
Θεματική Διαβούλευση 2020

H MYTILINEOS, λαμβάνοντας υπόψιν τις νέες πλέον συνθήκες 
που έχουν διαμορφωθεί, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 
συνεπειών της πανδημίας, και θέλοντας να προστατέψει 
αλλά και να διασφαλίσει την υγεία των Κοινωνικών της 
Εταίρων, αποφάσισε να υλοποιήσει σε κεντρικό επίπεδο 
και ηλεκτρονικά την ετήσια Διαβούλευση με θέμα την: 
«Εταιρική πολιτική για τον σεβασμό και την προστασία 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» με την αποστολή 
ειδικού ερωτηματολογίου προς όλες τις ομάδες των 
Κοινωνικών της Εταίρων.

Ο σκοπός της Διαβούλευσης ήταν διττός:
α) η γνωστοποίηση της MYTILINEOS προς τους Κοινωνικούς 
της Εταίρους της επίσημης εταιρικής πολιτικής για την 
προστασία και το σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που 
σχετίζονται άμεσα με τη δραστηριότητα της και  
β) η καταγραφή βασικών απόψεων και στάσεων των 
Κοινωνικών Εταίρων, που αποτελεί βασικό στάδιο του 
σχεδιασμού της εταιρικής πολιτικής, σύμφωνα με τις βέλτιστες 
διεθνείς πρακτικές.

Τους επιμέρους στόχους της διαβούλευσης αποτέλεσαν:
1. Η διερεύνηση του βαθμού ΣΥΜΠΛΕΥΣΗΣ, με τους 

Κοινωνικούς Εταίρους, αναφορικά με τον τρόπο που θα 
προσεγγίσει η MYTILINEOS το θέμα των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στην επίσημη πολιτική της.

2. Η διερεύνηση του βαθμού ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, για τους 
Κοινωνικούς Εταίρους, της απόφασης της MYTILINEOS 
να δεσμευτεί επισήμως στην ορθή διαχείριση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3. Η διερεύνηση του βαθμού ΑΠΟΔΟΧΗΣ των Κοινωνικών 
Εταίρων επί των θεμάτων που η MYTILINEOS 
επιθυμεί να συμπεριλάβει στην πολιτική της για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα.

• Συνολικά το ποσοστό ανταπόκρισης των Κοινωνικών 
Εταίρων (42%) στην πρόσκληση της MYTILINEOS ήταν από 
τα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα.

• Οι ομάδες των προμηθευτών, των εργαζομένων, των 
φορέων Βιώσιμης Ανάπτυξης, των Επιχειρηματικών φορέων 
και της Ακαδημαϊκής κοινότητας ήταν αυτές που έδειξαν 
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έχοντας επιμέρους πολύ ψηλά 
ποσοστά ανταπόκρισης.

• Ο βασικός στόχος της διαβούλευσης επιτεύχθηκε, 
αφού συνολικά καταγράφηκε μεγάλη αποδοχή της 
συγκεκριμένης πρωτοβουλίας της Εταιρείας.

• Αναφορικά με τις παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων 
που καταγράφηκαν οι πιο σημαντικές αναφέρονταν: 
α) στη δημιουργία γραμμής καταγγελιών για παραβιάσεις 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
β) στη δημιουργία σχετικής διαδικασίας επιμέλειας 
(due diligence), 
γ) στην δέσμευση προμηθευτών και εργολάβων στο 
σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
δ) στη μετάφραση πολιτικής στις γλώσσες των χωρών που 
δραστηριοποιείται κυρίως η Εταιρεία.

Αναλυτικά:

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Διαβούλευσης
Ανταπόκριση1 Σύμπλευση2 Σημαντικότητα Αποδοχή3 Συμμετοχή4

42% 94% 83% 99% 5%
Συνολικά ανταποκρίθηκαν 
συνολικά 673 Εργαζόμενοι, 
Προμηθευτές, Πελάτες, 
Μέτοχοι – Αναλυτές, 
Μη Κερδοσκοπικοί 
Οργανισμοί, 
Δημοσιογράφοι, Τοπικές 
κοινότητες, Ακαδημαϊκή 
κοινότητα, Φορείς 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
μέλη της Επιχειρηματικής 
κοινότητας.

Περισσότεροι από 9 
στους 10 συμμετέχοντες
στη διαβούλευση, 
δήλωσαν ότι συμφωνούν 
με την βασική προσέγγιση 
της πολιτικής της 
MYTILINEOS απέναντι 
στο σεβασμό και την 
προστασία των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Περισσότεροι από 8 
στους 10 συμμετέχοντες
στη διαβούλευση, 
δήλωσαν ότι είναι 
πολύ σημαντικό για
αυτούς η MYTILINEOS 
να αναλάβει επίσημη 
δέσμευση για το σεβασμό 
και την προστασία των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Καθολική ήταν η αποδοχή, 
από όλες τις ομάδες των 
Κοινωνικών Εταίρων, όλων 
των θεμάτων που έχει 
εντάξει η MYTILINEOS 
στην πολιτική της για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Συνολικά 
καταγράφηκαν 31
σχόλια κυρίως από τις 
ομάδες των εργαζομένων 
και των προμηθευτών τα 
οποία λήφθηκαν υπόψη 
στην οριστικοποίηση 
της πολιτικής

1. Η MYTILINEOS απευθύνθηκε σε όλες τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων 1.601 άτομα και φορείς μέσω δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.
2. Η προσέγγιση της MYTILINEOS είναι ότι η πολιτική της θα πρέπει να αναφέρει τη δέσμευση της Εταιρείας στο σεβασμό του συνόλου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

ενώ θα πρέπει να εστιάζει στα θέματα εκείνα που συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητά της και στα οποία μπορεί, ως επιχείρηση, να προσφέρει περισσότερο.
3. Θέματα: Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία – Κατάλληλες εργασιακές συνθήκες (περιβάλλον εργασίας, αμοιβές, άδειες και ώρες εργασίας) – Παρενόχληση, 

εκφοβισμός και απάνθρωπης μεταχείριση – Καταναγκαστική εργασία και εμπορία ανθρώπων (Σύγχρονη δουλεία) – Παιδική εργασία – Διακρίσεις και ίση μεταχείριση 
(ισότητα των φύλων – άτομα με ειδικές ανάγκες) – Προστασία προσωπικών δεδομένων. – Δικαίωμα της Συνδικαλιστικής ελευθερίας – Δικαιώματα των τοπικών 
κοινοτήτων που γειτνιάζουν με τις δραστηριότητες της Εταιρείας – Πρακτικές ασφάλειας εγκαταστάσεων (αφορά στη συμπεριφορά του προσωπικού)

4. Το ποσοστό ενεργής συμμετοχής, το οποίο ορίζεται από την κατάθεση απόψεων ή σχολίων εκ μέρους των Κοινωνικών Εταίρων στο σύνολο όσων τοποθετήθηκαν.


