GRI G4
Content Index

Sustainability Report 2016
“In accordance Core”

Το παρόν Ευρετήριο Περιεχομένου του GRI (GRI Index)
αποτελεί
αναπόσπαστο
μέρος
του
Κοινωνικού
Απολογισμού
2016
του
Ομίλου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
Προσαρμόζεται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες G4 του
Διεθνούς Οργανισμού GRI, με στόχο την συμμόρφωση
του Ομίλου με τη Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/95/ΕΕ
σχετικά
με
τη
δημοσιοποίηση
των
Μη
χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ G4

Δείκτες

Περιγραφή

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισμού, σύνδεσμοι ή απ’ ευθείας
αναφορά

Εξωτερική
διασφάλιση

Στρατηγική και Ανάλυση
G4-1

G4-2

Μήνυμα Προέδρου.

Περιγραφή βασικών επιδράσεων, κινδύνων και ευκαιριών.

Μήνυμα Προέδρου (σελ. 4)
Στρατηγική & Προοπτικές 2017 (σελ. 10 )
Επισκόπηση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2015 (σελ. 12)
Εήσιος Απολογισμός 2016 (σελ.2)

-

Διαδικασία καθορισμού θεμάτων Ουσιαστικότητας (σελ. 8)
Διαχείριση Κινδύνων & Εσωτερικός έλεγχος (σελ. 57)
Ετήσιος Απολογισμός 2016 (σελ. 19, 26,28 & 54)

-

Προφίλ Οργανισμού
G4-3

Ονομασία οργανισμού.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Όμιλος Επιχειρήσεων.

-

G4-4

Βασικές μάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (σελ. 6)
Ετήσιος Απολογισμός 2016 (σελ.4)

-

G4-5

Έδρα Οργανισμού.

Πατρόκλου 5-7 Μαρούσι, 151 25 Αθήνα, Ελλάδα.

G4-6

Αριθμός των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο οργανισμός και
αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα ή οι οποίες έχουν ιδιαίτερη
σημασία για τα θέματα βιωσιμότητας.

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (σελ. 6)

G4-7

G4-8

Iδιοκτησιακό καθεστώς και η νομική μορφή.
Αγορές που εξυπηρετούνται.

-

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (σελ. 6)
Ετήσιος Απολογισμός 2016 (σελ. 38)

-

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (σελ. 6)
Στρατηγική & Προοπτικές 2017 (σελ. 10)
Ετήσιος Απολογισμός 2016 (σελ. 4-7)

-

G4-9

Βασικά μεγέθη οργανισμού.

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (σελ. 6)

-

G4-10

Στοιχεία Ανθρώπινου Δυναμικού.

Εργασιακές πρακτικές (σελ. 41)

-

G4-11

Ποσοστό του συνολικού αριθμού εργαζομένων που καλύπτεται από
συλλογικές συμβάσεις.

Εργασιακές πρακτικές (σελ. 40)

-

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ G4 (συνέχεια)
Δείκτες

Περιγραφή

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισμού, σύνδεσμοι ή απ’ ευθείας
αναφορά

Εξωτερική
διασφάλιση

Προφίλ Οργανισμού
G4-12

Περιγραφή εφοδιαστικής αλυσίδας.

Εφοδιαστική Αλυσίδα (σελ. 51)

-

G4-13

Τυχόν σημαντικές αλλαγές που σημειώθηκαν στη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς σχετικά με το μέγεθος, τη δομή, το ιδιοκτησιακό
καθεστώς ή την εφοδιαστική αλυσίδα του οργανισμού.

Ετήσιος Απολογισμός 2016 (σελ.17)

-

G4-14

G4-15

G4-16

Εάν και πώς ο οργανισμός λαμβάνει υπόψη του την προσέγγιση ή
αρχή της προφύλαξης (precautionary principle).

Οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες στις
οποίες συνυπογράφει και συμμετέχει ο οργανισμός.
Ενώσεις και οι εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί υποστήριξης στους
οποίους ο οργανισμός είναι μέλος.

Διαδικασία καθορισμού θεμάτων Ουσιαστικότητας (σελ. 8)
Διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους (σελ. 14)
Περιβαλλοντική Συμμόρφωση (σελ. 27)
Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία (σελ. 38)
Ποιότητα και Ασφάλεια προϊόντων (σελ. 48)
Ικανοποίηση πελατών (σελ. 49)
Υπεύθυνη επικοινωνία και marketing (σελ. 50)
Δομές Διακυβέρνησης (σελ. 54)
Διακυβέρνηση Ε.Κ.Ε. (σελ. 56)
Διαχείριση Κινδύνων & Εσωτερικός Έλεγχος (σελ. 57)
Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
Κώδικες και Πολιτικές
Ενίσχυση της Διαφάνειας
Συνεργασίες και συμμετοχή σε πρωτοβουλίες Ε.Κ.Ε
Θεμελιώδεις δεσμεύσεις Ε.Κ.Ε.

-

Επισκόπηση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2016 (σελ. 12)
Συνεργασίες και συμμετοχή σε πρωτοβουλίες Ε.Κ.Ε

-

Συνεργασίες και συμμετοχή σε πρωτοβουλίες Ε.Κ.Ε

-

Παράμετροι Απολογισμού (σελ. 61)
Ετήσιος Απολογισμός 2016 (σελ.30)

-

Αναγνωρισμένα Ουσιαστικά Θέματα και Όρια
G4-17

Οντότητες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του οργανισμού. Αναφορά οντότητας που
περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν
καλύπτεται από τον απολογισμό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ G4 (συνέχεια)
Δείκτες

Περιγραφή

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισμού, σύνδεσμοι ή απ’ ευθείας
αναφορά

Εξωτερική
διασφάλιση

Αναγνωρισμένα Ουσιαστικά Θέματα και Όρια
G4-18

Διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου του απολογισμού και των
Ορίων των Θεμάτων.

Διαδικασία καθορισμού θεμάτων Ουσιαστικότητας (σελ. 8)
Παράμετροι Απολογισμού (σελ.61)

G4-19

Αναφορά όλων των ουσιαστικών Θεμάτων που αναγνωρίστηκαν κατά
τη διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου του απολογισμού.

Διαδικασία καθορισμού θεμάτων Ουσιαστικότητας (σελ. 9)

G4-20

Αναφορά
Ορίου του κάθε Ουσιαστικού θέματος εντός του
οργανισμού.

Διαδικασία καθορισμού θεμάτων Ουσιαστικότητας (σελ. 8 & 9)

G4-21

Αναφορά
Ορίου του κάθε Ουσιαστικού θέματος εκτός του
οργανισμού.

Διαδικασία καθορισμού θεμάτων Ουσιαστικότητας (σελ. 8 & 9)

G4-22

Αναφορά του αποτελέσματος
προηγούμενους απολογισμούς.

Στοιχεία Ανθρώπινου Δυναμικού (σελ.41)

G4-23

Αναφορά τυχόν σημαντικών αλλαγών του αντικειμένου ή των Ορίων
των Θεμάτων του Απολογισμού.

τυχόν

αναδιατυπώσεων

σε

-

Δεν υφίστανται σημαντικές αλλαγές στα Όρια ή το περιεχόμενο του Απολογισμού σε
σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

-

Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
G4-24

Κατάλογος των ομάδων ενδιαφερόμενων μερών που συμμετείχαν στη
διαβούλευση με τον οργανισμό.

Διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους (σελ. 15)

-

G4-25

Αναφορά διαδικασίας αναγνώρισης και επιλογής
ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στη διαβούλευση.

Διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους

-

G4-26

Τρόπος προσέγγισης της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη,
συμπεριλαμβάνοντας τη συχνότητα διαβούλευσης κατά τύπο και κατά
ομάδα ενδιαφερόμενων μερών.

Διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους (σελ. 15 -17)

-

Διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους (σελ. 16 - 21)

-

Παράμετροι Απολογισμού (σελ. 61)

-

G4-27

των

Βασικά θέματα που προέκυψαν από τη διαβούλευση με τα
ενδιαφερόμενα μέρη, και ανταπόκριση του οργανισμού.

Προφίλ Απολογισμού
G4-28

Περίοδος αναφοράς απολογισμού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ G4 (συνέχεια)
Δείκτες

Περιγραφή

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισμού, σύνδεσμοι ή απ’ ευθείας
αναφορά

Εξωτερική
διασφάλιση

Προφίλ Απολογισμού
G4-29

Ημερομηνία του πιο πρόσφατου προηγούμενου απολογισμού.

Μάιος 2016 (Απολογισμός 2015)

-

G4-30

Διάρκεια του κύκλου απολογισμού.

Ετήσια

-

G4-31

Να αναφερθεί ο υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήματα αναφορικά με
τον απολογισμό ή το περιεχόμενό του.

Παράμετροι Απολογισμού (σελ. 61)

-

G4-32

Κριτήρια συμφωνίας που έχει επιλέξει ο οργανισμός.
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-

G4-33

Αναφερθεί η πολιτική και η υφιστάμενη πρακτική του οργανισμού
αναφορικά με την αναζήτηση εξωτερικής διασφάλισης για τον
απολογισμό.

Στον παρόντα Απολογισμό δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία της εξωτερικής διασφάλισης.

-

Διακυβέρνηση
G4-34

Δομή διακυβέρνησης του οργανισμού.

Δομές Διακυβέρνησης (σελ. 54)

-

G4-36

Δημιουργία μία ή περισσότερες θέσεις στελεχών με αρμοδιότητα για
οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα.

Διακυβέρνηση της Ε.Κ.Ε. (σελ. 56)

-

G4-38

Σύνθεση του ανώτατου οργάνου διακυβέρνησης & των επιτροπών του.

Δομές Διακυβέρνησης (σελ. 55)
Ετήσιος Απολογισμός 2016 (σελ. 48-54)

-

G4-39

Αναφορά εάν ο πρόεδρος του ανώτατου οργάνου διακυβέρνησης είναι
ταυτόχρονα και εκτελεστικό μέλος.

Δομές Διακυβέρνησης (σελ. 55)

-

G4-48

Ανώτατη επιτροπή ή θέση που ελέγχει και εγκρίνει επίσημα τον
απολογισμό βιωσιμότητας του οργανισμού, και που εξασφαλίζει ότι
έχουν καλυφθεί όλα τα ουσιαστικά Θέματα.

Διακυβέρνηση της Ε.Κ.Ε. (σελ. 56)

-

G4-52

Διαδικασία καθορισμού των αμοιβών.

Ετήσιος Απολογισμός 2016 (σελ. 57)

-

Ηθική & Ακεραιότητα
G4-56

Αξίες, αρχές, πρότυπα και οι κανόνες συμπεριφοράς του οργανισμού,
όπως κώδικες συμπεριφοράς και κώδικες δεοντολογίας.

Διακυβέρνηση της Ε.Κ.Ε. (σελ. 56)
Όραμα & Εταιρικές Αξίες
Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

-

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οικονομία
Θέματα
Ουσιαστικότητας

Διοικητική
πρακτική &
Δείκτες

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισμού,
σύνδεσμοι ή απ’ ευθείας αναφορά

Περιγραφή

Διοικητική πρακτική

Πρακτικές
προμηθειών

που

παράγεται

και

Εξωτερική
διασφάλιση

Στρατηγική & Προοπτικές 2017 (σελ. 10)
Ετήσιος Απολογισμός 2016 (σελ. 20-21)

-

-

Στρατηγική & Προοπτικές 2017 (σελ. 11)

-

-

G4-EC1

Άμεση οικονομική
διανέμεται.

G4-EC2

Χρηματοοικονομικές επιδράσεις και άλλοι κίνδυνοι
και ευκαιρίες για τις δραστηριότητες του οργανισμού
λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Διαχείριση Κινδύνων & Εσωτερικός έλεγχος (σελ.
56-57)
Ετήσιος Απολογισμός 2016 (σελ. 55)
www.mytilineos.gr/el-gr/annual-reports/files

-

-

G4-EC3

Κάλυψη των υποχρεώσεων του καθορισμένου
προγράμματος παροχών του οργανισμού.

Ετήσιος Απολογισμός 2016 (σελ. 96)

-

-

G4-EC4

Οικονομική βοήθεια από το κράτος.

Μηδενική

-

-

G4-EC9

Αναλογία δαπανών σε τοπικούς προμηθευτές στις
σημαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης.

Εφοδιαστική αλυσίδα (σελ. 51)

-

-

Περιγραφή

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισμού,
σύνδεσμοι ή απ’ ευθείας αναφορά

Οικονομική
επίδοση

αξία

Αναφορά
παράληψης

Περιβάλλον
Θέματα
Ουσιαστικότητας

Διοικητική
πρακτική &
Δείκτες

Διοικητική πρακτική

Υλικά

G4-EN1

Υλικά που χρησιμοποιούνται κατά βάρος ή όγκο.

G4-EN2

Ποσοστό υλικών που χρησιμοποιούνται και
αποτελούν
ανακυκλωμένα
υλικά
εισροής.

Αναφορά
παράληψης

Εξωτερική
διασφάλιση

Κλιματική Αλλαγή και προστασία του
περιβάλλοντος
Υλικά & Πρώτες Ύλες (σελ. 28-29)

-

-

Υλικά & Πρώτες Ύλες (σελ. 28-29)

-

-

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Περιβάλλον
Θέματα
Ουσιαστικότητας

Διοικητική
πρακτική &
Δείκτες

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισμού,
σύνδεσμοι ή απ’ ευθείας αναφορά

Περιγραφή

G4-EN3

Κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισμού.

Ενέργεια (σελ.26)

-

-

G4-EN5

Ενεργειακές εντάσεις.

Ενέργεια (σελ.27)

-

-

Υπεύθυνη διαχείριση Νερού

-

-

Διοικητική πρακτική

G4-EN8

Συνολική άντληση νερού κατά πηγή.

Νερό (σελ.34)

-

-

G4-EN9

Πηγές νερού που επηρεάζονται σημαντικά από την
άντληση νερού.

Οι περιοχές άντλησης νερού των τομέων
δραστηριοποίησης του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, δεν
συμπεριλαμβάνουν
υδάτινες
μάζες
που
αναγνωρίζονται από επιστημονικές ομάδες ή από τις
δημόσιες αρχές ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες, λόγω
του σχετικού μεγέθους, της λειτουργίας ή της
κατάστασής τους, ως σπάνιο, υπό εξαφάνιση ή
απειλούμενο σύστημα. Επίσης, δεν βρίσκονται εντός
σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή που έχει χαρακτηριστεί
ως προστατευόμενη.

-

-

G4-EN10

Ποσοστό και συνολικός όγκος νερού
ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται.

Νερό (σελ.34)

-

-

-

-

Νερό

που

Διοικητική πρακτική

G4-EN11
Βιοποικιλότητα

Εξωτερική
διασφάλιση

Υπεύθυνη διαχείριση Ενέργειας

Διοικητική πρακτική

Ενέργεια

Αναφορά
παράληψης

Ιδιόκτητες, εκμισθωμένες ή διαχειριζόμενες
λειτουργικές εγκαταστάσεις μέσα ή κοντά σε
προστατευμένες περιοχές και περιοχές με υψηλής
αξίας βιοποικιλότητα εκτός προστατευμένων
περιοχών.

Προστασία της Βιοποικιλότητας

Αποκαταστάσεις περιβάλλοντος και προστασία
βιοποικιλότητας (σελ.35)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Περιβάλλον
Θέματα
Ουσιαστικότητας

Διοικητική
πρακτική &
Δείκτες

G4-EN12

Βιοποικιλότητα

G4-EN13

Περιγραφή

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισμού,
σύνδεσμοι ή απ’ ευθείας αναφορά

Περιγραφή των σημαντικών επιδράσεων που έχουν
οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες
στη βιοποικιλότητα των προστατευμένων περιοχών
και των περιοχών με υψηλής αξίας βιοποικιλότητα
εκτός προστατευμένων περιοχών.

Αποκαταστάσεις περιβάλλοντος και προστασία
βιοποικιλότητας (σελ.35)

Οικότοποι που προστατεύονται ή αποκαθίστανται.

Διοικητική πρακτική

Εκπομπές

Αναφορά
παράληψης

Εξωτερική
διασφάλιση

-

-

A. Συνολική έκταση εκμεταλλεύσιμης της γης από τις
δραστηριότητες της εταιρείας και δεν έχει
αποκατασταθεί: 36,7 (Εκτάρια)
B. Συνολική έκταση εκμεταλλεύσιμης γης από τις
δραστηριότητες της εταιρείας το 2016: 0 (Εκτάρια)
C. Συνολική έκταση της γης που αποκαταστάθηκε
κατά το έτος 2016: 24,1 (Εκτάρια)
D=A+B-C: Συνολική έκταση εκμεταλλεύσιμης γης από
τις δραστηριότητες της εταιρείας και δεν έχει
αποκατασταθεί: 12,6 (Εκτάρια)

-

-

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

-

-

G4-EN15

Άμεσες εκπομπές
(Κατηγορία 1).

θερμοκηπίου

Κλιματική Αλλαγή (σελ. 24)

-

-

G4-EN16

Έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
(Κατηγορία 2).

Κλιματική Αλλαγή (σελ. 24)

-

-

G4-EN17

Άλλες έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
(Κατηγορία 3).

Κλιματική Αλλαγή (σελ. 24)

-

-

G4-EN18

Ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Κλιματική Αλλαγή (σελ. 25)

-

-

G4-EN21

NOX, SOX, και άλλες σημαντικές αέριες εκπομπές.

Κλιματική Αλλαγή (σελ. 24)

-

-

αερίων

του

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Περιβάλλον
Θέματα
Ουσιαστικότητας

Διοικητική
πρακτική &
Δείκτες

Περιγραφή

Διοικητική πρακτική

Υγρές Εκροές
και Απόβλητα

Αναφορά
παράληψης

Εξωτερική
διασφάλιση

Υπεύθυνη Διαχείριση Αποβλήτων

-

-

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισμού,
σύνδεσμοι ή απ’ ευθείας αναφορά

G4-EN22

Συνοιλική απόρριψη νερού κατά ποιότητα &
προορισμό.

Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων (σελ. 31)

-

-

G4-EN23

Συνολικό βάρος αποβλήτων κατά τύπο και μέθοδο
απόρριψης.

Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων (σελ. 30)

-

-

Περιβαλλοντική Συμμόρφωση (σελ.27)

-

-

-

-

-

-

Αναφορά
παράληψης

Εξωτερική
διασφάλιση

-

-

-

-

-

-

Διοικητική πρακτική

Συμμόρφωση

G4-EN29

Λοιπά
Περιβαλλοντικά
Θέματα

G4-EN31

Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων
αριθμός μη χρηματικών κυρώσεων για μη
συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και
τους κανονισμούς.

Δεν υφίστανται τέτοιου είδους κυρώσεις.
Περιβαλλοντική Συμμόρφωση (σελ.27)

Συνολικές δαπάνες και επενδύσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος.

Κόστος διάθεσης αποβλήτων, επεξεργασίας εκπομπών
αερίων και αποκατάστασης: €12.983.380. Κόστος
πρόληψης & περιβαλλοντικής διαχείρισης:€15.952.592

Εργασιακές πρακτικές & Αξιοπρεπής εργασία
Θέματα
Ουσιαστικότητας

Διοικητική
πρακτική &
Δείκτες

Περιγραφή

Διοικητική πρακτική

G4-LA1

Απασχόληση

G4-LA2

Συνολικός αριθμός και ρυθμοί πρόσληψης νέων
εργαζομένων,
και
ρυθμός
αποχώρησης
εργαζομένων κατά ηλικιακή ομάδα, φύλο και
περιοχή.
Παροχές που προσφέρονται σε πλήρως
απασχολουμένους και δεν παρέχονται σε
προσωρινούς
εργαζομένους
ή
μερικώς
απασχολουμένους.

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισμού,
σύνδεσμοι ή απ’ ευθείας αναφορά

Εργασιακές πρακτικές

Εργασιακές πρακτικές (σελ. 42)

Εργασιακές πρακτικές (σελ. 43)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Εργασιακές πρακτικές & Αξιοπρεπής εργασία
Θέματα
Ουσιαστικότητας

Διοικητική
πρακτική &
Δείκτες

Αναφορά
παράληψης

Εξωτερική
διασφάλιση

Εργασιακές πρακτικές (σελ. 43)

-

-

Εργασιακές πρακτικές (σελ. 43)

-

-

Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

-

-

-

-

-

-

Εκπαίδευση & Εξέλιξη εργαζομένων

-

-

Μέσος όρος ωρών κατάρτισης ανά έτος ανά
εργαζόμενο, κατά φύλο και κατά κατηγορία
εργαζομένων.

Εργασιακές πρακτικές (σελ. 43)

-

-

Προγράμματα διαχείρισης δεξιοτήτων και διά βίου
μάθησης που υποστηρίζουν τη συνεχή
απασχολησιμότητα των εργαζομένων.

Εργασιακές πρακτικές (σελ. 44-45)

-

-

Εργασιακές πρακτικές (σελ. 44-45)

-

-

Περιγραφή

Διοικητική πρακτική

Σχέσεις
Εργαζομένων /
Διοίκησης

G4-LA4

Ελάχιστες περίοδοι προειδοποίησης σχετικά με
λειτουργικές αλλαγές, συμπεριλαμβάνοντας εάν
αυτές ορίζονται σε συλλογικές συμβάσεις.

Διοικητική πρακτική

Υγεία &
Ασφάλεια στην
Εργασία

G4-LA5

Ποσοστό του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού
που εκπροσωπείται σε επίσημες μεικτές
(εργαζόμενοι – διοίκηση) επιτροπές υγείας και
ασφάλειας στην εργασία.

Πάνω από το 75% του εργατικού δυναμικού του τομέα
Κατασκευαστικών Έργων EPC και το 100% του
εργατικού δυναμικού του τομέα της Μεταλλουργία και
Μεταλλείων.

G4-LA6

Δείκτες Υγείας & Ασφάλειας (δυστυχημάτων &
ατυχημάτων)
και Απουσιασμού (Συχνότητα
ατυχημάτων & Επαγγελματικών ασθενειών
εργαζόμενων Ομίλου και εργαζομένων εργολάβων).

Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία (σελ.38-39)

Διοικητική πρακτική

G4-LA9

G4-LA10

Κατάρτιση,
εκπαίδευση &
εξέλιξη

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισμού,
σύνδεσμοι ή απ’ ευθείας αναφορά

G4-LA11

Ποσοστό εργαζομένων που λαμβάνουν τακτική
ενημέρωση για την επίδοση και την εξέλιξη της
σταδιοδρομίας τους, κατά φύλο και κατηγορία
εργαζομένων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Εργασιακές πρακτικές & Αξιοπρεπής εργασία
Θέματα
Ουσιαστικότητας

Διοικητική
πρακτική &
Δείκτες

Αναφορά
παράληψης

Εξωτερική
διασφάλιση

‘Ισες ευκαιρίες και Διαφορετικότητα

-

-

Σύνθεση οργάνων διακυβέρνησης και ανάλυση
εργαζομένων κατά κατηγορία εργαζομένων
σύμφωνα με το φύλο, την ηλικιακή ομάδα, τη
μειονότητα, και άλλους δείκτες διαφορετικότητας.

Εργασιακές πρακτικές (σελ. 46)

-

-

Περιγραφή

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισμού,
σύνδεσμοι ή απ’ ευθείας αναφορά

Αναφορά
παράληψης

Εξωτερική
διασφάλιση

Ανθρώπινα Δικαιώματα

-

-

Μηδενικός.

-

-

Ανθρώπινα Δικαιώματα

-

-

Περιγραφή

Διοικητική πρακτική

Διαφορετικότητα
& Ίσες Ευκαιρίες

G4-LA12

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισμού,
σύνδεσμοι ή απ’ ευθείας αναφορά

Ανθρώπινα Δικαιώματα
Θέματα
Ουσιαστικότητας

Διοικητική
πρακτική &
Δείκτες

Διοικητική πρακτική

Αποφυγή
Διακρίσεων

G4-HR3

Συνολικός αριθμός περιστατικών διάκρισης και
διορθωτικές ενέργειες που αναλήφθηκαν.

Διοικητική πρακτική

G4-HR4
Ελευθερία του
Συνεταιρίζεσθαι &
Συλλογικές
Διαπραγματεύσεις

Εγκαταστάσεις και σημαντικοί προμηθευτές όπου
προσδιορίστηκε ότι το δικαίωμα άσκησης της
ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της συλλογικής
διαπραγμάτευσης ενδέχεται να παραβιάζεται ή να
διατρέχει σημαντικό κίνδυνο, και μέτρα που
λήφθηκαν για την υποστήριξη των εν λόγω
δικαιωμάτων.

Το Εργατικό Δίκαιο περιλαμβάνει διατάξεις που
προβλέπουν και διαφυλάσσουν το δικαίωμα της
συλλογικής διαπραγμάτευσης και συνδικαλισμού των
εργαζομένων τις οποίες ο Όμιλος σέβεται απόλυτα.
Κατά το έτος 2016, δεν υπήρξαν αναφορές
περιστατικών για παρεμπόδιση του δικαιώματος «της
ελευθερίας του συνδικαλισμού» από τις Διευθύνσεις
Ανθρώπινου Δυναμικού των εταιριών μας οι οποίες
ελέγχουν τέτοια περιστατικά και δρουν αναλόγως σε
συνεργασία με τα σωματεία των εργαζομένων.

Η πληροφορία
για τους
σημαντικούς
προμηθευτές
δεν είναι προς
το παρόν
διαθέσιμη.

-

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Θέματα
Ουσιαστικότητας

Διοικητική
πρακτική &
Δείκτες

Περιγραφή

Διοικητική πρακτική

G4-HR5
Παιδική
Εργασία

Δραστηριότητες και προμηθευτές όπου υπάρχει
μεγάλος κίνδυνος για περιστατικά παιδικής
εργασίας, και μέτρα που λήφθηκαν για τη συμβολή
στην αποτελεσματική κατάργηση της παιδικής
εργασίας.

Διοικητική πρακτική

G4-HR6
Καταναγκαστική
Εργασία

Δραστηριότητες και προμηθευτές όπου υπάρχει
μεγάλος κίνδυνος για περιστατικά καταναγκαστικής
εργασίας, και μέτρα που λήφθηκαν για τη συμβολή
στην εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής
εργασίας.

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισμού,
σύνδεσμοι ή απ’ ευθείας αναφορά

Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ο Όμιλος εφαρμόζοντας τις πάγιες πρακτικές του,
όπως: την πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική
νομοθεσία, την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του
Κώδικα
Επαγγελματικής
Δεοντολογίας,
την
ενεργοποίηση των Διευθύνσεων Ανθρώπινου
Δυναμικού όλων των θυγατρικών για την
παρακολούθηση τέτοιων φαινομένων, δεν κατέγραψε
περιστατικά παιδικής εργασίας κατά τη δραστηριότητα
του.
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ο Όμιλος εφαρμόζοντας τις πάγιες πρακτικές του,
όπως: την πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική
νομοθεσία, την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του
Κώδικα
Επαγγελματικής
Δεοντολογίας,
την
ενεργοποίηση των Διευθύνσεων Ανθρώπινου
Δυναμικού όλων των θυγατρικών για την
παρακολούθηση τέτοιων φαινομένων, κατέγραψε για
άλλη
μια
χρονιά
μηδενικά
περιστατικά
καταναγκαστικής εργασίας και στους τρεις τομείς
δραστηριοποίησής του.

Αναφορά
παράληψης

Εξωτερική
διασφάλιση

-

-

Η πληροφορία
για τους
σημαντικούς
προμηθευτές
δεν είναι προς
το παρόν
διαθέσιμη.

Η πληροφορία
για τους
σημαντικούς
προμηθευτές
δεν είναι προς
το παρόν
διαθέσιμη.

-

-

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Κοινωνία
Θέματα
Ουσιαστικότητας

Διοικητική
πρακτική &
Δείκτες

Αναφορά
παράληψης

Εξωτερική
διασφάλιση

Τοπικές κοινωνίες

-

-

Τοπικές Κοινότητες (σελ.47)
Διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους (σελ. 16 21)

-

-

Ενίσχυση της Διαφάνειας

-

-

Συνολικός
αριθμός
και
ποσοστό
των
δραστηριοτήτων που αξιολογήθηκαν ως προς τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη διαφθορά και
σημαντικοί κίνδυνοι που προσδιορίστηκαν.

Ενίσχυση Διαφάνειας (σελ.48)

-

-

Επιβεβαιωμένα περιστατικά
ενέργειες που αναλήφθηκαν.

Το 2016 δεν αναφέρθηκαν τέτοιου είδους περιστατικά
στον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

-

-

Ενίσχυση της Διαφάνειας

-

-

Δεν υφίστανται τέτοιου είδους περιστατικά.

-

-

Ενίσχυση της Διαφάνειας

-

-

Δεν υφίστανται τέτοιου είδους κυρώσεις ή σημαντικά
πρόστιμα.

-

-

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισμού,
σύνδεσμοι ή απ’ ευθείας αναφορά

Περιγραφή

Διοικητική πρακτική

Τοπικές
Κοινότητες

G4-SO1

Δημοσιοποίηση
των
αποτελεσμάτων
των
αξιολογήσεων
των
περιβαλλοντικών
και
κοινωνικών επιδράσεων. Προγράμματα ανάπτυξης
των τοπικών κοινοτήτων που βασίζονται στις
ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Πλάνα
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Διοικητική πρακτική

G4-SO3
Καταπολέμηση
της Διαφθοράς
G4-SO5

διαφθοράς

και

Διοικητική πρακτική
Αντιανταγωνιστική
Συμπεριφορά

G4-SO7

Συνολικός αριθμός περιστατικών (διώξεων) για
αντιανταγωνιστική
συμπεριφορά,
αντιμονοπωλιακές και μονοπωλιακές πρακτικές, και
τα αποτελέσματα αυτών.

Διοικητική πρακτική

Συμμόρφωση

G4-SO8

Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων και
συνολικός αριθμός μη χρηματικών κυρώσεων για
μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους
κανονισμούς.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Υπευθυνότητα για το προϊόν
Θέματα
Ουσιαστικότητας

Διοικητική
πρακτική &
Δείκτες

Αναφορά
παράληψης

Εξωτερική
διασφάλιση

Πρακτικές Αγοράς

-

-

Ποσοστό των σημαντικών κατηγοριών προϊόντων
και υπηρεσιών για τα οποία αξιολογούνται οι
επιδράσεις στην υγεία και την ασφάλεια, με στόχο
τη βελτίωση.

Πρακτικές αγοράς (σελ.48)

-

-

Συνολικός αριθμός περιστατικών μη συμμόρφωσης
με κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες που
αφορούν στις επιδράσεις προϊόντων και
υπηρεσιών στην υγεία και την ασφάλεια κατά τον
κύκλο ζωής τους.

Δεν υπήρξαν τέτοιου είδους περιστατικά το 2016

-

-

Πρακτικές Αγοράς

-

-

Τύπος πληροφοριών για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που απαιτείται από τις διαδικασίες του
οργανισμού για την πληροφόρηση σχετικά με
προϊόντα και υπηρεσίες και τη σήμανση αυτών, και
ποσοστό των σημαντικών κατηγοριών προϊόντων
και υπηρεσιών που υπόκεινται σε τέτοιες
απαιτήσεις πληροφόρησης.

Πρακτικές αγοράς (σελ.49)

-

-

Συνολικός αριθμός περιστατικών μη συμμόρφωσης
με κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες που
αφορούν στις πληροφορίες για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες και τη σήμανση.

Μηδενικός

-

-

Αποτελέσματα ερευνών
ικανοποίηση των πελατών.

Πρακτικές αγοράς (σελ.49)

-

-

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισμού,
σύνδεσμοι ή απ’ ευθείας αναφορά

Περιγραφή

Διοικητική πρακτική

G4-PR1

Υγεία &
Ασφάλεια
Πελατών

G4-PR2

Διοικητική πρακτική

G4-PR3

Σήμανση
Προϊόντων και
Υπηρεσιών

G4-PR4

G4-PR5

που

μετρούν

την

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια)

Υπευθυνότητα για το προϊόν
Θέματα
Ουσιαστικότητας

Διοικητική
πρακτική &
Δείκτες

Περιγραφή

Διοικητική πρακτική

Επικοινωνία
Μάρκετινγκ

Αναφορά
παράληψης

Εξωτερική
διασφάλιση

Πρακτικές αγοράς

-

-

Πρακτικές αγοράς (σελ.50)

-

-

Πρακτικές αγοράς (σελ.50)

-

-

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισμού,
σύνδεσμοι ή απ’ ευθείας αναφορά

G4-PR6

Πώληση απαγορευμένων ή αμφισβητούμενων
προϊόντων

G4-PR7

Συνολικός
αριθμός
περιστατικών
μη
συμμόρφωσης
με
κανονισμούς
και
εθελοντικούς κώδικες που αφορούν στην
επικοινωνία μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης
της διαφήμισης, της προώθησης και των
χορηγιών, κατά τύπο αποτελέσματος

GRI G4
Content Index
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