
 

Πολιτική Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας 

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

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

Για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής 

• Αναλαμβάνουμε την ηγεσία της Εταιρείας, σε 
συμμόρφωση με όλες τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις 
και πρότυπα, καθώς και τους κανονισμούς υγείας, 
ασφάλειας, ενέργειας και περιβάλλοντος της Σωληνουργεία 
Κορίνθου Α.Ε. Η Σωληνουργεία Κορίνθου δεν θα προβεί 
ποτέ σε οικονομική ή άλλου είδους συμβολή σε πολιτικά 
κόμματα, δημόσιους αξιωματούχους ή υποψήφιους για 
δημόσια αξιώματα.  

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

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

• Απαιτούμε από κάθε εργαζόμενο να αναλάβει την 
ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος, της δικής 
του υγείας και ασφάλειας, καθώς και των συναδέλφων του 
και της Εταιρείας, όπως επίσης και την ευθύνη για την 
προαγωγή της βέλτιστης ενεργειακής διαχείρισης. 

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

 

Βασική και διαρκής επιδίωξη της Σωληνουργείας 
Κορίνθου Α.Ε. είναι 
• Η Παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, 

φιλικών προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικών, 

που να συμφωνούν ή και να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις και 

τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών 

χρησιμοποιώντας μέσα που προκαλούν την ελάχιστη 

περιβαλλοντική επιβάρυνση, εξασφαλίζοντας παράλληλα 

βελτιωμένη ενεργειακή επίδοση και, φυσικά, την πρόληψη 

της βλάβης και της ασθένειας στους χώρους εργασίας. 

• Η παροχή ενός ασφαλούς χώρου εργασίας και η 

προαγωγή της Υγείας & της Ασφάλειας των εργαζομένων 

μας, αλλά και όλων όσοι συνεργάζονται μαζί μας, όπως  

πελάτες, προμηθευτές, ανάδοχοι έργων, εργολάβοι, 

επιχειρηματικοί συνεργάτες και επισκέπτες.  

• Η επίδειξη ευθύνης και σεβασμού προς το περιβάλλον 

και την κοινωνία. Η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των 

εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης αποτελεί μία 

από τις σημαντικότερες πτυχές και απαραίτητο στοιχείο για 

τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας. 

• Να αποτελέσουμε  μέρος της παγκόσμιας 

προσπάθειας για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. 

Ως σημαντικοί καταναλωτές τόσο ανανεώσιμων όσο και μη 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεσμευόμαστε για την 

αγορά και χρήση ενέργειας με υπεύθυνο, αποτελεσματικό 

και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, με σκοπό τη μείωση του 

αποτυπώματος άνθρακα. 

 

Έχοντας ως βασικό γνώμονα το στόχο: 

«Κανένα ατύχημα και καμία επαγγελματική ασθένεια» 

• Δεσμευόμαστε για την καλλιέργεια μιας νοοτροπίας 

σύμφωνα με την οποία όλοι οι τραυματισμοί και ασθένειες 

στην εργασία μπορούν και πρέπει να αποτρέπονται. 

• Δεσμευόμαστε για την αυστηρή τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των 

εσωτερικών εταιρικών οδηγιών και διαδικασιών σε θέματα 

που αφορούν στην Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία. 

• Αναγνωρίζουμε, αξιολογούμε τους κινδύνους για την 

Υγεία και την Ασφάλεια σε όλο το φάσμα των διεργασιών 



 

μας. Λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα με σκοπό την εξάλειψή 

τους. 

• Όλα τα συμβάντα (ατυχήματα, παρ’ ολίγον ατυχήματα 

και ανασφαλείς καταστάσεις) δηλώνονται και αναλύονται 

σε βάθος, ώστε να λαμβάνονται οι κατάλληλες διορθωτικές 

και προληπτικές ενέργειες για τη μη επανάληψη αυτών. 

• Επικοινωνούμε ανοιχτά και με διαφάνεια τα θέματα 

που αφορούν στην Υγεία και Ασφάλεια προς όλους τους 

εμπλεκόμενους ή κάθε ενδιαφερόμενο μέρος. 

• Αναγνωρίζουμε την κορυφαία σημασία του 

ανθρώπινου παράγοντα σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας και 

εργαζόμαστε για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε 

συναφή θέματα προς τους εργαζόμενους και συνεργάτες, 

ενώ παράλληλα ενθαρρύνουμε τη διαβούλευση και την 

ενεργό συμμετοχή τους σε όλα τα θέματα ασφάλειας και 

υγείας στην εργασία. 

• Παρέχουμε ασφαλείς και υγείες εργασιακές συνθήκες 

για την πρόληψη των επαγγελματικών τραυματισμών και 

ασθενειών κατάλληλες για τον οργανισμό και για τη 

συγκεκριμένη φύση των κινδύνων και ευκαιριών. 

• Βελτιώνουμε σε συνεχή βάση τις επιδόσεις μας σε 

θέματα υγείας και ασφάλειας εμπλέκοντας όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη στην προσπάθεια αυτή, και 

ενσωματώνουμε την υγεία και ασφάλεια ως στοιχείο-κλειδί 

σε όλο το φάσμα των εργασιών μας και στην εταιρική 

κουλτούρα μας. 

• Επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή στην παραβίαση των 

συμπεφωνημένων κανόνων Υγείας & Ασφάλειας σε όλους 

τους εργαζόμενους και συνεργάτες μας. 

• Λαμβάνουμε διαρκή μέριμνα, ώστε η προαγωγή της 

Υγείας & Ασφάλειας να ενσωματώνεται ως κυρίαρχο 

κριτήριο σε όλες τις διεργασίες διοίκησης και στον εταιρικό 

πολιτισμό μας.  

• Η διοίκηση δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση των 

επιδόσεων της εταιρείας στα θέματα Υγείας & Ασφάλειας 

καθώς επίσης και του Συστήματος Διαχείρισης αυτών. Η 

δέσμευση κάθε εργαζομένου και συνεργάτη για την 

προστασία της Υγείας και Ασφάλειας «παντού και πάντα» 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεχιζόμενη 

απασχόληση και συνεργασία. 
 

 

Η Υγεία και Ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. 

Έχοντας ως βασικό γνώμονα το στόχο τη συνεχή βελτίωση 

της περιβαλλοντικής & ενεργειακής επίδοσης αλλά και 

ζητήματα κλιματικής αλλαγής, δεσμευόμαστε για: 

• Την αδιαπραγμάτευτη συμμόρφωση με την ισχύουσα 

Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον, την 

ενέργεια και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, τη 

συμμόρφωση με τις διάφορες κανονιστικές διατάξεις και τις 

προδιαγραφές κατασκευής των προϊόντων και παροχής 

των υπηρεσιών τις οποίες η Εταιρεία έχει αποδεχτεί.  

• Τη υπεύθυνη λειτουργία, με στόχο την ελαχιστοποίηση 

πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη 

βιοποικιλότητα, και να καθιερώνει μηχανισμούς για την 

παρακολούθηση περιβαλλοντικών πλευρών και 

επιπτώσεων. 

• Την εγκαθίδρυση, συστηματική και περιοδική 

παρακολούθηση μετρήσιμων στόχων συνεχούς βελτίωσης 

για το Περιβάλλον & την Ενέργεια (του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος συμπεριλαμβανομένου), οι οποίοι θα 

συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των 

αντικειμενικών σκοπών που έχουν τεθεί. Διασφαλίζεται η 

παροχή κάθε απαιτούμενης πληροφορίας και αναγκαίων 

πόρων για την επίτευξη των σκοπών και στόχων αυτών. 

• Τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής μας, 

υλοποιώντας προγράμματα αποδοτικής χρήσης της 

ενέργειας που υποστηρίζουν όλες τις λειτουργίες και, 

παράλληλα, παρέχουν ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό 

περιβάλλον. 

• Την αξιολόγηση όλων των επενδύσεων υποδομών 

(νέος εξοπλισμός, ανακαίνιση υφιστάμενου εξοπλισμού) και 

των νέων διεργασιών παραγωγής με βάση την ενεργειακή 

επίδοση και το περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα. 

• Την ανάπτυξη στρατηγικής για την αποδοτική 

καταγραφή και μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος για 

τις άμεσες και έμμεσες λειτουργίες της Εταιρείας και των 

παραγόμενων προϊόντων. 

• Τη συνεχή προσπάθεια μείωσης των καταναλώσεων 

φυσικών πόρων, ενεργειακών πόρων, των θορύβων, των 

αποβλήτων και όλων των βλαπτικών παραγόντων που 

δημιουργούνται από τις δραστηριότητες της Εταιρείας 

μέσω της υιοθέτησης των κατάλληλων βέλτιστων τεχνικών 

συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην προστασία του 

περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην 

βιώσιμη εν γένει ανάπτυξη. 

• Την συμμετοχή σε πρωτοβουλίες σε κλαδικό επίπεδο 

με σκοπό τη θέσπιση ενός προγράμματος μείωσης του 

άνθρακα σε όλη την αλυσίδα αξίας, με την εμπλοκή όλων 

των ενδιαφερόμενων μερών. 

• Την παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης και 

διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων στο προσωπικό 

και στους συνεργάτες της με σκοπό την συνεχή 

αναβάθμιση της γνώσης τους προκειμένου να επιτευχθεί η 

απαραίτητη επαγγελματική τους επάρκεια για τη θέση 

εργασίας τους. 

• Την ενεργή συνεργασία με θεσμικούς και δημόσιους 

φορείς για την ανάπτυξη και υλοποίηση βέλτιστων 

πρακτικών στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής. 



 

• Προσπάθεια για τη μεγιστοποίηση της χρήσης των 

δευτερογενών πρώτων υλών για την συνεισφορά στην 

κυκλική οικονομία και την ελαχιστοποίηση του 

αποτυπώματος του άνθρακα των προϊόντων με παράλληλη 

βελτιστοποίηση των διεργασιών και την ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών για τη μείωση της παραγωγής των 

αποβλήτων. 

• Τη διαχείριση των λειτουργικών αποβλήτων σύμφωνα 

με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. 

• Λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την 

εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος για την 

αποθήκευση επικίνδυνων χημικών. 

• Την προστασία και διατήρηση του πολύτιμου αγαθού 

του νερού και την προστασία των υδρόβιας ζωής. Η 

βέλτιστη αξιοποίηση του νερού στις λειτουργίες και η 

προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης του νερού και η 

αύξηση της επαναχρησιμοποίησης του νερού είναι μέγιστης 

σημασίας για την Εταιρεία. 

• Τη διαφανή και έγκαιρη αναφορά και διεξοδική 

διερεύνηση όλων των περιβαλλοντικών συμβάντων, ώστε 

να προσδιοριστούν με ακρίβεια και να εφαρμοστούν με 

συνέπεια τα κατάλληλα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα 

για την αποφυγή επανεμφάνισης αυτών. 

• Την λειτουργία σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας, την 

κοινοποίηση των επιδόσεων και την ενεργό συμμετοχή σε 

έναν ανοιχτό διάλογο για περιβαλλοντικά θέματα με όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

• Την ενθάρρυνση όλων των συνεργατών 

(προμηθευτών, εργολάβων, συνεργατών) να υιοθετήσουν 

περιβαλλοντικές και ενεργειακές αρχές τουλάχιστον το ίδιο 

αυστηρές με της Εταιρείας και να εφαρμόζουν άριστες 

πρακτικές. 

• Την τακτική επιθεώρηση των επιδόσεών μας και την 

υποβολή σχετικών εκθέσεων, καθώς και την εξασφάλιση 

συνεχούς βελτίωσης στον τομέα αυτό. 

• Την υποστήριξη και ενθάρρυνση της ενεργού 

συμμετοχής του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού αλλά 

και των ενδιαφερομένων μερών, στην υποβολή προτάσεων 

με σκοπό την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της επίδοσης 

της Εταιρείας σε θέματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 

Η δέσμευση κάθε εργαζομένου και συνεργάτη στην 

προστασία του Περιβάλλοντος και στην βέλτιστη διαχείριση 

ενεργειακών και φυσικών πόρων  αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση συνεργασίας. 

 

Η προστασία του Περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση 

της Ενέργειας είναι υπόθεση όλων μας. 

Η πολιτική αυτή θα ανασκοπείται από τη Διοίκηση σε ετήσια 

βάση και κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό. Είναι επίσης 

διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενη πλευρά, καθώς και το 

ευρύτερο κοινό. 

 

 

 


