
 

 

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης 

H Σωληνουργεία Κορίνθου δεσμεύεται να λειτουργεί με τρόπο που συμβάλλει στην επίτευξη των παγκόσμιων 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Μέσω αυτής της δέσμευσης, η Εταιρία επιδιώκει να συμβάλλει στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση των κοινωνικοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι 
θεμελιώδεις για την κοινωνία, ενώ παράλληλα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη συνεχή και 
μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας της Σωληνουργεία Κορίνθου. Η επιχειρηματική επιτυχία και ανάπτυξη της 
Εταιρίας βασίζεται στη συμβολή των εργαζομένων της. Επιπρόσθετα η Σωληνουργεία Κορίνθου ενσωματώνει 
πλήρως τη βιώσιμη ανάπτυξη στην εταιρική της στρατηγική, στα επιχειρησιακά σχέδια και σε όλες τις 
λειτουργίες, με στόχο να μεγιστοποιήσει τον θετικό αντίκτυπο της δραστηριότητας της, συμπεριλαμβάνοντας 
συνεργασία με όλους τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της. 

Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σωληνουργεία Κορίνθου είναι σε συμφωνία με τις αξίες της Εταιρίας, 
αξιοπιστία, ακεραιότητα, υπευθυνότητα, ποιότητα, αριστεία, καινοτομία και αποτελεσματικότητα. Η Πολιτική 
καθορίζεται από την Ανώτατη Διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για:  

 την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 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, 

 την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με τους 
συμμετόχους, προκειμένου να αναγνωρίζει και 
να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες 
τους, 

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

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

 τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της 
εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων 
πρόληψης σύμφωνα με τις Βέλτιστες 
Διαθέσιμες Τεχνικές, 

 τη συνεργασία και στήριξη της τοπικής 
κοινωνίας, με σκοπό να συμβάλλει η Εταιρία 
στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών περιοχών 
όπου δραστηριοποιείται 

 τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας 
προστιθέμενης αξίας για τους συμμετόχους. 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου προσπαθεί σε συνεχή βάση 
να εντοπίζει ευκαιρίες, κινδύνους και δυνατότητες 
βελτίωσης σε όλη την αλυσίδα αξίας με γνώμονα 
διάφορα κριτήρια, όπως κλιματική αλλαγή, κυκλική 
οικονομία, διαχείριση πόρων και σεβασμό για το 
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. 

Για την εκπλήρωση των παραπάνω δεσμεύσεων, η 
Σωληνουργεία Κορίνθου σε εθελοντική βάση σχεδιάζει 
και εφαρμόζει σχετικά προγράμματα, ενώ παράλληλα 
θέτει στρατηγικές προτεραιότητες οι οποίες 
επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες Βιώσιμης 
Ανάπτυξης της: 

Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση  

Η Εταιρία στοχεύει στην επίτευξη θετικών οικονομικών 
αποτελεσμάτων, εφαρμόζει σύστημα χρηστής εταιρικής 
διακυβέρνησης, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους 
επιχειρηματικούς κινδύνους με σκοπό τη διασφάλιση των 
συμφερόντων των μετόχων. Η Σωληνουργεία Κορίνθου 
δεσμεύεται να εργάζεται για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και της δωροδοκίας σε όλες τις μορφές τους. Η 
Εταιρία επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη δωροδοκία, στην 
απάτη, στον αθέμιτο ανταγωνισμό και άλλους τύπους 
ανάρμοστης επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Επιπρόσθετα, 
η Σωληνουργεία Κορίνθου δεσμεύεται να υποστηρίζει τις 
ορθές επιχειρηματικές πρακτικές στον οργανισμό της και να 
προάγει τις εν λόγω πρακτικές μεταξύ των επιχειρηματικών 
συνεργατών τους.  

 

 



 

Αγορά 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου παρέχει λύσεις και γνώσεις 
στους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της, 
προκειμένου να τους βοηθήσουν να εκπληρώσουν τους 
στόχους βιωσιμότητάς.τους, άμεσα και έμμεσα, μέσω 
πρωτοβουλιών του κλάδου για τη βελτίωση των επιδόσεών 
τους όσον αφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Εταιρία 
δεσμεύεται να διαφυλάξει τις σημερινές και μελλοντικές 
ανάγκες της κοινωνίας επιδιώκοντας την παροχή βιώσιμων 
προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας, με χαμηλό 
αποτύπωμα άνθρακα, χάρη σε λειτουργίες παραγωγής που 
σέβονται τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματικούς 
συνεργάτες τους, καθώς και το περιβάλλον. 

Επιπρόσθετα, η Εταιρία αναμένει υπεύθυνη επιχειρηματική 
συμπεριφορά από τους προμηθευτές και συνεργάτες της. 

 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία  

Η Σωληνουργεία Κορίνθου δεσμεύεται για την προστασία 

της εργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 

προαγωγή ασφαλών εργασιακών συνθηκών, της ψυχικής 

υγείας και ευεξίας των εργαζομένων, καθώς και για την 

παροχή επαρκών και ίσων ευκαιριών κατάρτισης και 

εξέλιξης στην εργασία τους.  

Η Σωληνουργεία Κορίνθου δεσμεύεται να αντιμετωπίζει 

όλους τους ανθρώπους με σεβασμό, να εργάζεται για την 

καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, παρενόχλησης 

και αποκλεισμού, καθώς και να σέβονται τα ατομικά 

χαρακτηριστικά των εργαζομένων, όπως φύλο, ηλικία, 

σεξουαλικός προσανατολισμός, εθνικότητα, θρησκευτικές 

και πολιτικές πεποιθήσεις. Η Εταιρία επιδιώκει την εξέλιξη 

των εργαζομένων τους στο έπακρο και την προσέλκυση 

νέων ταλέντων με σκοπό να δημιουργήσει ένα ανθρώπινο 

δυναμικό με διαφορετικότητα, χωρίς αποκλεισμούς και με 

τις κατάλληλες ικανότητες. 
 

 

Περιβάλλον – Κλιματική Αλλαγή 

Η Εταιρία στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης 

εφαρμόζει την αρχή της πρόληψης και πραγματοποιεί 

συστηματικές ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιείται το 

περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Η Σωληνουργεία 

Κορίνθου δεσμεύεται να λαμβάνει μέτρα για την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για τη 

διατήρηση των φυσικών πόρων στους οποίους στηρίζεται η 

Εταιρία, την προαγωγή της ανακύκλωσης και της κυκλικής 

οικονομίας προκειμένου να δημιουργήσει μία πιο βιώσιμη 

κατανάλωση και παραγωγή, και παράλληλα να επιδιώκει τη 

βέλτιστη αξιοποίηση των δευτερογενών πρώτων υλών. 

 

Τοπική Κοινωνία  

Η Εταιρία βρίσκεται στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας και 

ανταποκρίνεται με ευαισθησία σε θέματα που την 

απασχολούν έχοντας αναπτύξει μία στενή σχέση που 

βασίζεται στο διάλογο και τη συνεργασία. Η Εταιρία 

σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που ανταποκρίνονται στις 

βασικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ζητήματα εργασίας, 

ανάπτυξης, εκπαίδευσης, υγείας, περιβάλλοντος, και 

πολιτισμού. Ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και υποστηρίζει 

πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής 

κοινωνίας. 

 

Η βιωσιμότητα και, πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στη 

διακυβέρνηση ενέχουν πολλές προκλήσεις, κινδύνους και ευκαιρίες που εξελίσσονται συνεχώς. Η 

Σωληνουργεία Κορίνθου δεσμεύεται να αναφέρει τα θέματα που αφορούν στις πολιτικές, στους στόχους και 

στην πρόοδο της βιωσιμότητας, καθώς και να εμπλέκουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά μήκος της αλυσίδας 

αξίας προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα πώς μπορούν να βελτιώνουν συνεχώς τις συναφείς επιδόσεις 

τους και να συμβάλλουν σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο. 

 

Η λογοδοσία και η ανάληψη ευθύνης για δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης αφορούν 

όλα τα μέλη της Σωληνουργεία Κορίνθου. Η ευθύνη για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής βαραίνει τα 

πλέον ανώτερα στελέχη της Εταιρίας.

 


