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Δελτίο Τύπου 
07/06/2016 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

 
«Μεταφράζοντας τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, δημιουργώντας αξία για την κοινωνία» 

 

O Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στο πλαίσιο της εφαρμογής διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών, 

δημοσιεύει τον 8ο Κοινωνικό του Απολογισμό (έτους 2015), συνεχίζοντας μια παράδοση σχεδόν 

10 ετών δέσμευσης στη διαφάνεια και στην ενημέρωση των Κοινωνικών του Εταίρων με άμεσο και 

συστηματικό τρόπο. 

 

Ο  Κοινωνικός Απολογισμός του Ομίλου: 

 

 Ακολουθεί το πιο προηγμένο παγκόσμιο πρότυπο αναφοράς Κοινωνικών Απολογισμών GRI 

(G4). 
 

 Πληροί τα κριτήρια της Έκθεσης Προόδου – Advanced level του Οικουμενικού Συμφώνου του 

ΟΗΕ “Global Compact”, καθώς και του διεθνούς προτύπου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

ISO 26000 και του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας. 
 

 Παρουσιάζει τις στρατηγικές κατευθύνσεις επιχειρηματικής και υπεύθυνης ανάπτυξης του 

Ομίλου καθώς και τα Ουσιαστικά θέματα βιωσιμότητας και τις επιδράσεις αυτών, σε επίπεδο 

θυγατρικών εταιριών, για τα επόμενα 5 χρόνια. 
 

 Αναφέρει τα αποτελέσματα της ετήσιας διαδικασίας Διαβούλευσης του Ομίλου με τους 

Κοινωνικούς του Εταίρους που εφαρμόστηκε για 6η συνεχόμενη χρονιά. 
 

 Περιλαμβάνει διαχρονικούς δείκτες Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής επίδοσης καθώς και 

δείκτες που καλύπτουν συγκεκριμένα κριτήρια της Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου. 
 

 Συμπεριλαμβάνει για πρώτη φορά συγκριτικές τιμές ειδικών ενεργειακών επιδόσεων και 

ειδικών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων ανά κατηγορία προϊόντων. 
 

 Δίνει έμφαση στη σημαντική βελτίωση των δεικτών Υγείας & Ασφάλειας καθώς και της 

επίδοσης του Ομίλου στην ενίσχυση της απασχόλησης. 
 

 Περιγράφει τα δύο σημαντικά κοινωνικά προγράμματα αυξημένης κοινωνικής αξίας: 

«ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» & «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ», που υλοποίησε ο Όμιλος στο πλαίσιο της 

Κοινωνικής του Συνεισφοράς. 

 

Παράλληλα, o Όμιλος προχώρησε στη δημιουργία του νέου ενημερωτικού microsite 

“Integrated Value Creation SCORECARD” που αναδεικνύει, με άμεσο και κατανοητό τρόπο, 

την κοινή αξία που παράγει ο Όμιλος, προς όλους τους Κοινωνικούς του Εταίρους, ανάλογα με την 

κατηγορία των πόρων που διαχειρίζεται και αξιοποιεί στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του.  

Διαθέσιμο στην διεύθυνση: http://scorecard.mytilineos.gr/  

 

http://www.mytilineos.gr/
http://www.mytilineos.gr/el-gr/all-the-csr-reports/of-mytilineos-group
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Παρά τις έντονες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνεχίζει σταθερά το 

έργο του, πιστός στη δέσμευσή του να στηρίζει με συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και 

δράσεις που ενισχύουν την ελληνική οικονομία και κοινωνία, στοχεύουν στην περιβαλλοντική 

προστασία και προάγουν τις ορθές πρακτικές στο εργασιακό περιβάλλον.  
 

Η Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί τη βάση των εταιρικών αξιών του Ομίλου και άξονα της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας.  
 

Αδιαπραγμάτευτος στόχος του Ομίλου είναι να συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, 

με συνέπεια και όραμα, με πίστη στους ανθρώπους του και με αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των 

εργαλείων και των πόρων που διαθέτει. 

 

Δείτε τον Κοινωνικό Απολογισμό του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην διεύθυνση: 

www.mytilineos.gr/el-gr/all-the-csr-reports/of-mytilineos-group  
 
 
 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:  

κα Έλλη Γαρδίκη, Senior Communication Officer – Press Office, τηλ. 210 6877489, φαξ. 210 6877400, e-mail 
elli.gardiki@mytilineos.gr  

 
 

O Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, Ενέργειας και 
Έργων EPC. 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 περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα του Ομίλου στη διεύθυνση www.mytilineos.gr.   
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