Πνιηηηθή ΔΚΔ ηνπ Οκίινπ ΤΙΤΑΝ
Η Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (ΔΚΔ) είλαη κία απφ ηηο ζεκειηψδεηο εηαηξηθέο
αμίεο γηα ηνλ Όκηιν ΤΙΤΑΝ θαη έρεη ελζσκαησζεί ζηνλ Σηξαηεγηθφ Σηφρν ηνπ.
Δίλαη κηα ελζπλείδεηε θαη εζεινληηθή δέζκεπζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ πεξίγπξνπ
καο κε αλζξψπηλεο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δηαζηάζεηο θαη απνηειεί
έλα βήκα πέξα απφ ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο λφκνπο.
Ωο παξαγσγφο δνκηθψλ πιηθψλ, πξνζθέξνπκε πξντφληα πνπ ζπκβάιινπλ
πνιιαπιά ζηηο θνηλσληθέο αμίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά, φπσο είλαη ε
αζθάιεηα, ε καθξνβηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ, ε νηθνλνκία, ε απνδνηηθφηεηα
ησλ πφξσλ θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Παξάιιεια,
αλαγλσξίδνπκε θαη φηη ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηά καο αζθεί επίδξαζε ζην
θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο θνηλφηεηεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο κνλάδεο καο.
Γη΄ απηφ ην ιφγν δεζκεπφκαζηε ζηε κείσζε ηεο φπνηαο αξλεηηθήο επίδξαζεο
ζην πεξηβάιινλ, ζηηο θνηλφηεηεο θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία «Κάλνληαο φζν
ην δπλαηφ ιηγφηεξν θαθφ». Σηελ πξνζπάζεηά καο λα κεηψζνπκε ηηο φπνηεο
αξλεηηθέο επηπηψζεηο, δηαπηζηψλνπκε φηη δεκηνπξγνχληαη επθαηξίεο γηα φινπο
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ηηο νπνίεο πξνζπαζνχκε λα αμηνπνηνχκε.
Θα ζπλερίζνπκε λα επηδηψθνπκε ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ καο
ζηφρσλ κε θνηλσληθά ππεχζπλν ηξφπν, ζπκβάιινληαο ζηελ επεκεξία ησλ
εξγαδνκέλσλ καο, ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ησλ γεηηνληθψλ θνηλνηήησλ θαη ηεο
θνηλσλίαο γεληθφηεξα, κε ιίγα ιφγηα «Κάλνληαο πεξηζζφηεξν θαιφ».
Η δέζκεπζή καο ζηελ ΔΚΔ δελ είλαη απιψο κηα πξνζπάζεηα πνπ
θαζνδεγείηαη απφ ηηο εζηθέο αμίεο καο, αιιά θαη κηα νξζή πξαθηηθή πνπ
δεκηνπξγεί πξφζζεηε αμία γηα ηελ επηρείξεζε, απμάλεη ηε θήκε καο,
δεκηνπξγεί θάζε θνξά ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ «θνηλσληθή» αλαλέσζε ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο καο θαη βειηηψλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά καο. Δμίζνπ
ζεκαληηθφ, απνηειεί πεγή ππεξεθάλεηαο γηα καο θαη είλαη έλα θίλεηξν γηα ηνπο
αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη καδί καο.
Θεσξνχκε ηε δέζκεπζή καο ζηελ ΔΚΔ σο κία δηαδηθαζία κε ηελ νπνία
καζαίλνπκε δηαξθψο λέα πξάγκαηα, βειηησλφκαζηε θαη εληζρχνπκε ην
αληαγσληζηηθφ καο πιενλέθηεκα ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν
επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.
Οπζηψδεο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη λα αθνχκε, λα επηθνηλσλνχκε, λα
αλαπηχζζνπκε δεζκνχο θαη λα ρηίδνπκε ζρέζεηο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κε
φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη φζνπο επεξεάδνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηέο καο.
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Κατά σσνέπεια, το Όραμά μας στο πλαίσιο της ΕΚΕ είναι:
«Να επηδηψθνπκε ζε θάζε πεξίπησζε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο καο ζηφρνπο θαη
λα δεκηνπξγνχκε αμία, κε εζηθφ θαη θνηλσληθά ππεχζπλν ηξφπν, κεηψλνληαο
ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη πξνζπαζψληαο λα απμήζνπκε ηε ζεηηθή καο
ζπλεηζθνξά».
Γηα λα πινπνηήζνπκε ην Όξακά καο:
Οη επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο καο θαζνδεγνχληαη απφ ηηο εηαηξηθέο
αμίεο θαη ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηνπ Οκίινπ ΤΙΤΑΝ.
Η αζθάιεηα θαη ε πγηεηλή ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο είλαη ε χςηζηε
επηρεηξεκαηηθή πξνηεξαηφηεηά καο. Σηφρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε
έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ρσξίο αηπρήκαηα.
Δίκαζηε πξνζεισκέλνη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε, εληάζζνληαο
πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ζηνηρεία ζε φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο καο
απνθάζεηο.
Απνζθνπνχκε ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη
θνηλσληθψλ καο επηδφζεσλ, κεηξψληαο ηελ επίδξαζε θαη ηε
ζπλεηζθνξά καο θαη αμηνινγψληαο ην πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ καο
απνηχπσκα.
Απνζθνπνχκε ζηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο κε φινπο ηνπο ζπκκεηφρνπο καο (ελδηαθεξφκελα κέξε), επηθνηλσλψληαο καδί ηνπο κε
εηιηθξίλεηα θαη δηαθάλεηα θαη επηδηψθνληαο ηελ ζχκπξαμε καδί ηνπο,
ψζηε λα κπνξνχκε λα θαηαλννχκε ηφζν ηελ επίδξαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ
καο φζν θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο.
Μνηξαδφκαζηε ηελ ηερλνγλσζία, ηελ εκπεηξία θαη ηηο βέιηηζηεο
πξαθηηθέο καο ζε ηνκείο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηά καο γηα
λα πξνζζέηνπκε αμία θαη λα ζπκβάιινπκε ζηελ επεκεξία ησλ
θνηλνηήησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο κνλάδεο καο, αιιά θαη ηεο
θνηλσλίαο γεληθφηεξα.
Θεσξνχκε ηνπο εξγαδνκέλνπο καο πνιχηηκνπο θαη αθνινπζνχκε
πνιηηηθή θαη πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηηο ίζεο επθαηξίεο ζηελ επηινγή,
ζηελ απαζρφιεζε, θαη ζηελ εμέιημή ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν, ηελ
εζληθή πξνέιεπζε, ηε ζξεζθεία θαη φπνηα άιιε δηάθξηζε. Σεβφκαζηε
ηελ αηνκηθφηεηα θαη εθαξκφδνπκε ηελ πθηζηάκελε εζληθή λνκνζεζία
θαη ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο, φπσο ηε Γηεζλή Γηαθήξπμε ηνπ ΟΗΔ γηα ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.
Σπλαιιαζζφκαζηε κε ηελ εθνδηαζηηθή καο αιπζίδα, εθαξκφδνληαο ηνλ
Κψδηθα Γενληνινγίαο πνπ δηέπεη ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ καο.
Σπκκεηέρνπκε εζεινληηθά θαη πξνζθέξνπκε ππνζηήξημε ζε ζπκπξάμεηο
θαη επηρεηξεκαηηθά δίθηπα πνπ πξνάγνπλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο καο
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ζηφρνπο θαη ην φξακά καο γηα ηελ ΔΚΔ, φπσο ην Οηθνπκεληθφ Σχκθσλν
ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (UN Global Compact), ηελ Πξσηνβνπιία γηα ηε
Βηψζηκε Αλάπηπμε ζηνλ θιάδν Τζηκέληνπ (Cement Sustainability
Initiative - CSI) ηνπ Γηεζλνχο Δπηρεηξεκαηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ηε
Βηψζηκε Αλάπηπμε (World Business Council for Sustainable
Development – WBCSD), ηελ Δπξσπατθή Σχκπξαμε γηα ηελ ΔΚΔ θαη
ηελ Κνηλή Πξσηνβνπιία γηα ηε Βησζηκφηεηα ηνπ Κιάδνπ Σθπξνδέκαηνο
ησλ ΗΠΑ (U.S. Concrete Joint Sustainability Initiative).
Απνζθνπνχκε ζην λα παξακέλνπκε ελεξγνί ζε πξσηνβνπιίεο πνπ
πξνσζνχλ ηε ρξήζε θαη ηα νθέιε ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνπκε
δηαζθαιίδνληαο ηε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα θαη νηθνλνκηθή
επκάξεηα ηνπ θιάδνπ καο.
Δλζαξξχλνπκε θαη αλαγλσξίδνπκε ηηο αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ηνλ
εζεινληηζκφ πξνο ηηο θνηλφηεηεο θαη ηελ θνηλσλία ζε φια ηα επίπεδα
εξγαδνκέλσλ, αλεμάξηεηα αλ ζπλδένληαη ή φρη κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο
καο πξνηεξαηφηεηεο.
Γεζκεπφκαζηε γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε απφ αλεμάξηεηνπο
εμσηεξηθνχο θνξείο ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ αλαθνξψλ εηαηξηθήο
θνηλσληθήο επζχλεο.
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