
Κοινωνικοί Δείκτες 2017 2018 2019 Διαφορά (%) 
(2019 vs 2018)

Άμεσα εργαζόμενοι 2.021 2.087 2.436 16,7%

Έμμεσα εργαζόμενοι 884 1.292 1.226 – 5,1%

Δείκτης κινητικότητας εργαζομένων1 - 5,8% 5,16% – 11%

Ποσοστό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που καλύπτονται 
από επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας 5,76 60% 53% – 11,6%

Ποσοστό διατήρησης εργαζομένων πλήρους απασχόλησης 92% 90% 93% 3,3%

Ποσοστό γυναικών (άμεσα εργαζόμενοι) 15,4% 17,4% 18% 3,4%

Ποσοστό γυναικών σε θέσεις ευθύνης2 22,7 18,8% 17,7% – 5,8%

Ποσοστό εργαζομένων <30 ετών (άμεσα εργαζόμενοι) 11,2% 10,9% 12% 10,1%

Ποσοστό εργαζομένων που έλαβαν επίσημη 
αξιολόγηση της απόδοσης τους3 80,8% 72,9% 56,0% – 23,2%

Ανθρωποώρες εκπαίδευσης (άμεσα εργαζομένων) 45.833 43.950 59.794 36%

Μέσος όρος ανθρωποωρών εκπαίδευσης ανά υπάλληλο 22,7 21,6 24,55 13,4%

Συνολικό κόστος εκπαίδευσης (€) 315.000 392.362 406.322 3,5%

Κόστος εκπαίδευσης ανά υπάλληλο (€) 155,8 188,0 166,7 – 11,7%

Περιστατικά παραβίασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων4 0 0 0 0%

Περιστατικά διακρίσεων 0 0 0 0%

Ποσοστό βιομηχανικών μονάδων & μονάδων ΑΠΕ με 
πιστοποίηση OHSAS 18001 ή ISO 45001-2018 80% 82,6% 84% 1,7%

Αριθμός δυστυχημάτων (άμεσα & έμμεσα εργαζόμενοι) 0 0 0 0%

Αριθμός ατυχημάτων με διακοπή εργασίας (άμεσα εργαζόμενοι) 3 5 1 – 80%

Αριθμός ατυχημάτων με διακοπή εργασίας (έμμεσα εργαζόμενοι) 5 9 8 – 11%

Συχνότητα Ατυχημάτων με διακοπή εργασίας ανά 
200.000 ώρες εργασίας (άμεσα εργαζόμενοι) 0,15 0,25 0,04 – 84%

Συχνότητα Ατυχημάτων με διακοπή εργασίας ανά 
200.000 ώρες εργασίας (έμμεσα εργαζόμενοι) 0,19 0,27 0,19 – 29,6%

Χαμένες ημέρες εργασίας λόγω ατυχημάτων ανά 
200.000 ώρες εργασίας (άμεσα εργαζόμενοι) 2,91 1,9 0,58  – 80%

1. Αριθμός εθελοντικών αποχωρήσεων προς το μέσο όρο του αριθμού των άμεσα εργαζομένων της Εταιρίας στο συγκεκριμένο έτος. 
(Ως οικειοθελείς αποχωρήσεις δεν θεωρούνται για την εξαγωγή του δείκτη αυτού οι περιπτώσεις λήξης συμβάσεων ορισμένου χρόνου).

2. Ποσοστό επί του στελεχιακού προσωπικού της Εταιρίας.
3. Ποσοστό επί του συνόλου των άμεσα εργαζομένων. Το αντίστοιχο ποσοστό στους εργαζομένους οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να 

συμπεριληφθούν στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης της απόδοσης (δηλαδή εκτός αυτών που εργάζονται στην Εταιρία διάστημια μικρότερο 
των 6 μηνών, καθώς και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων βάσει ρόλου/αντικειμένου) αγγίζει το 93% αυξημένο κατά 13% από το 2018.

4. Περιλαμβάνονται θέματα όπως: καταναγκαστική & παιδική εργασία, υγεία και ασφάλεια, ώρες εργασίας, αμοιβές και άδειες προσωπικού, 
δίκαιη μεταχείριση, ελευθερία συνδικαλισμού, περιορισμός δικαιωμάτων πληθυσμού των τοπικών κοινοτήτων κ.α.

5. Αριθμός νέων προσλήψεων – Αριθμός συνολικών αποχωρήσεων στο συγκεκριμένο έτος.

Δείκτες Επίδοσης ESG

Κοινωνικοί Δείκτες 2017 2018 2019 Διαφορά (%) 
(2019 vs 2018)

Ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας 
στην εργασίας (άμεσα & έμμεσα εργαζόμενοι) 44.500 46.580 47.017 0,9%

Νέες θέσεις εργασίας5 95 45 281 524%

Ποσοστό εργαζομένων από τοπικές κοινότητες 88% 93,6% 93,2% – 0,4%

Κοινωνικές επενδύσεις (εκ. €) 2,02 2,29 3,47 51,5%

Περιστατικά μη συμμόρφωσης με νόμους και 
κανονισμούς εργασίας και κοινωνικών θεμάτων 0 0 0 0%
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