Ανώτατες διακρίσεις
για την Εταιρική Υπευθυνότητα της MYTILINEOS
Πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Αθήνα, Ελλάδα – 2 Μαρτίου 2018 – Υψηλές διακρίσεις για ακόμα μία χρονιά
απέσπασαν οι πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης
Ανάπτυξης της MYTILINEOS, καταδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο δράσεων
και το άμεσο αντίκτυπό τους στο κοινωνικό σύνολο.
Τρείς από τις πιο φιλόδοξες δράσεις της προηγούμενης χρονιάς κατάφεραν να
διακριθούν στα Hellenic Responsible Business Awards 2018, ανεβάζοντας
το πήχη τόσο για την εταιρεία, όσο και για τους ανθρώπους της.
Συγκεκριμένα:
 Βραβείο GOLD στην Ενότητα Ενεργοποίηση & Δέσμευση Ενδιαφερόμενων
– Μερών / Καλύτερη έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση, για το ενημερωτικό
microsite Integrated Value Creation SCORECARD που παρουσιάζει με
ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία την ενιαία αξία που παράγει η MYTILINEOS
στο πλαίσιο της δραστηριότητας της
 Βραβείο GOLD στην Ενότητα Πρότυπο Επένδυσης / Ενίσχυση της
Απασχόλησης για την Εφαρμογή της διεθνούς μεθοδολογίας Social
Return on Investment για τη μέτρηση του Δείκτη Κοινωνικής αξίας του
Προγράμματος "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ", το οποίο δημιούργησε έναν
απόλυτα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο εντάσσοντας 11 νέους ανθρώπους
στην αγορά εργασίας, επίσης απέσπασε την ανώτατη διάκριση
 Βραβείο SILVER στην Ενότητα Αριστεία στη Συνεργασία/Συνεργασία
επιχείρησης – ΜΚΟ, για τον Β’ Κύκλο του προγράμματος «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ»
για την αντιμετώπιση της Σχολικής Διαρροής, σε συνεργασία με την
Ένωση «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ», τιμήθηκε με το ασημένιο βραβείο της
διοργάνωσης
Και οι τρεις αυτές δράσεις ξεχώρισαν για το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, την
ανταπόδοση προς την κοινωνία, αλλά και για τη συνεισφορά τους στις τοπικές
κοινωνίες.
Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε ειδική τελετή στις 15 Φεβρουαρίου 2018, όπου
περισσότεροι από 300 παρευρισκόμενοι, Θεσμικοί Εκπρόσωποι, υψηλόβαθμα
στελέχη εταιρειών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων παρακολούθησαν τις
απονομές που πραγματοποιήθηκαν για τα έργα που διακρίθηκαν στον τομέα
των επενδύσεων για την βιώσιμη και την κοινωνική ανάπτυξη.
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Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
κα. Αντιγόνη Φάκου: Γραφείο Τύπου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Tel. 210-6877346 | Fax 2106877400 | E-mail: Antigoni.Fakou@mytilineos.gr .
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
H Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας,
Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομ ών. Ιδρύθηκε στην
Ελλάδα το 1990, είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο
κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,3 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 2.700
άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσό τερες
πληροφορίες,
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