
Corteva Agriscience – Στόχοι βιωσιμότητας για το 2030
Οι κοινότητές μας
Προστασία της ασφάλειας των ατόμων στις εγκαταστάσεις μας και των εργαζομένων στον γεωργικό κλάδο

• Τα «Σοβαρά Περιστατικά» προσδιορίζονται με βάση τον τύπο περιστατικού, 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Αμερικανικού Συμβουλίου 

Χημείας (American Chemistry Council) και του κλάδου σχετικά με την 

υποβολή εκθέσεων.

• Τα προγράμματα CTWW περιλαμβάνουν προγράμματα για την υγεία των 

εργαζομένων, τα οποία απευθύνονται σε εργαζόμενους που εκτίθενται σε 

συγκεκριμένους κινδύνους στον χώρο εργασίας, αλλά και προγράμματα 

που απευθύνονται σε όλους τους εργαζόμενους, όπως υποστήριξη για 

εργαζόμενους σε άδεια αναπηρίας, προετοιμασία για διεθνή επαγγελματικά 

ταξίδια, προώθηση της ευημερίας και της καλής ψυχικής υγείας. Επιπλέον, 

τα προγράμματα υγιεινής και εργονομίας στον κλάδο εξασφαλίζουν ένα 

ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Αυτός ο στόχος υποστηρίζεται από τρεις δείκτες:

• Εξάλειψη σοβαρών περιστατικών

• Έως το 2025, όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι να έχουν εγγραφεί στην 

πρωτοβουλία της Corteva για την ευημερία όλων των εργαζομένων (Corteva 

Total Worker Wellbeing, CTWW), με στόχο τον έλεγχο των κινδύνων για την 

υγεία στον χώρο εργασίας, την προστασία των εργατών και τη βελτίωση της 

υγείας όλων των εργαζομένων

• Έως το 2025, θα έχουμε εφαρμόσει ένα πλαίσιο για την παροχή 

τεχνογνωσίας και πληροφοριών, με στόχο την καλύτερη απόδοση στον 

τομέα της ασφάλειας, τόσο για τους πελάτες μας όσο και για τον ευρύτερο 

αγροτικό κλάδο.

Αύξηση της διαφάνειας της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τους γεωργούς έως τους καταναλωτές, αξιοποιώντας 

ψηφιακά εργαλεία που παρέχουν στους γεωργούς τη δυνατότητα να δημιουργούν πρόσθετη αξία μέσω της 

διαφάνειας σε γεωργικές αγορές, συστήματα τροφίμων και κοινότητες
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Corteva Agriscience – Στόχοι βιωσιμότητας για το 2030
Οι κοινότητές μας
Ενδυνάμωση των γυναικών, παροχή ευκαιριών εξέλιξης στους νέους και υποστήριξη όλων των κοινοτήτων μας 

ανά τον κόσμο, στις οποίες όπου έχουμε εταιρική παρουσία και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε 

επιχειρηματικά, έως το 2030

Δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά σε περίπου 140 χώρες, απασχολούμε 

περίπου 21.000 άτομα και ασκούμε επιχειρηματικές δραστηριότητες σε 

104 εγκαταστάσεις κατά προσέγγιση.

Οι δραστηριότητες μέσω των οποίων θα υποστηρίξουμε αυτόν τον στόχο είναι 

οι εξής:

• Ενδυνάμωση των γυναικών: Το πρόγραμμα Corteva Grows υποστηρίζει 

τις γυναίκες ώστε να διασφαλίζει ότι θα επιτύχουν τους προσωπικούς τους 

στόχους, συμβάλλοντας έτσι στην ευημερία των κοινοτήτων όπου ζουν.

• Παροχή ευκαιριών εξέλιξης στους νέους: Με το πρόγραμμα Corteva 

Grows δεσμευόμαστε για την υποστήριξη έργων και προγραμμάτων που θα 

προωθήσουν την ακαδημαϊκή επιτυχία και ανάπτυξη νέων σε ολόκληρο τον 

κόσμο, καθώς και την διαμόρφωση πολύμορφου εργατικού δυναμικού στον 

γεωργικό κλάδο για το μέλλον.

• Διάλογος με κοινότητες: Οι πρωτοβουλίες του προγράμματος Corteva 

Grows συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις κοινότητες όπου 

ζούμε και εργαζόμαστε, επιδιώκοντας να καλύψουν τις μοναδικές ανάγκες 

κάθε κοινότητας. Με τις εθελοντικές μας προσπάθειες στο πλαίσιο τοπικών 

προγραμμάτων, θα διασφαλίσουμε ότι η επιτυχία μας θα αντανακλά την 

επιτυχία κάθε κοινότητας.
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Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με τις δραστηριότητές μας:

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

• https://www.corteva.com/our- impact/enrichinglivestogether/communities

/corteva-grows-science- outreach.html
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Οι κοινότητές μας
Αφιέρωση ενός εκατομμυρίου ωρών από τους υπαλλήλους της Corteva στον εθελοντισμό, με στόχο την 

υποστήριξη ατόμων και κοινοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο, έως το 2030

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με τις δραστηριότητές μας:

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

• https://www.corteva.com/our- impact/enrichinglivestogether/communities

/corteva-grows-science- outreach.html

Ο στόχος του ενός εκατομμυρίων ωρών αντιπροσωπεύει ένα σωρευτικό 

σύνολο σε περίοδο δέκα ετών.

Οι δραστηριότητες μέσω των οποίων θα υποστηρίξουμε αυτόν τον στόχο είναι 

οι εξής:

• Ενδυνάμωση των γυναικών: Το πρόγραμμα Corteva Grows υποστηρίζει 

τις γυναίκες ώστε να διασφαλίζει ότι θα επιτύχουν τους προσωπικούς τους 

στόχους, συμβάλλοντας έτσι στην ευημερία των κοινοτήτων όπου ζουν.

• Παροχή ευκαιριών εξέλιξης στους νέους: Με το πρόγραμμα Corteva

Grows δεσμευόμαστε για την υποστήριξη έργων και προγραμμάτων που θα 

προωθήσουν την ακαδημαϊκή επιτυχία και ανάπτυξη νέων σε ολόκληρο τον 

κόσμο, καθώς και την διαμόρφωση πολύμορφου εργατικού δυναμικού στον 

γεωργικό κλάδο για το μέλλον.

• Διάλογος με κοινότητες: Οι πρωτοβουλίες του προγράμματος Corteva

Grows συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις κοινότητες όπου 

ζούμε και εργαζόμαστε, επιδιώκοντας να καλύψουν τις μοναδικές ανάγκες 

κάθε κοινότητας. Με τις εθελοντικές μας προσπάθειες στο πλαίσιο τοπικών 

προγραμμάτων, θα διασφαλίσουμε ότι η επιτυχία μας θα αντανακλά την 

επιτυχία κάθε κοινότητας.
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