,75
ΠΡΑΚΣΥΣ Α.Ε. 12.854,10 34.018,55
ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 0 446.013,38
ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. 19.894,00 217.288,45
ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 134.799,28 77.368,46
ΣΟΒΕΛ Α.Ε. 0 111.180,58
ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. 178.530,15 166.592,96
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 21.148,95 3.188,16
STOMANA INDUSTRY 102.771,55 2.539.514,80
ΣΑΝΙΤΑΣ Α.Ε. 211,07 221,33
SΙDΜΑ RΟΜΑΝΙΑ SRL 0 1.805,65
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ευρώ 519.255 συμψήφισε αφορολόγητα
αποθεματικά με φορολογικά αναγνωρι-
σμένες ζημιές.

7. Σημαντικά γεγονότα μετά την
31/12/2015
Στις 25/01/2016 η εταιρία προχώρησε στην
απόκτηση του 100% των μετοχών της ΒΕΤ

Α.Ε. από τη συνδεδεμένη εταιρία SOVEL AE
συνολικής αξίας 6.102.984 ευρώ. Η
επίδραση στον Όμιλο από την παραπάνω
αγορά δεν ήταν σημαντική.

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γε γο -
νότα μετά την 31 Δεκεμβρίου 2015 που να
επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση
του Ομίλου και της Εταιρίας.
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α) Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας (εκτός
από την υπέρ το άρτιο αξία) ανέρχεται σε
ευρώ 96.852.756,78 διαιρούμενο σε
124.170.201 κοινές ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας ευρώ 0,78 εκάστη. Όλες
οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγ-
μάτευση στην αγορά αξιών του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μικρής
και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης. Οι μετοχές
της Εταιρίας είναι άϋλες, ονομαστικές με
δικαίωμα ψήφου.

Με βάση το καταστατικό της Εταιρίας τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
μετόχων είναι τα ακόλουθα:
• Δικαίωμα επί του μερίσματος από τα

ετήσια κέρδη της Εταιρίας. Το μέρισμα
κάθε μετοχής καταβάλλεται στον κάτοχο
της μετά την έγκριση των οικονομικών
καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τη
σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Οι μη εγκαίρως εισπράτον-
τες το μέρισμα δεν δικαιούνται να
ζητήσουν την πληρωμή τόκων. Το
δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος
παραγράφεται μετά την παρέλευση
πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους,
εντός του οποίου κατέστη απαιτητό.

• Δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου και ανάληψη νέων
μετοχών.

• Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική
Συνέλευση των μετόχων.

• Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται
αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστα-
τικού της Εταιρίας και των αποφάσεων
των οργάνων της, που είναι σύμφωνες
με αυτό και το Νόμο.

• Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες και
η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν
κύριο κάθε μετοχής. Όλες οι αδιαιρέτως
συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που

έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα
αυτής, αντιπροσωπεύονται στη Γενική
Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που
ορίζεται από αυτούς κατόπιν συμφωνίας.
Σε περίπτωση διαφωνίας η μετοχή των
ανωτέρω δεν αντιπροσωπεύεται.

• Οι μέτοχοι δεν ενέχονται πέραν του
ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.

β) Περιορισμοί στην μεταβίβαση
μετοχών της Εταιρίας
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας
γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν
υφίστανται εκ του καταστατικού της περιο-
ρισμοί στη μεταβίβασή τους.

γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμε-
τοχές κατά την έννοια του Νόμου
3556/2007
Οι σημαντικές (άνω του 5%) συμμετοχές
την 31/12/2015 διαμορφώνονται ως εξής:
• VIOHALCO S.A. ποσοστό 85,88% των

δικαιωμάτων ψήφου

δ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώ-
ματα ελέγχου
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που
να παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά
δικαιώματα ελέγχου.

ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της
Εταιρίας περιορισμοί του δικαιώματος
ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές
της. Οι κανόνες του καταστατικού της
Εταιρίας που ρυθμίζουν τα ζητήματα της
ψηφοφορίας περιλαμβάνονται στο άρθρο
24 καταστατικού.

στ) Συμφωνίες μεταξύ των Μετόχων
της Εταιρίας
Εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η Εταιρία
δεν υφίστανται συμφωνίες μετόχων.

Επεξηγηματική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007)
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ζ) Κανόνες διορισμού και αντικατάστα-
σης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και
τροποποίησης καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπονται από το
καταστατικό της Εταιρίας τόσο για το διορι-
σμό και για την αντικατάσταση μελών του
Διοικητικού της Συμβουλίου όσο και για τις
τροποποιήσεις του, δεν διαφοροποιούνται
από τα προβλεπόμενα του Κ.Ν 2190/1920.

η) Αρμοδιότητα του Διοικητικού
Συμβουλίου για την έκδοση νέων ή για
την αγορά ιδίων μετοχών
• Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13

§ 1 εδ. β΄ και γ΄του Κ.Ν 2190/1920, το
καταστατικό της Εταιρίας προβλέπει ότι
μόνο η Γενική Συνέλευση των μετόχων
έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την
έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή της,
που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχι-
στον των 2/3 των ψήφων που εκπροσω-
πούνται στη συνέλευση.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
προβαίνει στην αγορά ιδίων μετοχών
στο πλαίσιο απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 16
παρ.5 έως 13 του Κ.Ν. 2190/20.

• Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13
παρ.9 του Κ.Ν 2190/1920, το Διοικητικό
Συμβούλιο, μετά από απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης που θεσπίζει
πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη
του και το προσωπικό, με τη μορφή

προγράμματος προαίρεσης αγοράς
μετοχών (Stock Option Plan), εκδίδει
μετοχές τις οποίες διαθέτει στους δικαιού-
χους, αυξάνοντας αντίστοιχα το μετοχικό
κεφάλαιο και πιστοποιώντας την σχετική
αύξηση αυτού. Τέτοιο πρόγραμμα
παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης δεν
έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Εταιρίας.

θ) Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται
σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε
περίπτωση αλλαγής ελέγχου
Τόσο το δάνειο που λήφθηκε κατά τη
διάρκεια του 2014 από την τράπεζα
Commerzbank (συνολικού ύψους ευρώ
47.666.963) από το οποίο είχε αναληφθεί
ποσό ευρώ 45.654.094 την 31-12-2015,
καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που
εκδόθηκαν από την Εταιρία και έχουν
αναληφθεί εξ’ ολοκλήρου από τράπεζες,
με συνολικό υπόλοιπο ανερχόμενο σε
ευρώ 47.300.000 κατά την 31-12-2015,
περιλαμβάνουν στους όρους του
προγράμματός τους ρήτρα αλλαγής
ελέγ χου που παρέχει, σε περίπτωση
ενεργοποιήσεώς της, το δικαίωμα στους
ομολογ ιούχους δανειστές να τα καταγ-
γείλουν πριν από τη λήξη τους.

Εξ’ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η
Εταιρία, δεν υφίστανται άλλες συμφωνίες
οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται
ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον
έλεγχο της Εταιρίας.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κωνσταντίνος Μπακούρης
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Ειδικότερα, σχετικά με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 2 του Ν.3873/2010 σημει-
ώνουμε τα εξής:

1. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
H Εταιρία έχει υιοθετήσει τις πρακτικές της
Εταιρικής Διακυβέρνησης στον τρόπο
διοίκησης και λειτουργίας της, όπως αυτές
οριοθετούνται από το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο καθώς και τον Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης που δημοσιεύτηκε
πρόσφατα από τον ΕΣΕΔ (εφεξής ο
«κώδικας») και είναι διαθέσιμος στην
διεύθυνση: http://www.helex.gr/el/esed

Στα πλαίσια σύνταξης της Ετήσιας
Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου, η Εταιρία προχώρησε σε
επισκόπηση του Κώδικα. Από την επισκό-
πηση αυτή, η Εταιρία συμπέρανε ότι εν
γένει εφαρμόζει τις ειδικές πρακτικές για
εισηγμένες εταιρίες που αναφέρονται και
περιγράφονται στον Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ, με εξαίρεση τις
ακόλουθες πρακτικές, για τις οποίες
παρατίθενται οι αντίστοιχες εξηγήσεις: 
- Μέρος Α.II. (2.1) – Μέγεθος και

σύνθεση του Δ.Σ. Το Διοικητικό
Συμβούλιο αποτελείται από 6 μέλη.

- Μέρος Α.ΙΙΙ.(3.3.) – Ρόλος και απαιτού-
μενες ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος του ισχύοντος Διοικη-
τικού Συμβουλίου δεν έχει την ιδιότητα
του μη εκτελεστικού ανεξάρτητου
μέλους, παρά το ότι ο Πρόεδρος είναι
εκτελεστικό μέλος. Δεν κρίθηκε, στην
παρούσα συγκυρία ότι η ιδιότητα του
ανεξάρτητου μέλους στο Πρόσωπο του
Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβου-
λίου, πέραν της ως άνω ιδιότητάς του ως
μη εκτελεστικού, θα παρείχε περισσό-
τερα εχέγγυα αποδοτικότερης λειτουρ-
γίας της εταιρίας.

- Μέρος Α.V. (5.4-5.8.) – Ανάδειξη

υποψηφίων μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. Μέχρι τη σύνταξη της
παρούσας Δήλωσης δεν λειτουργεί
επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων.
διότι δεν κρίθηκε, στην παρούσα συγκυ-
ρία ότι τούτο θα βελτίωνε την αποδοτι-
κότητα της λειτουργίας της εταιρίας.

- Μέρος Α VII.(7.1. – 7.3.) – Αξιολόγηση
Διοικητικού Συμβουλίου και των
Επιτροπών του. Μέχρι τη σύνταξη της
παρούσας Δήλωσης, η Εταιρία δεν έχει
καταλήξει στην επιλογή κάποιας συγκε-
κριμένης συλλογικής διαδικασίας για
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότη-
τας του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Επιτροπών του.

- Μέρος Γ. I. (1.6.–1.9.) – Επίπεδο και
διάρθρωση των αμοιβών. Μέχρι την
σύνταξη της παρούσης δηλώσεως δεν
λειτουργεί Επιτροπή αμοιβών. Θα γίνει
επανεξέταση του θέματος προσεχώς.

Η διοίκηση της εταιρίας δεν έκρινε σκόπιμη
την υιοθέτηση περαιτέρω πρακτικών
εταιρικής διακυβέρνησης από τον Κώδικα,
δεδομένης και της παρούσας αρνητικής
συγκυρίας.

Η Εταιρία δεν εφαρμόζει πρακτικές
εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον των
ειδικών πρακτικών του Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ και των προβλέ-
ψεων της κείμενης νομοθεσίας.

2. Κύρια χαρακτηριστικά των Συστη-
μάτων Εσωτερικού Ελέγχου και
Διαχείρισης Κινδύνων σε Σχέση με
τη Διαδικασία Σύνταξης των Οικονο-
μικών καταστάσεων και χρηματοοι-
κονομικών αναφορών

i) Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστι-
κών και στοιχείων του Συστήματος Εσωτε-
ρικού Ελέγχου και Συστήματος Διαχείρισης
Κινδύνων (σε σχέση με τη διαδικασία

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
(Η παρούσα δήλωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 3873/10) 
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σύνταξης των ενοποιημένων χρηματοοι-
κονομικών καταστάσεων). 
Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της
Εταιρίας καλύπτει τις διαδικασίες ελέγχου
για τη λειτουργία της Εταιρίας, τη συμμόρ-
φωση της με τις απαιτήσεις των εποπτικών
αρχών, τη διαχείριση κινδύνων και τη
σύνταξη χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Η Υπηρεσία Εσωτερικού ελέγχου
ελέγχει την ορθή εφαρμογή κάθε διαδικα-
σίας και συστήματος εσωτερικού ελέγχου
ανεξαρτήτως του λογιστικού ή μη περιεχο-
μένου τους και αξιολογεί την επιχείρηση
μέσω ανασκόπησης των δραστηριοτήτων
της, λειτουργώντας ως μία υπηρεσία προς
την Διοίκηση.

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
αποβλέπει μεταξύ άλλων στη διασφάλιση
της πληρότητας και της αξιοπιστίας των
στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούν-
ται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορι-
σμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης
της Εταιρίας και την παραγωγή αξιόπιστων
οικονομικών καταστάσεων.

Η Εταιρία σε σχέση με τη διαδικασία
σύνταξης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων αναφέρει ότι το σύστημα
οικονομικών αναφορών της “ΣΩΛΗΝΟΥΡ-
ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Βιομηχανία Σωλήνων
και Εκμετάλλευσης Ακινήτων Α.Ε.”, χρησι-
μοποιεί ένα λογιστικό σύστημα που είναι
επαρκές για αναφορά προς τη διοίκηση
αλλά και προς τους εξωτερικούς χρήστες.
Οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και
άλλες αναλύσεις που αναφέρονται προς την
διοίκηση σε τριμηνιαία βάση συντάσσονται
σε απλή και ενοποιημένη βάση σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομι-
κής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετη-
θεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους
αναφοράς προς την διοίκηση αλλά και για
λόγους δημοσιοποίησης, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς και σε τριμηνιαία
βάση. Τόσο η διοικητική πληροφόρηση
όσο και η προς δημοσιοποίηση χρηματοοι-
κονομική πληροφόρηση περιλαμβάνουν

όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με
ένα ενημερωμένο σύστημα εσωτερικού
ελέγχου που περιλαμβάνει αναλύσεις
πωλήσεων, κόστους/εξόδων, λειτουργικών
κερδών αλλά και άλλα στοιχεία και δείκτες.
Όλες οι αναφορές προς την διοίκηση
περιλαμβάνουν τα στοιχεία της τρέχουσας
περιόδου που συγκρίνονται με τα
αντίστοιχα του προϋπολογισμού, όπως
αυτός έχει εγκριθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο αλλά και με τα στοιχεία της
αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου
της αναφοράς έτους.

Όλες οι δημοσιοποιούμενες ενδιάμεσες
και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληρο-
φορίες και γνωστοποιήσεις επί των οικονο-
μικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισκοπούνται
από την Επιτροπή Ελέγχου και εγκρίνονται
στο σύνολό τους αντίστοιχα από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο.

Εφαρμόζονται δικλείδες ασφαλείας
αναφορικά με: α) την αναγνώριση και
αξιολόγηση κινδύνων ως προς την αξιοπι-
στία των χρηματοοικονομικών καταστά-
σεων, β) τον διοικητικό σχεδιασμό και την
παρακολούθηση αναφορικά με τα χρημα-
τοοικονομικά μεγέθη, γ) την πρόληψη και
αποκάλυψη απάτης, δ) τους ρόλους/
αρμοδιότητες των στελεχών, ε) την διαδι-
κασία κλεισίματος χρήσης περιλαμβανόμε-
νης της ενοποίησης (π.χ. καταγε γραμμένες
διαδικασίες, προσβάσεις, εγκρίσεις, συμφω-
νίες κλπ) και στ) τη διασφάλιση των παρεχό-
μενων στοιχείων από τα πληροφοριακά
συστήματα.

Η σύνταξη των εσωτερικών αναφορών
προς τη Διοίκηση και των αναφορών που
απαιτούνται από τον Κ. Ν. 2190/1920 και τις
εποπτικές αρχές γίνεται από τη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία διαθέτει
κατάλληλα και έμπειρα στελέχη για το
σκοπό αυτό. Η Διοίκηση φροντίζει ώστε τα
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στελέχη αυτά να ενημερώνονται κατάλ-
ληλα για τις αλλαγές στα λογιστικά και
φορολογικά θέματα που αφορούν την
Εταιρία και τον Όμιλο.

Η Εταιρία έχει θεσπίσει ξεχωριστές
διαδικασίες για την συγκέντρωση των
απαιτούμενων στοιχείων από τις θυγατρι-
κές εταιρίες και φροντίζει για την συμφω-
νία των επιμέρους συναλλαγών και την
εφαρμογή των ιδίων λογιστικών αρχών
από τις ως άνω εταιρίες.

ii) Ετήσια αξιολόγηση της εταιρικής
στρατηγικής, των κύριων επιχειρηματικών
κινδύνων και των Συστημάτων Εσωτερικού
Ελέγχου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας
δηλώνει ότι έχει εξετάσει τους κύριους
επιχειρηματικούς κινδύνους που αντιμετω-
πίζει η Εταιρία καθώς και τα Συστήματα
Εσωτερικού Ελέγχου. Σε ετήσια βάση το
Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε επανε-
ξέταση της εταιρικής στρατηγικής, των
κύριων επιχειρηματικών κινδύνων και των
Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, περιλαμ-
βανομένης της εξέτασης του εύρους των
δραστηριοτήτων της αποτελεσματικότητας
της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.

iii) Παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην
Εταιρία από τους νόμιμους ελεγκτές της και
αξιολόγηση της επίπτωσης που μπορεί να
έχει το γεγονός αυτό στην αντικειμενικότητα
και την αποτελεσματικότητα του υποχρεω-
τικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη και τα
οριζόμενα στον Νόμο 3693/2008
Οι νόμιμοι ελεγκτές της Εταιρίας για την
εταιρική χρήση του έτους 2015, «Price-
WaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική
Εταιρία.», οι οποίοι έχουν εκλεγεί από την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Εταιρίας την 22η Μαΐου 2015, δεν
παρέχουν ή έχουν παράσχει μη ελεγκτι-
κές υπηρεσίες στην Εταιρία και τις
θυγατρικές της πέραν από όσα προβλέ-
πονται από τη νομοθεσία.

3. Δημόσιες Προσφορές Εξαγοράς-
Πληροφοριακά Στοιχεία

- Δεν υφίστανται δεσμευτικές προσφορές
εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής
εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς
των μετοχών της Εταιρίας, ούτε
οποιαδήποτε καταστατική πρόβλεψη
περί εξαγοράς.

- Δεν υφίστανται δημόσιες προτάσεις
τρίτων για την εξαγορά του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας κατά την τελευ-
ταία και τρέχουσα χρήση.

- Σε περίπτωση που η Εταιρία συμμετά-
σχει σε τέτοια διαδικασία αυτή θα γίνει
στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Γενική Συνέλευση των Μετόχων και
δικαιώματα των μετόχων

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και
λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Καταστατικό και στις σχετικές διατάξεις του
Ν.2190/1920, όπως αυτός έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει σήμερα. Η Εταιρία προβαί-
νει στις προβλεπόμενες δημοσιεύσεις,
σύμφωνα μάλιστα και με τις διατάξεις του
Ν.3884/2010 και γενικά λαμβάνει τα
αναγκαία μέτρα για την έγκαιρη και πλήρη
ενημέρωση των μετόχων για την άσκηση
των δικαιωμάτων τους. Το τελευταίο
διασφαλίζεται μέσω των δημοσιεύσεων
των προκλήσεων των Γενικών Συνελεύ-
σεων και της ανάρτησης αυτών στην
ιστοσελίδα της Εταιρίας, στο κείμενο των
οποίων περιλαμβάνεται λεπτομερής
περιγραφή των δικαιωμάτων των μετόχων
και του τρόπου άσκησης αυτών.

5. Σύνθεση και λειτουργία Διοικητικού
Συμβουλίου, Εποπτικών Οργάνων
και Επιτροπών της Εταιρίας

Ρόλοι και αρμοδιότητες του Διοικητικού
Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει
την ευθύνη της μακροπρόθεσμης στρατη-
γικής και των λειτουργικών στόχων της
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Εταιρίας και εν γένει του έλεγχου και της
λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των οριζο-
μένων από τον Κ.Ν. 2190/1920 και το
Καταστατικό καθώς και της τήρησης των
αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με
την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να
εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα του.

Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του Διοικη-
τικού Συμβουλίου συνοψίζονται στα κάτωθι:
- Επίβλεψη και παρακολούθηση των

λειτουργιών της Εταιρίας καθώς και
έλεγχος επίτευξης των επιχειρηματικών
στόχων και μακροπρόθεσμων σχεδίων.

- Διατύπωση και καθορισμός των βασικών
αξιών και στόχων της Εταιρίας.

- Εξασφάλιση εναρμόνισης της υιοθετη-
μένης στρατηγικής με τους στόχους της
Εταιρίας

- Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι
δεν υπάρχουν περιπτώσεις σύγκρουσης
συμφερόντων και εξετάζει τυχόν φαινό-
μενα ή περιπτώσεις απόκλισης από την
πολιτική απορρήτου πληροφοριών

- Διασφάλιση της αξιοπιστίας και έγκριση
των Οικονομικών Καταστάσεων της
Εταιρίας πριν την τελική έγκριση αυτών
από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

- Στην εξασφάλιση της άσκησης της
επιχειρηματικής της δράσης σε καθημε-
ρινή βάση, μέσω ενός συστήματος
ειδικών εξουσιοδοτήσεων, ενώ η
ρύθμιση των υπολοίπων θεμάτων της
αρμοδιότητάς του υλοποιείται μέσω
ειδικών αποφάσεων.

- Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβου-
λίου ορίζεται σε κάθε Διοικητικό
Συμβούλιο και έχει κύριες αρμοδιότητες
την υποστήριξη του Προέδρου και της
γενικότερης λειτουργίας του οργάνου.

Το υφιστάμενο Δ.Σ. της Εταιρίας απαρτίζε-
ται από 6 μέλη (6-μελές) εκ των οποίων:
- 2 είναι εκτελεστικά μέλη 

(Πρόεδρος και Μέλος)
- 2 είναι μη εκτελεστικά μέλη 

(Αντιπρόεδρος και Μέλος)
- 2 είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 

(Λοιπά μέλη)

Η σύνθεση του υφιστάμενου Διοικητικού
Συμβουλίου της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Βιομηχανία Σωλήνων και Εκμετάλλευσης
Ακινήτων Α.Ε. είναι η ακόλουθη:
- Κωνσταντίνος Μπακούρης, 

εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος
- Μελέτης Φικιώρης, 

μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος
- Ιωάννης Σταυρόπουλος, 

εκτελεστικό μέλος
- Αδαμάντιος Βασιλάκης, 

μη εκτελεστικό μέλος
- Νικόλαος Γαλέτας, 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Ανδρέας Κυριαζής, 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για μονοετή
θητεία από τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων. Το υφιστάμενο Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας εξελέγη από την
Γενική Συνέλευση της 22ης Μάιου 2015 και
η θητεία του λήγει εντός του πρώτου
εξαμήνου του 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 31
φορές μέσα στο έτος 2015 και στις
συνεδριάσεις του παρέστησαν και τα 6
μέλη του, αυτοπροσώπως.

Τα βιογραφικά Σημειώματα των μελών
του Δ.Σ. έχουν ως ακολούθως:

• Κωνσταντίνος Μπακούρης, 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο κύριος Κ. Μπακούρης είναι Πρόεδρος
της Σωληνουργείας Κορίνθου από το
2005, είναι δε μέλος των Δ.Σ. των

εταιριών ΕΛΒΑΛ και ΧΑΛΚΟΡ. Ξεκίνησε
την καριέρα του το 1968 στην ESSO
PAPPAS. Δύο χρόνια αργότερα έγινε
Οικονομικός Διευθυντής της UNION
CARBIDE στην Αθήνα και έξη χρόνια
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αργότερα Δ/νων Σύμβουλος. Το 1985
ανέλαβε ως Αντιπρόεδρος Ευρώπης, τα
καταναλωτικά προϊόντα της εταιρίας. Το
1986 εξελέγη Πρόεδρος Ευρώπης της
RALSTON PURINA.

Το 1998 επανήλθε στην Ελλάδα ως
Δ/νων Σύμβουλος της Οργανωτικής
Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα
2004». Από το 2001 μέχρι το 2002 διετέ-
λεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου
Επενδύσεων (EKE). Διετέλεσε επίσης από
το 2004 έως το 2008, ως Πρόεδρος της
NET MED N.V. μητρική της συνδρομητι-
κής τηλεόρασης ΝΟVA.

Είναι Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφά-
νειας Ελλάς και Πρόεδρος του Ελληνο-
ρωσικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου.
Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το πανεπιστήμιο
DE PAUL του Σικάγου.

• Μελέτιος Φικιώρης, 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Μελέτης Φικιώρης είναι Αντιπρό-
εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Α.Ε.» από τον Ιανουάριο του 2005. Είναι
δικηγόρος Αθηνών από το 1973, νομικός
σύμβουλος επιχειρήσεων και συμμετέχει
σε διοικητικά συμβούλιά τους.

• Αδαμάντιος Βασιλάκης, 
Mη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Αδαμάντιος Βασιλάκης είναι πτυχι-
ούχος Πολιτικών και Διπλωματικών
Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου
Βρυξελλών και της Εμπορικής Σχολής
Χίου, ομιλεί δε Αγγλικά και Γαλλικά. Στην
μακρά πορεία του στο διπλωματικό
σώμα έχει υπηρετήσει σε πολλές χώρες
(ενδεικτικά μόνο αναφέρονται η Γιουγ-
κοσλαβία, η πρώην ΕΣΣΔ και οι ΗΠΑ)
καθώς και σε θέσεις ευθύνης στο Υπουρ-
γείο Εξωτερικών. Το 2002, τοποθετείται
ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος

στα Ηνωμένα Έθνη, ενώ την ίδια χρονιά
αναλαμβάνει εκπρόσωπος της Ελλάδος
στις διαπραγματεύσεις, υπό την αιγίδα
των Ηνωμένων Εθνών, για την εξεύρεση
οριστικού ονόματος της Πρώην Γιουγ-
κοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδο-
νίας (ΠΓΔΜ). Την διετία 2005-2006,
εκπροσωπεί την Ελλάδα κατά την
διάρκεια της θητείας της χώρας, στο
Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων
Εθνών, στη Νέα Υόρκη. Στα πλαίσια του
Συμβούλιου Ασφαλείας συμμετείχε στις
αποστολές που επισκέφτηκαν, τις χώρες
της Κεντρικής Αφρικής (Κονγκό- Κιν -
σάσα, Μπουρούντι, Ρουάντα, Ουγκάντα,
και Τανζανία), το Σουδάν και το Αφγανι-
στάν. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος των
Επίτροπων Κυρώσεων του Συμβουλίου
Ασφαλείας για την Ακτή του Ελεφαντο-
στού, για το Σουδάν, καθώς και για την
Ειδική Επιτροπή Βελτίωσης Εφαρμογής
των Κυρώσεων του Συμβουλίου
Ασφαλείας. Το 2007, διορίζεται ως
Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδος στις
διαπραγματεύσεις, υπό την αιγίδα των
Ηνωμένων Εθνών, για την εξεύρεση
οριστικού ονόματος της ΠΓΔΜ. Έχει
παρασημοφορηθεί με τον Μεγαλό-
σταυρο του Τάγματος του Φοίνικα.

• Ιωάννης Σταυρόπουλος, 
Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Ιωάννης Σταυρόπουλος είναι πτυχι-
ούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά
(πρώην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή
Πειραιά) και εργάζεται στον Όμιλο
VIOHALCO από το 1972. Έχει διατελέσει
Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρία
ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ Α.Ε. (1978), Γενικός Διευθυν-
τής στην εταιρία Ελληνικά Καλώδια
Μεσολογγίου Α.Ε. (1989), Γενικός
Διευθυντής στην ΚΕΜ Α.Ε. (1998) και
Γενικός Διευθυντής στη ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
(1999). Μετέχει ως εκτελεστικό μέλος
στην εταιρία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. και
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ως απλό μέλος σε άλλες εταιρίες του
Ομίλου.

• Νικόλαος Γαλέτας, 
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
Μέλος

Ο κ. Νικόλαος Γαλέτας είναι ανεξάρτητο
μέλος του Δ.Σ. της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Είναι απόφοιτος της Θεολογι-
κής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
με σπουδές στο Technische Hochschule
Wien ενώ είναι πτυχιούχος μηχανικός της
σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του
Ε.Μ.Π. Στη πολυετή καριέρα του ο κ.
Γαλέτας έχει αναλάβει διευθυντικές θέσεις
στην ΕΤΒΑ (Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανι-
κής Ανάπτυξης) στην Ε.Π.Α. (Εταιρία
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) στην
ΕΤΕΒΑ (Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων
Βιομηχανικής Ανάπτυξης) στην οποία
διετέλεσε και Γενικός Διευθυντής. Ο κ.
Γαλέτας έχει επίσης διατελέσει Σύμβουλος
Διοίκησης στην ΕΤΕΒΑ και στην EFG
EUROBANK PROPERTIES Α.Ε., ενώ υπήρξε
μέλος ΔΣ σε πλειάδα εταιριών μεταξύ των
οποίων οι EFG EUROBANK PROPERTIES
ΑΕΑΑΠ και ΕΡΤ (αντιπρόεδρος), καθώς και
σε διάφορες θυγατρικές εταιρίες του

Ομίλου ΕΤΕΒΑ στις οποίες ανέλαβε τη
θέση του Προέδρου του ΔΣ κατά την
πολυετή σταδιοδρομία του στον οργανι-
σμό αυτό. Επιπλέον την περίοδο 1990-92
προσέφερε συμβουλευτικές υπηρεσίες
στους Υπουργούς Εσωτερικών, Γεωργίας
και Συντονισμού.

• Ανδρέας Κυριαζής, 
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
Μέλος

Ο κ. Ανδρέας Κυριαζής είναι μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από
το 2005. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος
Χημικών της Φυσικομαθηματικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατε-
λέσει Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδος, της Ένωσης
Βαλκανικών Επιμελητηρίων, του Εμπορι-
κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αθηνών, του Ελληνικού Κέντρου
Παραγωγικότητας, της Ελληνικής
Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, της
Ένωσης Βιομηχανίας Ξύλου. Υπήρξε
επίσης Αντιπρόεδρος της Ένωσης
Ευρωπαϊκού Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου και Γενικός Γραμματέας
της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.

Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)
i) Περιγραφή της σύνθεσης, λειτουργίας,

έργου, αρμοδιοτήτων και περιγραφή
θεμάτων που συζητούνται στις
συνεδριάσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία εκλέγεται και
λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν. 3693/2008
(αρθ.37), αποτελείται από τρία μη εκτελε-
στικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ
των οποίων το ένα είναι ανεξάρτητο και
έχει ως κύριο έργο, στα πλαίσια των από
τον ως άνω νόμο περιγραφομένων υποχρε-
ώσεων, την παροχή υποστήριξης προς το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την
εκπλήρωση της αποστολής του σχετικά με
την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας

των λογιστικών και οικονομικών συστημά-
των, των ελεγκτικών μηχανισμών, των
συστημάτων διαχείρισης των επιχειρημα-
τικών κινδύνων, την διασφάλιση της
συμμόρφωσης με το νομικό και κανονι-
στικό πλαίσιο και την αποτελεσματική
εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυ-
βέρνησης.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις
εξής αρμοδιότητες:
- Να εξετάζει την αποτελεσματικότητα

όλων των επιπέδων της Διοίκησης σε
σχέση με τη διαφύλαξη των πόρων που
διαχειρίζονται και τη συμμόρφωση τους
με την καθιερωμένη πολιτική και διαδι-
κασίες της Εταιρίας.
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- Να αξιολογεί τις διαδικασίες και τα
στοιχεία για την επάρκεια τους σχετικά
με την επίτευξη των στόχων και
εκτίμηση της πολιτικής και του
προγράμματος που αναφέρεται στην
υπό εξέταση δραστηριότητα.

- Να ελέγχει περιοδικά τις διάφορες
λειτουργίες των διάφορων διευθύνσεων
ή τμημάτων, έτσι που να διασφαλίζεται
ότι οι διάφορες λειτουργίες τους διεξά-
γονται ομαλά, είναι σύμφωνες με τις
οδηγίες της Διοίκησης, την πολιτική της
Εταιρίας, τις διαδικασίες και ότι αυτές
συμμορφώνονται με τους στόχους της
Εταιρίας και με τα πρότυπα της Διοικη-
τικής πρακτικής.

- Να εξετάζει τις εκθέσεις του εσωτερικού
ελέγχου και ειδικότερα να:
- Αξιολογεί την επάρκεια έκτασης τους.
- Επιβεβαιώνει την ακρίβεια των

εκθέσεων.
- Να εξετάζει την επάρκεια υποστήρι-

ξης των αποτελεσμάτων.

Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει τις παρακάτω
εκθέσεις για την δραστηριότητα του ελέγχου:
- Έκτακτες
- Τριμηνιαίες οικονομικού ελέγχου
- Ετήσιες τακτικού ελέγχου
- Εκθέσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει και διασφαλί-
ζει την ανεξαρτησία των Εξωτερικών
Ελεγκτών της Εταιρίας και λαμβάνει γνώση
των ευρημάτων τους καθώς και των
Εκθέσεων Ελέγχου επί των ετησίων ή
ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων
της Εταιρίας. Παράλληλα, προτείνει
διορθωτικές ενέργειες και διαδικασίες

προκειμένου να αντιμετωπισθούν τυχόν
ευρήματα ή αδυναμίες σε περιοχές Οικονο-
μικής Αναφοράς ή άλλων σημαντικών
λειτουργιών της Εταιρίας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουρ-
γίας της, η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται
από δύο ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα
μη εκτελεστικό μέλος τα οποία διαθέτουν
τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες για
το έργο της Επιτροπής.

Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής
Ελέγχου είναι η ακόλουθη:
Μέλη: Μελέτιος Φυκιώρης 

Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό
μέλος Δ.Σ.
Νικόλαος Γαλέτας
Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό 
μέλος Δ.Σ.
Ανδρέας Κυριαζής 
Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό 
μέλος Δ.Σ.

ii) Αριθμός συνεδριάσεων της Επιτρο-
πής και συχνότητα συμμετοχής κάθε
μέλους στις συνεδριάσεις

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε 4 φορές
κατά το 2015 με πλήρη απαρτία, αλλά όχι
με την παρουσία των τακτικών ελεγκτών
που προβλέπεται από τον Κώδικα.

iii) Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας
και επιδόσεων της Επιτροπής

Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας Δήλωσης,
δεν έχουν θεσπιστεί ειδικές διαδικασίες για
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού
Συμβουλίου. Η Διοίκηση της Εταιρίας θα
θεσπίσει σχετικές διαδικασίες στο μέλλον.
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I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/15 31/12/14 31/12/15 31/12/14

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια 183.615.498 155.057.553 183.510.427 154.990.812 
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με καθαρή θέση 10.925.002 12.771.781 1.073.950 1.073.950 
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση - - 11.381.209 11.345.179 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 180.080 11.229 - -
Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις 4.709.864 4.800.080 4.709.864 4.800.080 _____________ _____________ _____________ _____________

199.430.444 172.640.643 200.675.450 172.210.021_____________ _____________ _____________ _____________
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 69.316.312 83.726.044 67.985.707 80.889.459 
Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις 49.455.934 94.725.371 49.501.832 89.465.515 
Φορολογία εισοδήματος 1.657.756 1.555.659 1.566.684 1.555.659 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 121.499 144.430 121.499 144.430 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 9.137 9.137 9.137 9.137 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 19.457.363 9.574.938 12.946.880 8.238.357 _____________ _____________ _____________ _____________

140.018.001 189.735.579 132.131.739 180.302.557 _____________ _____________ _____________ _____________
Σύνολο ενεργητικού 339.448.445 362.376.222 332.807.189 352.512.578 _____________ _____________ _____________ _____________

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας 
Μετοχικό κεφάλαιο 96.852.757 96.852.757 96.852.757 96.852.757 
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 27.427.850 27.427.850 27.427.850 27.427.850 
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών/συγγενών -13.134.794 -10.752.777 - -
Λοιπά αποθεματικά 24.089.450 17.808.445 24.089.450 17.808.445 
Κέρδη εις νέον 14.205.578 8.481.712 -3.327.259 -4.505.024 _____________ _____________ _____________ _____________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 149.440.841 139.817.987 145.042.798 137.584.028 _____________ _____________ _____________ _____________

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Δάνεια 76.625.469 76.796.642 76.625.469 76.796.642 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 16.995.159 13.093.993 16.815.599 13.076.382 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.223.258 1.235.125 1.223.258 1.235.125 
Προβλέψεις 137.753 137.753 137.753 137.753 _____________ _____________ _____________ _____________

94.981.639 91.263.513 94.802.079 91.245.902 _____________ _____________ _____________ _____________
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 35.543.037 83.955.906 33.479.966 76.456.735 
Φορολογία εισοδήματος 582 112.903 - -
Δάνεια 58.986.889 32.311.762 58.986.889 32.311.762 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 495.457 6.726.244 495.457 6.726.244 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα - 8.187.907 - 8.187.907 _____________ _____________ _____________ _____________

95.025.965 131.294.722 92.962.312 123.682.648 _____________ _____________ _____________ _____________
Σύνολο υποχρεώσεων 190.007.604 222.558.235 187.764.391 214.928.550 _____________ _____________ _____________ _____________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 339.448.445 362.376.222 332.807.189 352.512.578 _____________ _____________ _____________ _____________
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II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
12 μήνες έως 12 μήνες έως 12 μήνες έως 12 μήνες έως 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Πωλήσεις 296.223.582 188.190.375 257.169.631 161.310.383 
Κόστος Πωληθέντων -226.426.073 -168.979.735 -195.712.021 -144.575.619________________ ________________ ________________ ________________
Μικτό Κέρδος 69.797.509 19.210.640 61.457.610 16.734.764________________ ________________ ________________ ________________
Έξοδα διάθεσης -46.385.938 -21.898.422 -43.985.962 -20.411.499 
Έξοδα διοίκησης -5.830.971 -6.091.347 -5.713.225 -5.947.290 
Λοιπά έσοδα 932.577 4.680.383 928.077 4.672.883 
Λοιπά κέρδη/(ζημιές) καθαρά -2.856 72.753 -2.856 76.539 ________________ ________________ ________________ ________________
Λειτουργικά (Κέρδη/(Ζημίες) 18.510.321 -4.025.993 12.683.644 -4.874.604 ________________ ________________ ________________ ________________
Χρηματοοικονομικά έσοδα 81.381 122.496 76.855 111.597 
Χρηματοοικονομικά έξοδα -8.001.885 -3.141.748 -7.997.037 -3.141.322 ________________ ________________ ________________ ________________
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά -7.920.504 -3.019.252 -7.920.182 -3.029.725________________ ________________ ________________ ________________
Έσοδα από μερίσματα - - 705.000 2.133.193 
Μερίδιο κερδών από συγγενείς επιχειρήσεις 1.510.501 2.136.532 - -________________ ________________ ________________ ________________
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 12.100.318 -4.908.713 5.468.462 -5.771.136 ________________ ________________ ________________ ________________
Φόρος εισοδήματος -4.341.132 -646.842 -2.255.377 -161.650 ________________ ________________ ________________ ________________
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 7.759.186 -5.555.555 3.213.085 -5.932.786 ________________ ________________ ________________ ________________
Λοιπά συνολικά εισοδήματα:
Στοιχεία που θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους
Κέρδη/(ζημίες) χρήσης μετά από φόρους από μεταβολή της εύλογης αξίας 
της αντιστάθμισης ταμιακών ροών 4.147.812 -4.393.471 4.147.812 -4.393.471 
Συναλλαγματικές διαφορές -2.382.017 -6.292.770 - -________________ ________________ ________________ ________________
Σύνολο στοιχείων που θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα 
σε μεταγενέστερες περιόδους 1.765.795 -10.686.241 4.147.812 -4.393.471 ________________ ________________ ________________ ________________
Στοιχεία που δεν θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους
Διαφορές από αναλογιστικά κέρδη/ζημίες 97.873 -240.847 97.873 -240.847 ________________ ________________ ________________ ________________
Σύνολο στοιχείων που δεν θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα 
σε μεταγενέστερες περιόδους 97.873 -240.847 97.873 -240.847 ________________ ________________ ________________ ________________
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την χρήση, μετά από φόρους 1.863.668 -10.927.088 4.245.685 -4.634.318 ________________ ________________ ________________ ________________
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για την χρήση μετά από φόρους 9.622.854 -16.482.643 7.458.770 -10.567.104 ________________ ________________ ________________ ________________
Κέρδη/(Ζημίες) κατανεμημένες σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής 7.759.186 -5.555.555 3.213.085 -5.932.786 ________________ ________________ ________________ ________________

7.759.186 -5.555.555 3.213.085 -5.932.786 ________________ ________________ ________________ ________________
Συγκεντρωτικά συνολικά εισόδημα κατανεμημένα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής 9.622.854 -16.482.643 7.458.770 -10.567.104 ________________ ________________ ________________ ________________

9.622.854 -16.482.643 7.458.770 -10.567.104 ________________ ________________ ________________ ________________
Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής 
για τη χρήση (εκφρασμένα σε ευρώ ανά μετοχή)
Βασικά και μειωμένα 0,0625 -0,0447 0,0259 -0,0478________________ ________________ ________________ ________________

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ Μετοχικό Λοιπά Αποτελέσματα Σύνολο Ιδίων 

κεφάλαιο αποθεματικά εις νέον Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014 124.280.607 13.417.009 18.603.015 156.300.631
Καθαρή (ζημιά) χρήσης - - -5.555.555 -5.555.555 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την χρήση
Συναλλαγματικές διαφορές - -6.292.770 - -6.292.770
(Ζημιές) μετά από φόρους από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμιακών ροών - -4.393.471 - -4.393.471
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) - - -240.847 -240.847_________________ _________________ _________________ _________________
Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων - -10.686.241 -240.847 -10.927.088_________________ _________________ _________________ _________________
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους - -10.686.241 -5.796.402 -16.482.643_________________ _________________ _________________ _________________
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Αφορολόγητο αποθεματικό - 4.324.900 -4.324.900 -_________________ _________________ _________________ _________________
Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες - 4.324.900 -4.324.900 -_________________ _________________ _________________ _________________
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014 124.280.607 7.055.668 8.481.713 139.817.988_________________ _________________ _________________ _________________

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 124.280.607 7.055.668 8.481.713 139.817.988 
Καθαρό Κέρδος χρήσης - - 7.759.186 7.759.186
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για τη χρήση
Συναλλαγματικές διαφορές - -2.382.017 - -2.382.017
Κέρδος μετά από φόρους από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμιακών ροών - 4.147.812 - 4.147.812
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) - - 97.873 97.873_________________ _________________ _________________ _________________
Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων - 1.765.795 97.873 1.863.668_________________ _________________ _________________ _________________
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους - 1.765.795 7.857.059 9.622.854 _________________ _________________ _________________ _________________
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Αφορολόγητο αποθεματικό - 2.133.193 -2.133.193 -_________________ _________________ _________________ _________________
Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες - 2.133.193 -2.133.193 -_________________ _________________ _________________ _________________
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015 124.280.607 10.954.656 14.205.578 149.440.841_________________ _________________ _________________ _________________

Αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ Μετοχικό Λοιπά Αποτελέσματα Σύνολο Ιδίων 

κεφάλαιο αποθεματικά εις νέον Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014 124.280.607 17.877.016 5.993.508 148.151.131
Καθαρή (ζημιά) χρήσης - - -5.932.785 -5.932.785
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την χρήση
(Ζημιές) μετά από φόρους από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμιακών ροών - -4.393.471 - -4.393.471
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) - - -240.847 -240.847_________________ _________________ _________________ _________________
Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων - -4.393.471 -240.847 -4.634.318_________________ _________________ _________________ _________________
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους - -4.393.471 -6.173.632 -10.567.103_________________ _________________ _________________ _________________
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Αφορολόγητο αποθεματικό - 4.324.900 -4.324.900 -_________________ _________________ _________________ _________________
Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες - 4.324.900 -4.324.900 -_________________ _________________ _________________ _________________
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014 124.280.607 17.808.445 -4.505.024 137.584.028_________________ _________________ _________________ _________________

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 124.280.607 17.808.445 -4.505.024 137.584.028
Καθαρό Κέρδος χρήσης - - 3.213.085 3.213.085
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την χρήση
Κέρδος μετά από φόρους από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμιακών ροών - 4.147.812 - 4.147.812
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) - - 97.873 97.873_________________ _________________ _________________ _________________
Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων - 4.147.812 97.873 4.245.685_________________ _________________ _________________ _________________
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους - 4.147.812 3.310.958 7.458.770_________________ _________________ _________________ _________________
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Αφορολόγητο αποθεματικό - 2.133.193 -2.133.193 -_________________ _________________ _________________ _________________
Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες - 2.133.193 -2.133.193 -_________________ _________________ _________________ _________________
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015 124.280.607 24.089.450 -3.327.259 145.042.798_________________ _________________ _________________ _________________
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IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1 έως 1/1 έως 1/1 έως 1/1 έως 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 37.562.458 -27.400.748 30.585.764 -26.389.176 
Καταβληθέντες τόκοι -7.891.695 -2.960.238 -7.886.847 -2.959.812 
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος -2.330.825 -246.509 - -235.659 ________________ ________________ ________________ ________________
Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 27.339.938 -30.607.495 22.698.917 -29.584.647 ________________ ________________ ________________ ________________

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων -37.109.198 -51.047.399 -37.049.411 -51.003.641 
Πωλήσεις ενσώματων παγίων - 3.717.539 - 3.699.400 
Μερίσματα εισπραχθέντα 801.440 2.022.388 705.000 2.133.193 
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων -696.000 - -696.000 -
Πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 693.144 - 693.144 -
Τόκοι που εισπράχθηκαν 81.381 122.496 76.855 111.597 
Απόκτηση θυγατρικών -3.794 - -36.030 -________________ ________________ ________________ ________________
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -36.233.027 -45.184.976 -36.306.442 -45.059.451 ________________ ________________ ________________ ________________

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Δάνεια αναληφθέντα 129.639.817 65.546.220 129.639.817 65.546.220 
Αποπληρωμή δανεισμού -103.135.862 -10.436.775 -103.135.862 -10.436.775 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα -8.187.907 -11.409.189 -8.187.907 -11.409.189 ________________ ________________ ________________ ________________
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 18.316.048 43.700.256 18.316.048 43.700.256 ________________ ________________ ________________ ________________

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.422.959 -32.092.215 4.708.523 -30.943.842 ________________ ________________ ________________ ________________
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης 9.574.938 41.069.951 8.238.357 39.182.199 
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμιακά διαθέσιμα 459.465 597.202 - -________________ ________________ ________________ ________________
Ταμιακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης 19.457.362 9.574.938 12.946.880 8.238.357 ________________ ________________ ________________ ________________

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και
Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστά-
σεις της Εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝ-
ΘΟΥ Α.Ε, οι οποίες αποτελούνται από την
εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρημα-
τοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου
2015, τις εταιρικές και ενοποιημένες κα τα -
στάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και ταμιακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών
αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματι-
κές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές
και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρ-
τιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικο-
νομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρό τυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρι-
κών και ενοποιημένων χρηματοοικονομι-
κών καταστάσεων απαλ λαγ μένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε
γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποι-
ημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
με βάση τον έλεγχό μας. Διε νεργήσαμε τον
έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολο-
γίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενερ-
γούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές
και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια
διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικο-
νομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε
σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια
αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες
που σχετίζονται με την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της εταιρίας, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλ-
ληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτε-
λεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων
της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησι-
μοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμή-
σεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς
και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματο-
οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια
που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής
μας γνώμης.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρι-
κές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική
θέση της Εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝ-
ΘΟΥ Α.Ε και των θυγατρικών αυτής κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοι-
κονομική τους επίδοση και τις ταμιακές
τους ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονι-
στικών Απαιτήσεων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού

Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση
εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει
τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται
στο άρθρο 43α (παρ.3δ) του κ.ν. 2190/1920.

β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την
αντιστοίχιση του περιεχομένου της
Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές
και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμε-
νων από τα άρθρα 43α (παρ.3α), 108 και
37 του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2016

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία Κωνσταντίνος Μιχαλάτος
Λεωφ. Κηφισίας 268 ΑΜ ΣΟΕΛ 17701
152 32 Χαλάνδρι 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113 

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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Διευθύνσεις- Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας 
• Κεντρικά Γραφεία 

Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33,
151 25, Μαρούσι, Αθήνα
Tηλ.: (+30) 210 6787111
Fax.: (+30) 210 6787510
Email: info@cpw.gr 
Εταιρική Ιστοσελίδα: www.cpw.gr 

Επικοινωνία Επενδυτικών Σχέσεων

• Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων
κ. Ζαΐρη Σοφία
email: ir@cpw.vionet.gr AC

TI
O

N
 P

U
BL

IC
 R

EL
AT

IO
N

S 
&

 P
U

BL
IC

AT
IO

N
S,

 w
w

w
.a

ct
io

np
rg

ro
up

.c
om

, A
rt

 D
ire

ct
io

n:
 Σ

Α
ΙΜ

Ο
Ν

 Π
ΙΤ

ΣΙ
Λ

Λ
ΙΔ

Η
Σ 

www.cpw.gr

http://www.cpw.gr/
http://www.cpw.gr/


Πίνακας
GRI

ΕΤHΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2015 β1

Παρακάτω παρατίθεται η αντιστοίχιση του περιεχομένου του παρόντος Απολογισμού 2015 της Σωληνουργεία Κορίνθου, σε
σχέση με τους δείκτες του Προτύπου GRI - G4 και σε σχέση με τις ενότητες του προτύπου ISO 26000. 

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Ενότητα Εξωτερική
Δείκτης Περιγραφή ISO26000 Παραπομπή / Ενότητα / Παρατηρήσεις επαλήθευση

Στρατηγική και Ανάλυση
G4-1 Δήλωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 6.2 1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου (σ. 4)/1β. Μήνυμα �

4.7, 7.4.2 Γενικού Διευθυντή (σ. 6).

Οργανωτικό Προφίλ
G4-3 Επωνυμία της Εταιρίας. - «Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. Βιομηχανίας Σωλήνων και �

Εκμετάλλευσης Ακινήτων».
G4-4 Κύριες μάρκες, προϊόντα και/ή υπηρεσίες. - 7. Παγκόσμια παρουσία (σ. 22)/ 7.1 Προϊόντα και υπηρεσίες (σ. 23). �
G4-5 Τοποθεσία της έδρας της Εταιρίας. - Μεσογείων 2-4, ΤΚ 11527, Αθήνα. �
G4-6 Χώρες δραστηριοποίησης της Εταιρίας. - Η Σωληνουργεία Κορίνθου με μια ματιά (σ. 2)/ �

2. Ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 8).
G4-7 Καθεστώς ιδιοκτησίας και νομική μορφή. - Ανώνυμη Εταιρία / 2. Ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 8). �
G4-8 Αγορές που εξυπηρετούνται. - Η Σωληνουργεία Κορίνθου με μια ματιά  (σ. 2)/ �

2. Ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου  (σ. 8)/ 
7.7 Εκτέλεση μεγάλων έργων (σ. 42)

G4-9 Βασικά μεγέθη της Εταιρίας. - Η Σωληνουργεία Κορίνθου με μια ματιά  (σ. 2)/ �
2. Ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου  (σ. 8)/ 5. Το επιχειρηματικό 
μοντέλο, προτεραιότητες και προοπτικές (σ. 14)/ 6. Η οικονομική 
επίδοση του Ομίλου (σ. 18)/ 7.2 Εγκαταστάσεις – Παραγωγική 
διαδικασία (σ. 26)/ 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία 
Κορίνθου (σ. 58)/ 12. Στοιχεία επίδοσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (σ. 114).
Σημειώνεται ότι το συνολικό βάρος των κύριων προϊόντων 
που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2015 
ανήλθε σε 253.441 τόνους (ενοποιημένη βάση). Επιπλέον, 
στη θυγατρική της Σωληνουργεία Κορίνθου, CPW America 
εργάζονται 10 άτομα.

G4-10 Σύνολο προσωπικού με βάση την εργασιακή 6.4, 6.4.3 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58)/ �
σχέση και το φύλο, με βάση τον τύπο 6.4.1, 6.4.2, Το ανθρώπινο δυναμικό με μια ματιά (σ. 65).
απασχόλησης και το φύλο, κατανομή προσωπικού 6.4.3 Στην Εταιρία δεν απασχολούνται άτομα διαφορετικής 
ανά περιοχή και φύλο, κατανομή σε εργολάβους εθνικότητας και ΑΜΕΑ.
και αυτοαπασχολούμενους και εποχικοί εργαζόμενοι.

G4-11 Ποσοστό εργαζομένων που αμείβονται βάσει 6.4.2, 6.4.3, 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58). �
συλλογικών διαπραγματεύσεων ή συμβάσεων. 6.4.4, 6.4.5, 

6.3.10
G4-12 Περιγραφή της προμηθευτικής αλυσίδας 7. Παγκόσμια παρουσία (σ. 22)/ 7.5 Διαχείριση �

της Εταιρίας. προμηθευτικής αλυσίδας (σ. 34).
G4-13 Σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της - 14. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό (σ. 120). �

περιόδου απολογισμού σχετικά με το μέγεθος, 
τη δομή, την ιδιοκτησία, την εφοδιαστική αλυσίδα.

G4-14 Επεξήγηση με το εάν και πως η Εταιρία εφαρμόζει 6.2 1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου (σ. 4)/ 1β. Μήνυμα �
την προσέγγιση ή την αρχή της πρόληψης. Γενικού Διευθυντή (σ. 6)/ 7.6 Έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 

στην παραγωγή σωλήνων (σ. 38)/ 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 46)/ 
9.2 Η υγεία και η ασφάλεια στις δραστηριότητες της 
Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 68)/ 10. Εταιρική Διακυβέρνηση (σ. 86)/ 
11. Η στρατηγική προσέγγιση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (σ. 98).

G4-15 Καταστατικοί χάρτες, αρχές ή άλλες πρωτοβουλίες 6.2 10. Εταιρική Διακυβέρνηση (σ. 86)/ 11.6 Η συμμετοχή της �
που αναπτύσσονται εξωτερικά και σχετίζονται Σωληνουργεία Κορίνθου σε δίκτυα και οργανισμούς (σ. 108).
με την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία.

G4-16 Συμμετοχές σε ενώσεις, διεθνείς / εθνικούς 6.2 11.6 Η συμμετοχή της Σωληνουργεία Κορίνθου �
οργανισμούς, επιτροπές κ.ά. σε δίκτυα και οργανισμούς (σ. 108).

18. Πίνακας κάλυψης δεικτών GRI-G4 και αντιστοίχισης με το ISO 26000

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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18. Πίνακας κάλυψης δεικτών GRI-G4 και αντιστοίχισης με το ISO 26000

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Ενότητα Εξωτερική
Δείκτης Περιγραφή ISO26000 Παραπομπή / Ενότητα / Παρατηρήσεις επαλήθευση

Προσδιορισμός ουσιαστικών θεμάτων και ορίων
G4-17 Κατάλογος εταιριών που συμπεριλαμβάνονται 14. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό (σ. 120). �

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
(αναφορά αν κάποιες από αυτές δε 
συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό).

G4-18 Διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου 7.3.2, 7.3.3 11. Η στρατηγική προσέγγιση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (σ. 98)/ �
του απολογισμού και των ορίων των θεματικών. 7.3.4 14. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό (σ. 120).

G4-19 Κατάλογος όλων των σημαντικών θεμάτων που 7.3.2, 7.3.3 11. Η στρατηγική προσέγγιση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (σ. 98)/ �
προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία για τον 7.3.4 11.4 Η αξιολόγηση των σημαντικότερων θεμάτων (σ. 120).
προσδιορισμό του περιεχομένου του απολογισμού. 

G4-20 Για κάθε ουσιαστική θεματική, αναφορά στα όρια 7.3.2, 7.3.3 11. Η στρατηγική προσέγγιση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (σ. 98)/ �
εντός του οργανισμού (σε σχέση με G4-17). 7.3.4 11.4 Η αξιολόγηση των σημαντικότερων θεμάτων (σ. 120).

G4-21 Για κάθε ουσιαστική θεματική, αναφορά στα 14. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό (σ. 120). �
όρια εκτός του Ομίλου (αν το θέμα είναι ή δεν 
είναι ουσιαστικό, αν είναι τότε να προσδιοριστεί 
για ποιες: μονάδες, περιοχές, κ.λπ.). Αναφορά 
περιορισμών ως προς τα όρια των θεματικών 
εκτός της Εταιρίας, εάν υπάρχουν.

G4-22 Παροχή εξήγησης για τις επιπτώσεις των - 14. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό (σ. 120). �
αναθεωρήσεων των πληροφοριών που 
συμπεριλήφθηκαν σε προγενέστερους 
απολογισμούς και τους λόγους για αυτή 
την αναθεώρηση.

G4-23 Σημαντικές αλλαγές, σε σχέση με τις - 14. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό (σ. 120). �
προγενέστερες περιόδους απολογισμών, 
στο πεδίο, στο όριο ή στις μεθόδους εκτίμησης 
που εφαρμόζονται στον απολογισμό.

Δέσμευση των συμμετόχων
G4-24 Κατάλογος των ομάδων συμμετόχων της Εταιρίας. 5.3 11. Η στρατηγική προσέγγιση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (σ. 98)/ �

11.3 Η δέσμευση και ο διάλογος με τους συμμετόχους (σ. 103).
G4-25 Βασικά στοιχεία για τον προσδιορισμό 5.3 11. Η στρατηγική προσέγγιση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (σ. 98)/ �

και την επιλογή των συμμετόχων. 11.3 Η δέσμευση και ο διάλογος με τους συμμετόχους (σ. 103).
G4-26 Προσεγγίσεις όσον αφορά τη συμμετοχή των 5.3 11. Η στρατηγική προσέγγιση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (σ. 98)/ �

συμμετόχων, συμπεριλαμβανομένης της 11.3 Η δέσμευση και ο διάλογος με τους συμμετόχους (σ. 103).
συχνότητας της συμμετοχής με βάση τον τύπο, 
την ομάδα συμμετόχων και αναφορά αν η 
δέσμευση αυτή προέκυψε ως μέρος της 
προετοιμασίας του απολογισμού.

G4-27 Βασικά θέματα και προβληματισμοί 5.3 11. Η στρατηγική προσέγγιση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (σ. 98)/ �
των συμμετόχων. 11.3 Η δέσμευση και ο διάλογος με τους συμμετόχους (σ. 103).

Προφίλ Απολογισμού
G4-28 Περίοδος απολογισμού. - 14. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό (σ. 120). �
G4-29 Ημερομηνία του πιο πρόσφατου απολογισμού. - 14. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό (σ. 120). �
G4-30 Κύκλος απολογισμού. - 14. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό (σ. 120). �
G4-31 Σημείο επικοινωνίας για υποβολή ερωτημάτων - 19. Έντυπο αξιολόγησης Απολογισμού και επικοινωνίας (σ. β11). �

σχετικά με τον απολογισμό.
G4-32 Επιλεγείσα κατηγορία in accordance (CORE ή 7.5.3 Σε συμφωνία με την Βασική επιλογή των Κατευθυντήριων Οδηγιών G4 �

COMPREHENSIVE), ευρετήριο για την εύρεση (CORE).
δεικτών στον απολογισμό με αναφορά πιστοποίησης 
για κάθε δείκτη. Αναφορά πιστοποίησης (αν ο 
απολογισμός έχει ελεγχθεί και διασφαλιστεί 
από ανεξάρτητο φορέα).

G4-33 Πολιτική και τρέχουσα πρακτική όσον αφορά 7.6.2 14. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό (σ. 120)/ �
στην επιδίωξη εξωτερικής διασφάλισης 15. Πίνακες κάλυψης δεικτών διεθνών προτύπων (σ. 122) 
του απολογισμού. § Πίνακας κάλυψης δεικτών GRI-G4 και αντιστοίχισής τους 

με το πρότυπο ISO 26000 (Έκθεση εξωτερικής επαλήθευσης 
στοιχείων και δήλωση για τον έλεγχο επιπέδου εφαρμογής.
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Ενότητα Εξωτερική
Δείκτης Περιγραφή ISO26000 Παραπομπή / Ενότητα / Παρατηρήσεις επαλήθευση

Εταιρική Διακυβέρνηση
G4-34 Δομή διακυβέρνησης του οργανισμού και επιτροπές 6.2 10. Εταιρική Διακυβέρνηση (σ. 86)/ 10.2 Διοικητικό Συμβούλιο (σ. 88). �

του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, επιτροπές 7.4.3
που μπορεί να υπάρχουν και είναι υπεύθυνες για 
ανάληψη αποφάσεων σε οικονομικά, περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά θέματα.

Δεοντολογία και ακεραιότητα
G4-56 Αξίες, αρχές, πρότυπα και κώδικες 4.4 4. Η φιλοσοφία επιδίωξης της αριστείας (σ. 13) § Όραμα, αποστολή, �

συμπεριφοράς και δεοντολογίας. αρχές / 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία 
Κορίνθου (σ. 58) § Ο Κώδικας Δεοντολογίας (σ. 60).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Ενότητα Εξωτερική
Δείκτης Περιγραφή ISO26000 Παραπομπή / Ενότητα / Παρατηρήσεις επαλήθευση

Οικονομία
Σημαντικό θέμα: Οικονομική επίδοση
G4-DMA Διοικητική πρακτική  6.2, 6.8 1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου (σ. 4)/ 

7.3.1, 7.4.3 1β. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή (σ. 6)/ Η Σωληνουργεία Κορίνθου 
7.7.3, 7.7.5 με μια ματιά (σ. 2)/ 5.Το επιχειρηματικό μοντέλο, προτεραιότητες 

και προοπτικές (σ. 14)/ 6. Η οικονομική επίδοση του Ομίλου (σ. 18)/ 
7. Παγκόσμια παρουσία (σ. 22)/ 10. Εταιρική διακυβέρνηση (σ. 86)/ 
11. Η στρατηγική προσέγγιση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (σ. 98)/ 
12. Στοιχεία επίδοσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (σ. 114).

G4-EC1 Άμεση οικονομική αξία που παράγεται 6.8.1 - 6.8.3, 6. Η οικονομική επίδοση του Ομίλου (σ. 18) / 9.3 Η συμβολή 
και κατανέμεται. 6.8.7, 6.8.9 της Σωληνουργεία Κορίνθου στην κοινωνία (σ. 80)/ 

12. Στοιχεία επίδοσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (σ. 114).
G4-EC2 Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και άλλοι 6.5.5 1α.Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου (σ. 4)/ 1β.Μήνυμα 

κίνδυνοι και ευκαιρίες για τις επιχειρησιακές Γενικού Διευθυντή (σ. 6)/ 5. Το επιχειρηματικό μοντέλο, προτεραιότητες 
δραστηριότητες λόγω της αλλαγής του κλίματος. και προοπτικές (σ. 14)/ 7.6 Έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 

στην παραγωγή σωλήνων (σ. 38)/ 10. Εταιρική Διακυβέρνηση (σ. 86)/ 
10.3 Σύστημα εσωτερικού ελέγχου (σ. 94)/ 10.4 Σύστημα διαχείρισης 
κινδύνων (σ. 95)/ 17. Ετήσια οικονομική έκθεση § Έκθεση διαχείρισης 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.» 
επί των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της 
περιόδου 1/1/2015 – 31/12/2015.

G4-EC3 Κάλυψη των υποχρεώσεων του οργανισμού, 6.8.7 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58)
σχετικά με το καθορισμένο πρόγραμμα παροχών. § Πρόσθετες παροχές στους εργαζομένους (σ. 63). 

Η Εταιρία συμμετέχει στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των εργαζομένων 
της, όπως προσδιορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Το σύνολο 
των παροχών της Εταιρίας λόγω συνταξιοδότησης (υποχρεώσεις παροχών 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία) ανήλθε για το 2015 
σε 103.569 ευρώ. Επιπρόσθετα η Εταιρία προσφέρει στα ανώτερα στελέχη 
της πρόγραμμα αποταμίευσης με προσωπική εισφορά του εργαζόμενου 
και επιπλέον εισφορά της Εταιρίας. Για το 2015 η εισφορά της Εταιρίας 
για το πρόγραμμα αυτό, ανήλθε σε 76.688,62 ευρώ (74%).

G4-EC4 Σημαντική χρηματοοικονομική βοήθεια που  - Η Σωληνουργεία Κορίνθου δεν έχει λάβει κάποια χρηματοοικονομική 
λαμβάνεται από κυβερνητικούς φορείς. βοήθεια (επιχορήγηση) από κυβερνητικούς φορείς. Επιπλέον, 

το ελληνικό δημόσιο δεν συμμετέχει στη μετοχική σύνθεση της Εταιρίας.

Σημαντικό θέμα: Η παρουσία στην αγορά
G4-DMA Διοικητική πρακτική 1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου (σ. 4)/ 1β. Μήνυμα 

Γενικού Διευθυντή (σ. 6)/ Η Σωληνουργεία Κορίνθου με μια ματιά (σ. 2)/ 
5. Το επιχειρηματικό μοντέλο, προτεραιότητες και προοπτικές (σ. 14)/ 
6. Η οικονομική επίδοση του Ομίλου (σ. 18)/ 7. Παγκόσμια παρουσία (σ. 22)/ 
9. Η προσφορά της Σωληνουργεία Κορίνθου στον άνθρωπο (σ. 58)/ 10. Εταιρική
Διακυβέρνηση (σ. 86)/ 11. Η στρατηγική προσέγγιση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης (σ. 98)/ 12. Στοιχεία επίδοσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (σ. 114).

G4-EC5 Κλίμακα ποσοστού του τυπικού βασικού μισθού 6.3.7, 9.1 Το ανθρώπινο δυναμικό της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58) 
σε σύγκριση με τον κατώτατο μισθό που ισχύει 6.3.10, § Πρόσθετες παροχές στους εργαζομένους (σ. 63).
σε τοπικό επίπεδο, σε σημαντικές τοποθεσίες 6.4.3 - 6.4.4, Σημειώνεται ότι η Εταιρία παρέχει ακόμη και στους νέους που 
δραστηριοποίησης του οργανισμού. 6.8.1 - 6.8.2 εργάζονται για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις 

της, αμοιβές μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στο ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο. 
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Ενότητα Εξωτερική
Δείκτης Περιγραφή ISO26000 Παραπομπή / Ενότητα / Παρατηρήσεις επαλήθευση

G4-EC6 Αναλογία προσλήψεων ανώτερων στελεχών από 6.8.1 - 6.8.2, 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58)/ 
την τοπική κοινότητα στις περιοχές στις οποίες 6.4.3, 9.3 Η συμβολή της Σωληνουργεία Κορίνθου στην κοινωνία (σ. 80) 
δραστηριοποιείται σημαντικά ο οργανισμός. 6.8.5, 6.8.7 § Απασχόληση εργαζομένων από τα τοπικά διαμερίσματα (σ. 81). 

Κατά τη διαδικασία προσλήψεων η Εταιρία δίνει προτεραιότητα 
στην εύρεση ανθρώπινου δυναμικού από την τοπική αγορά εργασίας. 
Επίσης, παρά το γεγονός ότι τα κεντρικά γραφεία –της διοίκησης της 
Εταιρίας – βρίσκονται στο Μαρούσι, στην Εταιρία απασχολούνται 4 
Διευθυντές (28%) οι οποίοι διαμένουν στην τοπική κοινωνία. 

Σημαντικό θέμα: Έμμεσες οικονομικές επιδράσεις
G4-DMA Διοικητική πρακτική 9.3 Η συμβολή της Σωληνουργεία Κορίνθου στην κοινωνία (σ. 80).
G4-EC7 Ανάπτυξη και επίδραση των επενδύσεων σε 6.3.9, 6.8.7 5. Το επιχειρηματικό μοντέλο, προτεραιότητες και προοπτικές (σ. 14)/ 

υποδομή και υπηρεσίες που παρέχονται κυρίως 6.8.9 7.6 Έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην παραγωγή σωλήνων
για κοινό όφελος (όπως δρόμοι, δίκτυα, 6.8.1 - 6.8.2 (σ. 38)/ 9.3 Η συμβολή της Σωληνουργεία Κορίνθου στην κοινωνία
κέντρα υγείας ή άθλησης). (σ. 80) / 11.5 Το κοινωνικό προϊόν της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ.108).

G4-EC8 Περιγραφή των σημαντικών έμμεσων 6.3.9, 6.6.6,  5. Το επιχειρηματικό μοντέλο, προτεραιότητες και προοπτικές (σ. 14)/ 
οικονομικών επιδράσεων, 6.6.7, 6.7.8, 6. Η οικονομική επίδοση του Ομίλου (σ. 18)/ 9.3 Η συμβολή της 
συμπεριλαμβανομένης της έκτασης αυτών 6.8.1 - 6.8.2, 6.8.5, Σωληνουργεία Κορίνθου στην κοινωνία (σ. 80)/ 11. Η στρατηγική προσέγγιση 
των επιδράσεων. 6.8.7, 6.8.9 της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (σ. 98)/ 11.5 Το κοινωνικό προϊόν της 

Σωληνουργεία Κορίνθου (σ.108) / 12. Στοιχεία επίδοσης Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης (σ.114).

Σημαντικό Θέμα: Πρακτικές διαχείρισης προμηθειών
G4-DMA Διοικητική πρακτική 7. Παγκόσμια παρουσία (σ. 22)/ 7.5 Διαχείριση προμηθευτικής αλυσίδας (σ. 34)/ 

9.3 Η συμβολή της Σωληνουργεία Κορίνθου στην κοινωνία (σ. 80).
G4-EC9 Ποσό δαπανών σε τοπικούς προμηθευτές 6.4.3, 6.6.6, 9.3 Η συμβολή της Σωληνουργεία Κορίνθου στην κοινωνία (σ. 80).

στις σημαντικές τοποθεσίες 6.8.1 - 6.8.2
δραστηριοποίησης του οργανισμού. 6.8.7

Περιβάλλον
Σημαντικό Θέμα: Χρησιμοποιούμενα υλικά
G4-DMA Διοικητική πρακτική 6.2, 6.5 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 46). �
G4-EN1 Χρησιμοποιούμενα υλικά, με βάση 6.5.4 7.5 Διαχείριση προμηθευτικής αλυσίδας (σ. 34) § Προμηθευτές �

το βάρος ή τον όγκο. και χρήση πρώτων και βοηθητικών υλών (σ. 36). 
Σχετικά με τη χρήση χάλυβα, η Εταιρία επιθυμεί να μη 
δημοσιεύσει το σχετικό στοιχείο για λόγους εμπιστευτικότητας. 

G4-EN2 Ποσοστό χρησιμοποιούμενων υλικών που 6.5.4 7.5 Διαχείριση προμηθευτικής αλυσίδας (σ. 34) § Προμηθευτές �
προέρχονται από εισαγωγή και χρήση πρώτων και βοηθητικών υλών(σ. 36).
ανακυκλωμένων υλικών. Η Εταιρία επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χάλυβα, 

ο οποίος αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη, και τη βέλτιστη χρήση των υπόλοιπων
υλικών προκειμένου να συμβάλλει, στο μέγιστο δυνατό, στη μείωση της χρήσης
των φυσικών πόρων. Λόγω της ιδιαιτερότητας των προϊόντων και των υψηλών
ποιοτικών προδιαγραφών καθίσταται απαγορευτική η εισροή ανακυκλωμένων 
υλικών στην παραγωγή. Για το λόγο αυτό οι πρώτες ύλες και τα λοιπά υλικά
που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία της Εταιρίας δεν είναι
ανακυκλωμένα. Επίσης, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι ιδιαίτερα και 
σχετίζονται κυρίως με την ασφαλή μεταφορά των σωλήνων η Εταιρία δεν
χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα υλικά.

Σημαντικό θέμα: Κατανάλωση ενέργειας
G4-DMA Διοικητική πρακτική 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 46)/ 8.3 Περιβαλλοντικές πρακτικές (σ. 49)/ �

8.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες επίδοσης (σ. 53).
G4-EN3 Συνολική κατανάλωση ενέργειας  6.5.4 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 46)/ 8.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες επίδοσης – �

εντός του οργανισμού. Κατανάλωση ενέργειας (σ. 54)/ 12. Στοιχεία επίδοσης Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης (σ. 114).
Πετρέλαιο κίνησης                  468.206 lt                  17.731,89 GJ 
Πετρέλαιο γεννητριών           339.849 lt                  12.870,76 GJ 
Υγραέριο (LPG)                        219.160 kg                11.006,21 GJ 
Επισημαίνεται ότι δεν αγοράζονται βιοκαύσιμα, αιθανόλη και υδρογόνο 
και επίσης, πλην της γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος (που τίθεται σε 
λειτουργία σε έκτακτες περιπτώσεις), δεν παράγεται ή πωλείται ενέργεια 
από τη Σωληνουργεία Κορίνθου.

18. Πίνακας κάλυψης δεικτών GRI-G4 και αντιστοίχισης με το ISO 26000
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Ενότητα Εξωτερική
Δείκτης Περιγραφή ISO26000 Παραπομπή / Ενότητα / Παρατηρήσεις επαλήθευση

G4-EN4 Συνολική κατανάλωση ενέργειας    6.5.4 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 46)/ 8.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες επίδοσης – �
εκτός του οργανισμού. Κατανάλωση ενέργειας (σ. 54)/ 12. Στοιχεία επίδοσης Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης (σ. 114). Το μείγμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον  
πάροχο Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) περιλάμβανε για το 2015  
16,77% πηγές ανανεώσιμης ενέργειας. Ειδικότερα το μείγμα καυσίμου για όλη
τη χώρα κατά τη διάρκεια του 2015 όπως δημοσιεύτηκε από τη ΔΕΗ είχε ως 

ακολούθως: Λιγνιτική 37,07%, Φυσικού Αερίου 15,70%, Υδροηλεκτρική 10,29%,  
ΑΠΕ 18,60%, Διασυνδέσεις 18,34%. 

G4-EN5 Ενεργειακή ένταση. 6.5.4 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 46)/ 8.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες επίδοσης – �
Κατανάλωση ενέργειας (σ. 54).

Σημαντικό θέμα: Κατανάλωση νερού
G4-DMA Διοικητική πρακτική 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 46)/ 8.3 Περιβαλλοντικές πρακτικές (σ. 49)/ �

8.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες επίδοσης (σ. 53).
G4-EN8 Κατανάλωση νερού ανά πηγή προέλευσης. 6.5.4 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 46)/ 8.3 Περιβαλλοντικές πρακτικές (σ. 49)/ �

8.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες επίδοσης – Κατανάλωση νερού (σ. 55).
G4-EN9 Πηγές νερού που επηρεάζονται σημαντικά   6.5.4 Δεν πραγματοποιούνται αντλήσεις από υδάτινες μάζες που �

από την άντληση. αναγνωρίζονται από τους ειδικούς ως σπάνιο, υπό εξαφάνιση ή 
απειλούμενο σύστημα. Δεν πραγματοποιούνται αντλήσεις από 
υγρότοπο της συνθήκης Ραμσάρ ή από άλλη σχετική πηγή.

G4-EN10 Ποσοστό του συνολικού όγκου νερού που 6.5.4 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 46)/ 8.3 Περιβαλλοντικές πρακτικές (σ. 49)/ �
ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται. 8.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες επίδοσης – Κατανάλωση νερού (σ. 55).

Σημαντικό θέμα: Εκπομπές
G4-DMA Διοικητική πρακτική 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 46)/ 8.3 Περιβαλλοντικές πρακτικές (σ. 49)/ �

8.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες επίδοσης (σ. 53).
G4-EN15 Άμεσες εκπομπές CO2. 6.5.5 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 46)/ 8.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες επίδοσης - �

Αέριοι ρύποι (σ. 53).
G4-EN16 Έμμεσες εκπομπές GHG (Greenhouse Gas). 6.5.5 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 46)/ 8.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες επίδοσης - �

Αέριοι ρύποι (σ. 53).
G4-EN17 Άλλες έμμεσες εκπομπές GHG (Greenhouse Gas). 6.5.5 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 46)/ 8.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες επίδοσης - �

Αέριοι ρύποι (σ. 53).
G4-EN18 Ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 6.5.5 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 46)/ 8.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες επίδοσης - �

Αέριοι ρύποι (σ. 53).
G4-EN20 Εκπομπές ουσιών που καταστρέφουν το όζον (ODS). 6.5.3, 6.5.5 Δεν υπάρχουν εκπομπές ουσιών από την Εταιρία οι οποίες �

να έχουν πιθανότητα βλάβης του όζοντος (ODP - 
Ozone Depleting Potential).

G4-EN21 NOx, SOx και άλλες σημαντικές εκπομπές 6.5.3 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 53) § Περιβαλλοντικοί δείκτες επίδοσης – �
αερίων, με βάση τον τύπο και το βάρος. Αέριοι ρύποι.

Δεν εκλύονται από τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας POP 
(παραμένοντες οργανικοί ρύποι), HAP (ατμοσφαιρικοί ρύποι), 
ή εκπομπές καμινάδας.

Σημαντικό θέμα: Απόβλητα
G4-DMA Διοικητική πρακτική 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 46)/ 8.3 Περιβαλλοντικές πρακτικές (σ. 49)/ �

8.7 Διαχείριση αποβλήτων (σ. 56).
G4-EN22 Συνολικός όγκος υδάτινων αποβλήτων, 6.5.3, 6.5.4 Οι προγραμματισμένες απορρίψεις νερού κατά τη διάρκεια του 2015 �

με βάση την ποιότητα και τον προορισμό. ανήλθαν σε 200.880 κιλά.
G4-EN23 Συνολικό βάρος των αποβλήτων, με βάση 6.5.3 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 46)/ 8.7 Διαχείριση αποβλήτων (σ. 56). �

τον τύπο και τη μέθοδο διάθεσης. Ο πίνακας περιλαμβάνει σχετικό διαχωρισμό των αποβλήτων 
(με γκρι γραμμοσκίαση ορίζονται τα μη επικίνδυνα απόβλητα).

G4-EN24 Συνολικός αριθμός και όγκος σημαντικών  6.5.3 Κατά τη διάρκεια του 2015, δεν υπήρξαν διαρροές οι οποίες θα μπορούσαν �
διαρροών. να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία, τη γη, τη βλάστηση, τις υδάτινες 

μάζες και τα υπόγεια ύδατα.
G4-EN25 Βάρος διακινούμενων, εισαγόμενων, εξαγόμενων 6.5.3 Η Εταιρία δε διακινεί, εισάγει ή μεταφέρει κανενός είδους απόβλητα. �

ή επεξεργασμένων αποβλήτων, που θεωρούνται 
επικίνδυνα σύμφωνα με τους όρους των 
Παραρτημάτων I, II, III και VIII της Σύμβασης 
της Βασιλείας και ποσοστό των αποβλήτων που 
διακινούνται σε όλο τον κόσμο.

G4-EN26 Ταυτότητα, μέγεθος, κατάσταση «προστατευόμενου 6.5.3, Δεν υπάρχουν απορρίψεις υδατικών αποβλήτων της Εταιρίας �
οικότοπου» και αξία βιοποικιλότητας των υδάτινων 6.5.4, 6.5.6 που να επηρεάζουν τον ορίζοντα.
μαζών και των σχετικών οικοτόπων που επηρεάζονται 
σημαντικά από τις απορρίψεις νερού και τις απορροές.

Σημαντικό θέμα: Προϊόντα και υπηρεσίες
G4-DMA Διοικητική πρακτική 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 46)/ 8.3 Περιβαλλοντικές πρακτικές (σ. 49). �
G4-EN27 Πρωτοβουλίες για τη μείωση των περιβαλλοντικών 6.5.3, 6.5.4, 7. Παγκόσμια παρουσία (σ. 22)/ 7.6 Έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών �

επιδράσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών 6.5.5, 6.7.5 στην παραγωγή σωλήνων (σ. 38)/ 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 46)/ 
και βαθμός μείωσης των επιδράσεων. 8.3 Περιβαλλοντικές πρακτικές (σ. 49).

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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Η Εταιρία επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χάλυβα, 
ο οποίος αποτελεί τη βασική μη ανανεώσιμη πρώτη ύλη, και τη βέλτιστη 
χρήση των υπόλοιπων υλικών προκειμένου να συμβάλλει, στο μέγιστο δυνατό, 
στη μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων. Επίσης τα προϊόντα της Εταιρίας 
δεν ανακτώνται στο τέλος του κύκλου ζωής τους από τις εταιρίες 
εγκατάστασης και διαχείρισής τους.

G4-EN28 Ποσοστό προϊόντων που πωλούνται και τα 6.5.3, Τα προϊόντα της Εταιρίας δεν ανακτώνται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, �
επιστρεφόμενα υλικά συσκευασίας τους, 6.5.4, 6.7.5 και τα υλικά συσκευασίας δεν δύναται να επιστραφούν καθώς υφίσταται 
ανά κατηγορία. μεγάλη φθορά κατά τη χρήση τους. Επιπλέον η Εταιρία συγκεντρώνει και 

αποθηκεύει υλικά συσκευασίας τα οποία επιστρέφονται στους προμηθευτές 
της προκειμένου να χρησιμοποιηθούν εκ νέου. Τα είδη αυτά αφορούν σε ξύλινες 
παλέτες και μεταλλικά βαρέλια. Οι ποσότητες για την τελευταία τριετία είναι:
                                            2013                                2014                              2015
ΞΥΛ. ΠΑΛΕΤΕΣ                 21.160 κιλά                   36.750 κιλά                 3.710 κιλά
ΜΕΤ. ΒΑΡΕΛΙΑ                 7.340 κιλά                      5.480 κιλά                    9.240 κιλά
Οι διαφορές - διακυμάνσεις οφείλονται σε συσσώρευση υλικού στις 
εγκαταστάσεις της Εταιρίας.

Σημαντικό θέμα: Συμμόρφωση
G4-DMA Διοικητική πρακτική 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 46)/ 8.1 Μέριμνα για την προστασία �

του περιβάλλοντος (σ. 47).
G4-EN29 Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων 4.6 Δεν υπήρξαν περιπτώσεις προστίμων ή κυρώσεων λόγω μη συμμόρφωσης �

και συνολικός αριθμός μη χρηματικών κυρώσεων της Εταιρίας με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς.
για τη μη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία και τους κανονισμούς. 

Σημαντικό θέμα: Μεταφορές
G4-DMA Διοικητική πρακτική 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ.46)/ 8.3 Περιβαλλοντικές πρακτικές (σ.49). �
G4-EN30 Σημαντικές περιβαλλοντικές επιδράσεις από τη 6.5.4, 6.6.6 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ.46)/ 8.3 Περιβαλλοντικές πρακτικές (σ.49). �

μεταφορά προϊόντων και άλλων αγαθών και υλικών 8.4 Κλιματική αλλαγή και αέριοι ρύποι (σ.51) / 
για τις δραστηριότητες του οργανισμού και από 8.5 Περιβαλλοντικοί δείκτες επίδοσης (σ.53)
τη μεταφορά μελών του ανθρώπινου δυναμικού.

Σημαντικό θέμα: Συνολική περιβαλλοντική προσέγγιση
G4-DMA Διοικητική πρακτική 8. Ευθύνη για το περιβάλλον (σ. 46)/ 8.2 Δράσεις για βελτίωση (σ. 48). �
G4-EN31 Συνολικές δαπάνες και επενδύσεις για την 6.5.1 - 6.5.2 8.2 Δράσεις για βελτίωση (σ. 48)/ Περιβαλλοντικές επενδύσεις (σ. 48). �

προστασία του περιβάλλοντος.

Κοινωνία
Εργασιακές πρακτικές και ηθική εργασία
Σημαντικό θέμα: Απασχόληση
G4-DMA Διοικητική πρακτική 6.4.1 - 6.4.2 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58) § Ο Κώδικας 

Δεοντολογίας (σ. 60) § Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού (σ. 64) § Το ανθρώπινο 
δυναμικό με μία ματιά (σ. 65).

G4-LA1 Συνολικός αριθμός και ποσοστό κίνησης  6.4.3 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου  (σ. 58) 
προσωπικού (προσλήψεις, αποχωρήσεις) με § Το ανθρώπινο δυναμικό με μία ματιά (σ. 65).
βάση την ηλικιακή ομάδα, το φύλο και την περιοχή.

G4-LA2 Παροχές που προσφέρονται στους εργαζομένους  6.4.4, 6.8.7 9.1 Το ανθρώπινο δυναμικό της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58) 
πλήρους απασχόλησης, οι οποίες δεν ισχύουν για § Πρόσθετες παροχές στους εργαζομένους (σ. 63).
τους εποχικούς εργαζομένους ή τους εργαζόμενους Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε μορφής διάκριση 
μερικής απασχόλησης, στις σημαντικές τοποθεσίες και φροντίζει ώστε, για τις ίδιες θέσεις εργασίας, να μην υφίσταται καμία 
δραστηριοποίησης του οργανισμού. διάκριση, μισθολογική ή άλλου τύπου (για παράδειγμα με βάση το φύλο, 

την εθνικότητα, κ.ά.), στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. Αντίστοιχα 
δεν υφίσταται διάκριση στις παροχές λόγω τύπου σύμβασης.

G4-LA3 Αριθμός γονικών αδειών και ποσοστά επιστροφής/ 6.4.4 9.1 Το ανθρώπινο δυναμικό της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58)
παραμονής στην εργασία ανά φύλο. § Ίσες ευκαιρίες και ανθρώπινα δικαιώματα στη Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 61).

Σημαντικό θέμα: Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
G4-DMA Διοικητική πρακτική 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58) �

§ Ο Κώδικας Δεοντολογίας (σ. 60)/ 9.2 Η υγεία και ασφάλεια στις δραστηριότητες 
της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 68) § Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την υγεία 
και την ασφάλεια (σ. 72) § Διαρκής επιδίωξη για βελτίωση (σ. 73) § Οι δράσεις για την 
υγεία και την ασφάλεια (σ. 75).
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Ενότητα Εξωτερική
Δείκτης Περιγραφή ISO26000 Παραπομπή / Ενότητα / Παρατηρήσεις επαλήθευση

G4-LA5 Ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού που 6.4.6 9.2 Η υγεία και η ασφάλεια στις δραστηριότητες της Σωληνουργεία �
εκπροσωπείται στις επίσημες επιτροπές υγείας Κορίνθου (σ. 68) § Διαρκής επιδίωξη για βελτίωση (σ. 73).
και ασφάλειας.

G4-LA6 Ποσοστά τραυματισμών, επαγγελματικών ασθενειών, 6.4.6 9.2 Η υγεία και ασφάλεια στις δραστηριότητες της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 68) �
απώλειας ημερών εργασίας και απουσιών. § Αποτελέσματα στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας (σ. 78).
εργαζομένων ανά φύλο και περιοχή. -    Στον υπολογισμό των Δεικτών Συχνότητας (IR) και Σοβαρότητας (LDR) 

      περιλαμβάνονται και τα σχετικά στοιχεία των υπεργολάβων για τους οποίους η 
      Εταιρία έχει την ευθύνη θεμάτων υγείας και ασφάλειας. 
-    Οι τραυματισμοί οι οποίοι αναφέρονται αφορούν σε 3 άνδρες εργαζόμενους 
      της Σωληνουργεία Κορίνθου. Επίσης, όλα τα συμβάντα προέκυψαν στις 
      παραγωγικές μονάδες της Εταιρίας που βρίσκονται στη Θίσβη. 
-    H ανάλυση των δεικτών ανά φύλο για το 2015: IR: Άνδρες: 27,78, 
      Γυναίκες: 1,90, LDR: Άνδρες: 444,44, Γυναίκες: 228,89
-    Για τον υπολογισμό των χαμένων ημερών, η καταμέτρηση αρχίζει από την 
      επομένη του ατυχήματος. 
-    Ως «Μικροατυχήματα» ή «Minor accidents» θεωρούνται αυτά που χρήζουν 
      μόνο Α’ βοηθειών και δεν προκαλούν χαμένες εργατοημέρες.

G4-LA7 Αριθμός εργαζομένων με υψηλή συχνότητα ή υψηλό 6.4.6, 6.8.8 9.2 Η υγεία και ασφάλεια στις δραστηριότητες της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 68) �
κίνδυνο για ασθένειες που σχετίζονται με § Αποτελέσματα στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας (σ. 78).
το επάγγελμά τους. 

G4-LA8 Θέματα υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται 6.4.6 Στη Σωληνουργεία Κορίνθου υπογράφονται συμβάσεις εργασίας οι οποίες �
στις επίσημες συμφωνίες με τα εργατικά συνδικάτα. καλύπτουν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο θέματα που αφορούν στα 

μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και στους νεοπροσλαμβανόμενους γίνεται 
εκπαίδευση πάνω σε θέματα ασφαλείας, βάσει της θέσης εργασίας.
Επιπλέον θέματα που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια προβλέπονται από 
τον Κανονισμό Λειτουργίας, τον οποίο παραλαμβάνουν οι εργαζόμενοι 
κατά την πρόσληψή τους, κατόπιν υπογραφής παραλαβής. 

Σημαντικό θέμα: Εκπαίδευση και επιμόρφωση
G4-DMA Διοικητική πρακτική 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58) § Ο Κώδικας 

Δεοντολογίας (σ. 60) § Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού (σ. 64) § Αξιολόγηση 
εργαζομένων και σύστημα αμοιβών (σ. 61).

G4-LA9 Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος / 6.4.7 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58) § Εκπαίδευση 
εργαζόμενο με βάση την κατηγορία εργαζομένων. ανθρώπινου δυναμικού (σ. 64). 

Σημειώνεται ότι το 2015 εκπαιδεύτηκε το 35% των γυναικών που ανήκουν 
στην κατηγορία διοικητικοί υπάλληλοι / εργατικό προσωπικό. Ο μέσος όρος ωρών 
εκπαίδευσης διαμορφώθηκε σε 5 ώρες ανά εργαζόμενη στην κατηγορία αυτή.

G4-LA10 Προγράμματα για τη διαχείριση των δεξιοτήτων 6.4.7, 6.8.5 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58)/ 
και τη δια βίου μάθηση, που υποστηρίζουν τη  § Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού (σ. 64)/ § Πρόσθετες παροχές στους  
συνεχή απασχολησιμότητα των εργαζομένων και εργαζομένους (σ. 63)/ § Ίσες ευκαιρίες και ανθρώπινα δικαιώματα στη 
συμβάλλουν στη διαχείριση της ολοκλήρωσης Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 61).
της σταδιοδρομίας τους. Στην Εταιρία δεν πραγματοποιούνται προγράμματα για την συμβουλευτική 

υποστήριξη των εργαζομένων όταν πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν.
G4-LA11 Ποσοστό εργαζομένων που λαμβάνουν τακτικές 6.4.7 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58) 

εκθέσεις σχετικά με την επίδοση και την εξέλιξη  § Αξιολόγηση εργαζομένων και σύστημα αμοιβών (σ. 61).
της σταδιοδρομίας τους.

Σημαντικό θέμα: Διαφοροποίηση και ίσες ευκαιρίες 
G4-DMA Διοικητική πρακτική 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58) § Ίσες ευκαιρίες 

και ανθρώπινα δικαιώματα στη Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 61).
G4-LA12 Σύνθεση των φορέων διακυβέρνησης και    6.2.3, 6.3.7, 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58) 

ανάλυση των εργαζομένων ανά κατηγορία, 6.3.10, 6.4.3 § Το ανθρώπινο δυναμικό με μία ματιά (σ. 65)/ 10. Εταιρική Διακυβέρνηση (σ. 86)/ 
σύμφωνα με το φύλο, την ηλικιακή ομάδα, 10.1 Διοικητικό Συμβούλιο (σ. 88), § Διευθυντικά Στελέχη της Σωληνουργεία Κορίνθου 
το εάν ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες και Το σύνολο (100%) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
άλλους δείκτες διαφοροποίησης. Επιτροπών της Εταιρίας είναι άνδρες. Το σύνολο των διευθυντικών 

στελεχών της Εταιρίας (100%) είναι άνδρες, ενώ η νομική σύμβουλος 
της Εταιρίας είναι γυναίκα. 
Το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (100%) είναι άνω των 50 ετών.
Επίσης, σε κανένα φορέα διακυβέρνησης της Εταιρίας δε συμμετέχει
άτομο προερχόμενο από κάποια εθνική μειονότητα ή ΑΜΕΑ.

Σημαντικό θέμα: Ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών
G4-DMA Διοικητική πρακτική 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58) 

§ Ο Κώδικας Δεοντολογίας (σ. 60).
G4-LA13 Αναλογία βασικού μισθού ανδρών/γυναικών 6.3.7, 6.3.10, 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58) 

με βάση την κατηγορία εργαζομένων και περιοχή. 6.4.3, 6.4.4 § Πρόσθετες παροχές στους εργαζομένους (σ. 63) § Ίσες ευκαιρίες και ανθρώπινα 
δικαιώματα στη Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 61).
Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε μορφής 
διάκριση είτε αφορά τις αμοιβές είτε τις αποζημιώσεις των εργαζομένων.

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σημαντικό θέμα: Επενδύσεις
G4-DMA Διοικητική πρακτική 4.8 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58) § Ο Κώδικας 

6.3.1 - 6.3.2 Δεοντολογίας (σ. 60) § Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού (σ. 64) § Ίσες ευκαιρίες και 
ανθρώπινα δικαιώματα στη Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 61).

G4-HR1 Ποσοστό και συνολικός αριθμός σημαντικών 6.3.3, 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58) 
επενδυτικών συμφωνιών που περιλαμβάνουν 6.3.5, 6.6.6 § Ίσες ευκαιρίες και ανθρώπινα δικαιώματα στη Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 61).
όρους που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα Η Εταιρία επιλέγει τους συνεργάτες της με αυστηρά κριτήρια, παρόλα αυτά 
ή έχουν υποβληθεί σε έλεγχο σχετικά με το δεν περιλαμβάνει ειδικούς όρους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. συμφωνίες και συμβόλαια που συνάπτει. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων προστατεύεται από την Ελληνική και διεθνή νομοθεσία και 
κατ’ επέκταση οι συμφωνίες που η Εταιρία συνάπτει υπάγονται 
σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο.

G4-HR2 Σύνολο ωρών εκπαίδευσης εργαζομένων σχετικά 6.3.5 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58) 
με πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν σε § Ίσες ευκαιρίες και ανθρώπινα δικαιώματα στη Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 61).
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία Κατά το 2015 δεν πραγματοποιήθηκε κάποια εκπαίδευση αναφορικά 
σχετίζονται με τις δραστηριότητες, με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
συμπεριλαμβανόμενου του ποσοστού των εργαζομένων 
που έχουν εκπαιδευτεί. 

Σημαντικό θέμα: Καταπολέμηση των διακρίσεων
G4-DMA Διοικητική πρακτική 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58) 

§ Ο Κώδικας Δεοντολογίας (σ. 60) § Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού (σ. 64) 
§ Ίσες ευκαιρίες και ανθρώπινα δικαιώματα στη Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 61).

G4-HR3 Συνολικός αριθμός περιστατικών διάκρισης 6.3.6, 6.3.7, Στη Σωληνουργεία Κορίνθου ουδέποτε έχει καταγραφεί οποιοδήποτε 
και διορθωτικές ενέργειες που έχουν 6.3.10, 6.4.3 περιστατικό οποιασδήποτε διάκρισης.
πραγματοποιηθεί. 

Σημαντικό θέμα: Μηχανισμός καταγγελιών και παραπόνων για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων
G4-DMA Διοικητική πρακτική 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58) § Ίσες ευκαιρίες 

και ανθρώπινα δικαιώματα στη Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 61).
G4-HR12 Αριθμός καταγγελιών ή/και παραπόνων, σχετικών 6.3.6 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58) 

με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχουν καταγραφεί, § Ίσες ευκαιρίες και ανθρώπινα δικαιώματα στη Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 61).
διαχειριστεί ή επιλυθεί μέσω επίσημου Στην Εταιρία δεν έχει καταγραφεί καμία καταγγελία που να αφορά στα 
μηχανισμού παραπόνων. ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, η Εταιρία από το 2013 έχει αναπτύξει 

σχετική διαδικασία με τον «Σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στο χώρο εργασίας» η οποία και αναφέρεται στον μηχανισμό διαχείρισης 
καταγγελιών που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κοινωνία
Σημαντικό θέμα: Διαφθορά
G4-DMA Διοικητική πρακτική 10. Εταιρική Διακυβέρνηση (σ. 86)/ 10.6 Διαχείριση θεμάτων διαφάνειας 

και διαφθοράς (σ. 97).
G4-SO3 Ποσοστό και συνολικός αριθμός 6.6.1 - 6.6.2 10. Εταιρική Διακυβέρνηση (σ.86) / 10.3 Σύστημα εσωτερικού ελέγχου (σ.94) / 

επιχειρηματικών μονάδων που εξετάζονται 6.6.3 10.4 Σύστημα διαχείρισης κινδύνων (σ.95) / 10.6 Διαχείριση θεμάτων 
για κινδύνους που σχετίζονται με τη διαφθορά διαφάνειας και διαφθοράς (σ.97) / 11.1 Άξονες και Πολιτική Εταιρικής 
και σημαντικά ευρήματα που εντοπίστηκαν Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (σ.99).
στην αξιολόγηση.

G4-SO4 Εκπαίδευση και επικοινωνία σχετικά με τις 6.6.1 - 6.6.2 Κατά τη διάρκεια του 2015 δεν πραγματοποιήθηκε κάτι επιπλέον. 
πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο 6.6.3, 6.6.6
οργανισμός κατά της διαφθοράς.

G4-SO5 Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς 6.6.1 - 6.6.2, Δεν υπήρξε περιστατικό διαφθοράς στην Εταιρία, ούτε σχετική 
και διορθωτικές ενέργειες. 6.6.3 επίδικη υπόθεση.

Σημαντικό θέμα: Δημόσια πολιτική
G4-DMA Διοικητική πρακτική 10. Εταιρική Διακυβέρνηση (σ. 86)/ 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία 

Κορίνθου (σ. 58) § Ο Κώδικας Δεοντολογίας (σ. 60).
G4-SO6 Συνολική αξία οικονομικών συνεισφορών και 6.6.1 -6.6.2 Η Εταιρία δεν συνεισφέρει χρηματικά ή σε είδος σε πολιτικά κόμματα, 

συνεισφορών σε είδος σε πολιτικά κόμματα, 6.6.4 πολιτικούς και σχετικά ιδρύματα.
πολιτικούς και σχετικά ιδρύματα ανά χώρα.

18. Πίνακας κάλυψης δεικτών GRI-G4 και αντιστοίχισης με το ISO 26000
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Ενότητα Εξωτερική
Δείκτης Περιγραφή ISO26000 Παραπομπή / Ενότητα / Παρατηρήσεις επαλήθευση

Σημαντικό θέμα: Αθέμιτος ανταγωνισμός
G4-DMA Διοικητική πρακτική 10. Εταιρική Διακυβέρνηση (σ. 86)/ 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία 

Κορίνθου (σ. 58) § Ο Κώδικας Δεοντολογίας (σ. 60).
G4-SO7 Συνολικός αριθμός δικαστικών προσφυγών 6.6.1 - 6.6.2, Δεν συνέτρεξε ουδεμία παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού 

που αφορούν σε συμπεριφορά αθέμιτου 6.6.5, 6.6.7 και δεν έχουν ασκηθεί δικαστικές προσφυγές σε βάρος της Εταιρίας.
ανταγωνισμού, αποφυγή δημιουργίας τραστ 
και απαγόρευση μονοπωλιακών πρακτικών, 
και η έκβασή τους.

Σημαντικό θέμα: Συμμόρφωση
G4-DMA Διοικητική πρακτική 10. Εταιρική Διακυβέρνηση (σ. 86)/ 9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της 

Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58) § Ο Κώδικας Δεοντολογίας (σ. 60).
G4-SO8 Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων και 4.6 Δεν συνέτρεξε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Εταιρίας με τη νομοθεσία 

συνολικός αριθμός μη χρηματικών κυρώσεων και τους κανονισμούς, ούτε επιβλήθηκε κάποιο πρόστιμο, σχετικά. 
για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
και τους κανονισμούς.

Ευθύνη για τα προϊόντα
Σημαντικό θέμα: Υγεία και ασφάλεια πελατών
G4-DMA Διοικητική πρακτική - 7. Παγκόσμια παρουσία (σ. 22)/ 7.1 Προϊόντα και υπηρεσίες (σ. 23)/ 

7.3 Διαχείριση της ποιότητας (σ. 28).
G4-PR1 Ποσοστό σημαντικών κατηγοριών προϊόντων / 6.7.1 - 6.7.2 9.2 Η υγεία και ασφάλεια στις δραστηριότητες της Σωληνουργεία Κορίνθου  (σ. 68)

υπηρεσιών που αξιολογήθηκαν για τις επιπτώσεις 6.7.4, 6.7.5 § Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την υγεία και την ασφάλεια.
στην υγεία και την ασφάλεια, με στόχο 6.8.8 Τα στάδια στον κύκλο ζωής των προϊόντων της Σωληνουργεία Κορίνθου
τη βελτίωσή τους. στα οποία η Εταιρία μπορεί να αξιολογήσει τα θέματα υγείας και ασφάλειας 

είναι το στάδιο της παραγωγής, της φύλαξής τους στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας
και κατά το στάδιο της μεταφοράς στις περιπτώσεις που το αναλάβει η Εταιρία. 
Οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις στα υπόλοιπα στάδια (ανάπτυξη ιδέας 
προϊόντος, έρευνα και ανάπτυξη, πιστοποίηση, μάρκετινγκ και προώθηση, 
διανομή και εφοδιασμός - από τις εταιρίες εγκατάστασής τους - χρήση και 
συντήρηση, απόρριψη, επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση) δεν εξαρτώνται 
από την Εταιρία. Το σύνολο των προϊόντων της Εταιρίας (100%) ελέγχονται 
για τα θέματα υγείας και ασφαλείας κατά τη διαδικασία της παραγωγής τους.

G4-PR2 Συνολικός αριθμός περιστατικών μη 4.6, 6.7, Δεν υπήρξαν σχετικά περιστατικά μη συμμόρφωσης.
συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και 6.7.4, 6.7.5
προαιρετικοί κώδικες που διέπουν τις 6.8.8
επιδράσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών 
στην υγεία και την ασφάλεια, με βάση 
τον τύπο της έκβασης.

Σημαντικό θέμα: Σήμανση προϊόντων και υπηρεσιών
G4-DMA Διοικητική πρακτική 7. Παγκόσμια παρουσία (σ. 22)/ 7.1 Προϊόντα και υπηρεσίες (σ. 23)/ 

7.3 Διαχείριση της ποιότητας (σ. 28)/ 7.6 Έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 
στην παραγωγή σωλήνων (σ. 38).

G4-PR3 Τύπος προϊόντων και υπηρεσιών που 6.7.3, 6.7.4, 7. Παγκόσμια παρουσία (σ. 22)/ 7.1 Προϊόντα και υπηρεσίες (σ. 23)/ 
απαιτούνται με βάση τις διαδικασίες και 6.7.5, 6.7.9 7.3 Διαχείριση της ποιότητας (σ. 28)/ 7.6 Έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 
ποσοστό σημαντικών προϊόντων και υπηρεσιών 6.7.1 - 6.7.2 στην παραγωγή σωλήνων (σ. 38).
που υπόκεινται σε τέτοιου είδους 
απαιτήσεις πληροφόρησης.

G4-PR4 Συνολικός αριθμός περιστατικών μη 4.6, 6.7.1 - 6.7.2 Δεν υπήρξαν σχετικά περιστατικά μη συμμόρφωσης.
συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και 6.7.3, 6.7.4, 
τους προαιρετικούς κώδικες σχετικά με τις 6.7.5, 6.7.9
πληροφορίες και τη σήμανση των προϊόντων 
και των υπηρεσιών, με βάση τον τύπο 
και την έκβαση.

G4-PR5 Αποτελέσματα ερευνών που σχετίζονται 6.7.1 - 6.7.2 7.4 Εξυπηρέτηση πελατών (σ. 32) § Πελάτες και έρευνα ικανοποίησης (σ. 33).
με την ικανοποίηση των πελατών. 6.7.6

Σημαντικό θέμα: Απόρρητο πελατών
G4-DMA Διοικητική πρακτική 7. Παγκόσμια παρουσία (σ. 22)/ 7.4 Εξυπηρέτηση πελατών (σ. 32)/ 

9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58)
§ Ο Κώδικας Δεοντολογίας (σ. 60).

G4-PR8 Συνολικός αριθμός τεκμηριωμένων 6.7.1 - 6.7.2, 7.4 Εξυπηρέτηση πελατών (σ. 32) § Πελάτες και έρευνα ικανοποίησης (σ. 33).
παραπόνων σχετικά με παραβιάσεις του 6.7.7 Η Εταιρία διαχειρίζεται με συγκεκριμένη – δομημένη διαδικασία τα παράπονα 
απορρήτου των πελατών και απώλειες που συνδέονται με ενδεχόμενη απαίτηση του πελάτη για χρηματική 
προσωπικών δεδομένων πελατών. αποζημίωση (claim). Δεν υπήρξαν σχετικά παράπονα που αφορούν το 

απόρρητο και την παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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Ενότητα Εξωτερική
Δείκτης Περιγραφή ISO26000 Παραπομπή / Ενότητα / Παρατηρήσεις επαλήθευση

Σημαντικό θέμα: Συμμόρφωση
G4-DMA Διοικητική πρακτική 7. Παγκόσμια παρουσία (σ. 22)/ 7.4 Εξυπηρέτηση πελατών (σ. 32)/ 

9.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (σ. 58) 
§ Ο Κώδικας Δεοντολογίας (σ. 60).

G4-PR9 Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων 4.6, 6.7.1 - 6.7.2 Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς 
που επιβλήθηκαν για τη μη συμμόρφωση με 6.7.6 αναφορικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών και ως εκ τούτου 
τη νομοθεσία και τους κανονισμούς αναφορικά δεν συνέτρεξε περίπτωση επιβολής προστίμου. 
με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών.

18. Πίνακας κάλυψης δεικτών GRI-G4 και αντιστοίχισης με το ISO 26000

Οι φωτογραφίες του Απολογισμού προέρχονται από λήψεις του φωτογράφου Σπύρου Χαρακτινού, καθώς και των Βύρωνα
Νικολόπουλου, Αλέξανδρου Φαφούτη, Σάιμον Πιτσιλλίδη και Μεγακλή Γαντζίας.

Το χαρτί του Απολογισμού έχει παραχθεί από δάση και φυτείες βιώσιμης διαχείρισης FSC και περιέχει 60% πολτό από
ανακυκλωμένο χαρτί.
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Αποστέλλοντάς μας το παρόν έντυπο επικοινωνίας μπορείτε να μοιραστείτε τις εντυπώσεις σας για τον Ετήσιο Οικονομικό Απολογισμό και Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης 2015 της Σωληνουργεία Κορίνθου, καθώς και να συμβάλλετε ενεργά στην προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση. Τα στοιχεία
που θα αποκομισθούν από τη συμπλήρωση του εντύπου θα χρησιμοποιηθούν μόνο για εσωτερική αξιολόγηση από τη Σωληνουργεία Κορίνθου.

Ποια είναι η μορφή της επαφής/σχέσης σας με τη Σωληνουργεία Κορίνθου;
Εργαζόμενος Προμηθευτής
Μέτοχος Επενδυτής
Πελάτης Εκπρόσωπος χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
Κάτοικος από τις τοπικές κοινότητες Μέλος Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης
Εκπρόσωπος από κρατικό/θεσμικό φορέα Εκπρόσωπος Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης
Δεν έχω κάποια σχέση ή επαφή με την Εταιρία    Άλλο (συμπληρώστε):

Ποια είναι η εντύπωσή σας για κάθε ενότητα και συνολικά για τον Ετήσιο Οικονομικό Απολογισμό και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 της
Σωληνουργεία Κορίνθου;  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εξαιρετική Καλή Μέτρια Χρειάζεται Αναθεώρηση

Ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου
Σημαντικά γεγονότα - σταθμοί
Η φιλοσοφία επιδίωξης της αριστείας
Το επιχειρηματικό μοντέλο, προτεραιότητες και προοπτικές
Η οικονομική επίδοση του Ομίλου
Παγκόσμια παρουσία
Ευθύνη για το περιβάλλον
Η προσφορά της Σωληνουργεία Κορίνθου στον άνθρωπο
Εταιρική Διακυβέρνηση
Η στρατηγική προσέγγιση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Δείκτες επίδοσης
Γενική - συνολική εικόνα του Απολογισμού

Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι είναι δυνατή η σύγκριση των στοιχείων του Ετήσιου Οικονομικού Απολογισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης
2015 σε σχέση με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε παλαιότερους Απολογισμούς της Εταιρίας; 

Εξαιρετικό Καλό Μέτριο Κακό

Αναφορικά με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Απολογισμό 2015 της Σωληνουργεία Κορίνθου:
• Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι καλύπτονται τα πλέον σημαντικά θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρίας;

Εξαιρετικό Καλό Μέτριο Κακό

• Πώς θα κρίνατε την ισορροπία μεταξύ των ενοτήτων όσον αφορά στην ανάπτυξή τους;
Εξαιρετική Καλή Μέτρια Κακή

• Πως θα χαρακτηρίζατε τη σύνταξη των κειμένων του Απολογισμού;
Εξαιρετική Καλή Μέτρια Κακή

• Πώς θα αξιολογούσατε την εικαστική παρουσίαση του Απολογισμού;
Εξαιρετική Καλή Μέτρια Κακή

• Πόσο εύκολα εντοπίσατε τις πληροφορίες ή τα θέματα  που σας ενδιαφέρουν; 
Πολύ εύκολα Αρκετά εύκολα Σχετικά εύκολα Καθόλου εύκολα

19. Έντυπο Αξιολόγησης Απολογισμού και Επικοινωνίας

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις
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Κατά την άποψή σας, τα στοιχεία που συμπεριλήφθηκαν στον Ετήσιο Οικονομικό Απολογισμό και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 και ο τρό-
πος παρουσίασής τους συνέβαλλαν στο σχηματισμό ολοκληρωμένης εικόνας για τη δραστηριοποιήση της Σωληνουργεία Κορίνθου;

Ναι Όχι Χρειάζεται βελτίωση 

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Ετήσιο Οικονομικό Απολογισμό και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015, πώς θα αξιολογούσατε
τη Σωληνουργεία Κορίνθου ως υπεύθυνη Εταιρία;

Καλύτερη Ίδια Χειρότερη Δεν γνωρίζω

Υπάρχει κάποια πληροφορία ή άλλα στοιχεία για την Εταιρία που αναζητήσατε και δε βρήκατε στον Απολογισμό; Παρακαλούμε όπως
αναφέρετε:

Παρακαλούμε περιγράψτε τους βασικούς προβληματισμούς ή τα θέματα που τυχόν έχετε εντοπίσει κατά τη διάρκεια της συνεργασίας
σας με την Εταιρία και επιθυμείτε να τα επικοινωνήσετε.

Τί δράσεις θα προτείνατε να αναλάβει η Εταιρία προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες και τους προβληματισμούς σας; 

Προσωπικά στοιχεία (προαιρετικά):
Ονοματ/μο*: ______________________________________________________________________________________________ 
Εταιρία / Οργανισμός:_____________________ Διεύθυνση:____________________________________________________
___________________________________________Tηλ./Fax: ______________________ E-mail: ______________________

Παρακαλούμε αποστείλατε το ερωτηματολόγιο στη διεύθυνση:
Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.
Σοφία Μυλοθρίδου
Υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33, 15125 Μαρούσι, 
Τηλ.: 210 6787534, 6974 402082
E-mail: info@cpw.vionet.gr  

*Τα προσωπικά στοιχεία προστατεύονται, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος περί προσωπικού απορρήτου.
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