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Σ
ε µια χώρα που περνάει τον 5ο χρόνο κρίσης, η χάραξη και η διατήρηση
µιας δοµηµένης και οραµατικής επιχειρηµατικής στρατηγικής είναι sine qua
non, τόσο βραχυπρόθεσµα, όσο και µακροπρόθεσµα.

Στο πλαίσιο αυτό, στον «Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ», προχωράµε µε λελογισµένα
βήµατα µε στόχο να αναπτυσσόµαστε καθηµερινά, προστατεύοντας το συµφέ-
ρον της Εταιρείας, των ανθρώπων και των µετόχων µας. Με συγκεκριµένη στρα-
τηγική, η οποία βασίζεται σε ένα εξωστρεφές προφίλ, σε συνδυασµό µε αυστηρό
έλεγχο του κόστους, έχουµε θέσει τις βάσεις για ένα δυναµικό παρόν και θετι-
κές προοπτικές.

Η στρατηγική µας όµως δοµείται πάνω σε ένα ακόµα βασικό συστατικό στοιχείο:
τη δηµιουργία κοινής αξίας για κοινωνία και οικονοµία. ∆εν περιοριζόµαστε σε
µια πολιτική κοινωνικής ευθύνης, η οποία βρίσκεται στο περιθώριο της επιχει-
ρηµατικής µας στρατηγικής και έχει ως σκοπό, είτε να αναδιανέµει ένα κοµµάτι
των κερδών µας, είτε να περιορίσει τις τυχόν επιπτώσεις από την επιχειρηµατι-
κή µας λειτουργία.

Γνωρίζουµε ότι η βιωσιµότητα και η πρόοδος ενός οργανισµού είναι άρρηκτα συν-
δεδεµένη µε την ανάπτυξη του περιβάλλοντός του, και ως εκ τούτου η ευηµε-
ρία µιας επιχείρησης είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ευηµερία της κοινωνίας
στην οποία δραστηριοποιείται. Μόνο µαζί µπορούµε να προχωρήσουµε.

Στο επίκεντρο της λειτουργίας του Οµίλου βρίσκεται η προτεραιότητα να εξελιχθεί
σε µοχλό κοινωνικής προόδου και να συµπαρασύρει κοινωνία και οικονοµία προς
την ανάπτυξη. Όταν, µάλιστα, διαθέτεις ένα εταιρικό και οικονοµικό αποτύπω-
µα, το οποίο ισοδυναµεί µε 2,500 εργαζοµένους, €1,454 εκατ. κύκλο εργασιών
και θυγατρικές που ξεχωρίζουν σε Ελλάδα και εξωτερικό, είναι αυτονόητο ότι
η δυναµική σου είναι ανάλογη του µεγέθους σου.

Μια δυναµική, η οποία µεταφράζεται σε µια ολοκληρωµένη φιλοσοφία ευθύ-
νης, προσφοράς και προόδου, που είναι κοµµάτι του DNA µας. Ο «Όµιλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» δεν επαναπαύεται, αλλά εργάζεται καθηµερινά να βελτιώσει το
κοινωνικό και οικονοµικό του αποτύπωµα, µε µόνο αποδεκτό στόχο την αριστεία.

Με κάθε µας βήµα θέλουµε να συµβάλουµε στην ενίσχυση της ελληνικής οι-
κονοµίας, στηρίζουµε την κοινωνία, προστατεύουµε το περιβάλλον και προάγουµε
ένα σωστό και ισορροπηµένο εργασιακό περιβάλλον. Πάνω σε αυτούς τους τέσ-
σερις άξονες δεν χτίζουµε την εικόνα µας, αλλά την ουσιαστική επιχειρηµατική
µας πρόοδο και το µέλλον που θέλουµε να έχουµε εµείς και τα παιδιά µας.

Και το χτίζουµε µε µια συνεπή, µακροπρόθεσµη στρατηγική, άµεσα συνδεδεµένη
µε τις επιχειρηµατικές µας λειτουργίες, και εναρµονισµένη µε τα διεθνή πρότυ-
πα και απαιτήσεις. Με αυτή τη φιλοσοφία, ενάντια στις δυσκολίες, έχουµε να επι-
δείξουµε αξιοσηµείωτες επιδόσεις και τον χρόνο που µας πέρασε.

Παρήγαµε €233 εκατ. Κοινωνικό Προϊόν, το οποίο µεταφράζεται σε φόρους, αµοι-
βές, κοινωνικές, επιχειρηµατικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις. Μάλιστα, από
το 2009 έως σήµερα, το κοινωνικό προϊόν του Οµίλου ξεπέρασε το €1 δισ., πα-
ρά την εγχώρια ύφεση.

Με τις κοινωνικές δοµές της χώρας να διακρίνονται από ολοένα και αυξανόµε-
νη ανάγκη στήριξης, λόγω της οικονοµικής κρίσης, η ανταπόκριση του Οµίλου
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στα ζητήµατα αυτά παρέµεινε αµείωτη. Το χρόνο που πέρασε προσφέραµε σχε-
δόν €800.000 για να προάγουµε τον πολιτισµό, τον αθλητισµό και την επιχει-
ρηµατικότητα, συµβάλλοντας παράλληλα και στην κάλυψη τοπικών αναγκών
σε επίπεδο υποδοµών.

Με ισχυρή τη συνείδηση ότι οι άνθρωποί µας είναι η ψυχή του Οµίλου και απο-
τελούν µια οικογένεια για την οποία είµαστε υπεύθυνοι, όχι µόνο κατορθώσα-
µε να διασφαλίσουµε τις περισσότερες από 2,500 θέσεις εργασίας που απα-
σχολούµε, αλλά προχωρήσαµε και σε 374 νέες προσλήψεις. Παράλληλα, έχου-
µε διαµορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον, όπου οι εργαζόµενοί µας αισθά-
νονται ασφάλεια, ισονοµία, σταθερότητα, υψηλή ικανοποίηση, αφοσίωση και
δέσµευση στις εταιρικές αξίες. Ιδιαίτερα στον τοµέα της ασφάλειας, για το 2012
βελτιώσαµε τις επιδόσεις µας, επιτυγχάνοντας το στόχο µηδενικού αριθµού επαγ-
γελµατικών ασθενειών και διατηρήσαµε σε σχεδόν µηδενικό επίπεδο το δείκτη
ατυχηµάτων.

Σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, οι πρωτοβουλίες του Οµίλου ξε-
περνούν τα όρια των τυπικών υποχρεώσεων και καθηκόντων, µε µέληµα πά-
ντα την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που απορρέουν από τις δραστηριό-
τητές του. Συνολικά, επενδύσαµε περισσότερα από €10 εκατ. σε περιβαλλο-
ντικά έργα για την επεξεργασία και την απόρριψη αποβλήτων, την επεξεργασία
εκποµπών αερίων και την εγκατάσταση φιλικότερης προς το περιβάλλον τε-
χνολογίας.

Τέλος, συνεχίσαµε να αποτελούµε κινητήριο δύναµη για την ελληνική αγορά και
οικονοµία, καθώς, όχι µόνο το σύνολο των επιχειρηµατικών µας επενδύσεων
έφτασε τα €92 εκατ., αλλά αποδείξαµε και αποδεικνύουµε, εν µέσω αυτής της
αντίξοης συγκυρίας, ότι η ελληνική επιχειρηµατικότητα διακρίνεται από ταλέντο
και δηµιουργικότητα, και όχι µόνο µπορεί, αλλά πρέπει να αναπτυχθεί.

Βέβαια, οι δυσκολίες, το αρνητικό οικονοµικό κλίµα, η υπερφορολόγηση και
η γραφειοκρατία, δηµιουργούν αναπόφευκτα ένα κλίµα αβεβαιότητας, το οποίο
πλήττει τον επιχειρηµατικό κόσµο και συνεπώς και τις πρωτοβουλίες κοινωνι-
κής ευθύνης. Όµως, στον «Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» δεν κάνουµε εκπτώσεις, ακο-
λουθούµε απαρέγκλιτα ένα δρόµο, αυτό της δηµιουργίας κοινής αξίας για όλους.

Ως αποτέλεσµα της πορείας µας αυτής και ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα
αποσπάσαµε για ακόµη µία χρονιά την πιστοποίηση του ∆ιεθνούς Φορέα Αξιο-
λόγησης GRI (Global Reporting Initiative), κατά το διεθνές πρότυπο GRI-G3 -
στο επίπεδο Β. Συµµετείχαµε, επίσης, και στο διεθνή δείκτη ESG (Environment,
Society, Governance) του Bloomberg, καταλαµβάνοντας την πρώτη θέση στη
συνολική επίδοση, ανάµεσα στις ελληνικές εταιρείες που συµµετέχουν.

Στόχος µας, βέβαια, δεν είναι τα εύσηµα, αλλά η ουσία που αυτά αντικατοπτρίζουν.
Ο Τόµας Έντισον σχολίασε κάποτε ότι «Aν κάναµε όλα όσα είµαστε ικανοί να
κάνουµε, θα εκπλήσσαµε τον εαυτό µας». Στον «Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» επι-
θυµία µας είναι κάθε µέρα να ζούµε την έκπληξη αυτή.

Ευάγγελος Γ. Μυτιληναίος
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Όµιλος Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
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Σ
ας καλωσορίζουµε στον 5ο κα-
τά σειρά Κοινωνικό Απολογισµό
του «Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»

(αναφερόµενος στο εξής ως «Απολο-
γισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης», «Κοινωνικός Απολογισµός» ή
απλά ως «Απολογισµός») ο οποίος
πραγµατεύεται συνοπτικά τις προσπά-
θειες, τις προκλήσεις και τις επιδόσεις
µας στα ζητήµατα της Εταιρικής Κοι-

νωνικής Ευθύνης για την επίτευξη της
Κοινωνικά Υπεύθυνης και Βιώσιµης
Ανάπτυξης όπως ορίζεται στις αξίες µας.

Ο Κοινωνικός µας Απολογισµός κα-
λύπτει το ηµερολογιακό έτος 2012, ενώ
εκδίδεται και δηµοσιεύεται σε ετήσια
βάση. Επίσης, αποτελεί συνέχεια της
προηγούµενης αντίστοιχης έκδοσης,
µε έτος αναφοράς το 2011, και συµ-
πλήρωµα του Ετήσιου ∆ελτίου του
Οµίλου.

2.1 Περιεχόµενο και όρια του
Κοινωνικού Απολογισµού

Η δοµή του παρόντος Κοινωνικού
Απολογισµού, διαφοροποιείται ου-
σιαστικά, από τη δοµή των προγενέ-
στερων απολογισµών αφού καταρτί-
στηκε για πρώτη φορά συνδυάζοντας
διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες
οδηγίες, όπως:

- Τις επτά θεµελιώδεις αρχές της κοι-
νωνικής ευθύνης του προτύπου «ISO
26000» που αναφέρονται σε θέµα-
τα λογοδοσίας, διαύγειας, ηθικής, σε-
βασµού στα συµφέροντα των Εν-
διαφερόµενων Μερών, σεβασµού
στους νόµους και τους διεθνείς κα-
νόνες καθώς και σεβασµού των Αν-
θρωπίνων ∆ικαιωµάτων.

- Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του
Ο.Ο.Σ.Α. στο πλαίσιο της ενίσχυσης
προσπάθειάς µας για τον καθορισµό
και την εφαρµογή της υπεύθυνης επι-
χειρηµατικής συµπεριφοράς.

- Τις 10 Αρχές του Οικουµενικού Συµ-
φώνου του Ο.Η.Ε. «Global Com-
pact»

και τέλος

- Τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες
του ∆ιεθνούς Οργανισµού Global Re-
porting Initiative για την Έκδοση
Απολογισµών Βιωσιµότητας.

Η καινοτοµία του Απολογισµού για το
2012, εντοπίζεται τόσο στη σχηµατο-
ποίηση και δηµοσιοποίηση του Κοι-
νωνικού και Περιβαλλοντικού µας
αποτυπώµατος όσο και στην παρου-
σίαση των επιδόσεων µας στις ενότη-
τες του οικονοµικού, κοινωνικού και πε-
ριβαλλοντικού πεδίου της δραστηριο-
ποίησής µας. Στην κατεύθυνση αυτή,

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Βασικός σκοπός του Κοινωνικού µας Απολογισµού
είναι η άµεση, η έγκυρη και διαφανής ενηµέρωση,
όλων των κοινωνικών οµάδων καθώς και των φυσικών
και νοµικών προσώπων τα οποία ο Όµιλος
αναγνωρίζει ως βασικά Ενδιαφερόµενα Μέρη του
(τους εργαζόµενους, τους µετόχους, τους επενδυτικούς
αναλυτές, τους εταιρικούς πελάτες, τους προµηθευτές,
τους επιχειρηµατικούς συνεργάτες, τους κυβερνητικούς
παράγοντες, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και τις
τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται και
αναπτύσσεται) για τις προσπάθειες, τις επιδόσεις και τις
µελλοντικές του δεσµεύσεις στην ενσωµάτωση της
Εταιρικής Υπευθυνότητας.

�



5

Κ
Ο

ΙΝ
Ω

Ν
ΙΚ

Ο
Σ

Α
Π

Ο
Λ

Ο
ΓΙ

Σ
Μ

Ο
Σ

2
0

1
2στον παρόντα Απολογισµό, δεν ακο-

λουθείται η λογική της παρουσίασης
των στοιχείων των θυγατρικών µας
εταιρειών σε ξεχωριστές ενότητες, στοι-
χείο που χαρακτήριζε τους προηγού-
µενους απολογισµούς µας, αλλά υπο-
γραµµίζονται γραφιστικά είτε σε ειδικά
πλαίσια, οι βασικές επιδόσεις των θυ-
γατρικών µας εταιρειών, θετικές ή αρ-
νητικές, οι οποίες συµβάλλουν ουσια-
στικά στη διαµόρφωση της συνολικής
εικόνας του Οµίλου σε κάθε ενότητα
αναφοράς.

Στόχος του Κοινωνικού Απολογισµού
για το 2012, ήταν η περισσότερο συ-
νοπτική παρουσίαση του περιεχοµένου
του ώστε να γίνει προσβάσιµος σε
όσο το δυνατόν περισσότερες οµάδες
των Ενδιαφερόµενων Μερών µας.
Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυ-
τός, το περιεχόµενο του Απολογισµού
µας συµπληρώνεται τόσο από την νέα
ειδική ενότητα της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στην ιστοσελίδα του Οµίλου
όσο και από τις σχετικές παραποµπές
στο Ετήσιο ∆ελτίο µας.

H παρούσα έκδοση ξεκινάει µε το µή-
νυµα του Προέδρου του Οµίλου που
εστιάζει στα σηµαντικότερα θέµατα και
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί το
2012, κάνοντας µια µικρή εισαγωγή στα
περιεχόµενα του Απολογισµού και
τους νέους επιχειρηµατικούς στόχους
του Οµίλου για τα επόµενα χρόνια.
Ακολουθεί περιγραφή των βασικών πα-
ραµέτρων που καθορίζουν τον Απο-
λογισµό κάνοντας µια σύντοµη πα-
ρουσίαση του επιχειρηµατικού προφίλ
του Οµίλου. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι
η ενότητα που εστιάζει στην προσέγ-
γιση στη διακυβέρνηση της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης που διαθέτουµε,
στα αποτελέσµατα του τρίτου κύκλου
της διαβούλευσης µε τα Ενδιαφερόµενα
Μέρη µας, στην αναφορά των επιδό-
σεων µας απέναντι στους στόχους που
είχαµε θέσει το 2012 αλλά και τον κα-
θορισµό των νέων στόχων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης για το έτος 2013.
Στη συνέχεια αναφέρονται, τα βασικά
οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου (τα

οποία εκτενώς αναλύονται στο Ετήσιο
∆ελτίο του 2012). Ακολουθούν τα
στοιχεία για την απασχόληση και τις ερ-
γασιακές πρακτικές, την προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, την
περιβαλλοντική προστασία καθώς και
στοιχεία που αφορούν στη συµβολή
µας στην κοινωνική συνοχή και ανά-
πτυξη των τοπικών κοινωνιών που
λειτουργούµε.

Τα αποτελέσµατα του Οµίλου αφορούν
στο σύνολο των οικονοµικών, περι-
βαλλοντικών και κοινωνικών πρωτο-
βουλιών και επιδόσεων (πλαίσιο βιω-
σιµότητας) του εταιρικού κέντρου
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όµιλος Επιχει-
ρήσεων» και των τριών θυγατρικών
εταιρειών, στις οποίες κατέχουµε αφε-
νός άµεσα ή έµµεσα το σύνολο των µε-
τοχών («ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» και η θυ-
γατρική της πλέον εταιρεία «∆ΕΛΦΟΙ-
∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.» και «PROTERGIA
Α.Ε.») µε πεδίο αναφοράς κυρίως την
ελληνική επικράτεια και αφετέρου την
πλειοψηφία των µετοχών της «ΜΕΤΚΑ
Α.Ε.» η οποία δραστηριοποιείται και σε
χώρες του εξωτερικού όπως η Αλγερία,
Τουρκία, Συρία, Ιράκ και Ιορδανία.

Σηµαντικές αλλαγές στο εύρος, τα όρια
αλλά και στις µεθόδους υπολογισµού
των ποσοτικών δεδοµένων που περι-
λαµβάνει ο Κοινωνικός Απολογισµός
του 2012, δεν υφίστανται. Αναφέρου-
µε όµως τις τροποποιήσεις που έλαβαν
χώρα στο περιεχόµενο του Απολογι-
σµού σε σύγκριση µε τους προγενέ-
στερους απολογισµούς:

α) Οι πολιτικές και οι συστηµατικές δρά-
σεις του Οµίλου στα θέµατα της Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχουν ως ση-
µείο αναφοράς τους τον Απολογισµό
του έτους 2010, όπου και καταγρά-
φηκαν αναλυτικά, αποτελώντας το σύ-
νολο των πάγιων µηχανισµών και κα-
τευθύνσεων των θυγατρικών εταιρειών
µας προς τη βιώσιµη ανάπτυξη. Στους
Απολογισµούς, µετά το έτος 2010,
αναφέρονται µόνο τυχόν µεταβολές ή
σηµαντικές αλλαγές επί αυτών.

β) Το περιεχόµενο της ενότητας «Εται-
ρική ∆ιακυβέρνηση» περιορίζεται αι-

σθητά. Οι αρµοδιότητες και οι συνθέ-
σεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
των Επιτροπών αναφέρονται λεπτοµε-
ρώς στον Ετήσιο ∆ελτίο 2012 του
Οµίλου, ενώ στοιχεία όπως:

- ο βαθµός συµµόρφωσης και οι απο-
κλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης,

- η σχέση των αποδοχών των µελών
της εκτελεστικής ιεραρχίας και της επί-
δοσης του Οµίλου και των εταιρειών
του,

- η σύγκρουση συµφερόντων,

- η διαδικασία καθορισµού προσόντων
των µελών του ∆.Σ.,

- οι εταιρικές πολιτικές και αξίες που
σχετίζονται µε την οικονοµική, κοι-
νωνική και περιβαλλοντική επίδοση
του Οµίλου,

- η διαχείριση κινδύνων,

- η διαδικασία αξιολόγησης της επί-
δοσης του ∆.Σ. ως προς την οικονο-
µική, περιβαλλοντική και κοινωνική
επίδοση του Οµίλου καθώς και

- οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται
από τον Όµιλο και σχετίζονται µε την
αρχή της πρόληψης.

είναι πλέον διαθέσιµα στη σχετική ενό-
τητα της Ε.Κ.Ε. της ιστοσελίδας του Οµί-
λου.

γ) Επίσης, στον παρόντα Απολογισµό,
δεν συµπεριλαµβάνονται στοιχεία για
τη νεοσύστατη εταιρεία του Οµίλου
«M & M GAS Co S.A» η οποία συ-
στήθηκε από κοινού µε τη MOTOR OIL
µε αντικείµενο την προµήθεια και εµπο-
ρία φυσικού αερίου. Το τρέχον έτος έχει
προγραµµατιστεί η αξιολόγηση και η
διερεύνηση της δυνατότητας της έντα-
ξης της εν λόγω εταιρείας στον Απο-
λογισµό του 2013.

�
Mε αυτό το σύµβολο σηµειώνονται οι
παραποµπές στο Ετήσιο ∆ελτίου του
«Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» 2012.

�
Mε αυτό το σύµβολο σηµειώνονται οι
παραποµπές στην ιστοσελίδα του «Οµίλου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»: www.mytilineos.gr
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Τα δεδοµένα και οι πληροφορίες που
παρουσιάζονται στον παρόντα Απο-
λογισµό , έχουν συλλεχθεί βάσει των
διαδικασιών και επιστηµονικών τρόπων
καταγραφής που εφαρµόζει η κάθε θυ-
γατρική µας εταιρεία αλλά και από τις
βάσεις δεδοµένων που τηρούνται στο
πλαίσιο εφαρµογής των εταιρικών συ-
στηµάτων. Η καταγραφή των στοιχείων
και ο υπολογισµός των δεικτών που
αναφέρονται στις επιδόσεις του Οµί-
λου, ελέγχονται και επαληθεύονται
µέσω του συστήµατος SAP, από επί-
σηµα έγγραφα όπως οι οικονοµικές κα-
ταστάσεις, από εσωτερικά συστήµατα
υπολογισµού που διαθέτουν τα αντί-
στοιχα τµήµατα της κάθε εταιρείας π.χ.
µε τη δηµιουργία ειδικών σελίδων
επεξεργασίας δεδοµένων σε µορφή Ex-
cel που τηρούνται και ανανεώνονται για
τη συγκεκριµένη εργασία και από διε-
θνώς αποδεκτές µεθόδους υπολογι-
σµού όπως τα συστήµατα διαχείρισης
Ασφάλειας και Υγιεινής OHSAS 18001
- ΕΛΟΤ 1801 και το πρότυπο περι-
βαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.
Σχετικά µε τα κοινωνικά στοιχεία, αυτά
περιλαµβάνουν τις πρωτοβουλίες της
κάθε εταιρείας όσο και τις δράσεις της

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» που εκπροσω-
πεί συνολικά τον Όµιλο. Στην παρού-
σα έκδοση περιλαµβάνονται στοιχεία
που προέκυψαν από άµεσες µετρήσεις,
ενώ για λόγους συγκρισιµότητας, ανα-
φέρονται δεδοµένα των ετών 2010 και
2011 όπου αυτά είναι διαθέσιµα. Επί-
σης, στο περιεχόµενο του Απολογι-
σµού, και συγκεκριµένα στην αναφορά
των εκποµπών του διοξειδίου του άν-
θρακα και της επίδοσης στην Ασφάλεια
και Υγιεινή, περιγράφονται λεπτοµερώς
οι υπολογισµοί των δεικτών που έχουν
αναπτυχθεί για την κάλυψη των εν
λόγω θεµάτων.

Η διαδικασία του καθορισµού των θε-
µάτων (ουσιαστικότητα) που περιλαµ-
βάνονται στον Απολογισµό και σχετί-
ζονται µε τις προκλήσεις που αφορούν
στον Όµιλο, στο πλαίσιο της Βιώσιµης
Ανάπτυξης, βασίστηκε:

� στις προσδοκίες των Ενδιαφερόµενων
Μερών σε θέµατα Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης µετά από την υλο-
ποίηση του Γ’ κύκλου του διαλόγου
που υλοποίησαν οι θυγατρικές του
Οµίλου «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» και
«ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» καθώς και του Β’ κύ-

κλου του διαλόγου που εφαρµό-
στηκε από την εταιρεία «PROTERGIA
Α.Ε.» το 2012 (προσδοκίες συµµέ-
τοχων),

� στις αρχές και τις αξίες του Οµίλου κα-
θώς και τις θεµελιώδεις δεσµεύσεις
του στο πλαίσιο της Ε.Κ.Ε.,

� στη θέσπιση και υλοποίηση της δια-
δικασίας καθορισµού ουσιωδών θε-
µάτων, που αφορούν στο Περιβαλ-
λοντικό και Κοινωνικό αποτύπωµα
του Οµίλου στην οποία εµπλέκονται
εκτός από τις επιµέρους οµάδες
Ε.Κ.Ε. και οι ∆ιοικήσεις όλων των θυ-
γατρικών µας εταιρειών,

� στα αποτελέσµατα των συναντήσεων
εργασίας των οµάδων Ε.Κ.Ε. των
θυγατρικών µας εταιρειών και στη συ-
νεργασία µε τους υπεύθυνους των
τµηµάτων για τη συλλογή και την
αξιολόγηση των συναφών στοιχείων.
Οι οµάδες Ε.Κ.Ε., στο πλαίσιο των ερ-
γασιών τους σχετικά µε τη συλλογή
και την αξιολόγηση των στοιχείων του
Απολογισµού, κινήθηκαν στην κα-
τεύθυνση των αρχών του προτύ-
που GRI για τη µεγαλύτερη δυνατή
πληρότητα, συγκρισιµότητα, ακρί-

2.2 Μεθοδολογία του Κοινωνικού Απολογισµού
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ριεχοµένου του Απολογισµού, και
τέλος

� στα αποτελέσµατα του έργου της
Χαρτογράφησης της Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης, δηλαδή της αξιο-
λόγησης της σηµαντικότητας των θε-
µάτων που σχετίζονται µε την υπεύ-
θυνη επιχειρηµατικότητα, τα οποία
ανανεώνονται ετησίως από τις εται-
ρείες του Οµίλου και αποτελούν τη
βάση του Κοινωνικού Απολογισµού
κάθε έτους.

Η διαµόρφωση της δοµής, η καθοδή-
γηση για τη συγκέντρωση των στοιχεί-
ων και ο έλεγχος αυτών, καθώς και η
επιµέλεια και συγγραφή των κειµένων
του Απολογισµού υλοποιήθηκαν µε
την επιστηµονική υποστήριξη εξωτερι-
κού συνεργάτη, της εταιρείας MEDA
Communication A.E. Επικοινωνίας,
Κοινωνικής ∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης,
εξειδικευµένου συµβούλου σε θέµατα
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώ-
σιµης Ανάπτυξης.

Ο Απολογισµός ελέγχθηκε από το
∆ιεθνή Οργανισµό GRI για το Επίπεδο
Εφαρµογής Β, σύµφωνα µε την αυτό-
βουλη δήλωση του «Οµίλου

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ», ενώ ο στόχος της δια-
δικασίας ελέγχου και αξιολόγησής
του, από εξωτερικό ελεγκτή, µετατίθε-
ται (λόγω προσαρµογής των οµάδων
Ε.Κ.Ε. των εταιρειών στα καθήκοντά
τους και την πλήρη υιοθέτηση του σχε-
διασµού της συγκεκριµένης διαδικασίας
όπως: η εξοικείωση µε τις ειδικές φόρ-
µες συµπλήρωσης στοιχείων, η συ-
στηµατική αρχειοθέτησή τους, η συ-

νεργασία µε τα τµήµατα των εταιρειών
για την αποκόµιση των πληροφοριών
κ.α.) και προγραµµατίζεται να υλο-
ποιηθεί στον απολογισµό του 2013.

Τέλος, ο Κοινωνικός Απολογισµός του
2012, όπως και οι προηγούµενοι Απο-
λογισµοί του Οµίλου µας, δηµοσι-
εύεται στην αγγλική και την ελληνική
γλώσσα, ενώ είναι διαθέσιµη και η δια-
δικτυακή του παρουσίαση στην ιστο-
σελίδα του Οµίλου µας, για τη διευ-
κόλυνση του κάθε ενδιαφερόµενου
χρήστη που αφορά είτε στη σύγκριση
µε προηγούµενους απολογισµούς, εί-
τε στην αποστολή σχολίων.

� Οι όροι «Εταιρικό Κέντρο», «Μη-
τρική Εταιρεία», «MYTILINEOS
Holdings» καθώς και το όνοµα
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» αναφέρονται
στην εταιρεία µε την επωνυµία
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- Όµιλος Επι-
χειρήσεων».

� Οι όροι «Εταιρεία», «Επιχείρηση» κα-
θώς και τα ονόµατα «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε.», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε»,
«∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.»,
«ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» και «PROTERGIA
Α.Ε.» αναφέρονται σε κάθε εταιρεία
που εκπροσωπεί τον αντίστοιχο τοµέα
δραστηριοποίησης του Οµίλου και
στις δραστηριότητές της στην Ελλά-
δα.

� Ο όροι «Όµιλος» και «Όµιλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» αναφέρονται στην
εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. –
Όµιλος Επιχειρήσεων» και τις θυ-
γατρικές αυτής, οι οποίες από κοι-
νού απαρτίζουν τον «Όµιλο
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ».

Με χαρά θα δεχθούµε τις απόψεις
ή τα σχόλια σας:

Βίβιαν Μπουζάλη,
∆ιεύθυνση Επικοινωνίας Οµίλου
Tηλ.: 210 6877300,
Fax: 210 6877400

O «Όµιλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»
δηλώνει ότι ο Κοινωνικός

Απολογισµός του 2012, που

εκδίδεται σύµφωνα µε τις αρχές

του ∆ιεθνούς Οργανισµού

Έκδοσης Απολογισµών

Βιωσιµότητας (GRI), πληροί τις

προδιαγραφές του επιπέδου Β

στην οµάδα των

κατευθυντήριων οδηγιών G3.1

σύµφωνα µε τα επίπεδα

εφαρµογής του Οργανισµού.

�
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O
«Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» µε

τόλµη και στρατηγικό σχεδια-

σµό κατανέµει ευέλικτα τις δυ-

νάµεις του στους κλάδους των Έργων

EPC, της Μεταλλουργίας και των Με-

ταλλείων, και της Ενέργειας. Εδραιώνει

σε διεθνές επίπεδο τα προϊόντα της ελ-

ληνικής µεταλλουργικής βιοµηχανίας,

κατατάσσεται στη 10άδα των µεγαλύ-

τερων εταιρειών του κλάδου ενεργει-

ακών έργων EPC παγκοσµίως, και, µε

πρωτοποριακές επενδύσεις στην Ενέρ-

γεια, έχει θεµελιωθεί ως ο µεγαλύτερος

ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέρ-

γειας και ο πρώτος ιδιώτης προµη-

θευτής φυσικού αερίου.

O Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει
αναπτύξει ισχυρή διεθνή πα-
ρουσία, τόσο στον τοµέα κατα-
σκευής έργων EPC, όσο και στον
κλάδο της Μεταλλουργίας. Σή-
µερα, ο Όµιλος έχει παρουσία
στις αγορές της Ευρώπης, Τουρ-
κίας, Μέσης Ανατολής και της
Αφρικής µε δραστηριότητα σε 29
χώρες.

Γεωγραφικός χάρτης δραστηριοτήτων του Οµίλου

3.1 ∆οµή & τοµείς δραστηριοποίησης



∆οµή «Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»

Τοµέας
δραστηριοποίησης

Θυγατρικές
εταιρείες Οµίλου

Ποσοστό
ιδιοκτησίας

Έδρες
Εταιρειών

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
& ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟN A.E.
∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ AME

100.00%
100.00%

Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α
Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
PROTERGIA A.E.

M&M GAS Co S.A
ΚΟRINTHOS POWER S.A.

100.00%
50.00%
65.00%

Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α
Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α
Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α

ΕΡΓΑ EPC METKA A.E. 56.19% Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α
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Με σηµαντικότερο σταθµό την εξαγο-
ρά της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της Ελλάδος»
το 2005, ο «Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»
κατέστησε στρατηγικής σηµασίας την
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του µε-
ταλλουργικού του βραχίονα και έχει κα-
θιερωθεί ως ένας από τους ισχυρότε-
ρους εκπροσώπους του κλάδου στη
Ν.Α. Ευρώπη. Σήµερα, η
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» µαζί µε τη θυ-
γατρική της εταιρεία «∆ΕΛΦΟΙ-
∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.» αποτελεί κινητή-
ρια δύναµη για την εθνική οικονοµία,
αλλά και την ελληνική περιφέρεια.
Από το 1960 µέχρι σήµερα, η
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» παραµένει ένας
από τους ισχυρούς πυλώνες της ελλη-
νικής βιοµηχανίας, µε ετήσια δυναµι-
κότητα παραγωγής που ξεπερνά τους
170.000 τόνους σε αλουµίνιο και τους
810.000 τόνους σε αλουµίνα.

Η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» αποτελεί σή-
µερα το µεγαλύτερο πλήρως καθετο-
ποιηµένο παραγωγό αλουµίνας και
αλουµινίου στην Ευρώπη. Το εργο-
στασιακό συγκρότηµά της στον Αγ.
Νικόλαο Βοιωτίας εφαρµόζει παρα-
γωγικές και εµπορικές πρακτικές εφά-

µιλλες των κορυφαίων µεταλλουργικών
βιοµηχανιών παγκοσµίως. Το 2012
αποτέλεσε αφετηρία για την έναρξη
υλοποίησης του προγράµµατος βελ-
τίωσης ανταγωνιστικότητας «ΤΟ ΜΕΛ-
ΛΟΝ», το οποίο έχει ως στόχο να θω-
ρακίσει την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» ενά-
ντια στις προκλήσεις που πηγάζουν από
τη βαθιά ύφεση της χώρας και να βελ-
τιώσει την ανταγωνιστικότητα του τοµέα
Μεταλλουργίας για την επόµενη εικο-
σαετία.

∆ΕΛΦΟΙ–∆ΙΣΤΟΜΟΝ

Η «∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.», εί-
ναι ο δεύτερος µεγαλύτερος παραγω-
γός βωξίτη στην Ελλάδα και στην Ευ-
ρώπη, µε ετήσια παραγωγή που ανέρ-
χεται σε 650.000 τόνους. Τα εργοτάξια
της εταιρείας, που προµηθεύει µε βω-
ξίτη την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» βρί-
σκονται στην περιοχή της Άµφισσας και
απασχολούν περίπου 100 εργαζόµε-
νους.

Η «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» µε έτος ίδρυσης το
1962, αποτελεί σήµερα την κορυφαία
ελληνική δύναµη σε κατασκευές ΕPC

(Engineering - Procurement - Con-
struction), δηλαδή στην ανάληψη και
υλοποίηση ολοκληρωµένων έργων,
από τη µελέτη και προµήθεια έως την
κατασκευή τους.

Η Εταιρεία ειδικεύεται στην κατασκευή
µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (συνδυασµένου κύκλου, συµ-
βατικές θερµικές και υδροηλεκτρικές)
και επιτυγχάνει διείσδυση σε ξένες
αναπτυσσόµενες αγορές, µε έργα στις
αγορές της Ευρώπης, Τουρκίας, Μέσης
Ανατολής και Βόρειας Αφρικής.

Ανταγωνίζεται ισάξια απέναντι σε εται-
ρείες-κολοσσούς, έχοντας καθιερωθεί
ως µια εκ των ισχυρότερων Ευρωπαϊ-
κών, και όχι µόνο, εταιρειών σε έργα
EPC, και ως µια από τις σηµαντικότερες
ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Εί-
ναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθη-
νών από το 1973, µε συµµετοχή σή-
µερα στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποί-
ησης FTSE 25. Παράλληλα, η εταιρεία
διαθέτει ισχυρή βιοµηχανική παραγω-
γική βάση, η οποία της επιτρέπει να πα-
ράγει εξειδικευµένα µηχανολογικά
εξαρτήµατα και να έχει ισχυρή παρου-
σία σε έργα Υποδοµών και Άµυνας.

Επίσης, µε την απόκτηση του εργολη-
πτικού πτυχίου 7ης τάξης, η «ΜΕΤΚΑ
Α.Ε.» διευρύνει τις δυνατότητες συµ-
µετοχής της σε κατασκευαστικά δηµό-
σια έργα ευρέως φάσµατος στην εγ-
χώρια αγορά.

Οι τοµείς δραστηριοποίησης

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ και
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

EΡΓΑ EPC
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Μέσα στην τελευταία δεκαετία, ο Όµι-
λος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εδραιώθηκε ως ο
µεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ενέρ-
γειας στην Ελλάδα, υλοποιώντας ένα
πρόγραµµα επενδύσεων €1 δισ. σε µια
αγορά που ανοίγει σηµαντικές προ-
οπτικές για την ελληνική οικονοµία και
τις επιχειρήσεις. Ο Όµιλος διαθέτει ένα
διευρυµένο φάσµα δραστηριοποίησης
στην ενέργεια, που εκτείνεται από την
κατασκευή µονάδων ηλεκτροπαραγω-
γής, στην προµήθεια φυσικού αερίου
µέχρι και την έγχυση ηλεκτρισµού στο
δίκτυο.

H «PROTERGIA Α.Ε.» αποτελεί τη
ναυαρχίδα του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
στον τοµέα της ενέργειας, συγκεντρώ-
νοντας τη διαχείριση των ενεργειακών
παγίων και δραστηριοτήτων του Οµί-

λου. Το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζε-
ται η «PROTERGIA Α.Ε.» περιλαµβάνει
1.200 MW από θερµικούς σταθµούς µε
καύσιµο φυσικό αέριο (ΘΗΣ και
ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ) και 54 MW από Ανανε-
ώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), κυρίως
από αιολικούς και φωτοβολταϊκούς
σταθµούς, σε λειτουργία. Η εταιρεία
εστιάζει στρατηγικά στην απόκτηση
ή/και διαχείριση ενός δυναµικού και
ισορροπηµένου χαρτοφυλακίου πα-
ραγωγικών παγίων, µε έµφαση στους
θερµικούς σταθµούς που ανταποκρί-
νεται επιτυχώς στο διαρκώς µεταβαλ-
λόµενο τοπίο της Ελληνικής αγοράς
ενέργειας αλλά και στις Ευρωπαϊκές επι-
ταγές, στη δραστηριοποίηση στη χον-
δρική και λιανική εµπορία ηλεκτρικής
ενέργειας, στην εµπορία εκποµπών
CO2, καθώς και στη µελλοντική επέ-
κταση σε γειτονικές χώρες, µε αυξηµέ-
νες ανάγκες για ενεργειακό δυναµικό.

Το 2012 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά
λειτουργίας και των 3 θερµικών µονά-
δων ηλεκτρικής ενέργειας που διαχει-

ρίζεται η «PROTERGIA Α.Ε.», µε απο-
τέλεσµα ο τοµέας Ενέργειας να κατα-
λαµβάνει πλέον ισότιµη θέση και να
αποτελεί τον τρίτο αξιόπιστο πυλώνα
ενίσχυσης της οικονοµικής επίδοσης του
Οµίλου.

«M&M GAS Co S.A»

Η «M&M GAS Co S.A» έχει συσταθεί
από τους Οµίλους ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και
MOTOR OIL από το 2010 και δραστη-
ριοποιείται στην προµήθεια και εµπο-
ρία φυσικού αερίου (υγροποιηµένου ή
µη). H εταιρεία στοχεύει στη διασφά-
λιση της κάλυψης των αναγκών των δύο
Οµίλων σε φυσικό αέριο, µε ανταγω-
νιστικούς όρους, καθώς και στην εµπο-
ρία φυσικού αερίου σε τρίτους. Κατά τη
σύστασή της, η εταιρεία έθεσε τις βά-
σεις για την απελευθέρωση της εγχώ-
ριας αγοράς φυσικού αερίου, πραγ-
µατοποιώντας την πρώτη στα ελληνικά
χρονικά εισαγωγή ιδιωτικού φορτίου
υγροποιηµένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ).

Οι τοµείς δραστηριοποίησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ

3.2 ∆οµές ∆ιακυβέρνησης

Εφαρµόζουµε τις αρχές της Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης σύµφωνα µε την ελ-
ληνική νοµοθεσία µε στόχο την τή-
ρηση της διαφάνειας και την υπεύθυ-
νη λειτουργία σε όλους τους τοµείς της
δραστηριότητάς µας. Βασική µας επι-
δίωξη είναι η διασφάλιση των συµ-
φερόντων και της βιωσιµότητας των

θυγατρικών µας εταιρειών καθώς και

η µεγιστοποίηση του οφέλους που

αποκοµίζουν οι µέτοχοι µας και το

επενδυτικό κοινό. Με γνώµονα τις

αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης η

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», χαράσσει τη

στρατηγική και αναπτύσσει τις γενικές

κατευθύνσεις, τις πολιτικές και τις αρχές

που διέπουν τη λειτουργία όλων των

θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου. Η

οργανωτική της δοµή οριοθετεί, συν-

δράµει και διευκολύνει τη λήψη και την

υλοποίηση αποφάσεων στο πλαίσιο

εφαρµογής της στρατηγικής του Οµίλου

µε στόχο τον καθορισµό των σχέσεων

και των ρόλων που εξασφαλίζουν την

εύρυθµη λειτουργία του λειτουργώντας

ως συντονιστικό κέντρο.

�
Στον Ετήσιο Απολογισµό του Οµίλου:
- Η σύνθεση και οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οµίλου
- Οι αρµοδιότητες του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου του Οµίλου
- Οι συνθέσεις και το αντικείµενο των Επιτροπών σε επίπεδο ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οµίλου

�
Στην Ιστοσελίδα µας:
Στοιχεία Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
του Οµίλου

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΜΟΙΒΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Protergia

M&M GAS
Korinthos Power

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Δελφοί - Δίστοµον

EΡΓΑ

Όµιλος ΜΕΤΚΑ
ΤΟΜΕΙΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δ/νση Εσωτερικού
Ελέγχου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤ
Α

ΙΡ
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Ο
Κ

ΕΝ
ΤΡ

Ο

Γεν. Δ/νση
Χρηµατοοικονοµικών

Οµίλου

Γεν. Δ/νση
Οικονοµικών

Υπηρεσιών Οµίλου

Γεν. Διοικητική
Δ/νση Οµίλου

Δ/νση Εξαγορών
& Συγχωνεύσεων

Δ/νση Group
Corporate Affairs

Δ/νση Συντ.
& Ανάπτ. Διεθνών

Σχέσεων

Γεν. Δ/νση Νοµικών
& Ρυθµιστικών

Θεµάτων Οµίλου



1990 1995 1996 1998

2006 2007 20092008

3.3 Ορόσηµα Επιχειρηµατικής Εξέλιξης

Ίδρυση της
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»

Είσοδος
στο Χρηµατιστήριο

Αθηνών

Στρατηγικές συµφωνίες
εµπορικής συνεργασίας µε
κορυφαία µεταλλουργικά
συγκροτήµατα στην περιοχή
των Βαλκανίων

1. Εξαγορά του πλειοψηφικού
πακέτου της «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.»
του µεγαλύτερου µεταλλο-
κατασκευαστικού συγκρο-
τήµατος της Ελλάδος

2. Εξαγορά του µεταλλουργι-
κού συγκροτήµατος παρα-
γωγής ψευδαργύρου και
µολύβδου «SOMETRA S.A.»
Ρουµανία

Εξαγορά των «Spider Ενερ-
γειακή Α.Ε.» και «∆έλτα
Project Α.Ε.» εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στην
ανάπτυξη, κατασκευή και
λειτουργία υδροηλεκτρικών
σταθµών παραγωγής ενέρ-
γειας και αιολικών πάρκων

1. Στρατηγική Συνεργασία µε
«Endesa». ∆ηµιουργείται η
«Endesa Hellas» η οποία
προσδοκά να διαδραµατίσει
σηµαντικό ρόλο στην Ελ-
ληνική αγορά ενέργειας πα-
ράλληλα µε επιλεκτική ανά-
πτυξη στη ΝΑ Ευρώπη

2. Ολοκλήρωση της τριπλής
συγχώνευσης µέσω απορ-
ρόφησης των εταιρειών
«Αλουµίνιον της Ελλάδος»
και «∆έλτα Project» από τον
«Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»

1. Υπογραφή Στρατηγικής συµ-
φωνίας µε τη «MOTOR OIL»
στο τοµέα της ενέργειας για
την κατασκευή και λειτουρ-
γία εµπορικής µονάδας πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας

2. Η µονάδα συµπαραγωγής
ηλεκτρισµού και θερµότητας
εισέρχεται σε φάση δοκιµα-
στικής λειτουργίας. Η συ-
γκεκριµένη µονάδα ισχύος
334 MW αποτελεί την πρώ-
τη θερµική µονάδα του
«Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»
που θα ενταχθεί στο εθνικό
ηλεκτρικό σύστηµα

1. Οι Όµιλοι «MOTOR OIL»
και «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»
ανακοινώνουν από κοι-
νού σύσταση εταιρείας
µε σκοπό την εισαγωγή
και εµπορία Φυσικού
Αερίου σε κάθε του
µορφή (LNG,CNG κ.λπ.)

2. Πρώτη ανάληψη ολο-
κληρωµένου EPC της
«METKA Α.Ε.» στην
Τουρκία από κοινού µε
την 100% θυγατρική
Power Projects για την
κοινοπραξία «RWE &
TURCAS Güney Elektrik
Üretim»
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1. Ίδρυση και λειτουργία της «M&M Gas», της κοινής εται-
ρείας που προήλθε από τη στρατηγικής σηµασίας
συµµαχία µε τη «MOTOR OIL». Η πρώτη ιδιωτική εται-
ρεία η οποία δραστηριοποιείται στην εµπορία και προ-
µήθεια φυσικού αερίου στην Ελλάδα, σηµατοδοτών-
τας έτσι την ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς φυ-
σικού αερίου

2. Ίδρυση της «Power Projects», θυγατρικής της «ΜΕΤΚΑ
Α.Ε.» στην Τουρκία. H «METKA Α.Ε.» ανέλαβε την κα-
τασκευή της µεγαλύτερης µονάδας ηλεκτροπαραγω-
γής στη Συρία δυναµικότητας 724 MW

3. Ο «Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» καταλήγει σε συµφωνία
µε την Enel για την εξαγορά του µεριδίου 50,01% της
Endesa Hellas που ανήκε στην Endesa S.A. Με τη συµ-
φωνία αυτή ο Όµιλος καθίσταται ο µοναδικός µέτοχος
της Εndesa Hellas, που µετονοµάζεται σε Protergia και
εδραιώνει τη θέση του ως ο µεγαλύτερος ανεξάρτητος
παραγωγός ενέργειας στην Ελλάδα

4. Η «METKA Α.Ε.» από κοινού µε τη θυγατρική Power Proj-
ects ανέλαβαν το 2010 την υλοποίηση και δεύτερου µε-
γάλου έργου στην Τουρκία, την µονάδα συνδυασµένου
κύκλου ισχύος 870 MW στην Σαµψούντα, για την BO-
RASCO ELEKTRIK URETIM SANAYI VE TICARET A.S.

1. Η «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.»
ανέλαβε την κα-
τασκευή θερµικής
ενεργειακής µονά-
δας, ισχύος 1250
MW, στο Ιράκ

2. Έναρξη Εµπορικής
Λειτουργίας της
µονάδας ηλεκτρο-
π α ρ α γ ω γ ή ς ,
ισχύος 444 MW
της «PROTERGIA
Α.Ε.» στον Άγιο
Νικόλαο Βοιωτίας

1. Η «Korinthos Power», θυγατρική εταιρεία του
«Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ», έλαβε την άδεια
εµπορικής λειτουργίας για το σταθµό ηλε-
κτροπαραγωγής, ισχύος 436ΜW

2. Η «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» ανέλαβε την κατασκευή των
δύο πρώτων Έργων EPC, ενός σταθµού ηλε-
κτροπαραγωγής ισχύος 143MW και ενός αε-
ροστρόβιλου ισχύος 146MW, στην Ιορδανία

3. H «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» µέσω της Power Projects ανέ-
λαβε τη σχεδίαση, προµήθεια, εγκατάσταση και
θέση σε λειτουργία έξι κινητών συστοιχιών βοη-
θητικών συστηµάτων (Balance of Plant), σε τρεις
τοποθεσίες στην Αλγερία

4. H «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» µέσω της Power Projects ανέ-
λαβε 2ο ενεργειακό έργο στην Αλγερία που
αφορά σε µελέτη, προµήθεια, κατασκευή και θέ-
ση σε λειτουργία 24 αεροστροβίλων παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος
481,7 MW

5. H «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» oλοκλήρωσε το 2012 την κα-
τασκευή της µεγαλύτερης µονάδας συνδυα-
σµένου κύκλου της Ρουµανίας ισχύος 860 MW,
στο Πλοέστι

Εξαγορά ποσοστού 30%
της «Hellenic Cooper Mines
Ltd.» παραγωγού χαλκού
στην Κύπρο

Εξαγορά του 43% της κρα-
τικής βιοµηχανίας οχηµά-
των «ΕΛΒΟ Α.Β.Ε.» µέσω
ιδιωτικοποίησης µε ταυτό-
χρονη ανάληψη της διοίκη-
σης

Ίδρυση της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Παραγωγή και εµπορία Ηλε-
κτρικής Ενέργειας Α.Ε.» &
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Αιολική
Ενεργειακή Ελλάδος Α.Ε.»

Εξαγορά του 53% της
«Αλουµίνιον της Ελλάδος
Β.Ε.Α.Ε.» ενός εκ των µεγα-
λύτερων πλήρως καθετο-
ποιηµένων παραγωγών
αλουµίνας και αλουµινίου
στην Ευρώπη
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Με πειθαρχηµένη οραµατική στρατη-
γική που στηρίζεται στο εξωστρεφές
προφίλ και στον αυστηρό έλεγχο κό-
στους, ως µεγάλος, υπεύθυνος, επι-
χειρηµατικός Όµιλος θωρακίζουµε σή-
µερα τη θέση µας ενάντια στο αντίξοο
περιβάλλον που συνθέτει η εγχώρια
κρίση.

� Το 2012, ο ενοποιηµένος κύκλος ερ-
γασιών µας έφτασε τα 1,454 εκ. €

� Μέσω της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.»,
επιτυγχάνουµε µια πρωτοφανή δι-

είσδυση στις ξένες αγορές στην κα-

τασκευή Έργων EPC, µε ανεκτέλεστο

έργων που αγγίζει το 1,7 δισ. €

� Με ένα µακρόπνοο επενδυτικό πλά-

νο, ενδυναµώνουµε τη διαχρονικά

ισχυρή µεταλλουργική βιοµηχανία

της χώρας και εξασφαλίζουµε το

παρόν και το µέλλον της εταιρείας

«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.», ως του µε-

γαλύτερου καθετοποιηµένου παρα-

γωγού αλουµίνας και αλουµινίου

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

� Με το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο των
εταιρειών «PROTERGIA Α.Ε.» και
«KORINTHOS POWER», διατηρούµε
τη θέση µας ως ο µεγαλύτερος ανε-
ξάρτητος παραγωγός ενέργειας, ενώ
µέσω της «M&M GAS» αποτελούµε
το µεγαλύτερο ιδιώτη προµηθευτή
φυσικού αερίου στη χώρα.

Επίσης, εν µέσω του ασφυκτικού κλί-
µατος που δηµιουργεί η οικονοµική κρί-
ση στην Ελλάδα, δεσµευόµαστε στρα-
τηγικά να:

� Προάγουµε τη δυναµική της ελληνι-
κής ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο µε
προϊόντα και υπηρεσίες που ξεχω-
ρίζουν παγκοσµίως.

� Προβάλλουµε την ανταγωνιστικό-
τητα των ελληνικών επιχειρήσεων, το
ταλέντο και τη δηµιουργικότητα του
ελληνικού επιχειρείν κόντρα στα
εµπόδια που θέτει το οικονοµικό
περιβάλλον.

� Στηρίζουµε σταθερά την ελληνική οι-
κονοµία και κοινωνία µε περισσότε-
ρες από 2.000 άµεσες και έµµεσες
θέσεις εργασίας και κοινωνικό προ-
ϊόν που αγγίζει τα 233 εκ. € για το
2012.

� Συνδέουµε άρρηκτα την κάθε επιχει-
ρηµατική µας προσπάθεια µε το κοι-
νωνικό και περιβαλλοντικό µας απο-
τύπωµα, µε γνώµονα τις αρχές της
Αειφόρου Ανάπτυξης και της Εταιρι-
κής Υπευθυνότητας και µε σεβασµό
στην κοινωνία, το περιβάλλον, τους
ανθρώπους και τους µετόχους µας.
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* Άδειες εγκατάστασης: 62MW, Άδειες Παραγωγής: 1080,0MW,
Αιτήσεις για άδεια Παραγωγής 143MW

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2012

Κύκλος εργασιών (εκ. €) 1,453.6

EBITDA (εκ. €) 170.1

Καθαρά κέρδη (εκ. €) 21.7

Κοινωνικό προϊόν (€) 233,290,213

Τοµείς δραστηριοποίησης 3

Συνολικός αριθµός θυγατρικών εταιρειών 3

Συνολικός αριθµός χωρών δραστηριοποίησης 7

Συνολικός αριθµός εργοστασίων παραγωγής 7

Συνολικός αριθµός εργαζοµένων 1,836

Κοινωνικές δαπάνες (€) 741,607

Περιβαλλοντικές δαπάνες (€) 10,722,197

Μέσος όρος ετήσιας παραγωγής Βωξίτη (ton) 555,983

Μέσος όρος ετήσιας παραγωγής Αλουµίνας (tοn) 757,517

Μέσος όρος ετήσιας παραγωγής Αλουµινίου
τελικού προϊόντος (tοn) 165,045

Ύψος ανεκτέλεστων παραγγελιών σε έργα EPC (εκ. €) 1,682.1

Χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ
σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (MW)* 1,285

Συνολικός αριθµός µετοχών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» 116,915,862

Τιµή µετοχής «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» (31-12-2012) (€) 4.47

Συνολικός αριθµός µετοχών «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» 51,950,600.00

Τιµή µετοχής «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» (31-12-2012) (€) 9.79

3.4 Στρατηγική & βασικά µεγέθη
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Η ενέργεια αποτελεί µια σηµαντική
πρώτη ύλη για τις δραστηριότητες του
Οµίλου µας ενώ παράλληλα προβλέ-
πεται να αποτελέσει βραχυπρόθεσµα
και µια σηµαντική πηγή εσόδου. Επι-
πλέον, ο Όµιλός µας δραστηριοποιεί-
ται στην ευρύτερη περίµετρο του ενερ-
γειακού τοµέα µέσω του τοµέα κατα-
σκευής ολοκληρωµένων ενεργειακών
έργων (EPC). Υπάρχει µια έντονα κλι-
µακούµενη αντίληψη ότι η κατανάλω-
ση ενέργειας που παράγεται από ορυ-
κτά καύσιµα αποτελεί έναν από τους
βασικούς παράγοντες που συµβάλ-
λουν στο φαινόµενο της αύξησης της
θερµοκρασίας του πλανήτη. Ένας συ-
νεχώς αυξανόµενος αριθµός κυβερ-
νήσεων, κυβερνητικών σωµάτων και
επιτροπών έχουν ξεκινήσει ή προτί-
θενται να προβούν σε νοµοθετικές και
κανονιστικές αλλαγές, ανταποκρινό-
µενοι στους πιθανούς κινδύνους αυτού
του φαινοµένου.

Τα λειτουργικά περιθώρια του Οµίλου
είναι πιθανό να επηρεαστούν από αλ-
λαγές που ενδεχοµένως συµβούν σε
παραγωγικές εγκαταστάσεις του µε αυ-

ξηµένες εκποµπές αερίων θερµοκηπί-
ου καθώς και σε εγκαταστάσεις του µε
αυξηµένες ενεργειακές απαιτήσεις, ως
αποτέλεσµα κανονιστικών ρυθµίσεων
κυρίως στην Ε.Ε. όπου δραστηριοποι-
είται. Οι εκτιµήσεις της πιθανής επί-
πτωσης της µελλοντικής νοµοθεσίας και
του κανονιστικού πλαισίου για την κλι-
µατική αλλαγή και των ευρωπαϊκών και
διεθνών συνθηκών και συµφωνιών
είναι αβέβαιες, δεδοµένης της ευρύ-
τητας του σκοπού των πιθανών αυτών
αλλαγών. Ο Όµιλός µας µπορεί να
αναγκαστεί να πραγµατοποιήσει ση-
µαντικές επενδύσεις στο µέλλον ως
αποτέλεσµα της απαραίτητης συµ-
µόρφωσής του µε την αναθεωρηµένη
νοµοθεσία και τις νέες ρυθµίσεις. Τέλος,
ως συνέπεια ελλείµµατος ή πλεονά-
σµατος στη διαχείριση των δικαιωµά-
των εκποµπών ρύπων CO2, αλλά και
ως συνέπεια των µεγάλων ενεργει-
ακών του καταναλώσεων, κυρίως για
τη δραστηριότητα της παραγωγής
Αλουµινίου, ο Όµιλος ενδέχεται να
αναγνωρίσει σηµαντικά έξοδα ή έσοδα
αντίστοιχα.

3.6 Συνεργασίες µε κοινωνι-
κούς εταίρους και φορείς

Η πρακτική εφαρµογή της Υπεύθυνης
Επιχειρηµατικότητας προϋποθέτει τη
συνεργασία µε τους κοινωνικούς φορείς
για την από κοινού εξεύρεση και προ-
ώθηση λύσεων σε σηµαντικά ζητήµα-
τα που απασχολούν τη χώρα µας.
Στην κατεύθυνση αυτή, και σε εθε-
λοντική βάση, αναπτύσσουµε πρωτο-
βουλίες και συµµετέχουµε ενεργά σε
εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς µε
σκοπό την προώθηση της Ε.Κ.Ε. και των
αρχών της Βιώσιµης Ανάπτυξης, την
ανταλλαγή απόψεων, τη βελτίωση της
κοινωνικής και περιβαλλοντικής µας συ-
νεισφοράς καθώς και την ανάπτυξη
υπεύθυνων πρακτικών στην επιχειρη-
µατική κοινότητα εν γένει.

Ο Όµιλός µας υποστηρίζει:

� Το Οικουµενικό σύµφωνο του ΟΗΕ
(Global Compact) στο οποίο έχει
προσυπογράψει και συµµετέχει από
το 2008.

� Το ∆ιεθνή Οργανισµό Global Re-
porting Initiative του οποίου τις κα-
τευθυντήριες οδηγίες για τη δηµι-
ουργία του Κοινωνικού του Απολο-
γισµού έχει υιοθετήσει και εφαρµό-
ζει από το 2008.

� Tην ετήσια έρευνα ESG (Environ-
ment, Social and Governance) Blo-
omberg Survey στην οποία συµµε-
τείχε για πρώτη φορά το 2012.

� Το Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη στου οποίου τις
οµάδες εργασίας και πρωτοβουλίες
για την προώθηση της Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης συµµετέχει από το
2006.

� Το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιο-
µηχανιών όπου είχε συµµετοχή στην
πρωτοβουλία «Συµβούλιο ΣΕΒ για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη» και ως εκ τούτου
υιοθετεί το σχετικό Κώδικα Αρχών.

� Την υιοθέτηση των προτύπων ποι-
ότητας (ISO 9001), περιβαλλοντικής
διαχείρισης (ISO 14001) και Ασφά-
λειας και Υγιεινής (OHSAS 18001) σε
όλες τις θυγατρικές του εταιρείες.

3.5 Επιπτώσεις στην επιχειρηµατική δραστηριότητα λόγω
του φαινοµένου της Κλιµατικής Αλλαγής
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Επίσης, συµβάλλουµε ουσιαστικά σε
σηµαντικά θέµατα δηµόσιας πολιτι-
κής στον τοµέα της ενέργειας που αφο-
ρούν άµεσα στις επιχειρηµατικές µας
δραστηριότητες, όπως είναι:

- η προώθηση των επενδύσεων από
ΑΠΕ στην Ελλάδα που αποτελεί
συµβατική υποχρέωση της χώρας στα
πλαίσια της επίτευξης του Κοινοτικού
στόχου της διείσδυσης των ΑΠΕ
στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας σε ποσοστό 20% µέχρι το
έτος 2020.

- η απελευθέρωση της εγχώριας αγο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα επι-
φέρει σηµαντικά οφέλη στην εθνική
οικονοµία, το περιβάλλον και τους
καταναλωτές.

Mέσω της θυγατρικής µας εταιρείας
«PROTERGIA A.E.» συµµετέχουµε ενερ-
γά σε δηµόσιες διαβουλεύσεις επί συγκε-
κριµένων νοµοσχεδίων καθώς και επί
σχεδίων αποφάσεων και κανονισµών.

Στο πλαίσιο των παραπάνω πρωτο-
βουλιών:

- Προωθούµε την απελευθέρωση της
εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας µέσω της συµµετοχής της
«PROTERGIA Α.Ε.» στον Ελληνικό
Σύνδεσµο Ανεξάρτητων Εταιρειών
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ).

- Υποστηρίζουµε την προώθηση των
επενδύσεων από ΑΠΕ στην Ελλάδα,
µέσω της συµµετοχής της θυγατρι-
κής µας εταιρείας «PROTERGIA Α.Ε.»
στον Ελληνικό Σύνδεσµο Ηλεκτρο-
παραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ)
καθώς και στην Ελληνική Επιστη-
µονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας
(ΕΛΕΤΑΕΝ).

- Επίσης συµβάλλουµε, µέσω της
συµµετοχής της «PROTERGIA Α.Ε.»
στο Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), στη δια-
µόρφωση θέσεων, προτάσεων και
κλίµατος, σχετικά µε θέµατα ενέργειας
στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης.

Τέλος, εκτός από τους προαναφερ-
θέντες φορείς, ο Όµιλος µας είναι µέ-
λος και συνεργάζεται στενά µε:

� Το Σύνδεσµο Μεταλλευτικών Επι-
χειρήσεων (ΣΜΕ)

� Την Ελληνική Εταιρεία ∆ιοικήσεως
Επιχειρήσεων (Ε.Ε.∆.Ε)

� Το Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµε-
λητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)

� Το Αραβο-ελληνικό Επιµελητήριο
Εµπορίου και Ανάπτυξης

� Το Ελληνο-γερµανικό Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο

� Το Ελληνο-κινεζικό Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο

� Το Ελληνο-γαλλικό Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο

� Το Ελληνο-αφρικανικό Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο

� Την Ελληνική Ένωση Αλουµινίου

� Το Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής
και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

� Τον Πανελλήνιο Σύνδεσµος Εξαγω-
γέων (Π.Σ.Ε.).

� Το Επιµελητήριο Βοιωτίας

� Το Σύνδεσµο Ανωνύµων Εταιρειών
και Ε.Π.Ε.

� Τον Εκπαιδευτικό Οργανισµό ALBA

� Το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Θεσσαλίας
και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ)

� Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηµα-
τικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης
(I.E.A.)

Τέλος, µέσω των θυγατρικών µας εται-
ρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε» και
«ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» διατηρούµε και ανα-
πτύσσουµε συνδέσµους µε µελετητικά
ή άλλα τµήµατα Ανωτάτων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυµάτων και συµµετέχουµε
ενεργά ως βιοµηχανικοί συνέταιροι σε
ερευνητικά προγράµµατα µε Πανεπι-
στήµια.

3.7 Βραβεύσεις και διακρίσεις

Βραβεία

� 2ο βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερος Ηγέτης CEO/ Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος στην Ε.Κ.Ε.» για τον πρό-
εδρο του «Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» από το θεσµό Money Conferences - CEO & CSR Awards 2012,

� 3ο Βραβείο «Καλύτερης Εταιρείας FTSE-ASE/20 -2012» για την «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» από το θεσµό Επιχειρηµατι-
κά Βραβεία ΧΡΗΜΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ - 2012

� 3ο Βραβείο «Καλύτερης Εταιρείας 2012» για την εταιρεία «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» από το θεσµό Επιχειρηµατικά Βραβεία
ΧΡΗΜΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ - 2012

∆ιακρίσεις

� Τιµητική διάκριση του «Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» από την Ένωση «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι» για τη γενναιόδωρη υπο-
στήριξη που παρέχει στο έργο & τους σκοπούς της ένωσης

� Τιµητική βράβευση της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» από την «Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας» για τη πολυετή υποστήριξη
της στο άθληµα της Ιππασίας.

Κατά τη διάρκεια του 2012, ο Όµιλός µας κατέκτησε τα ακόλουθα βραβεία και διακρίσεις:



Τρόπος
διαχείρισης
της Ε.Κ.Ε.
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4. Η ΠΡΟΣEΓΓΙΣH ΜΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΙΚH ΚΟΙΝΩΝΙΚH ΕΥΘYΝΗ

H
προσέγγιση του Οµίλου µας
στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύ-
νη αποτελεί µια πολύπλευρη

και σύνθετη διαδικασία που χαρακτη-
ρίζεται κυρίως από τη συνειδητή αυ-
τοδέσµευσή µας για συνεχή βελτίωση
ενώ είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τις επι-
χειρηµατικές µας λειτουργίες, καθορί-
ζοντας τον τρόπο µε τον οποίο επιλέ-
γουµε κάθε φορά να προχωράµε, µε
σταθερά βήµατα, προς την επίτευξη της
Συνεχούς Υπεύθυνης Ανάπτυξης µε
οδηγό το όραµα και τις αξίες µας.

Ξεκινώντας από τον καθορισµό των θε-
µελιωδών δεσµεύσεων µας στην Υπεύ-
θυνη Επιχειρηµατικότητα, προχωρή-
σαµε στον καθορισµό του τρόπου µιας

συστηµατικότερης διαχείρισης της Ε.Κ.Ε.
(σύµφωνα µε το γράφηµα που ακο-
λουθεί). ∆ηµιουργήσαµε ένα ενιαίο σύ-
στηµα διακυβέρνησης και ενσωµάτω-
σης της E.K.E. στην οργανωτική µας δο-
µή, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερό-
τητες των τοµέων της δραστηριοποί-
ησής µας.

Εφαρµόσαµε και βελτιώνουµε, χρόνο
µε το χρόνο, το διάλογο µε τα Ενδια-
φερόµενα Μέρη µας, δεσµευτήκαµε σε
διεθνή και πρότυπα και πρωτοβουλίες
υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας ενώ
συνεχίζουµε την προσπάθειά µας για
την οριοθέτηση αποτελεσµατικών στό-
χων και την ορθή δηµοσιοποίηση των
επιδόσεων µας.

6. Αξιολόγηση
& βελτίωση

πρακτικών και
δράσεων

3. Ανάπτυξη
Θέσεων στους

επιµέρους
τοµείς

2. Στρατηγικές
Κατευθύνσεις

Ε.Κ.Ε.

1. Εκτίµηση
υπάρχουσας
κατάστασης

4. Υλοποίηση
Θέσεων
(δράσεις)

5. Μετρήσεις,
αναφορές &
επικοινωνία

Αρχή µας,
η επιχειρηµατική υπεροχή και
ανάπτυξη του Οµίλου µας να
διέπεται από το ήθος και τις

αξίες που διατηρούν άρρηκτη τη
συµµαχία µας µε την κοινωνία,

τους ανθρώπους µας και το
περιβάλλον.

Χρέος µας,
η δηµιουργία αξίας για τους

πελάτες, τους επιχειρηµατικούς
εταίρους και τους µετόχους µας.

Στόχος µας,
να διατηρούµε ισχυρή

τη θέση µας ως ο κυρίαρχος
ανεξάρτητος παραγωγός

Ενέργειας στην Ελλάδα και ως
ένας ισχυρός και ανταγωνιστικός
ευρωπαϊκός όµιλος στη Βαριά
Βιοµηχανία της Ενέργειας, της

Μεταλλουργίας και των
Κατασκευών.

Επιχειρηµατική
Αριστεία

«Επιδιώκουµε τη
συνεχή βελτίωση της

απόδοσής
µας για την επίτευξη

άριστου
επιχειρηµατικού
αποτελέσµατος»

Οικονοµική
Ευρωστία /

Υψηλή
Κερδοφορία

Υψηλή απόδοση /
Άριστο

αποτέλεσµα

Ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα

Συνεχής πρόοδος /
Καινοτοµία

Υψηλά πρότυπα
Ασφάλειας
Ποιότητας

Ανθρώπινο
Κεφάλαιο

«Η επιχειρηµατική
µας επιτυχία
στηρίζεται

στους ανθρώπους
µας»

Οµαδικό Πνεύµα

Ακεραιότητα

Επικοινωνία

Επαγγελµατική
συµπεριφορά

Ασφάλεια & Υγεία
της Εργασίας

Κοινωνία
& Περιβάλλον

«Ανάγουµε την
εταιρική κοινωνική

µας ευθύνη
σε καθηµερινή

πρακτική»

Κοινωνικά
υπεύθυνη
ανάπτυξη

Αποδοχή από τον
κοινωνικό
περίγυρο

Σεβασµός στο
περιβάλλον

Ασφάλεια &
Περιβαλλοντική

Συνείδηση

Oι αξίες µας

Το όραµά µας

�
Στην Ιστοσελίδα µας:
- Οι κατευθυντήριες οδηγίες της στρατηγικής µας για την Ε.Κ.Ε.
- Περισσότερα στοιχεία για την προσέγγισή µας στην Ε.Κ.Ε.
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4.1 Ορόσηµα Υπεύθυνης Επιχειρηµατικότητας

1.Βραβείο Pechiney για την
«Αλουµίνιον της Ελλάδος»
για τα καλύτερα αποτελέ-
σµατα ασφάλειας, µεταξύ
όλων των εργοστασίων
αλουµίνας και αλουµινίου
του «Οµίλου Pechiney»

2.Πιστοποίηση για το Σύστηµα
∆ιαχείρισης Ποιότητας της
«ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» σύµφωνα
µε το πρότυπο ISO
9001:2008 (η πρώτη πιστο-
ποίηση της «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.»
στο συγκεκριµένο πρότυπο
έχει έτος αναφοράς το 1997)

Βράβευση της «Αλουµίνιον
της Ελλάδος» από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση Αλουµινίου
για τα καλύτερα αποτελέ-
σµατα ασφάλειας, µεταξύ
όλων των εργοστασίων
αλουµίνας της Ευρώπης

Βράβευση της «Αλουµίνιον
της Ελλάδος» για τα καλύ-
τερα αποτελέσµατα Ασφά-
λειας & Υγείας µεταξύ όλων
των ευρωπαϊκών εργοστα-
σίων αλουµινίου της Ευ-
ρώπης, από την Ευρωπαϊκή
Ένωση Αλουµινίου

1.Πιστοποίηση για το Σύστη-
µα ∆ιαχείρισης Ποιότητας
της εταιρείας «ΕΛΒΟ» σύµ-
φωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 9001:2000

2. Βράβευση της «Αλουµίνιον
της Ελλάδος» για τα καλύ-
τερα αποτελέσµατα Ασφά-
λειας & Υγείας µεταξύ όλων
των ευρωπαϊκών εργοστα-
σίων αλουµινίου της Ευ-
ρώπης, από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση Αλουµινίου

Πιστοποίηση για το Σύστηµα
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρι-
σης σύµφωνα µε το πρότυ-
πο ISO 14001:2004 στη
«ΜΕΤΚΑ Α.Ε.»

1. Υλοποίηση έργου Χαρτογράφησης
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
στις εταιρείες «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Α.Ε.», «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» & «∆ΕΛΦΟΙ
-∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.»

2. Πιστοποίηση για το Σύστηµα Υγεί-
ας & Ασφάλειας της «∆ΕΛΦΟΙ-
∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.» σύµφωνα µε
το πρότυπο OHSAS 18001:2007

1. Λειτουργία 2ης Φιλτρόπρεσσας Αξιοποί-
ησης Καταλοίπων Βωξίτη από την
«Αλουµίνιον της Ελλάδος»

2. ∆έσµευση του Οµίλου στο Οικουµενικό
Σύµφωνο του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών Global Compact που αφορά στους
τοµείς των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των
συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και
της καταπολέµησης της διαφθοράς

3. Κατάρτιση του Κοινωνικού Απολογισµού
του Οµίλου σύµφωνα µε τις κατευθυντή-
ριες οδηγίες του Οργανισµού GRI (Global
Reporting Initiative), G3 Level C

4. Πιστοποίηση για το Σύστηµα Περιβαλλο-
ντικής ∆ιαχείρησης της «∆ΕΛΦΟΙ-
∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.» σύµφωνα µε το πρό-
τυπο ISO 14001: 2004
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1.Πρώτη θέση στον κόσµο για την
«Αλουµίνιον της Ελλάδος» (µεταξύ
των εργοστασίων αλουµινίου µε 1-3
εκ. ώρες εργασίας), σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα που ανακοινώνει κάθε
χρόνο το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Αλουµι-
νίου

2. Πιστοποίηση για το Σύστηµα ∆ιαχεί-
ρισης Ασφάλειας & Υγείας κατά το
πρότυπο OHSAS 18001 ΕΛΟΤ 180
στην «Αλουµίνιον της Ελλάδος»

1.Πιστοποίηση για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Ποιότητας της «Αλουµίνιον της Ελλάδος»
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 9001:2000

2.Είσοδος του Οµίλου στο Ελληνικό ∆ίκτυο
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

3.Λειτουργία 1ης Φιλτρόπρεσσας Αξιοποί-
ησης Καταλοίπων Βωξίτη από την
«Αλουµίνιον της Ελλάδος»

1. ∆ηµιουργία επιτροπής Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης σε επί-
πεδο ∆ιοικητικού Συµβουλίου

2. ∆ηµιουργία δοµών Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης σε όλες τις
εταιρείες του Οµίλου

3. Υλοποίηση του διαλόγου µε τα
Ενδιαφερόµενα Μέρη τόσο σε
επίπεδο Οµίλου όσο και σε επί-
πεδο εταιρειών («ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Α.Ε.» και «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.»)

4. ∆ηµιουργία του Τοµέα ∆ιαχεί-
ρισης Κλιµατικής Αλλαγής στη
Γενική ∆ιεύθυνση Νοµικών &
Ρυθµιστικών Θεµάτων Οµίλου

5. Επίσηµη πιστοποίηση του επι-
πέδου, G3 Level B, του Κοινω-
νικού Απολογισµού του Οµίλου
από τον διεθνή Οργανισµό GRI

1.Πιστοποίηση για το Σύστηµα
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρι-
σης σύµφωνα µε το πρότυ-
πο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:
2004 στην «Αλουµίνιον της
Ελλάδος»

2.Πιστοποίηση για το σύστηµα
∆ιαχείρισης Ασφάλειας &
Υγιεινής κατά το πρότυπο
OHSAS 18001 στη «ΜΕΤΚΑ
Α.Ε.»

1. Αναβάθµιση του Κοινωνικού Απολογισµού του Οµί-
λου σύµφωνα µε το ISO 26000 και τις κατευθυντήριες
οδηγίες του ΟΟΣΑ

2. Υλοποίηση της 3ης και 2ης διαβούλευσης µε τα Εν-
διαφερόµενα Μέρη των εταιρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Α.Ε.», «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» και «PROTERGIA A.E.» αντίστοιχα

3. 1η συµµετοχή του Οµίλου στην ετήσια έρευνα ESG (En-
vironment, Social and Governance) Bloomberg Survey
κατέχοντας την πρώτη θέση στη συνολική επίδοση, ανά-
µεσα στις ελληνικές εταιρείες που συµµετείχαν.

4. Οριστική διακοπή της απόθεσης καταλοίπων βωξίτη στη
θάλασσα από την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.».

5. Πιστοποίηση για το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχεί-
ρισης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004
στην «PROTERGIA Α.Ε.»

6. Πιστοποίηση για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας &
Υγείας κατά το πρότυπο OHSAS 18001:2007 στην
«PROTERGIA Α.Ε.»

7. Πιστοποίηση για το Σύστηµα ∆ιαχείρησης Ποιότητας
σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 9001:2008 στην
«PROTERGIA Α.Ε.»

1. Αναβάθµιση του Κοινωνι-
κού Απολογισµού του
Οµίλου σε GRI G3.1 Level
B και επίσηµη πιστοποί-
ηση του επιπέδου από
τον διεθνή Οργανισµό GRI

2. Υλοποίηση της 2ης και
1ης διαβούλευσης µε τα
Ενδιαφερόµενα Μέρη των
εταιρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Α.Ε.», «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» και
«PROTERGIA A.E.» αντί-
στοιχα



Aνθρώπινο ∆υναµικό

20

∆έσµευσή µας:
Η διατήρηση της εργασιακής ειρήνης, αναπτύσσοντας συ-
στήµατα διαχείρισης των καλύτερων, εξασφαλίζοντας την
εσωτερική επικοινωνία και αξιολογώντας την ατοµική
απόδοση. Συνεχής επένδυση για τη βελτίωση του ερ-
γασιακού κλίµατος, δείχνοντας εµπιστοσύνη στις ικανό-
τητες των εργαζοµένων µας και ενθαρρύνοντας την ανά-
πτυξη των δυνατοτήτων τους που προάγει το ατοµικό,
οµαδικό και εταιρικό αποτέλεσµα.

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

∆έσµευσή µας:
Η εξασφάλιση της συνθήκης: «Κανένα Ατύχηµα & Κα-
νένα Επαγγελµατικό Νόσηµα» σε όλους τους χώρους
εργασίας µας αξιοποιώντας σύγχρονες µεθόδους, αδιά-
κοπη επαγρύπνηση, κατάρτιση και εκπαίδευση όλων των
βαθµίδων εµπλοκής στην παραγωγική διαδικασία όλων
των θυγατρικών µας εταιρειών.

Μείωση της ∆ιαφθοράς

∆έσµευσή µας:
Η τήρηση των κανόνων της αγοράς, η συµµετοχή σε διε-
θνή πρότυπα πρόληψης περιστατικών διαφθοράς και η
ενίσχυση της διαφάνειας µε το διάλογο και την ενεργή
συµµετοχή των Ενδιαφερόµενων Μερών µας, που ευ-
θυγραµµίζονται απόλυτα µε τις Αξίες και τις Αρχές µας.
Επιπλέον η προσήλωσή µας σε πρακτικές ακεραιότητας,
και στην εταιρική διακυβέρνηση, προκειµένου να πε-
ριοριστούν στο ελάχιστο οι συνθήκες που µπορεί να επι-
τρέψουν την έκθεσή µας σε συνθήκες διαφθοράς.

Τοπικές κοινωνίες

∆έσµευσή µας:
Η καταγραφή των τοπικών αναγκών και η συµβολή µας
στην εκπλήρωσή τους, προκειµένου να δηµιουργηθούν
βιώσιµες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των τοπικών
κοινωνιών ιδιαίτερα στις περιοχές που η δραστηριότη-
τα του Οµίλου είναι περισσότερο ορατή.

Ανθρώπινα δικαιώµατα

∆έσµευσή µας:
H συνεχής και οργανωµένη προσπάθεια για την εδραί-
ωση διαδικασιών και µεθόδων, που θα καθορίσουν τις
δράσεις µας, µε στόχο την τήρηση των δεσµεύσεών µας
στις αρχές του Global Compact του Οργανισµού Ηνω-
µένων Εθνών στα θέµατα της προστασίας των εργασια-
κών δικαιωµάτων.

Περιβάλλον

∆έσµευσή µας:
Ο εντοπισµός των πηγών και η αναγνώριση των ευθυ-
νών των αρνητικών επιπτώσεων της λειτουργίας µας στο
φυσικό περιβάλλον, η υλοποίηση συντονισµένων «πρά-
σινων» δράσεων ή προγραµµάτων για τον περιορισµό
τους σε συνδυασµό µε τη συστηµατική παρακολούθη-
ση και εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Μέτρων και Αρ-
χών του Οµίλου µας, σε όλες τις θυγατρικές µας εταιρείες.

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

∆έσµευσή µας:
Η προσήλωσή µας στη διαφύλαξη των συµφερόντων
των µετόχων µας και στη δηµιουργία αξίας για όλα τα
Ενδιαφερόµενα Μέρη µας. Παράλληλα, η συνεχής εν-
δυνάµωση της εταιρικής κουλτούρας, µε ακεραιότητα,
ήθος και διαφάνεια αλλά και την εφαρµογή εσωτερικών
πέραν του νόµου πρακτικών για την πλήρη συµµόρφωσή
µας στο θεσµικό πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης
στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

∆ίκαιες πρακτικές στην Αγορά

∆έσµευσή µας:
Η ενίσχυση της προσπάθειας για την ύπαρξη στρατηγικών
επενδύσεων, σε επίπεδο προϊόντων και τεχνολογίας, που
λαµβάνουν υπόψη τους τις κοινωνικές και περιβαλ-
λοντικές ανάγκες και µεταβλητές. Επίσης, η σταδιακή προ-
ώθηση της ενσωµάτωσης της Ε.Κ.Ε. στην εφοδιαστική µας
αλυσίδα καθώς και η διατήρηση των ηθικών χαρακτη-
ριστικών της επικοινωνιακής µας πολιτικής.

Η βιωσιµότητα του Οµίλου µας είναι άµεσα συνδεδεµένη
µε το κοινωνικό και περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα και οι-
κοδοµείται πάνω στις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η ει-
λικρινής δέσµευσή µας στην Ε.Κ.Ε. δεν αφήνει ανεπηρέα-
στες, τις καθηµερινές µας αποφάσεις και ενέργειες αλλά και
τις σχέσεις µας µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας. Στο πλαί-

σιο αυτό επιδιώκουµε τη µεγαλύτερη δυνατή κατανόηση των
επιπτώσεών µας, γεγονός που ενδυναµώνει τις προσπάθειές
µας για την τήρηση των επιµέρους δεσµεύσεών µας, όπως
αναφέρονται ακολούθως, βελτιώνοντας συνολικά την ωρι-
µότητα και την ανταγωνιστικότητά µας.

4.2 Θεµελιώδεις δεσµεύσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
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Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή των δο-
µών ή αλλιώς του συστήµατος διακυ-
βέρνησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης του Οµίλου µας αποτελεί τον κύ-
ριο άξονα της επιχειρηµατικής µας προ-
σέγγισης στην έννοια. Η διακυβέρνηση
της Ε.Κ.Ε. στον Όµιλό µας εκφράζεται: α)
από την Επιτροπή Ε.Κ.Ε. σε επίπεδο ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου του Οµίλου που
µεριµνά για την επιτήρηση και την ορθή
διαδικασία εφαρµογής της Υπεύθυνης
Επιχειρηµατικότητας, β) από τις Οµάδες
Ε.Κ.Ε. των θυγατρικών µας εταιρειών οι
οποίες διαθέτουν συγκεκριµένο αντικεί-
µενο και διέπονται από σαφείς υποχρε-
ώσεις και γ) από το νευραλγικό συντονι-
στικό ρόλο της ∆ιεύθυνσης Επικοινωνίας
του Οµίλου. Η ένταξη του συστήµατος
αυτού στην οργανωτική δοµή του Οµίλου
αφορά σε ένα σύνολο οµοιογενών δια-
δικασιών και συγκεκριµένων αναφορών
ιεραρχικού χαρακτήρα, προκειµένου να
ξεπεραστούν τα όποια εµπόδια που
µπορεί να προκύψουν από τις ιδιαιτερό-
τητες των τοµέων της δραστηριοποίησής
µας.

Στόχοι του συστήµατος διακυβέρνησης
της Ε.Κ.Ε. του Οµίλου µας αποτελούν:

α) η ανάδειξη της ουσίας και του βάθους
που αποδίδεται στην έννοια της Ε.Κ.Ε., µε
απώτερο σκοπό την πρόληψη των επι-
χειρηµατικών, κοινωνικών και περιβαλ-
λοντικών κινδύνων

β) η ανάδειξη και εφαρµογή πολιτικών και
πρωτοβουλιών που θα συµβάλλουν

πραγµατικά στη Βιώσιµη Ανάπτυξη και

γ) η εξισορρόπηση των οικονοµικών, κοι-
νωνικών, και περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων της δραστηριότητας του Οµίλου µε
ταυτόχρονη ανάπτυξη της αξίας για λο-
γαριασµό των µετόχων του, αλλά και γε-
νικότερα όλων των Ενδιαφερόµενων
Μερών του.

Παράλληλα, σηµαντικό ρόλο στη δια-
σφάλιση της προσήλωσης όλου του
Οµίλου στην Υπεύθυνη Επιχειρηµατικό-
τητα κατέχει η συµµόρφωση στον Κώδι-
κα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας που
αφορά στους κανόνες αποδεκτής συ-
µπεριφοράς της ∆ιοίκησης του Οµίλου
απέναντι στους εργαζοµένους, στους κα-
νόνες που καθορίζουν την συµπεριφορά
µεταξύ των εργαζοµένων µας αλλά και
έναντι τρίτων και κυρίως προς τις οµάδες
των Ενδιαφερόµενων Μερών µας.

Η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης του Οµίλου, αποτελείται από δύο µέ-
λη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα οποία
δεν ασκούν εκτελεστική δραστηριότητα
για την εταιρεία και τα υπόλοιπα είναι στε-
λέχη της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.».

Η Επιτροπή E.K.E. είναι υπεύθυνη απέ-
ναντι στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την
επιτήρηση και την ορθή διαδικασία εφαρ-
µογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
στον Όµιλο που αφορά πολιτικές, στό-
χους, δράσεις και αποτελέσµατα σε πε-
ριβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά ζητή-
µατα που σχετίζονται τόσο µε το εσωτε-
ρικό όσο και µε το εξωτερικό περιβάλλον

των εταιρειών του Οµίλου. Επίσης δύναται
να έχει συµβουλευτικό ρόλο προς τη ∆ι-
οίκηση του Οµίλου και τις σχετικές επι-
τροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
στα παραπάνω θέµατα για την πληρέ-
στερη εφαρµογή τους.

Κατά τη χρήση του 2012, η Επιτροπή
Εταιρικής Κοινωνικής συνεδρίασε δύο φο-
ρές:

� Στις 24.04.2012 µε αντικείµενο: α) Το
Μουσείο Αλουµινίου στα Άσπρα Σπί-
τια, β) Τις εκδηλώσεις στο Μέγαρο
Μουσικής, γ) Την ενηµέρωση για την
συµµετοχή του Οµίλου στους φορείς
BLOOMBERG, GRI και Carbon Disclo-
sure Project δ) το θεσµό του Εθελο-
ντισµού και ε) την πρόταση Ορισµού νέ-
ων µελών

� Στις 6.11.2012 µε τα θέµατα της ηµε-
ρήσιας διάταξης να αποτελούν: α) Το
Μουσείο Αλουµινίου στα Άσπρα Σπί-
τια, β) Τις εκδηλώσεις στο Μέγαρο
Μουσικής, γ) Την υποστήριξη του ΠΙΚ-
ΠΑ Πεντέλης, δ) Την ενηµέρωση για την
συµµετοχή του Οµίλου στους φορείς
BLOOMBERG, GRI και την οριοθέτηση
των επόµενων στόχων του Οµίλου ε)
άλλα θέµατα που αφορούν στην πο-
ρεία του Οµίλου προς την Υπεύθυνη
Επιχειρηµατικότητα.

Σύνθεση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Κ.Ε.

Σύνθεση
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Κ.Ε. Όνοµα Εκτελεστικά /Μη

εκτελεστικά Μέλη Ανεξάρτητα Μέλη

Πρόεδρος Χρήστος Ζερεφός Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο

Μέλος Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο

Μέλος Σοφία ∆ασκαλάκη - Μυτιληναίου Μη Εκτελεστικό

Μέλος Σπύρος Κασδάς

Μέλος Βίβιαν Μπουζάλη

Μέλος Φώτης Σπυράκος

Μέλος Λυδία Τσαπάρα

4.3 ∆ιακυβέρνηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

�

Στην Ιστοσελίδα µας:
- Ο κώδικας επαγγελµατικής δεοντολογίας
του Οµίλου
- Η οργάνωση διοίκησης της Ε.Κ.Ε.
στον Όµιλο
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Η συνεχής προσπάθειά µας για την
πρακτική εφαρµογή της Υπεύθυνης
Επιχειρηµατικότητας προϋποθέτει τη
σύµπραξή µας µε τις οµάδες των Εν-
διαφερόµενων Μερών για την από
κοινού εξεύρεση και προώθηση λύ-
σεων στα ζητήµατα που µας απασχο-
λούν. Στο πλαίσιο αυτό, η διαφάνεια
στην επικοινωνία και ο ειλικρινής διά-
λογος αποτελούν βασικά στοιχεία για
την ανάπτυξη της αµοιβαίας εµπιστο-
σύνης και της συνεργασίας µας µε
όλες τις οµάδες των Ενδιαφερόµενων
Μερών και ειδικότερα τους εργαζόµε-
νους, τις τοπικές κοινωνίες, τους πελά-

τες, τους προµηθευτές, τους µετόχους,
τους εκπροσώπους του Τύπου, τους
επιχειρηµατικούς εταίρους, τους δη-
µόσιους φορείς και τις εθελοντικές ορ-
γανώσεις.

Το 2010, σε µια προσπάθεια να ενι-
σχύσουµε ακόµη περισσότερο τη συ-
νεργασία και τη σύµπραξη µε όλα τα
Ενδιαφερόµενα Μέρη µας, διοργανώ-
σαµε, για πρώτη φορά, ειδικές ηµερί-
δες διαβούλευσης σε όλες τις θυγα-
τρικές µας εταιρείες. Η πρωτοβουλία
αυτή, ως θεσµός πλέον του Οµίλου,
συνεχίζεται µέχρι και σήµερα µε από-

λυτη συνέπεια και διέπεται από διαδι-
κασίες αυτό-αξιολόγησης και αυτό-
βελτίωσης. Μέσω της διαδικασίας αυ-
τής, στόχος µας είναι η διαµόρφωση
συγκεκριµένων εσωτερικών διαδικα-
σιών, που θα επιτρέψουν την αξιολό-
γηση και την ενσωµάτωση των προτά-
σεων των Ενδιαφερόµενων Μερών
µας στη διαµόρφωση των ετήσιων
στρατηγικών κατευθύνσεων της Ε.Κ.Ε.
καθώς και την ισχυροποίηση της αρχής
της πρόληψης σε οικονοµικά περι-
βαλλοντικά και κοινωνικά θέµατα στις
θυγατρικές µας εταιρείες εξασφαλί-
ζοντας τη βιώσιµη ανάπτυξή τους.

Τρόποι προσέγγισης των βασικών οµάδων των Ενδιαφερόµενων Μερών του Οµίλου

Οµάδες
Ενδιαφερόµενων Μερών Τρόποι σύµπραξης & συνεργασίας

Εργαζόµενοι

- Τακτικές και έκτακτες συναντήσεις µεταξύ διοίκησης και συλλογικών οργάνων
εργαζοµένων.

- Εκπροσώπηση εργαζοµένων στο ∆.Σ. και στις Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων.
- Συµµετοχή εργαζοµένων στα πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια συµβούλια κρίσης.
- Ετήσια διαβούλευση για θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
- Ετήσια διαδικασία αξιολόγησης των εργαζοµένων.

Τοπικές κοινωνίες - Ετήσια διαβούλευση για θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Συνεργάτες & προµηθευτές - Ετήσια διαβούλευση για θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Φορείς Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης

- Ετήσια διαβούλευση για θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
- Συµµετοχή σε εκδηλώσεις.

Τοπική Αυτοδιοίκηση
- Ετήσια διαβούλευση για θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
- Προσωπικές συναντήσεις.
- Συµµετοχή σε εκδηλώσεις.

Μέτοχοι - Επενδυτές
- Έκτακτες και τακτικές συνελεύσεις µετόχων.
- Παρουσιάσεις οικονοµικών αποτελεσµάτων.
- Ετήσια διαβούλευση για θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Εκπρόσωποι του Τύπου
- Ετήσια διαβούλευση για θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
- Προσωπικές συναντήσεις.
- Συµµετοχή σε εκδηλώσεις.

Εκπρόσωποι της Εκκλησίας - Ετήσια διαβούλευση για θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
- Προσωπικές συναντήσεις.

Εθελοντικές Οργανώσεις - Αιτήµατα προς την εταιρεία για υποστήριξη.
- Ετήσια διαβούλευση για θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

4.4 ∆ιαβούλευση µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη



23

Κ
Ο

ΙΝ
Ω

Ν
ΙΚ

Ο
Σ

Α
Π

Ο
Λ

Ο
ΓΙ

Σ
Μ

Ο
Σ

2
0

1
2

Συνοπτική εικόνα & βασικά θέµατα της ∆ιαβούλευσης των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου
µε τις Οµάδες των Ενδιαφερόµενων Μερών τους

(Η ηµερίδα διαλόγου υλοποιήθηκε την 11η ∆εκεµβρίου 2012 στις εγκαταστάσεις
του εργοστασίου της εταιρείας στην περιοχή Άσπρα Σπίτια)

O διάλογος του 2012 αποτέλεσε την καλύτερη προσπάθεια της εταιρείας, µέχρι σήµερα, στη δια-
δικασία της σύµπραξής της µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη της. Υπήρξαν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις
και συνεχής διάλογος µε τους συµµετέχοντες σε όλα σχεδόν τα θέµατα που αναδείχθηκαν. ∆όθη-
κε έµφαση στο πρόγραµµα «ΜΕΛΛΟΝ» που αφορά στη βιωσιµότητα της εταιρείας κάνοντας έτσι
κοινωνούς της δύσκολης αυτής κατάστασης τις οµάδες των Ενδιαφερόµενων Μερών.

(Η ηµερίδα διαλόγου υλοποιήθηκε τη 12η ∆εκεµβρίου 2012 στις εγκαταστάσεις
του εργοστασίου της εταιρείας στην περιοχή του Βόλου)

Η ανταπόκριση του κοινού στη διαδικασία διαλόγου ήταν εξαιρετικά θετική, αναγνωρίζοντας την προ-
σπάθεια της εταιρείας και του Οµίλου να µεταφέρει τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία σε τοπικό επί-
πεδο. Οι παρουσιάσεις ήταν πολύ αποτελεσµατικές στα θέµατα που έθιξαν, ενώ οι παρεµβάσεις των
συµµετεχόντων εστιάστηκαν κυρίως στα θέµατα της επιχειρηµατικής ανάπτυξης της εταιρείας.

(Η ηµερίδα διαλόγου υλοποιήθηκε την 26η Νοεµβρίου 2012 στις εγκαταστάσεις
των κεντρικών γραφείων της εταιρείας στην Αθήνα)

Η παρουσίαση της εταιρείας για τις δραστηριότητες και τις βασικές πολιτικές και δράσεις Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης που έχει υιοθετήσει, οδήγησε σε ένα ιδιαίτερα εποικοδοµητικό διάλογο µε
τα Ενδιαφερόµενα Μέρη. Στην ηµερίδα καλύφθηκαν θέµατα όπως οι εργασιακές πρακτικές, το πε-
ριβάλλον, τα συστήµατα διαχείρισης, η ασφάλεια και η υγιεινή, η νοµοθετική συµµόρφωση και
οι σχέσεις µε τις τοπικές κοινότητες δίνοντας µια ολοκληρωµένη εικόνα στους συµµετέχοντες για
τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Κύρια θέµατα & προσδοκίες ανά Οµάδα Ενδιαφερόµενων Μερών του Οµίλου

� Εκφράστηκε η ανησυχία από το ∆ήµο Κυριακίου για τις
επιπτώσεις των καταλοίπων του Βωξίτη στο περιβάλλον.
Ζητήθηκαν από την εταιρεία µετρήσιµα στοιχεία που να
πιστοποιούν το βαθµό της συγκεκριµένης επίπτωσης κα-
θώς και τη γνωστοποίηση των αντίστοιχων µέτρων προ-
στασίας.

� Τέθηκε το θέµα της τήρησης των αναλογιών στην πρόσ-
ληψη εργαζοµένων από τις τοπικές κοινότητες – ζητήθηκαν
περισσότερες προσλήψεις από το ∆ήµο Κυριακίου.

� Εκφράστηκε η επιθυµία για στροφή της κοινωνικής πο-
λιτικής της εταιρείας στα άµεσα προβλήµατα των τοπικών
κοινωνιών µε τη σύµπραξη όλων των ∆ήµων, ενώ συ-

ζητήθηκε η µείωση του ποσού, το 2012, που διέθεσε η
εταιρεία για την κοινωνική της πολιτική σε σύγκριση µε
τα προηγούµενα χρόνια.

� ∆όθηκε έµφαση στην αναγκαιότητα της διατήρησης
βιοµηχανικών µονάδων του µεγέθους του «Οµίλου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» στην Ελλάδα. Εκφράστηκε, από τη συ-
γκεκριµένη οµάδα, ο κίνδυνος για τη συνοχή του κοι-
νωνικού ιστού από την έξαρση της ανεργίας και ζητήθηκε
η συµβολή της εταιρείας, µέσω της αύξησης του κοινω-
νικού της προϊόντος. Επίσης τονίστηκε η υποστήριξη της
Περιφέρειας προς στην εταιρεία σε κάθε της ενέργεια µε
σκοπό τη στήριξη και ανακούφιση των ευπαθών κοινω-
νικών οµάδων.

1. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Όλοι οι εκπρόσωποι των εταιρειών αλλά και του Οµίλου ανταποκρίθηκαν στις παρεµβάσεις του κοινού δίνοντας κα-
τατοπιστικές απαντήσεις σε όσα ζητήµατα µπορούσαν να απαντηθούν τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Συνολικά
οι τοποθετήσεις και η ανταπόκριση των εταιρειών του Οµίλου στα θέµατα που ακολουθούν θα δηµοσιοποιηθούν στον
Κοινωνικό Απολογισµό του 2013.
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� Εκφράστηκε η γενική ικανοποίηση για την υλοποίηση της
συγκεκριµένης διαβούλευσης στο Βόλο, αίτηµα που εί-
χε εκφραστεί κατά το διάλογο του 2011. Αναπτύχθηκε
το θέµα των υγιών επενδύσεων και συνεργασιών ως απά-
ντηση στην οικονοµική κρίση και δόθηκε έµφαση στην
κατανοµή του κοινωνικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων.

� Έγινε αναφορά για την έλλειψη ενός οργανωµένου επεν-
δυτικού σχεδίου στην Ελλάδα. Εκφράστηκε η επιθυµία
η εταιρεία να παραµείνει στην περιοχή του Βόλου και
να αυξήσει την παραγωγικότητα και την απασχολησι-
µότητά της, ενώ αναφέρθηκε ότι η βιωσιµότητα των επι-
χειρήσεων συνεπάγεται τη βιωσιµότητα των τοπικών κοι-
νωνιών.

� Ζητήθηκε από την Περιφέρεια, στο πλαίσιο της συνερ-
γασίας της µε το σύνδεσµο των Βιοµηχανιών Θεσσαλίας
και Κεντρικής Ελλάδος, η οικονοµική υποστήριξη της
εταιρείας για την ίδρυση ενός κέντρου συµπαράστασης
και ενθάρρυνσης της νέας επιχειρηµατικότητας.

� Αναγνωρίστηκε η συµβολή της εταιρείας στις κοινωνι-
κές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας καθώς και η αµέρι-
στη στήριξή της, όποτε της ζητήθηκε, στο ∆ήµο πάντα
µε διακριτικό τρόπο. Έγινε αναφορά στο πρωτάθληµα
συγχρονισµένης κολύµβησης, στα σχολικά βιβλία,
στην υποστήριξη τοπικών εκδηλώσεων, και στην τρο-
φοδοσία των τοπικών παντοπωλείων. Τέλος, εκφράστηκε
η ικανοποίηση για την αύξηση της επένδυσης προς την
τοπική κοινωνία το 2012, όπως είχε ζητηθεί στον αντί-
στοιχο διάλογο της προηγούµενης χρονιάς.

� Εκφράστηκε η πολύ θετική εικόνα για την πολιτική Ε.Κ.Ε.
του Οµίλου και δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην έννοια
της ∆ιαφάνειας. Εκπρόσωποι των ∆ήµων Ορχοµενού
και Καρύστου, επιβεβαίωσαν το πολύ καλό κλίµα συ-
νεργασίας που υπάρχει µεταξύ της εταιρείας και των ∆ή-
µων. Επίσης, στο πλαίσιο του αιτήµατος για περισσό-
τερες επενδύσεις στο ∆ήµο του Ορχοµενού, ειπώθη-
κε ότι ο δήµος είναι ανοιχτός σε συνεργασίες και δια-
θέτει εκτάσεις για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συ-
στηµάτων.

� Ο δήµαρχος Καρύστου, δήλωσε την ικανοποίησή του για
τον τρόπο µε τον οποίο ανταποκρίνεται η «PROTERGIA
Α.Ε.» στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και για την κα-
λή συνεργασία µεταξύ του δήµου και των στελεχών της
εταιρείας.

1. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

� ∆εν υπήρξαν ιδιαίτερες τοποθετήσεις λόγω της εν εξε-
λίξει διαπραγµατευτικής διαδικασίας µεταξύ των εργα-
ζοµένων και της διοίκησης της εταιρείας για τις συµβά-
σεις εργασίας. Οι εργαζόµενοι αναµένουν τη διατήρη-
ση των θέσεων εργασίας στη δύσκολη αυτή περίοδο της
οικονοµικής κρίσης. Στο διάστηµα που ακολούθησε και
συγκεκριµένα το ∆εκέµβριο του 2012, υπεγράφη νέα
συµφωνία µεταξύ της ∆ιοίκησης της εταιρείας και του Σω-
µατείου των Εργαζοµένων της. Με την εν λόγω συµ-
φωνία επιτεύχθηκε αφενός η διατήρηση των θέσεων ερ-
γασίας και της παραγωγικής δυναµικότητας του εργο-
στασίου, αφετέρου ο σηµαντικός εξορθολογισµός του
κόστους σε µια βιώσιµη και µακροπρόθεσµη βάση.

� Εκφράστηκε η συνολική εκτίµηση και εµπιστοσύνη των
εργαζοµένων προς την εταιρεία, καθώς και η ελπίδα να
συνεχιστεί αυτό το πολύ καλό κλίµα συνεργασίας. Επί-
σης ζητήθηκε από την εταιρεία και γενικότερα τον Όµι-
λο να µείνουν κοντά στους εργαζόµενους και τα προ-
βλήµατά τους όπως κάνουν µέχρι σήµερα, ενώ έγινε ιδι-
αίτερα θετική αναφορά για τις αυξήσεις στις αποδοχές
των εργαζοµένων εν µέσω κρίσης.
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� Προτάθηκε στη διαβούλευση του 2013 να συµµετέ-
χουν και οι µέτοχοι της εταιρείας ενώ εκφράστηκε η
επιθυµία να συνεχιστούν οι επενδύσεις στην περιοχή.

� Επισηµάνθηκε το γεγονός ότι θα µπορούσε η επέν-
δυση της «ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER» να είχε γίνει στην πε-
ριοχή του Βόλου όπως ήταν αρχικά σχεδιασµένο. Έγι-
νε αναφορά στα γεγονότα που οδήγησαν στην αλλαγή
της απόφασης και ιδιαίτερα στην ανωριµότητα της το-
πικής κοινωνίας να δεχτεί τη συγκεκριµένη επένδυση.

� ∆όθηκε µεγάλη σηµασία στο γεγονός ότι η εταιρεία βρί-
σκεται µέσα στην πόλη και δεν υφίστανται παράπονα
σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιδράσεις ή άλλα ζη-
τήµατα όπως αυτό του θορύβου. Εκφράστηκε η επι-
θυµία της ανάπτυξης της εταιρείας και της διατήρησης
του κλίµατος συνεργασίας που υφίσταται ανάµεσα
στους εργαζόµενους, τους µετόχους και τη διοίκηση
για την ανάδειξη της κοινωνικής σταθερότητας.

� Ζητήθηκε από την εταιρεία µια µεγαλύτερη προσέγ-
γιση προς τα τοπικά σωµατεία.

4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΥΠΟΥ

� Εκφράστηκε ο προβληµατισµός αν υφίσταται στην εται-
ρεία η σύνδεση της αµοιβής της εργασίας µε την πα-
ραγωγικότητα. Ενώ τέθηκε ως ζήτηµα η µη απασχό-
ληση εργαζοµένων από το Λιδορίκι.

� Υπογραµµίστηκε η ανησυχία για την περιβαλλοντική
ρύπανση από τη δραστηριότητα της εταιρείας και η ανα-
γκαιότητα της αποκατάστασης των αρνητικών επι-
δράσεων στο περιβάλλον. Συγκεκριµένα, αναφέρθη-
κε το θέµα της εµφάνισης πίσσας στον Κορινθιακό και
ζητήθηκαν σχετικές εξηγήσεις από την εταιρεία.

� Ζητήθηκε η στήριξη της εταιρείας στην υλοποίηση του
έργου της αναδάσωσης στην ευρύτερη περιοχή.

6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

� Ευχαριστίες προς την εταιρεία, για τη στήριξη της στα
ιδρύµατα της Μητροπόλεως που ασκούν ένα τεράστιο
κοινωνικό έργο. Εκφράστηκε η αναγκαιότητα για πε-
ρισσότερο κοινωνικό πρόσωπο την εποχή αυτή λαµ-
βάνοντας υπόψη φυσικά τις δυσκολίες που αντιµε-
τωπίζει η εταιρεία.

� Προτάθηκε η ύπαρξη µιας φόρµουλας ώστε να εξυ-
πηρετούνται οι οµάδες ή τα άτοµα εκείνα που έχουν
πραγµατική ανάγκη. Προτάθηκε επίσης, η συστηµα-
τική πρόσληψη νέων ανθρώπων για την απόκτηση
εµπειρίας που θα τους χρησιµεύσει στην επαγγελ-
µατική τους πορεία.

� Εκφράστηκαν οι ιδέες της στήριξης των φροντιστηρίων
της περιοχής µε πετρέλαιο και η υλοποίηση εκδηλώ-
σεων αισιοδοξίας για τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού.

7. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

� ∆ηλώθηκε ότι η πρωτοβουλία της εταιρείας για την πραγ-
µατοποίηση διαλόγου µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη
δηµιουργεί ιδιαίτερα θετική εικόνα.

� Τέθηκε το ερώτηµα αν ο Όµιλος, µέσω της εταιρείας, στο-
χεύει να επεκταθεί στην ανάπτυξη εγκαταστάσεων για τη
χρήση βιοµάζας.

� Εκφράστηκε ο προβληµατισµός για τη συνεχή εγκατά-
σταση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων κυρίως σε πε-
δινή εύφορη γη, ενώ θα µπορούσαν να επεκταθούν σε
αντίστοιχες ορεινές άγονες εκτάσεις. Στη συνέχεια ανα-
φέρθηκε το ερώτηµα αν υπάρχει συγκεκριµένος χω-
ροταξικός χάρτης για τα φωτοβολταϊκά.

5. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

� Εκφράστηκαν ιδιαίτερες ευχαριστίες προς την εταιρεία
για τη στήριξη που παρείχε στο παράρτηµα της Ελ-
ληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στην περιοχή.

� Ευχαριστίες για τη στήριξη της εταιρείας στην ΕΛΕΠΑΠ
τα τελευταία 10 χρόνια. ∆όθηκε έµφαση στην οικο-
νοµική υιοθεσία, εκ µέρους µόνο της ΜΕΤΚΑ - όπως
αναφέρθηκε χαρακτηριστικά - και καµίας άλλης βιο-
µηχανίας της περιοχής, ενός ανασφάλιστου παιδιού από
τα 12 περίπου που περιθάλπει το ΕΛΕΠΑΠ ετησίως.

� Έγινε ενηµέρωση, από το ΕΛΕΠΑΠ, για τη δηµιουρ-
γία ενός νέου προγράµµατος ηµερήσιας φροντίδας εκ-
παίδευσης και δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών
προσχολικής ηλικίας, ενώ εκφράστηκε η επιθυµία προς
την εταιρεία για την οικονοµική στήριξη του συγκε-
κριµένου προγράµµατος για το 2013 που έχει καθυ-
στερήσει λόγω οικονοµικών δυσκολιών.
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Η συγκεκριµένη ενότητα περιγράφει συνοπτικά τον τρόπο ή τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν οι θυγατρικές µας εται-
ρείες για να ανταποκριθούν στα αιτήµατα των Ενδιαφερόµενων Μερών τους στο πλαίσιο της διαβούλευσης του 2011.
Η αναφορά γίνεται στις εταιρείες «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» και «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» ενώ για την εταιρεία «PROTERGIA A.E.»
δεν προέκυψαν αιτήµατα που να απαιτούσαν την ανταπόκριση της εταιρείας σε επίπεδο ενεργειών.

Ανταπόκριση των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου στα βασικά θέµατα που τέθηκαν
κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης του 2011

Οµάδα Ενδιαφερόµενων Μερών: Τοπικές Κοινωνίες

- Εκφράστηκε η επιθυµία η εταιρεία να δείξει περισσότερη εµπιστοσύνη στους προµηθευ-
τές των τοπικών κοινοτήτων.

- Προτάθηκε η ιδέα από το επιµελητήριο Βοιωτίας να οριστεί νέα συνάντηση µε την εταιρεία
για την παρουσίαση των προτάσεων του στο πλαίσιο µιας κοινής συστηµατικής προσπά-
θειας στην αντιµετώπιση των θεµάτων Ε.Κ.Ε.

- Εκφράστηκε, από τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας, η απαίτηση για αύξηση του κοινωνικού
προϊόντος της εταιρείας.

- Προτάθηκε η συνεργασία της Περιφέρειας µε την εταιρεία, µε σκοπό τη στήριξη και ανα-
κούφιση των ευπαθών κοινωνικών οµάδων.

� Η εταιρεία, κατά τη χρήση του 2012, συνέχισε τη στήριξη των τοπικών
προµηθευτών της.

� Η εταιρεία διατήρησε, στα επίπεδα του 2011, την οικονοµική της ενί-
σχυση προς τους κοινωνικούς φορείς και συλλόγους. Η εξαιρετικά δύ-
σκολη οικονοµική συγκυρία, του 2012, δεν επέτρεψε στην εταιρεία να
αυξήσει το κοινωνικό της προϊόν. Ωστόσο, η οικονοµική στήριξη των
ευπαθών οµάδων, µέσω των ιδρυµάτων, υπήρξε σηµαντική.

Οµάδα Ενδιαφερόµενων Μερών: Εργαζόµενοι

- Αναµένουν από την εταιρεία να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στη δύσκολη αυτή πε-
ρίοδο της οικονοµικής κρίσης.

- Τέθηκε το θέµα της απειλής των εργολάβων για µείωση των µισθών και ότι η εταιρεία
µπορεί να διαδραµατίσει κάποιο ρόλο σε αυτό αφού οι εργολάβοι είναι άµεσοι συ-
νεργάτες της.

- ∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην αναγκαιότητα για µια πιο ενεργή συµβολή της εταιρεί-
ας στην αντιµετώπιση των θεµάτων των εργαζοµένων (περισσότερη βοήθεια και ευαι-
σθησία).

- Επισηµάνθηκε η αναγκαιότητα περισσότερων επενδύσεων στις εγκαταστάσεις της εται-
ρείας, λόγω της παλαιότητάς τους.

� Το 2012 υπεγράφη µεταξύ ∆ιοίκησης και εργαζοµένων, διµερής επι-
χειρησιακή σύµβαση, µε διάρκεια τρία έτη.

� Οι θέσεις εργασίας διατηρήθηκαν.
� Η βελτίωση των εγκαταστάσεων υλοποιείται τόσο µε τις αναγκαίες επεν-

δύσεις, όσο και µε την επαρκή τους συντήρηση. Σηµαντική ήταν η επέν-
δυση που αφορούσε στην αντικατάσταση του µαζούτ από φυσικό αέ-
ριο ως καύσιµη ύλη, στο εργοστάσιο Αλουµίνας κατά 100%, ενώ προ-
βλέπεται να ολοκληρωθεί και στο εργοστάσιο Αλουµινίου εντός του 2013.

Οµάδα Ενδιαφερόµενων Μερών: Εκπρόσωποι Τύπου

- Υπογραµµίστηκε η ανησυχία των εργαζοµένων για το µέλλον της δουλειάς τους και κατ’ επέ-
κταση της οικογενειακής τους ηρεµίας.

- Αναλύθηκε το πόσο σηµαντικό είναι να υφίσταται η θέληση της επιχείρησης να βαδίζει µα-
ζί µε τις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιείται, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στον θέ-
µα του πολιτισµού µε την προσδοκία η εταιρεία να συνεχίσει να το υποστηρίζει.

� Συνεχίστηκε η υποστήριξη των πολιτιστικών δράσεων. Με αποκλειστι-
κό χορηγό την Αλουµίνιον, εκδόθηκαν τα δύο εξαµηνιαία τεύχη του λο-
γοτεχνικού περιοδικού "Εµβόλιµον" και οι εκδηλώσεις που έγιναν στο
εντευκτήριο του περιοδικού.

� Επίσης, συνεχίστηκε η ενίσχυση των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής
καθώς και των εκδηλώσεών τους, µέσα από τη διάθεση αιθουσών, υλι-
κοτεχνική υποδοµή, φιλοξενία κλπ.

Οµάδα Ενδιαφερόµενων Μερών: Τοπική Αυτοδιοίκηση

- Πρόταση ενεργής συµµετοχής του ∆ήµου στη διαδικασία διαλόγου της εταιρείας µε τα Εν-
διαφερόµενα Μέρη της, µε την παραχώρηση χρόνου παρουσίασης για την λεπτοµερέστε-
ρη ανάδειξη των τοπικών προβληµάτων.

- Πρόταση για την ύπαρξη καινοτόµων δράσεων που θα αφορούν στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος σε συνδυασµό πάντα µε την ευαισθητοποίηση των πολιτών και πρόσκληση
σε διάλογο για τις περιβαλλοντικές προτάσεις του ∆ήµου Λεβαδέων.

- Παρατηρήθηκε ότι, παρά τη σηµαντική δραστηριοποίηση της εταιρείας στον τοµέα της Ε.Κ.Ε.
δεν παρουσιάστηκε κάποιο budget που να αφορά στην κοινωνική προσφορά.

- Μεταφορά παραπόνων από τους αγροτικούς συνεταιρισµούς για την επικάθηση σκόνης στις
αγροτικές καλλιέργειες.

� Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του 2012 παραχωρήθηκε χρόνος για την
παρουσίαση των τοπικών προβληµάτων από τους ∆ήµους ικανοποιώντας
σχετικό αίτηµά τους.

� Η εταιρεία παραµένει ανοιχτή στο διάλογο και τις συνεργασίες και θα
εξετάσει κάθε πρόταση που θα µπορούσε να συµβάλει στην περαιτέ-
ρω βελτίωση των θεµάτων που αφορούν στην προστασία περιβάλ-
λοντος.

� Τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά στοιχεία που συνθέτουν την κοι-
νωνική προσφορά της εταιρείας παρουσιάζονται σε ετήσια βάση στον
κοινωνικό απολογισµό του Οµίλου.

Βασικές προσδοκίες
των Ενδιαφερόµενων Μερών � Ανταπόκριση �

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2011

�
Στην Ιστοσελίδα µας:
- Η θέση µας για το διάλογο µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας
- Η διαδικασία καθορισµού των Ενδιαφερόµενων Μερών του Οµίλου
- Τα θέµατα διαβούλευσης µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας



∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2011
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Οµάδα Ενδιαφερόµενων Μερών: Συνεργαζόµενες εταιρείες – προµηθευτές

- Η εταιρεία µπορεί να έχει σηµαντικό ρόλο στην
απορρόφηση της ανεργίας.

- ∆ιατυπώθηκε για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά η ανα-
γκαιότητα µιας συστηµατικής µέτρησης των συνο-
λικών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από τις
δραστηριότητες της εταιρείας.

� Σε µια πολύ δύσκολη χρονιά, µε υψηλό δείκτη ανεργίας και υποαπασχόλησης, η ΜΕΤΚΑ κατάφερε να δια-
τηρήσει τις θέσεις εργασίας, καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό αποχωρήσεων οφείλεται σε ενδο-οµιλικές µετα-
κινήσεις.

� Η εταιρεία, έχοντας ως στρατηγικό στόχο τη συνεχή προσπάθεια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και
την προώθηση της συνέπειας και διαφάνειας σε θέµατα Ε.Κ.Ε., ξεκίνησε προς το τέλος του 2012 τις διαδικα-
σίες για την Ανάπτυξη του συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας για την απογραφή των αερίων θερµοκηπίου. Οι
διαδικασίες για την Απογραφή των αερίων θερµοκηπίου, η διαχείριση και τα µέτρα εξοικονόµησης της ενέρ-
γειας σε επίπεδο οργανισµού θα ολοκληρωθούν στο τέλος του 2013. Tα δε αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν
στις αρχές του 2014.

Οµάδα Ενδιαφερόµενων Μερών: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

- Ζητήθηκε η συνέχιση της ενίσχυσης και της υπο-
στήριξης της εταιρείας σχετικά µε τις δράσεις τους.

� Η ΜΕΤΚΑ συνέχισε την ενεργή υποστήριξη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, συλλόγων, σωµατείων και κοινωφελών
ιδρυµάτων, µε ιδιαίτερη έµφαση στην στήριξη παιδιών µε ειδικές ανάγκες και χρόνια νοσήµατα, µε συστηµατι-
κές χορηγίες σε ειδικές οµάδες όπως η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Ανάπηρων Παιδιών
(ΕΛΕΠΑΠ) Βόλου, ΦΛΟΓΑ Μαγνησίας και Σύνδεσµος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδος.

Οµάδα Ενδιαφερόµενων Μερών: Επιχειρηµατικοί εταίροι

- Προτάθηκε στην εταιρεία να δει την περιοχή του Βό-
λου ως περιοχή επενδύσεων για τα µελλοντικά της
σχέδια.

- Προτάθηκε η ιδέα, της υιοθέτησης του θεσµού των
υποτροφιών σε µηχανικούς και ειδικότητες που εν-
διαφέρουν την εταιρεία και επισηµάνθηκε η περαι-
τέρω συνεργασία της εταιρείας µε τα ΑΕΙ.

� Μέσα στο 2012, η SERVISTEEL, θυγατρική εταιρεία της ΜΕΤΚΑ που εδρεύει στον Βόλο, προέβη σε επένδυση
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθµού ισχύος 2,50 ΜWp στον υπαίθριο
χώρο της. Παράλληλα, στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού των εγκαταστάσεων του εργοστασίου της στον Βό-
λο, η ΜΕΤΚΑ τοποθέτησε φωτοβολταϊκά, panels στις οροφές των κτιρίων. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο
γενικότερο πλάνο της εταιρείας ΜΕΤΚΑ για την σταθερή επένδυση στις τοπικές µονάδες της στην περιοχή του
Βόλου κι ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας.

� Η εταιρεία, στο πλαίσιο της δέσµευσής της για στενή συνεργασία µε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, πα-
ρείχε ευκαιρίες για πρακτική άσκηση σε φοιτητές και σπουδαστές διαφόρων ειδικοτήτων προκειµένου να απο-
κοµίσουν γνώσεις και εµπειρίες από τον χώρο εργασίας στα γραφεία και τα εργοτάξια της. Αν και ως σήµερα
δεν υπάρχει θεσµοθετηµένο πρόγραµµα υποτροφιών, η ΜΕΤΚΑ κάλυψε το κόστος σπουδών φοιτητή σε Πα-
νεπιστήµιο Εξωτερικού για το έτος 2012.

Οµάδα Ενδιαφερόµενων Μερών: Φορείς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

- Πρόταση στήριξης ερευνητικών ιδρυµάτων για την
ενίσχυση της διάδοσης της τεχνολογικής γνώσης.

- Πρόταση για την υιοθέτηση του θεσµού των υπο-
τροφιών σε µηχανικούς και ειδικότητες που ενδια-
φέρουν την εταιρείας.

- Πρόταση για περαιτέρω συνεργασία µε τα Ανώτα-
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.

- Ζητήθηκε µεγαλύτερη αναφορά στα θέµατα της δια-
φάνειας και κυρίως τους τρόπους µε τους οποίους
η εταιρεία ανταποκρίνεται σε αυτά.

- Έγιναν αναφορές στα θέµατα Ασφάλειας και Υγιει-
νής των εργαζοµένων µε κύριο ζητούµενο τη διευ-
κρίνιση για το αν υφίσταται ενεργή συµµετοχή της δι-
οίκησης της εταιρείας σε επίπεδο διαλόγου µε τους
εργαζοµένους για τα θέµατα αυτά.

� Με στόχο τη στήριξη των ερευνητικών ιδρυµάτων και την ενίσχυση της διάδοσης της τεχνολογικής γνώσης, κα-
τά το έτος 2012, η ΜΕΤΚΑ συµµετείχε ενεργά στο ερευνητικό πρόγραµµα που έχει εκπονήσει το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο µε τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήµατος Παρακολούθησης και Βελτιστοποίησης Λειτουργίας και Συντή-
ρησης Σταθµού Συνδυασµένου Κύκλου (Σ.ΒΕΛΤΙ.ΣΤΑ)» το οποίο συντονίζεται από το Εργαστήριο Θερµικών Στρο-
βιλοµηχανών της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Συστηµάτων Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ.

� Το θέµα της διαφάνειας καθώς και οι τρόποι µε τους οποίους πιστοποιείται η εταιρεία σε θέµατα τεκµηρίωσης
της διαφάνειας , θα διερευνηθεί σε Οµιλικό επίπεδο σε τριετές πλάνο.

� Στο εργοστάσιο του Βόλου λειτουργεί Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζοµένων, η οποία αποτελείται
τόσο από εργαζοµένους της εταιρείας, όσο και από άτοµα της ∆ιοίκησης, ενισχύοντας µε αυτό τον τρόπο το διά-
λογο εργαζοµένων – διοίκησης επί των σχετικών θεµάτων. ∆ιενεργούνται τακτικές αλλά και έκτακτες συναντή-
σεις όπου αξιολογούνται οι συνθήκες εργασίας ενώ προτείνονται και τυχόν µέτρα για τη βελτίωσή τους. Η ∆ιοί-
κηση αξιολογεί όλες τις προτάσεις και δίνει απαντήσεις σε όλα τα θέµατα ΑΥΕ που θέτουν οι εργαζόµενοί της.

� Το 2012, η εταιρεία λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική κρίση την οποία διανύει η χώρα, έδωσε ιδιαίτερη προ-
τεραιότητα στις ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών οµάδων αυξάνοντας τη συνεισφορά της σε κοινωνικές δρά-
σεις, χορηγίες και δωρεές από 3% σε 37%.

Οµάδα Ενδιαφερόµενων Μερών: Εκπρόσωποι Τύπου

- Υπογραµµίστηκε η ανησυχία των εργαζοµένων για
το µέλλον της δουλειάς τους και κατ’ επέκταση της
οικογενειακής τους ηρεµίας.

- Αναλύθηκε το πόσο σηµαντικό είναι να υφίσταται η θέ-
ληση της επιχείρησης να βαδίζει µαζί µε τις τοπικές κοι-
νωνίες που δραστηριοποιείται, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη
έµφαση στο θέµα του πολιτισµού µε την προσδοκία
η εταιρεία να συνεχίσει να το υποστηρίζει.

� Σε ένα εξαιρετικά αντίξοο οικονοµικό περιβάλλον, η εταιρεία κατόρθωσε να διατηρήσει σταθερό το ανθρώ-
πινο δυναµικό της, διατηρώντας στο ακέραιο το σύνολο των παροχών της χωρίς να προβεί σε περικοπές θέ-
σεων ή άλλων οικονοµικών παροχών. Στο Εργοστάσιο του Βόλου µάλιστα δόθηκε αύξηση στο προσωπικό
στη βάση νέας συλλογικής σύµβασης εργασίας µέσα στο 2012.

� Παράλληλα, η εταιρεία στήριξε ακόµα µια φορά τους τοµείς της Τέχνης και του Πολιτισµού επενδύοντας το
17%, των κοινωνικών δαπανών στη διάδοση της σπουδαιότητας του πνεύµατος και του πολιτισµού.

Οµάδα Ενδιαφερόµενων Μερών: Τοπική Αυτοδιοίκηση

- Εκφράστηκε η αναγκαιότητα για µια στροφή της εται-
ρείας και γενικά του Οµίλου προς τις ανάγκες υπο-
δοµής των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα κατά την πε-
ρίοδο της κρίσης την οποία διανύουµε, µε παρά-
κληση να αυξηθεί στο µέτρο του δυνατού το πο-
σοστό του 3% που παρουσιάστηκε εκ µέρους της
εταιρείας και αφορούσε στη συνεισφορά της προς
τις τοπικές κοινωνίες για το 2011.

� Η εταιρεία, διατηρώντας στενούς δεσµούς µε τις τοπικές της κοινωνίες, πρόσφερε σηµαντική οικονοµική στή-
ριξη για την εκτέλεση των έργων υποδοµών του Κολυµβητηρίου Βόλου για την διεξαγωγή του Παγκόσµιου
Πρωταθλήµατος Συγχρονισµένης Κολύµβησης Νεανίδων 2012, όπου και ήταν κύριος χορηγός των αγώνων.
Επίσης, προέβη σε εκτενείς δράσεις στήριξης εκπαιδευτικών ιδρυµάτων όπως σε Νηπιαγωγείο και Λύκειο Αλι-
βερίου.

Βασικές προσδοκίες
των Ενδιαφερόµενων Μερών � Ανταπόκριση �
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4.5 Επιδόσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 & Στόχοι 2013

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: ΕΠΙ∆ΟΣΗ 2012 & ΣΤΟΧΟΙ 2013 ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(περιγραφή στόχου)

Εταιρεία
Οµίλου

Στόχος
2012

Αναφορά επίτευξης
στόχου 2012

Στόχος
2013

Αριθµός ωρών κατάρτισης ανά έτος/εργαζόµενο
του Στελεχιακού προσωπικού.

2.5 � >3

70.0 � 70.0

Αριθµός ωρών κατάρτισης ανά έτος/εργαζόµενο
του ∆ιοικητικού προσωπικού.

3 � >3

34.0 � 35.0

Αριθµός ωρών κατάρτισης ανά έτος/εργαζόµενο
του Εργατοτεχνικού προσωπικού.

2.0 � >3

50.0 � 50.0

Μέσος αριθµός ωρών κατάρτισης ανά έτος/εργαζόµενο
(Άνδρες).

1.5 � >3

52.0 � 52.0

Μέσος αριθµός ωρών κατάρτισης ανά έτος/εργαζόµενο
(Γυναίκες).

1.5 � >3

35.0 � 35.0

Συνολικός αριθµός θανατηφόρων ατυχηµάτων.

0 � 0

0 � 0

0 � 0

0 � 0

Συνολικός αριθµός ατυχηµάτων.

0 � 0

0 � 0

0 � 0

0 � 0

Συνολικός αριθµός περιστατικών
επαγγελµατικών ασθενειών.

0 � 0

0 � 0

0 � 0

0 � 0

Ποσοστό εργαζοµένων που αξιολογούνται σχετικά µε
την επίδοση και την εξέλιξη της σταδιοδροµίας τους.

80% � 80%

100% � 100%

100% � 100%

�: Επίτευξη στόχου �: Μη επίτευξη στόχου
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: ΕΠΙ∆ΟΣΗ 2012 & ΣΤΟΧΟΙ 2013 ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
(περιγραφή στόχου)

Εταιρεία
Οµίλου

Στόχος
2012

Αναφορά επίτευξης
στόχου 2012

Στόχος
2013

Ποσοστό ένταξης συγκεκριµένων όρων για τα
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα σε συµβάσεις της εταιρείας µε
σηµαντικούς προµηθευτές, εργολάβους ή άλλους
επιχειρηµατικούς εταίρους.

5% � 5%

Συνολικός αριθµός των περιστατικών διάκρισης.
0 � 0

0 � 0

Συνολικός αριθµός περιστατικών παιδικής εργασίας. 0 � 0

Αριθµός περιστατικών καταναγκαστικής εργασίας. 0 � 0

Συνολικός αριθµός περιστατικών απασχόλησης νεαρών
εργοδοτούµενων σε επικίνδυνη εργασία. 0 � 0

Συνολικός αριθµός των περιστατικών που αφορούν
δικαιώµατα αυτοχθόνων πληθυσµών. 0 � 0

Ποσοστό του προσωπικού ασφαλείας που απασχολεί
άµεσα η εταιρεία και έχει λάβει επίσηµη κατάρτιση στα
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.

100% � 100%

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(περιγραφή στόχου)

Εταιρεία
Οµίλου

Στόχος
2012

Αναφορά επίτευξης
στόχου 2012

Στόχος
2013

Εκποµπές Φθορίου. 1,5kg/t Al � 1,5kg/t Al

Εκποµπές CF4 (Τετραφθοράνθρακα). 0,03kg/t Al � 0,03kg/t Al

Ποσοστό ανακύκλωσης ∆ιηθήµατος Φ/Π. 16% � 100%

∆είκτης διαλογής στερεών αποβλήτων. > 80% � > 85%

∆είκτης συλλογής επικινδύνων αποβλήτων. >30 �
>50 %/ 1000t

µικτού
προϊόντος

Παραγωγή µη ταξινοµηµένων αποβλήτων λεκανών. <20 t/cellAB � < 20 t/λεκάνη
ΑΒ equ

Οριστική διάθεση αποβλήτων για τον τοµέα
παραγωγής Αλουµίνας. <20 kg/t AH � < 10 kg/t AH

αποβλήτων

Συνολική άντληση νερού (βιοµηχανικό + πόσιµο). 14.560 m3/d � < 14.500
m3/ηµέρα

Μείωση της άµεσης κατανάλωσης ενέργειας
από πρωτογενείς πηγές κατά 5%. Κατά 5%

Μείωση της έµµεσης κατανάλωσης ενέργειας
από µη ανανεώσιµες πηγές κατά 5%. Κατά 5%

∆ιατήρηση ή και αύξηση της ενέργειας που
εξοικονοµείται λόγω βελτιώσεων και ανασχεδιασµού. Κατά 10%

Μείωση κατανάλωσης νερού. Κατά 10%
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�: Επίτευξη στόχου �: Μη επίτευξη στόχου �: Στόχος που αφορά στο έτος 2013

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:ΕΠΙ∆ΟΣΗ 2012 & ΣΤΟΧΟΙ 2013 ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(περιγραφή στόχου)

Εταιρεία
Οµίλου

Στόχος
2012

Αναφορά επίτευξης
στόχου 2012

Στόχος
2013

Συνολικός αριθµός περιστατικών διαρροών.
< 30 � < 25

0

Να διατηρηθεί ή και να αυξηθεί το κόστος πρόληψης
και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Κατά 10%

Ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων. 100%

Συστηµατική συντήρηση της µονάδας για τη διατήρηση
της υψηλής απόδοσής της που έχει ως αποτέλεσµα τη
µικρότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

100% � 100%

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
(περιγραφή στόχου)

Εταιρεία
Οµίλου

Στόχος
2012

Αναφορά επίτευξης
στόχου 2012

Στόχος
2013

Ποσοστό δαπανών σε τοπικούς προµηθευτές. 30% � 30%

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: ΕΠΙ∆ΟΣΗ 2012 & ΣΤΟΧΟΙ 2013 ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
(περιγραφή στόχου)

Εταιρεία
Οµίλου

Αναφορά επίτευξης
στόχου 2012

Στόχος
2013

Πιστοποίηση διαχείρισης ασφάλειας κατά OHSAS 18001. �
∆ιατήρηση

της
πιστοποίησης

Προετοιµασία διαδικασίας συµµετοχής των εργαζοµένων στον έλεγχο
και στη διαµόρφωση των προγραµµάτων υγιεινής και ασφάλειας στο
χώρο εργασίας µε προτεραιότητα στις παραγωγικές µονάδες.

�

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
(περιγραφή στόχου)

Εταιρεία
Οµίλου

Αναφορά επίτευξης
στόχου 2012

Στόχος
2013

Προσθήκη συγκεκριµένου πλαισίου όρων για τα Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα (Code of Conduct) τουλάχιστον για τη σύναψη
συµβάσεως σε µια εµπορική συµφωνία.

� �
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ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: ΕΠΙ∆ΟΣΗ 2012 & ΣΤΟΧΟΙ 2013 ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(περιγραφή στόχου)

Εταιρεία
Οµίλου

Αναφορά επίτευξης
στόχου 2012

Στόχος
2013

Έλεγχος της κατανάλωσης πρώτων υλών. �
Βελτίωση κόστους απόθεσης Καταλοίπων Βωξίτη. �
Έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας. �
Παρακολούθηση ποσοστού ανακύκλωσης διηθήµατος των
καταλοίπων βωξίτη στη παραγωγική διαδικασία που οδηγεί στη
µείωση της άντλησης νερού.

� �

Έλεγχος και στο µέτρο των τεχνολογικών και οικονοµικών
δυνατοτήτων συνεχής µείωση των εκποµπών στερεών, υγρών και
αερίων αποβλήτων.

� �

Εγκατάσταση αεραγωγού µεταφοράς θερµού αέρα
από τους αεροσυµπιεστές προς τις αίθουσες εργασίας στη
θυγατρική εταιρεία SERVISTEEL � �

Ανάπτυξη ενός συστήµατος διαχείρισης αερίων θερµοκηπίου. � �
Οι µικρότερες δυνατές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα κατά την
κατασκευή έργων ΑΠΕ. Πλήρης και δίχως παρεκκλίσεις
συµµόρφωση µε τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους των
σταθµών ηλεκτροπαραγωγής (Θερµικοί και ΑΠΕ).

� �

Παραµονή της παραγωγικότητας των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής
µε καύσιµο το φυσικό αέριο στην καµπύλη υψηλής απόδοσης.
Τήρηση των στόχων αξιοπιστίας και διαθεσιµότητας των µονάδων
καθ'όλη τη διάρκεια του έτους.

� �

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
(περιγραφή στόχου)

Εταιρεία
Οµίλου

Αναφορά επίτευξης
στόχου 2012

Στόχος
2013

Συνέχιση συνεργασίας & διαλόγου µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη
και ανταπόκριση, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, στις σχετικές
απαιτήσεις τους όπως προέκυψαν από τη διαδικασία διαλόγου
του 2012.

� �

� �

� �
Μεγιστοποίηση της κοινωνικής διάχυσης των δράσεων &
προγραµµάτων και επικέντρωση στην υποστήριξη ευπαθών και
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική
συγκυρία. Σταθερή και µε χρονική διάρκεια συµπόρευση µε
κοινωνικούς εταίρους, φορείς και οργανώσεις.

� �

�: Επίτευξη στόχου �: Μη επίτευξη στόχου �: Στόχος που αφορά στο έτος 2013
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O κύκλος εργασιών µας,
κατά τη χρήση του 2012, ανήλθε σε

€1,453 εκ.

Το σύνολο των επιχειρηµατικών
µας επενδύσεων έφτασε τα

€92εκ.

Το Κοινωνικό µας προϊόν
ανήλθε σε

€233εκ.

M
ε γνώµονα τη συνεχή ανά-
πτυξη και πρόοδο και µε
στόχο να συνεχίσουµε να

πρωταγωνιστούµε σε κάθε δράση
µας, προωθούµε µε συνέπεια το όρα-
µά µας να αποτελέσουµε έναν ισχυρό
και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό Όµιλο
στο πεδίο της «βαριάς βιοµηχανίας».
Εν µέσω ενός διαρκώς µεταβαλλόµε-
νου οικονοµικού περιβάλλοντος, η
διατήρηση υψηλής ρευστότητας και
χαµηλού χρηµατοοικονοµικού κό-
στους, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη
συνέχεια των επενδύσεων σε όλους
τους τοµείς της δραστηριότητάς µας.

Βασιζόµενοι στο άριστα εκπαιδευµένο
ανθρώπινο δυναµικό, στα σηµαντικά
πάγια και την οικονοµική ευρωστία
που διαθέτουµε, στοχεύουµε στη στα-
θερή οργανική ανάπτυξη στην ευρύ-
τερη περιοχή της Ευρώπης, Μέσης
Ανατολής και Αφρικής και στην εδραί-
ωση σηµαντικών συνεργιών ανάµεσα
στους βασικούς τοµείς της δραστη-
ριότητάς µας, επιδιώκοντας µε τον
τρόπο αυτό την ισόρροπη ανάπτυξή
τους. Παράλληλα, µε τo επενδυτικό
µας πρόγραµµα, αναπτύσσουµε µε-
θόδους περιορισµού των δαπανών και
αξιοποιούµε τις δυνατότητες εξελιγ-

µένων εργαλείων και µεθόδων αντι-
στάθµισης, για τη διασφάλιση της
βελτιστοποίησης της οικονοµικής από-
δοσής µας στα επόµενα χρόνια.

Κεντρική αναπτυξιακή µας επιλογή
αποτελεί η «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στην Ελλάδα. Κατέχουµε
κυρίαρχη θέση στην ελληνική αγορά,
όντας ο µεγαλύτερος παραγωγός ενέρ-
γειας µετά τη ∆ΕΗ. Με επιµονή και συ-
γκεκριµένους στόχους, τα προηγού-
µενα χρόνια υλοποιήσαµε ένα επεν-
δυτικό ενεργειακό πρόγραµµα, άνω
του €1 δισ., ξεπερνώντας επιχειρηµα-
τικές, αλλά και ρυθµιστικές δυσκολίες.
Σήµερα, η επιλογή µας επιβραβεύεται,
καθώς, στο τέλος του 2012, σηµαντι-
κό µέρος, τόσο του κύκλου εργα-
σιών, όσο και της λειτουργικής µας κερ-
δοφορίας, προέρχεται από τον τοµέα
της Ενέργειας.

Η «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΕ-
ΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ-
ΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ» και η «ΑΥ-
ΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ-
ΘΟ∆ΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ»
δείχνουν την κατεύθυνση των στόχων
του Οµίλου στον κλάδο της Μεταλ-
λουργίας, ενώ η «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ-
ΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ» και η «∆ΙΑ-
ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΛ-
ΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑ-
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ»
δηλώνουν τους στρατηγικούς µας στό-
χους στον τοµέα των Έργων (EPC).

5.1 Βασικά στοιχεία οικονοµικής αξίας
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* Η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» και η «∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.», κατά τη χρήση του 2012, έλαβαν επιχορηγήσεις ύψους 279,863€
και 147,578€ αντίστοιχα, οι οποίες αφορούσαν στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίµων [ΕΦΚ] καθώς και της
εργοδοτικής εισφοράς [ΛΑΕΚ 0,45].

Πίνακας Οικονοµικής αξίας 2010 2011 2012

Οικονοµική αξία που δηµιουργείται

Κύκλος εργασιών (€) 1,001,351,000 1,570,998,231 1,453,635,665

Οικονοµική αξία που κατανέµεται

Λειτουργικό κόστος (€) 850,470,000 1,394,182,732 1,355,008,786

Μισθοί και παροχές εργαζοµένων (€) 87,290,000 92,019,145 82,131,707

Πληρωµές φόρου εισοδήµατος & άλλων φόρων (€) 38,566,000 67,666,347 32,942,394

Πληρωµές σε παρόχους κεφαλαίου (€) 6,154,000 30,208,942 54,263,639

Επενδύσεις σε επίπεδο κοινότητας (€) 1,062,667 1,221,835 741,607

Σύνολο (€) 983,542,667 1,585,299,001 1,623,715,012

% Οικονοµικής αξίας που κατανέµεται 98.2% 100.9% 111.7%

% Οικονοµικής αξίας που διατηρείται 1.8% -0.9% -11.7%

Σηµαντική οικονοµική βοήθεια*
που λαµβάνεται από κυβερνητικούς φορείς 2010 2011 2012

Φοροαπαλλαγές/πιστώσεις (€) 133,398 115,200 0

Επιχορηγήσεις (€)* 282.201 4.816.149 436,841

Επιχορηγήσεις επενδύσεων, έρευνας και
τεχνολογίας και άλλοι σχετικοί τύποι
επιχορηγήσεων. (€)

1.084.914 133.739 0
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5.2 Νέες επενδύσεις

Οι οικονοµικές συνθήκες που χαρα-
κτήρισαν το έτος 2012, συνέθεσαν ένα
ασφυκτικό οικονοµικό περιβάλλον για
τις ελληνικές επιχειρήσεις µε κύριο χα-
ρακτηριστικό την αβεβαιότητα για την
πορεία των επενδυτικών πλάνων. Απέ-
ναντι σε αυτή τη συγκυρία, ο «Όµιλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ», στηριζόµενος στον
εξαγωγικό προσανατολισµό του, στη
συνετή διαχείριση των χρηµατοροών και

της ρευστότητάς του και στον αυστηρό
έλεγχο του κόστους, κατόρθωσε να δια-
τηρήσει τις οικονοµικές του επιδόσεις σε
επίπεδα συγκρίσιµα µε τα ιστορικά
υψηλά του 2011.

Το 2012, σηµατοδότησε την ολοκλή-
ρωση του σηµαντικού επενδυτικού µας
προγράµµατος στον τοµέα της ενέργει-
ας, παρά το ιδιαίτερα αντίξοο περιβάλ-
λον. Το τέλος του έτους βρήκε συνολι-
κά τον Όµιλο µας σε ισχυρή θέση, έχο-

ντας επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους
της διεθνοποίησης των εργασιών του,
της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας
και της δηµιουργίας ενός ισορροπηµέ-
νου χαρτοφυλακίου βιοµηχανικών δρα-
στηριοτήτων, θέτοντας γερά θεµέλια αι-
σιοδοξίας για το επόµενο διάστηµα.

Αναλυτικά ανά τοµέα δραστηριοποί-
ησης:

Τοµέας
Έργων EPC

Σε όλη τη διάρκεια της περασµένης χρο-
νιάς, η «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» βρέθηκε αντιµέ-
τωπη µε τις συνέπειες του ασταθούς οι-
κονοµικού περιβάλλοντος. Η έλλειψη
εµπιστοσύνης απέναντι στη χώρα δηµι-
ούργησε σοβαρά εµπόδια στη διεθνή της
δραστηριότητα, δυσχεραίνοντας την ανά-
ληψη νέων πρωτοβουλιών. Ταυτόχρονα,
κλήθηκε να διαχειριστεί τα ιδιαίτερα προ-
βλήµατα και τις προκλήσεις που προ-
έκυψαν από την κλιµάκωση της έντασης
στη Συρία. Με υψηλό αίσθηµα ευθύνης,
η διοίκηση της εταιρείας προέβη στη λή-
ψη όλων των ενδεικνυόµενων µέτρων για
την προστασία των εργαζοµένων και των
εγκαταστάσεων και σχεδίασε εναλλακτι-
κούς τρόπους προώθησης των εργασιών
προκειµένου να επιτύχει την, κατά το δυ-
νατόν, ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου.
Η εταιρεία διατήρησε και το 2012 σταθε-
ρά θετική πορεία. Κατάφερε να αντεπε-
ξέλθει στις δυσκολίες, επιδεικνύοντας
υψηλό επαγγελµατισµό και αξιοποιώντας
το απόθεµα κύρους και αξιοπιστίας που
οικοδοµήθηκε τα προηγούµενα χρόνια.

Παραµένοντας συνεπής στη στρατηγική της
εξωστρέφειας και της διαρκούς ενίσχυσης
του εξαγωγικού της προφίλ, εξακολού-
θησε να παράγει το µεγαλύτερο όγκο των
εσόδων της εκτός Ελλάδος, ενώ κατάφε-
ρε να διευρύνει σηµαντικά το χαρτοφυ-
λάκιο των έργων της στο εξωτερικό.

Τοµέας
Ενέργειας

Για τον «Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»,
η εµπορική λειτουργία της µονά-
δας της «PROTERGIA A.E.» στον
Αγ. Νικόλαο και της µονάδας της
«ΚΟRINTHOS POWER», τον Ιού-
νιο του 2011 και τον Απρίλιο
του 2012 αντίστοιχα, σηµατοδό-
τησαν την ολοκλήρωση της πρώ-
της φάσης του επενδυτικού πλά-
νου στον τοµέα των θερµικών µο-
νάδων, συνολικής ισχύος 1,2GW.
Επιπροσθέτως, στις 17/1/2013
εκδόθηκε µε σχετική απόφαση
του ΥΠΕΚΑ η άδεια εµπορικής
λειτουργίας του σταθµού συµπα-
ραγωγής ηλεκτρισµού και θερ-
µότητας της «ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ Α.Ε.».
Ήδη, από τις 28/11/2012, ο εν λό-
γω σταθµός είχε ενταχθεί σε κα-
θεστώς «δοκιµαστικής λειτουρ-
γίας» ως Κατανεµηµένη Μονάδα
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερ-
µότητας Υψηλής Απόδοσης (δο-
κιµαστική λειτουργία Κατανεµη-
µένης Μονάδας ΣΗΘΥΑ) από το
λειτουργό της αγοράς, κατόπιν
της υπογραφής συµπληρωµατικής
σύµβασης συναλλαγών, επιµε-
τρώντας και τιµολογώντας ανά-
λογα την εγχεόµενη ηλεκτρική
ενέργεια στο σύστηµα.

Τοµέας Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων

Έχουµε θέσει ως προτεραιότητα
τον αυστηρό έλεγχο και περιορι-
σµό του λειτουργικού κόστους πα-
ραγωγής, στην «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Α.Ε» µε στόχο τη βελτίωση της
ανταγωνιστικής θέσης της εται-
ρείας. Η ικανοποιητική πορεία
του προγράµµατος ανάκτησης
ανταγωνιστικότητας «ΜΕΛΛΟΝ»,
αποτυπώνεται ήδη στην οικονο-
µική επίδοση του Τοµέα για το Β’
Εξάµηνο 2012, παρουσιάζοντας
σαφή βελτίωση σε σύγκριση µε το
Α’ Εξάµηνο του έτους. Συγκεκρι-
µένα, στο τέλος του 2012 η
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» έχει ανα-
γνωρίσει δράσεις, στα πλαίσια
του προγράµµατος «ΜΕΛΛΟΝ»,
οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό
περισσότερο από το 80% του τε-
λικού στόχου εξοικονόµησης κό-
στους του προγράµµατος. Η πλή-
ρης αναγνώριση του οφέλους
στα αποτελέσµατα της
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» και του
Οµίλου, έχει ήδη ξεκινήσει από το
2012 και αναµένεται να ολοκλη-
ρωθεί σταδιακά εντός του 2013.



35

Κ
Ο

ΙΝ
Ω

Ν
ΙΚ

Ο
Σ

Α
Π

Ο
Λ

Ο
ΓΙ

Σ
Μ

Ο
Σ

2
0

1
26. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ &

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

O
Όµιλός µας µεριµνά σε καθη-
µερινή βάση για την προώθη-
ση του διαλόγου και της συ-

νεργασίας µε τους ανθρώπους του σε
θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. Οι ερ-
γαζόµενοί µας και οι εκπρόσωποί τους
ενθαρρύνονται να εκφράζουν τη γνώµη
τους σε επιχειρηµατικά, κοινωνικά και πε-
ριβαλλοντικά θέµατα µέσω ουσιαστικών
και εποικοδοµητικών τρόπων όπως π.χ.
η συµµετοχή τους στη διαδικασία δια-
βούλευσης µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη
µας, στο πλαίσιο µίας ανοικτής και
εποικοδοµητικής επικοινωνίας για την
προώθηση του κοινού καλού και του
αµοιβαίου συµφέροντος, η συµµετοχή
τους στις τακτικές και έκτακτες συναντή-
σεις µεταξύ διοίκησης και των συλλο-
γικών τους οργάνων, στην ετήσια δια-
δικασία αξιολόγησης της εργασιακής
τους επίδοσης κ.α. Επίσης, συναντήσεις
µε τους εργαζόµενους πραγµατοποι-

ούνται σε όλες τις θυγατρικές µας εται-
ρείες, µε σκοπό την ενηµέρωσή τους για
όλα τα σηµαντικά εταιρικά θέµατα και τις
ενδεχόµενες λειτουργικές αλλαγές. Για
αυτές τις σηµαντικές εταιρικές λειτουρ-
γικές αλλαγές, όλοι οι εργαζόµενοι που
επηρεάζονται από αυτές, ενηµερώνονται
εντός των χρονικών ορίων που προ-
βλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία,
και αρκετές φορές πέραν αυτών. Τέλος,
η θυγατρική µας εταιρεία «METKA A.E.»
σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές δρα-
στηριοποίησής της στο εξωτερικό, συµ-
µορφώνεται µε την εκάστοτε εθνική ή το-
πική νοµοθεσία και τηρεί πρότυπα απα-
σχόλησης και εργασιακών σχέσεων
ίδια µε αυτά που ισχύουν στην Ελλάδα.

Το100% των
επιχειρηµατικών µας µονάδων
διαθέτει Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Ασφάλειας & Υγείας κατά το
πρότυπο OHSAS 18001.

Πραγµατοποιήσαµε

374
νέες προσλήψεις.

Το85% του συνόλου των
εργαζοµένων µας προέρχεται
από τις τοπικές µας κοινότητες.

Υλοποιήσαµε συνολικά

54,029
ώρες εκπαιδευτικών
προγραµµάτων αυξάνοντας τον
ετήσιο µέσο όρο ωρών
εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο σε

34,2 ώρες.

�
Στην Ιστοσελίδα µας:
Η διοικητική πρακτική µας για τις
εργασιακές πρακτικές
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6.1 Απασχόληση

Πάγια επιδίωξη του Οµίλου µας είναι
η αποτελεσµατική προσέλκυση και
εξέλιξη των ανθρώπων µας καθώς
και η διασφάλιση της συµπόρευσής
τους µαζί µας στην προσπάθειά µας για
την επίτευξη της οικονοµικής, κοινωνι-
κής και περιβαλλοντικής προόδου µε
στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Ανα-
γνωρίζουµε και εκτιµούµε την προ-
σπάθεια των ανθρώπων µας που µε
την επιστηµονική τους κατάρτιση, την

αποτελεσµατικότητα, και την επαγγελ-
µατική συνέπεια που τους χαρακτηρί-
ζουν, ανταποκρίνονται στους επιχειρη-
µατικούς µας στόχους στο συνεχώς µε-
ταβαλλόµενο και αντίξοο οικονοµικό
περιβάλλον των τελευταίων ετών.

Το τέλος του 2012, βρίσκει τον Όµιλο
µας να απασχολεί συνολικά 1,965
εργαζόµενους, συµπεριλαµβανοµένων
των ελεύθερων επαγγελµατιών και
των υπεργολάβων, αριθµός ελάχιστα
µειωµένος (κατά 2,7%), συγκριτικά µε

το 2011, µε δεδοµένη τη δύσκολη οι-
κονοµική συγκυρία που βιώνει η χώ-
ρα. Σχεδόν το 89% των ανθρώπων µας
απασχολείται στους τοµείς της εξορυ-
κτικής δραστηριότητας, της παραγωγής
αλουµινίου και των κατασκευαστικών
έργων EPC (Engineering - Procurement
- Construction), ενώ ένα 8% απασχο-
λείται στον τοµέα της ενέργειας ποσο-
στό το οποίο αναµένεται να αυξηθεί το
2013 λόγω της εισόδου της εταιρείας
«PROTERGIA A.E.» στη λιανική πώ-
ληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο τέλος του 2012 υπεγράφη νέα
συµφωνία µεταξύ της ∆ιοίκησης της
εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» και
του Σωµατείου των Εργαζοµένων
της. Με την εν λόγω συµφωνία επι-
τεύχθηκε αφενός η διατήρηση των
θέσεων εργασίας και της παραγωγι-
κής δυναµικότητας του εργοστασίου,
αφετέρου ο σηµαντικός εξορθολογι-
σµός του κόστους σε µια βιώσιµη και
µακροπρόθεσµη βάση.

Στη ΜΕΤΚΑ Α.Ε. παρατηρήθηκε µεί-
ωση του αριθµού προσωπικού σε
ποσοστό 15% σε σχέση µε το προ-
ηγούµενο έτος η οποία οφείλεται
κυρίως σε δύο λόγους: α) στη µε-
ταφορά µισθωτού προσωπικού σε
θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, για
την υλοποίηση του επιχειρηµατι-
κού πλάνου του Οµίλου β) στην
ολοκλήρωση έργων της εταιρείας
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στοιχεία συνολικού
εργατικού δυναµικού 2010 2011 2012

Σύνολο 2,249 2,020 1,965

Άνδρες 1,732 1,703

Γυναίκες 288 262

Στοιχεία εποπτευόµενων
εργαζοµένων 2010 2011 2012

Σύνολο 410 397 384

Άνδρες 315 315

Γυναίκες 82 69

Στη σταθεροποίηση του αριθµού
των εργαζοµένων του Οµίλου µας
κατά το 2012, συνέβαλλε σηµαντικά
η αναδιοργάνωση του Τοµέα Ενέρ-
γειας της εταιρείας «PROTERGIA
A.E.» µε την ένταξη σε αυτόν τριών
θερµικών µονάδων (Ενεργειακά
Κέντρα Αγ. Νικολάου και Κορίνθου)
και των µονάδων ΑΠΕ. Η στελέ-
χωση τόσο των θερµικών µονάδων
όσο και του τµήµατος της δραστη-
ριότητας της λιανικής πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας είχαν ως απο-
τέλεσµα την πρόσληψη 123 εργαζο-
µένων, αριθµός που συνέβαλε
σηµαντικά στη διαµόρφωση της συ-
νολικής εργασιακής δύναµης του
Οµίλου µας για το 2012.
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2Ο δείκτης της απασχολησιµότητας στον

Όµιλό µας, επηρεάζεται κυρίως από την
αναγκαιότητα προσλήψεων εργαζοµέ-
νων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου,
στον τοµέα της παραγωγής αλουµινί-
ου, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ
ένα σηµαντικό µέρος των εργασιών των
εταιρειών «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» & «∆ΕΛΦΟΙ-
∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.» ανατίθεται σε

εξειδικευµένους υπεργολάβους και
ελεύθερους επαγγελµατίες. Στους πί-
νακες που ακολουθούν παρουσιάζο-
νται στοιχεία που αφορούν στο αν-
θρώπινο δυναµικό µας σχετικά µε την
κατανοµή του φύλου, τον τύπο απα-
σχόλησης, τον τύπο σύµβασης εργα-
σίας και τη γεωγραφική του προέλευ-
ση εντός και εκτός της ελληνικής επι-

κράτειας. Οι µεταβολές στα στοιχεία
απασχόλησης στις διάφορες γεωγρα-
φικές περιοχές που παρατηρούνται,
οφείλονται κυρίως στις κυµαινόµενες
ανάγκες ανά γεωγραφική περιοχή,
ανάλογα µε την εξέλιξη του κάθε έρ-
γου που εκτελεί η εταιρεία «ΜΕΤΚΑ
Α.Ε.» στον τοµέα των έργων EPC.

Προέλευση
εργαζοµένων - Ελλάδα 2010 2011 2012

Στερεά Ελλάδα 1.399 1,470 1,547

Άνδρες 1,248 1,345

Γυναίκες 222 202

Μακεδονία 265 79 23

Άνδρες 62 14

Γυναίκες 17 9

Θεσσαλία 183 172 167

Άνδρες 160 156

Γυναίκες 12 11

Πελοπόννησος 12 23 42

Άνδρες 21 37

Γυναίκες 2 5

Άλλες περιοχές 61 45

Άνδρες 55 42

Γυναίκες 6 3

Προέλευση εργαζοµένων
- Άλλες χώρες 2010 2011 2012

Τουρκία 34 32 113

Άνδρες 18 83

Γυναίκες 14 31

Συρία 7 5 2

Άνδρες 4 2

Γυναίκες 1 0

Ιράκ 10

Άνδρες 10

Γυναίκες 0

Ιορδανία 9

Άνδρες 9

Γυναίκες 0

Ρουµανία 62 11 2

Άνδρες 5 1

Γυναίκες 1

Στοιχεία εργαζοµένων
ανά τύπο σύµβασης 2010 2011 2012

Σύνολο εργαζοµένων µε
σύµβαση αορίστου χρόνου 1.747 1,540 1,480

Άνδρες 1,342 1,297

Γυναίκες 198 183

Σύνολο εργαζοµένων µε
σύµβαση ορισµένου χρόνου 92 83 104

Άνδρες 75 93

Γυναίκες 6 11

Στοιχεία εργαζοµένων
ανά τύπο απασχόλησης 2010 2011 2012

Σύνολο εργαζοµένων
πλήρους απασχόλησης 1.839 1,620 1,580

Άνδρες 1,414 1,387

Γυναίκες 206 193

Σύνολο εργαζοµένων
µερικής απασχόλησης - 3 4

Άνδρες 2 3

Γυναίκες 1 1



� Κατά τη διάρκεια του 2012, αποχώρησαν από τη «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» 126 εργαζό-
µενοι, µε το µεγαλύτερο µέρος (58%) αυτών να αφορά σε ενδοοµιλική µετα-
κίνηση προσωπικού σε άλλη θυγατρική εταιρεία. Το 14% αφορούσε
καταγγελίες συµβάσεων, το 13% οικειοθελείς αποχωρήσεις, το 10% λήξη Συµ-
βάσεων Ορισµένου Χρόνου ή Έργου και το 5% συνταξιοδοτήσεις. Όσον
αφορά στις προσλήψεις σηµαντική ήταν η αύξηση του ποσοστού προσλή-
ψεων γυναικών επί του συνόλου των νεοπροσληφθέντων ατόµων (+9.5%)
όπως επίσης και η αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού για εργαζόµενους άνω
των 50 ετών (10%).

� Η µεταβλητότητα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος υπαγορεύει προσαρµογή
των στρατηγικών επιλογών και ευελιξία στις µεθόδους αξιοποίησης του αν-
θρώπινου δυναµικού της εταιρείας, µε στόχο τη διατήρηση των υψηλών επι-
πέδων απόδοσης. Στα πλαίσια της βέλτιστης αξιοποίησης του υπάρχοντος
ανθρώπινου δυναµικού, η εταιρεία έδωσε προτεραιότητα στην αξιοποίηση
του προσωπικού της που αποδεσµεύτηκε από υφιστάµενες θέσεις µετά την
ολοκλήρωση έργων, έναντι της αναζήτησης νέου προσωπικού από την εξωτε-
ρική αγορά. Επίσης, η εταιρεία στους τοµείς δραστηριότητάς της και όπου αυτό
είναι εφικτό, εφαρµόζει σύστηµα ελαστικού ωραρίου εργασίας, µε στόχο τη δι-
ευκόλυνση στην εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών των εργαζοµένων
και τη µείωση του αριθµού απουσιών από την εργασία.
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Κατά τη διάρκεια του 2012, απο-
χώρησαν από την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Α.Ε.» 140 εργαζόµενοι. Το µεγα-
λύτερο µέρος των αποχωρήσεων
αυτών, ήτοι το 65%, αφορούσε
στη συνταξιοδότηση εργαζοµέ-
νων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό
του 35% αφορούσε καταγγελίες
συµβάσεων και οικειοθελείς απο-
χωρήσεις. H εταιρεία προχώρησε,
επίσης, σε 199 προσλήψεις για
την κάλυψη των αναγκών της. Το
80% σχεδόν των προσλήψεων
αυτών αφορούσε νέους εργαζο-
µένους µέχρι 30 ετών, ενώ το πο-
σοστό των προσλήψεων που
αφορούσε στο γυναικείο φύλο
έφτασε στο 15%.

Σχετικά µε την κινητικότητα του προ-
σωπικού, κατά τη διάρκεια του 2012,
το πραγµατικό turn over του Οµίλου
(λαµβάνοντας υπόψη ότι ένα ποσοστό
30% του αριθµού των αποχωρήσεων,
όπως αναφέρονται στο σχετικό πίνακα
που ακολουθεί, αφορούσε ενδοοµι-
λικές µετακινήσεις εργαζοµένων) αυ-
ξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες
φτάνοντας στο 14.2%. Οι πραγµατικές
αποχωρήσεις των εργαζοµένων έφτα-
σαν τις 221, παρουσιάζοντας πτωτική
τάση κατά 15% σε σύγκριση µε το
2011. Ένα ποσοστό της τάξης του
37% αφορούσε συνταξιοδοτήσεις, ένα
ποσοστό 27% αφορούσε καταγγελίες

συµβάσεων, λήξη συµβάσεων ορι-
σµένου χρόνου και απολύσεις, ενώ οι
οικειοθελείς παραιτήσεις εργαζοµένων
από τον Όµιλο αντιστοιχούν περίπου
στο 6% του συνολικού αριθµού απο-
χωρήσεων. Σε εστιασµένες περιπτώσεις
οικειοθελών αποχωρήσεων των ερ-
γαζοµένων πραγµατοποιήθηκαν exit in-
terviews, σχετικά µε τα αίτια αποχώ-
ρησής τους, µε απώτερο σκοπό πάντα
τη βελτίωση της κάθε εταιρείας. Για την
πλήρωση των θέσεων που δηµιουρ-
γήθηκαν από τις αποχωρήσεις, προτε-
ραιότητα, όλων των θυγατρικών µας
εταιρειών, ήταν η αξιοποίηση του ήδη
υπάρχοντος προσωπικού τους µέσω

εσωτερικού rotation ή προαγωγών,
εφόσον οι εργαζόµενοι κρίνονται κα-
τάλληλοι βάσει δεξιοτήτων και γνώ-
σεων να καλύψουν τα απαιτούµενα ορ-
γανωτικά κενά. Στη συνέχεια, οι εται-
ρείες µας προχώρησαν σε 374 νέες
προσλήψεις, δίνοντας έµφαση στο γυ-
ναικείο φύλο και στους νέους εργαζό-
µενους, οι οποίες, συγκριτικά µε το
2011, αυξήθηκαν κατά 47.5% και
12.5% αντίστοιχα, συµβάλλοντας στην
ενίσχυση της απασχολησιµότητας των
ευάλωτων αυτών κοινωνικών οµά-
δων στο φαινόµενο της ανεργίας.
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Στοιχεία προσλήψεων
εργαζοµένων (ανά φύλο,
ηλικιακή κατηγορία και
γεωγραφική περιοχή)

2010 2011 2012

Προσλήψεις εργαζοµένων 350 364 374

Άνδρες 277 323 312

Γυναίκες 73 41 62

% επί του συνόλου των εργαζοµένων
πλήρους απασχόλησης

Προσλήψεις εργαζοµένων 19.0% 22.5% 23.7%

Άνδρες 15.1% 20.0% 19.7%

Γυναίκες 4.0% 2.5% 3.9%

Προσλήψεις (<30 ετών 165 177 199

Προσλήψεις (30 - 50 ετών) 151 177 160

Προσλήψεις (>50 ετών) 34 10 15

% επί του συνόλου των εργαζοµένων
πλήρους απασχόλησης

<30 ετών 9.0% 10.9% 12.6%

30 - 50 ετών 8.2% 10.9% 10.1%

>50 ετών 1.8% 0.6% 1.0%

Προσλήψεις - Στ. Ελλάδα - 289 294

Προσλήψεις - Μακεδονία - 15 1

Προσλήψεις - Πελοπόννησος - 20 44

Προσλήψεις - Άλλη περιοχή - 14 9

Προσλήψεις - Συρία - - 4

Προσλήψεις - Τουρκία - 26 20

Προσλήψεις - Ιράκ - - 2

% επί του συνόλου των εργαζοµένων
πλήρους απασχόλησης

Στερεά Ελλάδα - 17.8% 18.6%

Μακεδονία - 0.9% 0.06%

Πελοπόννησο - 1.2% 2.8%

άλλες περιοχές - - 0.6%

Συρία - - 0.2%

Τουρκία - 1.6% 1.3%

Ιράκ - - 0.1%

Στοιχεία αποχωρήσεων
εργαζοµένων (ανά φύλο,
ηλικιακή κατηγορία και
γεωγραφική περιοχή)

2010 2011 2012

Αποχωρήσεις εργαζοµένων 278 265 321

Άνδρες 240 226 271

Γυναίκες 38 39 50

% επί του συνόλου των εργαζοµένων
πλήρους απασχόλησης

Αποχωρήσεις εργαζοµένων 15.1% 16.3% 20.3%

Άνδρες 13.1% 14.0% 17.2%

Γυναίκες 2.0% 2.3% 3.1%

Αποχωρήσεις (<30 ετών) 48 67 70

Αποχωρήσεις (30 - 50 ετών) 102 91 130

Αποχωρήσεις ( >50 ετών) 128 107 121

% επί του συνόλου των εργαζοµένων
πλήρους απασχόλησης

<30 ετών 2.6% 4.1% 4.4%

30 - 50 ετών 5.5% 5.6% 8.2%

>50 ετών 7.0% 6.6% 7.6%

Αποχωρήσεις - Στ. Ελλάδα 114 167 247

Αποχωρήσεις - Μακεδονία 66 21 16

Αποχωρήσεις - Θεσσαλία 34 13 7

Αποχωρήσεις - Πελοπόννησος 3 2 29

Αποχωρήσεις - Άλλη περιοχή 40 49 -

Αποχωρήσεις - Συρία 1 - 3

Αποχωρήσεις - Τουρκία 1 9 9

Αποχωρήσεις - Ρουµανία 8 4 10

% επί του συνόλου των εργαζοµένων
πλήρους απασχόλησης

Στερεά Ελλάδα 6.2% 10.3% 15.6%

Μακεδονία 3.6% 1.3% 1.0%

Θεσσαλία 1.8% 0.8% 0.4%

Πελοπόννησο 0.2% 0.1% 1.8%

άλλες περιοχές 2.2% 3.0% 0.0%

Συρία 0.2% 0.0% 0.2%

Τουρκία 0.05% 0.7% 0.6%

Ρουµανία 0.4% 0.2% 0.6%
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Επίσης, η πολιτική προσλήψεων του
Οµίλου µας παρέχει ευκαιρίες ανά-
πτυξης της τοπικής απασχόλησης. Σε
όλες τις γεωγραφικές περιοχές που
δραστηριοποιούµαστε, η πλειοψηφία
του ανθρώπινου δυναµικού µας προ-
έρχεται από τους τοπικούς πληθυ-
σµούς. Επιπλέον, η πρακτική µας να
συµπεριλαµβάνονται στις διοικητικές
οµάδες των θυγατρικών µας εταιρειών
µέλη των τοπικών κοινωνιών ωφελεί
οικονοµικά τις επιµέρους κοινότητες και
βελτιώνει την ικανότητά µας να κατα-
νοούµε τις τοπικές ανάγκες.

Οι εταιρείες µας έχουν αναπτύξει αξιόπι-
στες διαδικασίες επιλογής εργαζοµένων,
οι οποίες προσαρµόζονται στις ιδιαιτε-
ρότητες και τις ανάγκες του τοµέα δρα-
στηριοποίησής τους. Οι διαδικασίες αυ-
τές είναι σχεδιασµένες µε στόχο την αξιο-
λόγηση των προσόντων / δεξιοτήτων των
υποψηφίων τόσο σε σχέση µε τις εκάστοτε
εταιρικές απαιτήσεις και ανάγκες όσο και
µε την προσωπικότητα και τα χαρακτη-
ριστικά της συµπεριφορά τους.

1. Ο όρος «ανώτερη διοίκηση» αφορά στην Επιτροπή Πλοήγησης του Εργοστασίου της εταιρείας.

2. Ο όρος «ανώτερη διοίκηση» αφορά στα Στελέχη της επιχείρησης και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

3. Ο όρος «ανώτερη διοίκηση» αφορά στο σύνολο των ατόµων που κατέχουν θέση προϊσταµένου
ή ανώτερη αυτής.

4. Ο όρος «ανώτερη διοίκηση» αφορά στους ∆ιευθυντές διευθύνσεων έδρας, ∆ιευθυντές ενεργει-
ακών κέντρων και τη Γενική ∆ιεύθυνση.

5. Ο όρος «ανώτερη διοίκηση» αφορά στο σύνολο του στελεχιακού δυναµικού της εταιρείας.

Στοιχεία νέων προσλήψεων εργαζοµένων
που αποχώρησαν από την εργασία το 2012 2011 2012

Σύνολο νέων προσλήψεων εργαζοµένων που αποχώρησαν 69 47

Άνδρες 63 45

Γυναίκες 6 2

% επί του συνόλου των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης

Σύνολο νέων προσλήψεων εργαζοµένων που αποχώρησαν 4.2% 3.0%

Άνδρες 3.9% 2.8%

Γυναίκες 0.4% 0.1%

Νέες προσλήψεις εργαζοµένων που αποχώρησαν (<30 ετών) 32 28

Νέες προσλήψεις εργαζοµένων που αποχώρησαν (30 - 50 ετών) 34 17

Νέες προσλήψεις εργαζοµένων που αποχώρησαν ( >50 ετών) 3 2

% επί του συνόλου των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης

<30 ετών 2.0% 1.8%

30 - 50 ετών 2.1% 1.1%

>50 ετών 0.1% 0.1%

Ποσοστό στελεχών ανώτερης διοίκησης
των εταιρειών του Οµίλου που
προέρχονται από τις τοπικές κοινότητες

2010 2011 2012

«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.»1 11.1% 11.1% 11.1%

«∆ΕΛΦΟΙ–∆ΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ»2 40.0% 44.4% 33.0%

«ΜΕΤΚΑ Α.Ε.»3 90.0% 80.0% 80.0%

«PROTERGIA A.E.»4 67.0% 67.0% 70.0%

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»5 100.0% 100.0% 100.0%
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Στην κατεύθυνση της συνεχούς ανα-
βάθµισης και της βελτίωσης των προ-
σόντων των ανθρώπων µας, οι πρω-
τοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης
στον Όµιλό µας θέτουν τα πλαίσια δια-
σφάλισης τόσο των αναγκαίων δεξιο-
τήτων των εργαζοµένων µας, για έναν
ουσιαστικό ρόλο στην πορεία του Οµί-
λου, όσο και της µακροπρόθεσµης
ανταγωνιστικότητάς µας.

Στο πλαίσιο αυτό, τα εκπαιδευτικά
προγράµµατα, που υλοποιούνται σε
ετήσια βάση σε όλες τις θυγατρικές µας
εταιρείες, αποτελούν προϊόν µιας σω-
στά σχεδιασµένης και ολοκληρωµένης
προσπάθειας που βασίζεται στις βρα-
χυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες

ανάγκες του προσωπικού µας.

Μέσω των θυγατρικών µας εταιρειών,
το 2012, υλοποιήσαµε συνολικά
54,029 ώρες εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων, αυξάνοντας το µέσο όρο
ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο
από 31.5 σε 34.2 ώρες συγκριτικά µε
το 2011. Αναφορικά µε την κατηγο-
ριοποίηση των ενοτήτων του εκπαι-
δευτικού µας προγράµµατος, το 77%
του συνόλου των εκπαιδευτικών ωρών
αφιερώθηκε στην ενότητα της Ασφά-
λειας & Υγιεινής, το 12% στην Τεχνική
Εκπαίδευση ενώ το υπόλοιπο 11% κα-
τανεµήθηκε σε διάφορες ενότητες, µε
πιο βασικές την ανάπτυξη Προσωπικών
Ικανοτήτων και τη Συνεχή Πρόοδο κα-

θώς και την εκµάθηση Πληροφορικής
και Ξένων Γλωσσών.

Το κόστος της εκπαίδευσης συνολικά
στον Όµιλο ανήλθε περίπου στα € 1.27
εκ., ενώ µεγάλο µέρος των εκπαιδεύ-
σεων διενεργήθηκε εσωτερικά, ιδιαί-
τερα στις εταιρείες «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.»
και «PROTERGIA Α.Ε.», µια πρακτική,
που εκτός από την υλοποίηση αυτής
καθεαυτής της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας, δίνει τη δυνατότητα για άµεσες πα-
ρεµβάσεις βελτίωσης της διαδικασίας
όπου αυτές απαιτούνται, αύξηση του
αριθµού και των προσόντων των εσω-
τερικών εκπαιδευτών και ενίσχυση της
µετάδοσης καλών πρακτικών σε όλα τα
επίπεδα.

6.2 Εκπαίδευση, ανάπτυξη & εξέλιξη

Μέσος Όρος ωρών εκπαίδευσης εργαζοµένων
ανά κατηγορία απασχόλησης 2011 2012

Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης (Στελεχιακό προσωπικό) 31.3 26.3

Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης (∆ιοικητικό προσωπικό) 17.7 18.2

Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης (Εργατοτεχνικό προσωπικό) 45.1 44.6

Μέσος Όρος ωρών εκπαίδευσης
εργαζοµένων ανά φύλο

2011 2012

Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης (Άνδρες) 35.0 37.2

Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης (Γυναίκες) 8.5 10.5

Στη ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ιδιαίτερη έµφαση
δίνεται στην αναβάθµιση των γνώ-
σεων και δεξιοτήτων των Μηχανι-
κών σε συνδυασµό µε τη δυναµική
προσαρµογή τους στις απαιτήσεις
της σύγχρονης τεχνολογίας. Στα
πλαίσια αυτά, ενισχύθηκε η τεχνική
εκπαίδευση των Μηχανικών των ερ-
γοταξίων οι οποίοι συµµετέχουν
ενεργά σε τεχνικά προγράµµατα
βιωµατικής εκπαίδευσης (on-the-job
training) όπου η εκπαίδευση υλο-
ποιείται σε πραγµατικές συνθήκες
εργασίας.

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και η
PROTERGIA A.E. διαθέτουν το µε-
γαλύτερο Μ.Ο. εκπαιδευτικών
ωρών ανά έτος στις εργαζόµενες
γυναίκες, ο οποίος αγγίζει τις 17.7
ώρες ετησίως, αριθµός αρκετά µε-
γαλύτερος από τον αντίστοιχο
Μ.Ο. του Οµίλου.
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ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ΚΑΤAΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝ: 80 Εργαζό-
µενοι από το Στελεχιακό και Εργατοτεχνικό προσωπικό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ: 100 Εργαζόµενοι από το Στελεχιακό και
Εργατοτεχνικό προσωπικό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ: Σε όλο το νεοπροσλαµβανόµενο προσωπικό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 150 Εργαζόµε-
νοι όλων των κατηγοριών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 66 Εργαζόµενοι όλων των κατηγοριών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: 30 Εργαζόµενοι από το Στελεχιακό
και ∆ιοικητικό προσωπικό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ SAP:15 Εργαζόµενοι από το Στελεχιακό και ∆ιοι-
κητικό προσωπικό.

Με τη χρηµατοδότηση µέσω ΛΑΕΚ υλοποιήθηκαν σεµινάρια: OHSAS
18001:2007/ΕΛΟΤ1801:2008, ISO 9001, ISO 14001 καθώς και σε θέµατα αποτε-
λεσµατικών διαπραγµατεύσεων.

Επίσης, εκτός από το βασικό µας εκ-
παιδευτικό πλάνο, καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους, πραγµατοποιούνται εσωτε-
ρικά σεµινάρια κατάρτισης και επιµορ-
φωτικά προγράµµατα ανάπτυξης δε-
ξιοτήτων µε τη µορφή χρηµατοδότησης
(ΛΑΕΚ) στους χώρους των κτηρίων, των
εργοστασίων και εργοταξίων των εται-
ρειών µας µε ευρεία συµµετοχή των κα-
ταρτιζοµένων εργαζοµένων, ενώ πα-
ρέχονται και εκπαιδευτικές άδειες σε ερ-
γαζόµενους που παρακολουθούν µα-
κροχρόνια προγράµµατα σπουδών
(πανεπιστηµιακού ή µεταπτυχιακού
επιπέδου) για τις περιόδους των εξε-
τάσεών τους προς διευκόλυνσή τους.
Ο Όµιλος επίσης, σύµφωνα µε την πο-
λιτική του ενθαρρύνει τη συµµετοχή
των εργαζοµένων και σε εξωτερικά
σεµινάρια που συντελούν στην ανά-
πτυξη των επαγγελµατικών δεξιοτήτων
τους καλύπτοντας το 100% της σχετι-
κής εκπαιδευτικής δαπάνης.
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Αναφορικά µε τις πρακτικές που σχε-
τίζονται µε τη µετάβαση και υποστήρι-
ξη των εργαζοµένων που πρόκειται να
συνταξιοδοτηθούν, ο Όµιλος προς το
παρόν δεν παρέχει υπηρεσίες εύρεσης
εργασίας ή προγράµµατα υποστήριξης,
κατάρτισης και παροχής συµβουλών.
∆ιατηρεί όµως και εφαρµόζει συγκε-
κριµένα πλάνα συνταξιοδότησης. Με
στόχο την οµαλή διαδοχή αυτών που
συνταξιοδοτούνται, δηµιουργούνται
πλάνα διαδοχής (succession plan-
ning), έτσι ώστε να εντοπίζονται οι διά-
δοχοι των θέσεων και να προσαρµό-
ζονται οµαλά οι εργαζόµενοι στη νέα
θέση εργασίας. Επίσης, µέσω του «Ta-
lent Management System», εντοπί-
ζονται οι εργαζόµενοι που έχουν ιδι-
αίτερες ικανότητες και προορίζονται για
την κάλυψη υψηλότερων ιεραρχικών
θέσεων. Σε περιπτώσεις απολύσεων
υφίσταται καταβολή αποζηµίωσης

όπως ορίζεται από τους νόµους
ν.3863/2010 και ν.4093/2012, ενώ σε
κάποιες περιπτώσεις δίνεται ευνοϊκό-
τερη αποζηµίωση από την προβλεπό-
µενη υπέρ του εργαζοµένου.

Στον Όµιλό µας ενθαρρύνουµε την
πρωτοβουλία, επιβραβεύουµε την και-
νοτοµία, αξιολογούµε την ατοµική επί-
δοση των ανθρώπων µας. Οι εταιρεί-
ες µας διαθέτουν προηγµένα συστή-
µατα αξιολόγησης των εργαζοµένων
µας, µε βασική προτεραιότητα την
υλοποίηση εσωτερικών προαγωγών,
σε οποιαδήποτε θέση εργασίας δηµι-
ουργηθεί, εφ' όσον οι εργαζόµενοι κα-
τέχουν τα απαραίτητα προσόντα και τις
απαιτούµενες γνώσεις. Τα συστήµατα

αξιολόγησης των εταιρειών µας βασί-
ζονται σε µετρήσιµα κριτήρια και στο-
χεύουν συνολικά: α) Στην αντικειµενι-
κή αξιολόγηση του προσωπικού, β)
στη συνεχή βελτίωση της απόδοσης, γ)
στην αναθεώρηση των στόχων κάθε
εργαζόµενου και δ) στον εντοπισµό των
νέων αναγκών για εκπαίδευση και επι-
µόρφωση.

Το 2012, περισσότεροι από το 82% του
συνόλου των εργαζοµένων µας, έλα-
βαν ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των
επιδόσεων και της προοπτικής τους για
εξέλιξη, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει
σχεδόν το 90% όταν γίνεται αναφορά
στους εργαζόµενους πλήρους απα-
σχόλησης.

Ποσοστά εργαζοµένων που έλαβαν εκθέσεις αξιολόγησης ανά φύλο

� 2012
� 201182,3%
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Η εταιρεία εφαρµόζει ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Επαγγελµατικής Προόδου που
αφορά ετήσιες συναντήσεις µε στόχο την ανταλλαγή απόψεων, εκτιµήσεων,
προτάσεων και πληροφοριών, µεταξύ του εργαζόµενου και του προϊστάµενού
του, µε παρουσία του αµέσως ανώτερου προϊστάµενου εφόσον αυτό είναι ορ-
γανωτικά δυνατόν. Περιοδικά, συζητείται µεταξύ του εργαζόµενου και της ιε-
ραρχίας του η Υπηρεσιακή του Εξέλιξη και γενικότερα η σταδιοδροµία του µέσα
στην επιχείρηση. Κατά τη συζήτηση αυτή εξετάζονται τα γενικά και ειδικά κριτή-
ρια της Υπηρεσιακής Εξέλιξης και λαµβάνονται υπόψη στη διαµόρφωση των
προσωπικών στόχων και των αναγκών εκπαίδευσης. Επίσης αντλούνται στοι-
χεία για το σωστό σχεδιασµό Πλάνου ∆ιαδοχής για όσους πλησιάζουν τη σύ-
νταξη.

Επίσης η εταιρεία διαθέτει Οδηγό Αξιολόγησης Στελεχών ο οποίος καλύπτει τους
ακόλουθους κύριους στόχους:

- Την αποτίµηση της προόδου του αξιολογούµενου.

- Τον καθορισµό και την αποδοχή προτεραιοτήτων για το επόµενο έτος.

- Την επίλυση προβληµάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έτους.

- Την κινητοποίηση των στελεχών για την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

- Τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό ενεργειών και δράσεων για την επίτευξη των
εταιρικών στόχων.

- Τη συµβουλευτική στήριξη των αξιολογούµενων για την προσωπική τους
επαγγελµατική εξέλιξη.

- Την εξασφάλιση feedback προς τον αξιολογητή – προϊστάµενο σχετικά µε την
άποψη του αξιολογούµενου για τα προβλήµατα της συνεργασίας τους.

- Τη βελτίωση της απόδοσης του αξιολογούµενου και της εταιρείας στο σύνολό
της και την τροφοδότηση των διαδικασιών ανάπτυξης και εκπαίδευσης των
στελεχών µε προτεραιότητες προς βελτίωση.

Η εταιρεία εφαρµόζει ένα Σύστηµα
Aξιολόγησης της Απόδοσης µε
στόχο την αντικειµενική καταγραφή
και αποτίµηση της απόδοσης κάθε
εργαζοµένου πάνω σε συγκεκρι-
µένα κριτήρια απόδοσης το οποίο
υλοποιείται στο τέλος κάθε έτους.
Μέσω της αξιολόγησης που πραγ-
µατοποιείται από τον άµεσο κι έµ-
µεσο προϊστάµενο και της
συνέντευξης (performance apprai-
sal interview) που ακολουθεί, δίνε-
ται η ευκαιρία σε αξιολογούµενους
και αξιολογητές να ανταλλάξουν
απόψεις, να επιβραβεύσουν, να
εντοπίσουν τις περιοχές προς βελ-
τίωση του εργαζόµενου αλλά και
να θεσπίσουν εκπαιδευτικό και ανα-
πτυξιακό πλάνο για το επόµενο
έτος. Ο ρόλος του συστήµατος είναι
διττός: αφενός µεν κατευθύνει στην
αντικειµενική αξιολόγηση της από-
δοσης των εργαζοµένων βάσει της
συµβολής τους στην επίτευξη των
εταιρικών στόχων, αφετέρου στο-
χεύει στην περαιτέρω εξέλιξη και
ανάπτυξη των εργαζοµένων. Στο
πλαίσιο αυτό, το 2012 προήχθησαν
5 εργαζόµενοι.

Η «PROTERGIA Α.Ε.» ως νέα εταιρεία έχει ως στόχο όλοι οι εργαζόµενοί της να
αξιολογούνται για την απόδοσή τους στην εργασία και να λαµβάνουν τη σχετική
ενηµέρωση από τους προϊσταµένους τους για την εξέλιξη της σταδιοδροµίας
τους. To Σύστηµα Αξιολόγησης της Απόδοσης εφαρµόζεται για το προσωπικό
που απασχολείται περισσότερο από 6 µήνες στην εταιρεία. Στα πλαίσια του συ-
στήµατος αξιολόγησης οι εργαζόµενοι λαµβάνουν τακτική προφορική ενηµέ-
ρωση από τους άµεσους προϊσταµένους τους για την επίδοσή τους µέσα στο έτος
και στο τέλος κάθε έτους γραπτή αξιολόγηση επίδοσης και ενηµέρωση για την
εξέλιξη της σταδιοδροµίας τους. Σε ό,τι αφορά στους νεοπροσλαµβανόµενους
το πρώτο διάστηµα της απασχόλησής τους αποτελεί δοκιµαστικό στάδιο κατά το
οποίο αξιολογούνται ως προς την προσαρµογή στη θέση εργασίας, ως προς το
ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για το αντικείµενο της εργασίας τους, καθώς και
ως προς την τεχνογνωσία και τις ικανότητες τους να αντεπεξέλθουν στις απαιτή-
σεις της θέσης τους.
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26.3 Ασφάλεια & Υγιεινή

Οι προσπάθειές µας για την ανάπτυξη
και ενσωµάτωση µίας νοοτροπίας και
αντίληψης που αφορά στην πρόληψη
των ατυχηµάτων και των επαγγελµατι-
κών ασθενειών σε ολόκληρο τον Όµι-
λο συνεχίστηκε και το 2012. Κάθε
χρόνο επιδιώκουµε να έχουµε µηδενικό
αριθµό σοβαρών ή θανατηφόρων ατυ-

χηµάτων καθώς και µηδενικά περι-
στατικά επαγγελµατικών ασθενειών.
Μελλοντικό µας στόχο, επίσης, απο-
τελεί η ενσωµάτωση της επίτευξης των
στόχων στην υγιεινή και την ασφάλεια
της εργασίας ως ιδιαίτερο κριτήριο
αξιολόγησης των διευθυντικών στελε-
χών των θυγατρικών µας ώστε να δο-
θεί µεγαλύτερη έµφαση στην ευθύνη

συνδυασµού των επιχειρηµατικών προ-
τεραιοτήτων µε την εταιρική κοινωνική
ευθύνη σε όλα τα επίπεδα.

Η επίδοση του Οµίλου µας για το
2012 ήταν αισθητά βελτιωµένη, από
την προηγούµενη χρονιά, αφού κατε-
γράφησαν 2 τραυµατισµοί ενώ δεν
υπήρξε περιστατικό θανατηφόρου ατυ-
χήµατος ή επαγγελµατικής ασθένειας.

Προκειµένου να επιτευχθεί η συγκε-
κριµένη επίδοση µια σειρά βασικών
πρωτοβουλιών έλαβε χώρα στις θυ-
γατρικές µας εταιρείες όπως:

� Στην «PROTERGIA A.E.» που εν-
δυνάµωσε τις ενέργειές της για την
πρόληψη των τραυµατισµών και των
επαγγελµατικών ασθενειών στην ερ-
γασία υιοθετώντας την εφαρµογή
του διεθνούς προτύπου OHSAS
18001 για τη διαχείριση της Υγείας και
της Ασφάλειας στην Εργασία και πι-
στοποιήθηκε γι' αυτό στο τέλος του
2012. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα
για το 2012 περιελάµβανε την αντι-
µετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης µε προτεραιότητα στην κα-
τάσβεση πυρκαγιάς και στην εκκέ-
νωση εγκαταστάσεων.

� Στη «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», όπου πραγ-
µατοποιήθηκε εκπαίδευση αναφο-

ρικά µε θέµατα Υγιεινής & Ασφάλει-
ας του συνόλου του νεοπροσλαµ-
βανόµενου Προσωπικού, στα πλαί-
σια του επίσηµου προγράµµατος έν-
ταξης Νεοεισερχόµενων (induction
program που τηρείται στα Γραφεία /
Εργοτάξια / Εργοστάσια) πριν την
έναρξη της εργασίας. Επίσης, τακτικές
εκπαιδευτικές ενηµερώσεις πραγµα-
τοποιήθηκαν στο σύνολο του υφι-
στάµενου προσωπικού σχετικά µε θέ-
µατα υγιεινής και ασφάλειας, εστιά-
ζοντας στις ιδιαιτερότητες του κάθε ερ-
γασιακού περιβάλλοντος (π.χ. Ασκή-
σεις Εκκένωσης , Πυρασφάλεια, Υγι-
εινή και Ασφάλεια σε χώρους εργο-
ταξίων ή εργοστασίων).

� Στην «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» όπου
υλοποιήθηκαν: 60 προσωπικές ενέρ-
γειες ασφάλειας (ΠΕΑ) και 10 επι-
σκέψεις ΕΑΙ (Επισκέψεις Ασφάλειας Ιε-
ραρχίας) ανά εκπαιδευµένο άτοµο της

ιεραρχίας, 18 επισκέψεις Υγιεινής και
Ασφάλειας, 10 επιθεωρήσεις εργο-
λαβιών, 8 επιθεωρήσεις κλειστών
χώρων, 15 επιθεωρήσεις ασφάλισης
- απασφάλισης και 12 επιθεωρήσεις
κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του
έτους. Επίσης παρακολουθούνται οι
∆είκτες ασφάλειας: LTI (ατυχηµάτων
µε διακοπή), RCR (ατυχηµάτων χω-
ρίς διακοπή), FA (επισκέψεων στο ια-
τρείο), ενώ για κάθε περιστατικό
υπάρχει ο δείκτης ανάλυσης περι-
στατικών µε τη µέθοδο του δέντρου
των αιτιών και δείκτης ανάλυσης πε-
ριστατικών ασφαλείας εντός 48
ωρών. Τέλος διενεργηθήκαν 185
µετρήσεις συνθηκών εργασίας (π.χ.
θορύβου, κραδασµών, φθορίου
κλπ), καθώς και 743 περιοδικές εξε-
τάσεις προσωπικού και 302 εξετάσεις
για την ύπαρξη φθορίου στον οργα-
νισµό.
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Κατά τη διάρκεια του 2012 συνέβησαν στην εταιρεία 2
ατυχήµατα µε προσωρινή διακοπή εργασίας που αφο-
ρούσαν τραυµατισµούς στα άκρα (πόδια) των εργαζο-
µένων και έλαβαν χώρα στον τοµέα παραγωγής
Αλουµίνας. Τα δύο συµβάντα αναλύθηκαν µε βάση τη
µέθοδο της «Ανάλυσης του ∆έντρου των Αιτιών», και
κατέληξαν στις βασικές αιτίες που προκάλεσαν τα ατυ-
χήµατα ενώ ταυτόχρονα σχεδιάστηκαν σχετικές διορ-
θωτικές ενέργειες (µε υπεύθυνο, προθεσµία και
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης) για την ενηµέρωση των
εργαζοµένων και την αποτροπή συνθηκών που µπορεί
να προκαλέσουν τυχόν επανάληψή τους.

∆είκτης Ατυχηµάτων & Θανατηφόρων Ατυχηµάτων

2
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∆είκτης Τραυµατισµών (IR)

2012 IR
Άνδρες: 0.1 Γυναίκες: 0.0

2012 LDR
Άνδρες: 3.3 Γυναίκες: 0.0

2012 ΑR
Άνδρες: 289.3 Γυναίκες: 828.9

2012 ODR
Άνδρες: 0.0 Γυναίκες: 0.0

∆είκτης Επαγγελµατικών Ασθενειών (ODR)

Στη ΜΕΤΚΑ Α.Ε. οι επιτροπές Υγιεινής & Ασφάλειας λει-
τουργούν σε επίπεδο εγκατάστασης (σε κάθε εργοτάξιο ή ερ-
γοστάσιο). Πιο συγκεκριµένα, στο Εργοστάσιο του Βόλου
υφίσταται Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, η οποία απο-
τελείται από εργαζόµενους, µέλη του Σωµατείου και µέλη της
∆ιοίκησης και συγκροτείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
από την Ελληνική Νοµοθεσία. Παράλληλα, ο Τεχνικός
Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας βρίσκονται σε συνεχή συ-
νεργασία µε την Επιτροπή για θέµατα που αφορούν στην
ασφάλεια, την προστασία και στην υγιεινή των εργαζοµέ-
νων. Τα µέλη της Επιτροπής, ο Τεχνικός Ασφαλείας, ο Ιατρός
Εργασίας και οι εκπρόσωποι της Εταιρείας συµµετέχουν όλοι
σε Εκπαιδευτικά Προγράµµατα που αφορούν στην Υγιεινή
και Ασφάλεια, όπως και σε σχετικές επίσηµες ενηµερωτικές
ηµερίδες. Επίσης, σε κάθε εγκατάσταση εργοταξίου υπάρχει
συνεχής παρουσία εξειδικευµένου προσωπικού για τη δια-
χείριση των θεµάτων Υγιεινής & Ασφάλειας, υπηρεσία πα-
ροχής Α' Βοηθειών (προσωπικό & εξοπλισµός), καθώς και
παρουσία Ασθενοφόρου & Ιατρού Εργασίας για την παροχή
Α’ βοηθειών και την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

∆είκτης Απολεσθέντων Ηµερών (LDR) ∆είκτης Απουσιών (ΑR)

Στην «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» το σύνολο του προσωπικού,
αντιπροσωπεύεται από την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφά-
λειας Εργοστασίου (ΕΥΑΕ) στις συναντήσεις µε τη ∆ιεύ-
θυνση. Τα 5 µέλη της ΕΥΑΕ (σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και
την αναλογία που προκύπτει από τον αριθµό εργαζοµένων
του εργοστασίου) εκλέγονται από το προσωπικό κάθε 2
χρόνια. Οι αρµοδιότητες της ΕΥΑΕ είναι διευρυµένες και τα
µέλη της συµµετέχουν σε όλες τις βασικές διαδικασίες, τις
επιτροπές ή τις οµάδες εργασίας. Αναλυτικά συµµετέχουν:
- στις «Επιτροπές πράσινο φως» για τα νέα έργα και τις ση-

µαντικές µετατροπές των εγκαταστάσεων,
- στις αναλύσεις των ατυχηµάτων και συµβάντων που γί-

νονται µε τη µέθοδο «∆ένδρο των αιτιών»,
- στις οµάδες εργασίας για τη γραπτή εκτίµηση του επαγ-

γελµατικού κινδύνου και
- στις προγραµµατισµένες επισκέψεις ΥΑΕ µε το γιατρό ερ-

γασίας και το συντονιστή ασφάλειας.

� Στην Ιστοσελίδα µας:
- Η επίσηµη πολιτική µας για την Ασφάλεια & Υγιεινή στην εργασία - Η µέθοδος υπολογισµού των δεικτών Ασφάλειας & Υγιεινής



6.4 Παροχές
Εφαρµόζουµε προγράµµατα καθορι-
σµού και εξέλιξης των αµοιβών, µε
πλήρη αξιοπιστία και αντικειµενικότη-
τα, για όλους τους εργαζοµένους µας
µε στόχο τη διασφάλιση της αξιοκρα-
τίας στις αποδοχές, την εξασφάλιση
ανταγωνιστικών αποδοχών σε σχέση µε
την ελληνική αγορά αλλά και της µα-
κροβιότητας της συνεργασίας µας µα-
ζί τους σε όλες τις εταιρείες του Οµίλου.
Είναι αυτονόητο ότι οι αµοιβές και τα
προγράµµατα κοινωνικών παροχών
προς τους εργαζοµένους µας καθορί-
ζονται από τα κατ’ ελάχιστο προβλε-
πόµενα της κείµενης Νοµοθεσίας. Οι
πέραν των ορίων αυτών αµοιβές βα-
σίζονται στην ατοµική απόδοση και τις

δυνατότητες των εργαζοµένων, οι οποί-
ες παρακολουθούνται µέσω των ετη-
σίων αξιολογήσεων.

Οι διαφοροποιήσεις στη µισθοδοσία
προέρχονται αποκλειστικά από το µέσο
επίπεδο τεχνογνωσίας ανά φύλο και κα-
τηγορία εργαζοµένων. Οι θυγατρικές µας
εταιρείες λόγω της ιδιαιτερότητας του

αντικειµένου τους ιδιαίτερα στους τοµείς
της παραγωγής αλουµινίου και των
έργων EPC, απασχολούν κυρίως άνδρες
σε πιο εξειδικευµένες θέσεις (τεχνικές ή
διοικητικές) ενώ οι γυναίκες καλύπτουν
περισσότερο ανειδίκευτες θέσεις µε
αποτέλεσµα να επηρεάζεται αναλόγως
το επίπεδο των αµοιβών τους.

Μέριµνά µας, πέραν των χρηµατικών
παροχών, αποτελεί η δηµιουργία ενός
ελκυστικού περιβάλλοντος εργασίας µε
βασικό γνώρισµα την ισορροπία µετα-

ξύ της επαγγελµατικής και προσωπικής
ζωής γεγονός που επιτυγχάνεται σε µε-
γάλο βαθµό µε την υιοθέτηση µιας σει-
ράς οικειοθελών µακροπρόθεσµων

και βραχυπρόθεσµων παροχών, πρό-
σθετων από τις προβλεπόµενες εκ του
νόµου, προς τους εργαζοµένους µας,
για όλες τις θυγατρικές µας εταιρείες.
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Αναλογία του βασικού µισθού των γυναικών ως προς το
βασικό µισθό των ανδρών ανά κατηγορία απασχόλησης 2012

Στελεχιακό προσωπικό -16,5%

∆ιοικητικό προσωπικό -11,5%

Εργατοτεχνικό προσωπικό -17,7%

Βασικές παροχές των εταιρειών του
Οµίλου που προσφέρονται στους
εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Α.Ε.

ΜΕΤΚΑ
Α.Ε.

PROTERGIA A.E.
∆ΕΛΦΟΙ -

∆ΙΣΤΟΜΟΝ
ΑΜΕ

Ασφάλεια ζωής X x x x x

Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη X x x x x

Κάλυψη για αναπηρία / ανικανότητα X x x x x

Πρόβλεψη συνταξιοδότησης X x x x x

Άδεια µητρότητας / πατρότητας X x x x x

Οικειοθελείς παροχές των εταιρειών
του Οµίλου που προσφέρονται στους
εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Α.Ε.

ΜΕΤΚΑ
Α.Ε.

PROTERGIA
A.E.

∆ΕΛΦΟΙ -
∆ΙΣΤΟΜΟΝ

ΑΜΕ

Άδεια πολυετών x

Στέγαση µη εντοπίων εργαζοµένων x x x

Μεταφορά Προσωπικού x x x x

Ιδιοκτησία µετοχών x x

Παροχή πιστωτικής κάρτας x x x

Παροχή θεατρικών εισιτηρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων x

Παροχή εταιρικών αυτοκινήτων και θέση στάθµευσης στα
στελέχη της εταιρείας x χ χ χ

Παροχή συσκευών διέλευσης διοδίων χ χ

Εταιρική κάρτα καυσίµων χ χ

∆ιάθεση κινητού τηλεφώνου, Laptop και smartphones χ χ χ χ

Παροχή βενζίνης χ χ χ

Εργασιακός εξοπλισµός και σίτιση χ χ χ
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Η εταιρεία υποστηρίζει το προσωπικό της σε θέµατα υγείας,
παρέχοντας Πρόγραµµα Ιδιωτικής Ασφάλισης που περιέχει
Ασφάλεια Ζωής και πλήρη ιατροφαρµακευτική και νοσο-
κοµειακή περίθαλψη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το
2012 έγινε έναρξη συνεργασίας µε νέα Ιδιωτική Ασφαλι-
στική Εταιρεία και δηµιουργία νέου πακέτου καλύψεων
ενώ, παράλληλα έχουν δηµιουργηθεί και εφαρµόζονται ει-
δικές πολιτικές για την παροχή εταιρικών πιστωτικών καρ-
τών, για την παροχή οχηµάτων και ποσότητας καυσίµων
καθώς και για την παροχή κινητών τηλεφώνων και για την
παροχή συσκευών διέλευσης διοδίων στις διαδροµές από
και προς τις θερµικές µονάδες. Επιπροσθέτως, επιδει-
κνύουµε µεγάλη ευαισθησία στα θέµατα γονικών αδειών
όπου και χορηγούµε πλήρως στους δικαιούχους εργαζό-
µενους τις σχετικές άδειες, ενώ στην περίπτωση των γυναι-
κών προβλέπεται και η εποχιακή τους αντικατάσταση µέχρι
την ολοκλήρωση της άδειάς τους καθώς και η οµαλή τους
επανένταξη στα καθήκοντα τους εργασιακού τους χώρου.

Συντελεστές επιστροφής και παραµονής εργαζοµένων στην εργασία µετά τη
λήξη της γονικής άδειας ανά φύλο 2011 2012

Σύνολο εργαζοµένων µε δικαίωµα γονικής άδειας 22 310

Άνδρες 15 84

Γυναίκες 7 226

Σύνολο εργαζοµένων που έκαναν χρήση της γονικής άδειας 4 10

Άνδρες 0 1

Γυναίκες 4 9

Σύνολο εργαζοµένων που επέστρεψε στην εργασία µετά τη λήξη της γονικής άδειας 2 6

Άνδρες 0 1

Γυναίκες 2 5

% επί του συνόλου των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης

Σύνολο εργαζοµένων που επέστρεψε στην εργασία µετά τη λήξη της γονικής άδειας 0.1% 0.4%

Άνδρες 0.0% 0.1%

Γυναίκες 0.1% 0.3%

Σύνολο εργαζοµένων που επέστρεψε στην εργασία µετά τη λήξη της γονικής άδειας και συνεχίζει
να απασχολείται 12 µήνες µετά την επιστροφή του στην εργασία 2 6

Άνδρες 0 1

Γυναίκες 2 5

% επί του συνόλου των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης

Σύνολο εργαζοµένων που επέστρεψε στην εργασία µετά τη λήξη της γονικής άδειας και συνεχίζει
να απασχολείται 12 µήνες µετά την επιστροφή του στην εργασία 0.1% 0.4%

Άνδρες 0.0% 0.1%

Γυναίκες 0.1% 0.3%

Η εταιρεία, παρά τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία, δια-
τηρεί τις υφιστάµενες παροχές προς τους εργαζόµενους,
µε στόχο την ανάπτυξη της ευηµερίας τους. Ενδεικτικά
αναφέρουµε τη χορήγηση προγράµµατος ιατροφαρµα-
κευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, παροχή ευ-
νοϊκότερων αποζηµιώσεων λόγω συνταξιοδότησης ή
καταγγελίας συµβάσεως ηµεροµισθίων, άτοκα δάνεια –
χρηµατικές διευκολύνσεις στους εργαζόµενους, επετει-
ακές οικονοµικές απολαβές για τη συµπλήρωση 10ετίας,
20ετίας, 30ετίας και 35ετίας, κάλυψη σχολικών δαπανών
κλπ. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο προσωπικό που απα-
σχολείται σε χώρες του εξωτερικού, µε ένα σύνολο πα-
ροχών που διασφαλίζουν ένα πλαίσιο ασφαλείας και
προστασίας του προσωπικού της εταιρείας. Ενδεικτικά
αναφέρουµε: 1. Ταξιδιωτική ασφάλιση για όσους ταξι-
δεύουν συχνά στο εξωτερικό για επαγγελµατικούς λό-
γους, 2. Ειδικό πακέτο ασφάλισης ιατροφαρµακευτικής
και νοσοκοµειακής κάλυψης προσαρµοσµένο στις συν-
θήκες κάθε χώρας.
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7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο
σεβασµός των θεµελιωδών δι-
καιωµάτων των εργαζοµένων
όπως αναφέρονται στη σχετική

διακήρυξη για την προστασία των Ερ-
γασιακών ∆ικαιωµάτων του ∆ιεθνούς
Οργανισµού Εργασίας αποτελούν βα-
σικό στόχο του Οµίλου µας όπως δια-
τυπώνεται και στον Κώδικα της Επαγ-
γελµατικής µας ∆εοντολογίας:

«Η ∆ιοίκηση του Οµίλου επιλέγει,
αναθέτει καθήκοντα, ανταµείβει, και
αποζηµιώνει τους εργαζοµένους της,
βάσει των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων τους για τις ανάγκες της ερ-
γασίας τους, χωρίς να κάνει διακρίσεις
λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικής κα-
ταγωγής, εθνικότητας, χρώµατος, φύ-
λου, ταυτότητας, ηλικίας, υπηκοότητας,
σεξουαλικών προτιµήσεων, οικογενει-
ακής κατάστασης, ανικανότητας, ή
οποιωνδήποτε άλλων χαρακτηριστικών
που προστατεύονται από το νόµο. Πα-
ροτρύνει και συνιστά σε όλους τους ερ-
γαζόµενους της να σέβονται τη διαφο-
ρετικότητα κάθε εργαζόµενου ή προ-
µηθευτή ή πελάτη του Οµίλου και να
µην αποδέχονται οποιαδήποτε συ-
µπεριφορά προσβάλλει την αξιοπρέ-

πεια του ατόµου, δηµιουργεί διακρίσεις
οποιασδήποτε µορφής ή καταλήγει
σε αναγκαστική εργασία. ∆εσµεύεται για
την προστασία των παιδιών και ανηλί-
κων από την εργασία, καθώς και για την
παράνοµη εργασία και απαγορεύει τη
σεξουαλική ή άλλου τύπου παρενό-
χληση ή εκµετάλλευση των εργαζο-
µένων του Οµίλου στο χώρο εργασίας
και εν γένει στο χώρο της δραστηριό-
τητάς του.» (Απόσπασµα από τον Κώ-
δικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας
του «Οµίλου ΜΥΤΙΛHΝΑΙΟΣ»).

Στην κατεύθυνση αυτή:

� Από το τέλος του 2010, έχουµε ξε-
κινήσει την προσπάθειά µας ώστε να
εφαρµόζουµε την ενσωµάτωση των
κριτηρίων προστασίας των Εργασια-
κών ∆ικαιωµάτων στις βασικές επι-
χειρηµατικές µας συµφωνίες που εί-
ναι σηµαντικές όσον αφορά στο οι-
κονοµικό τους µέγεθος, τη στρατηγική
τους σηµασία αλλά και στις συµβά-
σεις που έχουν συναφθεί µε σηµαν-
τικούς προµηθευτές, εργολάβους
και άλλους επιχειρηµατικούς µας
εταίρους.

Το στελεχιακό µας δυναµικό διαθέτει

30 γυναίκες
σε θέσεις διευρυµένης ευθύνης
επίδοση, που αποτελεί την
καλύτερη του Οµίλου από την
ηµέρα της ίδρυσής του.

Το90% των
εργαζοµένων µας, συµµετείχαν
στις επίσηµες διαδικασίες
αξιολόγησης των θυγατρικών µας
εταιρειών, σχετικά µε τις προοπτικές
και τις δυνατότητες εξέλιξής τους.

Κατά τη διάρκεια του 2012

δεν αναφέρθηκαν
περιστατικά καταναγκαστικής
εργασίας στους χώρους εργασίας
των θυγατρικών µας εταιρειών.

Κατά τη διάρκεια του 2012

δεν αναφέρθηκαν
περιστατικά παιδικής εργασίας
στα εργοστάσια ή τα εργοτάξια των
θυγατρικών µας εταιρειών.

7.1 Βασικά εργασιακά δικαιώµατα

Το ποσοστό ενσωµάτωσης των κρι-
τηρίων προστασίας των Ανθρωπί-
νων ∆ικαιωµάτων σε συµβάσεις µε
σηµαντικούς προµηθευτές, εργολά-
βους της εταιρείας το 2012, ανήλθε
στο 12%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
που αφορά στις σηµαντικές επιχει-
ρηµατικές συµφωνίες της εταιρείας
ανήλθε στο 7,7%.

Το ποσοστό ενσωµάτωσης των κρι-
τηρίων προστασίας των Ανθρωπί-
νων ∆ικαιωµάτων σε συµβάσεις µε
σηµαντικούς προµηθευτές, εργολά-
βους της εταιρείας το 2012, ανήλθε
στο 10%.



� Από το τέλος του 2012, βρίσκεται
υπό ανάπτυξη ένα συγκεκριµένο σύ-
στηµα επιθεώρησης, των βασικών
προµηθευτών και των υπεργολά-
βων µας, που περιλαµβάνει διαδι-
κασίες αυτοαξιολόγησης, και επιθε-
ωρήσεων από επίσηµους ∆ιεθνείς
οργανισµούς και Μ.Κ.Ο. για την
προστασία των Εργασιακών ∆ικαιω-
µάτων στους χώρους εργασίας τους.

� Το 2012, ανακοινώσαµε σαφείς οδη-
γίες προς τις θυγατρικές µας εταιρεί-
ες για την ένταξη της ενότητας της
προστασίας των Ανθρωπίνων ∆ι-
καιωµάτων στα εκπαιδευτικά πλάνα
του προσωπικού τους, ενώ παράλ-
ληλα γίνεται προσπάθεια για την

υλοποίηση µιας ενδοοµιλικής εκ-
παίδευσης που το συντονισµό της θα
έχει η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», ως
Εταιρικό Κέντρο του Οµίλου.

� Επίσης, το 2013 θα ξεκινήσει η δια-
µόρφωση µιας επίσηµης οµιλικής
διαδικασίας, ειδικά για το χειρισµό
των καταγγελιών στις περιπτώσεις πα-
ραβίασης των ανθρωπίνων δικαιω-
µάτων. Βάσει των υφιστάµενων δια-
δικασιών, σε κάθε επιχειρησιακή
µονάδα έχει οριστεί υπεύθυνος ή επι-
βλέπων (π.χ. ο Εργοταξιάρχης, ο
Γενικός ∆ιευθυντής, οι ∆ιευθυντές
των ∆ιευθύνσεων Έδρας, των Ενερ-
γειακών Κέντρων καθώς και τα Τµή-
µατα Ανθρώπινου ∆υναµικού) για την

αποδοχή των καταγγελιών σχετικά µε
θέµατα παραβίασης των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Η θέση αυτή είναι επι-
φορτισµένη καταρχήν τόσο µε την
υλοποίηση ενεργειών για την απο-
φυγή τέτοιων πρακτικών, όσο και µε
την άµεση αντιµετώπιση αυτών, µε
απόλυτη εναρµόνιση στους εθνι-
κούς νόµους και τις αρχές του Οµί-
λου, σε περιπτώσεις σχετικών ανα-
φορών.

50

�
Στην Ιστοσελίδα µας:
Τη διοικητική πρακτική για την προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
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Η ιδιοσυστασία και οι ανάγκες των το-
µέων της επιχειρηµατικής δραστηριό-
τητας του «Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»,
και ειδικότερα στους τοµείς της παρα-
γωγικής διαδικασίας, είναι αυτές που
καθορίζουν τους δείκτες διαφοροποί-
ησης που χρησιµοποιούµε για την
προώθηση των ίσων ευκαιριών και του
σεβασµού της διαφορετικότητας του κά-
θε εργαζόµενου. Με ιδιαίτερο σεβασµό
στην ανθρώπινη προσωπικότητα, πα-
ρακολουθούµε και συλλέγουµε δε-

δοµένα σχετικά µε το φύλο, την ηλικία,
την εθνική προέλευση και τις περι-
πτώσεις αναπηρίας του ανθρώπινου
δυναµικού µας προς όφελος µιας σω-
στής διαχείρισης και στήριξης όσων
έχουν ανάγκη. Σε κάθε περίπτωση, ακο-
λουθούµε κοινωνικές πρακτικές µε σε-
βασµό στη διαφορετικότητα των ερ-
γαζοµένων, σε όλες τις περιοχές και τις
χώρες που δραστηριοποιούµαστε,
προσφέροντας ίσες ευκαιρίες τόσο σε
επίπεδο κάλυψης κενών θέσεων ερ-

γασίας και αµοιβών όσο και σε επίπε-
δο εκπαίδευσης και επαγγελµατικής
εξέλιξης. Το 2012, όπως παρουσιάζε-
ται στους πίνακες που ακολουθούν, αυ-
ξήσαµε τα ποσοστά της συµµετοχής γυ-
ναικών και των εργαζοµένων ηλικίας
30-50 ετών, σε όλες τις κατηγορίες απα-
σχόλησης του προσωπικού µας, ενώ
δεν αναφέρθηκαν περιστατικά διακρί-
σεων στους εργοστασιακούς ή τους δι-
οικητικούς χώρους εργασίας των εται-
ρειών µας.

7.2 Ίσες ευκαιρίες & ∆ιαφορετικότητα

Ποσοστά κατηγοριών διαφοροποίησης
επί του συνόλου των εργαζοµένων 2011 2012

Άνδρες 87.3% 86.0%

Γυναίκες 12.7% 14.0%

Εργαζόµενοι <30 ετών 16.7% 16.0%

Εργαζόµενοι 30 -50 ετών 61.1% 67.4%

Εργαζόµενοι >50 ετών 22.2% 16.6%

Εργαζόµενοι από εθνικές µειονότητες 1.3% 0.4%

Εργαζόµενοι ΑµΕΑ 0.2% 0.2%

Στελεχιακό προσωπικό: Ποσοστά
κατηγοριών διαφοροποίησης 2011 2012

Άνδρες 85.7% 85.6%

Γυναίκες 14.3% 14.4%

Εργαζόµενοι <30 ετών 6.9% 8.6%

Εργαζόµενοι 30 -50 ετών 61.1% 64.6%

Εργαζόµενοι >50 ετών 32.0% 26.8%

Εργαζόµενοι από εθνικές µειονότητες 0.0% 0.0%

Ποσοστά κατηγοριών διαφοροποίησης
ανά φύλο επί του συνόλου των εργαζοµένων 2012

Εργαζόµενοι ΑµΕΑ 0.1%
Άνδρες 0.1%
Γυναίκες 0.0%
Εργαζόµενοι <30 ετών 16.1%
Άνδρες 12.7%
Γυναίκες 3.4%
Εργαζόµενοι 30 -50 ετών 67.4%
Άνδρες 58.8%
Γυναίκες 8.6%
Εργαζόµενοι >50 ετών 16.6%
Άνδρες 15.1%
Γυναίκες 1.5%
Εργαζόµενοι από εθνικές µειονότητες 0.4%
Άνδρες 0.3%
Γυναίκες 0.1%

∆ιοικητικό προσωπικό: Ποσοστά
κατηγοριών διαφοροποίησης 2011 2012

Άνδρες 85.7% 70.1%

Γυναίκες 14.3% 29.9%

Εργαζόµενοι <30 ετών 12.6% 8.3%

Εργαζόµενοι 30 - 50 ετών 60.5% 67.3%

Εργαζόµενοι >50 ετών 27.3% 24.4%

Εργαζόµενοι από εθνικές µειονότητες 2.0% 0.6%

Εργαζόµενοι ΑµΕΑ 0.5% 0.8%

Εργατοτεχνικό προσωπικό: Ποσοστά
κατηγοριών διαφοροποίησης 2011 2012

Άνδρες 98.2% 98.0%

Γυναίκες 1.8% 2.0%

Εργαζόµενοι <30 ετών 21.5% 19.2%

Εργαζόµενοι 30 - 50 ετών 61.6% 68.2%

Εργαζόµενοι >50 ετών 16.9% 12.6%

Εργαζόµενοι από εθνικές µειονότητες 1.0% 0.1%

Εργαζόµενοι ΑµΕΑ 0.0% 0.2%

Ποσοστά κατηγοριών διαφοροποίησης
ανά φύλο επί του συνόλου των
ατόµων που µετέχουν στα ∆.Σ. των
εταιρειών του Οµίλου

2011 2012

Άνδρες 97.1% 95.0%

Γυναίκες 2.9% 5.0%

Εργαζόµενοι <30 ετών 0.0% 0.0%

Εργαζόµενοι 30 - 50 ετών 2.9% 12.5%

Εργαζόµενοι >50 ετών 97.1% 87.5%

Εργαζόµενοι από εθνικές µειονότητες 0.0% 0.0%

Εργαζόµενοι ΑµΕΑ 0.0% 0.0%



Στον Όµιλό µας εγγυόµαστε σε όλους
τους εργαζόµενους, χωρίς εξαίρεση, το
δικαίωµα του συνέρχεσθαι, συνεταιρί-
ζεσθαι, καθώς και της συλλογικής δια-
πραγµάτευσης. Στο πλαίσιο αυτό, σε
όλες τις θυγατρικές µας, αναγνωρίζεται
το δικαίωµα του συνδικαλισµού των
εργαζοµένων, να ιδρύουν δηλαδή
σωµατεία, να συµµετέχουν σε αυτά, και
να προβαίνουν σε συλλογικές δια-
πραγµατεύσεις. Τα σωµατεία εργαζο-
µένων στις εταιρείες του Οµίλου λει-
τουργούν µε σκοπό τη διαφύλαξη και
την προώθηση των συµφερόντων τους

(οικονοµικών, εργασιακών και ασφα-
λιστικών), καθώς και τη διατήρηση
των κεκτηµένων δικαιωµάτων τους,
τόσο για την ποσοτική, όσο και για την
ποιοτική τους βελτίωση. Κατά το έτος
2012, δεν υπήρξαν αναφορές περι-
στατικών για καταπάτηση του δικαιώ-
µατος «της ελευθερίας του συνδικαλι-
σµού» από τις ∆ιευθύνσεις Ανθρώπι-
νου ∆υναµικού των εταιρειών µας οι
οποίες ελέγχουν τέτοια περιστατικά
και δρουν αναλόγως σε συνεργασία µε
τα σωµατεία των εργαζοµένων όπου
αυτά υφίστανται.

52

Η εταιρεία σέβεται απολύτως το δι-
καίωµα των εργαζοµένων της να
συµµετέχουν σε συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις ή άλλους φορείς εκπρο-
σώπησης. Στην εταιρεία υπάρχει ένα
επίσηµο σωµατείο εργαζοµένων κα-
θώς κι ενεργή επιχειρησιακή σύµ-
βαση σε ισχύ, η οποία είναι αποτέλε-
σµα συλλογικής διαπραγµάτευσης
µεταξύ του Σωµατείου και της εται-
ρείας, µε ευνοϊκότερους όρους για
τους εργαζόµενους από ό,τι η
ισχύουσα εργατική νοµοθεσία ορίζει.

7.3 Ελευθερία Συνδικαλισµού
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27.4 Παιδική Εργασία

Οι κύριες δραστηριότητες του Οµίλου
µας λαµβάνουν χώρα στην ελληνική
επικράτεια. Η ισχύουσα ελληνική νο-
µοθεσία περιλαµβάνει µια σειρά νο-
µοθετικών πρωτοβουλιών για την προ-
στασία της εργασίας των ανηλίκων
όπως: η επικύρωση της ∆ιεθνούς Συµ-
βάσεως για τα ∆ικαιώµατα του Παιδι-
ού (ν. 2101/1992) για τον ορισµό της
παιδικής εργασίας, η επικύρωση της
∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας 182 της
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις
χειρότερες µορφές παιδικής εργασίας (ν.
2918/2001), η ψήφιση του νόµου
1837/1989 για την προστασία των
ανηλίκων από την απασχόληση, που
περιλαµβάνει άρθρο για την προστασία
των εργαζοµένων ανηλίκων στον ν.
3144/2003 περί κοινωνικού διαλό-
γου για την προώθηση της απασχό-
λησης και την κοινωνική προστασία κα-
θώς και αναφορά για τα ανήλικα θύ-
µατα της εµπορίας ανθρώπων (traffic-
king) στον σχετικό ν. 3064/2002.

Όµως, παρά την αυστηρότητα των
προαναφερόµενων νόµων η εφαρµο-

γή τους στην πράξη παρουσιάζει αρ-
κετές δυσκολίες. Βασική τροχοπέδη
στην αποτελεσµατικότητα της εφαρ-
µογής αυτής είναι η µεγάλη καθυστέ-
ρηση που µπορεί να έχει η εκδίκαση
µίας σχετικής υπόθεσης – ένα µε δύο
χρόνια το νωρίτερο – µε αποτέλεσµα να
αφήνει τους εργαζόµενους ανήλικους
της χώρας µας αθωράκιστους σε κάθε
είδους εκµετάλλευση και πιέσεις.
Ολοένα και περισσότερα στοιχεία από
Μη κυβερνητικές και ∆ιεθνείς Οργα-
νώσεις φέρνουν στη δηµοσιότητα µη
ενθαρρυντικά στοιχεία για την παιδική
εργασία στη χώρα µας.

Στο πλαίσιο αυτό, ως υπεύθυνος επι-
χειρηµατικός Όµιλος, αναγνωρίζουµε το
ρόλο που µας αναλογεί στον περιορι-
σµό του φαινοµένου και δεσµευόµα-
στε στις Αρχές του Οικουµενικού Συµ-
φώνου των Ηνωµένων Εθνών, Global
Compact, που αφορούν στην εξάλει-
ψη κάθε παράγοντα που ενθαρρύνει
την παιδική εργασία. Επίσης, δηλώ-
νουµε αντίθετοι στην παράνοµη χρήση
της παιδικής εργασίας και την εκµε-
τάλλευση παιδιών, ενώ αποτελεί πάγια
πολιτική µας ο έλεγχος και η απόρρι-

ψη της συνεργασίας µε οποιονδήποτε
προµηθευτή ή εργολάβο που λει-
τουργεί σύµφωνα µε παράνοµες πρα-
κτικές που ενθαρρύνουν ή υποθάλπουν
ή συγκαλύπτουν περιστατικά παιδικής
εργασίας.

Επιπροσθέτως, οι κίνδυνοι εµφάνισης πε-
ριπτώσεων παιδικής εργασίας αντιµε-
τωπίζονται περαιτέρω από την ενδελε-
χή διαδικασία επιλογής προσωπικού των
εταιρειών του Οµίλου µας. Οι ∆ιευθύν-
σεις Ανθρώπινου ∆υναµικού όλων των
εταιρειών µας παρακολουθούν τέτοια
φαινόµενα και δρουν αναλόγως σε συ-
νεργασία µε την εκάστοτε ηγεσία και ιε-
ραρχία, καθώς και µε εκπροσώπους των
σωµατείων όπου αυτά υφίστανται.

Επίσης, µέσω της θυγατρικής µας εται-
ρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», που δραστηριο-
ποιείται στον τοµέα Κατασκευών και έρ-
γων EPC, διατηρούµε επιχειρηµατικές
µονάδες σε γεωγραφικές περιοχές, στις
οποίες θεωρείται ότι υπάρχει µεγαλύ-
τερος κίνδυνος εµφάνισης περιστατι-
κών παιδικής εργασίας. Στις συγκεκρι-
µένες περιοχές, η «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» λαµ-
βάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
τήρηση της νοµιµότητας έναντι της παι-
δικής εργασίας, µέσω των εσωτερικών
κανονισµών της και του Κώδικα Επαγ-
γελµατικής ∆εοντολογίας, τα οποία
αντικατοπτρίζουν την επιχειρηµατική
ηθική και τις αξίες οι οποίες διέπουν
όλους τους εργαζόµενους. Παράλληλα,
η εταιρεία δεσµεύει τους ∆ιευθυντές και
τα Ανώτερα Στελέχη στην πλήρη υιο-
θέτηση και προάσπιση των αρχών αυ-
τών αλλά και τήρησης του νοµοθετικού
πλαισίου, ενώ όλες οι συµβάσεις και οι
συµφωνίες που συνάπτει µε τα συνερ-
γαζόµενα µέρη της, περιέχουν όρους
υποχρεωτικής τήρησης των ισχυόντων
εθνικών νόµων, διατάξεων και κανονι-
σµών, µε στόχο τον αποκλεισµό περι-
στατικών παιδικής εργασίας ή απασχό-
λησης νεαρών εργοδοτούµενων σε επι-
κίνδυνη εργασία. Τέλος, κατά τη διάρ-
κεια του 2012, δεν αναφέρθηκαν περι-
στατικά παιδικής εργασίας, τόσο στις εται-
ρείες του Οµίλου, όσο και στους βασι-
κούς τους συνεργάτες.



7.5 Καταναγκαστική Εργασία

Το Ελληνικό Σύνταγµα (Συντ. άρθρο 22
παρ. 4) καθιερώνει καταρχήν την ελευ-
θερία της εργασίας, µε την έννοια της
απαγόρευσης της αναγκαστικής ή υπο-
χρεωτικής εργασίας. Κανείς δεν µπορεί
να εξαναγκαστεί σε εργασία γενικά ή
συγκεκριµένα. Οποιαδήποτε µορφή
αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται.

Στον «Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» είµαστε
αντίθετοι σε κάθε µορφή καταναγκα-
στικής ή υποχρεωτικής εργασίας γιατί
πρωτίστως θεωρούµε ότι ο εξαναγκα-
σµός σε βάρος οποιουδήποτε εργάζε-
ται, παρά τη θέλησή του, αποτελεί υπο-
βιβασµό του ανθρώπου σε µέσο για
την επίτευξη προσπορισµού οικονοµι-
κού κέρδους και συνιστά προσβολή της
αξιοπρέπειάς του .

Η δραστηριότητα του Οµίλου µας,
που εκφράζεται µέσω της θυγατρικής
«ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» και αφορά στην κατα-
σκευή µονάδων παραγωγής ενέργειας,
θεωρείται ότι ενέχει κάποιο κίνδυνο εµ-
φάνισης καταναγκαστικής εργασίας σε
ορισµένες γεωγραφικές περιοχές. Στις

περιοχές αυτές, η «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» λαµ-
βάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
τήρηση της νοµιµότητας έναντι της κα-
ταναγκαστικής εργασίας µέσω των
εσωτερικών της κανονισµών και του
Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολο-
γίας, τα οποία αντικατοπτρίζουν το σε-
βασµό της στην προστασία των Αν-
θρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Επίσης, δε-
σµεύει τα Ανώτερα Στελέχη της στον
έλεγχο και την άµεση αντιµετώπιση πι-
θανών συνθηκών που µπορεί να εν-
θαρρύνουν το φαινόµενο της κατα-
ναγκαστικής εργασίας, ενώ όλες οι
συµβάσεις και οι συµφωνίες που συ-
νάπτει µε τα συνεργαζόµενα µέρη της
(Προµηθευτές - Υπεργολάβους), πε-
ριέχουν όρους υποχρεωτικής τήρη-
σης των ισχυόντων εθνικών νόµων, δια-
τάξεων, καταστατικών και κανονισµών
µε στόχο τον αποκλεισµό περιστατικών
κάθε µορφής καταναγκαστικής εργα-
σίας. Στις συµβάσεις που περιλαµβά-
νουν Code of Conduct γίνεται συγκε-
κριµένη αναφορά στο σεβασµό των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων, στην απαγό-
ρευση της καταναγκαστικής εργασίας

και στο δικαίωµα που διατηρεί η
«ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» να ζητήσει τον έλεγχο
των Προµηθευτών ή Υπεργολάβων
από επίσηµους ∆ιεθνείς οργανισµούς
για τη διασφάλιση της προστασίας
των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.

Επίσης, η εταιρεία, διαθέτει επιβλέπον
προσωπικό στους χώρους εργασίας
(εργοτάξια ή εργοστάσια) ελέγχοντας
διαρκώς τους υπεργολάβους για την τή-
ρηση της νοµιµότητας και τη συµµόρ-
φωση µε τους όρους των συµβάσεων,
µε στόχο την εξάλειψη κάθε περιστα-
τικού καταναγκαστικής εργασίας, ενώ
για το σύνολο των έργων που ανα-
λαµβάνει, επιβλέπεται από τακτικά
Audits που πραγµατοποιούνται από
ανεξάρτητους φορείς διασφάλισης της
Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας αλ-
λά και της πιστής εφαρµογής των
όρων των συµβάσεων.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2012, δεν
αναφέρθηκαν περιστατικά καταναγκα-
στικής εργασίας, τόσο στις εταιρείες του
Οµίλου, όσο και στους βασικούς τους
συνεργάτες.
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8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο σεβασµός για το περιβάλλον αποτε-
λεί βασική αρχή του «Οµίλου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» από την ηµέρα της
ίδρυσής του. Ο Όµιλός µας προσπαθεί
να περιορίσει τις επιπτώσεις των δρα-
στηριοτήτων του στο περιβάλλον ακο-
λουθώντας συστηµατικά τις εξελίξεις στις
περιβαλλοντικές τεχνολογίες και πρα-
κτικές, εφαρµόζοντας βέλτιστες διαθέ-
σιµες τεχνικές. Εφαρµόζουµε πολιτικές
περιβαλλοντικής προστασίας και ελέγ-
χου βιοµηχανικών κινδύνων, οι οποίες
αποτελούν τη βάση για ένα ολοκλη-
ρωµένο και αποτελεσµατικό σύστηµα
κανόνων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρι-
σης, το οποίο έχει στόχο να ενταχθεί
σταδιακά στην επιχειρηµατική δραστη-
ριότητα, αλλά και στις διαδικασίες που
ορίζουν την καθηµερινή λειτουργία
όλων των εταιρειών του Οµίλου.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2012 µε την
ολοκλήρωση και πιστοποίηση της
εφαρµογής του προτύπου ISO – 14001
στη θυγατρική µας εταιρεία
«PROTERGIA A.E.» πετύχαµε το στόχο
µας, που αφορούσε στην κάλυψη
όλων των επιχειρηµατικών µας µονά-
δων µε το συγκεκριµένο σύστηµα πε-
ριβαλλοντικής διαχείρισης. Επίσης, για
την περαιτέρω βελτίωση της περιβαλ-
λοντικής µας απόδοσης, εστιάζουµε
στην απόκτηση γνώσης, στη δικτύωση
και τη συνεργασία µε περιβαλλοντικούς
φορείς για την ανάπτυξη νέων πολιτι-
κών και την προσαρµογή συστηµάτων,
όπως π.χ. η ανάπτυξη ενός συστήµα-
τος για τη µέτρηση των εκποµπών αε-
ρίων θερµοκηπίου σε επίπεδο Οµίλου,
καθώς επίσης και για την καλλιέργεια
µιας ενιαίας περιβαλλοντικής συνείδη-

σης, µέσω της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας, στο σύνολο των θυγατρικών µας
εταιρειών.

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, το
2012, θεσπίσαµε και υλοποιήσαµε
µια συγκεκριµένη διαδικασία προσ-
διορισµού των ουσιωδών περιβαλ-
λοντικών θεµάτων που µας αφορούν,
στην οποία συµµετείχαν όλες οι οµά-
δες Ε.Κ.Ε. των θυγατρικών µας εται-
ρειών. Τα αποτελέσµατα της προσπά-
θειας αυτής, τα οποία παρουσιάζονται
στον ακόλουθο πίνακα µε τις επεξη-
γήσεις των επιπτώσεων, αλλά και τα
σχετικά µέτρα αντιµετώπισής τους,
αποτελούν το Περιβαλλοντικό Αποτύ-
πωµα του Οµίλου µας, το οποίο δη-
µοσιεύεται για πρώτη φορά. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι η διαδικασία αυτή θα
υλοποιείται σε ετήσια βάση, ενώ τα
αποτελέσµατά της θα αποτελέσουν
πάγια ενότητα του Κοινωνικού µας
Απολογισµού ώστε να γίνονται αντι-
ληπτές, από τα Ενδιαφερόµενα Μέρη
µας, οι όποιες αποκλίσεις, θετικές ή αρ-
νητικές, της περιβαλλοντικής µας επί-
δοσης.

Επενδύουµε περισσότερα από

€10 εκ.
σε ετήσια βάση στην πρόληψη και
την περιβαλλοντική διαχείριση.

Το100% των
επιχειρηµατικών µας µονάδων,
διαθέτει Σύστηµα Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης κατά το πρότυπο
ISO 14001.

Καταφέραµε, στον τοµέα παραγωγής
αλουµινίου, η ειδική κατανάλωση
ενέργειας να φτάσει τις

13.255kwh/t
παραγωγής, που αποτελεί µία από
τις καλύτερες επιδόσεις στο χώρο
των εργοστασίων αλουµινίου.

Έχουµε αποκαταστήσει το

85% των περιοχών
που έχουν θιχτεί από την εξορυκτική
µας δραστηριότητα.

8.1 Περιβαλλοντικό Αποτύπωµα Οµίλου
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ΤΟΜΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ

∆εν
υφίσταται
επίπτωση

(0)

Ασήµαντη
επίπτωση

(1)

Μικρή
επίπτωση

(2)

Μέτρια
επίπτωση

(3)

Σηµαντική
επίπτωση

(4)

Πολύ
Σηµαντική
επίπτωση

(5)

1. Περιβαλλοντική νοµοθετική
και κανονιστική Συµµόρφωση.

2. Κατανάλωση πρώτων υλών

3. Έλεγχος εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου: (CO2), (CH4), (N2O),
(HFCs), (PFCs), (SF6)

4. Εκποµπές άλλων βασικών αερίων:
(Νοx), (SΟx), (VOC), (HAP)
Εκποµπές καµινάδας και Σωµατίδια

5. Κατανάλωση ενέργειας

6. ∆ιαχείριση αποβλήτων

7. Κατανάλωση νερού στην
παραγωγική δραστηριότητα
της εταιρείας

8. Κατανάλωση νερού στις κτηριακές
εγκαταστάσεις της εταιρείας

9. ∆ιαρροές επικίνδυνων ουσιών
(πετρελαίου, καυσίµων, αποβλήτων
ή χηµικών) στο έδαφος και το νερό

10. Επίδραση στη Βιοποικιλότητα

11. Αποκατάσταση του φυσικού τοπίου

Πλήρης συµµόρφωση όλων των εταιρειών του
Οµίλου µε τους κανονισµούς και την περιβαλλο-

ντική νοµοθεσία.

Το ποσοστό χρήσης ανακυκλωµένων ή ανανεώσι-
µων υλικών των παραγωγικών διαδικασιών του Οµί-

λου που συµβάλλουν στη µείωση της ζήτησης πρώτων
υλών και στη διατήρηση της ισορροπίας τους ανέρχεται
µεταξύ του 11% και 30%. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επίδοση αφο-
ρά στις θυγατρικές του Οµίλου εκτός της «PROTERGIA
A.E.» όπου χρησιµοποιεί ως πρώτη ύλη στις µονάδες
ηλεκτροπαραγωγής της το φυσικό αέριο, το οποίο δεν
ανακυκλώνεται ούτε αποτελεί ανανεώσιµη πηγή.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Υλοποίηση µελέτης για τη χρησιµοποίηση ανακυκλω-
µένων ή ανανεώσιµων υλικών στην παραγωγική δια-
δικασία των εταιρειών µας που συµβάλλουν στη µεί-
ωση της ζήτησης πρώτων υλών και στη διατήρηση της
ισορροπίας τους σε ποσοστό 31-50%.

1. 2.

«ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 2012
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Ο Όµιλος έχει προσδιορίσει εν µέρει τις πηγές εκ-
ποµπών των αερίων θερµοκηπίου από τη δρα-

στηριότητά του και έχει προχωρήσει στον υπολογισµό
τους τον οποίο και δηµοσιοποιεί στον Κοινωνικό του
Απολογισµό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ (α): Η εταιρεία «PROTERGIA
A.E.» λειτουργεί µονάδες φυσικού αερίου τελευταίας τε-
χνολογίας, υψηλής αποδοτικότητας και φιλικές προς το
περιβάλλον σε σχέση µε άλλες συµβατικές µονάδες ηλε-
κτροπαραγωγής. Λαµβάνοντας υπόψη τον κυρίαρχο στό-
χο που είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς
και το γεγονός ότι οι µονάδες διέπονται και λειτουργούν
µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές (ΒΑΤ), δεν είναι εφι-
κτή η µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.
Επιπρόσθετα, η εταιρεία από το 2013 και εφεξής καλείται
να καταβάλει σηµαντικές δαπάνες για την αγορά δι-
καιωµάτων εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου που
αφορούν στο σύνολο των εκποµπών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ (β):
Για τις εταιρείες «ΜΕΤΚΑ A.E.» και «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»
τα αποτελέσµατα της εταιρικής δραστηριότητας σχετι-
κά µε τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου δεν έχουν απο-
τελέσει ακόµα αντικείµενο έρευνας.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Σχεδιάζουµε το σταδιακό προσδιορισµό σε επίπεδο Οµί-
λου όλων των πηγών εκποµπών των αερίων θερµο-
κηπίου και το σχετικό υπολογισµό τους. Καθορισµός
στόχων µείωσης των εκποµπών των αερίων θερµοκη-
πίου, άµεσων και έµµεσων, σε επίπεδο Οµίλου και κα-
θορισµός αντίστοιχων ενεργειών επίτευξής τους.

Ο Όµιλος έχει θέσει στόχους µείωσης των εκ-
ποµπών σηµαντικών αερίων και σκόνης από τη δρα-

στηριότητά του, οι οποίοι συµπεριλαµβάνουν και τις αντί-
στοιχες ενέργειες επίτευξής τους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ (α): Οι µο-
νάδες ηλεκτροπαραγωγής της «PROTERGIA A.E.» πα-
ράγουν µόνο NΟx (ως NO2) και όχι SO2 και σωµατίδια.
Σε πλήρη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες περιβαλ-
λοντικούς όρους, οι εκποµπές ΝΟ2 των µονάδων της
εταιρείας είναι πολύ χαµηλότερες από τα επιτρεπόµε-
να κατά τη νοµοθεσία όρια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ (β): Για τις εται-
ρείες «ΜΕΤΚΑ A.E.» και «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» τα απο-
τελέσµατα της εταιρικής δραστηριότητας σχετικά µε τις
εκποµπές άλλων σηµαντικών αερίων και σκόνης δεν
έχουν αποτελέσει ακόµα αντικείµενο έρευνας.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Άµεσος προσδιορισµός αρχικά, στον τοµέα των κατα-
σκευών καθώς και η σχετική αναφορά από την εξο-
ρυκτική δραστηριότητα όλων των πηγών εκποµπών των
βασικών αερίων και ο σχετικός υπολογισµός τους. Κα-
θορισµός στόχων µείωσης των εκποµπών των αερίων
θερµοκηπίου, άµεσων και έµµεσων, σε επίπεδο Οµίλου
και καθορισµός αντίστοιχων ενεργειών επίτευξής τους.

Ο Όµιλος έχει προσδιορίσει τις άµεσες και έµµε-
σες πηγές κατανάλωσης ενέργειας από τη δραστη-

ριότητά του και έχει προχωρήσει στον υπολογισµό της,
την οποία και δηµοσιοποιεί στον Κοινωνικό του Απο-
λογισµό, χωρίς όµως να υφίστανται ακόµα επίσηµοι στό-
χοι εξοικονόµησης ενέργειας σε επίπεδο Οµίλου.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Σχεδιασµός και σταδιακή ενσωµάτωση στόχων εξοι-
κονόµησης ενέργειας σε τρία επίπεδα: α) Ανασχεδιασµού
διαδικασίας στα τµήµατα των εταιρειών π.χ. παραγω-
γής, β) Μετατροπής και ανακατασκευής εξοπλισµού και
γ) Αλλαγών στη συµπεριφορά του προσωπικού των θυ-
γατρικών µας εταιρειών, οι οποίοι συµπεριλαµβάνουν
και τις αντίστοιχες ενέργειες επίτευξής τους.

Ποσοστό των αποβλήτων του Οµίλου που εµπί-
πτουν στις επιλογές διάθεσης: της ανακύκλωσης, της

επαναχρησιµοποίησης/αξιοποίησης, της ανταλλαγής
και της ανάκτησης ανέρχεται µεταξύ 10% - 30%, ενώ το
ποσοστό των αποβλήτων του Οµίλου που εµπίπτουν στις
επιλογές διάθεσης: της υγειονοµικής ταφής, της διάθε-
σης στη θάλασσα ή άλλης µεθόδου που χρησιµοποι-
ούν οι εταιρείες του ανέρχεται µεταξύ 70% - 89%. ΣΗ-
ΜΕΙΩΣΗ: Η συγκεκριµένη επίδοση του Οµίλου αφορά
στην εξορυκτική διαδικασία και στον τοµέα παραγωγής
αλουµινίου όπου ευθύνονται για το 98% περίπου των
συνολικών αποβλήτων του Οµίλου.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Υλοποίηση µελέτης για τον περιορισµό της διάθεσης των
αποβλήτων, µέσω της µεθόδου της υγειονοµικής ταφής,
σε ποσοστό 10% - 30%, που αφορούν στην εξορυκτική
δραστηριότητα και στον τοµέα παραγωγής αλουµινίου.

3.

5.

6.

4.
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Αν και η κατανάλωση του νερού από τη δραστη-
ριότητα των εταιρειών του Οµίλου έχει αποδειχθεί ότι

δεν επηρεάζει τον υδροφόρο ορίζοντα ή την ποσότητα
του διαθέσιµου νερού προς χρήση ή την ικανότητα ενός
οικοσυστήµατος να εκτελέσει τις λειτουργίες του, οι εται-
ρείες «PROTERGIA A.E.» και «∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ
ΑΜΕ» δεν έχουν θέσει ακόµα στόχους και σχετικές ενέρ-
γειες εξοικονόµησης νερού στην παραγωγική τους δια-
δικασία.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Ανάπτυξη και σταδιακή ενσωµάτωση στόχων και προ-
τάσεων για διαρκή βελτίωση, στις εταιρείες του Οµίλου,
µε βασικές κατευθύνσεις τη µεγαλύτερη δυνατή εξοι-
κονόµηση αλλά και την επαναχρησιµοποίηση του νε-
ρού στην παραγωγική τους διαδικασία.

Συνολική κατανάλωση νερού στον Όµιλο: Περίπου
6m3 - 7,5m3/ανά άτοµο ετησίως. Στόχος είναι η κα-

τανάλωση αυτή να περιοριστεί αρχικά σε 4,5m3 -
6m3/ανά άτοµο ετησίως. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εταιρεία
«∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ» έχει καταφέρει να κατα-
ναλώνει την επιθυµητή ποσότητα νερού που είναι
<1,5m3 / άτοµο ετησίως.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Υλοποίηση ενεργειών ανά εταιρεία µε αρχικό στόχο την
κατανάλωση πόσιµου νερού µεταξύ 4,5m3 - 6m3 / ανά
άτοµο ετησίως.

∆ιαρροές, κυρίως λιπαντικών στο έδαφος, εντός των
υπόγειων στοών, από βλάβες µηχανηµάτων, µικρής

έκτασης και αναστρέψιµης επίπτωσης σε επίπεδο εγκα-
τάστασης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγκεκριµένη επίδοση αφο-
ρά µόνο στην εξορυκτική δραστηριότητα και στον τοµέα
παραγωγής αλουµινίου του Οµίλου.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Ήδη έχει τεθεί στόχος µείωσης των περιστατικών διαρ-
ροών από την εταιρεία «∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ», ο
οποίος θα επιτευχθεί κυρίως µε την ενηµέρωση των ερ-
γολάβων της εταιρείας για καλύτερη συντήρηση ή αντι-
κατάσταση, αν απαιτηθεί, των µηχανηµάτων τους µε µη-
χανήµατα νεότερης τεχνολογίας.

Η επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οµίλου δεν
περιλαµβάνει ούτε εµπίπτει σε περιοχές που χαρα-

κτηρίζονται ως προστατευµένες από τη νοµοθεσία ή σε
περιοχές υψηλής αξίας βιοποικιλότητας. Εντούτοις,
υφίσταται πολύ µικρή όχληση της υφιστάµενης χλωρί-
δας και πανίδας από τη δραστηριότητα της εταιρείας
«PROTERGIA A.E.» σε τοπικό επίπεδο για την οποία
έχουν εκπονηθεί και εφαρµοστεί ειδικές µελέτες απο-
κατάστασης καθώς και επιπρόσθετα αναπτυξιακά έργα
περιβαλλοντικού χαρακτήρα (πχ. Περιβαλλοντικά πάρ-
κα κ.τλ.). Επίσης, στην «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε», η ενέργεια,
της απόθεσης των καταλοίπων βωξίτη στην ξηρά,
απαιτεί µια πιο ενδελεχή µελέτη για τον ακριβή προσ-
διορισµό της επίδρασή της στη βιοποικιλότητα.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Καµία παρέκκλιση από την πολιτική της εταιρείας
«PROTERGIA A.E.». Στο πλαίσιο της πλήρους συµ-
µόρφωσης των παραγωγικών µονάδων της εταιρείας µε
τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, οι οχλήσεις της
υφιστάµενης χλωρίδας και πανίδας είναι αµελητέες. ∆ιε-
ρεύνηση υλοποίησης µελέτης των επιδράσεων στη βιο-
ποικιλότητα της ενέργειας, της απόθεσης των καταλοί-
πων βωξίτη στην ξηρά, από την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε».

Συνολική αποκατάσταση θιγµένων περιοχών από την
έναρξη της δραστηριότητας του Οµίλου σε ποσοστό

80%- 100%.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Καµία παρέκκλιση από την πολιτική µας. Συνεχίζουµε
την αποκατάσταση των θιγµένων περιοχών µε σεβασµό
στη φύση και µε γνώµονα την ελαχιστοποίηση της επί-
δρασης της δραστηριότητάς µας στη βιοποικιλότητα.

7. 8.

9.

10.

11.
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Οι προσπάθειές µας, στο πεδίο της ορ-
θολογικής διαχείρισης των πρώτων
υλών και άλλων υλικών, προσανατο-
λίζονται στον εντοπισµό και τον προσ-
διορισµό των κατάλληλων εκείνων
µεθόδων που θα επιτρέψουν στις θυ-
γατρικές µας εταιρείες τη χρήση και ανα-
κυκλωµένων υλικών στην επεξεργασία
των προϊόντων τους.

Η µεγαλύτερη δυνατή χρήση των ανα-
κυκλωµένων υλικών στις διαδικασίες
παραγωγής µας θα συµβάλλει στη
µείωση της ζήτησης για παρθένα υλι-

κά, στη διατήρηση του επιπέδου των
ορυκτών πόρων αλλά και στη µείωση
του συνολικού λειτουργικού κόστους
του Οµίλου µας.

Σήµερα, το ποσοστό χρήσης των εναλ-
λακτικών πρώτων υλών στον Όµιλό
µας, ιδιαίτερα στον τοµέα της παρα-
γωγής αλουµινίου αλλά και στον κα-
τασκευαστικό τοµέα, δεν υπερβαίνει το
20%. Ενώ, η ιδιαιτερότητα που υπάρ-
χει στον τοµέα της ενέργειας είναι ότι η
πρώτη ύλη στις µονάδες ηλεκτροπα-
ραγωγής είναι το φυσικό αέριο, το

οποίο δεν ανακυκλώνεται ούτε αποτε-
λεί ανανεώσιµη πηγή.

Το 2012, χρησιµοποιήθηκαν 2,37 εκατ.
τόνοι πρώτων υλών και άλλων υλικών
για την παραγωγή των τελικών προ-
ϊόντων του Οµίλου µας, ποσότητα µει-
ωµένη κατά 5.2% από την αντίστοιχη
του προηγούµενου έτους. Το µεγαλύ-
τερο µέρος της ποσότητας αυτής προ-
ήλθε από την εξορυκτική δραστηριό-
τητα και αφορούσε στην κατανάλωση
βωξίτη στον τοµέα της παραγωγής του
αλουµινίου.

8.2 ∆ιαχείριση υλικών & πρώτων υλών

«Πρώτες ύλες» 2011 2012 ∆ιαφορά

Βωξίτης (t) 1,816,912.0 1,745,940.7 -3.9%

Ασβεστόλιθος (t) 118,579.0 54,363.0 -54.1%

Άνυδρη αλουµίνα που ηλεκτρολύεται (t) 317,082.0 317,911.7 +0.3%

Μέταλλο τρίτων (t) 3,194.0 291.9 -90.8%

Κράµατα (t) 145.0 157.5 +8.3%

Πετρέλαιο - καύσιµα (lt) 1,247,706.0 1,319,134.0 +5.7%

Βενζίνη - καύσιµα (lt) 36,351.0 33,949.0 -6.6%

Ηλεκτρική ενέργεια (Kwh) 3,791,533.0 3,440,762.0 -9.2%

Φυσικό αέριο (Tj) 7,671.6 27,160.3 +254.0%

Υλικά που χρησιµοποιούνται
αλλά δεν συµπεριλαµβάνονται στο τελικό προϊόν 2011 2012 ∆ιαφορά

Καυστικό νάτριο (t) 26,293.0 25,451.0 -3.2%

Οξείδιο του ασβεστίου (t) 66,760.0 66,397.0 -0.5%

Λιπαντικά (t) 102.0 117.4 +15.0%

Πίσσα (t) 14,578.0 15,000.3 +2.9%

Κωκ (t) 65,336.0 75,038.5 +14.8%

Φθοριούχο αργίλιο (t) 2,644.0 3,182.0 +20.3%

Ψηµένες άνοδοι που καταναλώνονται στην ηλεκτρόλυση (t) 68,972.0 70,193.1 +1.8%

Ορυκτέλαια (t) 1.9 1.7 -10.5%

Ψυκτικό υγρό (t) 3.9 3.6 -7.7%

Οξυγόνο (t) 193.0 118.0 -38.8%

Ασετιλίνη(t) 4.9 4.1 -16.3%

∆ιοξείδιο του άνθρακα (t) 24.0 27.9 +16.2%

Αργό & Άζωτο (t) 76.0 76.8 +1.0%

Λάδια λίπανσης (t) 12.7 12.1 -5.0%
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Ηµικατασκευασµένα αγαθά ή εξαρτήµατα, εκτός από τις
πρώτες ύλες, που αποτελούν µέρος του τελικού προϊόντος 2011 2012 ∆ιαφορά

Χρώµατα (lt) 8,733.0 6,056.0 -30.6%

Υλικά συγκόλλησης (t) 17.6 15.6 -11.3%

Ειδικά υλικά έργων (τµχ.) 13,570.0 8,995.0 -33.7%

Συνδετικό υλικό (κοχλίες περικόχλια κ.τ.λ) (τµχ.) 35,094.0 33,142.0 -5.5%

Υλικά συσκευασίας 2011 2012 ∆ιαφορά

Καδρόνι πεύκης (t) 1,028.0 919.4 -10.6%

Πολυεστερικό τσέρκι (t) 27.0 14.7 -45.5%

Ξύλα συσκευασίας (m3) 3.0 2.0 -33.3%

Μουσαµάδες (m2) 3,163.0 3,322.0 +5.0%

Συνολικό βάρος ή τον όγκο των άµεσων χρησιµοποιούµενων
υλικών (υλικά που υπάρχουν στο τελικό προϊόν) 2011 2012 ∆ιαφορά

Βωξίτης (t) 1,816,912.0 1,745,940.7 -3.9%

Αλουµίνα (t) 317,082.0 317,911.7 +0.3%

Χάλυβας σε µορφή λαµαρίνας ή µορφοσιδήρου (t) 850.0 669.0 -21.2%
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28.3 Κατανάλωση ενέργειας

Τους περισσότερο ενεργοβόρους τοµείς
της δραστηριότητας µας αποτελούν ο το-
µέας της παραγωγής αλουµινίου και ο το-
µέας της παραγωγής ενέργειας οι οποί-
οι, κατά το 2012, κατείχαν το 50% και το
49% αντιστοίχως της συνολικής κατα-
νάλωσης άµεσης πρωτογενούς ενέρ-
γειας του Οµίλου. Η συνολική κατανά-
λωση ενέργειας αυξήθηκε, συγκριτικά µε
το έτος 2011, κατά περίπου 116%. Η αυ-
ξητική αυτή διαφορά εντοπίζεται κυ-
ρίως τόσο στην πλήρη λειτουργία καθ'
όλη τη διάρκεια του έτους της µονάδας
ηλεκτροπαραγωγής της εταιρείας
«PROTERGIA A.E.» στον Άγιο Νικόλαο
Βοιωτίας, όσο και στην έναρξης της νέ-
ας µονάδας ηλεκτροπαραγωγής της εται-
ρείας στους Αγίους Θεοδώρους Κοριν-
θίας, η οποία τέθηκε σε εµπορική λει-
τουργία από τον Απρίλιο του ίδιου
έτους.

Η ποσότητα της ενέργειας που αγορά-
στηκε και χρησιµοποιήθηκε από τον
Όµιλο το 2012, προήλθε µόνο από µη
ανανεώσιµες πηγές καταγράφοντας
αύξηση περίπου 60%, αφού έγινε
εκτεταµένη χρήση της πηγής του φυ-
σικού αερίου ως πρωτογενές καύσιµο
σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες και τις
διαδικασίες παραγωγής µας.

Η ενέργεια που παρήγαγε ο Όµιλος κα-
τέγραψε αύξηση κατά περίπου 622%
κυρίως λόγω της ποσότητας που προ-
ήλθε τόσο από την κατανάλωση καυ-
σίµων και από το Σταθµό Συµπαρα-
γωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας
Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) στην
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.», όσο και από τη
λειτουργία των µονάδων ηλεκτροπα-
ραγωγής της «PROTERGIA A.Ε.». Ση-
µειώνουµε, ότι το ποσοστό της πα-
ραχθείσας ενέργειας από µονάδες ΑΠΕ
ανήλθε στο 2,8%.

� ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

� PROTERGIA A.E.

� ∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ

� ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

21,8

28.648,2

27.599,1

70,2 48,4

Συνολική κατανάλωση άµεσης πρωτογενούς ενέργειας ανά εταιρεία σε Τj

Συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας που αγοράζεται: 41,584.7 Tj

* Συνολική κατανάλωση άµεσης ενέργειας = άµεση πρωτογενής ενέργεια που
αγοράζεται + άµεση πρωτογενής ενέργεια που παράγεται – άµεση πρωτογενής
ενέργεια που πωλείται (εξάγεται).

Συνολική κατανάλωση Άµεσης
πρωτογενούς ενέργειας (Tj) 2011 2012

Συνολική κατανάλωση άµεσης ενέργειας* 26,092.3 56,317.5

10.000,00
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30.000,00

40.000,00
� Φυσικό αέριο

� Μαζούτ

� Ντίζελ
(Θέρµανσης, κίνησης, DBF)

� Βενζίνη

39.023,6

2.457,5
92,3 11,3

Συνολική παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας: 32,022.8 Tj
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15.000,0 � Ενέργεια καυσίµων (φυσικό
αέριο, µαζούτ, diesel, βενζίνη)

� Παραγωγή ενέργειας από IPP

� Ενέργεια ατµού από την ΣΗΘ

� Παραγωγή ενέργειας από
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

14.354,2
13.472,0

3,810.2

386,4



Συνολική κατανάλωση δευτερογενούς ενέργειας
από µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: 13,093.6 Tj
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Η ποσότητα της ενέργειας που εξήγα-
γε ο Όµιλος, κατέγραψε αύξηση περί-
που 322% από το 2011. Το 75% της
συγκεκριµένης ποσότητας διατέθηκε
από τις Μονάδες Συνδυασµένου Κύ-
κλου (ΘΗΣ) της «PROTERGIA A.E.»
στην ελληνική χονδρεµπορική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το 22%
αφορούσε στην έγχυση παραγόµενης
ηλεκτρικής ενέργειας από όλες τις θερ-
µικές µονάδες και τις µονάδες ΑΠΕ, της
εταιρείας, στο Σύστηµα.

Επίσης, το 2012, οι θυγατρικές µας εται-
ρείες κατανάλωσαν συνολικά 13,096
Tj δευτερογενούς ενέργειας, περίπου
όσο και το προηγούµενο έτος, η οποία
σε ποσοστό 99% προέρχεται από µη
ανανεώσιµες πηγές. Το 71% της συ-
γκεκριµένης ποσότητας αφορούσε στην
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος και
το 28% στην κατανάλωση ενέργειας
από ατµό.

Σε επίπεδο επιµέρους εταιρειών κατα-
γράφηκε αύξηση στην κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύµατος από τα εργοτάξια
της «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» η οποία οφείλεται,
κυρίως, στις εν θερµώ δοκιµές και
στην υπό φορτίο δοκιµαστική λειτουρ-
γία των έργων (µονάδες παραγωγής
ρεύµατος) που είχε αναλάβει η εταιρεία.

Συνολική εξαγωγή πρωτογενούς ενέργειας: 17,290 Tj

0,0

3.000,0

6.000,0

9.000,0

12.000,0

15.000,0
� Εξαγωγή ενέργειας από IPP

� Έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας
ΣΗΘ στο σύστηµα

� Εξαγωγή ενέργειας
από Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας

13.033,2

3.870,4

386,4
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Συνεχίστηκε και το 2012 η συστηµα-
τική προσπάθεια της εταρείας για την
εξοικονόµηση ενέργειας, µέσω πρω-
τοβουλιών ανασχεδιασµού διαδικα-
σιών και αυτοµατισµών, καθώς και
βελτίωσης µηχανηµάτων στα τµή-
µατα παραγωγής. H εφαρµογή των
πρωτοβουλιών αυτών επέφερε εξοι-
κονόµηση ποσότητας 1,22 Tj, αυξη-
µένη από το 2011 περίπου κατά
336%.

Η λειτουργία των µονάδων ηλε-
κτροπαραγωγής, συνδυασµένου κύ-
κλου της εταιρείας, επιτυγχάνεται µε
τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές.

Στόχος της εταιρείας είναι η µεγιστο-
ποίηση των συντελεστών αξιοπι-
στίας και διαθεσιµότητας των µονά-
δων ηλεκτροπαραγωγής, καθ' όλη
τη διάρκεια του έτους.

Οι πρωτοβουλίες της εταιρείας για
την εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας όπως: οι έλεγχοι στην ποιότητα
εργασίας, οι ηµερήσιοι και εβδοµα-
διαίοι έλεγχοι στην ποιότητα της
αλουµίνας, η κινητοποίηση & ευαι-
σθητοποίηση του προσωπικού στο
βαθµό που εµπλέκεται, η βελτιστο-
ποίηση παραµέτρων, ο ταχύς εντο-
πισµός προβληµατικών λεκανών και
η βελτίωση εξοπλισµού και µεθό-
δων, οδήγησαν την ειδική κατανά-
λωση των 13.255 kwh/t, µία από τις
καλύτερες επιδόσεις στον τοµέα πα-
ραγωγής αλουµινίου.

Συνολική κατανάλωση δευτερογενούς ενέργειας
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: 3,3 Tj
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Συνολική κατανάλωση νερού το 2012 ανά εταιρεία Οµίλου: 4,607,341.5 m3
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8.4 Κατανάλωση νερού

Η συνολική κατανάλωση νερού που
απαιτήθηκε για τις δραστηριότητες του
Οµίλου µας το 2012 ανήλθε σε περί-
που 4,6 εκ. m3 νερού, µειωµένη κατά
1,6% από την αντίστοιχη του 2011. Το
95% της κατανάλωσης αυτής αφο-
ρούσε στη βιοµηχανική παραγωγή και
συγκεκριµένα στην παραγωγή αλου-
µινίου ενώ το υπόλοιπο 5% κατανε-

µήθηκε στις υπόλοιπες δραστηριότητες
του Οµίλου. Το νερό που απαιτεί ο το-
µέας παραγωγής αλουµινίου, εξα-
σφαλίζεται από γεωτρήσεις, η διαχεί-
ριση των οποίων γίνεται µε ευθύνη της
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε», στην ευρύτερη
περιοχή των εγκαταστάσεων του ερ-
γοστασίου, όπως ακριβώς καθορίζεται
µε Απόφαση της ∆ιεύθυνσης Υδάτων
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το 92% του συνολικού όγκου νερού
που καταναλώθηκε, αντλήθηκε από
υπόγεια ύδατα, το 6.2% από τη δη-
µόσια επιχείρηση παροχής νερού, το
1,5% αφορά σε θαλασσινό νερό που
χρησιµοποιείται κατά τη διεργασία
της αφαλάτωσης και το υπόλοιπο
0,3% αφορά στην ποσότητα βρόχινου
νερού που συγκεντρώθηκε προς κα-
τανάλωση.

Οι περιοχές άντλησης νερού των εται-
ρειών του Οµίλου και ιδιαίτερα της
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.», που έχει κατα-
σκευάσει και εκµεταλλεύεται ένα δίκτυο
γεωτρήσεων στο χώρο γύρω από τις
εγκαταστάσεις της, δεν συµπεριλαµ-

βάνουν υδάτινες µάζες που είναι ιδιαί-
τερα ευαίσθητες, λόγω της ύπαρξης κά-
ποιου συγκεκριµένου απειλούµενου εί-
δους φυτού ή ζώου ή που βρίσκονται
σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή που έχει
χαρακτηριστεί ως προστατευόµενη.

� ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
� ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.
� ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
� PROTERGIA A.E.
� ∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ

�

1.04%
0.03%

3.28%
0.25%

95.40%�

�
�

�

Συνολική κατανάλωση µε βάση την πηγή (m3) 2010 2011 2012

Συνολική κατανάλωση νερού. 4,640,581.8 4,685,049.1 4,607,341.5

Υπόγεια ύδατα. 4,362,530.0 4,486,616.0 4,244,006.0

Βρόχινο νερό που συγκεντρώνεται άµεσα και αποθηκεύεται. 6,000.0 6,000.0 9,340.0

Επιφανειακά ύδατα, συµπεριλαµβανοµένου του νερού
που προέρχεται από υγροτόπους, ποτάµια, λίµνες και θάλασσες. 66,403.0

∆ηµοτικά αποθέµατα νερού ή άλλες δηµόσιες επιχειρήσεις παροχής νερού 251,610 192,433.1 287,592.5

Ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση νερού (m3) 2010 2011 2012

Συνολικός όγκος νερού που ανακυκλώθηκε. 2,000.0 2,000.0 5,340.0

Ποσοστό επαναχρησιµοποιηµένου όγκου νερού επί του συνολικού
όγκου νερού που καταναλώθηκε από τον Όµιλο. 0.043% 0.042% 0.11%

�
Στην Ιστοσελίδα µας:
Η πολιτική και οι συστηµατικές
δράσεις µας στη διαχείριση της
κατανάλωσης του νερού



Άµεσες & Έµµεσες εκποµπές CO2 (ton)

8.5 Εκποµπές ρύπων

Εκποµπές CO2

Οι διαδικασίες παραγωγής σε όλους
τους τοµείς δραστηριότητας του
«Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» συνεπά-
γονται έκλυση εκποµπών στην ατµό-
σφαιρα. Για τις εκποµπές αυτές τίθενται
συγκεκριµένα όρια από τη νοµοθεσία
τα οποία ο Όµιλος τηρεί µε απόλυτη
συνέπεια. Στο πλαίσιο της προσπάθει-
άς µας για την αντιµετώπιση των θε-
µάτων που αφορούν στο φαινόµενο της
κλιµατικής αλλαγής, στόχος µας πα-
ραµένει ο καθορισµός των πηγών, η µέ-
τρηση και η περαιτέρω µείωση των εκ-

ποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
σε όλες τις θυγατρικές µας εταιρείες.

Κατά τη διάρκεια του 2012, δεν επε-
τεύχθη ο στόχος για τη δηµοσίευση των
συνολικών εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα του Οµίλου µας. Τα σχετικά
αποτελέσµατα που δηµοσιεύονται στα
γραφήµατα που ακολουθούν αναφέ-
ρονται στο 60% και 20% των θυγα-
τρικών µας εταιρειών για τις άµεσες και
έµµεσες εκποµπές CO2 αντιστοίχως, και
στο 40% των εταιρειών µας για τις άλ-
λες σηµαντικές εκποµπές αερίων θερ-
µοκηπίου, µε αποτέλεσµα να µην µπο-
ρούν να τεθούν συγκεκριµένοι ποσο-
τικοί στόχοι συνολικής µείωσής τους για

το επόµενο έτος. Η αύξηση των άµεσων
εκποµπών CO2 που καταγράφηκε το
2012, οφείλεται τόσο στις εκποµπές της
µονάδας συµπαραγωγής Ηλεκτρικής
και Θερµικής ενέργειας (ΣΗΘ) από την
κατανάλωση του Φυσικού Αερίου, της
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.», οι οποίες δεν
υπήρχαν το 2011, όσο και από τη λει-
τουργία των δύο µονάδων ηλεκτρο-
παραγωγής, της εταιρείας «PROTERGIA
A.E.» του Αγίου Νικολάου, που ήταν
σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του
2012, και των Αγίων Θεοδώρων Κο-
ρινθίας, που τέθηκε σε εµπορική λει-
τουργία από τον Απρίλιο του ίδιου
έτους.
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� Άµεσες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου από όλες τις πηγές που ανήκουν ή ελέγχονται από την εταιρεία.
� Έµµεσες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου που προέρχονται από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, θερµότητας ή ατµού που αγοράζεται.
� Συνολικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου ως το σύνολο των άµεσων και των έµµεσων εκποµπών

535,801

2,490,643

3,026,444

2,503,169
2,185,241

4,688,410

Στον τοµέα της παραγωγής αλουµινίου:

Σε ότι αφορά στις εκποµπές από την κατανάλωση του µαζούτ, αυτές υπο-
λογίζονται σύµφωνα µε όσα υπαγορεύει η Απόφαση 589/2007 (Πα-
ράρτηµα ΙΙ), χρησιµοποιώντας εθνικό συντελεστή εκποµπής και τιµή NCV.
Βάσει της ίδιας Απόφασης (Παράρτηµα VIII) υπολογίζονται και οι εκποµπές
διεργασίας από την παραγωγή ασβέστη. Για τις εκποµπές των διεργασιών
έψησης και κατανάλωσης ανοδικών ηλεκτροδίων εφαρµόζονται οι τύποι
των κατευθυντήριων εγγράφων της IPCC, όπως αυτοί υιοθετήθηκαν από
την Απόφαση 540/2011/ΕΚ.

Για τον υπολογισµό των έµµεσων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα,
χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής 0,85 (ήτοι: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας σε KWH*0,85). Συγκεκριµένα, για το 2011 χρησιµοποιήθηκε ο συ-
ντελεστής 0,85t CO2/MWh. O συντελεστής είναι σταθµισµένος στο πο-
σοστό συνεισφοράς του κάθε είδους ενεργειακής πηγής.

Στον τοµέα της ενέργειας:

Η µεθοδολογία για τον υπολογισµό των εκποµπών διοξειδίου του άν-
θρακα βασίζεται σε υπολογισµούς σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο
Παράρτηµα ΙV της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και στις διατάξεις της Απόφα-
σης 589/2007/ΕΚ. Οι εκποµπές από ροές πηγής προσδιορίζονται µε βά-
ση δεδοµένα δραστηριότητας που λαµβάνονται µε τη βοήθεια συστη-
µάτων µετρήσεων και συµπληρωµατικές παραµέτρους που προκύπτουν
από εργαστηριακές αναλύσεις ή πρότυπους συντελεστές.

Μέθοδοι υπολογισµού άµεσων και έµµεσων εκποµπών CO2
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Μέθοδοι υπολογισµού ΝΟx, SOx και Σκόνης

Εντούτοις, η περιβαλλοντική στρατη-
γική του Οµίλου µας περιλαµβάνει βα-
σικές πρωτοβουλίες που προσανατο-
λίζονται στη βελτίωση των επιδόσεων

µας αναφορικά µε τις εκποµπές εκ-
ποµπών αερίων θερµοκηπίου και CO2

τα επόµενα χρόνια. Ενδεικτικά αναφέ-
ρονται:

� Η µεγαλύτερη δυνατή χρήση του φυ-
σικού αερίου ως πρωτογενούς καυ-
σίµου, έναντι του πετρελαίου, στον
τοµέα της παραγωγής αλουµινίου

Στον τοµέα της παραγωγής αλουµινίου:

Α. Αποτελέσµατα σκόνης:

Η συγκέντρωση της σκόνης στις σηµειακές πηγές εκποµπής του εργο-
στασίου µετριέται: α) µε ισοκινητική δειγµατοληψία και συχνότητα τέσ-
σερις φορές το χρόνο στις καµινάδες Α070. FLN, H15, H1, H28, β) µε
αναλυτές συνεχούς µέτρησης στις καµινάδες του κλιβάνου ανόδων, των
περιστροφικών, του στατικού και του κλιβάνου ασβέστη και γ) µε ισο-
κινητική δειγµατοληψία και συχνότητα µηνιαία στα κέντρα1 -2 & 3-4 επε-
ξεργασίας των αερίων ηλεκτρόλυσης. Για τον υπολογισµό της ετήσιας
ποσότητας εκποµπής σε (t) χρησιµοποιήθηκαν: α) Για τις σηµειακές πη-
γές όπου εφαρµόζεται ισοκινητική δειγµατοληψία: ο µέσος όρος των τεσ-
σάρων τιµών συγκέντρωσης (σε mg/Nm3) και της παροχής (σε Nm3/s),
και β) Για τις σηµειακές πηγές όπου εφαρµόζεται συνεχής µέτρηση: ο µέ-
σος όρος των ηµερήσιων τιµών συγκέντρωσης (σε mg/Nm3) και της πα-
ροχής (σε Nm3/s) από τις ισοκινητικές δειγµατοληψίες όλων των διαθέ-
σιµων ετών.

Β. Αποτελέσµατα ΝΟx:

Οι ετήσιες εκποµπές οξειδίων του αζώτου αφορούν µόνο στην κατα-
νάλωση του καυσίµου (µαζούτ) και υπολογίστηκαν στοιχειοµετρικά µε
χρήση του συντελεστή εκποµπής 5,363g/kg καυσίµου (Οδηγός Ενερ-
γειακών Επενδύσεων ΥΠΑΝ 2005). Σηµειώνεται ότι οι εκποµπές ΝΟx από
διεργασίες δεν µετρώνται, ούτε υπολογίζονται (δεν υπάρχει ακόµα επί-
σηµη µέθοδος).

Γ. Αποτελέσµατα SO2:

Οι ετήσιες εκποµπές διοξειδίου του θείου αφορούν στην κατανάλωση
του καυσίµου (µαζούτ) και υπολογίζονται βάσει της περιεκτικότητάς του
σε θείο όπως αυτή αναγράφεται στα δελτία ανάλυσης. Οι εκποµπές διο-
ξειδίου του θείου από τη διεργασία έψησης των ανόδων δεν υπολογί-
ζονται (δεν υπάρχει επαληθεύσιµη µέθοδος)

Στον τοµέα της ενέργειας:

Στην περίπτωση των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής της «PROTERGIA
A.E.», λόγω της ποιότητας του καταναλισκόµενου καυσίµου (ήτοι φυ-
σικό αέριο), δεν τίθενται οριακές τιµές εκποµπής SO2 και σωµατιδίων (σύµ-
φωνα µε τις ισχύουσες ΕΠΟ για τις µονάδες και στο πλαίσιο του εφαρ-
µοστέου Κοινοτικού και Εθνικού ∆ικαίου για τις ατµοσφαιρικές εκποµ-
πές από µονάδες καύσης). Συνεπώς τίθενται οριακές τιµές εκποµπής µό-
νο για τα NOx (εν προκειµένω ΝΟ2) µε όριο αποδοχής:

- τα 50 mg/Nm3 (σε ξηρή βάση και 15% Ο2) για λειτουργία µε φορτίο
µεγαλύτερο από 70%

- τα 75 mg/Nm3 (σε ξηρή βάση και 15% Ο2) για λειτουργία µε φορτίο
µεγαλύτερο από 70% µε µέση ετήσια συνολική ηλεκτρική απόδοση µε-
γαλύτερη από 55%.

Η µέτρηση των επιπέδων NOx πραγµατοποιείται σε συνεχή βάση από τα CEMS
των σταθµών και η καταγραφή γίνεται σε mg/Nm3. Στο πλαίσιο των απογραφικών
στοιχείων σε καµία περίπτωση δεν υφίσταται υπέρβαση των ορίων αποδοχής.
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28.6 Σηµαντικές διαρροές

Κατά τη διάρκεια του 2012, καταγρά-
φηκαν 27 περιστατικά διαρροών λι-
παντικών στο έδαφος από βλάβες µη-
χανηµάτων εντός των υπόγειων στοών,
στην εταιρεία «∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ
Α.Μ.Ε.», συνολικού βάρους σχεδόν
3.5 τόνων, ποσότητα µειωµένη κατά
30% από την αντίστοιχη του 2011. Η

επέµβαση της εταιρείας ήταν άµεση, αν-
τιµετωπίζοντας τα περιστατικά και συλ-
λέγοντας το χώµα που είχε ρυπανθεί.
Συνολικά, περιστατικά υψηλής ή µέτριας
βαρύτητας, σε επίπεδο περιβαλλοντι-
κής ρύπανσης, δεν υπήρξαν, όπως
επίσης δεν υπήρξε και κανένα περι-
στατικό διαρροής επικίνδυνων ουσιών
στο περιβάλλον από τις υπόλοιπες
εταιρείες του Οµίλου.

ενώ γίνεται προσπάθεια από την
εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» για τη
βελτιστοποίηση χρήσης ασβέστη
(αγορά/παραγωγή).

� Στον τοµέα της ενέργειας, η εταιρεία
«PROTERGIA Α.Ε.», µε την επιλογή
του φυσικού αερίου ως πρωτογενούς
καυσίµου για την παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας, τη χρήση µονάδων
Συνδυασµένου Κύκλου και συµπα-
ραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότη-
τας συνολικής ισχύος περίπου 1.200
MW, οι οποίες εισαγάγουν τις βέλτι-
στες διαθέσιµες τεχνικές και αποτε-
λούν παγκοσµίως µία από τις πλέον
ενδεδειγµένες επιλογές για ηλεκτρο-
παραγωγή λόγω της ευελιξίας τους
και της σηµαντικής αποδοτικότητάς
τους, συµβάλλει καθοριστικά στη
µείωση των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου.

Επίσης, στο χώρο των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας, η «PROTERGIA
A.E.» ήδη παράγει ηλεκτρική ενέργεια
από Αιολικά πάρκα (36 MW σε λει-
τουργία), από Φωτοβολταϊκούς σταθ-
µούς (11,5 MW σε λειτουργία), από
µικρά Υδροηλεκτρικά έργα (6 MW σε
λειτουργία), και αναπτύσσει αδει-
οδοτικά χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ
συνολικής ισχύος 1400 MW.

Οι παραπάνω επενδύσεις συµβάλ-
λουν σηµαντικά στην επίτευξη του
Εθνικού Στόχου 20-20-20.

� Στον τοµέα των κατασκευών, η εται-
ρεία «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» σχεδιάζει την
αντικατάσταση πετρελαίου µε φυσι-
κό αέριο ως καύσιµο στα Εργοστάσια
και Γραφεία της, τη χρήση εταιρικών
αυτοκινήτων νέας αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας καθώς και την αντικατά-
σταση Freon ψυκτικών µηχανηµάτων
µε υγρά νέας τεχνολογίας.

� Συνολικά, στοχεύουµε και στη διε-
ρεύνηση των προοπτικών της εφαρ-
µογής της καινοτόµου τεχνολογίας
«∆έσµευσης και Αποθήκευσης CO2»
(Carbon Capture and Storage -
CCS).

8.7 ∆ιαχείριση Αποβλήτων

H προσπάθεια της βελτιστοποίησης του
τρόπου διαχείρισης και αξιοποίησης
των αποβλήτων µας έγκειται στις αρχές
της ελαχιστοποίησης και της ορθής µε-
θόδου διάθεσής τους. Βασικοί στόχοι
του Οµίλου µας αποτελούν η µείωση
της ποσότητας της απόθεσης των απο-
βλήτων µας σε χώρους υγειονοµικής
ταφής, τη θάλασσα καθώς και η πα-
ράλληλη αύξηση της χρήσης της µε-
θόδου της ανακύκλωσης.

Γενικά η διαχείριση των στερεών απο-
βλήτων στον Όµιλό µας ακολουθεί
συγκεκριµένα στάδια εφαρµογής, τα
οποία εν συντοµία αναφέρουµε ακο-
λούθως:

� Παραγωγή αποβλήτων: αφορά
στο στάδιο κατά το οποίο κάποια στε-
ρεά απόβλητα χαρακτηρίζονται ανε-
πιθύµητα και αποφασίζεται είτε να πε-
ταχτούν είτε να συλλεχθούν για κε-
ντρική διάθεση. Στο στάδιο αυτό
υλοποιείται επιλογή των υλικών
προς ανακύκλωση ή ανάκτηση.

� Επιτόπου διαχείριση (αποθήκευ-
ση): αφορά στο στάδιο κατά το οποίο
αποφασίζεται το µέλλον των απο-
βλήτων. Η επιτόπου αποθήκευση εί-
ναι πρωταρχικής σηµασίας λόγω αι-
σθητικής, δηµόσιας υγείας αλλά και
οικονοµικού κόστους για τις εταιρείες.

� Συλλογή: αφορά στο στάδιο κατά το
οποίο συγκεντρώνονται τα απόβλη-
τα και φορτώνονται στο µέσο (συ-
νήθως όχηµα) µεταφοράς. Από εκεί
θα οδηγηθούν σε σταθµό µεταφόρ-
τωσης, θέση επεξεργασίας ή χώρο
διάθεσης.

� Μεταφορά: αφορά στο στάδιο
όπου, διαδοχικά, το απόβλητο µε-
ταφέρεται σε σταθµό µεταφόρτωσης
και κατόπιν οδηγείται στο χώρο επε-
ξεργασίας ή στο χώρο διάθεσης.

� Επεξεργασία/ανάκτηση: αφορά
στο στάδιο κατά το οποίο, µε διάφο-
ρες διεργασίες και εξοπλισµό, επι-
διώκεται είτε η αξιοποίηση του ίδιου
του αποβλήτου µε βελτίωση κάποι-
ων χαρακτηριστικών του, είτε η πα-
ραλαβή χρήσιµων συστατικών ή
ενέργειας.

� ∆ιάθεση: αφορά στο στάδιο της τε-
λικής εναπόθεσης των αποβλήτων.

Το 2012, σταµατήσαµε οριστικά τη διά-
θεση καταλοίπων βωξίτη στη θάλασ-
σα. Η ποσότητα των µη αποβλήτων
που διατέθηκαν µέσω της µεθόδου της
ανακύκλωσης σηµείωσε αύξηση κατά
35%, ενώ αύξηση κατά 22% παρου-
σίασε η ποσότητα των αποβλήτων
που προωθήθηκε σε Χώρους Υγει-
ονοµικής Ταφής κυρίως από τον τοµέα
παραγωγής αλουµινίου.



Οι βασικές πρωτοβουλίες της εταιρείας για την αξιοποίηση Καταλοίπων Βωξίτη:
• Λειτουργία πιλοτικής µονάδας αξιοποίησης καταλοίπων βωξίτη.
• Παραγωγή των πρώτων ποσοτήτων χυτοσιδήρου ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι δοκιµές για τη σταθεροποίηση παραγω-

γής εµπορικών προδιαγραφών.
• Σε αναµονή απόκτησης ινοποιητικής µηχανής για την αξιοποίηση του υπολοίπου (βωξίτη) σε παραγωγή πετροβάµβακα.
• Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα και για άλλες µορφές αξιοποίησης των καταλοίπων βωξίτη.
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* ∆ιαχείριση λάσπης φυσικού διαχωρισµού (από ράµπες συνεργείων) στην εταιρεία ∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ: Συσκευασία σε µεταλλικά βαρέλια και
αποστολή σε Γερµανία για αποτέφρωση µέσω της εταιρίας ENVIROCHEM.

Αναλυτικά οι κατηγορίες και οι ποσότητες των αποβλήτων του Οµίλου µας
και µέθοδοι διάθεσής τους, για το 2012, έχουν ως εξής:

Ποσότητες αποβλήτων
από τη δραστηριότητα του Οµίλου (ton) 2011 2012 ∆ιαφορά

Επικίνδυνα απόβλητα (ton) 19,769.6 20,952.6 +6.0%

Μη επικίνδυνα απόβλητα (ton) 982,078.6 929,231.8 -5.4%

Ποσότητες αποβλήτων / µέθοδο διάθεσης (ton) 2011 2012 ∆ιαφορά

Ανακύκλωση / Ανάκτηση (χαρτί & χαρτόνι, πλαστικό,
ξύλινες συσκευασίες, αλουµίνιο, σίδερα, µπαταρίες,
µέταλλα & µεταλλικές ενώσεις)

3,182.1 4,957.7 +55.8%

Επαναχρησιµοποίηση/Αξιοποίηση
(κυρίως απόθεµα στείρων ασβεστοποίησης) 88,430.3 28,295.2 -68.0%

Αποτέφρωση (ή χρήση ως καύσιµο) 5.0 28.5* +570.0%

Υγειονοµική ταφή (ΧΥΤΑ) 681,077.9 832,028.0 +22.2%

Υγειονοµική ταφή (ΧΥΤEΑ) 16,430.3 16,997.3 -5.4%

ΧΑ∆Α (οικιακά απορρίµµατα) 8.0 6.0 +3.4%

Αποθήκευση στις εγκαταστάσεις (αδρανή λατοµείου
που διατέθηκε στα πρανή του & παλαιά ελαστικά) 66,100.0

Αποθήκευση & ελαιοδιαχωρισµός (σε εγκαταστάσεις τρίτου) 529.0 345.1 -34.8%

Καταστροφή (διαχείριση λάσπης φυσικού διαχωρισµού
από ράµπες συνεργείων) 352.0 31.5 -91.0%

∆ιάθεση στη θάλασσα 212,061.0

Επαναδιύλιση ορυκτελαίων ή άλλου είδους
επαναχρησιµοποίηση ορυκτελαίων 81.7 152.2 +86.3%

Ανταλλαγή αποβλήτων 23.4

�
Στην Ιστοσελίδα µας:
H πολιτική µας για τη διαχείριση των
αποβλήτων
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» 948,660 ton

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
«ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» 1,413 ton

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
«PROTERGIA Α.Ε.» 34.2 ton

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
«∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.» 75.9 ton

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» 1.2 ton

98%

2%

99.9%

0.1%

37.4%

62.6%

57%

43%

0.0%

100.0%

� Επικίνδυνα απόβλητα - � Μη επικίνδυνα απόβλητα

Εταιρείες
Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Ποσότητες Αποβλήτων 2012 Επεξηγηµατικοί Σχολιασµοί

∆εν υπήρξαν σηµαντικές αποκλίσεις στις ποσότητες
των αποβλήτων της εταιρείας σε σύγκριση µε το
2011. Σηµαντικό επίτευγµα για την εταιρεία το
2012, ήταν το γεγονός της οριστικής διακοπής της
απόθεσης ερυθρός ιλύος στη θάλασσα.

Το 20% όλων των παραγόµενων επικίνδυνων
αποβλήτων της εταιρείας ανακυκλώνονται.

Η αύξηση της ποσότητας των µη επικίνδυνων
αποβλήτων της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. οφείλεται κυρίως
στην έµφαση που δόθηκε στην ενηµέρωση και την
εκπαίδευση των εργαζοµένων µε αποτέλεσµα την
αύξηση του βαθµού της ευαισθητοποίησής τους,
αλλά και στην αύξηση των σηµείων συγκέντρωσης
των αποβλήτων σε όλες τις εγκαταστάσεις της
εταιρείας.

Το 100% όλων των παραγόµενων αποβλήτων
της εταιρείας ανακυκλώνονται.

Η σηµαντική αύξηση του συνόλου των αποβλήτων
της εταιρείας οφείλεται στη λειτουργία 2 νέων
ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων κατά τη διάρκεια
του 2012. Η εταιρεία εµφάνισε επίσης, 50,840m3

υγρών αποβλήτων από τα οποία τα 3,340 m3

ανακυκλώθηκαν και τα υπόλοιπα 47,500 m3

δόθηκαν στη µονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της
εταιρείας MOTOR OIL.

Το 100% όλων των παραγόµενων αποβλήτων
της εταιρείας ανακυκλώνονται.

Στην εταιρεία καταγράφηκε αύξηση των
επικίνδυνων αποβλήτων (+72.9%) η οποία
οφείλεται στην ύπαρξη στοκ λάσπης φυσικού
διαχωρισµού (από το 2011), το οποίο διατέθηκε σε
πιστοποιηµένο φορέα το 2012. Αντιστοίχως, η
µείωση της ποσότητας των µη επικινδύνων
αποβλήτων (-27,5%) οφείλεται στη λιγότερη
ποσότητα παραγοµένων αποβλήτων σε ελαστικά
και scrap.

Το 100% όλων των παραγόµενων επικίνδυνων
αποβλήτων της εταιρείας ανακυκλώνονται.

Στην εταιρεία καταγράφηκε µείωση της ποσότητας
των αποβλήτων (-71.5%) η οποία οφείλεται στη
µείωση της ποσότητας προς ανακύκλωση των
µπαταριών και του χαρτιού, µε δεδοµένο ότι οι
ποσότητες αυτές το 2011 ήταν αρκετά µεγαλύτερες
λόγω εκκαθάρισης αποθηκών, αρχείων και
ανακύκλωσης παλαιών στοιχείων.

Το 100% όλων των παραγόµενων αποβλήτων
της εταιρείας ανακυκλώνονται.



8.8 Περιβαλλοντικές ∆απάνες

Το 2012, οι συνολικές δαπάνες που
προγραµµατίστηκαν και υλοποιήθηκαν
για την εφαρµογή της περιβαλλοντικής
πολιτικής του Οµίλου, ανήλθαν σε
€10,7 εκατ. Το συγκεκριµένο ποσό σε
σύγκριση µε το αντίστοιχο του 2011 εµ-
φανίζεται µειωµένο περίπου κατά 17%.
Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στον
περιορισµό του κόστους στον τοµέα
πρόληψης και περιβαλλοντικής δια-
χείρισης, λόγω των αυξηµένων δαπα-
νών του προηγούµενου έτους, που
συνδέθηκαν µε την υλοποίηση νέων
έργων περιβαλλοντικής πρόληψης,

στον τοµέα της παραγωγής αλουµινίου
όπως: η διαµόρφωση χώρων απόθε-
σης καταλοίπων βωξίτη, η αποκατά-
σταση ΧΥΤΑ-ΧΥΤΕΑ, η εγκατάσταση της
3ης και της 4ης Φιλτρόπρεσσας κατα-
λοίπων Βωξίτη και η µετατροπή καυ-
στήρων µαζούτ οικισµού.

Αναλυτικά, το συνολικό ποσό του
2012, περιλαµβάνει επενδύσεις ύψους
€7,1 εκατ., οι οποίες αποτελούν το
66,7% των συνολικών δαπανών και
αφορούν στην επεξεργασία και απόρ-
ριψη αποβλήτων, στην επεξεργασία εκ-
ποµπών αερίων (π.χ. δαπάνες για φίλ-
τρα, δραστικά µέσα) αλλά και σε δα-

πάνες για την εγκατάσταση πιο καθαρής
και φιλικής προς το περιβάλλον τε-
χνολογίας. Το υπόλοιπο ποσό €3,6
εκατ., ή 32,3% των συνολικών δαπα-
νών, αφιερώθηκε σε δράσεις περι-
βαλλοντικής διαχείρισης. Ενδεικτικά
αναφέρουµε: την εκπόνηση και εφαρ-
µογή συστηµάτων ποιότητας στο πλαί-
σιο των διεθνούς προτύπου ISO 14001,
την εξωτερική πιστοποίηση των συ-
στηµάτων διαχείρισης, τις διάφορες
χηµικές αναλύσεις που υλοποιήθη-
καν, την έρευνα και την ανάπτυξη, την
προστασία χώρων πρασίνου γραφείων
και εγκαταστάσεων κ.α.

70

2011

2012

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000

Κόστος διάθεσης αποβλήτων, επεξεργασίας εκποµπών αερίων & αποκατάστασης. Σύνολο 7,459,183€

� Επεξεργασία και απόρριψη αποβλήτων

� Επεξεργασία εκποµπών αερίων
(π.χ.δαπάνες για φίλτρα, δραστικά µέσα)

� ∆απάνες για την αγορά και χρήση
πιστοποιητικών εκποµπών αερίων

� Απόσβεση του σχετικού εξοπλισµού, συντήρηση, λειτουργικό
υλικό και υπηρεσίες & κόστος που σχετίζεται µε το προσωπικό

� Ασφάλιση για περιβαλλοντική ευθύνη

� Κόστος καθαρισµού, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους για
αποκατάσταση των διαρροών

� Αποκατάσταση Περιβάλλοντος (διαµόρφωση χώρου,περίφραξη,
φύτεµα φυτών, πότισµα-λίπανση)

35.4%

3.1%

0.1%

4.4%

1.5%

16.7%

38.9%

Περιβαλλοντικές ∆απάνες Οµίλου 2012 Σύνολο 10,722,197€

� Κόστος πρόληψης και περιβαλλοντικής
διαχείρισης

� Κόστος διάθεσης αποβλήτων, επεξεργασίας
εκποµπών αερίων αποκατάστασης
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Η διατήρηση, η προστασία και η απο-
κατάσταση της βιοποικιλότητας αποτε-
λεί έναν από τους κεντρικούς περι-
βαλλοντικούς στόχους του Οµίλου
µας. Στην κατεύθυνση αυτή, έχουµε µε-
ριµνήσει ώστε οι εγκαταστάσεις των θυ-
γατρικών µας εταιρειών, ιδιαίτερα στον
τοµέα εξόρυξης πρώτων υλών και πα-
ραγωγής αλουµινίου όπως και στον κα-
τασκευαστικό τοµέα, να µη γειτνιά-
ζουν µε προστατευόµενες από το νόµο
περιοχές, καθώς και µε περιοχές υψη-
λής αξίας βιοποικιλότητας. Ως εκ τού-
του, δεν υπάρχουν σηµαντικές επι-
πτώσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν
αρνητικά την ακεραιότητα της περιοχής

που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των
εταιρειών µας, είτε άµεσα είτε έµµεσα.

Στον τοµέα παραγωγής αλουµινίου
εκτός από την ολοκλήρωση της κατα-
γραφής, σε πρώτο επίπεδο, της χλω-
ρίδας και της πανίδας της περιοχής,
πραγµατοποιούνται έλεγχοι για την
ποιότητα της χλωρίδας της ευρύτερης
περιοχής, στο ποσοστό που αυτή υπει-
σέρχεται στην τροφική αλυσίδα, µέσω
δικτύου 28 σταθµών στατικών µετρή-
σεων του επιπέδου φθορίου σε ακτίνα
από 0 έως και 12km από το εργοστά-
σιο της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.». Επι-
προσθέτως, διενεργούνται δειγµατο-

ληψίες και αναλύσεις για τον προσ-
διορισµό της περιεκτικότητας φθορίου
σε φύλλα ελιάς, αµπέλου και πευκο-
βελόνες δύο φορές το χρόνο και σε
σταφύλια µία φορά το χρόνο.

Επίσης, η εξορυκτική δραστηριότητα
του Οµίλου για την παραγωγή αλου-
µινίου µπορεί να έχει επίδραση στη βιο-
ποικιλότητα της πανίδας και της χλω-
ρίδας. Για τον περιορισµό αυτής της επί-
δρασης έχουν συνταχθεί και εκπο-
νούνται αξιολογήσεις Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων καθώς και σχέδια
αποκατάστασης των θιγµένων περιο-
χών. Αναλυτικά:

Κόστος πρόληψης & περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σύνολο 3,263,014€

� Εξωτερικές υπηρεσίες για την περιβαλλοντική διαχείριση

� Εξωτερική πιστοποίηση των συστηµάτων διαχείρισης

� Προσωπικό για γενικές δραστηριότητες περιβαλλοντικής διαχείρισης

� Έρευνα και ανάπτυξη

� Πρόσθετες δαπάνες για την εγκατάσταση πιο καθαρής τεχνολογίας
(π.χ. επιπλέον κόστος εκτός της τυπικής τεχνολογίας)

� Άλλο κόστος περιβαλλοντικής διαχείρισης

14.7%

5.9%
0.3%

1.6%

56.3%

21.1%

8.9 ∆ιαχείριση Βιοποικιλότητας

Περιοχές στις οποίες έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες
αποκατάστασης ή περιοχές που
προστατεύονται ενεργά.

Έκταση
σε km2

Ποσοστό
αποκατάστασης

της περιοχής
στο τέλος του 2012

Αν η αποκατάσταση
εγκρίθηκε / εγκρίνεται από

ανεξάρτητους ειδικούς
φορείς ή επιστήµονες.

ΒΑΡΤΟΣ Β 0.4 100% ∆ασαρχείο Άµφισσας

ΨΗΛΟ ΚΟΤΡΩΝΙ 0.2 100% -

ΑΧΛΑ∆ΕΣ 1,12,14,15,16 -
ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΩΡΟΣ 0.02 100% -

ΠΕΡΑ ΛΑΚΚΟΣ 0.02 100%

ΠΡΟΣΟΡΕΜΑ 0.18 90% -

ΛΑΤΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ
Mετόχι (Kοινοτικό ∆ιαµέρισµα
Κυριακίου)

0.018

Αποκατάσταση 2,5 στρεµµάτων,
µε φύτευση 1000 δενδρυλλίων,

ανάλογα µε το βαθµό
εκµετάλλευσης του λατοµείου.

-

ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(Άγιος Αθανάσιος)

Φύτευση 2500 φυτών
(~3,5 στρέµµατα). -
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Φύση των σηµαντικών
άµεσων και έµµεσων
επιπτώσεων στη
βιοποικιλότητα

Επιπτώσεις στη
βιοποικιλότητα, οι οποίες
σχετίζονται µε
δραστηριότητες του Οµίλου.

Η διάθεση των καταλοίπων βωξίτη στην ξηρά
(όπως δηλώθηκε στους δείκτες κατά το έτος 2011),
προκάλεσε επίπτωση τοπικού χαρακτήρα στη
βιοποικιλότητα. ∆εδοµένου ότι δεν
πραγµατοποιήθηκε επέκταση της συγκεκριµένης
δράσης, δεν συντελείται επιβάρυνση των
επιπτώσεων.

Αιολικός σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ο οποίος γειτνιάζει µε προστατευόµενη περιοχή
είναι φιλικός προς το περιβάλλον, µε µηδενική
έκλυση ρύπων, µηδενική ρύπανση εδάφους και
αµελητέα όχληση της υφιστάµενης χλωρίδας και
πανίδας.

∆ιαχείριση των επιπτώσεων
στη βιοποικιλότητα,
οι οποίες σχετίζονται
µε δραστηριότητες
του Οµίλου.

Για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων στη
βιοποικιλότητα από τη διάθεση των καταλοίπων
βωξίτη στην ξηρά, η εταιρεία λαµβάνει µέτρα
αντιµετώπισης των εκποµπών σκόνης τα οποία
περιλαµβάνουν:
1. ∆ιαβροχή βάσει προγραµµατισµού ειδικά κατά

τις θερινές περιόδους ή γενικότερα κατά τις
περιόδους χαµηλής υγρασίας.

2. Κάλυψη των πρανών µε φυτικό χώµα µετά
από εκπόνηση σχετικών τεχνικών µελετών.

3. Συντήρηση των ήδη δηµιουργηµένων
προσβάσεων προκειµένου να µην
προκληθούν νέες επιπτώσεις από τη διάνοιξη
άλλων .

4. Έναρξη µεγάλου υδραυλικού έργου
συγκράτησης των όµβριων υδάτων στην
περιοχή απόθεσης των καταλοίπων βωξίτη
προκειµένου να εξασφαλίζεται η ελεγχόµενη
παροχέτευσή τους, χωρίς δυσµενείς
επιπτώσεις.

1. Η προστασία της βιοποικιλότητας ως συνιστώσας
του φυσικού περιβάλλοντος, εκφράζεται µε
έµµεσο τρόπο στην περιβαλλοντική πολιτική της
εταιρείας.

2. Πλήρης συµµόρφωση µε την ισχύουσα
περιβαλλοντική νοµοθεσία στο πλαίσιο των
περιορισµών και ειδικών όρων που επιβάλλονται
για τη λειτουργία των µονάδων
ηλεκτροπαραγωγής καθώς και των µονάδων
ΑΠΕ της εταιρείας.

3. Σηµειώνεται ότι στην περιβαλλοντική νοµοθεσία
περιλαµβάνονται και τα νοµοθετήµατα που
πραγµατεύονται την προστασία της βιοποικιλότητας
και οι παραγωγικές µονάδες της εταιρείας που
έχουν αδειοδοτηθεί λαµβάνοντας υπόψη την
προστασία της βιοποικιλότητας.

4. Εκπόνηση πρόσθετων εξειδικευµένων µελετών
σε περιοχές όπου αναπτύσσονται έργα, ακόµα
και αν αυτές δεν απαιτούνται υποχρεωτικά από
την ισχύουσα νοµοθεσία, προκειµένου να
εξασφαλισθεί η προστασία της βιοποικιλότητας
της ευρύτερης περιοχής.

5. Λήψη µέτρων προστασίας και αποκατάστασης σε
µόνιµη βάση καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας
των έργων της εταιρείας.

6. Η εταιρεία στο πλαίσιο των σχέσεών της µε τις
τοπικές κοινωνίες όπου αναπτύσσει έργα
προβαίνει σε αντισταθµιστικές ενέργειες,
ορισµένες εκ των οποίων αποσκοπούν στην
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της
βιοποικιλότητας.

Στον τοµέα της ενέργειας υφίστανται κά-
ποιες ιδιαιτερότητες αφού, σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία, για την προ-
στασία του περιβάλλοντος και της βιο-
ποικιλότητας, επιτρέπεται η κατασκευή
σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
εντός προστατευοµένων περιοχών που
υπάγονται στο ∆ίκτυο NATURA 2000.
Οι µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας (θερµικοί σταθµοί και µονά-
δες ΑΠΕ), της θυγατρικής µας εταιρεί-
ας «PROTERGIA A.E.», κατασκευά-
ζονται και λειτουργούν κάτω από τα πιο
αυστηρά τεχνικά και λειτουργικά κρι-
τήρια σε πλήρη συµµόρφωση µε το
ισχύον κοινοτικό και εθνικό πλαίσιο για
την προστασία της βιολογικής ποικι-
λότητας. Από τις εν λειτουργία µονάδες

ηλεκτροπαραγωγής της «PROTERGIA
A.E.», µόνο ο αιολικός σταθµός πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)
στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, ο οποίος
χωροθετήθηκε σε συνολική έκταση
0,12 τετρ. χλµ., βρίσκεται σε απόστα-
ση 1,5 km από τα όρια της προτεινό-
µενης προς ένταξη στο δίκτυο NATURA
2000 περιοχής, µε τον κωδικό GR
126001 και περισσότερο από 15 km
από τη θεσµοθετηµένη περιοχή, µε κω-
δικό GR 126008. Πρόκειται για ένα φι-
λικό προς το περιβάλλον σταθµό πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε µη-
δενική έκλυση ρύπων και µηδενική ρύ-
πανση του εδάφους και του υπεδάφους
καθώς και αµελητέα όχληση της υφι-
στάµενης πανίδας και της αυτοφυούς

χλωρίδας. Παράλληλα, οι όποιες ασή-
µαντες επιπτώσεις αποκαθίστανται πλή-
ρως ως απόρροια εκπόνησης και εφαρ-
µογής εξειδικευµένων µελετών (φυτο-
τεχνικές µελέτες αποκατάστασης, οι-
κολογικές και ορνιθολογικές µελέτες).

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει
συγκεντρωτικά τις επιπτώσεις της δρα-
στηριότητάς µας στη βιοποικιλότητα αλ-
λά και τους τρόπους διαχείρισης αυτών
τόσο στον τοµέα της παραγωγής αλου-
µινίου όσο και στον τοµέα της παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι
εκφράζονται από τις θυγατρικές µας
εταιρείες ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και
PROTERGIA A.E. αντιστοίχως.
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Η αυστηρή τήρηση της εφαρµοστέας νο-
µοθεσίας και κανονισµών, από τις εται-
ρείες του Οµίλου, η εφαρµογή της δια-
δικασίας αναθεώρησης και επικαιρο-
ποίησης της περιβαλλοντικής νοµοθε-
σίας, καθώς και εφαρµογή των περι-
βαλλοντικών κανόνων που αφορούν
στη δραστηριότητα του Οµίλου, έχουν
ως αποτέλεσµα την απουσία κυρώσε-
ων (χρηµατικών ή µη) που αφορούν στη
συµµόρφωσή του µε τις περιβαλλοντι-
κές διατάξεις. Επίσης, και κατά τη διάρ-
κεια του 2012, τα αποτελέσµατα των

αιφνιδιαστικών ελέγχων και επιθεωρή-
σεων εκ µέρους του Σώµατος Επιθεω-
ρητών Περιβάλλοντος στις εταιρείες

του Οµίλου ήταν άκρως θετικά αφού
δεν προέκυψαν παρατηρήσεις ή παρα-
βάσεις των περιβαλλοντικών κανόνων.

Φύση των σηµαντικών
άµεσων και έµµεσων
επιπτώσεων στη
βιοποικιλότητα

Κατασκευή ή χρήση
εργοστασίων, ορυχείων και
υποδοµής µεταφορών.

Καµία µεταβολή από το 2011 Μηδενική

Ρύπανση. ∆εν σηµειώθηκε ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή
των εγκαταστάσεων (συµπεριλαµβανοµένων των
χώρων διάθεσης καταλοίπων βωξίτη και στερεών
αποβλήτων από την παραγωγική διαδικασία)

Μηδενική

Εισαγωγή χωροκατακτητικών
ειδών, παρασίτων και
παθογόνων οργανισµών.

∆εν αφορά στη δραστηριότητα της εταιρείας ∆εν αφορά
στη δραστηριότητα
της εταιρείας

Μείωση των ειδών. Με βάση πρόσφατη µελέτη του ΕΛΚΕΘΕ, σε ό,τι
αφορά στους θαλάσσιους πληθυσµούς δεν φαίνεται
να έχουν υποστεί σοβαρή µεταβολή σε σχέση µε
παλαιότερες µελέτες. Για τους πληθυσµούς της
ξηράς δεν έχουν εκπονηθεί πρόσφατες µελέτες
(η τελευταία περιλαµβάνεται στην ΜΠΕ 2007).

Μηδενική

∆ιατήρηση του οικοτόπου. Καµία µεταβολή από το 2011 Καµία µεταβολή
από το 2011

Αλλαγές στις οικολογικές
διαδικασίες εκτός του
φυσικού εύρους
διαφοροποίησης .

Καµία µεταβολή που να οφείλεται
στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Μηδενική

Είδη που επηρεάζονται. ∆εν έχει ερευνηθεί Χλωρίδα/ Πτηνά

Έκταση των περιοχών που
επηρεάζονται.

∆εν έχει ερευνηθεί Εκτός Ζωνών Προστασίας

∆ιάρκεια των επιπτώσεων. ∆εν έχει ερευνηθεί Προσωρινή

Αντιστρεψιµότητα ή µη
αντιστρεψιµότητα των
επιπτώσεων.

∆εν έχει ερευνηθεί Πλήρως αντιστρέψιµες για τη χλωρίδα/
Μηδενικές επιπτώσεις για τα πτηνά µετά τη
λήψη µέτρων

8.10 Συµµόρφωση µε την Περιβαλλοντική Νοµοθεσία



9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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M
ε σηµείο αναφοράς τις αξίες
µας για «Κοινωνική Υπεύθυ-
νη Ανάπτυξη» και «Αποδοχή

από τον κοινωνικό περίγυρο», συνεχί-
ζουµε να µεριµνούµε για την αναβάθ-
µιση του ρόλου µας ως ενεργός εται-
ρικός πολίτης στις τοπικές κοινωνίες στις
οποίες επιδρούµε, θετικά ή αρνητικά,
ανάλογα µε τη φύση της λειτουργίας
µας. Με βάση την εµπειρία µας στον το-
µέα της κοινωνικής προσφοράς και τα
θετικά µηνύµατα που λαµβάνουµε,
δίχως να υποβαθµίζουµε τις παραλή-
ψεις ή να εθελοτυφλούµε στις αρνητι-
κές επιπτώσεις της λειτουργίας µας, εί-
µαστε πεπεισµένοι ότι η συµβολή µας
στην προώθηση της κοινωνικής συνο-
χής µπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη
της ευηµερίας των τοπικών κοινοτήτων
στις οποίες δραστηριοποιούµαστε. Στην
κατεύθυνση αυτή, το 2012, θεωρήσαµε
ότι ήταν αναγκαίο να προσδιορίσουµε
τα βασικά αναπτυξιακά κοινωνικά θέ-

µατα που µας αφορούν, µέσω των
οποίων µπορούµε να συµβάλουµε
ενεργά.

Η συγκεκριµένη διαδικασία δεν αφο-
ρούσε απλά σε µια καταγραφή θεµά-
των, αλλά υλοποιήθηκε από τα στε-
λέχη των θυγατρικών µας εταιρειών,
που αποτελούν τις επιµέρους οµάδες
Ε.Κ.Ε. και που διαθέτουν τη γνώση και
την πείρα του αντικειµένου, προσδί-
δοντας προστιθέµενη αξία στη συνο-
λική προσπάθεια. Τα αποτελέσµατα της
συγκεκριµένης άσκησης, τα οποία πα-
ρουσιάζονται στο ακόλουθο γράφηµα
µε τις επεξηγήσεις των επιπτώσεων, αλ-
λά και τα σχετικά µέτρα αντιµετώπισής
τους, αποτελούν το Κοινωνικό Απο-
τύπωµα του Οµίλου. Πρόθεσή µας εί-
ναι να τα δηµοσιοποιούµε σε ετήσια
βάση, ώστε να γίνονται αντιληπτές, από
τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας, οι όποι-
ες αποκλίσεις της κοινωνικής µας επί-
δοσης.

∆ιατηρήσαµε

2,000
θέσεις εργασίας σε όλο τον
Όµιλο παρά τις αντίξοες
οικονοµικές συνθήκες στη χώρα.

Οι Κοινωνικές µας επενδύσεις

ανήλθαν σε

€740χιλ.
προάγοντας τον Πολιτισµό,
τον Αθλητισµό και
την Επιχειρηµατικότητα,
συµβάλλοντας παράλληλα και
στην κάλυψη τοπικών αναγκών
σε επίπεδο υποδοµών.

Υλοποιήσαµε για3η
συνεχόµενη χρονιά
τη διαδικασία διαλόγου µε τα
βασικά Ενδιαφερόµενα Μέρη
µας µε θετικά αποτελέσµατα.

∆ηµιουργήσαµε και
δηµοσιοποιούµε για πρώτη φορά το

Κοινωνικό µας
Αποτύπωµα.

9.1 Κοινωνικό Αποτύπωµα Οµίλου
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Επίδοση: 2/5

Επίδοση: 2/5

Επίδοση: 2/5

Επίδοση: 2/5

Επίδοση: 0,5/5

Επίδοση: 0,75/5

Επίδοση: 0,5/5

Επίδοση: 0,5/5

Επίδοση: 0,5/5

Επίδοση: 0/5

Επίδοση: 0/5

Επίδοση: 0/5

Επίδοση: 0/5

Επίδοση: 0/5

Επίδοση: 1,25/5

Επίδοση: 0,25/5

Επίδοση: 4/5

Επίδοση: 3/5

«ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» KOIΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 2012
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ

∆εν
υφίσταται
επίπτωση

(0)

Ασήµαντη
επίπτωση

(1)

Μικρή
επίπτωση

(2)

Μέτρια
επίπτωση

(3)

Σηµαντική
επίπτωση

(4)

Πολύ
Σηµαντική
επίπτωση

(5)

1. Εταιρική εικόνα & φήµη

2. Νοµοθετική & Κανονιστική
Συµµόρφωση

3. Φορολογική Συµµόρφωση.

4. ∆ιάλογος µε τα
Ενδιαφερόµενα Μέρη

5. Ασφάλεια Εργαζοµένων

6. Υγεία Εργαζοµένων

7. Ικανοποίηση Εργαζοµένων

8. Εκπαίδευση Εργαζοµένων

9. Εξέλιξη Εργαζοµένων

10. Ενίσχυση της απασχολησιµότητας
(προσλήψεις από τις τοπικές
κοινότητες)

11. Επενδύσεις που στοχεύουν στην
κάλυψη των βασικών αναγκών
της ζωής της τοπικών κοινοτήτων

12. Προτίµηση στα προϊόντα
και τις υπηρεσίες των τοπικών
προµηθευτών και συµβολή
στην ανάπτυξή τους

13. Προώθηση του δικαιώµατος
της υγείας και αποφυγή
δραστηριοτήτων που απειλούν
τη δηµόσια υγεία

14. Έλεγχος και καταπολέµηση
της ∆ιαφθοράς

15. Έλεγχος και καταπολέµηση
της Καταναγκαστικής εργασίας

16. Καταπολέµηση της
Καταναγκαστικής εργασίας
στους βασικούς προµηθευτές
και συνεργάτες της εταιρείας

17. Έλεγχος και καταπολέµηση
της Παιδικής εργασίας

18. Καταπολέµηση της Παιδικής
εργασίας στους βασικούς
προµηθευτές και συνεργάτες
της εταιρείας

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ
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Περιορισµένα παράπονα σε τοπικό επίπεδο για τις εται-
ρείες «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» και «PROTERGIA A.E.»:

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Μέσω της ενσωµάτωσης των αποτελεσµάτων της διαδι-
κασίας της διαβούλευσης µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας
στην Επιχειρηµατική, Κοινωνική και Περιβαλλοντική µας
στρατηγική στοχεύουµε στην εξάλειψη των παραπόνων.

Πλήρης εκπλήρωση όλων των φορολογικών
υποχρεώσεων των εταιρειών του Οµίλου σε τοπι-

κό και κεντρικό επίπεδο.

Η κάθε εταιρεία του Οµίλου έχει καθορίσει τα Εν-
διαφερόµενα Μέρη της και υλοποιεί το διάλογο µα-

ζί τους, σε τακτική βάση, δηµοσιεύοντας τα αποτελέ-
σµατα της εν λόγω διαβούλευσης σε ετήσια βάση.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
α) Βελτίωση και ανασχεδιασµός διαδικασίας διαβού-
λευσης µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας. β) Πλήρη έν-
ταξη των ενοτήτων της Προστασίας των Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων και της µείωσης του φαινοµένου της ∆ια-
φθοράς στη διαβούλευση µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη
µας. γ) Καταβολή µεγαλύτερης προσπάθειας στην εν-
σωµάτωση των αποτελεσµάτων της διαβούλευσης µε
τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας, στη διαδικασία κατάρτι-
σης των επιχειρηµατικών, κοινωνικών και περιβαλλο-
ντικών πλάνων των θυγατρικών εταιρειών µας.

Το 2012 παρουσιάστηκαν ελαφρά ατυχήµατα
χωρίς διακοπή εργασίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην εταιρεία

«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ A.E.» κατεγράφησαν 2 ατυχήµατα µε
προσωρινή διακοπή εργασίας.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Παρά τη σταθεροποίηση της επίδοσης, απαιτείται συ-
νεχής προσπάθεια, σύµφωνα µε την πολιτική µας, για
την επίτευξη του µόνου αποδεκτού στόχου «ΜΗ∆ΕΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕ-
ΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Σηµειώθηκαν ελάχιστα ελαφρά περιστατικά επαγ-
γελµατικών ασθενειών χωρίς διακοπή εργασίας.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Παρά τη σταθεροποίηση της επίδοσης, απαιτείται συ-
νεχής προσπάθεια, σύµφωνα µε την πολιτική µας, για
την επίτευξη του µόνου αποδεκτού στόχου «ΜΗ∆ΕΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕ-
ΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Πλήρης συµµόρφωση όλων των εταιρειών του Οµί-
λου µε τους κανονισµούς και τις νοµοθετικές δια-

τάξεις που τις διέπουν.

Το ποσοστό ικανοποίησης εργαζοµένων ήταν µε-
ταξύ 60%-70%. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγκεκριµένη συ-

νολική επίδοση αποτελεί περισσότερο εκτίµηση που
προέρχεται από τη διαδικασία αξιολόγησης των εργα-
ζοµένων. Στις εταιρείες: «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ A.E.»,
«PROTERGIA A.E.» και «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» η ικανοποίηση
των εργαζοµένων δεν µετριέται συστηµατικά.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Μελέτη και σχεδιασµός διαδικασίας υλοποίησης συ-
στηµατικών ερευνών ικανοποίησης του προσωπικού
µας, σε όλες τις θυγατρικές µας εταιρείες. Σχεδιασµός
ενεργειών σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα.

Όλες οι εταιρείες του Οµίλου διαθέτουν επίσηµη
πολιτική εκπαίδευσης και αναλαµβάνουν εκπαι-

δευτικές πρωτοβουλίες, σε ετήσια βάση, µε σαφείς στό-
χους που συνάδουν τόσο µε την επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα όσο και µε τις ανάγκες των εργαζοµένων
τους.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Στοχεύουµε στη βελτίωση των εκπαιδευτικών µας στό-
χων που θα συνδυάζουν περισσότερο τις ανάγκες των
εργαζοµένων µε τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς
στόχους του Οµίλου.

Το ποσοστό εργαζοµένων που αξιολογήθηκε µέ-
σω των ∆ιαδικασιών Αξιολόγησης Επαγγελµατικής

Προόδου που εφαρµόζουν οι εταιρείες του Οµίλου ανέρ-
χεται συνολικά µεταξύ 81%-90%.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Στοχεύουµε σε ποσοστό αξιολόγησης των εργαζοµένων
µας µεγαλύτερο του 90% µέσω της συστηµατικής
εφαρµογής των διαδικασιών Αξιολόγησης Επαγγελ-
µατικής Προόδου των θυγατρικών µας εταιρειών.

Το ποσοστό απασχόλησης εργαζοµένων από τις
τοπικές κοινότητες που δραστηριοποιούνται οι

εταιρείες του Οµίλου ανέρχεται συνολικά µεταξύ
70% - 85%.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Καµία παρέκκλιση από την πολιτική µας για την απα-
σχόληση εργαζοµένων από τις τοπικές µας κοινό-
τητες, η οποία στοχεύει στην επίτευξη ποσοστού µε-
γαλύτερου του 85% (λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις
ιδιαιτερότητες του κάθε τοµέα της επιχειρηµατικής
µας δραστηριότητας).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Αρχή όλων των εταιρειών του Οµίλου αποτελεί η
κάλυψη βασικών αναγκών των τοπικών κοινοτήτων

σε επίπεδο υποδοµών λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδι-
αιτερότητες του κάθε τοµέα της επιχειρηµατικής µας δρα-
στηριότητας (ανεξαρτήτως ποσοστού επί του κύκλου των
εργασιών) συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της ευηµερίας
τους.

Η συνολική προσφορά των εταιρειών του Οµίλου
προς τους τοπικούς προµηθευτές εκφρασµένη σε

οικονοµική αξία, ανέρχεται σε ποσοστό 11% - 31% του
συνολικού προϋπολογισµού των προµηθειών τους. ΣΗ-
ΜΕΙΩΣΗ: Για τις εταιρείες «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» και
∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.» αρχή τους αποτελεί η
προτεραιότητα της επιλογής των τοπικών προµηθευτών
στην ικανοποίηση των αναγκών τους (σύµφωνα µε τις
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες τους και ανεξαρτήτως πο-
σοστού επί του συνολικού προϋπολογισµού των προ-
µηθειών) συµβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της τοπι-
κής οικονοµίας και της ευηµερίας της τοπικής κοινότη-
τας που δραστηριοποιούνται.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Καµία παρέκκλιση από την πολιτική µας µε στόχο τη στα-
διακή σταθεροποίηση του ποσοστού των δαπανών προς
τους τοπικούς προµηθευτές µας µεταξύ 40%-50%
(λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κά-
θε τοµέα της επιχειρηµατικής µας δραστηριότητας).

Οι εταιρείες του Οµίλου δεσµεύονται µε την υιο-
θέτηση διεθνών και εγχώριων προτύπων ότι τα στά-

δια του κύκλου ζωής των προϊόντων τους και οι εν γέ-
νει δραστηριότητές τους δεν ενέχουν κινδύνους για τη δη-
µόσια υγεία.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Συνεργασίες µε Μ.Κ.Ο. και υλοποίηση εθελοντικών
πρωτοβουλιών από όλες τις θυγατρικές µας εταιρείες
για την πρόληψη σοβαρών ασθενειών (εκτός των
επαγγελµατικών) προς τους εργαζοµένους και τους πο-
λίτες της τοπικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται.

∆εν υφίστανται περιστατικά διαφθοράς σε καµία
από τις θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου. Εντούτοις,

δεν υπάρχει ξεχωριστή Οργανωτική Μονάδα ∆ιαχείρι-
σης Κινδύνων για τη ∆ιαφθορά στον Όµιλο.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Στοχεύουµε σε συνεργασίες µε εξειδικευµένους φο-
ρείς και στο σχεδιασµό ειδικού εσωτερικού µηχανι-
σµού ελέγχου που θα µας επιτρέψει να ελέγχουµε
επισήµως τις επιχειρηµατικές µας µονάδες.

Πλήρης συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθε-
σία όλων των επιχειρηµατικών µονάδων του Οµί-

λου. ∆εν έχουν καταγραφεί περιστατικά καταναγκαστι-
κής ή υποχρεωτικής εργασίας σε καµία από τις θυγατρικές
εταιρείες του Οµίλου. Παρόλα αυτά, παρατηρείται
ανάγκη για τον καθορισµό µιας συγκεκριµένης διαδι-
κασίας ελέγχου των επιχειρηµατικών του µονάδων.

Οι εταιρείες του Οµίλου έχουν αποσπάσει τη δέ-
σµευση του 31%-60% των βασικών συνεργατών

και προµηθευτών τους για τον έλεγχο και την καταπο-
λέµηση της καταναγκαστικής εργασίας στις δραστηριό-
τητές τους.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Στοχεύουµε στην προώθηση των αρχών του Οικουµενι-
κού συµφώνου Global Compact στην αλυσίδα εφοδια-
σµού µας, προκειµένου να αποσπάσουµε τη δέσµευση,
σε ποσοστό 60% - 90%, των βασικών συνεργατών και
προµηθευτών του Οµίλου µας, για την αποφυγή πρα-
κτικών που µπορεί να ενθαρρύνουν την καταναγκαστική
ή υποχρεωτική εργασία στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Πλήρης συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθε-
σία όλων των επιχειρηµατικών µονάδων του Οµί-

λου. ∆εν υφίστανται περιστατικά παιδικής εργασίας.

Οι εταιρείες του Οµίλου έχουν αποσπάσει τη δέ-
σµευση του 31% - 60% των βασικών συνεργατών

και προµηθευτών τους, για τον έλεγχο και την καταπο-
λέµηση της Παιδικής εργασίας στις δραστηριότητές τους.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:
Στοχεύουµε στην προώθηση των αρχών του Οι-
κουµενικού συµφώνου Global Compact στην αλυ-
σίδα εφοδιασµού µας προκειµένου να αποσπάσου-
µε τη δέσµευση, σε ποσοστό 60% - 90% των βασι-
κών συνεργατών και προµηθευτών του Οµίλου
µας, για την αποφυγή πρακτικών που µπορεί να εν-
θαρρύνουν την καταναγκαστική ή υποχρεωτική ερ-
γασία στο εργασιακό τους περιβάλλον.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Με στόχο την ανάπτυξη και διατήρηση
της κοινωνικής συνοχής των τοπικών
κοινωνιών όπου η δραστηριότητά µας
είναι περισσότερο ορατή, έχουµε επι-
κεντρώσει την προσπάθειά µας, µέσω
των θυγατρικών µας εταιρειών, σε το-
µείς που σχετίζονται άµεσα µε τις δρα-
στηριότητες µας.

Συγκεκριµένα:

� Στην προσφορά θέσεων απασχόλη-
σης, όπου το 2012, διατηρώντας
2,000 θέσεις εργασίας και ενσωµα-
τώνοντας 374 νέες προσλήψεις, η
προέλευση των εργαζοµένων µας
από τις τοπικές κοινότητες έφτασε στο
85% επί του συνόλου του ανθρώ-
πινου δυναµικού µας.

� Στη δηµιουργία εισοδηµάτων, µε
σύστηµα αµοιβών το οποίο λαµβά-
νει υπόψη του τα δεδοµένα της αγο-

ράς αλλά και τις προσδοκίες των ερ-
γαζοµένων, καθώς και παροχές πέ-
ραν των προβλεποµένων από το
νόµο και τις συλλογικές συµβάσεις
εργασίας.

� Στην ανάπτυξη των τοπικών οικονο-
µικών µας δραστηριοτήτων, όπου κα-
τά τη χρήση του 2012, το 30% σχε-
δόν του προϋπολογισµού των προ-
µηθειών των εταιρειών µας δαπανή-
θηκε όχι µόνο σε τοπικούς προµη-
θευτές, αλλά και στην προσφορά τε-
χνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης
στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε
άλλους τοπικούς φορείς.

� Στην προστιθέµενη αξία που ανα-
δεικνύεται από την επιχειρηµατική µας
λειτουργία. Ειδικότερα, στον τοµέα
της Ενέργειας και µε την ανάπτυξη έρ-
γων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

(ΑΠΕ), µέσω της θυγατρικής µας
εταιρείας «PROTERGIA A.E.», όχι
µόνο προσφέρουµε σηµαντικά οφέ-
λη στις τοπικές κοινότητες αλλά συµ-
βάλλουµε ταυτόχρονα και στην επί-
τευξη των εθνικών στόχων (Στρατη-
γική Ε.Ε. 20-20-20).

Περιβαλλοντικά οφέλη
από την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ

� Σηµαντική µείωση των αερίων ρύπων που προκαλούνται
από την καύση ορυκτών καυσίµων (λιγνίτη, άνθρακα,
πετρελαίου) και συµβάλλουν στο φαινόµενο της κλι-
µατικής αλλαγής µε την αντικατάσταση του «καυσίµου»
για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον αέρα, το
νερό και τον ήλιο.

� Σχεδόν µηδενικές περιβαλλοντικές οχλήσεις (π.χ. θό-
ρυβος), ελάχιστη διαταραχή του φυσικού οικοσυστή-
µατος και προστασία της βιοποικιλότητας της ευρύτε-
ρης περιοχής (χλωρίδα και πανίδα).

� Βελτίωση των υφιστάµενων οδικών δικτύων και οδεύ-
σεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου ΑΠΕ.

� Κατά την τελική χωροθέτηση, λαµβάνονται υπόψη οι
ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής εγκατάστασης, ώστε οι ανε-
µογεννήτριες να ενσωµατωθούν αρµονικά στο τοπίο.

� Κατά τη φάση κατασκευής των έργων ΑΠΕ, οι επεµ-
βάσεις γίνονται µε ήπιο τρόπο και λαµβάνονται τα απα-
ραίτητα µέτρα για την αποκατάσταση του χώρου επέµ-
βασης τόσο κατά την κατασκευή του έργου αλλά κυ-
ρίως κατά τη λειτουργία του, έτσι ώστε ο χώρος στην
τελική του µορφή να είναι πλήρως ενταγµένος στο φυ-
σικό περιβάλλον.

Οικονοµικά και Κοινωνικά οφέλη
από την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ

� Επενδύσεις σε έργα πράσινης ανάπτυξης, που αποτε-
λούν την κύρια µορφή ανάπτυξης στη χώρα κατά την
παρούσα οικονοµική συγκυρία.

� Εγγυηµένα έσοδα προς τις τοπικές κοινωνίες από τη λει-
τουργία των έργων ΑΠΕ. Σύµφωνα µε το άρθρο 7, πα-
ράγραφος 3, Α3, του Ν. 3851/2010, τα ποσά που αντι-
στοιχούν στο ειδικό τέλος παρακρατούνται από τον αρ-
µόδιο ∆ιαχειριστή και αποδίδονται ως ακολούθως:

- 1% στο λογαριασµό ηλεκτρισµού κατανάλωσης
των οικιακών καταναλωτών του ΟΤΑ

- 1,7% στο ταµείο του ΟΤΑ

- 0,3% στο Ειδικό Ταµείο ΕΤΕΡΠΣ

� Προώθηση της απασχόλησης των τοπικών κοινωνιών
κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας των
έργων.

� Αναζωογόνηση οικονοµικά και κοινωνικά υποβαθµι-
σµένων περιοχών και συµβολή στην τοπική ανάπτυξη
µε την προώθηση ανάλογων επενδύσεων, λόγω της
ανάπτυξης του έργου ΑΠΕ (προώθηση του εκπαιδευ-
τικού τουρισµού για έργα ΑΠΕ), αλλά και λόγω της συ-
νεισφοράς των εταιρειών φορέων των έργων, στο πλαί-
σιο της Ε.Κ.Ε.

9.2 Συµµετοχή στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών



79

Κ
Ο

ΙΝ
Ω

Ν
ΙΚ

Ο
Σ

Α
Π

Ο
Λ

Ο
ΓΙ

Σ
Μ

Ο
Σ

2
0

1
2Σύµφωνα µε την πολιτική της

«PROTERGIA A.E.», συστήνεται έγ-
γραφη συµφωνία (Μνηµόνιο Συνερ-
γασίας) µεταξύ της εταιρείας και των το-
πικών αρχών, για την υλοποίηση των
κοινωφελών έργων, των έργων υπο-
δοµής ή των πολιτισµικών δράσεων
στην εκάστοτε περιοχή, µε σκοπό τη
βελτίωση της διαβίωσης των κατοίκων,
σε συνεννόηση και συνεργασία µε το
∆ήµο και σε συνάρτηση µε τις ανάγκες
του, µε παράλληλη αποδοχή του έρ-
γου ΑΠΕ από την τοπική κοινωνία. Τα
κοινωφελή έργα για την ενίσχυση των

τοπικών κοινωνιών υλοποιούνται κυ-
ρίως κατά τη φάση κατασκευής των έρ-
γων ΑΠΕ και αφορούν ενδεικτικά:

� Τις δωρεές ενίσχυσης των ∆ήµων για
προµήθεια οχηµάτων και εξοπλι-
σµού αναγκαίων για τη λειτουργία
των δηµοτικών υπηρεσιών και την
πυροπροστασία.

� Την κατασκευή έργων υποδοµής µε
σκοπό τη βελτίωση της διαβίωσης
των δηµοτών και κατοίκων, όπως
διάνοιξη ή συντήρηση δρόµων, επι-
σκευή ή κατασκευή δηµοτικών κτι-

ρίων και εγκαταστάσεων, σε συνερ-
γασία µε τους ∆ήµους και σε συ-
νάρτηση µε τις ανάγκες τους.

� Τη δηµιουργία περιβαλλοντικών πάρ-
κων και χώρων αναψυχής σε γειτ-
νίαση µε τα έργα ΑΠΕ της εταιρείας,
ώστε η περιοχή να καταστεί πόλος
έλξης Εκπαιδευτικού Τουρισµού.

�
Στην Ιστοσελίδα µας:
Η διοικητική µας πρακτική για τις τοπικές
µας κοινωνίες
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9.3 Κοινωνικές δαπάνες

Ο ρόλος µας στις τοπικές κοινωνίες κα-
θορίζεται πρωτίστως από την επιθυµία
µας και δευτερευόντως από τη δυνατό-
τητά µας να συνεισφέρουµε τόσο στην
αντιµετώπιση όσο και στην προώθηση
ζητηµάτων που αφορούν στις τοπικές
µας κοινότητες, οι οποίες δοκιµάζονται

έντονα από την οικονοµική και κοινωνική

κρίση που υφίσταται η χώρα µας τα τε-

λευταία χρόνια. Στην προσπάθειά µας να

διατηρήσουµε τα ιδεώδη του Αθλητι-

σµού, των Τεχνών και του Πολιτισµού,

να συνδράµουµε το έργο των Μη Κυ-

βερνητικών Οργανώσεων και να στηρί-

ξουµε για άλλη µια χρονιά την προ-

ώθηση της Επιχειρηµατικότητας, η κοι-

νωνική µας πολιτική το 2012, η οποία

σε αξία δαπανών ανήλθε περίπου στις

740.000€, εκφράστηκε από όλες τις θυ-

γατρικές µας εταιρείες, καλύπτοντας

ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών θεµάτων,

όπως παρουσιάζονται στα ακόλουθα

γραφήµατα:

Βασικές δράσεις
• ∆ωρεά τεχνικού εξοπλισµού

σε Γυµνάσιο και Λύκειο του
δήµου Πάτµου.

• ∆ωρεά ρουχισµού & παιχνι-
διών στη Χριστουγεννιάτικη
εορτή της οργάνωσης «ΦΙΛΟΙ
ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ».

• Οικονοµική ενίσχυση της
εσπερίδας ανωτάτων στελε-
χών “Dare to lead” από το
ICAP GROUP.

Βασικές δράσεις
• Επισκευή και Ανάπλαση

Αγροτικού Ιατρείου Κατσα-
ρωνίου στην Εύβοια.

• Κάλυψη, µέσω δωρεάς, µέ-
ρους των αναγκών του ∆ή-
µου Σιντικής (Σιδηρόκαστρο).

• Οικονοµική Ενίσχυση του ∆ιε-
θνούς Εκπαιδευτικού και
Eρευνητικού Μη Κερδοσκο-
πικού Οργανισµού IFNA.

Βασικές δράσεις
• Οικονοµική ενίσχυση της πο-

δοσφαιρικής οµάδας ΦΩΚΙ-
ΚΟΣ και δύο παιδικών ακα-
δηµιών ποδοσφαίρου.

• Οικονοµική ενίσχυση των
συλλόγων εθελοντικής αιµο-
δοσίας Άµφισσας & Ιτέας.

• Υλική και ηθική ενίσχυση της
δηµιουργίας και λειτουργίας
του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου του ∆ήµου ∆ελφών.

Βασικές δράσεις
• Οικονοµική ενίσχυση των

ιδρυµάτων της ΙΜ Θηβών και
Λεβαδείας.

• ∆ιαχρονική οικονοµική και
υλική ενίσχυση των αθλητι-
κών συλλόγων Ένωση ΑΣΑ
και Μεδεών.

• Αποκλειστική χορηγία του
λογοτεχνικού περιοδικού
«Εµβόλιµων» και των εκδη-
λώσεων του στα Άσπρα Σπί-
τια.

• Υλική και τεχνική υποστήριξη
των σχολείων του ∆ήµου ∆ι-
στόµου Αράχοβας Αντίκυρας.

Βασικές δράσεις
• ∆ωρεάν παροχή υλικού (Η/Υ

σε σχολεία, λυόµενες κατα-
σκευές, ιατρικός εξοπλισµός).

• Ενίσχυση των κοινωνικών
Παντοπωλείων στην περιοχή
του Βόλου µε τρόφιµα.

• ∆ιαχρονική ενίσχυση της ορ-
γάνωσης ΕΛΕΠΑΠ και ετήσια
οικονοµική υιοθεσία, ενός
ανασφάλιστου παιδιού από
τα 12 περίπου που περιθάλ-
πει η οργάνωση.

• Οικονοµική υποστήριξη της
προετοιµασίας αθλητών, για
τους Ολυµπιακούς και Πα-
ραολυµπιακούς Αγώνες
«Λονδίνο 2012».

• Αποκλειστική Χορηγία της
εταιρείας για την πραγµατο-
ποίηση στο Βόλο του 13ου
Παγκόσµιου Πρωταθλήµα-
τος Συγχρονισµένης Κολύµ-
βησης Νεανίδων.

Κοινωνικές ∆απάνες «Οµίλου Μυτιληναίος» ανά εταιρεία. Σε σύνολο 741,607 €

16%
17%

3%

34%

30%

� PROTERGIA A.E.

� METKA A.E.

� ∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ

� ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

� ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.



Κοινωνικές ∆απάνες «Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» ανά κατηγορία δράσεων. Σε σύνολο 741,607 €
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� Aθλητισµός

� Τέχνες και πολιτισµός

� Περιβάλλον

� Τοπική Αυτοδιοίκηση

� Εκπαίδευση

� Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας

� Υποστήριξη ΜΚΟ

� Εργαζόµενοι

� ∆ωρεές

33.5%

6.7%

7.7%

14.0%

0.1%

13.2%

7.8%

7.1%

9.9%

�
Στην Ιστοσελίδα µας:
Περισσότερες πληροφορίες για τις
κατηγορίες των κοινωνικών µας δράσεων
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Τα φαινόµενα της διαφθοράς, της δω-
ροδοκίας και του εκβιασµού υπονο-
µεύουν το ηθικό περιβάλλον κάθε
επιχείρησης και ανάµεσα στις επιπτώ-
σεις που µπορεί να προκαλέσουν πε-
ριλαµβάνονται η παραβίαση των Αν-
θρωπίνων ∆ικαιωµάτων, οι δυσµενείς
επιπτώσεις στο περιβάλλον, η δια-
στρέβλωση του ανταγωνισµού καθώς
και η παρεµπόδιση της διανοµής του
πλούτου και της οικονοµικής ανάπτυ-
ξης. Τα φαινόµενα αυτά αποτελούν ση-
µαντικό εµπόδιο στη Βιώσιµη Ανά-
πτυξη, µε δυσανάλογο αντίκτυπο στις
φτωχές κοινότητες διαβρώνοντας τη δο-
µή της κοινωνίας.

Στον Όµιλό µας, σηµείο αναφοράς
στην προώθηση της διαφάνειας, απο-
τελεί τόσο η επιχειρηµατική µας αξία
που αναφέρεται στην «Αρχή της Ακε-
ραιότητας», η οποία υλοποιείται µε την
αποφυγή κάθε συναλλαγής και επαφής
µε κάθε τρίτο που, µπορεί να έχει
υποπέσει ή υπάρχουν υποψίες ότι
µπορεί να καλλιεργεί συνθήκες δια-
φθοράς, εκβιασµού ή δωροδοκίας,
όσο και η δηµόσια δέσµευσή µας στη

10η Αρχή του UN GLOBAL COM-
PACT, σύµφωνα µε την οποία «Είµαστε
αντίθετοι σε κάθε µορφής διαφθορά,
συµπεριλαµβανοµένων του εκβιασµού
και της δωροδοκίας». Επιπλέον, ως
Όµιλος, προχωράµε στην αξιολόγηση
και βελτίωση των διαδικασιών διαχεί-
ρισης κινδύνων καθώς και στην εξα-
κρίβωση της συµµόρφωσης των λει-
τουργιών των θυγατρικών µας εταιρει-
ών µε τις θεσµοθετηµένες πολιτικές και
διαδικασίες όπως αυτές οριοθετούνται
στον Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντο-
λογίας, τους επιµέρους Εσωτερικούς
Κανονισµούς Λειτουργίας, την ισχύου-
σα νοµοθεσία και στις κανονιστικές
διατάξεις, καθώς δεν έχει ολοκληρω-
θεί η επίσηµη καταγραφή του µηχανι-
σµού εσωτερικού ελέγχου για την
πρόληψη και ανίχνευση περιστατικών
διαφθοράς ή δωροδοκίας από τον
Όµιλο. Επιπρόσθετα, φροντίζουµε οι
συνεργασίες και οι συναλλαγές όλων
των µετόχων και των εργαζοµένων,
όλων των θυγατρικών µας εταιρειών,
να διέπονται από υψηλό βαθµό ακε-
ραιότητας και ήθους. Μέσω καθορι-

σµένων διαδικασιών, που εφαρµό-
ζονται στα Τµήµατα Αγορών-Προµη-
θειών για την επιλογή προµηθευτών και
άλλων συνεργατών, ελέγχουµε τις
συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγ-
µατοποιείται κάθε συναλλαγή, µε στό-
χο τον εντοπισµό και την εξάλειψη
αυτών που µπορεί να οδηγήσουν σε
περιστατικά διαφθοράς, εκβίασης ή
δωροδοκίας.

Το 2012 εφαρµόσαµε όλες τις απα-
ραίτητες εσωτερικές διαδικασίες για τη
διασφάλιση της ως άνω αρχής. Στην κα-
τεύθυνση αυτή, δεν αναφέρθηκαν ή εν-
τοπίστηκαν συνθήκες που να ενθαρ-
ρύνουν τέτοιου είδους περιστατικά σε
καµία εταιρεία του Οµίλου µας. Παρό-
λα αυτά, σχεδιάζουµε προς υλοποίηση,
στο άµεσο µέλλον, συντονισµένες δρά-
σεις προληπτικού χαρακτήρα τόσο µε
την ειδική εκπαίδευση των εργαζοµένων
µας, σε όλα τα επίπεδα όσο και µε τον
επίσηµο έλεγχο των επιχειρηµατικών
µας µονάδων, για την ύπαρξη συνθη-
κών κάτω από τις οποίες µπορούν να
ευδοκιµήσουν συνθήκες διαφθοράς,
δωροδοκίας ή εκβιασµού.

9.4 Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας & καταπολέµηση της δωροδοκίας



Το ποσοστό αγορών από τους
τοπικούς προµηθευτές ανήλθε στο

30% του συνολικού
προϋπολογισµού των
προµηθειών των θυγατρικών µας
εταιρειών.

Το100% των
επιχειρηµατικών µας µονάδων
διαθέτει Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Ποιότητας προϊόντων και
υπηρεσιών κατά το πρότυπο

ISO 9001.

Επιδιώκουµε την κανονιστική
συµµόρφωση ενώ βασική
δέσµευση και αρχή της
φιλοσοφίας µας αποτελεί

η αποφυγή κάθε
αθέµιτης
συνεργασίας
µε πιθανούς ανταγωνιστές που
προκαλεί αντι-ανταγωνιστικές
συµπεριφορές ή πρακτικές.
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10. ∆ΙΚΑΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Σ
ε όλο τον «Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»
δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην
ποιότητα των προϊόντων που

παράγονται και στις υπηρεσίες που
προσφέρονται. Οι καινοτοµίες που
εφαρµόζονται στις διαδικασίες παρα-
γωγής και οι οποίες βελτιώνουν την ποι-
ότητα, την ασφάλεια αλλά και τις πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις του τελικού
προϊόντος, τις αντιµετωπίζουµε ως επι-
χειρηµατικές ευκαιρίες. Αν και στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις οι πελάτες του
Οµίλου δεν είναι οι τελικοί χρήστες των
προϊόντων του, βασική µας µέριµνα
αποτελεί η διασφάλιση ότι όλα τα
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά
θα πληρούν τις καθορισµένες από το
νόµο προδιαγραφές, αλλά και τις
προσδοκίες των τελικών χρηστών.

Η αυστηρή τήρηση της νοµοθεσίας και
των κανονισµών που αφορούν στην
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών,
η αρχή ότι κανένα προϊόν δεν αποδε-
σµεύεται από µία φάση παραγωγής για
την επόµενη εάν δεν ικανοποιεί πρώ-
τα τα ποιοτικά κριτήρια της παρούσας
φάσης, η αυστηρή εφαρµογή των ∆ια-
δικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Ποιότητας ΕΝ ISO 9001, οι διενέργει-
ες µελέτης για ανάλυση λειτουργικών
κινδύνων Hazard & Operability Study
(HAZOP) και η στελέχωση των ∆ιευ-
θύνσεων Ελέγχου Ποιότητας µε έµπει-
ρο και διαρκώς εκπαιδευόµενο προ-
σωπικό, σκιαγραφούν τις πολύ βασικές
πτυχές συγκεκριµένων πολιτικών ποι-
ότητας και ασφάλειας των προϊόντων
που εφαρµόζονται από τις εταιρείες του
Οµίλου, ανάλογα µε τον τοµέα δρα-
στηριοποίησής τους. Αναφορικά µε
την παροχή επαληθεύσιµων και σαφών

πληροφοριών που αφορούν στη σή-
µανση των προϊόντων µας, σχετικά µε
τις τιµές και, κατά περίπτωση, µε την
ασφαλή χρήση, τις περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις, τη συντήρηση, την αποθή-
κευση και την απόρριψη των προϊόντων
µας, ο Όµιλος ανταποκρίνεται πλήρως.
Ο εκάστοτε πελάτης διαθέτει τα µέσα
ελέγχου όλων των σηµαντικών πλη-
ροφοριών που του παρέχουµε και
εφόσον το επιθυµεί προβαίνει στον
ανάλογο έλεγχο. Στο τοµέα των έργων
EPC, η «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» εκτελεί σύνθε-
τα έργα ευρείας κλίµακας, τα οποία
ανατίθενται ως αποτέλεσµα ανταγωνι-
στικών διαδικασιών που υλοποιεί ο κά-
θε πελάτης, όπου συγκρίνονται οι προ-
σφερόµενες τιµές διαφόρων εταιρειών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, το αντικείµενο,
οι ευθύνες και οι εµπορικοί όροι για το
έργο έχουν αρχικά καθοριστεί από τον
πελάτη και κατόπιν των τελικών δια-
πραγµατεύσεων, όλες οι απαιτούµενες
προδιαγραφές καταγράφονται σε γρα-
πτή σύµβαση.

10.1 Ποιότητα & Ασφάλεια προϊόντων



Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας είναι σε πλήρη
συµφωνία µε τους όρους των Συµβάσεων και τις Συµβα-
τικές της υποχρεώσεις προς τους Πελάτες της σε θέµατα
Ασφάλειας & Υγιεινής.
Στους πελάτες παραδίδονται όλες οι πληροφορίες και
προειδοποιήσεις για Ασφάλεια, Υγιεινή & Περιβάλλον
όπως:
- Οδηγίες χρήσης, συντήρησης και απόρριψης για το σύ-

νολο του παρεχόµενου εξοπλισµού (Operation & Main-
tenance Manuals) και των υλικών.

- Σήµανση όλων των υλικών και εξοπλισµού (σήµατα,
προειδοποιήσεις και σχετικές οδηγίες) σε εµφανές ση-
µείο.

- Οδηγίες χρήσης - ανακύκλωσης ως Material Safety
Data Sheets (MSDS) για όλα τα επικίνδυνα υλικά.
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Η εταιρεία δεσµεύεται να ικανοποιεί διαρκώς τις ανάγκες
και προσδοκίες των πελατών της, προσφέροντας τους προ-
ϊόντα (αλουµίνα & πρωτόχυτο αλουµίνιο) και συναφείς
προς αυτά υπηρεσίες, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
ποιότητας. Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία αναλαµβάνει
ενέργειες που οδηγούν στην απόκτηση Πιστοποιητικού
Ποιότητας ISO 9002, ενώ το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου
της είναι διαπιστευµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του διε-
θνούς προτύπου ISO 17025:2005 από το ΕΣΥ∆ (Εθνικό
Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης) στις κατηγορίες που αφορούν
στην ανάλυση των βωξιτών, των αλουµινών (ένυδρης,
άνυδρης), του αλουµινίου και των κραµάτων αυτού. Η
συγκεκριµένη διαπίστευση αναφέρεται στο Σύστηµα ∆ια-
χείρισης της Ποιότητας του Χηµείου, στις τεχνικές ικανό-
τητες και την τεχνική επάρκεια του Χηµείου για την υλο-
ποίηση δοκιµών του πεδίου διαπίστευσης.

Στάδια κύκλου ζωής προϊόντων του Οµίλου που οι επιδράσεις τους
στην υγεία και την ασφάλεια αξιολογούνται µε στόχο τη βελτίωση

Ανάπτυξη ιδέας προϊόντος ΝΑΙ ΟΧΙ

Έρευνα και ανάπτυξη ΝΑΙ ΟΧΙ

Πιστοποίηση ΝΑΙ ΝΑΙ

Κατασκευή και παραγωγή ΝΑΙ ΝΑΙ

Μάρκετινγκ και προώθηση ΝΑΙ ΟΧΙ

Αποθήκευση, διανοµή και εφοδιασµός ΝΑΙ ΝΑΙ

Χρήση και συντήρηση ΝΑΙ ΝΑΙ

Απόρριψη, επαναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση ΝΑΙ ΝΑΙ

Κατηγορίες πληροφοριών για την επισήµανση
των προϊόντων και των υπηρεσιών του Οµίλου

Συλλογή στοιχείων για το προϊόν ή την υπηρεσία
∆εν απαιτείται ιδιαίτερη

σήµανση διότι τα προϊόντα
που διακινεί η εταιρεία δεν
είναι επικίνδυνα. ∆ίνονται

όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες κατόπιν
σχετικού αιτήµατος.

ΝΑΙ

Το περιεχόµενο, ιδίως όσον αφορά στις ουσίες που ενδέχεται
να έχουν περιβαλλοντική ή κοινωνική επίδραση ΝΑΙ

Η ασφαλής χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας ΝΑΙ

Η απόρριψη του προϊόντος και οι περιβαλλοντικές/
κοινωνικές επιδράσεις ΝΑΙ

Ποσοστό κατηγοριών προϊόντων που αξιολογούνται
ως προς τη συµµόρφωσή τους µε τις παραπάνω διαδικασίες

Αλουµίνα 100%

Αλουµίνιο 100%

EPC Contracts 100%

Μεταλλικές & Μηχανουργικές Κατασκευές 100%
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Με δεδοµένο ότι η ζήτηση για νέα προ-
ϊόντα µε κύκλο ζωής µεγαλύτερης
διάρκειας και µειωµένης περιβαλλο-
ντικής επίδρασης γίνεται ολοένα και µε-
γαλύτερη, επενδύουµε στην έρευνα και
την ανάπτυξη αναζητώντας λύσεις που
να µπορούν να ικανοποιούν τις εκά-
στοτε πελατειακές µας ανάγκες στο-
χεύοντας στην άρτια εξυπηρέτηση µε τη
µικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επι-
βάρυνση. Στην κατεύθυνση αυτή, ο ρό-
λος των βασικών συνεργατών και προ-
µηθευτών µας είναι καταλυτικός αφού
αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής
της προσπάθειάς µας. Κατά συνέπεια,
η διαχείρισή τους εκ µέρους των θυ-
γατρικών µας εταιρειών, διέπεται από
συγκεκριµένους κανόνες αλλά και µελ-
λοντικές πρωτοβουλίες όπως:

α) Ανάλογα µε το αντικείµενο και το εί-
δος της απαιτούµενης προµήθειας,
προτεραιότητα δίνεται σε τοπικούς
προµηθευτές σύµφωνα µε την οι-
κονοµική, ποιοτική και χρονική φε-
ρεγγυότητά τους, το κόστος των πα-
ρεχοµένων προϊόντων ή υπηρε-
σιών τους, καθώς και µε γνώµονα
την ικανότητά τους να διασφαλίζουν
την απαιτούµενη ποιότητα αλλά

και την κάλυψη των αναγκών της
προµήθειας βάσει των καθορισµέ-
νων προδιαγραφών οι οποίες τί-
θενται από τις θυγατρικές µας εται-
ρείες.

β) Επίσης γίνεται προσπάθεια για την
ελληνοποίηση των αγορών µας,
στο µέτρο που αυτό είναι εφικτό
αφού σε συγκεκριµένα έργα απαι-
τούνται ειδικευµένοι προµηθευτές
ανεπτυγµένων βιοµηχανικά χωρών,
µέσω της διασφάλισης πρακτικών
και διαδικασιών, που χαρακτηρί-
ζονται από διαφάνεια και αξιοκρα-
τία στην επιλογή. Επίσης, σε αρκε-
τές περιπτώσεις, παρέχουµε στην
αλυσίδα εφοδιασµού µας, την απαι-
τούµενη τεχνογνωσία και τις σχετι-
κές µεθόδους επεξεργασίας των
υλικών που απαιτούνται για τις
δραστηριότητές µας, ενώ ενθαρ-
ρύνουµε την ανάληψη επενδυτικών
πρωτοβουλιών για φιλικότερες
προς το περιβάλλον διαδικασίες πα-
ραγωγής.

γ) Οι συµβάσεις που υπογράφονται µε
τους βασικούς υπεργολάβους και
προµηθευτές µας περιλαµβάνουν
όρους σχετικά µε τη νοµοθετική

συµµόρφωση, την τήρηση της
ασφάλειας και της προστασίας των
εργαζοµένων, την καταβολή πάσης
φύσεως νοµίµων ή συµβατικών
αποδοχών του προσωπικού, τη
σύναψη και διατήρηση ασφαλι-
στηρίων συµβολαίων, καθώς και
όρους περιβαλλοντικούς (βάσει
του ISO 14001), αλλά και όρους
προστασίας των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων.

δ) Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της
προώθησης της Ε.Κ.Ε. στη σφαίρα
της επιρροής µας, σχεδιάζουµε να
εστιάσουµε στην επικοινωνία και
την προώθηση και των αρχών του
Οικουµενικού Συµφώνου «Global
Compact» στους βασικούς συ-
νεργάτες και προµηθευτές µας. Η
συγκεκριµένη προσπάθεια στο-
χεύει στη δέσµευση των προµη-
θευτών µας στο Σύµφωνο, γεγονός
που θα αποφέρει αµφίδροµα οφέ-
λη, ενώ θεωρούµε ότι µπορεί να
τύχει αξιόλογης ανταπόκρισης κυ-
ρίως λόγω του µεγάλου µεγέθους
των εταιρειών και της εκτεταµένης
τους έκθεσης σε εξωτερικές προ-
κλήσεις.

10.2 ∆ιαχείριση Τοπικών Προµηθευτών
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10.3 Ικανοποίηση πελατών

Ο Όµιλος µας διαθέτει µια ευρύτατη πε-
λατειακή βάση εξ’ αιτίας της ποικιλίας
και της γεωγραφικής διασποράς των
δραστηριοτήτων του. Στο πλαίσιο της
προσπάθειάς µας για συνεχή βελτίωση
και µε βάση τα πρότυπα ποιότητας που
διαθέτουµε διενεργούνται έρευνες ικα-
νοποίησης των πελατών κυρίως στην
εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» κάθε
δύο χρόνια και στην εταιρεία «ΜΕΤΚΑ
Α.Ε.» που αφορά στην αξιολόγηση της
πορείας και των αποτελεσµάτων κάθε
έργου που έχει αναλάβει µετά την
ολοκλήρωσή του.

Αποτελέσµατα αξιολόγησης ικανο-
ποίησης πελατών για το έτος 2012 δεν
υφίστανται, γιατί όλα τα έργα της εται-
ρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», στη συγκεκρι-
µένη χρονική περίοδο, ήταν σε εξέλι-
ξη ενώ η επόµενη προγραµµατισµένη

έρευνα ικανοποίησης πελατών της
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» αφορά στο έτος
2013.

Επίσης, στην κατεύθυνση της ικανο-
ποίησης των πελατών µας, ο Όµιλος
παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης
στους πελάτες µας σε claim και σε δί-
καιες και αποτελεσµατικές διαδικασίες
για την εξώδικη διευθέτηση των ενδε-
χόµενων διαφορών προκειµένου να
διεκδικήσουν την αποζηµίωση τους
εφόσον τα προϊόντα που τους παρέ-
χουµε δεν ανταποκρίνονται στις συµ-
φωνηµένες προδιαγραφές. Στον το-
µέα των έργων EPC, η µέθοδος διευ-
θέτησης είναι πάντα καθορισµένη στη
γραπτή σύµβαση και τυπικά µπορεί να
αφορά σε µια διαδικασία διαιτησίας υπό
διεθνείς αναγνωρισµένες αρχές, όπως
οι Αρχές ∆ιαιτησίας του International
Chamber of Commerce (ICC).

Η δέσµευσή µας στον τοµέα της υπεύ-
θυνης επικοινωνίας και του marke-
ting διασφαλίζεται µέσω της συµµόρ-
φωσής µας µε την τρέχουσα νοµοθε-
σία και της εφαρµογής άριστων πρα-
κτικών που διέπουν την below-the-
line προώθηση των προϊόντων και
των εταιρειών µας, την above-the-
line επικοινωνία µας σε κεντρικό επί-
πεδο καθώς και το ετήσιο χορηγικό µας
πρόγραµµα. Στόχο µας αποτελεί η πα-
ροχή διαφανούς πληροφόρησης κα-
θώς και η πλήρης κατανόηση των µη-
νυµάτων της από το σύνολο των πε-
λατών µας. Στην κατεύθυνση αυτή, οι
συνεργάτες επικοινωνίας/marketing

των θυγατρικών µας εταιρειών δε-
σµεύονται από τον Ελληνικό Κώδικα
∆ιαφήµισης, του οποίου οι αρχές του
προϋποθέτουν ότι όλες οι προωθητι-
κές δράσεις πρέπει να είναι νόµιµες, ευ-
πρεπείς, έντιµες, να δηµιουργούνται µε
πνεύµα κοινωνικής ευθύνης και να εί-
ναι σύµφωνες µε τις αρχές του θεµιτού
ανταγωνισµού, όπως αυτός είναι γενι-
κά παραδεκτός στο εµπόριο. Το 2012
δεν σηµειώθηκαν περιστατικά µη-συµ-
µόρφωσης µε τους κανονισµούς και
τους προαιρετικούς κώδικες σχετικά µε
την επικοινωνία και marketing, συ-
µπεριλαµβανοµένων των προωθητι-
κών ενεργειών και των χορηγιών.

Ο σεβασµός της ιδιωτικότητας των πε-
λατών σε όλες τις εταιρείες του Οµίλου
µας εκφράζεται µέσω της εφαρµογής
αυστηρών συστηµάτων συλλογής,
χρησιµοποίησης και προστασίας των
προσωπικών τους δεδοµένων. Βασικό
µας µέληµα είναι η συλλογή των προ-
σωπικών δεδοµένων των πελατών µας
µε νοµικό και θεµιτό τρόπο και ο πε-

ριορισµός τους σε πληροφορίες που εί-
ναι απολύτως απαραίτητες για την πα-
ροχή προϊόντων και υπηρεσιών του
αφού πρώτα διασφαλιστεί η ενηµέ-
ρωση και η εθελοντική τους συναίνε-
ση. Το 2012, δεν παρουσιάστηκαν
περιστατικά παραβίασης της ιδιωτικό-
τητας των πελατών στις εταιρείες του
Οµίλου.

10.4 Υπεύθυνη επικοινωνία & Marketing

10.5 Προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών
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Βασική δέσµευση και αρχή της φιλο-
σοφίας µας, στο πλαίσιο της λειτουρ-
γίας µας στις αγορές που επιχειρούµε,
αποτελεί η αποφυγή κάθε αθέµιτης συ-
νεργασίας µε πιθανούς ανταγωνιστές
που προκαλεί αντι-ανταγωνιστικές συ-
µπεριφορές ή πρακτικές, που µπορεί να
περιλαµβάνουν: τον καθορισµό τιµών,
την υποβολή συντονισµένων προ-
σφορών, την εφαρµογή περιορισµών
στην παραγωγή ή και την από κοινού
εκµετάλλευση των αγορών, µε την
κατανοµή πελατών, προµηθευτών, πε-
ριοχών ή εµπορικών δραστηριοτήτων.

Βασική µας µέριµνα αποτελεί η τακτι-

κή ενηµέρωση του προσωπικού των
θυγατρικών µας εταιρειών, ως προς τη
σηµασία τήρησης όλων των εφαρµο-
στέων νοµοθεσιών περί ανταγωνισµού
και, ιδίως, η επιµόρφωση των διοικη-
τικών στελεχών. Επίσης, όποτε απαι-
τηθεί, η κάθε θυγατρική µας εταιρεία εί-
ναι ανοικτή σε κάθε είδους ουσιαστικής
και αποτελεσµατικής συνεργασίας µε τις
αρµόδιες αρχές ανταγωνισµού, στο
πλαίσιο του έργου τους.

Το 2012 δεν προέκυψαν δικαστικές
προσφυγές που να εγείρονται από την
εθνική ή τη διεθνή νοµοθεσία και να
αφορούν θέµατα αντι-ανταγωνιστικής

συµπεριφοράς, ούτε υπήρξαν χρηµα-
τικές κυρώσεις, που να αφορούν στη
συνολική µη συµµόρφωση των θυγα-
τρικών µας εταιρειών µε τη νοµοθεσία
και τους κανονισµούς.

Εν τούτοις, το ∆εκέµβριο του 2012 ξε-
κίνησε η διαιτητική διαδικασία µεταξύ της
θυγατρικής εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Α.Ε.» και της «∆ΕΗ Α.Ε.» η οποία και
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Κατόπιν
τούτων, αναµένεται εντός των αµέσως
εποµένων µηνών η ολοκλήρωση της δι-
αιτητικής διαδικασίας και η έκδοση
αποφάσεως.

10.6 Σχέσεις µε τον Ανταγωνισµό & Κανονιστική Συµµόρφωση



11. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
«ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»
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GRI
Code Στρατηγική και Ανάλυση - Περιγραφή δεικτών Σελίδα αναφοράς

ή απ’ ευθείας απάντηση
Κάλυψη
δεικτών

1.1
∆ήλωση από το ανώτερο στέλεχος του οργανισµού που είναι αρµόδιο
για τη λήψη αποφάσεων.

2 & 3, 14 έως 16, 28 έως 31, 2 & 3
http://www.mytilineos.gr/el-gr/corporate-
social-responsibility/of-mytilineos-group

Πλήρης

1.2 Περιγραφή των κύριων επιδράσεων, κινδύνων και ευκαιριών.

2 & 3, 6 & 7, 20, 23 έως 31, 55 έως 58,
74 έως 77 2 & 3, 51 έως 57, 95 έως 103
http://www.mytilineos.gr/el-gr/strengthing-
transparency/information#tab-information-

on-corporate-governance

Πλήρης

GRI
Code Οργανωτικό προφίλ - Περιγραφή δεικτών Σελίδα αναφοράς

ή απ’ ευθείας απάντηση
Κάλυψη
δεικτών

2.1 Επωνυµία του Οµίλου. Πλήρης

2.2 Κύριες µάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες. 9 - 10 Πλήρης
2.3 Λειτουργική δοµή του Οµίλου. 9 Πλήρης

2.4 Τοποθεσία έδρας του Οµίλου. Μαρούσι, 151 25 Αθήνα, Ελλάδα Πλήρης

2.5 Αριθµός των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όµιλος. 5 Πλήρης
2.6 Καθεστώς ιδιοκτησίας και νοµική µορφή. 9 & 44 Πλήρης
2.7 Αγορές που εξυπηρετούνται. 8, 9 &10 Πλήρης

2.8 Μεγέθη του Οµίλου. 14 Πλήρης

2.9 Σηµαντικές µεταβολές στο µέγεθος, τη δοµή ή την ιδιοκτησία του Οµίλου. 32 & 33 Πλήρης
2.10 Βραβεία που απονεµήθηκαν τη διάρκεια της περιόδου του Απολογισµού. 16 Πλήρης
GRI
Code Παράµετροι απολογισµού - Περιγραφή δεικτών Σελίδα αναφοράς

ή απ’ ευθείας απάντηση
Κάλυψη
δεικτών

3.1 Περίοδος απολογισµού για τις παρεχόµενες πληροφορίες. Ηµερολογιακό έτος 2012 Πλήρης

3.2 Ηµεροµηνία του πιο πρόσφατου προγενέστερου απολογισµού. Αύγουστος 2011 Πλήρης

3.3 Κύκλος απολογισµού. Ετήσιος Πλήρης

3.4 Σηµείο επικοινωνίας για υποβολή ερωτηµάτων σχετικά µε τον απολογισµό
ή το περιεχόµενό του. 7 Πλήρης

3.5 ∆ιαδικασία καθορισµού του περιεχοµένου του απολογισµού. 4, 5 & 6 Πλήρης

3.6
Όρια του απολογισµού (π.χ. χώρες, τµήµατα, θυγατρικές, εκµισθωµένες
εγκαταστάσεις, κοινοπραξίες, προµηθευτές).

5 Πλήρης

3.7 Συγκεκριµένοι περιορισµοί ως προς το πεδίο ή το όριο του απολογισµού. 5 Πλήρης

3.8
Βάση για την κατάρτιση του απολογισµού για τις κοινοπραξίες, τις
θυγατρικές, τις εκµισθωµένες εγκαταστάσεις, τις δραστηριότητες που
ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες και άλλα νοµικά πρόσωπα.

6 & 7 Πλήρης

3.9 Τεχνικές εκτίµησης δεδοµένων και βάσεις για υπολογισµούς.
6, 65, 66 &

http://www.mytilineos.gr/el-gr/health-and-
safety/info#tab-health-and-safety-indicators

Πλήρης

3.10 Παροχή εξήγησης για τις επιπτώσεις των αναθεωρήσεων των πληροφοριών
που συµπεριλήφθηκαν σε προγενέστερους απολογισµούς. 4 Πλήρης

3.11
Σηµαντικές αλλαγές, σε σχέση µε τις προγενέστερες περιόδους
απολογισµών, στο πεδίο, στο όριο ή στις µεθόδους εκτίµησης που
εφαρµόζονται στον απολογισµό.

4 & 5 Πλήρης

3.12 Πίνακας που προσδιορίζει τη θέση των Τυπικών δηµοσιοποιήσεων GRI που
περιέχονται στον απολογισµό. 88 - 93 Πλήρης

3.13 Πολιτική και τρέχουσα πρακτική όσον αφορά στην επιδίωξη εξωτερικής
διασφάλισης του απολογισµού. 7 Πλήρης

11.1. ∆ηµοσιοποίηση Αποτελεσµάτων κατά GRI – G3.1
Αναφορά στην ιστοσελίδα του Οµίλου www.mytilineos.gr (Ενότητα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)

Αναφορά στο Ετήσιο ∆ελτίο 2012 του Οµίλου
�

�
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GRI
Code ∆ιακυβέρνηση, δεσµεύσεις και συµµετοχή - Περιγραφή δεικτών Σελίδα αναφοράς

ή απ’ ευθείας απάντηση
Κάλυψη
δεικτών

4.1

∆οµή διακυβέρνησης του Οµίλου µε αναφορά των επιτροπών που
ελέγχονται από τον ανώτατο φορέα διακυβέρνησης, ο οποίος είναι αρµόδιος
για συγκεκριµένα καθήκοντα, όπως η χάραξη της στρατηγικής ή η εποπτεία
των εταιρειών του

11 & 51 έως 57 Πλήρης

4.2 Ρόλος και αρµοδιότητες του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 56 Πλήρης

4.3 Αριθµός και φύλο ανεξάρτητων και/ή µη εκτελεστικών µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 56 Πλήρης

4.4
Μηχανισµοί που χρησιµοποιούνται από τους µετόχους και τους
εργαζοµένους για την παροχή συστάσεων ή υποδείξεων στον ανώτερο
φορέα διακυβέρνησης.

Τους βασικούς µηχανισµούς επικοινωνίας
αποτελούν: Οι τακτικές και έκτακτες

συνελεύσεις µετόχων, οι παρουσιάσεις των
οικονοµικών αποτελεσµάτων, η τακτική και
έκτακτη επικοινωνία µεταξύ διοίκησης και

συλλογικών οργάνων των εργαζοµένων καθώς
και σε ατοµικό επίπεδο κατόπιν αιτήµατος των

τελευταίων, η διαδικασία αξιολόγησης των
εργαζοµένων και η επίσηµη ετήσια διαδικασία

διαλόγου µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη.

Πλήρης

4.5

Σύνδεση µεταξύ των αποδοχών των µελών του ανώτερου φορέα
διακυβέρνησης, των γενικών διευθυντών και των ανώτατων στελεχών και της
επίδοσης του οργανισµού (συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής και της
περιβαλλοντικής επίδοσης)

http://www.mytilineos.gr/el-
gr/strengthing-transparency/information#
tab-information-on-corporate-governance

Πλήρης

4.6 ∆ιαδικασίες που εφαρµόζονται από τον ανώτερο φορέα διακυβέρνησης,
προκειµένου να αποφεύγεται η σύγκρουση συµφερόντων.

http://www.mytilineos.gr/el-
gr/strengthing-transparency/information#
tab-information-on-corporate-governance

Πλήρης

4.7

∆ιαδικασία για τον καθορισµό των προσόντων και των εξειδικευµένων
γνώσεων των µελών του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης και των
επιτροπών του, συµπεριλαµβάνοντας µεταβλητές όπως είναι το φύλο και
άλλοι δείκτες διαφοροποίησης του Οµίλου.

http://www.mytilineos.gr/el-
gr/strengthing-transparency/information#
tab-information-on-corporate-governance

Πλήρης

4.8

∆ηλώσεις για την αποστολή ή τις αξίες, τους κώδικες συµπεριφοράς και τις
αρχές που αναπτύσσονται εσωτερικά, οι οποίοι σχετίζονται µε την
οικονοµική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση, καθώς και το
στάδιο υλοποίησής τους.

15, 16 &17
: http://www.mytilineos.gr/el-

gr/strengthing-transparency/information#
tab-ethics-code

: http://www.mytilineos.gr/el-
gr/strengthing-transparency/information#t

ab-csr-vision-and-values

Πλήρης

4.9 Άσκηση διακυβέρνησης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οµίλου.

17 & 18 47 έως 62
: http://www.mytilineos.gr/el-

gr/strengthing-transparency/information#
tab-information-on-corporate-governance

http://www.mytilineos.gr/el-gr/csr-
governance/info

Πλήρης

4.10
∆ιαδικασίες για την αξιολόγηση της επίδοσης του ανώτατου φορέα
διακυβέρνησης και συγκεκριµένα ως προς την οικονοµική, την
περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση.

: http://www.mytilineos.gr/el-
gr/strengthing-transparency/information#
tab-information-on-corporate-governance

Πλήρης

4.11 Εξηγήσεις σχετικά µε το εάν και το πώς ο Όµιλος εφαρµόζει την προσέγγιση
ή την αρχή πρόληψης.

11, 20 & 21 47 έως 62
: http://www.mytilineos.gr/el-

gr/strengthing-transparency/information#
tab-information-on-corporate-governance

: http://www.mytilineos.gr/el-gr/csr-
governance/info

Πλήρης

4.12
Καταστατικοί χάρτες, αρχές ή άλλες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται
εξωτερικά και σχετίζονται µε την οικονοµία, το περιβάλλον και την κοινωνία,
τις οποίες αποδέχεται ή υποστηρίζει ο Όµιλος.

15 & 17 Πλήρης

4.13 Η ιδιότητα µέλους σε σωµατεία (όπως τα κλαδικά σωµατεία) και/ή σε διεθνείς/
εθνικές οργανώσεις προάσπισης δικαιωµάτων, στις οποίες µετέχει ο Όµιλος. 16 Πλήρης

4.14 Κατάλογος των οµάδων Ενδιαφερόµενων Μερών του Οµίλου. http://www.mytilineos.gr/el-gr/
dialogue-with-stakeholders/details Πλήρης

4.15 Βασικά στοιχεία για τον προσδιορισµό και την επιλογή των Ενδιαφερόµενων
Μερών.

http://www.mytilineos.gr/el-gr/
dialogue-with-stakeholders/details Πλήρης

4.16
Προσεγγίσεις όσον αφορά στη διαβούλευση µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη
συµπεριλαµβανοµένης της συχνότητας του διαλόγου µε βάση τον τύπο και
την οµάδα Ενδιαφερόµενων Μερών.

22 Πλήρης

4.17 Βασικά θέµατα και προβληµατισµοί που προέκυψαν από τη διαβούλευση
µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη και η ανταπόκριση του Οµίλου. 23 έως 27 Πλήρης
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GRI
Code Οικονοµική Επίδοση - Περιγραφή δεικτών Σελίδα αναφοράς

ή απ’ ευθείας απάντηση
Κάλυψη
δεικτών

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 32

EC1 Άµεση Οικονοµική Αξία. 33 Πλήρης

EC2 Χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις και άλλοι κίνδυνοι και ευκαιρίες για τις
επιχειρησιακές δραστηριότητες λόγω της αλλαγής του κλίµατος. 15 Πλήρης

EC3 Κάλυψη των υποχρεώσεων του Οµίλου, σχετικά µε το καθορισµένο
πρόγραµµα παροχών. 90, 91 & 119 έως 121 Πλήρης

EC4 Σηµαντική χρηµατοοικονοµική βοήθεια που λαµβάνεται από κυβερνητικούς φορείς. 33 Πλήρης

EC6 Πολιτική, πρακτικές και αναλογία δαπανών σε τοπικούς προµηθευτές στις
σηµαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης του Οµίλου. 77 & 85

EC7
∆ιαδικασίες για προσλήψεις προσωπικού από την περιοχή και αναλογία
προσλήψεων ανώτερων στελεχών από την τοπική κοινότητα στις περιοχές
στις οποίες δραστηριοποιείται σηµαντικά ο Όµιλος.

40 & 76 Πλήρης

EC8
Ανάπτυξη και επίδραση των επενδύσεων σε υποδοµή και υπηρεσίες που
παρέχονται κυρίως για κοινό όφελος, µέσω της συµµετοχής µέσω του
εµπορίου, καθώς και της συµµετοχής σε είδος ή δωρεά.

78, 79 Πλήρης

GRI
Code Περιβαλλοντική Επίδοση - Περιγραφή δεικτών Σελίδα αναφοράς

ή απ’ ευθείας απάντηση
Κάλυψη
δεικτών

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
http://www.mytilineos.gr/el-gr/climate-

change/csr#tab-climate-change-
management-approach

EN1 Χρησιµοποιούµενα υλικά, µε βάση το βάρος ή τον όγκο 59 & 60 Πλήρης

EN2 Ποσοστό χρησιµοποιούµενων υλικών που προέρχονται από εισαγωγή
ανακυκλωµένων υλικών 56 Πλήρης

EN3 Άµεση κατανάλωση ενέργειας, µε βάση την πρωτογενή πηγή ενέργειας 61 & 62 Πλήρης

EN4 Έµµεση κατανάλωση ενέργειας, µε βάση την πρωτογενή πηγή ενέργειας. 63 Πλήρης

EN5 Ενέργεια που εξοικονοµείται χάρη στην οικονοµία και τις βελτιώσεις στην
αποδοτικότητα 63 Πλήρης

EN6

Πρωτοβουλίες για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που
χρησιµοποιούν αποδοτικά την ενέργεια ή βασίζονται σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας και περιορισµός των απαιτήσεων σε ενέργεια ως αποτέλεσµα αυτών
των πρωτοβουλιών.

http://www.mytilineos.gr/el-gr/
climate-change/csr#tab-responsible-

management-of-energy
Μερικώς

EN8 Συνολική κατανάλωση νερού. 64 Πλήρης

EN9 Πηγές νερού που επηρεάζονται σηµαντικά από την άντληση. 64 Πλήρης

EN10 Ποσοστό του συνολικού όγκου νερού που ανακυκλώνεται και
επαναχρησιµοποιείται. 64 Πλήρης

EN11 Θέση και έκταση ιδιόκτητων, εκµισθωµένων ή διαχειριζόµενων γαιών µέσα ή
κοντά σε προστατευόµενες περιοχές και περιοχές υψηλής αξίας βιοποικιλότητας 58, 71 Πλήρης

EN12 Περιγραφή των σηµαντικών επιδράσεων των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και
των υπηρεσιών µας στη βιοποικιλότητα. 72 & 73 Πλήρης

EN13 Οικότοποι που προστατεύονται ή αποκαθίστανται. 58, 71 & 72 Πλήρης

EN14 Στρατηγικές, τρέχουσες ενέργειες και µελλοντικά σχέδια για τη διαχείριση των
επιδράσεων στη βιοποικιλότητα. 58 & 72 Πλήρης

EN15
Αριθµός ειδών που συγκαταλέγονται στη λίστα IUCN και στον εθνικό κατά-
λογο προστατευόµενων ειδών, που βρίσκονται σε περιοχές που επηρεάζονται
από τις δραστηριότητες του Οµίλου.

Μηδενικός Πλήρης

EN16 Συνολικές άµεσες και έµµεσες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου µε βάση το βάρος. 65 Πλήρης

EN18 Πρωτοβουλίες για τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και
περιορισµοί που επιτεύχθηκαν. 66 & 67 Μερικώς

EN20 NOx, SOx, και άλλες σηµαντικές εκποµπές αερίων µε βάση τον τύπο και το βάρος. 66 Πλήρης

EN22 Συνολικό βάρος των αποβλήτων, µε βάση τον τύπο και τη µέθοδο διάθεσης. 67 έως 69 Πλήρης

EN23 Συνολικός αριθµός και όγκος σηµαντικών διαρροών. 67 Πλήρης

EN28
Χρηµατική αξία των σηµαντικών προστίµων και συνολικός αριθµός µη
χρηµατικών κυρώσεων για τη µη συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία
και τους κανονισµούς.

73 Πλήρης

EN30 Συνολικές δαπάνες και επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, µε βάση
τον τύπο. 70 & 71 Πλήρης

� Κύριος ∆είκτης � Συµπληρωµατικός ∆είκτης
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GRI
Code Πρακτικές εργασίας και αξιοπρεπή εργασία - Περιγραφή δεικτών Σελίδα αναφοράς

ή απ’ ευθείας απάντηση
Κάλυψη
δεικτών

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ http://www.mytilineos.gr/el-gr/labour-
practices/information

LA1 Συνολικό εργατικό δυναµικό ανά φύλο µε βάση τον τύπο απασχόλησης, τη
σύµβαση εργασίας και την περιοχή. 36 & 37 Πλήρης

LA2 Συνολικός αριθµός και ποσοστό νέων προσλήψεων και κίνησης
προσωπικού µε βάση την ηλικιακή οµάδα, το φύλο και την περιοχή 38 έως 40 Πλήρης

LA3

Παροχές που προσφέρονται από τον Όµιλο στους εργαζοµένους πλήρους
απασχόλησης των εταιρειών του, οι οποίες δεν ισχύουν για τους εποχικούς
εργαζοµένους ή τους εργαζόµενους µερικής απασχόλησης στις βασικές
τοποθεσίες λειτουργίας του Οµίλου.

47 & 48 Πλήρης

LA15 Επιστροφή και παραµονή στην εργασία µετά τη χρήση γονικής άδειας, κατά φύλο. 48 Πλήρης

LA4 Ποσοστό εργαζοµένων που καλύπτονται από συµφωνίες που βασίζονται σε
συλλογικές διαπραγµατεύσεις

Το 98% των εργαζοµένων πλήρους
απασχόλησης του Οµίλου καλύπτονται από

συλλογικές συµβάσεις εργασίας.

LA5 Ελάχιστη περίοδος ειδοποίησης όσον αφορά στις λειτουργικές αλλαγές,
συµπεριλαµβανοµένου του εάν προσδιορίζεται στις συλλογικές συµβάσεις

Οι εργαζόµενοι που επηρεάζονται από
σηµαντικές λειτουργικές αλλαγές του Οµίλου,
ενηµερώνονται εντός των χρονικών ορίων που
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για
την οµαλή προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα.

Πλήρης

LA6

Ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναµικού που εκπροσωπείται στις
επίσηµες επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, στις οποίες συµµετέχουν από
κοινού εκπρόσωποι της ∆ιοίκησης και των εργαζοµένων και οι οποίες
συµβάλλουν στον έλεγχο και παρέχουν συµβουλές σχετικά µε τα
προγράµµατα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

46 Πλήρης

LA7
∆είκτες τραυµατισµών, επαγγελµατικών ασθενειών, απώλειας ηµερών
εργασίας και απουσιών εργαζοµένων και συνολικός αριθµός θανατηφόρων
εργατικών ατυχηµάτων ανά περιοχή και φύλο.

45 & 46 Πλήρης

LA10 Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος /εργαζόµενο/φύλο, µε βάση την
κατηγορία εργαζοµένων. 41 Πλήρης

LA11
Προγράµµατα για τη διαχείριση των δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση,
που υποστηρίζουν τη συνεχή απασχολησιµότητα των εργαζοµένων και
συµβάλλουν στη διαχείριση της ολοκλήρωσης της σταδιοδροµίας τους.

42 & 43 Πλήρης

LA12 Ποσοστό εργαζοµένων που λαµβάνουν τακτικές εκθέσεις σχετικά µε την
επίδοση και την εξέλιξη της σταδιοδροµίας τους ανά φύλο. 43 & 44 Πλήρης

LA13
Σύνθεση των φορέων διακυβέρνησης και ανάλυση των εργαζοµένων ανά
κατηγορία, σύµφωνα µε το φύλο, την ηλικιακή οµάδα, το εάν ανήκουν σε
µειονοτικές οµάδες και άλλους δείκτες διαφοροποίησης.

51 Πλήρης

LA14 Αναλογία βασικού µισθού και αποζηµιώσεων ανδρών/γυναικών µε βάση την
κατηγορία εργαζοµένων στις βασικές τοποθεσίες λειτουργίας του Οµίλου. 47 Μερικώς

GRI
Code

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα - Περιγραφή δεικτών Σελίδα αναφοράς
ή απ’ ευθείας απάντηση

Κάλυψη
δεικτών

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ http://www.mytilineos.gr/el-
gr/safeguarding-of-human-rights/information

HR1

Ποσοστό και συνολικός αριθµός σηµαντικών επενδυτικών συµφωνιών και
συµβολαίων οποίες περιλαµβάνουν ρήτρες ενσωµάτωσης των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων ή έχουν υποβληθεί σε έλεγχο σχετικά µε το σεβασµό των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

49 Πλήρης

HR2
Ποσοστό σηµαντικών προµηθευτών, αναδόχων και άλλων επιχειρηµατικών
εταίρων που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο σχετικά µε το σεβασµό των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ενέργειες που έχουν πραγµατοποιηθεί.

50 Πλήρης

HR3 Σύνολο ωρών εκπαίδευσης εργαζοµένων και ποσοστό συµµετεχόντων σε
προγράµµατα εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 50 Μερικώς

HR4 Συνολικός αριθµός περιστατικών διάκρισης και διορθωτικές ενέργειες που
έχουν πραγµατοποιηθεί. Μηδενικός Πλήρης

HR5

∆ραστηριότητες του Οµίλου και σηµαντικοί προµηθευτές στους οποίους θεωρείται
ότι το δικαίωµα στην ελευθερία του συνδικαλισµού και των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων ενδεχοµένως να αντιµετωπίζει σηµαντικό κίνδυνο και ενέργειες
που έχουν πραγµατοποιηθεί για την υποστήριξη αυτών των δικαιωµάτων.

52 Μερικώς

HR6
∆ραστηριότητες και σηµαντικοί προµηθευτές που θεωρείται ότι ενέχουν
σηµαντικό κίνδυνο εµφάνισης περιστατικών παιδικής εργασίας και µέτρα που
έχουν ληφθεί για την αποτελεσµατική εξάλειψη της παιδικής εργασίας.

53 Πλήρης

HR7

∆ραστηριότητες και σηµαντικοί προµηθευτές που θεωρείται ότι ενέχουν σηµαντικό
κίνδυνο εµφάνισης περιστατικών εξαναγκασµένης ή υποχρεωτικής εργασίας και
µέτρα που έχουν ληφθεί για την εξάλειψη όλων των µορφών της εξαναγκασµένης
ή υποχρεωτικής εργασίας.

54 Πλήρης

HR9 Συνολικός αριθµός περιστατικών παραβίασης δικαιωµάτων αυτοχθόνων πληθυσµών
και ενέργειες που έχουν πραγµατοποιηθεί. Μηδενικός Πλήρης

HR11 Αριθµός των καταγγελιών που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώµατα και έχουν
αντιµετωπισθεί και επιλυθεί µέσω επίσηµων µηχανισµών διαχείρισης καταγγελιών. Μηδενικός Πλήρης

� Κύριος ∆είκτης � Συµπληρωµατικός ∆είκτης

�

Κ
Ο

ΙΝ
Ω

Ν
ΙΚ

Ο
Σ

Α
Π

Ο
Λ

Ο
ΓΙ

Σ
Μ

Ο
Σ

2
0

1
2



92

GRI
Code Κοινωνική Επίδοση - Περιγραφή δεικτών Σελίδα αναφοράς

ή απ’ ευθείας απάντηση
Κάλυψη
δεικτών

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
http://www.mytilineos.gr/el-gr/local-
communities/about-csr#tab-local-

communities-management-approach

SO1
Ποσοστό επιχειρηµατικών µονάδων του Οµίλου που εµπλέκονται µε τις
τοπικές κοινότητες και εφαρµόζουν αξιολογήσεις του αντίκτυπού τους
καθώς και προγράµµατα ανάπτυξης.

78 έως 81 Πλήρης

SO9 Επιχειρήσεις µε σηµαντικές δυνητικές ή πραγµατικές αρνητικές επιπτώσεις
στις τοπικές κοινότητες. 55 & 56, 74 &75 Πλήρης

SO10
Μέτρα πρόληψης και µετριασµού που εφαρµόζονται στις επιχειρηµατικές
µονάδες του Οµίλου µε σηµαντικές δυνητικές ή πραγµατικές αρνητικές
επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες.

56 έως 58, 65, 76 &77, 82 Πλήρης

SO2 Ποσοστό και συνολικός αριθµός επιχειρηµατικών µονάδων που εξετάζονται
για κινδύνους σχετιζόµενους µε τη διαφθορά 82 Πλήρης

SO3 Ποσοστό των εργαζοµένων που εκπαιδεύονται στις πολιτικές και τις
διαδικασίες τις οποίες εφαρµόζει ο οργανισµός κατά της διαφθοράς 82 Πλήρης

SO4 Ενέργειες που πραγµατοποιούνται για την αντιµετώπιση περιστατικών
διαφθοράς 82 Πλήρης

SO5 Οι θέσεις της δηµόσιας πολιτικής και η συµµετοχή στην ανάπτυξη της
δηµόσιας πολιτικής και στη δηµιουργία οµάδων πίεσης (λόµπι). 16 Πλήρης

SO6 Συνολική αξία οικονοµικών συνεισφορών σε είδος σε πολιτικά κόµµατα,
πολιτικούς και σχετικά ιδρύµατα ανά χώρα. Μηδενική Πλήρης

SO7
Συνολικός αριθµός δικαστικών προσφυγών που αφορούν σε
αντιανταγωνιστική συµπεριφορά, αποφυγή δηµιουργίας τραστ και
απαγόρευση µονοπωλιακών πρακτικών, και η έκβασή τους.

87 Πλήρης

SO8
Χρηµατική αξία των σηµαντικών προστίµων και συνολικός αριθµός µη
χρηµατικών κυρώσεων για τη µη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και τους
κανονισµούς.

87 Πλήρης

GRI
Code Ευθύνη για τα προϊόντα - Περιγραφή δεικτών Σελίδα αναφοράς

ή απ’ ευθείας απάντηση
Κάλυψη
δεικτών

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
http://www.mytilineos.gr/el-gr/climate-

change/csr#tab-climate-change-
management-approach

PR1

Στάδια του κύκλου ζωής, κατά τα οποία οι επιδράσεις των προϊόντων και
των υπηρεσιών στην υγιεινή και την ασφάλεια αξιολογούνται µε στόχο τη
βελτίωση και ποσοστό των σηµαντικών κατηγοριών προϊόντων και
υπηρεσιών που υπόκεινται σε αυτές τις διαδικασίες.

63 Πλήρης

PR2
Συνολικός αριθµός περιστατικών µη συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς και
προαιρετικοί κώδικες που διέπουν τις επιδράσεις των προϊόντων και των
υπηρεσιών στην υγεία και την ασφάλεια, µε βάση τον τύπο της έκβασης.

63 Πλήρης

PR3
Τύπος προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται µε βάση τις διαδικασίες
και ποσοστό σηµαντικών προϊόντων και υπηρεσιών που υπόκεινται σε
τέτοιου είδους απαιτήσεις πληροφόρησης.

: http://www.mytilineos.gr/el-gr/climate-
change/csr#tab-responsible-management-

of-energy
Μερικώς

PR4
Τύπος προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται µε βάση τις διαδικασίες
και ποσοστό σηµαντικών προϊόντων και υπηρεσιών που υπόκεινται σε
τέτοιου είδους απαιτήσεις πληροφόρησης.

64 Πλήρης

PR5
Πρακτικές που σχετίζονται µε την ικανοποίηση των πελατών,
συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων των ερευνών, βάσει των οποίων
υπολογίζεται η ικανοποίηση των πελατών.

64 Πλήρης

PR6
Προγράµµατα για τη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία, τα πρότυπα και τους
προαιρετικούς κώδικες συµπεριφοράς, που σχετίζονται µε τις επικοινωνίες µάρκετινγκ,
όπως η διαφήµιση, η προώθηση προϊόντων και η χορηγία

64 Πλήρης

PR7

Συνολικός αριθµός περιστατικών µη συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς και
τους προαιρετικούς κώδικες σχετικά µε τις επικοινωνίες µάρκετινγκ, συµπερι-
λαµβανοµένης της διαφήµισης, της προώθησης προϊόντων
και της χορηγίας, µε βάση τον τύπο και τα αποτελέσµατα

58, 71 Πλήρης

PR8 Συνολικός αριθµός τεκµηριωµένων παραπόνων σχετικά µε παραβιάσεις του
απορρήτου των πελατών και απώλειες προσωπικών δεδοµένων πελατών. 72 & 73 Πλήρης

PR9
Χρηµατική αξία των σηµαντικών προστίµων που επιβλήθηκαν για τη µη συµ-
µόρφωση µε τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς αναφορικά µε τη χρήση των
προϊόντων και των υπηρεσιών.

58, 71 & 72 Πλήρης

�

�

�

� Κύριος ∆είκτης � Συµπληρωµατικός ∆είκτης
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ΟΙ 10 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ
ΤΟΥ ΟΗΕ “GLOBAL COMPACT”

Σελίδες του Κοινωνικού Απολογισµού &
Αναφορές στην ιστοσελίδα του Οµίλου

Αρχή
1η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και
να σέβονται την προστασία των διεθνώς
αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

16, 32, 45 έως 47, 49 έως 54, 83 & 84, 86
∆είκτες GRI: HR9 & HR11, PR2

: http://www.mytilineos.gr/el-gr/labour-practices/information#tab-
labour-management-approach

: http://www.mytilineos.gr/el-gr/safeguarding-of-human-rights/information#
tab-management-approach

: http://www.mytilineos.gr/el-gr/market-practicies/management-approach
� Το 98% των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης του Οµίλου

καλύπτονται από συλλογικές συµβάσεις εργασίας.

Αρχή
2η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι
δεν εµπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.

16, 49 έως 50, 52 έως 54
∆είκτες GRI: HR9 & HR11

: http://www.mytilineos.gr/el-gr/safeguarding-of-human-rights/
information#tab-management-approach

Αρχή
3η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να σέβονται την
ελευθερία του συνδικαλισµού και να
αναγνωρίζουν το δικαίωµα για συλλογικές
διαπραγµατεύσεις.

16, 49, 50, 52
: http://www.mytilineos.gr/el-gr/labour-practices/information#tab-labour-

management-approach
: http://www.mytilineos.gr/el-gr/safeguarding-of-human-rights/

information#tab-management-approach
� Το 98% των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης του Οµίλου καλύπτονται

από συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
� Οι εργαζόµενοι που επηρεάζονται από σηµαντικές λειτουργικές αλλαγές του
Οµίλου, ενηµερώνονται εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από την

ισχύουσα νοµοθεσία για την οµαλή προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα.

Αρχή
4η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να περιορίζουν κάθε
µορφή καταναγκαστικής εργασίας.

16, 32, 49 & 50, 54, HR11
: http://www.mytilineos.gr/el-gr/safeguarding-of-human-rights/

information#tab-management-approach

Αρχή
5η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να περιορίζουν κάθε
µορφή της παιδικής εργασίας.

: http://www.mytilineos.gr/el-gr/safeguarding-of-human-rights/
information#tab-management-approach

Αρχή
6η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να περιορίζουν κάθε
µορφή διάκρισης σε σχέση µε την
απασχόληση.

16, 32, 38 έως 40, 47, 49 έως 51, 76
: http://www.mytilineos.gr/el-gr/labour-practices/
information#tab-labour-management-approach

: http://www.mytilineos.gr/el-gr/safeguarding-of-human-rights
/information#tab-management-approach

Αρχή
7η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν µια
προσέγγιση προβλεπτικής διαχείρισης των
περιβαλλοντικών προκλήσεων.

16, 15, 32, 66 & 67, 70 & 71
: http://www.mytilineos.gr/el-gr/climate-change/csr#

tab-climate-change-management-approach

Αρχή
8η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν
πρωτοβουλίες προώθησης της
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

16, 56, 66 & 67, 58 έως 73,
∆είκτες GRI: PR4

: http://www.mytilineos.gr/el-gr/climate-change/csr#
tab-responsible-management-of-energy

: http://www.mytilineos.gr/el-gr/climate-change/csr#
tab-climate-change-management-approach

: http://www.mytilineos.gr/el-gr/market-practicies/management-approach

Αρχή
9η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την
ανάπτυξη και διάδοση των φιλικών για το
περιβάλλον τεχνολογιών.

16, 56, 63 & 64, 66 & 67,70 & 71
: http://www.mytilineos.gr/el-gr/climate-change/csr#tab-responsible-

management-of-energy
: http://www.mytilineos.gr/el-gr/climate-change/csr#tab-climate-change-

management-approach

Αρχή
10η

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εργάζονται ενάντια
σε κάθε µορφή αδιαφάνειας
συµπεριλαµβανοµένης και της διαφθοράς.

16, 82
∆είκτες GRI: SO6

: http://www.mytilineos.gr/el-gr/local-communities/about-csr#tab-local-
communities-management-approach
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11.2. ∆ηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τις Αρχές του UN Global Compact

Αναφορά στην ιστοσελίδα του Οµίλου www.mytilineos.gr (Ενότητα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)�
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Α. Αρχές Κοινωνικής
Ευθύνης

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισµού & Αναφορές στην ιστοσελίδα του Οµίλου Κάλυψη

• Υπευθυνότητα
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΟΜΙΛΟΥ
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΟΜΙΛΟΥ

Πλήρης

• ∆ιαφάνεια

• ΠΡΟΦΙΛ ΟΜΙΛΟΥ
• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘH
• ∆ΟΜΕΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
• ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
• ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012 & ΣΤΟΧΟΙ 2013
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΟΜΙΛΟΥ
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΟΜΙΛΟΥ
• ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Πλήρης

• Ηθική Συµπεριφορά

• Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
• ∆ΟΜΕΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
• ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
• ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Πλήρης

• Αναγνώριση και σεβασµός
των προσδοκιών των
Ενδιαφερόµενων Μερών µας

• ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Πλήρης

• Σεβασµός και συµµόρφωση
µε τη νοµοθεσία

• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΟΜΙΛΟΥ
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΟΜΙΛΟΥ
• ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
• ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΤΟΥ GRI G3.1
• ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ UNGC

Πλήρης

• Σεβασµός στις διεθνείς νόρµες
συµπεριφοράς

• ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Πλήρης

• Σεβασµός των Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων

• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
• ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
• ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ UNGC

Πλήρης

Β. Βασικές πρακτικές
Κοινωνικής Ευθύνης

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισµού & Αναφορές στην ιστοσελίδα του Οµίλου Κάλυψη

• Αναγνώριση της Κοινωνικής
µας Ευθύνης

• ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
• ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
• ∆ΙΚΑΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πλήρης

• Καθορισµός και Σύµπραξη
µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη

• ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Πλήρης

Γ. Βασικοί Άξονες
Κοινωνικής Ευθύνης

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισµού & Αναφορές στην ιστοσελίδα του Οµίλου Κάλυψη

• Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Πλήρης

• Εργασιακές Πρακτικές • ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Πλήρης

• Περιβάλλον • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πλήρης

• ∆ίκαιες λειτουργικές πρακτικές • ∆ΙΚΑΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Πλήρης

• Θέµατα Καταναλωτών • ∆ΙΚΑΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Πλήρης

• Συµµετοχή στην ανάπτυξη
των τοπικών κοινωνιών

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πλήρης
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11.3. Πίνακας δηµοσιοποιήσεων Πτυχών ISO 26000 (International Standard)
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Αναφορά στην ιστοσελίδα του Οµίλου www.mytilineos.gr (Ενότητα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)�



∆. Ενσωµάτωση Κοινωνικής
Ευθύνης

Ενότητες Κοινωνικού Απολογισµού & Αναφορές στην ιστοσελίδα του Οµίλου Κάλυψη

• Συσχέτιση των χαρακτηριστικών
του Οµίλου µε την Κοινωνική
Ευθύνη

• Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
• ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
• ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΑΜΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
• ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Πλήρης

• Κατανόηση της κοινωνικής
υπευθυνότητας του Οµίλου

• ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
• ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
• ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Πλήρης

• Πρακτικές ενσωµάτωσης της
Κοινωνικής Ευθύνης

• Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΟΜΙΛΟΥ
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΟΜΙΛΟΥ
• ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
• ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
• ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
• ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Πλήρης

• Επικοινωνία της Κοινωνικής
Ευθύνης του Οµίλου

• ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
• ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
• BELOW THE LINE ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ
• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

Πλήρης

• Ενίσχυση της αξιοπιστίας της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

• ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
• ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
• ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΤΟΥ GRI G3.1
• ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ UNGC

Πλήρης

• Αναθεώρηση και βελτίωση των
δράσεων και των πρακτικών
του Οµίλου που σχετίζονται
µε την Κοινωνική Ευθύνη.

• Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
• ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
• ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΓΟΡΑ)

Πλήρης

• Εθελοντικές πρωτοβουλίες
Κοινωνικής Ευθύνης

• ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΤΟΥ GRI G3.1

• ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ UNGC
• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Πλήρης
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Ο Κοινωνικός Απολογισµός είναι το αποτέλεσµα µιας συντονισµένης προσπάθειας των Οµάδων Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης των εταιρειών του «Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ». Θέλουµε να εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας σε όλα
τα στελέχη του Οµίλου για τη σηµαντική συµβολή και συνεργασία τους. Επίσης, ευχαριστούµε όλα τα Ενδιαφερό-
µενα Μέρη µας και τους εξωτερικούς συνεργάτες µας που µε τη συµµετοχή τους στα Forum ∆ιαλόγου, µας δίνουν
πολύτιµη βοήθεια στην ενσωµάτωση των διεθνών προτύπων αλλά και στην εφαρµογή πρακτικών µε στόχο την πε-
ραιτέρω βελτίωσή µας.





Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, 151 25 Αθήνα
Τηλ. 210 6877300 Fαχ 210 6877400

www.mytilineos.gr
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