Πολιτική Δταιπικήρ Κοινωνικήρ Δςθύνηρ και Βιώσιμηρ Ανάπτςξηρ
Η Σσιελνπξγεία Κνξίλζνπ θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο έρνπλ ελζσκαηώζεη ηηο
αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο
θαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνύλ, αλαγλσξίδνληαο πσο ε καθξόρξνλε
αλάπηπμή ηνπο θαη ε επεκεξία ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ
κόλν κέζσ ηεο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο. Η κέξηκλα γηα ηελ Υγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ, ν ζεβαζκόο θαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ε
νινθιεξσκέλε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ πειαηώλ θαη ε αξκνληθή ζπλύπαξμε κε ηηο
ηνπηθέο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη, απνηεινύλ ηα θύξηα ζέκαηα ηεο
Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο ηεο Σσιελνπξγεία Κνξίλζνπ.
Η Πνιηηηθή Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ηεο
Σσιελνπξγεία Κνξίλζνπ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηηο Αμίεο ηεο Δηαηξίαο, ππεπζπλόηεηα,
αθεξαηόηεηα, δηαθάλεηα, απνηειεζκαηηθόηεηα θαη θαηλνηνκία θαη θαζνξίδεηαη από ηε
Γηνίθεζε, ε νπνία δεζκεύεηαη γηα ηα αθόινπζα:
• ηελ εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο ζε όια ηα επίπεδα θαη ηνπο ηνκείοδξαζηεξηνπνίεζεο
ηεο Δηαηξίαο
• ηελ απζηεξή ηήξεζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ
πξνηύπσλ, ησλ πνιηηηθώλ, ησλ εζσηεξηθώλ νδεγηώλ θαη ησλ ζρεηηθώλ
δηαδηθαζηώλ πνπ εθαξκόδεη ε Δηαηξία, θαζώο θαη ινηπώλ απαηηήζεσλ πνπ
απνξξένπλ από εζεινληηθέο ζπκθσλίεο, ηηο νπνίεο πξνζππνγξάθεη θαη απνδέρεηαη
ε Σσιελνπξγεία Κνξίλζνπ
• ηε ζπλερή ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκεηόρνπο, πξνθεηκέλνπ λα
αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαγξάθεη ηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ηνπο. Η αλάπηπμε
δεζκώλ θαη ζρέζεσλ ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο κε ηνπο ζπκκεηόρνπο, ζπκβάιεη
ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε
• ηελ παξνρή ελόο πγηνύο θαη αζθαινύο εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο γηα ην
αλζξώπηλν δπλακηθό, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη θάζε επηζθέπηε ηεο
• ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ παξνρή ελόο εξγαζηαθνύ
πεξηβάιινληνο ίζσλ επθαηξηώλ, ρσξίο θακία δηάθξηζε
• ηελ αλνηθηή επηθνηλσλία, κε θαζεζηώο δηαθάλεηαο γηα ηνπο ζπκκεηόρνπο ηεο
Δηαηξίαο
• ηε ζπλερή πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ απνηππώκαηνο, κέζσ ηεο
εθαξκνγήο ππεύζπλσλ δξάζεσλ θαη κέηξσλ πξόιεςεο ζύκθσλα κε ηηο Βέιηηζηεο
Γηαζέζηκεο Τερληθέο, κε ζθνπό ηνλ πεξηνξηζκό θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ
επηδξάζεσλ ηεο Δηαηξίαο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ
• ηε ζηαζεξή επηδίσμε δεκηνπξγίαο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηνπο ζπκκεηόρνπο.
Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ δεζκεύζεσλ αθόκα θαη πέξα από ηε ζπκκόξθσζε
κε ηε λνκνζεζία, ε Δηαηξία ζε εζεινληηθή βάζε θαη κε ππεπζπλόηεηα ζρεδηάδεη θαη
εθαξκόδεη ζρεηηθά πξνγξάκκαηα, ελώ παξάιιεια ζέηεη ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηόηεηεο
νη νπνίεο επηθεληξώλνληαη ζηνπο αθόινπζνπο άμνλεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο
ηεο Σσιελνπξγεία Κνξίλζνπ:
1. Οικονομική Ανάπτςξη και Δταιπική Γιακςβέπνηση
Η Δηαηξία ζηνρεύεη ζηελ επίηεπμε ζεηηθώλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ, εθαξκόδεη
ζύζηεκα νξζήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, αμηνινγεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο
επηρεηξεκαηηθνύο θηλδύλνπο, κε ζθνπό ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ

κεηόρσλ. Αλαπηύζζεη δηαδηθαζίεο θαη ιακβάλεη κέηξα ηόζν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
δηαθάλεηαο, όζν θαη γηα ηελ παξεκπόδηζε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο.
2. Αγοπά
Η Δηαηξία ζηνρεύεη ζηε βέιηηζηε θαη νινθιεξσκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ θαη
επελδύεη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε, κε ζθνπό ηελ παξνρή λέσλ πξντόλησλ θαη
ππεξεζηώλ πςειήο πνηόηεηαο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο, βειηηώλνληαο έηζη
παξάιιεια ηε ζέζε ηεο ζην ζπλερώο εμειηζζόκελν επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ.
Δπηπξόζζεηα απαηηείηαη ππεύζπλε επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά από ηνπο
πξνκεζεπηέο θαη ζπλεξγάηεο ηεο Δηαηξίαο.
3. Ανθπώπινο Γςναμικό
Η Δηαηξία ζέβεηαη θαη ππνζηεξίδεη ηα δηεζλώο αλαγλσξηζκέλα αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα θαη εθαξκόδεη πνιηηηθέο δίθαηεο αληακνηβήο, αμηνθξαηίαο θαη ίζσλ
επθαηξηώλ γηα ην ζύλνιν ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο, ρσξίο θακία δηάθξηζε.
Παξάιιεια πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα ζπλερή εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ κε ζεβαζκό ζηε δηαθνξεηηθόηεηα.
4. Υγεία και Ασυάλεια στην Δπγασία
Υςειήο ζπνπδαηόηεηαο απνηειεί γηα ηελ Δηαηξία ε θξνληίδα γηα ηελ παξνρή ελόο
πγηνύο θαη αζθαινύο εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο. Λακβάλεη ζπλερώο πξνιεπηηθά
κέηξα θαη πινπνηεί πξόγξακκα επελδύζεσλ, κε ζθνπό ηε ζπλερή βειηίσζε ζηνλ
ηνκέα ηεο Υγείαο θαη ηεο Αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία.
5. Πεπιβάλλον
Η Δηαηξία ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο εθαξκόδεη ηελ αξρή ηεο
πξόιεςεο θαη πξαγκαηνπνηεί ζπζηεκαηηθέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα
ειαρηζηνπνηνύληαη νη πεξηβαιινληηθέο ηεο επηπηώζεηο. Η Δηαηξία κε ζηόρν ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο εθαξκόδεη πνηθίια πξνγξάκκαηα γηα ηε βέιηηζηε
δηαρείξηζε ησλ πόξσλ, ηελ πξνώζεζε ηεο αλαθύθισζεο ησλ κεηάιισλ, ηε κείσζε
ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηπηόκελσλ
πιηθώλ ηεο.
6. Τοπική Κοινωνία
Η Δηαηξία ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί δξάζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο βαζηθέο αλάγθεο
ηεο θνηλσλίαο, ζε δεηήκαηα εξγαζίαο, αλάπηπμεο, εθπαίδεπζεο, πγείαο,
πεξηβάιινληνο, θνηλσληθήο πξόλνηαο θαη πνιηηηζκνύ. Δλζαξξύλεη ηνλ εζεινληηζκό
θαη ππνζηεξίδεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ όπνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη.
Γηα όια ηα θύξηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε Σσιελνπξγεία Κνξίλζνπ θαη ηηο ζπγαηξηθέο
ηεο, ζέηνπκε επηκέξνπο ζηόρνπο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο θαη Βηώζηκεο
Αλάπηπμεο, ηνπο νπνίνπο αμηνινγνύκε ζε εηήζηα βάζε σο πξνο ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο θαη ηνπο αλαζεσξνύκε όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην. Η
πνιηηηθή, ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ηεο Σσιελνπξγεία Κνξίλζνπ ζηα ζέκαηα
Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο, θαζώο θαη ε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ε
επίηεπμε ησλ ζηόρσλ δεκνζηεύνληαη ζε εηήζηα βάζε, κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε όισλ
ησλ ζπκκεηόρσλ. Οη απόςεηο ησλ ζπκκεηόρσλ ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ εηήζηα
Αλαζθόπεζε ηεο Γηνίθεζεο γηα όια ηα παξαπάλσ δεηήκαηα.

