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ΟΜΙΛΟ ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ Δ ΔΠΙΠΔΓΟ Β ΑΠΟ ΣΟ 

ΓΙΔΘΝΗ ΦΟΡΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ GRI 

 

Σε επίπεδο Β αναβάθμιζε ο Γιεθνήρ Φοπέαρ Αξιολόγηζηρ GRI ηον Όμιλο 
ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ, μεηά ηην ολοκλήπωζη ελέγσος ηος Κοινωνικού Απολογιζμού ηνπ. 

Σηνλ Κνηλσληθό Απνινγηζκό γηα ην 2010 πνπ ζπληάρζεθε κε βάζε ην διεθνέρ ππόηςπο 

GRI-G3, παξνπζηάδνληαη νη δεζκεύζεηο, νη πνιηηηθέο θαη νη δξάζεηο πνπ πινπνίεζε ν 
Όκηινο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπ, ζε πέληε βαζηθνύο άμνλεο Δηαηξηθήο 

Υπεπζπλόηεηαο: Αγνξά, Δξγαζία, Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα, Κνηλσλία θαη Πεξηβάιινλ.  

 

Ο δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνο θνξέαο αμηνιόγεζεο GRI (Global Reporting Initiative), θάζε 
ρξόλν αμηνινγεί ηνπο Κνηλσληθνύο Απνινγηζκνύο πνπ ππνβάιινπλ ρηιηάδεο εηαηξείεο 

παγθνζκίσο, θαη ηηο θαηαηάζζεη ζε 3 επίπεδα (Α,Β,C), αλάινγα κε ην αξηζκό δεηθηώλ GRI 

γηα ηνπο νπνίνπο παξέρνπλ δεκόζηα πιεξνθνξίεο. Ο Όκηινο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θαηέζεζε ζηνλ 
αλεμάξηεην θνξέα ηνλ Δηήζην Κνηλσληθό Απνινγηζκό ηνπ γηα αμηνιόγεζε, ν νπνίνο θαη 

πηζηνπνίεζε όηη πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ Δπηπέδνπ Β. Η αλαβάζκηζε απηή έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία, θαζώο επηβεβαηώλεη ηελ πξνζπάζεηα πνπ ζπληειείηαη από ην ζύλνιν ησλ 
εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ γηα επίηεπμε ηεο δέζκεπζεο γηα Αεηθόξν Αλάπηπμε θαη ζέηεη ηηο 

βάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνύ απνηππώκαηνο ηεο εηαηξείαο. 

 

Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη όηη ην 2010 ε ζπλνιηθή θνηλσληθή πξνζθνξά ηνπ Οκίινπ 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μεπέξαζε ηα €1,7 εκαη., αςξάνονηαρ ηιρ κοινωνικέρ ηηρ επενδύζειρ 

καηά 43%. Ιδηαίηεξε έκθαζε δόζεθε ζηε ζηήξημε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ όπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη επηρεηξεκαηηθά ε εηαηξεία, ζηε δηαρείξηζε ηνπ ηνκέα Υγείαο θαη 
Αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, ζηελ πινπνίεζε επελδύζεσλ γηα έξγα πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαζώο θαη ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ δηαιόγνπ 

γύξσ από ηελ Δηαηξηθή Υπεπζπλόηεηα κε ηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θνηλά ηνπ Οκίινπ. 

 
Η έθδνζε απηή πξνζβιέπεη θάζε ρξόλν ζην λα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ην δηάινγν 

κε όια ηα ελδηαθεξόκελα θνηλά ηνπ Οκίινπ, κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, ηελ 

νηθνδόκεζε ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο θαη θαηαλόεζεο θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο 
θνηλσληθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Οκίινπ. Ο Κνηλσληθόο Απνινγηζκόο ηνπ Οκίινπ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
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γηα ην 2010 είλαη δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οκίινπ ζηε δηεύζπλζε 

www.mytilineos.gr. 
 
 

 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ, παπακαλούμε επικοινωνήζηε:  

κα Καηεπίνα Μοςζοςπάκη, Πποϊζηάμενορ Γπαθείος Τύπος και ΜΜΕ Ομίλος, ηηλ. 210-6877484, θαξ 210-

6877400, e-mail: katerina.mouzouraki@mytilineos.gr  

 

O Όμιλορ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ καηέσει ηγεηική θέζη ζηοςρ ηομείρ Μεηαλλοςπγίαρ & Μεηαλλείων, Ενέπγειαρ και 

Έπγων EPC. Ιδπύθηκε ζηην Ελλάδα ηο 1990, είναι Εηαιπία ειζηγμένη ζηο Φπημαηιζηήπιο Αθηνών, με 

ενοποιημένο κύκλο επγαζιών πος ξεπεπνά ηο 1 διρ εςπώ και απαζσολεί πεπίπος 2.500 άμεζοςρ και πολύ 

πεπιζζόηεποςρ έμμεζοςρ επγαζόμενοςρ ζηην Ελλάδα και ηο εξωηεπικό. Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ, 

επιζκεθηείηε ηην ιζηοζελίδα ηος Ομίλος ζηη διεύθςνζη www.mytilineos.gr.  

 


