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Το 2013 με μια ματιά

WARSAW
TUBULARS
TRADING

ΑΛΓΕΡΙΑ
CPW AMERICA

Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Γεωγραφική
Περιοχή 2006-2013*
Ασία

9%
Υπόλοιπη
Ευρώπης

Ε.Ε.

Αμερική

12%

41%

23%
6%
Ελλάδα

9%
Αφρική

Πωλήσεις ανά Κατηγορία Πελάτη 2006-2013*
Κατασκευαστικές
Εταιρίες

13%
Εμπορικοί
Οίκοι

10%

* Τα στοιχεία της Εταιρίας παρουσιάζονται σε επταετή βάση λόγω της φύσης των έργων

77%

της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Συνήθως, πρόκειται για έργα διάρκειας περισσότερων

Εταιρίες Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου

του ενός έτους και η παροχή πληροφόρησης μόνο για τη διετία 2012- 2013 δεν θα
παρείχε αντιπροσωπευτική εικόνα.
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1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου
«Έχουμε δεσμευτεί και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης κάνοντας πράξη όσα σχεδιάζουμε. Γνωρίζουμε πως ο δρόμος που έχουμε επιλέξει δεν είναι ο ευκολότερος, είναι όμως αυτός που συνάδει με τις αξίες και τις αρχές μας».

Το 2013, διανύοντας μία πολύ δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία και τη χώρα, παραμείναμε πιστοί
στις δεσμεύσεις μας και διατηρήσαμε την αποτελεσματικότητα στο «επιχειρείν» μας. Η υπευθυνότητα στον
τρόπο λειτουργίας μας απέκτησε βαθύτερο νόημα και, παρά τις αντιξοότητες που συναντήσαμε, θέσαμε τις κατάλληλες βάσεις για να είμαστε πιο αισιόδοξοι στο μέλλον.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2013, υλοποιήσαμε ανά άξονα Εταιρικής Υπευθυνότητας σημαντικές δράσεις
όπως:
Πραγματοποίηση αναλυτικής και δομημένης αξιολόγησης των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ από ανεξάρτητο φορέα (Enterprise Risk Management - ERM).
Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικών διαδικασιών στην Εταιρία σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ίσες
ευκαιρίες στην απασχόληση.
Αύξηση ασκήσεων εκτάκτων αναγκών (εκκένωσης, πυρκαγιάς, διαρροών, ατυχήματος, κλπ.) κατά 50%.
Αύξηση συνολικών ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο κατά 23% δίνοντας έμφαση στην υγεία και την
ασφάλεια στην εργασία και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ανάπτυξη κι εφαρμογή διαδικασίας για τη συστηματική υλοποίηση δράσεων υποστήριξης των τοπικών κοινοτήτων μας.
Στον πολύ σημαντικό για εμάς τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, μπορεί η μειωμένη παραγωγή μας να
έδωσε χαμηλότερες εκπομπές αερίων CO2, δεν μας επέτρεψε όμως να εκμεταλλευτούμε τις οικονομίες κλίμακας
και να επιτύχουμε μειώσεις και στις ειδικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Σκοπεύουμε
να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για περεταίρω μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, δίνοντας
προτεραιότητα στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των εργοστασιακών μας αποβλήτων.
Στον επίσης πολύ σημαντικό τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, διατηρήσαμε τα ίδια επίπεδα, όπως
τα τελευταία χρόνια. Παρακολουθούμε αδιάκοπα τους σχετικούς δείκτες, είμαστε σε επαγρύπνηση και υλοποιούμε συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση προκειμένου να συσσωματωθεί στην κουλτούρα των εργαζομένων η
σημαντικότητα της τήρησης των κανόνων που έχουμε θεσπίσει.
Το σύνολο των δράσεων και των επιδόσεών μας παρουσιάζονται στον παρόντα Απολογισμό, ο οποίος για πρώτη
χρονιά παρουσιάζεται σε ενιαία μορφή με τον Ετήσιο Οικονομικό Απολογισμό, στοχεύοντας στην πληρέστερη
και πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των συμμετόχων μας. Ο Απολογισμός αυτός έχει συνταχθεί σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου GRI-G3.1 επιτυγχάνοντας για πρώτη χρονιά το επίπεδο
συμμόρφωσης Α (GRI -level A) και παράλληλα ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις του ISO 26000 για την Κοινωνική Υπευθυνότητα, όσο και στις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.
Έχουμε δεσμευτεί και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης, κάνοντας πράξη όσα
σχεδιάζουμε και έχοντας ως γνώμονα την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη Εταιρία ως στρατηγική επιλογή. Για το 2014
στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση σε όλους του τομείς και επενδύουμε τόσο στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας,
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όσο και στη διεύρυνση του προϊοντικού μας χαρτοφυλακίου προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις
των έργων που αναμένονται να προκύψουν από την αγορά.
Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί μονόδρομος για τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και η επιχειρηματική στρατηγική περιλαμβάνει προγράμματα και δράσεις σε όλους τους άξονες που η Εταιρία έχει αναγνωρίσει. Οι έξι
άξονες αυτοί, ουσιαστικά απεικονίζουν τα σημαντικότερα και ουσιαστικότερα ζητήματα της δραστηριότητάς
μας:
Η Εταιρική Διακυβέρνηση, που είναι η βάση όλου του οργανισμού.
Οι άνθρωποί μας, που είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο της Εταιρίας.
Η διατήρηση της Υγείας και Ασφάλειας των ανθρώπων και συνεργατών στις εγκαταστάσεις μας, που αποτελεί
διαρκή μέριμνά μας.
Η υπεύθυνη δραστηριοποίησή μας στην αγορά που εκφράζεται με την πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρίας και την αναγνώριση των προμηθευτών ως πολύτιμους συνεργάτες, αποτελεί εχέγγυο για την ανάπτυξη
μας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η φροντίδα για το περιβάλλον, που είναι απαραίτητη για την αρμονική μας συνύπαρξη.
Η υποστήριξη και ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, που αποτελεί δέσμευση.
Γνωρίζουμε πως ο δρόμος που έχουμε επιλέξει δεν είναι ο ευκολότερος, είναι όμως αυτός που συνάδει με τις
αξίες και τις αρχές μας και θα συνεχίσουμε σε αυτόν με τόλμη και σύνεση.
Κωνσταντίνος Μπακούρης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
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1β. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή
Το 2013 ήταν ακόμη μία χρονιά αβεβαιότητας και αστάθειας, που οδήγησαν στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος γεμάτο προκλήσεις για τον Όμιλο ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνθηκε
για ακόμα μια χρονιά, ενώ οι επενδύσεις σε νέα ενεργειακά έργα αναφορικά με έργα υποδομών εξόρυξης και
μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου μειώθηκαν τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις υπόλοιπες αγορές του
εξωτερικού.
Ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συνθήκες επικεντρώθηκε στην επέκταση
των δραστηριοτήτων του σε νέες αγορές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι αναμένονται
σε αυτές νέα ενεργειακά έργα και έργα υποδομής, όπως οι αγορές της Μεσογείου, του Κόλπου του Μεξικού, της
Δυτικής και Ανατολικής Αφρικής, της Βόρειας Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής. Εν τέλει για τη χρονιά που
έφυγε σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον και σε συνδυασμό με την πτώση της τιμής των πρώτων υλών, μειώθηκαν
οι πωλήσεις του Ομίλου, τόσο σε επίπεδο όγκου, όσο και αξίας ενώ συμπιέστηκαν και τα περιθώρια κέρδους.
Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στη χρήση 2013 σε 165,4 εκ. ευρώ σημειώνοντας πτώση της τάξεως του 29,5%. Οι πωλήσεις στον ενεργειακό κλάδο διαμορφώθηκαν στα 135,4 εκ. ευρώ, μειωμένες κατά 35,7%, ενώ οι πωλήσεις κοίλων δοκών ανήλθαν σε 30 εκ. ευρώ αυξημένες κατά 24,6% έναντι του
2012, παρά την υποτονική κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Σε επίπεδο κερδοφορίας, το μικτό
κέρδος μειώθηκε κατά 49,3% στα 22,4 εκ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 4,6 εκ. ευρώ έναντι 21,3 εκ.
ευρώ το 2012. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 3,4 εκ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα
αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν το 2013 σε ζημιές 6,1 εκ. ευρώ
(0,0494 ευρώ ανά μετοχή) έναντι κερδών 9,7 εκ. ευρώ (0,0778 ευρώ ανά μετοχή).
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης στα 32,5 εκ. ευρώ έναντι 22,4 εκ. ευρώ στις 31/12/2012. Σημαντικό στοιχείο
αποτελεί το γεγονός ότι στα τέλη του 2013 ο Όμιλος αναδιάρθρωσε το δανεισμό του με τη σύναψη νέων κοινών
ομολογιακών δανείων. Έτσι στο τέλος του 2013 τα μακροπρόθεσμα δάνεια ανέρχονταν σε 52,5 εκ. ευρώ, ενώ ο
βραχυπρόθεσμος δανεισμός διαμορφώθηκε σε 1,4 εκ. ευρώ έναντι 26,3 εκ. ευρώ το 2012. Επίσης τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν στις 31/12/2013 σε 156,3 εκ. ευρώ, έναντι 164,9 εκ. ευρώ την 31/12/2012.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι προσπάθειες της Εταιρίας επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών, στην ανάπτυξη νέων αγορών και στη διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας μέσω της έρευνας
και ανάπτυξης, καθώς και των επενδύσεων.
Βασικός άξονας της στρατηγικής του Ομίλου είναι η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων που παράγει,
στο πλαίσιο του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη επένδυση νέας μονάδας για την παραγωγή σωλήνων ευθείας
ραφής μεγάλης διαμέτρου τύπου LSAW-JCOE. Οι σωλήνες LSAW-JCOE χρησιμοποιούνται για την κατασκευή
υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης ο Όμιλος θα διαθέτει ένα από τα πιο πλήρη χαρτοφυλάκια προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και
εξειδικευμένων υπηρεσιών, στοιχείο που ενδυναμώνει περαιτέρω τη θέση του στη διεθνή αγορά και τον καθιστά
έναν από τους πιο αξιόπιστους και σημαντικούς κατασκευαστές σωλήνων ενέργειας παγκοσμίως.
Επειδή ο κλάδος της ενέργειας χαρακτηρίζεται από συνεχή τεχνολογική εξέλιξη, διαφοροποιήσεις στην παρα-
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γωγική διαδικασία και χρήση τεχνολογιών αιχμής, ο Όμιλος επενδύει στην έρευνα και την τεχνολογία, συμμετέχοντας σε μία σειρά από καινοτόμα προγράμματα σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς,
στην Ελλάδα και διεθνώς.
Έχοντας εδραιωθεί στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας αγοράς κατασκευαστών σωλήνων, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι σε θέση να απορροφήσει μεγάλο μέρος της νέας ζήτησης και να θέσει τις βάσεις για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της. Κεφαλαιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωσή του, το
πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων του, το εκτενές δίκτυο πωλήσεών του και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία των
εργαζομένων ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προσβλέπει με αισιοδοξία την πορεία των επόμενων ετών.

Απόστολος Παπαβασιλείου
Γενικός Διευθυντής
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2. Ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής χαλυβδοσωλήνων υψηλών
προδιαγραφών για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αεΜετοχική Σύνθεση ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ρίου και νερού, καθώς και στον κλάδο των κατασκευών
(31/12/2013)
και της δόμησης. Με έδρα την Ελλάδα, ο Όμιλος ΣΩΛΗΜέτοχοι
Λοιποί
ΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διαθέτει θυγατρικές εταιρίες στην
21,45%
Ελλάδα, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Ρωσία, και τις ΗΠΑ,
καθώς και ένα γραφείο στην Αλγερία. Βασικά προϊόντα
του Ομίλου είναι οι χαλυβδοσωλήνες ευθείας και ελικοειδούς ραφής μεσαίας και μεγάλης διαμέτρου, καθώς και
οι κοίλες διατομές (κοίλες δοκοί).

78,55%
Οι μετοχές της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1998, ενώ
από το 2004 η πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου
ανήκει στον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αντιπροσωπεύει τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας
προϊόντων χάλυβα της VIOHALCO και κατέχει ηγετική θέση
στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στη βιομηχανία παραγωγής επιμήκων προϊόντων χάλυβα.
Ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχει κατορθώσει,
μέσω των θυγατρικών του και κυρίως χάρη στην υψηλή
ποιότητα των προϊόντων του και την εμπειρία, που έχει
αποκτήσει σε μεγάλα διεθνή έργα ενέργειας και κατασκευών, να εδραιώσει την παρουσία του στις σημαντικότερες αγορές της ενεργειακής βιομηχανίας, διεθνώς.

ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

(Ελλάδα)

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)

Βασικό αντικείμενο των δραστηριοτήτων των θυγατρικών Εταιριών του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
είναι η υποστήριξη της μητρικής εταιρίας, τόσο σε λειτουργικό και παραγωγικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο
προώθησης προϊόντων και εξυπηρέτησης πελατών. Αναλυτικότερα:

CPW AMERICA Co
ZAO TMK - CPW

ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε.
WARSAW TUBULAR TRADING
SP.ZO.O.
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Η CPW AMERICA Co έχει έδρα στις ΗΠΑ και στόχος της είναι η προώθηση των προϊόντων της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
και η απευθείας εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών του Ομίλου και εν γένει του Ομίλου VIOHALCO στη Βόρεια
και τη Νότια Αμερική.
Μέσω της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας HUMBEL LTD ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ελέγχει το 49%
της κοινοπραξίας ZAO TMK-CPW, που ιδρύθηκε σε συνεργασία με την Ρωσική εταιρία ΤΜΚ -μια από τις
μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής σωλήνων, διεθνώς– και παράγει χαλυβδοσωλήνες μεσαίας διαμέτρου για
τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Η ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. δραστηριοποιείται στη διαχείριση της Βιομηχανικής Περιοχής της Θίσβης, εντός της
οποίας λειτουργεί η κύρια παραγωγική μονάδα του Ομίλου.
Η WARSAW TUBULAR TRADING έχει έδρα στην Πολωνία και κύριο αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η
συμμετοχή σε εταιρίες ομοειδούς δραστηριότητας.

Σ Ω Λ Η Ν Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Α

Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ο Υ

Α . Ε .
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Ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διαθέτει τις ακόλουθες παραγωγικές εγκαταστάσεις:
Εργοστάσιο Θίσβης
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Παραγωγική Μονάδα
ZAO TMK-CPW

Το εργοστάσιο Θίσβης αποτελεί την κύρια παραγωγική μονάδα του Ομίλου. Η μονάδα είναι εγκατεστημένη στη
Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης Βοιωτίας και η ετήσια παραγωγική της δυναμικότητα ανέρχεται σε 925.000
τόνους. Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων της μονάδας ανέρχεται σε 497 στρέμματα (από τα οποία
τα 89 είναι στεγασμένα) και η λειτουργία της ξεκίνησε το 2002. Η Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης, διαθέτει
πλήρως εξοπλισμένο λιμάνι, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα Ασφαλείας Πλοίων και
Λιμενικών Εγκαταστάσεων. Ο κωδικός των λιμενικών εγκαταστάσεων είναι “GRITA 0001”, βάσει του
Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού. Η χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων Θίσβης εξασφαλίζει
μειωμένους χρόνους παραλαβής πρώτων υλών και παράδοσης προϊόντων, καθώς επίσης και βελτιωμένα
μεταφορικά κόστη.
Η παραγωγική μονάδα ZAO TMK-CPW είναι εγκατεστημένη στην πόλη Polevskoy, της Ρωσίας. Το εργοστάσιο έχει συνολική παραγωγική δυναμικότητα 200.000 τόνους ετησίως και διαθέτει τα προϊόντα της Εταιρίας
στις αγορές της Ρωσίας και της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών.

Στο πελατολόγιο του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι Εταιρίες: Chevron,
BP, Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), ΔΕΣΦΑ, OMV, GRTGAZ, Snam, National Grid, RWE, Spectra Energy,
Energy Transfer, Denbury, DCP Midtream, McJunkin, Spartan, EPCO, Spectra, Enbridge, Cheniere Energy, Talisman, STEG, Sonatrach, PDO, OGC, Aramco, Socar, ABB, EDF, TIGF, Saipem, Genesis, Allseas και Subsea 7 κ.α.
Εστιάζοντας στη λειτουργία της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και ειδικότερα στην οργανωτική της διάρθρωση
παρατίθεται το οργανόγραμμα της Εταιρίας, όπως αυτό αναθεωρήθηκε κατά τη διάρκεια του 2013 με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικής της λειτουργίας. Η λειτουργία της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ υποστηρίζεται από τα
Όργανα Διακυβέρνησης, τον Εσωτερικό Έλεγχο, τις Διευθύνσεις, πλήθος Τμημάτων και το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Εργοστάσιο της Θίσβης λειτουργεί Τμήμα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος,
το οποίο αναφέρεται στο Διευθυντή του Εργοστασίου και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των σχετικών θεμάτων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ε Τ H Σ Ι Ο Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ O Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΘΙΣΒΗΣ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ O Σ

&

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Α’ ΥΛΩΝ

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ

2 0 1 3

9

3. Σημαντικά Γεγονότα – Σταθμοί

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ από το 1969 μέχρι και σήμερα έχει διανύσει μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο
της παραγωγής και διάθεσης χαλυβδοσωλήνων. Σε όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της
υλοποίησε συνεχείς βελτιώσεις και αλλαγές σε συστήματα και λειτουργίες, προκειμένου να γίνεται αποτελεσματικότερη και να διασφαλίζει τη Βιώσιμη Ανάπτυξή.

Ίδρυση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ και έναρξη
λειτουργίας της μονάδας
κατασκευής χαλυβδοσωλήνων
μεγάλης διαμέτρου, ελικοειδούς
ραφής (SAWH) στην Κόρινθο.

 1969
 1977
Ολοκλήρωση της
κατασκευής της
μονάδας ERW/HFI
στην Κόρινθο και
εκκίνηση της
παραγωγικής
διαδικασίας.
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Πιστοποίηση της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ κατά το
πρότυπο API Q1 του
Αμερικανικού
Ινστιτούτου
Πετρελαίου (API).

Έναρξη
διαπραγμάτευσης των
μετοχών της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ στο
Χρηματιστήριο Αθηνών.

Έναρξη λειτουργίας του
εργοστασίου Θίσβης.

1988
1998  2002
 1993
 2000
2003
• Ίδρυση CPW America Co.
• Πιστοποίηση του Συστήματος
Διαχείρισης Υγείας και
Ασφάλειας κατά το διεθνές
πρότυπο OHSAS 18001 και
του Συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
κατά το διεθνές πρότυπο ISO
14001.

Πιστοποίηση του
Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας της Εταιρίας
σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 9001.

Σ Ω Λ Η Ν Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Α

Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ο Υ

Α . Ε .

• Αγορά της
πλειοψηφίας των
μετοχών της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ από τον
Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ.
• Έναρξη υλοποίησης
εκτεταμένου
προγράμματος
αναδιάρθρωσης.

2004


Πιστοποίηση του Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο ISO 9001.

Annual Report

Ολοκλήρωση της
επένδυσης στη
μονάδα κατασκευής
χαλυβδοσωλήνων
μεγάλης διαμέτρου,
ελικοειδούς ραφής
(SAWH) στη Θίσβη και
αύξηση της σχετικής
παραγωγικής
δυναμικότητας σε
375.000 τόνους.

Δημιουργία κοινής
Εταιρίας της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ με την TMK
για την παραγωγή
σωλήνων μεσαίας
διαμέτρου στη Ρωσία.

 2006

 2008

 2005  2007
Διακοπή της
λειτουργίας της
παραγωγικής
μονάδας στην
Κόρινθο.

• Ολοκλήρωση της επένδυσης για
την παραγωγή κοίλων διατομών
(δοκών) στο εργοστάσιο TMKCPW, στο Polevskoy της Ρωσίας.
• Έπαινος υψηλής επίδοσης για
τον Απολογισμό Εταιρικής
Υπευθυνότητας και Βιώσιμης
Ανάπτυξης, από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου.

 2010

 2009

Έναρξη
λειτουργίας του
εργοστασίου
της κοινής
Εταιρίας ZAO
TMK – CPW στο
Polevskoy
Ρωσίας.

Ε Τ H Σ Ι Ο Σ
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 2011

• Αναβάθμιση της
γραμμής ERW/HFI,
προκειμένου να παράγει
σωλήνα εξωτερικής
διαμέτρου 26’’
(παγκόσμια πρώτη).
• Έκδοση του 1ου
απολογισμού “Εταιρικής
Υπευθυνότητας και
Βιώσιμης Ανάπτυξης”
σύμφωνα με το πρότυπο
GRI - G3.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ O Σ

index

• Εγκατάσταση μονάδος συγκόλλησης Weld-on
Connectors σε συνεργασία με την 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 από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 2012

 2013

• Αναβάθμιση της
μονάδος εξωτερικής
επένδυσης με την
εγκατάσταση του acid
wash.
• Έπαινος υψηλής
επίδοσης για τον
Απολογισμό Εταιρικής
Υπευθυνότητας και
Βιώσιμης Ανάπτυξης
2010, από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

&

Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ

• Έναρξη εργασιών για την
εγκατάσταση νέας μονάδας
παραγωγής σωλήνων
μεταφοράς φυσικού αερίου και
πετρελαίου με τη μέθοδο
παραγωγής LSAW-JCOE με
εξοπλισμό από τη SMS Meer.
• Ολοκλήρωση της
μετεγκατάστασης της γραμμής
ERW/HFI από το εργοστάσιο της
SOVEL στην Θίσβη, προκειμένου
να παράγει σωλήνες εξωτερικής
διαμέτρου από 2’’ έως 7 5/8’’ για
να καλύψει τις ανάγκες της
αγοράς σωλήνων κατασκευών,
κοίλων δοκών,
θερμοϋδραυλικών δικτύων. H
ετήσια παραγωγική
δυναμικότητα ανέρχεται σε
150.000 τόνους.

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ
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4. Όραμα, Αποστολή, Αξίες

Όραμα

Αποστολή

Όραμα, Αποστολή, Αξίες
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.

Δέσμευση

Αξίες
Τεχνολογική
Πρωτοπορία /
Καινοτομία

Έμφαση στα
Αποτελέσματα

Αξιοκρατία
Ομαδικό
Πνεύμα
Ακεραιότητα Σεβασμός
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Η Φιλοσοφία μας
Η φιλοσοφία της Εταιρίας ενσωματώνει τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται το όραμα, εκπληρώνεται η αποστολή και καλλιεργούνται οι αξίες της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:
•

επενδύουμε στην ποιότητα και την παραγωγή τεχνολογικά και
περιβαλλοντικά εξελιγμένων προϊόντων,

•

ενδυναμώνουμε τις δεξιότητες και προστατεύουμε συστηματικά
τους ανθρώπους μας,

•

εξασφαλίζουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά ολοκληρωμένες
λύσεις στους πελάτες μας,

•

παράγουμε υψηλής τεχνογνωσίας χαλυβδοσωλήνες, οι οποίοι
χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και σε κατασκευαστικά έργα,

•

διατηρούμε συνεχή παγκόσμια παρουσία μέσω εμπορικών αντιπροσώπων σε όλο τον κόσμο για την άμεση ανταπόκριση στις
ανάγκες των πελατών,

•

διασφαλίζουμε υψηλά επίπεδα δυναμικότητας (μέχρι και 925.000
τόνους ετησίως) μέσω των πλέον σύγχρονων μονάδων παραγωγής,

•

αναγνωριζόμαστε ως οι πλέον ποιοτικοί παραγωγοί χαλυβδοσωλήνων
στον κόσμο.

Ε Τ H Σ Ι Ο Σ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ O Σ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ O Σ

&

Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ
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5. Στρατηγική, Προτεραιότητες και Προοπτικές

Καινοτομία και Τεχνολογική Υπεροχή: Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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.

Κορυφαία Ποιότητα: 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 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.

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

Ανταγωνιστικότητα: 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 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

Επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό: Οι εργαζόμενοι της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ επενδύει στους εργαζόμενούς της εφαρμόζοντας σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού και παρέχοντας τους ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.

Εταιρική Υπευθυνότητα: Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
και Βιώσιμης Ανάπτυξης και αξιολογεί και προτεραιοποιεί τα σημαντικά θέματα της, σε ετήσια βάση.
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Διεθνείς Αγορές και Προοπτικές
Η στρατηγική της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ βασίζεται στις αξίες της Εταιρίας και αφορά στους ακόλουθους
έξι στρατηγικούς άξονες: Καινοτομία και Τεχνολογική Υπεροχή, Κορυφαία Ποιότητα, Πελατοκεντρική Φιλοσοφία,
Ανταγωνιστικότητα, Επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό, Εταιρική Υπευθυνότητα.
Η διοίκηση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ μελετά προσεκτικά τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των αγορών
στις οποίες απευθύνεται και στo πλαίσιo της υλοποίησης της στρατηγικής της, σχεδιάζει και πραγματοποιεί
επενδύσεις που ισχυροποιούν τη θέση της στις αγορές αυτές. Στην παρούσα φάση η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
επικεντρώνεται στις αγορές της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής, της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, της Δυτικής
και της Ανατολικής Αφρικής, περιοχές στις οποίες αναμένεται να υλοποιηθούν νέα ενεργειακά έργα και έργα
υποδομής, στα επόμενα χρόνια.
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ παρακολουθώντας αλλά και επιδιώκοντας να συμβάλλει στις εξελίξεις του δυναμικού κλάδου της ενέργειας δίνει έμφαση στην έρευνα και τεχνολογία με σκοπό την ανάπτυξη των πλέον καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που θα την καταστήσουν έναν από τους σημαντικότερους και αξιόπιστους
κατασκευαστές χαλυβδοσωλήνων ενέργειας παγκοσμίως.
Απαντώντας στις ανάγκες της αγοράς ενέργειας, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ υπέγραψε σύμβαση με τη γερμανική εταιρία κατασκευής εξοπλισμού SMS Meer (αρχές 2013), για την κατασκευή μιας νέας μονάδας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο LSAW-JCOE.
Οι χαλυβδοσωλήνες θα έχουν εξωτερική διάμετρο από 16’’ έως 56’’, πάχος τοιχώματος έως 40 χιλιοστά, μήκος
σωλήνα έως 18,3 μέτρα και ποιότητα χάλυβα έως X100. Οι εργασίες εγκατάστασης έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2015.
Με την επένδυση αυτή, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στοχεύει στην κάλυψη της ταχέως αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης για σωλήνες υψηλής αντοχής, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου. Τα νέα αυτά προϊόντα θα πληρούν πολύ αυστηρά
κριτήρια ποιότητας και με την προσθήκη τους στην υπάρχουσα γκάμα θα παρέχεται ένα μοναδικό εύρος προϊόντων, συμβάλλοντας στην ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, διατηρώντας ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της, αξιοποιώντας τις προσδοκίες που υπάρχουν για αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των αγορών του εξωτερικού και για υλοποίηση επενδύσεων σε νέα ενεργειακά έργα και έργα υποδομών.
Επενδύσεις
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ πραγματοποιεί σε ετήσια
βάση σημαντικές επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξή της.
Μέσω των επενδύσεων αυτών προκύπτουν σημαντικά παράπλευρα οφέλη για την εθνική οικονομία καθώς επίσης και
για τις τοπικές περιοχές, στις οποίες δραστηριοποιείται. Η
Εταιρία το 2013 πραγματοποίησε στην Ελλάδα επενδύσεις
συνολικού ύψους 21 εκ. ευρώ.

Αθροιστικές Επενδύσεις ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
1998-2013 (σε εκ. ευρώ)
229
207 208
197 203 204 205
186 188 190
174 181
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6. Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και
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Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Προϊόντα
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αναπτύσσει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και προσφέρει εξειδικευμένες
υπηρεσίες με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων προτάσεων στους πελάτες της (φιλοσοφία One-Stop-Shop).
Τα προϊόντα που προσφέρει η Εταιρία, στην εγχώρια και διεθνή αγορά, διακρίνονται για τα υψηλά τεχνικά χαρακτηριστικά τους και κατασκευάζονται, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ή / και τις προδιαγραφές των πελατών.

ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
(total solution provider)

Αποθήκευση
σωλήνων

Μονάδα
συγκόλλησης
weld-on
connectors

Συνδυασμένες
μεταφορές
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Προϊόντα και Υπηρεσίες
Προϊόντα
Τα προϊόντα της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και νερού, καθώς και στον κλάδο των κατασκευών.

Σωλήνες για Αγωγούς Μεταφοράς Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Υποθαλάσσιους και Υπέργειους
Οι σωλήνες για αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου κατασκευάζονται για την ενεργειακή βιομηχανία και παρέχεται η δυνατότητα εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης με στόχο την εξασφάλιση αντιδιαβρωτικής προστασίας και
ομαλής ροής των μεταφερόμενων ενεργειακών πόρων. Η διαδικασία υψίσυχνης συγκόλλησης (ERW/HFI) και η διαδικασία
συγκόλλησης με ελικοειδώς βυθισμένο τόξο (SAWH) εγγυώνται την υψηλή παραγωγική αξιοπιστία και την ακρίβεια των διαστάσεων, εντός των ορίων ανοχής.
Οι σωλήνες για αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου απαιτείται να πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, ενώ η τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή τους.
Σωλήνες Εξόρυξης Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου / Casing
Οι σωλήνες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου / Casing είναι σωλήνες ευθείας ραφής υψίσυχνης συγκόλλησης
(ERW/HFI), οι οποίοι κατασκευάζονται σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα (API 5CT / ISO 11960) ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών σε ποιότητες H 40, 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 εστιάζεται στο πεδίο της δόμησης και πιο συγκεκριμένα στις μεταλλικές κατασκευές. Πρόκειται
για πολύ σημαντικά δομικά στοιχεία 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 εκάστοτε
προδιαγραφές που προσδιορίζονται από τον πελάτη. Η κατασκευή των κοίλων διατομών πραγματοποιείται σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 10219-1.

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 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της, στην ελληνική και
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 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ,
• μονάδα συγκόλλησης με εφαρμογή ειδικών χαλυβδοσυνδέσμων (weld-on connectors) για σωλήνες γεωτρήσεων/άντλησης,
• αποθήκευση σωλήνων,
• προμήθεια σωλήνων ή ανάθεση επένδυσης σωλήνων, εκτός της γκάμας της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ σε εγκεκριμένους
υπεργολάβους, στο πλαίσιο μεγάλων έργων (projects) για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων,
• συνδυασμένες μεταφορές σωλήνων, που περιλαμβάνουν φόρτωση πλοίου, θαλάσσια μεταφορά, μεταφορά με τραίνο, εκφόρτωση και οδική μεταφορά.
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6. Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Προϊόντα
6.1 Εγκαταστάσεις – Παραγωγική Διαδικασία
Η βασική παραγωγική εγκατάσταση του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης στη Βοιωτία, ενώ στο πλαίσιο της κοινοπραξίας ΖΑΟ ΤΜΚ-CPW, λειτουργεί εργοστάσιο στην πόλη
Polevskoy της Ρωσίας.
Εργοστάσιο Θίσβης (Ελλάδα)
Παραγωγική Διαδικασία Εργοστασίου Θίσβης
Τα είδη των χαλυβδοσωλήνων που χρησιμοποιούνται στην ενεργειακή βιομηχανία ποικίλουν και διαφοροποιούνται ανάλογα με την εφαρμογή και τις τεχνικές απαιτήσεις κάθε έργου. Πιο συγκεκριμένα οι βασικές κατηγορίες χαλυβδοσωλήνων είναι οι ακόλουθες:

Σωλήνες Seamless
Σωλήνες άνευ ραφής, που
χρησιμοποιούνται στην άντληση αερίου
και πετρελαίου, καθώς και σε
υποθαλάσσιους αγωγούς.

Σωλήνες LSAW
Σωλήνες ευθείας ραφής, μεγάλης
διαμέτρου και πάχους τοιχώματος που
χρησιμοποιούνται κυρίως σε
υποθαλάσσιους αγωγούς.

Σωλήνες ERW
Σωλήνες ευθείας ραφής για τη μεταφορά
αερίου και πετρελαίου, καθώς και για την
εξόρυξη αυτών.

Σωλήνες SAWH
Σωλήνες ελικοειδούς ραφής, μεγάλης
διαμέτρου για τη μεταφορά αερίου,
πετρελαίου και νερού.

Στο εργοστάσιο Θίσβης παράγονται σωλήνες ERW/HFI και SAWΗ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η επένδυση νέας
μονάδας παραγωγής σωλήνων με τη μέθοδο LSAW-JCOE.
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Μονάδα Ευθείας Ραφής 26’’

Η μέθοδος υψίσυχνης συγκόλλησης (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, έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 400.000 τόνων,
διάμετρο σωλήνων από 8 5/8’’ έως 26’’, ποιότητα χάλυβα έως X80 και πάχος τοιχώματος από
4,78 έως 25,4 χιλιοστά. 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.

Μονάδα Ευθείας Ραφής 7 5/8’’

Το 2013 ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση της μονάδας ευθείας ραφής από το εργοστάσιο
της SOVEL (στον Αλμυρό Μαγνησίας), στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Θίσβης. Η νέα
μονάδα ERW/HFI έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητας 150.000 τόνων, διάμετρο
χαλυβδοσωλήνων 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 των κατασκευών, δικτύων και γεωτρήσεων.
Κατασκευαστής της μονάδας είναι η γερμανική εταιρία SMS-MEER.

Μονάδα Ελικοειδούς Ραφής 100’’

Η μονάδα ελικοειδούς ραφής (SAWH) κατασκευάζει χαλυβδοσωλήνες μεγάλων διαστάσεων
χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη υψηλής ποιότητας έλασμα χάλυβα (Hot Rolled Coil). Η
συγκόλληση επιτυγχάνεται με τη συνένωση των μεταλλικών άκρων, τα οποία θερμαίνονται
με ένα ή περισσότερα ηλεκτρικά τόξα που σχηματίζονται μεταξύ ενός ή περισσοτέρων γυμνών
αναλώσιμων μεταλλικών ηλεκτροδίων και των προς συνένωση άκρων του ελάσματος.
Η μονάδα ελικοειδούς ραφής έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 375.000 τόνων, διάμετρο
σωλήνων 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.

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 έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 15.000 τόνων, διάμετρο
σωλήνων από 6 5/8’’ έως 42’’, ποιότητα χάλυβα έως X100 και πάχος τοιχώματος έως 25,4
χιλιοστά. Κατασκευαστές της μονάδας είναι οι εταιρίες ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και η OIL
STATE.

Ανάλογα με τις τεχνικές προδιαγραφές κάθε έργου, όπως αυτές επηρεάζονται από το περιβάλλον, τις καιρικές
συνθήκες και την περιεκτικότητα του υγρού ή αέριου μεταφερόμενου καυσίμου σε διαβρωτικές ουσίες, ενδέχεται οι σωλήνες που παράγονται να απαιτούν αντιδιαβρωτική προστασία.
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχει στο δυναμικό της τρεις μονάδες για την εξωτερική και την εσωτερική επένδυση των χαλυβδοσωλήνων που κατασκευάζει:

Μονάδες Εξωτερικής Επένδυσης

Μονάδα TCP 40: Η συγκεκριμένη μονάδα αφορά στην επένδυση των χαλυβδοσωλήνων με
επικάλυψη τριών στρώσεων PE (πολυαιθυλένιο) ή PP (πολυπροπυλένιο) ή με FBE (εποξειδική
επένδυση) μίας ή δύο στρώσεων. Η μονάδα TCP 40 έχει τη δυνατότητα επένδυσης σωλήνων
εξωτερικής διαμέτρου έως 40’’.
Μονάδα TCP 100: Στη μονάδα αυτή πραγματοποιείται, επίσης, εξωτερική επένδυση με τα
ανωτέρω υλικά σε σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου έως 100’’.
Οι ανωτέρω μονάδες έχουν ετήσια συνολική δυναμικότητα 6,3 εκ. τετραγωνικά μέτρα.

Μονάδα Εσωτερικής Επένδυσης

Μονάδα TLP 56: Στη μονάδα TLP 56 επενδύονται εσωτερικά οι χαλυβδοσωλήνες με
εποξειδική βαφή. Επεξεργάζονται σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου έως 56’’ και η συνολική
παραγωγική δυναμικότητα ανέρχεται σε 2 εκ. τετραγωνικά μέτρα ετησίως.
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Λιμενικές Εγκαταστάσεις ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης
Εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης και σε απόσταση
δύο χιλιομέτρων από το εργοστάσιο Θίσβης λειτουργούν
πλήρως εξοπλισμένες λιμενικές εγκαταστάσεις, οι
οποίες εξασφαλίζουν στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ανταγωνιστικά κόστη μεταφοράς, μειωμένους χρόνους παραλαβής πρώτων υλών και αποστολής τελικών
προϊόντων. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης
διαθέτουν δύο κρηπιδώματα: το κρηπίδωμα Α με
βάθος 11,10 μέτρα και μήκος 205 μέτρα και το κρηπίδωμα Γ με βάθος 9,50 μέτρα και μήκος 90 μέτρα.
Εργοστάσιο Polevskoy (Ρωσία)
Η πρώτη παραγωγική εγκατάσταση του Ομίλου εκτός
των ελληνικών συνόρων ξεκίνησε τη λειτουργία της
κατά τη διάρκεια του 2007, στο πλαίσιο των εργασιών της
κοινής Εταιρίας ΖΑΟ ΤΜΚ-CPW. Οι εγκαταστάσεις της κοινοπραξίας ΖΑΟ ΤΜΚ-CPW βρίσκονται στην πόλη Polevskoy της περιοχής Seversky, μέσα στο εργοστάσιο της STW (Seversky Tube Works), θυγατρικής εταιρίας της ΤΜΚ.
Κύριο αντικείμενο δραστηριοτήτων της μονάδας είναι η παραγωγή σωλήνων 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 σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Η συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου ανέρχεται σε 200.000 τόνους.
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6.2 Διαχείριση της Ποιότητας
Βιώσιμη Ανάπτυξη

Προστασ
ία
κ

υνάμωση Ε
Ενδ
τα
ι
α
ι

Σχεδιασμός

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διαχειρίζεται την Ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της:
• αναπτύσσοντας Πολιτικές και Διαδικασίες σε
όλο το εύρος των εργασιών της,
• ελέγχοντας την αποτελεσματική υλοποίηση
των Πολιτικών και Διαδικασιών,
• ελέγχοντας και αξιολογώντας τα αποτελέσματα
που προκύπτουν από την εφαρμογή των Πολιτικών και Διαδικασιών,
• αναθεωρώντας και βελτιώνοντας τις Πολιτικές
και τις Διαδικασίες, όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Τυποποίηση

Συνεχής
Βελτίωση
Διαδικασίες και
Πολιτικές

Αξιολόγηση
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Ποιότητα

ης
ς Φήμ
κή
ρι

Οι αγορές που δραστηριοποιείται η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ χαρακτηρίζονται από υψηλές, τεχνολογικά και ποιοτικά, απαιτήσεις με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης αλλά και έντονο ανταγωνισμό.
Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση
της ανταγωνιστικότητας της Εταιρίας σε παγκόσμιο
επίπεδο, αλλά και για τη δυναμική και κερδοφόρα
ανάπτυξή της αποτελεί η εφαρμογή πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις Διεθνών Προτύπων.
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Θεμέλια Ποιότητας
Οι διαδικασίες και οι οδηγίες
διαχείριση της ποιότητας, που
έχουν αναπτυχθεί με βάση τα
Διεθνή Πρότυπα, η κατανόηση
των προσδοκιών των πελατών
και η εμπειρία της Εταιρίας αποτελούν τα θεμέλια της ποιότητας

Αρχή της Πρόληψης
Η συστηματική εφαρμογή μεθόδων και
εργαλείων για την προληπτική διασφάλιση
της ποιότητας συντελεί στην αποφυγή αποτυχιών. Για τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ η
πρόληψη αστοχιών είναι σημαντικότερη
της εξάλειψης των ελαττωμάτων

Πλήρης ικανοποίηση των προσδοκιών
των πελατών μέσω της παραγωγής
προϊόντων υψηλής ποιότητας

Ευθύνη Προμηθευτών
Οι προμηθευτές της Εταιρίας
συμβάλλουν στην παραγωγή
ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, χρειάζεται να ανταποκρίνονται στα
ίδια πρότυπα υψηλής ποιότητας που έχει υιοθετήσει η
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Ευθύνη Διοίκησης και Εργαζομένων
Η ποιότητα και η βελτίωσή της ποιότητας
συνιστούν ευθύνη και απώτερο στόχο όλων,
από την Ανώτερη Διοίκηση της Εταιρίας έως
τους ειδικευόμενους εργαζομένους

Η Πολιτική Ποιότητας της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Για τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων είναι υπόθεση όλων όσοι εμπλέκονται στη λειτουργία της. Η Εταιρία κεφαλαιοποιεί την ενεργό συμμετοχή της Διοίκησης, των εργαζομένων,
των προμηθευτών και των πελατών της και δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης στους μετόχους.
Σημάνσεις Προϊόντων και Υπεύθυνη Πληροφόρηση
Τα πρότυπα παραγωγής, που ακολουθούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, παρέχουν τη δυνατότητα σχετικής σήμανσης των προϊόντων της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Η Εταιρία φροντίζει για τη σήμανση των προϊόντων της, πιστοποιώντας την τήρηση υψηλών προδιαγραφών στην παραγωγή, με στόχο την
πλήρη ιχνηλασιμότητα και ταυτοποίησή τους.
Το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών, που παρέχει η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ελέγχονται ως προς τη
συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, σχετικά με τις πληροφορίες που χρειάζεται να τα
συνοδεύουν. Κατά την παράδοσή του το προϊόν συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Ποιότητας, το οποίο συντάσεται βάσει διεθνούς προτύπου (EN/ISO) και επιβεβαιώνει τις προδιαγραφές της παραγωγής, των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και του τελικού προϊόντος.
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Κατά περίπτωση και ανάλογα με τις προδιαγραφές που τίθενται σε κάθε σύμβαση, το προϊόν συνοδεύεται από
έναν τεχνικό φάκελο - βιβλίο δεδομένων (data book) με όλα τα στοιχεία που αφορούν στις δοκιμές που έχουν
πραγματοποιηθεί. Πρόσθετα, ο πελάτης παραλαμβάνει, εγγράφως, οδηγίες διακίνησης, αποθήκευσης και χρήσης των προϊόντων.

Α΄ύλες για το προϊόν
ή τις υπηρεσίες

Τύποι πληροφοριών
που συνοδεύουν
τα προϊόντα μας

Ασφαλής χρήση του
προϊόντος ή της
υπηρεσίας

Το περιεχόμενο,
ιδίως όσον αφορά τις
ουσίες που ενδέχεται να
έχουν περιβαλλοντική
ή κοινωνική
επίδραση

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

•
•
•
•

API 5L
API 5CT
ISO 3183
EN10208-2

•
•
•
•

DNV-OS-F101
AWWA C200
ASTM A252
ΕΝ 10219

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

•
•
•
•

API 5L
API 5CT
ISO 3183
EN10208-2

•
•
•

AWWA C200
ASTM A252
ΕΝ 10219

DIN 30670
DIN 30671
DIN 30678
DNV-RP-F106
NFA 49-710
NFA 49-711

•

Πρότυπα παραγωγικών
διαδικασιών εσωτερικής και
εξωτερικής επένδυσης

•
•
•
•
•
•

CAN CSA
Z245.20-21
API RP 5L2
ISO 15741
AWWA C210
ISO 21809-1
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καινοτομία

πιστοποιήσεις

εμπειρία

τεχνολογία

δραστηριότητες

διαδικασίες

έρευνα

επενδύσεις

ανάπτυξη

προϊόντα

υψηλή ποιότητα

ευελιξία

αξιοπιστία

τεχνογνωσία

6.3 Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών στην Παραγωγή Σωλήνων

Ο κλάδος δραστηριότητας της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ χαρακτηρίζεται από συνεχή τεχνολογική εξέλιξη,
διαφοροποιήσεις στην παραγωγική διαδικασία και χρήση τεχνολογιών αιχμής. Η Εταιρία παρακολουθεί ενεργά
τις εξελίξεις, και επενδύει στην ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, αφενός διαμέσου της υλοποίησης
τεχνικών έργων και αφετέρου μέσω της συνεργασίας της με διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς.
Τεχνικά Έργα
Παρακολούθηση Θερμοκρασίας Συγκόλλησης Μονάδας 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. Εν
τούτοις, η δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας συγκόλλησης αποτελεί αναμφισβήτητα ένα ισχυρό εργαλείο για τον έλεγχο της παραγωγικής διεργασίας.
H ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ χρησιμοποιώντας μία άκρως ειδικευμένη εφαρμογή της μεθόδου της θερμογραφίας, εγκατέστησε μία υψηλής συχνότητας θερμογραφική μηχανή για την on-line παρακολούθηση της
θερμοκρασίας της περιοχής της συγκόλλησης στη μονάδα ERW/HFI.

Εφαρμογή Αδρανούς Ατμόσφαιρας στη Συγκόλληση της Μονάδας 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 στη περιοχή της συγκόλλησης βελτιώνοντας σημαντικά τις μηχανικές
ιδιότητες της, ιδιαίτερα σημαντικό για αγωγούς που λειτουργούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
H ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ μελετά την επίδραση της ατμόσφαιρας αδρανούς αερίου στη συγκόλληση σωλήνων ευθείας ραφής καθώς και στην εγκατάσταση της πρώτης δοκιμαστικής συσκευής, σε βιομηχανικό επίπεδο.
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Εφαρμογή Phased Array στον Έλεγχο Συγκόλλησης της Μονάδας ERW/HFI 26’’
H ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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.

Ινστιτούτα
EPRG (European Pipeline Research Group)
Το EPRG αποτελεί πιστοποιημένο οργανισμό ευρωπαίων κατασκευαστών και εταιριών σωλήνων φυσικού αερίου. Στον οργανισμό συμμετέχουν οι
μεγαλύτεροι παραγωγοί σωλήνων, καθώς και οι
χρήστες αγωγών (πετρελαϊκές εταιρίες και εταιρίες
αερίου). Καθορίζονται από κοινού τα 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).
Οι δραστηριότητες των ερευνητικών ομάδων
του EPRG, τις οποίες παρακολουθεί εκτενώς η
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 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.

ΕΛΚΕΜΕ (Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων)
Στο πλαίσιο της έρευνας και της ανάπτυξης νέων προϊόντων και διαδικασιών, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
διατηρεί στενή συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο μετάλλων ΕΛΚΕΜΕ. Οι δραστηριότητες του για το 2013
εστίασαν κυρίως στα εξής:
• ανάπτυξη εργαστηριακής δοκιμής CTOD για την ανάλυση της δυσθραυστότητας (toughness) χαλύβων υψη-
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λής αντοχής,
διεξαγωγή δοκιμών εφελκυσμού σε υψηλές θερμοκρασίες,
ερευνητική συνεργασία στον τομέα των σωλήνων υψίσυχνης συγκόλλησης (ERW/HFW) για υψηλή αντοχή
έναντι της ρηγμάτωσης υδρογόνου όταν το φυσικό αέριο εμπεριέχει ίχνη υδρόθειου (Sour Service),
• 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 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με το ερευνητικό κέντρο ΕΛΚΕΜΕ 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
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 το σχεδιασμό και την κατασκευή ασφαλών αγωγών μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα (CO2), που παράγεται από διάφορες 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 πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη,
είναι τριετούς διάρκειας (2011 – 2014) και υποστηρίζεται επίσης από έναν αριθμό εταιριών και ινστιτούτων, καθώς
και από τους οργανισμούς European Pipeline Research Group (EPRG) και Det Norske Veritas (DNV).
European Research Program on the Investigation of the Structural Integrity of Buried Steel Linepipes (GIPIPE)
Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα GIPIPE ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2011 και είναι τριετούς διάρκειας (2011 –
2014). Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας (Ελλάδα) και διερευνά τη μηχανική συμπεριφορά και δομική ακεραιότητα 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. Ο τελικός σκοπός του
GIPIPE είναι η ανάπτυξη μιας πλήρους σειράς οδηγιών σχεδίασης και λειτουργίας για τους υπόγειους σωλήνες
χάλυβα σε περιοχές υψηλού κινδύνου λόγω σεισμικής δραστηριότητας ή άλλου τύπου εδαφικών κινήσεων.
Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Βιομηχανικής Έρευνας (Joint Industrial Project), σχετικά με τη Μελέτη των Παραμέτρων που Επιδρούν στον Προσδιορισμό των Ιδιοτήτων Εφελκυσμού Σωλήνων Ποιότητας API
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα βιομηχανικής έρευνας, το οποίο είναι σε εξέλιξη, συμμετέχει σημαντικός αριθμός
εταιριών φυσικού αερίου και κατασκευαστών σωλήνων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύνηση των εργαστηριακών και βιομηχανικών παραμέτρων, που επιδρούν στη μέτρηση
των ιδιοτήτων εφελκυσμού σε σωλήνες ελικοειδούς ραφής, καθώς και τα θέματα συμμόρφωσης με την κείμενη
νομοθεσία - τεχνικούς κώδικες. Στην παρούσα φάση το πρόγραμμα προβλέπει τη διενέργεια διεργαστηριακών
δοκιμών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.
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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 (SAWH) σε απαιτητικές
εφαρμογές (onshore και offshore) με τη βέλτιστη δυνατή απόδοση υπό συνθήκες μεγάλων τάσεων.
Οι υποχρεώσεις της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ περιλαμβάνουν τα εξής:
• ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των τάσεων που παραμένουν στους σωλήνες SAWH (residual stresses) μετά τη διαμόρφωση,
• ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των διαστασιακών ιδιοτήτων σωλήνων SAWH,
• διάθεση σωλήνων για τη πραγματοποίηση δοκιμών κάμψης σε πραγματική κλίμακα (full scale bend test),
• διάθεση στοιχείων που θα βοηθήσουν στο γενικό χαρακτηρισμό του υλικού των σωλήνων (μηχανικές
ιδιότητες), στους οποίους θα πραγματοποιηθεί δοκιμή κάμψης.
Η επιλογή των σωλήνων για τις δοκιμές κάμψης έχει ολοκληρωθεί ενώ η διαδικασία της αποστολής τους στο
ερευνητικό κέντρο CSM είναι σε εξέλιξη.

Βελτιώσεις σε κόστος,
αποδοτικότητα,
αποτελεσματικότητα

Μεγαλύτερες πωλήσεις
σχετίζονται με
μεγαλύτερη ζήτηση

Τεχνολογικές εξελίξεις
μέσω της Καινοτομίας και
των επενδύσεων στην
Έρευνα και Ανάπτυξη

Τεχνολογική
Ανάπτυξη
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Οικονομικότερα,
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6.4 Εκτέλεση Μεγάλων Έργων
H ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με πολυετή εμπειρία στην παραγωγή χαλυβδοσωλήνων, προσφέρει στον πελάτη
της υψηλής ποιότητας προϊόντα ικανοποιώντας και τις πιο αυστηρές προδιαγραφές. Ενδεικτικά, παρατίθενται
μερικά από τα πιο απαιτητικά τεχνολογικά έργα, παγκοσμίως, τα οποία υλοποίησε η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:

Μεγάλα Έργα Μονάδας Ευθείας Ραφής (ERW/HFI)
Πεδίο Εφαρμογής
Μεταφορά Φυσικού
Αερίου και Πετρελαίου

Μεταφορά CO2

Χώρα
Γαλλία
Τυνησία
Ιταλία

Έτος
2013-2014
2013-2014
2013

Η.Π.Α.

2013

Αίγυπτος

2013

Η.Π.Α.
Αλγερία
Νορβηγία

2013
2012
2012

Αζερμπαϊτζάν
Γαλλία
Η.Π.Α.

2012
2012
2012

Ιταλία
Ελλάδα
Αζερμπαϊτζάν
Αίγυπτος
Αλγερία
Αλγερία
Ηνωμένο Βασίλειο
Η.Π.Α.
Κροατία
Ολλανδία
Τυνησία

2012
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2012

Αίτυπτος
Αλγερία
Γαλλία
Ομάν
Τυνησία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιρλανδία
Ομάν
Η.Π.Α.

2011
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Φορέας / Έργο -Σύντομη Περιγραφή του Έργου
TIGF - ARTERE L’ADOUR (σε εξέλιξη) - Αγωγός μήκους 100 χλμ και διαμέτρου 24’’.
OMV TUNISIA – NAWARA (σε εξέλιξη) - Αγωγός μήκους 400 χλμ και διαμέτρου 24’’.
SNAM RETE GAS - FORNITURA DI TUBI RIVESTITI - Αγωγός μήκους 100 χλμ και
διαμέτρου 26’’.
NOV WILSON - NOV WILSON - Αγωγός μήκους 50 χλμ και διαμέτρου 24’’.
NISOURCE - LINE 700- Αγωγός μήκους 30 χλμ και διαμέτρου 20’’.
NISOURCE - PENNANT MIDSTREAM - Αγωγός μήκους 45 χλμ και διαμέτρων 20’’-24’’.
COPANO – DK LOOP - Αγωγός μήκους 95 χλμ και διαμέτρου 24”.
NOV WILSON – ETC- Αγωγός μήκους 6,5 χλμ και διαμέτρου 24”.
EL WASTANI - SALMA TULIP AND ALLIUM – Αγωγός μήκους 70 χλμ και διαμέτρου
12,75 ‘’.
DENBURY - NEJD PHASE II - Αγωγός μήκους 16,2 χλμ και διαμέτρου 20’’.
AIBEL/ BP -IN AMENAS - Αγωγός μήκους 96 χλμ και διαμέτρου 10,75’’.
ALLSEAS / BG NORGE - KNARR FIELD DEVELOPMENT – Υποθαλάσσιος αγωγός στην
περιοχή της Βόρειας Θάλασσας, μήκους 107 χλμ και διαμέτρου 12,75’’.
SOCAR - GAS PIPELINE – Αγωγός μήκους 20 χλμ και διαμέτρου 16’’.
TECHNOFRANCE / TRAPIL - GAS PIPELINE - Αγωγός μήκους 7,3 χλμ και διαμέτρου 22’’.
MCJUNKIN REDMAN - EAGLE FORD - Αγωγός μήκους 64 χλμ και διαμέτρου 20’’.
NISOURCE – MIDSTREAM - Αγωγός μήκους 99 χλμ και διαμέτρου 20-24’’.
COLUMBIA GAS – MIDSTREAM - Αγωγός μήκους 6,6 χλμ και διαμέτρου 24’’.
PIPEX - ENI GAS PIPELINE - Αγωγός μήκους 6,7 χλμ και διαμέτρου 22’’.
DESFA / AG. THEODORI MEGALOPOLI - Αγωγός μήκους 151 χλμ και διαμέτρου 24’’.
SOCAR GAS PIPELINE - Υποθαλλάσιος αγωγός μήκους 9,5 χλμ και διαμέτρου 24’’.
GASCO/EDECO EL MAADIA - Αγωγός μήκους 136 χλμ και διαμέτρου 10,75’’-18’’.
ABB / EL MERK LOT 3-4 - Αγωγός μήκους 87,9 χλμ και διαμέτρου 8,625’’-12,75.
BONATTI / EL MERK LOT 2 - Αγωγός μήκους 391,4 χλμ και διαμέτρου 16’’-20’’.
RWE / BREAGH OFFSHORE DEVELOPMENT - Αγωγός μήκους 88,3 χλμ και διαμέτρου 20’’.
WILLIAMS/PASCAGOULA EXPANSION - Αγωγός μήκους 25,4 χλμ και διαμέτρου 26’’.
PLINACRO / LIKA TO DALMATIA - Αγωγός μήκους 95,2 χλμ και διαμέτρου 20’’.
B13 toA12 SATELITE PLATFORM- Υποθαλλάσιος αγωγός μήκους 23,5 χλμ και διαμέτρου 16’’.
STEG/GABES ZARZIS DJERBA - Αγωγός μήκους 10 χλμ και διαμέτρου 12’’.
STEG/BASIN MINIER GAFSA VILLAGE - Αγωγός μήκους 100 χλμ και διαμέτρου 20’’.
PETROALAM NEGAL OIL - Αγωγός μήκους 160 χλμ και διαμέτρου 12,75’’-16’’.
BP / IN AMENAS - Αγωγός μήκους 60 χλμ και διαμέτρου 10,75’’.
GAZ DE FRANCE / ETREZ GENELARD - Αγωγός μήκους 87,6 χλμ και διαμέτρου 24’’.
PDO / HARWEEL TO MARMUL - Αγωγός μήκους 161,3 χλμ και διαμέτρου 16-18’’.
STEG / GABES, ZARZIS, DJERBA - Αγωγός μήκους 170 χλμ και διαμέτρου 12,75’’.
EDF ENERGY / WEST BURTON GAS - Αγωγός μήκους 19,6 χλμ και διαμέτρου 24’’.
BORD GAIS / CURRALEIGH WEST - Αγωγός μήκους 49 χλμ και διαμέτρου 24’’.
OMAN GAS CO. / MURAYRAT AL GHUBRAH - Αγωγός μήκους 29,6 χλμ και διαμέτρου 20’’.
CHAPARRAL – COFFEYVILLE - Αγωγός μήκους 112 χλμ και διαμέτρου 8,625’’.
MISSISSIPPI POWER / SOUTHERNKEMPER COUNTY IGCC PROJECT CO2 PIPELINE Αγωγός μήκους 104 χλμ και διαμέτρου 16’’.
DENBURY – GREENCORE - Αγωγός μήκους 189 χλμ και διαμέτρου 20’’.
DENBURY / GREENCORE - Αγωγός μήκους 194 χλμ και διαμέτρου 20’’.
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SAUDI ARAMCO/CONDUCTORS - Χαλυβδοσωλήνες, μήκους 152,4 χλμ και διαμέτρου
18,625’’.
SAUDI ARAMCO/CONDUCTORS -Χαλυβδοσωλήνες, μήκους 91,5 χλμ και διαμέτρου
18,625’’.
MITE – CONDUCTORS -Χαλυβδοσωλήνες, μήκους 5,5 χλμ και διαμέτρου 20’’.
SPARTAN – CONDUCTORS -Χαλυβδοσωλήνες, μήκους 37 χλμ και διαμέτρου 10.7513.375’’.

Μεγάλα Έργα Μονάδας Ελικοειδούς Ραφής (SAWH)
Πεδίο Εφαρμογής
Μεταφορά Φυσικού
Αερίου

Χώρα
Ελλάδα

Έτος
2012

Γαλλία
Γαλλία
Αυστρία
Ιταλία
Η.Π.Α.

2012
2011-2012
2011
2011
2010

Αλγερία

2009
2009

Φορέας / Έργο -Σύντομη Περιγραφή του Έργου
DESFA - AG. THEODORI TO MEGALOPOLIS - Αγωγός μήκους 16,7 χλμ και διαμέτρου
30’’.
GRT GAZ - ARC DE DIERREY - Αγωγός μήκους 33 χλμ και διαμέτρου 48’’.
GRT GAS / HAUTS DE FRANCE - Αγωγός μήκους 65,2 χλμ και διαμέτρου 48’’.
OMV AUSTRIA / WAG EXPANSION - Αγωγός μήκους 61,8 χλμ και διαμέτρου 48’’.
SNAM RETE GAS / ZIMELLA GERVIGNANO - Αγωγός μήκους 34,4 χλμ και διαμέτρου 56’’.
SPECTRA / TEMAX TIME III - Αγωγός μήκους 87,6 χλμ και διαμέτρου 30’’-36’’.
CARDINAL GAS/PERRYVILLE INTERCONNECT - Αγωγός μήκους 18,5 χλμ και διαμέτρου 36’’.
SPECTRA ENERGY / EAST TO WEST - Αγωγός μήκους 23,7 χλμ και διαμέτρου 36’’.
MITE-SAIPEM-SONATRACH / MENZEL - Αγωγός μήκους 131,3 χλμ και διαμέτρου 30’’.

Παραγωγή Σωλήνων Κατάλληλων για Αγωγούς Μεταφοράς Προϊόντων σε Όξινες Συνθήκες (Sour Service)
Πεδίο Εφαρμογής
Μεταφορά προϊόντων
σε όξινες συνθήκες
(Sour Service)

Χώρα
Έτος
Ηνωμένο Βασίλειο 2012-2013

Η.Π.Α.

2012-2013

Αλγερία

2012-2013

Φορέας / Έργο -Σύντομη Περιγραφή του Έργου
Allseas - Knaar Field Development - Παραγωγή σωλήνων Sour Service ποιότητας
χάλυβα X65 για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου
στη Βόρεια Θάλασσα. Το συγκεκριμένο έργο κατασκευάστηκε με την εφαρμογή των
πλέον αυστηρών προδιαγραφών, λόγω της υποθαλάσσιας εγκατάστασης, καθώς
επίσης και της ποιότητας του μεταφερόμενου προϊόντος.
Denbury - Greencore CO2 - Για πρώτη φορά σε συνεργασία με την Arcelor-Mittal
παρήχθησαν σωλήνες Sour Service ποιότητας χάλυβα X70. Οι σωλήνες
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή δικτύου μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα
για μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων και ταυτόχρονη εναπόθεση σε πετρελαϊκά
κοιτάσματα για τη βέλτιστη εκμετάλλευση τους.
Chaparral - Coffeyville CO2 - Παραγωγή σωλήνων Sour Service ποιότητας χάλυβα
X65 για την μεταφορά διοξειδίου του άνθρακα.
Aibel - BP In Amenas - Παραγωγή σωλήνων Sour Service ποιότητας χάλυβα X70 για
την κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου όξινης φύσεως στην Αλγερία.

Παραγωγή Σωλήνων με Χαλυβδοσυνδέσμους (weld-on connectors)
Πεδίο Εφαρμογής
Μεταφορά Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου

Ε Τ H Σ Ι Ο Σ

Χώρα
Αίγυπτος

Έτος
2012-2013

Αλγερία

2012-2013

Κένυα

2012-2013

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ O Σ

Φορέας / Έργο -Σύντομη Περιγραφή του Έργου
Σωλήνες με χαλυβδοσυνδέσμους (weld-on connectors) για εξόρυξη
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Συνολικά τεμάχια 1.300, διαμέτρου 20’’.
“GDF PROJECT” - Σωλήνες με χαλυβδοσυνδέσμους (weld-on connectors) για εξόρυξη
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Συνολικά τεμάχια 120, διαμέτρου 20’’.
“BERKINE” – Σωλήνες με χαλυβδοσυνδέσμους (weld-on connectors) για εξόρυξη
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Συνολικά τεμάχια 350 διαμέτρου 20’’.
“TULLOW KENYA” - Σωλήνες με χαλυβδοσυνδέσμους (weld-on connectors) για
εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Συνολικά τεμάχια 900, διαμέτρου 20’’.
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6. Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Προϊόντα
6.5 Πελάτες και Προμηθευτές

1

2

3

Στρατηγική

Σχέδιο Δράσης

Εφαρμογή

Καταρτισμένη ομάδα
στελεχών, η οποία είναι
υπεύθυνη για την κατανόηση
των απαιτήσεων και την
τελική παράδοση του
έργου.

Ανάπτυξη
Ικανοποίηση Πελατών.
Βελτίωση και Aξιολόγηση.

Ανάλυση των Iδιαίτερων
Aπαιτήσεων των Πελατών.

ατ
ήρ
ησ

λκυσ
η

Δι

Προσ
έ

Πελατοκεντρική
Φιλοσοφία

Συνεχής
Συνεργασία
με τους Πελάτες.

η
Αξιοπιστία,
Συνέπεια και
Ανταπόκριση.

Η συνεχής επαφή με τον πελάτη, η παροχή προσαρμοσμένων λύσεων στο μοναδικό προφίλ του και η εστίαση
στην αξία του κάθε πελάτη είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της στρατηγικής προσέγγισης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ για τη διαχείριση και εξυπηρέτηση των πελατών της.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Εταιρίας για τη διαχείριση των σχέσεων της με τους πελάτες βασίζεται κυρίως στην ικανότητα της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες,
να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πελατών και τις ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις τους, να τους ενημερώνει
για την πορεία της παραγγελίας τους και να προσπαθεί για τη βελτίωση των χρόνων παράδοσης. Ως εκ τούτου,
η αξιοπιστία, η συνέπεια, η κατανόηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων και η ανταπόκριση στις προσδοκίες των πελατών αποτελούν στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη, με στόχο την ικανοποίηση και τη διατήρηση των πελατών
της Εταιρίας.
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Το 2013, τα στελέχη της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ πραγματοποίησαν πλήθος παρουσιάσεων στις κύριες ομάδες πελατών της Εταιρίας αλλά και σε εταιρίες σχεδιασμού προϊόντων με στόχο την ανάδειξη των προϊόντων και
υπηρεσιών της. Μέσω αυτών των παρουσιάσεων οι πελάτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις δυνατότητες
των παραγωγικών διαδικασιών της Εταιρίας στην ανάπτυξη προϊόντων που δύνανται να ικανοποιήσουν και τις
πιο ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Πελάτες και Έρευνα Ικανοποίησης
Το 2013 η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εξυπηρέτησε 324 πελάτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην εγχώρια
αγορά αλλά και στις ιδιαίτερα απαιτητικές αγορές της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας και της Αφρικής.
Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Πελατών

Συνολική
Εντύπωση

2012

4,75 4,67 4,71 4,72
4,67 4,56
4,50
4,54

Ποιότητα
Επικοινωνίας

4,33

Υγεία και
Ασφάλεια

4,58

Τεκμηρίωση

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ O Σ

Χρόνος
Παράδοσης

4,02

Ο μέσος όρος
βαθμολογίας σε
όλα τα χαρακτηριστικά για τα οποία
αξιολογείται η
Εταιρία από τους
πελάτες της, ανήλθε
σε 4,5 για τη χρήση
2013.

Ε Τ H Σ Ι Ο Σ

4,83

Σχετική
Αξία

5,00 4,83

Ποιότητα

Ένα εργαλείο που αξιοποιεί η Εταιρία για να διασφαλίσει
την ικανοποίηση των πελατών της και να αναπτύξει τις κατάλληλες δράσεις για τη διατήρηση άριστων σχέσεων,
αποτελεί η έρευνα ικανοποίησης η οποία διεξάγεται με την
ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας, κατά τα προβλεπόμενα
στο Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008. Ειδικότερα, με την
ολοκλήρωση κάθε έργου που έχει αναλάβει η Εταιρία,
αποστέλλεται σχετικό ερωτηματολόγιο στους πελάτες, με
το αίτημα να επιστραφεί συμπληρωμένο μέσα σε διάστημα ενός μήνα και στο οποίο ζητείται η βαθμολόγηση
της Εταιρίας σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας κλίμακα από το 1 έως το 5. Το 2013, το ποσοστό
ανταπόκρισης στην έρευνα ικανοποίησης πελατών ανήλθε
σε 35%.

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ
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2013

Το 2013,
παρατηρήθηκε
θετική μεταβολή
στην ικανοποίηση
των πελατών ως προς
το χαρακτηριστικό
«χρόνος
παράδοσης».
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Η Διαχείριση των Προμηθευτών
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αναγνωρίζει τους προμηθευτές της ως πολύτιμους συνεργάτες στην ανάπτυξη
υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και ως μία από τις σημαντικότερες ομάδες συμμετόχων της, καθώς
η ποιότητα των πρώτων υλών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα του τελικού προϊόντος.
Η Εταιρία για την ορθότερη επικοινωνία και διαχείριση των προμηθευτών της, ανάλογα με το είδος των προμηθειών
που παρέχουν, τους διακρίνει σε προμηθευτές πρώτων υλών, βοηθητικών υλών, αναλώσιμων και λοιπών υλικών.

Τελική έγκριση
προμηθευτών

Διαχείριση
προμηθευτών
Αναζήτηση
προμηθευτών
Κατάταξη
προμηθευτών
βάσει κριτηρίων

Αξιολόγηση
προμηθευτών

Αναζήτηση Προμηθευτών
Στο στάδιο της αναζήτησης των προμηθευτών, τα στελέχη της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ πραγματοποιούν,
αρχικά, έρευνα αγοράς, ώστε να προσεγγίσουν τους εν δυνάμει προμηθευτές, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα
να παρέχουν τις απαιτούμενες προμήθειες. Πραγματοποιώντας μία πρώτη προσέγγιση, προσπαθούν να λάβουν
πληροφορίες από δημοσιευμένα στοιχεία, καθώς και από εταιρίες με τις οποίες έχουν ήδη συνεργαστεί, κατά
το παρελθόν, οι προμηθευτές αυτοί.
Η Εταιρία επιλέγει τοπικούς προμηθευτές εφόσον η συνεργασία ή η συγκεκριμένη προμήθεια δύναται να πραγματοποιηθεί με τους ίδιους όρους από τοπικό συνεργάτη.
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6. Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Προϊόντα
Αξιολόγηση και Επαναξιολόγηση Προμηθευτών
Σε επόμενο στάδιο, οι υπεύθυνοι προμηθειών επικοινωνούν με τους εν δυνάμει προμηθευτές και ζητούν επιπλέον στοιχεία και έγγραφα καθώς και τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου, ώστε να δημιουργηθεί πλήρες φυσικό αρχείο του προμηθευτή. Οι προμηθευτές αξιολογούνται ή / και επαναξιολογούνται με βάση διάφορα
κριτήρια, στα οποία περιλαμβάνονται εκτός από την ποιότητα και την οικονομική τους κατάσταση και κριτήρια
περιβαλλοντικά καθώς και υγείας και ασφάλειας, στοχεύοντας στην περαιτέρω προώθηση θεμάτων Εταιρικής
Υπευθυνότητας στην προμηθευτική αλυσίδα.
Κριτήρια Αξιολόγησης Προμηθευτών

Ποιότητα πρώτων υλών
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ, κατά περίπτωση,
χρησιμοποιεί επιπλέον τρόπους και
κριτήρια για την αξιολόγηση του
προμηθευτή/υπεργολάβου της:
• Επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις του,
• Έλεγχος κατά την παραλαβή προϊόντων ή την
εφαρμογή υπηρεσιών,
• Δοκιμαστική παραγγελία** και χρήση των
υλικών/υπηρεσιών του,
• Πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας της
μονάδας στην οποία παράγεται το προϊόν
μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων
προτύπων πιστοποιήσεων
συστημάτων ποιότητας
(π.χ. API, ISO κ.λπ.)

Πληρότητα μηχανολογικού εξοπλισμού

Επάρκεια και ειδίκευση τεχνικού προσωπικού

Ποιότητα, επάρκεια, ταχύτητα και συνέπεια
στην παράδοση παραγγελιών
Ύπαρξη πιστοποιημένου Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας
Ύπαρξη πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο*
Ύπαρξη πιστοποιημένου συστήματος Διαχείρισης της Υγείας
και Ασφάλεια στην Εργασία OHSAS 18001 ή άλλο αντίστοιχο

* Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαρξη πιστοποιημένου Συστήματος 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).
**Σημειώνεται ότι η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ζητά δοκιμαστική παραγγελία ανά γραμμή παραγωγής του προμηθευτή.
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Κατάταξη Προμηθευτών βάσει Κριτηρίων
Με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες, τα έγγραφα και τα στοιχεία, οι προμηθευτές βαθμολογούνται και κατατάσσονται.
Τελική Έγκριση ή Αποκλεισμός Προμηθευτών
Στο τελικό στάδιο, οι προμηθευτές συμπεριλαμβάνονται ή αποκλείονται από τον κατάλογο συνεργαζόμενων
προμηθευτών.
Προμηθευτές και Χρήση Πρώτων και Βοηθητικών Υλών
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο επιλογής των προμηθευτών της, καθώς στοχεύει στην ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με αυτούς. Ενδεικτικά, για τους προμηθευτές πρώτων υλών η Εταιρία διατηρεί συνεργασίες επί σειρά ετών με σημαντικούς προμηθευτές ,στον κλάδο δραστηριότητά τους.
Κατά το 2013, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ συνεργάστηκε συνολικά με 1.007 προμηθευτές, από τους οποίους ποσοστό 83,5% προέρχεται από την ελληνική αγορά ενώ τα κύρια υλικά που προμηθεύτηκε, χρησιμοποίησε και κατανάλωσε περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. Επίσης, η Εταιρία προμηθεύεται σημαντικές
ποσότητες ανταλλακτικών μηχανών, εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικών αναλωσίμων και
υλικών, απαραίτητων για την παραγωγική διαδικασία, τη συντήρηση και την εν γένει λειτουργία του εργοστασίου. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχει αναπτύξει και παρακολουθεί ένα σύνολο δεικτών προκειμένου να
ελέγχει το επίπεδο χρήσης των πρώτων υλών και υλικών της παραγωγικής διαδικασίας.
Κατηγορίες
Πρώτες ύλες

Υλικά που συνδέονται
με διεργασίες
Υλικά συσκευασίας

Τύπος Υλικών
Ρόλοι χάλυβα **
Υλικά εσωτερικής και εξωτερικής αντιδιαβρωτικής
επένδυσης και συγκόλλησης σωλήνων
Λιπαντικά (λάδια - γράσα)
Πετρέλαιο (κίνησης, θέρμανσης, γεννητριών)
Μίγμα βουτάνιο-προπάνιο
Ξυλεία φορτώσεων σωλήνων
Σχοινί σωλήνων
Πλαστικές τάπες σωλήνων
Τσερκοταινία συσκευασίας κοίλων δοκών

Μονάδα Μέτρησης
Τόνοι
Τόνοι
Κιλά
Λίτρα
Κιλά
Κυβικά μέτρα
Κιλά
Τεμάχια
Κιλά

Ποσότητες 2012 Ποσότητα 2013
*
*
4.450
87.500
333.600
142.000
1.650
28.300
44.300
26.600

5.000
67.579
275.054
130.760
1.583
16.950
67.120
28.328

* 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. Η Προσφορά της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ στον Άνθρωπο

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Εταιρίας βρίσκεται η έννοια της προσφοράς στον Άνθρωπο, η οποία αφορά
σε τρεις βασικούς άξονες:

1

2

Ανθρώπινο Δυναμικό

Υγεία και Ασφάλεια

Δέσμευση
για τον Άνθρωπο
και την Κοινωνία

Συμβολή στην Κοινωνία

3

7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Για τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήρια δύναμη λειτουργίας και ανάπτυξής της. Η ποιότητα και η απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες
με τη διαρκή ανάπτυξή της και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της.
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Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, με επίκεντρο τον ανθρώπινο παράγοντα, ανέπτυξε τον Κώδικα Αξιών και Συμπεριφοράς των εργαζομένων προκειμένου να προωθήσει την εταιρική της κουλτούρα και να διασφαλίσει τις
αρχές που θα διέπουν τη συμπεριφορά των εργαζομένων.

Υπευθυνότητα,
ακεραιότητα
και εχεμύθεια
Περιβαλλοντική
συνείδηση και
δραστηριοποίηση σε
θέματα προστασίας
του φυσικού
πλούτου

Διασφάλιση του
συμφέροντος της
Εταιρίας, καθώς και
των άυλων και
υλικών αγαθών της

Κώδικας Αξιών και
Συμπεριφοράς
Εργαζομένων
Πολιτιστική
προστασία της
τοπικής αλλά και της
ευρύτερης
κοινωνίας

Υποστήριξη των
υφισταμένων
συναδέλφων στις
εργασίες τους

Σεβασμός των
συναδέλφων και της
διαφορετικότητας

Για την υιοθέτηση των αρχών αυτών και την εναρμόνιση της δράσης των εργαζομένων σύμφωνα με τον Κώδικα,
η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας. To σύστημα
υποστηρίζεται από την πολιτική «Ανοικτών θυρών», η οποία καθιστά άμεση την ενημέρωση των εργαζομένων
για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην Εταιρία. Οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα
και σοβαρούς προβληματισμούς τους με τη Διοίκηση, αλλά και η Διοίκηση έχει τη δυνατότητα να προωθεί τη
στρατηγική της Εταιρίας, να θέτει από κοινού στόχους με τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα.
Τα σημαντικότερα μέσα που χρησιμοποιεί η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ για τη συστηματική επικοινωνία με το
ανθρώπινο δυναμικό της είναι:
• οι 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),
• οι εβδομαδιαίες συναντήσεις στελεχών (Διευθυντών και Ανώτερων Στελεχών) για τον προγραμματισμό και
για τον απολογισμό πεπραγμένων των Διευθύνσεων και των αντίστοιχων τμημάτων,
• το Intranet της Εταιρίας,
• η διαδικασία αξιολόγησης,
• ο πίνακας ανακοινώσεων, κά.
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Το Ανθρώπινο Δυναμικό με μία ματιά
Ηλικιακή Κατανομή

393

152

Eργαζόμενοι
97

95

Άνδρες
361 (91,9%)

Γυναίκες
32 (8,1%)

Βοιωτία
340 (86,5%)

10
25-35

Αττική
53 (13,5%)

4

0

45-55

35-45

Άνδρες

Άνω των 55

Γυναίκες

Κινητικότητα Εργαζομένων

Ιεραρχική Βαθμίδα ανά Φύλο
12

17

18

8,00%

Διευθυντές

6,36%

1
5,24%
4,76%
29

4,58%

Ανώτερα Στελέχη

3,00%

2

320
29
Άνδρες

Διοικητικοί
υπάλληλοι και
Εργατικό
προσωπικό

2011

Γυναίκες

Αριθμός Εισερχομένων: 18
Άνδρες
Γυναίκες
Αττική
Βοιωτία
Υπόλοιπη Ελλάδα
18 – 25 ετών
26 – 40 ετών
41 – 50 ετών
Άνω των 50 ετών

Άνδρες

16
2
6
1
11
1
10
7
-

Σ Ω Λ Η Ν Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Α

Γυναίκες

Αριθμός Εξερχομένων: 25
Άνδρες
Γυναίκες
Αττική
Βοιωτία
Υπόλοιπη Ελλάδα
18 – 25 ετών
26 – 40 ετών
41 – 50 ετών
Άνω των 50 ετών

4,1%
0,5%
1,5%
0,3%
2,8%
0,3%
2,5%
1,8%
-

Τύπος Απασχόλησης και Σύμβαση Εργασίας
Κλαδική σύμβαση εργασίας
Άνευ συλλογικής σύμβασης εργασίας
Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
Πλήρους απασχόλησης
Μερικής απασχόλησης
Εποχικοί εργαζόμενοι
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2013

2012

20
5
8
16
1
1
7
6
11

Άνδρες
361
361
360
1
-
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5,1%
1,3%
6,4%
2,0%
4,1%
0,3%
1,8%
1,5%
2,8%

Γυναίκες
32
30
2
32
-
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Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Η ανάπτυξη των ανθρώπων της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ μέσω της επέκτασης των γνώσεων και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους, στοχεύει τόσο στην εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρίας, όσο και στην ικανοποίηση των προσωπικών επιδιώξεων των εργαζομένων της.
Η εκπαίδευση αποτελεί το μοχλό για την εξέλιξη του προσωπικού της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και τη βάση
για τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση του υψηλού επιπέδου γνώσεων που ήδη κατέχουν. Το 2013 συνεχίστηκαν οι επενδύσεις της Εταιρίας στην εκπαίδευση προκειμένου οι εργαζόμενοι να αναπτύξουν περαιτέρω
τις εξειδικευμένες γνώσεις στο πεδίο δραστηριοποίησής τους και να αξιοποιήσουν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό,
τις δεξιότητές τους.
Συνολικά υλοποιήθηκαν 106 εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν είτε ενδο-επιχειρησιακά, είτε από εξωτερικούς φορείς εκπαίδευσης.
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3.721 ώρες εκπαίδευσης, ενώ περίπου το 82% των εργαζομένων της Εταιρίας
έλαβε μέρος σε τουλάχιστον ένα (1) εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι επενδύσεις για εκπαιδευτικές δράσεις το 2013
έφθασαν συνολικά τα 41.143,50 ευρώ.
Ώρες Εκπαίδευσης
219
3.502

Ανώτερα Στελέχη
Διοικητικοί υπάλληλοι και εργατικό προσωπικό

Μέσος Όρος Ωρών Εκπαίδευσης
7,6
10,9

Ώρες Εκπαίδευσης ανά Θεματική Ενότητα

Σεμινάρια ανά Θεματική Ενότητα

Ποιότητα

33,24%

Υγεία, Ασφάλεια
Ποιότητα

42

Υγεία,
Ασφάλεια και
Περιβάλλον

47

48,19%

Τεχνικά
θέματα

12

4 1

Τεχνικά
θέματα

Νομοθεσία

Οικονομικά

13,46%
4,97%
Οικονομικά

0,13% Νομοθεσία

Αξιολόγηση Εργαζομένων και Σύστημα Αμοιβών
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού της, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Αξιολόγησης και Διαχείρισης των Αμοιβών των εργαζομένων της. Σε συνέχεια των οργανωτικών αλλαγών που ολοκληρώθηκαν το 2012, το 2013 ξεκίνησε η
ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης και αμοιβών του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας.
Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά αξιολογήθηκε η βαρύτητα των θέσεων εργασίας των προϊσταμένων τμημάτων, με
απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός Συστήματος Δεικτών Απόδοσης. Οι Δείκτες Απόδοσης θα σχετίζονται τόσο
με την επίτευξη των στρατηγικών / εταιρικών στόχων που έχουν τεθεί για τον κάθε εργαζόμενο, όσο και με την
εκπλήρωση λειτουργικών στόχων, δηλαδή στόχων που αφορούν στην απόδοση του εργαζομένου στην θέση
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εργασίας του. Οι Δείκτες Απόδοσης θα αποτιμούνται μέσω της διαδικασίας της Αξιολόγησης και θα συνδέονται
με το Σύστημα Αμοιβών.
Η διαδικασία Αξιολόγησης των εργαζομένων στην Εταιρία αναμένεται να λειτουργεί και ως εργαλείο ανίχνευσης
των εκπαιδευτικών αναγκών τους για το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η επικείμενη αλλαγή είναι ιδιαίτερης σημασίας για την Εταιρία και αναμένονται πολλαπλά οφέλη
από την υλοποίησή της, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

Επιλογή και
Προσλήψεις

• Ανάπτυξη και διάδοση εταιρικής κουλτούρας
απόδοσης.
• Διαμόρφωση συγκεκριμένων και αντικειμενικών δεικτών μέτρησης της απόδοσης προσαρμοσμένους σε κάθε θέση εργασίας.
• Σύνδεση και ευθυγράμμιση στρατηγικών στόχων της Εταιρίας με τους στόχους της κάθε
θέσης εργασίας.
• Σύγκλιση των απαιτήσεων της κάθε θέσης εργασίας και του επιπέδου ευθύνης που ενέχει με
την αμοιβή.
• Διατήρηση, παρακίνηση και παροχή κινήτρων
των εργαζομένων.
• Προαγωγή της επαγγελματικής άμιλλας μεταξύ
των εργαζομένων.

Πλάνο
Διαδοχής
Σύστημα
Διαχείρισης
Ανθρώπινου
Δυναμικού
Αμοιβές,
Κίνητρα και
Προαγωγές

Σ Ω Λ Η Ν Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Α

Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ο Υ

Εκπαίδευση
Προσωπικού

Αξιολόγηση
Προσωπικού

Παροχές στους Εργαζομένους και Ίσες Ευκαιρίες
Στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ η υποστήριξη των εργαζομένων μέσω
πρόσθετων παροχών και η ισότιμη μεταχείριση όλων των εργαζομένων
ανεξαρτήτως φύλλου, εθνικότητας και άλλων χαρακτηριστικών διαφοροποίησης αποτελούν αναπόσπαστες αρχές για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Η Εταιρία είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε μορφής
διάκριση και φροντίζει ώστε, για τις ίδιες θέσεις εργασίας, να μην υφίσταται καμία διάκριση, μισθολογική ή άλλου τύπου (για παράδειγμα με
βάση το φύλο, την εθνικότητα, κ.ά.), στο σύνολο των δραστηριοτήτων
της. Στο πλαίσιο αυτό, το σύστημα αμοιβών που αναπτύσσει η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και με βάση το οποίο οι αμοιβές θα συνδέονται
με τις απαιτήσεις της θέσης που κατέχει ένας εργαζόμενος και όχι με το
πρόσωπο που κατέχει τη θέση, αναμένεται να αποτελέσει δικλείδα
ασφαλείας για την τήρηση των ίσων ευκαιριών.
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Διαχείριση
Προσωπικού

Α . Ε .

Χρηματικές Παροχές
• Χρηματοδότηση μεταπτυχιακού
ή άλλου μακροχρόνιου εκπαιδευτικού προγράμματος (100%
του κόστους).
• Δυνατότητα λήψης δανείων και
χρηματικών διευκολύνσεων.
• Χρηματική ενίσχυση σε έκτακτη σοβαρή προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη (επιπρόσθετα
του ασφαλιστικά καλυπτόμενου ποσού) σύμφωνα με την
Πολιτική της Εταιρίας.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ενθαρρύνει τη
συμμετοχή των γυναικών στο ανθρώπινο δυναμικό της, εντούτοις, η
φύση των δραστηριοτήτων της (βιομηχανία χαλυβδοσωλήνων) και η
απόσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων από τα μεγάλα αστικά
κέντρα δρουν ανασταλτικά, με αποτέλεσμα τη μεγάλη συμμετοχή των
ανδρών. Η πλειοψηφία των γυναικών στην Εταιρία απασχολείται ως διοικητικό προσωπικό.
Η ενθάρρυνση για την προσέλκυση και διατήρηση γυναικών υποστηρίζεται πρόσθετα από το γεγονός ότι η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα μητρότητας και το ποσοστό επιστροφής
των γυναικών στην εργασία τους, μετά τις νόμιμες άδειες (άδεια λοχείας
και ειδική άδεια προστασίας μητρότητας) είναι 100%. 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). Το 2013
επέστρεψαν στην εργασία δύο εργαζόμενες, που είχαν λάβει άδεια λοχείας και ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, κατά την προηγούμενη
χρονιά, ενώ ακόμη μία εργαζόμενη έλαβε τις προαναφερθείσες άδειες
το 2013. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ παρέχει τη δυνατότητα σε όλες
τις εργαζόμενες να επιλέξουν κάποια μορφή ευέλικτης εργασίας, όπως
για παράδειγμα την απουσία μίας ημέρας την εβδομάδα, μειωμένο ωράριο κάθε μέρα, κ.ά.
Επιπρόσθετα, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διασφαλίζει πρόσθετες παροχές στο ανθρώπινο δυναμικό της (πέραν των όσων προβλέπονται από το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο), οι οποίες αφενός βελτιώνουν την ποιότητα ζωής
των εργαζομένων και αφετέρου λειτουργούν ως κίνητρο διατήρησης και
μέσο ενδυνάμωσης των σχέσεων του προσωπικού με την Εταιρία. Αξίζει
να αναφερθεί ότι στη στάση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων εντάσσεται και η προσφορά ίδιων παροχών ανεξάρτητα από τον τύπο σύμβασης που υπογράφει
με τον κάθε εργαζόμενο, υποστηρίζοντας έτσι την εξάλειψη διακρίσεων.
Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αναγνωρίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων της, φροντίζει για την ανταμοιβή τους και παρέχει ίσες ευκαιρίες
σεβόμενη τη διαφορετικότητα και τα διεθνώς προστατευόμενα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την αποτύπωση και την προαγωγή των αρχών
αυτών σε όλους τους εργαζομένους, αναπτύχθηκε το 2013 συγκεκριμένη διαδικασία για το Σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η οποία
περιγράφει την πολιτική της Εταιρίας σε κάθε κατηγορία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς και τις ευθύνες και αρμοδιότη-
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Αποταμιευτικό πρόγραμμα στελεχών για το οποίο από το 2012
δόθηκε η δυνατότητα μερικής
εξαγοράς του ποσού με καλύτερους όρους (σε σχέση με τα
προηγούμενα έτη). Η συμμετοχή των εργαζομένων στο
πρόγραμμα αυτό είναι προαιρετική και απεριόριστη και για το
2013 ανήλθε σε 13.570 ευρώ,
αντιστοιχώντας στο 28,27% του
συνολικού ποσού (αντίστοιχα το
71,73% καταβλήθηκε από την
Εταιρία).

Παροχές Υγείας
• Ασφάλιση Ζωής και νοσοκομειακή κάλυψη λοιπού προσωπικού.
• Ασφάλιση Ζωής, Υγείας και εξωνοσοκομειακή κάλυψη στελεχών.
Λοιπές Παροχές
• Μεταφοράς των εργαζόμενων.
• Δυνατότητα προσφοράς στέγης,
εταιρικού αυτοκινήτου και κινητού τηλεφώνου, κατά περίπτωση.

Για τη
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ κανενός είδους
διάκριση δεν γίνεται αποδεκτή με βάση το φύλο,
την εθνικότητα ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό
διαφορετικότητας.
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τες των εργαζομένων. Ειδικότερα, αρμόδια στελέχη για την εφαρμογή της διαδικασίας είναι ο Γενικός Διευθυντής, ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι Τμημάτων.
Τα θέματα που εξειδικεύονται μέσω της διαδικασίας αυτής σχετίζονται με την απαγόρευση: των διακρίσεων στο χώρο εργασίας, της παιδικής εργασίας, της αναγκαστικής εργασίας και κάθε μορφής
παρενόχλησης. Η Εταιρία δεν ανέχεται κανένα περιστατικό τέτοιου
τύπου ούτε στο πλαίσιο της λειτουργίας της, αλλά ούτε στο πλαίσιο
λειτουργίας των συνεργατών της. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ παρακολουθεί την εφαρμογή της Πολιτικής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσω συγκεκριμένων δεικτών, οι οποίοι αναπτύχθηκαν για το
σκοπό αυτό.
Επιπλέον, για την υποστήριξη της εφαρμογής της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη δίωρη εκπαίδευση με θέμα «Ο Σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», στην οποία συμμετείχαν
συνολικά 20 στελέχη, Διευθυντές και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρίας (5% του συνόλου των εργαζομένων στην Εταιρία).
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7.2 Η Υγεία και η Ασφάλεια στις Δραστηριότητες
της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Απόλυτη προτεραιότητα της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αποτελεί η διατήρηση του υψηλού επιπέδου της Υγείας
και της Ασφάλειας των εργαζομένων της, του πλέον δομικού στοιχείου κάθε πτυχής της δραστηριοποίησής της.
Η Εταιρία υιοθετεί ενιαία και κοινή αντιμετώπιση των θεμάτων της Υγείας και της Ασφάλειας, που αφορούν στη
λειτουργία της, συνολικά, από τις προμήθειες, την παραγωγή μέχρι και τη μεταφορά του προϊόντος. Αποτελεί
κοινή πεποίθηση, στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ότι η κουλτούρα για την Ασφάλεια οφείλει να καλλιεργείται
και να είναι μέλημα όλων των εργαζομένων, αλλά και όλων των εμπλεκόμενων στις δραστηριότητές της.

Προαγωγή και
Διασφάλιση
της Υγείας και
της Ασφάλειας

Παραγωγή Προϊόντος
- Θέσπιση αυστηρών προδιαγραφών
παραγωγής.
- Προμήθεια και χρήση ακίνδυνων
και εξειδικευμένων πρώτων υλών
για τους αγωγούς μεταφοράς
νερού.
- Έλεγχοι και επιθεωρήσεις
Προμήθειες / Υπεργολάβοι
παραγωγής σύμφωνα με τα υψηλά
- Αξιολόγηση ύπαρξης ή πρόθεσης ύπαρξης
πρότυπα Υγείας και Ασφάλειας που
στο άμεσο μέλλον πιστοποιημένου
έχουν τεθεί από τον πελάτη.
Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της
Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ).
- Έλεγχος προμηθευτών / υπεργολάβων για
την κάλυψη ειδικών προϋποθέσεων σε
θέματα Υγείας και Ασφάλειας.
- Υπογραφή συμβάσεων με ειδικό
παράρτημα για εξειδίκευση και δέσμευση
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας για τους
υπεργολάβους που απασχολούνται στο
εργοστάσιο της Θίσβης.
- Έλεγχος συμμόρφωσης για θέματα Υγείας
και Ασφάλειας με τους όρους των
συμβάσεων των υπεργολάβων που
απασχολούνται στο εργοστάσιο της Θίσβης.
- Εκπαίδευση των συνεργατών που
απασχολούνται στο εργοστάσιο της Θίσβης.

Ανθρώπινο Δυναμικό
- Εφαρμογή και παρακολούθηση
Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας
και της Ασφάλειας στην Εργασία
(ΣΔΥΑΕ).
- Διαδικασία διαχείρισης συμβάντων.
- Διαδικασία για την προστασία από
χημικούς παράγοντες.
- Παρακολούθηση δεικτών .
- Διαρκής εκπαίδευση σε θέματα Υγείας
και Ασφάλειας.
- Μήνας για την Υγεία και την
Ασφάλεια.

Η Εταιρία προκειμένου να ανταποκριθεί στην πρόκληση της διατήρησης του υψηλού επιπέδου Υγείας και Ασφάλειας και στη διαρκή βελτίωσή του, έχει αναπτύξει την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας, καθώς και το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο
OHSAS 18001:2007.
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7. Η Προσφορά της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ στον Άνθρωπο
Σύμφωνα με την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:
• Θέτει ως πρωταρχικό και διαρκή στόχο την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου Υγείας και Ασφάλειας για το σύνολο των δραστηριοτήτων, με στόχο το μηδενισμό των ατυχημάτων.
• Υποστηρίζει την παροχή όλων των αναγκαίων πόρων (οικονομικών, ανθρώπινων, οργανωτικών κλπ) για την
επίτευξη του επιπέδου αυτού.
• Αναγνωρίζει ότι η προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας αποτελεί βέλτιστη επιχειρηματική πρακτική και
δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωσή της.
• Δεσμεύεται για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και την εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.
• Αναγνωρίζει την Υγεία και την Ασφάλεια ως βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση και τη λήψη κάθε επιχειρηματικής απόφασης.
• Αποδίδει απόλυτη προτεραιότητα στην πρόληψη των ατυχημάτων και τον έλεγχο των επικίνδυνων καταστάσεων και ενεργειών, πριν αυτές εκδηλωθούν.
• Αναγνωρίζει τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας και φροντίζει για τη
συνεχή ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας.
• Υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας, στην προσπάθεια για αναβάθμιση των επιδόσεων της σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.
• Επιδιώκει την προαγωγή της κουλτούρας Ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων εταιριών, εργολάβων κλπ.

Συστατικό στοιχείο του ΣΔΥΑΕ είναι το Συμβούλιο
Υγείας και Ασφάλειας, το οποίο εκπροσωπεί το σύνολο των εργαζομένων για τα θέματα Υγείας και
Ασφάλειας. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας, καθώς
και για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της Εταιρίας στον τομέα αυτό.

Συμβούλιο για την Υγεία και Ασφάλεια
68 στελέχη
19,4% του συνόλου του προσωπικού

Διευθυντές
Επιπρόσθετα, με διαρκή στόχο την εξάλειψη των ατυχημάτων, κάθε Τμήμα ξεχωριστά πραγματοποιεί συναντήσεις σε καθημερινή βάση κατά την έναρξη της
βάρδιας για τα σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει
κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Στις συγκεκριμένες συναντήσεις συμμετέχουν ο Διευθυντής του Τμήματος, οι μηχανικοί και οι εργοδηγοί της βάρδιας.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αναφορά
συμβάντος για το
οποίο (δεν)
απαιτείται
νοσηλεία

Διεξαγωγή
έρευνας
συμβάντος
Ετήσια αναθεώρηση

Στατιστική ανάλυση συμβάντων

Καθοριστικό ρόλο στην παρακολούθηση των
αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του ΣΔΥΑΕ
διαδραματίζει η διαδικασία Διαχείρισης των
Συμβάντων1, η οποία 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). Η συγκεκριμένη διαδικασία
εφαρμόζεται κάθε φορά που προκύπτει οποιοδήποτε συμβάν, κατά τη διάρκεια εργασίας,
στην Εταιρία και οδηγεί σε σημαντικά συμπεράσματα στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

index

Σχεδιασμός
διορθωτικών και
προληπτικών
ενεργειών

Έκθεση έρευνας
συμβάντος

Διατήρηση
αρχείου
τεκμηρίωσης
συμβάντων

Εκπαίδευση

1. Ως «Συμβάν» ορίζεται ένα μη προσχεδιασμένο και ανεπιθύμητο γεγονός το οποίο οδηγεί ή μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, ασθένεια,
ή /και φθορά περιουσίας / εγκαταστάσεων και επηρεάζει αρνητικά την επίτευξη / ολοκλήρωση ενός στόχου.

Ο σημαντικότερος στόχος
που θέτει η Εταιρία για την
Υγεία και την Ασφάλεια είναι
ο μηδενισμός των εργατικών ατυχημάτων. Για την παρακολούθηση της
επίδοσης της, στα θέματα Υγείας και
Ασφάλειας, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχει αναπτύξει, ελέγχει
και αξιολογεί σχετικούς δείκτες,
η βελτίωση των οποίων
αποτελεί κοινή επιδίωξη
του συνόλου των
εργαζομένων της.

Ε Τ H Σ Ι Ο Σ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ O Σ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ O Σ

&

Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ

2 0 1 3

45

7. Η Προσφορά της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ στον Άνθρωπο
Οι Επιδόσεις στον Τομέα της Υγείας
Η Υγεία των εργαζομένων στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και το 2013, καθώς
ούτε αυτή τη χρονιά, όπως και ποτέ στο παρελθόν, δεν έχει εκδηλωθεί κάποια επαγγελματική ασθένεια.

Ημέρες Απουσίας από την Εργασία

Ημέρες Απουσίας από την Εργασία

660,5
10.000

8.611

8.000

415,5

5.976

335

6.493

6.944

6.000

4.162
86

4.000

56,5

3.091

56,5
2.000

2011
Άνδρες

2012

2013

2011
Άνδρες

Γυναίκες

Δείκτης Απουσιών =

2012

2013
Γυναίκες

Απολεσθείσες ημέρες εξαιτίας απουσίας
από την εργασία για άλλους λόγους
(εκτός ατυχήματος Χ 106)
αριθμός πραγματοποιηθεισών
ημερών εργασίας

Μήνας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία - Απρίλιος 2013
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με σκοπό τη συνεχή βελτίωση, το 2013 καθιέρωσε το «Μήνα για την Υγεία και
την Ασφάλεια». Συνολικά 205 εργαζόμενοι συμμετείχαν στις σχετικές εκπαιδεύσεις, που διοργανώθηκαν στο
πλαίσιο του «Μήνα για την Υγεία και την Ασφάλεια» στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στη Θίσβη. Στη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, οι οποίες διήρκησαν συνολικά πάνω από 25 ώρες, παρουσιάστηκαν κρίσιμα θέματα
για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, τα οποία εντάχθηκαν στις ακόλουθες τέσσερις (4) θεματικές
ενότητες:
• Ανάλυση Συμβάντων / Ατυχημάτων – Προώθηση Καλών Πρακτικών.
• Βασικές Αρχές Πυρασφάλειας – Χρήση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού.
• Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).
• Ασφάλεια κατά την Εργασία σε Χώρους Εκρηκτικών Ατμοσφαιρών (ΑΤΕΧ).
Κατά τη διάρκεια του Μήνα για την Υγεία και την Ασφάλεια πραγματοποιήθηκε σχετική εκδήλωση στην οποία
βραβεύτηκε ένας εργαζόμενος. Η επιλογή του εργαζομένου βασίστηκε σε ποιοτικά κριτήρια, τα οποία αφορούσαν στην ενασχόληση του συγκεκριμένου εργαζομένου σε βάθος χρόνου με θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Eιδικότερα στην ενεργή συμμετοχή σε επισκέψεις Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, στη σύνταξη
προτάσεων βελτίωσης, στη συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος 5S και γενικότερα στο
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σύνολο της στάσης που έχει υιοθετήσει στα θέματα της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία. Η επιλογή
του εργαζομένου προήλθε από τη συνεργασία του Υπεύθυνου του Τμήματος Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και του Διευθυντή του Εργοστασίου. Ο εργαζόμενος που βραβεύτηκε απασχολείται στο Τμήμα Συντήρησης Μονάδων Επένδυσης.

Οι Επιδόσεις στον Τομέα της Ασφάλειας
Η Εταιρία επιμένει στη συνεχή εκπαίδευση, στην ενημέρωση και την επαγρύπνηση των εργαζομένων αναφορικά
με την ασφάλειά τους. Παρόλα αυτά το 2013 παρουσίασε μειωμένες επιδόσεις στο τομέα της Ασφάλειας, σε
σχέση με το 2012. Παρότι σε όλα τα συμβάντα, οι εργαζόμενοι που ενεπλάκησαν φορούσαν τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας και είχαν λάβει όλα τα μέτρα προφύλαξης, ο ανθρώπινος παράγοντας έπαιξε σημαντικό ρόλο. Για το λόγο αυτό απαιτείται και υλοποιείται από την Εταιρία συνεχής εκπαίδευση προκειμένου να
περάσει στην κουλτούρα των εργαζομένων η σημαντικότητα της τήρησης των κανόνων σχετικά με την Υγεία και
Ασφάλεια στην εργασία. Σημαντικό είναι το γεγονός, ότι δεν υπήρξε κανένα θανατηφόρο συμβάν το 2013.

Καταγραφή Συμβάντων για το 2013
41
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Αριθμός τραυματισμών που
προκύπτουν κατά
τη διάρκεια της εργασίας
Ατυχήματα που δεν
προκάλεσαν απουσία από την
εργασία (minor accidents)
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Δείκτης Τραυματισμών =
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αριθμός ατυχημάτων Χ 106
αριθμός πραγματοποιηθεισών
ανθρωποωρών εργασίας
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2009 2010 2011 2012 2013

Δείκτης Απολεσθεισών =
Ημερών

απολεσθείσες ημέρες εξαιτίας
ατυχήματος Χ 106
αριθμός πραγματοποιηθεισών
ανθρωποωρών εργασίας

* Σημειώνεται ότι ο αριθμός απολεσθεισών ημερών για το 2011 (και κατά συνέπεια και ο Δείκτης Απολεσθεισών Ημερών
2011) αναθεωρείται διαρκώς, καθώς βάσει της πολιτικής που ακολουθείται στην Εταιρία οι μέρες ενός ατυχήματος καταγράφονται και «επιβαρύνουν» μόνο το έτος το οποίο συνέβη το ατύχημα, ακόμη και σε περίπτωση που ο εργαζόμενος παραμένει εκτός εργασίας το 2013.
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7. Η Προσφορά της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ στον Άνθρωπο
Ανάλυση Επενδύσεων για την Υγεία και Ασφάλεια το 2013

Οι Επενδύσεις για την Υγεία και
την Ασφάλεια

54%
1%
2%
8%
14%
12%
2%
1%
1%
3%
2%

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ πραγματοποίησε κατά το 2013 επενδύσεις σε μια σειρά ευαίσθητων
πεδίων για τη βελτίωση του επιπέδου της Υγείας και της Ασφάλειας, οι
οποίες ξεπέρασαν τα 156.834 ευρώ.

Μέσα Ατομικής Προστασίας
Εξοπλισμός
Συντηρήσεις
Έργα υποδομής
Προμήθεια και συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού
Ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες
Πιστοποιήσεις - Επιθεωρήσεις
Μετρήσεις
Μελέτη για την Υγεία και Ασφάλεια
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την Υγεία και Ασφάλεια
Εκπαίδευση

Εκπαίδευση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας
Η εκπαίδευση των εργαζομένων της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αποτελεί μια από τις βασικές δεσμεύσεις της
Εταιρίας για την Υγεία και την Ασφάλεια. Σημαντικό μέρος των επενδύσεων της, που αφορούν στον τομέα της
Υγείας και της Ασφάλειας, αφιερώνεται σε εκπαιδευτικές σχετικές δράσεις.
Συνολικά, το 2013 στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ πραγματοποιήθηκαν 1.530 ώρες εκπαίδευσης σε θέματα
Υγείας και Ασφάλειας. Οι ώρες που επενδύθηκαν το 2013 ήταν αυξημένες κατά 17% έναντι του 2012. Επίσης, οι
εκπαιδευτικές δράσεις απευθύνθηκαν τόσο σε εργαζομένους της Εταιρίας, όσο και σε συνεργάτες / υπεργολάβους της Εταιρίας.
Επιπλέον, για το 2013 ο μέσος όρος εκπαίδευσης σε θέματα
Υγείας και Ασφάλειας ανά εργαζόμενο αυξήθηκε κατά 23,1%,
και είναι ο υψηλότερος της τελευταίας τετραετίας.

Μέσος Όρος Ωρών Εκπαίδευσης σε Θέματα
Υγείας και Ασφάλειας ανά Εργαζόμενο

3,1

Οι εργαζόμενοι, επιπλέον της εκπαίδευση που έλαβαν
κατά τον «Μήνα Υγείας και Ασφάλειας», συμμετείχαν
και σε εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση περονοφόρων οχημάτων και ανυψωτικών μέσων, την ασφαλή
εργασία σε ύψος και την παροχή Πρώτων Βοηθειών.

2010
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Δράσεις για την Υγεία και την Ασφάλεια
- Άσκηση πυρασφάλειας.
- Άσκηση αντιμετώπισης διαρροής χημικών.
Οι ασκήσεις εκτάκτων αναγκών πραγματοποιήθηκαν έτσι ώστε να διασφαλίσουν την ετοιμότητα των εργαζομένων για όλες τις
περιπτώσεις αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων.

Ασκήσεις
Εκτάκτων
Αναγκών
Επιθεωρήσεις
Συστημάτων
Διαχείρισης
Υγείας και
Ασφάλειας
Παρεμβάσεις
για την
Πρόληψη
Ατυχημάτων

Μελέτη
Εκτίμησης
Επαγγελματικού
Κινδύνου

To 2013 πραγματοποιήθηκαν 254 επισκέψεις / επιθεωρήσεις ασφαλείας με τη συμμετοχή όλων των υπευθύνων και εργοδηγών
τμημάτων.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σημεία των εγκαταστάσεων της Εταιρίας και σχετίζονται με την
οριοθέτηση της κυκλοφορίας πεζών – περονοφόρων οχημάτων, την ελεγχόμενη διέλευση του προσωπικού από τις ράμπες
κύλισης σωλήνων, καθώς και με τη λήψη μέτρων για τον αποκλεισμό των εργαζομένων από επικίνδυνα σημεία, όπου κινούνται
οι σωλήνες.
Στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχουν εκπονηθεί Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου οι οποίες και αναθεωρούνται
περιοδικά. Οι Μελέτες αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης. Για το 2013, εκπονήθηκαν οι σχετικές
μελέτες κατά τη διάρκεια της κατασκευής των νέων μονάδων SMS & LSAW.

Εφαρμογή Συστήματος 5 S
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ το 2013 εφάρμοσε πιλοτικά τη μεθοδολογία 5S σε δύο χώρους εργασίας του εργοστασίου της Εταιρίας στη Θίσβη. H μεθοδολογία 5S, η οποία αναπτύχθηκε για να δώσει λύσεις σε ζητήματα
οργάνωσης του χώρου εργασίας, συμβάλλει, μέσα από μία συστηματική δράση 5 βημάτων (τα 5S: straightening,
Systematic cleaning, Standardising, Sustaining the discipline και στην επέκτασή του Safety), στην ανάπτυξη
ενός καλύτερα οργανωμένου χώρου εργασίας με λιγότερα επικίνδυνα σημεία, στην ενίσχυση της επικοινωνίας
μεταξύ των εργαζομένων και κατά συνέπεια στην αυξημένη αποδοτικότητα και παραγωγικότητά τους.
Στην εφαρμογή του Συστήματος 5S συμμετείχαν συνολικά 22 εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται στο Τμήμα
Ηλεκτρολογικής Συντήρησης (11 εργαζόμενοι) και στο Τμήμα Μηχανολογικής Συντήρησης (11 εργαζόμενοι)
των Μονάδων Επένδυσης. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Συστήματος 5S αξιοποιήθηκαν για τον
προσδιορισμό βελτιωτικών παρεμβάσεων στο χώρο εργασίας.
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7. Η Προσφορά της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ στον Άνθρωπο
7.3 Η Συμβολή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην Κοινωνία

Κοινωνικές
Δραστηριότητες
(ενίσχυση της
απασχόλησης και ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας)

Επιχειρηματικές
Δραστηριότητες
(ανάπτυξη εργαζομένων
και συνεργατών)

Εταιρικές
Δραστηριότητες

Φιλοσοφία της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
(δημιουργία θέσεων εργασίας,
δημιουργία αξίας στην
κοινωνία)

Η συμβολή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην ανάπτυξη της κοινωνίας ξεκινά από την παραγωγή και διάθεση
των προϊόντων της και επεκτείνεται έως την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν δίπλα της και χρειάζονται
την υποστήριξή της. Αποτελεί φιλοσοφία της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ η κοινωνική συμβολή και υπευθυνότητα στον τρόπο λειτουργίας της και εκφράζεται μέσω της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας:
• στις ευρύτερες κοινωνίες, όπου τοποθετούνται τα προϊόντα της,
• στην ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσω της συνεργασίας και των ερευνητικών προγραμμάτων που υποστηρίζει
ή/και συμμετέχει,
• στην ανάπτυξη των ανθρώπων της,
• στις κοινωνίες, απ’ όπου προέρχονται οι εργαζόμενοί της,
• στις τοπικές κοινότητες, δίπλα στις οποίες λειτουργεί,
• στην οικονομία της χώρας συμβάλλοντας τα μέγιστα, στην ανάπτυξή της.
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Επιπρόσθετα, η Εταιρία επιδιώκει, μέσω των ποικίλων δράσεών της, να συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής μειώνοντας τα εμπόδια και τις δυσκολίες, οι οποίες δημιουργούνται λόγω της οικονομικής κρίσης που
βιώνει η χώρα, τα τελευταία χρόνια.
Η Δημιουργία Αξίας στην Κοινωνία
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ δημιουργεί προστιθέμενη αξία μέσω των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.
Στόχος της Εταιρίας είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου κοινωνικού συνόλου και στην ευρύτερη
οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται, αποτελεί το «Κοινωνικό Προϊόν» της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Ειδικότερα, το Κοινωνικό Προϊόν που δημιουργήθηκε από τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κατά το 2013 αναλύεται, ως ακολούθως:

Πελάτες

Εργαζόμενοι

Πωλήσεις
157,3 εκ. ευρώ
Ερευνητικά
Κέντρα

Αμοιβές και
λοιπές Παροχές:
14,1 εκ. ευρώ

Συνεργασίες για την
υλοποίηση ερευνών:
5 έργα σε εξέλιξη

Ενίσχυση
δράσεων της
Τοπικής
Κοινωνίας
79 χιλ. ευρώ

Καταβεβλημένοι
Φόροι : 2 εκ. ευρώ
ΚράτοςΑρχές

Προμήθειες υλικών
και υπηρεσιών:
150,3 εκ. ευρώ

Πληρωμές σε
παρόχους
κεφαλαίου: 103,6
εκ. ευρώ
Μέτοχοι,
Επενδυτές,
Τράπεζες

Προμηθευτές
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Κατηγορία
Πωλήσεις
Αμοιβές και Λοιπές Παροχές
Ενίσχυση Δράσεων Τοπικών Κοινοτήτων
Πληρωμές σε Παρόχους Κεφαλαίου
Προμήθειες Υλικών και Υπηρεσιών
Καταβεβλημένοι Φόροι

2012
211,9 εκ. ευρώ
14,9 εκ. ευρώ
79 χιλ. ευρώ
62,6 εκ. ευρώ
189,9 εκ. ευρώ
1,4 εκ. ευρώ

2013
157,3 εκ. ευρώ
14,1 εκ. ευρώ
69 χιλ. ευρώ
103,6 εκ. ευρώ
150,3 εκ. ευρώ
2 εκ. ευρώ

Η Ανάπτυξη των Τοπικών Κοινοτήτων
Οι τοπικές κοινότητες και η συμβολή στην ανάπτυξή τους αποτελεί διαχρονική μέριμνα της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ιδιαίτερα στις τρέχουσες δύσκολες συνθήκες όπου σημειώνονται δραματικές επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Η Εταιρία μέσω των ποικίλων καναλιών επικοινωνίας με τις τοπικές κοινότητες και ως
ενεργό μέλος αυτών, έχει καταγράψει, αξιολογήσει και προτεραιοποιήσει τα σημαντικά ζητήματα που τις αφορούν. Με βάση τις ανάγκες που έχουν προκύψει, δίνεται έμφαση στην ευημερία και την ανάπτυξη των τοπικών
κοινοτήτων, υλοποιώντας προγράμματα σε δύο βασικούς τομείς:

Ενίσχυση της Τοπικής Απασχόλησης
και Επιχειρηματικότητας

Στήριξη των Αναγκών των
Τοπικών Κοινοτήτων

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες της Εταιρίας στις εγκαταστάσεις της στη Θίσβη έχουν αξιολογηθεί
λαμβάνοντας υπόψη κάθε αλλαγή στο περιβάλλον (θετική ή αρνητική), στο πλαίσιο της γενικότερης καταγραφής
των επιδράσεων της Εταιρίας στις τοπικές κοινότητες. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εφαρμόζει πιστοποιημένο
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001 (αναλυτικά στοιχεία για το σύστημα παρατίθενται στην ενότητα «Ευθύνη για το Περιβάλλον» του παρόντα Απολογισμού) και έχει διενεργήσει ειδική Περιβαλλοντική Ανάλυση ή Επισκόπηση, προκειμένου να καταγράψει όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές των
δραστηριοτήτων του εργοστασίου και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
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Με βάση τη μελέτη των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων, οι δραστηριότητες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ αξιολογούνται ως «χαμηλής όχλησης» για το περιβάλλον και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις έχουν εκμηδενιστεί μέσω των προληπτικών μέτρων που λαμβάνει σε συνεχή βάση.
Η Εταιρία στοχεύει να ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιδράσεις της λειτουργίας της, να αυξάνει και να αναπτύσσει
τις θετικές επιδράσεις της στην κοινωνία και την οικονομία. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ συμβάλλει δυναμικά
στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας μέσω:
• της ενίσχυσης της τοπικής αγοράς εργασίας, έχοντας συνειδητά αποφασίσει να απασχολεί προσωπικό κατά
τη συντριπτική πλειοψηφία του από τις τοπικές κοινωνίες,
• της συνεργασίας με τοπικούς προμηθευτές εφόσον μπορεί να καλυφθεί η απαίτηση σε υπηρεσίες ή/και προϊόντα από την τοπική αγορά.
Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 2013 καταγράφηκαν ανά τομέα τα ακόλουθα:
Απασχόληση Εργαζομένων από τα Τοπικά Διαμερίσματα
Η Εταιρία επιδρά θετικά στην τοπική αγορά εργασίας, απασχολώντας 340 εργαζομένους, ποσοστό 86,5% του συνόλου των εργαζομένων της για το 2013.
Το υψηλό αυτό ποσοστό παραμένει στα ίδια επίπεδα σε βάθος ετών.

Απασχόληση
Αττική

13,5%

86,5%
Τοπικές Κοινότητες

Εργαζόμενοι από τις Τοπικές Κοινότητες
Αριθμός εργαζομένων
Ποσοστό επί του συνόλου

2011
370
88,0%

2012
347
86,8%

2013
340
86,5%

Ενίσχυση Τοπικών Προμηθευτών
Η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας πραγματοποιείται μέσω της εξεύρεσης προμηθευτών και εργολάβων από τις κοντινές, στο εργοστάσιο Θίσβης, περιοχές. Είναι πολιτική της Εταιρίας να επιλέγει προμηθευτές
και εργολάβους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται πλησίον του Εργοστασίου της Θίσβης και ευρύτερα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, εφόσον η εργασία ή η συγκεκριμένη προμήθεια δύναται να υλοποιηθεί / καλυφθεί
από τοπικό συνεργάτη με τους ίδιους λοιπούς όρους. Ειδικότερα, κατά το 2013 από το σύνολο των 1.007 ενεργών προμηθευτών της Εταιρίας, οι 148 προήλθαν από την τοπική αγορά.
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Στήριξη των Αναγκών των Τοπικών Κοινοτήτων

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ τα τελευταία έτη αναπτύσσει δράσεις προκειμένου να συμβάλει στην κάλυψη
των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων και παρέχει χορηγίες σε ποικίλους φορείς της ευρύτερης περιοχής δραστηριοποίησης του εργοστασίου της. Οι δράσεις στήριξης των αναγκών στις τοπικές κοινότητες που πραγματοποιήθηκαν, κατά το έτος 2013, κάλυψαν ένα ευρύτερο πλαίσιο αναγκών.
Οι κοινωνικές δράσεις της Εταιρίας που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2013 ανά τοπική κοινότητα / περιοχή κατανέμονται ως ακολούθως:

Κοινωνικές Δράσεις ανά Άξονα

Κατανομή Κοινωνικών Δράσεων
ανά Τοπική Κοινότητα / Περιοχή
Θήβα

Λοιπές Δράσεις

14%

Παιδεία

12%

31%

Αθλητισμός

9%

Ελλοπία

Θίσβη

17%
5%

14%

Κυριάκι

Δομβραίνα

15%
Υγεία και
Ευπαθείς
Κοινωνικές
Ομάδες
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14%
10%
Πολιτισμός

13%
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Αθλητισμός
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ενισχύει συστηματικά τον αθλητισμό, καθώς έχει θετική επίδραση στην ψυχική
και σωματική υγεία μικρών και μεγάλων και αποτελεί την πλέον εποικοδομητική ενασχόληση της νεολαίας αποτρέποντας την από βλαβερές και εθιστικές συνήθειες. Κατά το 2013, η Εταιρία ενίσχυσε οικονομικά Αθλητικούς
Ομίλους, όπως οι:
• Α.Ο. ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ,
• Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΛΕΥΚΤΡΑ),
• ΝΕΟΣ ΠΑΟK ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ,
• Α.Ο. ΑΣΚΡΗΣ,
• Α.Ε. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Η Εταιρία ενίσχυσε οικονομικά την παιδική Ποδοσφαιρική Ομάδα της Δομβραίνας για την αγορά αθλητικών
ειδών ενώ κάλυψε τις ανάγκες σε αθλητικά είδη κατά τη διάρκεια των τοπικών αγώνων που διοργανώθηκαν
από τα δημοτικά σχολεία της Δομβραίνας, του Προδρόμου, της Ξηρονομής και της Ελλοπίας. Η Εταιρία συνέβαλε
επίσης στην επισκευή και την αποκατάσταση των αθλητικών χώρων στο Σαράντι και την Δομβραίνα.
Τέλος, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ υποστήριξε χορηγικά, για ακόμη μία χρονιά, τη διοργάνωση «Ευχίδειος
Άθλος», η οποία αποτελεί δρόμο υπεραποστάσεων και καλύπτει τη διαδρομή Δελφοί-Πλαταιές. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2013 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για τη διοργάνωση, καθώς λόγω της, κατά κοινή ομολογία,
άρτιας οργάνωσης, έγινε παγκόσμια γνωστή και πολλοί αθλητές από το εξωτερικό εξέφρασαν το ενδιαφέρον
τους να συμμετάσχουν στην διαδρομή των 215 χλμ.
Παιδεία
Ο χώρος της παιδείας αποτελεί προτεραιότητα για τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και κατά τη διάρκεια του
2013 ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των σχολείων των τοπικών κοινοτήτων μέσω ποικίλων δράσεων όπως:
• η χορήγηση πετρελαίου θέρμανσης σε σχολεία της περιοχής,
• η αγορά αναλωσίμων και γραφική ύλης σε δημοτικά σχολεία,
• η κάλυψη του κόστους μεταφοράς μαθητών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) για την επίσκεψη σε μουσείο και για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων στην Αθήνα,
• η κάλυψη του κόστους συντήρησης δημοτικού σχολείου,
• η κατασκευή βιβλιοθήκης για τη Δημοτική Κοινότητα «Κυριακίου»,
• η κάλυψη του κόστους συντήρησης των παιδικών κατασκηνώσεων,
• η δωρεά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο δημοτικό σχολείο Πλαταιών και σε νηπιαγωγείο της Λειβαδιάς, δίνοντας στους μικρούς μαθητές την ευκαιρία για πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
Επιπλέον, η Εταιρία διοργανώνει κάθε χρόνο τις παραμονές των Χριστουγέννων, γιορτή για τους μαθητές των
Δημοτικών σχολείων και των Νηπιαγωγείων της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης. Στη γιορτή που διοργανώθηκε
την 10η Δεκεμβρίου 2013 συμμετείχαν 114 μαθητές από τα τέσσερα (4) Δημοτικά Σχολεία και τα δύο (2)
Νηπιαγωγεία της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης (Προδρόμου-Δομβραίνας-Ξηρονομής-Ελλοπίας). Η χριστουγεννιάτικη γιορτή περιελάμβανε:
• ζωγραφική και διακόσμηση ξύλινων παιχνιδιών (σβούρες ή κουτάλες),
• κατασκευή και ζωγραφική χριστουγεννιάτικων στολιδιών,
• face painting,
• χορό και διανομή δώρων.

Ε Τ H Σ Ι Ο Σ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ O Σ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ O Σ

&

Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ

2 0 1 3

55

7. Η Προσφορά της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ στον Άνθρωπο
Συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Στις 16 Δεκεμβρίου 2013 η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις της στη Θίσβη
40 φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τμήμα μηχανολόγων – μηχανικών. Η επίσκεψή τους είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα και κατά τη διάρκεια της οι
φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν όλες τις μονάδες του εργοστασίου.
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Εργοστασίου
Κατά τη διάρκεια του 2013 η Εταιρία παρείχε τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε 2
φοιτητές που προέρχονταν από το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.
Υποστήριξη του ΜΚΟ Repower Greece
Εντός του 2013 η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ υποστήριξε χορηγικά τον ακαδημαϊκό κύκλο συζητήσεων σε
14 Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μη
Κερδοσκοπικού Οργανισμού Repower Greece, που
έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των αρνητικών στερεοτύπων που επικρατούν για την Ελλάδα, στο εξωτερικό. Με την πρωτοβουλία αυτή ο Repower Greece
αποσκοπεί στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της
Ελλάδας σε ένα ειδικής βαρύτητας κοινό (ακαδημαϊκοί, διαμορφωτές γνώμης), μέσω της ανταλλαγής σκέψεων και απόψεων με την ανάδειξη ιστοριών –
τεκμηρίων από τη χώρα που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις, που δημιουργεί και συνθέτει λύσεις. Μεταξύ
των Πανεπιστημίων που έλαβαν μέρος ήταν το Harvard, το MIT, το Georgetown, το Cornel.

συνέχεια και συνέπεια

Συνεργασία με το Τμήμα Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ
Για τρίτη συνεχή χρονιά η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ συνεργάστηκε στενά με το Τμήμα Μεταλλουργών Μηχανικών του ΕΜΠ για την ανάπτυξη μίας
μεθόδου μη-καταστροφικής εκτίμησης των μηχανικών ιδιοτήτων μεταλλικών αγωγών.
Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα περιλαμβάνει την ανάπτυξη, κατασκευή και μόνιμη εγκατάσταση συσκευής μέτρησης μαγνητικών ιδιοτήτων μετάλλων
(Barkhausen και βρόχος μαγνήτισης -απομαγνήτισης) η οποία έχει αναπτυχθεί από το Πολυτεχνείο
στη συσκευή Drop Weight Tear Test -DWTT του εργαστηρίου της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Η εν
λόγω έρευνα αποτελεί μία πρωτοποριακή εφαρμογή των μη καταστροφικών ελέγχων (μέτρηση μαγνητικών ιδιοτήτων) για την αξιολόγηση των
μηχανικών ιδιοτήτων χαλύβων (DWTT, δυσθραυστότητα). Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα της πιστοποιήθηκε η δυνατότητα συσχέτισης μεταξύ των
μηχανικών ιδιοτήτων ενός χάλυβα σωληνώσεων
από τα δεδομένα μηχανικών ιδιοτήτων. Η έρευνα
θα συνεχιστεί και το 2014 σκοπεύοντας στην ανάλυση και την επιστημονική διάχυση των αποτελεσμάτων, ενώ έχει υποβληθεί και κοινή ερευνητική
πρόταση με το παραπάνω τμήμα με σκοπό την υποστήριξή της από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας.

Περιβάλλον
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κλήθηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του 2013 να συμμετάσχει στην αναβάθμιση, καθαρισμό και την ενίσχυση των μέσων πυροπροστασίας των τοπικών κοινοτήτων.
Με ιδιαίτερη χαρά η Εταιρία ανέλαβε ενεργό ρόλο στην περιβαλλοντική δράση των τοπικών φορέων, μέσω ποικίλων ενεργειών όπως:
• παροχή υλικού στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θηβών,
• καθαρισμό περιοχών των κοινοτήτων (από χόρτα),
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παροχή κάδων απορριμμάτων,
επισκευή μηχανήματος – εκσκαφέα του δήμου Θίσβης,
αποκομιδή σκουπιδιών σε ΣΑΡΑΝΤΙ-ΠΡΟΔΡΟΜΟ-ΘΙΣΒΗ-ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ,
ενίσχυση του ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ,
εκστρατεία «Ενημέρωση για το Θαλάσσιο Περιβάλλον και τις Επιστήμες».

Συνεργασία με την HELMEPA για τη διοργάνωσης εκστρατείας «Ενημέρωση για το Θαλάσσιο Περιβάλλον και τις Επιστήμες»
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ συμμετείχε στην εκστρατεία ενημέρωσης που διοργανώθηκε κατά το 2013 στις
εγκαταστάσεις της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β., του φορέα Διαχείρισης της θεσμοθετημένης Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική επίσκεψη των μαθητών του Γυμνασίου της Δομβραίνα στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, όπου ενημερώθηκαν για θέματα σχετικά με την πρόληψη της ρύπανσης. Στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκε μετάβαση στις λιμενικές εγκαταστάσεις της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. όπου έγινε επίδειξη του εξοπλισμού αντιρρύπανσης.

Πολιτισμός
Κατά το 2013, η επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς
ανέδειξε την ανάγκη για στήριξη δράσεων με σκοπό
την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των τοπικών κοινοτήτων. Οι σημαντικότερες αφορούσαν:
• ενίσχυση του Μουσείου Σχολικής Ζωής,
• ενίσχυση του Συλλόγου ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΑΣΚΡΗΣ
«Ο ΗΣΙΟΔΟΣ»,
• ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΛΙΑΡΤΟΥ
για την κατασκευή παραδοσιακών φορεσιών,
• ενίσχυση Αρχαίου Θεάτρου Καβιρείου.
Στα τέλη του 2013 υπογράφηκε η προγραμματική
σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο «Ανασκαφική
έρευνα, τοπογραφική - αρχιτεκτονική αποτύπωση
και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου στο Καβίρειο της
Θήβας. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Δήμου Θηβαίων για την οικονομική στήριξή του.
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7. Η Προσφορά της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ στον Άνθρωπο
Υγεία και Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες
Η Εταιρία πραγματοποιεί δράσεις με στόχο τη φροντίδα της Υγείας των κατοίκων των περιοχών που γειτνιάζουν
με τις εγκαταστάσεις της και την προστασία των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Κατά το 2013, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ:
• Συνεργάστηκε με τις εταιρίες ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. και ELPEDISON για τη διάθεση ιατρού παθολόγουμε σκοπό
την πραγματοποίηση ιατρικού ελέγχου στους μαθητές του Γυμνασίου της Δομβραίνας.
• Παρείχε πετρέλαιο για τις ανάγκες θέρμανσης του Γηροκομείου Θηβών.
• Υποστήριξε την οικογένεια παιδιού που πάσχει από ανίατη ασθένεια.
• Κάλυψε, σε συνεργασία με τη ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β., το κόστος στέγασης (οικίσκου) του χώρου Παροχής Α’ Βοηθειών
και Διάσωσης στην Αλυκή. Ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ναυτικού Ομίλου Αλυκής
και λειτουργεί όλους τους μήνες του έτους. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, εθελοντικά 2 ιατροί με φυσική
παρουσία ή συμβουλευτική. Κατά τη διάρκεια του 2013 στο χώρο Παροχής Α’ Βοηθειών και Διάσωσης αντιμετωπίστηκαν 120 περιστατικά, εκ των οποίων τα δύο αφορούσαν σε περιπτώσεις παρολίγον πνιγμού.
• Κάλυψε, σε συνεργασία με τη ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β., την παροχή οικίσκου σε άπορο κάτοικο της Δημοτικής Κοινότητας Ξηρονομής.

Πρόγραμμα Εθελοντικής Προσφοράς: «Συνεισφέρουμε Όλοι
Μαζί για μια Κοινωνία Αλληλεγγύης» - «Πακέτα Αγάπης»
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αναγνωρίζει πως ο εθελοντισμός συμβάλλει στην ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και σε ετήσια
βάση διοργανώνει ένα, τουλάχιστον, πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς προς ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. 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 απόρους. Οι εργαζόμενοι της Εταιρίας συμμετέχουν στο βαθμό που ο
κάθε ένας επιθυμεί και δύναται. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αναλαμβάνει τη συγκέντρωση και τη διανομή τους. Ειδικότερα για το
2013, από τα είδη που συγκεντρώθηκαν δημιουργήθηκαν 17 «Πακέτα
Αγάπης» για τις άπορες οικογένειες της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης,
ενώ τα υπόλοιπα δόθηκαν στην Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας προς διανομή σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Τα πακέτα περιείχαν τρόφιμα, ρουχισμό και άλλα είδη απαραίτητα σε κάθε οικογένεια. Η Εταιρία οργάνωσε και
συγκέντρωσε τα «Πακέτα Αγάπης» και με τη συμβολή του Συλλόγου «Παναγία Μακαριώτισσα» μοιράστηκαν
σε 17 άπορες οικογένειες της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης. Η επιλογή των οικογενειών έγινε σε συνεργασία
με τις ενορίες και της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης και το Σύλλογο «Παναγία Μακαριώτισσα». Η διανομή των
πακέτων έγινε με διακριτικό τρόπο σεβόμενοι την αξιοπρέπεια των οικογενειών.
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Εθελοντική Αιμοδοσία
Από το 2002 η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αναγνωρίζοντας τις ανάγκες για αιμοδοσία, έχει οργανώσει και λειτουργεί τράπεζα αίματος για τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους. Το 2013 πραγματοποιήθηκαν 2 προγράμματα αιμοδοσίας στο εργοστάσιο της Εταιρίας, στη Θίσβη Βοιωτίας. Οι αιμοδοσίες πραγματοποιούνται σε
συνεργασία με το Γενικό Κρατικό Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς». Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που
συμμετείχαν στον πρόγραμμα ήταν 63, ενώ δόθηκαν συνολικά 69 φιάλες σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, ποσό
διπλάσιο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
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8. Ευθύνη για το Περιβάλλον

Στόχος της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι να λειτουργεί υπεύθυνα και να εφαρμόζει έμπρακτα τις περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις. Αναγνωρίζοντας την Αρχή της Πρόληψης ως θεμέλιο λίθο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Εταιρία
πραγματοποιεί δράσεις για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων της, λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για τη γενικότερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και συνεχώς βελτιώνει το πιστοποιημένο, σύμφωνα
με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Περιβαλλοντική Πολιτική και Δέσμευση της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ δεσμεύεται να χρησιμοποιεί ασφαλή και υπεύθυνα πρότυπα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, τα οποία να συμβαδίζουν με
όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και τα πρότυπα της
Εταιρίας. Η περιβαλλοντική πολιτική, καθώς και οι Βασικές Αρχές που στηρίζουν την εφαρμογή της, υποδηλώνουν τη δέσμευση της Εταιρίας για την προστασία
του Περιβάλλοντος καθώς και της Υγείας και της
Ασφάλειας των εργαζομένων της. Η εφαρμογή της Πολιτικής αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της Διοίκησης και
ευθύνη του κάθε εργαζομένου της Εταιρίας.

Συμμόρφωση
με τη
Νομοθεσία
Συνεργασία με
αδειοδοτημένες εταιρίες
αξιοποίσης / ανακύκλωσης
αποβλήτων

Διαφάνεια
Η Δέσμευσή μας

Περιβαλλοντική
Πολιτική
Υπεύθυνη
Λειτουργία

Εκπαίδευση
Σύστημα
Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

Οι Βασικές Αρχές, που στηριζόμαστε για την εφαρμογή της Πολιτικής
• Αναλαμβάνουμε την ηγεσία της Εταιρίας, σε συμμόρφωση με τις αναγκαίες νομοθετικές απαιτήσεις
και πρότυπα, καθώς και τους κανονισμούς Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
• Ενισχύουμε την κουλτούρα μας σχετικά με το Περιβάλλον, την Υγεία και Ασφάλεια βελτιώνοντας την ενημέρωση και γνώση των εργαζομένων μας και αναλαμβάνοντας την προστασία και την ευημερία αυτών.
• Προωθούμε την πρόληψη της ρύπανσης δίνοντας έμφαση στη μείωση στην πηγή και στη διατήρηση των
πόρων συμπεριλαμβανομένων του Περιβάλλοντος, της Υγείας και της Ασφάλειας, 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 Εταιρίας.
• Αξιολογούμε την απόδοση στους τομείς Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας και δεσμευόμαστε να βελτιωνόμαστε διαρκώς ώστε να εξαλείψουμε τα ατυχήματα και τις τυχόν επιπτώσεις τους.
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Συνεχείς Δράσεις για Βελτίωση

ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συνεχής Βελτίωση
Συστήματος
Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

Δράση
• Έλεγχος από τη
Διοίκηση

Έλεγχος
• Επαλήθευση και
Διορθωτικές Ενέργειες
• Προληπτικά Μέτρα
• Καταγραφή
• Επιθεώρηση
Περιβαλλοντικών
Θεμάτων
• Παρακολούθηση
Επιπτώσεων

Εφαρμογή
• Λειτουργία
• Ευθύνη
• Ετοιμότητα και Ικανότητα
για Εκπαίδευση
• Επικοινωνία
• Έγγραφα Συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
• Διαχείριση Εγγράφων
• Διαχείριση Λειτουργιών
• Προετοιμασία και Μέτρηση
Ετοιμότητας

Σχεδιασμός
• Σχεδιασμός
• Περιβαλλοντικές Πτυχές
• Νομοθετικές και Κανονιστικές
Απαιτήσεις
• Στόχοι
• Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

Η Διοίκηση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχει ορίσει Υπεύθυνο Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος,
ο οποίος αναφέρεται, απευθείας, στο Διευθυντή του Εργοστασίου Θίσβης. Ο Υπεύθυνος Υγείας, Ασφάλειας και
Περιβάλλοντος εκπαιδεύει το προσωπικό σε περιβαλλοντικά θέματα, παρέχει σχετικές πληροφορίες και λύσεις,
παρακολουθεί τους περιβαλλοντικούς δείκτες (KPIs) και γενικά φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης
του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
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8. Ευθύνη για το Περιβάλλον
Οι Επενδύσεις για το Περιβάλλον
Κατά το 2013 επενδύθηκαν 332.005 ευρώ σε δράσεις για το Περιβάλλον, γεγονός που αποδεικνύει τη διαρκή
προσπάθεια της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ για την αναβάθμιση των υποδομών της και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε δαπάνες που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων και σε έργα υποδομής, σε ποσοστό 52,2% και 37,2%, αντίστοιχα, επί της συνολικής επένδυσης.

Περιβαλλοντικές Δαπάνες 2013 (ποσά σε ευρώ)
173.314
35.127
75.597
34.730
13.237

Διαχείριση αποβλήτων
Υποστήριξη Τμήματος Περιβάλλοντος, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.λπ.
Νέα περιβαλλοντικά έργα
Έργα καθαρισμού χώρων προς αποφυγή υποβάθμισης του περιβάλλοντος
Λοιπές δαπάνες (περιβαλλοντικές μετρήσεις, λειτουργία εξοπλισμού
περιβαλλοντικής αντιρρύπανσης κ.λπ.)

Εκπαίδευση Εργαζομένων
Κατά το 2013, εκπαιδεύτηκαν 326 άτομα, επιτυγχάνοντας αύξηση κατά 55,5%
των ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο σε περιβαλλοντικά θέματα σε σχέση
με το 2012.

Οι Πρακτικές της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, φροντίζει να μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία και τη δράση της, δημιουργώντας,
ταυτόχρονα, πρότυπα καλών πρακτικών για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Εταιρία κατά το 2013 εφάρμοσε
στα εργοστάσιά της:
• 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.
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Επίσης, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας πραγματοποιήθηκε το έργο
Πληροφορικής «Server Consolidation & Virtualization». Στόχος του έργου
ήταν η αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των μηχανογραφικών υποδομών της Εταιρίας, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας αλλά
και η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρίας. Η εν
λόγω αλλαγή, που πραγματοποιήθηκε στους εξυπηρετητές (servers) της
Εταιρίας, αναμένεται να οδηγήσει στην έως και τρεις φορές λιγότερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με την προϋπάρχουσα κατάσταση.

GRI

index

Αποδοτικότερη
χρήση των
μηχανογραφικών
υποδομών

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή αλλά και
για τη μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής και της θερμικής ενέργειας.
Για τη μείωση των εκπομπών VOCs, φροντίζει, όπου είναι δυνατόν, την αντικατάσταση των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, με
νέα προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε VOCs. Η Εταιρία έχει εγκαταστήσει φίλτρα εξοικονόμησης ενέργειας ενώ 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.
Με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών CO2, που εκλύονται στην ατμόσφαιρα, πραγματοποιούνται προσπάθειες για τη μείωση όσων εκπομπών
προέρχονται από τη μετακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας.
Η κατά το δυνατόν μείωση των μετακινήσεων αποτελεί πάγια πολιτική της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και για το λόγο αυτό 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,
• φροντίζει για τη συστηματική συντήρηση των εταιρικών οχημάτων με
σκοπό τον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου.
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8. Ευθύνη για το Περιβάλλον
Για τη μεταφορά των πρώτων υλών και προϊόντων της, η Εταιρία χρησιμοποιεί,
σε μεγάλο βαθμό, τις λιμενικές εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης, οι οποίες βρίσκονται εγγύς του εργοστασίου, αποφεύγοντας τις περιττές οδικές μεταφορές.
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εφαρμόζει πρακτικές για τη μείωση της ποσότητας του νερού, που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική της διαδικασία.
Συγκεκριμένα, διαθέτει σύστημα ανακύκλωσης νερού ψύξης σε όλες τις μονάδες της, επιτυγχάνοντας την ανακύκλωση σημαντικού ποσοστού της συνολικά χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού. Παράλληλα, πραγματοποιείται
συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διαρροών με
στόχο την ελαχιστοποίηση του υδάτινου αποτυπώματος της Εταιρίας.

Πρωτοβουλίες
για τον
περιορισμό της
χρήσης νερού

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ χρησιμοποιεί ουσίες που δεν επιβαρύνουν τη στοιβάδα του όζοντος και παρακολουθεί τις ποσότητες ψυκτικών υγρών που προστίθενται ετησίως στα συστήματά της. Παράλληλα, η Εταιρία
συμμορφώνεται πλήρως με τη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς που αφορούν στη διαχείριση των χημικών ουσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται ή εκλύονται κατά την παραγωγική διαδικασία, με στόχο την προστασία του
περιβάλλοντος καθώς και των εργαζομένων της. Προς επικύρωση των παραπάνω η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:
• αποθηκεύει τις χημικές ουσίες σε στεγανούς και προστατευμένους χώρους,
• εκπαιδεύει τους χρήστες για την αποφυγή και την αντιμετώπιση διαρροών,
• διενεργεί ασκήσεις ετοιμότητας σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών,
• μειώνει την αποθηκευμένη ποσότητα χημικών ουσιών,
• ελαχιστοποιεί τον χρόνο αποθήκευσης των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, σε συνεργασία
με αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων.
Κλιματική Αλλαγή και Αέριοι Ρύποι
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την παρακολούθηση των αερίων ρύπων, που εκλύονται στην ατμόσφαιρα από τις
δραστηριότητες της, θέλοντας να συμβάλει, ουσιαστικά, στην αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής. Ακολουθώντας τη διεθνή πρωτοβουλία του Greenhouse Gas Protocol έχει αναγνωρίσει την «αλυσίδα παραγωγής αξίας» (value chain) και σύμφωνα με τα επίπεδα αυτής καταγράφει, ελέγχει
και προσπαθεί να μειώνει την περιβαλλοντική επιβάρυνση, που προκαλείται
από τις εκπομπές αερίων ρύπων, όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα.

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

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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) παρακολουθεί και ελέγχει επισταμένα μόνον ό,τι
αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από την παραγωγική της διαδικασία (βλ. ενότητα «Διαχείριση Αποβλήτων»). Στόχος της Εταιρίας είναι η μείωση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων και η συνεχής
παρακολούθηση και καταγραφή τους. Ο περιορισμός των άμεσων και έμμεσων αέριων ρύπων σε συνδυασμό
με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
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Η Πρωτοβουλία Πρωτοκόλλου Αερίων του Θερμοκηπίου (Greenhouse Gas Protocol Initiative)

CO2

CH4

N2O

Πεδίο 2 (Scope)
έμμεσες εκπομπές εντός
της Εταιρίας
ενέργεια που προμηθεύεται η Εταιρία (ηλεκτρική, θερμική κλπ)



HFCs

PFCs

Πεδίο 1 (Scope)
άμεσες εκπομπές

Πεδίο 3
(Scope)
έμμεσες
εκπομπές
εκτός της
Εταιρίας

υλικά και υπηρεσίες που προμηθεύεται
η Εταιρία (πρώτες ύλες, βοηθητικές
ύλες, υλικά συσκευασίας)

μισθωμένες εγκαταστάσεις

μηχανολογικός εξοπλισμός

μεταφορές προσωπικού
(από και προς την εργασία)

Πεδίο 3 (Scope)
έμμεσες εκπομπές
εκτός της Εταιρίας

εταιρικές
εγκαταστάσεις

εταιρικά
αυτοκίνητα



€€
επενδύσεις
μεταφορές και διανομή

δικαιοχρήσεις

αεροπορικά
 επαγγελματικά
ταξίδια

μεταφορές και
διανομή

SF2

περαιτέρω επεξεργασία
προϊόντων

μισθωμένες
εγκαταστάσεις

τελική χρήση
διαχείριση των
προϊόντων προϊόντων κατά τη
λήξη της χρήσης τους

απόβλητα από τις
δραστηριότητες
της Εταιρίας

A’ και B’ Ύλες - μεταφορά
προς την Εταιρία

Παραγωγή
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Μεταφορά προϊόντων Χρήση προΐόντων

Εργοστάσιο Σωληνουργεία Κορίνθου
Χρήση
Ρόλοι χάλυβα Θερμής Έλασης

Μονάδα Ελικοειδούς
Ραφής, 100”

Αγωγοί χαλυβδοσωλήνων για
γεωτρήσεις και μεταφορά φυσικού
αερίου, πετρελαίου, νερού

Μεταφορά
Α’ και Β’ Υλών

Μονάδα Ευθείας
Ραφής, 26”

Εσωτερική
και Εξωτερική Επένδυση

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες
(Upstream activities)

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
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Μεταφορά
Χαλυβδοσωλήνων

Δραστηριότητες μετά την Παραγωγή
(Downstream activities)
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8. Ευθύνη για το Περιβάλλον

Περιβαλλοντικοί Δείκτες Επίδοσης
Αέριοι Ρύποι
Άμεσες και Έμμεσες Εκπομπές CO2

Εκπομπές από Μεταφορές
CO2 σε τόνους

Άμεσες και Έμμεσες Εκπομπές CO2*
23.741

22.600

25.000

451,77
17.573

20.000

230,82

15.000

125,15
Έμμεσες Εκπομπές CO2
1.140

2012

2013

Άμεσες Εκπομπές CO2

0

2011

0,35
Εταιρικά
Αυτοκίνητα

1.260

Οχήματα
Εργοστασίου

1.480

Μισθωμένα
Λεωφορεία

5.000

Μισθωμένα
Αυτοκίνητα

10.000

Αεροπορικά
Ταξίδια

tn

621,93

* 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 2013 χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 0,82 κιλά CO2 / KWh
Για τον υπολογισμό εκπομπών CO2 του έτους 2012 χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 0,88 κιλά CO2 / KWh.
Για τον υπολογισμό εκπομπών CO2 του έτους 2011 χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 0,89 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).

Στοιβάδα του Όζοντος

Εκπομπές Ατμοσφαιρικών Ρύπων*
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*Η ποσότητα των NOx, υπολογίζεται με βάση την κατανάλωση υγραερίου και πετρελαίου.

Η μείωση των
εκπομπών αερίων
ρύπων οφείλεται στο
διαφορετικό συνολικό
χρόνο λειτουργίας της
μονάδας εσωτερικής
επένδυσης, λόγω των
διαφορετικών
απαιτήσεων κάθε
παραγγελίας.
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μείωση εκπομπών CΟ2
από αναγομώσεις
πυροσβεστήρων κατά
76,51%, καθώς αναθεωρήθηκε η διαδικασία
περί διαχείρισης του πυροσβεστικού εξοπλισμού.
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Κατανάλωση Ενέργειας
Κατανάλωση Θερμικής Ενέργειας
Κατανάλωση Θερμικής Ενέργειας

Ειδική Κατανάλωση Θερμικής Ενέργειας
0,033

6.228

0,0275
0,0252

5.345

MWh

MWh/tn προϊόντος

4.840

2011

2012

2011

2013

2012

2013

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ειδική Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
26.979

0,139

0,146

2012

2013

25.393
21.431

MWh

MWh/tn προϊόντος

0,103

2011

2012

2011

2013

Η μείωση της κατανάλωσης
ηλεκτρικής και θερμικής
ενέργειας σε συνδυασμό με
την αύξηση της ειδικής
κατανάλωσης ηλεκτρικής και
θερμικής ενέργειας οφείλεται
στο διαφορετικό συνολικό
χρόνο λειτουργίας της
μονάδας εσωτερικής
επένδυσης, λόγω των
διαφορετικών απαιτήσεων
κάθε παραγγελίας.
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8. Ευθύνη για το Περιβάλλον
Κατανάλωση Νερού

Κατανάλωση Νερού για Βιομηχανική Χρήση
47.130

29.537

2011

2012

m3

30.574

Η συνολική
ποσότητα νερού που
απαιτήθηκε στην παραγωγική διαδικασία ανήλθε συνολικά στα 87.152,6
m3. Από την ποσότητα αυτή, ανακυκλώθηκε το 35,7% (31.105 m3) με
αποτέλεσμα η τελική κατανάλωση να
ανέλθει σε 56.047,6 m3.

2013

Κατανάλωση Nερού ανά Πηγή (σε m3)
Δίκτυο μεταφοράς νερού από τον ποταμό Μόρνο
Δίκτυο υδροδοσίας της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης
Εμφιαλωμένο νερό εμπορίου
Συνολική κατανάλωση νερού

2011
30.574
11.339
1,6
41.915

2012
29.537
11.602
6,7
41.146

2013
47.130
8.916
1,6
56.048

Έλεγχος Πηγών Θορύβου
Σε όλες τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας έχουν καταγραφεί οι πηγές εκπομπής θορύβων και έχουν ληφθεί μέτρα
για τη μείωσή τους. Στόχος της Εταιρίας αποτελεί η προστασία της υγείας των εργαζομένων αλλά και η πιστή
τήρηση της Νομοθεσίας και των Κανονισμών σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου. Για το
λόγο αυτό, ελέγχει κάθε θόρυβο/όχληση που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τις λειτουργικές της δραστηριότητες, τόσο από σταθερές όσο και από κινητές πηγές θορύβου. Ειδικότερα, κατά το 2013 πραγματοποίησε μετρήσεις θορύβου και ποιότητας της ατμόσφαιρας περιμετρικά του εργοστασίου.
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Διαχείριση Αποβλήτων
Απόβλητα (Υγρά και Στερεά)

Μέθοδος
Διαχείρισης
Μεταλλικές συσκευασίες
Ανακύκλωση
Scrap χάλυβα
Ανακύκλωση
Αλουμίνιο
Ανακύκλωση
Scrap καλωδίων - Χαλκός
Ανακύκλωση
Σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων
Ανακύκλωση
Απόβλητα συγκόλλησης
Αξιοποίηση ως συλλίπασμα
Χαρτί
Ανακύκλωση
Ξυλεία
Ανακύκλωση
Πλαστικό
Ανακύκλωση
Ελαστικά οχημάτων
Ανακύκλωση
Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Ανακύκλωση
Πούδρα Βαφής
Ενεργειακή Αξιοποίηση
Απορρίμματα
ΧΥΤΑ
Υλικά για ενεργειακή αξιοποίηση
Ενεργειακή Αξιοποίηση
Απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Υγρά)
Ανακύκλωση
Συσσωρευτές
Ανακύκλωση
Απόβλητα χρωμάτων – βερνικιών (Υγρά)
Ενεργειακή Αξιοποίηση
Γαλακτώματα (Υγρά)
Ενεργειακή Αξιοποίηση
Ρυπασμένα χώματα
Ενεργειακή Αξιοποίηση
Απόβλητα γράσων
Ενεργειακή Αξιοποίηση
Ρυπασμένα απορροφητικά υλικά
Ενεργειακή Αξιοποίηση
Λαμπτήρες φθορισμού
Ανακύκλωση

2011
6,9
1
0,004
0,004
318,9
150
31,6
128,8
120,7
3,6
7,9
94,8
61,2
196,6
17,8
2,6
32,4
70,1
5,8
8,6
5,7
0,2

Ποσότητα (σε τόνους)
2012
2013
6,5
4,1
1
1
4
0,00
0,104
4
0,00
4,404
395,9
367,6
100
168,4
25,6
18,9
96,3
60,7
195,4
214,5
4,9
2,9
7,8
3,5
156,3
117,4
71,372
71,3
49,8
1,1
19,5
7
1,3
1,9
24,6
23,2
610,8
115,83
0
0,7
2,9
3,6
4,2
5,4
0,2
0,2

1. Η Εταιρία επιθυμεί να μη δημοσιεύσει τα στοιχεία.
2. Το 2012 η ποσότητα των απορριμμάτων ανήλθε σε 71,37 τόνους. Στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2012, εκ παραδρομής καταγράφηκε ποσότητα 21,5τόνους.
3. Οι μεγάλες διακυμάνσεις στις ποσότητες των γαλακτωμάτων οφείλονται στη συντήρηση μηχανημάτων και μηχανών, η
οποία υλοποιείται σε διετή βάση.
4. Ο διαχωρισμός και η παρακολούθηση των εν λόγω αποβλήτων πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά κατά το 2013.

Όλα τα απόβλητα
διατίθενται για ανακύκλωση,
αξιοποίηση ή διάθεση
κατά τρόπο σύμφωνο
με την κείμενη περιβαλλοντική
νομοθεσία.
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Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
συνεργάζεται με κατάλληλα
αδειοδοτημένες εταιρίες για τη
μεταφορά, επεξεργασία και
διάθεση των αποβλήτων της. Οι εταιρίες ελέγχονται, σε μηνιαία βάση, ως
προς τη νομιμότητα και την ύπαρξη
των απαραίτητων αδειών λειτουργίας
από το Τμήμα Υγείας, Ασφάλειας
και Περιβάλλοντος.
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Στόχος:
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).
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9. Εταιρική Διακυβέρνηση

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση της αξίας της προς όφελος των μετόχων της,
όσων συμβάλλουν στην ανάπτυξή της αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, έχει αναπτύξει το πλαίσιο εταιρικής
διακυβέρνησής της λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς πρακτικές και πρότυπα. Ειδικότερα, με γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων των συμμέτοχων της Εταιρίας, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ακολουθεί και συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και έχει υιοθετήσει οικειοθελώς τον
Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής
Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), με τις αποκλίσεις που εξειδικεύονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση.
Σκοπός της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι η συνεχής αξιολόγηση και επικαιροποίηση του συστήματος διακυβέρνησής της προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, αλλά και κάθε επικοινωνία με τους συμμετόχους χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΩΛΗΝΟΥΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και
έχει μονοετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από 6 μέλη, τα οποία εξελέγησαν από
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13ης Ιουνίου 2013. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας των αποφάσεων του ανώτατου οργάνου διοίκησης
της Εταιρίας. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ επιλέγει το Διοικητικό της Συμβούλιο να αποτελείται κατά πλειοψηφία από μη εκτελεστικά μέλη και κατά το 1/3 από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη1 θέλοντας να προασπίσει
τα συμφέροντα των μετόχων και τη βιωσιμότητα της Εταιρίας.

1. Ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ορίζεται το μέλος το οποίο α) δεν έχει διατελέσει ή διατελεί υπάλληλος, ανώτατο
στέλεχος ή Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρίας ή θυγατρικής της εντός των προηγούμενων τριών ετών, β) δεν έχει ή δεν είχε εντός του
προηγούμενου έτους ουσιώδη επιχειρηματική σχέση με την Εταιρία ή με θυγατρική της, ιδιαίτερα ως σημαντικός πελάτης, προμηθευτής ή σύμβουλος της Εταιρίας, ή ως εταίρος, μέτοχος ή μέλος του ΔΣ, ή ως ανώτατο στέλεχος νομικού προσώπου, το οποίο
έχει τέτοιου είδους σχέση με την Εταιρία ή με θυγατρική της, γ) δεν έχει συγγένεια δεύτερου βαθμού ή συζυγική σχέση με μη ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, ανώτατο στέλεχος, σύμβουλο ή σημαντικό μέτοχο της Εταιρίας ή θυγατρικής της και δ) δεν κατέχει μετοχές
(ή κατέχει πολύ μικρό ποσοστό) της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Ως μη εκτελεστικό ορίζεται το μέλος το οποίο δεν ασκεί καθήκοντα σε καθημερινή βάση για την Εταιρία.
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Επιπλέον, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, αναγνωρίζοντας ότι η συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων
μη εκτελεστικών μελών δεν αποτελεί «πανάκεια», στηρίζει την επιλογή των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου σε κριτήρια όπως η επαρκής πείρα, η γνώση του αντικειμένου της Εταιρίας, οι ηγετικές ικανότητες, η ακεραιότητα και η εντιμότητα.
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Κωνσταντίνος Μπακούρης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου - Εκτελεστικός
Ο κ. Κωνσταντίνος Μπακούρης είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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 Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς (2006) και Πρόεδρος του Ελληνό-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 την 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 PRESIDENTS’ 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 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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
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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 στη VIOHALCO από το
1972. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής στην Εταιρία ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ (1978), Γενικός Διευθυντής στην Εταιρία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (1989), Γενικός Διευθυντής στην ΚΕΜ (1998) και Γενικός Διευθυντής στη
ΣΙΔΕΝΟΡ (1999). Μετέχει ως εκτελεστικός μέλος στην Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 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 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. 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 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 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, της Ένωσης Βιομηχανίας Ξύλου. Υπήρξε, επίσης, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
Διευθυντικά Στελέχη της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
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 στον Όμιλο VIOHALCO ως Διευθυντής Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού, Προϋπολογισμών και Αναφορών, καθώς και στον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ ως Διευθυντής Στρατηγικής και Σχεδιασμού Επενδύσεων. Στο παρελθόν
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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 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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
στον Όμιλο Βιοχάλκο το 1996 από την ΚΕΜ (ΒΕΤ) σαν Μηχανικός Παραγωγής. Πριν από τη συνεργασία του με
τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, διετέλεσε επίσης Προϊστάμενος Παραγωγής στη ΣΙΔΕΝΟΡ και Τεχνικός Διευθυντής στο εργοστάσιο της SOVEL. Από το 2004 ήταν υπεύθυνος για τα έλαστρα του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ και το
2007 ανέλαβε Αναπληρωτής Διευθυντής Εργοστασίου στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Αθανάσιος Ταζεδάκης, Αν. Διευθυντής Εργοστασίου/Διευθυντής Τεχνολογίας & Ανάπτυξης
Ο κ. Αθανάσιος Ταζεδάκης κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή Εργοστασίου και του Διευθυντή Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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 Cranfield του Ηνωμένου Βασιλείου. Από το 1999,
οπότε και ξεκίνησε την καριέρα του στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, απασχολήθηκε σε διάφορες θέσεις ευθύνης όπως Διευθυντής Ποιότητας και Διευθυντής της ευθείας ραφής ERW/HFI του εργοστασίου της Θίσβης.
Νικόλαος Σαρσέντης, Διευθυντής Προμήθειας Α’ Υλών
Ο κ. Νικόλαος Σαρσέντης εργάζεται στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ από το 2011. Είναι πτυχιούχος μηχανολόγος
μηχανικός 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 στον όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ 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.
Κωνσταντίνος Δανηλάτος, Αναπληρωτής Εμπορικός Διευθυντής
Ο κ. Κωνσταντίνος Δανηλάτος κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Εμπορικού Διευθυντή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ από το 2011. Είναι απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
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χνείου και κάτοχος αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.Sc) από το City University (Λονδίνο). Το 2005
εντάχθηκε στο εμπορικό τμήμα της Εταιρίας, ως Διευθυντής Περιοχής. Πριν τη συνεργασία του με τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εργάστηκε ως Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Etalbond και ως Προϊστάμενος του
Τμήματος Διαχείρισης Έργων στην ΕΤΕΜ, ενώ παλαιότερα συνεργάστηκε με την εταιρία J+A Fillipou Architectures – Engineers Ltd.
Γρηγόρης Κακανέλης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ο κ. Γρηγόρης Κακανέλης, κατέχει τη θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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 2001, οπότε και ξεκίνησε την καριέρα του στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 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 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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 ασφάλισηs βιομηχανικών κινδύνων), διαχείρισης κινδύνων καθώς και χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ και κάτοχος διπλώματος ειδίκευσης
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Diploma in Management 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).
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ φροντίζει για την επαρκή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μετόχων της και
των υποψηφίων επενδυτών, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου μέσω του οργανωμένου συστήματος Εταιρικής
Διακυβέρνησής της, το οποίο περιλαμβάνει:
• όργανα διοίκησης με σαφείς ρόλους, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις,
• κατάλληλη οργανωτική δομή και εταιρικές διαδικασίες,
• αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου και
• οργανωμένο σύστημα επικοινωνίας τόσο με το εξωτερικό, όσο και με το εσωτερικό της περιβάλλον.
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Δομή / Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
Συνεργασία
Εκλέγειν

Εκλέγειν

Εκλέγειν
Ορκωτοί
Λογιστές

Αναφορά

Διοικητικό
Συμβούλιο*

Εσωτερικός
Έλεγχος

Διοίκηση/
Εποπτεία
Νομικός Σύμβουλος

Αναφορά

Γενικός Διευθυντής
Αναφορά

Διευθυντές
Τμημάτων Εταιρίας

Έλεγχος

Εκτέλεση
Έλεγχος

Εταιρία

Επιχειρηματικά
Τμήματα
* Στο Διοικητικό Συμβούλιο
λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχει την ευθύνη της χάραξης και του ελέγχου εφαρμογής της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρίας, καθώς και της τήρησης
των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης και των πολιτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας. Επιπλέον, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και εξετάζει
τυχόν φαινόμενα ή περιπτώσεις απόκλισης από την πολιτική απορρήτου πληροφοριών, ενώ παράλληλα είναι
υπεύθυνο για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας πριν την τελική έγκριση αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διασφαλίζει
ότι κάθε δράση –σχέδιο της Εταιρίας υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές, τις πολιτικές και τη στρατηγική της.
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Σημαντική θέση στην ατζέντα των συζητήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταλαμβάνουν τα θέματα που
σχετίζονται με τις πρακτικές Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρίας και ιδιαίτερα με θέματα Υγείας και Ασφάλειας
και Περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχει αναπτυχθεί διαδικασία κατά την οποία οι διευθυντές των τμημάτων της Εταιρίας προετοιμάζουν τακτικές ενημερωτικές εκθέσεις, στις οποίες αναφέρουν την πρόοδο των
εργασιών που έχουν αναλάβει καθώς και σχετικά σημαντικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοση της Εταιρίας.
Η επίδοση του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οπότε και κρίνονται τα αποτελέσματα που έχουν οι αποφάσεις του στη λειτουργία
και την ανάπτυξη της Εταιρίας. Μάλιστα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αμοιβή η οποία εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνδέεται και επηρεάζεται από τη συνολική επίδοση της Εταιρίας τόσο σε οικονομικούς όρους όσο και σε όρους υπεύθυνης λειτουργίας.
Επιτροπή Ελέγχου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου για την
εκπλήρωση της αποστολής του σχετικά 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 εταιρικής διακυβέρνησης. Η
Επιτροπή Ελέγχου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Επιτροπή Ελέγχου της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ εκλέγεται και λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν.3693/2008 και αποτελείται
από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα οποία τα δύο
είναι ανεξάρτητα. Ειδικότερα, η Επιτροπή
Ελέγχου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Όνομα
Μελέτης
Νικόλαος
Ανδρέας

•

Επώνυμο
Φικιώρης
Γαλέτας
Κυριαζής

Μη Εκτελεστικό Μέλος
√
√
√

Ανεξάρτητο Μέλος
√
√

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 τις διαδικασίες της Εταιρίας,
• Να αξιολογεί τις διαδικασίες και τα στοιχεία για την επάρκεια 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 διάφορες λειτουργίες των διευθύνσεων και των τμημάτων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι λειτουργίες τους διεξάγονται 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 Διοικητικής πρακτικής,
• Να εξετάζει τις εκθέσεις του Εσωτερικού Ελέγχου και να αξιολογεί την επάρκεια έκτασης τους, να επιβεβαιώνει την ακρίβειά τους και την επάρκεια υποστήριξης των αποτελεσμάτων.
Κατά τη διάρκεια του 2013 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε 4 φορές με πλήρη απαρτία.
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Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων
Στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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 Εταιρίας. Στόχος της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι η διατήρηση ενός αποτελεσματικού
συστήματος εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε να μπορεί να περιφρουρεί τα περιουσιακά στοιχεία της, αλλά και
να εντοπίζει, καταγράφει και στη συνέχεια να αντιμετωπίζει τους σημαντικότερους κινδύνους. Για την επίτευξη
του στόχου της Εταιρίας, ειδική ανεξάρτητη Ομάδα Ελέγχου υποστηρίζει και καθοδηγεί το τμήμα Εσωτερικού
Ελέγχου της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει την ορθή εφαρμογή κάθε διαδικασίας και συστήματος εσωτερικού
ελέγχου ανεξαρτήτως του λογιστικού ή μη περιεχομένου τους και αξιολογεί την επιχείρηση μέσω ανασκόπησης
των δραστηριοτήτων της, λειτουργώντας ως μια 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
σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα των ελέγχων συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.
Το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογείται ετησίως από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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.
Παράλληλα, το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην αποδοτικότερη διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ως εργαλείο αναγνώρισης, οριοθέτησης, κατηγοριοποίησης και περιορισμού αυτών. Ο κίνδυνος είναι συνυφασμένος με την
επιχειρησιακή δραστηριότητα και ιδιαίτερα στην περίπτωση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, όπου η φύση
της Εταιρίας και η δραστηριοποίησή της σε πολυάριθμες αγορές μπορούν να την εκθέσουν σε διάφορους κινδύνους. Στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχοντας ως βασική αρχή 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.
Η Εταιρία εφαρμόζει δικλείδες ασφαλείας αναφορικά με: α) την αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων ως προς
την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, β) το διοικητικό σχεδιασμό και την παρακολούθηση
αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μεγέθη, γ) την πρόληψη και την αποκάλυψη απάτης, δ) τους ρόλους/ αρμοδιότητες των στελεχών, ε) τη διαδικασία κλεισίματος χρήσης και στ) τη διασφάλιση των παρεχόμενων στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα.
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Ειδικότερα, η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την Οικονομική Διεύθυνση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ και συγκεκριμένα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία διαθέτει κατάλληλα και έμπειρα
στελέχη για το σκοπό αυτό.
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
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 προληπτικές και
διορθωτικές ενέργειες. Στρατηγική της Εταιρίας είναι να αξιολογείται σε συνεχή βάση η αποτελεσματικότητα
των πολιτικών διαχείρισης κινδύνου και να διευρύνεται το πεδίο παρακολούθησής του.
Στην κατεύθυνση αυτή, το 2013 η Εταιρία προχώρησε στη σύναψη συνεργασίας με ανεξάρτητο φορέα προκειμένου να πραγματοποιηθεί αναλυτική και δομημένη αξιολόγηση των κινδύνων αλλά και να εντοπιστούν τυχόν
κίνδυνοι που η Εταιρία είτε δεν είχε μέχρι τώρα εντοπίσει, είτε που προκύπτουν από τις εσωτερικές διαδικασίες
της. Ειδικότερα, ο ανεξάρτητος φορέας έχει επισκοπήσει τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρία,
έχει προχωρήσει στην αναγνώριση και ποσοτικοποίηση των κινδύνων, αλλά και στη χαρτογράφηση των ρίσκων
σε σχέση με τις ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρίας και τη μετέπειτα αξιολόγησή τους. Το αποτέλεσμα των εργασιών ήταν η ανάπτυξη του αναλυτικού Προφίλ Κινδύνου της Εταιρίας (Risk Matrix Profile), ενώ
σε επόμενη φάση αναμένεται να παρασχεθούν από τον ανεξάρτητο φορέα, προτάσεις βελτίωσης και αναθεώρησης, ενδεχομένως, των πολιτικών λειτουργίας της Εταιρίας.
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Οι κίνδυνοι, στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της διακρίνονται σε χρηματοοικονομικούς και επιχειρηματικούς:
Κατηγορία Κινδύνου

Περιγραφή

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι

Οι σημαντικότερες κατηγορίες χρηματοοικονομικών κινδύνων που σχετίζονται με τη λειτουργία της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι:
• Κίνδυνος αγοράς (συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων, κίνδυνος διακύμανσης
τιμής προϊόντων),
• Πιστωτικός κίνδυνος (τραπεζών και πελατών),
• Κίνδυνος ρευστότητας,
• 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 2013 της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
www.cpw.gr (ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις / Οικονομικά Αποτελέσματα – Οικονομικές Εκθέσεις).

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
επιθετικότερη 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.
Επιπλέον, 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 σημαντικό 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.

Πέρα των χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών κινδύνων η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχει αναγνωρίσει
περιβαλλοντικούς και επαγγελματικούς κινδύνους καθώς και λειτουργικούς κινδύνους που σχετίζονται με τη
λειτουργία της, για τους οποίους όμως έχει πραγματοποιήσει επί σειρά ετών επενδύσεις προκειμένου να μειώσει
σημαντικά την πιθανότητα επέλευσής τους.
Ειδικότερα, ως Περιβαλλοντικός ορίζεται ο Κίνδυνος που συνδέεται με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και των
υδάτων καθώς και από την κλιματική αλλαγή. Για την εκτίμηση του Περιβαλλοντικού Κινδύνου χρησιμοποιούνται περιβαλλοντικοί δείκτες οι οποίοι συνδέονται με οικονομικούς δείκτες για την αποτύπωση του περιβαλλοντικού κινδύνου σε οικονομικούς όρους. Ως Επαγγελματικός ορίζεται ο Κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων και ο οποίος προέρχεται 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.
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Ως προς την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων επιπτώσεων στο Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια του Ανθρώπινου Δυναμικού της, η Εταιρία:
• 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,
• συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές και το Πυροσβεστικό Σώμα για τη γρήγορη και αποτελεσματική
αντιμετώπιση πιθανών συμβάντων,
• λαμβάνει προληπτικές δράσεις και ενέργειες, κατόπιν παρακολούθησης των σχετικών δεικτών (Ποιότητας,
Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας) που έχει θέσει. Οι δείκτες αυτοί παρακολουθούνται συστηματικά και
κοινοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της Εταιρίας.
Οι λειτουργικοί κίνδυνοι συνδέονται με το κόστος παραγωγής, με τους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, αλλά και με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις εσωτερικές
διεργασίες, στις εργασιακές σχέσεις, στα συστήματα της Εταιρίας και γενικά με κάθε δυσλειτουργία που οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα.
Για την αντιμετώπιση των λειτουργικών κινδύνων η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:
• αναπτύσσει και υλοποιεί εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα που σχετίζονται με το σύνολο
των δραστηριοτήτων της,
• υλοποιεί τακτικούς ελέγχους,
• αναπτύσσει πολιτικές και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας,
• εφαρμόζει και ελέγχει το επίπεδο εφαρμογής κανόνων δεοντολογίας,
• συνάπτει συμφωνίες για την προστασία της Εταιρίας ή/και τη μείωση της Έκθεσης της Εταιρίας στους κινδύνους αυτούς,
• συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων φυσικών φαινομένων.
Επικοινωνία με τους Μετόχους
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσδώσει η συμμετοχή των
μετόχων μειοψηφίας της Εταιρίας στα βήματα ανάπτυξής τη και κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων δίνεται η δυνατότητα στους μετόχους μειοψηφίας να συμμετέχουν, να εκφράζουν τις απόψεις τους και
να επικοινωνούν με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ θέλοντας να
αναπτύξει ένα σταθερό δίαυλο επικοινωνίας με κάθε μέτοχο, έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων και έχει ορίσει Υπεύθυνο Μετόχων και Υπεύθυνο Επενδυτικών Σχέσεων. Το Τμήμα Επενδυτικών
Σχέσων αναλαμβάνει να ενημερώνει και να απαντά υπεύθυνα και έγκυρα σε κάθε αίτημα – ερώτημα μετόχου.
Το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων συγκεντρώνει τα θέματα που τίθενται από το σύνολο των μετόχων της Εταιρίας
και τα αποστέλλει στον Οικονομικό Διευθυντή και στο Γενικό Διευθυντή με σκοπό να προωθηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
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Αποφυγή Σύγκρουσης Συμφερόντων
Με γνώμονα την αρχή της πρόληψης και την προστασία των συμφερόντων των συμμετόχων της, η Εταιρία
έχει θέσει σε εφαρμογή ειδικά μέτρα και πρακτικές προκειμένου να εξακριβώνει, να ελέγχει και να αντιμετωπίζει όλες τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Ειδικότερα, στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:
• Προσδιορίστηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει, όλες οι περιπτώσεις ή περιστάσεις που συνιστούν ή μπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων.
• Εφαρμόζονται κατάλληλοι μηχανισμοί και συστήματα για το χειρισμό και την αποφυγή περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
• Διασφαλίζεται η εφαρμογή των παραπάνω μηχανισμών μέσω της συνεχούς επικαιροποίησης τους με σκοπό
την πρόληψη κάθε πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων.
• Εφαρμόζεται πολιτική εμπιστευτικότητας πληροφοριών, σύμφωνα με την οποία τα στελέχη, οι συνεργάτες και οι υπάλληλοι της Εταιρίας έχουν ειδική και ρητή υποχρέωση εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που σχετίζονται και αφορούν στη λειτουργία της Εταιρίας, τις συναλλαγές αλλά και τους πελάτες
της.
• 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 οδηγήσουν 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.

Διαχείριση Θεμάτων Διαφάνειας και Διαφθοράς
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχει ως στόχο την ανταπόκριση στις ανάγκες και προσδοκίες των συμμέτοχων
της με διαφάνεια, τηρώντας τους κώδικες ηθικής, τόσο εντός του οργανισμού, όσο και στις συναλλαγές και τις
επιδράσεις των συναλλαγών της στην αλυσίδα παραγωγής αξίας. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρία υλοποιεί προληπτικές δράσεις που σχετίζονται με την ανάληψη και τον καθορισμό των ορίων ευθύνης και επιρροής κάθε στελέχους της, την ανάπτυξη δικλείδων ασφαλείας για την πρόληψη φαινομένων διαφθοράς και την
πραγματοποίηση σχετικών ελέγχων στο σύνολο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, καθώς και την ενημέρωση
των στελεχών της για θέματα διαφάνειας και διαφθοράς.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η Εταιρία υποστηρίζει σε σειρά ετών τις δράσεις της Οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια
Ελλάς (ΔΔ – Ελλάς)» και κατά το 2013 αποφάσισε να συμμετάσχει ως χορηγός στο σύνολο των προγραμμάτων
και δράσεων της περιόδου 2013-2014. Τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στην αφύπνιση όλων, ατόμων και
οργανισμών, και ως στόχο έχουν την ενημέρωση σε θέματα και περιπτώσεις διαφθοράς, την υποστήριξη θυμάτων και μαρτύρων διαφθοράς και εν τέλει την καταπολέμηση της διαφθοράς.
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Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αναγνωρίζει τη στρατηγικής σημασίας ενσωμάτωση των αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας σε όλον τον οργανισμό της γι’ αυτό και προσεγγίζει συστηματικά την εφαρμογή προγραμμάτων ανά
άξονα ΕΚΕ.

Η Πυραμίδα Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Συμβολή στην
ανάπτυξη των
υποβαθμισμένων
περιοχών του
πλανήτη

Προστιθέμενη Αξία για
όλους τους Συμμέτοχους

Διασφάλιση
του Μέλλοντος

Νόμοι, κώδικες,
πολιτικές,
διαδικασίες,
κανονισμοί
λειτουργίας

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συμμόρφωση

Η παραγωγή
προστιθέμενης αξίας για
όλους τους συμμετόχους
αποτελεί μονόδρομο στην
πορεία της Εταιρίας για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η συμμόρφωση θεωρείται αυτονόητη και είναι απολύτως απαραίτητη καθώς αποτελεί τη βάση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί τη μοναδική εγγύηση εξασφάλισης του μελλοντικού «επιχειρείν» και η παραγωγή Προστιθέμενης Αξίας αφορά σε όλους τους συμμετόχους και αποτελεί απώτερο στόχο
για τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
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10.1 Η Στρατηγική Ενσωμάτωση και Διαχείριση της Εταιρικής Υπευθυνότητας
Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που αφορά
στη στρατηγική, στην άσκηση διοίκησης (management), στην έρευνα και ανάπτυξη, στην παραγωγή αλλά
και σε άλλους νευραλγικούς τομείς της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Η στρατηγική ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ περιλαμβάνει και την κοινωνική δέσμευση της Εταιρίας με την τοπική κοινωνία,
στην οποία δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται. Επιπλέον, η ανάπτυξη διαλόγου της Εταιρίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη συμβάλλει στην πληρέστερη καταγραφή των επιδράσεων που έχει η δραστηριότητάς της, σε 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.
Η στρατηγική ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ υλοποιείται μέσω τεσσάρων βασικών σταδίων:

Δείκτες Αξιολόγησης της Επίδοσης

1ο ΣΤΑΔΙΟ:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

2ο ΣΤΑΔΙΟ:

4ο ΣΤΑΔΙΟ:

ΔEΣΜΕΥΣΗ ΜΕ
OΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΜΜΕΤΌΧΟΥΣ

ΣΥΝΕΧΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ

3ο ΣΤΑΔΙΟ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΔΟΣΗΣ
1. Συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της Εταιρίας
2. Ενίσχυση της εξυπηρέτησης του Πελάτη
3. Υποστήριξη και ανάπτυξη του Ανθρώπινου
Δυναμικού
4. Συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος
5. Κοινωνικές δράσεις, συμμετέχοντες, χορηγίες
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Η συνεχής βελτίωση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διασφαλίζεται μέσω του ενοποιημένου Συστήμτος 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 πιστοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης η Εταιρία παρακολουθεί και αξιολογεί την επίδοση 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 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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 Διευθύνσεων της Εταιρίας και αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας αφορά στο σύνολο του οργανισμού και
βασίζεται σε πέντε πυλώνες:

ΟΜΑΔΑ ΕΚΕ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΕ

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Διαχείριση της ΕΚΕ στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Με τη συνεργασία της Ομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας η Διοίκηση της Εταιρίας διασφαλίζει τη βέλτιστη δυνατή πληροφόρησή της, καθώς και τον έλεγχο και την υπεύθυνη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με
την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση.
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10.2 Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης και Άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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 δραστηριοποιείται,
αποτελούν τα κύρια θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Η Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι
σε συμφωνία με τις Αξίες της Εταιρίας, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και
καινοτομία και καθορίζεται από τη Διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για τα ακόλουθα:
• 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 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
• 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 σημαντικά 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 εθελοντική βάση και με υπευθυνότητα σχεδιάζει και εφαρμόζει σχετικά προγράμματα, ενώ
παράλληλα θέτει στρατηγικές προτεραιότητες οι οποίες επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:
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1. Οικονομική
Ανάπτυξη και Εταιρική
Διακυβέρνηση
Η Εταιρία στοχεύει στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, εφαρμόζει σύστημα
ορθής Εταιρικής 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 διαφάνειας, όσο και
για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της
διαφθοράς.

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 δυναμικού με σεβασμό στη διαφορετικότητα.

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.
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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. Επιπρόσθετα απαιτείται υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά από τους
προμηθευτές και συνεργάτες της Εταιρίας.

4. Υγεία και Ασφάλεια στην
Εργασία
Υψηλής σπουδαιότητας αποτελεί για την Εταιρία
η φροντίδα για την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Λαμβάνει συνεχώς
προληπτικά μέτρα και υλοποιεί πρόγραμμα επενδύσεων, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση στον τομέα της
Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία.

6. Τοπική Κοινωνία
Η Εταιρία σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που
ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ζητήματα εργασίας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης, υγείας, περιβάλλοντος, κοινωνικής πρόνοιας
και πολιτισμού. Ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των τοπικών
κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.
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Για όλα τα κύρια θέματα που αφορούν τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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 Ανασκόπηση
της Διοίκησης για όλα τα παραπάνω ζητήματα.

10.3 Η Δέσμευση και ο Διάλογος με τους Συμμετόχους
Η ανάπτυξη συστηματικής επικοινωνίας και διαύλων διαλόγου με τους συμμετόχους αποτελεί για τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ μονόδρομο στη δέσμευση που έχει αναλάβει απέναντί τους για την ανταπόκριση στα αιτήματα και τις
προσδοκίες τους, το πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1

2

Καθορισμός Συμμετόχων
και Καταγραφή
Σημαντικών Θεμάτων

Επιβεβαίωση/
Αναθεώρηση των
Σημαντικών
Θεμάτων με τους
Συμμετόχους

5
Ανασκόπηση και
Παρουσίαση της
Επίδοσης στους
Συμμετόχους

3
4

Ε Τ H Σ Ι Ο Σ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ O Σ

Ανάπτυξη
Στρατηγικής
και Προτεραιοτήτων
ΕΚΕ

Υλοποίηση
Δράσεων ΕΚΕ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ O Σ

&
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H ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχει αναγνωρίσει ως συμμετόχους τις ομάδες αυτές, που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται, άμεσα ή έμμεσα, θετικά ή αρνητικά, από την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Επίσης, έχει αναγνωρίσει πως υπάρχουν παράγοντες όπως η τοποθεσία, το εύρος, και η φύση των λειτουργιών της Εταιρίας, που
καθορίζουν το χαρακτήρα των ομάδων αυτών. 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 ΕΚΕ και αφετέρου την ένταση της επίδρασης που ασκεί η Εταιρία στην κάθε ομάδα συμμετόχων.
Με βάση τους παράγοντες που καθορίζουν τις σχέσεις της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με τις Ομάδες Συμμετόχων, η Εταιρία έχει καταγράψει το πλαίσιο επίδρασης ως ακολούθως:
ΣΧΕΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ

ΜΚΟ
• Αντιπροσωπεύουν την
κοινωνία των πολιτών
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
• Συμμετέχουν ενεργά στη
• Η Εταιρία ενισχύει την τοπική
διαμόρφωση της κοινής γνώμης
κοινότητα, επιλέγοντας ανθρώπινο
• Αποτελούν σημείο σύνδεσης
δυναμικό και προμηθευτές σε τοπικό μεταξύ κοινωνίας, πολιτείας και
επίπεδο
επιχειρήσεων
• Η Εταιρία συμμετέχει στον Σύνδεσμο • Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Βιωμηχανιών Στερεάς Ελλάδας
συνεργάζεται με ΜΚΟ για
• Η Εταιρία συμμετέχει σε
ενημέρωση και ανάληψη
δραστηριότητες που οργανώνουν οι
δράσεων
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
καθώς και οι τοπικοί
σύλλογοι

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
• Παρέχουν τις υπηρεσίες/προϊόντα
τους στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και
λαμβάνουν την αμοιβή τους
• Η Εταιρία στηρίζει τους τοπικούς
προμηθευτές

ΚΡΑΤΙΚΟΙ & ΘΕΣΜΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ
• Ορίζουν το θεσμικό και
κανονιστικό πλαίσιο της
επιχειρηματικής λειτουργίας της
ΜΕΤΟΧΟΙ & ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Εταιρίας μέσω της νομοθεσίας
• Επενδύουν κεφάλαια στη
και των κανονισμών
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
• Ρυθμίζουν θέματα
• Λαμβάνουν μερίσματα από τα κέρδη
επιχειρηματικής και
• Συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης
φορολογικής φύσης
αποφάσεων

ΠΕΛΑΤΕΣ
• Επιλέγουν τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ για τις υπηρεσίες και τα
προϊόντα της
• Είναι εγκεκριμένος προμηθευτής των
μεγαλύτερων εταιριών πετρελαίου και
φυσικού αερίου
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
• Διαθέτει εμπειρία στην εκτέλεση
• Προσφέρουν την εργασία και τις
μεγάλων και απαιτητικών
γνώσεις τους
έργων
• Ανταμείβονται με τους μισθούς, τις
πρόσθετες παροχές και τις ευκαιρίες
για επαγγελματική εξέλιξη και
προσωπική ανάπτυξη

Η έννοια της δέσμευσης με τους συμμετόχους περιλαμβάνει ένα ευρύ πλαίσιο αμφίδρομων μέσων/διαύλων και
δράσεων επικοινωνίας. Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αναπτύσσει διάλογο με τις ομάδες συμμετόχων προκειμένου να εντοπίζει τα κύρια θέματα που σχετίζονται με την κάθε ομάδα και τις δραστηριότητές της. Μέσω της επι-

88

Σ Ω Λ Η Ν Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Α

Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ο Υ

Α . Ε .

Annual Report

GRI

Financial Statements 2013

κοινωνίας και της συνεργασίας 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.

index

Δέσμευση / Συμμετοχή

Κατανόηση

Συμμέτοχος
Με τον τρόπο αυτό η Εταιρία στοχεύει να κρατά ενήμερη
κάθε ομάδα συμμετόχων, να λαμβάνει την άποψή τους και
να απολαμβάνει την κατανόησή τους στη διαχείριση όλων
αυτών των θεμάτων που έχει δεσμευτεί να φροντίζει.

Κοινοί Δίαυλοι
Επικοινωνίας για Όλους
τους Συμμετόχους

• Εταιρική Ιστοσελίδα
www.cpw.gr
• Ετήσιος Απολογισμός
• Απολογισμός Εταιρικής
Υπευθυνότητας και
Βιώσιμης Ανάπτυξης
• Εταιρικές Παρουσιάσεις
σε συνέδρια, fora και
θεσμικούς φορείς
• Δελτία τύπου,
ανακοινώσεις,
καταχωρήσεις, άρθρα κλπ

Ιδιαίτεροι Δίαυλοι Επικοινωνίας ανά Ομάδα Συμμετόχων
Εργαζόμενοι

Πελάτες

Προμηθευτές

Ηλεκτρονικό εσωτερικό δίκτυο της
Εταιρίας

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών

Διεύθυνση Προμηθειών ανά
κατηγορία προμηθειών

Διαρκής επικοινωνία μεταξύ
Διοίκησης και Ανθρώπινου
Δυναμικού, Πολιτική Ανοικτών
Θυρών («Open Door Policy»)
Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας και ενημερωτικών
εντύπων σε πίνακες ανακοινώσεων
Διαδικασία αξιολόγησης
εργαζομένων

Συνεχής φυσική και τηλεφωνική
επικοινωνία
Συμμετοχή σε εκθέσεις

Επικοινωνία μέσω λογιστηρίου για
οικονομικά θέματα

Τμήμα Διαχείρισης Έργων και
διαδικασίες πιστοποιήσεων των
προϊόντων
Συμμετοχή σε συνέδρια, fora και
εκδηλώσεις είτε του κλάδου είτε
πελατών

Παρουσία σε εκθέσεις
προμηθευτών και εκδηλώσεις

Μέτοχοι & Επενδυτές

Τοπικές Κοινότητες & ΜΚΟ

Κρατικοί & Θεσμικοί Φορείς

Ετήσια Γενική Συνέλευση των
μετόχων
Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων
(υπεύθυνος επενδυτών και
υπεύθυνος μετόχων)
Τακτικά δελτία τύπου, ανακοινώσεις
και εκθέσεις

Διαρκής επικοινωνία με Τοπικούς
Φορείς και Συλλόγους
Συμμετοχή σε δραστηριότητες των
τοπικών Φορέων και Συλλόγων

Συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών και αποφάσεων (μέσω ΣΕΒ)
Συμμετοχή σε συνέδρια

Διεξαγωγή εκδήλωσης ενημέρωσης
και επικοινωνίας με τις τοπικές
κοινωνίες
Συμμετοχή στο Ελληνικό Δίκτυο για
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR
Hellas) ως κύριο μέλος
Συμμετοχή εκπροσώπων της
Εταιρίας σε εκδηλώσεις, fora με
στόχο την ανταλλαγή απόψεων

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από κρατικούς φορείς

Δημοσίευση Ετήσιου Απολογισμού
Δημοσίευση ετήσιου Απολογισμού
Εταιρικής Υπευθυνότητας και
Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Παρουσίαση σε Ένωση Θεσμικών
Επενδυτών
Συμμετοχή σε παρουσιάσεις σε
επενδυτές (roadshows)

Ε Τ H Σ Ι Ο Σ

Ενημέρωση

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ O Σ
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Συστηματική ενημέρωση
προμηθευτών σχετικά με τις
εξελίξεις της αγοράς

Συμμετοχή σε έρευνες και
γνωμοδοτήσεις του κράτους
Συμμετοχή σε τοπικούς φορείς
όπως ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ)
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Κύρια Θέματα - Προσδοκίες ανά Ομάδα Συμμετόχων
Ομάδες Συμμετόχων

Σχετική Ενότητα Απολογισμού

Ανθρώπινο Δυναμικό
• Ανάπτυξη και εξέλιξη
• Επιπλέον παροχές
• Ασφαλιστική κάλυψη
• Ίσες ευκαιρίες

7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
7.2 Η Υγεία και η Ασφάλεια στις Δραστηριότητες της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
8. Ευθύνη για το Περιβάλλον
10. Η Στρατηγική Προσέγγιση της ΕΚΕ

Πελάτες
• Ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες
• Έγκαιρη και αξιόπιστη εκτέλεση του έργου
• Πολιτικές και διαδικασίες για την άμεση εξυπηρέτηση
του πελάτη
• Εταιρική Υπευθυνότητα

6. Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Προϊόντα
8. Ευθύνη για το Περιβάλλον
9. Εταιρική Διακυβέρνηση
10. Η Στρατηγική Προσέγγιση της ΕΚΕ

Μέτοχοι & Επενδυτές
• Επίτευξη Οικονομικής Ανάπτυξης
• Επέκταση σε νέες αγορές
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας
της Εταιρίας
• Ορθή Εταιριή Διακυβέρνηση
• Διαφάνεια στις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

9. Εταιρική Διακυβέρνηση
10. Η Στρατηγική Προσέγγιση της ΕΚΕ
11. Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου και Στοιχεία Επίδοσης
ΕΚΕ

Προμηθευτές
• Αξιοκρατική/αντικειμενική αξιολόγηση
• Ενίσχυση τοπικών προμηθευτών
• Ενημέρωση προμηθευτών για τις εξελίξεις της αγοράς
• Ενσωμάτωσν κριτηρίων υπεύθυνης λειτουργίας

90

6.5 Πελάτες και Προμηθευτές
7.3 Η Συμβολή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην
Κοινωνία
10. Η Στρατηγική Προσέγγιση της ΕΚΕ

Τοπικές Κοινότητες & ΜΚΟ
• 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 άξονας της υγείας

7.3 Η Συμβολή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην
Κοινωνία
8. Ευθύνη για το Περιβάλλον
10. Η Στρατηγική Προσέγγιση της ΕΚΕ

Κρατικοί & Θεσμικοί Φορείς
• 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

2. Ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
5. Στρατηγική, Στόχοι και Προοπτικές
9. Εταιρική Διακυβέρνηση
10. Η Στρατηγική Προσέγγιση της ΕΚΕ
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10.4 Ο Χάρτης Σημαντικών Θεμάτων
Η Εταιρία σε ετήσια βάση επικαιροποιεί τον χάρτη – κατάλογο των σημαντικών της θεμάτων με βάση την ανταπόκριση που λαμβάνει από τις ομάδες των συμμετόχων της. Κατά τη σύνταξη της προηγούμενης έκδοσης του
Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε με τη μορφή workshop,
πλήρης καταγραφή και αξιολόγηση των σημαντικότερων θεμάτων της Εταιρίας. Αντίστοιχα, κατά τη σύνταξη
της παρούσας έκδοσης πραγματοποιήθηκε η επικαιροποίηση των θεμάτων αυτών με βάση τις προσδοκίες όλων
των συμμετόχων. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε (materiality analysis) βασίστηκε στις κατευθυντήριες οδηγίες
του Global Reporting Initiative GRI-G3.1 και στο πρότυπο ΑΑ1000 του διεθνούς οργανισμού AccountAbility. Κατά
τη διαδικασία αξιολόγησης, ελήφθησαν υπόψη ως σημαντικά θέματα/ζητήματα εκείνα τα οποία θα μπορούσαν
να προκαλέσουν μεγάλου εύρους μεταβολές στην επίδοση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Διαδικασία Επικαιροποίησης των Σημαντικών Θεμάτων (materiality workshop)

Βήμα 1ο:

Βήμα 2ο:

Βήμα 3ο:

Βήμα 4ο:

Βήμα 5ο:

Έλεγχος και αναθεώρηση των καταγεγραμμένων θεμάτων ανά
ομάδα συμμετόχων

Επιβεβαίωση των σημαντικών θεμάτων του
κλάδου δραστηριοποίησης της Εταιρίας

Επαναξιολόγηση
των κινδύνων
που συνδέονται με
κάθε θέμα

Επαναξιολόγηση της
πίεσης που ασκείται στην
Εταιρία ανά θέμα από
κάθε ομάδα συμμετόχων

Επικαιροποίηση
των σημαντικών
θεμάτων της
Εταιρίας

Η συγκέντρωση και αποτύπωση των σημαντικών θεμάτων βοηθά τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ να:
• προσδιορίζει ζητήματα τα οποία σχετίζονται με μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους,
• προσδιορίζει, να καταγράφει και να εκτιμά κινδύνους που αφορούν στους άξονες της Εταιρικής Υπευθυνότητας,
• αναγνωρίζει πλεονεκτήματα, αδυναμίες και ευκαιρίες,
• ευθυγραμμίζει τους στρατηγικούς στόχους με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
• διατηρεί και να ενδυναμώνει τη φήμη της,
• ενισχύει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα,
• αποδέχεται και διαχειρίζεται αλλαγές,
• επανεκτιμά την απόδοση της σε τακτά χρονικά διαστήματα .

Ε Τ H Σ Ι Ο Σ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ O Σ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ O Σ

&

Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ

2 0 1 3

91

10. Η Στρατηγική Προσέγγιση της ΕΚΕ

Η επικαιροποίηση των σημαντικών θεμάτων που πραγματοποιήθηκε για την σύνταξη του παρόντα Απολογισμού οδήγησε στην ανάπτυξη του ακόλουθου χάρτη:
Ο Χάρτης Σημαντικών Θεμάτων της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Προσωπικό από
Τοπικές Κοινότητες

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ενίσχυση Φορέων ΣΠΔ κατά
ISO 14001
και Συλλόγων
Νερό
Απόβλητα

Υγεία και Παιδεία

Ανακύκλωση

Τοπικές Κοινότητες

Εκπομπές CO2

Aξιολόγηση
Eργαζομένων

Παροχές

Οικονομική
Ανάπτυξη

Εκπαίδευση

Κίνδυνοι
& Ευκαιρίες

Χρηστή Εταιρική
Διακυβέρνηση

ΣΔΥΑΕ κατά
OHSAS 18001

Aνταγωνιστικότητα

Πρόληψη
Ατυχημάτων
Ικανοποίηση
Πελατών
Ολοκληρωμένες
Λύσεις

Νομοθεσία

Ποιότητα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Νέες Αγορές
Νέα Προϊόντα
ΑΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τα σημαντικά θέματα απεικονίζονται ανά άξονα Εταιρικής Υπευθυνότητας και ενσωματώνεται σε αυτά τόσο η πίεση
των συμμετόχων όσο και η επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρίας. Η σημαντικότητα κάθε θέματος απεικονίζεται
στο σχήμα με μπλέ χρώμα και η ένταση αυξάνεται από το κέντρο και προς τα έξω.
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10.5 Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ και το ISO 26000
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ σέβεται τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) και μέσω του
Απολογισμού της επικοινωνεί τις δράσεις της ανά άξονα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Αναλυτικότερα, οι δεσμεύσεις και οι δράσεις που αναλαμβάνει η Εταιρία για την τήρηση των Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Οι 10 Αρχές του Global Compact
Ανθρώπινα Δικαιώματα
1η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία
των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
2η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
διασφαλίζουν ότι οι δικές τους
δραστηριότητες δεν εμπλέκονται σε
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Συνθήκες Εργασίας
3η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
προασπίζουν το δικαίωμα του
συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική
αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής
διαπραγμάτευσης
4η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής
καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας
5η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της
παιδικής εργασίας
6η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων
σε σχέση με τις προσλήψεις και την
απασχόληση
Περιβάλλον
7η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
ακολουθούν προληπτική προσέγγιση 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 φιλικές προς το
περιβάλλον
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
10η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να
αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά,
συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της
δωροδοκίας.

Ε Τ H Σ Ι Ο Σ

Οι Δεσμεύσεις μας

Τα Συστήματα και Διαδικασίες μας

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και
Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Εταιρία φροντίζει για τη διασφάλιση της τήρησης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύνολο των
δραστηριοτήτων της. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια
του 2013 ανέπτυξε και εφαρμόζει ειδική
Ο σεβασμός προς τα διεθνώς συμφωνηθέντα διαδικασία για το Σεβασμό των Ανθρωπίνων
ανθρώπινα δικαιώματα είναι
Δικαιωμάτων στο Χώρο Εργασίας. Επιπρόσθετα
αδιαμφισβήτητη αρχή για τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ περιλαμβάνει σχετικές ενότητες και στα:
ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
• Κώδικας Αξιών και Συμπεριφοράς Εργαζομένων
• Διαδικασίες όπως ορίζονται στον «Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας».
Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και
Βιώσιμης Ανάπτυξης
Η Εταιρία, τηρώντας πλήρως τη σχετική
νομοθεσία, είναι ρητά αντίθετη στην παιδική
και καταναγκαστική ή/και υποχρεωτική
εργασία. Μέσω των διαδικασιών που
εφαρμόζει διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι
της Εταιρίας είναι άνω των 18 ετών.
Επιπρόσθετα, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και
αποφυγής κάθε είδους διακρίσεων

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και
Βιώσιμης Ανάπτυξης, Περιβαλλοντική
Πολιτική
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ φροντίζει για
την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του
φυσικού περιβάλλοντος, τηρώντας πλήρως
την υφιστάμενη νομοθεσία.

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αντιτίθεται σε
κάθε μορφή διαφθοράς. Η Εταιρία
δεσμεύεται να λειτουργεί με ηθικό και
υπεύθυνο τρόπο και εφαρμόζει διαδικασίες
για τον έλεγχο και την παρακολούθηση όλων
των δραστηριοτήτων της.
Εφαρμογή πολλαπλών ελέγχων
πραγματοποιούνται από:
• τον Εσωτερικό Έλεγχο
• ανεξάρτητη ομάδα ελεγκτών
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Η Εταιρία φροντίζει για τη διασφάλιση και την
τήρηση των αναγνωρισμένων εργασιακών
δικαιωμάτων στο σύνολο των δραστηριοτήτων
της.
• Κώδικας Αξιών και Συμπεριφοράς
Εργαζομένων
• Διαδικασίες όπως ορίζονται στον «Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας».
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εφαρμόζει πολιτική
«ανοιχτών θυρών» προκειμένου να υπάρχει
άμεση επαφή μεταξύ όλων των επιπέδων της
ιεραρχίας.

Η Εταιρία εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 και
καταβάλλει προσπάθειες για τη μείωση του
περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η Εταιρία
υιοθετεί την αρχή της πρόληψης κατά τη
διαχείριση των περιβαλλοντικών της θεμάτων.

Η Εταιρία φροντίζει για την ανάπτυξη διαφανών
διαδικασιών με στόχο την καταπολέμηση κάθε
μορφής διαφθοράς στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του
2013 ανέπτυξε και εφαρμόζει ειδική διαδικασία για
την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Διαφθοράς.
Επιπρόσθετα περιλαμβάνει σχετικές ενότητες:
• στον Κώδικα Αξιών και Συμπεριφοράς
Εργαζομένων
• στις διαδικασίες όπως ορίζονται στον
«Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας».
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Το Πρότυπο για την Εταιρική Υπευθυνότητα ISO 26000
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχοντας ήδη αναπτύξει συστήματα ISO για τη διαχείριση των βασικών της θεμάτων: Ποιότητα, Υγεία και Ασφάλεια και Περιβάλλον ξεκίνησε 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 τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Εταιρία:

Πρακτικές
Ηθικής
Λειτουργίας

Θέματα
Πελατών

Εργασιακές
Πρακτικές

Ανθρώπινα
Δικαιώματα

Συνεργασία
με τις Τοπικές
Κοινότητες

Περιβάλλον

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Εταιρική Διακυβέρνηση
Η Εταιρία φροντίζει για τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησής της προκειμένου να
διασφαλίζεται η διαφάνεια σε ολόκληρο το εύρος των δραστηριοτήτων της. Για τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
αποτελεί δέσμευση η επιλογή των κατάλληλων αρχών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και κατά συνέπεια η προάσπιση των συμφερόντων όλων των συμμετόχων της. Η ηθική και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα,
στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ βασίζεται στην αναγνώριση των ενδεχόμενων κινδύνων αλλά και των ευκαιριών που συνδέονται με κάθε στρατηγική απόφαση. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 2013 ανέπτυξε και εφαρμόζει ειδική διαδικασία για την «Πρόληψη και Καταπολέμηση της Διαφθοράς». Περισσότερα στοιχεία
παραθέτονται στο κεφάλαια «Εταιρική Διακυβέρνηση».
Πρακτικές Ηθικής Λειτουργίας
Μέσω των αποφάσεων που λαμβάνει τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ, επιδιώκει να προάγει την αντίληψη της επιχειρηματικής ηθικής, να διασφαλίζει τη διαφανή λειτουργία της και να εναρμονίζει τη διοίκηση της Εταιρίας με τα συμφέροντα των συμμετόχων της. Οι πρακτικές που
ενσωματώνονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρίας βασίζονται στους κανόνες και τις αρχές της
υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς καθότι πιστεύουμε ότι αποτελούν το όχημα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Περισσότερα στοιχεία παραθέτονται στα κεφάλαια «Εταιρική Διακυβέρνηση», «Η Στρατηγική Προσέγγιση
της ΕΚΕ» και «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Προϊόντα».
Θέματα Πελατών
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ επενδύει στην Έρευνα και Ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής για την παραγωγή προϊόντων υψηλής 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 υπευθυνότητα και ηθική σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά. Περισσότερα στοιχεία παραθέτονται στα κεφάλαια «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Προϊόντα» και «Πελάτες και Προμηθευτές».
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Εργασιακές Πρακτικές
Οι άνθρωποι της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας
και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001). Περισσότερα στοιχεία παραθέτονται στα κεφάλαια «Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» και «H Υγεία και Ασφάλεια
στις Δραστηριότητες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η παροχή ίσων ευκαιριών συνιστούν
αναπόσπαστες αρχές του κώδικα αξιών και συμπεριφοράς της. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 2013 ανέπτυξε και
εφαρμόζει ειδική διαδικασία για το «Σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Χώρο Εργασίας» και επιπλέον
σχεδίασε και πραγματοποίησε εξειδικευμένη εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε στελέχη της Εταιρίας.
Περισσότερα στοιχεία παραθέτονται στο κεφάλαιο «Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».
Συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες
Αποτελεί μέλημα της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ η τοπική ανάπτυξη, η ενίσχυση της απασχόλησης και η βελτίωση της ποιότητας 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. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 2013 ανέπτυξε και εφαρμόζει ειδική διαδικασία για την «Κοινωνική Δράση και Συνεργασία». Περισσότερα στοιχεία παραθέτονται στο κεφάλαιο «Η
Συμβολή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην Κοινωνία».
Περιβάλλον
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ λειτουργεί υπεύθυνα και εφαρμόζει έμπρακτα τις περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις, ενώ αναγνωρίζει τη σημασία της εφαρμογής της Αρχής της Πρόληψης σε κάθε της απόφαση και δράση. Η
Εταιρία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO
14001. Σχεδιάζει και πραγματοποιεί δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος δίνοντας
έμφαση στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων της, όπως η περαιτέρω αξιοποίηση τους και ανακύκλωσή τους.
Περισσότερα στοιχεία παραθέτονται στο κεφάλαιο «Ευθύνη για το Περιβάλλον».

Στην τελευταία ενότητα του παρόντα Απολογισμού έχουν συμπεριληφθεί πίνακας σύνδεσης τόσο των
Αρχών του Global Compact με τους δείκτες του διεθνούς πλαισίου συγγραφής Απολογισμών ΕΚΕ, GRIG3.1 όσο και πίνακας σύνδεσης του νέου προτύπου ISO 26000 με το GRI-G3.1., καθώς αναπτύσσουμε τον
Απολογισμό μας με βάση τις αρχές και τους δείκτες επίδοσης και του συγκεκριμένου πλαισίου οδηγιών.
(βλ.www.globalreporting.org).
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10.6 Η Συμμετοχή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ συμμετέχει είτε υποχρεωτικά λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων ( ΕΒΕΑ και το API), είτε εθελοντικά
σε μια σειρά από επαγγελματικούς οργανισμούς, ενώσεις και σωματεία. Ειδικότερα η Εταιρία είναι μέλος:

στο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από το 2009. Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 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 προώθηση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η
ενίσχυση της περιβαλλοντικά υπεύθυνης λειτουργίας των επιχειρήσεων.
στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 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 ανάπτυξης με υπεύθυνο τρόπο.
στο American Petroleum Institute (API). Αποτελεί τον Αμερικανικό Οργανισμό προτυποποίησης και πιστοποίησης όλων των βιομηχανικών κλάδων που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Λόγω της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας και
αξιοπιστίας του οργανισμού, η συμμετοχή στο δίκτυο δραστηριοτήτων και πιστοποίησης του
API αποτελεί προϋπόθεση εμπορικής δραστηριοποίησης για οποιαδήποτε εταιρία του χώρου.
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 οικονομικών ενεργειακών πόρων για την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και
υπηρεσιών.
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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 τεχνολογία 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 φυσικού αερίου, την
κατασκευή των αγωγών, τη λειτουργία καθώς και τη συντήρηση τους.
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10.7 Βραβεύσεις, Αξιολογήσεις, Διακρίσεις
Βραβεία «Bravo! 2014»
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Bravo! 2014, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Μαρτίου στην Αθήνα,
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Απολογισμών Βιωσιμότητας
που δημοσιεύτηκαν έως τα τέλη του 2013. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν, ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διακρίθηκε σε
πέντε (5) κατηγορίες:
• Διοίκηση και Διακυβέρνηση
• Εμπλοκή Συμμετόχων και Ουσιαστικότητα
• Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος
• Εργασιακές Σχέσεις
• Κοινωνία
Ο συνολικός αριθμός βαθμολόγησης του Απολογισμού στις παραπάνω κατηγορίες τον ανέδειξε και στην
κατηγορία με τους «Καλύτερους Απολογισμούς Συνολικά»!
Για την Εταιρία οι παραπάνω διακρίσεις αποτελούν αναγνώριση των προσπαθειών της να λειτουργεί με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, να συμβάλει στην ανάπτυξη των κοινοτήτων δίπλα στις οποίες δραστηριοποιείται και να
σέβεται τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζομένων, των επενδυτών, των πελατών, των προμηθευτών, των
κρατικών φορέων καθώς και των άλλων συμμετόχων της.
Ο θεσμός «Bravo!2014» αποσκοπεί στη συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού stakeholders σε έναν ανοιχτό διάλογο
και την εξοικείωση με τις αρχές της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, στην παροχή προστιθέμενης αξίας μέσω συγκριτικής αξιολόγησης προς τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που εκδίδουν Απολογισμούς και επενδύουν
στην ΕΚΕ, στην καταγραφή των απόψεων και τη διεξαγωγή ανοιχτού διαλόγου και στην περαιτέρω ανάπτυξη
και ενθάρρυνση της συστηματικής καταγραφής της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης
των οργανισμών.
Έπαινος για τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου
Επιπρόσθετα, ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2012 της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ διακρίθηκε με έπαινο υψηλής επίδοσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με βάση το εύρος υιοθέτησης
των αρχών και την ουσιαστική εφαρμογή του διεθνούς προτύπου αναφοράς για την ΕΚΕ GRI-G3 Global Reporting Initiative (GRI).
Το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης του Τμήματος Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αιγαίου αξιολόγησε τους Απολογισμούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων στην
Ελλάδα, που συντάσσονται και εκδίδονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς Οργανισμού
Global Reporting Initiative (GRI-έκδοση G3.1).
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10.8 Η Επίδοση έναντι των Στόχων του Έτους 2013
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 2013 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Επίδοση
2013

Στόχοι ανά Άξονα Εταιρικής Υπευθυνότητας
Εταιρική Διακυβέρνηση
Πραγματοποίηση αναλυτικής και δομημένης αξιολόγησης των κινδύνων από
ανεξάρτητο φορέα προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον κίνδυνοι που δεν
έχει εντοπίσει η Εταιρία ή/και που προκύπτουν από τις διαδικασίες με τις οποίες
λειτουργεί η Εταιρία.

Παρατηρήσεις - Σχόλια
Βλ. Ενότητα 9. Εταιρική Διακυβέρνηση § Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχου και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων

Ενημέρωση ανώτερων στελεχών σχετικά με ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς.

Πραγματοποιήθηκε δίωρη εκπαίδευση των στελεχών της Ομάδας
ΕΚΕ σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και διαφθοράς.

Αγορά
Ενσωμάτωση θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας στο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης
πελατών.

Προστέθηκαν στο ερωτηματολόγιο επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με
την εφαρμογή προγραμμάτων ΕΚΕ από την Εταιρία. Το νέο ερωτηματολόγιο θα έχει ισχύ από το 2014.

Αύξηση του ποσοστού ανταπόκρισης των πελατών στην έρευνα ικανοποίησης έτσι
ώστε μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να φθάσει το 50%.

Βλ. Ενότητα 6.5 Πελάτες και Προμηθευτές § Πελάτες και Έρευνα
Ικανοποίησης. Ο στόχος όπως έχει προγραμματιστεί αναμένεται να
επιτευχθεί εντός του 2014.

Ενσωμάτωση επιπλέον θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας στο έντυπο αξιολόγησης
προμηθευτών.

Ο στόχος δεν επετεύχθει καθώς ουσιαστικά ενσωματώνεται στο
Πρόγραμμα Υπεύθυνης Διαχείρισης των Προμηθειών που η Εταιρία
σχεδιάζει να αναπτύξει κατά τη διάρκεια του 2014.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Εκπαίδευση της ομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας σχετικά με τις πολιτικές και
διαδικασίες που αφορούν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών.

Πραγματοποιήθηκε δίωρη εκπαίδευση σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε 20 Διευθυντές και Ανώτερα Στελέχη, μεταξύ των
οποίων ήταν και τα μέλη της ομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Εφαρμογή ειδικών διαδικασιών στην Εταιρία σχετικά με τα παρακάτω θέματα:
• Ανθρώπινα δικαιώματα
• Ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση

Αναπτύχθηκαν οι διαδικασίες τόσο για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όσο και για τη διασφάλιση παροχής ίσων ευκαιριών στην απασχόληση. Βλ. Ενότητα 7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
Μέτρο βελτίωσης της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος: τοποθέτηση
συστήματος φίλτρων και απορροφητήρων σε σημεία κοπής με πλάσμα για τη
μείωση εκπομπών σκόνης κατά 20%.

Τοποθετήθηκε το σύστημα φίλτρων και απορροφητήρων, ωστόσο
κατά το 2013 δεν υπήρξαν παραγγελίες όπου έχει εφαρμογή και
επομένως δεν προέκυψαν συγκριτικά στοιχεία επιβεβαίωσης της
μείωσης κατά 20% των εκπομπών σκόνης.

Αύξηση ασκήσεων εκτάκτων αναγκών (εκκένωσης, πυρκαγιάς, διαρροών, ατυχήματος,
κλπ.) κατά 50%.

Βλ. Ενότητα 7.2 Η Υγεία και η Ασφάλεια στις Δραστηριότητες της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Αύξηση εσωτερικών επιθεωρήσεων Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος κατά
5%.

Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
αυξήθηκαν κατά 3%. Βλ. Ενότητα 7.2 Η Υγεία και η Ασφάλεια στις
Δραστηριότητες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Αύξηση ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο κατά 5%.

Οι ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο αυξήθηκαν κατά 23,1%. Βλ. Ενότητα 7.2 Η Υγεία και η Ασφάλεια στις Δραστηριότητες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
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Επίδοση
2013

Στόχοι ανά Άξονα Εταιρικής Υπευθυνότητας

Παρατηρήσεις - Σχόλια

Περιβάλλον
Διαμόρφωση και κατασκευή ειδικού χώρου αποθήκευσης αποβλήτων συγκόλλησης.

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ βρίσκεται στη διαδικασία αποπεράτωσης της κατασκευής.

Αύξηση ωρών εκπαίδευσης για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος ανά εργαζόμενο
κατά 5%.

Οι ώρες εκπαίδευσης για θέματα προστασίας ανά εργαζόμενο αυξήθηκαν κατά 55,5%.

Διεξαγωγή μετρήσεων θορύβου και ποιότητας της ατμόσφαιρας περιμετρικά του
εργοστασίου.

Βλ. Ενότητα 8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Έλεγχος Πηγών Θορύβου

Κοινωνία
Έναρξη διαδικασιών δομών υγείας για τις τοπικές κοινότητες της δημοτικής ενότητα
Θίσβης, σε συνεργασία με φορείς και εταιρίες εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης.

Η δράση δεν δύναται να υλοποιηθεί λόγω νομοθετικών εμποδίων.

Εφαρμογή διαδικασίας για τη συστηματική υλοποίηση δράσεων υποστήριξης των
τοπικών κοινοτήτων.

Βλ. Ενότητα 7.3 Η Συμβολή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην
Κοινωνία.

Πλήρης επίτευξη στόχου
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10.9 Οι Στόχοι της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ για το 2014
Στόχοι ανά Άξονα Εταιρικής Υπευθυνότητας
Εταιρική Διακυβέρνηση
Αναθεώρηση Πολιτικών της Εταιρείας με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση κινδύνων από ανεξάρτητο φορέα.
Αγορά
Αύξηση του ποσοστού ανταπόκρισης των πελατών στην έρευνα ικανοποίησης έτσι ώστε έως τα τέλη του 2014
να έχει επιτευχθεί ανταπόκριση 50%.
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Προγράμματος Υπεύθυνης Διαχείρισης της Προμηθευτικής Αλυσίδας.
Ανθρώπινο Δυναμικό
Βελτίωση των όρων του ομαδικού συμβολαίου αναφορικά με τη νοσοκομειακή περίθαλψη και ένταξη των
προστατευομένων μελών των εργαζομένων.
Αναδιαμόρφωση του πλαισίου εσωτερικής επικοινωνίας της Εταιρίας και ανάπτυξη σχετικής διαδικασίας.
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
Εφαρμογή προγράμματος ευταξίας και καθαριότητας 5S στην εγκατάσταση.
Διατήρηση των ωρών εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στις 4,37 ώρες / εργαζόμενο.
Περιβάλλον
Μείωση των αποβλήτων που στέλνονται προς διάθεση σε σχέση με το σύνολο των αποβλήτων που παράγονται
στο εργοστάσιο κατά 1%.
Αύξηση των ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο σε θέματα Περιβάλλοντος κατά 5% σε σχέση με το 2013.
Κοινωνία
Διοργάνωση από την Εταιρία ενημερωτικής επίσκεψης των σχολείων της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης αναφορικά με το πρόγραμμα «η ζωή χωρίς σκουπίδια» που υλοποιείται από Ελληνικό Κέντρο Ανακύκλωσης.
Διοργάνωση σεμιναρίων Α’ βοηθειών για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης σε συνεργασία με
τον Ερυθρό Σταυρό.
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11. Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου
και Στοιχεία Επίδοσης ΕΚΕ
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά οικονομικά στοιχεία του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα (ποσά σε χιλ.ευρώ)
Κύκλος Εργασιών
Μικτό Κέρδος
Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Κέρδη προ Φόρων
Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας

2011
264.144
41.360
18.076
6.758
6.814
5.627

2012
234.666
44.136
21.250
9.609
11.780
9.656

2013
165.365
22.386
4.637
-3.588
-3.420
-6.138

Εξέλιξη Μεγεθών (%)
Κύκλος Εργασιών
Μικτό Κέρδος
Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Κέρδη προ Φόρων
Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας

2011
70,4%
26,3%
26,7%
130,6%
135,8%
462%

2012
-11,2%
6,7%
17,6%
42,2%
72,9%
71,6%

2013
-29,5%
-49,3%
-78,2%
-137,3%
-129%
-163,6%

Περιθώρια Κέρδους (%)
Μικτό Κέρδος
Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Κέρδη προ Φόρων
Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας

2011
15,66%
6,84%
2,56%
2,58%
2,13%

2012
18,8%
9,1%
4,1%
5,0%
4,1%

2013
13,5%
2,8%
-2,2%
-2,1%
-3,7%

2011

2012

2013

133.279
63.673
64.543
15.164
23.334
299.993

127.896
54.282
54.282
142
27.506
257.269

140.362
58.031
58.031
1.335
41.070
291.199

9.000
13.836
55.245
70.530
148.611
151.382
151.382
299.993

12.000
13.613
26.250
40.535
92.397
164.871
164.871
257.269

52.549
16.142
1.450
64.758
134.899
156.301
156.301
291.199

Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
(ποσά σε χιλ. ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρίας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
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Ενοποιημένες Ταμειακές Ροές (ποσά σε χιλ.ευρώ)
Λειτουργικές Ταμειακές Ροές
Επενδυτικές Ταμειακές Ροές
Χρηματοδοτικές Ταμειακές Ροές
Συνολικές Ταμειακές Ροές
Ταμειακά Διαθέσιμα στην Αρχή του Έτους
Συναλλαγματικές Διαφορές
Ταμειακά Διαθέσιμα στο Τέλος του Έτους

2011
-35.172
-433
37.526
1.921
21.516
303
23.334

2012
18.696
-74
-14.334
4.288
23.334
-102
27.506

2013
8.778
-18.697
23.685
13.765
27.506
-201
41.070

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Γενική Ρευστότητα
Ειδική Ρευστότητα
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Κυκλοφορίας Αποθεμάτων
Ταχ. Εισπράξεως Απαιτήσεων
Ταχ. Πληρωμής Υποχρεώσεων
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Εξόδων
Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια

2011

2012

2013

Φορές
Φορές

1,33
0,82

1,94
1,22

2,28
1,50

Μέρες
Μέρες
Μέρες

104
89
106

91
84
52

129
128
115

Φορές
Φορές

2,23
0,98

3,06
0,56

-1,66
0,86
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11. Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου
και Στοιχεία Επίδοσης ΕΚΕ
Πίνακας Βασικών Στοιχείων Επίδοσης ΕΚΕ
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικοί παράμετροι της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, αναφορικά με την οικονομική,
περιβαλλοντική και κοινωνική της επίδοση για το 2013:
Οικονομική Ανάπτυξη
Καθαρές πωλήσεις (σε χιλ. ευρώ)
Καθαρά Κέρδη (σε χιλ. ευρώ) – προ φόρων
Καθαρά κέρδη (σε χιλ. ευρώ) – μετά από φόρους
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (σε χιλ. ευρώ)
Συνολική κεφαλαιοποίηση (σε. χιλ. ευρώ)
Ίδια Κεφάλαια
Δανεισμός
Λειτουργικό κόστος (σε χιλ. ευρώ)
Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου (σε χιλ. ευρώ)
Συνολικές πληρωμές προς κυβερνητικούς φορείς (καταβληθέντες φόροι) (σε χιλ. ευρώ)
Καθαρό κέρδος ανά μετοχή (σε ευρώ)

2011
250.410
5.216
4.316
131.265
146.893
64.245
245.910
56.730
2.631
0,0348

2012
211.992
4.233
3.447
121.423
153.822
38.250
207.320
62.620
1.418
0,0279

2013
157.309
-3.079
-5.611
133.475
148.151
53.999
165.237
103.570
2.028
-0,0452

Ανθρώπινο Δυναμικό
Αριθμός εργαζομένων
Αριθμός ανθρωποωρών (συμμετοχές επί ώρες) εκπαίδευσης
Ποσό που δαπανήθηκε για την εκπαίδευση (σε ευρώ)
Αριθμός τραυματισμών (που δεν προκάλεσαν απουσία) (minor accidents)
Αριθμός τραυματισμών (που οδήγησαν σε απουσία)
Παρ’ ολίγον ατυχήματα (near misses)*
Απουσίες - Χαμένες ημέρες λόγω τραυματισμών (οι άδειες εγκυμοσύνης δεν περιλαμβάνονται)**
Δείκτης Τραυματισμών (Ατυχήματα με απώλεια χρόνου εργασίας x 106/ Σύνολο
δεδουλευμένων εργατοωρών)
Δείκτης Απολεσθεισών Ωρών (Απολεσθείσες εργατοώρες x 103) /
Σύνολο δεδουλευμένων εργατοωρών)**
Αριθμός θανατηφόρων συμβάντων
Αριθμός επαγγελματικών ασθενειών

2011
420
3.929
55.771
19
8
41
1.096

2012
400
4.812
71.702
12
2
29
92

2013
393
3.721
41.144
13
6
30
268

7,8

2,04

6,83

7,14
0
0

0,63
0
0

2,03
0
0

Αγορά
Πληρωμές προς προμηθευτές (σε χιλ. ευρώ)
Αριθμός παραπόνων

2011
229.366
1

2012
189.926
0

2013
150.331
0

Σημείωση: Στον παραπάνω πίνακα, τα ποσά μέσα σε παρένθεση έχουν αρνητικό πρόσημο.
* Η διαφαινόμενη αύξηση των παρ’ ολίγον ατυχημάτων για το 2011, υποδεικνύει απλώς την αύξηση αναφοράς.
** Σημειώνεται ότι ο αριθμός απολεσθεισών ημερών για το 2011 αναθεωρείται διαρκώς, καθώς βάσει της πολιτικής που ακολουθείται στην Εταιρία οι μέρες
ενός ατυχήματος «επιβαρύνουν» μόνο το έτος το οποίο συνέβη το ατύχημα, ακόμη και σε περίπτωση που ο εργαζόμενος παραμένει εκτός εργασίας και το
επόμενο έτος. Για τον ίδιο λόγο αναθεωρήθηκε και ο Δείκτης Απολεσθεισών Ωρών 2011.
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Περιβάλλον
Συνολική κατανάλωση θερμικής ενέργειας (ΜWh)
Συνολική κατανάλωση θερμικής ενέργειας (GJ)
Ειδική κατανάλωση θερμικής ενέργειας (ΜWh/τόνους προϊόντος)
Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (MWh)
Ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (MWh/ τόνους προϊόντος)
Άμεσες εκπομπές CO2* (τόνοι)
Έμμεσες εκπομπές CO2* (τόνοι)
Συνολικές εκπομπές CO2* (τόνοι)

2011
6.228
22.422
0,025
25.393
0,103
1.480
22.600
24.080

2012
5.345
19.241
0,028
26.979
0,139
1.260
23.741
25.001

2013
4.840
17.425
0,033
21.431
0,146
1.140
17.573
18.713

Κοινωνία
Εργαζόμενοι από την τοπική κοινωνία (%)
Εξέλιξη εθελοντικής αιμοδοσίας (φιάλες)
Συνολικό ύψος χορηγικού προγράμματος (σε ευρώ)

2011
88
86
43.079

2012
86,8
66
79.191

2013
86,5
63
45.972

* 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 2013 χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 0,82 κιλά CO2 / KWh
Για τον υπολογισμό εκπομπών CO2 του έτους 2012 χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 0,88 κιλά CO2 / KWh.
Για τον υπολογισμό εκπομπών CO2 του έτους 2011 χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 0,89 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).
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12. Πιστοποιητικά Ποιότητας

API 5L / Παραγωγή Αγωγών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

API 5CT / Παραγωγή Σωλήνων για Εφαρμογές Casing
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Διαπίστευση σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
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12. Πιστοποιητικά Ποιότητας
Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
API Q1

ISO/TS 29001

ISO 9001
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Συστήματα Πιστοποίησης Ποιότητας Διαδικασιών και Ελέγχων Συγκολλήσεων
AD 2000-Merkblatt W 0

EN 764-5

AD 2000-Merkblatt HP 0
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13. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με τον
Απολογισμό
Ο Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2013 (ο Απολογισμός 2013) της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ περιγράφει τον τρόπο, με τον οποίο ανταποκρίνεται η Εταιρία, συνολικά, στις σύγχρονες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, συμβάλλοντας παράλληλα στην πορεία για τη Bιώσιμη
Aνάπτυξη. Για πρώτη χρονιά, παρουσιάζεται σε ενιαία έκδοση συμπεριλαμβάνοντας οικονομικά και μη οικονομικά στοιχεία.
Πεδίο και Όριο
Η έκδοση του Απολογισμού 2013 της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και καλύπτει
το σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Δεδομένου ότι η κύρια παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας
αναπτύσσεται στην Ελλάδα και, επομένως, τα πλέον σημαντικά θέματα – όπως προέκυψαν μετά την ανάλυση ουσιαστικότητας – αφορούν στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ελλάδα, στις ενότητες που απαρτίζουν τους άξονες
δράσεις για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη δεν περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν σε θυγατρικές εταιρίες, ενδεχόμενες
κοινοπραξίες, συνεργάτες, προμηθευτές ή άλλους τρίτους. Στις υπόλοιπες ενότητες αναφέρονται κάποια στοιχεία
που αφορούν στον Όμιλο ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, προκειμένου να αποκομίσει ο αναγνώστης ευρύτερη εικόνα
των δραστηριοτήτων του Ομίλου.
•
•

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

Ο Απολογισμός 2013 (περίοδος 1/1/2013 – 31/12/2013) περιλαμβάνει την έκτη συνεχή έκδοση Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Όλοι οι προηγούμενοι ανεξάρτητοι
Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρίας διατίθενται στην ιστοσελίδα
http://www.cpw.gr (ενότητα Εταιρική Υπευθυνότητα / Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης). Αντίστοιχα οι προηγούμενοι ανεξάρτητοι Ετήσιοι Οικονομικοί Απολογισμοί διατίθενται στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις / Ετήσιοι Απολογισμοί.
Περιορισμοί και Σημαντικές Αλλαγές
Ο Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2013 της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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 δραστηριότητες, οι οποίες να επηρεάζουν τη
δυνατότητα σύγκρισης των δεδομένων από έτος σε έτος.
Στο πλαίσιο του παρόντος ενιαίου Απολογισμού 2013 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 αφορούν στον Όμιλο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Όπου πραγματοποιούνται αναθεωρήσεις, περιλαμβάνεται ειδική μνεία στις επιμέρους ενότητες, πίνακες ή διαγράμματα και διευκρινίζονται οι λόγοι για την
αναθεώρηση, στα αντίστοιχα σημεία. Επιπρόσθετα, 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 2013.
Ομάδα Έργου
Για τη σύνταξη του παρόντος Ετήσιου Απολογισμού Οικονομικού και Βιώσιμης Ανάπτυξης 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 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Τα μέλη της Ομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ που συνεργάστηκαν για την παρούσα έκδοση, είναι: Συντονιστής της Ομάδας: Σοφία
Μυλοθρίδου.
Συνεργάτες από τις επιμέρους διευθύνσεις και τμήματα: Θεοφάνης Αλεξόπουλος, Νίκος Βουδούρης, Ευθύμιος
Δουρδούνης, Σοφία Ζαϊρη, Στέφανος Κατσούλας, Λουκάς Κατσούλης, Θανάσης Κοτζάκαρης, Αλέξανδρος Κούρβας,
Ειρήνη Μπέλλου, Γιάννης Παπαδημητρίου, Νίκος Σαρσέντης, Θανάσης Ταζεδάκης και Αλέξανδρος Φαφούτης.
Μεθοδολογία
Ο Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ για το 2013, έχει
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συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τους Απολογισμούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης / Αειφορίας του διεθνούς Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI – έκδοση G3.1). 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 Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρίας, επικαιροποίηση των σημαντικών θεμάτων που αναπτύσσονται (materiality analysis). Τα αποτελέσματα της διαδικασίας παρουσιάζονται στο κεφάλαιο «Η Στρατηγική Προσέγγιση της ΕΚΕ».
Η δημιουργία του Απολογισμού 2013 της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και την επιστημονική καθοδήγηση (συγκέντρωση
στοιχείων, αξιολόγηση και συγγραφή) της Εταιρίας Grant Thornton (www.grantthornton.gr).
Εξωτερική Επαλήθευση
Αναγνωρίζουμε την προστιθέμενη αξία της εξωτερικής επαλήθευσης του Απολογισμού 2013, καθώς μέσω αυτής
αυξάνεται η ποιότητα και η αξιοπιστία της λογοδοσίας της Εταιρίας προς τους συμμετόχους της. Για το λόγο αυτό,
η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, πλέον της εξωτερικής επαλήθευσης των Οικονομικών Στοιχείων από ορκωτούς ελεγκτές, προέβη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε εξωτερική επαλήθευση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις
ενότητες του Απολογισμού 2013 «Η Υγεία και η Ασφάλεια στις Δραστηριότητες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»
και «Ευθύνη για το Περιβάλλον», από εξωτερικό ανεξάρτητο Φορέα. 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 ενότητα «Έκθεση και Δήλωση Εξωτερικής Επαλήθευσης» του Απολογισμού
2013 παρατίθενται τόσο το επίπεδο εφαρμογής των Δεικτών GRI G3.1 όσο και το γράμμα του ανεξάρτητου 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 διαχείρισης. Η μεθοδολογία συλλογής και παρουσίασής τους βασίζεται στα πρωτόκολλα δεικτών του
GRI-G3.1 (GRI Indicator Protocols). Σε σημεία όπου παρατίθενται δεδομένα, τα οποία έχουν προκύψει μετά από
επεξεργασία ή βασίζονται σε παραδοχές, πάντοτε αναφέρεται ο τρόπος ή η μέθοδος υπολογισμού σύμφωνα με
τις οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI – έκδοση G3.1).
Ενημερώσεις ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 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
(σελ. Β15-Β16) στην ακόλουθη διεύθυνση συμβάλλοντας ενεργά στη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη μας.
Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Σοφία Ζαΐρη
Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33, 15125 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6787537
E-mail: ir@cpw.vionet.gr
www.cpw.gr
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Σοφία Μυλοθρίδου
Υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33, 15125 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6787537, 6974 402082
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www.cpw.gr

&

Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ

2 0 1 3

111

14. Πίνακες Κάλυψης Δεικτών
Διεθνών Προτύπων
Πίνακας Αντιστοίχησης GRI- G3.1 και Αρχών Global Compact
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ υποστηρίζει τις αρχές του Global Compact. Στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζεται
η αντιστοίχηση μεταξύ των δεικτών GRI-G3.1 και των σχετικών αρχών του Global Compact.

Τομέας

Αρχές

Δείκτες GRI G3.1

Ανθρώπινα Δικαιώματα Αρχή 1η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται
EC5, LA4, LA6-9, LA13, LA14,
την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων HR1-11, SO5, PR1, PR2, PR8
Αρχή 2η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους
HR1-11, SO5
δραστηριότητες δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Συνθήκες εργασίας
Αρχή 3η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωμα
LA4, LA5, HR1-3, HR5, SO5
του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση
του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης
Αρχή 4η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη
HR1-3, HR7, SO5
κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας
Αρχή 5η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν
HR1-3, HR6, SO5
την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας
Αρχή 6η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη
EC7, LA2, LA13, LA14, LA15,
των διακρίσεων στις προσλήψεις και την απασχόληση
HR1-4, SO5
Περιβάλλον
Αρχή 7η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν προληπτική
EC2, EN18, EN26, EN30, SO5
προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις
Αρχή 8η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες
EN1-30, SO5, PR3, PR4
για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας
Αρχή 9η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη
EN2, EN5-7, EN10, EN18,
και διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον
EN26, EN27, EN30, SO5
Καταπολέμηση της
Αρχή 10η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής
SO2-6
Διαφθοράς
διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας.

Επίπεδο Εφαρμογής των Δεικτών GRI
στον Απολογισμό
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, έχει καλύψει
στον παρόντα Απολογισμό 2013, τις απαιτήσεις για το A+ επίπεδο εφαρμογής της έκδοσης G3.1 των κατευθυντηρίων οδηγιών του
Global Reporting Initiative. Με σκοπό την αύξηση της ποιότητας της λογοδοσίας και της
διαφάνειας, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ανέθεσε σε Εξωτερικό Φορέα Επαλήθευσης
τον έλεγχο του επιπέδου εφαρμογής των κατευθυντηρίων οδηγιών του Global Reporting
Initiative. Στη συνέχεια ακολουθεί και η σχετική
δήλωση του Εξωτερικού Φορέα Επαλήθευσης.
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Πίνακας Αντιστοίχησης GRI-G3.1 και Οδηγιών σχετικά με την Εθελοντική Ανάπτυξη Εκθέσεων Βιωσιμότητας του Κλάδου Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται η αντιστοίχηση μεταξύ των δεικτών GRI G3.1, που καλύπτει η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ στον παρόντα Απολογισμό και των σχετικών δεικτών του Εγχειριδίου για τη σύνταξη Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης σε εθελοντική βάση 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 Περιβάλλοντος και Κοινωνίας),
API (American Petroleum Institute – Αμερικάνικο Ινστιτούτο Πετρελαίου) και OGP (International Association of Oil
and Gas Producers – Διεθνής Ένωση Παραγωγών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου).

Τομέας

Δείκτες Oil and Gas Industry Guidance
on Voluntary Sustainability Reporting

Δείκτες GRI G3.1

Ε1
Ε2
Ε3
Ε4
Ε5
Ε6
Ε7
Ε8
Ε9
Ε10
HS1
HS2
HS3
HS4
SE1
SE2
SE3
SE4
SE5
SE6
SE7
SE8
SE9
SE10
SE11
SE12
SE13
SE14
SE15
SE16
SE17
SE18

ΕΝ16, ΕΝ17, ΕΝ18
ΕΝ3, ΕΝ4, ΕΝ5, ΕΝ7
ΕΝ6
ΕΝ16
ΕΝ11, ΕΝ12, ΕΝ13, ΕΝ14
ΕΝ8, ΕΝ9, ΕΝ10
ΕΝ19, ΕΝ20
ΕΝ23
ΕΝ21
ΕΝ22
LA6
LA8
LA7
PR1, PR2, PR3, PR4, PR6
SO1
SO1
SO1
EC1, EC8, SO1
EC6, EC7, SO1
EC7, EC9
EC6
HR1, HR3
HR2
HR8
SO2, SO3, SO4
SO2
EC1
SO5, SO6
LA13
LA6, LA9
LA10, LA11, LA12
HR4

Περιβάλλον

Υγεία και Ασφάλεια

Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνία, Οικονομία
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15. Έκθεση και Δήλωση Εξωτερικής
Επαλήθευσης
Έκθεση Εξωτερικής Επαλήθευσης Στοιχείων & Δήλωση για τον Έλεγχο Επιπέδου Εφαρμογής
Προς: Διοίκηση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
1. Έκθεση Εξωτερικής Επαλήθευσης
Η εταιρεία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (καλούμενης εφ’ εξής ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) ανέθεσε στην
TÜV HELLAS AE την εξωτερική επαλήθευση στοιχείων του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης
Ανάπτυξης 2013 της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013.
2. Αντικείμενο του έργου εξωτερικής επαλήθευσης του Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Αντικείμενο του έργου εξωτερικής επαλήθευσης αποτελεί η παροχή περιορισμένου επιπέδου εξωτερικής επαλήθευσης της ακρίβειας των ισχυρισμών που αναφέρονται στα Κεφάλαια «Υγεία και Ασφάλεια» και «Περιβάλλον» (κεφάλαια απολογισμού 7 & 8 αντιστοίχως).
3. Τα συμπεράσματα της TÜV HELLAS AE
Με βάση το αντικείμενο του έργου και στο πλαίσιο των διαδικασιών επαλήθευσης που ακολούθησε η TÜV HELLAS το συμπέρασμα είναι ότι:
• Δεν περιήλθε στην αντίληψη της TÜV HELLAS οποιαδήποτε λανθασμένη διατύπωση των ισχυρισμών και
των δηλώσεων που περιέχονται στα Κεφάλαια «Υγεία και Ασφάλεια» και «Περιβάλλον».
• Δεν περιήλθαν στην αντίληψη της TÜV HELLAS οποιαδήποτε λάθη της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην
συγκέντρωση δεδομένων ή στην μεταφορά δεδομένων στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2013, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν ουσιαστικά τους ισχυρισμούς όπως αυτοί παρουσιάζονται στα Κεφάλαια «Υγεία και Ασφάλεια» και «Περιβάλλον».
4. Τα βασικά βήματα για την επαλήθευση
Προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα η TÜV HELLAS ακολούθησε τις παρακάτω διαδικασίες:
• Επισκοπήθηκαν οι διαδικασίες που ακολούθησε η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ για να εντοπίσει και να καθορίσει σημαντικά θέματα προκειμένου αυτά να συμπεριληφθούν στα Κεφάλαια «Υγεία και Ασφάλεια» και
«Περιβάλλον» (κεφάλαια απολογισμού 7 & 8 αντιστοίχως).
• Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με επιλεγμένα στελέχη της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ που έχουν την
λειτουργική ευθύνη σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο την κατανόηση των διοικητικών δομών
διαχείρισης θεμάτων Υγείας/Ασφάλειας και Περιβάλλοντος στα πλαίσια της Εταιρικής Υπευθυνότητας και
Βιώσιμης Ανάπτυξης.
• Επισκοπήθηκαν τα περιεχόμενα των κεφαλαίων «Υγεία και Ασφάλεια» και «Περιβάλλον» σε σχέση με τα ευρήματα από τα προαναφερθέντα βήματα και εισηγήθηκαν βελτιώσεις στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης όπου κρίθηκε απαραίτητο.
5. Περιορισμοί επισκόπησης
• Το εύρος της επισκόπησης περιορίστηκε στην δραστηριότητες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην Ελλάδα.
• Η εργασία αφορούσε τις δραστηριότητες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Δεν πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε θυγατρικές εταιρείες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και επομένως δεν παρέχονται συμπεράσματα
σχετικά με τις διαδικασίες συγκέντρωσης δεδομένων που αναφέρονται σε επίπεδο θυγατρικών εταιρειών.
• Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας στην μετάφραση μεταξύ της Ελληνικής και Αγγλικής έκδοσης του
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Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης υπερισχύει η έκδοση όσον αφορά το Ελληνικό Κείμενο
Η επισκόπηση δεν αποσκοπεί στην επαλήθευση της επάρκειας των περιγεγραμμένων πολιτικών ούτε της
αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των περιγεγραμμένων μέτρων, αλλά περιορίζεται στις πληροφορίες
που παρέχονται στα Κεφάλαια «Υγεία και Ασφάλεια» και «Περιβάλλον» (κεφάλαια απολογισμού 7 & 8 αντιστοίχως).

6. Πρότυπο εξωτερικής επαλήθευσης και Κριτήρια Αξιολόγησης
Η επισκόπηση πραγματοποιήθηκε για τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2013
για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 από επαληθευτές της TÜV HELLAS, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο
Επαλήθευσης Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της TÜV HELLAS, που βασίζεται στις κατευθυντήριες
οδηγίες GRI G3.1.
Η αξιολόγηση των ισχυρισμών και των δεδομένων των κεφαλαίων «Υγεία και Ασφάλεια» και «Περιβάλλον» (κεφάλαια απολογισμού 7 & 8 αντιστοίχως), πραγματοποιήθηκε βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
• Πληρότητα : αναφορικά με τα δεδομένα των κεφαλαίων «Υγεία και Ασφάλεια» και «Περιβάλλον» (κεφάλαια
απολογισμού 7 & 8 αντιστοίχως), όπως ορίζονται στα όρια και τη χρονική περίοδο του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2013.
• Ακρίβεια: αναφορικά με τους ισχυρισμούς των κεφαλαίων «Υγεία και Ασφάλεια» και «Περιβάλλον», για τις
επιδόσεις βιωσιμότητας της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κατά το 2013 καθώς και τη συγκέντρωση και μεταφορά των δεδομένων στα αντίστοιχα κεφάλαια.
7. 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 της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ο οποίος απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της
εταιρείας.
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 τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εκείνα τα θέματα που
αναφέρονται στην παρούσα έκθεση και για κανένα άλλο σκοπό.
8. 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 Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. H TÜV HELLAS δεν είχε αναλάβει
έργο με την ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 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 Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Για την TÜV HELLAS
Ν. Παπαρούπας
Υπεύθυνος Τομέα ΕΚΕ

Σ.Πελτέκης
Γενικός Διευθυντής
Αθήνα 9/5/2014
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15. Πίνακες Κάλυψης Δεικτών
Διεθνών Προτύπων
Δήλωση για τον Έλεγχο Επιπέδου Εφαρμογής
Ο φορέας πιστοποίησης TÜV HELLAS, διορίστηκε από τη διοίκηση της εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ A.E., προκειμένου να διενεργήσει τον Έλεγχο Επιπέδου Εφαρμογής
σύμφωνα με τις Οδηγίες Απολογισμών Αειφορίας του GRI G3.1 αναφορικά με τον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ A.E. για το
έτος 2013.
Ο Έλεγχος του Επιπέδου Εφαρμογής πραγματοποιήθηκε βάσει του πίνακα
αντιστοίχισης Δεικτών GRI που κατάρτισε η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ A.E.
στον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με σκοπό την επιβεβαίωση
της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του επιπέδου εφαρμογής A (+)* του
GRI G3.1.
Ο Έλεγχος Επιπέδου Εφαρμογής δεν αντιπροσωπεύει την άποψη της TÜV
HELLAS αναφορικά με την ποιότητα του Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης και των περιεχομένων του.
Κατά τον Έλεγχο Επιπέδου Εφαρμογής
που διενεργήθηκε από την TÜV HELLAS σύμφωνα με τις Οδηγίες Απολογισμών Αειφορίας του GRI G3.1,
διαπιστώθηκε η συμμόρφωση του Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ A.E. για το έτος 2013 με τις απαιτήσεις του επιπέδου εφαρμογής A (+) του GRI G3.1.
*Το (+) στο επίπεδο εφαρμογής αναφέρεται στην εξωτερική διασφάλιση
των κεφαλαίων «Υγεία και Ασφάλεια» & «Περιβάλλον» που πραγματοποιήθηκε από την TÜV HELLAS

Για την TÜV HELLAS
Ν. Παπαρούπας
Υπεύθυνος Τομέα ΕΚΕ

Σ. Πελτέκης
Γενικός Διευθυντής
Αθήνα, 9/5/2014
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16. Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων»
Αρ. Μ.Α.Ε. 1343/06/Β/86/35
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 27η Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.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 2013 με τις σχετικές εκθέσεις του
Διοικητικού 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 2013.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2014 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. 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, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία αυτού
Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 22/5/2014 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη
της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη
βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 24/5/2014, ήτοι την
τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει
την ιδιότητα 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.
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16. Ετήσια Οικονομική Έκθεση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε
μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους 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 αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε
σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος 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 συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους
μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος 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 Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο
της Εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου
νομικού προσώπου 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 Εταιρεία 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 Εξυπηρέτησης 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 Εταιρεία, 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 ακόλουθα:
(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το
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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 12/5/2014,δηλ. δεκαπέντε
(15) τουλάχιστον ημέρες 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 14/5/2014, 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 προβλεπόμενα 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 21/5/2014, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια
διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 20/5/2014, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 21/5/2014, δηλ. πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει
στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, 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 Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
Eπίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν 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 αποχρώντα 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 21/5/2014, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη
Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για
την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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
Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους
ιδιότητα 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 Εταιρίας.
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16. Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (κείμενο πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έντυπο διορισμού αντιπροσώπου)
θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.cpw.gr. Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων θα διατίθενται στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Χειμάρας
16, Μαρούσι Τ.Κ. 151 25.
Αθήνα 6 Μαΐου 2014.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013
(1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2013)
(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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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 χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (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: 26 Μαρτίου 2014, 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: ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία, Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με καθαρή θέση
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα)
Αναμορφώσεις λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (1/1/2012)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων παγίων στοιχείων
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Συμπληρωματικός Φόρος Ακινήτων
(Κέρδη) / ζημιές εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Αποσβέσεις Ενοικίου
Έσοδα τόκων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Προβλέψεις
Παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης
Έσοδα από μερίσματα
Μη αποτελεσματικό μέρος παραγώγων
Απομείωση αποθεμάτων
Μερίδιο κερδών από συγγενείς εταιρείες
Συναλλαγματικές διαφορές
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Αύξηση / (μείωση) προβλέψεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθής φόρος εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31 Δεκ 13

31 Δεκ 12

MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31 Δεκ 13

31 Δεκ 12

116.142.694
19.058.542
185.782
13.531
50.401.905
37.278.187
41.069.951
27.048.592
________________
291.199.184
________________

103.774.215
18.779.478
73.388
141.934
47.442.623
44.746.200
27.505.880
14.804.936
________________
257.268.654
________________

116.081.203
1.073.950
11.345.179
13.531
48.736.975
36.887.310
39.182.199
28.933.061
________________
282.253.408
________________

103.735.194
1.073.950
11.345.179
141.934
47.258.124
43.134.408
22.871.079
14.573.804
________________
244.133.672
________________

96.852.757
59.447.874
________________
156.300.631
________________156.300.631
________________
52.548.959
16.141.703
50.431
1.450.000
143.622
64.563.838
________________
134.898.553
________________
291.199.184
________________

96.852.757
68.018.547
________________
164.871.304
________________164.871.304
________________
12.000.000
13.612.749
109.343
26.250.000
143.622
40.281.636
________________
92.397.350
________________
257.268.654
________________

96.852.757
51.298.374
________________
148.151.131
________________148.151.131
________________
52.548.959
16.358.016
50.431
1.450.000
143.622
63.551.249
________________
134.102.277
________________
282.253.408
________________

96.852.757
56.969.334
________________
153.822.091
________________153.822.091
________________
12.000.000
13.891.974
109.343
26.250.000
143.622
37.916.642
________________
90.311.581
________________
244.133.672
________________

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31 Δεκ 13
164.871.304
(8.570.673)
________________
156.300.631
________________

31 Δεκ 12
151.382.235
396.343
13.092.726
________________
164.871.304
________________

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1.01 - 31.12.2013

1.01 - 31.12.2012

MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31 Δεκ 13

31 Δεκ 12

153.822.091
(5.670.960)
________________
148.151.131
________________

146.893.232
396.343
6.532.516
________________
153.822.091
________________

MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1.01 - 31.12.2013 1.01 - 31.12.2012

(3.420.032)

11.779.537

(3.079.418)

4.233.373

8.224.211
(104.074)
(349)
949.808
89.803
(343.417)
3.423.475
44.174
339.438
(56.209)
303.123
(4.767.494)
(93.584)

11.640.345
800
4.000
183
82.719
(311.279)
3.450.253
175.805
(71.611)
2.373.776
(5.309.816)
(9.975)

8.207.239
(104.074)
(349)
949.808
89.803
(259.225)
3.397.000
44.174
339.438
(4.844.155)
(56.209)
198.646
-

11.626.554
800
1.848
183
82.719
(295.023)
3.447.721
175.805
(1.346.998)
(71.611)
2.373.776
-

(3.262.405)
(3.934.298)
17.841.558
(337.013)
(3.686.653)
(2.432.429)
________________
8.777.633
________________

13.856.488
24.999.553
(36.818.793)
(541.000)
(262.109)
(3.927.268)
(2.415.678)
________________
18.695.930
________________

(1.677.495)
(7.274.752)
19.018.279
(337.013)
(3.660.178)
(2.028.142)
________________
8.923.377
________________

13.526.057
18.967.050
(26.133.413)
(541.000)
(262.109)
(3.924.736)
(1.418.227)
________________
20.442.769
________________

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(20.593.834)
104.134
6.550.180
(7.501.788)
343.417
2.400.537
________________
(18.697.354)
________________

(1.716.179)
20.872
274.490
1.346.998
________________
(73.819)
________________

(20.553.311)
104.134
6.550.180
(7.501.788)
259.225
4.844.155
________________
(16.297.405)
________________

(1.669.674)
782
258.233
1.346.998
________________
(63.661)
________________

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

115.658.384
(99.909.425)
7.936.189
________________
23.685.148
________________

32.699.998
(58.694.789)
11.660.906
________________
(14.333.885)
________________

115.658.384
(99.909.425)
7.936.189
________________
23.685.148
________________

32.699.998
(58.694.789)
11.660.906
________________
(14.333.885)
________________

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)

13.765.427
________________

4.288.226
________________

16.311.120
________________

6.045.223
________________

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

27.505.880
(201.356)
________________
41.069.951
________________

23.334.335
(116.681)
________________
27.505.880
________________

22.871.079
________________39.182.199
________________

16.825.856
________________22.871.079
________________
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ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων)
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Κύκλος εργασιών
Μεικτά Κέρδη
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (A)
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά και μειωμένα (σε ευρώ)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

MH ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

1.01 - 31.12.2013

1.01 - 31.12.2012

1.01 - 31.12.2013 1.01 - 31.12.2012

165.364.869
22.386.444
(5.107.468)
1.687.436
________________
(3.420.032)
(2.717.573)
________________
(6.137.605)
________________

234.666.474
44.136.446
9.608.697
2.170.840
________________
11.779.537
(2.123.059)
________________
9.656.478
________________

157.308.652
21.257.045
(4.785.798)
1.706.380
________________
(3.079.418)
(2.531.453)
________________
(5.610.871)
________________

211.991.727
39.105.178
6.039.070
(1.805.697)
________________
4.233.373
(785.967)
________________
3.447.406
________________

(6.137.605)
(2.433.068)
________________
(8.570.673)
________________

9.656.478
3.436.248
________________
13.092.726
________________

(5.610.871)
(60.089)
________________
(5.670.960)
________________

3.447.406
3.085.110
________________
6.532.516
________________

(8.570.673)

13.092.726

(5.670.960)

6.532.516

________________(8.570.673)
________________
-0,0494
________________
4.636.558
________________

________________13.092.726
________________
0,0778
________________
21.249.842
________________

________________(5.670.960)
________________
-0,0452
________________
4.941.257
________________

________________6.532.516
________________
0,0278
________________
17.666.424
________________

Ποσοστό

Χώρα
εγκατάστασης

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
HUMBEL Ltd
WARSAW TUBULAR TRADING SP. ZO.O.
Με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης:
ZAO TMK-CPW
ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε.

Συμμετοχή

Έμμεση
Άμεση
Άμεση

100%
100%
100%

ΗΠΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΟΛΩΝΙΑ

Έμμεση
Άμεση

49.00%
21.75%

ΡΩΣΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

2. Οι οικονομικές πληροφορίες της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες της Σιδενόρ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε. με έδρα την Ελλάδα, με τη μέθοδο της ολικής
ενοποίησης, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 78,55%. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Σιδενόρ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε. περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της VIOHALCO S.A. με έδρα το Βέλγιο.
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 526.088, για τις οποίες
έχουν σχηματισθεί προβλέψεις όπου κρίθηκε απαραίτητο. Η Εταιρία έχει σχηματίσει προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού ευρώ 50.000. Επίσης έχουν σχηματισθεί λοιπές προβλέψεις ύψους
ευρώ 986.555 για την Εταιρία και τον Όμιλο, σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις προς πελάτες.
4. Επί της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου και της Εταιρίας υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις υπέρ τραπεζών συνολικού ύψους ευρώ 0 (2012: ευρώ 73.200.000). Αναμένονται εντός του 2014 υποθήκες
και προσημειώσεις ύψους ευρώ 56.760.000. Ανάλυση γίνεται στη σημ. 6 των οικονομικών καταστάσεων.
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 31/12/2013
ανήλθε σε ευρώ 18.039.688. 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 9.050.909 (2012: ευρώ 9.462.843) και
εκτιμά ότι η ενδεχόμενη απώλεια δεν θα υπερβεί το ποσό της απομείωσης, που έχει σχηματισθεί για την εν λόγω απαίτηση το 2010.
Η αίτηση αναίρεσης που άσκησε η Εταιρία την 26η Σεπτεμβρίου 2013 κατά της δικαστικής απόφασης που συμψήφιζε την τελεσιδίκως αναγνωρισθείσα απαίτηση της Εταιρίας με ανταπαίτηση του πελάτη που
είχε προβάλει ο τελευταίος στο πλαίσιο της ασκηθείσας αγωγής και την οποία η Εταιρία αρνείται ως πλασματική, έγινε δεκτή από το αρμόδιο αναιρετικό δικαστήριο του Ντουμπάι το οποίο διέταξε την εξαφάνιση
της προσβαλλόμενης απόφασης κατά το κεφάλαιο που της αναγνώριζε την ανταπαίτηση του πελάτη και ανέπεμψε την υπόθεση προς εκδίκαση από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο με διαφορετική σύνθεση. Ως
εκ τούτου, η Εταιρία εκτιμά, ότι η πιθανότητα 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.
Για τη χρήση 2013 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 38 των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιριών που απαρτίζουν τον Όμιλο.
7. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Όμιλος 401, Εταιρία 394 (31/12/2012: Όμιλος 409 Εταιρία 401).
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
11.084.404
55.980.335
ii) Αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων
23.083.007
21.770.438
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
15.062.207
16.950.013
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
3.758.481
3.589.521
v) Αμοιβές Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών
801.590
801.590
vi) Έσοδα από μερίσματα
2.400.537
4.844.155
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
31/12/11
31/12/12
31/12/13
31/12/12
Φόρος εισοδήματος
-238.161
-2.954.474
-424
-1.635.346
Αναβαλλόμενος φόρος
-2.479.412
831.415
-2.531.029
849.379
10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31/12/11
31/12/12
31/12/13
31/12/12
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης
(2.372.979)
351.137
Κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά από φόρους από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμιακών ροών
(95.866)
3.319.485
(95.866)
3.319.484
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)
35.777
(234.374)
35.777
(234.374)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(2.433.068)
3.436.248
(60.089)
3.085.110
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 31/12/2013 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. Οι αλλαγές της λογιστικής πολιτικής, λόγω της εφαρμογής της τροποποίησης του ΔΛΠ19, έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του το ΔΛΠ 8 "Λογιστικές Πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη".
Οι αναμορφώσεις των συγκριτικών στοιχείων παρουσιάζονται στη σημ. 41 των οικονομικών καταστάσεων.
14. Η Διοίκηση του Ομίλου στα πλαίσια της επανεξέτασης της ωφέλιμης ζωής των παγίων επαναπροσδιόρισε την ωφέλιμη ζωή των κτιρίων και των μηχανημάτων από 01/01/2013. Ανάλυση γίνεται στη σημ.
6 των οικονομικών καταστάσεων.
15. Από 1/1/2013, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 4110/2013 μεταβλήθηκε ο φορολογικός συντελεστής από 20% σε 26%. Λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή έγινε επαναϋπολογισμός της
αναβαλλόμενης φορολογίας των προηγούμενων χρήσεων από την οποία προέκυψε πρόσθετη αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ύψους ευρώ 3.592.657 για τον Όμιλο και την Εταιρία η οποία επηρέασε
τα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου.
16. Τον Δεκέμβριο του 2013 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με την υπογραφή
κοινοπρακτικών εμπραγμάτως εξασφαλισμένων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους ευρώ 47.300 χιλ. (βλ. σημ. 18 των οικονομικών καταστάσεων).

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 649471

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: Κ 221209

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: AI 666035

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΑ 035130

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 589945
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0018936 Α’ Τάξης

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

Με την παρούσα δηλώνεται ότι εξ’ όσων
γνωρίζουμε, οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
“ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.” για την
περίοδο 1/1/2013-31/12/2013, οι οποίες
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των
στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού, της Καθαρής Θέσης και των Συνολικών Εισοδημάτων, της εταιρίας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως
σύνολο.
Επίσης, δηλώνεται ότι εξ’ όσων γνωρί-

ζουμε η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά
τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και
τη θέση του εκδότη, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
που αντιμετωπίζουν.
Επιπλέον στην ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά
στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο
3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
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Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Μπακούρης
ΑΔΤ: ΑΒ 649471

Μελέτιος Φικιώρης
ΑΔΤ: Μ 326615

Ιωάννης Σταυρόπουλος
ΑΔΤ: Κ 221209
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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» επί των ενοποιημένων και εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1/2013-31/12/2013
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 Καταστάσεις
της χρήσης 2013.
1. Οικονομική κατάσταση Ομίλου
A. Σημαντικά γεγονότα 2013
α. Νέα παραγωγική μονάδα σωλήνων
μεγάλης διαμέτρου
Εντός του α’ τριμήνου του 2013 η εταιρία
σύναψε συμφωνία με τη Γερμανική
εταιρία κατασκευής εξοπλισμού SMS
Meer για την προμήθεια μονάδας
παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής
μεγάλης διαμέτρου τύπου LSAW-JCOE.
Η νέα μονάδα θα είναι σε θέση να
παράγει σωλήνες με εξωτερική διάμετρο
από 18’’ έως 56’’, πάχος τοιχώματος έως
40mm και μήκος σωλήνα έως 18,3 μέτρα
και ποιότητα χάλυβα υψηλής αντοχής έως
Χ100. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα θα είναι 400.000 τόνοι σωλήνων. Τα
νέα αυτά προϊόντα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σε έργα ενεργειακού εφοδιασμού στην περιοχή της Μεσογείου, στον
Κόλπο του Μεξικού, στη Λατινική
Αμερική, στη Δυτική / Ανατολική Αφρική
στη Βόρεια Θάλασσα και αλλού. Με τη
νέα αυτή επένδυση, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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. Η έναρξη λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας αναμένεται στις αρχές
του 2015.
Για το σκοπό χρηματοδότησης του
ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου, η
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ σύναψε
σύμβαση δανείου ύψους 47,7 εκ. ευρώ με
τη Γερμανική τράπεζα Commerzbank. Το
δάνειο τελεί υπό την εγγύηση του φορέα
ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων του
Γερμανικού κράτους, Euler Hermes
Deutschland AG κα έχει διάρκεια 8,5 έτη
που αρχίζουν από την ολοκλήρωση της
ως άνω επένδυσης.
β. Αναχρηματοδότηση δανεισμού
εταιρίας
Κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου του
2013, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
σύναψε κοινοπρακτικά κοινά ομολογιακά
δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις
συνολικού ύψους 47,3 εκ. ευρώ με
συνδιοργανωτές την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και την ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK ERGASIAS A.E. Τα δάνεια, που
αντιπροσωπεύουν περίπου το 99,9% των
τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων της
Εταιρίας, είναι διάρκειας 5 ετών, με
δυνατότητα διετούς παράτασης.
Β. Πορεία εργασιών – οικονομικά
στοιχεία
Η έντονη αβεβαιότητα και η αστάθεια
στις διεθνείς αγορές συνεχίστηκαν και
κατά τη χρήση του 2013. Η μείωση των
κεφαλαιουχικών δαπανών για υποδομές
εξόρυξης και μεταφοράς φυσικού αερίου
και πετρελαίου τόσο στην Ευρώπη, όσο
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Πίνακας 1.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ

Γενική ρευστότητα
Κυκλοφ. Ενεργητικό / Βραχυπρ. Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια/Ενεργητικό
EBITDA/Πωλήσεις
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών α αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη ανά μετοχή
Καθαρά κέρδη / Σύνολο μετοχών

31/12/2013

31/12/2012

2,28
54%

1,94
64%

2,8%

9,1%

-0,0494

0,0779

* (EBITDA=Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων)

και στις υπόλοιπες αγορές του εξωτερικού, καθώς και η πτώση της τιμής των
πρώτων υλών επηρέασε αρνητικά τα
αποτελέσματα της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ και οδήγησε στη μείωση των
πωλήσεων, τόσο σε επίπεδο όγκου, όσο
και αξίας αλλά και στη συμπίεση των
περιθωρίων κέρδους.
Πωλήσεις: Ο ενοποιημένος κύκλος
εργασιών διαμορφώθηκε στα 165,4 εκ.
ευρώ, έναντι 234,7 εκ. ευρώ το 2012,
σημειώνοντας κάμψη 29,5%. Οι πωλήσεις
στον ενεργειακό κλάδο διαμορφώθηκαν
στα 135,4 εκ. ευρώ, έναντι 210,6 εκ. ευρώ
το 2012, σημειώνοντας μείωση κατά
35,7%. Από το άλλο μέρος, παρά την
υποτονική κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ευρώπη, οι πωλήσεις κοίλων
δοκών τελικά διαμορφώθηκαν στα 30 εκ.
ευρώ, αυξημένες (24,6%) έναντι του 2012
(24,1 εκ. ευρώ).
Μικτό Κέρδος: Το ενοποιημένο μικτό
κέρδος παρουσίασε μείωση 49,3%
περίπου έναντι της περυσινής χρονιάς και
διαμορφώθηκε στα 22,4 εκ. ευρώ (2012:
44,1 εκ. ευρώ). Παράλληλα το μικτό
περιθώριο διαμορφώθηκε στο 13,5%
έναντι 18,8% την προηγούμενη χρήση.
Έξοδα Διοίκησης: Παρουσιάζουν
μικρή αύξηση της τάξης του 5,9%, (7,7 εκ.
ευρώ έναντι 7,3 εκ. ευρώ, το 2012).
Έξοδα Διάθεσης: Διαμορφώθηκαν στα
16,9 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 32,6%
περίπου, σε σχέση με το 2012, γεγονός
που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη
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μείωση των άμεσων εξόδων πώλησης
(μεταφορές, αμοιβές τρίτων κ.τ.λ.), λόγω
της αντίστοιχης περίπου μείωσης του
όγκου των πωλήσεων.
Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά):
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 3,1 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά
1,9% σε σχέση με τη χρήση του 2012.
Σε ότι αφορά τη Ρωσική αγορά
ενέργειας, σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκε η κερδοφορία που παρουσίασε η
εταιρία ZAO TMK-CPW, 49% της οποίας
κατέχει η θυγατρική HUMBEL Ltd. Η εν
λόγω εταιρία, εκμεταλλευόμενη την
τεράστια Ρωσική αγορά ενέργειας,
επέτυχε τελικά κέρδη μετά φόρων 9,2
εκ. ευρώ, σημειώνοντας μία κάμψη της
τάξεως του 9,6% σε σχέση με το 2012,
η οποία όμως οφείλεται κατά κύριο
λόγο στη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας.
Τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε
ζημιές 3,4 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 11,8
εκ. ευρώ που παρουσίασε το 2012. Τα
ενοποιημένα μετά φόρων αποτελέσματα
διαμορφώθηκαν σε ζημιές 6,1 εκ. ευρώ
έναντι κερδών 9,7 εκ. ευρώ το 2012. Η
μείωση των αποτελεσμάτων μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας
αποδίδεται εν μέρει και στην αύξηση του
συντελεστή φορολόγησης των εταιρικών
κερδών (από 20% σε 26%) και τον
επαναϋπολογισμό του υπολοίπου του
αναβαλλόμενου φόρου, από τον οποίο
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προέκυψε εφάπαξ αναβαλλομένη ζημία
ύψους 3,6 εκ. ευρώ, που αναγνωρίστηκε
το 1ο τρίμηνο και επιβαρύνει φυσικά και
τα αποτελέσματα του συνόλου του 2013.
Η διαρκής προσπάθεια του Ομίλου για
την όσο το δυνατόν αποτελεσματική
διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης,
συνέβαλε στη διατήρηση του καθαρού
δανεισμού σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Συγκεκριμένα, ο καθαρός δανεισμός το
2013 διαμορφώθηκε στα 32,5 εκ. ευρώ σε
σχέση με τα 22,4 εκ. ευρώ στα οποία είχε
διαμορφωθεί το 2012. Επιπρόσθετα, με τη
σύναψη των νέων κοινών ομολογιακών
δανείων, τα μακροπρόθεσμα δάνεια το
2013 διαμορφώθηκαν σε 52,5 εκ. ευρώ σε
σχέση με τα 12,0 εκ. ευρώ το 2012.
Αντίστοιχα ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός
το 2013 διαμορφώθηκε σε 1,4 εκ. ευρώ σε
σχέση με τα 26,3 εκ. ευρώ το 2012. Τα δε
Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 156,3
εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε
σύγκριση με τα 164,9 εκ. ευρώ του 2012).
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 31/12/2013 ανήλθε σε ευρώ
18.039.688. 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
9.050.909 (2012: ευρώ 9.462.843) και
εκτιμά ότι η ενδεχόμενη απώλεια δεν θα
υπερβεί το ποσό της απομείωσης, που
έχει σχηματισθεί για την εν λόγω
απαίτηση το 2010.
Πρόσφατη δικαστική απόφαση που
συμψηφίζει την τελεσιδίκως αναγνωρισθείσα απαίτηση της Εταιρίας με ανταπαί-
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τηση του πελάτη που πρόβαλε ο τελευταίος στο πλαίσιο της εις βάρος του
ασκηθείσας αγωγής και την οποία η
Εταιρία αρνείται ως πλασματική, θεωρείται βάσει εκτιμήσεων των δικηγόρων που
χειρίζονται την ένδικη υπόθεση στα
αστικά δικαστήρια του Ντουμπάι ότι είναι
εξαιρετικά πιθανό να ανατραπεί, μετά την
εξέταση από το αρμόδιο δικαστήριο της
αίτησης αναίρεσης που άσκησε η Εταιρία
κατά της απόφασης αυτής, την
26/09/2013. Ως εκ τούτου, η Εταιρία
εκτιμά, ότι η πιθανότητα μίας εκροής
πόρων από την έκβασης 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.
Για τη χρήση 2013 δεν υπάρχει καμία
μεταβολή στο προσδοκώμενο ποσό
είσπραξης της εν λόγω απαίτησης.
Στον Πίνακα 1.1 (σελ. 8) εμφανίζεται
η εξέλιξη των σημαντικότερων αριθμοδεικτών.
2. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων
του, ο Όμιλος εκτίθεται σε μία σειρά από
κινδύνους οι οποίοι διακρίνονται σε
χρηματοοικονομικούς και επιχειρηματικούς. Αναφορικά με τους πρώτους
(εκτενής αναφορά υπάρχει στις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων), οι κυριότεροι των οποίων είναι ο
συναλλαγματικός κίνδυνος, ο επιτοκιακός και ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κεφαλαιουχικός
κίνδυνος, έχουν εκδοθεί οδηγίες στα
πλαίσια των οποίων η Οικονομική
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Διεύθυνση εφαρμόζει την πολιτική
διαχείρισής τους. Ειδικότερα:
i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς
(92,4% 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 full hedging, 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.
ii) Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Ο κίνδυνος του Ομίλου σε διακυμάνσεις
των επιτοκίων σχετίζεται με το δανεισμό.
Δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο εκθέτουν
τον Όμιλο σε κίνδυνο στις ταμιακές ροές
από διακυμάνσεις των επιτοκίων. Δάνεια
με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο
σε κίνδυνο στις εύλογες αξίες από διακυμάνσεις των επιτοκίων. Κατά τη διάρκεια
των χρήσεων 2013 και 2012 τα δάνεια του
ομίλου με κυμαινόμενο επιτόκιο (euribor
+ spread) ήταν σε ευρώ.
iii) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο εν λόγω κίνδυνος προκύπτει από τις
καταθέσεις, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (πιστωτικός κίνδυνος
τραπεζών) και την πιστωτική διευκόλυνση
στους πελάτες (πιστωτικός κίνδυνος
πελατών). Ο Όμιλος λαμβάνοντας μέτρα
για την αντιμετώπιση 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 Β- για τα εγχώρια
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τραπεζικά ιδρύματα και Α για τα υποκαταστήματα των μεγάλων διεθνών τραπεζικών ομίλων (Fitch).
Ο Όμιλος επίσης, εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης πιστωτικού
και πολιτικού κινδύνου των πελατών
του, εξετάζοντας 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 πιστώσεων, factoring και όπου αυτό απαιτείται ασφάλεια πολιτικού κινδύνου.
iv) Κίνδυνος ρευστότητας
Η 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
χρηματοροών της κάθε παραγγελίας, η
Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων αναλύει
τα εκάστοτε δεδομένα και χρησιμοποιεί
όποτε και αν καθίσταται απαραίτητο τις
πιστωτικές γραμμές που έχει εξασφαλίσει από τις τράπεζες και τους λοιπούς
χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Σημειώνεται ότι την 31/12/2013, ο Όμιλος
κατείχε ταμιακά διαθέσιμα ύψους 41,1
εκ. ευρώ.
v) 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.
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Πίνακας 1.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πωλήσεις αγαθών προς
ANAMET A.E.
METAL AGENCIES LTD
GENECOS S.A.
PROSAL TUBES S.A.
ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε.
SΙDΜΑ ΒULGΑRΙΑ S.Α.
SΙDΜΑ RΟΜΑΝΙΑ SRL
SIGMA IS S.A.
S.C. SIDEROM STEEL SRL
TEPROMETAL AG
ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.
ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ
ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΕΤΗΛ Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε.
ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
ΣΟΒΕΛ Α.Ε.
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

31/12/2013

31/12/2012

2.385.465,90
241.325,41
63.597,84
722.868,55
254,52
167.737,04
21.631,63
7.723,50
15.410,75
5.489.935,11
532,40
37.660,91
0,00
213,65
306.339,53
50.361,43
174.064,90
214.135,36
712,36

2.958.354,36
668.396,40
0,00
68.203,65
0,00
90.387,64
0,00
0,00
0,00
1.833.049,21
0,00
0,00
12.262,64
0,00
0,00
1.455.054,89
0,00
528,44
1.893,85

Πωλήσεις υπηρεσιών προς

31/12/2013

31/12/2012

METAL AGENCIES LTD
ΣΟΒΕΛ Α.Ε.
BOZETTI LTD
FITCO S.A.
STEELMET (CY) LTD
TEPROMETAL AG
ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε.
SIGMA IS S.A.
ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΠΡΑΚΣΥΣ Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε.
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
BET A.E.

0,00
403.671,17
135.214,47
1.079,05
7.500,00
50.904,14
289.888,60
37,64
10.835,92
51.716,32
9.072,12
4.797,44
4.363,30
122.825,53
4.643,96
0,00

1.152,50
90,10
139.420,09
0,00
8.000,00
49.263,15
359.125,02
0,00
98.448,85
50.913,88
0,00
5.310,18
159.893,83
0,00
31.228,41
13.813,33

Πωλήσεις παγίων προς

31/12/2013

31/12/2012

67.883,49
19.999,98
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
157,40
469,87
9,90

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.
FULGOR
BET A.E.
ΣΙΔΕΝΟΡ Β.Κ.Σ. Α.Ε.
ΣΟΒΕΛ Α.Ε.
Αγορές αγαθών από
FITCO S.A.
LESCO LTD
PROSAL TUBES S.A.
SOFIA MED S.A.
ΣΟΒΕΛ Α.Ε.
ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΕΡΛΙΚΟΝ
ΕΤΗΛ Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε.
ΣΙΔΜΑ Α.Ε.

31/12/2013

31/12/2012

328.866,54
295.319,68
9.886,41
863.206,84
1.163.913,83
189.897,08
5.132,03
3.699,88
4.168,00
6.579.706,51
792,00
0,00

166.138,89
295.086,47
0,00
695.310,42
0,00
236.518,71
4.878,76
5.020,24
3.618,00
2.197.475,38
0,00
29.900,26
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Πίνακας 1.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (συνέχεια)
Αγορές υπηρεσιών από
GENECOS S.A.
METAL AGENCIES LTD
TEKA SYSTEMS
FULGOR
S.C. SIDEROM STEEL S.R.L.
NOVAL Α.Ε.
SΑΝΙΤΑS Α.Ε.
TEPROMETAL AG
ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΜΕΤ Α.Ε.
BET Α.Ε.
ΒΙΕΞΑΛ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε.
ΕΛΚΕΜΕ A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε.
ETEM A.E.
ΠΑΝΕΛΚΟ A.E.
ΠΡΑΚΣΥΣ
ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε.
ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
ΣΟΒΕΛ Α.Ε.
ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε.
Αγορές παγίων από
TEKA SYSTEMS
ΒΙΕΞΑΛ Ε.Π.Ε.
BET Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε.
ΕΤΗΛ Α.Ε.
ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ
ΠΑΝΕΛΚΟ A.E.
ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε.
ΣΟΒΕΛ Α.Ε.
ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
ANAMET A.E.
ANTIMET Α.Ε.
PROSAL TUBES S.A.
SΙDΜΑ ΒULGΑRΙΑ S.Α.
BOZETTI LTD
BET Α.Ε.
METAL AGENCIES LTD
NOVAL Α.Ε.
FITCO S.A.
FULGOR Α.Ε.
STEELMET (CY) LTD
TEPROMETAL AG
ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε.
ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΠΡΑΚΣΥΣ Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανίας Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε.
ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
ΣΟΒΕΛ Α.Ε.
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
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31/12/2013

31/12/2012

3.155,75
71.736,01
32,00
11.758,84
2.783,10
201.728,40
513,43
179.340,59
3.181,82
11.167,56
113,00
439.729,30
905.355,30
50.000,00
9.160,70
600,00
0,00
0,00
141.703,69
62.392,64
475.039,32
344.577,34
1.296.164,50
481.702,59

19.558,65
45.497,14
114.100,00
0,00
0,00
201.728,40
0,00
172.573,07
3.356,07
0,00
84.355,97
432.220,66
710.486,96
50.000,00
7.944,97
0,00
9.431,34
484,70
34.821,23
323.505,90
0,00
51.797,95
0,00
412.174,40

31/12/2013

31/12/2012

2.135,40
12.123,14
749.170,57
16.731,59
115.750,00
4.694,00
240,00
24.271,19
5.300.000,00
2.703.068,19
18.298,38

193.646,58
0,00
36.440,00
20.144,53
0,00
0,00
0,00
4.493,10
1.100,00
0,00
20.406,95

31/12/2013

31/12/2012

4.264.888,76
141.151,48
433.839,42
11.187,40
135.214,47
0,00
126.033,17
288.882,64
1.079,05
24.600,00
13.181,71
3.162.517,20
3.616.173,67
0,00
26.990,72
198.264,27
2.261,56
10.442,52
2.605.499,40
0,00
0,00

2.964.262,70
58.155,76
34.339,22
18.989,37
139.420,09
16.990,39
477.749,19
494.242,16
0,00
0,00
12.831,71
683.561,86
3.616.173,67
2.944,96
28.319,50
107.105,56
3.675,95
3.586.964,84
203.813,53
772,98
5.602,97

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
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Πίνακας 1.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (συνέχεια)
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη

31/12/2013

31/12/2012

ANTIMET Α.Ε.
FITCO S.A.
FULGOR Α.Ε.
GENECOS S.A.
LESCO LTD
METAL AGENCIES LTD
ΠΑΝΕΛΚΟ A.E.
PROSAL TUBES S.A.
SOFIA MED S.A.
TEKA SYSTEMS
TEPROMETAL AG
ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.
BET Α.Ε.
ΒΙΕΞΑΛ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε.
ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
ΕΛΚΕΜΕ A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε.
ΕΡΛΙΚΟΝ
ΕΤΗΛ Α.Ε.
ΠΡΑΚΣΥΣ Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε.
ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε.
ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
ΣΟΒΕΛ Α.Ε.
S.C. SIDEROM STEEL SRL
ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε.

11.818,97
0,00
14.463,37
1.346,17
22.285,21
114.777,62
29.853,58
9.886,41
186.234,76
0,00
130.804,07
1.982,33
721.003,79
15.780,04
827.441,37
0,00
5.535,00
32.415,78
64.206,00
840,40
5.126,64
22.716,68
659.184,85
361.850,58
152.329,83
246.019,83
2.783,10
117.794,36

0,00
166.138,89
0,00
2.175,54
58.958,58
44.066,34
5.526,51
0,00
306.309,89
39.888,90
49.415,11
1.072,15
148.579,05
21.840,89
610.345,07
89.503,14
5.535,00
16.551,77
0,00
2.118,83
0,00
3.234,26
273.651,23
0,00
35.649,73
0,00
0,00
98.943,14

vi) Επιχειρηματικοί κίνδυνοι
Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς
κινδύνους, ο Όμιλος δραστηριοποιείται
στις διεθνείς αγορές ενέργειας, γεγονός
που τον κάνει περισσότερο ευάλωτο στον
αυξανόμενο ανταγωνισμό που επικρατεί,
τα τελευταία έτη. Ενδεχόμενη συρρίκνωση
στις κεφαλαιουχικές δαπάνες των
μεγάλων ενεργειακών εταιριών και η τάση
προστατευτισμού 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 διεκδίκησης 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 εκτέλεσης του έργου.
Ωστόσο, η αγορά των κοίλων δοκών,
υπόκεινται σε μεταβολές, 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 πλεονεκτημάτων, συνεπάγεται ταυτόχρονα και έκθεση στις
εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές
συνθήκες της εν λόγω περιοχής.
Δεδομένης της εξάρτησης της Ρωσίας
από τις διεθνείς τιμές των commodities

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ
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Πίνακας 1.3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Αμοιβές - Ωφελήματα για μέλη Δ.Σ. και Στελέχη Διοίκησης

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
ευμετάβλητη (volatile), τα τελευταία
έτη. Αν και ο Όμιλος, για ένα σημαντικό
τμήμα του μεταφορικού του έργου,
συνάπτει συμφωνίες, on a project basis,
σε αρκετές περιπτώσεις, αυτό δεν είναι
εφικτό, με αποτέλεσμα η ναύλωση
πλοίων στην spot αγορά, να επηρεάζει
την κερδοφορία των εν λόγω έργων.
3. Προοπτικές - Εκτιμήσεις
Η διοίκηση του Ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ συνεχίζει σταθερά προσηλωμένη την υλοποίηση του στρατηγικού της
σχεδιασμού, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της στις αγορές εξωτερικού στις
οποίες δραστηριοποιείται, αλλά και σε
νέες αναπτυσσόμενες αγορές. Ο Όμιλος
στην παρούσα φάση επικεντρώνεται στις
αγορές της Μεσογείου, του Κόλπου του
Μεξικού, της Λατινικής Αμερικής, της
Δυτικής / Ανατολικής Αφρικής και της
Βόρειας Θάλασσας, περιοχές στις οποίες
αναμένεται στα επόμενα χρόνια να
υλοποιηθούν νέα ενεργειακά έργα και
έργα υποδομής. Παράλληλα προσανατολίζεται στη διεύρυνση της γκάμας των
προσφερόμενων προϊόντων, ενδυναμώνοντας με τον τρόπο αυτό περαιτέρω τη
θέση του Ομίλου στη διεθνή αγορά
καθιστώντας τον ως έναν από τους
σημαντικότερους και πιο αξιόπιστους
κατασκευαστές σωλήνων ενέργειας
παγκοσμίως. Με την ολοκλήρωση της
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31/12/2013
801.590,03

31/12/2012
753.296,00

νέα επένδυσης, που αφορά σε μονάδα
παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής
μεγάλης διαμέτρου τύπου LSAW-JCOE για
την κατασκευή υποθαλάσσιων και
χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού
αερίου και πετρελαίου, ο Όμιλος θα
διαθέτει ένα από τα πιο πλήρη χαρτοφυλάκια προϊόντων. Ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχει καταστεί ένας από
τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές
σωλήνων παγκοσμίως, γεγονός που
αποδεικνύεται από την ανάληψη νέων
πολύ απαιτητικών έργων. Διατηρώντας
ισχυρή
κεφαλαιακή
διάρθρωση
προσδοκά την περαιτέρω ενίσχυση των
δραστηριοτήτων του, αξιοποιώντας τις
θετικές προσδοκίες που υπάρχουν από
την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των
αγορών εξωτερικού και την υλοποίηση
επενδύσεων σε νέα ενεργειακά έργα και
έργα υποδομών.
4. Συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων (ΔΛΠ 24)
Ο Όμιλος ελέγχεται από την εταιρία
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., η οποία κατέχει το 78,55%
των μετοχών της μητρικής εταιρίας. Το
υπόλοιπο 21,45% είναι ευρέως διεσπαρμένο. Η τελική μητρική του Ομίλου είναι η
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.
Στον Πίνακα 1.2 (σελ. 11) παρουσιάζονται οι σημαντικότερες διεταιρικές
πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές
συναλλαγές, μεταξύ του Ομίλου και
συνδεδεμένων μερών (όπως ορίζονται
στο ΔΛΠ 24), το 2013 και το 2012. Οι
συνδεδεμένες εταιρίες αφορούν εταιρίες
του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ.
Τέλος, οι αμοιβές προς τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, όπως και οι

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
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απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και
προς αυτούς, παρουσιάζονται στον
Πίνακα 1.3 (σελ. 14).
5. Εγκαταστάσεις - Υποκαταστήματα
Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του εργοστασίου 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 υποκαταστήματα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στη Θίσβη Βοιωτίας
• Γραφεία Διοίκησης στην Αθήνα

GRI

index

Παράλληλα ο Όμιλος πέραν της
Ελλάδας δραστηριοποιείται στις Η.Π.Α.,
την Κύπρο και την Πολωνία, όπου διατηρεί θυγατρικές εταιρίες, ενώ συμμετέχει
με ποσοστό 49% στο μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρίας ΖΑΟ ΤΜΚ-CPW, με έδρα τη
Ρωσία.
6. Σημαντικά γεγονότα μετά την
31/12/2013
Δεν έχει σημειωθεί κάποιο σημαντικό
γεγονός, μεταγενέστερο της 31/12/2013,
που θα μπορούσε να επηρεάσει την
πορεία της εταιρίας και των αποτελεσμάτων της.
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Επεξηγηματική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007)

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 διαπραγμάτευση στην
αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, στην κατηγορία Μικρής και
Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης. Οι μετοχές
της Εταιρίας είναι άυλες, 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 εισπράτοντες 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
καταστατικού της Εταιρίας και των
αποφάσεων των οργάνων της, που
είναι σύμφωνες με αυτό και το Νόμο.
• Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρε-
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τες 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
περιορισμοί στη μεταβίβασή τους.
γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες
συμμετοχές κατά την έννοια του
Νόμου 3556/2007
Οι σημαντικές (άνω του 5%) συμμετοχές
την 31/12/2013 διαμορφώνονται ως εξής:
• ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ποσοστό 78,55% των
δικαιωμάτων ψήφου.
δ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα 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.
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στ) Συμφωνίες μεταξύ των Μετόχων
της Εταιρίας
Εξ' όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η Εταιρία
δεν υφίστανται συμφωνίες μετόχων.
ζ) Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπονται από το
καταστατικό της Εταιρίας τόσο για το
διορισμό 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 τουλάχιστον των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
• Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
προβαίνει στην αγορά ιδίων μετοχών
στο πλαίσιο απόφασης της Γενικής
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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
δικαιούχους,
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) Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή το προσωπικό της
Εταιρίας
Εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η
Εταιρία, δεν υπάρχουν συμφωνίες της
Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της οι οποίες
να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή
απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της αποσχόλησής τους
λόγω δημόσιας πρότασης.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κωνσταντίνος Μπακούρης

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Π17

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
(Η παρούσα δήλωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 3873/10)

Ειδικότερα, σχετικά με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 2 του Ν.3873/2010 σημειώνουμε 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 επισκόπηση 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. – Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 6 μέλη.
- Μέρος Α.ΙΙΙ. 3.3, – Ρόλος και απαιτούμενες
ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. Ο
Αντιπρόεδρος του ισχύοντος Διοικητικού
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 Συμβουλίου, πέραν της
ως άνω ιδιότητάς του ως μη εκτελεστικού,
θα παρείχε περισσότερα εχέγγυα αποδοτικότερης λειτουργίας της εταιρίας.
- Μέρος Α.V. 5.5. – Ανάδειξη υποψηφίων
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας
Δήλωσης δεν λειτουργεί επιτροπή
ανάδειξης υποψηφιοτήτων, διότι δεν
κρίθηκε, στην παρούσα συγκυρία ότι
τούτο θα βελτίωνε την αποδοτικότητα
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 συγκεκριμένης συλλογικής διαδικασίας για
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Επιτροπών του.
- Μέρος Γ. I. 1.6. – Επίπεδο και διάρθρωση
των αμοιβών. Μέχρι τη σύνταξη της
παρούσης δηλώσεως δεν λειτουργεί
Επιτροπή αμοιβών. Θα γίνει επανεξέταση του θέματος προσεχώς.
Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει προχωρήσει
στη σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη μελέτη και επισκόπηση των
απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου,
εντός ευλόγου χρόνου να συσταθούν οι
προβλεπόμενες από τον Κώδικα του ΕΣΕΔ
επιτροπές και εν γένει να προσαρμοσθεί η
εταιρική διακυβέρνηση στις πρακτικές του
ως άνω Κώδικα.
Η Εταιρία δεν εφαρμόζει πρακτικές
εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον των
ειδικών πρακτικών του Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ και των προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας.
2. Κύρια χαρακτηριστικά των Συστημάτων
Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης
Κινδύνων σε Σχέση με τη Διαδικασία
Σύνταξης των Οικονομικών καταστάσεων
και χρηματοοικονομικών αναφορών
i) Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστι-
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κών και στοιχείων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Συστήματος Διαχείρισης
Κινδύνων (σε σχέση με τη διαδικασία
σύνταξης των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων).
Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της
Εταιρίας καλύπτει τις διαδικασίες ελέγχου
για τη λειτουργία της Εταιρίας, τη συμμόρφωση της με τις απαιτήσεις των εποπτικών
αρχών, τη διαχείριση κινδύνων και τη
σύνταξη χρηματοοικονομικής αναφοράς.
Η Υπηρεσία Εσωτερικού ελέγχου ελέγχει
την ορθή εφαρμογή κάθε διαδικασίας και
συστήματος εσωτερικού ελέγχου ανεξαρτήτως του λογιστικού ή μη περιεχομένου τους
και αξιολογεί την επιχείρηση μέσω ανασκόπησης των δραστηριοτήτων της, λειτουργώντας ως μία υπηρεσία προς τη Διοίκηση.
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 Εταιρία σε σχέση με τη διαδικασία
σύνταξης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων αναφέρει ότι το σύστημα
οικονομικών αναφορών της “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Βιομηχανία Σωλήνων
και Εκμετάλλευσης Ακινήτων Α.Ε.”, χρησιμοποιεί 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 τη
διοίκηση σε τριμηνιαία βάση συντάσσονται σε απλή και ενοποιημένη βάση
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για
λόγους αναφοράς προς τη διοίκηση αλλά
και για λόγους δημοσιοποίησης, σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς και σε
τριμηνιαία βάση. Τόσο η διοικητική πληρο-
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φόρηση όσο και η προς δημοσιοποίηση
χρηματοοικονομική 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 τη 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 πληροφορίες και γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών 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 Διοικητικό Συμβούλιο.
Εφαρμόζονται δικλείδες ασφαλείας
αναφορικά με: α) την αναγνώριση και
αξιολόγηση κινδύνων ως προς την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, β) το διοικητικό σχεδιασμό και την
παρακολούθηση αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μεγέθη, γ) την πρόληψη και
αποκάλυψη απάτης, δ) τους ρόλους/
αρμοδιότητες των στελεχών, ε) τη διαδικασία κλεισίματος χρήσης περιλαμβανόμενης
της ενοποίησης (π.χ. καταγεγραμμένες
διαδικασίες, προσβάσεις, εγκρίσεις,
συμφωνίες κ.λπ.) και στ) τη διασφάλιση των
παρεχόμενων 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
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κατάλληλα και έμπειρα στελέχη για το
σκοπό αυτό. Η Διοίκηση φροντίζει ώστε τα
στελέχη αυτά να ενημερώνονται κατάλληλα για τις αλλαγές στα λογιστικά και
φορολογικά θέματα που αφορούν την
Εταιρία και τον Όμιλο.
Η Εταιρία έχει θεσπίσει ξεχωριστές
διαδικασίες για τη συγκέντρωση των
απαιτούμενων στοιχείων από τις θυγατρικές εταιρίες και φροντίζει για τη συμφωνία
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 αντιμετωπίζει η Εταιρία καθώς και τα Συστήματα
Εσωτερικού Ελέγχου. Σε ετήσια βάση το
Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε επανεξέταση της εταιρικής στρατηγικής, των
κύριων επιχειρηματικών κινδύνων και των
Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, περιλαμβανομένης 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 υποχρεωτικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη και τα
οριζόμενα στον Νόμο 3693/2008
Οι νόμιμοι ελεγκτές της Εταιρίας για την
εταιρική χρήση του έτους 2013, «Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική
Εταιρία», οι οποίοι έχουν εκλεγεί από την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρίας την 13η Ιουνίου 2013, δεν παρέχουν
ή έχουν παράσχει μη ελεγκτικές υπηρεσίες
στην Εταιρία και τις θυγατρικές της πέραν από
όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία.
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3. Δημόσιες Προσφορές ΕξαγοράςΠληροφοριακά 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 τελευταία και τρέχουσα χρήση.
- Σε περίπτωση που η Εταιρία συμμετάσχει 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 τροποποιηθεί
και ισχύει σήμερα. Η Εταιρία προβαίνει 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 Συνελεύσεων και της ανάρτησης
αυτών στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στο
κείμενο των οποίων περιλαμβάνεται λεπτομερής περιγραφή των δικαιωμάτων των
μετόχων και του τρόπου άσκησης.
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 στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της
Εταιρίας και εν γένει του έλεγχου και της
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λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των οριζομένων 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 Διοικητικού 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 υιοθετημένης στρατηγικής με τους στόχους της
Εταιρίας.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι
δεν υπάρχουν περιπτώσεις σύγκρουσης
συμφερόντων και εξετάζει τυχόν φαινόμενα 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 καθημερινή
βάση, μέσω ενός συστήματος ειδικών
εξουσιοδοτήσεων, ενώ η ρύθμιση των
υπολοίπων θεμάτων της αρμοδιότητάς
του υλοποιείται μέσω ειδικών αποφάσεων.
- Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου έχει κύριες αρμοδιότητες την
υποστήριξη του Προέδρου και της
γενικότερης λειτουργίας του οργάνου.
• Κωνσταντίνος Μπακούρης,
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Ο κ. 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
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Το υφιστάμενο Δ.Σ. της Εταιρίας απαρτίζεται
από 6 μέλη (6-μελές) εκ των οποίων:
- 2 είναι εκτελεστικά μέλη
(Πρόεδρος & Μέλος)
- 2 είναι μη εκτελεστικά μέλη
(Αντιπρόεδρος και λοιπά Μέλη)
- 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 13ης Ιουνίου 2013 και η θητεία του λήγει
εντός του πρώτου εξαμήνου του 2014.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 62
φορές μέσα στο έτος 2013 και στις
συνεδριάσεις του παρέστησαν και τα 6 μέλη
του, αυτοπροσώπως.
Τα βιογραφικά Σημειώματα των μελών
του Δ.Σ. έχουν ως ακολούθως:
χρόνια αργότερα έγινε Οικονομικός
Διευθυντής της UNION CARBIDE στην
Αθήνα και έξη χρόνια αργότερα Δ/νων
Σύμβουλος. Το 1985 ανέλαβε ως Αντιπρόεδρος Ευρώπης, τα καταναλωτικά
προϊόντα της εταιρίας. Το 1986 εξελέγη
Πρόεδρος Ευρώπης της RALSTON PURINA.
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Το 1998 επανήλθε στην Ελλάδα ως
Δ/νων Σύμβουλος της Οργανωτικής
Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα
2004». Από το 2001 μέχρι το 2002 διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου
Επενδύσεων (EKE). Διετέλεσε επίσης από
το 2004 έως το 2008, ως Πρόεδρος της
NET MED N.V. μητρική της συνδρομητικής τηλεόρασης ΝΟVA.
Είναι Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς και Πρόεδρος του Ελληνορωσικού 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 Αντιπρόεδρος 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 πτυχιούχος 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 Γιουγκοσλαβία, η πρώην ΕΣΣΔ και οι ΗΠΑ)
καθώς και σε θέσεις ευθύνης στο Υπουργείο 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-
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κοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). Τη 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 - Κινσάσα, Μπουρούντι, Ρουάντα, Ουγκάντα, και
Τανζανία), το Σουδάν και το Αφγανιστάν.
Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος των Επίτροπων 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 (πρώην
Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά) και
εργάζεται στον Όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ από το
1972. Έχει διατελέσει Οικονομικός
Διευθυντής στην εταιρία ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ Α.Ε.
(1978), Γενικός Διευθυντής 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 ως απλό μέλος σε άλλες
εταιρίες του Ομίλου.
• Νικόλαος Γαλέτας,
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Νικόλαος Γαλέτας είναι ανεξάρτητο
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μέλος του Δ.Σ. της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Είναι απόφοιτος της Θεολογικής
σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με
σπουδές στο Technische Hochschule Wien
ενώ είναι πτυχιούχος μηχανικός της σχολής
Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του ΕΜΠ.
Στη 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 διετέλεσε και
Γενικός Διευθυντής. Ο κ. Γαλέτας έχει επίσης
διατελέσει Σύμβουλος Διοίκησης στην
ΕΤΕΒΑ και στην EFG EUROBANK PROPERTIES Α.Ε., ενώ υπήρξε μέλος Δ.Σ. 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
Δ.Σ. κατά την πολυετή σταδιοδρομία του
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 εκτελεστικά 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 υποχρεώσεων,
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 συστημάτων, των
ελεγκτικών μηχανισμών, των συστημάτων
διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων,
την διασφάλιση της συμμόρφωσης με το
νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και την
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στον οργανισμό 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 διατελέσει Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, της Ένωσης Βαλκανικών
Επιμελητηρίων, του Εμπορικού 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.
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 συμμόρφωση τους
με την καθιερωμένη πολιτική και διαδικασίες της Εταιρίας.
- 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 διεξάγονται ομαλά, είναι σύμφωνες με τις

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Π23

-

οδηγίες της Διοίκησης, την πολιτική της
Εταιρίας, 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 έκτασης τους.
Επιβεβαιώνει την ακρίβεια των εκθέσεων.
Να εξετάζει την επάρκεια υποστήριξης
των αποτελεσμάτων.

Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει τις παρακάτω
εκθέσεις για τη δραστηριότητα του ελέγχου:
- Έκτακτες
- Τριμηνιαίες οικονομικού ελέγχου
- Ετήσιες τακτικού ελέγχου
- Εκθέσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης
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 αντιμετωπισθούν τυχόν ευρήματα ή αδυναμίες σε
περιοχές Οικονομικής Αναφοράς ή άλλων
σημαντικών λειτουργιών της Εταιρίας.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας
της, η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από
δύο ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη
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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 Φικιώρης
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 Επιτροπής
και συχνότητα συμμετοχής κάθε μέλους
στις συνεδριάσεις
Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε 4 φορές
κατά το 2013 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
31/12/12
01/01/12
31/12/13 Αναμορφωμένα Αναμορφωμένα
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται
με καθαρή θέση
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται
με ολική ενοποίηση
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις
Φορολογία εισοδήματος
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις χρηματοδοτικού
χαρακτήρα
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο ενεργητικού

116.142.694
-

103.774.215
-

113.723.782
800

116.081.203
-

103.735.194
-

113.694.704
800

19.058.542

18.779.478

14.369.590

1.073.950

1.073.950

1.073.950

11.345.179
34.758
5.150.543 _____________
4.974.920
_____________
133.279.473
_____________ 133.475.252
_____________

11.345.179
5.268.652
_____________
121.422.975
_____________

11.345.179
5.150.543
_____________
131.265.176
_____________

185.782
73.388
4.974.920 _____________
5.268.652
_____________
140.361.938
_____________ 127.895.733
_____________
50.401.905
58.030.758
1.321.101
4.394

47.442.623
54.282.484
134.597

63.672.884
64.542.962
74.471
165.970

48.736.975
59.525.451
1.320.000
4.394

47.258.124
52.439.560
134.597

63.157.957
56.668.766
165.970

9.137

7.337

7.337

9.137

7.337

7.337

14.915.976
23.334.335 _____________
39.182.199
_____________
166.713.935
_____________ 148.778.156
_____________
299.993.408
_____________ 282.253.408
_____________

22.871.079
_____________
122.710.697
_____________
244.133.672
_____________

14.915.976
16.825.856
_____________
151.741.862
_____________
283.007.038
_____________

96.852.757
27.427.850

96.852.757
27.427.850

96.852.757
27.427.850

-2.438.166
11.067.400
17.877.016
18.868.736 _____________
5.993.508
_____________
151.778.577
_____________ 148.151.131
_____________

16.625.882
12.915.602
_____________
153.822.091
_____________

11.067.400
11.941.567
_____________
147.289.574
_____________

52.548.959
14.543.006

12.000.000
12.016.485

9.000.000
12.094.587

682.271
828.455
1.000.000 _____________
986.555
_____________
22.439.250 _____________
68.906.975
_____________

888.934
986.555
_____________
25.891.974
_____________

682.271
1.000.000
_____________
22.776.858
_____________

41.069.951 _____________
27.505.880
_____________
150.837.246
_____________ 129.372.921
_____________
291.199.184
_____________ 257.268.654
_____________

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας
Μετοχικό κεφάλαιο
96.852.757
96.852.757
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
27.427.850
27.427.850
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης ξένων
θυγατρικών/συγγενών
-4.460.006
-2.087.028
Λοιπά αποθεματικά
17.877.016
16.625.882
Κέρδη εις νέον
18.603.014 _____________
26.051.843
_____________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
156.300.631
_____________ 164.871.304
_____________
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Προβλέψεις

52.548.959
14.326.693

12.000.000
11.737.260

828.455
986.555
_____________
68.690.662
_____________

888.934
986.555
_____________
25.612.749
_____________

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
44.927.028
27.348.648
Φορολογία εισοδήματος
39.714
1.272.082
Δάνεια
1.450.000
26.250.000
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
50.431
109.343
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού
χαρακτήρα
19.597.096
11.660.906
Προβλέψεις
143.622 _____________
143.622
_____________
66.207.891 _____________
66.784.601
_____________
Σύνολο υποχρεώσεων
134.898.553
92.397.350
_____________ _____________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
291.199.184
_____________ 257.268.654
_____________
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/12
01/01/12
31/12/13 Αναμορφωμένα Αναμορφωμένα

96.852.757
27.427.850

9.000.000
11.756.979

64.631.229
853.258
55.244.789
4.361.683

43.954.153
1.450.000
50.431

25.199.050
1.056.686
26.250.000
109.343

51.796.254
853.258
55.244.789
4.361.683

684.622
_____________
125.775.581
_____________
148.214.831
_____________
299.993.408
_____________

19.597.096
143.622
_____________
65.195.302
_____________
134.102.277
_____________
282.253.408
_____________

11.660.906
143.622
_____________
64.419.607
_____________
90.311.581
_____________
244.133.672
_____________

684.622
_____________
112.940.606
_____________
135.717.464
_____________
283.007.038
_____________
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
12 μήνες έως
12 μήνες έως
31/12/2013
31/12/2012

Πωλήσεις
165.364.869
Κόστος Πωληθέντων
-142.978.425
________________
Μικτό Κέρδος
22.386.444
________________
Έξοδα διάθεσης
-16.837.619
Έξοδα διοίκησης
-7.690.244
Λοιπά έσοδα
3.995.670
Λοιπά έξοδα
-6.115.984
Λοιπά κέρδη/(ζημιές) καθαρά
-845.735
________________
Λειτουργικά κέρδη
-5.107.468
________________
Χρηματοοικονομικά έσοδα
343.417
Χρηματοοικονομικά έξοδα
-3.423.475
________________
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά
-3.080.058
________________
Έσοδα από μερίσματα
Μερίδιο κερδών από συγγενείς επιχειρήσεις
4.767.494
________________
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων
-3.420.032
________________
Φόρος εισοδήματος
-2.717.573
________________
Κέρδη/(Ζημίες) μετά φόρων
-6.137.605
________________
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
-95.866
Συναλλαγματικές διαφορές
-2.372.979
________________
Σύνολο στοιχείων που θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα
σε μεταγενέστερες περιόδους
-2.468.845
________________
Στοιχεία που δεν θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους
Διαφορές από αναλογιστικά κέρδη/ζημίες
35.777
________________
Σύνολο στοιχείων που δεν θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα
σε μεταγενέστερες περιόδους
35.777
________________
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για τη χρήση, μετά από φόρους
-2.433.068
________________
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για τη χρήση μετά από φόρους
-8.570.673
________________
Κέρδος κατανεμημένο σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
-6.137.605
________________
9.674.814
________________
Συγκεντρωτικά συνολικά εισόδημα κατανεμημένα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
-8.570.673
________________
-8.570.673
________________
Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής
για τη χρήση (εκφρασμένα σε ευρώ ανά μετοχή)
Βασικά και μειωμένα
-0,0494

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
12 μήνες έως
12 μήνες έως
31/12/2013
31/12/2012

234.666.474
-190.530.028
________________
44.136.446
________________
-24.980.167
-7.258.793
1.398.256
-3.683.045
-4.000
________________
9.608.697
________________
311.277
-3.450.253
________________
-3.138.976
________________
5.309.816
________________
11.779.537
________________
-2.123.059
________________
9.656.478
________________

157.308.652
-136.051.607
________________
21.257.045
________________
-16.820.694
-6.248.598
3.988.170
-6.115.986
-845.735
________________
-4.785.798
________________
259.225
-3.397.000
________________
-3.137.775
________________
4.844.155
________________-3.079.418
________________
-2.531.453
________________
-5.610.871
________________

3.319.485
351.137
________________

-95.866
3.319.484
________________- ________________-

3.670.622
________________

-95.866 ________________
3.319.484
________________

-234.374
________________

35.777 ________________
-234.374
________________

-234.374
________________
3.436.248
________________
13.092.726
________________

35.777 ________________
-234.374
________________
-60.089 ________________
3.085.110
________________
-5.670.960 ________________
6.532.516
________________

9.656.478
________________
5.626.760
________________

-5.610.871 ________________
3.447.406
________________
3.465.742 ________________
4.315.621
________________

13.092.726
________________
13.092.726
________________

-5.670.960 ________________
6.532.516
________________
-5.670.960 ________________
6.532.516
________________

0,0778

Ε Τ Η ΣΙ Ε Σ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ι Σ

-0,0452

211.991.727
-172.886.549
________________
39.105.178
________________
-25.025.977
-5.745.394
1.390.156
-3.683.045
-1.848
________________
6.039.070
________________
295.025
-3.447.720
________________
-3.152.695
________________
1.346.998
________________4.233.373
________________
-785.967
________________
3.447.406
________________

0,0278

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
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III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012
Αναπροσαρμογές λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (1/1/2012)
Επαναδιατυπωμένο 1 Ιανουαρίου 2012
Καθαρό κέρδος περιόδου
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την χρήση
Συναλλαγματικές διαφορές
Κέρδος μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμιακών ροών
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)
Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Μεταφορά σε τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.2238/1994
Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013
Καθαρή ζημιά περιόδου
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για τη χρήση
Συναλλαγματικές διαφορές
Κέρδος μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμιακών ροών
Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Αφορολόγητο αποθεματικό
Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012
Αναπροσαρμογές λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (1/1/2012)
Επαναδιατυπωμένο 1 Ιανουαρίου 2012
Καθαρό κέρδος περιόδου
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την χρήση
Κέρδος μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμιακών ροών
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)
Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Μεταφορά σε τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.2238/1994
Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013
Καθαρή ζημιά περιόδου
Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την χρήση
Κέρδος μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμιακών ροών
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)
Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Αφορολόγητο αποθεματικό
Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013
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ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής
Μετοχικό
Λοιπά
Αποτελέσματα
Σύνολο Ιδίων
κεφάλαιο
αποθεματικά
εις νέον
Κεφαλαίων
124.280.607
124.280.607
-

8.629.234
8.629.234
-

18.472.394
396.343
18.868.737
9.656.478

151.382.235
396.343
151.778.578
9.656.478

___________________________________________________-

351.137
351.137
3.319.485
3.319.485
_________________- ________-234.374
_________ ________-234.374
_________
_______3.670.622
__________ ________-234.374
_________ _______3.436.248
__________
_______3.670.622
__________ _______9.422.104
__________ ______13.092.726
___________

______________________________________124.280.607
_____________

173.287
-173.287
_______2.065.711
__________ ______-2.065.711
___________ ________________________2.238.998
__________ ______-2.238.998
___________ _______________________14.538.854
___________ ______26.051.843
___________ ____164.871.304
_____________

124.280.607
-

14.538.854
-

26.051.843
-6.137.605

164.871.304
-6.137.605

___________________________________________________-

-2.372.979
-2.372.979
__________-95.866
_______ _________________- __________-95.866
_______
______-2.468.845
___________ ___________35.777
______ ______-2.433.068
___________
______-2.468.845
___________ ______-6.101.828
___________ ______-8.570.673
___________

______________________________________124.280.607
_____________

_______1.347.000
__________ ______-1.347.000
___________ ________________________1.347.000
__________ ______-1.347.000
___________ _______________________13.417.009
___________ ______18.603.015
___________ ____156.300.631
_____________

Αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής
Μετοχικό
Λοιπά
Αποτελέσματα
κεφάλαιο
αποθεματικά
εις νέον
124.280.607
124.280.607
-

11.067.400
11.067.400
-

11.545.225
396.343
11.941.568
3.447.406

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
146.893.232
396.343
147.289.575
3.447.406

___________________________________________________-

3.319.484
-3.319.484
_________________- ________-234.374
_________ ________-234.374
_________
_______3.319.484
__________ ________-234.374
_________ _______3.085.110
__________
_______3.319.484
__________ _______3.213.032
__________ _______6.532.516
__________

______________________________________124.280.607
_____________

173.287
-173.287
_______2.065.711
__________ ______-2.065.711
___________ ________________________2.238.998
__________ ______-2.238.998
___________ _______________________16.625.882
___________ ______12.915.602
___________ ____153.822.091
_____________

124.280.607
-

16.625.882
-

12.915.602
-5.610.870

153.822.091
-5.610.870

___________________________________________________-

-95.866
-95.866
_________________- ___________35.777
______ ___________35.777
______
__________-95.866
_______ ___________35.776
______ __________-60.090
_______
__________-95.866
_______ ______-5.575.094
___________ ______-5.670.960
___________

______________________________________124.280.607
_____________

_______1.347.000
__________ ______-1.347.000
___________ ________________________1.347.000
__________ ______-1.347.000
___________ _______________________17.877.016
___________ _______5.993.508
__________ ____148.151.131
_____________

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
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IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1 έως
1/1 έως
31/12/2013
31/12/2012

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1 έως
1/1 έως
31/12/2013
31/12/2012

14.896.715
-3.686.653
____-2.432.429
____________
_____8.777.633
___________

25.038.876
-3.927.268
____-2.415.678
____________
___18.695.930
_____________

14.611.697
-3.660.178
____-2.028.142
____________
_____8.923.377
___________

25.785.732
-3.924.736
____-1.418.227
____________
___20.442.769
_____________

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

-20.593.834
104.134
2.400.537

-1.716.179
20.872
1.346.998

-20.553.311
104.134
4.844.155

-1.669.674
782
1.346.998

-7.501.788
6.550.180
_______343.417
_________
___-18.697.354
_____________

_______274.490
_________
________-73.819
________

-7.501.788
6.550.180
_______259.225
_________
___-16.297.405
_____________

_______258.233
_________
________-63.661
________

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Δάνεια αναληφθέντα
Αποπληρωμή δανεισμού
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

115.658.384
-99.909.425
_____7.936.189
___________
___23.685.148
_____________

32.699.998
-58.694.789
____11.660.906
____________
___-14.333.885
_____________

115.658.384
-99.909.425
_____7.936.189
___________
___23.685.148
_____________

32.699.998
-58.694.789
____11.660.906
____________
___-14.333.885
_____________

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμιακά διαθέσιμα
Ταμιακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης

___13.765.427
_____________
27.505.880
______-201.356
__________
___41.069.951
_____________

_____4.288.226
___________
23.334.335
______-116.681
__________
___27.505.880
_____________

___16.311.120
_____________
22.871.079
___________________39.182.199
_____________

_____6.045.223
___________
16.825.856
___________________22.871.079
_____________
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική
και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής
θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις
εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις
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 επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα 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 εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών
καταστάσεων
απαλλαγμένων 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 ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον
έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
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σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο
με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 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 οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του
ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης
των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
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 οικονομικών
καταστάσεων της εταιρίας, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της
εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που
έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που
έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας
γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
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ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
Εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές 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.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητι-

GRI

index

κού
Συμβουλίου
περιλαμβάνεται
δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η
οποία παρέχει τα πληροφοριακά
στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο
3δ του άρθρου 43α του κωδ. Ν.
2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την
αντιστοίχηση του περιεχομένου της
Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές
και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα
άρθρα 43α, 108 και 37 του κωδ. Ν.
2190/1920.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Κωνσταντίνος Μιχαλάτος
ΑΜ ΣΟΕΛ 17701
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Διευθύνσεις- Επικοινωνία

• 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

Π32

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ACTION PUBLIC RELATIONS & PUBLICATIONS, www.actionprgroup.com, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΣΑΙΜΟΝ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ε Τ H Σ Ι Ο Σ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ O Σ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ O Σ

&

-

3.6 Όρια του απολογισμού.
3.7 Συγκεκριμένοι περιορισμοί ως προς το πεδίο ή το όριο του απολογισμού.

-

6.2

Ενότητα
ISO26000
6.2
6.2

2.9 Σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου απολογισμού.
2.10 Βραβεύσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου απολογισμού.
3.1 Περίοδος απολογισμού.
3.2 Ημερομηνία του πιο πρόσφατου απολογισμού.
3.3 Κύκλος απολογισμού.
3.4 Σημείο επικοινωνίας.
3.5 Διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου του απολογισμού.

2.1 Επωνυμία.
2.2 Κύριες μάρκες, προϊόντα ή/και υπηρεσίες.
2.3 Λειτουργική δομή, συμπεριλαμβανομένων των κύριων τομέων,
των εταιριών εκμετάλλευσης των θυγατρικών και των κοινοπραξιών.
2.4 Τοποθεσία έδρας της Εταιρίας.
2.5 Χώρες δραστηριοποίησης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
2.6 Καθεστώς ιδιοκτησίας και νομική μορφή.
2.7 Αγορές που εξυπηρετούνται.
2.8 Μεγέθη της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

Περιγραφή
1.1 Δήλωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
1.2 Περιγραφή των κύριων επιδράσεων, κινδύνων και ευκαιριών.

Μεσογείων 2-4, ΤΚ 11527, Αθήνα.
Το 2013 με μια ματιά / 2. Ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Ανώνυμη Εταιρία / 2.Ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Το 2013 με μια ματιά / 2.Ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ / 6.4 Εκτέλεση Μεγάλων Έργων / 6.5 Πελάτες και Προμηθευτές.
Το 2013 με μια ματιά / 2.Ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ / 5.Στρατηγική, Προτεραιότητες και Προοπτικές / 6.1 Εγκαταστάσεις
– Παραγωγική Διαδικασία / 7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ / 11. Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου και
Στοιχεία Επίδοσης ΕΚΕ, Πίνακας Βασικών Στοιχείων Επίδοσης ΕΚΕ. Σημειώνεται ότι το συνολικό βάρος των προϊόντων που
πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2013 ανήλθε σε 194.051 τόνους (σε ενοποιημένη βάση). Επιπλέον, στη θυγατρική της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, CPW America Co εργάζονται 7 άτομα.
13. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό.
10.7 Βραβεύσεις, Αξιολογήσεις, Διακρίσεις.
13. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό.
13. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό.
13. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό.
13. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό / 18. Έντυπο Αξιολόγησης Απολογισμού και Επικοινωνίας.
10.1 Η Στρατηγική Ενσωμάτωση και Διαχείριση της Εταιρικής Υπευθυνότητας / 10.4 Ο Χάρτης Σημαντικών Θεμάτων / 13. Γενικές
Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό .
13. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό.
13. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό.

Σχόλιο / Ενότητα Aναφοράς
1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου / 1β. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή.
1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου / 1β. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή/ 5. Στρατηγική, Προτεραιότητες και Προοπτικές
/ 9. Εταιρική Διακυβέρνηση / 10. Η Στρατηγική Προσέγγιση της ΕΚΕ.
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων».
6. Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Προϊόντα.
2. Ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ / 6.1 Εγκαταστάσεις – Παραγωγική Διαδικασία.

Παρακάτω παρατίθεται η αντιστοίχηση του περιεχομένου του παρόντος Απολογισμού 2013 της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, σε σχέση με τους δείκτες του Προτύπου GRI
- G3.1 και σε σχέση με τις ενότητες του νέου Προτύπου ISO 26000. Επιπλέον, έχει επισημανθεί η κάλυψη κάθε δείκτη σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αυτό-αξιολόγησης.

17. Πίνακας Κάλυψης Δεικτών GRI-G3.1 και Αντιστοίχησης με το ISO 26000
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4.4 Μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται από τους μετόχους και τους
εργαζομένους για την παροχή συστάσεων ή υποδείξεων
στον ανώτερο φορέα διακυβέρνησης.
4.5 Σύνδεση μεταξύ των αποδοχών των μελών του ανώτερου
φορέα διακυβέρνησης, των γενικών διευθυντών και των ανώτατων
στελεχών και της επίδοσης του οργανισμού (συμπεριλαμβανομένης
της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδοσης).
4.6 Διαδικασίες που εφαρμόζονται από τον ανώτερο φορέα
διακυβέρνησης για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων .

3.10 Παροχή εξήγησης για τις επιπτώσεις των αναθεωρήσεων
των πληροφοριών που συμπεριλήφθηκαν σε προγενέστερους
απολογισμούς και λόγους για αυτή την αναθεώρηση.
3.11 Σημαντικές αλλαγές, σε σχέση με προηγούμενους απολογισμούς,
στο πεδίο, στο όριο ή στις μεθόδους εκτίμησης που εφαρμόζονται
στον απολογισμό.
3.12 Πίνακας που προσδιορίζει τη θέση των τυπικών δημοσιοποιήσεων
GRI που περιέχονται στον απολογισμό.
3.13 Πολιτική και τρέχουσα πρακτική όσον αφορά στην επιδίωξη
εξωτερικής διασφάλισης του απολογισμού.
4.1 Δομή Διακυβέρνησης της Εταιρίας με αναφορά των επιτροπών
που ελέγχονται από τον ανώτατο φορέα διακυβέρνησης, ο οποίος
είναι αρμόδιος για συγκεκριμένα καθήκοντα, όπως η χάραξη
της στρατηγικής ή η εποπτεία των εταιριών του.
4.2 Ρόλος και αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.3 Αριθμός και φύλο ανεξάρτητων και / ή μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

Περιγραφή
3.8 Βάση για την κατάρτιση απολογισμών για τις κοινοπραξίες,
τις θυγατρικές, τις εκμισθωμένες εγκαταστάσεις τις δραστηριότητες
που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες και άλλα νομικά πρόσωπα.
3.9 Τεχνικές εκτίμησης δεδομένων και βάσεις για υπολογισμούς.

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

7.5.3

9. Εταιρική Διακυβέρνηση § Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων,
§ Αποφυγή Σύγκρουσης Συμφερόντων, § Διαχείριση Θεμάτων Διαφάνειας και Διαφθοράς.

9. Εταιρική Διακυβέρνηση § Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 4, από τα οποία τα 2 είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Όλα τα μη
εκτελεστικά μέλη είναι άνδρες (συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών).
9. Εταιρική Διακυβέρνηση § Επικοινωνία με τους Μετόχους / 10.3 Η Δέσμευση και ο Διάλογος με τους Συμμετόχους /
7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ / 7.2 Η Υγεία και η Ασφάλεια στις Δραστηριότητες
της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
9. Εταιρική Διακυβέρνηση § Διοικητικό Συμβούλιο / 7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Αξιολόγηση Εργαζομένων και Σύστημα Αμοιβών.

13. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό / 14. Πίνακες Κάλυψης Δεικτών Διεθνών Προτύπων /
15. Έκθεση και Δήλωση Εξωτερικής Επαλήθευσης.
9. Εταιρική Διακυβέρνηση. Το σύνολο (100%) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 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.

17. Πίνακας Κάλυψης Δεικτών GRI – G3.1 και Αντιστοίχησης με το ISO 26000.

13. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό.

-

-

13. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό / 7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ / 7.2 Η Υγεία
και η Ασφάλεια στις Δραστηριότητες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ / 8. Ευθύνη για το Περιβάλλον / 11. Οικονομικά Στοιχεία
Ομίλου και Στοιχεία Επίδοσης ΕΚΕ.
13. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό / 7.2 Η Υγεία και η Ασφάλεια στις Δραστηριότητες της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ / 8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Διαχείριση Αποβλήτων.

Σχόλιο / Ενότητα Aναφοράς
13. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό.

-

Ενότητα
ISO26000
-
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Περιγραφή
Διοικητική Πρακτική

Σχόλιο / Ενότητα Aναφοράς
1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου / 1β. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή / Το 2013 με μια ματιά / 5. Στρατηγική,
Προτεραιότητες και Προοπτικές / 6. Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Προϊόντα / 9. Εταιρική Διακυβέρνηση / 10. Η Στρατηγική Προσέγγιση
της ΕΚΕ / 11. Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου και Στοιχεία Επίδοσης ΕΚΕ.

10.3 Η Δέσμευση και ο Διάλογος με τους Συμμετόχους / 10.4 Ο Χάρτης Σημαντικών Θεμάτων.

6.2

Ενότητα
ISO26000
6.2, 6.8

10.6 Η Συμμετοχή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στα Δίκτυα.
10.3 Η Δέσμευση και ο Διάλογος με τους Συμμετόχους.
10.3 Η Δέσμευση και ο Διάλογος με τους Συμμετόχους.
10.3 Η Δέσμευση και ο Διάλογος με τους Συμμετόχους.

1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου / 1β. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή / 6.3 Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών
στην Παραγωγή Σωλήνων / 6.2 Διαχείριση της Ποιότητας / 7.2 Η Υγεία και η Ασφάλεια στις Δραστηριότητες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ / 8. Ευθύνη για το Περιβάλλον / 9. Εταιρική Διακυβέρνηση / 10. Η Στρατηγική Προσέγγιση της ΕΚΕ.
9. Εταιρική Διακυβέρνηση / 10.6 Η Συμμετοχή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στα Δίκτυα.

Σχόλιο / Ενότητα Aναφοράς
9. Εταιρική Διακυβέρνηση § Διοικητικό Συμβούλιο.
Στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε άνδρες και γυναίκες για
την υποβολή υποψηφιότητας και την εκλογή τους ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.
1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου / 1β. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή / 4. Όραμα, Αποστολή, Αξίες / 5. Στρατηγική,
Προτεραιότητες και Προοπτικές / 6.2 Διαχείριση της Ποιότητας / 7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ /
7.2 Η Υγεία και η Ασφάλεια στις Δραστηριότητες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ / 7.3 Η Συμβολή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
στην Κοινωνία / 8. Ευθύνη για το Περιβάλλον / 9. Εταιρική Διακυβέρνηση / 10. Η Στρατηγική Προσέγγιση της ΕΚΕ
1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου / 1β. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή / 4. Όραμα, Αποστολή, Αξίες / 5. Στρατηγική,
Προτεραιότητες και Προοπτικές / 9. Εταιρική Διακυβέρνηση § Διοικητικό Συμβούλιο, § Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Σύστημα
Διαχείρισης Κινδύνων. Το ΔΣ της Εταιρίας συνεδρίασε κατά το 2013 συνολικά 62 φορές. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών
αξιολογήθηκαν η Οικονομική, Περιβαλλοντική και Κοινωνική επίδοση της Εταιρίας.
9. Εταιρική Διακυβέρνηση § Διοικητικό Συμβούλιο.

6.2
6.2
6.2
6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

Ενότητα
ISO26000
6.2

Financial Statements 2013

Δείκτες Επίδοσης -- Οικονομικοί Δείκτες Επίδοσης

4.12 Καταστατικοί χάρτες, αρχές ή άλλες πρωτοβουλίες που
αναπτύσσονται εξωτερικά και σχετίζονται με την οικονομία,
το περιβάλλον και την κοινωνία.
4.13 Συμμετοχές σε σωματεία και οργανώσεις (ως μέλος).
4.14 Κατάλογος των ομάδων Συμμετόχων της Εταιρίας.
4.15 Βασικά στοιχεία για τον προσδιορισμό και την επιλογή των Συμμετόχων.
4.16 Προσεγγίσεις όσον αφορά τη συμμετοχή των Συμμετόχων
συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας της συμμετοχής με βάση
τον τύπο και την ομάδα Συμμετόχων.
4.17 Bασικά θέματα και προβληματισμοί των Συμμετόχων.

4.10 Διαδικασίες για την αξιολόγηση της επίδοσης του ανώτατου
φορέα διακυβέρνησης και συγκεκριμένα ως προς την οικονομική,
την περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση.
4.11 Εξηγήσεις με το εάν και πώς η Εταιρία εφαρμόζει
την προσέγγιση ή την αρχή πρόληψης.

Περιγραφή
4.7 Διαδικασία για τον καθορισμό της σύνθεσης, των προσόντων
και των εξειδικευμένων γνώσεων των μελών του Δ.Σ.,
συμπεριλαμβανομένων και άλλων κριτηρίων όπως το φύλο.
4.8 Δηλώσεις για την αποστολή ή τις αξίες, τους κώδικες
συμπεριφοράς και τις αρχές που αναπτύσσονται εσωτερικά,
οι οποίοι σχετίζονται με την οικονομική, την περιβαλλοντική και την
κοινωνική επίδοση, καθώς και το στάδιο υλοποίησής τους.
4.9 Διαδικασίες παρακολούθησης - διαχείρισης θεμάτων
Αειφόρου Ανάπτυξης από το Δ.Σ.

Annual Report
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Ενότητα
ISO26000
6.8, 6.8.3, 6.8.9
6.8.7,
6.5.5

Σχόλιο / Ενότητα Aναφοράς
7.3 Η Συμβολή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην Κοινωνία / 11. Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου και Στοιχεία Επίδοσης ΕΚΕ –
Πίνακας Βασικών Στοιχείων Επίδοσης ΕΚΕ
EC2 - Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και άλλοι κίνδυνοι και
1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου / 1β. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή / 5. Στρατηγική, Προτεραιότητες και Προοπτικές
ευκαιρίες για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες λόγω της
/ 6.3 Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών στην Παραγωγή Σωλήνων / 9. Εταιρική Διακυβέρνηση § Σύστημα Εσωτερικού
αλλαγής του κλίματος.
Ελέγχου και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων / 16. Ετήσια Οικονομική Έκθεση § Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» επί των ενοποιημένων και εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου
1/1/2013 – 31/12/2013.
EC3 - Κάλυψη των υποχρεώσεων σχετικά με το καθορισμένο
7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Παροχές στους Εργαζομένους και Ίσες Ευκαιρίες.
πρόγραμμα παροχών.
Η Εταιρία συμμετέχει στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των εργαζομένων της, όπως προσδιορίζεται από το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο. Το σύνολο των παροχών της Εταιρίας λόγω συνταξιοδότησης (συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών) ανήλθε για το 2013 σε 339.438 ευρώ. Επιπρόσθετα η Εταιρία προσφέρει στα ανώτερα στελέχη
της πρόγραμμα αποταμίευσης με προσωπική εισφορά του εργαζόμενου και επιπλέον εισφορά της Εταιρίας. Για το 2013
η εισφορά της Εταιρίας για το πρόγραμμα αυτό ανήλθε σε 34.437 ευρώ και η προσωπική εισφορά των εργαζομένων
13.570 ευρώ.
EC4 - Σημαντική χρηματοοικονομική βοήθεια που λαμβάνεται
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ δεν έχει λάβει κάποια χρηματοοικονομική βοήθεια (επιχορήγηση) από κυβερνητικούς φορείς.
από κυβερνητικούς φορείς.
Επιπλέον, το ελληνικό δημόσιο δεν συμμετέχει στη μετοχική σύνθεση της Εταιρίας.
EC5 - Κλίμακα ποσοστού βασικού μισθού των ατόμων που εργάζονται
Σημειώνεται ότι η Εταιρία παρέχει ακόμη και στους νέους που εργάζονται για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε από τις
για πρώτη φορά ανά φύλο σε σύγκριση με τον κατώτατο σε τοπικό επίπεδο.
εγκαταστάσεις της αμοιβές μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
EC6 - Πολιτική και πρακτικές για την επιλογή προμηθευτών
6.3.7, 6.4.4, 6.8
6.5 Πελάτες και Προμηθευτές § Διαχείριση των Προμηθευτών / 7.3 Η Συμβολή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην
από την τοπική κοινότητα.
Κοινωνία § Ενίσχυση των Τοπικών Προμηθευτών.
EC7 - Διαδικασίες για προσλήψεις προσωπικού από την περιοχή
6.6.6, 6.8,
7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ / 7.3 Η Συμβολή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην Κοινωνία
και αναλογία προσλήψεων ανώτερων στελεχών από την τοπική
6.8.5, 6.8.7
§ Απασχόληση Εργαζομένων από τα Τοπικά Διαμερίσματα. Κατά τη διαδικασία προσλήψεων η Εταιρία δίνει προτεραιότητα στην
κοινότητα στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται
εύρεση ανθρώπινου δυναμικού από την τοπική αγορά εργασίας. Επίσης, παρά το γεγονός ότι τα κεντρικά γραφεία
σημαντικά η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
της διοίκηση της Εταιρίας βρίσκονται στο Μαρούσι, στην Εταιρία απασχολούνται 3 Διευθυντές (23%) οι οποίοι διαμένουν στην
τοπική κοινωνία. Στην κατηγορία «Διευθυντές» περιλαμβάνονται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων.
EC8 - Ανάπτυξη και επίδραση των επενδύσεων σε υποδομή και
6.8, 6.8.5, 6.8.7
1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου / 1β. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή / 5. Στρατηγική, Προτεραιότητες και Προοπτικές
υπηρεσίες που παρέχονται κυρίως για κοινό όφελος, μέσω
/ 6.3. Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών στην Παραγωγή Σωλήνων / 7.3 Η Συμβολή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην
εμπορικών, σε είδος ή δωρεάν δράσεων.
Κοινωνία / 10. Η Στρατηγική Προσέγγιση της ΕΚΕ.
EC9 - Κατανόηση και περιγραφή των σημαντικών έμμεσων
6.3.9, 6.6.6, 6.6.7, 1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου / 1β. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή / 5. Στρατηγική, Προτεραιότητες και Προοπτικές
οικονομικών επιδράσεων, συμπεριλαμβανομένης
6.7.8, 6.8, 6.8.5, 6.8.6, / 7.3 Η Συμβολή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην Κοινωνία / 10. Η Στρατηγική Προσέγγιση της ΕΚΕ / 11. Οικονομικά Στοιχεία
και της έκτασης των επιδράσεων.
6.8.7, 6.8.9
Ομίλου και Στοιχεία Επίδοσης ΕΚΕ – Πίνακας Βασικών Στοιχείων Επίδοσης ΕΚΕ.

Περιγραφή
EC1 - Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και κατανέμεται.
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6.5, 6.5.4

6.5, 6.5.4

6.5, 6.5.4

Σχόλιο / Ενότητα Aναφοράς
8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Η Περιβαλλοντική Πολιτική και Δέσμευση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Οι Επενδύσεις για το
Περιβάλλον § Εκπαίδευση Εργαζομένων § Οι Πρακτικές της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Κλιματική Αλλαγή και Αέριοι Ρύποι §
Περιβαλλοντικοί Δείκτες Επίδοσης / 10. Η Στρατηγική Προσέγγιση της ΕΚΕ / 5. Στρατηγική, Προτεραιότητες και Προοπτικές / 6.
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Προϊόντα / 6.3 Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών στην Παραγωγή Σωλήνων / 6.5 Πελάτες και
Προμηθευτές § Προμηθευτές και Χρήση Πρώτων και Βοηθητικών Υλών.
6.5 Πελάτες και Προμηθευτές § Προμηθευτές και Χρήση Πρώτων και Βοηθητικών Υλών. Σχετικά με τη χρήση χάλυβα, η Εταιρία
επιθυμεί να μη δημοσιεύσει το σχετικό στοιχείο για λόγους εμπιστευτικότητας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική
διαδικασία είναι 100% μη ανανεώσιμα.
6.5 Πελάτες και Προμηθευτές § Προμηθευτές και Χρήση Πρώτων και Βοηθητικών Υλών.
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.
8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Περιβαλλοντικοί Δείκτες Επίδοσης - Αέριοι Ρύποι.
Πετρέλαιο κίνησης
273.790 lt
11.910 GJ
Πετρέλαιο γεννητριών
11.576 lt
503,5 GJ
Υγραέριο (LPG)
131.780 kg
64.572 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 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Περιβαλλοντικοί Δείκτες Επίδοσης Κατανάλωση Ενέργειας. Το μείγμα της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από τον πάροχο Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) περιλάμβανε, για το 2013, 7,2% πηγές ανανεώσιμης ενέργειας.
Ειδικότερα το μείγμα καυσίμου για όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια του 2013 όπως έχει δημοσιευτεί από τη ΔΕΗ είχε ως ακολούθως:
Λιγνιτική 15,00 %, Πετρελαϊκή 17,65 %, Φυσικού Αερίου 25,43 %, Υδροηλεκτρική 22,34 %, ΑΠΕ 7,20 %, Διασυνδέσεις 12,38 %.
8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Οι Πρακτικές της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Επισημαίνεται ότι παρόλο που πραγματοποιούνται δράσεις για την οικονομία και τη βελτίωση της αποδοτικότητας, ωστόσο δεν
καταγράφεται η σχετική εξοικονόμηση ενέργειας, εφόσον υφίσταται.
8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Η Περιβαλλοντική Πολιτική και Δέσμευση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Οι Πρακτικές
της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Επισημαίνεται ότι παρόλο που πραγματοποιούνται δράσεις για την οικονομία και τη βελτίωση της αποδοτικότητας, ωστόσο δεν
καταγράφεται η σχετική εξοικονόμηση ενέργειας, εφόσον υφίσταται.
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EN6 - Πρωτοβουλίες για παροχή προϊόντων και υπηρεσιών
που χρησιμοποιούν αποδοτικά την ενέργεια ή βασίζονται σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και περιορισμός των απαιτήσεων
σε ενέργεια ως αποτέλεσμα των εν λόγω πρωτοβουλιών.

EN5- Εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην οικονομία και τις
βελτιώσεις στην αποδοτικότητα.

EN4 - Έμμεση κατανάλωση ενέργειας, με βάση την πρωτογενή πηγή
ενέργειας.

6.5, 6.5.4

6.5, 6.5.4

EN2 - Ποσοστό χρησιμοποιούμενων υλικών που προέρχονται
από εισροή ανακυκλωμένων υλικών.

EN3 - Άμεση κατανάλωση ενέργειας, με βάση την πρωτογενή
πηγή ενέργειας.

6.5, 6.5.4

EN1 - Χρησιμοποιούμενα υλικά, με βάση το βάρος ή τον όγκο.

Δείκτες Επίδοσης -- Περιβαλλοντικοί Δείκτες Επίδοσης
Ενότητα
Περιγραφή
ISO26000
Διοικητική Πρακτική
6.2, 6.5
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6.5, 6.5.4
6.5, 6.5.4

EN9 - Πηγές νερού που επηρεάζονται από την άντληση.

EN10 - Ποσοστό του συνολικού όγκου νερού που ανακυκλώνεται
ή επαναχρησιμοποιείται.
EN11 - Θέση και έκταση ιδιόκτητων, εκμισθωμένων ή
διαχειριζόμενων γαιών εντός ή παρακείμενων σε
προστατευόμενες περιοχές και περιοχές υψηλής αξίας βιοποικιλότητας.

EN15 - Αριθμός των ειδών που συγκαταλέγονται στην Κόκκινη
Λίστα του IUCN και στον εθνικό κατάλογο προστατευόμενων ειδών,
των οποίων ο οικότοπος βρίσκεται σε περιοχές που επηρεάζονται
από άλλες δραστηριότητες.
EN16 - Συνολικές Άμεσες και Έμμεσες Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
με βάση το βάρος.
6.5, 6.5.5

6.5, 6.5.6

6.5, 6.5.6, 6.8.3

6.5, 6.5.6

EN13 - Οικότοποι που προστατεύονται ή αποκαθίστανται.

EN14 - Στρατηγικές, τρέχουσες ενέργειες και μελλοντικά σχέδια
για τη διαχείριση των επιδράσεων στη βιοποικιλότητα.

6.5, 6.5.6

EN12 - Περιγραφή των σημαντικών επιδράσεων των δραστηριοτήτων,
των προϊόντων και των υπηρεσιών στη βιοποικιλότητα των
προστατευόμενων περιοχών.

6.5, 6.5.6

6.5, 6.5.4

Ενότητα
ISO26000
6.5, 6.5.4

EN8 - Συνολική κατανάλωση νερού με βάση την πηγή.

Περιγραφή
EN7 - Πρωτοβουλίες για τη μείωση της έμμεσης
κατανάλωσης της ενέργειας.

8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Περιβαλλοντικοί Δείκτες Επίδοσης - Αέριοι Ρύποι.
Οι εκπομπές αερίων που αφορούν στη μεταφορά πρώτων υλών, προϊόντων και αποβλήτων αποτελούν πηγές εκπομπών που δεν
ελέγχονται από την ίδια την Εταιρία.

Σχόλιο / Ενότητα Aναφοράς
8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Η Περιβαλλοντική Πολιτική και Δέσμευση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Οι Πρακτικές της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Περιβαλλοντικοί Δείκτες Επίδοσης – Αέριοι Ρύποι.
Η καταγραφή αφορά στις έμμεσες εκπομπές που προκύπτουν από τις μετακινήσεις του ανθρώπινου δυναμικού που καταγράφηκαν
για πρώτη φορά το έτος 2012. Το 2013 καταγράφηκαν επιπλέον και οι εκπομπές που προέρχονται από τα οχήματα του
εργοστασίου. Παρ’ όλες τις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν, δεν παρατηρήθηκε μείωση της έμμεσης κατανάλωσης της ενέργειας.
8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Οι Πρακτικές της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Περιβαλλοντικοί Δείκτες Επίδοσης – Κατανάλωση
Νερού.
Δεν πραγματοποιούνται αντλήσεις από υδάτινες μάζες που αναγνωρίζεται από τους ειδικούς ως σπάνιο, υπό εξαφάνιση ή
απειλούμενο σύστημα. Δεν πραγματοποιούνται αντλήσεις από υγρότοπο της συνθήκης Ραμσάρ ή από άλλη σχετική πηγή.
8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Οι Πρακτικές της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
§ Περιβαλλοντικοί Δείκτες Επίδοσης – Κατανάλωση Νερού.
Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ βρίσκονται εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης (ΒΙ.ΠΕ.
Θίσβης) και είναι η μοναδική θεσμοθετημένη Βιομηχανική Περιοχή στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, στην οποία έχουν
προσδιοριστεί τα όρια, το μέγεθος, ο σκοπός και οι χρήσεις γης (Ν. 4458/65 και Ν. 742/77). Ως εκ τούτου, η Εταιρία δεν
δραστηριοποιείται εντός ή παρακείμενων σε προστατευόμενες περιοχές και περιοχές υψηλής αξίας βιοποικιλότητας.
8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Η Περιβαλλοντική Πολιτική και Δέσμευση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Η Εταιρία παρακολουθεί συνεχώς τις περιβαλλοντικές επιδράσεις της όπως απαιτείται και από το πιστοποιημένο Σύστημα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει. Η Εταιρία δεν δραστηριοποιείται εντός ή παρακείμενων σε προστατευόμενες
περιοχές και περιοχές υψηλής αξίας βιοποικιλότητας.
Καθώς οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της Εταιρίας βρίσκονται εντός θεσμοθετημένης Βιομηχανικής Περιοχής στην Περιφερειακή
Ενότητα Βοιωτίας, στην οποία έχουν προσδιοριστεί τα όρια, το μέγεθος, ο σκοπός και οι χρήσεις γης δεν έχει αναπτυχθεί
πρόγραμμα προστασίας ή αποκατάστασης φυσικών οικοτόπων.
8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Η Περιβαλλοντική Πολιτική και Δέσμευση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Η Εταιρία παρακολουθεί
συνεχώς τις περιβαλλοντικές επιδράσεις της όπως απαιτείται και από το πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που
εφαρμόζει. Καθώς δεν δραστηριοποιείται εντός ή πλησίον προστατευόμενων περιοχών και περιοχών υψηλής αξίας βιοποικιλότητας,
δεν έχει παρουσιαστεί η ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικών ή/ και ειδικών ενεργειών για τη διαχείριση των επιδράσεων στη βιοποικιλότητα.
Δεν υφίστανται σχετικές επιδράσεις καθώς η Εταιρία δεν δραστηριοποιείται εντός ή παρακείμενων σε προστατευόμενες περιοχές
και σε περιοχές υψηλής αξίας βιοποικιλότητας.
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EN27 - Ποσοστό πωληθέντων προϊόντων και σχετικών
υλικών συσκευασίας που ανακτώνται ανά κατηγορία.

EN24 - Βάρος διακινούμενων, εισαγόμενων, εξαγόμενων ή
επεξεργασμένων αποβλήτων, που θεωρούνται επικίνδυνα.
EN25 - Ταυτότητα, μέγεθος, που επηρεάζονται σημαντικά
από τις απορρίψεις νερού.
EN26 - Πρωτοβουλίες για τη μείωση των περιβαλλοντικών
επιδράσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών.

EN21 - Συνολικός όγκος υδάτινων αποβλήτων, με βάση την
ποιότητα και τον προορισμό.
EN22 - Συνολικό βάρος των αποβλήτων, με βάση τον τύπο
και τη μέθοδο διάθεσης.
EN23 - Συνολικός αριθμός και όγκος σημαντικών διαρροών.

Περιγραφή
EN17 - Άλλες σχετικές έμμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
με βάση το βάρος.
EN18 - Πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου και περιορισμοί που επιτεύχθηκαν.
EN19 - Εκπομπές ουσιών που προκαλούν μείωση του όζοντος
με βάση το βάρος.
EN20 - ΝΟx, SΟx και άλλες σημαντικές εκπομπές αερίων
με βάση τον τύπο και το βάρος.
8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Οι Πρακτικές της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, § Περιβαλλοντικοί Δείκτες Επίδοσης. Παρ’ όλες τις
πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν, δεν παρατηρήθηκε μείωση των έμμεσων εκπομπών αερίων.
8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Περιβαλλοντικοί Δείκτες Επίδοσης - Στοιβάδα του Όζοντος.

Σχόλιο / Ενότητα Aναφοράς
8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Περιβαλλοντικοί Δείκτες Επίδοσης - Αέριοι Ρύποι.
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* Οι διαφορές - διακυμάνσεις οφείλονται σε συσσώρευση υλικού στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας.

6.5, 6.5.4, 6.6.6, 6.7.5 6. Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Προϊόντα / 6.3 Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών στην Παραγωγή Σωλήνων / 8. Ευθύνη
για το Περιβάλλον § Η Περιβαλλοντική Πολιτική και Δέσμευση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
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, οι οποίες είναι υπεύθυνες γι’ αυτό.
6.5, 6.5.3, 6.5.4, 6.7.5 Τα προϊόντα που κατασκευάζει η Εταιρία, όπως προαναφέρθηκε (EN26) δεν ανακτώνται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, και τα
υλικά συσκευασίας δεν δύναται να επιστραφούν καθώς υφίστανται 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:
2011
2012
2013
Ξυλ. Παλέτες*
16.210 kg
2.990 kg
21.160 kg
Μετ. Βαρέλια
5.450 kg
7.340 kg

8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Περιβαλλοντικοί Δείκτες Επίδοσης - Εκπομπές VOCs και NOx.
Δεν εκλύονται από τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας POP (παραμένοντες οργανικοί ρύποι), HAP (ατμοσφαιρικοί ρύποι), ή εκπομπές
καμινάδας.
6.5, 6.5.3
Οι απορρίψεις νερού κατά τη διάρκεια του 2013 ήταν μηδενικές καθώς εξαρτώνται από το είδος της παραγωγής
που πραγματοποιείται.
6.5, 6.5.3
8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Διαχείριση Αποβλήτων. Ο πίνακας περιλαμβάνει σχετικό διαχωρισμό των αποβλήτων
(με γκρι γραμμοσκίαση ορίζονται τα επικίνδυνα απόβλητα).
6.5, 6.5.3
Δεν υπήρξαν κατά τη διάρκεια του 2013 διαρροές οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία, τη γη, τη
βλάστηση, τις υδάτινες μάζες και τα υπόγεια ύδατα.
6.5, 6.5.3
8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Οι Πρακτικές της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Διαχείριση Αποβλήτων.
Η Εταιρία δεν διακινεί, εισάγει ή μεταφέρει κανενός είδους απόβλητα.
6.5, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.6 Δεν υπάρχουν απορρίψεις υδατικών αποβλήτων της Εταιρίας που να επηρεάζουν τον ορίζοντα.

6.5, 6.5.3

6.5, 6.5.3

6.5, 6.5.5

Ενότητα
ISO26000
6.5, 6.5.5
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LA6 - Ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού που
εκπροσωπείται στις επίσημες επιτροπές υγείας και ασφάλειας.

LA15 - Ποσοστό εργαζομένων που επιστρέφουν στην εργασία και
ποσοστό διατήρησης προσωπικού, μετά από λήψη γονικής άδειας,
με βάση το φύλο.
LA4 - Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές
συμβάσεις εργασίας.
LA5 - Ελάχιστη περίοδος ειδοποίησης όσον αφορά στις
λειτουργικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του εάν
προσδιορίζεται στις συλλογικές συμβάσεις.

LA1 - Ανάλυση ανθρώπινου δυναμικού βάσει τύπου
απασχόλησης, σύμβασης εργασίας, περιοχής και φύλου .
LA2 - Συνολικός αριθμός και ποσοστό προσλήψεων και
κίνησης προσωπικού ανά ηλικιακή ομάδα, φύλο και περιοχή.
LA3 - Παροχές προς τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης
που δεν παρέχονται στους εποχικούς εργαζομένους ή τους
εργαζομένους μερικής απασχόλησης ανά παραγωγική μονάδα.

Περιγραφή
Διοικητική Πρακτική

Δείκτες Επίδοσης -- Δείκτες για την Απασχόληση

Περιγραφή
EN28 - Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων και συνολικός
αριθμός μη χρηματικών κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση
με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς.
EN29 - Σημαντικές περιβαλλοντικές επιδράσεις από τη
μεταφορά προϊόντων και άλλων αγαθών και υλικών που
χρησιμοποιούνται κατά τις δραστηριότητες του Οργανισμού
και μεταφορά των μελών του εργατικού δυναμικού.
EN30 - Συνολικές δαπάνες και επενδύσεις για την προστασία
του περιβάλλοντος, με βάση τον τύπο.

6.4, 6.4.3,
6.4.4, 6.4.5

6.4, 6.4.3, 6.4.4,
6.4.5

6.4, 6.4.4

6.4, 6.4.3, 6.4.4

6.4, 6.4.3, 6.4.4

6.4, 6.4.3

6.4, 6.4.3

Η πολιτική «Ανοικτών θυρών» και το σύστημα Εσωτερικής Επικοινωνίας της Εταιρίας συμβάλλουν στην άμεση ενημέρωση
των εργαζομένων για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην Εταιρία (για παράδειγμα μεταφορά δραστηριότητας σε άλλη περιοχή,
οργανωτικές αλλαγές, outsourcing ή έναρξη νέων δραστηριοτήτων κλπ), γεγονός το οποίο εξαλείφει την ανάγκη αναφοράς
ελάχιστου χρόνου σημαντικών εταιρικών αλλαγών στις συμβάσεις εργασίας των απασχολούμενων.
7.2 Η Υγεία και Ασφάλεια στις Δραστηριότητες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Το Ανθρώπινο Δυναμικό με μία ματιά.

7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Παροχές στους Εργαζομένους και Ίσες Ευκαιρίες.
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε μορφής διάκριση και φροντίζει ώστε, για τις ίδιες θέσεις εργασίας,
να μην υφίσταται καμία 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.
7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Παροχές στους Εργαζομένους και Ίσες Ευκαιρίες.

Σχόλιο / Ενότητα Aναφοράς
7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ / 7.2 Η Υγεία και Ασφάλεια στις Δραστηριότητες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ / 10. Η Στρατηγική Προσέγγιση της ΕΚΕ.
7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Το Ανθρώπινο Δυναμικό με μία ματιά. Στην Εταιρία δεν
απασχολούνται άτομα διαφορετικής εθνικότητας και ΑΜΕΑ.
7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Το Ανθρώπινο Δυναμικό με μία ματιά.

8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Η Περιβαλλοντική Πολιτική και Δέσμευση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
§ Οι Επενδύσεις για το Περιβάλλον.

6.5

Ενότητα
ISO26000
6.2, 6.4, 6.3.10

8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Κλιματική Αλλαγή και Αέριοι Ρύποι § Περιβαλλοντικοί Δείκτες Επίδοσης.

Σχόλιο / Ενότητα Aναφοράς
8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Η Περιβαλλοντική Πολιτική και Δέσμευση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Δεν υποβλήθηκαν σχετικά πρόστιμα / κυρώσεις ούτε κατά τη διάρκεια του 2013.

6.5, 6.5.4, 6.6.6

Ενότητα
ISO26000
6.5
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6.4, 6.4.6

6.4, 6.4.7

LA11 - Προγράμματα για τη διαχείριση των δεξιοτήτων και τη δια βίου
μάθηση, που υποστηρίζουν τη συνεχή απασχολησιμότητα των εργαζομένων
και συμβάλουν στη διαχείριση της ολοκλήρωσης της σταδιοδρομίας τους.

6.4, 6.4.6, 6.8,
6.8.3, 6.8.4, 6.8.8

6.4, 6.4.6

Ενότητα
ISO26000
6.4, 6.4.6
Σχόλιο / Ενότητα Aναφοράς
7.2 Η Υγεία και Ασφάλεια στις Δραστηριότητες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Οι Επιδόσεις στον Τομέα της Υγείας
§ Οι Επιδόσεις στον Τομέα της Ασφάλειας.
- Οι τραυματισμοί οι οποίοι αναφέρονται αφορούν σε άνδρες εργαζόμενους, καθώς δεν ενεπλάκησαν γυναίκες σε ατυχήματα.
Επίσης, όλα τα συμβάντα που αναφέρονται προέκυψαν στις παραγωγικές μονάδες της Εταιρίας που βρίσκονται στη Θίσβη.
- 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.
- Στον υπολογισμό των Δεικτών Τραυματισμών και Απολεσθεισών Ημερών περιλαμβάνονται και τα σχετικά στοιχεία των
υπεργολάβων για τους οποίους η Εταιρία έχει την ευθύνη θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας.
Επίσης για τους υπεργολάβους, οι ημέρες απουσίας από την εργασία εξαιτίας οποιασδήποτε ασθένειας (εξαρτούνται οι επαγγελματικές
ασθένειες) για το 2013 ήταν 54, ενώ ο δείκτης απουσιών ήταν 4.162 (άνδρες), 6.944 (γυναίκες) και 4.371 (σύνολο).
Το 2013 δεν πραγματοποιήθηκε κάποιο πρόγραμμα αναφορικά με τις σοβαρές ασθένειες. Η Εταιρία στο πλαίσιο «δράσεις
Θεραπείας για σοβαρές ασθένειες» συνεχίζει να τηρεί Τράπεζα Αίματος για τις ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών
τους. Επίσης, στην Εταιρία δεν υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι να εμπλέκονται σε επαγγελματικές δραστηριότητες που να
συνδέονται με υψηλή συχνότητα εμφάνισης ή/και υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης συγκεκριμένων ασθενειών γεγονός το οποίο
ελέγχεται και μέσω των μελετών επικινδυνότητας οι οποίες αναθεωρούνται σε ετήσια βάση.
Στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ υπογράφονται Συμβάσεις Εργασίας, οι οποίες 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. Τα θέματα αυτά αφορούν:
- στις επιτροπές σε θέματα Υγεία και Ασφάλεια,
- στη συμμετοχή των εργαζομένων στις επιθεωρήσεις Υγεία και Ασφάλεια,
- στους ελέγχους και τις έρευνες για ατυχήματα, στην κατάρτιση και την εκπαίδευση,
- στο μηχανισμό υποβολής παραπόνων,
- στο δικαίωμα άρνησης εκτέλεσης μη ασφαλούς εργασίας,
- στις περιοδικές επιθεωρήσεις,
- στις δεσμεύσεις σχετικά με τα πρότυπα για τους στόχους επίδοσης ή το επίπεδο της πρακτικής που εφαρμόζεται.
7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Από το σύνολο των ωρών
εκπαίδευσης, 25 ώρες αφορούν σε γυναίκες της κατηγορίας “διοικητικοί υπάλληλοι και εργατικό προσωπικό” (ο μέσος όρος
ωρών εκπαίδευσης γυναικών είναι 0,81 ώρες).
7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού § Παροχές στους Εργαζομένους
και Ίσες Ευκαιρίες. Στην Εταιρία δεν πραγματοποιούνται προγράμματα για τη συμβουλευτική υποστήριξη
των εργαζομένων όταν πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν.
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LA10 - Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος / εργαζόμενο,
με βάση το φύλο και την κατηγορία εργαζομένων.

LA9- Θέματα υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται στις
επίσημες συμφωνίες με τα εργατικά συνδικάτα.

LA8 - Εκπαίδευση, συμβουλευτική, πρόληψη και προγράμματα
διαχείρισης κινδύνων για τους εργαζομένους, τις οικογένειες τους
ή τις τοπικές κοινωνίες αναφορικά με σοβαρές ασθένειες.

Περιγραφή
LA7 - Ποσοστά τραυματισμών, επαγγελματικών ασθενειών,
απώλειας ημερών εργασίας και απουσιών εργαζομένων
ανά φύλο και περιοχή.

Annual Report
index
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Α . Ε .

6.3.7, 6.3.10,
6.4, 6.4.3

HR2 - Ποσοστό σημαντικών προμηθευτών, αναδόχων και άλλων
επιχειρηματικών εταίρων που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο σχετικά
με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενέργειες
που έχουν πραγματοποιηθεί.

6.3, 6.3.3, 6.3.5,
6.4.3, 6.6.6

Δείκτες Επίδοσης -- Δείκτες Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ενότητα
Περιγραφή
ISO26000
Διοικητική Πρακτική
6.2, 6.3, 6.3.3, 6.3.4,
6.3.6, 6.6.6
HR1 - Ποσοστό και συνολικός αριθμός σημαντικών επενδυτικών
6.3, 6.3.3, 6.3.5, 6.6.6
συμφωνιών και συμβολαίων με όρους που αφορούν στα
ανθρώπινα δικαιώματα ή έχουν υποβληθεί σε έλεγχο σχετικά
με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

LA14 - Αναλογία βασικού μισθού και αποζημιώσεων γυναικών /
ανδρών με βάση την κατηγορία εργαζομένων, ανά
παραγωγική μονάδα.

Ενότητα
Περιγραφή
ISO26000
LA12 - Ποσοστό εργαζομένων που λαμβάνουν τακτικές εκθέσεις
6.4, 6.4.7, 6.8.5
σχετικά με την επίδοση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους ανά φύλο.
LA13 - Σύνθεση των φορέων διακυβέρνησης και ανάλυση των
6.4, 6.4.7
εργαζομένων ανά κατηγορία, σύμφωνα με το φύλο, την ηλικιακή ομάδα,
το εάν ανήκουν σε ηλικιακές ομάδες και άλλους δείκτες διαφοροποίησης.

Σχόλιο / Ενότητα Aναφοράς
1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου / 1β. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή / 5. Στρατηγική, Προτεραιότητες και Προοπτικές
/ 7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ / 10. Η Στρατηγική Προσέγγιση της ΕΚΕ.
7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Η Εταιρία επιλέγει όλους τους συνεργάτες της με αυστηρά κριτήρια, παρόλα αυτά δεν περιλαμβάνει ειδικούς 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.
6.5 Πελάτες και Προμηθευτές. Οι προμηθευτές ανήλθαν στους 1.077 κατά το 2013 και εντάσσονται στις εξής βασικές κατηγορίες:
- Α’ υλών
- Βοηθητικών υλών
- Αναλώσιμων και λοιπών υλικών
- Παροχής προσωπικού
- Παροχής υπηρεσιών.
Η Εταιρία συνεργάζεται με τέσσερις συνολικά εταιρίες παροχής προσωπικού (υπηρεσιών καθαρισμού και υπεργολάβοι εργασιών
στις εγκαταστάσεις της) που στο σύνολό τους (100%) ελέγχονται μηναία για θέματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Τα αποτελέσματα ελέγχου κοινοποιούνται στον προμηθευτή, ο οποίος λαμβάνει συστάσεις συμμόρφωσης όποτε απαιτείται.
Επίσης σημαντικοί προμηθευτές για την Εταιρία είναι οι προμηθευτές Α΄ υλών (4 συνολικά εταιρίες) οι οποίοι δεν υπόκεινται σε
σχετικούς ελέγχους καθώς όλοι εκδίδουν σε ετήσια βάση Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης και οι δύο εξ αυτών έχουν υιοθετήσει
τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου. Άρα ουσιαστικά ελέγχεται το 44,4% των σημαντικών προμηθευτών της Εταιρίας.

9. Εταιρική Διακυβέρνηση § Διοικητικό Συμβούλιο, § Διευθυντικά Στελέχη της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ /
7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Το Ανθρώπινο Δυναμικό με μία ματιά.
Το σύνολο (100%) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 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.
7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Παροχές στους Εργαζομένους και Ίσες Ευκαιρίες.
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε μορφής διάκριση είτε αφορά τις αμοιβές είτε τις αποζημιώσεις των
εργαζομένων.

Σχόλιο / Ενότητα Aναφοράς
7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Αξιολόγηση Εργαζομένων & Σύστημα Αμοιβών.
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H Εταιρία ελέγχει τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύνολο των επιχειρηματικών της μονάδων μηνιαία, προκειμένου
να εξαλείφει οποιοδήποτε κίνδυνο παραβίασή τους ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επιχειρηματικές της μονάδες.
να συνταξιοδοτηθούν.

Στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΊΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ δεν έχει καταγραφεί κανένα σχετικό περιστατικό.

6.3, 6.3.5, 6.4.3,
6.6.6

HR8 - Ποσοστό προσωπικού ασφαλείας που εκπαιδεύεται σε
πολιτικές ή διαδικασίες της Εταιρίας σχετικά με ζητήματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορούν τις δραστηριότητες της.
HR9 - Αριθμός περιστατικών παραβίασης δικαιωμάτων
αυτοχθόνων πληθυσμών.
HR10 - Συνολικός αριθμός και ποσοστό των επιχειρηματικών
μονάδων οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης
αναφορικά με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή για τις
οποίες έχουν εκπονηθεί μελέτες επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα.
6.3, 6.3.6, 6.3.7,
6.3.8, 6.6.7
6.3, 6.3.3.
6.3.4, 6.3.5

6.3, 6.3.3, 6.3.4,
6.3.5, 6.3.7,
6.3.10, 6.6.6

7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Οι περιπτώσεις στις οποίες η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αναγνωρίζει ότι δύναται να υπάρξει κίνδυνος εμφάνισης περιστατικών
παιδικής εργασίας αφορούν στις εγκαταστάσεις στη Θίσβη όπου και απασχολούνται εργαζόμενοι συνεργατών και υπεργολάβων
της. Για το λόγο αυτό η Εταιρία διενεργεί μηνιαίους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της. Επίσης, το 2013 αναπτύχθηκε σχετική
διαδικασία που περιλαμβάνει και την πρόληψη και εξάλειψη τυχόν περιστατικού της παιδικής εργασίας.
7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Οι περιπτώσεις στις οποίες η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αναγνωρίζει ότι δύναται να υπάρξει κίνδυνος εμφάνισης
εξαναγκασμένης ή υποχρεωτικής εργασίας αφορούν στις εγκαταστάσεις στη Θίσβη όπου και απασχολούνται εργαζόμενοι
συνεργατών και υπεργολάβων της. Ωστόσο η Εταιρία διενεργεί μηνιαίους ελέγχους καθώς καταδικάζει περιπτώσεις
εξαναγκασμένης ή υποχρεωτικής εργασίας. Επίσης, το 2013 αναπτύχθηκε σχετική διαδικασία που αφορά και στην εξάλειψη της
εξαναγκασμένης ή υποχρεωτικής εργασίας.
Στην εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε το 2013 δεν συμμετείχε το προσωπικό ασφαλείας της Εταιρίας, καθώς είχε
προηγηθεί εξειδικευμένη εκπαίδευση για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού το 2012.

Η Εταιρία δεδομένων των επιλογών των συνεργατών και προμηθευτών της εκτιμά ως πολύ μικρή την πιθανότητα εμφάνισης
κινδύνου καταστρατήγησης του δικαιώματος στην ελευθερία του συνδικαλισμού στους προμηθευτές της. Συνεπώς δεν ανέλαβε
κάποια σχετική δράση.

Στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΊΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ουδέποτε έχει καταγραφεί οποιοδήποτε περιστατικό οποιασδήποτε διάκρισης.

Σχόλιο / Ενότητα Aναφοράς
7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Συνολικά αφιερώθηκαν 40 ώρες για την εκπαίδευση σε πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν σε θέματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

6.3, 6.3.3,
6.3.4, 6.3.5,
6.3.7, 6.3.10, 6.6.6

6.3, 6.3.6, 6.3.7,
6.3.10, 6.4.3
6.3, 6.3.3,
6.3.4, 6.3.5,
6.3.8, 6.3.10,
6.4.3, 6.4.5

Ενότητα
ISO26000
6.3, 6.3.5

HR7 - Δραστηριότητες και σημαντικοί προμηθευτές στους
οποίους θεωρείται ότι ενέχουν σημαντικό κίνδυνο
εμφάνισης περιστατικών εξαναγκασμένης ή
υποχρεωτικής εργασίας.

Περιγραφή
HR3 - Σύνολο ωρών εκπαίδευσης εργαζομένων σχετικά με πολιτικές
και διαδικασίες που αφορούν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων
συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού των εργαζομένων που
εκπαιδεύτηκαν.
HR4 - Συνολικός αριθμός περιστατικών διακρίσεων και
διορθωτικές ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί.
HR5 - Δραστηριότητες της Εταιρίας και σημαντικοί προμηθευτές
στους οποίους θεωρείται ότι το δικαίωμα στην ελευθερία του
συνδικαλισμού και των συλλογικών διαπραγματεύσεων
ενδεχομένως να αντιμετωπίζει σημαντικό κίνδυνο και ενέργειες
που έχουν πραγματοποιηθεί για την υποστήριξη αυτών
των δικαιωμάτων.
HR6 - Δραστηριότητες και σημαντικοί προμηθευτές στους
οποίους θεωρείται ότι ενέχουν σημαντικό κίνδυνο εμφάνισης
περιστατικών παιδικής εργασίας και μέτρα που έχουν ληφθεί
για την αποτελεσματική εξάλειψη της παιδικής εργασίας.
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Β12

Σ Ω Λ Η Ν Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Α

Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ο Υ

Α . Ε .

6.3.9, 6.5.3,
6.5.6, 6.8

6.3.9, 6.5.3,
6.5.6, 6.8

SO9 - Επιχειρηματικές μονάδες με σημαντικές πιθανές ή
πραγματικές αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες.

SO10 - Μέτρα πρόληψης και περιορισμού που λαμβάνονται
για τις πιθανές ή πραγματικές αρνητικές επιπτώσεις στις
τοπικές κοινότητες.
SO2 - Ποσοστό και συνολικός αριθμός επιχειρηματικών μονάδων
που εξετάζονται για κινδύνους που σχετίζονται με τη διαφθορά.

6.6, 6.6.3

SO4 - Ενέργειες που πραγματοποιούνται για την αντιμετώπιση .
περιστατικών διαφθοράς
SO5 - Οι θέσεις της δημόσιας πολιτικής και η συμμετοχή στην
ανάπτυξη της δημόσιας πολιτικής και στη δημιουργία ομάδων
πίεσης (λόμπι).
6.6, 6.6.4, 6.8.3

6.6, 6.6.3

SO3 - Ποσοστό των εργαζομένων που εκπαιδεύονται στις πολιτικές
και τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο οργανισμός κατά της διαφθοράς.

6.6, 6.6.3

6.3.9, 6.8,
6.8.3, 6.8.9

Ενότητα
ISO26000
6.2, 6.6, 6.8

ISO26000
6.3, 6.3.6

SO1 - Ποσοστό των επιχειρηματικών μονάδων για τις οποίες
έχουν εφαρμοστεί προγράμματα συνεργασίας με τις τοπικές
κοινότητες, μελέτες επιπτώσεων και αναπτυξιακά προγράμματα.

Περιγραφή
Διοικητική Πρακτική

Δείκτες Επίδοσης -- Δείκτες Κοινωνικής Επίδοσης

Ενότητα
Περιγραφή
HR11 - Αριθμός καταγγελιών που αφορούν στα ανθρώπινα
δικαιώματα και έχουν αντιμετωπισθεί και επιλυθεί μέσω
επίσημων μηχανισμών διαχείρισης καταγγελιών.

10.2 Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης και Άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας / 10.3 Η Δέσμευση και ο Διάλογος με τους Συμμετόχους
/ 10.5 Η Συμμετοχή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στα Δίκτυα.
Η Εταιρία μέσω της συμμετοχής της σε δίκτυα, φορείς και οργανισμούς επιδιώκει να συμβάλλει στη διαδικασία διαμόρφωσης
προτάσεων και πολιτικών προς όφελος τόσο του κλάδου της όσο και της ελληνικής οικονομίας.

Σχόλιο / Ενότητα Aναφοράς
1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου / 1β. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή / 4. Όραμα, Αποστολή, Αξίες / 5. Στρατηγική,
Προτεραιότητες και Προοπτικές / 7.3 Η Συμβολή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην Κοινωνία / 10. Η Στρατηγική Προσέγγιση της ΕΚΕ.
7.3 Η Συμβολή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην Κοινωνία / 10.2 Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης και Άξονες Εταιρικής
Υπευθυνότητας / 10.3 Η Δέσμευση και ο Διάλογος με τους Συμμετόχους / 10.4 Ο Χάρτης Σημαντικών Θεμάτων /
10.5 Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ και το ISO 26000 / 10.8 Η Επίδοση έναντι των Στόχων του Έτους 2013 / 10.9 Οι Στόχοι της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ για το 2014 / 7.2 Η Υγεία και η Ασφάλεια στις Δραστηριότητες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (αρχική ενότητα).
7.3 Η Συμβολή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην Κοινωνία § Η Ανάπτυξη των Τοπικών Κοινοτήτων / 8. Ευθύνη για το
Περιβάλλον § Περιβαλλοντική Πολιτική και Δέσμευση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Με βάση τη μελέτη περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων που η Εταιρία έχει διεξάγει και επικαιροποιεί σε ετήσια βάση, οι
δραστηριότητες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αξιολογούνται ως «χαμηλής όχλησης» για το περιβάλλον και οι ενδεχόμενες
αρνητικές επιπτώσεις έχουν εκμηδενιστεί μέσω των προληπτικών μέτρων που λαμβάνει σε συνεχή βάση.
8. Ευθύνη για το Περιβάλλον § Περιβαλλοντική Πολιτική και Δέσμευση της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ / 9. Εταιρική
Διακυβέρνηση § Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων / 10.2 Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης και
Άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας.
9. Εταιρική Διακυβέρνηση § Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων § Διαχείριση Θεμάτων Διαφάνειας
και Διαφθοράς / 10.2 Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης και Άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ελέγχεται το σύνολο των
επιχειρηματικών μονάδων και κανένα σχετικό περιστατικό δεν παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του 2013.
Πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη δίωρη εκπαίδευση με θέμα «Εταιρική Διακυβέρνηση και Διαφάνεια και Καταπολέμηση
της Διαφθοράς», στην οποία συμμετείχαν συνολικά 20 στελέχη, (Διευθυντές και Διευθυντικά στελέχη δηλ. το 45% του συνόλου
των στελεχών). Διοικητικοί υπάλληλοι και εργατικό προσωπικό δεν έλαβαν μέρος.
Δεν υπήρξε περιστατικό διαφθοράς.

Σχόλιο / Ενότητα Aναφοράς
7.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ § Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Στην Εταιρία δεν έχει καταγραφεί καμία καταγγελία που να αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, το 2013 αναπτύχθηκε
διαδικασία «Σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Χώρο Εργασίας» η οποία και αποτελεί τον επίσημο μηχανισμό
διαχείρισης καταγγελιών.

Ε Τ H Σ Ι Ο Σ

Δεν υπήρξαν σχετικά πρόστιμα.

6.6, 6.6.3, 6.6.7,
6.8.7

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ O Σ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ O Σ

&

Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ

6.7, 6.7.3, 6.7.4,
6.7.5, 6.7.6, 6.7.9
6.7, 6.7.3, 6.7.4,
6.7.5, 6.7.6, 6.7.9

6.3.9, 6.6.6, 6.7,
6.7.4, 6.7.5

6.3.9, 6.6.6, 6.7,
6.7.4, 6.7.5

6.Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Προϊόντα / 6.3 Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών στην Παραγωγή Σωλήνων /
6.2 Διαχείριση της Ποιότητας.
Kανένα πρόστιμο δεν έχει επιβληθεί το οποίο να σχετίζεται με μη συμμόρφωση με:
• τη Νομοθεσία
• τους Κανονισμούς γενικότερα και
• τους Κώδικες
αναφορικά με τις ενέργειες επικοινωνίας και marketing, με τις πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν τα προϊόντα και με τη
σχετική σήμανσή τους.

Financial Statements 2013

PR4 - Συνολικός αριθμός περιστατικών μη συμμόρφωσης με τους
κανονισμούς και τους προαιρετικούς κώδικες σχετικά με τις
πληροφορίες και τη σήμανση των προϊόντων και των υπηρεσιών.

PR2 - Συνολικός αριθμός περιστατικών μη συμμόρφωσης με τους
κανονισμούς για τις επιπτώσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών
στην υγεία και την ασφάλεια.
PR3 - Πληροφορίες για τα προϊόντα.

PR1 - Στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων κατά τα οποία
αξιολογούνται οι επιδράσεις τους στην υγεία και ασφάλεια.

Σχόλιο / Ενότητα Aναφοράς
6. Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Προϊόντα / 6.3 Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών στην Παραγωγή Σωλήνων / 6.2
Διαχείριση της Ποιότητας / 6.5 Πελάτες και Προμηθευτές / 7.2 Η Υγεία και Ασφάλεια στις Δραστηριότητες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
6.2 Διαχείριση της Ποιότητας / 7.2 Η Υγεία και Ασφάλεια στις Δραστηριότητες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Τα στάδια στον κύκλο ζωής των προϊόντων της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 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.
Δεν υπήρξαν σχετικά περιστατικά μη συμμόρφωσης.

Δεν υπήρξαν σχετικές δικαστικές προσφυγές.

Σχόλιο / Ενότητα Aναφοράς
Η Εταιρία δεν συνεισφέρει χρηματικά ή σε είδος σε πολιτικά κόμματα, πολιτικούς και σχετικά ιδρύματα.

6.6, 6.6.5, 6.6.7

Ενότητα
ISO26000
6.6, 6.6.4, 6.8.3

Δείκτες Επίδοσης -- Δείκτες για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες
Ενότητα
Περιγραφή
ISO26000
Διοικητική Πρακτική
6.2, 6.6, 6.7

Περιγραφή
SO6 - Συνολική αξία οικονομικών συνεισφορών σε πολιτικά
κόμματα, πολιτικούς και σχετικά ιδρύματα.
SO7 - Συνολικός αριθμός δικαστικών προσφυγών που αφορούν
σε συμπεριφορά αθέμιτου ανταγωνισμού, δημιουργίας
τραστ και μονοπωλιακών πρακτικών και η έκβασή τους.
SO8 - Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων και συνολικός
αριθμός μη χρηματικών κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση
με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς.
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Μερική Κάλυψη

6.7, 6.7.6

6.7, 6.7.3,
6.7.6, 6.7.9
6.7, 6.7.7

Ενότητα
ISO26000
6.7, 6.7.4, 6.7.5,
6.7.6, 6.7.8, 6.7.9
6.7, 6.7.3,
6.7.6, 6.7.9

6.5 Πελάτες και Προμηθευτές § Πελάτες και Έρευνα Ικανοποίησης. Η Εταιρία διαχειρίζεται με συγκεκριμένη – δομημένη
διαδικασία τα παράπονα που συνδέονται με ενδεχόμενη απαίτηση του πελάτη για χρηματική αποζημίωση (claim). Δεν
υπήρξαν σχετικά παράπονα που αφορούν το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα.
Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως και δεν υπήρξαν σχετικές νομικές, διοικητικές ή δικαστικές κυρώσεις.

6.2 Διαχείριση της Ποιότητας. Η Εταιρία δεσμεύεται εθελοντικά για παροχή ορθής πληροφόρησης σχετικά με τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες της υιοθετώντας τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης και Επικοινωνίας (2007). Ο Κώδικας βασίζεται ως
προς το περιεχόμενο και τη δομή του στον αντίστοιχο κώδικα δεοντολογίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
(CONSOLIDATED ICC CODE OF ADVERTISING & MARKETING COMMUNICATION PRACTICE - ICC), ο οποίος ισχύει παγκοσμίως.
(www.see.gr)
Δεν υπήρξαν σχετικά περιστατικά μη συμμόρφωσης.

Σχόλιο / Ενότητα Aναφοράς
6.5 Πελάτες και Προμηθευτές § Πελάτες και Έρευνα Ικανοποίησης.

Το χαρτί του Απολογισμού έχει παραχθεί από δάση και φυτείες βιώσιμης διαχείρισης FSC και περιέχει 60% πολτό από ανακυκλωμένο χαρτί.

Οι φωτογραφίες του Απολογισμού προέρχονται από λήψεις του φωτογράφου Σπύρου Χαρακτινού, καθώς και των Χριστίνα Κιούση, Βύρωνα Νικολόπουλου, Αλέξανδρου
Φαφούτη, Χρήστου Παναγιωτάκη, Σάιμον Πιτσιλλίδη, Εριέττα Παπαδογιάννη και HELMEPA.

Πλήρης Κάλυψη

PR9 - Συμμόρφωση με τη νομοθεσία για χρήση προϊόντων
και υπηρεσιών.

PR7 - Συνολικός αριθμός περιστατικών μη συμμόρφωσης
με τους κανονισμούς σχετικά με τις πρακτικές μάρκετινγκ.
PR8 - Παράπονα σχετικά με το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα.

PR6 - Προγράμματα για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία,
τα πρότυπα και τους προαιρετικούς κώδικες συμπεριφοράς,
που σχετίζονται με τις πρακτικές μάρκετινγκ, όπως η διαφήμιση,
η προώθηση προϊόντων και οι χορηγίες.

Περιγραφή
PR5 - Ικανοποίηση πελατών.
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18. Έντυπο Αξιολόγησης Απολογισμού και Επικοινωνίας
Με τη συμπλήρωση του Εντύπου Αξιολόγησης του Απολογισμού μπορείτε να μας μεταφέρετε τις εντυπώσεις σας για τον
Απολογισμό 2013 της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και να συμβάλλετε ενεργά στην προσπάθεια μας για βελτίωση των επιδόσεων
μας. Τα στοιχεία που θα αποκομισθούν από τη συμπλήρωση του Εντύπου θα χρησιμοποιηθούν μόνο για εσωτερική αξιολόγηση
από τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

Σε ποια ομάδα συμμετόχων (ενδιαφερομένων μερών) της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ανήκετε;
Ποια είναι η μορφή της επαφής/σχέσης σας με τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ;
Εργαζόμενος
Προμηθευτής
Μέτοχος
Επενδυτής
Πελάτης
Εκπρόσωπος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος
Κάτοικος από την τοπική Κοινότητα
Μέλος Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης
Εκπρόσωπος από Κρατικό/Θεσμικό Φορέα
Εκπρόσωπος Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης
Άλλο:
Ποια είναι η εντύπωση σας για κάθε Ενότητα και συνολικά για τον Απολογισμό 2013 της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ;
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εξαιρετική

Καλή

Μέτρια

Χρειάζεται Αναθεώρηση

Ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Σημαντικά Γεγονότα - Σταθμοί
Όραμα, Αποστολή και Αξίες της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Στρατηγική, Στόχοι και Προοπτικές
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Προϊόντα
Η Προσφορά της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στον Άνθρωπο
Ευθύνη για το Περιβάλλον
Εταιρική Διακυβέρνηση
Η Στρατηγική Προσέγγιση της ΕΚΕ
Δείκτες Επίδοσης
Γενική, συνολική εικόνα του Απολογισμού

Σε σχέση με τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2012 και τον Ετήσιο Απολογισμό 2012,
η εικόνα που αποκομίσατε για τον Απολογισμό 2013 στον οποίο για πρώτη φορά παρουσιάζονται σε ενιαία έκδοση οικονομικά και μη οικονομικά στοιχεία της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, είναι:
Καλύτερη
Ίδια
Χειρότερη
Δεν γνωρίζω
Αναφορικά με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Απολογισμό 2013 της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:
• Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι καλύπτονται τα πλέον σημαντικά θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρίας;
Εξαιρετικό
Καλό
Μέτριο
Κακό
•

Σε τι βαθμό θεωρείται ότι είναι δυνατή η σύγκριση των στοιχείων του Ετήσιου Απολογισμού Οικονομικών και Βιώσιμης
Ανάπτυξης 2013 σε σχέση με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε παλαιότερους Απολογισμούς 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

•
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•

•

Πώς θα αξιολογούσατε την εικαστική παρουσίαση του Απολογισμού;
Καλή
Μέτρια
Εξαιρετική

Κακή

Πόσο εύκολα εντοπίσατε τις πληροφορίες ή τα θέματα που σας ενδιαφέρουν;
Αρκετά εύκολα
Σχετικά εύκολα
Πολύ εύκολα

Καθόλου εύκολα

Κατά την άποψή σας, τα στοιχεία που συμπεριλήφθηκαν στον Απολογισμό 2013 και ο τρόπος παρουσίασής τους συνέβαλλαν στο σχηματισμό ολοκληρωμένης εικόνας για τη δραστηριοποίησή της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ;
Ναι
Όχι
Χρειάζεται βελτίωση

Βασιζόμενοι στον Απολογισμό 2013, πώς θα αξιολογούσατε τη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ως Υπεύθυνη Εταιρία;
Καλύτερη
Ίδια
Χειρότερη
Δεν γνωρίζω

Υπάρχει κάποια πληροφορία ή άλλα στοιχεία για την Εταιρία που αναζητήσατε και δεν 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.

Τι 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:
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Σοφία Μυλοθρίδου
Υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33, 15125 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 6787537, 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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