ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η προστασία του Περιβάλλοντος, η μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η
αντιμετώπιση των προκλήσεων της Κλιματικής Αλλαγής και η συμβολή στην επίτευξη των
Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιχειρηματική
πορεία της MYTILINEOS και αποτελούν βασικό τμήμα της στρατηγικής της.
H Εταιρία δεσμεύεται στην προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα στη βιώσιμη
διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου που αξιοποιεί, στο πλαίσιο της δραστηριότητας της,
ενσωματώνοντας στην επιχειρηματική της στρατηγική, στις επενδύσεις και στις εσωτερικές
της διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τις ακόλουθες βασικές αρχές υπεύθυνης περιβαλλοντικής
συμπεριφοράς:
 Συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τα ισχύοντα περιβαλλοντικά πρότυπα.
 Τήρηση συμφωνιών και δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η MYTILINEOS πέραν των νομικών της
υποχρεώσεων.
 Εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, βασικά στοιχεία των οποίων αποτελούν:
-

-

-

-

Η συνεχής αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων των δραστηριοτήτων, των
εγκαταστάσεων και των προϊόντων της Εταιρίας, καθώς και η βελτίωση και επικαιροποίηση των
μηχανισμών που αποσκοπούν στην πρόληψη, το μετριασμό ή την εξάλειψή τους.
Η διαχείριση των επιπτώσεων με προγράμματα και σχέδια δράσης που προωθούν τη συνεχή
βελτίωση των περιβαλλοντικών διαδικασιών και πρακτικών της Εταιρείας, καθώς και η θέσπιση
μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου.
Η πραγματοποίηση τακτικών εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων για την εκτίμηση των
επιδόσεων των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την επίτευξη των στόχων και την
εφαρμογή των κανονισμών και αρχών.
Η διαρκής περιβαλλοντική ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού ανά
Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριοποίησης, κατά τρόπο προσαρμοσμένο στα καθήκοντα και στις
ανάγκες του κάθε εργαζόμενου για την προώθηση μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης κουλτούρας.

 Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής μέσω:
-

-

-

Του καθορισμού και της αναθεώρησης μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων μείωσης
των ανθρακικών εκπομπών, με στόχο τη μείωση των συνολικών εκπομπών CO2 (Scope 1 & 2) κατά
30% έως το 2030 και την επίτευξη ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος έως το 2050.
Της αναγνώρισης των βασικών κατηγοριών, της μέτρησης και του καθορισμού στόχων μείωσης
των έμμεσων εκπομπών CO2 (Scope 3).
Της εφαρμογής και της αναθεώρησης των βασικών πρωτοβουλιών μείωσης του ανθρακικού
αποτυπώματος της Εταιρείας ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.
Της υπεύθυνης χρήσης ενέργειας μέσω της ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης και της
εξοικονόμησης ενέργειας.
Της αντιμετώπισης των κινδύνων και των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της
προσαρμογής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στις σχετικές επιπτώσεις με την ανάπτυξη
κατάλληλων σχεδίων δράσης.
Της δημοσιοποίησης αναλυτικών πληροφοριών για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής,
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 Βιώσιμη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου μέσω:
-

-

Της ορθολογικής και βιώσιμης άντλησης, χρήσης και απόρριψης του νερού με παράλληλη
διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τη λειψυδρία.
Της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας με γνώμονα την προστασία της
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, με την υλοποίηση σχεδίων μετριασμού των
οικολογικών επιδράσεων και την εφαρμογή προγραμμάτων αποκατάστασης περιοχών και
αντιστάθμισης των επιπτώσεων, όπου απαιτείται, στις περιοχές που δραστηριοποιείται.
Της μείωσης παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων από τις δραστηριότητές της και αξιοποίησή
τους στο μέγιστο βαθμό.

-

Της μείωσης των αέριων εκπομπών και της συνεχούς μείωσης των στερεών και υγρών
αποβλήτων με τεχνικές ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης όπου είναι εφικτό.
Της προμήθειας και χρήσης ανακυκλώσιμων και επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών όπου είναι
εφικτό.
Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων σε όλο τον κύκλο ζωής τους και
ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων κατά το σχεδιασμό νέων.
Της πρόληψης κινδύνων ρύπανσης, και υλοποίηση και εφαρμογή σχεδίων για τη μείωση των
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον στις περιοχές που δραστηριοποιείται.
Της ετοιμότητας και ανταπόκρισης σε έκτακτα περιβαλλοντικά περιστατικά με την υλοποίηση και
εφαρμογή σχετικών σχεδίων δράσης για την αντιμετώπισή τους.

 Προώθηση της καινοτομίας μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και της σταδιακή
εφαρμογή τους στις παραγωγικές μονάδες της Εταιρείας.
 Ενημέρωση και εκπαίδευση των συνεργατών (εργολάβων, προμηθευτών, πελατών) για την
περιβαλλοντική πολιτική και τους στόχους της εταιρίας, για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους
συνείδησης.
 Διαδικασία αναφοράς και διερεύνησης περιβαλλοντικών συμβάντων και λήψη προληπτικών και
διορθωτικών ενεργειών.
 Αναγνώριση των αναγκών και προσδοκιών των Κοινωνικών Εταίρων σχετικά με περιβαλλοντικά
θέματα, επίδειξη ευαισθητοποίησης προς αυτές και προώθηση κλίματος συνεργασίας.
 Εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων σε βασικές διαδικασίες της Εταιρείας (όπως π.χ. προμηθειών
& αγορών, logistics, συγχωνεύσεων και εξαγορών, έγκριση μεγάλων έργων της Εταιρείας).

Η επίτευξη των ανωτέρω δεσμεύσεων υποστηρίζεται από επιμέρους διαδικασίες, επενδύσεις
αναβάθμισης των παραγωγικών μονάδων, αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς
και από την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.
Παράλληλα η MYTILINEOS εφαρμόζει Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε κάθε Τομέα
Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 από
ανεξάρτητο φορέα.
Η παρούσα πολιτική:
 Εγκρίνεται από την Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της Εταιρίας,
 Σχεδιάζεται και αναθεωρείται κάθε δύο χρόνια, εκτός αν απαιτηθεί νωρίτερα, από τη Γενική Διεύθυνση
Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αειφόρου Ανάπτυξης της Εταιρίας σε συνεργασία με τις Γενικές
Διευθύνσεις των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας οι οποίες έχουν και την ευθύνη της
εφαρμογής της.
 Ισχύει για όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και τις Θυγατρικές της MYTILINEOS,
ενώ οι βασικές αρχές της αφορούν και τους προμηθευτές και συνεργάτες της όπως αποτυπώνεται
στον «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών» της Εταιρίας,
 Ευθυγραμμίζεται με την συμβολή της MYTILINEOS στην επίτευξη υποστόχων, σχετικών με την
δραστηριότητα της, των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (6, 7, 12, 13, 14, 15 & 17).
 Είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διασφάλιση εφαρμογής
των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, της ανασκόπησης της Περιβαλλοντικής
Πολιτικής και της συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεών της.
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