
Οι σχέσεις και η συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους αποτελούν δομικά 
στοιχεία του Επιχειρηματικού Μοντέλου της MYTILINEOS, ως συνάρτηση της 
αποστολής και της στρατηγικής της. Οι διαφορετικές ομάδες των Κοινωνικών 
Εταίρων καταγράφονται, ιεραρχούνται και χαρακτηρίζονται κάποιες από αυτές 
ως «βασικές» για την Εταιρία, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και σε συνάρτηση 
με: α) τη θέση που έχουν στη σφαίρα επιρροής της, β) το βαθμό σημασίας και 
σχετικότητας που αποδίδουν ή έχουν στις δραστηριότητες της και γ) τον τρόπο 
που επηρεάζουν συνολικά την ικανότητά της να εκπληρώσει το όραμα και 
την αποστολή της.

Η MYTILINEOS διαθέτει ποικίλους τρόπους συνεργασίας με 
τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων, η συχνότητα των 
οποίων απορρέει από το είδος της σχέσης που έχει αναπτύξει 
με την κάθε ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρία κατανοεί και 

ανταποκρίνεται ενεργά στις ανάγκες των ατόμων, οργανισμών 
και επιχειρήσεων με τους οποίους αλληλεπιδρά ενισχύοντας την 
εμπιστοσύνη και την «κοινωνική» άδεια λειτουργίας της.

Σχέσεις με τους 
Κοινωνικούς Εταίρους

ΤΕΔ
Μεταλλουργίας

ΤΕΔ
 Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΤΕΔ
Έργων & Υποδομών

Α Κατηγορία:
Ομάδες Κοινωνικών Εταίρων που 
επηρεάζουν και επηρεάζονται 
σημαντικά από τη λειτουργία 
των ΤΕΔ της Εταιρίας.

• Εργαζόμενοι
• Πελάτες
• Τοπική κοινωνία /

αυτοδιοίκηση
• Προμηθευτές

• Εργαζόμενοι
• Πελάτες
• Τοπική κοινωνία / 

αυτοδιοίκηση
• Προμηθευτές
• Ρυθμιστικοί φορείς

• Εργαζόμενοι
• Πελάτες
• Προμηθευτές
• Τοπική κοινωνία / αυτοδιοίκηση

Β Κατηγορία:
Ομάδες Κοινωνικών Εταίρων που 
επηρεάζουν τη λειτουργία των ΤΕΔ της 
Εταιρίας αλλά η αντίστοιχη επιρροή 
προς αυτές είναι μικρότερης εμβέλειας.

• Ρυθμιστικοί φορείς
• Εκπρόσωποι Τύπου
• Ακαδημαϊκή Κοινότητα

• Εκπρόσωποι Τύπου
• Επιχειρηματικοί φορείς
• Φορείς Βιώσιμης Ανάπτυξης

• Επιχειρηματικοί φορείς
• Ρυθμιστικοί φορείς & Φορείς 

Βιώσιμης Ανάπτυξης

Γ Κατηγορία:
Ομάδες με περιορισμένη επιρροή 
από και προς τη λειτουργία 
των ΤΕΔ της Εταιρίας.

• Επιχειρηματικοί φορείς
• Φορείς Βιώσιμης Ανάπτυξης
• Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις

• Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις

• Ακαδημαϊκή Κοινότητα

• Εκπρόσωποι Τύπου
• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
• Ακαδημαϊκή Κοινότητα

Σημειώσεις:
1. Κατά τη διαδικασία καθορισμού των ομάδων χρησιμοποιήθηκαν τα 5 βασικά κριτήρια (εξάρτηση, ευθύνη, ένταση, επιρροή και προοπτική) σύμφωνα με το διεθνές 

πρότυπο AA1000 Stakeholder Engagement – 2015, που οδήγησαν στην κατηγοριοποίηση των Κοινωνικών Εταίρων στις παραπάνω τρεις βασικές κατηγορίες.
2. Η ομάδα των Μετόχων/Επενδυτών, δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των ομάδων των Κοινωνικών Εταίρων των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, γιατί 

η διαχείριση της, ως βασική ομάδα, υλοποιείται κεντρικά από την Γενική Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της MYTILINEOS.

Πίνακας καθορισμού των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS [GRI 102-42]
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Βασικές ομάδες 
Κοινωνικών Εταίρων 
[GRI 102-40]

Διαχρονικοί τρόποι
επικοινωνίας & συνεργασίας 
[GRI 102-43]

Θέματα που 
αναδείχτηκαν 
[GRI 102-44]

Εργαζόμενοι • Ετήσιος Θεσμός Διαβούλευσης με 
τους Κοινωνικούς Εταίρους*

• Διαδικασία καθορισμού Ουσιαστικών 
θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης**

• Ετήσια θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης της 
απόδοσης και των δεξιοτήτων των εργαζομένων

• Ανοιχτή καθημερινή επικοινωνία με όλο το ανθρώπινο 
δυναμικό μέσω του ρόλου του ΗR-Business Partner

• Συνεχής Εκπαίδευση και κατάρτιση
• Γνωστοποίηση πολιτικών όποτε απαιτείται
• Τακτικές και έκτακτες συναντήσεις μεταξύ διοίκησης 

και εργαζομένων (ετήσιος θεσμός Ημερίδων 
ιεραρχίας, ετήσιες συναντήσεις της Διεύθυνσης 
με εργαζομένους ανά ομάδες των 25 ατόμων)

• Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

• Ενιαία εσωτερική κουλτούρα
• Ενδυνάμωση του corporate innovation
• Σύστημα αξιολόγησης προσωπικού και κίνητρα
• Εκπαίδευση & Κατάρτιση προσωπικού
• Θέματα ποιότητας εργασίας και εξέλιξης εργαζομένων
• Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία
• Ενημέρωση για τις καλές πρακτικές της Εταιρίας
• H προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
• Επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ

Επενδυτική 
κοινότητα 
(Μέτοχοι – 
Επενδυτές 
– Οικονομικοί 
αναλυτές)

• Έκτακτες και τακτικές συνελεύσεις 
μετόχων σε ετήσια βάση

• Ετήσιες παρουσιάσεις οικονομικών αποτελεσμάτων 
(δελτία Τύπου, τηλεδιασκέψεις, διαδίκτυο)

• Διαδικασία καθορισμού Ουσιαστικών 
θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης**

• Γνωστοποίηση των εκάστοτε επιχειρηματικών 
εξελίξεων (δελτία Τύπου, διαδίκτυο)

• Ετήσιες συναντήσεις με οικονομικούς αναλυτές
• Καθημερινή επικοινωνία μέσω της Διεύθυνσης 

Επενδυτικών Σχέσεων της MYTILINEOS
• Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός και 

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

• Προοπτική ένταξης της MYTILINEOS στον 
δείκτη Αειφορίας FTSE4Good

• Οι επιδόσεις της Εταιρίας σε διεθνείς ESG δείκτες
• Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας
• Κλιματική Αλλαγή: Προοπτική 

προσαρμογής στις συστάσεις TCFD
• Υιοθέτηση της μεθοδολογίας SASB

Συνεργάτες & 
Προμηθευτές

• Ετήσιος Θεσμός Διαβούλευσης με 
τους Κοινωνικούς Εταίρους*

• Διαδικασία καθορισμού Ουσιαστικών 
θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης**

• Τακτική επικοινωνία (ακόμα και σε καθημερινή 
βάση) μέσω των τμημάτων αγορών των Τομέων 
Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρίας

• Αξιολόγηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
επιδράσεων κάθε 3 χρόνια

• Αξιοκρατία
• Σταθεροποίηση και περαιτέρω μείωση των αέριων 

εκπομπών από τις δραστηριότητες της Εταιρίας
• Προστιθέμενη αξία των μακροχρόνιων συνεργασιών
• Η ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης
• Διεύρυνση της στήριξης Ελλήνων προμηθευτών

Πελάτες • Προώθηση και ενημέρωση για προϊόντα και υπηρεσίες 
(συνεχής επικοινωνία των αρμοδίων τμημάτων)

• Ετήσιος Θεσμός Διαβούλευσης με 
τους Κοινωνικούς Εταίρους*

• Διαδικασία καθορισμού Ουσιαστικών 
θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης**

• Καθημερινή επικοινωνία μέσω των 
Εμπορικών Διευθύνσεων της εταιρίας

• Συνεργασία στο πλαίσιο της υλοποίησης 
ετήσιων ερευνών ικανοποίησης πελατών

• Ανταγωνιστικότητα και εξυπηρέτηση
• Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
• Πρόληψη της ρύπανσης
• ΑΠΕ & Βιοποικιλότητα

Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 
(τοπικές 
κοινωνίες)

• Ετήσιος Θεσμός Διαβούλευσης με 
τους Κοινωνικούς Εταίρους*

• Διαδικασία καθορισμού Ουσιαστικών 
θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης**

• Τακτική και έκτακτη επικοινωνία (πολιτική «ανοιχτής 
πόρτας», συναντήσεις, συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις 
ή διαβουλεύσεις όποτε κριθεί απαραίτητο)

• Επικοινωνία σε ετήσια βάση στο πλαίσιο της υλοποίησης 
της Κοινωνικής πολιτικής της MYTILINEOS

• Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

• Στήριξη τοπικών υποδομών και τοπικών 
πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων

• Ενίσχυση τοπικής απασχόλησης
• Το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της Εταιρίας

Βασικές ομάδες 
Κοινωνικών Εταίρων 
[GRI 102-40]

Διαχρονικοί τρόποι
επικοινωνίας & συνεργασίας 
[GRI 102-43]

Θέματα που 
αναδείχτηκαν 
[GRI 102-44]

Επιχειρηματικοί 
Φορείς

• Ετήσιος Θεσμός Διαβούλευσης με 
τους Κοινωνικούς Εταίρους*

• Διαδικασία καθορισμού Ουσιαστικών 
θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης**

• Επικοινωνία σε ετήσια βάση (παροχή στοιχείων και 
πληροφοριών, συναντήσεις, συμμετοχή σε διαβουλεύσεις)

• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις όποτε κριθεί απαραίτητο

• Κοινωνικό Αποτύπωμα της MYTILINEOS 
στις τοπικές της κοινωνίες

Ρυθμιστικοί Φορείς & 
Φορείς Βιώσιμης 
Ανάπτυξης

• Ετήσιος Θεσμός Διαβούλευσης με 
τους Κοινωνικούς Εταίρους*

• Διαδικασία καθορισμού Ουσιαστικών 
θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης**

• Τακτική και έκτακτη επικοινωνία (παροχή στοιχείων και 
πληροφοριών μέσω ερωτηματολογίων, συναντήσεις, 
συμμετοχή σε διαβουλεύσεις, όποτε ζητηθούν)

• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις των φορέων σε ετήσια βάση

• Ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στη 
χρηματοδότηση επενδύσεων της Εταιρίας

• Εκπαίδευση στελεχών στην αντιμετώπιση 
της Διαφθορά και της Δωροδοκίας

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέχρι 2025
• Ενσωμάτωση των συστάσεων TCFD
• Μεγαλύτερη ανάπτυξη των θεμάτων Diversity & Inclusion
• Αύξηση του αριθμού γυναικών στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας

Ακαδημαϊκή 
κοινότητα

• Ετήσιος Θεσμός Διαβούλευσης με 
τους Κοινωνικούς Εταίρους*

• Διαδικασία καθορισμού Ουσιαστικών 
θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης**

• Συνεργασίες σε ετήσια βάση στο πλαίσιο της 
υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και της 
εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής της Εταιρίας

• Όπως αναφέρονται στην ενότητα 
θεματική Διαβούλευση 2019

• Ανάπτυξη συμπράξεων (πχ Υποτροφίες, 
θέσεις πρακτικής άσκησης)

• Υλικοτεχνική υποστήριξη σχολείων

Εκπρόσωποι 
Τύπου

• Ετήσιος Θεσμός Διαβούλευσης με 
τους Κοινωνικούς Εταίρους*

• Διαδικασία καθορισμού Ουσιαστικών 
θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης**

• Άμεση καθημερινή επικοινωνία μέσω της Γενικής 
Διεύθυνσης Επικοινωνίας της MYTILINEOS

• Γνωστοποίηση των εκάστοτε επιχειρηματικών 
εξελίξεων (δελτία Τύπου, διαδίκτυο)

• Οργάνωση συναντήσεων ενημέρωσης με Έλληνες 
και ξένους δημοσιογράφους σε ετήσια βάση

• Η πορεία της εταιρίας: α) στο ΦΑ και η πρωτοκαθεδρία 
στα μερίδια LNG και β) στη λιανική αγορά του ρεύματος

• Η δραστηριότητα της METKA EGN
• Η νέα μονάδα CCGT και η συμβολή της εταιρίας 

στην πορεία προς την απολιγνιτοποίηση
• Το «πράσινο» αλουμίνιο / recycling scrap – Η 

συμβολή της ΕΠΑΛΜΕ και η μείωση του 
ενεργειακού κόστους με στροφή προς τις ΑΠΕ

• Τα οικονομικά μεγέθη της MYTILINEOS
• Το ευρωομόλογο και η καθολική αποδοχή 

της MYTILINEOS στις διεθνείς αγορές
• Το περιβαλλοντικό αποτύπωμά και 

οι δράσεις ΕΚΕ της Εταιρίας
• Καινοτομία, πρωτοπορία στην ιδιωτική οικονομία, 

εξωστρέφεια, ευρύτερες θεσμικές παρεμβάσεις
• Η εξωστρέφεια της Εταιρίας
• Παρουσίαση προγράμματος ΕΚΕ στα media
• Μεγαλύτερη τοπική προβολή των δραστηριοτήτων 

της Εταιρίας στο πλαίσιο της ΕΚΕ

Εθελοντικές 
Οργανώσεις

• Ετήσιος Θεσμός Διαβούλευσης με 
τους Κοινωνικούς Εταίρους*

• Διαδικασία καθορισμού Ουσιαστικών 
θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης**

• Ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάθεσης κοινωνικών 
αιτημάτων διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

• Συναντήσεις με εκπροσώπους MKO, όποτε 
κριθεί απαραίτητο, ως αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης των αιτημάτων τους

• Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

• Ανάπτυξη καινοτόμων συνεργασιών για την 
υποστήριξη δράσεων σύμφωνα με τους άξονες 
της κοινωνικής πολιτικής της MYTILINEOS

• Η ανάδειξη του θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία

* Η συμμετοχή της ομάδας στον συγκεκριμένο τρόπο σύμπραξης εξαρτάται από τη θεματική της Διαβούλευσης.
** Συμμετοχή στη σχετική έρευνα Κοινωνικών Εταίρων που υλοποιείται κάθε δύο χρόνια.

Τρόποι επικοινωνίας & συνεργασίας της MYTILINEOS 
με τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων
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Η πρακτική της Διαβούλευσης (ή του Διαλόγου) των 
Κοινωνικών Εταίρων αποτελεί την εφαρμογή της διαχρονικής 
δέσμευσης της MYTILINEOS στην υπεύθυνη επιχειρηματικό-
τητα και στον ανοιχτό, κοινωνικό διάλογο, ως βασικό στοιχείο των 
κοινωνικών πόρων που αξιοποιεί, για τη διασφάλιση της βιωσιμό-
τητάς της και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο.

H Διαβούλευση, ως θεσμός της MYTILINEOS, διέπεται από 
συγκεκριμένες αρχές και στόχους ( mytilineos.gr/el-gr/csr-core-
subjects/csr-core-subjects#tab-stakeholder-engagement ), ενώ 
πραγματοποιείται σε ετήσια βάση με απόλυτη συνέπεια. Η απο-
τελεσματικότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας, διασφαλίζεται 

Ο θεσμός της Διαβούλευσης με τους 
Κοινωνικούς Εταίρους [GRI 102-43]

μέσω του συστήματος διακυβέρνησης Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με το 
οποίο οι επιμέρους ομάδες Ε.Κ.Ε. των Τομέων Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας της MYTILINEOS καταγράφουν και αξιολογούν 
όλες τις προτάσεις, τις ιδέες αλλά και τους προβληματισμούς 
των Κοινωνικών Εταίρων. Στη συνέχεια τα πιο σημαντικά θέματα 
προωθούνται στις αντίστοιχες Γενικές Διευθύνσεις προκειμένου 
να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο ανταπόκρισης σε 
αυτά αλλά και αποφάσεις που επιτρέπουν, όπου είναι εφικτό, την 
ενσωμάτωσή τους στην εταιρική στρατηγική. [GRI 102-21]

Ο θεσμός της Διαβούλευσης από το 2015, υλοποιείται κυρίως 
μέσω τοπικών θεματικών ημερίδων διαλόγου και την εφαρμογή 
ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων.

Θεματική Διαβούλευση 2019

Ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS πραγματοποίησε την 
5η θεματική και 10η κατά σειρά διαβούλευση των Κοινωνικών της 
Εταίρων με θέμα: «Εκπαίδευση – Ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης.»

Σκοπός της διαβούλευσης ήταν η πραγματοποίηση ενός εποικο-
δομητικού διαλόγου μεταξύ της Εταιρίας και των εκπροσώπων 

ακαδημαϊκής κοινότητας, προμηθευτών εκπαίδευσης, επιχειρη-
ματικών και τοπικών φορέων, δημοσιογράφων και εργαζομένων 
σχετικά με τη συμβολή της πολιτείας, της κοινωνίας των πολιτών 
και του επιχειρηματικού κόσμου στον Παγκόσμιο Στόχο Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 4 (Ποιοτική Εκπαίδευση).

Θεματική Διαβούλευση 2019: 
«Εκπαίδευση – Ανάπτυξη δεξιοτήτων & Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης»

Η Διαβούλευση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων από εκπροσώπους των ομάδων εργασίας καθώς και με 
τις σχετικές τοποθετήσεις από τους εκπροσώπους της Εταιρίας. 
Συνολικά όλες οι προτάσεις και οι παρεμβάσεις των συμμετεχό-
ντων καταγράφηκαν, με στόχο την αξιολόγησή τους και την, κατά 
το δυνατό, ενσωμάτωσή τους στις υφιστάμενες πρακτικές του 
Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS. [GRI 102-44]

Αποτελέσματα & Βασικές τοποθετήσεις / προτάσεις
Γενικά

• Ενίσχυση της κριτικής σκέψης σε διαφορετικά στάδια παιδική – 
εφηβική – νεανική

• Η εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται στην Οικονομία της γνώσης
• Ξεπερασμένο το τρίγωνο της Εκπαίδευσης: Μαθητές – 

Εκπαιδευτικοί – Εκπαιδευτικό σύστημα
• Εξειδίκευση της εκπαίδευσης
• Συμμετοχή των εργαζoμένων στο σχεδιασμό των εκπαιδευτι-

κών προγραμμάτων
• Ανάπτυξη των Soft skills
• Εστίαση στα Digital skills και στο Computational 

Thinking των νέων
• Εκσυγχρονισμός της Εκπαίδευσης με τη χρήση 

της τεχνολογίας
• Δράσεις για ανταλλαγές εμπειριών ανάμεσα σε σχολεία και 

πανεπιστήμια με αυτά του εξωτερικού
• Επένδυση στην Βιωματική Εκπαίδευση που ενισχύει 

τη δημιουργικότητα

Η MYTILINEOS προχώρησε στην αξιολόγηση της διαβούλευ-
σης με την αποστολή ειδικού ερωτηματολογίου ικανοποίησης 
5βάθμιας κλίμακας (από 1 χαμηλή έως 5 υψηλή) σε όλους τους 
συμμετέχοντες. H Διαβούλευση αξιολογήθηκε σε τρία επί-
πεδα: α) Συνολική Εικόνα, β) Σχεδιασμός & γ) Οργάνωση με 
επιμέρους μεταβλητές να απαρτίζουν την κάθε κατηγορία, ενώ 
δόθηκε η δυνατότητα καταγραφής επιπλέον σχολίων και προτά-
σεων προς βελτίωση.
Η ανταπόκριση των συμμετεχόντων έφτασε στο 83%, ενώ 
συνολικά η Διαβούλευση, όπως αξιολογήθηκε από τους συμμετέ-
χοντες (συνολικός βαθμός 4,5/5), χαρακτηρίστηκε ως χρήσιμη και 
θετική πρωτοβουλία με αρκετά καινοτόμα στοιχεία.

Πίνακας θεματικών Διαβουλεύσεων της MYTILINEOS 
(Τομέας Μεταλλουργίας 2015-2019)

Θεματική 
Διαβούλευση Θεματολογία Αξιολόγηση Διακρίσεις

2019 “Εκπαιδευση – Ανάπτυξη δεξιοτήτων & 
Δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης”

Ποιότητα

4,50/5Σχεδιασμός
Οργάνωση

2018 “Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη 
Εφοδιαστική Αλυσίδα”

Ποιότητα

4,46/5  
Σχεδιασμός
Οργάνωση

2017 “Μεταφράζοντας το επιχειρείν σε 
ΑΞΙΑ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ”

Ποιότητα

4,53/5Σχεδιασμός
Οργάνωση

2016 “Μιλάμε για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”
Ποιότητα

4,46/5Σχεδιασμός
Οργάνωση

2015 “ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην εργασία”
Ποιότητα

4,50/5Σχεδιασμός
Οργάνωση

40
Συμμετέχοντες

3
Θέματα προς ανάπτυξη

Ζωντανή 
αλληλοεπίδραση 
των συμμετεχόντων 

με συγκεκριμένη 
τεχνολογική εφαρμογή

Θέμα διαβούλευσης:
“Πώς μπορεί η 
εκπαίδευση να 
βοηθήσει στην 

αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας 

και στη μείωση 
της ανεργίας;”

6
στρογγυλά 

τραπέζια

83%
συμμετοχή 

στην αξιολόγηση 
της διαβούλευσης

Ακαδημαϊκή Κοινότητα
Προμηθευτές 
Εκπαίδευσης

Επιχειρηματικοί φορείς
Τοπικοί φορείς
Εκπρόσωποι 
εργαζομένων

Δημοσιογράφοι

1. Συμβολή στη Βιώσιμη 
ανάπτυξη – Δημιουργία 
αξίας για τους 
Κοινωνικούς Εταίρους

2. Εκπαίδευση στην ΑτΕ – 
Τομέας Μεταλλουργίας

3. Παρουσίαση Κοινωνικού 
αποτυπώματος της 
Εκπαίδευσης στην ΑτΕ

30
Τοποθετήσεις/ 

προτάσεις/ 
προβληματισμοί 

Προς τη MYTILINEOS 

• Να γίνουν δράσεις της MYTILINEOS για την 
εκπαίδευση των προσφύγων

• Να συνεργαστεί η MYTILINEOS για το τι δεξιότητες θα 
ήθελε να έχει ένας μελλοντικός εργαζόμενος πριν βγει 
στην αγορά εργασίας

• Περισσότερες ώρες εκπαίδευσης για τους εργαζόμενους του 
Τομέα Μεταλλουργίας και νέες επιμορφωτικές προσπάθειες

• Να εντείνει η MYTILINEOS τις συνεργασίες με τους 
φορείς της περιοχής και οι φορείς με τις άλλες εταιρίες σε 
θέματα εκπαίδευσης

• Ενίσχυση νέων εκπαιδευτικών projects στα σχολεία
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Ανταπόκριση στα αιτήματα των 
Κοινωνικών Εταίρων

«Θεματική Διαβούλευση 2018»  
«Αναπτύσσοντας μια υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα».

Κύρια θέματα των Κοινωνικών Εταίρων του 
Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS που 
συμμετείχαν στον ειδικό θεματικό διάλογο 
που υλοποίησε η Εταιρία, τo 2018.

Ανταπόκριση του Τομέα Μεταλλουργίας [GRI 102-44]

Περισσότερη ελληνοποίηση των αγορών. O Τομέας Μεταλλουργίας εξακολουθεί και στοχεύει πάντα 
σε συνεργασία με Έλληνες κατασκευαστές και παραγωγούς, 
εφόσον υπάρχει προστιθέμενη αξία. Δεν είναι όμως στην 
πολιτική προμηθειών της η προμήθεια εισαγόμενων προϊόντων 
από Έλληνες μεταπωλητές, με υψηλότερες τιμές.

Σχετικά με τα αιτήματα προμήθειας στο τμήμα αγορών 
να υπάρχει η δυνατότητα συνδιαμόρφωσης τεχνικών 
προδιαγραφών.

Είναι μια καλή πρακτική, η οποία εφαρμόζεται όταν αυτό είναι 
εφικτό.

Αίτημα για βελτίωση των τεχνικών περιγραφών και του 
προγραμματισμού των εργασιών συνολικά που ζητάει η εταιρία, 
για καλύτερη διαχείριση χρόνου προσωπικού.

Η βελτίωση των τεχνικών περιγραφών και του 
προγραμματισμού των εργασιών είναι πάντα μια από τις 
προτεραιότητες της Εταιρίας καθώς τα οφέλη, μεταξύ των 
οποίων και η καλύτερη διαχείριση χρόνου προσωπικού, είναι 
σημαντικά για την Εταιρία και τους συνεργάτες της.

Καλύτερη πρόβλεψη και ενημέρωση των προμηθευτών 
για ετήσιες ανάγκες/συμβάσεις της εταιρίας σε θέματα 
ανταλλακτικών.

Στα πλαίσια του στρατηγικού προγραμματισμού των αγορών, 
ο Τομέας Μεταλλουργίας καταβάλει διαρκώς προσπάθεια 
βελτίωσης στους τομείς πρόβλεψης και ενημέρωσης των 
προμηθευτών αναφορικά με τις ετήσιες ανάγκες σε υλικά και 
υπηρεσίες.

Να υπάρχει λίστα εγκεκριμένων προμηθευτών υλικών και 
δυνατότητα ύπαρξης αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών 
προσφορών υλικών. Επίσης προτάθηκε να υπάρξει 
διαχωρισμός των εταιριών που προσφέρουν υλικά και αυτών 
που προσφέρουν υπηρεσίες.

Όπως έχει αναφερθεί στο παρελθόν, η λίστα των 
εγκεκριμένων προμηθευτών υλικών και υπηρεσιών είναι στο 
SAP της Εταιρίας. Όσον αφορά στην δυνατότητα ύπαρξης 
αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών προσφορών υλικών, είναι 
υπό εξέταση ανά περίπτωση, για περιορισμένη εφαρμογή.

Προτάθηκε να ληφθεί υπόψη ο προβληματισμός σε σχέση 
με την τακτική που ακολουθεί ο Τομέας Μεταλλουργίας της 
MYTILINEOS στις αγορές της, όπου συγκεκριμένα επιδιώκει 
την καλύτερη δυνατή ποιότητα στην οικονομικότερη 
δυνατή τιμή, θέμα που φέρνει σε αδιέξοδο συγκεκριμένους 
προμηθευτές.

Η Πολιτική Προμηθειών του Τομέα Μεταλλουργίας στοχεύει 
στη συνεχή βελτιστοποίηση του Συνολικού Κόστους Χρήσης 
(Total Cost of Ownership – TCO), για το σύνολο των Υλικών και 
των Υπηρεσιών, που αγοράζονται και βάσει αυτού, χαράσσεται 
η τακτική της για τις αγορές. Σε κάθε περίπτωση όμως 
επαναλαμβάνουμε ότι, τόσο οι τιμές όσο και οι κανόνες που 
διέπουν τις προμήθειες αυτές, καθορίζονται από την αγορά.

Σχετικά με τη δοκιμή νέων προϊόντων (από το ξεκίνημα μέχρι 
την εφαρμογή) εκφράστηκε η ανάγκη βελτίωσης του χρόνου 
ανταπόκρισης των τμημάτων (χρηστών) της Εταιρίας προς 
τους προμηθευτές που τα προτείνουν. Να υπάρχει συνεχής 
συνεργασία στις περιοχές που χρήζουν βελτίωση.

Υπάρχει συνεργασία στη δοκιμή νέων προϊόντων με τους 
προμηθευτές και βασιζόμαστε σε αυτή. Όσον αφορά βέβαια 
στο χρόνο απάντησης για τις δοκιμές, δεν είναι εφικτό πάντα 
να επισπευσθεί λόγω της φύσης των δοκιμών αυτών.

«Θεματική Διαβούλευση 2018»  
«Αναπτύσσοντας μια υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα».

Κύρια θέματα των Κοινωνικών Εταίρων του 
Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS που 
συμμετείχαν στον ειδικό θεματικό διάλογο 
που υλοποίησε η Εταιρία, τo 2018.

Ανταπόκριση του Τομέα Μεταλλουργίας [GRI 102-44]

Πρόταση για αλληλεπίδραση μεταξύ Εταιρίας και 
προμηθευτών που διαθέτουν SAP για την έγκαιρη ενημέρωση 
σχετικά με τις ποσότητες stock της εταιρίας.

Συνεχίζεται η συνεργασία με τους προμηθευτές στα θέματα 
αποθεμάτων Εταιρίας και προμηθευτών. Εξακολουθεί παρά 
ταύτα, να μην προβλέπεται η αλληλεπίδραση των συστημάτων 
SAP προμηθευτών και Εταιρίας όπως αυτή προτάθηκε.

Παροχή περισσότερης υποστήριξης από την Εταιρία στους 
εργολάβους σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας (εκπαίδευση και 
πρόληψη).

Οι 3μηνιαίες συναντήσεις ΥΣΕ – εργολαβιών γίνονται κανονικά 
και στα πλαίσια αυτών των συναντήσεων συζητούνται, μεταξύ 
άλλων, θέματα Υγείας & Ασφάλειας, που απασχολούν την 
Εταιρία και τους εργολάβους.Επανάληψη των 2μηνιαίων συναντήσεων ΥΣΕ – εργολαβιών 

που παρέχουν δυνατότητες βελτίωσης.

Ζητήθηκε να δίνεται συστηματικό feedback μετά την ανάθεση 
κάποιας παραγγελίας αναφορικά με το λόγο που δεν 
επιλέγεται κάποιος από τους συμμετέχοντες.

Η ενημέρωση των προμηθευτών και το feedback ως προς 
την ανάθεση ή μη μιας παραγγελίας, γίνεται με τη λήξη του 
εκάστοτε διαγωνισμού. Όπως όμως έχει ειπωθεί και στο 
παρελθόν, οι διαδικασίες της εταιρίας απαγορεύουν ρητά την 
κοινοποίηση οικονομικών στοιχείων και λοιπών πληροφοριών 
στους συμμετέχοντες των διαγωνισμών γεγονός, που εκτιμάται 
και από τους προμηθευτές.
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