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Βήμα 1
Αναγνώριση ουσιαστικών 

θεμάτων
Εξετάσαμε εκτενώς τομείς και σημαντικά 

σημεία που καθορίζουν σχετικά πρό-
τυπα, κατευθυντήριες οδηγίες (π.χ. GRI 

Standards, AA1000, ISO 26000, SDG’s) ή 
και άλλες πηγές. 

Βήμα 2
Ιεράρχηση ουσιαστικών 

θεμάτων
Μετά τη σχετική αξιολόγηση όλων των 

θεμάτων που αναγνωρίσαμε και καταγρά-
ψαμε, καταλήξαμε στα 18 πιο

ουσιαστικά θέματα για μας. Προτεραιο-
ποιήσαμε τα σημαντικά θέματα βιώσιμης 

ανάπτυξης, ανάλογα με τη σημασία τους για 
την ElvalHalcor και τους συμμετόχους μας.

Βήμα 3
Επικύρωση σημαντικών 

θεμάτων
Η ανώτατη Διοίκηση της Εταιρίας επικυ-
ρώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. 
Ολοκληρώνεται η χαρτογράφηση των ση-
μαντικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης.

Διαδικασία αξιολόγησης 
ουσιαστικών θεμάτων

Η ElvalHalcor προκειμένου να αναγνωρίσει τα 
πλέον σημαντικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης 
που σχετίζονται με τη δραστηριοποίησή 
της, ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία 
η οποία βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και 
κατευθυντήριες οδηγίες (GRI Standards, 
ΑΑ1000) σχετικά με την αξιολόγηση και 
ιεράρχηση των θεμάτων αυτών. 

Το 2019 πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση 
των σημαντικών θεμάτων της Εταιρίας στην 
οποία ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσματα της 
έρευνας συμμετόχων. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά διότι 
λαμβάνονται υπόψη κατά την χάραξη αυτής της 
στρατηγικής και τον σχεδιασμό των δράσεων 
που θα προάγουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Λαμβάνοντας υπόψη και ενσωματώνοντας 
στην αξιολόγηση των θεμάτων τις νέες 
τάσεις σε κλαδικό και παγκόσμιο επίπεδο, 
πραγματοποιήθηκε το 2020 εκ νέου ιεράρχηση 
και ομαδοποίηση των “πλέον σημαντικών” 
θεμάτων. Έτσι τα “πλέον σημαντικά” θέματα της 
ElvalHalcor, παρουσιάζονται στον πίνακα και 
ανά θεματικό πυλώνα ESG (Ε – Environment: 
Περιβάλλον, S – Social: Κοινωνία, G – 
Governance: Διακυβέρνηση).

Καθορισμός σημαντικών 
θεμάτων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης
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Άξονες Βιώσιµης Ανάπτυξης:              Περιβάλλον (E)              Κοινωνία (S)           ∆ιακυβέρνηση (G)  

Σημαντικότητα  ESG θεμάτων για την ElvalHalcor
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Σημαντικό θέμα για την Εταιρία Σχετικοί 
SDGs

Σχετικοί 
υποστόχοι

Όρια επίδρασης
Διοικητική 
πρακτική Εντός 

Εταιρίας
Εκτός 

Εταιρίας

E

Κλιματική αλλαγή (5) 9.4 σελ. 30

Κυκλική οικονομία - Προώθηση ανακύκλωσης 
αλουμινίου και χαλκού  (8)

9.4, 12.5 σελ. 32, 50

Διαχείριση αποβλήτων (12) 12.5 σελ. 32

Κατανάλωση και εξοικονόμηση ενέργειας (13) 7.2 σελ. 31-32

Αέριες εκπομπές (14) 9.4, 9.4.1 σελ. 30

Διαθεσιμότητα και χρήση νερού (15) 6.4, 6.3 σελ. 30

S

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (1) 8.8 σελ. 40-43

Εκπαίδευση και εξέλιξη εργαζομένων (4) - - σελ. 37-38

Αμοιβές και παροχές προς τους εργαζόμενους (7) - - σελ. 38

Υπεύθυνη διαχείριση προμηθειών (11) 9.3, 12.1 σελ. 44-46

Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες (17) 4.3, 8.5 σελ. 38

Εταιρική διακυβέρνηση και επιχειρηματική ηθική (2) 16.5 54-58

Διαχείριση κινδύνων (risk management) (10) - - σελ. 31-33*

Νέες αγορές και επενδύσεις (6) 9.4 σελ. 20-21

Καινοτομία και ποιότητα προϊόντων (3) 9.5 σελ. 21

Ικανοποίηση πελατών (9) - - σελ. 21-22

Υποστήριξη δράσεων τοπικών κοινωνιών & δράσεις 
εθελοντισμού (16)

- - σελ. 50

Επιλογή τοπικών προμηθευτών και ενίσχυση 
τοπικής απασχόλησης (18)

9.3 σελ. 45

G

*Ετήσια Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2020
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