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Οι άνθρωποί μας: 
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Η υγεία και ασφάλεια
των ανθρώπων και των 
συνεργατών μας αποτελεί 
για μας αδιαπραγμάτευτη
προτεραιότητα.

Παγκόσμιοι Στόχοι 
Βιώσιμης Ανάπτυξης



Κοινωνικοί δείκτες

Περιγραφή δείκτη Μονάδα μέτρησης 2018 2019 2020

Δείκτες ανθρώπινου δυναμικού

Αριθμός εργαζομένων # 1.439 1.475 1.478

Συνολικές προσλήψεις (στις συνολικές προσλήψεις δεν 

περιλαμβανονται εποχικοί εργαζόμενοι ή πρακτικής άσκησης)
#

228 146 75

Συνολικές αποχωρήσεις (παραίτηση, απόλυση, 

συνταξιοδότηση)
# 73 96 77

Δείκτης κινητικότητας εργαζομένων 5,1 6,5 5,2

Ποσοστό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης % 100 100 100

Ασκούμενοι (πρακτική άσκηση)  # 18 12 14

Εποχικοί εργαζόμενοι  # 60 49 15

Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από επιχειρησιακές 

συμβάσεις εργασίας
% 100 100 100

Ποσοστό γυναικών (στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού) % 7,7 7,9 8,9

Ποσοστό γυναικών σε θέσεις ευθύνης

(Διευθυντικές θέσεις και Ανώτερα Στελέχη)
% 7,8 7,6 8,8

Ποσοστό γυναικών σε διοικητικές θέσεις εργασίας % 24,4 25,7 28,3

Προσλήψεις γυναικών (στο σύνολο των προσλήψεων του έτους) % 10,7 14,7 1,3

Εργαζόμενοι άλλης εθνικότητας (εκτός ελληνικής) # 49 49 48

Ποσοστό εργαζομένων άλλης εθνικότητας % 3,4 3,3 3,2

Συνολικές ώρες εκπαίδευσης ώρες 18.487 18.972 11.581

Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης (συνολικές ώρες /συνολικό 

ανθρώπινο δυναμικό 31/12)
# 12,8 12,9 7,8

Συνολικό κόστος εκπαίδευσης ευρώ 367.322 381.337 196.157

Συνολικό κόστος εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο ευρώ 255 259 133

Δείκτης απουσιασμού (AR) εργαζομένων # 0,57 0,55 0,49

Δείκτης απουσιασμού (AR) εργολάβων (μόνιμων) # 0,33 0,04 1,80

Τοπική κοινωνία

Εργαζόμενοι από την τοπική περιοχή (ευρύτερη περιοχή 

Βοιωτίας και Εύβοιας: Χαλκούτσι, Ωρωπός, Μαλακάσα)
% 52,6 56,2 56,1

Ποσοστό στελεχών (Διευθυντών και Ανώτερων Στελεχων) από 

την τοπική περιοχή
% 15 17 18

Νέες προσλήψεις από την τοπική περιοχή 

(στο σύνολο των προσλήψεων)
% 9,3 33,3 5,3

Πληρωμές προς τοπικούς προμηθευτές (4) ευρώ 26,0 26,1 25,7

Επενδύσεις σε επίπεδο ευρύτερης κοινότητας ευρώ 211 235 804

Περιστατικά παραβίασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων # 0 0 0

Περιστατικά διακρίσεων # 0 0 0

Υγεία και ασφάλεια

Δείκτης συχνότητας συμβάντων (LTIR) (1)

#

7,47 6,06 5,36 

Δείκτης σοβαρότητας συμβάντων (SR) (2) 126 134  104    

Θανατηφόρα συμβάντα 0 0 0

Ώρες εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας (ΥΑΕ) (3) ώρες (%) 6.830 (37%) 6.826 (36%) 4.300 (37%)

Προμηθευτές

Συνολική δαπάνη προς προμηθευτές (4)

ευρώ

1.454 1.385 1.333

Δαπάνη προς προμηθευτές εξωτερικού 1.112 957 1.001

Δαπάνη προς προμηθευτές εθνικής εμβέλειας 342 428 332




