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MHΝΥΜΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ1

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια µοι-
ραζόµαστε µαζί σας τον Κοινωνικό

Απολογισµό του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
για το 2013. Στις σελίδες του επιχειρήσαµε
να αποτυπώσουµε τη συνολική εικόνα για
την εταιρεία µας, µέσα από πλήθος στοι-
χείων γύρω από τις Πολιτικές, τις Αρχές και
τις Αξίες µας, αλλά και τον τρόπο µε τον
οποίο διαχειριζόµαστε το ανθρώπινο δυ-
ναµικό µας και συµβάλλουµε στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη
της κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο εικο-
νογραφούµε αυτό που είµαστε: ένας οργα-
νισµός που διαθέτει µακροπρόθεσµη
προοπτική και στρατηγική και τοποθετεί τη
δηµιουργία αξίας για την κοινωνία στην
οποία δραστηριοποιείται, στο επίκεντρο
των προσπαθειών του.
Οι περισσότεροι από τους 2.500 ανθρώ-
πους που ανήκουν στη µεγάλη οικογένεια
του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αλλά και όλες
οι οµάδες συµµετόχων του, οι οµάδες, δη-
λαδή, τις οποίες επηρεάζει και από τις
οποίες επηρεάζεται, γνωρίζουν και ταυτό-
χρονα αναγνωρίζουν το τεράστιο επενδυ-
τικό έργο που έχει να επιδείξει ο Όµιλος
σε ολόκληρη την πορεία του. Ένα έργο που
δεν ανακόπηκε ούτε κατά τη διάρκεια της
οικονοµικής ύφεσης των τελευταίων ετών.
Παρότι η εξαετία 2008-2013 υπήρξε ένα
διάστηµα γεµάτο προκλήσεις, ο Όµιλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατάφερε όχι απλώς να
παρουσιάζει σταθερά θετικά αποτελέ-
σµατα, αλλά και να προχωρήσει σε νέες
επενδύσεις και επιχειρηµατικές κινήσεις,
που χτίζουν ένα καλύτερο µέλλον για τον
ίδιο τον Όµιλο και ταυτόχρονα συµβάλ-
λουν στη στήριξη της χώρας και στην προ-
βολή µιας θετικής εικόνας για αυτή στο
εξωτερικό.

Έτσι, αν έπρεπε να αποτυπώσουµε µε
µία φράση τη στρατηγική του Οµίλου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, αυτή θα ήταν «Κοινωνικά
Υπεύθυνη Ανάπτυξη». Με επενδύσεις σε τρεις
νευραλγικούς για την ανάπτυξη της χώρας πα-
ραγωγικούς τοµείς, αυτούς των κατασκευα-
στικών έργων EPC, της Ενέργειας και της
Μεταλλουργίας, βραχίονες των οποίων απο-
τελούν αντίστοιχα οι εταιρείες ΜΕΤΚΑ A.E,
PROTERGIA A.E. και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ A.E., ο
Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συµβάλλει στην
ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και στη
δηµιουργία υποδοµών για το αύριο.
Με αυτήν ακριβώς τη στρατηγική, της κοι-
νωνικά υπεύθυνης ανάπτυξης, καταφέραµε,
και κατά τη διάρκεια των έξι τελευταίων
ετών της κρίσης, να συνεχίσουµε να ανα-
πτυσσόµαστε και να δίνουµε σάρκα και
οστά στο όραµά µας να δηµιουργούµε
προοπτικές και αξία, συνιστώντας κινητή-
ριο δύναµη για την κοινωνία και την οικο-
νοµία. Για εµάς η υλοποίηση αυτού του
οράµατος είναι µονόδροµος και ταυτό-
χρονα µια πορεία στην οποία έχουµε, πα-
ραµείνει πιστοί καθ’ όλη την ιστορία µας.
Στις δύσκολες στιγµές που πέρασε και
περνά η χώρα και οι συνάνθρωποί µας, η
ανάγκη µας να διαδραµατίζουµε όλο και
µεγαλύτερο, όλο και σπουδαιότερο ρόλο
ως κοινωνικός εταίρος έγινε εντονότερη.
Έτσι, και το 2013, εν µέσω ενός ασφυκτι-
κού κλίµατος, ο Όµιλος συνέχισε να συ-
νεισφέρει στην ελληνική οικονοµία και
κοινωνία, µε 2.500 θέσεις εργασίας και
κοινωνικό προϊόν €211 εκατοµµύρια, τα
οποία κατανέµονται σε φόρους, αµοιβές
και επενδύσεις – επιχειρηµατικές, κοινωνι-
κές και περιβαλλοντικές. ∆εν είναι τυχαίο,
άλλωστε, ότι, αν κοιτάξει κανείς τα οικο-
νοµικά αποτελέσµατα της τελευταίας πεν-

ταετίας, θα δει πως οι ρυθµοί ανάπτυξης
του κύκλου εργασιών του Οµίλου είχαν
παράλληλη εξέλιξη µε αυτούς του Κοινωνι-
κού Αποτυπώµατός του. Είναι ενδεικτικό
ότι από το 2009 µέχρι σήµερα και παρά
την εγχώρια ύφεση, το κοινωνικό προϊόν
του Οµίλου ξεπερνά το €1 δισ.
Όσον αφορά στη στρατηγική εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης του, ο Όµιλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παρακολουθεί τις διε-
θνείς τάσεις, που ξεπερνούν ολοένα και
περισσότερο την ταύτιση της ΕΚΕ µε τη φι-
λανθρωπία και στρέφονται προς τη σύν-
δεση της προόδου του οργανισµού µε την
ευηµερία της κοινωνίας στην οποία αυτός
δρα. Η άποψη ότι κάθε µορφή επιχειρηµα-
τικότητας οφείλει να διέπεται από το ήθος
και τις αρχές που εγγυώνται την αδιάρρη-
κτη συµµαχία της επιχείρησης µε την Κοι-
νωνία, τους Εργαζοµένους και το
Περιβάλλον αποτελεί πάγια πεποίθηση και
οδηγό µας.
Και το 2013, οι δράσεις εταιρικής κοινω-
νικής ευθύνης του Οµίλου θεµελιώθηκαν
στους πυλώνες της προστασίας του περι-
βάλλοντος, της συνεισφοράς στην κοινω-
νία και της υιοθέτησης των Αρχών της
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Γύρω από αυ-
τούς τους άξονες αναπτύξαµε και τη χρο-
νιά που µας πέρασε δράσεις που είτε
αγγίζουν το σύνολο της ελληνικής κοινω-
νίας είτε αφορούν τις επιµέρους τοπικές
κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται
οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου.
Στον τοµέα του περιβάλλοντος, όπου ο
Όµιλος έχει επενδύσει περισσότερα από
€10 εκατ. για την απόρριψη αποβλήτων,
την επεξεργασία εκποµπών αερίων και την
εγκατάσταση φιλικότερης προς το περι-
βάλλον τεχνολογίας, προχωρήσαµε για
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δεύτερη συνεχή χρονιά στην υλοποίηση
του Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού
Αποτυπώµατος του Οµίλου, µε τη συµµε-
τοχή όλων των θυγατρικών εταιρειών. Επι-
πλέον, τη χρονιά που µας πέρασε η
ΜΕΤΚΑ A.E. ευθυγραµµίστηκε µε τις απαι-
τήσεις του περιβαλλοντικού προτύπου ISO
14064, µε στόχο την καταγραφή των
πηγών και τον πλήρη έλεγχο των εκποµ-
πών CO2 από τη δραστηριότητά της.
Στον τοµέα της κοινωνικής συνεισφοράς,
το 2013 σηµατοδότησε τη χρονιά που
ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ µέσω της
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ A.E. εφάρµοσε για πρώτη
φορά το πρόγραµµα «Το Μέλλον στα Σχο-
λεία», µε τη δωρεά καινούριων Η/Υ, που
κάλυψαν τις ανάγκες δεκαπέντε σχολείων
των τοπικών κοινωνιών µε τις οποίες συ-
ναλλάσσεται η εταιρεία.
Πιστός στη δέσµευσή του να λειτουργεί µε
διαφάνεια και υπευθυνότητα σε όλους τους
τοµείς της δραστηριότητάς του, και το
2013 ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνέχισε
να εφαρµόζει διεθνείς αρχές και πρακτικές
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, µε στόχο πάντα
την προάσπιση των συµφερόντων των
εταιρειών του και τη µεγιστοποίηση του
οφέλους για τους µετόχους και το επενδυ-
τικό κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη
φορά το 2013 όλες οι θυγατρικές του
Οµίλου εφάρµοσαν σύστηµα αυτοαξιολό-
γησης στους τοµείς της προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της καταπο-
λέµησης της διαφθοράς, ενώ προχώρησαν
και στη δηµιουργία του Κώδικα ∆εοντολο-
γίας Προµηθευτών και Συνεργατών.
Το 2014 συµπληρώνονται έξι χρόνια
από την υπογραφή από τον Όµιλο
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ του Οικουµενικού Συµ-
φώνου του ΟΗΕ, της µεγαλύτερης παγκό-

σµιας πρωτοβουλίας εταιρικής υπευθυνό-
τητας. Στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο
Σύµφωνο, ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει
δεσµευτεί να ευθυγραµµίζει τη λειτουργία
του και τη στρατηγική του µε δέκα παγκό-
σµια αποδεκτές αρχές στους τοµείς των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των συνθηκών
εργασίας, του περιβάλλοντος και της κατα-
πολέµησης της διαφθοράς.
Οι αρχές του Συµφώνου αντανακλώνται
όλες στις αξίες και τα πρότυπα του Οµίλου
και συνιστούν µέρος της συνολικής προ-
σέγγισής µας στην αειφόρο ανάπτυξη.
Αυτές ακριβώς τις αρχές θα συνεχίσουµε
να προωθούµε και στο µέλλον, επιβεβαι-
ώνοντας και ταυτόχρονα ενισχύοντας τη
δέσµευσή µας στη διαφάνεια και τις εξαι-
ρετικές επιδόσεις.
Ο φετινός Κοινωνικός Απολογισµός είναι
σηµείο εκκίνησης για τη διαρκή µας πρό-
οδο, καθώς η ολοκλήρωσή του µας αφήνει
ακόµη πιο συνειδητοποιηµένους για τους
νέους µας στόχους. Ταυτόχρονα, η δηµι-
ουργία του είναι ένας µικρός σταθµός για
όλους µας, µια διαδικασία που µας έκανε
σοφότερους και µας άφησε υπερήφανους
για όσα καταφέρνουµε. Γιατί τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται σε αυτόν συγκρο-
τούν στην πραγµατικότητα αυτό που είµα-
στε: µια εταιρεία που σχεδιάζει µε
µακροπρόθεσµο ορίζοντα και φροντίζει
µέσα από τις πρωτοβουλίες της να δηµι-
ουργεί κοινή αξία για την ίδια και την κοι-
νωνία στην οποία δρα και εργάζεται.

Ευάγγελος Γ. Μυτιληναίος
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Όµιλος Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
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Ουσιαστικότητα
Στη διαδικασία του καθορισµού του περιεχο-
µένου του Κοινωνικού µας Απολογισµού, ακο-
λουθήσαµε τα κριτήρια της Αρχής της Ουσια-
στικότητας όπως προβλέπονται από τον ορ-
γανισµό GRI ώστε να εξασφαλιστεί ότι η πα-
ρούσα έκδοση εξετάζει όλα τα θέµατα που σχε-
τίζονται µε τις προκλήσεις που αφορούν στη
δραστηριότητα του Οµίλου στο πλαίσιο της αει-
φορίας, σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα ζητή-
µατα που θα µπορούσαν να επηρεάσουν ου-
σιωδώς τις εκτιµήσεις και τις αποφάσεις που
λαµβάνονται από τις βασικές οµάδες των Εν-
διαφερόµενων Μερών µας. Στην κατεύθυνση
αυτή λήφθηκαν υπόψη, συνδυαστικά, οι ακό-
λουθες ενέργειες:
� Ο καθορισµός των προσδοκιών των Εν-

διαφερόµενων Μερών σε θέµατα βιωσι-
µότητας µετά από την υλοποίηση, για 4η συ-
νεχόµενη χρονιά, της θεσµοθετηµένης δια-
δικασίας ∆ιαβούλευσης εκ µέρους των θυ-
γατρικών µας εταιρειών.

� Η υλοποίηση του καθορισµού των ουσιω-
δών θεµάτων, που αφορούν στο Περιβαλ-
λοντικό και Κοινωνικό αποτύπωµα του
Οµίλου, για 2η χρονιά, στην οποία εµπλέ-
κονται εκτός από τις επιµέρους οµάδες
Ε.Κ.Ε. και οι ∆ιοικήσεις όλων των θυγατρι-
κών µας εταιρειών.

� Οι συναντήσεις εργασίας των οµάδων
Ε.Κ.Ε. των θυγατρικών µας εταιρειών και η
συνεργασία µε τους υπεύθυνους των τµη-
µάτων για τη συλλογή και την αξιολόγησή
των συναφών στοιχείων.
Οι οµάδες Ε.Κ.Ε., στο πλαίσιο των εργα-
σιών τους σχετικά µε τη συλλογή και την

αξιολόγηση των στοιχείων του Απολογι-
σµού, κινήθηκαν στην κατεύθυνση των
αρχών του προτύπου GRI για τη µεγαλύτε-
ρη δυνατή διασφάλιση της ποιότητας των
πληροφοριών που περιλαµβάνονται στον
Απολογισµό ελέγχοντας την ισορροπία, τη
συγκρισιµότητα, την ακρίβεια, την επικαι-
ρότητα τη σαφήνεια και την αξιοπιστία
των στοιχείων.

� Ο καθορισµός των αποτελεσµάτων του έρ-
γου της ετήσιας Χαρτογράφησης της Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δηλαδή της
αξιολόγησης των θεµάτων που σχετίζονται
µε την υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα (σε
επίπεδο πολιτικών, δράσεων και αποτελε-
σµάτων) τα οποία ανανεώνονται από τις εται-
ρείες του Οµίλου και αποτελούν τη βάση του
Κοινωνικού Απολογισµού κάθε έτους.

� Η µελέτη του Οράµατος και των Αξιών του
Οµίλου καθώς και οι θεµελιώδεις δεσµεύ-
σεις του στο πλαίσιο της Ε.Κ.Ε.

Η διαδικασία ανανέωσης των θεµάτων ου-
σιαστικότητας αποτελεί µια διαρκή άσκηση την
οποία αναπτύσσουµε και βελτιώνουµε χρόνο
µε το χρόνο. Στόχος της διαδικασίας αυτής εί-
ναι η ανάλυση της δυναµικής των κοινωνικών
και περιβαλλοντικών ζητηµάτων, καθώς και των
κριτηρίων της εταιρικής διακυβέρνησης που πε-
ριλαµβάνονται στη στρατηγική µας υπό το πρί-
σµα µιας εσωτερικής αλλά και εξωτερικής
οπτικής, όπως και ο εντοπισµός των ευκαιριών
και των κινδύνων που µπορεί να συνεπάγον-
ται.
Το 2013, και στο πλαίσιο της διαβούλευσης µε
τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας, αναπτύξαµε ένα
ειδικό ερωτηµατολόγιο που µας επέτρεψε να
προσδιορίσουµε άµεσα την ανταπόκριση των
Ενδιαφερόµενων Μερών µας σε επίπεδο αντί-
ληψης και προτεραιοποίησης, σχετικά µε τα θέ-
µατα ουσιαστικότητας, ενώ ταυτόχρονα ειδικές
οµάδες εργασίας από ανώτερα και ανώτατα στε-
λέχη προσδιόρισαν την επιρροή και τη σηµαν-
τικότητα των θεµάτων αυτών στην επιχειρηµα-
τική εξέλιξη της εταιρείας καθώς και στον τρό-
πο αντιµετώπισής τους.
Το αποτέλεσµα αυτής της διεργασίας σε συν-
δυασµό µε τις ενέργειες που προαναφέρθηκαν
παρουσιάζεται στο γράφηµα της ουσιαστικό-
τητας που ακολουθεί:

ΠΑΡAΜΕΤΡΟΙ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
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2.1 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟY ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟYΗ παρούσα έκδοση αφορά στον 6ο κατά

σειρά Κοινωνικό Απολογισµό (αναφερό-
µενος επίσης ως «Απολογισµός Ε.Κ.Ε.»
ή απλά ως «Απολογισµός»), του Οµίλου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ απεικονίζοντας την προσπά-
θειά µας για τη συνοπτική, άρτια και διαφανή
ενηµέρωση των Ενδιαφερόµενων Μερών µας
σχετικά µε τη συνολική αειφόρο επίδοση (ESG
performance) τόσο του εταιρικού κέντρου όσο
και των θυγατρικών µας εταιρειών.
Ο Απολογισµός του 2013 αποτελεί τη συνέχεια
της αντίστοιχης έκδοσης του 2012 και συµπλη-
ρώνεται, σε επίπεδο πληροφοριών, από την ει-
δική διαδικτυακή µας ενότητα για την Εταιρική Κοι-
νωνική Ευθύνη (www.mytilineos.gr/el-gr/
corporate -soc ia l - respons ib i l i ty /of -
mytilineos-group) καθώς και από τις σχετικές πα-
ραποµπές στο Ετήσιο ∆ελτίο του Οµίλου. Όπως
και στο παρελθόν, για τη σύνταξη της παρούσας
έκδοσης, εναρµονιστήκαµε οικειοθελώς µε τις
οδηγίες του Οργανισµού GRI (G3.1.), συµπερι-
λαµβανοµένων των Αρχών του καθορισµού του
περιεχοµένου του Απολογισµού, καθώς και µε τις
απαιτήσεις διεθνών προτύπων και κατευθυντήριων
οδηγιών όπως:
� Τις προσαρµοσµένες διεθνείς κατευθυντήριες

οδηγίες του ∆ιεθνούς Οργανισµού GRI που
αφορούν στον Κλάδο της Εξορυκτικής δρα-
στηριότητας και των Μετάλλων (Metals and
Mining Sector Supplement - March 2010)
που αποτελεί βασικό πυλώνα της επίδοσης
του Οµίλου στο ευρύτερο πλαίσιο της βιω-
σιµότητας.

� Τις επτά θεµελιώδεις αρχές της κοινωνικής ευ-
θύνης του προτύπου ISO 26000 που ανα-
φέρονται σε θέµατα λογοδοσίας, διαύγειας,
ηθικής, σεβασµού στις προσδοκίες των Εν-
διαφερόµενων Μερών, σεβασµού στους
νόµους και τους διεθνείς κανόνες, καθώς και
σε θέµατα προστασίας των Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων. (Αναφορικά µε την πρόοδο του
Οµίλου στην ενσωµάτωση των Αρχών της
E.K.E. όπως καθορίζονται από το ISO26000
µπορείτε να συµβουλευθείτε την ιστοσελίδα
µας στη διεύθυνση:
www.mytilineos.gr/el-gr/memberships-
in i t iat ives-and-standards /about-
corporate-social-responsibility#tab-iso-
2006-international-standards.

� Τις 10 Αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου
του Ο.Η.Ε. Global Compact.

� Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α.
σχετικά µε την εφαρµογή της υπεύθυνης επι-
χειρηµατικής συµπεριφοράς.



5

Προσδοκίες Ενδιαφερόµενων Μερών
Η συνεχής προσπάθειά µας για την πρακτική
εφαρµογή της Υπεύθυνης Επιχειρηµατικότητας
προϋποθέτει τη σύµπραξή µας µε τα Ενδιαφε-
ρόµενα Μέρη µας για την από κοινού εξεύρεση
και προώθηση λύσεων στα ζητήµατα που µας
απασχολούν. Στην κατεύθυνση αυτή, έχουµε κα-
θορίσει τις βασικές οµάδες των Ενδιαφερόµε-
νων Μερών µας και στον παρόντα Απολογισµό
περιγράφουµε τα αποτελέσµατα του 4ου κύκλου
της θεσµοθετηµένης διαδικασίας διαβούλευσης
και συνεργασίας µαζί τους η οποία υλοποιήθηκε
µέσω ειδικών Forum ∆ιαλόγου σε κάθε θυγα-
τρική µας εταιρεία. Βασικός σκοπός του Κοι-
νωνικού µας Απολογισµού είναι η άµεση, η έγ-
κυρη και η διαφανής ενηµέρωση, όλων των βα-
σικών οµάδων των Ενδιαφερόµενων Μερών µας
(εργαζόµενοι, µέτοχοι, πελάτες, προµηθευτές,
κυβερνητικοί παράγοντες, Μέσα Μαζικής Ενη-
µέρωσης, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και το-
πικές κοινωνίες) για τις προσπάθειες, τις επι-
δόσεις και τις µελλοντικές µας δεσµεύσεις στην
ενσωµάτωση της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Πλαίσιο Βιωσιµότητας
Σύµφωνα µε το πλαίσιο της Αρχής της Βιωσι-
µότητας, δίνουµε έµφαση στα θέµατα που σχε-
τίζονται µε τη µακροπρόθεσµη στρατηγική µας,

τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην παρου-
σίαση του Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού µας
αποτυπώµατος, συµπεριλαµβανοµένων των
ενεργειών που απαιτούνται για την ανάπτυξη των
θετικών και την αντίστοιχη µείωση των αρνητι-
κών επιδράσεων µας από τη δραστηριότητά µας.
Οι πληροφορίες και τα δεδοµένα που περιέ-
χονται στον απολογισµό µας αναδεικνύουν
την πρόθεσή µας να συµβάλουµε στη βιώσιµη
ανάπτυξη τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επί-
πεδο. Επίσης, παρουσιάζουµε την εικόνα της επί-
τευξης των Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών µας
στόχων που είχαµε θέσει για το 2013, όπως επί-
σης και τους νέους βραχυπρόθεσµους και µα-
κροπρόθεσµους στόχους σε επίπεδο Οµίλου
αλλά και την πρόοδό µας σε θέµατα εφαρµογής
της εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και διακυβέρνησης
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τέλος, στην
κατεύθυνση της ενίσχυσης τόσο του πλαισίου
βιωσιµότητας όσο και της πληρότητας του Απο-
λογισµού µας συµπεριλαµβάνουµε για πρώτη
φορά, τις συµπληρωµατικές απαιτήσεις του Ορ-
γανισµού GRI (Final Version of the Metals and
Mining Sector Supplement - March 2010) κα-
λύπτοντας τον τοµέα της Μεταλλουργίας & Με-
ταλλείων όπου κατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό
των επιδράσεων αλλά και των επιδόσεών µας
στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Πληρότητα
Όλες οι σηµαντικές ενέργειες και τα γεγονότα που
καλύπτονται στον παρόντα Απολογισµό, για το
έτος 2013, αφορούν στο σύνολο των περι-
βαλλοντικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών του
εταιρικού µας κέντρου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. –
Όµιλος Επιχειρήσεων και των τριών κύριων θυ-
γατρικών µας εταιρειών, στις οποίες κατέχου-
µε είτε το σύνολο (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. &
PROTERGIA Α.Ε.) είτε την πλειοψηφία των µε-
τοχών (ΜΕΤKΑ Α.Ε.) µε πεδίο αναφοράς κυρίως
την ελληνική επικράτεια συµπεριλαµβανοµένου
των εργοταξίων που διατηρούµε, µέσω της
ΜΕΤΚΑ Α.Ε., σε χώρες του εξωτερικού όπως
η Αλγερία, Τουρκία, Συρία, Ιράκ και Ιορδανία.
Επίσης, τα στοιχεία αυτά συµπληρώνονται από
αντίστοιχα δεδοµένα των βασικών προµηθευ-
τών και συνεργατών µας σε συγκεκριµένες ενό-
τητες του Απολογισµού όπως της Ασφάλειας &
Υγιεινής και των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Επί-
σης, η κάλυψη των θεµάτων και των σχετικών
δεικτών έχει καθοριστεί µε γνώµονα τη δυνα-
τότητα των Ενδιαφερόµενων Μερών µας να
µπορούν να αξιολογήσουν την επίδοσή µας χω-
ρίς να παραλείπονται στοιχεία ή πληροφορίες
που να µπορούν να επηρεάσουν τη γνώµη τους
ή τις αποφάσεις τους στο πλαίσιο της σχέσης
Επίσης, στον παρόντα Απολογισµό δηµοσιο-
ποιείται για 2η συνεχή χρονιά συγκεντρωτικά
το Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό µας αποτύ-
πωµα όπως και η παρουσίαση των συγκεκρι-
µένων επιδόσεων µας στις ενότητες του οικο-
νοµικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού πε-
δίου της δραστηριοποίησής µας.
Τέλος, ο Απολογισµός του 2013, όπως και οι
προηγούµενοι Απολογισµοί του Οµίλου µας,
δηµοσιεύεται στην αγγλική και την ελληνική
γλώσσα, ενώ είναι διαθέσιµη και η διαδικτυα-
κή του παρουσίαση στην ιστοσελίδα του
Οµίλου µας, για τη διευκόλυνση του κάθε εν-
διαφερόµενου χρήστη που αφορά είτε στη σύ-
γκριση µε προηγούµενους απολογισµούς, είτε
στην αποστολή σχολίων.

Με χαρά θα δεχθούµε τις απόψεις ή τα σχόλια
σας στο ειδικά διαµορφωµένο διαδικτυακό µας
ερωτηµατολόγιο στη διεύθυνση:
www.mytilineos.gr/el-gr/survey/survey-
about-mytilineos
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε την κ. Βίβιαν Μπουζάλη,
∆ιεύθυνση Επικοινωνίας Οµίλου
Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι 15125 Αθήνα
Website: www.mytilineos.gr

Aσφάλεια & Υγιεινή

Διαχείριση διαρροών στο έδαφος και στο νερό
Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου

Εκπαίδευση και Ικανοποίηση εργαζοµένων

Διαχείριση στερεών & υγρών αποβλήτων

Στρατηγική & Επιχειρηµατικές επενδύσεις

Νοµοθετική συµµόρφωση

Ποιότητα & Ασφάλεια προϊόντων

Προσλήψεις από τοπικές κοινότητες

Διαχείριση υλικών και πρώτων υλών

Αποκατάσταση φυσικού τοπίου

α) Εξέλιξη εργαζοµένων, β) Διακυβέρνηση ΕΚΕ

Εταιρική Διακυβέρνηση
Προώθηση Ίσων ευκαιριών

Καταπολέµηση καταναγκαστικής εργασίας

Ανάπτυξη και προώθηση των έργων ΑΠΕ

Διαχείριση βιοποικιλότητας

Υποστήριξη τοπικών προµηθευτών

Προώθηση της ΕΚΕ στην αλυσίδα εφοδιασµού

Κοινωνικές δαπάνες

Συνεργασία µε ΜΚΟ

Καταπολέµηση παιδικής εργασίας

Διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας

Ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών

α) Διαχείριση κατανάλωσης νερού
β) Διάλογος µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη

Καταπολέµηση Διαφθοράς
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Σηµασία των επιπτώσεων στην επιχειρηµατική εξέλιξη του Οµίλου ➜
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― Οι όροι «Εταιρικό Κέντρο», «Μητρική Εταιρεία», «MYTILINEOS Holdings» καθώς και το όνοµα «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» αναφέρονται στην εταιρεία µε την επωνυµία
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Όµιλος Επιχειρήσεων».

― Οι όροι «Εταιρεία», «Επιχείρηση» καθώς 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 Ελλάδα.

― Ο όροι «Όµιλος» και «Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» αναφέρονται στην εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όµιλος Επιχειρήσεων και τις θυγατρικές αυτής, οι οποίες από
κοινού απαρτίζουν τον Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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ΟΌµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποτελεί έναν
από τους ηγετικούς βιοµηχανικούς οµί-

λους στην Ελλάδα που έχουν σφραγίσει την
ανάπτυξη της χώρας. ∆ιαθέτει ένα δυναµικό και
ευέλικτο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων στους
κλάδους της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων,
των Κατασκευαστικών & Ενεργειακών Έργων
EPC (Engineering – Procurement – Con-
struction) και της Ενέργειας.
Ως υπεύθυνος βιοµηχανικός Όµιλος επιδιώ-
κουµε την αέναη εφαρµογή της επιχειρηµατι-
κής αριστείας και των βέλτιστων πρακτικών, εξι-
σορροπώντας την οικονοµική ανάπτυξη µε την
προστασία του περιβάλλοντος και την κοι-
νωνική ευθύνη. Εδραιώνουµε, σε διεθνές
επίπεδο, τα προϊόντα της ελληνικής µεταλ-
λουργικής βιοµηχανίας, διαπρέπουµε στην
κατασκευή µεγάλων ενεργειακών έργων EPC
σε ταχύτατα αναπτυσσόµενες διεθνείς αγορές,
ενώ πρωτοπορούµε µε επενδύσεις που χα-
ράσσουν το ενεργειακό µέλλον της Ελλάδας
και ανοίγουν προοπτικές για την κοινωνία, τις
επιχειρήσεις και το περιβάλλον.
Το 2013, υπήρξε ακόµα ένα έτος ύφεσης για
την Ελλάδα µε το όραµα της ανταγωνιστικής,
βιώσιµης ελληνικής βιοµηχανίας να δέχεται
ισχυρά πλήγµατα από την ακριβή ενέργεια, την
έλλειψη ρευστότητας, τον αυξηµένο ανταγω-
νισµό, το ασταθές φορολογικό σύστηµα και
την υπέρµετρη γραφειοκρατία. Ταυτόχρονα, η
Ευρωπαϊκή οικονοµία αντιµετωπίζει ισχυρές
προκλήσεις και τον κίνδυνο του αποπληθω-
ρισµού, ενώ εκτός Ευρωπαϊκού χώρου η
αποδυνάµωση των ρυθµών ανάπτυξης στις
αναδυόµενες αγορές προκαλεί εκ νέου προ-
βληµατισµό για τις αναπτυξιακές προοπτικές σε
παγκόσµιο επίπεδο.

� Τοµέας Μεταλλουργίας & Μεταλ-
λείων

Το 2013, η µέση τιµή του αλουµινίου παγκο-
σµίως διαµορφώθηκε στα 1,845 $/τόνο, ση-
µειώνοντας πτώση 8,6% σε σύγκριση µε την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους,
καταγράφοντας το χαµηλότερο επίπεδο των τε-
λευταίων τεσσάρων ετών. Σε διεθνές επίπεδο,
τα θεµελιώδη στοιχεία της αγοράς παρουσιά-
ζουν βελτίωση, καθώς η ζήτηση παρέµεινε ισχυ-
ρή ενώ παράλληλα πολλοί παραγωγοί που αν-
τιµετωπίζουν ζηµιές αναγκάζονται να προχω-
ρήσουν σε µείωση παραγωγής ή και να ανα-

στείλουν τη λειτουργία των λιγότερο αποδο-
τικών µονάδων τους. Απέναντι σε αυτή τη συγ-
κυρία, παραµείναµε προσηλωµένοι στην υλο-
ποίηση του προγράµµατος ανάκτησης αντα-
γωνιστικότητας «ΜΕΛΛΟΝ», στη θυγατρική
µας εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., το οποίο
ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το 2013. Η βελ-
τιωµένη οικονοµική επίδοση του τοµέα της Με-
ταλλουργίας σε σχέση µε το προηγούµενο έτος,
καταδεικνύει τη µεγάλη πρόοδο που έχει επι-
τευχθεί χωρίς όµως να αφήνει περιθώρια
εφησυχασµού.

� Τοµέας Κατασκευαστικών & Ενερ-
γειακών Έργων EPC

Παρά τις συνεχιζόµενες προκλήσεις στο εγ-
χώριο περιβάλλον, η θυγατρική µας εταιρεία
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ακολούθησε θετική πορεία σε όλη
τη διάρκεια του 2013, διατηρώντας υγιή µε-
γέθη και καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις σε
όλους τους τοµείς. Εφαρµόζοντας µε συνέπεια
την στρατηγική της, συνέχισε να διευρύνει το
χαρτοφυλάκιο των έργων της στο εξωτερικό,
εδραιώνοντας την παρουσία της στην αγορά
των ενεργειακών κατασκευών της Μεσογείου
και της Μέσης Ανατολής.
Η επιτυχής ολοκλήρωση µιας σειράς µεγάλων
έργων σε Πακιστάν, Ρουµανία, Τουρκία,
Αλγερία, και Ιορδανία, συνολικής ισχύος
3,5GW σηµατοδότησε την καθιέρωση της
ΜΕΤΚΑ A.E. ως διεθνώς αναγνωρισµένου και
αξιόπιστου κατασκευαστή ενεργειακών έρ-
γων. Η δυναµική πορεία της εταιρείας απο-
τυπώνεται στα οικονοµικά αποτελέσµατα
της χρήσης 2013 και επιβεβαιώνουν την αν-
θεκτικότητά της.

� Τοµέας Ενέργειας
Στην εγχώρια αγορά ενέργειας, η ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας το 2013 συνέχισε να επη-
ρεάζεται αρνητικά από το αδύναµο οικονοµι-
κό περιβάλλον και κατέγραψε ετήσια µείωση
3,7% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.
Όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, καταγράφεται ραγδαία αύξηση της
παραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργει-
ας, που προέρχεται κυρίως από Φωτοβολ-
ταϊκούς σταθµούς, των οποίων η συνολική εγ-
κατεστηµένη ισχύς ξεπέρασε τα 2.000 MW στο
τέλος του 2013.
Η εµπορική λειτουργία της µονάδας της
PROTERGIA Α.Ε. στον Αγ. Νικόλαο Βοι-
ωτίας και της µονάδας της ΚΟΡΙΝΘΟΣ
POWER Α.Ε. στους Αγ. Θεοδώρους Κοριν-
θίας, τα δύο προηγούµενα χρόνια, σηµατο-
δότησαν την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης
του επενδυτικού µας πλάνου στον τοµέα των
θερµικών µονάδων, συνολικής ισχύος 1,2 GW.
Στο πλαίσιο αυτό έχουµε καθιερωθεί ως ο δεύ-
τερος µεγαλύτερος ενεργειακός παραγωγός,
µετά τη ∆ΕΗ, και πλέον σηµαντικό µέρος, τόσο
του κύκλου εργασιών, όσο και της λειτουργικής
κερδοφορίας µας προέρχεται από τον τοµέα
της Ενέργειας.

Κατατάσσεται
ανάµεσα στις

κορυφαίες εταιρείες
του κλάδου ενεργειακών
έργων EPC παγκοσµίως.

Είναι ο
µεγαλύτερος

ανεξάρτητος παραγωγός
ηλεκτρικής ενέργειας
και ο πρώτος ιδιώτης
προµηθευτής φυσικού
αερίου στην Ελλάδα.

Αποτελεί
το µεγαλύτερο

καθετοποιηµένο ευρωπαϊκό
Όµιλο στον κλάδο της

Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων στην

Ν/Α Ευρώπη.

3

3.1 ΤΟΜΕIΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧEΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟIΗΣΗΣ
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΛΓΕΡIΑ � 5 ΕΡΓΑ
Κατασκευή µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας Ανοιχτού
Κύκλου και εγκατάσταση
κινητών µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας

ΠΑΚΙΣΤΑΝ � 1 ΕΡΓΟ
Κατασκευή µονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας Συνδυασµένου
και Ανοιχτού Κύκλου

ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ � 2 ΕΡΓΑ
Κατασκευή µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας Συνδυασµένου
Κύκλου

ΤΟΥΡΚΙΑ � 2 ΕΡΓΑ
Κατασκευή µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας Συνδυασµένου
Κύκλου

ΣΥΡΙΑ � 2 ΕΡΓΑ
Κατασκευή µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας Συνδυασµένου
Κύκλου

ΙΡΑΚ � 2 ΕΡΓΑ
Κατασκευή µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας Συνδυασµένου
και Ανοιχτού Κύκλου

ΡΟΥΜΑΝΙΑ � 1 ΕΡΓΟ
Κατασκευή µονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας Συνδυασµένου
Κύκλου

Τοµέας
Μεταλλουργίας
και Μεταλλείων:
Εξαγωγή
Προϊόντων

Τοµέας
Κατασκευαστικών
και Ενεργειακών
Έργων EPC

∆ΟΜH «ΟΜIΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑIΟΣ»

ΤΟΜΕΑΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ε∆ΡΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
& ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟN A.E.
∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ A.M.E.

100.00%
100.00%

Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α
Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
PROTERGIA A.E.

M&M GAS
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

100.00%
50.00%
65.00%

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

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ EPC METKA A.E. 50.00%

+1 µετοχή Αθήνα, ΕΛΛΑ∆Α

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚEΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛIΕΣ ΕΚΕ ΤΟΥ

ΟΜIΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013

� Εφαρµογή του κοινωνικού
προγράµµατος το «Μέλλον
στα Σχολεία» της εταιρείας
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ A.E. µε τη δω-
ρεά 50 καινούργιων Η/Υ που κά-
λυψε τις ανάγκες 10 δηµοτικών
σχολείων, 4 γυµνασίων και 1
λυκείου των τοπικών κοινω-
νιών µε τις οποίες συναλλάσ-
σεται η εταιρεία.

� Εφαρµογή του περιβαλλοντικού
προτύπου ISO 14064 στην εται-
ρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. µε στόχο την
καταγραφή των πηγών των εκ-
ποµπών CO2 από τη δραστη-
ριότητά της.

� Υλοποίηση αυτοξιολόγησης
όλων των θυγατρικών εταιρειών
του Οµίλου στους τοµείς της
προστασίας των Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων και της Καταπολέ-
µησης της ∆ιαφθοράς.

� ∆ηµιουργία Κώδικα ∆εοντολο-
γίας Προµηθευτών και Συνερ-
γατών των θυγατρικών εταιρειών
του Οµίλου.

� Υλοποίηση για 4η συνεχόµενη
χρονιά, εκ µέρους όλων των
θυγατρικών του Οµίλου, του
διαλόγου µε τα Ενδιαφερόµενα
Μέρη τους σε θέµατα βιωσιµό-
τητας.

� Υλοποίηση για 2η συνεχόµενη
χρονιά, του Κοινωνικού και Πε-
ριβαλλοντικού Αποτυπώµατος
του Οµίλου, µε τη συµµετοχή
όλων των θυγατρικών του εται-
ρειών.

� Αναβάθµιση του επιπέδου της
Έκθεσης Προόδου του Οµίλου
από Active σε Advanced στο
πλαίσιο της δέσµευσής του
στο Οικουµενικό Σύµφωνο
GLOBAL COMPACT

� Υλοποίηση διαδικασίας εξωτε-
ρικής διασφάλισης και αναβάθ-
µιση επιπέδου GRI G3.1 από Β
σε Α+. του Κοινωνικού Απολο-
γισµού του Οµίλου για το 2013.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΜIΛΟΥ

Από το 1960 µέχρι σήµερα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. παραµένει ένας
από τους ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής βιοµηχανίας, µε ετήσια δυ-
ναµικότητα παραγωγής που ξεπερνά τους 170.000 τόνους σε αλου-
µίνιο και τους 810.000 τόνους σε αλουµίνα. Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.
µαζί µε τη θυγατρική της εταιρεία ∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. απο-
τελούν σήµερα το µεγαλύτερο πλήρως καθετοποιηµένο παραγωγό
αλουµίνας και αλουµινίου στην Ευρώπη αποτελώντας κινητήρια δύ-
ναµη για την εθνική οικονοµία, αλλά και την ελληνική περιφέρεια.
Το εργοστασιακό συγκρότηµα της εταιρείας, στον Αγ. Νικόλαο Βοι-
ωτίας, εφαρµόζει παραγωγικές και εµπορικές πρακτικές εφάµιλλες
των κορυφαίων µεταλλουργικών βιοµηχανιών παγκοσµίως ενώ, η
θυγατρική της εταιρεία ∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε., αποτελεί το
δεύτερο µεγαλύτερο παραγωγό βωξίτη στην Ελλάδα και στην Ευ-
ρώπη, µε ετήσια παραγωγή που ανέρχεται σε 650.000 τόνους. Τα
εργοτάξια της εταιρείας, βρίσκονται στην περιοχή της Άµφισσας και
απασχολούν περίπου 100 εργαζόµενους.

Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. αποτελεί σήµερα την κορυφαία ελληνική δύναµη σε
κατασκευές ΕPC (Engineering - Procurement - Construction), δη-
λαδή στην ανάληψη και υλοποίηση ολοκληρωµένων έργων, από τη
µελέτη και προµήθεια έως την κατασκευή τους. Η εταιρεία ειδικεύεται
στην κατασκευή µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και επι-
τυγχάνει διείσδυση σε ξένες αναπτυσσόµενες αγορές, µε έργα στις
αγορές της Ευρώπης, Τουρκίας, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Αν-
ταγωνίζεται ισάξια απέναντι σε εταιρείες-κολοσσούς, έχοντας κα-
θιερωθεί ως µια εκ των ισχυρότερων ευρωπαϊκών, και όχι µόνο, εται-
ρειών σε έργα EPC, και ως µια από τις σηµαντικότερες ελληνικές εξα-
γωγικές επιχειρήσεις. Είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
από το 1973, µε συµµετοχή σήµερα στο δείκτη υψηλής κεφαλαι-
οποίησης FTSE 25. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει ισχυρή βιοµη-
χανική παραγωγική βάση, η οποία της επιτρέπει να παράγει εξειδι-
κευµένα µηχανολογικά εξαρτήµατα και να έχει ισχυρή παρουσία σε
έργα Υποδοµών και Άµυνας. Επίσης, µε την απόκτηση του εργο-
ληπτικού πτυχίου 7ης τάξης, η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. διευρύνει τις δυνατό-
τητες συµµετοχής της σε κατασκευαστικά δηµόσια έργα ευρέως φά-
σµατος στην εγχώρια αγορά.

H PROTERGIA Α.Ε. αποτελεί τη ναυαρχίδα του Οµίλου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον τοµέα της ενέργειας, συγκεντρώνοντας τη δια-
χείριση των ενεργειακών παγίων και δραστηριοτήτων του Οµίλου.
Το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται η PROTERGIA Α.Ε. περιλαµβάνει
1.200 MW από θερµικούς σταθµούς µε καύσιµο φυσικό αέριο (ΘΗΣ
και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ) και 54 MW από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
(Α.Π.Ε.), κυρίως από αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθµούς, σε
λειτουργία. Η εταιρεία εστιάζει στρατηγικά στην απόκτηση ή/και δια-
χείριση ενός δυναµικού και ισορροπηµένου χαρτοφυλακίου πα-
ραγωγικών παγίων, µε έµφαση στους θερµικούς σταθµούς που αν-
ταποκρίνεται επιτυχώς στο διαρκώς µεταβαλλόµενο τοπίο της Ελ-
ληνικής αγοράς ενέργειας αλλά και στις Ευρωπαϊκές επιταγές, στη
δραστηριοποίηση στη χονδρική και λιανική εµπορία ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, στην εµπορία εκποµπών CO2, καθώς και στη µελλοντική επέ-
κταση σε γειτονικές χώρες, µε αυξηµένες ανάγκες για ενεργειακό δυ-
ναµικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚA
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚA ΓΕΓΟΝOΤΑ

ΤΟΥ ΟΜIΛΟΥ 2013

� Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η υλο-
ποίηση του προγράµµατος αντα-
γωνιστικότητας «ΜΕΛΛΟΝ».

� Συνεργασία µε την Ελβετική πο-
λυεθνική Glencore για την πώλη-
ση συνολικά 75.000 τόνων προ-
ϊόντος αλουµινίου σε κολόνες.

� Απόκτηση άδειας εµπορικής λει-
τουργίας του σταθµού συµπαρα-
γωγής ηλεκτρισµού και θερµότη-
τας της εταιρείας.

� Ο κύκλος εργασιών το 2013
ανήλθε σε € 606,5 εκατ. αυξηµέ-
νος κατά 10.8% από το 2012.

� Ανάληψη του 5ου µεγάλου έργου
µέσω κοινοπραξίας στην Αλγερία
συνολικής αξίας για τη ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
περίπου € 92.8 εκατ.

� Ανάληψη του 2ου µεγάλου έργου
στο Ιράκ, µέσω κοινοπραξίας συ-
νολικής αξίας $1,050 εκατ.

� Συνεχίστηκε η λειτουργία και των
3 θερµικών µονάδων ηλεκτρικής
ενέργειας που διαχειρίζεται η εται-
ρεία, µε αποτέλεσµα ο τοµέας της
Ενέργειας να καταλαµβάνει πλέον
ισότιµη θέση και να αποτελεί τον
τρίτο αξιόπιστο πυλώνα ενίσχυσης
της οικονοµικής επίδοσης του
Οµίλου.

� O Όµιλος κατέχει το 8.1% της εγ-
χώριας παραγωγής ενέργειας και το
33.6% της εγχώριας παραγωγής
ενέργειας από φυσικό αέριο.
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Με γνώµονα τη συνεχή ανάπτυξη και πρό-
οδο και µε στόχο να συνεχίσουµε να πρω-

ταγωνιστούµε σε κάθε δράση µας, προωθού-
µε µε συνέπεια το όραµά µας να αποτελέσου-
µε έναν ισχυρό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό
Όµιλο στο πεδίο της βαριάς βιοµηχανίας. Εν
µέσω ενός διαρκώς µεταβαλλόµενου οικονο-
µικού περιβάλλοντος, η διατήρηση υψηλής
ρευστότητας και χαµηλού χρηµατοοικονοµικού
κόστους εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια
των επενδύσεων σε όλους τους τοµείς της δρα-
στηριότητάς µας. Βασιζόµενοι στο άριστα εκ-

παιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό µας, στα ση-
µαντικά πάγια και στην οικονοµική ευρωστία που
διαθέτουµε, στοχεύουµε στη σταθερή οργανική
ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευ-
ρώπης, Β. Αφρικής και Μέσης Ανατολής και στην
εδραίωση σηµαντικών συνεργειών για τους βα-
σικούς τοµείς της δραστηριότητάς µας επιδιώ-
κοντας την ισόρροπη ανάπτυξή τους. Παράλ-
ληλα µε τo επενδυτικό µας πρόγραµµα, ανα-
πτύσσουµε µεθόδους περιορισµού των δαπα-
νών και αξιοποιούµε τις δυνατότητες εξελιγ-
µένων εργαλείων και µεθόδων αντιστάθµισης,
για τη διασφάλιση της βελτιστοποίησης της οι-
κονοµικής απόδοσής µας στα επόµενα χρόνια.

Η στρατηγική του Οµίλου µας εντοπίζεται σε
τρεις βασικούς πυλώνες:
Α. Στη διατήρηση της ηγετικής µας θέσης και

στους τρεις τοµείς της δραστηριοποίησής µας
Β. Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση αποτελε-

σµατικών και λειτουργικών συνεργειών
Γ. Στη δηµιουργία αξίας για τις οµάδες των Εν-

διαφερόµενων Μερών µας

Κεντρική αναπτυξιακή µας επιλογή αποτελεί η
«Εκµετάλλευση των ευκαιριών που ανοίγονται
µε την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας»

στην Ελλάδα. Κατέχουµε κυρίαρχη θέση στην
ελληνική αγορά, ως ο µεγαλύτερος ανεξάρτη-
τος παραγωγός ενέργειας µετά τη ∆ΕΗ. Στο
πλαίσιο αυτό, µε επιµονή και συγκεκριµένους
στόχους, τα προηγούµενα χρόνια υλοποιήσα-
µε ένα επενδυτικό ενεργειακό πρόγραµµα,
άνω του €1 δισ., ξεπερνώντας επιχειρηµατικές,
αλλά και ρυθµιστικές δυσκολίες. Σήµερα, η επι-
λογή µας επιβραβεύεται, καθώς σηµαντικό µέ-
ρος, τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της λει-
τουργικής µας κερδοφορίας προέρχεται από τον
τοµέα της Ενέργειας.
Επίσης, η «Αναζήτηση νέων έργων καθετο-
ποίησης ή διεύρυνσης του Μεταλλουργικού κλά-
δου» και η «Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
µέσω στρατηγικών επενδύσεων και µεθόδων
αντιστάθµισης κινδύνων» δείχνουν την κατεύ-
θυνση των στόχων του Οµίλου στον κλάδο της
Μεταλλουργίας, ενώ η «Αξιοποίηση της ση-
µαντικής Βιοµηχανικής τεχνογνωσίας και υπο-
δοµής» και η «∆ιατήρηση του Ηγετικού ρόλου
του Οµίλου στα ενεργειακά έργα της Ελλάδας
και κατ’ επέκταση των δραστηριοτήτων του στο
εξωτερικό» δηλώνουν τους στρατηγικούς µας
στόχους στον τοµέα των Κατασκευαστικών και
Ενεργειακών Έργων EPC.

ΣΗΜΑΝΤΙΚH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΒΟHΘΕΙΑ* ΠΟΥ
ΛΑΜΒAΝΕΤΑΙ ΑΠO ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟYΣ ΦΟΡΕIΣ

Φοροαπαλλαγές/πιστώσεις (€)

Επιχορηγήσεις (€) *

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

2011

15,200

4,816,149

133,739

2012

0

436,841

0

2013

0

181,813

7,024,872

3.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚH & ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚHΣ ΑΞIΑΣ

* Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. κατά τη χρήση του 2013 έλαβε τις ακόλουθες επιχορηγήσεις: α) € 6 εκ. για τη λειτουργία του σταθµού συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερ-
µότητας, β) €1 εκ. για το πρόγραµµα ENEXAL που αφορά στην αξιοποίηση καταλοίπων βωξίτη σε χάλυβα και πετροβάµβακα και γ) € 181.813 ως επιχορήγηση εκ-
παιδευτικών προγραµµάτων από τον ΟΑΕ∆.

ΠIΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚHΣ ΑΞIΑΣ

Οικονοµική αξία που δηµιουργείται

Κύκλος εργασιών (€)

Οικονοµική αξία που κατανέµεται

Λειτουργικό κόστος (€)

Μισθοί και παροχές εργαζοµένων (€)

Πληρωµές φόρου εισοδήµατος & άλλων φόρων (€)

Πληρωµές σε παρόχους κεφαλαίου (€)

Επενδύσεις σε επίπεδο κοινότητας (€)

Σύνολο (€)

% Οικονοµικής αξίας που κατανέµεται

% Οικονοµικής αξίας που διατηρείται

2012

1,453,635,665

1,355,008,786

82,131,707

32,942,394

54,263,639

741,607

1,623,715,012

111.7%

-11.7%

2013

1,402,953,706

1,241,216,337

94,052,819

44,220,736

8,357,870

757,134

1,388,604,896

99%

1%

2011

1,570,998,231

1,394,182,732

92,019,145

67,666,347

30,208,942

1,221,835

1,585,299,001

100.9%

-0.9%
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3.3 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2013
& ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2014

Στην κατεύθυνση της αντιµετώπισης της ύφε-
σης σε εθνικό επίπεδο και των αντίστοιχων

πρωτοβουλιών που λαµβάνουν χώρα στο διε-
θνές περιβάλλον, ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ,
στηριζόµενος στην επέκταση των δραστηριο-
τήτων του στο εξωτερικό, τον αυστηρό έλεγ-
χο του κόστους και στην έναρξη απόδοσης των
σηµαντικών επενδύσεων που πραγµατοποι-
ήθηκαν τα προηγούµενα έτη, καταγράφει αυ-
ξηµένη λειτουργική κερδοφορία και µείωση του
καθαρού δανεισµού διασφαλίζοντας παράλληλα
επαρκή ρευστότητα για την επίτευξη των στρα-
τηγικών στόχων του.
Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο
Οµίλου ανήλθε το 2013 σε €1,403 εκ. από
€1,454 εκ. το 2012, µειωµένος κατά 3,5%. Τα
κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων
(EBITDA) διαµορφώθηκαν σε € 231.9 εκ. το
2012 έναντι € 171.2 εκ. το 2012, αυξηµένα
κατά 135.4%, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε
€22.5 εκατ. έναντι € 19.1 εκατ. το προηγού-
µενο έτος, αυξηµένα κατά € 3.4 εκ. ενώ ο κα-
θαρός δανεισµός ανήλθε σε € 510 εκ. έναντι
€ 725 εκ. του 2012 µειωµένος κατά 30%.

Aναφορικά µε τις προοπτικές του 2014 ανά το-
µέα δραστηριοποίησης του Οµίλου αναφέρουµε
τα ακόλουθα:

Τοµέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων
Οι εξελίξεις αναφορικά µε την πορεία των ανα-
δυόµενων οικονοµιών και ιδιαίτερα της Κίνας,
το ενεργειακό κόστος, η πορεία της ισοτιµίας
ευρώ - δολαρίου, αλλά και η νοµισµατική πο-
λιτική που θα ακολουθήσουν οι Κεντρικές
Τράπεζες, αναµένεται να αποτελέσουν τους βα-
σικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την πο-
ρεία του κλάδου το επόµενο διάστηµα. Σε αυτό
το διεθνές πλαίσιο και το δυσµενές εγχώριο πε-
ριβάλλον, η πλήρης υλοποίηση και η περαιτέ-
ρω επέκταση των στόχων του προγράµµατος
«ΜΕΛΛΟΝ», αποτελεί αναγκαία συνθήκη για
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελ-
τίωση της οικονοµικής επίδοσης του Τοµέα της
Μεταλλουργίας.

Τοµέας Κατασκευαστικών & Ενεργειακών
Έργων EPC
Το 2014 αναµένεται να συνεχιστεί η εκτέλεση
του υπογεγραµµένου ανεκτέλεστου έργου
που ανέρχεται σε € 2,2 δισ. Η ΜΕΤΚΑ A.E. ξε-
κινά το 2014 µε θετικές προοπτικές για µια
ακόµα χρονιά µε ιδιαίτερα ικανοποιητικές
επιδόσεις, στηριζόµενη κυρίως στα έργα που
έχει αναλάβει στις νέες αγορές της Αλγερίας,
της Ιορδανίας και του Ιράκ ενώ παρά τις δυ-

σκολίες προχωρά και η εκτέλεση του 2ου έρ-
γου στη Συρία. Το αµέσως επόµενο διάστηµα,
η ΜΕΤΚΑ A.E. θα επικεντρωθεί στην επιτυχη-
µένη εκτέλεση των συµβάσεων στο εξωτερι-
κό, αλλά και στην αναζήτηση νέων έργων, στις
υφιστάµενες ή και σε νέες αγορές, ώστε να αυ-
ξήσει τα µερίδιο της στα Ενεργειακά Έργα υπο-
δοµών στην Ευρώπη, την Τουρκία, τη Β.
Αφρική και τη Μ. Ανατολή.

Τοµέας Ενέργειας
Το 2014, ο τοµέας της Ενέργειας αναµένεται να
συνεχίσει να ενισχύει σταθερά την οικονοµική
µας επίδοση, καθώς πλέον βρίσκεται σε εµπο-
ρική λειτουργία το σύνολο των θερµικών µο-
νάδων που κατασκευάστηκαν τα προηγούµενα
έτη. Οι αλλαγές στη λειτουργία της αγοράς που
ανακοινώθηκαν πρόσφατα από τη Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προδιαγράφουν τη στα-
διακή µετάβαση σε ένα πιο ανταγωνιστικό
µοντέλο αγοράς και αναµένεται να συµβά-
λουν στην αποκατάσταση της ρευστότητας
που αποτέλεσε σηµαντικό πρόβληµα την προ-
ηγούµενη περίοδο. ∆ιαθέτοντας 1,2 GW σε λει-
τουργία, έχουµε εδραιώσει τη θέση µας ως ο
µεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας
και έχουµε διασφαλίσει το κρίσιµο µέγεθος που

απαιτείται, ώστε να επωφεληθούµε τα µέγιστα
από την επικείµενη πλήρη απελευθέρωση της εγ-
χώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτό
το πλαίσιο, για το 2014, προδιαγράφεται
σταθερά ικανοποιητική η συνεισφορά από τον
Τοµέα της Ενέργειας, που αναµένεται να ενι-
σχύσει ισότιµα µε τους άλλους βασικούς τοµείς
δραστηριότητας τα ενοποιηµένα µεγέθη του
Οµίλου.

1,403

231.9

67.1

214,318,544

3

3

8

7

2,001

757,134

10,338,544

635,935

810,000

169,481

2,242.3

4.1

1.287

116,915,862

5.68

51,950,600

11.46

* Άδειες εγκατάστασης: 80MW, Άδειες Παραγωγής: 1.064 MW,
Αιτήσεις για άδεια Παραγωγής: 143 MW.

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2013

Κύκλος εργασιών (εκ. €)

EBITDA (εκ. €)

Καθαρά κέρδη (εκ. €)

Κοινωνικό προϊόν (€)

Τοµείς δραστηριοποίησης

Συνολικός αριθµός θυγατρικών εταιρειών

Συνολικός αριθµός χωρών δραστηριοποίησης

Συνολικός αριθµός εργοστασίων παραγωγής

Συνολικός αριθµός εργαζοµένων

Κοινωνικές δαπάνες (€)

Περιβαλλοντικές δαπάνες (€)

Μέσος όρος ετήσιας παραγωγής Βωξίτη (tn)

Μέσος όρος ετήσιας παραγωγής Αλουµίνας (tn)

Μέσος όρος ετήσιας παραγωγής Αλουµινίου τελικού προϊόντος (tn)

Ύψος ανεκτέλεστων παραγγελιών σε έργα EPC (εκ. €)

Παραγωγή ενέργειας (TWh)

Χαρτοφυλάκιο έργων Α.Π.Ε. σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (MW)*

Συνολικός αριθµός µετοχών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Τιµή µετοχής ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (31-12-2013) (€)

Συνολικός αριθµός µετοχών ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

Τιµή µετοχής ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (31-12-2013) (€)
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4.1 Η ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.
ΣΤΟΝ OΜΙΛΟ

HΕταιρική Κοινωνική Ευθύνη για τον
Όµιλό µας αποτελεί εδώ και χρόνια βασι-

κή στρατηγική επιλογή που αποκτά όλο και µε-
γαλύτερη σηµασία για την ανάπτυξη και διατήρηση
της ανταγωνιστικότητάς µας. Αντιλαµβανόµαστε
την Ε.Κ.Ε. ως θεµελιώδη παράγοντα που συµ-
βάλλει στην πρόληψη των επιχειρηµατικών, κοι-
νωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων συνει-
σφέροντας στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος
εµπιστοσύνης στο οποίο µπορούµε, ως Όµιλος,
να δραστηριοποιούµαστε και να καινοτοµούµε
δηµιουργώντας αξία για τα Ενδιαφερόµενα Μέρη
µας αλλά και να αναπτυσσόµαστε προς το συµ-
φέρον του συνόλου της κοινωνίας.
Η διαχείριση της Ε.Κ.Ε. αποτελεί για εµάς µια πο-
λύπλευρη και σύνθετη διαδικασία που χαρα-
κτηρίζεται από τη συνειδητή αυτοδέσµευσή µας
για συνεχή βελτίωση καθορίζοντας τον τρόπο
µε τον οποίο επιλέγουµε κάθε φορά να προ-
χωράµε, µε σταθερά βήµατα, προς την επίτευ-
ξη της Συνεχούς Υπεύθυνης Ανάπτυξης έχοντας
ως εφαλτήριο το όραµά και τις αξίες µας.

Τα προηγούµενα χρόνια προσπαθήσαµε, µέσω
βασικών στρατηγικών επιλογών, να οριοθε-
τήσουµε τις βάσεις στις οποίες θεµελιώσαµε την
Ε.Κ.Ε. και που µας οδήγησαν στη µέχρι σήµε-
ρα ανάπτυξή της, δίχως αυτό να σηµαίνει ότι δεν
υπάρχουν µεγάλα περιθώρια βελτίωσης τα
οποία αποτελούν και τη µελλοντική πρόκληση
του Οµίλου µας.

Στην κατεύθυνση αυτή:
� Θεωρήσαµε αναγκαίο, αρχικά, να καθορί-

σουµε τις θεµελιώδεις δεσµεύσεις µας σε βα-
σικούς τοµείς της Ε.Κ.Ε.

� ∆ηµιουργήσαµε ένα συγκεκριµένο µοντέλο
σύνδεσης της Ε.Κ.Ε. µε τις καθηµερινές επι-
χειρηµατικές µας λειτουργίες, µε βασικό
όχηµα τη χαρτογράφηση και την αξιολόγηση
όλων των σχετικών τοµέων σε επίπεδο πο-
λιτικών, δράσεων και αποτελεσµάτων σε
όλες τις θυγατρικές µας εταιρείες.

� ∆ηµιουργήσαµε ένα ενιαίο σύστηµα διακυ-
βέρνησης και ενσωµάτωσης της E.K.E. στην
οργανωτική µας δοµή, λαµβάνοντας υπόψη
τις ιδιαιτερότητες των τοµέων της δραστη-
ριοποίησής µας.

� Θεσµοθετήσαµε και υλοποιούµε σε ετήσια
βάση τη διαδικασία διαβούλευσης µε τα Εν-
διαφερόµενα Μέρη µας.

� Συνεχίζουµε να συµµετέχουµε και να υιο-
θετούµε, εθελοντικά, διεθνή πρότυπα και
πρωτοβουλίες υπεύθυνης επιχειρηµατικό-
τητας (ISO 26000, Global Compact, GRI).

� ∆εσµευτήκαµε στην ανάπτυξη ποσοτικών και
ποιοτικών στόχων αλλά και της συνολικής
µας επίδοσης δηµοσιοποιώντας το Κοινω-
νικό και Περιβαλλοντικό µας Αποτύπωµα.

Το 2013 ήταν επίσης µια δύσκολη αλλά παρα-
γωγική χρονιά στην πορεία µας για την Υπεύ-
θυνη Ανάπτυξη. Συνεχίσαµε να κάνουµε βήµατα
προόδου υλοποιώντας σηµαντικές πρωτο-
βουλίες όπως:
� H εφαρµογή του περιβαλλοντικού προτύπου

ISO 14064 στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. µε

στόχο την καταγραφή των πηγών εκποµπής
CO2 από τη δραστηριότητά της, την Ανά-
πτυξη Αναφοράς Αερίων Θερµοκηπίου και
την επαλήθευσή της από Ανεξάρτητο ∆ια-
πιστευµένο Φορέα.

� H υλοποίηση αυτοξιολόγησης όλων των θυ-
γατρικών µας εταιρειών στους τοµείς της
προστασίας των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
και της Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς.

� Η δηµιουργία του «Κώδικα ∆εοντολογίας
Προµηθευτών και Συνεργατών» του Οµίλου.

� Η πραγµατοποίηση για 4η συνεχόµενη χρο-
νιά, της διαβούλευσης µε τα Ενδιαφερόµε-
να Μέρη µας σε θέµατα βιωσιµότητας.

� Η υλοποίηση για 2η συνεχόµενη χρονιά, της
διαδικασίας καθορισµού και δηµοσιοποί-
ησης του Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού
Αποτυπώµατος του Οµίλου, µε τη συµµε-
τοχή όλων των θυγατρικών µας εταιρειών.

� Αναβάθµιση του επιπέδου της Έκθεσης
Προόδου του Οµίλου από Active σε
Advanced στο πλαίσιο της δέσµευσής
του στο Οικουµενικό Σύµφωνο GLOBAL
COMPACT.

� Υλοποίηση διαδικασίας εξωτερικής δια-
σφάλισης και ταυτόχρονη αναβάθµιση επι-
πέδου GRI G3.1 από Β σε Α+ του Κοινω-
νικού µας Απολογισµού για το 2013.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ε.Κ.Ε.
ΤΟΥ «ΟΜIΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑIΟΣ» 2013

4

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Κ.Ε.

Ετήσια χαρτογράφηση Ε.Κ.Ε. σε επίπεδο πολιτικών, δράσεων και αποτελεσµάτων.

Εκτίµηση βασικών στρατηγικών κατευθύνσεων Ε.Κ.Ε. και δέσµευση σε διεθνή πρό-
τυπα.

Ετήσια διαβούλευση µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη.

∆ιαδικασία ενσωµάτωσης των αποτελεσµάτων του διαλόγου µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη
στην επιχειρηµατική µας στρατηγική & Αναθεώρηση πολιτικών/θέσεων σε επιµέρους
τοµείς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Υλοποίηση πολιτικών µέσω δράσεων και προγραµµάτων & Ανταπόκριση στις προσ-
δοκίες των Ενδιαφερόµενων Μερών.

Παρακολούθηση επιδόσεων & Έκδοση Κοινωνικού Απολογισµού.

Αξιολόγηση και βελτίωση δράσεων αναφορά παραδειγµάτων καλών πρακτικών.



Συνοπτική εικόνα & βασικά θέµατα των fo-
rum κοινωνικής διαβούλευσης µε τις βασικές
οµάδες των Ενδιαφερόµενων Μερών µας για
το 2013

� Η ανταπόκριση σε επίπεδο παρουσίας
ήταν αρκετά ικανοποιητική µε περισσότερα
από 100 άτοµα, από 7 διαφορετικές οµά-
δες Ενδιαφερόµενων Μερών των θυγατρι-
κών µας εταιρειών, να συµµετέχουν στις επι-
µέρους διαβουλεύσεις.

� Παρουσιάστηκε, για πρώτη φορά, το συ-
νολικό Κοινωνικό µας Αποτύπωµα, ενώ εν-
τάχθηκαν, εν µέρει, στο διάλογο τα θέµα-
τα της ∆ιαφάνειας και της προστασίας των
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.

� Παρουσιάστηκαν τα ετήσια αποτελέσµατα
του προγράµµατος «ΜΕΛΛΟΝ», που αφο-
ρά στη βιωσιµότητα της εταιρείας
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., κάνοντας έτσι κοινω-

νούς της δύσκολης αυτής προσπάθειας
αλλά και των προοπτικών που αναδει-
κνύονται από την επιτυχή εφαρµογή του, τις
οµάδες των Ενδιαφερόµενων Μερών.

� Αναλύθηκαν εκτενώς οι εξελίξεις στο θέµα
της διαιτησίας µεταξύ της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Α.Ε. και της ∆ΕΗ Α.Ε. Αρκετές παρεµβάσεις
που αφορούσαν στο συγκεκριµένο θέµα κα-
λύφθηκαν πλήρως από τους εκπροσώπους
της εταιρείας και του Οµίλου.

� Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο στο πλαίσιο του
forum της εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ήταν η ζων-
τανή σύνδεση, µέσω skype, µε το εργοτά-
ξιο της εταιρείας στην Ιορδανία και η ανά-
λυση των µέτρων Ασφάλειας και Υγιεινής

από τον υπεύθυνο του εργοταξίου, επιβε-
βαιώνοντας τα στοιχεία που παρουσίασε η
εταιρεία στην πράξη.

� Παρουσιάστηκε η διαδικασία της πρωτο-
βουλίας της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. για την ανάπτυξη
Αναφοράς Αερίων Θερµοκηπίου σύµφωνα
µε το ISO 14064 µε στόχο την καταγραφή
και τον περιορισµό των σχετικών εκποµπών
CO2 από τις δραστηριότητές της, και κατ’
επέκταση τον περαιτέρω περιορισµό του πε-
ριβαλλοντικού της αποτυπώµατος.

Αναλυτικά, τα κύρια ζητήµατα που ανέδειξε η
διαδικασία διαβούλευσης του 2013, ανά οµά-
δα Ενδιαφερόµενων Μερών, έχουν ως εξής:

Ησύµπραξη µε τα Ενδιαφερόµεν Μέρη µας,
κυρίως µέσω της υλοποίησης των ετήσιων

forum κοινωνικής διαβούλευσης, αποτελεί µια
επίσηµη θεσµοθετηµένη διαδικασία µε διττό
στόχο: ισχυροποιεί την αρχή της πρόληψης του
Οµίλου κυρίως σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά
θέµατα αλλά και σε θέµατα διακυβέρνησης
των θυγατρικών µας εταιρειών εξασφαλίζοντας
µε τον τρόπο αυτό τις προϋποθέσεις για τη βιώ-
σιµη ανάπτυξή τους, ενώ παράλληλα µας επι-
τρέπει να κατανοούµε καλύτερα τα επικείµενα ζη-
τήµατα και να διαµορφώνουµε σχέδια δράσης
ή να αναλαµβάνουµε στοχευµένες ad hoc πρω-
τοβουλίες ώστε να ανταποκρινόµαστε µε τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο στις προσδοκίες τους.
Προκειµένου να διασφαλίσουµε την αποτελε-
σµατικότητα και τη διαφάνεια της συγκεκριµέ-
νης διαβούλευσης, οι οµάδες Ε.Κ.Ε. των θυ-
γατρικών µας εταιρειών έχουν επωµιστεί τον
έλεγχο και την αξιολόγηση όλων των προσ-
δοκιών, των προτάσεων, των απαιτήσεων και
των πιθανών παραπόνων εκ µέρους των Εν-
διαφερόµενων Μερών µας, στοιχεία τα οποία
συγκεντρώνονται µέσω των forum αλλά και των
άλλων µορφών επικοινωνίας όπως καταγρά-
φονται στον ακόλουθο πίνακα.
Στη συνέχεια, οι ίδιες οµάδες Ε.Κ.Ε. προτείνουν
και διασφαλίζουν την ανάληψη συγκεκριµένων
µέτρων µε στόχο την κάλυψη των προσδοκιών
και την επίλυση τυχόν προβληµάτων στις σχέ-
σεις µας µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας ενώ
λαµβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις προτάσεις
τους συµβάλλουν σηµαντικά στον καθορισµό
των βασικών προτεραιοτήτων και των αντί-
στοιχων στόχων Ε.Κ.Ε. του Οµίλου.

12

ΟΜA∆ΕΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡOΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΩΝ

Εργαζόµενοι

Τοπικές κοινωνίες

Συνεργάτες &
προµηθευτές

Φορείς Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μέτοχοι - Επενδυτές

Εκπρόσωποι
του Τύπου

Εκπρόσωποι
της Εκκλησίας

Εθελοντικές
Οργανώσεις

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

� Τακτικές και έκτακτες συναντήσεις µεταξύ διοίκησης και συλλο-
γικών οργάνων εργαζοµένων

� Εκπροσώπηση εργαζοµένων στο ∆.Σ. και στις Γενικές Συνελεύ-
σεις Μετόχων

� Συµµετοχή εργαζοµένων στα πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
συµβούλια κρίσης

� Ετήσια διαβούλευση για θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
� Ετήσια διαδικασία αξιολόγησης των εργαζοµένων

� Ετήσια διαβούλευση για θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

� Ετήσια διαβούλευση για θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

� Ετήσια διαβούλευση για θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
� Συµµετοχή σε εκδηλώσεις

� Ετήσια διαβούλευση για θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
� Προσωπικές συναντήσεις
� Συµµετοχή σε εκδηλώσεις

� Έκτακτες και τακτικές συνελεύσεις µετόχων
� Παρουσιάσεις οικονοµικών αποτελεσµάτων
� Ετήσια διαβούλευση για θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

� Ετήσια διαβούλευση για θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
� Προσωπικές συναντήσεις
� Συµµετοχή σε εκδηλώσεις

� Ετήσια διαβούλευση για θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
� Προσωπικές συναντήσεις

� Αιτήµατα προς την εταιρεία για υποστήριξη
� Ετήσια διαβούλευση για θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

4.2 ∆ΙΑΒΟYΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡOΜΕΝΑ ΜEΡΗ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
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ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 2013*

� Ζητήθηκε η συµβολή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. στη µείωση των εκποµπών CO2 συνολικά στην περιοχή,
µε την προοπτική ο ∆ήµος να µπορεί να πιάσει τους στόχους µείωσης εκποµπών ρύπων, µέχρι το
2020, προκειµένου να τύχει ευνοϊκής µεταχείρισης από την Ε.Ε. που πριµοδοτεί µε ευρωπαϊκά κον-
δύλια τέτοιες προσπάθειες.

� Προτάθηκε από τον ∆ήµαρχο Λειβαδιάς η συνεργασία της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. µε τα ∆ηµόσια ΙΕΚ
της πόλης τα οποία επαναλειτουργούν, για την κατάρτιση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος σπου-
δών προκειµένου οι απόφοιτοι να είναι κατάλληλα καταρτισµένοι και χρήσιµοι ως µελλοντικοί ερ-
γαζόµενοι στην εταιρεία.

� Εκδηλώθηκε η προσδοκία των τοπικών αρχών για τη συµβολή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε στην προ-
σπάθεια αναδάσωσης της περιοχής του ∆ιστόµου όπου το καλοκαίρι του 2012 µετά από πυρκαγιά
αποτεφρώθηκαν 50.000 στρέµµατα γης.

� Εκφράστηκαν παράπονα από τον αντιδήµαρχο Λειβαδιάς για µη ισότιµη κατανοµή στήριξης των αθλη-
τικών σωµατείων και συλλόγων στους όµορους δήµους και ιδιαίτερα εις βάρος του ∆ήµου Κυρια-
κίου που έχουν πραγµατική ανάγκη όπως τονίστηκε.

� Προτάθηκε από το δήµο ∆ιστόµου – Αντίκυρας η ανάληψη από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. µιας ενη-
µερωτικής καµπάνιας προς τις οικογένειες της τοπικής κοινωνίας. Η καµπάνια αυτή θα αφορά στις απαι-
τήσεις του εργοστασίου σχετικά µε τα προσόντα προσλήψεων, ώστε να µπορέσουν οι γονείς να κα-
τευθύνουν τις σπουδές των παιδιών τους σε αυτό το αντικείµενο, προκειµένου να έχουν περισσό-
τερες πιθανότητες πρόσληψης στην εταιρεία.

� Τέθηκε το ερώτηµα σχετικά µε το αν η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. µεριµνά για τη φροντίδα των περιοχών
που έχει ήδη αναδασώσει και δεν τις παραµελεί.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 2012

� H ΜΕΤΚΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της δέσµευσής της για στενή συνεργασία µε τον Σύνδεσµο των Βιο-
µηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας συνέχισε να υποστηρίζει οικονοµικά την προσπάθεια
για την ενθάρρυνση και την ενίσχυση της νέας επιχειρηµατικότητας. Ειδικά σε µια περιοχή της
Ελλάδος που πλήττεται από την ανεργία, η στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας και της δη-
µιουργίας νέων επιχειρήσεων, µε έµφαση στην προώθηση της καινοτοµίας, της τεχνολογίας και
της εξωστρέφειας, αποτελεί µία από τις βασικές προτεραιότητες της εταιρείας.

� Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. δεσµεύεται να αφιερώσει ειδική ενότητα, στο forum του 2014, στην οποία
θα παρουσιάσει λεπτοµερώς το βαθµό επίπτωσης των καταλοίπων βωξίτη στο περιβάλλον, ενώ
ικανοποιήθηκε το αίτηµα των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης για διατήρηση της κοινωνικής προ-
σφοράς της εταιρείας το 2013.

Οµάδα Ενδιαφερόµενων Μερών
ΤΟΠΙΚH ΑΥΤΟ∆ΙΟIΚΗΣΗ

Τρόπος προσέγγισης
FORUM ∆ΙΑΒΟYΛΕΥΣΗΣ 2013

Αντικείµενο ∆ιαβούλευσης
ΘEΜΑΤΑ Ε.Κ.Ε.

Εταιρείες Οµίλου

* Σηµείωση: Στις επιµέρους
διαβουλεύσεις των εταιρειών
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. & PROTERGIA A.E
δεν τέθηκαν σηµαντικά θέµατα από
τη συγκεκριµένη οµάδα των
Ενδιαφερόµενων Μερών.

Οµάδα Ενδιαφερόµενων Μερών
ΕΡΓΑΖOΜΕΝΟΙ

Τρόπος προσέγγισης
∆ΙΑΒΟYΛΕΥΣΗ 2013

Αντικείµενο ∆ιαβούλευσης
ΘEΜΑΤΑ Ε.Κ.Ε.

Εταιρείες Οµίλου

2

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 2013*

� Ο εκπρόσωπος του εργατικού κέντρου στην εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. έθεσε το θέµα της µη τή-
ρησης της υπογραφής της εταιρείας στη διµερή συµφωνία µε τους εργαζοµένους την τελευταία χρο-
νιά (2013) που αφορούσε στις αυξήσεις των µισθών.

� Ο Πρόεδρος του σωµατείου των εργαζοµένων στο εργοστάσιο του Βόλου, της εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
αφού εκδήλωσε τις ευχαριστίες του εκ µέρους των εργαζοµένων για τη συµπαράσταση της εταιρεί-
ας, την περίοδο της οικονοµική κρίσης, έδωσε έµφαση στα οικονοµικά προβλήµατα των εργαζοµέ-
νων την περίοδο αυτή.

* Σηµείωση: Στην επιµέρους
διαβούλευση της εταιρείας
PROTERGIA A.E. δεν τέθηκαν
σηµαντικά θέµατα από τη
συγκεκριµένη οµάδα των
Ενδιαφερόµενων Μερών.
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Οµάδα Ενδιαφερόµενων Μερών
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Τρόπος προσέγγισης
∆ΙΑΒΟYΛΕΥΣΗ 2013

Αντικείµενο ∆ιαβούλευσης
ΘEΜΑΤΑ Ε.Κ.Ε.

Εταιρείες Οµίλου

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 2013*
� Ζητήθηκε από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. να αναφέρει το πώς διαµορφώνονται οι ανάγκες της που οδηγούν

στις προσλήψεις εργαζοµένων ενώ τέθηκε ως ζήτηµα η δυνατότητα της εταιρείας για απασχόληση εργαζοµένων
ηλικίας 50-55 ετών.

� Ζητήθηκε από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. να ενηµερώσει αν υφίσταται τεκµηριωµένη µελέτη για το χρόνο απο-
κατάστασης των θιγµένων περιοχών µε φυσικό τρόπο.

� Ζητήθηκε από τη ΜΕΤΚΑ Α.Ε. να διευκρινίσει το αν λαµβάνεται υπόψη ο παράγοντας των ψυχοκοινωνι-
κών κινδύνων στην εκτίµηση των επαγγελµατικών κινδύνων που υλοποιεί η εταιρεία.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 2012
� Ο προβληµατισµός που τέθηκε για το αν υπάρχει σύνδεση της αµοιβής εργασίας µε την παραγωγι-

κότητα στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., απαντήθηκε, στη διάρκεια του forum, µε την ανάπτυξη του συστήµατος
αξιολόγησης εργαζοµένων της εταιρείας.

� Αν και έχει υλοποιηθεί η σχετική µελέτη, εκ µέρους της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., δεν έχει προχωρήσει
το σχέδιο αναδάσωσης της ευρύτερης περιοχής λόγω των δυσµενών οικονοµικών συγκυριών και των
προτεραιοτήτων που έχουν δοθεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα βιωσιµότητας της εταιρείας «ΜΕΛΛΟΝ».

* Σηµείωση: Στην επιµέρους
διαβούλευση της εταιρείας
PROTERGIA A.E. δεν τέθηκαν
σηµαντικά θέµατα από τη
συγκεκριµένη οµάδα των
Ενδιαφερόµενων Μερών.

4

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 2013*
� Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία κατασκευής του Αντικαρκινικού Κέντρου Προ-

στασίας στην Περιφέρεια και εξέφρασε την προσδοκία της, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. να βρεθεί κοντά σε αυτή
τη σηµαντική προσπάθεια και να συµβάλει στη συντήρηση των µηχανηµάτων του Κέντρου.

� Προτάθηκε η δηµιουργία ενός προγράµµατος πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα παιδιά κατοίκων στα Άσπρα
Σπίτια.

� Ζητήθηκε από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. να µεριµνήσει µακροπρόθεσµα για την συντήρηση των αθλητικών
εγκαταστάσεων στα Άσπρα Σπίτια (γήπεδα τένις, κλειστό γυµναστήριο).

� Αναφέρθηκε από το Γυµναστικό Σύλλογο της Αντίκυρας ότι το προπονητήριο των παιδιών είναι ακατάλ-
ληλο προς χρήση και ζητήθηκε ενηµέρωση για την πορεία του νέου κλειστού γυµναστηρίου στην περιοχή
της Αντίκυρας.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 2012
� Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. συνέχισε την ενεργή υποστήριξη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, συλλόγων, σωµα-

τείων και κοινωφελών ιδρυµάτων, µε ιδιαίτερη έµφαση στην στήριξη παιδιών µε ειδικές ανάγκες και
χρόνια νοσήµατα, µε συστηµατικές χορηγίες σε ειδικές οµάδες όπως η Ελληνική Εταιρεία Προστα-
σίας και Αποκατάστασης Ανάπηρων Παιδιών (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.) Βόλου, ενισχύοντας την προσπάθεια για
τη δηµιουργία του νέου προγράµµατος ηµερήσιας φροντίδας εκπαίδευσης και δηµιουργικής απασχόλησης
παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Οµάδα Ενδιαφερόµενων Μερών
Μ.Κ.Ο. ΣYΛΛΟΓΟΙ &
ΣΩΜΑΤΕIΑ

Τρόπος προσέγγισης
∆ΙΑΒΟYΛΕΥΣΗ 2013

Αντικείµενο ∆ιαβούλευσης
ΘEΜΑΤΑ Ε.Κ.Ε.

Εταιρείες Οµίλου

* Σηµείωση: Στην επιµέρους
διαβούλευση της εταιρείας
PROTERGIA A.E. δεν τέθηκαν
σηµαντικά θέµατα από τη
συγκεκριµένη οµάδα των
Ενδιαφερόµενων Μερών.

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 2013*

� Το επιµελητήριο Βοιωτίας ζήτησε από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. ενηµέρωση για τον ανταγωνισµό στον κλά-
δο του Αλουµινίου και ιδιαίτερα το ρόλο των χωρών της Ασίας (Κίνα).

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 2012

� Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε., επενδύοντας και διατηρώντας στενούς δεσµούς µε τις τοπικές κοινωνίες, προσέφε-
ρε σηµαντική οικονοµική υποστήριξη σε τοπικά σωµατεία και κοινωνικούς φορείς δίνοντας προτε-
ραιότητα στις ανάγκες των ευπαθών οµάδων και αυξάνοντας τη συνεισφορά της σε κοινωνικές δρά-
σεις, χορηγίες και δωρεές στο επίπεδο της τοπικής κοινότητας κατά 47% από την αντίστοιχη δαπά-
νη του 2012 που κυµάνθηκε στο 37%.

Οµάδα Ενδιαφερόµενων Μερών
EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
& ΦΟΡΕΙΣ

Τρόπος προσέγγισης
∆ΙΑΒΟYΛΕΥΣΗ 2013

Αντικείµενο ∆ιαβούλευσης
ΘEΜΑΤΑ Ε.Κ.Ε.

Εταιρείες Οµίλου

* Σηµείωση: Στις επιµέρους διαβουλεύσεις των εταιρειών ΜΕΤΚΑ Α.Ε. & PROTERGIA A.E. δεν τέθηκαν σηµαντικά
θέµατα από τη συγκεκριµένη οµάδα των Ενδιαφερόµενων Μερών.
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ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 2013

� Εκφράστηκε η αναγκαιότητα για την ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. πε-
ρισσότερο αυτή την εποχή (µε ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση προς τους ανέργους) λαµβάνοντας υπόψη
φυσικά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η εταιρεία.

� ∆ιατυπώθηκε η πρόταση στις περιπτώσεις των απολύσεων να λαµβάνεται υπόψη η ηλικία των εργαζοµένων
ώστε να απολύονται όσο το δυνατόν λιγότεροι εργαζόµενοι άνω των 35 ετών που θα δυσκολευτούν
να βρουν άλλη εργασία αυτή την εποχή.

� Μεταφέρθηκε ως παράπονο ότι οι πολλές αιτήσεις εργασίας που γίνονται προς την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.»
δεν συνεχίζουν στο στάδιο της συνέντευξης αλλά και ότι δεν δίνεται καµία τελική απάντηση από την εται-
ρεία για την πορεία τους.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 2012

� Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. στήριξε ενεργά την πρωτοβουλία της Μητρόπολης και του Εργατικού Κέν-
τρου Λειβαδιάς για την ίδρυση 5 Κοινωνικών Φροντιστηρίων για παιδιά Λυκείου, που προέρχονται
από οικογένειες µε οικονοµικά προβλήµατα, µε την παροχή πετρελαίου που διέθεσε καθ’ όλη την
περίοδο του χειµώνα για την εύρυθµη λειτουργία τους ικανοποιώντας το σχετικό αίτηµα της Μη-
τρόπολης.

Οµάδα Ενδιαφερόµενων Μερών
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τρόπος προσέγγισης
∆ΙΑΒΟYΛΕΥΣΗ 2013

Αντικείµενο ∆ιαβούλευσης
ΘEΜΑΤΑ Ε.Κ.Ε.

Εταιρείες Οµίλου

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ 2013*

� Από την οµάδα των υπεργολάβων, της εταιρείας METKA A.E. προτάθηκε η επιβολή µεγαλύτερων stan-
dards από την εταιρεία στις συµβάσεις µε τους υπεργολάβους της για να γίνουν περισσότερο αντα-
γωνιστικοί.

� Προτάθηκε στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. η µεγαλύτερη ενασχόλησή της µε τον τοµέα διαχείρισης των απορ-
ριµµάτων.

Οµάδα Ενδιαφερόµενων Μερών
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Τρόπος προσέγγισης
∆ΙΑΒΟYΛΕΥΣΗ 2013

Αντικείµενο ∆ιαβούλευσης
ΘEΜΑΤΑ Ε.Κ.Ε.

Εταιρείες Οµίλου

* Σηµείωση: Στις επιµέρους διαβουλεύσεις των εταιρειών
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. & PROTERGIA A.E. δεν τέθηκαν σηµαντικά
θέµατα από τη συγκεκριµένη οµάδα των Ενδιαφερόµενων Μερών.

Eπιχειρηµατικές διακρίσεις από το θεσµό «Επιχειρηµατικά βραβεία ΧΡΗΜΑ -
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ - 2013»:
� 1o βραβείο “Επενδυτικών σχέσεων” για τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
� 1o βραβείο “Καλύτερης εταιρείας ∆ιεθνούς Αγοράς” για τη ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
� 3ο βραβείο “Καλύτερης εταιρείας FTSE Large CAP” για τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

∆ιακρίσεις από κοινωνικούς φορείς:
� Τιµητική διάκριση του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από την Ένωση «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι» για την γεν-

ναιόδωρη υποστήριξη που παρέχει στο έργο και τους σκοπούς της.
� Βραβείο ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ για την εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. για την πολύτιµη υποστήριξή της στο εκ-

παιδευτικό έργο Ολυµπιακής Παιδείας της Εθνικής Ολυµπιακής Ακαδηµίας της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α)

∆ιακρίσεις από τη διαδικασία αξιολόγησης των Απολογισµών Βιωσιµότητας για το 2012:
� ∆ύο διακρίσεις του Κοινωνικού Απολογισµού 2012 του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στο θεσµό των

“Bravo Awards”: 1η και 3η θέση για την καλύτερη προσέγγιση στα θέµατα διαχείρισης του φυ-
σικού περιβάλλοντος και των εργασιακών πρακτικών αντίστοιχα.

� 3o βραβείο στο θεσµό CSR Awards 2013 - Με βάση τη µεθοδολογία, την οποία έχει αναπτύξει
το Τµήµα Περιβαλλοντικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου.

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ &
ΒΡΑΒΕΙΑ
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4.3 ΕΠΙ∆OΣΕΙΣ ΟΜΊΛΟΥ EΝΑΝΤΙ ΣΤOΧΩΝ 2013 ΚΑΙ ΝEΟΙ ΣΤOΧΟΙ

Οπίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την επίδοση του Οµίλου µας σε σχέση µε τους στόχους στόχους Ε.Κ.Ε που τέθηκαν για το έτος 2013
σύµφωνα µε τη στρατηγική µας.

ΣΤΟΧΟΣ
2013

0

0

0

80%

100%

100%

0

0

0

0

100%

>3

70.0

>3

35.0

>3

50.0

>3

52.0

>3

35.0

5%

1

30%

100%

100%

ΕΠΙ∆ΟΣΗ
2013

0

7

0

85%

100%

100%

0

0

0

0

100%

18.4

64.1

3.8

40.9

3.3

46.6

4.9

47.3

11.2

32.5

5%

1

<30%

100%

100%

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Ι Σ Τ Ο Χ Ο Ι

Συνολικός αριθµός θανατηφόρων ατυχηµάτων

Συνολικός αριθµός ατυχηµάτων

Συνολικός αριθµός περιστατικών επαγγελµατικών ασθενειών

Ποσοστό εργαζοµένων που συµµετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης

Συνέχιση της διαβούλευσης µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας και ανταπό-
κριση στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, στις σχετικές απαιτήσεις τους όπως
προέκυψαν από τη διαδικασία διαλόγου του 2012

Υλοποίηση αυτοαξιολόγησης (Self-Assessment) για την προστασία των
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου

Συνολικός αριθµός των περιστατικών διάκρισης

Συνολικός αριθµός περιστατικών παιδικής εργασίας

Συνολικός αριθµός περιστατικών απασχόλησης νεαρών εργοδοτούµενων
σε επικίνδυνη εργασία

Αριθµός περιστατικών καταναγκαστικής εργασίας

Υλοποίηση αυτοαξιολόγησης (Self-Assessment) για την καταπολέµηση της
∆ιαφθοράς σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου

Αριθµός ωρών κατάρτισης ανά έτος/εργαζόµενο του Στελεχιακού προ-
σωπικού

Αριθµός ωρών κατάρτισης ανά έτος/εργαζόµενο του ∆ιοικητικού
προσωπικού

Αριθµός ωρών κατάρτισης ανά έτος/εργαζόµενο του Εργατοτεχνικού προ-
σωπικού

Μέσος αριθµός ωρών κατάρτισης ανά έτος/εργαζόµενο (Άνδρες)

Μέσος αριθµός ωρών κατάρτισης ανά έτος/εργαζόµενο (Γυναίκες)

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

Προσθήκη συγκεκριµένου πλαισίου όρων για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµα-
τα (Code of Conduct) σε εµπορικές συµφωνίες

Ποσοστό δαπανών σε τοπικούς προµηθευτές

∆ιατήρηση της πιστοποίησης διαχείρισης ασφάλειας κατά OHSAS 18001

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

ΕΠΙΤΕΥΞΗ
ΣΤΟΧΟΥ

ΕΤΑΙΡΕIΑ
ΟΜIΛΟΥ
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ΣΤΟΧΟΣ
2013

< 25

1,5 kg/t Al

0,03 kg/t Al

>85%

< 20 t/λεκάνη
ΑΒ equ

< 10 kg/t AH
αποβλήτων

>50t ΕΑ/1000t
µικτού προϊόντος

100%

< 14.500 m3/
ηµέρα

100%

5%

5%

10%

10%

100%

100%

100%

100%

100%

ΕΠΙ∆ΟΣΗ
2013

38

1,39 kg/t Al

0,055 kg/t Al

86,9

11,8 t/λεκάνη
ΑΒ equ

6,7 kg/t AH
αποβλήτων

>50t ΕΑ/1000t
µικτού προϊόντος

67,5%

14.012 m3/
ηµέρα

100%

5.5 %

5.2%

8%

0%

100%

50%

100%

100%

100%

ΕΤΑΙΡΕIΑ
ΟΜIΛΟΥΠ Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Τ Ο Χ Ο I

Συνολικός αριθµός περιστατικών επικίνδυνων διαρροών στο νερό ή το
έδαφος.

Εκποµπές Φθορίου 1

Εκποµπές CF4 (Τετραφθοράνθρακα) 1

∆είκτης διαλογής στερεών αποβλήτων 2

Παραγωγή µη ταξινοµηµένων αποβλήτων λεκανών 2

Οριστική διάθεση αποβλήτων για τον τοµέα παραγωγής Αλουµίνας 2

∆είκτης συλλογής επικινδύνων αποβλήτων 2

Ποσοστό ανακύκλωσης ∆ιηθήµατος Φ/Π 3

Συνολική άντληση νερού (βιοµηχανικό + πόσιµο) 3

Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης αερίων θερµοκηπίου (ISO 14064)

Μείωση της άµεσης κατανάλωσης ενέργειας από πρωτογενείς πηγές
κατά 5%

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

Μείωση κατανάλωσης νερού

Να αυξηθεί το κόστος πρόληψης και περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων

Εγκατάσταση αεραγωγού µεταφοράς θερµού αέρα από τους αεροσυµπι-
εστές προς τις αίθουσες εργασίας στη θυγατρική εταιρεία Service Steel

Οι µικρότερες δυνατές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα κατά την κατασκευή
έργων Α.Π.Ε. Πλήρης και δίχως παρεκκλίσεις συµµόρφωση µε τους ισχύον-
τες περιβαλλοντικούς όρους των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής (Θερµικοί
και Α.Π.Ε.)

Παραµονή της παραγωγικότητας των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής µε καύ-
σιµο το φυσικό αέριο στην καµπύλη υψηλής απόδοσης. Τήρηση των στό-
χων αξιοπιστίας και διαθεσιµότητας των µονάδων καθ'όλη τη διάρκεια
του έτους

Συστηµατική συντήρηση της µονάδας για τη διατήρηση της υψηλής από-
δοσής της που έχει ως αποτέλεσµα τη µικρότερη δυνατή επιβάρυνση του
περιβάλλοντος

ΕΠΙΤΕΥΞΗ
ΣΤΟΧΟΥ

∆ΕΛΦΟΙ-
∆ΙΣΤΟΜΟΝ

Eιδικοί στόχοι του τοµέα Μεταλλουργίας & Μεταλλείων που συµβάλλουν: 1 Στη µείωση εκποµπών ρύπων
2 Στη µείωση στερεών αποβλήτων 3 Στην εξοικονόµιση φυσικών πόρων
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ΣΤΟΧΟΘEΤΗΣΗ
2015

0

0

0

0

0

0

10% - 30%

10% - 30%

100%

100%

100%

ΣΤΟΧΟΘEΤΗΣΗ
2015

90%

40%

ΣΤΟΧΟΘEΤΗΣΗ
2016

0

0

0

0

0

0

>90%

>40.0

31% - 60%

31% - 60%

100%

100%

30%

100%

ΣΤΟΧΟΘEΤΗΣΗ
2016

100%

30%

80%

80%

<30

100%

ΣΤΟΧΟΘEΤΗΣΗ
2014

0

0

0

0

0

0

100%

ΣΤΟΧΟΘEΤΗΣΗ
2014

<1,5 kg/t Al

< 0,04 kg/t Al

< 20 t/λεκάνη ΑΒ equ

<8 kg/t AH αποβλήτων

< 14.500 m3/ηµέρα

5%

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Ι Σ Τ Ο Χ Ο Ι

Αριθµός θανατηφόρων ατυχηµάτων

Αριθµός ατυχηµάτων

Αριθµός περιστατικών επαγγελµατικών ασθενειών

Αριθµός των περιστατικών διάκρισης

Αριθµός περιστατικών καταναγκαστικής εργασίας

Αριθµός περιστατικών απασχόλησης νεαρών εργαζοµένων σε επικίνδυνη εργασία

Ποσοστό αξιολόγησης εργαζοµένων

Αριθµός ωρών κατάρτισης ανά έτος/εργαζόµενο

Ποσοστό δέσµευσης των βασικών συνεργατών και προµηθευτών του Οµίλου για τον έλεγ-
χο και την καταπολέµηση της Παιδικής εργασίας στους χώρους εργασίας τους

Ποσοστό δέσµευσης των βασικών συνεργατών και προµηθευτών του Οµίλου για τον έλεγ-
χο και την καταπολέµηση συνθηκών καταναγκαστικής εργασίας στους χώρους εργασίας τους

Βελτίωση των πολιτικών και διαδικασιών των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου για την ανά-
πτυξη της ∆ιαφάνειας

Βελτίωση των πολιτικών και διαδικασιών των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου για την προ-
στασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

Σχεδιασµός έρευνας ικανοποίησης εργαζοµένων

Κάλυψη αναγκών των τοπικών κοινωνιών σε επίπεδο υποδοµών σε % επί του συνόλου των
κοινωνικών δαπανών

Ανταπόκριση στους προβληµατισµούς των Ενδιαφερόµενων Μερών όπως καταγράφονται
κατά την ετήσια διαδικασία ∆ιαβούλευσης των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου

Εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Τ Ο Χ Ο Ι

Εκποµπές Φθορίου 1

Εκποµπές CF4 (Τετραφθοράνθρακα) 1

∆είκτης διαλογής στερεών αποβλήτων 2

Παραγωγή µη ταξινοµηµένων αποβλήτων λεκανών 2

Οριστική διάθεση αποβλήτων για τον τοµέα παραγωγής Αλουµίνας 2

Ποσοστό ανακύκλωσης ∆ιηθήµατος Φ/Π 3

Συνολική άντληση νερού (βιοµηχανικό + πόσιµο) 3

Ποσοστό ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης αποβλήτων στον τοµέα της Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων

Ποσοστό µείωσης κατανάλωσης νερού στον τοµέα των Κατασκευαστικών Ενεργειακών έρ-
γων EPC

Εφαρµογή του ISO 14064 στις θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου.

Μέτρηση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου (scope 3) στις θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου

Συνολικός αριθµός περιστατικών επικίνδυνων διαρροών στο νερό ή το έδαφος

Υλοποίηση δύο µελετών για την προστασία της βιοποικιλότητας στον τοµέα της Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων

Προτεραιότητά µας για τα επόµενα τρία χρόνια είναι η επίτευξη συγκεκριµένων στόχων σε επίπεδο Οµίλου καθώς και η διασφάλιση ότι όλες οι
θυγατρικές µας εταιρίες συµµετέχουν στην προσπάθεια αυτή, υιοθετώντας τις ανάλογες ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες.

Eιδικοί στόχοι του τοµέα Μεταλλουργίας & Μεταλλείων που συµβάλλουν: 1 Στη µείωση εκποµπών ρύπων
2 Στη µείωση στερεών αποβλήτων 3 Στην εξοικονόµιση φυσικών πόρων



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ

5

Συνειδητοποιώντας το βαθµό της επίδρασής
µας στο περιβάλλον και αξιολογώντας

συστηµατικά τις περιβαλλοντικές µας προκλή-
σεις, επιδιώκουµε να περιορίσουµε το περι-
βαλλοντικό µας αποτύπωµα γεγονός που συ-
νιστά πρόκληση και ταυτόχρονα δέσµευση που

αντικατοπτρίζεται στους αναθεωρηµένους πε-
ριβαλλοντικούς µας στόχους. Σχετικά µε το
βαθµό µείωσης του περιβαλλοντικού µας απο-
τυπώµατος δεν παρατηρούνται µεταβολές συγ-
κριτικά µε την προηγούµενη χρονιά και αυτό
γιατί οποιαδήποτε ουσιαστική µεταβολή στον

συγκεκριµένο τοµέα καταγράφεται σε βάθος
χρόνου. Εντούτοις, η πρόοδος που σηµειώθηκε
το 2013 αναφέρεται αναλυτικά τόσο στις
επεξηγήσεις που συνοδεύουν το συγκεκριµέ-
νο πίνακα αλλά και στις ενότητες που ακο-
λουθούν.

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

(0)
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Δεν
υφίσταται
επίπτωση

Ασήµαντη
επίπτωση

Μικρή
επίπτωση

Mέτρια
επίπτωση

Σηµαντική
επίπτωση

Πολύ
σηµαντική
επίπτωση

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ
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Επίδοση: 3/5

Επίδοση: 3/5

Επίδοση: 3,5/5

Επίδοση: 4,5/5

Επίδοση: 0,5/5

Επίδοση: 4,5/5

Επίδοση: 1/5

Επίδοση: 1/5

Επίδοση: 1/5

Επίδοση: 3/5

Επίδοση: 3/5

Επίδοση 2012: 0,5/5

Επίδοση 2012: 4,5/5

Επίδοση 2012: 3/5

Επίδοση 2012: 3/5

Επίδοση 2012: 3,5/5

Επίδοση 2012: 4,5/5

Επίδοση 2012: 3/5

Επίδοση 2012: 3/5

Επίδοση 2012: 1/5

Επίδοση 2012: 1/5

Επίδοση 2012: 1/5

5.1 ΕΠΙΣΚOΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟY ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ
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Πλήρης συµµόρφωση όλων των εταιρειών του Οµίλου µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία.

Το ποσοστό χρησιµοποίησης ανακυκλωµένων ή ανανεώσιµων υλικών στις παραγωγικές διαδικασίες του Οµίλου που συµβάλλουν στη µεί-
ωση της ζήτησης πρώτων υλών ανέρχεται µεταξύ 11% και 30%. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: α) Η επίδοση αφορά στις θυγατρικές του Οµίλου εκτός
της εταιρείας PROTERGIA A.E. όπου ως πρώτη ύλη στους θερµικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής της χρησιµοποιείται το φυσικό αέριο,
το οποίο δεν ανακυκλώνεται ούτε αποτελεί ανανεώσιµη πηγή. β) Το αντίστοιχο ποσοστό στον τοµέα των Κατασκευαστικών & Ενεργει-
ακών Έργων EPC ανέρχεται στο 28%.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: Υλοποίηση µελέτης µέχρι το τέλος του 2015 για τη δυνατότητα χρησιµοποίησης ανακυκλωµέ-
νων ή ανανεώσιµων υλικών στους τοµείς της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων και των Κατασκευαστικών Έργων EPC.

Ο Όµιλος έχει προσδιορίσει τις πηγές εκποµπών των αερίων θερµοκηπίου (τύπου scope 1, scope 2 και µερικώς scope 3) από τη δραστηριότητα
του, µε βάση τα διεθνή πρότυπα ISO 14064 -1 και Greenhouse Gas Protocol και έχει προχωρήσει στον υπολογισµό τους τον οποίο και
δηµοσιοποιεί στον Κοινωνικό του Απολογισµό. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: α) Το 2013, εντάχθηκαν οι εκποµπές CO2 του τοµέα Μεταλλουργίας &
Μεταλλείων στο σύστηµα εµπορίας ρύπων. β) Στον τοµέα των Έργων EPC, η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ολοκλήρωσε και τον υπολογισµό των εκποµ-
πών αερίων τύπου scope 3, ενώ το 2014 προγραµµατίζει να δηµοσιοποιήσει τους πρώτους στόχους µείωσης των συνολικών εκποµπών
της. γ) Στον τοµέα της Ενέργειας λειτουργούν θερµικοί σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύσιµο το φυσικό αέριο τελευταίας
τεχνολογίας, υψηλής αποδοτικότητας και φιλικότερες προς το περιβάλλον σε σχέση µε άλλους σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής συµβατικού
τύπου. Λαµβάνοντας υπόψη τον κυρίαρχο στόχο που είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και το γεγονός ότι οι σταθµοί µας διέ-
πονται και λειτουργούν µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές (ΒΑΤ) και στην καµπύλη υψηλής αποδοτικότητας, δεν είναι εφικτή η µείωση των
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: Καθορισµός στόχων µείωσης των εκποµπών CO2, άµεσων και έµµεσων, σε επίπεδο Οµίλου και
καθορισµός αντίστοιχων ενεργειών επίτευξής τους. Αναµένεται µέχρι το 2015 η ολοκλήρωση της διαδικασίας µέτρησης των εκ-
ποµπών CO2 (scope 3) στο 40% των θυγατρικών του Οµίλου.

Ο Όµιλος έχει προσδιορίσει τις πηγές εκποµπών άλλων βασικών αερίων και σκόνης από τη δραστηριότητά του µε βάση τα διεθνή πρό-
τυπα ISO 14064 -1 και Greenhouse Gas Protocol και έχει προχωρήσει στον υπολογισµό τους τον οποίο και δηµοσιοποιεί στον παρόν-
τα Κοινωνικό Απολογισµό. ΣΗΜΕIΩΣΗ: α) Οι θερµικοί σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής της PROTERGIA A.E. εκλύουν µόνο NΟx (ως NO2)
ενώ δεν εκλύονται εκποµπές SO2 καθώς και σωµατίδια. Σε πλήρη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, οι εκποµπές
ΝΟ2 των θερµικών σταθµών της εταιρείας είναι πολύ χαµηλότερες από τα επιτρεπόµενα κατά τη νοµοθεσία όρια.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: Καθορισµός στόχων µείωσης των συγκεκριµένων εκποµπών στους τοµείς Μεταλλουργίας και
Μεταλλείων και Κατασκευαστικών & Ενεργειακών Έργων EPC και καθορισµός αντίστοιχων ενεργειών επίτευξής τους.

Ο Όµιλος έχει προσδιορίσει τις άµεσες και έµµεσες πηγές κατανάλωσης ενέργειας από τη δραστηριότητά του και έχει προχωρήσει στον
υπολογισµό της, την οποία και δηµοσιοποιεί στον Κοινωνικό του Απολογισµό, χωρίς όµως να υφίστανται ακόµα επίσηµοι στόχοι εξοι-
κονόµησης ενέργειας σε επίπεδο Οµίλου.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: Σχεδιασµός και σταδιακή ενσωµάτωση στόχων εξοικονόµησης ενέργειας σε τρία επίπεδα: α) Ανα-
σχεδιασµού διαδικασίας στα τµήµατα των εταιρειών π.χ. παραγωγής, β) Μετατροπής και ανακατασκευής εξοπλισµού και γ) Αλλαγών
στη συµπεριφορά του προσωπικού των θυγατρικών µας εταιρειών, οι οποίοι συµπεριλαµβάνουν και τις αντίστοιχες ενέργειες επί-
τευξής τους.

Ποσοστό των αποβλήτων του Οµίλου που εµπίπτουν 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 επιλο-
γές διάθεσης: της υγειονοµικής ταφής ή άλλης µεθόδου που χρησιµοποιούν οι εταιρείες του ανέρχεται µεταξύ 70% - 89%. ΣHΜΕΙΩΣΗ:
Η συγκεκριµένη επίδοση του Οµίλου µας αφορά κυρίως στον τοµέα της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων από όπου προέρχεται το 98% πε-
ρίπου των συνολικών αποβλήτων.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Η βελτίωση του συγκεκριµένου τοµέα θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την αξιοποίηση των καταλοίπων βωξί-
τη (αποτελούν το σχεδόν 90% των αποβλήτων στον τοµέα της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων) τα οποία µπορούν να χρησιµοποι-
ηθούν σε βιοµηχανικές και άλλες χρήσεις µόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς. Τα κατάλοιπα αυτά εναποτίθενται, µέχρι την
οριστική τους αξιοποίηση, σε ειδικό χώρο ο οποίος υπολογίζεται, για τους σκοπούς της µέτρησης του περιβαλλοντικού µας απο-
τυπώµατος, ως ΧΥΤΑ.
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Αν και η κατανάλωση του νερού από τη δραστηριότητα των θυγατρικών µας εταιρειών 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, ωστό-
σο, δεν υφίστανται ακόµα στόχοι ανά τοµέα δραστηριοποίησης του Οµίλου στην εξοικονόµηση νερού.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: Μελέτη, ανάπτυξη και σταδιακή ενσωµάτωση στόχων, µέχρι το 2016, ιδιαίτερα στον τοµέα της
Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, µε βασικές κατευθύνσεις τη µεγαλύτερη δυνατή εξοικονόµηση αλλά και την επαναχρησιµοποίηση
του νερού στην παραγωγική διαδικασία µε στόχο την άντληση < 14.000 m3/ηµέρα.

Συνολική κατανάλωση νερού στον Όµιλο εκτός παραγωγικής διαδικασίας: Περίπου 6m3 - 7,5m3/ανά άτοµο ετησίως.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: Σχεδιασµός και σταδιακή υλοποίηση ενεργειών ανά εταιρεία µε αρχικό στόχο την κατανάλω-
ση πόσιµου νερού µεταξύ 4,5m3 - 6m3/ανά άτοµο ετησίως.

Ο στόχος που είχε τεθεί για το 2013 από την εταιρεία ∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. δεν επετεύχθη. Υπήρξαν 38 περιστατικά διαρροών,
κυρίως λιπαντικών στο έδαφος, εντός των υπόγειων στοών. Οι διαρροές αυτές είναι µικρής έκτασης και αναστρέψιµης επίπτωσης σε επί-
πεδο εγκατάστασης. Επίσης, αποτελούν αναπόφευκτο συµβάν της εξορυκτικής διαδικασίας αφού προκαλούνται κυρίως από τη φθορά των
µαρκουτσιών και τις ζηµιές των µηχανηµάτων από τις πτώσεις λίθων.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: Ήδη έχει τεθεί νέος στόχος µείωσης των περιστατικών διαρροών από την εταιρεία ∆ΕΛΦΟΙ-
∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Μετά από την υλοποίηση εσωτερικού ελέγχου, κατά τη διάρκεια της εξορυκτικής διαδικασίας, παρατηρήθηκε
το φαινόµενο αδήλωτων περιστατικών διαρροών. Στην κατεύθυνση αυτή δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση των εργαζο-
µένων και των υπεργολάβων για την εξάλειψη του φαινοµένου. Το 2014 αναµένεται να τροποποιηθεί η µεθοδολογία της συγκε-
κριµένης επίπτωσης µε πιο αυστηρά κριτήρια.

Η επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οµίλου δεν περιλαµβάνει ούτε εµπίπτει σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως προστατευµένες από τη
νοµοθεσία ή σε περιοχές υψηλής αξίας βιοποικιλότητας. Στη θυγατρική µας εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., η ενέργεια της απόθεσης των
καταλοίπων βωξίτη στην ξηρά, που γίνεται βάση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων, απαιτεί µια πιο ενδελεχή έρευνα για τον ακρι-
βή προσδιορισµό της επίδρασής της στη βιοποικιλότητα.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Καµία παρέκκλιση από την ισχύουσα πολιτική της εταιρείας PROTERGIA A.E. Στο πλαίσιο της πλήρους συµµόρ-
φωσης των παραγωγικών µονάδων της εταιρείας µε τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, οι οχλήσεις της υφιστάµενης χλω-
ρίδας και πανίδας είναι αµελητέες. ∆ιερεύνηση υλοποίησης µελέτης των επιδράσεων στη βιοποικιλότητα της ενέργειας, της από-
θεσης των καταλοίπων βωξίτη στην ξηρά, από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

Συνολική αποκατάσταση θιγµένων περιοχών από την έναρξη της δραστηριότητας του Οµίλου σε ποσοστό 80% - 100%.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Καµία παρέκκλιση από την πολιτική µας. Το ποσοστό αποκατάστασης των θιγµένων περιοχών στο τέλος του 2013
ανήλθε στο 87.7%. Συνεχίζουµε την προσπάθειά µας µε σεβασµό στη φύση και µε γνώµονα την ελαχιστοποίηση της επίδρασης
της δραστηριότητάς µας στη βιοποικιλότητα.

Η Ενέργεια αποτελεί µια σηµαντική πρώτη ύλη
για τις δραστηριότητές µας ενώ παράλλη-

λα προβλέπεται να αποτελέσει και σηµαντική
πηγή εσόδων µας στο κοντινό µέλλον. Ο Όµι-
λος µας δραστηριοποιείται στην ευρύτερη πε-
ρίµετρο του ενεργειακού τοµέα µέσω Κατα-
σκευαστικών & Ενεργειακών Έργων (EPC).
Υπάρχει µια έντονα κλιµακούµενη αντίληψη ότι
η κατανάλωση ενέργειας που παράγεται από ορυ-
κτά καύσιµα αποτελεί ένα από τους βασικούς πα-
ράγοντες που συµβάλλουν στο φαινόµενο της
αύξησης της θερµοκρασίας του πλανήτη. Ένας
συνεχώς αυξανόµενος αριθµός κρατών, διεθνών
οργανισµών και διακυβερνητικών επιτροπών
έχουν ξεκινήσει ή προτίθενται να προβούν σε
νοµοθετικές και κανονιστικές αλλαγές, αντα-

ποκρινόµενοι στους πιθανούς κινδύνους αυτού
του φαινοµένου.
Τα λειτουργικά περιθώρια του Οµίλου πιθανώς
να επηρεαστούν από αλλαγές που ενδεχοµένως
συµβούν σε παραγωγικές εγκαταστάσεις του µε
αυξηµένες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου καθώς
και σε εγκαταστάσεις του µε αυξηµένες ενεργει-
ακές απαιτήσεις, ως αποτέλεσµα κανονιστικών
ρυθµίσεων κυρίως στην Ε.Ε. όπου δραστηριο-
ποιείται. Οι εκτιµήσεις της πιθανής επίπτωσης της
µελλοντικής νοµοθεσίας και του κανονιστικού
πλαισίου για την κλιµατική αλλαγή και των ευ-
ρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών και συµφωνιών
είναι αβέβαιες, δεδοµένης της ευρύτητας του
σκοπού των πιθανών αυτών αλλαγών.
Ο Όµιλος µπορεί να αναγκαστεί να πραγµατο-

ποιήσει σηµαντικές επενδύσεις στο µέλλον σαν
αποτέλεσµα της απαραίτητης συµµόρφωσης
του µε την αναθεωρηµένη νοµοθεσία και τις νέες
ρυθµίσεις.
Ο Όµιλος τέλος, ως συνέπεια ελλείµµατος ή πλε-
ονάσµατος στη διαχείριση των δικαιωµάτων εκ-
ποµπών ρύπων CO2 αλλά και ως συνέπεια των
µεγάλων ενεργειακών του καταναλώσεων κυρίως
για τη δραστηριότητα της παραγωγής Αλουµινίου,
ενδέχεται να αναγνωρίσει σηµαντικά έξοδα ή
έσοδα αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, ο Όµι-
λος ενδεχοµένως να αναγνωρίσει ευκαιρίες
στον τοµέα δραστηριοποίησης των ενεργειακών
έργων EPC εξαιτίας οποιασδήποτε εκ των προ-
αναφερθεισών αλλαγών στη νοµοθεσία που σχε-
τίζονται µε την κλιµατική αλλαγή.

5.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚH ΑΛΛΑΓH ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚH ∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤA
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Στον τοµέα Κατασκευαστικών και Ενεργειακών
Έργων EPC δραστηριοποιούµαστε κυρίως στη
µεταποίηση και συναρµολόγηση προϊόντων, δη-
λαδή στη χρησιµοποίηση αφενός σύνθετων υλι-
κών/προϊόντων όπως τουρµπίνες, γεννήτριες,
αντλίες κ.λπ., αφετέρου απλούστερων υλι-
κών/προϊόντων όπως ο µορφοσίδηρος (π.χ.
δοκοί, σωλήνες, λαµαρίνες, άξονες, χυτά κ.λπ.)
για µεταποίηση (κοπή, συγκόλληση, κατεργα-
σία, βαφή) στις εργοστασιακές µας εγκατα-
στάσεις ή στις εγκαταστάσεις υπεργολάβων. Τα
παραγόµενα προϊόντα οδηγούνται για τη συ-
ναρµολόγηση/ανέγερση του τελικού προϊόντος
(π.χ. των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας) στις εγκαταστάσεις του εκάστοτε πε-
λάτη.
Από τη θυγατρική µας εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε., δεν
γίνεται διαχείριση πρωτογενών φυσικών πό-
ρων, αλλά διαχείριση ηµι-έτοιµων ή έτοιµων
προϊόντων σύµφωνα µε συγκεκριµένα για το
κάθε έργο σχέδια και διαδικασίες που προσ-
διορίζουν ακριβώς το κάθε προς χρήση υλικό,
τον τρόπο µεταποίησης και την ακριβή θέση και
λειτουργία του. Τα σχέδια και οι διαδικασίες αυ-
τές αποτελούν το knowhow της εταιρείας που
είναι σύµφωνο µε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
της σχετικής τεχνογνωσίας.
Το ποσοστό χρήσης των ανακυκλωµένων υλι-

κών που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση
των έργων το 2013 ανέρχεται στο 28,8%. **
Επίσης, στις αιτήσεις προσφορών και στις
συµβάσεις µε τους προµηθευτές υλικών και εξο-
πλισµού υπάρχει ειδικός όρος για συµµόρφω-
ση τους µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO-
14000 και συγκεκριµένα για τη µη χρήση επι-
κίνδυνων για το περιβάλλον υλικών καθώς και
για τη χρήση ανακυκλώσιµων υλικών στο µέ-
γιστο βαθµό. Στον τοµέα της Ενέργειας η
πρώτη ύλη στους θερµικούς σταθµούς ηλε-
κτροπαραγωγής είναι το φυσικό αέριο, το
οποίο δεν ανακυκλώνεται και αποτελεί µη
ανανεώσιµο χρησιµοποιούµενο υλικό.
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Tο 2013, στον τοµέα της Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων χρησιµοποιήσαµε περισ-

σότερους από 2,1 εκατοµµύρια τόνους πρώ-
των υλών (ξηρή βάση) για την παραγωγή

αλουµινίου. Στη διαδικασία παραγωγής αλου-
µινίου δεν χρησιµοποιούνται, προς το παρόν,
ανακυκλωµένα υλικά ή εναλλακτικές πρώτες
ύλες δηλαδή υποπροϊόντα και διάθεση απο-

βλήτων από άλλες βιοµηχανίες ώστε να πε-
ριοριστεί η κατανάλωση πρώτων υλών.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Χρησιµοποιούµενα υλικά µε βάση το βάρος ή τον όγκο

Πρώτες ύλες

Βωξίτης (τόνοι)

Ασβεστόλιθος (τόνοι) *

Άνυδρη αλουµίνα που ηλεκτρολύεται (τόνοι)

Μέταλλο τρίτων (τόνοι)

Κράµατα (τόνοι)

Υλικά που χρησιµοποιούνται αλλά δεν συµπεριλαµβάνονται στο τελικό προϊόν

Καυστικό νάτριο (τόνοι)

Ασβέστης (τόνοι)

Λιπαντικά (τόνοι)

Πίσσα (τόνοι)

Κωκ (τόνοι)

Φθοριούχο αργίλιο (τόνοι)

Ψηµένες άνοδοι που καταναλώνονται στην ηλεκτρόλυση (τόνοι)

Υλικά συσκευασίας

Καδρόνι πεύκης (τόνοι)

Πολυεστερικό τσέρκι (τόνοι)

Συνολικό βάρος µη ανανεώσιµων χρησιµοποιούµενων υλικών

Πρώτες ύλες (τόνοι)

Συνολικό βάρος άµεσων χρησιµοποιούµενων υλικών

Βωξίτης & Αλουµίνα (τόνοι)

2011

1,816,912

118,579

317,082

3,194

145

26,293

66,760

102

14,578

65,336

2,644

68,972

1,028

27

2,255,912

2,133,994

2012

1,745,941

54,363

317,912

292

158

25,451

66,397

117

15,000

75,039

3,182

70,193

919

15

2,118,666

2,063,853

2013

1,830,398

0

326,985

322

1.853

27,684

60,121

114

13,238

59,144

3,007

72,079

931

20

2,159,559

2,157383

* Το 2013 δεν λειτούργησε ο φούρνος παραγωγής ασβέστη. Η ποσότητα που απαιτήθηκε για την παραγωγική διαδικασία αγοράστηκε από εξωτερικό προ-
µηθευτή.

** Από τους 320 τόνους του συνολικού βάρους των χρησιµοποιούµενων υλικών οι 230 τόνοι περίπου ήταν υλικά χάλυβα σε µορφή λαµαρίνας ή µορφοσιδήρου.
Το 40% περίπου της παραγωγής χάλυβα στην Ε.Ε. προέρχεται από καµίνους ηλεκτρικού τόξου που επιτρέπουν την παραγωγή χάλυβα από 100% ανακυκλωµένη
πρώτη ύλη σκραπ. Εποµένως οι 92 τόνοι (40% των 230 τόνων) αντιστοιχούν σε ανακυκλωµένο χάλυβα.

5.3 ∆ΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
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* Συνολική κατανάλωση άµεσης ενέργειας =
άµεση πρωτογενής ενέργεια που αγοράζεται
+ άµεση πρωτογενής ενέργεια που παράγεται
– άµεση πρωτογενής ενέργεια που πωλείται
(εξάγεται).

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ EPC

Χρησιµοποιούµενα υλικά µε βάση το βάρος ή τον όγκο

Υλικά που χρησιµοποιούνται αλλά δεν συµπεριλαµβάνονται στο τελικό προϊόν

Ορυκτέλαια (τόνοι)

Ψυκτικό υγρό (τόνοι)

Οξυγόνο (τόνοι)

Ασετιλίνη (τόνοι)

∆ιοξείδιο του άνθρακα (τόνοι)

Αργό & Άζωτο (τόνοι)

Ηµικατασκευασµένα αγαθά ή εξαρτήµατα, εκτός από τις πρώτες ύλες, που αποτελούν µέρος του τελικού προϊόντος

Χρώµατα (λίτρα)

Υλικά συγκόλλησης (τόνοι)

Ειδικά υλικά έργων (τµχ.)

Συνδετικό υλικό (κοχλίες περικόχλια κ.τ.λ) (τµχ.)

Υλικά συσκευασίας

Ξύλα συσκευασίας (m3)

Μουσαµάδες (m2)

Νάιλον (τόνοι)

Συνολικό βάρος άµεσων χρησιµοποιούµενων υλικών (τόνοι)

Χάλυβας σε µορφή λαµαρίνας ή µορφοσιδήρου (τόνοι)

2011

2

4

193

5

24

76

8,733

17

13,570

35,094

3

3,163

850

2012

1.7

3.5

118

4

28

77

6,056

15

8,995

33,142

2

3,322

669

2013

0.7

3

99

2.5

17

67

7,591

14

20,058

47,136

0

600

2

320

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Χρησιµοποιούµενα υλικά µε βάση το βάρος ή τον όγκο

Πρώτες ύλες

Φυσικό αέριο (TJ)

Υλικά που χρησιµοποιούνται αλλά δεν συµπεριλαµβάνονται στο τελικό προϊόν

Λάδια λίπανσης (λίτρα)

Συνολικό βάρος µη ανανεώσιµων χρησιµοποιούµενων υλικών

Φυσικό αέριο ως πρωτογενές καύσιµο στις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής (TJ)

2011

7,671

26,293

7,671

2012

27,160

25,451

27,160

2013

23,444

27,684

23,444

Hσυνολική άµεση κατανάλωση ενέργειας
στον Όµιλο ανήλθε στα 54,399.8 TJ, µει-

ωµένη κατά 3.5% συγκριτικά µε το 2012. Η
συγκεκριµένη ποσότητα αφορά, σχεδόν στο σύ-
νολό της, στην κατανάλωση φυσικού αερίου
τόσο στον τοµέα της Ενέργειας σε ποσοστό
61.6%, µε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους των θερµικών σταθµών ηλεκτροπαρα-
γωγής της PROTERGIA A.E. στον Άγιο Νικό-
λαο Βοιωτίας και της ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.
στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, όσο και
στον τοµέα της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων
σε ποσοστό 33.2%.

5.4 ΚΑΤΑΝAΛΩΣΗ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚH ΚΑΤΑΝAΛΩΣΗ
AΜΕΣΗΣ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ * (TJ)

2013

2012

54,399.8

56,387.7



Συγκεκριµένα:
Η ποσότητα ενέργειας που αγοράστηκε και
χρησιµοποιήθηκε από τον Όµιλο, προήλθε
µόνο από µη ανανεώσιµες πηγές και ανήλθε σε
38,062 TJ καταγράφοντας µείωση περίπου
8.5% από το προηγούµενο έτος. Η συγκεκριµένη
µείωση σηµειώθηκε κυρίως τόσο από τον πε-
ριορισµό της χρήσης µαζούτ κατά 85%, και της
αντικατάστασής του µε φυσικό αέριο ως πρω-
τογενές καύσιµο σε όλες τις θυγατρικές µας εται-
ρείες, όσο και από τη µείωση στην κατανάλω-
ση φυσικού αερίου στον τοµέα της Ενέργειας.

Αντίστοιχα, η ποσότητα ενέργειας που παρήγα-
γε ο Όµιλος σε σχέση µε το 2012 ανήλθε σε
31,437.7 TJ καταγράφοντας µικρή µείωση κατά
1.8% που οφείλεται στην πτωτική τάση της συ-
νολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα
σε συνδυασµό µε την αύξηση της εγκατεστηµέ-
νης ισχύος σταθµών Α.Π.Ε. (Φ/Β) και µε µετα-
βολές ρυθµιστικού περιεχοµένου στη χονδρική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά συνέπεια, η ποσότητα της ενέργειας που εξή-
γαγε ο Όµιλος, µε προορισµό το Εθνικό Σύστηµα
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατέγραψε
µείωση 12.5% φτάνοντας τα 15,100 TJ. Το
71.3% και το 2.5% της συγκεκριµένης ποσότη-
τας διατέθηκε αντίστοιχα από τους Θερµικούς
Σταθµούς (IPP) και τους Σταθµούς Α.Π.Ε. της
PROTERGIA A.E., ενώ το 28.7% αφορούσε στην
παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από τη µονάδα
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας
(ΣΗΘ) της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

Η συνολική έµµεση κατανάλωση ενέργειας
έφτασε συνολικά στα 16,979 TJ αυξηµένη κατά
29% από το 2012. Η συγκεκριµένη ποσότητα

προήλθε από µη ανανεώσιµες πηγές και αφο-
ρούσε σε ποσοστό 56% την κατανάλωση ηλεκ-
τρικού ρεύµατος, σε ποσοστό 32% την κατα-
νάλωση ενέργειας από ατµό, ενώ το υπόλοιπο
12% αφορούσε στην κατανάλωση κυρίως φυ-
σικού αερίου και καυσίµων.

Τέλος, αναφορικά µε την ποσότητα της πρω-
τογενούς ενέργειας που χρησιµοποιήθηκε για την
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, και ατµού κα-
ταναλώθηκαν 11,678 TJ Φυσικού αερίου στον
τοµέα της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων ενώ η
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.) κα-
τανάλωσε συνολικά λιγνίτη 801.54 kt, ποσό-
τητα αυξηµένη κατά 3% από το 2012 για την πα-
ροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στον Όµιλο ποσό-
τητα που καταναλώθηκε σε ποσοστό 99.7%
στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ (TJ)

Φυσικό Αέριο
Μαζούτ
Ντίζελ
Βενζίνη

2012
39,023.6

2,457.5
92.3
11.3

2013
37,590.0

357.0
107.9

6.7

ΣΥΝΟΛΙΚH ΚΑΤΑΝAΛΩΣΗ EΜΜΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠO ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓEΣ (TJ)

Υδρ/κτρική
Ηλιακή

2012
1.2
2.1

2013
4.4
1.4

� Στην κατεύθυνση της ορθής ενεργειακής διαχείρισης ο τοµέας παραγωγής αλουµινίου τροφοδοτείται από τη Μονάδα Συµπαρα-
γωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης που χρησιµοποιεί ως καύσιµο το φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκ-
τρισµού και δύο λέβητες ανάκτησης της θερµότητας των καυσαερίων για την παραγωγή ατµού και έναν ατµοστρόβιλο. Το γεγο-
νός αυτό οδήγησε στην κατάργηση του Τµήµατος Ενέργειας που εξυπηρετούσε µέχρι τώρα το σκοπό αυτό. Ενεργειακά αυτό ση-
µαίνει την άµεση µείωση της καταναλισκόµενης ποσότητας µαζούτ κατά 150.000 τόνους ετησίως που αντιστοιχεί περίπου σε 6.028.500
GJ. Επίσης ως αλυσιδωτή θετική εξέλιξη, της πρωτοβουλίας αυτής, συνιστά το γεγονός ότι η ηλεκτρική ενέργεια που ταυτόχρονα
παρέχεται στο εθνικό δίκτυο από τη συγκεκριµένη µονάδα, υποκαθιστά αυτή που σε παλαιότερες συνθήκες θα εξασφαλίζονταν
από την καύση λιγνίτη. Το γεγονός αυτό υπολογίζεται ότι θα οδηγήσει σε µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε εθνι-
κό επίπεδο, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παραθέτονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της µονάδας.

� Οι πρωτοβουλίες της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για την εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας όπως: οι έλεγχοι στην ποιότητα εργα-
σίας, οι ηµερήσιοι και εβδοµαδιαίοι έλεγχοι στην ποιότητα της αλουµίνας, η κινητοποίηση & ευαισθητοποίηση του προσωπικού στο
βαθµό που εµπλέκεται, η βελτιστοποίηση παραµέτρων, ο ταχύς εντοπισµός προβληµατικών λεκανών και η βελτίωση εξοπλισµού και µε-
θόδων, οδήγησαν την ειδική κατανάλωση των 13.338 kwh/t AL, µία από τις καλύτερες επιδόσεις στον τοµέα παραγωγής αλουµινίου.

Συνεχίστηκε και το 2013 η συστηµατική προσπάθεια εξοικονόµησης ενέργειας µέσω πρωτοβουλιών βελτίωσης των µηχανηµάτων
στα τµήµατα παραγωγής. Η εφαρµογή των πρωτοβουλιών αυτών επέφερε εξοικονόµηση ενέργειας 1,16 TJ ενώ επιτεύχθηκαν και οι
επιµέρους στόχοι που είχαν τεθεί για µείωση της άµεσης και έµµεσης κατανάλωσης κατά 5% από το 2012.

∆εδοµένης της δραστηριότητας των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής της εταιρείας, δεν είναι δυνατή η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέρ-
γειας πέραν της αξιοποίησής της µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, µε τη χρήση αεριοστρόβιλων
υψηλής τεχνολογίας και υψηλής απόδοσης.
Στόχος της εταιρείας είναι η παραµονή της παραγωγικότητας των θερµικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο το φυσικό αέ-
ριο, στην καµπύλη υψηλής απόδοσης, καθώς και η τήρηση της αξιοπιστίας και διαθεσιµότητας των θερµικών σταθµών καθ' όλη τη
διάρκεια του έτους.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (TJ)

Καύσιµα
Θερµικούς
σταθµούς
Ατµό
Α.Π.Ε.

2012
14,354.2
13,472.0

3,810.2
386.4

2013
14,547.7
11,141.2

5,365.7
383

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (TJ)

IPP
ΣΗΘ
Α.Π.Ε.

2012
13,033.2

3,870.4
386.4

2013
10,763.2

3,954.6
383

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝAΛΩΣΗ ΕΜΜΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (TJ)

Ηλεκτρικό ρεύµα
Ατµός
Φυσικό Αέριο
Βενζίνη

2012
9,282.2
3,810.2

0.0
1.2

2013
9,566.3
5,365.7
2,042.0

0.4

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛIΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝOΜΗΣΗΣ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ

Τοµέας
Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων

Τοµέας
Κατασκευαστικών
& Ενεργειακών
Έργων EPC

Τοµέας Ενέργειας



ΣΥΝΟΛΙΚH ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟY ΜΕ ΒAΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓH (m3)

Συνολική κατανάλωση νερού

Υπόγεια ύδατα

Βρόχινο νερό που συγκεντρώνεται άµεσα και αποθηκεύεται

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

∆ηµοτικά αποθέµατα νερού ή άλλες δηµόσιες επιχειρήσεις παροχής νερού

2011

4,685,049.1

4,486,616.0

6,000.0

192,433.1

2012

4,607,341.5

4,244,006.0

9,340.0

66,403.0

287,592.5

2013

4,593,589.7

4,105,331.0

6,000.0

287,721.0

236,258.7

ΑΝΑΚYΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟIΗΣΗ ΝΕΡΟY (m3)

Συνολικός όγκος νερού που ανακυκλώθηκε ή επαναχρησιµοποιήθηκε

Ποσοστό επαναχρησιµοποιηµένου όγκου νερού επί του συνολικού όγκου
νερού που καταναλώθηκε από τον Όµιλο

2011

2,000.0

0.042%

2012

5,340.0

0.11%

2013

248,000

5.4%

ΠΟΣΟΣΤΙΑIΑ ΚΑΤΑΝΟΜH ΚΑΤΑΝAΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟY /
ΤΟΜEΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟIΗΣΗΣ

Συνολική κατανάλωση νερού (m3)

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ EPC

2012

4,607,341.5

96.44%

3.28%

0,25%

2013

4,593,589.7

93.48%

6.26%

0.23%

* Το έτος 2012, δεν υπήρχαν ακριβή στοιχεία για τη ποσότητα του θαλασσινού νερού που χρησιµοποιείται κατά τη διεργασία της αφαλάτωσης στο σταθµό της
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. και κατά συνέπεια δεν είχαν ενσωµατωθεί στο σχετικό δείκτη.

* To 99% της συγκεκριµένης ποσότητας αφορά στο χρησιµοποιηµένο νερό ψύξης που προέρχεται από την Motor Oil και τροφοδοτείται στη µονάδα αφαλάτωσης της
εταιρείας ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. και συνακολούθως χρησιµοποιείται για τη διεργασία παραγωγής ατµού στον ατµοστρόβιλο του σταθµού ηλεκτροπαραγωγής της
εταιρείας. Ο όγκος του νερού που επαναχρησιµοποιείται είναι της τάξεως των 246.000 m3/έτος.
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Hσυνολική κατανάλωση νερού που απαι-
τήθηκε για τις δραστηριότητες του Οµί-

λου µας το 2013 δεν παρουσίασε ιδιαίτερη µε-
ταβολή (-0,3%) συγκριτικά µε το 2012. Το
89% του συνολικού όγκου νερού που κατα-
ναλώσαµε, αντλήθηκε από υπόγεια ύδατα, το
5.1% από τη δηµόσια επιχείρηση παροχής νε-
ρού, το 5,4% αφορά σε απορριπτόµενο θα-
λασσινό νερό ψύξης που χρησιµοποιείται
στις ηλεκτροπαραγωγικές µας µονάδες και το
υπόλοιπο 0,5% αφορά στην ποσότητα βρό-
χινου νερού που συγκεντρώθηκε προς κατα-
νάλωση.

Η ποσότητα του νερού που απαιτείται στον
τοµέα της Μεταλλουργίας και Μεταλλείων,
εξασφαλίζεται από γεωτρήσεις και αντι-
στοιχεί περίπου σε 14.000 m3/ηµέρα.

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε, έχει κατασκευάσει και εκ-
µεταλλεύεται ένα δίκτυο 20 γεωτρήσεων στην
ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων του ερ-
γοστασίου της, όπως ακριβώς καθορίζεται µε
Απόφαση της ∆ιεύθυνσης Υδάτων της Περι-

φέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην εταιρεία εφαρ-
µόζεται πρόγραµµα ανακύκλωσης του νερού
που χρησιµοποιεί για τις δραστηριότητες της,
σε δευτερεύουσες χρήσεις όπως το πότισµα των
χώρων πρασίνου στους γειτονικούς οικισµούς.
Στον τοµέα της Ενέργειας, και ειδικότερα στο
θερµικό σταθµό ηλεκτροπαραγωγής της εται-
ρείας ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E., για την πα-
ραγωγή βιοµηχανικού νερού λειτουργεί Μο-
νάδα Αφαλάτωσης, η οποία τροφοδοτείται µε
θαλασσινό νερό. Με τον τρόπο αυτό δεν κα-
ταναλώνεται πρωτογενές νερό, από γεωτρήσεις
ή άλλες πηγές, ενώ υπολογίζεται ότι εξοικο-
νοµούνται περισσότερα από 2.000 m3 νερού
ανά µήνα. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το νερό χρη-
σιµοποιείται από τους σταθµούς για τη διαδι-
κασία ηλεκτροπαραγωγής δεν είναι εφικτή η θέ-
σπιση στόχων.

5.5 ΚΑΤΑΝAΛΩΣΗ ΝΕΡΟY

*

*



Στον τοµέα Μεταλλουργίας & Μεταλλείων
έχουµε θέσει ειδικούς στόχους που συµβάλλουν
στη µείωση των εκποµπών CO2 κατά την πα-
ραγωγική διαδικασία του αλουµινίου. Συγκε-
κριµένα, το πρωτόχυτο αλουµίνιο παράγεται
από την αλουµίνα µε τη µέθοδο της ηλεκτρό-
λυσης. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης πα-
ράγονται διοξείδιο και µονοξείδιο του άνθρακα
καθώς και εκποµπές φθορίου. Στη διάρκεια της
διαδικασίας αυτής παράγονται επίσης υπερ-
φθοράνθρακες (CF4 & C2F6), αέρια που επι-
δρούν σηµαντικά στο φαινόµενο του θερµο-
κηπίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι 1 τόνος CF4
ισοδυναµεί µε 6,500 τόνους CO2, ενώ 1 τό-
νος C2F6 ισοδυναµεί µε 9,200 τόνους CO2. Η
µείωση αυτών των υπερφθορανθράκων είναι
δυνατή µε τον έλεγχο της συχνότητας και της
διάρκειας του ανοδικού φαινοµένου κατά τη
διαδικασία της ηλεκτρόλυσης.
Στο συγκεκριµένο στάδιο παραγωγής έχουµε
επικεντρώσει τις προσπάθειές µας θέτοντας συγ-
κεκριµένους στόχους (Εκποµπές CF4: <0,04 kg/t
Al και Εκποµπές Φθορίου: <1,5 kg/t Al). Η αύ-
ξηση των εκποµπών υπερφθορανθράκων από
το 2012, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο
σχετικό πίνακα, είναι παροδική και οφείλεται στη
µεταβατική περίοδο εισόδου αυξηµένου αριθ-
µού νέων λεκανών στην παραγωγική διαδικα-
σία καθώς και σε δυσκολίες τεχνικών ρυθµί-
σεων αυτών. Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. εφαρµό-
ζει συγκεκριµένα projects συνεχούς προόδου
µε στόχο τη µείωση και τη σταθεροποίηση σε
χαµηλά επίπεδα των εκποµπών αυτών.

H συνολική περιβαλλοντική στρατηγική του
Οµίλου µας περιλαµβάνει βασικές πρωτοβου-
λίες που προσανατολίζονται στη βελτίωση των
επιδόσεων µας αναφορικά µε τις εκποµπές εκ-
ποµπών αερίων θερµοκηπίου και CO2 τα επό-
µενα χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρονται:
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Tο 2013, οι συνολικές εκποµπές CO2 από
την παραγωγική δραστηριότητα του Οµίλου

µας ήταν 4,61 εκ. τόνοι, ποσότητα µειωµένη
συγκριτικά µε το 2012 κατά 1.7%. Οι άµεσες
εκποµπές, δηλαδή από πηγές που ανήκουν ή
ελέγχονται από τον Όµιλό µας, µειώθηκαν κατά
6% ενώ οι έµµεσες, που αντιστοιχούν κυρίως
στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ση-
µείωσαν αύξηση κατά 3,2%. Το 74.2% των συ-
νολικών εκποµπών προήλθε από τον τοµέα της
Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, το 25.6% από
τον τοµέα της Ενέργειας, ενώ µόνο το 0.2% από
τον τοµέα των Έργων EPC.

AΜΕΣΕΣ ΕΚΠΟΜΠEΣ
(SCOPE 1) TN CO2 EQ.

2012

2013

2,503,169

2,353,597

ΣΥΝΟΛΙΚΈΣ ΕΚΠΟΜΠΈΣ ΡΎΠΩΝ
ΟΜIΛΟΥ (SCOPE 1+2) TN CO2 EQ.

2012

2013

4,688,410

4,611,060

EΜΜΕΣΕΣ ΕΚΠΟΜΠEΣ
(SCOPE 2) TN CO2 EQ.

2012

2013

2,185,241

2,257,463

� Η µεγαλύτερη δυνατή χρήση του φυσικού αερίου ως πρωτογενούς καυσίµου έναντι του πετρελαίου στον τοµέα της παραγωγής αλουµινίου. Το
2013 ολοκληρώθηκε η χρησιµοποίηση φυσικού αερίου αντί µαζούτ στους φούρνους της Αλουµίνας και χυτηρίου, µε τη µείωση των εκποµπών
CO2 να εκτιµάται σε 50.000 t/ έτος.

� Κατασκευή νέων λεκανών ηλεκτρόλυσης για τη δόµηση των οποίων χρησιµοποιούνται προκατασκευασµένα πλευρικά µπλόκα, αντί του ανθρακο-
πολτού, που χρησιµοποιούνταν µέχρι σήµερα. Τα µπλόκα αυτά είναι ανθεκτικότερα στη διάβρωση και έχουν µεγαλύτερη θερµική αγωγιµότητα.

� Τροφοδοσία εργοστασίου από τη Μονάδας Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης που χρησιµοποιεί ως καύσιµο το φυ-
σικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρισµού.

� Απογραφή των εκποµπών αερίων Θερµοκηπίου σε όλες τις επιχειρηµατικές µονάδες της εταιρείας METKA A.E. (Εργοστάσια, εργοτάξια και κεν-
τρικά κτίρια), µε την εφαρµογή του προτύπου ISO 14064.

� Σταδιακή υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών: Αντικατάσταση πετρελαίου µε φυσικό αέριο ως καύσιµο στα εργοστάσια και γραφεία της εται-
ρείας και χρήση εταιρικών αυτοκινήτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

� H λειτουργία των θερµικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής της εταιρείας έχουν τους υψηλότερους βαθµούς απόδοσης στην Ελλάδα, 1ος και 3ος,
µε 58,0% και 57,7% αντίστοιχα, αξιοποιώντας µε τον καλύτερο τρόπο το φυσικό αέριο ως πρωτογενές καύσιµο. Οι θερµικοί σταθµοί χρησιµο-
ποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για καθαρό καύσιµο µε χαµηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα συγκρι-
τικά µε άλλα ορυκτά καύσιµα, δίχως την έκλυση SO2 και σωµατιδίων, µε χαµηλότερες εκποµπές NOx (κυρίως ΝΟ2)στα καυσαέρια σε σχέση µε
τα επιτρεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία όρια και χαµηλή παραγωγή CO2 (κατά 70%) συγκριτικά µε τις λιγνιτικές µονάδες.

� Επίσης, στο χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, η PROTERGIA A.E. ήδη παράγει ηλεκτρική ενέργεια από Αιολικά πάρκα (36 MW σε λει-
τουργία), από µικρά Υδροηλεκτρικά έργα (6 MW σε λειτουργία), από Φωτοβολταϊκούς σταθµούς (11,5 MW σε λειτουργία) και αναπτύσσει αδει-
οδοτικά χαρτοφυλάκιο έργων Α.Π.Ε. συνολικής ισχύος άνω των 1000 MW. Αυτές οι επενδύσεις θα συµβάλλουν σηµαντικά στην επίτευξη του
Εθνικού Στόχου 20-20-20, για τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και την διείσδυση των Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση ενέργειας.

EΜΜΕΣΕΣ ΕΚΠΟΜΠEΣ
(SCOPE 3) TN CO2 EQ.

2012

2013

-

2,326.8

- Μετακίνηση προσωπικού προς και από την εργασία
του (tn CO2eq) : 218.5

- Αεροπορικά ταξίδια προσωπικού (tn CO2 eq) : 631.8
- Μεταφορές προϊόντων/εξοπλισµού (µε µέσα συνεργα-

τών) (tn CO2eq): 1.372
- Εταιρικά οχήµατα: (tn CO2 eq): 104.5

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
TN CO2 EQ.

SOx
NOx
CH4

PFC’s (CF4 – C2F6)

Φθόριο
Σωµατίδια

2012
4,323.9
1,023.0

57.7
5.1

222.9
157.7

2013
3,868.8
1,144.3

10.4
237.33

99.8

ΒΑΣΙΚEΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛIΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕIΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡIΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠIΟΥ

Τοµέας
Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων

Τοµέας
Κατασκευαστικών
& Ενεργειακών
Έργων EPC

Τοµέας
Ενέργειας

5.6 ΕΚΠΟΜΠEΣ ΡYΠΩΝ



Κατά τη διάρκεια του 2013, καταγράψαµε,
στον τοµέα της Μεταλλουργίας και Μεταλ-

λείων, συνολικά 38 περιστατικά διαρροών λι-
παντικών στο έδαφος, συνολικού βάρους σχε-
δόν 4.2 τόνων, ποσότητα αυξηµένη κατά 20%
από την αντίστοιχη του 2012. Οι διαρροές αυ-
τές προήλθαν κυρίως από ζηµιές των µηχανη-
µάτων που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της
εξορυκτικής διαδικασίας εντός των υπόγειων
στοών. ∆ιευκρινιστικά αναφέρουµε ότι οι συγ-
κεκριµένες διαρροές αποτελούν αναπόφευκτο
συµβάν της εξορυκτικής διαδικασίας αφού
προκαλούνται κυρίως από τη φθορά των µαρ-
κουτσιών και τις ζηµιές των µηχανηµάτων από
τις πτώσεις λίθων. Η θυγατρική µας εταιρεία
∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. στο πλαίσιο της
αντιµετώπισης του προβλήµατος κινείται στις
εξής κατευθύνσεις: 1) Στην προµήθεια υλικών
(µαρκούτσια) µε την καλύτερη δυνατή ποιότη-

τα της αγοράς διασφαλίζοντας τη µεγαλύτερη
δυνατή αντοχή τους. 2) Στην υλοποίηση, σε ετή-
σια βάση, ειδικών σεµιναρίων ευαισθητοποί-
ησης του προσωπικού τόσο για τη δήλωση και
την καταγραφή του περιστατικού, στο πλαίσιο
της περιβαλλοντικής προστασίας, όσο και συγ-
κεκριµένων µεθόδων περιορισµού της έκτασης
της των διαρροών στο έδαφος. 3) Στις µεθό-
δους άµεσης αντιµετώπισης των περιστατικών
συλλέγοντας µε λεπτοµέρεια την ποσότητα
του χώµατος που έχει ρυπανθεί και την προ-
ώθηση αυτής στο χώρο των επικίνδυνων απο-
βλήτων για την ανάλογη διαχείριση της.
Συνολικά, περιστατικά υψηλής ή µέτριας βαρύ-
τητας, σε επίπεδο περιβαλλοντικής ρύπανσης,
δεν υπήρξαν, όπως επίσης δεν υπήρξε και κα-
νένα περιστατικό διαρροής επικίνδυνων ουσιών
στο περιβάλλον από τις υπόλοιπες εταιρείες του
Οµίλου.
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Ησυνολική ποσότητα αποβλήτων από τις
δραστηριότητες µας το 2013, ανήλθε σε

923,358 τόνους, ελαφρώς περιορισµένη από
την αντίστοιχη ποσότητα του 2012 κατά 3%.
Το 96% της συνολικής ποσότητας των απο-
βλήτων προέρχεται από τον τοµέα της Μεταλ-
λουργίας & Μεταλλείων και µόνο το 4% από
τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Οµίλου. Με
βάση την κατηγορία των αποβλήτων τα επικίν-
δυνα µειώθηκαν κατά 8.5%, ενώ τα µη επικίν-
δυνα κατά 2.7%.
Η λογική της ανακύκλωσης και της ανάκτησης των
αποβλήτων µας ακολουθείται στο σύνολο των
θυγατρικών µας εταιρειών µέσω ειδικών διαδι-
κασιών στα στάδια παραγωγής, διαχείρισης, συλ-
λογής, επεξεργασίας και διάθεσης. Στις περι-
πτώσεις που τα απόβλητά δεν µπορούν να ανα-
κυκλωθούν εσωτερικά, η ανακύκλωσή τους γί-
νεται µέσω συστηµάτων συλλογικής διαχείρισης
ή εξουσιοδοτηµένων εργολάβων. Το 2013, ο
όγκος των απορριµµάτων που προωθήθηκε
στη µέθοδο της ανακύκλωσης ανήλθε σε 44,211
τόνους καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση από
την αντίστοιχη ποσότητα του 2012. Η συγκε-
κριµένη ποσότητα αφορούσε κυρίως βιοµηχα-
νικά απόβλητα, ήτοι κατάλοιπα βωξίτη, ξαφρί-
σµατα χυτηρίου κλπ. αλλά και υλικά που συλ-
λέγονται και περιλαµβάνουν σκραπ µετάλλων (πχ.
σιδήρου και χάλυβα), µπαταρίες οχηµάτων,
χρησιµοποιηµένα λιπαντικά, ηλεκτρικό και ηλεκ-
τρονικό εξοπλισµό, χαρτί, χαρτόνι, ξύλινες πα-
λέτες, οικιακές µπαταρίες και τόνερ από εκτυπωτές
και φωτοτυπικά µηχανήµατα.
Στη µέθοδο της υγειονοµικής ταφής δηλώνε-
ται το σύνολο των επικίνδυνων και αδρανών

και µη επικίνδυνων αποβλήτων που οδηγήθη-
καν αντίστοιχα στον ΧΥΤΕΑ & ΧΥΤΑ της εται-
ρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., συµπεριλαµβανο-
µένων των καταλοίπων βωξίτη που αποτελούν
το σχεδόν 90% των συνολικών αποβλήτων.
Η εξορυκτική διαδικασία και η παραγωγή
αλουµινίου προκαλούν τον κύριο όγκο των
αποβλήτων του Οµίλου, που αποτελεί µία από
τις µεγαλύτερες προκλήσεις του στον τοµέα της
Μεταλλουργίας & Μεταλλείων. Τα απόβλητα εί-
ναι κυρίως κατάλοιπα βωξίτη που προκύπτουν
από τη διαλυτοποίηση της περιεχόµενης σε αυ-
τόν αλουµίνας. Στην κατεύθυνση της ορθής δια-

5.8 ∆ΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛHΤΩΝ

5.7 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΟΕΣ

2011

19,769.6

982,078.6

Επικίνδυνα απόβλητα

Μη επικίνδυνα απόβλητα

2012

20,952.6

929,231.8

2013

19,175.2

904,183.2

Ποσότητες βράχων &
πετρών (στείρα υπογείων)

Ποσότητες υπολειµµάτων
κατεργασίας (κατάλοιπα
βωξίτη)

Ποσότητα λάσπης
(επεξεργασία υγρών
αποβλήτων)

2011

3,182.1

88,430.3

5.0

681,077.9

16,430.3

8.0

Ανακύκλωση / Ανάκτηση

Επαναχρησιµοποίηση / Αξιοποίηση

Αποτέφρωση (ή χρήση ως καύσιµο)

Υγειονοµική ταφή (ΧΥΤΑ)

Υγειονοµική ταφή (ΧΥΤEΑ)

ΧΑ∆Α (οικιακά απορρίµµατα)

Αποθήκευση στις εγκαταστάσεις

2012

4,957.7

28,295.2

28.5

832,028.0

16,997.3

6.0

66,100.0

2013

44,211.8

28,295.2

15.0

808,960.0

19,020.0

6.0

26,211.0

2013

267,479

807,272.95

86.04

ΠΟΣOΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛHΤΩΝ ΟΜIΛΟΥ / ΚΑΤΗΓΟΡIΑ (TN)

ΕΙ∆ΙΚA ΑΠOΒΛΗΤΑ ΤΟΥ
ΤΟΜEΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓIΑΣ
& ΜΕΤΑΛΛΕIΩΝ (TN)

ΑΡΙΘΜOΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΣΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ (tn)

Περιστατικά διαρροών

Ποσότητα διαρροών (tn)

ΠΟΣOΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛHΤΩΝ ΟΜIΛΟΥ / ΜEΘΟ∆Ο ∆ΙAΘΕΣΗΣ (TN)
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χείρισης των αποβλήτων αυτών έχουµε πραγ-
µατοποιήσει µεγάλες επενδύσεις τα τελευταία
χρόνια εστιάζοντας τόσο στην αποτελεσµατι-
κή απόθεσή τους στην ξηρά σε ιδιόκτητο
χώρο όσο και σε µεθόδους αξιοποίησή τους
µετατρέποντας τα σε εκµεταλλεύσιµα προς πώ-
ληση προϊόντα. Επίσης, τα στείρα υπογείων
(βράχοι και πέτρες) που προκαλούνται από τις
δραστηριότητες εξόρυξης, αποτελούν µια δεύ-
τερη κατηγορία αποβλήτων τα οποία δεν ενέ-
χουν κανένα κίνδυνο αφού χρησιµοποιούνται
για να γεµίζουν τα έγκοιλα κοιτασµάτων υπό εκ-
µετάλλευση.
Η τρίτη κατηγορία ειδικών αποβλήτων αφορά
στη ποσότητα της λάσπης που προέρχεται κυ-
ρίως από τα σοδούχα απόβλητα που περι-
λαµβάνουν λάσπες καθιζητήρων & πλυντηρίων,
λάσπες βωξίτη από την άλεση, κρούστες διά-
σπασης κ.α. Η ποσότητα αυτή συλλέγεται στα
σηµεία παραγωγής της και µεταφέρεται στους
στεγανοποιηµένους χώρους οριστικής διά-
θεσης Χ.Υ.Τ.Ε.Α. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία.
Επίσης, παράγεται λάσπη από την επεξεργασία
του φυσικού διαχωρισµού σε απόβλητα από
πλύσιµο µηχανηµάτων και ράµπες συνεργείων
η οποία συσκευάζεται σε µεταλλικά βαρέλια τα
οποία αποστέλλονται στην Γερµανία για απο-
τέφρωση µέσω της εταιρείας ENVIROCHEM.
Μέρος της περιβαλλοντικής µας πολιτικής απο-
τελεί επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη
νέων τεχνολογιών, που µπορούν να συµβάλουν
ουσιαστικά στη αποδοτική διαχείριση των
αποβλήτων µας.

Στην κατεύθυνση αυτή:
� Επενδύσαµε περισσότερα από €12 εκ.

για την εγκατάσταση 4 Φιλτροπρεσών
αφύγρανσης καταλοίπων βωξίτη. Στις εγ-
καταστάσεις αυτές τα αδρανή κατάλοιπα του
βωξίτη που προέρχονται από την παρα-
γωγική διαδικασία της αλουµίνας φιλτρά-
ρονται, αφαιρείται η υγρασία και πλέον σε
στερεά µορφή µπορούν να αξιοποιηθούν
σε διάφορες βιοµηχανικές και άλλες χρή-
σεις όπως: ως πηγή σιδήρου στην παρα-
γωγή τσιµέντου, ως υλικό αποκατάστασης
παλαιών µεταλλείων, ως συµπληρωµατική
πρώτη ύλη στην κεραµοτουβλοποιία, ως
εδαφικό κάλυµµα για την καλλιέργεια φυ-
τών κ.α.

� Συµµετέχουµε, µέσω της θυγατρικής µας εται-
ρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., στο πρόγραµµα
ENEXAL. Το ENEXAL είναι ένα ερευνητικό
πρόγραµµα τετραετούς διάρκειας (Ιούνιος
2010 – Μάιος 2014), συγχρηµατοδοτού-
µενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε τη
συµµετοχή Εταιρειών, Πανεπιστηµιακών
Ιδρυµάτων και Ερευνητικών Κέντρων, µε κύ-
ριο στόχο την ανάπτυξη οικονοµικά απο-

δοτικών και «πράσινων» τεχνολογιών στη
βιοµηχανία αλουµινίου.
Μια από τις τεχνολογίες που επιδιώκεται να
αναπτυχθεί µέσω του προγράµµατος είναι
η επεξεργασία των καταλοίπων βωξίτη, που
αποτελούν το κύριο περιβαλλοντικό απο-
τύπωµα κατά την παραγωγή αλουµίνας, µε
στόχο την παραγωγή χυτοσιδήρου και
πετροβάµβακα (µονωτικό υλικό από ανόρ-
γανες ίνες). Οι µεγάλες ποσότητες και η
µορφή αυτού του ιδιαίτερου στερεού απο-
βλήτου καθιστούν τη διαχείρισή του µια
από τις µεγαλύτερες προκλήσεις, οικονο-
µικά και περιβαλλοντικά, στον κλάδο της
βιοµηχανίας αλουµινίου, παγκοσµίως. Από
το 2ο εξάµηνο του 2012, στο εργοστάσιο
της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. εγκαταστάθηκε και
λειτουργεί µια πρότυπη πιλοτική µονάδα
που περιλαµβάνει έναν καινοτόµο κλίβανο
ηλεκτρικού τόξου και µια µηχανή παρα-
γωγής πετροβάµβακα («ινοποιητής»). Μέ-
χρι σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί δεκά-
δες πειραµατικές δοκιµές, µε στόχο τον κα-
θορισµό των βέλτιστων συνθηκών λει-
τουργίας του κλιβάνου, ώστε να επιτευχθεί:
α) η βέλτιστη παραγωγή ακατέργαστου
χυτοσιδήρου, που αντιστοιχεί στο 30% της
µάζας των καταλοίπων βωξίτη, και β) πα-
ραγωγή ρευστής σκωρίας συγκεκριµένων
φυσικοχηµικών ιδιοτήτων, ώστε να είναι
εφικτή η χρήση της για την παραγωγή πε-
τροβάµβακα.
Η ποσότητα χυτοσιδήρου που παρήχθη, δο-
κιµάστηκε µε επιτυχία στην παραγωγή χυ-
τοσιδηρών σφαιρών σε χαλυβουργία της
Σερβίας. Η εγκατάσταση της µηχανής ινο-
ποίησης ολοκληρώθηκε στο τέλος Αυγού-
στου του 2013 και οι πρώτες δοκιµές έδω-
σαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα.
Στο επόµενο διάστηµα, θα επιδιωχθεί η βελ-
τίωση της ποιότητας του παραγόµενου πε-
τροβάµβακα, ενώ θα ακολουθήσει η αξιο-
λόγησή του σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα
προϊόντα του εµπορίου.
Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την πλήρη

αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη και τη
µετατροπή τους σε προϊόντα υψηλής προ-
στιθέµενης αξίας, χωρίς την παραγωγή άλ-
λου αποβλήτου. Η τεχνοοικονοµική µελέ-
τη, που θα εκπονηθεί µετά το πέρας των πει-
ραµατικών δοκιµών για τον προσδιορι-
σµό όλων των παραµέτρων της διεργασίας
και έπειτα από τη διερεύνηση της αγοράς,
πρόκειται να αποσαφηνίσει τη βιωσιµότητα
µιας τέτοιας επένδυσης.

� Επίσης, ο Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Επι-
κίνδυνων Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Ε.Α.) της
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. είναι ο πρώτος που κα-
τασκευάστηκε στην Ελλάδα και λειτουργεί
από το 1999. Σήµερα στην Ελλάδα λει-
τουργεί και ένας δεύτερος Χ.Υ.Τ.Ε.Α. που κα-
τασκευάστηκε το 2006 από τη ∆.Ε.Η. στην
∆υτική Μακεδονία.
Οι 3 πρώτες κυψέλες του εργοστασίου
έχουν γεµίσει και ήδη έχουν αποκατασταθεί
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλ-
λοντικούς όρους. Σήµερα είναι σε λειτουρ-
γία 2 κυψέλες (4η και 5η) οι οποίες, όπως
και οι προηγούµενες, δέχονται τα απόβλη-
τα του εργοστασίου τα οποία κυρίως προ-
έρχονται από την παραγωγή αλουµινίου
(φθοριούχα υλικά από την ανακατασκευή
των λεκανών στην ηλεκτρόλυση) και αλου-
µίνας. Για τις µελλοντικές ανάγκες κατα-
σκευάστηκε η 6η κυψέλη που αποτελεί
πρότυπη κατασκευή στον βιοµηχανικό Ελ-
λαδικό χώρο. Η χωρητικότητα της νέας κυ-
ψέλης είναι 35 m3 περίπου και µε το σηµε-
ρινό ρυθµό παραγωγής των αποβλήτων θα
έχει διάρκεια λειτουργίας 5 ετών.

Αναφορικά µε τη διαχείριση των υγρών απο-
βλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά
µας, αυτή γίνεται µόνο µετά την επαλήθευση της
συµµόρφωσης µε τις παραµέτρους που καθο-
ρίζονται από τους περιβαλλοντικούς κανονι-
σµούς και όρους σύµφωνα µε τους οποίους
έχουµε αποκτήσει την περιβαλλοντική αδει-
οδότηση των εγκαταστάσεων µας. Στη συνέχεια
διατίθενται µε τους εξής τρόπους:



Οακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς µας στη βιοποικιλότητα αλλά και τους τρόπους διαχείρι-
σης αυτών τόσο στον τοµέα της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων όσο και στον τοµέα της Ενέργειας.

5.9 ∆ΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΕΠΙ∆ΡAΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛOΤΗΤΑ

ΦYΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Επιπτώσεις στη
βιοποικιλότητα, οι
οποίες σχετίζονται µε
δραστηριότητες του
Οµίλου

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

Τοµέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων

� Πιθανή επίδραση στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής από εκ-
ποµπές σκόνης σε ακτίνα διασποράς από: α) το χώρο απόθεσης των
καταλοίπων βωξίτη, β) τη διαδικασία ηλεκτρόλυσης της αλουµίνας,
γ) την καύση µαζούτ δ) τις καµινάδες των φούρνων διαπύρωσης αλου-
µίνας και ε) τον άνθρακα (κωκ – σκόνη ψηµένων ανόδων) από την
καµινάδα του φούρνου ανόδων και των συστηµάτων αποκονίωσης
των εγκαταστάσεων ανόδων του εργοστασίου.

� Πιθανή επίδραση στους θαλάσσιους οργανισµούς από την απόρ-
ριψη υγρών αποβλήτων στη θάλασσα από τη διαδικασία ψύξης της
µονάδας ΣΗΘ µε θαλασσινό νερό.

Εκποµπές σκόνης:
� ∆ιαβροχή βάσει προγραµµατισµού ειδικά κατά τις θερινές περιόδους

ή γενικότερα κατά τις περιόδους χαµηλής υγρασίας.
� Κάλυψη των πρανών µε φυτικό χώµα µετά από εκπόνηση σχετικών

τεχνικών µελετών.
� Ολοκλήρωση µεγάλου υδραυλικού έργου συγκράτησης των όµβριων

υδάτων στην περιοχή απόθεσης των καταλοίπων βωξίτη προκειµένου
να εξασφαλίζεται η ελεγχόµενη παροχέτευσή τους, χωρίς δυσµενείς
επιπτώσεις.

Τοµέας Ενέργειας

� Οι αιολικοί σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας οι οποίοι γειτνιάζουν µε προστατευόµενες πε-
ριοχές είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, µε µη-
δενική έκλυση ρύπων, µηδενική ρύπανση εδάφους
και αµελητέα όχληση της υφιστάµενης χλωρίδας και
πανίδας.

� Πλήρης συµµόρφωση µε την ισχύουσα περιβαλ-
λοντική νοµοθεσία στο πλαίσιο των περιορι-
σµών και ειδικών όρων που επιβάλλονται για την
αδειοδότηση της λειτουργία των θερµικών σταθ-
µών ηλεκτροπαραγωγής καθώς και των σταθµών
Α.Π.Ε. Σηµειώνεται ότι στη περιβαλλοντική νο-
µοθεσία περιλαµβάνονται και τα νοµοθετήµατα που
πραγµατεύονται µε την προστασία της βιοποικι-
λότητας.
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ΠΟΣOΤΗΤΕΣ Υ∆AΤΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛHΤΩΝ ΟΜIΛΟΥ

Τοµέας
Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων

Τοµέας
Ενέργειας

Ποσότητα
m3/έτος

Πλύση /Ψύξη
βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων:
351,065

Πλύσιµο
µηχανηµάτων
και ράµπες
συνεργείων:
6,800

Χρήση βιοµηχανικού
νερού στο πλαίσιο
της διαδικασίας
ηλεκτροπαραγωγής:
43,772

Μέθοδος
επεξεργασίας

Πρωτοβάθµια επεξεργασία
(κατακάθιση αιωρούµενων,
φιλτράρισµα υπερκείµενου υγρού,
χλωρίωση, εκβολή).

Τα απόβλητα αυτά οδηγούνται σε ένα
σύστηµα 3 διαδοχικών δεξαµενών
φυσικού διαχωρισµού.

Προεπεξεργασία και διάθεση σε
µονάδα επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων της Μotor Oil.
Οι συγκεκριµένες απορρίψεις
καθαρίζονται πλήρως για την
περαιτέρω διάθεσή τους.

Προορισµός

Υδατικά συστήµατα: στη θάλασσα
µετά από αδειοδοτηµένη
διαδικασία όπως προβλέπεται
από την αρ. πρωτ. 08-11-2011
τροποποιητική ΑΕΠΟ της
∆/νσης ΕΑΡΘ-ΥΠΕΚΑ.

Η ποσότητα νερού, που βγαίνει
από την υπερχείλιση της τρίτης
δεξαµενής µε βάση τις χηµικές
αναλύσεις που γίνονται, κρίνεται
κατάλληλη και χρησιµοποιείται
για το πότισµα των
αποκαταστηµένων περιοχών.

Υδατικά συστήµατα: στη θάλασσα
µετά από αδειοδοτηµένη
διαδικασία σύµφωνα µε τους
περιβαλλοντικούς όρους.

Χρησιµοποιήθηκε
από άλλο
οργανισµό

Όχι

Όχι

Ναι



ΦYΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Κατασκευή ή χρήση
εργοστασίων, ορυχείων
και υποδοµής
µεταφορών

Ρύπανση

Εισαγωγή
χωροκατακτητικών
ειδών, παρασίτων και
παθογόνων οργανισµών

Μείωση των ειδών

∆ιατήρηση του
οικοτόπου

Αλλαγές στις οικολογικές
διαδικασίες εκτός του
φυσικού εύρους
διαφοροποίησης

Είδη που επηρεάζονται

Έκταση των περιοχών
που επηρεάζονται

∆ιάρκεια των
επιπτώσεων

Αντιστρεψιµότητα ή µη
αντιστρεψιµότητα των
επιπτώσεων

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

� Συνεργασία µε γεωπόνους σε ετήσια βάση πραγµατοποιούνται έλεγ-
χοι για την ποιότητα της χλωρίδας της ευρύτερης περιοχής στο πο-
σοστό που αυτή υπεισέρχεται στην τροφική αλυσίδα, µέσω δικτύου
28 σταθµών στατικών µετρήσεων του επιπέδου φθορίου σε ακτί-
να από 0 έως και 12km από το εργοστάσιο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

� Επιπροσθέτως, διενεργούνται δειγµατοληψίες και αναλύσεις για τον
προσδιορισµό της περιεκτικότητας φθορίου σε φύλλα ελιάς, αµπέλου
και πευκοβελόνες δύο φορές το χρόνο και σε σταφύλια µία φορά το
χρόνο.

Υδάτινα απόβλητα:
� Ετήσιες µελέτες σε συνεργασία µε το ΕΛΚΕΘΕ για την παρακολούθηση

της επίδρασης στους θαλάσσιους πληθυσµούς από τη βιοµηχανική µας
δραστηριότητα και κοινοποίησή τους στις αρµόδιες Αρχές.

Καµία µεταβολή από το 2012.

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

∆εν αφορά στη δραστηριότητα του Οµίλου.

Με βάση πρόσφατη µελέτη του ΕΛΚΕΘΕ (2012), οι οργανισµοί
στο βυθό της θάλασσας δε φαίνεται να έχουν υποστεί µεταβολή
σε σχέση µε παλαιότερες µελέτες.

Καµία µεταβολή από το 2012.

Καµία µεταβολή που να οφείλεται στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Σε εξέλιξη έρευνα του ΕΛΚΕΘΕ για την επίδραση της
δραστηριότητάς µας στην ανάπτυξη θαλάσσιων θερµόφιλων
ειδών.

Εκτός Ζωνών Προστασίας.

Σε εξέλιξη σχετική έρευνα για τους θαλάσσιους πληθυσµούς.

Σε εξέλιξη σχετική έρευνα για τους θαλάσσιους πληθυσµούς.

� Εκπόνηση πρόσθετων εξειδικευµένων µελετών σε
περιοχές όπου αναπτύσσονται έργα Α.Π.Ε., ακό-
µα και αν αυτές δεν απαιτούνται υποχρεωτικά από
την ισχύουσα νοµοθεσία, προκειµένου να εξα-
σφαλισθεί η προστασία της βιοποικιλότητας της
ευρύτερης περιοχής.

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

� Η εταιρεία PROTERGIA Α.Ε. στο πλαίσιο των σχέ-
σεών της µε τις τοπικές κοινωνίες, όπου αναπτύσσει
έργα, προβαίνει σε αντισταθµιστικές ενέργειες, ορι-
σµένες εκ των οποίων αποσκοπούν στην προ-
στασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιο-
ποικιλότητας.

Μηδενική.

Μηδενική.

∆εν αφορά στη δραστηριότητα του Οµίλου.

Αµελητέα.

Καµία µεταβολή από το 2012.

Μηδενική.

Χλωρίδα / Πτηνά.

Εκτός Ζωνών Προστασίας.

Προσωρινή.

Πλήρως αντιστρέψιµες για τη χλωρίδα/ Αµελητέες
επιπτώσεις για τα πτηνά µετά τη λήψη µέτρων.

Τοµέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων Τοµέας Ενέργειας
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Επίσης, η εξορυκτική δραστηριότητα του Οµί-
λου, που κατά κύριο λόγο αφορά υπόγειες εκ-
µεταλλεύσεις στην περιοχή της Φωκίδας, γίνεται
µε σεβασµό στη βιοποικιλότητα της περιοχής
µέσω της σύνταξης και της εκπόνησης αξιολο-
γήσεων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς
και σχέδια αποκατάστασης των θιγµένων πε-
ριοχών. Ο Όµιλος δεσµεύεται για την εφαρµογή
των βέλτιστων πρακτικών όπως π.χ. η ενδελε-
χής µελέτη του οικοσυστήµατος πριν τη διαδι-
κασία της εξόρυξης και η αντίστοιχη µελέτη των
συγκεκριµένων κλιµατολογικών και εδαφικών
συνθηκών της θιγµένης περιοχής προς αποκα-
τάσταση. Στο τέλος του έτους, η επιφάνεια της
γης που βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστα-
σης ανέρχεται σε 43,87 εκτάρια ενώ το πο-
σοστό του εδάφους που έχει αποκατασταθεί
από την έναρξη της εξορυκτικής µας δραστη-
ριότητας, στο σύνολο της θιγόµενης έκτασης,
ανέρχεται στο 87.7%.
Τέλος, το 2013 δεν έλαβε χώρα καµία νέα δρα-
στηριότητα µε επίπτωση στη βιοποικιλότητα της
περιοχής.
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100.0%

100.0%

90.0%

23.7%

46.4%

∆ασαρχείο Άµφισσας

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΒΑΡΤΟΣ Β

ΒΑΡΤΟΣ Β C3-D2

ΨΗΛΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

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

ΠΕΡΑΛΑΚΚΟΣ

ΣΑMΑΡΟΛΑKΚΑ

ΡΟ∆ΙΑ Α-Φιρές

ΠΡΟΣΟΡΕΜΑ

ΛΑΤΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ Mετόχι
(Κοινοτικό διαµέρισµα Κυριακίου)

ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΑΦΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Άγιος Αθανάσιος)

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

Ποσοστό
αποκατάστασης

της περιοχής στο
τέλος του 2013

Αν η αποκατάσταση
εγκρίθηκε/εγκρίνεται
από ανεξάρτητους
ειδικούς φορείς
ή επιστήµονες

Συνολική
εκµεταλλεύσιµη

έκταση σε
εκτάρια (ha)



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)

(0)
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Δεν
υφίσταται
επίπτωση

Ασήµαντη
επίπτωση

Μικρή
επίπτωση

Mέτρια
επίπτωση

Σηµαντική
επίπτωση

Πολύ
σηµαντική
επίπτωση

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 2013

Επίδοση: 0/5

Επίδοση: 1,75/5

Επίδοση: 2/5

Επίδοση: 0/5

Επίδοση: 0/5

Επίδοση: 1/5

Επίδοση: 1/5

Επίδοση: 0,5/5

Επίδοση: 3/5

Επίδοση: 0,5/5

Επίδοση 2012: 0/5

Επίδοση 2012: 0/5

Επίδοση 2012: 2/5

Επίδοση 2012: 0,5/5

Επίδοση 2012: 0,5/5

Επίδοση 2012: 3/5

Επίδοση 2012: 0,5/5

Επίδοση 2012: 1,25/5

Επίδοση 2012: 2/5

Επίδοση 2012: 0,5/5

Επίδοση: 2/5
Επίδοση 2012: 2/5

Επίδοση: 1/5
Επίδοση 2012: 1/5

Επίδοση: 3/5
Επίδοση 2012: 4/5

Επίδοση: 0/5
Επίδοση 2012: 0/5

Επίδοση: 3/5
Επίδοση 2012: 3/5

Επίδοση: 0/5
Επίδοση 2012: 0/5

Επίδοση: 3,5/5
Επίδοση 2012: 3,5/5

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

Επίδοση: 0,75/5
Επίδοση 2012: 0,5/5

11. Επενδύσεις για την κάλυψη των βασικών
αναγκών της ζωής της τοπικών κοινοτήτων

12. Προτίµηση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες
των τοπικών προµηθευτών

13. Προώθηση της υγείας και αποφυγή δραστη-
ριοτήτων 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

6.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ

Tηρώντας τη δέσµευσή µας, υλοποιήσαµε και δηµοσιοποιούµε για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά το Κοινωνικό µας Αποτύπωµα ώστε να γίνον-
ται άµεσα αντιληπτές, από τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας, οι όποιες αποκλίσεις της κοινωνικής µας επίδοσης.

KOINΩΝΙΚΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ
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Περιορισµένα παράπονα για τις εταιρείες ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και PROTERGIA A.E. τα οποία εκτιµήθηκαν, κατανοήθηκαν και επιλύθηκαν σε το-
πικό επίπεδο από τις διοικήσεις των εταιρειών.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: Συνεχίζουµε, µέσω της ανοιχτής διαδικασίας διαλόγου µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας, να κα-
τανοούµε και να ανταποκρινόµαστε στις προσδοκίες τους στοχεύοντας στον περιορισµό των παραπόνων.

Πλήρης συµµόρφωση όλων των εταιρειών του Οµίλου µε τους κανονισµούς και τις νοµοθετικές διατάξεις που τις διέπουν.

Πλήρης εκπλήρωση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών του Οµίλου σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο.

Το 2013, ανασχεδιάσαµε τη δοµή παρουσίασης των θεµάτων Ε.Κ.Ε. στη διαδικασία διαβούλευσης µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας και εν-
τάξαµε µερικώς στη θεµατολογία µας, τις ενότητες της Προστασίας των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και της µείωσης του φαινοµένου της
∆ιαφθοράς. Με τον τρόπο αυτό καλύψαµε ως ένα βαθµό το στόχο που είχαµε θέσει για το 2013 για την ουσιαστική αναβάθµιση της θε-
µατολογίας της συγκεκριµένης διαδικασίας.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: α) Πλήρης ένταξη των ενοτήτων της Προστασίας των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και της ∆ια-
φθοράς στη διαβούλευση µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας. β) Μεγαλύτερη προσπάθεια στην ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της
διαβούλευσης µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας, στη διαδικασία κατάρτισης των επιχειρηµατικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών
πλάνων των θυγατρικών εταιρειών µας.

Το 2013 αναφέρθηκαν επτά (7) ατυχήµατα µε διακοπή εργασίας στον τοµέα Μεταλλουργίας & Μεταλλείων και συγκεκριµένα στις εταιρείες
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ A.E. (6) και ∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ A.M.E. (1).

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: Και τα επτά ατυχήµατα διερευνήθηκαν εξονυχιστικά, σύµφωνα µε τους κανόνες που εφαρµόζουµε
για την Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζοµένων µας. Τα διδάγµατά τους εµπεδώθηκαν και λάβαµε ειδικά διορθωτικά µέτρα, ώστε να
αποφευχθεί η επανάληψή τους στο µέλλον. Απαιτείται συνεχής προσπάθεια, σύµφωνα µε την πολιτική µας, για την επίτευξη του µό-
νου αποδεκτού στόχου «ΜΗ∆ΕΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Κανένα περιστατικό επαγγελµατικών ασθενειών.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Απαιτείται συνεχής προσπάθεια, σύµφωνα µε την πολιτική µας, για την επίτευξη του µόνου αποδεκτού στόχου
«ΜΗ∆ΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Ικανοποίηση εργαζοµένων µεταξύ 60% - 70%. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν υπήρξε µεταβολή από το 2012. Η συγκεκριµένη συνολική επίδοση αποτελεί
περισσότερο εκτίµηση που προέρχεται από τη διαδικασία αξιολόγησης των εργαζοµένων και όχι από συστηµατικές έρευνες ικανοποίησης.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: Μελέτη και σχεδιασµός διαδικασίας υλοποίησης συστηµατικών ερευνών ικανοποίησης του προ-
σωπικού µας, σε όλες τις θυγατρικές µας εταιρείες µέχρι το τέλος του 2015.

Όλες οι εταιρείες του Οµίλου διαθέτουν επίσηµη πολιτική εκπαίδευσης και αναλαµβάνουν εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες σε ετήσια βάση µε
σαφείς στόχους που συνάδουν τόσο µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα όσο και µε τις ανάγκες των εργαζοµένων τους. ∆εν υπήρξε κά-
ποια µεταβολή από το 2012 σε σχέση µε το στόχο µας.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Σχεδιάζουµε τον εµπλουτισµό του εκπαιδευτικού µας προγράµµατος µέσα στο 2014 µε θεµατικές ενότητες που θα
συνδυάζουν τις ανάγκες των εργαζοµένων µε τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους του Οµίλου.

Το ποσοστό εργαζοµένων που αξιολογήθηκε µέσω των ∆ιαδικασιών Αξιολόγησης Επαγγελµατικής Προόδου που εφαρµόζουν οι εται-
ρείες του Οµίλου ανέρχεται συνολικά µεταξύ 81 - 90%.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Στοχεύουµε σε ποσοστό αξιολόγησης των εργαζοµένων µας µεγαλύτερο του 90%, µέχρι το 2016, µέσω της συνεχούς
βελτίωσης και συστηµατικής εφαρµογής των διαδικασιών Αξιολόγησης Επαγγελµατικής Προόδου των θυγατρικών µας εταιρειών.

Το ποσοστό απασχόλησης εργαζοµένων από τις τοπικές κοινότητες που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του Οµίλου ανέρχεται συνολι-
κά µεταξύ 70% - 85%.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Καµία παρέκκλιση από την πολιτική µας για την απασχόληση εργαζοµένων από τις τοπικές µας κοινότητες, µε στόχο
την επίτευξη ποσοστού µεγαλύτερου του 85%, λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε τοµέα της επιχειρηµατικής µας
δραστηριότητας.
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Αρχή όλων των εταιρειών του Οµίλου αποτελεί η συµβολή τους στην κάλυψη των βασικών αναγκών των τοπικών κοινοτήτων σε επίπεδο
υποδοµών. Το 2013, υλοποιώντας την Αρχή µας, αυξήσαµε τη συγκεκριµένη δαπάνη κατά 48% συνεισφέροντας ουσιαστικά στην εύρυθ-
µη λειτουργία των τοπικών µας κοινοτήτων.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας µε τους τοπικούς φορείς και η συστηµατική διερεύνηση των βασικών αναγ-
κών των τοπικών κοινωνιών σε επίπεδο υποδοµών.

Συνολική προσφορά των εταιρειών του Οµίλου προς τους τοπικούς προµηθευτές εκφρασµένη σε οικονοµική αξία ανήλθε το 2013 σε πο-
σοστό 30% του συνολικού προϋπολογισµού των προµηθειών τους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον τοµέα της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων αρχή των
θυγατρικών µας εταιρειών αποτελεί η προτεραιότητα της επιλογής των τοπικών προµηθευτών στην ικανοποίηση των αναγκών τους (σύµ-
φωνα µε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότηές τους και ανεξαρτήτως ποσοστού επί του συνολικού προϋπολογισµού των προµηθειών) συµβάλλοντας
έτσι στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας της κοινότητας που δραστηριοποιούνται.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Καµία παρέκκλιση από την πολιτική µας µε στόχο τη σταδιακή σταθεροποίηση του ποσοστού των δαπανών προς τους το-
πικούς προµηθευτές µας µεταξύ 40%-50% (λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε τοµέα της επιχειρηµατικής µας δραστηριότητας).

Οι εταιρείες του Οµίλου δεσµεύονται µε την υιοθέτηση διεθνών και εγχώριων προτύπων ότι τα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων
τους και οι εν γένει δραστηριότητές τους δεν ενέχουν κινδύνους για τη δηµόσια υγεία.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: Υλοποίηση συγκεκριµένων εθελοντικών πρωτοβουλιών, κατά τη διάρκεια του 2014, από τις θυ-
γατρικές µας εταιρείες µε θέµα την ενηµέρωση και πρόληψη σοβαρών ασθενειών (εκτός των επαγγελµατικών) προς τους εργαζοµέ-
νους και τις οικογένειες, τους εργολάβους και τους πολίτες της τοπικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται.

Παρά το γεγονός ότι δεν δηλώθηκαν περιστατικά διαφθοράς στον Όµιλο µας και το 2013, αναλάβαµε σε εθελοντική βάση: α) τη δηµι-
ουργία και δηµοσίευση ∆ιοικητικής Πρακτικής για το θέµα της ∆ιαφθοράς που θα αποτελέσει το σηµείο αναφοράς του Οµίλου για την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριµένου τοµέα και β) την εφαρµογή ειδικού Self Assessment σε όλες τις θυγατρικές µας εταιρείες, για τη διε-
ρεύνηση ύπαρξης διαδικασιών και πολιτικών που ενισχύουν την πολιτική πρόληψης απέναντι στα φαινόµενα της ∆ιαφθοράς και της ∆ω-
ροδοκίας σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του αντίστοιχου εργαλείου της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, ενηµέρωση των θυγατρικών µας εταιρειών και σταδιακή υλοποίηση του σχεδια-
σµού πολιτικών, διαδικασιών και ειδικών µηχανισµών προληπτικής αντιµετώπισης (όπως αναφέρονται στη σχετική ενότητα).

Πλήρης συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία όλων των επιχειρηµατικών µονάδων του Οµίλου. ∆εν έχουν καταγραφεί περιστατικά
καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας σε καµία από τις θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου. Το 2013, µεταξύ των πρωτοβουλιών που
αναλάβαµε (όπως παρουσιάζονται στη σχετική ενότητα) σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε, σε όλες τις θυγατρικές µας εταιρείες, για πρώτη φορά,
ειδικό self-assessment στα πρότυπα του ειδικού εργαλείου αυτοαξιολόγησης που προτείνεται από τον Οργανισµό Global Compact, για
την προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων εξετάζοντας ειδικά το θέµα της καταναγκαστικής εργασίας.

Οι εταιρείες του Οµίλου έχουν αποσπάσει τη δέσµευση ενός µικρού ποσοστού µεταξύ 1% - 30% των βασικών συνεργατών και προµη-
θευτών τους για τον έλεγχο και την καταπολέµηση της καταναγκαστικής εργασίας στις δραστηριότητές τους.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: Στοχεύουµε στην ευαισθητοποίηση όλων των θυγατρικών µας εταιρειών για την προώθηση των
αρχών του Οικουµενικού συµφώνου Global Compact στην αλυσίδα εφοδιασµού µας προκειµένου να αποσπάσουµε τη δέσµευση,
σε ποσοστό 31% - 60%, των βασικών συνεργατών και προµηθευτών του Οµίλου µας, για την αποφυγή πρακτικών που µπορεί να
ενθαρρύνουν την καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Πλήρης συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία όλων των επιχειρηµατικών µονάδων του Οµίλου. Το 2013, στο πλαίσιο της υλοποί-
ησης της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης στις θυγατρικές µας εταιρείες σχετικά µε την προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και εξετά-
ζοντας ειδικά το θέµα της προστασίας της παιδικής εργασίας, δεν παρατηρήθηκαν ελλείψεις σε επίπεδο διαδικασιών ούτε καταγράφηκαν
ανάλογα περιστατικά.

Οι εταιρείες του Οµίλου έχουν αποσπάσει τη δέσµευση ενός µικρού ποσοστού µεταξύ 1% -30% των βασικών συνεργατών και προµηθευτών
τους για τον έλεγχο και την καταπολέµηση της παιδικής εργασίας στις δραστηριότητές τους.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: Στοχεύουµε στην ευαισθητοποίηση όλων των θυγατρικών µας εταιρειών για την προώθηση
των αρχών του Οικουµενικού συµφώνου Global Compact στην αλυσίδα εφοδιασµού µας προκειµένου να αποσπάσουµε τη δέ-
σµευση, σε ποσοστό 31% - 60%, των βασικών συνεργατών και προµηθευτών του Οµίλου µας, για την αποφυγή πρακτικών που
µπορεί να ενθαρρύνουν την παιδική εργασία στο εργασιακό τους περιβάλλον.

11

12

13

14

15

16

17

18
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6.2 ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ

Oι άνθρωποί µας αποτελούν την κινητήρια
δύναµη και το ισχυρό στρατηγικό µας πλε-

ονέκτηµα. Το υψηλό επίπεδο του επαγγελµα-
τισµού των στελεχών µας, η εργασιακή εµπει-
ρία του εργατοτεχνικού προσωπικού µας στους
εξειδικευµένους τοµείς της δραστηριότητάς
µας και το ξεχωριστό πνεύµα εταιρικής κουλ-
τούρας που διέπει όλο το προσωπικό µας, απο-
τελούν ένα ανεκτίµητο κεφάλαιο που οφείλουµε
να καλλιεργήσουµε, να διατηρήσουµε και να µε-
ταλαµπαδεύσουµε στις επόµενες γενιές των ερ-
γαζοµένων µας.
Αναγνωρίζουµε, εκτιµούµε και επιβραβεύουµε
την προσπάθεια των ανθρώπων µας που αν-
ταποκρίνονται µε τον καλύτερο τρόπο στους
επιχειρηµατικούς µας στόχους, στο συνεχώς αν-
τίξοο οικονοµικό περιβάλλον των τελευταίων
ετών.
Στο τέλος του 2013, το ανθρώπινο δυναµικό
του Οµίλου µας αριθµούσε 2,001 εργαζόµε-
νους, συµπεριλαµβανοµένου του έµµεσου προ-
σωπικού, δηλαδή ελεύθερων επαγγελµατιών και
εργοληπτών µε τους οποίους συνεργαζόµαστε,
αριθµός αυξηµένος, κατά 2%, συγκριτικά µε το
2012. Το άµεσο προσωπικό του Οµίλου µας
ανήλθε σε 1,600 εργαζόµενους πλήρους απα-
σχόλησης, οι οποίοι κατανέµονται σε Στελε-
χιακό, ∆ιοικητικό και Εργατοτεχνικό προσω-
πικό. Σχεδόν το 60% του συνόλου του προ-
σωπικού µας απασχολείται στον τοµέα της Με-
ταλλουργίας & Μεταλλείων, το 29% στον το-
µέα των Κατασκευαστικών & Ενεργειακών έρ-
γων EPC, ενώ το 9% απασχολείται στον τοµέα
της Ενέργειας. Η συµµετοχή των γυναικών
στην συνολική απασχόληση το 2013 διατη-
ρήθηκε στα επίπεδα των τελευταίων 3-4 ετών
σε ποσοστό 13%.
Με τη δραστηριότητά µας να επεκτείνεται κυ-
ρίως στην ελληνική περιφέρεια, προσπαθού-
µε να συµβάλουµε στην ανάπτυξη της τοπικής
απασχόλησης δίνοντας προτεραιότητα στην κά-
λυψη των αναγκών του εργατοτεχνικού αλλά
και του υψηλόβαθµου προσωπικού µας, σε ερ-
γαζοµένους που προέρχονται από τις τοπικές
κοινότητες. Στις περιπτώσεις που οι ανάγκες των
θυγατρικών µας εταιρειών απαιτούν ειδικότη-
τες τις οποίες οι τοπικές κοινότητες δεν δια-
θέτουν και κατ’ επέκταση δεν µπορούν να προ-
σφέρουν, τότε δροµολογούνται οι διαδικασίες
προσλήψεων εκτός αυτών, εστιάζοντας συ-
νολικά τις προσπάθειές µας στο να προσελ-
κύουµε, να αναπτύσσουµε και να διατηρούµε
το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό για τη δια-
σφάλιση της συνεχούς επίτευξης των επιχει-
ρηµατικών µας στόχων και στρατηγικών. Σε
όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστη-
ριοποιούµαστε, η µεγάλη πλειοψηφία του αν-
θρώπινου δυναµικού µας προέρχεται από
τους τοπικούς πληθυσµούς.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2011

2,020

1,732

288

2013

2,001

1,739
262

2012

1,965

1,703

262

ΕΠΟΠΤΕΥOΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΟΙ

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

2011

397

315

82

2013

401

331
70

2012

384

315

69

ΕΡΓΑΖOΜΕΝΟΙ ΑΝA ΤYΠΟ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗΣ

Σύνολο εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο εργαζοµένων µερικής απασχόλησης

Άνδρες

Γυναίκες

2011

1,620

1,414

206

3

2

1

2013

1,602

1,410

192
5
2
3

2012

1,580

1,387

193

4

3

1

ΕΡΓΑΖOΜΕΝΟΙ ΑΝA ΤYΠΟ ΣYΜΒΑΣΗΣ

Σύνολο εργαζοµένων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο εργαζοµένων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου

Άνδρες

Γυναίκες

2011

1,540

1,342

198

83

75
6

2013

1,508

1,327
181

99
85
14

2012

1,480

1,297
183

104

93

11

Eνέργεια

Κατασκευαστικά
& Ενεργειακά Έργα EPC

Μεταλλουργία
Μεταλλεία

Εταιρικό Κέντρο

39%

28%

27%

6%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
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To 2013, οι ανάγκες του Οµίλου µας οδήγησαν
στην πραγµατοποίηση 323 νέων προσλήψεων
ενώ οι αποχωρήσεις των εργαζοµένων έφτασαν
τις 276, παρουσιάζοντας αισθητή πτώση
περίπου 14% σε σύγκριση µε το 2012. Το 63%
των αποχωρήσεων αφορούσε στη λήξη
συµβάσεων ορισµένου χρόνου ή έργου, το
16% συνταξιοδοτήσεις, το 14% οικειοθελείς
παραιτήσεις και το υπόλοιπο 7% αφορούσε σε
καταγγελίες συµβάσεων ή απολύσεις. Στις
περιπτώσεις των οικειοθελών αποχωρήσεων
των εργαζοµένων πραγµατοποιήθηκαν, ως
πάγια τακτική των θυγατρικών του Οµίλου, exit
interviews, σχετικά µε τα αίτια αποχώρησής
τους, ενώ για την αντιµετώπιση των
αποχωρήσεων αυτών, προτεραιότητα δόθηκε
σε όλες τις εταιρείες µας η αξιοποίηση του ήδη
υπάρχοντος προσωπικού τους µέσω
εσωτερικού rotation ή προαγωγών.

Ο δείκτης µεταβολής της απασχόλησης για τον
Όµιλο ήταν 13,8% (περιλαµβανοµένων των
συνταξιοδοτήσεων) ή 11,6% (χωρίς τις
συνταξιοδοτήσεις). Η απασχολησιµότητα στον
Όµιλό µας, επηρεάζεται έντονα από την
αναγκαιότητα προσλήψεων εποχιακών
εργαζοµένων, ιδιαίτερα στον τοµέα της
Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, κατά την
καλοκαιρινή περίοδο (εργατοτεχνίτες
ηλεκτρόλυσης), ενώ ένα σηµαντικό µέρος των
εργασιών των εταιρειών ΜΕΤΚΑ Α.Ε. &
∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. ανατίθενται σε
εξειδικευµένους υπεργολάβους και ελεύθερους
επαγγελµατίες. Οι µεταβολές που παρατηρούνται
στα στοιχεία απασχόλησης στις διάφορες
γεωγραφικές περιοχές, οφείλονται κυρίως στις
κυµαινόµενες ανάγκες ανά γεωγραφική περιοχή,
ανάλογα µε την εξέλιξη του κάθε έργου στον
τοµέα των Κατασκευαστικών Ενεργειακών
Έργων EPC.

ΠΡΟEΛΕΥΣΗ
ΕΡΓΑΖOΜΈΝΩΝ
- ΕΛΛA∆Α

Στερεά Ελλάδα

Άνδρες
Γυναίκες
Μακεδονία
Άνδρες
Γυναίκες
Θεσσαλία
Άνδρες
Γυναίκες
Πελοπόννησος
Άνδρες
Γυναίκες
Άλλες περιοχές
Άνδρες
Γυναίκες

2011

1,470

1,248
222

79
62
17

172
160

12
23
21

2
61
55

6

2013

1,460
1,252

210
38
26
12

169
159

10
41
37

4
41
38

3

2012

1,547

1,345
202

23
14

9
167
156

11
42
37

5
45
42

3

ΠΡΟEΛΕΥΣΗ
ΕΡΓΑΖOΜΈΝΩΝ
- AΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Τουρκία
Άνδρες
Γυναίκες
Ιράκ
Άνδρες
Γυναίκες
Ιορδανία
Άνδρες
Γυναίκες
Αλγερία
Άνδρες
Γυναίκες

2011

32

18
14

2013

28
21

7
6
6
0

44
40

4
28
21

7

2012

113
83
31
10
10

0
9
9
0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(ΑΝΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)

Προσλήψεις εργαζοµένων

Άνδρες
Γυναίκες
% επί του συνόλου των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης
Προσλήψεις εργαζοµένων
Άνδρες
Γυναίκες
Προσλήψεις (<30 ετών)
Προσλήψεις (30 - 50 ετών)
Προσλήψεις ( >50 ετών)
<30 ετών
30 - 50 ετών
>50 ετών
Προσλήψεις -Στ. Ελλάδα
Προσλήψεις -Μακεδονία
Προσλήψεις -Θεσσαλία
Προσλήψεις -Πελοπόννησος
Προσλήψεις - Άλλη περιοχή
Προσλήψεις – Ιορδανία
Προσλήψεις – Αλγερία
Προσλήψεις -Τουρκία
Προσλήψεις - Ιράκ
% επί του συνόλου των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης
Στερεά Ελλάδα
Μακεδονία
Θεσσαλία
Πελοπόννησος
Άλλες περιοχές
Ιορδανία
Αλγερία
Τουρκία
Ιράκ

2011

364
323

41

22.5%
20.0%

2.5%
177
177

10
10.9%
10.9%

0.6%
289

15
-

20
14

-
-

26
-

17.8%
0.9%

-
1.2%

-
-
-

1.6%
-

2013

323
286

37

20.2%
17.9%

2.3%
163
143

17
10.2%

8.9%
1.1%

234
1
9
4

20
29
21

2
3

14.6%
0.1%
0.6%
0.2%
1.2%
1.8%
1.3%
0.1%
0.2%

2012

374

312
62

23.7%
19.7%

3.9%
199
160

15
12.6%
10.1%

1.0%
294

1
-

44
13

-
-

20
2

18.6%
0.1%

-
2.8%
0.8%

-
-

1.3%
0.1%
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ΣΤΟΙΧΕIΑ ΑΠΟΧΩΡHΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝ (ΑΝA ΦYΛΟ,
ΗΛΙΚΙΑΚH ΚΑΤΗΓΟΡIΑ ΚΑΙ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚH ΠΕΡΙΟΧH)

Αποχωρήσεις εργαζοµένων
Άνδρες
Γυναίκες
% επί του συνόλου των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης
Αποχωρήσεις εργαζοµένων
Άνδρες
Γυναίκες
Αποχωρήσεις (<30 ετών)
Αποχωρήσεις (30 - 50 ετών)
Αποχωρήσεις ( >50 ετών)
% επί του συνόλου των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης
<30 ετών
30 - 50 ετών
>50 ετών
Αποχωρήσεις -Στ. Ελλάδα
Αποχωρήσεις -Μακεδονία
Αποχωρήσεις -Θεσσαλία
Αποχωρήσεις -Πελοπόννησος
Αποχωρήσεις - Άλλη περιοχή
Αποχωρήσεις - Ιορδανία
Αποχωρήσεις – Αλγερία
Αποχωρήσεις -Συρία
Αποχωρήσεις -Τουρκία
Αποχωρήσεις - Ιράκ
% επί του συνόλου των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης
Στερεά Ελλάδα
Μακεδονία
Θεσσαλία
Πελοπόννησο
Άλλες περιοχές
Ιορδανία
Αλγερία
Συρία
Τουρκία
Ιράκ

2011

265
226

39

16.3%
14.0%

2.3%
67
91

107

4.1%
5.6%
6.6%
167

21
13

2
49

-
-
-

9
-

10.3%
1.3%
0.8%

0.1%
3.0%

-
-

0.0%
0.7%

-

2013

276
241

35

17.2%
15.0%

2.2%
103
118

55

6.4%
7.4%
3.4%

190
1
8
6

10
1
1
9

43
7

11.8%
0.1%
0.5%
0.4%
0.6%
0.1%
0.1%
0.6%
2.7%
0.4%

2012

321
271

50

20.3%
17.2%

3.1%
70

130
121

4.4%
8.2%
7.6%
247

16
7

29
-
-
-
3
9
-

15.6%
1.0%
0.4%
1.8%
0.0%

-
-

0.2%
0.6%

-

ΠΡΟΣΛHΨΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΑΠO
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣIΑ ΜEΣΑ ΣΤΟ
EΤΟΣ ΠΡOΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥΣ

Σύνολο νέων προσλήψεων
εργαζοµένων που αποχώρησαν

Άνδρες
Γυναίκες
% επί του συνόλου των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης
Σύνολο νέων προσλήψεων
εργαζοµένων που αποχώρησαν

Άνδρες
Γυναίκες
Νέες προσλήψεις εργαζοµένων
που αποχώρησαν (<30 ετών)
Νέες προσλήψεις εργαζοµένων
που αποχώρησαν (30 - 50 ετών)
Νέες προσλήψεις εργαζοµένων
που αποχώρησαν ( >50 ετών)
% επί του συνόλου των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης
<30 ετών
30 - 50 ετών
>50 ετών

2011

69

63
6

4.2%

3.9%
0.4%

32

34

3

2.0%

2.1%
0.1%

2013

78

67
11

4.9%

4.2%
0.7%

45

28

5

2.8%
1.7%
0.3%

2012

47

45
2

3.0%

2.8%
0.1%

28

17

2

1.8%
1.1%
0.1%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.1

∆ΕΛΦΟΙ – ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε 2

ΜΕΤΚΑ Α.Ε.3

PROTERGIA A.E.4

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.5

2011

11.1%
44.4%
80.0%
67.0%

100.0%

2013

7.7%
33.0%
80.0%
82.0%

100.0%

2012

7.7%
33.0%
80.0%
70.0%

100.0%

1 Ο όρος «ανώτερη διοίκηση» αφορά στην Επιτροπή Πλοήγησης του Εργο-
στασίου της εταιρείας και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

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 κατέ-
χουν θέση προϊσταµένου ή ανώτερη αυτής.

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

5 Ο όρος «ανώτερη διοίκηση» αφορά στο σύνολο του στελεχιακού δυναµι-
κού της εταιρείας.

Hδιασφάλιση της Ασφάλειας και της Υγείας
στους χώρους εργασίας αποτελεί για τον

Όµιλό µας βασική αρχή και το θεµέλιο όλων
όσων επιχειρούµε. Ως Όµιλος, µε κύρια δρα-
στηριοποίηση στον τοµέα της βαριάς βιοµηχα-
νίας, θεωρούµε ότι η υγεία και η ίδια η ζωή των
εργαζόµενών µας όπως και των εργαζόµενων
που ανήκουν σε ανεξάρτητους εργολήπτες που
εργάζονται για εµάς, δεν θα πρέπει να τίθενται
σε κανένα κίνδυνο. Η θέση µας αυτή πιστο-
ποιείται τόσο από την επίσηµη πολιτική του Οµί-
λου µας, όσο και από το γεγονός ότι όλες οι θυ-
γατρικές µας εταιρείες εφαρµόζουν, πιστοποι-
ηµένο κατά OHSAS 18001, σύστηµα Υγιεινής

και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους το
οποίο είναι σχεδιασµένο για την ελαχιστοποί-
ηση των κινδύνων, τη συνεχή βελτίωση στην µεί-
ωση των ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθε-
νειών καθώς και την ενίσχυση της εργασιακής
κουλτούρας. Στην κατεύθυνση αυτή, το 2013,
η εταιρεία PROTERGIA A.E. επιτηρήθηκε εκ νέου
ως προς την εφαρµογή του συγκεκριµένου
προτύπου, ενώ η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. υλοποίησε όλα
τα κατασκευαστικά της έργα σύµφωνα µε τις βέλ-
τιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας χωρίς
ατύχηµα ή περιστατικό που θα µπορούσε να βλά-
ψει την υγεία των εργαζοµένων της. Επίσης, στη
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. λειτουργούν επιτροπές Υγείας &

Ασφάλειας σε κάθε εργοτάξιο ή εργοστάσιο µε
κοινή εκπροσώπηση διοίκησης - εργαζοµέ-
νων. Σε κάθε εγκατάσταση υπάρχει συνεχής πα-
ρουσία εξειδικευµένου προσωπικού για τη δια-
χείριση των θεµάτων Υγείας & Ασφάλειας κα-
θώς και υπηρεσία παροχής Α' Βοηθειών (προ-
σωπικό & εξοπλισµός), καθώς και παρουσία
Ασθενοφόρου & Ιατρού Εργασίας. Το ποσοστό
του προσωπικού που αντιπροσωπεύεται από τις
επιτροπές αυτές υπερβαίνει το 75%.
Σχετικά µε τη συνολική µας επίδοσή το 2013,
είµαστε στη δυσάρεστη θέση να αναφέρουµε 7
ατυχήµατα εργαζοµένων, µε διακοπή εργα-
σίας. Τα περιστατικά αυτά έλαβαν χώρα στις θυ-

6.3 ΥΓΕIΑ & ΑΣΦAΛΕΙΑ
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γατρικές µας εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων
στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, συνέβησαν έξι
ατυχήµατα εργαζοµένων µας (πέντε ανδρών και
µίας γυναίκας) στην εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Α.Ε., στα τµήµατα Συντήρησης Αλουµίνας, Ανό-
δων και Συνεργείου Οχηµάτων και ένα ατύχη-
µα εργαζόµενου εργολάβου, το πρώτο µετά από
50 µήνες, στην εταιρεία ∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ
Α.M.Ε. σε χώρο υπόγειου εργοταξίου.
Τα ατυχήµατα αυτά αφορούσαν σε τραυµατι-
σµούς κυρίως των άνω και κάτω άκρων των ερ-
γαζοµένων και οι αιτίες τους συνδέονται µε πα-
ράγοντες όπως η µη αναγνώριση κινδύνου και
η µη τήρηση οδηγιών ασφαλείας. Όλα τα
συµβάντα αναλύθηκαν µε βάση τη µέθοδο της
«Ανάλυσης του ∆έντρου των Αιτιών», διερευ-
νήθηκαν εξονυχιστικά, τα διδάγµατά τους κα-
τανοήθηκαν, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάστηκαν
σχετικές διορθωτικές ενέργειες (µε υπεύθυνο,
προθεσµία και ηµεροµηνία ολοκλήρωσης) για
την ενηµέρωση των εργαζοµένων και την απο-
τροπή συνθηκών που µπορεί να προκαλέ-
σουν τυχόν επανάληψή τους.
Εκτός από τους ενδελεχείς τεχνικούς ελέγ-
χους και τις απαραίτητες βελτιώσεις που
εφαρµόστηκαν σε κάθε περίπτωση ατυχή-
µατος, υλοποιήθηκαν και εξειδικευµένες
ενέργειες όπως:
� Έκτακτο σχέδιο ενεργειών για όλο το ερ-

γοστάσιο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. διάρ-
κειας 45 ηµερών. Μεταξύ άλλων τετρα-
πλασιάστηκαν οι Επισκέψεις Ασφάλειας
της Ιεραρχίας (ΕΑΙ).

� Η ∆ιοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας
πραγµατοποιούσαν, σε καθηµερινή βάση
επί µία εβδοµάδα, συναντήσεις µε τους ερ-

γαζόµενους στους χώρους εργασίας µε
θέµα την Ασφάλεια.

� Εφαρµογή οδηγίας συµπληρωµατικού σχε-
δίου δράσης σε κάθε δραστηριότητα, στην
οποία παρατηρείται επιδείνωση των απο-
τελεσµάτων Ασφάλειας.

� Ενηµέρωση και παρουσίαση στο προσωπικό
του ανάλογου τµήµατος των αιτιών και των
διορθωτικών ενεργειών του περιστατικού.

� ∆ηµιουργία εκπαιδευτικών βίντεο ασφά-
λειας Σ.Ε.Σ. (Σίγουρη Επαγγελµατική Συµ-
περιφορά).

� Υπενθύµιση στο προσωπικό του ανάλογου
τµήµατος του πίνακα εργασιών και στοι-
χειωδών κινήσεων.

� ∆ιπλασιασµός απαιτούµενων Προσωπι-
κών Ενεργειών Ασφάλειας (ΠΕΑ) ανά άτο-
µο ιεραρχίας για 3 µήνες.

� Επανεξέταση και επικαιροποίηση οδηγιών
και ενηµέρωση του προσωπικού των ανά-
λογων τµηµάτων για τη διαδικασία επικοι-
νωνίας σε περίπτωση ατυχήµατος.

� Καταγραφή και κάλυψη αναγκών εγκατά-
στασης συστηµάτων.

Επιπροσθέτως υλοποιήθηκαν:
� 7.103 ώρες εκπαίδευσης.
� >70 ΠΕΑ και 10 ΕΑΙ ανά εκπαιδευµένο άτο-

µο της ιεραρχίας.
� 18 επισκέψεις Υγιεινής και Ασφάλειας.
� 12 επιθεωρήσεις εργολαβιών.
� 8 επιθεωρήσεις κλειστών χώρων.
� 15 επιθεωρήσεις ασφάλισης – απασφάλι-

σης των εγκαταστάσεων.
� 12 επιθεωρήσεις κυκλοφορίας.
� 200 µετρήσεις συνθηκών εργασίας & βλα-

πτικών παραγόντων (π.χ. θορύβου, κρα-

δασµών, φθορίου).
� 735 περιοδικές εξετάσεις προσωπικού.
Επίσης, η Υγεία των εργαζοµένων αποτελεί για
την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. ένα εξίσου σηµαντι-
κό αντικείµενο στο οποίο επενδύει συστηµα-
τικά από την ίδρυσή της. Το 2013, καταφέρα-
µε να καταγράψουµε, για τρίτη συνεχόµενη χρο-
νιά, µηδενικό αριθµό περιστατικών επαγγελ-
µατικών ασθενειών.
Το γεγονός αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό
στην υλοποίηση της διαδικασίας Εκτίµησης
Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΕΚ), που αφορά σε
όλους τους παράγοντες του εργασιακού περι-
βάλλοντος, οι οποίοι µπορούν να επιδρά-
σουν στην υγεία των εργαζοµένων και στοχεύει
στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
Η ΕΕΚ είναι ποσοτική και στηρίζεται σε µετρή-
σεις των βλαπτικών παραγόντων οι οποίες κατά
κανόνα γίνονται µε ατοµικούς δειγµατολήπτες
και γενικότερα µε όργανα µέτρησης που φέρει
ο εργαζόµενος κατά τη διάρκεια της απασχό-
λησής του.
Οι µετρήσεις αυτές, µετά τη µαθηµατική τους επε-
ξεργασία, συγκρίνονται µε τις οριακές τιµές έκ-
θεσης οι οποίες ορίζονται από τη νοµοθεσία.
Η επεξεργασία των στοιχείων δίνει τη δυνα-
τότητα αφενός µιας ολοκληρωµένης καταγρα-
φής της έκθεσης των εργαζοµένων, αφετέρου
της εκπόνησης ενός ολοκληρωµένου σχεδίου
ενεργειών για την επίτευξη του στόχου «ΚΑ-
ΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ». Σήµερα παρακολουθούνται συστηµα-
τικά 8 βλαπτικοί παράγοντες όπως ο θόρυβος,
οι σκόνες, οι ενώσεις του φθορίου, το διο-
ξείδιο του θείου, το µονοξείδιο του άνθρακα,
οι αρωµατικοί πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες,
η θερµική καταπόνηση και το βηρύλλιο.
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ΟΙ ∆ΕIΚΤΕΣ ΥΓΕIΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦAΛΕΙΑΣ:
- Συµπεριλαµβάνουν και περιπτώσεις εργαζόµενων ανε-

ξάρτητων εργολάβων που ο Όµιλος έχει την ευθύ-
νη για την Ασφάλεια και Υγιεινή του περιβάλλοντος
εργασία τους

- Ο αριθµός ατυχηµάτων δεν συµπεριλαµβάνει τα πολύ
ελαφρά ατυχήµατα

- Οι απολεσθείσες ηµέρες ατυχηµάτων υπολογίζον-
ται από την ηµέρα µετά το συµβάν και αφορούν σε
προγραµµατισµένες ηµέρες εργασίας.
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Τέλος, στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. το σύνολο του
προσωπικού, αντιπροσωπεύεται από την Επι-
τροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργοστασίου
(ΕΥΑΕ) στις συναντήσεις µε τη ∆ιεύθυνση. Τα
5 µέλη της ΕΥΑΕ (σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και
την αναλογία που προκύπτει από τον αριθµό ερ-
γαζοµένων του εργοστασίου) εκλέγονται από
το προσωπικό κάθε 2 χρόνια. Οι αρµοδιότη-
τες της ΕΥΑΕ είναι διευρυµένες και τα µέλη της
συµµετέχουν σε όλες τις βασικές διαδικασίες,

τις επιτροπές ή τις οµάδες εργασίας. Αναλυτι-
κά συµµετέχουν:
� στις «Επιτροπές πράσινο φως» για τα νέα

έργα και τις σηµαντικές µετατροπές των εγ-
καταστάσεων,

� στις αναλύσεις των ατυχηµάτων και συµ-
βάντων που γίνονται µε τη µέθοδο «∆ένδρο
των αιτιών»,

� στις οµάδες εργασίας για τη γραπτή εκτίµη-
ση του επαγγελµατικού κινδύνου και

� στις προγραµµατισµένες επισκέψεις ΥΑΕ µε το
γιατρό εργασίας και το συντονιστή ασφάλειας.

Μολονότι οι επιδόσεις ασφαλείας του Οµίλου
µας υποχώρησαν το 2013, εξακολουθούµε να
λειτουργούµε, µε γνώµονα την αρχή µας ότι οι
ζωές και η υγεία των ανθρώπων µας προ-
ηγούνται των επιχειρηµατικών µας επιδόσεων,
στην κατεύθυνση της εξασφάλισης ασφαλών και
υγειών συνθηκών και χώρων εργασίας.

Hσυνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του αν-
θρώπινου δυναµικού αποτελεί ζήτηµα θε-

µελιώδους σηµασίας για τον Όµιλό µας στο
οποίο επενδύουµε, µε στόχο την παροχή ερ-
γαλείων, τεχνογνωσίας και τρόπων για τη
βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτε-
λεσµατικότητας των εργαζοµένων και των θυ-
γατρικών µας εταιρειών. Απόδειξη της προ-
σέγγισης αυτής, είναι το υψηλό µορφωτικό επί-
πεδο και ο επαγγελµατισµός, που χαρακτηρί-
ζουν όλους τους εργαζοµένους του Οµίλου. Αν
και οι εκπαιδευτικές µας ανάγκες ποικίλλουν
ανάλογα µε τους τοµείς δραστηριοποίησής µας,
εν τούτοις, η ανάπτυξη των ανθρώπων µας και
η αναβάθµιση των επιστηµονικών τους δεξιο-
τήτων και ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα ιε-
ραρχίας αποτελούν κοινούς στόχους για όλες
τις θυγατρικές µας εταιρείες.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι, στον τοµέα Κατα-
σκευαστικών & Ενεργειακών Έργων EPC πάγια
πρακτική µας αποτελεί η συνεχής εξέλιξη και

αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων
των µηχανικών των εργοταξίων σε συνδυασµό
µε τη δυναµική προσαρµογή τους στις απαιτή-
σεις της σύγχρονης τεχνολογίας. Η τεχνική εκ-
παίδευση των µηχανικών ενισχύεται µε την ενερ-
γή συµµετοχή τους σε προγράµµατα βιωµατι-
κής εκπαίδευσης (on-the-job training) όπου η
εκπαίδευση υλοποιείται σε πραγµατικές συν-
θήκες εργασίας.
Το εκπαιδευτικό µας πλάνο, το 2013, περι-
λάµβανε συνολικά 53,717 ώρες εκπαιδευτικών
προγραµµάτων διατηρώντας το µέσο όρο
ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο σε 34 ώρες
το έτος. Συγκριτικά µε το 2012, αυξήσαµε ση-
µαντικά το Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης του Στε-
λεχιακού και ∆ιοικητικού µας προσωπικού κα-
θώς και τις αντίστοιχες ώρες εκπαίδευσης των
γυναικών εργαζοµένων µας.
Σε επίπεδο εκπαιδευτικών ενοτήτων, σηµει-
ώθηκε µείωση του χρόνου κατάρτισης στην

ενότητα της Υγιεινής και της Ασφάλειας είτε
λόγω συµπλήρωσης των προγραµµατισµένων
εκπαιδευτικών κύκλων είτε ολοκλήρωσης των
εργασιών σε διάφορα εργοτάξια όπου είχαν
προγραµµατιστεί αντίστοιχες εκπαιδεύσεις.
Ωστόσο, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην εν-
δοεπιχειρησιακή εκπαίδευση καθώς και στην
υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων και
εσωτερικών σεµιναρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων
των εργαζοµένων µας στους χώρους των κτη-
ρίων, των εργοστασίων και εργοταξίων των
εταιρειών µας. Επιπροσθέτως, διευκολύναµε,
µε την παροχή εκπαιδευτικών αδειών, τους ερ-
γαζόµενούς µας που παρακολουθούν µακρο-
χρόνια προγράµµατα σπουδών (πανεπιστη-
µιακού ή µεταπτυχιακού επιπέδου) και ενθαρ-
ρύναµε τη συµµετοχή άλλων σε εξωτερικά σε-
µινάρια που συντελούν στην ανάπτυξη των
επαγγελµατικών τους δεξιοτήτων καλύπτοντας
το 100% της σχετικής εκπαιδευτικής δαπάνης.

Βασικές κατηγορίες του εκπαιδευτικού προγράµµατος του Οµίλου για το 2013:

6.4 ΕΚΠΑI∆ΕΥΣΗ & ΕΞEΛΙΞΗ

Ανάπτυξη ηγετικών
ικανοτήτων

Ξένες Γλώσσες

∆εξιότητες
∆ιαπραγµατεύσεων

Αξιολόγηση
επαγγελµατικής
προόδου

Οργάνωση και
διαχείριση χρόνου

Τεχνικές
παρουσίασης

Πληροφορική

Περιβαλλοντική δια-
χείριση (ISO 14001)

Εκπαίδευση διαλογής
αποβλήτων στην πηγή

Χηµική νοµοθεσία
REACH

Τεχνική συντήρησης

Τεχνική παραγωγής

Ποιότητα

Φυσικό αέριο –
παρουσίαση εγχειριδίου
συντήρησης

Γειώσεις &
αντικεραυνική
προστασία

Ηλεκτροσυγκολλήσεις
χαλύβων

Οικονοµικά, λογιστικά

Εργασιακά θέµατα
& Εργασιακή νοµοθεσία

Project Management

Πιστοποίηση στα IFRS

Πυροπροστασία

Ασφαλής εργασία
σε ύψος

Αναγνώριση κινδύνων

Ανάλυση συµβάντων

Τεχνικές διάσωσης

OHSAS 18001

Ασφάλεια εργαζοµένων
σε περιβάλλον µε
εκρηκτικά

Ανυψωτικά µηχανήµατα
& ασφαλής πρόσδεση

Θόρυβος

Α’ Βοήθειες &
αναπνευστικές συσκευές
διάσωσης

Ασφαλής χρήση αερίων
καυσίµων

Πυροπροστασία

Πρότυπο ΕΛΟΤ
για ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις

Πυρίµαχα υλικά

Μετρολογία και
Θερµοκρασία

Piping strees analysis

ISO 50001 Σύστηµα
∆ιαχείρισης Ενέργειας

Υγεία &
Ασφάλεια

Ενδοεπιχειρησιακή
εκπαίδευση

Ανάπτυξη δεξιοτήτων
& προσωπικών
ικανοτήτων

Περιβαλλοντική
εκπαίδευση

Τεχνική
εκπαίδευση

∆ιοικητική
εκπαίδευση
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Επίσης, σηµαντικό ζήτηµα για τον Όµιλο
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποτελεί η παροχή της δυνα-
τότητας σε κάθε εργαζόµενο να ανέλθει στη δι-
οικητική ιεραρχία µέσω τακτικών αξιολογήσε-
ων. Βασική επιδίωξη όλων των θυγατρικών µας
εταιρειών είναι η πλήρωση των κενών θέσεων
µε εσωτερικές προαγωγές εφόσον οι υποψή-
φιοι εργαζόµενοι κατέχουν τα απαραίτητα
προσόντα και γνώσεις. Κατά το 2013, το
85% του συνόλου των εργαζοµένων µας, έλα-
βαν ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των επιδό-
σεων και της προοπτικής τους για εξέλιξη, ενώ
το ποσοστό αυτό φτάνει σχεδόν το 92%
όταν γίνεται αναφορά στους εργαζόµενους πλή-
ρους απασχόλησης. Σε επίπεδο θυγατρικών
εταιρειών το 2013:

� H METKA A.E. εφάρµοσε ένα σύγχρονο
σύστηµα Αξιολόγησης της Απόδοσης των
εργαζοµένων της µε στόχο την αντικειµε-
νική καταγραφή και αποτίµηση της από-
δοσής τους µέσω συγκεκριµένων κριτη-
ρίων. Ο ρόλος του συστήµατος είναι διτ-
τός: αφενός κατευθύνει στην αντικειµενική
αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζοµέ-
νων βάσει της συµβολής τους στην επίτευξη
των εταιρικών στόχων, αφετέρου στο-
χεύει στην περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυ-
ξή τους στο εταιρικό περιβάλλον. Επίσης,
πραγµατοποιήθηκε διαδραστικό πρόγραµµα
εκπαίδευσης για τα στελέχη που έχουν επι-
λεγεί για το ρόλο του αξιολογητή, µε
στόχο την κατανόηση της βαρύτητας του
ρόλου τους καθώς και την διασφάλιση µιας
αντικειµενικής αξιολόγησης µε τη χρήση ορ-
θών µεθόδων αποτίµησης της συµβολής
του κάθε εργαζόµενου. Στην κατεύθυνση
αυτή, το 2013 προήχθησαν 5 εργαζόµενοι
σε θέσεις ευθύνης.

� Βελτιώσεις και προσαρµογές δέχτηκε και η
διαδικασία αξιολόγησης της εταιρείας
PROTERGIA A.E. Οι βελτιώσεις αφορού-
σαν αλλαγές στα έντυπα αξιολόγησης και
αυτοαξιολόγησης των εργαζοµένων καθώς
και στο σχετικό εγχειρίδιο απόδοσης, µε
σκοπό τόσο την απλούστευση της διαδι-
κασίας, όσο και τη µεγαλύτερη δυνατή αν-
τικειµενικότητα στην αποτύπωση των απο-
τελεσµάτων.

Τέλος, αναφορικά µε τις πρακτικές που σχετί-
ζονται µε τη µετάβαση και υποστήριξη των ερ-
γαζοµένων που πρόκειται να συνταξιοδοτη-
θούν, ο Όµιλος προς το παρόν δεν παρέχει υπη-
ρεσίες εύρεσης εργασίας ή προγράµµατα υπο-
στήριξης, κατάρτισης και παροχής συµβου-
λών. ∆ιατηρεί όµως και εφαρµόζει συγκεκριµένα
πλάνα συνταξιοδότησης. Επίσης, µε στόχο
την οµαλή διαδοχή αυτών που συνταξιοδο-

τούνται, δηµιουργούνται πλάνα διαδοχής (suc-
cession planning), έτσι ώστε να εντοπίζονται
οι διάδοχοι των θέσεων και να προσαρµόζονται
οι νέοι εργαζόµενοι ευκολότερα στη νέα θέση
εργασίας, ενώ µέσω του «Talent Management
System», εντοπίζονται οι εργαζόµενοι που
έχουν ιδιαίτερες ικανότητες και προορίζονται

για την κάλυψη υψηλότερων ιεραρχικών θέ-
σεων. Σε περιπτώσεις απολύσεων υφίσταται κα-
ταβολή αποζηµίωσης όπως ορίζεται από τους
νόµους ν.2112/20 και ν.3198/55, ενώ σε
κάποιες περιπτώσεις δίνεται ευνοϊκότερη απο-
ζηµίωση από την προβλεπόµενη υπέρ του ερ-
γαζοµένου.

Τοµέας
Eνέργειας

Τοµέας Κατασκευαστικών
Ενεργειακών Έργων

EPC

Τοµέας Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων

88%

5%
7%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ / ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 53,717 ΩΡΩΝ

ΜΈΣΟΣ ΟΡΟΣ ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης (Στελεχιακό προσωπικό)
Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης (∆ιοικητικό προσωπικό)
Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης (Εργατοτεχνικό προσωπικό)

2011

31.3
17.7
45.1

2013

31.0
23.5
35.8

2012

26.3
18.2
44.6

ΜΈΣΟΣ ΟΡΟΣ ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης (Άνδρες)
Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης (Γυναίκες)

2011

35.0
8.5

2013

35.0
17.8

2012

37.2
10.5

0
2011 2012 2013

20

40

60

80

100

63.0%

72.4% 74.5%

10.5%10.0%8.8%

72.0%

83.2% 85.0%

ΠΟΣΟΣΤA ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες



∆ιάφορα προγράµµατα επιβράβευσης της πα-
ραγωγικότητας ακόµα και συµµετοχής στα

κέρδη, βασισµένα στη συνολική απόδοση, πε-
ριλαµβάνονται στην πολιτική ανθρώπινου δυ-
ναµικού του Οµίλου µας. Εφαρµόζουµε ολο-
κληρωµένα προγράµµατα παροχών καθώς και
εξειδικευµένα προγράµµατα καθορισµού και
εξέλιξης των αµοιβών, µε πλήρη συµµόρφωση
στις συλλογικές συµβάσεις, ανά τοµέα δραστη-
ριοποίησης, µε αξιοπιστία και αντικειµενικότη-
τα, για όλους τους εργαζόµενούς µας. Στόχος µας
είναι η διασφάλιση της αξιοκρατίας στις απο-
δοχές, η εξασφάλιση ανταγωνιστικών αποδοχών
σε σχέση µε την ελληνική αγορά αλλά και της µα-
κροβιότητας της συνεργασίας µας µε τους αν-
θρώπους µας σε όλες τις θυγατρικές µας εταιρείες.
Τα προγράµµατά µας στερούνται διακρίσεων και
στηρίζουν τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και
της διαφάνειας, ορίζοντας ξεκάθαρες πολιτικές
σε κάθε κατηγορία προσωπικού.
O Όµιλός µας παρέχει στους εργαζόµενούς του
αποδοχές που καλύπτουν τις βασικές τους
ανάγκες τόσο για τους ίδιους όσο και τα προ-
στατευόµενα µέλη της οικογένειάς τους. Στις πε-
ριοχές δραστηριοποίησης, εκτός Ελλάδος,

όπου δεν υφίσταται εθνικός κατώτατος µισθός
ή εάν ο εθνικός κατώτατος µισθός είναι ανε-
παρκής για να καλύψει τις βασικές ανάγκες των
εργαζοµένων και των οικογενειών τους, το επί-
πεδο της αµοιβής των εργαζοµένων µας υπο-
λογίζεται της µε βάση το κόστος ζωής της συγ-
κεκριµένης περιοχής. Οι θυγατρικές µας εταιρείες
λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειµένου τους,
ιδιαίτερα στους τοµείς της Μεταλλουργίας & Με-
ταλλείων και των Κατασκευαστικών & Ενερ-
γειακών Έργων EPC, απασχολούν κυρίως άν-
δρες σε πιο εξειδικευµένες θέσεις (τεχνικές ή
στελεχιακές) ενώ οι γυναίκες καλύπτουν πε-
ρισσότερο ανειδίκευτες θέσεις εργασίας µε απο-
τέλεσµα να επηρεάζεται αναλόγως η εικόνα των
αµοιβών τους.
Επιπλέον, σεβόµαστε το δικαίωµα των εργα-

ζοµένων µας στην παροχή γονικής άδειας και
διασφαλίζουµε τη διατήρηση της θέσης εργα-
σία τους µετά την ολοκλήρωσή της. Το 2013,
10 από τους 15 εργαζόµενους µας που έκαναν
χρήση της γονικής άδειας επέστρεψαν στην ερ-
γασίας τους, ενώ οι υπόλοιποι 5 δεν είχαν ακό-
µα ολοκληρώσει την περίοδο της άδειας τους.
Επίσης, το ποσοστό διατήρησης των εργαζο-
µένων στη θέση εργασίας τους 12 µήνες µετά
την επιστροφή τους στην εργασία, όπως ανα-
φέρεται στον ακόλουθο πίνακα, επηρεάζεται σα-
φώς από την αναφορά του µηδενικού αριθµού
γυναικών, που οφείλεται στο γεγονός ότι, στο
τέλος του 2013, ενώ συνέχιζαν να εργάζονται
στον Όµιλο, δεν είχαν συµπληρωθεί ακόµα επι-
σήµως 12 µήνες απασχόλησης, όπως απαιτεί ο
δείκτης.
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6.5 ΑΜΟΙΒEΣ & ΠΑΡΟΧEΣ

Hιστορία του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από
την ίδρυσή του έως σήµερα είναι συνυφα-

σµένη µε την οικονοµική ανάπτυξη της ελληνι-
κής κοινωνίας και ιδιαίτερα της ελληνικής περι-
φέρειας.
Η συνεχής εξέλιξη της συνεργασίας µας µε τους
τοπικούς πληθυσµούς, όπου η δραστηριότητά µας
είναι περισσότερο ορατή, λαµβάνοντας υπόψη τις

ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες τους αλλά και τις το-
πικές συνήθειες, αποτελεί καταλύτη στην υλο-
ποίηση των κοινωνικών µας πρωτοβουλιών και
δράσεων. Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφής η δέ-
σµευσή µας να κατανοούµε και να ανταποκρι-
νόµαστε στους προβληµατισµούς των τοπικών
µας κοινωνιών µέσα από τις διαδικασίες ανοιχτού
διαλόγου που εφαρµόζουµε. Έχοντας επίγνωση

του σηµαντικού έργου των Τοπικών Αυτοδιοι-
κήσεων µοιραζόµαστε µαζί τους την τεχνογνω-
σία και την εµπειρία µας και µέσω συλλογικών
προσπαθειών χτίζουµε συνεργασίες που απο-
φέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, δηµιουρ-
γούν προστιθέµενη αξία και ενισχύουν την κοι-
νωνική συνοχή.

6.6 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σύνολο εργαζοµένων µε δικαίωµα γονικής άδειας
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο εργαζοµένων που έκαναν χρήση της γονικής άδειας
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο εργαζοµένων που επέστρεψε στην εργασία µετά τη λήξη της γονικής άδειας
Άνδρες
Γυναίκες
∆είκτης εργαζοµένων που επέστρεψε στην εργασία µετά τη λήξη της γονικής άδειας
Σύνολο εργαζοµένων που επέστρεψε στην εργασία µετά τη λήξη της γονικής άδειας και συνεχίζει να απασχολείται 12 µήνες
µετά την επιστροφή του στην εργασία
Άνδρες

Γυναίκες
∆είκτης εργαζοµένων που επέστρεψε στην εργασία µετά τη λήξη της γονικής άδειας και συνεχίζει να απασχολείται
12 µήνες µετά την επιστροφή του στην εργασία

ΑΝΑΛΟΓIΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στελεχιακό προσωπικό
∆ιοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσωπικό

2013

-12,5%
-8,5%

-21,0%

2012

-16,5%
-11,5%
-17,7%

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ
ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ 2013

358

321
37

15
4

11
10

4

6

71.4%

10

4

0

40%



ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Ενίσχυση της τοπικής
απασχόλησης

∆ηµιουργία ικανού
εισοδήµατος

Ανάπτυξη της τοπικής
οικονοµίας

Οικονοµικά, Κοινωνικά
& Περιβαλλοντικά
οφέλη από την ανάπτυξη
έργων Α.Π.Ε.

Κάλυψη των τοπικών
αναγκών σε επίπεδο
υποδοµών

∆ωρεές, χορηγίες και
άλλες φιλανθρωπικού
χαρακτήρα ενισχύσεις

Η παραδοσιακή µας δέσµευση να προσλαµβάνουµε εργαζοµένους κατά κύριο λόγο από τις τοπικές µας κοινωνίες
µεταφράστηκε το 2013 σε ποσοστό 85% επί του συνόλου των εργαζοµένων µας, διατηρώντας συνολικά σε όλο τον
Όµιλο 2,000 θέσεις εργασίας. Εκτός από το µόνιµο προσωπικό ενισχύουµε την τοπική απασχόληση και µέσω της
κατασκευής EPC µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και κατασκευής & λειτουργίας των έργων Α.Π.Ε.

Τα συστήµατα αµοιβών που εφαρµόζουµε σε όλες τις θυγατρικές µας εταιρείες λαµβάνουν υπόψη τους τα δεδο-
µένα της αγοράς καθώς και περιλαµβάνουν παροχές πέραν των προβλεποµένων από το νόµο και τις συλλογικές
συµβάσεις εργασίας, επιτρέποντας στους εργαζοµένους µας να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των ίδιων και των
οικογενειών τους και παράλληλα να διατηρούν την ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής.

Αρχή όλων των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου αποτελεί η προτεραιότητα της επιλογής των τοπικών προµηθευ-
τών στην ικανοποίηση των αναγκών τους (σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές της και ανεξαρτήτως πο-
σοστού επί του συνολικού προϋπολογισµού των προµηθειών). Κατά τη χρήση του 2013 δαπανήθηκε το 30% σχεδόν
του προϋπολογισµού των προµηθειών των εταιρειών µας, σε τοπικούς προµηθευτές παράλληλα µε την προσφορά
τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης στην τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους τοπικούς φορείς.

Τα κοινωφελή έργα για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών υλοποιούνται κυρίως κατά τη φάση κατασκευής των
έργων Α.Π.Ε. και αφορούν ενδεικτικά:
� Τη σηµαντική µείωση των αερίων ρύπων που προκαλούνται από την καύση ορυκτών καυσίµων και συµβάλλουν

στο φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής.
� Τις σχεδόν µηδενικές περιβαλλοντικές οχλήσεις, ελάχιστη διαταραχή του φυσικού οικοσυστήµατος και προστα-

σία της βιοποικιλότητας.
� Τα εγγυηµένα έσοδα προς τις τοπικές κοινωνίες από τη λειτουργία των έργων Α.Π.Ε.
� Την κατασκευή έργων υποδοµής µε σκοπό τη βελτίωση της διαβίωσης των δηµοτών και κατοίκων, όπως διάνοιξη

ή συντήρηση δρόµων, επισκευή ή κατασκευή δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, σε συνεργασία µε τους ∆ή-
µους και σε συνάρτηση µε τις ανάγκες τους.

� Τις δωρεές ενίσχυσης των ∆ήµων για προµήθεια οχηµάτων και εξοπλισµού αναγκαίων για τη λειτουργία των δη-
µοτικών υπηρεσιών και την πυροπροστασία.

Μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας αλλά και της εφαρµογής της πολιτικής της
«Ανοικτής Πόρτας» (Open door policy) που διαθέτουµε, καταγράφουµε τις σχετικές ανάγκες των τοπικών µας κοι-
νωνιών, οι οποίες αξιολογούνται από τις αντίστοιχες οµάδες Ε.Κ.Ε. των θυγατρικών µας εταιρειών, δίνοντας προ-
τεραιότητα στα έργα που αποσκοπούν στο κοινό καλό. Το 2013, επενδύθηκαν €147,000, ποσό αυξηµένο κατά
48% από το 2012, στην κάλυψη βασικών αναγκών των τοπικών µας κοινωνιών σε επίπεδο υποδοµών συµβάλ-
λοντας στην ανακούφιση προβληµάτων που οξύνονται λόγω της οικονοµικής κρίσης.

Η αξία του χορηγικού µας προγράµµατος (σε χρήµατα και είδος), το 2013, ήταν € 610,000, ελαφρώς µειωµένη κατά
5% από το 2012, καλύπτοντας, µέσω των θυγατρικών µας εταιρειών, ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών θεµάτων.
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Aθλητισµός

Τέχνες
& Πολιτισµός

Υποστήριξη ΜΚΟ

Εκπαίδευση

Εργαζόµενοι

Φιλανθρωπικές
συνεισφορές

∆ιάφορα

Ενίσχυση
επιχειρηµατικότητας

20%

24%

16%16%

15%

5%
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2%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ €610,000
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Πρωτοβουλίες και δράσεις του Οµίλου σε
συνέχιση της πολιτικής µας για κοινοτική ανά-
πτυξη και συνεργασία:

� Αγορά και δωρεά 50 καινούργιων Η/Υ για
την λειτουργία εργαστηρίων πληροφορικής
και κάλυψη άλλων τεχνολογικών αναγκών
σε 18 δηµοτικά, γυµνάσια και λύκεια των
∆ήµων ∆ιστόµου-Αράχοβας-Αντίκυρας και
Λειβαδιάς για τη µείωση του ψηφιακού χά-
σµατος.

� Ενεργή στήριξη της πρωτοβουλίας της Μη-
τρόπολης και του Εργατικού Κέντρου Λει-
βαδιάς για την ίδρυση 5 Κοινωνικών
Φροντιστηρίων για παιδιά Λυκείου οικο-
γενειών µε οικονοµικά προβλήµατα. Εκτός
από την ποσότητα πετρελαίου που διαθέ-
σαµε όλο το χειµώνα για την εύρυθµη λει-
τουργία τους συµµετείχαµε ενεργά στην
ανεύρεση χώρων στέγασης αυτών.

� Πλήρης ανακατασκευή των Χώρων Υγιεινής
στις παιδικές κατασκηνώσεις ∆αύλειας για
την απόκτηση άδειας λειτουργίας (η κατα-
σκήνωση φιλοξενεί παιδιά από την Ελλά-
δα και από χώρες του εξωτερικού που βρί-
σκονται σε εµπόλεµες καταστάσεις, από ορ-
φανοτροφεία και σχολεία).

� Οργάνωση και αγορά ηλεκτρολογικού
εξοπλισµού για την εγκατάσταση φωτισµού
σε πλατείες και συγκεκριµένους δρόµους
του Κυριακίου καθώς και αγορά υλικών και
εργασίες συντήρησης συστήµατος φωτι-
σµού των αθλητικών εγκαταστάσεων στα
Άσπρα Σπίτια.

� ∆ηµιουργία σύγχρονης Βιβλιοθήκης σε
συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς για το
νηπιαγωγείο Κυριακίου.

� Αγορά προϊόντων και ενίσχυση των Κοι-
νωνικών Παντοπωλείων Περιφερειακής
Ενότητας Φωκίδας και ∆ήµου ∆ελφών.

� Χρηµατοδότηση για την αγορά µουσικών
οργάνων που απαιτούνταν για την ολο-
κληρωµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα
του Μουσικού σχολείου Άµφισσας.

� Εργασίες συντήρησης του Λυκείου στα
Άσπρα Σπίτια και προώθηση εθελοντικής
προσφοράς στους µαθητές του Λυκείου.

� Επάνδρωση σχολικού λεωφορείου για τα
παιδιά για τη διευκόλυνση των οικογενει-
ών στα Άσπρα Σπίτια.

� Ανακατασκευή του κόµβου Βαρυµπόµπης
και της κεντρικής πλατείας Μενιδίου.

� Προµήθεια µετασχηµατιστών για τις εγκα-
ταστάσεις του βιολογικού σταθµού επε-
ξεργασίας λυµάτων των Αγίων Θεοδώρων
στο ∆ήµο Λουτρακίου.

� Αγορά τεσσάρων διαδραστικών πινάκων
στο 1ο 12/Θ ∆ηµοτικό σχολείο Καρύστου-
Κατσίκειο.

� Παροχή πετρελαίου θέρµανσης σε 4 σχο-
λεία αρµοδιότητας της Πρωτοβάθµιας Σχο-
λικής Επιτροπής ∆ήµου Καρύστου.

� Προσφορά ενός µεταχειρισµένου φορτη-
γού οχήµατος – πολυµηχανήµατος στο
∆ήµο Καρύστου.

� Στήριξη του προγράµµατος “Γίνε και εσύ
κοµµάτι της καρδιάς µας” της οργάνωσης
«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι» για τη σχολική χρο-
νιά 2013-2014.

� ∆ιαχρονική ενίσχυση της ΕΛΕΠΑΠ Βόλου
και ετήσια υιοθεσία ενός ανασφάλιστου παι-
διού από τα 12 που περιθάλπει η οργά-
νωση.

� «Φροντίζω τις ακτές του τόπου µου» εθε-
λοντική δράση καθαρισµού ακτών του
∆ήµου ∆ιστόµου – Αράχωβας – Αντίκυρας
σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές, την
Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη ΜΕ∆ΕΩΝ
και τη συµµετοχή µαθητών των ∆ηµοτικών
Σχολείων του ∆ήµου.

Προγράµµατα προώθησης κοινωνικής συ-
νοχής:
� Πρακτική εργασία 28 νέων ανέργων

στον Όµιλο
Ο Όµιλος, µε την ευαισθησία που δείχνει
στο τεράστιο κοινωνικό πρόβληµα της
ανεργίας που αντιµετωπίζει η χώρα, συµµε-
τέχει στο πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ για την απα-
σχόληση άνεργων νέων, αποφοίτων Λυ-
κείου-ΑΕΙ, έως 29 ετών. Σε συνεργασία µε
διάφορα ΚΕΚ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Κα-
τάρτισης), οι καταρτιζόµενοι εντάχθηκαν από
το Σεπτέµβριο του 2013 στον Όµιλο και για
500 ώρες θα απασχολούνται στο πλαίσιο
πρακτικής άσκησης. Οι 28 νέοι συνάδελφοι,
που διαθέτουν ακαδηµαϊκή µόρφωση, θα

εκτελούν συγκεκριµένο έργο/ project σε επι-
λεγµένες ∆ιευθύνσεις του Εταιρικού Κέντρου,
της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και της ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

� «ΜΕ∆ΕΩΝΕΙΑ 2013»
Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν και φέ-
τος οι εκδηλώσεις των «ΜΕ∆ΕΩΝΙΩΝ
2013», που διοργανώνει κάθε χρόνο η
Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη ΜΕ∆ΕΩΝ
των Άσπρων Σπιτιών. Στα πλαίσια των εκ-
δηλώσεων πραγµατοποιήθηκαν, τα Τουρ-
νουά Beach Volley, µε συµµετοχή 28
οµάδων, Tennis µε συµµετοχή 68 αθλητών
από τα Άσπρα Σπίτια, την Αράχοβα και την
Λειβαδιά, ο Μαραθώνιος κολύµβησης
(από ΦΑΡΟ Αντίκυρας µέχρι ΑΣΠΡΑ ΣΠΙ-
ΤΙΑ) µε συµµετοχή 18 αθλητών, και το κα-
θιερωµένο πλέον διήµερο αγώνων µε την
οµάδα Volley Γυναικών της Ελληνικής
Αστυνοµίας. Στη διάρκεια του διηµέρου
πραγµατοποιήθηκαν, 1 αγώνας Volley σά-
λας, στο κλειστό του ∆ιστόµου, και ένας
αγώνας Beach Volley στο γήπεδο Beach
Volley στην παραλία Άσπρων Σπιτιών.

Τοµέας Μεταλλουργίας
Μεταλλείων

Τοµέας Κατασκευαστικών
Έργων EPC

Τοµέας Ενέργειας

43%

20%

37%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ / ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ € 757,000



∆ιοικητική πρακτική
Η επιχειρηµατική ηθική του Οµίλου προβάλ-
λεται στην πάγια θέση του ενάντια σε ότι κα-
ταργεί τον ανταγωνισµό, παράγει αδιαφανείς
διαδικασίες και θέτει σε κίνδυνο το ίδιο το επι-
χειρείν.
Ως Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θεωρούµε ότι τα
φαινόµενα της διαφθοράς, της δωροδοκίας και

του εκβιασµού υπονοµεύουν το ηθικό περι-
βάλλον κάθε επιχείρησης και ανάµεσα στις επι-
πτώσεις που µπορεί να προκαλέσουν περι-
λαµβάνονται η παραβίαση των Ανθρωπίνων ∆ι-
καιωµάτων, οι δυσµενείς επιπτώσεις στο πε-
ριβάλλον, η διαστρέβλωση του ανταγωνι-
σµού καθώς και η παρεµπόδιση της διανοµής
του πλούτου και της οικονοµικής ανάπτυξης. Τα

φαινόµενα αυτά αποτελούν σηµαντικό εµπόδιο
στη Βιώσιµη Ανάπτυξη, µε δυσανάλογο αντί-
κτυπο στις φτωχές κοινότητες διαβρώνοντας
τη δοµή της κοινωνίας.
Στον Όµιλό µας, το σηµείο αναφοράς µας για
την προώθηση της διαφάνειας, αποτελεί η επι-
χειρηµατική µας αξία που αναφέρεται στην
«ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ», η οποία συν-
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Το 2013, αναλάβαµε µια σειρά πρωτοβουλιών µε στόχο την βελτίωσή µας στον συγκεκριµένου τοµέα. Συγκεκριµένα:

6.7 ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦAΝΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛIΕΣ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ

1. Εφαρµόσαµε σε κάθε θυγατρική µας εταιρεία τη δια-
δικασία αυτοαξιολόγησης στα θέµατα της ∆ιαφθοράς
και της ∆ωροδοκίας βασισµένη στις προδιαγραφές και
τις κατευθυντήριες οδηγίες του αντίστοιχου εργαλεί-
ου της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας.

2. ∆ηµιουργήσαµε και δηµοσιοποιούµε για πρώτη φορά
τη ∆ιοικητική Πρακτική µας για την καταπολέµηση των
φαινοµένων της ∆ιαφθοράς και της ∆ωροδοκίας.

3. ∆ηµιουργήσαµε «Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών
και Συνεργατών του Οµίλου».

4. Εντάξαµε για πρώτη φορά το ζήτηµα της καταπολέµη-
σης της ∆ιαφθοράς και της ∆ωροδοκίας στη διαβού-
λευση µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας.

5. Ελέγξαµε µέσω των διαδικασιών που εφαρµόζονται στα
Τµήµατα Αγορών – Προµηθειών των θυγατρικών µας
εταιρειών τόσο την επιλογή των συνεργατών όσο και
κάθε είδους συναλλαγή.

6. Μέσω του συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου αξιολο-
γήσαµε τους σχετικούς κινδύνους καθώς και την εξα-
κρίβωση της συµµόρφωσης των λειτουργιών των θυ-
γατρικών µας εταιρειών µε τις θεσµοθετηµένες πολι-
τικές και διαδικασίες όπως αυτές οριοθετούνται στον
Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας, τους επιµέρους
Εσωτερικούς Κανονισµούς Λειτουργίας, την ισχύουσα
νοµοθεσία και στις κανονιστικές διατάξεις.

7. Αναβαθµίσαµε το επίπεδο της Έκθεσης Προόδου
µας, από Active σε Advanced, στη διεθνή πρωτοβουλία
του ΟΗΕ Global Compact.

Η µεθοδολογία της συγκεκριµένης διαδικασίας µας επέτρεψε τη διερεύνηση τυ-
χόν ελλείψεων τόσο σε επίπεδο πολιτικών και διαδικασιών πρόληψης όσο και
σε επίπεδο συναλλαγών εστιάζοντας σε ευαίσθητους τοµείς που µπορεί να ενέ-
χουν συνθήκες υπέρ των φαινοµένων της ∆ιαφθοράς και της ∆ωροδοκίας. Τα
βασικά αποτελέσµατα της διαδικασίας αυτής, καθορίζουν και τους επόµενους άµε-
σους στόχους του Οµίλου στον συγκεκριµένο τοµέα.

∆ηµιουργήσαµε τη ∆ιοικητική µας Πρακτική µε στόχο τη δηµοσιοποίηση της θέ-
σης µας που αφορά στη µηδενική ανοχή µας σε φαινόµενα διαφθοράς και δω-
ροδοκίας από όπου και αν προέρχονται αλλά και ως βάση στην οποία θεµε-
λιώνονται οι πρωτοβουλίες µας στο πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας.

Μέσω της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας, ο Όµιλος, ενηµερώνει τους βασικούς
Προµηθευτές/Συνεργάτες του για τις συγκεκριµένες απαιτήσεις του και αναµένει
από τους τελευταίους να αναπτύξουν βασικές πολιτικές και διαδικασίες για την
πρόληψη των κινδύνων ∆ωροδοκίας και ∆ιαφθοράς. Ο Όµιλος θα αξιολογεί τη
συµµόρφωση των Προµηθευτών/ Συνεργατών του και θα τη λαµβάνει υπόψη του
στη διαδικασία επιλογής των συνεργασιών του.

Κατά την παρουσίαση του Κοινωνικού µας Αποτυπώµατος δόθηκε η ευκαιρία να
συζητηθεί το ζήτηµα της καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς ως το θέµα, που µέσα
από την αυστηρή αυτό αξιολόγησή µας θεωρήσαµε ότι διαθέτει το µεγαλύτερο
βαθµό επίπτωσης του Οµίλου µας στην κοινωνία. Υπενθυµίζουµε ότι κατά τη δια-
δικασία δηµιουργίας του Κοινωνικού µας αποτυπώµατος δεν λήφθηκε υπόψη το
γεγονός ότι δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά ∆ιαφθοράς στον Όµιλό µας από
την ίδρυσή του µέχρι σήµερα.

Ως αποτέλεσµα των συγκεκριµένων ενεργειών δεν καταγράφηκε κανένα περιστατικό
∆ιαφθοράς ή ∆ωροδοκίας στον Όµιλο για το 2013.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύουµε τη δέσµευσή µας στην στη 10η Αρχή του UN
Global Compact και λειτουργούµε στην κατεύθυνση της σταδιακής εφαρµο-
γής συγκεκριµένων καλών πρακτικών που θα µας βοηθήσουν να υλοποιήσουµε
περισσότερο αποτελεσµατικά την πολιτική µας.
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δέεται µε την πάγια δέσµευσή µας για ΜΗ∆Ε-
ΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ σε θέµατα διαφθοράς και δω-
ροδοκίας και υλοποιείται µε την αποφυγή
κάθε συναλλαγής και επαφής µε κάθε τρίτο µέ-
ρος που, µπορεί να έχει υποπέσει ή υπάρχουν
υποψίες ότι µπορεί να συµµετέχει στη δηµι-
ουργία συνθηκών για τη ανάπτυξη περιστατι-
κών διαφθοράς, εκβιασµού ή δωροδοκίας. Επί-
σης, η δηµόσια δέσµευσή µας στη 10η Αρχή
του UN Global Compact, σύµφωνα µε την
οποία «Είµαστε αντίθετοι σε κάθε µορφής δια-
φθοράς, συµπεριλαµβανοµένων του εκβια-
σµού και της δωροδοκίας» λειτουργεί κατα-
λυτικά στην ανάπτυξη της κουλτούρας των θυ-
γατρικών µας εταιρειών για την προώθηση της
διαφάνειας.
Στην κατεύθυνση αυτή, ως Όµιλος, στο-
χεύουµε στην αξιολόγηση και βελτίωση των
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων διαφθοράς
καθώς και στην εξακρίβωση της συµµόρφωσης
των λειτουργιών των θυγατρικών µας εταιρει-
ών καθώς και των βασικών προµηθευτών και
των συνεργατών µας µε τις θεσµοθετηµένες πο-
λιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οριοθε-
τούνται στον Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εον-
τολογίας, στους επιµέρους Εσωτερικούς Κα-
νονισµούς Λειτουργίας, στον Κώδικα ∆εον-
τολογίας των Προµηθευτών & Συνεργατών σε
συνδυασµό πάντα µε την πλήρη συµµόρφωσή
µας µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις σχετι-
κές κανονιστικές διατάξεις.

Η πολιτική µας, στην αντιµετώπιση της διαφθο-
ράς, χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στάδια:
� Το πρώτο στάδιο αφορά στην ανάλυση των

συνθηκών και στην αναγνώριση πιθανών
κινδύνων ή απειλών που µπορεί να ενθαρ-
ρύνουν την ύπαρξη ανήθικων περιστατικών
στο εταιρικό µας περιβάλλον. Αυτό υλο-
ποιείται σε ετήσια βάση µέσω ειδικών αυ-
τοαξιολογήσεων και διενέργειας εσωτερι-
κού ελέγχου µε προληπτικές ενέργειες για
την καταπολέµηση της διαφθοράς σε επί-
πεδο θυγατρικών εταιρειών καθώς και
µέσω ενός προγράµµατος εσωτερικού ελέγ-
χου σε επίπεδο Οµίλου. Η ανάλυση αυτή
αποτελεί µια σηµαντική και απαραίτητη δι-
οικητική πρακτική που συµβάλλει στην
αξιολόγηση της πιθανότητας εκδήλωσης
των φαινοµένων της διαφθοράς ή της δω-
ροδοκίας σε ευαίσθητες περιοχές όπως: οι
πολιτικές και οι φιλανθρωπικές συνεισφο-
ρές, οι χορηγίες, οι πληρωµές διευκόλυν-
σης, τα δώρα και η φιλοξενία µε στόχο τον
καθορισµό πολιτικών αλλά και διαδικασιών
αντιµετώπισής τους όπου δεν υφίστανται.

� Το δεύτερο στάδιο αφορά στη διασφάλι-
ση ότι όλες οι συναλλαγές, που λαµβάνουν
χώρα για λογαριασµό του Οµίλου, εκ µέ-
ρους των µετόχων, των εργαζοµένων,
των θυγατρικών µας εταιρειών και των βα-
σικών µας συνεργατών και προµηθευτών,
να διέπονται από υψηλό βαθµό ακεραι-

ότητας και ήθους. Μέσω καθορισµένων
διαδικασιών, που εφαρµόζονται κυρίως
στα Τµήµατα Αγορών-Προµηθειών για
την επιλογή προµηθευτών και άλλων συ-
νεργατών, ελέγχουµε τις συνθήκες κάτω
από τις οποίες πραγµατοποιείται κάθε συ-
ναλλαγή, µε στόχο τον εντοπισµό και την
εξάλειψη αυτών που µπορεί να οδηγήσουν
σε περιστατικά διαφθοράς.

� Το τρίτο στάδιο αφορά στη λειτουργία µας
ως «Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης» που
αποτυπώνεται σε µια σειρά από εθελοντι-
κές πρωτοβουλίες όπως: η τήρηση των κα-
νόνων της αγοράς, η συµµετοχή µας σε
διεθνή πρότυπα ενίσχυσης της διαφάνει-
ας, η ανάδειξη του θέµατος της διαφάνει-
ας ως βασικό µέρος της ατζέντας του δια-
λόγου µε τα βασικά Ενδιαφερόµενα Μέρη
µας, η εκπαίδευση των εργαζοµένων µας
όλων των επιπέδων σε πολιτικές και δια-
δικασίες κατά της διαφθοράς και γενικό-
τερα η προσήλωσή µας στις ηθικές επιχει-
ρηµατικές πρακτικές και την ορθή εταιρική
διακυβέρνηση.

Στόχος µας είναι ο απόλυτος περιορισµός της
έκθεσής µας σε συνθήκες διαφθοράς γιατί εί-
µαστε απόλυτα πεπεισµένοι ότι η ενίσχυση της
διαφάνειας σε όλες τις συναλλαγές που ανα-
πτύσσονται από και προς τις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες του Οµίλου αποτελεί κοµβι-
κό σηµείο της βιωσιµότητάς του.
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ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ∆ιαµόρφωση ειδικών πολιτικών. Όπως π.χ. πολιτική προστασίας εργαζοµένων σε περίπτωση
καταγγελιών περιστατικών ή συνθηκών διαφθοράς ή δωροδοκίας.

2. Αναθεώρηση Κώδικα ∆εοντολογίας Οµίλου.
3. Εκπαίδευση εταιρειών στον Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών και Συνεργατών.

1. Πλήρης ένταξη του θέµατος της καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς και της ∆ωροδοκίας στη
διαδικασία διαβούλευσης µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας.

2. ∆ηµιουργία ειδικού εγχειριδίου που συµπεριλαµβάνει κατευθυντήριες οδηγίες κατά των φαι-
νοµένων της διαφθοράς και της δωροδοκίας.

3. Υλοποίηση εκπαίδευσης των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών του Οµίλου για τη ση-
µαντικότητα των νόµων κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας.

4. Σχεδιασµός διαδικασίας εκπαίδευσης των εργαζοµένων, των ανωτέρων διευθυντικών στε-
λεχών και των προϊσταµένων για τις θέσεις της κατά των φαινοµένων της διαφθοράς και
της δωροδοκίας αλλά και τις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων
της πολιτικής της.

5. Σχεδιασµός µηχανισµού επικοινωνίας µέσω των οποίων οι εργαζόµενοι και τρίτα πρόσω-
πα να µπορούν να λάβουν σχετική ενηµέρωση, συµβουλευτικές υπηρεσίες ή και να προβούν
σε καταγγελίες περιστατικών που αφορούν στα φαινόµενα της διαφθοράς και δωροδοκίας
χωρίς το φόβο αντιποίνων.

6. Σχεδιασµός διαδικασίας που να παρέχει το δικαίωµα της καταγγελίας συνεργασιών σε πε-
ρίπτωση που οι εργολήπτες, οι προµηθευτές ή οι υπεργολάβοι συµµετείχαν ή είναι ύποπτοι
συµµετοχής σε περιστατικά διαφθοράς ή δωροδοκίας τα οποία είναι αντίθετα µε τις αρχές
του Οµίλου.

7. Σχεδιασµός διαδικασίας ελέγχου των βασικών προµηθευτών και συνεργατών του Οµίλου
ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση, εκ µέρους τους, πολιτικών και διαδικασιών ενάντια στην
ανάπτυξη των φαινοµένων της διαφθοράς και της δωροδοκίας.

Ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεν σχετίζεται µε οικονοµικές συνεισφορές & συνεισφορές σε εί-
δος σε πολιτικά κόµµατα, πολιτικούς και σχετικά ιδρύµατα.

1. ∆ιαµόρφωση έγγραφης πολιτικής που να καλύπτει τις «Φιλανθρωπικές Συνεισφορές».
2. ∆ηµιουργία διαδικασίας αναθεώρησης και έγκρισης των «Φιλανθρωπικών Συνεισφορών»

µε καθορισµένα κριτήρια όπου θα καλύπτουν και τα θέµατα της ∆ιαφθοράς και της ∆ωρο-
δοκίας.

3. Αναθεώρηση ελεγκτικών διαδικασιών ώστε να εξασφαλίζεται ότι «Φιλανθρωπικές Συνει-
σφορές» δεν χρησιµοποιούνται ως µέσο για την ανάπτυξη περιστατικών διαφθοράς & δω-
ροδοκίας.

1. ∆ιαµόρφωση έγγραφης πολιτικής που να καλύπτει τις «Χορηγίες».
2. Αναθεώρηση ελεγκτικών διαδικασιών ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι «Χορηγίες» δεν χρη-

σιµοποιούνται ως µέσω για περιστατικά διαφθοράς & δωροδοκίας.

Ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεν σχετίζεται µε τις «Πληρωµές ∆ιευκόλυνσης» ωστόσο κρίνεται
αναγκαία η διαµόρφωση και προώθηση έγγραφης πολιτικής που να απαγορεύει τις «Πληρω-
µές ∆ιευκόλυνσης» σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου.

1. Προσδιορισµός του ορισµού των όρων «∆ώρα» και «Έξοδα Φιλοξενίας» για τον Όµιλο.
2. ∆ιαµόρφωση επίσηµης πολιτικής που να απαγορεύει τη χρήση «∆ώρων» και «Εξόδων Φι-

λοξενίας» που θα µπορούσαν να επηρεάσουν ή να εκληφθούν ότι επηρεάζουν την έκβα-
ση των επιχειρηµατικών συµφωνιών και δεν αποτελούν λογικές και καλή τη πίστη δαπάνες.

3. ∆ηµιουργία καναλιών επικοινωνίας προς τους εργαζόµενους της εταιρείας για την προώθηση
των κατευθυντήριων οδηγιών χειρισµού περιπτώσεων χορήγησης ή λήψης των «∆ώρων»
και «Εξόδων Φιλοξενίας».
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Tο 2013, µετουσιώνοντας σε πράξη τη δέ-
σµευσή µας για τον προσδιορισµό τόσο των

παραγόντων όσο και των ευαίσθητων εκείνων
περιοχών που µπορεί να προκαλέσουν συνθή-
κες παραβίασης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

στους χώρους εργασίας µας, σχεδιάσαµε και
υλοποιήσαµε, σε όλες τις θυγατρικές µας εται-
ρείες, για πρώτη φορά, ειδικό self-assessment
στα πρότυπα του ειδικού εργαλείου αυτοαξιο-
λόγησης που προτείνεται από το Οικουµενικό

Σύµφωνο Global Compact. Συνοπτικά οι πε-
ριοχές που εκτιµήθηκαν και χρίζουν ιδιαίτερης
προσοχής καθώς και οι αναµενόµενες δράσεις
συµµόρφωσης ανά εταιρεία του Οµίλου, περι-
γράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ & Α∆ΕΙΕΣ

∆ΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΧΕIΡIΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Επέκταση της διαδικασίας διαλόγου σε θέµατα Ασφάλειας & Υγιεινής ώστε να καλύπτεται το µεγαλύτερο µέρος των
εργαζοµένων του Οµίλου (αφορά στο 25% των θυγατρικών του Οµίλου).

∆ιαδικασία σχεδιασµού, καταγραφής και παρακολούθησης των ωρών εργασίας κάθε εργαζόµενου, και τακτική αξιο-
λόγηση κατά πόσον ο αριθµός των εργαζοµένων είναι επαρκής για την κάλυψη των στόχων παραγωγής χωρίς να κα-
ταφεύγουν σε υπερωρίες (αφορά στο 25% των θυγατρικών του Οµίλου).

1. Εκπαίδευση ανώτερων και ανώτατων στελεχών των θυγατρικών µας εταιρειών για την αναγνώριση και αντιµετώ-
πιση περιπτώσεων παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.

2. Βελτιώσεις στη διαδικασία ενηµέρωσης των εργαζοµένων για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των χώρων ερ-
γασίας καθώς και για το σκοπό του συγκεκριµένου ελέγχου ή της παρακολούθησης (αφορά στο 25% των θυγα-
τρικών του Οµίλου).

3. ∆ιαδικασία διασφάλισης της απόκτησης γραπτής συγκατάθεσης κάθε εργαζοµένου πριν από την απόκτηση πλη-
ροφοριών από ένα άτοµο µε το οποίο ο εργαζόµενος έχει µια προνοµιακή σχέση.

4. Ενηµέρωση εργαζοµένων για τις υποχρεώσεις τους ώστε να αποφεύγουν οποιαδήποτε βίαιη, απειλητική ή κατα-
χρηστική συµπεριφορά.

1. ∆ηµιουργία ειδικού εγχειριδίου που καθορίζει τα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας σχετικά µε τους κανό-
νες συµπεριφοράς µε βάση τα διεθνή πρότυπα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

2. Σχεδιασµός διαδικασίας καταγραφής περιστατικών παραβίασης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων σχετικών µε το σύ-
στηµα ασφάλειας που εφαρµόζεται και µηχανισµού χειρισµών καταγγελιών, είτε από τους εργαζοµένους είτε από
τους πολίτες των τοπικών κοινοτήτων, που συνδέονται µε τη συµπεριφορά του προσωπικού ασφαλείας.

3. Ανάπτυξη διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης του συστήµατος ασφαλείας που διαθέτει η εταιρεία για τις δυνητικές
επιπτώσεις στην τοπική κοινότητα και την καταγραφή αξιόπιστων καταγγελιών για παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων από το προσωπικό ασφαλείας της εταιρείας.

4. Ένταξη του κινδύνου παραβίασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στις αξιολογήσεις κινδύνων ασφάλειας της εταιρεί-
ας που µπορούν να προκύψουν είτε από το ιδιωτικό είτε από το δηµόσιο προσωπικό ασφαλείας.

5. Πλήρης ενσωµάτωση, στις συµβάσεις της εταιρείας µε ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, των απαιτήσεων που σχετί-
ζονται µε τα διεθνή πρότυπα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συµµορφώνεται πλήρως µε τη σχετική νοµοθεσία. Στις εταιρείες του Οµίλου απαγορεύεται
η απασχόληση ανηλίκων κάτω των 18 ετών. Κατά τη διάρκεια του 2013, δεν διαγνώστηκαν ή αναφέρθηκαν περιστατικά
παιδικής εργασίας στις θυγατρικές µας εταιρείες.

Στον Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ απαγορεύεται κάθε µορφή καταναγκαστικής εργασίας. Στη διαδικασία αυτοαξιολόγη-
σης δεν παρατηρήθηκαν ελλείψεις σε επίπεδο διαδικασιών ή πολιτικών. Κατά τη διάρκεια του 2013, δεν διαγνώστηκαν
ή αναφέρθηκαν περιστατικά καταναγκαστικής εργασίας στις θυγατρικές µας εταιρείες.

1. Αναθεώρηση ερωτηµατολογίου (ανασύνταξη ερωτήσεων) που αφορούν στην απόκτηση προσωπικών πληροφο-
ριών από υποψήφιους εργαζοµένους που µπορεί να οδηγήσουν σε περιστατικά διακρίσεων κατά τη διαδικασία
των προσλήψεων (αφορά στο 25% των θυγατρικών του Οµίλου).

2. Εκπαίδευση ανώτατων και ανώτερων στελεχών του Οµίλου σχετικά τις εταιρικές πολιτικές κατά των διακρίσεων.
3. Σχεδιασµός µηχανισµού ή διαδικασίας αναφοράς περιστατικών διακρίσεων στους χώρους εργασίας του Οµίλου.
4. Ολοκλήρωση της διαδικασίας περιγραφής της κάθε κατηγορίας εργασιακής απασχόλησης, συµπεριλαµβάνοντας

την αµοιβή και τα προσόντα που απαιτούνται (αφορά στο 25% των θυγατρικών του Οµίλου).

6.8 ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΝΘΡΩΠIΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜAΤΩΝ
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∆εσµευόµαστε στις διεθνώς αναγνωρι-
σµένες αρχές της προστασίας των Ανθρω-

πίνων ∆ικαιωµάτων, όπως καθορίζονται στη
∆ιεθνή ∆ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώ-
µατα, ενώ αναγνωρίζοντας το ρόλο που µας
αναλογεί στον περιορισµό του φαινοµένου,
εφαρµόζουµε τις Αρχές του Οικουµενικού Συµ-
φώνου των Ηνωµένων Εθνών, Global Com-
pact, που αποσκοπούν στην εξάλειψη κάθε πα-
ράγοντα που ενθαρρύνει τόσο την παιδική ερ-
γασία και την απασχόληση νεαρών εργοδο-
τούµενων σε επικίνδυνη εργασία όσο και τις
µορφές καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής ερ-
γασίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, το 2013, διατηρώντας
τις υφιστάµενες πρακτικές µας όπως: η πλήρης
συµµόρφωσή µας µε τη σχετική νοµοθεσία, η
εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του Κώδι-
κα Ηθικής του Οµίλου, η ενεργοποίηση των ∆ι-
ευθύνσεων Ανθρώπινου ∆υναµικού όλων των
θυγατρικών µας για την παρακολούθηση τέ-
τοιων φαινοµένων και την ανάληψη σχετικής
δράσης εκ µέρους τους σε συνεργασία µε
τους εκπροσώπους των σωµατείων εργαζοµέ-
νων όπου αυτά υφίστανται, αναλάβαµε ση-
µαντικές πρωτοβουλίες ενισχύοντας τη διαδι-
κασία πρόληψης τέτοιων περιστατικών.
Συγκεκριµένα:

6.9 ΠΑΙ∆ΙΚH & ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚH ΕΡΓΑΣIΑ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛIΕΣ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ

∆ηµιουργήσαµε «Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών και
Συνεργατών του Οµίλου».

Αναβαθµίσαµε το επίπεδο της Έκθεσης Προόδου µας,
από Active σε Advanced, στην διεθνή πρωτοβουλία του
ΟΗΕ Global Compact.

Εφαρµόσαµε ειδικές διαδικασίες πρόληψης όπου η δρα-
στηριότητα µας θεωρείται ότι ενέχει κάποιο κίνδυνο εµ-
φάνισης καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας (π.χ. στην
κατασκευή µονάδων παραγωγής ενέργειας σε συγκεκριµέ-
νες γεωγραφικές περιοχές, µέσω της ΜΕΤΚΑ Α.Ε.)

Mέσω της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας δηµοσιοποιούµε και εφαρµόζουµε
στην πράξη την πάγια πολιτική µας, απέναντι στην αλυσίδα εφοδιασµού
µας, που αφορά στον έλεγχο και την απόρριψη της συνεργασίας µε
οποιονδήποτε προµηθευτή ή εργολάβο που λειτουργεί σύµφωνα µε
παράνοµες πρακτικές που ενθαρρύνουν ή υποθάλπουν ή συγκαλύπτουν
περιστατικά που αφορούν στην απασχόληση ατόµων πέρα από το νόµιµο
για εργασία όριο ηλικίας, τη φυσική ή άλλη παράνοµη παρενόχληση ή τη
χρήση καταναγκαστικής εργασίας.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύουµε τη δέσµευσή µας στις Αρχές 10η Αρχή
του UN Global Compact και λειτουργούµε στην κατεύθυνση της
σταδιακής εφαρµογής συγκεκριµένων καλών πρακτικών που θα µας
βοηθήσουν να υλοποιήσουµε περισσότερο αποτελεσµατικά την
πολιτική µας.

� Στις περιοχές αυτές η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα
για την τήρηση της νοµιµότητας έναντι της παιδικής και καταναγκαστικής
εργασίας µέσω των εσωτερικών κανονισµών της και του Κώδικα
Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας τα οποία αντικατοπτρίζουν την
επιχειρηµατική ηθική και τις αξίες οι οποίες διέπουν όλους τους
εργαζόµενους. Παράλληλα, η εταιρεία δεσµεύει τους ∆ιευθυντές και
Ανώτερα Στελέχη στην πλήρη υιοθέτηση και προάσπιση των αρχών
αυτών αλλά και στην τήρηση του νοµοθετικού πλαισίου. Παράλληλα,
όλες οι συµβάσεις και οι συµφωνίες που συνάπτει µε τα συνεργαζόµενα
µέρη της, περιέχουν όρους υποχρεωτικής τήρησης των ισχυόντων
εθνικών νόµων, διατάξεων και κανονισµών µε στόχο τον αποκλεισµό
περιστατικών καταναγκαστικής και παιδικής εργασίας ή απασχόλησης
νεαρών εργοδοτούµενων σε επικίνδυνη εργασία, καθώς και την
αποδοχή του Κώδικα ∆εοντολογίας Προµηθευτών και Συνεργατών
του Οµίλου ως προαπαιτούµενο συνεργασίας.

� Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε., διαθέτει επιβλέπον προσωπικό στους χώρους
εργασίας (εργοτάξια ή εργοστάσια) ελέγχοντας διαρκώς τους
υπεργολάβους για την τήρηση της νοµιµότητας και την συµµόρφωση
στους όρους των συµβάσεων µε στόχο την εξάλειψη κάθε περιστατικού
καταναγκαστικής εργασίας. Σε όλα τα έργα που αναλαµβάνει η
ΜΕΤΚΑ A.E. γίνονται επίσης τακτικές επιθεωρήσεις και έλεγχοι από
τα κεντρικά γραφεία αλλά και από ανεξάρτητους φορείς µε σκοπό την
διασφάλιση των κανόνων Υγιεινής & Ασφάλειας της εργασίας αλλά
και την πιστή εφαρµογή των όρων των συµβάσεων υπεργολαβίας.
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Για τον Όµιλο µας βασική αξία αποτελεί η πα-
ροχή ενός περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών,

όπου κάθε εργαζόµενος έχει τα ίδια ακριβώς
δικαιώµατα και αντιµετωπίζεται δίκαια και σύµ-
φωνα µε τις ικανότητες που διαθέτει για να αν-
ταποκριθεί στον εκάστοτε ρόλο του. Ταυτό-
χρονα, το κλίµα ισότητας εδραιώνεται στο σε-
βασµό της διαφορετικότητας, ενώ υιοθετείται
η ανάπτυξη οργανωτικών δοµών και διαδικα-
σιών που αγκαλιάζουν και αξιοποιούν τη δια-
φορετικότητα και δηµιουργούν ένα δεκτικό πε-
ριβάλλον εργασίας, για όλους ανεξαιρέτως τους
εργαζόµενους.
Με ιδιαίτερο σεβασµό στην ανθρώπινη προ-
σωπικότητα ακολουθούµε τις διεθνείς πρακτι-
κές, σε όλες τις περιοχές και τις χώρες που δρα-
στηριοποιούµαστε εξασφαλίζοντας ότι οι απο-
φάσεις που αφορούν θέµατα όπως οι προσ-
λήψεις, οι αµοιβές, οι προαγωγές, η επαγγελ-

µατική κατάρτιση, η συνταξιοδότηση αλλά και
η καταγγελία συµβάσεων βασίζονται µόνο σε
αµερόληπτα κριτήρια και δεν συνδέονται µε
οποιαδήποτε τύπο διακρίσεων όπως: το φύλο,
η ηλικία, η εθνικότητα, η φυλή, το χρώµα, η θρη-
σκεία, η γλώσσα, η ψυχική ή σωµατική αναπη-
ρία, η κατάσταση της υγείας, ο σεξουαλικός
προσανατολισµός, η οικογενειακή κατάσταση,
η κοινωνική θέση ή τα πολιτικά χαρακτηριστι-
κά του εργαζόµενου.
Με το µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητάς
µας να καλύπτεται από τη βαριά βιοµηχανία η
συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση και
η προώθηση των νέων εργαζοµένων (αναλο-
γικά και σύµφωνα πάντα µε τις απαιτήσεις του
κάθε τοµέα δραστηριοποίησής µας) αποτελούν
βασικά ζητήµατα προώθησης των Ίσων Ευ-
καιριών στο εργασιακό µας περιβάλλον.

Αξίζει να αναφερθεί ότι από την ίδρυση του
Οµίλου µας δεν έχουν σηµειωθεί περιστατικά
διακρίσεων στους εργοστασιακούς ή τους
διοικητικούς χώρους εργασίας των εταιρειών
µας ενώ το 2013:

� ∆ιπλασιάσαµε το ποσοστό συµµετοχής
γυναικών στις θέσεις ∆ιοίκησης των εται-
ρειών του Οµίλου φτάνοντας το 10.3%.

� Αυξήσαµε στο 16% το ποσοστό συµµετο-
χής των γυναικών στο συνολικό στελεχια-
κό µας προσωπικό.

� Όλες οι ηλικιακές κατηγορίες και οι γυναί-
κες εργαζόµενοι έλαβαν µέρος στο εκπαι-
δευτικό πρόγραµµα του Οµίλου για το
2013.

� Αυξήσαµε το Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης
των γυναικών σε 18 ώρες το χρόνο από
10.5 ώρες που ήταν το 2012.

6.10 IΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡIΕΣ & ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚOΤΗΤΑ

6.11 ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΜΟY

ΑΝAΛΥΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άνδρες
Γυναίκες
<30 ετών
30 - 50 ετών
>50 ετών
Εθνικές µειονότητες
ΑµΕΑ

ΣYΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝ

88.0%
12.0%
16.9%
67.8%
15.4%

0.3%
0.1%

ΦΟΡΕIΣ
∆ΙΑΚΥΒEΡΝΗΣΗΣ

ΟΜIΛΟΥ

89.0%
10.3%

0.0%
15.4%
84.6%

0.0%

0.0%

ΣΤΕΛΕΧΙΑΚO
ΠΡΟΣΩΠΙΚO

84.0%
16.0%

8.7%
68.8%

22.5%
0.0%
0.0%

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚO
ΠΡΟΣΩΠΙΚO

71.6%
28.4%
11.3%
68.0%
20.7%

0.4%

0.4%

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚO
ΠΡΟΣΩΠΙΚO

98.1%
1.9%

20.6%
67.4%
12.0%

0.4%
0.0%

ΑΝAΛΥΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΦΥΛΟ

Άνδρες

Γυναίκες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
<30 ΕΤΩΝ

14.2%

2.6%

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
30 - 50 ΕΤΩΝ

58.4%

9.4%

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
>50 ΕΤΩΝ

13.7%
1.7%

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

0.3%
0.1%

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΑΜΕΑ

0.1%
0.0%

Hσταθερότητα των επιχειρησιακών µονάδων
του Οµίλου µας, στο τρέχον δυσοίωνο οι-

κονοµικό περιβάλλον, έχει ως βασική της προ-
ϋπόθεση την προστασία των εργασιακών δι-
καιωµάτων και ιδιαίτερα του σεβασµού της ελευ-
θερίας του συνδικαλισµού και του δικαιώµατος
της συµµετοχής των εργαζοµένων µας σε απερ-
γιακές κινητοποιήσεις. Σε όλες τις θυγατρικές
µας εταιρείες αναγνωρίζεται το δικαίωµα των
εργαζοµένων να ιδρύουν σωµατεία, να συµ-
µετέχουν σε αυτά, και να προβαίνουν σε συλ-
λογικές διαπραγµατεύσεις. Κατά τη διάρκεια του
2013, δεν εντοπίστηκαν περιοχές ούτε κατε-

γράφησαν περιστατικά όπου τα σχετικά δι-
καιώµατα να περιήλθαν σε κίνδυνο ή να πα-
ραβιάστηκαν. Το αποτέλεσµα αυτό είναι απόρ-
ροια της εφαρµογής µιας συγκεκριµένης δια-
δικασίας κοινωνικής διαπραγµάτευσης, που
έχει ως βασική της προϋπόθεση τη δέσµευση
των διοικήσεων των θυγατρικών µας εταιρει-
ών αλλά και των εργαζοµένων τους σε µια διε-
ξοδική ρύθµιση των κοινωνικών και εργασια-
κών θεµάτων λαµβάνοντας υπόψη τα δικαιώ-
µατα και τα συµφέροντα και των δύο µερών.
Στους τοµείς της Μεταλλουργίας & Μεταλλεί-
ων και των Κατασκευαστικών & Ενεργειακών

Έργων EPC, η θεσµοθέτηση και λειτουργία των
Σωµατείων των Εργαζοµένων και η στενή τους
συνεργασία µε τους εκπροσώπους των διοι-
κήσεων έχουν ως αποτέλεσµα τη διαφύλαξη και
την προώθηση των συµφερόντων τους (οικο-
νοµικών, εργασιακών και ασφαλιστικών) καθώς
και τη διατήρηση των κεκτηµένων δικαιωµάτων
τους τόσο για την ποσοτική όσο και για την ποι-
οτική τους βελτίωση.
Ειδικότερα, η διοίκηση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.
διαβουλεύεται µε το επίσηµο Σωµατείο των Ερ-
γαζοµένων της στο πλαίσιο: α) της ισότητας και
του σεβασµού των συµφερόντων των δύο µε-



OΌµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συµµορφώνεται
µε τις αντίστοιχες εθνικές νοµοθεσίες, τις

διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και πρότυπα
του βιοµηχανικού τοµέα που δραστηριοποιεί-
ται σχετικά µε τον σχεδιασµό και την παραγω-
γή των προϊόντων του καθώς και των αντί-
στοιχων µεθόδων προώθησης και µάρκετινγκ
που χρησιµοποιεί. Στον Όµιλό µας δίνεται ιδι-
αίτερη έµφαση στην ποιότητα των παραγόµε-
νων υλικών, προϊόντων και κατασκευαστικών
έργων εφαρµόζοντας καινοτόµες διαδικασίες
παραγωγής, οι οποίες βελτιώνουν την ποιότη-
τα, την ασφάλεια αλλά και τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις του τελικού προϊόντος.
Συνολικά, η αυστηρή τήρηση της νοµοθεσίας
και των κανονισµών, η αρχή ότι κανένα προϊόν
ή κατασκευαστικό έργο δεν αποδεσµεύεται από
µία φάση παραγωγής για την επόµενη εάν δεν
ικανοποιεί αρχικά πλήρως τα ποιοτικά κριτήρια
της παρούσας φάσης, η αυστηρή εφαρµογή των
∆ιαδικασιών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποι-
ότητας ΕΝ ISO 9001, οι διενέργειες µελέτης για
ανάλυση λειτουργικών κινδύνων Hazard &
Operability Study (HAZOP) και η στελέχωση
των ∆ιευθύνσεων Ελέγχου Ποιότητας µε έµ-
πειρο και διαρκώς εκπαιδευόµενο προσωπικό
σκιαγραφούν τις πολύ βασικές πτυχές συγκε-

κριµένων πολιτικών ποιότητας και ασφάλειας
των προϊόντων που εφαρµόζονται από τις
θυγατρικές µας εταιρείες τόσο στον τοµέα της
Μεταλλουργίας & Μεταλλείων όσο και στον το-
µέα των Κατασκευαστικών & Ενεργειακών Έρ-
γων EPC.
Στον Τοµέα της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων
η διασφάλιση ότι η εξόρυξη και η επεξεργασία
των φυσικών πόρων γίνεται µε υπεύθυνο και
βιώσιµο τρόπο αποτελεί τον πυρήνα της δέ-
σµευσής µας για την δέουσα διαχείριση του
προϊόντος µας και παράλληλα ένα κρίσιµο
στάδιο που καθορίζει το επίπεδο της προ-
σφερόµενης ποιότητας στους πελάτες µας.
Μια βασική πτυχή της διαχείρισης των προ-
ϊόντων µας είναι η τεχνολογική αναβάθµιση των
µηχανηµάτων µας, η χρησιµοποίηση των υψη-
λότερων τεχνολογικών προδιαγραφών και
διαδικασιών καθώς και η ελαχιστοποίηση των
στερεών και υγρών αποβλήτων παραγωγής. Τα
τελευταία 50 χρόνια, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. αν-
τιπροσωπεύει την εντυπωσιακή εξέλιξη του κλά-
δου της µεταλλουργίας στον ελληνικό χώρο και
την τεχνογνωσία σε βιοµηχανικές και εµπορι-
κές πρακτικές, που διαθέτουν µόνο οι κορυφαίες
µεταλλουργικές βιοµηχανίες παγκοσµίως. Η ποι-
ότητα των προϊόντων, αλλά και η τεχνική υπο-

στήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών της, απο-
τελούν πεδίο συνεχούς ανάπτυξης.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η εταιρεία ανταπο-
κρινόµενη στις ανάγκες της αγοράς και στις απαι-
τήσεις του ανταγωνισµού επένδυσε στην κα-
τασκευή Μονάδας Χύτευσης µε τη µέθοδο airs-
lip, στο Χυτήριο του εργοστασίου. Η επένδυ-
ση αυτή επέτρεψε τη θεαµατική βελτίωση της
ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος, µείωσε
τα αποθέµατα ελαχιστοποιώντας το µη εκµε-
ταλλεύσιµο τµήµα κάθε κολόνας αλουµινίου
προσθέτοντας µεγαλύτερη παραγωγική ευελι-
ξία στο εργοστάσιο.
Επιπλέον, η εταιρεία κατέχει το Πιστοποιητικό
Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:
2008 για τα προϊόντα της, ενώ το χηµείο της
είναι διαπιστευµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
του διεθνούς προτύπου ISO 17025:2005, από
το Ε.ΣΥ.∆ (Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης),
µε πεδίο διαπίστευσης την ανάλυση των βωξι-
τών, των αλουµινών (ένυδρης & άνυδρης), του
αλουµινίου και των κραµάτων του. Η συγκε-
κριµένη διαπίστευση αναφέρεται στο Σύστηµα
∆ιαπίστευσης της Ποιότητας του Χηµείου, στις
τεχνικές ικανότητες και την τεχνική επάρκεια του
Χηµείου για την υλοποίηση δοκιµών του πεδίου
διαπίστευσης.
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ρών, β) της συµµόρφωσης και από τα δύο µέρη
και των εκπροσώπων τους στις νοµοθετικές δια-
τάξεις και στους εσωτερικούς κανονισµούς της
εταιρείας και του Οµίλου που έχουν από κοινού
εγκριθεί ή συµφωνηθεί, γ) της αναγνώρισης της
ανάγκης για αµοιβαίους αποδεκτούς συµβιβα-
σµούς όταν διαπραγµατεύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις της συλλογικής σύµβασης, ε) της
ελευθερίας της έκφρασης της γνώµης επί των ερ-
γασιακών θεµάτων.
Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ενθαρρύνει το διάλογο µε
τους εργαζόµενους καθώς και µε τους νόµιµους
εκπροσώπους τους, εφαρµόζοντας πλήρως τα
όσα ορίζουν η σχετική εργατική νοµοθεσία ή
οι επιχειρηµατικές συµφωνίες µε σκοπό πάντα
τη διατήρηση εργασιακής ειρήνης και του βέλ-
τιστου εργασιακού κλίµατος. Στις επιχειρηµα-
τικές της µονάδες η ∆ιοίκηση της ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
συνδιαλέγεται µε το επίσηµο σωµατείο (Ερ-
γοστάσιο Βόλου), που αναγνωρίζει ως νόµιµο
εκπρόσωπο των εργαζοµένων της, πραγµατο-
ποιώντας τακτικές συναντήσεις προκειµένου να
τίθενται τυχόν θέµατα προς συζήτηση µε σκο-
πό την συµφωνία ως προς την επίλυσή τους.
Μέσα στο 2011, υπεγράφη επιχειρησιακή σύµ-
βαση µεταξύ Σωµατείου Εργοστασίου Βόλου
και Εργοδότη µε όρους ευνοϊκότερους για τους
εργαζόµενους από ότι η ισχύουσα εργατική νο-

µοθεσία ορίζει, η οποία εξακολουθεί να είναι
ενεργή παρά το δυσµενές οικονοµικό περι-
βάλλον.
Επιπλέον, ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στον το-
µέα Κατασκευαστικών & Ενεργειακών Έργων
EPC, διατηρεί επιχειρηµατικές µονάδες σε χώ-
ρες του εξωτερικού και συνεργάζεται µε προ-
µηθευτές διαφορετικών χωρών (συµπεριλαµ-
βανοµένων και αναπτυσσόµενων χωρών) και
συνεπώς αυξάνεται ο βαθµός κινδύνου εµφά-
νισης περιστατικών που ενέχουν κίνδυνο πε-

ριορισµού της ελευθερίας του συνδικαλισµού
και της συλλογικής διαπραγµάτευσης. Σε όλες
τις συµβάσεις που συνάπτει η θυγατρική µας εται-
ρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε, µε την αλυσίδα εφοδιασµού
της, υπάρχουν όροι για την τήρηση των ισχυόν-
των εθνικών νόµων, κανονισµών, καταστατι-
κών κι εγκυκλίων και για την ακριβή τήρηση των
διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας προκει-
µένου να προστατεύονται τα εργασιακά δι-
καιώµατα. Συγκεκριµένα, στις συµβάσεις των
προµηθευτών ή υπεργολάβων, µε τους οποίους
διατηρεί επαγγελµατικές σχέσεις η εταιρεία,
υπάρχει ρητή διάταξη αναφορικά µε τη δια-
σφάλιση των αµοιβών βάσει της εκάστοτε νο-
µοθεσίας αλλά και µε την τήρηση συνθηκών ερ-
γασιακής ασφάλειας των εργαζοµένων, ενώ
προστατεύονται τα δικαιώµατα της ελευθερίας
συνδικαλισµού και της συλλογικής διαπραγ-
µάτευσης.
Τέλος, αν και δεν αναφέρθηκαν περιστατικά πα-
ραβίασης των συγκεκριµένων εργασιακών δι-
καιωµάτων από τους σηµαντικούς προµηθευτές
και συνεργάτες µας, µε την έκδοση του «Κώδι-
κα ∆εοντολογίας Προµηθευτών και Συνεργατών
του Οµίλου», στοχεύουµε και επισήµως στη συ-
στηµατική προώθηση και τον έλεγχο εφαρµο-
γής της προστασίας της Συνδικαλιστικής ελευ-
θερίας στην αλυσίδα εφοδιασµού µας.

6.12 ΠΟΙOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦAΛΕΙΑ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ
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ΣΤΑ∆ΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Ανάπτυξη ιδέας προϊόντος
Έρευνα και ανάπτυξη
Πιστοποίηση
Κατασκευή και παραγωγή

Μάρκετινγκ και προώθηση

Αποθήκευση, διανοµή και εφοδιασµός

Χρήση και συντήρηση
Απόρριψη, επαναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση

ΤΟΜΕΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
& ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ &

ΕΝEΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ EPC

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΟΣΟΣΤO ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

Αλουµίνα

Αλουµίνιο

EPC Contracts

Μεταλλικές & Μηχανουργικές Κατασκευές

ΤΟΜΕΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
& ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

100%

100%

ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ &

ΕΝEΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ EPC

100%

100%

Ορυχεία Βωξίτη Επεξεργασία Αλουµίνας

∆υναµικότητα Παραγωγής Πρωτόχυτου Αλουµινίου 175 Ktn
∆υναµικότητα Παραγωγής Επεξεργασµένης Αλουµίνας 815 ktn

Μεταλλουργία Αλουµινίου ΣΗΘ 334 MW Λιµενικές Εγκαταστάσεις

Βασικά σηµεία

� Ο δεύτερος
µεγαλύτερος
παραγωγός στην
Ευρώπη, µε ετήσια
παραγωγή ~700 kt.

� Η µακροβιότητα
του ορυχείου
στηρίζεται σε
κοιτάσµατα
11 mt.

� Μακροχρόνια
σύµβαση µε την S&B
για την απορρόφηση
του βωξίτη.

Βασικά σηµεία

� Από τις µεγαλύτερες
αυτόνοµες µεταλλουργίες
σε παγκόσµια κλίµακα.

� Παράγει το 15% της
συνολικής ευρωπαϊκής
παραγωγής Αλουµίνας
(~815 kt το χρόνο).

� Επαρκής δυναµικότητα που
καλύπτει τις εσωτερικές
ανάγκες της µεταλλουργίας
και επιπλέον ετήσιες
εξαγωγές ~500 kt.

� Μακροχρόνιες συµφωνίες
απορρόφησης του προϊόντος
µε παγκόσµιους και τοπικούς
παίκτες του κλάδου.

Βασικά σηµεία

� Ετήσια δυναµικότητα
παραγωγής
~175 kt.

� Εδραιωµένη
πελατειακή βάση.

� Μακροχρόνιες
συµβάσεις
απορρόφησης του
προϊόντος, που
εξασφαλίζουν τις
πωλήσεις.

Βασικά σηµεία

� Επιτόπου παραγωγή
ενέργειας και ατµού,
που προσφέρει ευελιξία
στις προµήθειες -
Εξασφαλισµένη
Παροχή Ηλεκτρικού
Ρεύµατος.

� Εσωτερική παραγωγή
ατµού µε καύσιµο
φυσικό αέριο.

Βασικά σηµεία

� Επιτόπου
εγκαταστάσεις για
τις εισερχόµενες
πρώτες ύλες και τα
εξερχόµενα τελικά
προϊόντα, που
ελαχιστοποιούν τα
εφοδιαστικά κόστη.

Ο ΜΕΓΑΛYΤΕΡΟΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜEΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓOΣ ΑΛΟΥΜΙΝIΟΥ & ΑΛΟΥΜIΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ EΝΑΣ ΑΠO ΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟYΣ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΗΛOΤΕΡΟ ΚOΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΚΛA∆Ο
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ΚΑΤΗΓΟΡIΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Συλλογή στοιχείων για το προϊόν ή την υπηρεσία
Το περιεχόµενο, ιδίως όσον αφορά τις ουσίες που ενδέχεται
να έχουν περιβαλλοντική ή κοινωνική επίδραση
Η ασφαλής χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας
Η απόρριψη του προϊόντος και οι περιβαλλοντικές/κοινωνικές επιδράσεις

ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ &

ΕΝEΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ EPC

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αναφορικά µε την παροχή επαληθεύσιµων και
σαφών πληροφοριών που αφορούν στη σή-
µανση των προϊόντων µας και αναφέρονται στην
ασφαλή χρήση, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
τη συντήρηση, την αποθήκευση και την απόρ-
ριψη των προϊόντων µας, ο Όµιλος ανταπο-
κρίνεται πλήρως. Ο εκάστοτε πελάτης διαθέτει
τα µέσα ελέγχου όλων των σηµαντικών πλη-
ροφοριών που του παρέχουµε και εφόσον το
επιθυµεί προβαίνει στον ανάλογο έλεγχο.
Ειδικότερα, στον τοµέα των Κατασκευαστικών
& Ενεργειακών Έργων EPC, η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. εκτε-
λεί σύνθετα έργα, τα οποία ανατίθενται κυρίως

ως αποτέλεσµα ανοιχτών διαγωνισµών που
υλοποιεί ο κάθε πελάτης όπου συγκρίνονται οι
προτεινόµενες τεχνικές προδιαγραφές και προ-
σφερόµενες τιµές διαφόρων εταιρειών. Σε
όλες τις περιπτώσεις, το αντικείµενο, οι ευθύ-
νες και οι εµπορικοί όροι για το έργο έχουν αρ-
χικά καθοριστεί από τον πελάτη και µετά τις τε-
λικές διαπραγµατεύσεις όλες οι λεπτοµέρειες κα-
ταγράφονται σε γραπτή σύµβαση. Επίσης, τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας είναι σε
πλήρη συµφωνία µε τους όρους των Συµβάσεων
και τις Συµβατικές της υποχρεώσεις προς τους
πελάτες της στους οποίους παραδίδονται όλες

οι πληροφορίες και προειδοποιήσεις για την
Ασφάλεια την Υγιεινή & το Περιβάλλον όπως:

� Οδηγίες χρήσης, συντήρησης και απόρριψης
για το σύνολο του παρεχόµενου εξοπλισµού
(Operation & Maintenance Manuals) και
των υλικών.

� Σήµανση όλων των υλικών και εξοπλισµού
(σήµατα, προειδοποιήσεις και σχετικές οδη-
γίες) σε εµφανές σηµείο.

� Οδηγίες χρήσης - ανακύκλωσης ως Mate-
rial Safety Data Sheets (MSDS) για όλα τα
επικίνδυνα υλικά.

ΤΟΜΕΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
& ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

∆εν απαιτείται ιδιαίτερη
σήµανση διότι τα προϊόντα που

διακινεί η εταιρεία δεν είναι
επικίνδυνα. ∆ίνονται όλες οι

απαραίτητες πληροφορίες
κατόπιν σχετικού αιτήµατος.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

Αλουµίνα
Αλουµίνιο
EPC Contracts
Μεταλλικές & Μηχανουργικές Κατασκευές

ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ &

ΕΝEΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ EPC

100%

100%

ΤΟΜΕΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
& ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

100%

100%
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Εφαρµόζουµε τις αρχές της Εταιρικής ∆ιακυ-
βέρνησης σύµφωνα µε την ελληνική νοµο-

θεσία µε στόχο την τήρηση της διαφάνειας και
την υπεύθυνη λειτουργία σε όλους τους τοµείς
της δραστηριότητάς µας. Βασική µας επιδίωξη
είναι η διασφάλιση των συµφερόντων και της
βιωσιµότητας των θυγατρικών µας εταιρειών κα-

θώς και η µεγιστοποίηση του οφέλους που απο-
κοµίζουν οι µέτοχοι µας και το επενδυτικό κοι-
νό. Με γνώµονα τις αρχές της Εταιρικής ∆ια-
κυβέρνησης η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., χαράσσει
τη στρατηγική και αναπτύσσει τις γενικές κα-
τευθύνσεις, τις πολιτικές και τις αρχές που διέ-
πουν τη λειτουργία όλων των θυγατρικών

εταιρειών του Οµίλου. Η οργανωτική της
δοµή οριοθετεί, συνδράµει και διευκολύνει τη
λήψη και την υλοποίηση αποφάσεων στο πλαί-
σιο εφαρµογής της στρατηγικής του Οµίλου µε
στόχο τον καθορισµό των σχέσεων και των ρό-
λων που εξασφαλίζουν την εύρυθµη λειτουρ-
γία του λειτουργώντας ως συντονιστικό κέντρο.

EΤΑΙΡΙΚΗ

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ7

7.1 ∆ΟΜEΣ ∆ΙΑΚΥΒEΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ

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
ΙΚ

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
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το όργανο που
ασκεί τη διοίκηση στον Όµιλο. Επωµίζεται την
ευθύνη της διοίκησης (διαχείρισης και διάθεσης)
της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση
της, επιδιώκοντας την ενίσχυση της οικονοµι-
κής αξίας και της αποδοτικότητας της και την προ-
άσπιση του εταιρικού συµφέροντος. Το ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλά-
χιστον µία φορά το µήνα και εκτάκτως περισ-

σότερες φορές αναλόγως µε τη σπουδαιότητα
των θεµάτων και την ανάγκη άµεσης λήψης από-
φασης. Συνήθως στις τακτικές συνεδριάσεις πα-
ρίστανται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου. Ουδέποτε µέχρι σήµερα το ∆ιοικητι-
κό Συµβούλιο δεν έλαβε απόφαση λόγω έλ-
λειψης απαρτίας, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους
2013 συνεδρίασε εξήντα έξι (66) φορές.
Σύµφωνα µε το Καταστατικό το ∆ιοικητικό Συµ-

βούλιο αποτελείται από επτά (7) έως δέκα πέν-
τε (15) µέλη. Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου στο τέλος του 2013 και όπως εξελέ-
γη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώµα την 19η
Νοεµβρίου 2013 όπου εξελέγησαν νέα µέλη ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου από τη Γενική Συνέλευ-
ση των Μετόχων της Εταιρείας, ήταν η ακό-
λουθη:

Ηπαρούσα δήλωση πραγµατοποιείται στα
πλαίσια συµµόρφωσης του Οµίλου µας µε

τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3873/2010,
και αφορά:

� Στη συµµόρφωση µας µε τον Κώδικα Εται-
ρικής ∆ιακυβέρνησης: O Όµιλος µας συµ-
µορφώνεται µε τις πολιτικές και πρακτικές
που υιοθετούνται από τον «Κώδικα Εταιρι-
κής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ για τις Εισηγ-
µένες Εταιρείες».

� Στην απόκλιση µας από τις ειδικές πρακτικές
του Κώδικα: Οι πρακτικές του Οµίλου,
όπως εφαρµόζονται σύµφωνα µε το κατα-
στατικό, τον εσωτερικό κανονισµό και τον
κώδικα δεοντολογίας του, αποκλίνουν από
τις ειδικές πρακτικές του «Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ για τις Εισηγµένες
Εταιρείες» στα εξής σηµεία:

� ∆εν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψη-
φιοτήτων µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(άρθρο 5.5.). ∆εδοµένου ότι δεν υφίστα-

ται εκ του νόµου η υποχρέωση για σύστα-
ση τέτοιας επιτροπής και η Εταιρεία µας ως
προς την επιλογή των υποψηφιοτήτων της
θέτει αυστηρά κριτήρια, επιφυλάσσεται εάν
θα συστήσει επιτροπή υποψηφιοτήτων µε-
λών ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αναζητώντας/

διερευνώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα
εφαρµογής κοινώς παραδεκτής µεθοδολο-
γίας και διαδικασίας προς τούτο.

� ∆εν υφίσταται διαδικασία αξιολόγησης της
αποτελεσµατικότητας των µελών του ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου και των επιτροπών
του (άρθρο 7.1.) Η Εταιρεία µας προτίθεται
να εναρµονιστεί στην εν λόγω ειδική πρα-
κτική κατόπιν κατάρτισης σχετικής διαδικα-
σίας.

� Στο Καταστατικό της Εταιρείας δεν προ-
βλέπεται διαδικασία της ηλεκτρονικής ψη-
φοφορίας ή της ψήφου δια αλληλογραφίας
από τους µετόχους της Γενικής Συνέλευσης
(Μέρος ΙΙ. Άρθρο 1.2.). Η Εταιρεία αναµέ-
νει την έκδοση των σχετικών υπουργικών
αποφάσεων προκειµένου να εισάγει σχετι-
κή διαδικασία.

� Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει πολιτική ποι-
κιλοµορφίας συµπεριλαµβανόµενης της
ισορροπίας µεταξύ των φύλων για τα µέλη
του ∆Σ. Η Εταιρεία µας προτίθεται να εναρ-
µονιστεί στην εν λόγω ειδική πρακτική κα-
τόπιν κατάρτισης σχετικής διαδικασίας.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου

Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου

Γεώργιος-Φανούριος Κοντούζογλου του Σταµατίου

Σοφία ∆ασκαλάκη του Γεωργίου

Wade Burton του Ρόµπερτ

Νικόλαος Καραµούζης του Βασιλείου

Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου

Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού

Μιχαήλ Χανδρής του ∆ηµητρίου

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος

Εκτελεστικό Μέλος, Εντεταλµένος Σύµβουλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

7.2 ∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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Ηδιακυβέρνηση της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης αποτελεί το βασικό άξονα της

επιχειρηµατικής µας προσέγγισης. Η διαχείριση
των θεµάτων της υπεύθυνης επιχειρηµατικό-
τητας είναι µια ευθύνη που µοιράζονται όλα
τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη του Οµίλου
µας και αφορά σε όλες τις πολιτικές και τις δρά-
σεις που στοχεύουν να ικανοποιήσουν τις
προσδοκίες των Ενδιαφερόµενων Μερών
µας πέρα και πάνω από νοµικές και κανονι-
στικές µας υποχρεώσεις. Η ένταξη του συ-
στήµατος αυτού στην οργανωτική δοµή του
Οµίλου αφορά σε ένα σύνολο οµοιογενών
διαδικασιών και συγκεκριµένων αναφορών ιε-
ραρχικού χαρακτήρα, προκειµένου να ξεπε-
ραστούν τα όποια εµπόδια που µπορεί να προ-
κύψουν από τις ιδιαιτερότητες των τοµέων της
δραστηριοποίησής µας.

ΣΤOΧΟΙ
ΤΟΥ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΚΥΒEΡΝΗΣΗΣ

ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.

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
περιβαλλοντικών κινδύνων

β) η ανάδειξη και εφαρµογή πο-
λιτικών και πρωτοβουλιών που
θα συµβάλλουν ουσιαστικά
στη Βιώσιµη Ανάπτυξη και

γ) η εξισορρόπηση των οικονο-
µικών, κοινωνικών, και περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων της
δραστηριότητας του Οµίλου
µε ταυτόχρονη ανάπτυξη της
αξίας για λογαριασµό των µε-
τόχων µας αλλά και γενικότε-
ρα όλων των οµάδων των
βασικών Ενδιαφερόµενων Με-
ρών µας.

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ H Σ Υ Σ Τ H Μ Α Τ Ο Σ ∆ Ι Α Κ Υ Β E Ρ Ν Η Σ Η Σ Τ Η Σ Ε . Κ . Ε .

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΕ ΟΜΙΛΟΥ
Η θεσµοθετηµένη Επιτροπή Ε.Κ.Ε. σε επίπεδο ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οµίλου, στην οποία ως µέ-
λος µετέχει και ο Πρόεδρος του Οµίλου, έχει ως βασική της αρµοδιότητα την επιτήρηση και την ορθή
διαδικασία εφαρµογής της Ε.Κ.Ε. στον Όµιλο που αφορά σε πολιτικές, στόχους, δράσεις και αποτελέ-
σµατα σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήµατα. Επίσης δύναται να έχει συµβουλευτικό ρόλο
προς τη ∆ιοίκηση του Οµίλου και τις σχετικές επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στα παραπάνω
θέµατα για την πληρέστερη εφαρµογή τους.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ
Η ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας Οµίλου µέσα από το νευραλγικό, συντονιστικό της ρόλο έχει την ευθύνη
της παροχής υποστήριξης προς όλες τις θυγατρικές µας εταιρείες για τη συµµόρφωση µε τα σχετικά πρό-
τυπα και τους στόχους του Οµίλου.

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΚΕ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Οι επιµέρους οµάδες Ε.Κ.Ε. των θυγατρικών µας εταιρειών λειτουργούν κάτω από συγκεκριµένες και κα-
ταγεγραµµένες σαφείς αρµοδιότητες και υποχρεώσεις προς την κατεύθυνση της εφαρµογής των πολι-
τικών του Οµίλου και της υλοποίησης των επιµέρους προγραµµάτων Ε.Κ.Ε.

∆ΙΑΛΟΓΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η σύµπραξή µας µε τις οµάδες των Ενδιαφερόµενων Μερών µας αναδεικνύει την επιθυµία µας να αφουγ-
κραζόµαστε τις προσδοκίες τους, στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης, επιδιώκοντας την από κοινού
εξεύρεση και προώθηση αποδεκτών λύσεων στα ζητήµατα που µας απασχολούν στο βαθµό που αυτό
είναι εφικτό.

ΚΩ∆ΙΚΕΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Σηµαντικό ρόλο στη διακυβέρνηση και στη διασφάλιση της προσήλωσης όλου του Οµίλου στην Ε.Κ.Ε.
κατέχει η συµµόρφωση µε τον Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας που αφορά στους κανόνες απο-
δεκτής συµπεριφοράς της ∆ιοίκησης του Οµίλου απέναντι στους εργαζοµένους, στους κανόνες που κα-
θορίζουν την συµπεριφορά µεταξύ των εργαζοµένων µας αλλά και έναντι τρίτων και κυρίως προς τις οµά-
δες των Ενδιαφερόµενων Μερών µας, αλλά και του νέου Κώδικα ∆εοντολογίας των Βασικών Προµη-
θευτών και Συνεργατών µας που περιλαµβάνει την περιγραφή των ελάχιστων προϋποθέσεων/προσδο-
κιών µας από την αλυσίδα εφοδιασµού µας, σε θέµατα που άπτονται της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
ως προϋπόθεση της εµπορικής συνεργασίας των δύο µερών.

7.3 Η ∆ΙΑΚΥΒEΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΕ
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ΟΌµιλος µας έχει ορίσει τον «κίνδυνο» ως
ένα σύνολο αβέβαιων και απρογραµµά-

τιστων καταστάσεων που µπορεί να επηρεάσουν
συνολικά τις δραστηριότητές του, την επιχει-
ρηµατική του δράση, την οικονοµική του από-
δοση καθώς και την εκτέλεση της στρατηγικής
του και την επίτευξη των στόχων του. Μια συγ-
κεκριµένη προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνων
µέσω περιοδικών εσωτερικών ελέγχων έχει κα-
θιερωθεί, σε όλους τους τοµείς δραστηριότη-
τας µας, για να διασφαλίσει την κατάλληλη και
αποτελεσµατική εφαρµογή των διαδικασιών:

� Αναγνώρισης και εκτίµησης παραγόντων κιν-
δύνου

� Σχεδιασµού της πολιτικής διαχείρισης κιν-
δύνων

� Εκτέλεσης και αξιολόγησης της πολιτικής κιν-
δύνων

Επιπλέον, η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου,
η οποία αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική µο-
νάδα αναφερόµενη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
αξιολογεί και βελτιώνει τα συστήµατα διαχεί-
ρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου ενώ
διασφαλίζει τη συµµόρφωση του Οµίλου µε τις
θεσµοθετηµένες πολιτικές και διαδικασίες
όπως αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κα-
νονισµό Λειτουργίας, την ισχύουσα νοµοθεσία
και τις κανονιστικές διατάξεις.
Ο Όµιλος µας, δραστηριοποιούµενος σε τρεις
βασικούς επιχειρηµατικούς τοµείς, Μεταλ-
λουργίας & Μεταλλείων, Ενέργειας και Κατα-
σκευαστικών & Ενεργειακών Έργων EPC, αν-
τιµετωπίζει διαφορετικούς παράγοντες κινδύ-
νου από τους οποίους, στον πίνακα που ακο-
λουθεί, αναφέρουµε τους πολύ βασικούς που
θα µπορούσαν να έχουν άµεσο αντίκτυπο
στην οικονοµική µας απόδοση και συνολικά
στην πορεία µας προς την αειφόρο ανάπτυξη.

Η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οµίλου, αποτελείται από δύο µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οµίλου τα οποία δεν ασκούν
εκτελεστική δραστηριότητα και πέντε στελέχη της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

ΣYΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Ε.Κ.Ε.
Πρόεδρος

Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

OΝΟΜΑ
Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος

Χρήστος Ζερεφός
Σοφία ∆ασκαλάκη

Σπύρος Κασδάς
Βίβιαν Μπουζάλη
Φώτης Σπυράκος
Λυδία Τσαπάρα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚA / ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚA ΜEΛΗ

Μη Εκτελεστικό
Μη Εκτελεστικό

ΑΝΕΞAΡΤΗΤΑ ΜEΛΗ

Ανεξάρτητο

7.4 ∆ΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΚΙΝ∆YΝΩΝ
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ΒΑΣΙΚΟI ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆YΝΟΥ ΜΕ ΠΙΘΑΝO AΜΕΣΟ ΑΝΤIΚΤΥΠΟ
ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΟΥ ΟΜIΛΟΥ

Κίνδυνος της Αγοράς

Αύξηση του κόστους πρώτων υλών

∆ιαθεσιµότητα ελληνικών βωξιτών
και Συγκέντρωση Αγοράς

Υγιεινή, ασφάλεια και περιβαλλοντικοί
νόµοι και ρυθµίσεις

Κλιµατική αλλαγή, σχετική νοµοθεσία και
κανονισµοί και φαινόµενα θερµοκηπίου

Πολιτικά, Νοµικά και ρυθµιστικά θέµατα

Στα πλαίσια αυτά ο Όµιλος αναλαµβάνει µια σειρά δράσεων προκειµένου να αντισταθµίσει
την έκθεσή του στους κινδύνους της αγοράς, να βελτιώσει τη διάρθρωση του κόστους και
να διασφαλίσει τη ρευστότητά του. Ενδεικτικά αναφέρουµε: την αναδιάρθρωση των ενερ-
γειακών στοιχείων κόστους, την εφαρµογή προγραµµάτων βέλτιστης αξιοποίησης των πε-
ριουσιακών στοιχείων, την εφαρµογή προγραµµάτων µείωσης κόστους, την επεξεργασία σχε-
δίων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας, κ.α.

Ο Όµιλος προσπαθεί να διαπραγµατευτεί και να «κλειδώσει» τα κύρια συµβόλαια ναύλων
µε ανταγωνιστικούς όρους. Παράλληλα, έχει θέσει σε εφαρµογή ένα νέο σύστηµα αξιολό-
γησης των τιµών προµήθειας πρώτων υλών, ενώ εφαρµόζει ταυτόχρονα ένα συνεχές πρό-
γραµµα βελτιστοποίησης και µείωσης κόστους.

Η ελληνική αγορά βωξίτη είναι ήδη αρκετά συγκεντρωµένη σε µικρό αριθµό προµηθευ-
τών. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασµό µε την πιθανότητα περαιτέρω συγκέντρωσης της αγο-
ράς θα µπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο κόστος του Οµίλου για προµήθεια
ελληνικού βωξίτη στο µέλλον. Για τους λόγους αυτούς, ο Όµιλος επιδιώκει να διαπραγ-
µατεύεται πολυετή συµβόλαια βωξίτη καθώς και στρατηγικές συµµαχίες µε τους έλληνες πα-
ραγωγούς.

Οι δραστηριότητες του Οµίλου υπόκεινται σε νόµους και κανονισµούς που αφορούν στην
υγιεινή, την ασφάλεια και το περιβάλλον.
Το κόστος συµµόρφωσης µε αυτούς τους κανόνες συµπεριλαµβάνει είτε τη διενέργεια επεν-
δύσεων, είτε τη δαπάνη σηµαντικών ποσών για δράσεις που αφορούν στην ασφαλή διαχείριση
βιοµηχανικών αποβλήτων και στην περιβαλλοντική αποκατάσταση.
Περιβαλλοντικά ζητήµατα για τα οποία µπορεί να είµαστε υπεύθυνοι είναι πιθανό να προ-
κύψουν στο µέλλον στις παρούσες εγκαταστάσεις µας, σε εγκαταστάσεις παλαιάς ιδιοκτη-
σίας µας ή προηγούµενης λειτουργίας µας, έστω και αν µέχρι σήµερα δεν είναι ή δεν θα µπο-
ρούσαν να είναι γνωστά στη ∆ιοίκηση ή δεν έχουν ακόµα εµφανιστεί.

Τα λειτουργικά περιθώρια του Οµίλου πιθανώς να επηρεαστούν από αλλαγές που ενδεχο-
µένως συµβούν σε παραγωγικές εγκαταστάσεις του µε αυξηµένες εκποµπές αερίων θερµο-
κηπίου καθώς και σε εγκαταστάσεις του µε αυξηµένες ενεργειακές απαιτήσεις, ως αποτέλε-
σµα κανονιστικών ρυθµίσεων κυρίως στην Ε.Ε. όπου δραστηριοποιείται. Οι εκτιµήσεις της
πιθανής επίπτωσης της µελλοντικής νοµοθεσίας και του κανονιστικού πλαισίου για την κλι-
µατική αλλαγή και των ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών και συµφωνιών είναι αβέβαιες,
δεδοµένης της ευρύτητας του σκοπού των πιθανών αυτών αλλαγών. Ο Όµιλος µπορεί να
αναγκαστεί να πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις στο µέλλον σαν αποτέλεσµα της απα-
ραίτητης συµµόρφωσης του µε την αναθεωρηµένη νοµοθεσία και τις νέες ρυθµίσεις.

Οι καθυστερήσεις στην ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας, ενδέχεται να
έχουν αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Οµίλου, τα µελλοντικά αποτελέσµατα καθώς και
την αξία των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ή των περιουσιακών στοι-
χείων του, για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται σηµαντική κατανάλωση ενεργειακών
προϊόντων. Επιπλέον, ο Όµιλος µπορεί επίσης να επηρεαστεί από δυσµενείς γι’ αυτόν εξε-
λίξεις αναφορικά µε πολιτικά και ρυθµιστικά θέµατα που σχετίζονται µε τη δραστηριότη-
τά του στα έργα EPC σε χώρες εκτός της Ελληνικής επικράτειας και ειδικά σε χώρες µε πο-
λιτική αστάθεια.

Βρισκόµαστε ήδη στη φάση καθορισµού µιας συγκεκριµένης, ολοκληρωµένης και παγιωµένης Οργανωτικής δοµής ∆ιαχείρισης Κινδύνων. Ωστό-
σο, όλα τα διευθυντικά µας στελέχη εµπλέκονται στη διαδικασία αναγνώρισης και πρωταρχικής εκτίµησης των επικίνδυνων παραγόντων ώστε να
διευκολύνουν το έργο των Συµβουλίων ∆ιοίκησης κάθε επιχειρηµατικού τοµέα καθώς και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κάθε θυγατρικής µας εται-
ρείας στο σχεδιασµό και την έγκριση συγκεκριµένων διαδικασιών και πολιτικών ∆ιαχείρισης Κινδύνων.
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∆ηλώνουµε ότι ο Κοινωνικός µας Απολογι-
σµός για το έτος 2013, πληροί τις προ-

διαγραφές του επιπέδου A+ στην οµάδα των κα-
τευθυντήριων οδηγιών του Οργανισµού GRI -
G3.1 καθώς και τις απαιτήσεις του Communi-
cation Of Progress “Advanced Level” του Οι-

κουµενικού Συµφώνου του Ο.Η.Ε. Global
Compact. Ο Απολογισµός ελέγχθηκε από το
∆ιεθνή Οργανισµό GRI για το Επίπεδο Εφαρ-
µογής Α+, σύµφωνα µε την αυτόβουλη δήλω-
σή µας, ενώ ο πίνακας που προσδιορίζει τη θέση
των τυπικών δηµοσιοποιήσεων και την αντι-

στοίχηση των απαιτήσεων του GRI G3.1 που πε-
ριέχονται στον Απολογισµό µας βρίσκεται δια-
θέσιµος στην ιστοσελίδα µας στη διεύθυνση:
www.mytilineos.gr/el-gr/csr-reports/publica-
tions#tab-csr-disclosure-table.

GRI
APPLICATION LEVEL CHECK

8
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Το Οικουµενικό Σύµφωνο των Ηνωµένων
Εθνών Global Compact αποτελεί µια πλατ-

φόρµα δεσµεύσεων καθώς και ένα πρακτικό
πλαίσιο δραστηριοτήτων για τις εταιρείες που
έχουν αυτοδεσµευτεί να υπηρετήσουν το µε-
γάλο στόχο της Βιώσιµης Ανάπτυξης και τις
υπεύθυνες επιχειρηµατικές πρακτικές. Είναι µια
πρωτοβουλία στο πλαίσιο της οποίας οι επι-
χειρήσεις µαζί µε τις υπηρεσίες των Ηνωµένων
Εθνών, τους εργασιακούς και τους κοινωνικούς
φορείς συνεργάζονται για την υποστήριξη των
αρχών που ισχύουν στους τοµείς των Ανθρω-
πίνων ∆ικαιωµάτων, της Εργασίας, του Περι-

βάλλοντος και της καταπολέµησης της ∆ια-
φθοράς. Σήµερα, το UN Global Compact
αποτελεί τη µεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής
υπευθυνότητας του κόσµου, µε περισσότερες
από 6.000 εταιρίες ως µέλη οι οποίες ανα-
λαµβάνουν δράσεις και αναπτύσσουν πολιτικές
για να εντάξουν και να διαδώσουν τις συγκε-
κριµένες αρχές.
Ως Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχουµε δηλώσει εγ-
γράφως, από το 2008, τη δέσµευσή µας στην
τήρηση των δέκα αρχών του Global Compact,
δηµοσιοποιώντας σε ετήσια βάση τις σχετικές
επιδόσεις µας, τόσο στο πλαίσιο της παραγω-

γικής µας διαδικασίας όσο και των ευρύτερων
συναλλαγών µας.
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τον τρό-
πο ανταπόκρισής µας στις 10 Αρχές του Οι-
κουµενικού Συµφώνου για το 2013, ενώ στη
διεύθυνση: www.mytilineos.gr/el-gr/csr-
reports/publications, µπορείτε να συµβου-
λευθείτε την αυτοτελή έκθεση που δηµιουρ-
γήσαµε για την κάλυψη των 21 κριτηρίων του
GC Advanced COP Self-Assessment (Upda-
ted 1 March 2013) αναβαθµίζοντας το επίπε-
δο διαφοροποίησης µας στο Σύµφωνο από Ac-
tive σε Advanced level.

EΚΘΕΣΗ ΠΡΟO∆ΟΥ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟY ΣΥΜΦΩΝΟΥ GLOBAL COMPACT (ADVANCED LEVEL)

9
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Oι 10 αρχές του Οικουµενικού
Συµφώνου του ΟΗΕ
“Global Compact”

1η Οι επιχειρήσεις οφεί-
λουν να υποστηρίζουν
και να σέβονται την προ-
στασία των διεθνώς
αποδεκτών ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.

2η Οι επιχειρήσεις οφεί-
λουν να εξασφαλίζουν
ότι δεν εµπλέκονται σε
παραβιάσεις ανθρω-
πίνων δικαιωµάτων.

3η Οι επιχειρήσεις οφεί-
λουν να σέβονται την
ελευθερία του συνδικα-
λισµού και να αναγνωρί-
ζουν το δικαίωµα για
συλλογικές διαπραγµα-
τεύσεις.

4η Οι επιχειρήσεις οφεί-
λουν να περιορίζουν
κάθε µορφή καταναγκα-
στικής εργασίας.

Αναφορές στις ενότητες του
Κοινωνικού Απολογισµού 2013

6.1 (Επισκόπηση Κοινωνικού Αποτυπώµατος Οµίλου)
6.3 (Ασφάλεια & Υγιεινή)
6.6 (Ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών)
6.8 (Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα)
6.9 (Παιδική & Καταναγκαστική Εργασία)
6.10 (Ίσες ευκαιρίες & ∆ιαφορετικότητα)
6.11 (Ελευθερία Συνδικαλισµού)

6.8 (Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα)

6.11 (Ελευθερία Συνδικαλισµού)

6.8 (Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα)
6.9 (Παιδική & Καταναγκαστική Εργασία)

Αναφορές στη διαδικτυακή ενότητα
Ε.Κ.Ε στην ιστοσελίδα του Οµίλου

∆Π (ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ):
www.mytilineos.gr/el-gr/safeguarding-of-human-rights/information#tab-management-approach

∆Π Εργασιακές Πρακτικές:
www.mytilineos.gr/el-gr/labour-practices/information#tab-labour-management-approach

GRI - HR1, HR2 & HR11:
www.mytilineos.gr/el-gr/csr-reports/publications#tab-csr-disclosure-table

Κ∆ Προµηθευτών και Συνεργατών του Οµίλου:
www.mytilineos.gr/Uploads/PRESENTATIONS/Suppliers_BusinessPartnersCodeofConduct_gr.pdf

∆Π (ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ):
www.mytilineos.gr/el-gr/safeguarding-of-human-rights/information#tab-management-approach

GRI - LA4 & LA5:
www.mytilineos.gr/el-gr/csr-reports/publications#tab-csr-disclosure-table

Κ∆ Προµηθευτών και Συνεργατών του Οµίλου:
www.mytilineos.gr/Uploads/PRESENTATIONS/Suppliers_BusinessPartnersCodeofConduct_gr.pdf

∆Π (ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ):
www.mytilineos.gr/el-gr/safeguarding-of-human-rights/information#tab-management-approach

GRI - HR7: www.mytilineos.gr/el-gr/csr-reports/publications#tab-csr-disclosure-table

Κ∆ www.mytilineos.gr/el-gr/strengthing-transparency/information#tab-ethics-code

Κ∆ Προµηθευτών και Συνεργατών του Οµίλου:
www.mytilineos.gr/Uploads/PRESENTATIONS/Suppliers_BusinessPartnersCodeofConduct_gr.pdf

∆Π: ∆ιοικητική Πρακτική Κ∆: Κώδικας ∆εοντολογίας GRI: ∆είκτες GRI G3.1
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5η Οι επιχειρήσεις οφεί-
λουν να περιορίζουν
κάθε µορφή της παιδικής
εργασίας.

6η Οι επιχειρήσεις οφεί-
λουν να περιορίζουν
κάθε µορφή διάκρισης
σε σχέση µε την απα-
σχόληση.

7η Οι επιχειρήσεις οφεί-
λουν να υποστηρίζουν
µια προσέγγιση προβλε-
πτικής διαχείρισης των
περιβαλλοντικών προ-
κλήσεων.

8η Οι επιχειρήσεις οφεί-
λουν να υποστηρίζουν
πρωτοβουλίες προώθη-
σης της περιβαλλοντικής
υπευθυνότητας.

9η Οι επιχειρήσεις οφεί-
λουν να ενθαρρύνουν
την ανάπτυξη και διάδο-
ση των φιλικών για το
περιβάλλον τεχνολο-
γιών.

10η Οι επιχειρήσεις οφεί-
λουν να εργάζονται
ενάντια σε κάθε µορφή
αδιαφάνειας συµπερι-
λαµβανοµένης και της
διαφθοράς.

6.8 (Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα)
6.9 (Παιδική & Καταναγκαστική Εργασία)

6.2 (Απασχόληση)
6.4 (Εκπαίδευση & Ανάπτυξη)
6.5 (Αµοιβές & Παροχές)
6.10 (Ίσες ευκαιρίες & ∆ιαφορετικότητα)

5 (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ)

5 (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ)

5.4 (Κατανάλωση ενέργειας)
5.6 (Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου)
5.8 (∆ιαχείριση στερεών & υγρών αποβλήτων)

6.7 (Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας)

∆Π (ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ):
www.mytilineos.gr/el-gr/safeguarding-of-human-rights/information#tab-management-approach

GRI - HR6: www.mytilineos.gr/el-gr/csr-reports/publications#tab-csr-disclosure-table

Κ∆ Οµίλου: www.mytilineos.gr/el-gr/strengthing-transparency/information#tab-ethics-code

Κ∆ Προµηθευτών και Συνεργατών του Οµίλου:
www.mytilineos.gr/Uploads/PRESENTATIONS/Suppliers_BusinessPartnersCodeofConduct_gr.pdf

∆Π (ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ):
www.mytilineos.gr/el-gr/labour-practices/information#tab-labour-management-approach

GRI - HR4: www.mytilineos.gr/en-us/csr-reports/publications#tab-csr-disclosure-table

Κ∆ Οµίλου: http://www.mytilineos.gr/el-gr/strengthing-transparency/information#tab-ethics-code

Κ∆ Προµηθευτών και Συνεργατών του Οµίλου:
www.mytilineos.gr/Uploads/PRESENTATIONS/Suppliers_BusinessPartnersCodeofConduct_gr.pdf

∆Π (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ):
www.mytilineos.gr/el-gr/climate-change/csr#tab-climate-change-management-approach

GRI - ΕΝ30: www.mytilineos.gr/el-gr/csr-reports/publications#tab-csr-disclosure-table

Κ∆ Οµίλου: www.mytilineos.gr/el-gr/strengthing-transparency/information#tab-ethics-code

Κ∆ Προµηθευτών και Συνεργατών του Οµίλου:
www.mytilineos.gr/Uploads/PRESENTATIONS/Suppliers_BusinessPartnersCodeofConduct_gr.pdf

GRI - EN9, EN11, EN14, EN15, EN28 & ΕΝ30:
www.mytilineos.gr/el-gr/csr-reports/publications#tab-csr-disclosure-table

Κ∆ Προµηθευτών και Συνεργατών του Οµίλου:
www.mytilineos.gr/Uploads/PRESENTATIONS/Suppliers_BusinessPartnersCodeofConduct_gr.pdf

GRI - ΕΝ30: www.mytilineos.gr/el-gr/csr-reports/publications#tab-csr-disclosure-table

Κ∆ Προµηθευτών και Συνεργατών του Οµίλου:
www.mytilineos.gr/Uploads/PRESENTATIONS/Suppliers_BusinessPartnersCodeofConduct_gr.pdf

� Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας:
www.mytilineos.gr/el-gr/strengthing-transparency/information

GRI - SO4 www.mytilineos.gr/el-gr/csr-reports/publications#tab-csr-disclosure-table

� Συνεργασίες µε άλλους φορείς:
www.mytilineos.gr/el-gr/memberships-initiatives-and-standards/about-corporate-social-responsibility

Κ∆ Οµίλου: www.mytilineos.gr/el-gr/strengthing-transparency/information#tab-ethics-code

Κ∆ Προµηθευτών και Συνεργατών του Οµίλου:
www.mytilineos.gr/Uploads/PRESENTATIONS/Suppliers_BusinessPartnersCodeofConduct_gr.pdf
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Prologue
Mytilineos Holdings S.A. commissioned MEDA
to perform an independent assurance on its
Sustainability Report (printed format) and
the related data in its website CSR section for
the calendar year 2013.

Scope of Assurance
The basic objectives of our work, as agreed
with the Company, included:
1) The evaluation of the Report’s adherence
to principles of the Global Reporting Initiative
Sustainability Reporting Guidelines 2011 (GRI
G3.1) for defining content. In this context and
in terms of Stakeholders inclusiveness, our aim
was also the assessment of the related infor-
mation alignment with the Criterion 21 of the
UN Global Compact Communication of
Progress (COP) Advanced Level.
2) The accuracy and reliability of information
and performance data included in Report’s So-
cial Performance section, as well as the veri-
fication of data sources and collection
processes attested to by Company’s sub-
sidiaries CSR teams. Also, in this section, em-
phasis was placed in the accuracy of the spe-
cific information supporting the fulfillment of
the related criteria of Global Compact Com-
munication on Progress (COP) Self-Assessment
Advanced Level (e.g. Labor, Human Rights and
Anti - Corruption Management Policies & Pro-
cedures).
Our assurance did not include information re-
lating to opinion expressions, aims or state-
ments of the future commitments by the
Company as well as data and information in-
cluded in sections of the Report that are not
listed in the “Scope of Assurance”.
MEDA disclaims any liability or responsibili-
ty to a third party for decisions, whether in-
vestment or otherwise, based on this assurance
statement.

To the Readers – Roles and Responsibilities
The scope of the assurance includes a strict em-
phasis on the reliability and quality of the se-
lected data included in Social Performance sec-

tion, in addition to verification of data sources
and collection processes attested to by Com-
pany’s subsidiaries CSR teams. Also, covers the
evaluation of the Company’s Stakeholders Di-
alogue Procedure and the evaluation of the Re-
port’s adherence to the principles Global Re-
porting Initiative Sustainability Reporting
Guidelines 2011 (GRI G3.1). This assurance ap-
plies to the report based on the 2013 calen-
dar year, published in July of 2013, it does not
extend to events occurring prior to, or after
the 2013 reporting cycle.

MEDA’s approach & Assurance criteria
MEDA managed the assurance process through
its specialized personnel who followed the GRI
G3.1 Reporting Guidelines (updated in March
2011), in combination with self-developed
practices based on ISO 26000 CSR Interna-
tional Standard and the ICMM (International
Council on Mining & Metals) Assurance Pro-
cedure, especially from Subject Matter 2, 4 and
5. Also, where necessary we assessed the in-
formation according to the COP Self-As-
sessment Advanced Level criteria and the
supporting principles and guidelines (e.g.
Anti-corruption and Protection of Human
Rights) as suggested by the Global Compact.
Concerning to the above mentioned criteria
we undertook the following tasks:
� Interviewed 2 members of Company’s CSR

Committee of the Board to understand the
overall CSR strategy, its objectives, the gov-
ernance structures used for managing CSR
as well as the implementation and moni-
toring of major corporate responsibility ini-
tiatives for 2013.

� Review of the Company’s approach to
Stakeholder engagement by reviewing as-
sociated procedures, documents and
records. Moreover, and for further com-
prehension of this procedure, we attended
two out of three Company’s Dialogue Fo-
rums.

� Review of the Company’s Materiality ap-
proach to confirm that the material issues
were included in the Report.

� Carried out a one-day visit to the
ALUMINIUM S.A. to assess the alignment
of on-site practices with Group’s strategy
and procedures. This visit included: inter-
views with the CSR team members (main-
ly H&S and Human Resources managers),
review of documentation, records, data
management processes and practices related
to Stakeholders engagement.

� Facilitated a 1 day workshop in PROTERGIA
S.A., aimed at verifying perceptions of
material issues. This workshop was at-
tended by the company’s CSR team. This en-
abled MEDA to understand and test the-
Company’s Materiality process.

� Performed one-day visit to the METKA S.A.
premises focusing mainly on labour rela-
tions, working conditions, Health & Safe-
ty, local community and social issues. This
visit included interviews with METKA’s
CSR team members and review of man-
agement documents, performance records
and data.

� Test elements, on a sample basis, of the So-
cial Performance data measurement, col-
lection, aggregation and reporting process-
es to test data reliability and accuracy, as
they are transferred from the subsidiaries
and managed from the Company (the Cor-
porate Center of the Group).

� Interviewed key personnel responsible for
collating and writing various parts of the
Report to validate the reliability of selected
claims. Assessment of the Report’s adher-
ence to the GRI Principles for Defining Re-
port Content (Materiality, Stakeholder In-
clusiveness, Sustainability Context and
Completeness).

Findings - Conclusions
Our work confirms the following:

1. Evaluation of the Report’s adherence
to GRI G3.1 Principles for Defining
Report Content

The Report has sufficiently responded to the
GRI G3.1 Principles for Defining Report Con-
tent. The Report also complies with the ad-

INDEPENDENT ASSURANCE
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ditional guidance and indicators included in the
Final Version of the Metals and Mining Sector
Supplement (March 2010) in order to fulfill the
GRI G3.1 Level A+ requirements.

Materiality

The Company has in place an integrated ma-
teriality process which consists of a combi-
nation of several practices in order to enhance
the identification of key issues that are material
to its subsidiaries and its stakeholders. Also we
came to the conclusion that:

� The materiality process is applied across the
Company requiring the substantial in-
volvement of the Management and the CSR
teams of all its subsidiaries.

� The materiality analysis is well document-
ed. We focused on the prioritization of sus-
tainability issues through the application of
a specific “Materiality Reporting Work-
sheet”, one of our self-developed practices,
which combines internal and external criteria
that used to determine, with a quantitative
outcome, whether an issue is material or not
according to GRI G3.1 Guidelines.

� The Company has added further rigour to
its materiality process, by including addi-
tional input from its external stakeholders
since its previous sustainability report.

� The Company has internal key performance
indicators and management processes to
measure the performance in most of ma-
terial aspects that are disclosed within
the report, such as Health & Safety and CO2
emissions.

� The 2013 outcome has not missed out any
significant, known material issues.

Stakeholder Inclusiveness

The Company has developed a five-stage
Stakeholder engagement process, described in
detail in the CSR section of Company’s web-
site as mentioned within the Report, to
strengthen its engagement with stakeholders
and consequently its commitment to being an
accountable and sustainable organization.
This process demonstrates adherence to the
GRI (G3.1.) principle of Stakeholders Inclu-
siveness as well as against the Criterion 21 of
the GC COP Advanced Level Self-Assess-
ment. Also we verify that:

� The Company has a Stakeholder identifi-
cation and prioritization method and has es-
tablished a formal consultation technique,
which applies in annual basis, addressed to
all its significant Stakeholder groups. For

each Stakeholder group the Report in-
cludes a list of engagement approaches. Re-
viewing these initiatives, on a sample basis
at subsidiary level, we confirm that the con-
tent of the Report draws upon the out-
comes of this engagement process.

� Appling our self-developed “Assessment of
ability to respond to Stakeholders issues
Worksheet”, Company’s response ability can
be generally considered as an embedded
method but there are still current process-
es under development in terms of internal
responsibility and competency to address
a concern, engagement activities and per-
formance indicators measurements re-
garding significant issues.

� The Company’s Stakeholders Dialogue Fo-
rums, in 2013, took place in all its sub-
sidiaries at local level. Concerning this en-
gagement, we welcome Company’s actions
taken to improve the quality of this process.
More specifically, during METKA’s Dia-
logue Forum, a live connection through
Skype was established with the company’s
project site in Jordan and a comprehensive
analysis of Health & Safety measures took
place. This represents a good example of
Company’s engagement with its contractors
on Health & Safety issues in its abroad op-
erations.

� The outcomes of Stakeholders Dialogue Fo-
rums are always formally communicated to
the Company’s CSR committee as well as
to the top management of each subsidiary.

� The Stakeholder Engagement is an on-go-
ing institutional process and the results of
which always formed the framework of
Company’s Sustainability Reports. There-
fore, no specific engagement was under-
taken as part of the report preparation
process to identify core topics or obtain in-
formation.

Sustainability Context

The reported information sufficiently cover the
Company’s sustainability issues in its operation
context and also its intention to strengthen
positive and reduce negative impacts of its op-
erational activities in the economic, environ-
mental and social level.

� Performance indicators are provided for key
material topics and at the same time we
have found evidence of management ap-
proaches, including processes for audit,
measurement and reporting, applied at
the Company's subsidiaries in terms of
Global Compact COP Advanced Level,

ISO 14001, ISO 14064 (partially), ISO
26000 and OHSAS 18001 certification.

� We also, endorse the Company’s initiative
to promote to its supply-chain the sus-
tainability topics related to its long-term
strategy by publishing its brand new “Sup-
pliers Code of Conduct”

Completeness

The Report provides a fair and balanced rep-
resentation of the Company’s sustainability
performance and challenges and covers the full
range of material issues. Also the Report:

� Focuses on business entities which Company
has a controlling interest or where it is the
sole operator and covers all information
that should be considered material on the
basis of the principle of materiality. The Re-
port makes reference to key financial fig-
ures (with extended mentions in the Group’s
Annual Report 2013) and covers extensively
the approach to Corporate Social Respon-
sibility.

� Includes all significant Company’s actions
in 2013 and does not exclude related in-
formation that would influence Stake-
holders judgment or decisions. In line with
the above, we welcome the Company’s ini-
tiative to improve the completeness of its
Report, determining its Social and Envi-
ronmental Footprint, through an accessible
and comparative technique. The Report
seems to benefit from this procedure since
it permits to readers to observe any changes
or deviations – positive or negative – in
Group’s Social and Environmental per-
formance.

2.Accuracy and reliability of information
included in Social Performance section

The Report is sufficiently understandable to
allow Stakeholders access and realize Com-
pany’s Social profile. The Company has es-
tablished appropriate procedures, mainly
through its CSR governance system, and
data management systems for the collection
and analysis of its Social Performance data,
in order to provide confidence that such in-
formation is complete and accurate. Except
from the fact that we observed the need for
further training of data collectors, at sub-
sidiaries level, we did not find evidence to sug-
gest that the processes and systems in place
to collect and calculate Social Performance
data are such that the Company’s Social Per-
formance section would be incorrectly de-
scribed including information witch support



the coverage of UN Global Compact COP Ad-
vanced level criteria.

� The Company has accurately referenced the
reported indicators of its Social Performance
in the GRI Content Index and reported each
in accordance with the relevant Technical
Indicator Protocol. Also the Report has met
the appropriate requirements of the GRI Fi-
nal Mining and Metals Sector Supplement.

� The Report indicates clearly the Company’s
performance against its social impacts as
well as the used approaches to manage
them systematically within the appropriate
boundary of the Report as stated in page
(5). The information and the qualitative
statements reported in the section of So-
cial Footprint and its measurement method
are supported adequately by internal doc-
umentation and are available to any Stake-
holders group if asked.

� Additionally, we consider that the medium
and long-term Social Performance targets
add value to the Report since include the
Human Rights and Corruption aspects re-
lated to Company’s significant Suppliers and
Contractors for the first time.

� According to our work (checking the cor-
porate mechanisms i.e., gathering, analysis,
consolidation and quality control of in-
formation) we found that the data that has
been calculated and the related measure-
ment techniques, in sections of Health &
Safety, Employment and Equal Opportu-
nities, are adequately described and we did
not face any difficulty to identify the orig-
inal source of this information. The infor-
mation is supported by SAP (business soft-
ware system), Human Resources records,
and monthly spreadsheet reporting for
non-SAP entities.

� During the interviews with the members of
CSR teams, responsible for the verification
of the provided data sources and calcula-
tion methods, we notice that each Sub-
sidiary collects and reports Social Per-
formance data using specific worksheets
provided by the Corporate Centre. Check-
ing, on a sample basis at the Subsidiary lev-
el, this process, in some cases such as em-
ployee categories and social expenditures,
the data did not correspond exactly with the
information maintained within corporate
database. These inconsistencies were sub-
sequently corrected by the reporting team
in Corporate Centre.

� In relation with Health & Safety informa-
tion, we found that the Report covers con-

tractor data in a rate of 80% instead of
100%. This discussed and solved with the
CSR team, while happened due to misun-
derstanding of contractor’s definition work-
ing on-site to whom the subsidiary is liable
for the general safety of the working en-
vironment.

� Finally, we support Company’s initiative to
establish a new Self-Assessment Process, in
areas of Human Rights and Anti-Corruption.
Evaluating this process we found that the
results were identifiable and traceable,
and the responsible personnel were able to
reliably demonstrate the related data ori-
gin and interpretation.

Recommendations for improvement

Based on the findings of this assurance en-
gagement and without to affect our conclu-
sions on the Report, we have made the fol-
lowing recommendations:

� Concerning Stakeholder Inclusiveness, more
effort should be made to the groups of Sup-
pliers and Corporate customers. More-
over, during the Dialogue Forums, more em-
phasis should be given in the topics of Pro-
tection of Human Rights and Corruption.

� Stakeholders input could still be considered
in more depth as part of Company’s Sus-
tainability Strategy, at subsidiaries level.

� The Company should examine the level of
interest in its Sustainability Report of var-
ious Stakeholder groups in the countries
where operates. We believe that, future Re-
ports will benefit from more detailed dis-
closure of inclusiveness and responsiveness
with the Company's Stakeholder groups in
its abroad operations.

� The Company’s subsidiaries are involved in
the communities they operate. In our opin-
ion, they could participate more actively in
programs or work projects that provide vol-
unteer time. This would allow the Compa-
ny, communicating these impacts directly,
to improve, in terms of quality, its overall
Social Performance.

� The Company should consider tying to re-
muneration its major Social Performance
targets such as Health & Safety.

� The Company should consider revising its
Professional Code of Conduct. Future re-
ports would benefit from further disclosure
of specific efforts being taken to ensure ef-
fective dissemination and understanding of
the Code of Conduct.

� In order to further strengthen Social Per-

formance, it is suggested the semi-annual
review for some major KPI’s to increase the
reliability of the relevant information and
to give more emphasis on CSR management
within the Company’s subsidiaries.

� Future Reports should describe in more de-
tails how sustainability topics relate to sup-
ply-chain topics. We believe that the Com-
pany, with the appropriate promotion of its
“Suppliers Code of Conduct”, would have
the opportunity to communicate its strate-
gic objectives more effectively to its sig-
nificant suppliers and work with them to
identify mutual opportunities to improve en-
vironmental and social sustainability per-
formance across the supply chain and report
performance against those objectives.

� The Company should provide further train-
ing to its employees, at subsidiaries level,
responsible for CSR data gathering and also
should initiate an adaptation of its systems
to be able to collect data in accordance
with new requirements of the GRI G4.

Statement of Independence

MEDA states its independence and impar-
tiality with regards to this assurance en-
gagement. In 2013, MEDA did not work with
MYTILINEOS Holdings or any of its sub-
sidiaries and stakeholders on any engagements
which could compromise the independence or
impartiality of our findings or recommenda-
tions. MEDA confirms that is not aware of any
other engagement or issue that could impair
our objectivity in relation to this assurance en-
gagement. Moreover, MEDA was not in-
volved in the preparation of any text or data
provided in the Report, with the exception of
this Assurance Statement.
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Athina Galanis

Managing Director

MEDA Communication S.A.
Agiou Isidorou Str. 1

Athens Greece
Tel. 2103610309
Fax.2103610696

www.meda.gr

10th of JULY 2014, Athens, Greece
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ΟΚοινωνικός Απολογισµός είναι το
αποτέλεσµα µιας συντονισµένης

προσπάθειας των Οµάδων Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης των εταιρειών του «Οµί-
λου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ». Θέλουµε να εκ-
φράσουµε τις ευχαριστίες µας σε όλα τα
στελέχη του Οµίλου για τη σηµαντική συµ-
βολή και συνεργασία τους. Επίσης, ευχα-
ριστούµε όλα τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας
και τους εξωτερικούς συνεργάτες µας
που µε τη συµµετοχή τους στα Forum ∆ια-
λόγου, µας δίνουν πολύτιµη βοήθεια
στην ενσωµάτωση των διεθνών προτύπων
αλλά και στην εφαρµογή πρακτικών µε
στόχο την περαιτέρω βελτίωσή µας.
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