
 Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης

2021



Περιεχόμενα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ο ΟΜΙΛΟΣ UNISON 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 2021

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΡΧΕΣ – ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

ΟΡΑΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΡΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

OI ANΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - COVID

ESG ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ENVIRONMENT

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ - SOCIAL

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR – GOVERNANCE

ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS – SDGS

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ GRI & ISO26000

4-5

6-7

 8-9

10-11

12-13

14-16

17

18-19

20-21

22-23

24-25

26-27

28-29

30-31

32-35

36-37

38-39

40-41

42-45

46-47

48-49

52-55

56



Αγαπητοί αναγνώστες,

Ως ένας δυναμικός Όμιλος που από το 1977εξελίσσεται, αναπτύσσεται και ισχυροποιείται στον 
κλάδο του και, παράλληλα, εξελίσσει την αγορά του Facility Management στη Ελλάδα, στη UNISON 
παραμένουμε πιστοί στο όραμά μας: να είμαστε πρωτοπόροι, αξιόπιστοι και να ανοίγουμε το 
δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2021 πιστοποιεί τη 
διαχρονική μας δέσμευση για ένα βιώσιμο και αειφόρο μέλλον.

Αναγνωρίζοντας ότι η πορεία προς την επιτυχία έρχεται μέσα από την αρμονική συνεργασία σε όλα 
τα επίπεδα λειτουργίας μιας επιχείρησης, αποτελούμε τον αξιόπιστο στρατηγικό συνεργάτη για 
κάθε πελάτη μας, χαράζοντας μία κοινή στρατηγική που σκοπεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Απαντάμε με λύσεις στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας, παρέχοντας 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες Facility Management, ώστε εκείνοι να μπορούν να αφοσιωθούν 
αποκλειστικά στο αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Διευρύνουμε σταθερά το 
χαρτοφυλάκιό μας, με κορυφαίες και εξατομικευμένες υπηρεσίες, λύσεις και εφαρμογές, ώστε να 
διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον εργασίας ασφαλές, αποδοτικό και ευχάριστο για το ανθρώπινο 
δυναμικό κάθε επιχείρησης, ενισχύοντας, παράλληλα, την ηγετική θέση που έχουμε στον κλάδο όλα 
αυτά τα χρόνια.
 
Για εμάς, η βιώσιμη ανάπτυξη μεταφράζεται σε ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος, στη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στην ανάπτυξη 
καινοτόμων λύσεων, με βάση τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Έχοντας ως δομικό στοιχείο 
τους στρατηγικούς μας πυλώνες, επιδιώκουμε την εξισορρόπηση της σχέσης ποιότητας-τιμής, 
λειτουργούμε με σεβασμό προς τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας και 
δημιουργούμε προστιθέμενη αξίας για όλους. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας, 
τηρούμε απαρέγκλιτα την πιστή εφαρμογή νόμιμων πρακτικών και φροντίζουμε να διέπει τις 
συναλλαγές μας η απόλυτη διαφάνεια. Αυτή είναι η παρακαταθήκη μας για τις επόμενες γενιές.

Δραστηριοποιούμαστε σε ένα περιβάλλον που μεταλλάσσεται συνεχώς. Για εμάς η 
προσαρμοστικότητα, η ανθεκτικότητα και η ευελιξία είναι αδιαπραγμάτευτες, αντιμετωπίζοντας 
κάθε πρόκληση ως ευκαιρία για περαιτέρω εξέλιξη του Ομίλου μας. Σε αυτό το πλαίσιο, 
πρωτοστατήσαμε στη μετάβαση από τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), τις οποίες 
και υλοποιούμε από την πρώτη κιόλας δεκαετία του 2000, στις δράσεις που εστιάζουν στο 
Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (Environment, Society, Governance - ESG), 
υιοθετώντας ένα μετρήσιμο σύνολο κριτηρίων σχετικά με τη βιωσιμότητα μιας εταιρείας. Στις 
μέρες μας, τα κριτήρια αυτά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την εταιρική ανάπτυξη, 
βάζοντας την «υπογραφή» της πράσινης επιχειρηματικότητας, που αποτελεί ζητούμενο για όλο 
τον πλανήτη. Οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε εταιρείες με υψηλή βαθμολογία ESG, με θεσμικούς 
επενδυτές και ιδιωτικά κεφάλαια να επιζητούν τη διαφάνεια των εταιρικών πολιτικών που 
επικεντρώνονται στα ESG κριτήρια και τις οικονομικο-κοινωνικές τους επιδράσεις. Παράλληλα, 
είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι νέες γενιές, τα νέα ταλέντα επιστημόνων, στελεχών και 
επαγγελματιών αναζητούν εταιρείες που είναι περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες, για να 
ενταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό τους.

Στη UNISON λειτουργούμε με απόλυτο σεβασμό προς την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
μεριμνούμε για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας, την απρόσκοπτη καταβολή μισθών 
και εργοδοτικών εισφορών, οι οποίες μόνο για το 2021 ήταν άνω των €6 εκατ. Με συνολικό κόστος 
μισθοδοσίας που πλησίασε τα €32 εκατ. το 2021, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και ικανοποιημένοι 
για τη σημαντική συνεισφορά μας στην κοινωνία και την οικονομία.

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά στην υπεύθυνη λειτουργία μιας επιχείρησης είναι η 
δέσμευση στην παροχή ίσων ευκαιριών, καθώς και η αποδοχή και ο σεβασμός ως προς τη 
διαφορετικότητα στο εργασιακό περιβάλλον. Αποτελώντας έναν Όμιλο που αριθμεί πανελλαδικά 
περισσότερους από 2.300 εργαζόμενους, στηρίζουμε  την ισότητα και τη διαφορετικότητα, 
λειτουργώντας με βάση τις αρχές της συμπερίληψης. Προς επίρρωσιν αυτού, αποτελούμε 
υπερήφανο μέλος της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την υπογραφή της «Χάρτας 
Διαφορετικότητας».

Κάθε μία από τις δράσεις μας αποτελεί μέρος μίας ολιστικής επιχειρηματικής προσέγγισης, αλλά 
και μίας μακροχρόνιας στρατηγικής με γνώμονα την υγιή και διατηρήσιμη κερδοφορία, σε ένα 
πλαίσιο βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας. Βασιζόμενοι στα χαρακτηριστικά που 
διέπουν τη λειτουργία του Ομίλου μας, καταφέρνουμε να διατηρούμε σταθερή αναπτυξιακή 
πορεία, η οποία για το 2021 άγγιξε το 23% σε σχέση με το 2020, στηριζόμενοι αποκλειστικά σε ιδία 
κεφάλαια και τις ίδιες δυνάμεις μας.

Στη UNISON, είμαστε περήφανοι για όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα. Γι’ αυτό μένουμε 
προσηλωμένοι στους στόχους μας και συνεχίζουμε να λειτουργούμε με βέλτιστες πρακτικές και 
μετρήσιμα αποτελέσματα. Θέτοντας σήμερα τις γερές βάσεις του αύριο, δεσμευόμαστε να 
παραμείνουμε πιστοί στο όραμα και τις αξίες που μας διέπουν, ενισχύοντας περαιτέρω την 
επίδοσή μας βάσει των κριτηρίων ESG.

Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Επιστολή
Δ/ντος Συμβούλου 
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Μεθοδολογία Εκπόνησης
Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου UNISON είναι η 2η κατά σειρά και απευθύνεται 
σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, εσωτερικά και εξωτερικά. Στο σύνολο τα στοιχεία του 
Ομίλου που δημοσιοποιούνται αφορούν την χρονική περίοδο από 01/01/21 – 31/12/21. 

Τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών ελήφθησαν σοβαρά υπόψη στην λήψη 
αποφάσεων του Ομίλου και στον καθορισμό της στρατηγικής του και παρουσιάζονται στην 
παρούσα έκθεση. Ό Όμιλος έχει αναγνωρίσει τα σημαντικά ζητήματα για τον ίδιο και τις 
μεθόδους ανταπόκρισης στις ανάγκες και στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι επηρεασμένη από τα διεθνή αναγνωρισμένα Πρότυπα 
απολογισμών βιωσιμότητας GRI (GRI Standard) (www.globalreporting.org) και βασίζεται σε 
πέντε (5) βασικές αρχές, οι οποίες σχετίζονται με την Στρατηγική ESG του Ομίλου:
 
1) Ενδιαφερόμενα Μέρη (stakeholders – G).

2) Βιωσιμότητα (sustainability - E).

3) Διαφάνεια (transparency – G).

4) Διαφορετικότητα (diversity - S).

5) Περιβάλλον (environment – E).

Ο Όμιλος UNISON, μέσω των πρακτικών που υιοθετεί, των δράσεων που αναλαμβάνει και 
του τρόπου λειτουργίας του, συνεισφέρει άμεσα ή έμμεσα στους 17 στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs) του ΟΗΕ.
 
Στην έκθεση έχουν καθοριστεί τα ουσιαστικά θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, 
έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από την έρευνα ικανοποίησης πελατών και 
εργαζομένων και τα δεδομένα από τις εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις των 
συστημάτων ISO.

Τη σύνταξη του Απολογισμού ανέλαβε η Υπεύθυνη Ποιότητας και Συστημάτων του 
Ομίλου UNISON, η κυρία Αθηνά Κόρμαλη, Διεύθυνση HR, με δεδομένα που συνέλλεξε από 
όλα τα τμήματα του Ομίλου, τις πληροφορίες και την αξιοπιστία των οποίων εγγυάται.

Στο σύνδεσμο υπάρχει διαθέσιμη ειδική φόρμα επικοινωνίας, στην οποία μπορείτε να μας 
αναφέρετε τυχόν σχόλιά σας.
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Η εταιρεία (ως ISS) έχει δυναμική παρουσία στον κλάδο του Facility Management στην 
εγχώρια αγορά από το 1977. Τον Φεβρουάριο του 2021 ο Όμιλος μετονομάστηκε σε 
UNISON Facility Services A.E., διατηρώντας τις δύο θυγατρικές, UNISON Integrated Facility 
Management Α.Ε. και UNISON Human Resources A.E. (εφεξής Όμιλος UNISON), 
αποκτώντας μεγαλύτερη ευελιξία σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, διατηρεί την 
αποκλειστική συνεργασία με τον παγκόσμιο όμιλο εταιρειών ISS.

Σήμερα, ως UNISON πλέον, ο Όμιλος κατέχει την ηγετική θέση που έχει κατακτήσει εδώ 
και τέσσερις δεκαετίες, αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις καινοτόμες 
πρακτικές.

Το εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό του Ομίλου παρέχει ολοκληρωμένες και 
κορυφαίου επιπέδου υπηρεσίες Facility Management, όπως και ανθρώπινου δυναμικού, 
καθώς η UNISON Human Resources αποτελεί μέλος του Ομίλου και την πρώτη Εταιρεία 
Προσωρινής Απασχόλησης στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης και οργανισμού με 
ολοκληρωμένα συστήματα υπηρεσιών (Integrated Facility Services)και εγγυάται την πλήρη 
και ουσιαστική στήριξη των πελατών του. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο και ποιοτικό 
χαρτοφυλάκιο παρεχόμενων υπηρεσιών, εξασφαλίζει ένα καθαρό, υγιές και φιλόξενο 
περιβάλλον εργασίας, αναλαμβάνει την επίβλεψη, διαχείριση, αλλά και συντήρηση τόσο 
των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών χώρων μίας επιχείρησης, καθώς επίσης τη 
φύλαξη και την ασφάλεια, αξιοποιώντας σύγχρονες και δοκιμασμένες τεχνολογίες, 
πλήρως ευθυγραμμισμένες με τον ανθρώπινο παράγοντα.

Η πανδημία αντιμετωπίσθηκε ως πρόκληση και ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη του 
Ομίλου και όχι ως απειλή από την Διοίκηση, παρέχοντας υπηρεσίες απολύμανσης και 
διατηρώντας όλες τις θέσεις εργασίας που υπήρχαν. Με αυτή τη στρατηγική επιλογή 
επιτεύχθηκε αύξηση 22,6% στον κύκλο εργασιών το 2021, ο οποίος ξεπέρασε τα 50 εκατ. 
ευρώ, με σταθερή κερδοφορία. Στον Όμιλο απασχολήθηκαν 2.300 εργαζόμενοι για το 
2021, σε σχεδόν 150 υπό διαχείριση έργα σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.

Στόχος του ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών που προσφέρει ο Όμιλος σε κάθε 
πελάτη είναι η μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους της επιχείρησής του, 
εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Παράλληλα, απλοποιούνται οι 
διαχειριστικές διαδικασίες, επιφέροντας αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων 
στις επιχειρήσεις.

“
”

Ο Όμιλος UNISON

Η UNISON FACILITY 
SERVICES του
Ομίλου είναι η
πρώτη πιστοποιημένη
εταιρεία του χώρου 
στην Ελλάδα με
COVID SHIELD στο 
επίπεδο Excellent.
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Βραβεύσεις 2021  

Ο Όμιλος εξακολουθεί να έχει ως προτεραιότητα την διασφάλιση υγειών συνθηκών 
λειτουργίας και τη συνεχή φροντίδα και προστασία του απασχολούμενου 
ανθρώπινου δυναμικού του. Στο πλαίσιο αναγνώρισης αυτών των αρχών, το 2021 
διακριθήκαμε στα Health & Safety Awards με Gold Award, στην κατηγορία «Διαχεί-
ριση κρούσματος COVID-19» και Silver Award στην κατηγορία «Επικαιροποίηση & 
Βελτίωση Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας».

Ευχαριστούμε από καρδιάς τους συνεργάτες και τους ανθρώπους που πλαισιώνουν 
την ομάδα μας, διασφαλίζοντας ασφαλή περιβάλλοντα εργασίας για όλους.
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Παρεχόμενες
Υπηρεσίες

ΙΝΤΕGRATED 
FACILITY 
SERVICES

Προσαρµοσµένες 
λύσεις, που 
συµβάλουν στη
συνολική 
διαχείριση του 
λειτουργικού 
κόστους.

SOFT & 
ANTI-COVID 
SERVICES

Υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας, που 
διασφαλίζουν
ένα καθαρό, 
υγιεινό και φιλικό 
περιβάλλον
εργασίας.

SECURITY 
SERVICES

Εξατοµικευµένες 
λύσεις 
ασφάλειας, 
αξιοποιώντας τα 
πλέον σύγχρονα 
µέσα.

SUPPORT 
SERVICES

Κάλυψη 
αναγκών σε 
πολύπλευρες 
υπηρεσίες που 
κρίνονται 
απαραίτητες.

CATERING 
SERVICES

Υπηρεσίες 
εστίασης και 
υγιεινά µενού, 
που προσφέρουν 
υψηλά επίπεδα 
ενέργειας και 
ευεξίας.

LANDSCAPING 
SERVICES

Εξειδίκευση
στην ανάληψη 
απαιτητικών
έργων
πρασίνου.

ΗΑRD SERVICES 
& RENOVATIONS

∆ιαχείριση, 
συντήρηση και 
διασφάλιση 
ασφαλών 
κτιριακών 
εγκαταστάσεων
για εργαζόµενους 
και επισκέπτες.
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Εκπαίδευσης
και Διοίκησης

Τροφίμων
και ποτών

Ξενοδοχείων
και Ψυχαγωγίας

Υποδομές Λιανικής

7% 4% 3% 2%

Κλάδοι
Δραστηριοποίησης
Πελατών

7%

Χρηματο-
Ασφαλιστικός

Φαρμακευτικός
και παρόχων υγείας

Τηλεπικοινωνιών

Μεταφορών και
εφοδιαστικής

αλυσίδας 

12% 9%

Ενέργειας και
Βιομηχανικός

27% 6%21%

Άλλο

3%
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πελάτες μας ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα7 10
στους

»

«

Στις Υπηρεσίες παρατηρήθηκε σημαντική 
αύξηση στον τομέα του πρασίνου το 2021, ο 
τζίρος του οποίου τετραπλασιάστηκε και 
αποτελεί το 8% του συνολικού κύκλου 
εργασιών του Ομίλου, έναντι ποσοστού 2% που 
αντιστοιχούσε το 2020. 

Το 2022 ο τομέας του πρασίνου αναμένεται να 
αναπτυχθεί περαιτέρω, ξεπερνώντας τα 11 
εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, θα αναδειχθεί σε μια 
σημαντική υπηρεσία που προσφέρει ο Όμιλος, 
αποτελώντας το 15% του συνολικού του τζίρου.

Ο Όμιλος το 2021 ανέλαβε νέα σημαντικά 
projects, όπως είναι η κατασκευή του νέου λιθογραφείου της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο.

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας ελέγχεται σε τακτική βάση από τους υπεύθυνους των 
έργων, μέσω αναφορών ελέγχου ανά έργο σε συχνότητα που έχει ορισθεί. Ελέγχεται στο 
πλαίσιο των εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων, τα αποτελέσματα των οποίων 
βελτιστοποιούν και αναπτύσσουν τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών μας.

Ο Όμιλος, για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των έργων,  εφαρμόζει λογισμικό 
διαχείρισης - Facility Management , όπου καταγράφονται και ελέγχονται σημαντικά 
ζητήματα ποιότητας και ικανοποίησης πελατών, όπως τα τυχόν παράπονα των πελατών 
του στα έργα, οι ευχαριστήριες επιστολές, οι αναφορές ελέγχου ποιότητας με επισήμανση 
στις προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες που αποφασίζονται κάθε φορά ανάλογα την 
περίπτωση. 

Η ποιότητα είναι και αυτή ένα στοιχείο καταγραφής και ελέγχου του συστήματος διαχείρισης  

Οι σταθεροί πελάτες του Ομίλου για εμάς ερμηνεύονται ως «χαρούμενοι» πελάτες, γεγονός 
που μας γεμίζει ικανοποίηση και ενισχύει το υψηλό αίσθημα ευθύνης που μας διακατέχει. Τα 
αποτελέσματα αυτά πιστοποιούνται μέσω της ετήσιας έρευνας ικανοποίησης των πελατών 
μας. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα ικανοποίησης πελατών λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν 
στην βελτίωση των υφιστάμενων λύσεων και στην σταθερή ανάπτυξή μας, έτσι ώστε να 
καλύπτουμε πάντα τις ανάγκες των πελατών μας ποιοτικά, αποδοτικά και υπεύθυνα.

Αρχές – Αξίες 

Έχουμε συνειδητά και αδιαπραγμάτευτα επιλέξει, πέρα από τις προκλήσεις που 
διαμορφώνει το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, να αποτελούμε έναν Υπεύθυνο, Ηθικό και 
Νόμιμο εργοδότη. Έχουμε θεσπίσει και εφαρμόζουμε πολιτικές και διαδικασίες δίκαιης και 
ίσης μεταχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μας, με γνώμονα, αφενός, την Υγεία και την 
Ασφάλεια στον χώρο εργασίας και την πιστή εφαρμογή και την τήρηση της εργατικής 
νομοθεσίας και, αφετέρου, τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος φιλικού και 
ελκυστικού για το προσωπικό μας.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Όμιλος UNISON να έχει καθιερωθεί στη συνείδηση της 
ελληνικής αγοράς ως ένας πρωτοπόρος οργανισμός. Αυτή η κατάκτηση αποτυπώνεται στα 
υψηλά επίπεδα δέσμευσης και αφοσίωσης των ανθρώπων μας, των συνεχόμενων και 
σημαντικών διακρίσεων και των ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων που λαμβάνουμε από τις 
ετήσιες έρευνες ικανοποίησης πελατών.
Οι αρχές του Ομίλου καθορίζουν την επιχειρησιακή μας συνέχεια, με σεβασμό στο 
ανθρώπινο δυναμικό και στον πελάτη, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Κάθε δραστηριότητα του Ομίλου UNISON, που έχει ως απώτερο στόχο την ανάπτυξη και 
την ευρωστία του, διέπεται από αρχές που επιβάλλονται από τον νόμο και από την ηθική, 
όπως διαφάνεια, ακεραιότητα, ειλικρίνεια, εντιμότητα, αμεροληψία, εχεμύθεια, 
υπευθυνότητα και ανάληψη κινδύνου, διαφορετικότητα και προσφορά στο ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο.
Η τήρηση των αρχών εταιρικής υπευθυνότητας και λειτουργίας του Ομίλου ελέγχεται 
ετησίως από τη Διοίκηση, ενώ οι εργαζόμενοι στο σύνολο τους εφαρμόζουν τον Κώδικα 
Επιχειρησιακής Δεοντολογίας, ο οποίος περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις και τις απαιτήσεις 
σε επίπεδο υπευθυνότητας και επαγγελματικής συμπεριφοράς.
Ο Όμιλος συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη, Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, σε ό,τι 
αφορά στα Ανθρώπινα δικαιώματα, τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας, την απαγόρευση της 
παιδικής εργασίας, την παρενόχληση, τη συλλογική σύμβαση εργασίας κλπ.
Στο σύνολό τους, οι προμηθευτές και οι υπεργολάβοι μας ελέγχονται σε ετήσια βάση από 
τον Όμιλο, ώστε να ενεργούν κατά τρόπο σύμφωνο με τις αξίες, τις αρχές και τις πολιτικές 
μας. Για τον Όμιλο UNISON δεν υπάρχουν διακρίσεις των ενδιαφερόμενων μερών. Ο 
Όμιλος συνεχίζει να λειτουργεί δυναμικά, διασφαλίζοντας την προσωπική και ομαδική 
ανάπτυξη, τις υψηλές αποδόσεις, την γρήγορη απόκριση στα αιτήματα του πελάτη, την 
ευελιξία και την καινοτομία.

Δημόσιος τομέαςΙδιωτικός τομέας
30,2%69,8%

Ο Όμιλος για άλλη μια 
χρονιά κατάφερε να 
διατηρήσει όλα τα 
μεγάλα συμβόλαιά
του, σημειώνοντας
ποσοστό
διατηρησιμότητας

94,4%. 
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Κώδικας Δεοντολογίας & Πολιτικές

Οι βασικές πολιτικές και ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου αναφέρονται 
συνοπτικά στην ιστοσελίδα μας: 

Οι πολιτικές μας ανανεώνονται όποτε κριθεί απαραίτητο και ελέγχονται από τη 
Διοίκηση και από τον Υπεύθυνο Ποιότητας και Συστημάτων σε ετήσια Βάση.
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Ποιότητας

Πολιτική κατά 
της Βίας και 
Παρενόχλησης
στην Εργασία 

Ασφάλειας 
πληροφοριών

Εταιρικής 
Υπευθυνότητας

Οδικής 
Ασφάλειας

Υγείας και 
Ασφάλειας 
στην εργασία

Ασφάλειας 
Τροφίμων

Διαχείρισης 
Εγκαταστάσεων

Κατά της 
διαφθοράς

Κώδικας 
Δεοντολογίας

Ενεργειακή Περιβαλλοντική COVID SHIELD Επιχειρησιακής 
Συνέχειας

SPEAK UP
Policy

GDPR

https://www.unison.gr/company/politikes/


Διαχείριση Συστημάτων Ομίλου
 
Ο Όμιλος, στο πλαίσιο ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών 
του, είναι πιστοποιημένος με συστήματα ISO, τις διαδικασίες και τα έντυπα των 
οποίων ανασκοπεί σε ετήσια βάση, αλλά και όποτε απαιτηθεί. 

Η πλήρης συμμόρφωση με τα πρότυπα και η τήρηση των απαιτήσεών τους ελέγχονται 
σε 3μηνη βάση, μέσω των τακτικών εσωτερικών επιθεωρήσεων από τον Υπεύθυνο 
Ποιότητας και Συστημάτων.

Τα αποτελέσματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων, κάθε φορά αποστέλλονται στην 
Διοίκηση και πραγματοποιούνται βελτιστοποιήσεις, όπου και όποτε κρίνεται 
απαραίτητο.

• ISO 9001:2015 Διαχείρισης Ποιότητας
• ISO 14001:2015 Περιβαλλοντικής 
   Διαχείρισης
• ISO 45001:2018 Υγεία και Ασφάλεια 
   στην Εργασία
• ISO 22301:2012 Επιχειρησιακής 
   Συνέχειας
• ISO 41000:2018 Διαχείρισης 
   Εγκαταστάσεων
• BS 10012:2017 + A1:2018 Σύστημα
   Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού
   Χαρατήρα 

• ISO 39001:2012 Οδικής Ασφάλειας
• ISO 37001:2016 Κατά της Δωροδοκίας
• ISO 50001:2018 Διαχείρισης Ενέργειας
• COVID SHIELD
• ISO 27001:2013 Ασφάλειας Πληροφοριών 
• SMETA 4 PILLARS Επιχειρησιακής Ηθικής
• ISO 26000:2010 Εταιρικής Ευθύνης
• ISO 22000:2018 Ασφάλειας Τροφίμων

Οι Πιστοποιήσεις του Ομίλου είναι:
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Όραμα 

Ανοίγουμε τον δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελώντας στρατηγικό 
συνεργάτη για κάθε επιχείρηση.

Βλέπουμε τον εαυτό μας ως συνοδοιπόρο και στενό συνεργάτη για κάθε πελάτη μας, 
σε μια κοινή πορεία προς την επιτυχία, μέσα από την αρμονική συνεργασία σε όλα τα 
επίπεδα λειτουργίας της επιχείρησης.

Για τον Όμιλο UNISON, η βιώσιμη ανάπτυξη μεταφράζεται σε:

Πρωταρχικός στόχος μας είναι να 
δημιουργούμε καθημερινά προστιθέμενη 
αξία για τους πελάτες μας, να διευρύνουμε 
συνεχώς το χαρτοφυλάκιό μας με 
κορυφαίες και εξατομικευμένες υπηρεσίες, 
ώστε να προσφέρουμε ένα περιβάλλον 
εργασίας ασφαλές, αποδοτικό και 
ευχάριστο, ενισχύοντας, παράλληλα, την 
ηγετική θέση που έχουμε στον κλάδο από 
το 1977

“
”

Μείωση 
περιβαλλοντικού 
και ενεργειακού 
αποτυπώματος

Τεχνολογική 
καινοτομία, με 
ταυτόχρονη 
εξισορρόπηση 
της σχέσης 
ποιότητας-τιμής

Μεγιστοποίηση 
και Διατήρηση 
αξιών για την 
επόμενη 
γενιά

Τήρηση 
νομοθεσίας

Διαφάνεια 
συναλλαγών
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Οι κυριότερες κατηγορίες προμηθειών περιλαμβάνουν είδη και εξοπλισμό καθαρισμού, γραφείου 
και κουζίνας, μέσα ατομικής προστασίας, σούπερ μάρκετ, ρουχισμό, τεχνολογίας και ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, μηχανήματα, εταιρικά οχήματα και είδη διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων. 

Επιδιώκουμε να επιλέγουμε υλικά και εργαλεία από καταξιωμένους διεθνείς και εγχώριους οίκους, 
με τα μεγαλύτερα πάντα χαρακτηριστικά ποιότητας και με όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και 
πιστοποιήσεις, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και καυσίμου, μειωμένου ποσοστού θορύβου, 
φιλικά προς το περιβάλλον.μιλος UNISON, στο πλαίσιο της κοινωνικής συνεισφοράς του, 
συμμετέχει ενεργά στην αντιμετώπιση της ανεργίας στις περιοχές που αναλαμβάνει έργο, 
δίνοντας προτεραιότητα στην εντοπιότητα των συνεργατών που επιλέγει.

542
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

213
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

329
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

Ο όμιλος διαθέτει ένα σύνολο 542 
Συνεργατών  από τους οποίους οι 213 είναι 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ και οι 329 είναι 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. 

=+

70%
Αθήνα

20%
Β. Ελλάδα

10%
Υπόλ. Ελλάδα

Η διακύμανση
του πελατολογίου μας έχει ως εξής:

Ιόνιο: 0,37% 

Ήπειρος: 0,18% 

Πελοπόννησος: 3,69% 

Νησιωτικές 
Περιοχές:

2,21%

Δυτική
Ελλάδα:
0,18% 

Αθήνα: 
77,12% 

Θεσσαλία: 2,39% 

Βόρεια Ελλάδα:
11,94% 

Στερεά Ελλάδα:
1,37% 

Ηπειρωτική Ελλάδα:
0,55% 

Υπεύθυνοι Προμηθευτές και
ανάθεση εργασιών σε τρίτους

Η διαδικασία και η Πολιτική Προμηθειών του Ομίλου UNISON καθορίζουν το ενιαίο 
σύστημα προγραμματισμού, αξιολόγησης, έγκρισης και τελικής συμφωνίας σε ότι 
αφορά αναλώσιμα (προμηθευτές) και Υπηρεσίες (υπεργολάβους), με σκοπό την 
πλήρη κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών μας.

Η επιλογή των συνεργατών του Ομίλου ακολουθεί συγκεκριμένο τρόπο αξιολόγησης, 
με οικονομικά, ποιοτικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Οι ενέργειες που ακολουθούνται είναι οι ακόλουθες:

Το τμήμα προμηθειών βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας του Ομίλου σε κάθε αίτημα 
εύρεσης υπεργολάβου ή προμήθειας υλικών, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς και 
λαμβάνει έως και τρεις (3) προσφορές, διασφαλίζοντας έτσι διαφάνεια σε όλες τις 
διαδικασίες. Εν συνεχεία, το τμήμα έρχεται σε επαφή με τους εν δυνάμει συνεργάτες 
για διαπραγμάτευση κόστους και διασφάλιση των κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν 
τεθεί από την Διοίκηση. Εφόσον τα κριτήρια πληρούνται, προχωράει η διαδικασία 
σύναψης της  σύμβασης και εκκίνηση της συνεργασίας.

Σε ετήσια βάση πραγματοποιείται επιπλέον αξιολόγηση των υφιστάμενων 
συνεργατών μας (Προμηθευτές – Υπεργολάβοι), με τη χρήση ερωτηματολογίων, στα 
οποία έχουν τεθεί επιπλέον οικονομικά, ποιοτικά, κοινωνικά, και περιβαλλοντικά 
κριτήρια. 

Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, καταγράφονται, μελετώνται και αξιολογούνται 
για να αποφασισθεί αν θα συνεχιστεί η συνεργασία. Όλες οι αποφάσεις, 
ενημερώνονται στη Διοίκηση και συμφωνούνται. 

Ο Όμιλος σε κάθε συνεργασία με τα τρίτα μέρη, θεωρεί προαπαιτούμενο για την 
επιτυχία της συμφωνίας την πλήρη αποδοχή των πολιτικών του και του Κώδικα 
Δεοντολογίας που διαθέτει. 

Η γεωγραφική δραστηριοποίηση προμηθευτών 
και υπεργολάβων έχει ως ακολούθως:
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Ενδιαφερόμενα Μέρη

Ο Όμιλος UNΙSON αναγνωρίζει τα εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη (stake-
holders) που δύνανται να επηρεάσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, εξέλιξη και 
ανάπτυξή του.

Με τις παρακάτω κύριες κατηγορίες μερών επικοινωνούμε όσο συχνά απαιτείται και όχι 
λιγότερο από μια φορά το χρόνο, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εσωτερικής 
εταιρικής επικοινωνίας, παραπόνων και ανοικτού διαλόγου, ετήσιων εκθέσεων, 
εκδηλώσεων, εταιρικής ιστοσελίδας, συμμετοχών σε συνδέσμους και συλλόγους.

Κατηγορία
Ενδιαφερόμενου Μέρους

Απαιτήσεις Πληροφορίες

Ανώτατη Διοίκηση/Ηγεσία 
(μέτοχοι, νόμιμος εκπρόσωπος, 
ανώτατο διοικητικό προσωπικό)

Εργαζόμενοι / Προσωπικό Ομίλου 

Πληροφορίες
Μικτό περιθώριο κέρδους

Κύκλος εργασιών (συνολικά και ανά 
πελάτη)

Άριστες σχέσεις με κανονιστικές
αρχές / πλήρης εναρμόνιση με 
νομοθεσία

Κώδικας Δεοντολογίας UNISON

Πολιτική κατά της Διαφθοράς και της 
Δωροδοκίας

Οδηγίες, Κώδικες και Πολιτικές 
UNISON

Επίτευξη επιθυμητής κερδοφορίας, 
μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης 
πόρων

Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου, 
μέσω της διασφάλισης υψηλής 
ικανοποίησης των απαιτήσεων των 
πελατών και “καλής” εταιρικής φήμης

Εξασφάλιση της ικανοποίησης του 
προσωπικού και των συνεργατών του 
Ομίλου UNISON

Συνεχιζόμενη βιωσιμότητα
της επιχείρησης

Εύρυθμη λειτουργία, χωρίς αποκλίσεις 
από περιβαλλοντικές δεσμεύσεις

Εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων

Διατήρηση φήμης εταιρείας
Τήρηση πολιτικών, διαδικασιών, 
Πολιτικής κατά της Διαφθοράς και 
Δωροδοκίας και Κώδικα Δεοντολογίας 
UNISON

Εξασφάλιση βιώσιμων θέσεων 
εργασίας, με ικανοποιητικές αμοιβές, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
και ανάλογα με τα προσόντα και την 
αποτελεσματικότητα / αποδοτικότητα 
του κάθε εργαζόμενου

Αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας, με 
ξεκάθαρες αρμοδιότητες και 
εξουσιοδοτήσεις

Ύπαρξη κατάλληλης οργανωτικής 
δομής, διαδικασιών λειτουργίας και 
διαθεσιμότητα των απαραίτητων 
πόρων και πληροφοριών, για την 
επίτευξη της επιθυμητής 
αποτελεσματικότητας / 
αποδοτικότητας

Εκπαιδεύσεις προσωπικού

Οργανόγραμμα

Καθηκοντολόγια / Περιγραφές
Θέσεων Εργασίας

Εκτίμηση Αναγκών και Ελλείψεων 
Προσωπικού στις θέσεις εργασίας τους

Πλάνο Εκπαίδευσης

Speak Up Policy

Πελάτες 

Προμήθειες / Υπεργολάβοι / 
Προμηθευτές 

Παράπονα πελατών

Συμβάσεις

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων

Οδηγίες

Αρχεία Μέτρησης Ικανοποίησης 
πελατών

Συμμόρφωση με τους όρους 
Σύμβασης, χωρίς αστοχίες, 
καθυστερήσεις, απρόβλεπτες 
χρεώσεις

Εξασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών

Αποδοτική διαχείριση

Τήρηση Στόχων 
Εξασφάλιση προστασίας 
Περιβάλλοντος & Εξοικονόμησης 
Ενέργειας 

Συνεργασία με εταιρεία με καλή φήμη

Έγκαιρη και ακριβής ενημέρωση για 
τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις 
πολιτικές του Ομίλου 

Τήρηση των συμφωνημένων όρων 
συνεργασίας

Διαφάνεια στη συνεργασία 

Ετήσια Αξιολόγηση Προμηθευτών / 
Υπεργολάβων

Συμβάσεις 

Αναφορές ελέγχου 

Μη συμμορφούμενα προϊόντα

Επιθεωρήσεις/Αναφορές Ελέγχου 
Κώδικας Δεοντολογίας UNISON

Φορείς Πιστοποίησης / Σύμβουλοι Τήρηση των Συστημάτων 

Τήρηση των συμφωνημένων όρων 
συνεργασίας

Μη απόκρυψη στοιχείων ως προς τη 
διαχείριση του Οργανισμού

Προτάσεις Βελτίωσης Διαδικασιών

Πιστοποιητικά

Συμβάσεις

Αναφορές επιθεωρήσεων με τις μη 
συμμορφώσεις

Τοπική Κοινωνία Σεβασμό στο περιβάλλον της 
ευρύτερης περιοχής δραστηριότητας

Ενίσχυση δράσεων για την ανάδειξη 
του τοπικού στοιχείου 

Συνεργασία με ανθρώπινο δυναμικό 
που κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή 
των έργων της επιχείρησης

Υπόλοιποι χρήστες του οδικού δικτύου

Προσλήψεις εργαζομένων από την 
τοπική κοινωνία

Περιβαλλοντικές /κοινωνικές δράσεις

Παράπονα πελατών και 
ενδιαφερόμενων μερών

Νομικός Σύμβουλος Άμεση αναφορά προβλημάτων από τα 
στελέχη του Ομίλου UNISON 

Εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων

Τήρηση συμβάσεων έργων

Τήρηση νομικών δεσμεύσεων και 
απαιτήσεων των προτύπων της 
εταιρείας

Επικοινωνία 

Συμβάσεις πελατών

Κρατικές Αρχές Χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων 

Συμμόρφωση με τις σχετικές με τη 
λειτουργία της εταιρείας νομοθεσίες
 
Ύπαρξη μηχανισμών τήρησης 
νομοθετικών / κανονιστικών απαιτήσεων

Μη απόκρυψη στοιχείων ως προς τη 
διαχείριση του Οργανισμού

Ασφαλές περιβάλλον εργασίας
Τροχαία, Ασθενοφόρα

Ελεύθερη πρόσβαση σε στοιχεία της 
επιχείρησης

Τήρηση Συστημάτων Διαχείρισης 

Εκθέσεις Ελέγχων 

Συστάσεις
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Επικοινωνία
Μεταξύ Μερών

Ο Όμιλος συμμετέχει στους ακόλουθους συνδέσμους και συλλόγους, στο πλαίσιο 
διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη του:

Στο πλαίσιο του διαλόγου συμμετέχουμε σε μια σειρά πρωτοβουλιών, καθώς και 
στον ΕΣΕΑΜΕ
(Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων & Μυοκτονιών Ελλάδος - ΣΕΑΜΕ):

• Εμπορικό Επιμελητήριο

• Ελληνικός Σύνδεσμος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων
 (HFMA- Hellenic Facility Management Association)

• Εθνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΕΙΠ)

• Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ) Ένωση Ιδιωτικών 
 Εταιριών Απασχόλησης

• CEO Clubs 

• Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)

• Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ)

Τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου έχουν επιπλέον τη δυνατότητα 
«Ανοιχτού Διαλόγου», όπου μπορούν να υποβάλλουν τυχόν σκέψεις, προτάσεις, 
παράπονα, ευχαριστίες κλπ., μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην 
εταιρική ιστοσελίδα. Η φόρμα καταλήγει σε μέλος της ανώτατης διοίκησης του Ομίλου.

Ο μηχανισμός αναφοράς ονομάζεται «Μιλήστε μας ανοιχτά», ανταποκρίνεται σε 
όλες τις εταιρίες του Ομίλου και είναι ελεύθερα προσβάσιμος στο σύνδεσμο.

Για τα εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, η πολιτική «Speak Up» ενθαρρύνει τους 
εργαζόμενους να μιλήσουν ανοιχτά για οποιοδήποτε ευαίσθητο θέμα τους απασχολεί, 
με απόλυτη εχεμύθεια. Πρόκειται για μηχανισμό «whistleblowing», που έχει ως στόχο 
να διασφαλίσει την ορθή διαχείριση καταγγελιών για σοβαρά και ευαίσθητα θέματα, 
που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες για τη λειτουργία, την φήμη και τις 
επιδόσεις του Ομίλου. Για τον ίδιο λόγο, έχει δημιουργηθεί ειδική τηλεφωνική γραμμή 
και email, που διαχειρίζεται αποκλειστικά η Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, με 
απόλυτη εμπιστευτικότητα.

https://www.unison.gr/ miliste-anoixta/
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Εσωτερικοί 

• Η στρατηγική κατεύθυνση και το όραμα των μετόχων και της Διοίκησης του Ομίλου UNISON 

• Η κουλτούρα και οι αξίες που τίθενται από τους μετόχους και τη Διοίκηση για την 
 υιοθέτηση στόχων, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του Ομίλου

• Η μετοχική σύνθεση, η οργανωτική δομή και η κατανομή αρμοδιοτήτων και 
 εξουσιοδοτήσεων μεταξύ των στελεχών και του προσωπικού του Ομίλου UNISON

• Οι πολιτικές που εφαρμόζονται για την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού του Ομίλου

•  Η διαρκής στελέχωση του Ομίλου και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε 
 πόρους, υποδομές, κατάρτιση

•  Το επίπεδο της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων σε θέματα περιβαλλοντικής 
 προστασίας, διαχείρισης αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας

• Οι διαπροσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και Διοίκησης

•  Οι διαθέσιμοι πόροι του Ομίλου (ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός -Ηardware και 
 Software-, οι υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό)

• Οι διαδικασίες λειτουργίας και οι οδηγίες εργασίας 

• Η ροή των πληροφοριών και η μεθοδολογία λήψης αποφάσεων

• Το είδος / αντικείμενο και η μορφή των συμβατικών υποχρεώσεων και των 
 δικαιωμάτων που διέπουν την λειτουργία του Ομίλου UNISON.

•  Τα εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη (προσωπικό, Διοίκηση, μέτοχοι)

•  Η επιχειρησιακή γνώση και οι επιδόσεις της

Εξωτερικοί 

• Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σχετικά με την λειτουργία, τα προϊόντα 
 ή/και τις παρεχόμενες υπηρεσίες

• Η κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών 
 (πελάτες, χρήστες, συνεργάτες, προμηθευτές, υπεργολάβοι, διανομείς, 
 κανονιστικές αρχές, κοινωνία, καταναλωτικές και άλλες οργανώσεις)

• Οι μέθοδοι λειτουργίας και οι πρακτικές που ακολουθούνται από εταιρείες στην  
 Ελληνική αγορά, με δραστηριότητα ανταγωνιστική, ανάλογη ή συμπληρωματική 
 με αυτήν του Ομίλου UNISON (ανταγωνισμός). 

•  Οι εφαρμοζόμενες τεχνολογίες και εξελίξεις (σε εξοπλισμό και λογισμικό) που 
 σχετίζονται με την λειτουργία, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες 
 ου Ομίλου UNISON 

• Η χωροθέτηση του κτιρίου - Γειτνιάσεις

• Οι στρατηγικοί εξωτερικοί συνεργάτες που αναλαμβάνουν εργασίες 
 υποστηρικτικές σε σχέση με την δραστηριότητα του Ομίλου UNISON 

• Πολιτισμικό και Κοινωνικό Περιβάλλον

• Οικονομικό Περιβάλλον

Οι εξωτερικοί και εσωτερικοί παράμετροι που επηρεάζουν τους στόχους, 
τον σκοπό και τη βιωσιμότητα του Ομίλου εντοπίζονται και έχουν ως εξής:



Ουσιαστικά Θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Για τον Όμιλο UNISON, ο εντοπισμός των ουσιαστικών θεμάτων εξυπηρετεί στην 
αναγνώριση και την ιεράρχηση των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία είναι 
δυνατό να επηρεάσουν το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό μας αντίκτυπο.

Τα ουσιαστικά θέματα του Ομίλου αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
και τα αποτελέσματα λαμβάνονται υπ’ όψιν στη λήψη αποφάσεων.

Η στρατηγική και οι δράσεις του Ομίλου αποσκοπούν στη δημιουργία σχέσεων με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε ο Όμιλος να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
τους, να ελαχιστοποιεί τις απειλές για τη φήμη και τη λειτουργία του και να 
αξιοποιεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που δημιουργούν αυτές οι συνέργειες.

Ο Όμιλος μας ενθαρρύνει και καλλιεργεί την ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων 
και προτάσεων, προωθεί την ενημέρωση μέσω της Ιστοσελίδας μας και με 
καταχωρήσεις στα ΜΜΕ για τις δράσεις μας και την επίτευξη των στόχων μας, ενώ 
και τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας ικανοποίησης πελατών βοηθούν σε μια 
κοινή πορεία, με άμεση αλληλεπίδραση για την επίτευξη κοινών στόχων.

Ο Όμιλός UNISON υιοθετεί πρακτικές που διευκολύνουν την εσωτερική 
επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης, μετόχων και εργαζομένων. Μέρος αυτών των 
πρακτικών είναι:

• Συναντήσεις με τους μετόχους σε εβδομαδιαία βάση
• Συναντήσεις με τους πελάτες σε τακτική βάση
• Έκδοση ετήσιου απολογισμού, διαθέσιμου στην ιστοσελίδα μας
• Μηνιαίες συναντήσεις με τους Υπεύθυνους έργων, τους Διευθυντές και μέρος 
 της Διοίκησης, για την παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση επί των οικονομικών 
 και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου
• Εβδομαδιαία και Μηνιαία Management Team Meetings, που ήταν το λάθος? 
• Συναντήσεις με τους Ορκωτούς λογιστές ανά 2μηνο
• Συναντήσεις με τους εργαζομένους - ετήσιες Αξιολογήσεις - mid-term reviews,  
 με ερωτηματολόγια έρευνας για την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος
 
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων αποτυπώνονται σε δράσεις και ενέργειες, ενώ 
διαμορφώνονται και καθορίζονται νέοι στόχοι. 

Το 2021 δεν προχωρήσαμε σε ολοκληρωμένη άσκηση ανάλυσης ουσιαστικότητας. 
Ωστόσο, έχουμε αναγνωρίσει και ιεραρχήσει τις επιδράσεις που επιφέρει η 
λειτουργία μας, ενώ έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση του επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος, καταγραφή και διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών. 
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Για να κρίνουμε τα σημαντικά μας θέματα, προχωρήσαμε σε επισκόπηση των 
πολιτικών και των συστημάτων διοίκησης, μελετήσαμε τις αναφορές των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης για τον Όμιλο UNΙSON, είδαμε τις προσεγγίσεις του διεθνούς 
ανταγωνισμού, τις κλαδικές εκδόσεις και τα πρότυπα εταιρικής υπευθυνότητας και 
διερωτηθήκαμε τι ενδιαφέρει περισσότερο τα ενδιαφερόμενά μας μέρη σχετικά με 
την υπεύθυνη λειτουργία μας. Καταλήξαμε στην παρακάτω λίστα των πιο 
σημαντικών θεμάτων, για κάθε ένα από τα οποία περιγράφουμε συνοπτικά την 
προσέγγισή μας εντός του Απολογισμού, ενώ επιπλέον στοιχεία προσφέρονται μέσω 
της ιστοσελίδας μας.

 
• Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση της Πανδημίας (COVID-SHIELD) και Ενεργοποίηση 
 του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας, για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών

• Διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων

• Προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην εργασία (ίσες ευκαιρίες, 
 διαφορετικότητα, προσωπική ανάπτυξη με εκπαιδεύσεις προσωπικού) – 
 Εργασιακές συνθήκες
 
• Ορθή εταιρική διακυβέρνηση, υιοθετώντας διαδικασίες αντιμετώπισης της 
 ανταγωνιστικής συμπεριφοράς και της καταπολέμησης της διαφθοράς και
 της δωροδοκίας

• Σεβασμός στην ιδιωτικότητα των πελατών

• Περιβαλλοντική και Ενεργειακή συμμόρφωση - Μείωση ενεργειακού 
 και περιβαλλοντικού αποτυπώματος

• Κοινωνική συνεισφορά σε όλο το φάσμα λειτουργίας μας
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950       1390

944267

610411 780532

443682

Σύνολο εργαζομένων
ανά φύλο

2340

Μερικής

Σύνολο εργαζομένων
ανά καθεστώς
απασχόλησης
και ανά φύλο 

Σύνολο εργαζομένων
ανά τύπο συνεργασίας
(μόνιμοι και συμβασιούχοι)

και ανά φύλο

1211
Πλήρους

1125

Αορίστου
χρόνου

1028

Ορισμένου
χρόνου

1312

Οι
άνθρωποι 
μας

Σύνολο εργαζομένων ανά τύπο συνεργασίας (μόνιμοι και συμβασιούχοι) 
ανά γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης

Αορίστου χρόνου
Αιτωλ/νία
Αλίαρτος
Αττική
Αχαΐα
Βοιωτία
Βόλος
Εύβοια
Ηλεία
Θεσσαλονίκη
Θήβα
Ιωάννινα
Καρδίτσα
Κιλκίς
Κοζάνη
Κορινθία
Κύμης-Αλιβερίου
Κως
Λάρισα
Μυτιλήνη
Νάξος
Πιερία
Πρέβεζα
Ρόδος
Σέρρες
Φθιώτιδα
Φλώρινα
Φωκίδα
Ωρωπός

Ορισμένου Χρόνου
Αλίαρτος
Αργολίδα
Αττική
Αχαΐα
Βοιωτία
Βόλος
Έβρος
Εύβοια
Ευρυτανία
Θεσσαλονίκη
Θήβα
Ιωάννινα
Καβάλα
Κιλκίς
Κοζάνη
Κορινθία
Κρήτη
Κύμης-Αλιβερίου
Κως
Λαμία
Λάρισα
Μυτιλήνη
Ρόδος
Σάμος
Σέρρες
Φθιώτιδα
Φλώρινα
Φωκίδα
Ωρωπός

1028
1
2
725
19
7
5
96
2
108
8
5
1
1
4
2
4
2
5
2
1
2
1
10
1
3
1
1
9

1312
1
2
826
4
17
17
3
73
1
127
26
1
1
2
3
26
1
2
16
96
3
8
34
7
4
5
2
1
3

2 26 294 3041Διοίκηση

Στα έργα
(Facility Managers, 
Επόπτες, Account 
Managers)

Εντός των
γραφείων
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COVID-19

Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων, και των πελατών μας αποτελεί για εμάς ύψιστη 
προτεραιότητα διαχρονικά, που διέπει την επιχειρηματική μας λειτουργία. Η έλευση της 
πανδημίας COVID-19 το 2020 τόνισε ακόμη περισσότερο τη σπουδαιότητα της υγείας και 
ασφάλειας και έδειξε πως οι εταιρείες που έχουν ενσωματώσει στον πυρήνα της υπεύθυνης 
λειτουργίας τους μέτρα προστασίας και πρόληψης μπορούν να επιδείξουν γρήγορα αντανα-
κλαστικά και να βοηθήσουν στην παγκόσμια προσπάθεια περιορισμού της νόσου.

Συνεχίζοντας το 2021 με αμείωτη ενέργεια και προσοχή αντίστοιχες ενέργειες για θωράκιση 
της υγείας των εργαζομένων μας και της δημόσιας υγείας, καταφέραμε να διατηρήσουμε 
την πιστοποίηση COVID SHIELD, παραμένοντας η μοναδική εταιρεία του κλάδου που διαθέτει 
βαθμολόγηση Excellent.

Συνεχίσαμε να διατηρούμε άμεση επικοινωνία με τους Ιατρούς Εργασίας και Τεχνικούς 
Ασφαλείας και, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και την σχετική νομοθεσία, εφαρ-
μόσαμε ειδικά πρωτόκολλα ασφαλείας σε συνεργασία με τους πελάτες μας, με σκοπό την 
προστασία της υγείας όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Συνεχίσαμε τη συνεχή ροή της πληροφορίας οδηγιών από τον ΕΟΔΥ και την παροχή και εκπαί-
δευση στην χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας, ενώ εφαρμόσαμε το καθεστώς τηλεργασίας 
σε σταθερό ποσοστό 40%-60%, μεγαλύτερο από αυτό που προβλεπόταν από τη νομοθεσία.

Μέσω συνεχούς ενημέρωσης για τον εμβολιασμό και με φροντίδα και εχεμύθεια για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αρχίσαμε να περισυλλέγουμε τα δεδομέ-
να εμβολιασμού και νόσησης του ανθρώπινου δυναμικού. Δημιουργήσαμε ειδικούς δείκτες 
μέτρησης για αναφορά στοιχείων COVID-19 εσωτερικά της εταιρείας και προς τους Πελάτες 
μας, επιτυγχάνοντας έτσι την στενή παρακολούθηση των κρουσμάτων, του εμβολιασμένου 
προσωπικού και των διενεργηθέντων Rapid/PCR test κάθε εβδομάδα.

Τα κρούσματα της εταιρείας ανήλθαν σε 223, ενώ οι ημέρες καραντίνας σε 2.386 ημέρες. 
Ποσοστό άνω του 87% των εργαζομένων μας είναι πλήρως εμβολιασμένο ή κατέχει ισχύον 
πιστοποιητικό νόσησης. Ο Όμιλος, στο πλαίσιο ενίσχυσης της δημόσια υγείας, υλοποιεί 
καμπάνια εμβολιασμού, με απώτερο σκοπό την έγκυρη ενημέρωση του προσωπικού μας.

Υγεία
και Ασφάλεια

Το 2021 δεν είχαμε θανατηφόρα και σοβαρά εργατικά ατυχήματα στους χώρους 
εργασίας μας. Ο δείκτης LTIF (Lost Time Injury Frequency) ήταν 6,67 και οι απουσίες 
διαμορφώθηκαν σε 283 ημέρες. Για ολόκληρο το 2021 είχαμε 35 συμβάντα, εκ των 
οποίων τα 27 οφείλονταν σε εργατικούς παράγοντες, 4 σε παθολογικούς και 6 σε 
τροχαία ατυχήματα.
Προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας, παρέχουμε εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις, 
όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας και εφαρμόζουμε πιστά έναν απλό, 
αλλά ουσιαστικό κανόνα: «Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι με ασφάλεια, μην το κάνεις 
καθόλου». Ο κανόνας αυτός καθορίζει την εργασιακή μας συμπεριφορά και την κουλ-
τούρα Υγείας & Ασφάλειας και φροντίζουμε να τον διαχέουμε σε όλους τους εργαζομέ-
νους μας, μέσω σχετικών εκπαιδεύσεων. Παρόλο που οι ειδικές συνθήκες, λόγω 
COVID-19, δεν μας επέτρεψαν να διεξάγουμε δια ζώσης εκπαιδεύσεις, το 2021 το 
ανθρώπινο δυναμικό σας εκπαιδεύτηκε σε ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας περίπου 
350 ώρες. Έχοντας αξιοποιήσει τις δυνατότητες και τα εργαλεία της τεχνολογίας, κατα-
φέραμε να διεξάγουμε μικρής διάρκειας τηλεσυναντήσεις και να αποστέλλουμε συνε-
χείς ενημερώσεις μέσω email και εφαρμογές μαζικών μηνυμάτων. Τέλος, είμαστε 
πιστοποιημένοι με το πρότυπο ISO 45001:2018, το οποίο μας καθοδηγεί στην τήρηση 
της διαρκούς δέσμευσής μας για την προστασία της Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομέ-
νων μας, την αξιολόγηση και εξάλειψη των κινδύνων που προκύπτουν από τις καθημε-
ρινές μας εργασίες και, το πιο σημαντικό, την συμμετοχή των εργαζομένων μας και την 
γνώμη τους για θέματα ΥΑΕ, μέσω των επίσημων εργαλείων της εταιρείας μας.
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ESG και Βιωσιμότητα 
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του Ομίλου μας. Αποτελεί 
δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου να λειτουργεί με υπευθυνότητα και να δημιουργεί κοινή 
πορεία με όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. Σε αυτό το πλαίσιο ορίστηκε η 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, βασιζόμενη στις αρχές ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνη-
ση), με στόχους άμεσους και έμμεσους.

Οι αξίες και οι δεσμεύσεις μας απέναντι στην Βιώσιμη Ανάπτυξη συμβαδίζουν με τους στόχους  
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό την δημιουργία θετικού αποτυπώματος 
απέναντι στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην οικονομία.

O δρόμος προς τη βιώσιμη ανάπτυξη για τον Όμιλο UNISON προϋποθέτει υγιείς και ασφαλείς 
συνθήκες εργασίας, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος, εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογι-
κή καινοτομία, συμμόρφωση με την νομοθεσία, ενεργή ακρόαση αναγκών των πελατών μας, διαφά-
νεια σε όλες τις συναλλαγές μας και κοινωνική συμμετοχή σε δράσεις.

Ο Όμιλος σχεδιάζει και επενδύει στην υγιή επιχειρησιακή συνέχεια, υλοποιώντας με συνέπεια 
τις δράσεις που αναλαμβάνει, με σκοπό τη βελτίωση του αποτυπώματός του.

Η διαχείριση των εντοπισμένων κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με 
χρηματοοικονομικά, κοινωνικά (φήμη και αξιοπιστία) και περιβαλλοντικά ζητήματα
απαρτίζουν το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Αειφορίας ESG του Ομίλου.

Ο Όμιλος έχει θεσπίσει το πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού και τις προσδο-
κίες των ενδιαφερόμενων μερών, έχει καταγράψει τα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα 
και τις περιβαλλοντικές πλευρές από την λειτουργία και την δραστηριότητά του. Συνάπτει 
συνεργασίες με αξιολογημένους προμηθευτές και υπεργολάβους και στους 3 πυλώνες 
βιωσιμότητας. Τα πρότυπα ακολουθούνται και τηρούνται οι προϋποθέσεις που διασφαλί-
ζουν ότι λειτουργούμε ως υπεύθυνη επιχείρηση, με στόχους την σταδιακή επάνοδο από 
την COVID-19, την αειφόρο ανάπτυξη σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την παροχή καινοτό-
μων λύσεων και την μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.
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Περιβάλλον - ENVIRONMENT 
Ο Όμιλος UNISON προχώρησε σε ολοκληρωτική αντικατάσταση του εσωτερικού φωτισμού 
στο κτίριο διοίκησης με νέο εξοπλισμό τεχνολογίας LED, καθώς και σε αντικατάσταση του συ-
στήματος ψύξης-θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και ταυτόχρονη κατάργηση του 
πετρελαίου θέρμανσης. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης με την μέθοδο διαλογής στην πηγή 
για ΑΗΗΕ, καπάκια, Λαμπτήρες, Μπαταρίες, Κάψουλες καφέ, χαρτί, πλαστικό και αλουμίνιο 
συνεχίζεται αδιάκοπα, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα ΣΕΔ ανακύκλωσης – ISO 14001.

Διαχωρισμός καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας 
των δύο εταιρειών που συστεγάζονται στον ίδιο 
όροφο του κτιρίου – εγκατάσταση αντλίας 
θερμότητας και μετρητή  

Σταδιακή Αντικατάσταση οχημάτων
πετρελαίου κίνησης με υβριδικά και ηλεκτροκίνητα 

Τοποθέτηση φορτιστή ηλεκτρικού 
οχήματος στην εταιρεία

Ευαισθητοποίηση προσωπικού σε ζητήματα 
οικολογικής οδήγησης, οδήγησης με στόχο την 
εξοικονόμηση ενέργειας

Eνοικίαση οχημάτων τουλάχιστον EURO 5

Πρόγραμμα Δράσης 
2020 – 2021 - 2022

% Κατάσταση
Ολοκλήρωσης

Ολοκληρώθηκε (Δεκ. 2020) 

Ολοκληρώθηκε 

Σε εξέλιξη  

Σε εξέλιξη  

Σε εξέλιξη - Ορίστηκε η σχετική 
προδιαγραφή (12/2021)91%8%2%

ΦΕΒ MAΡ AΠΡ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ NOΕ ΔΕΚΙΑΝ

ΧαρτίΠλαστικόΑλουμίνιο

Ο όγκος των υλικών που οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση
ανα μήνα (σε κιλά):
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Ο Όμιλος UNISON συνάπτει στρατηγικές 
συνεργασίες με προμηθευτές προϊόντων οι 
οποίοι διαθέτουν καθαριστικά φιλικά προς 
το περιβάλλον και ελαχιστοποιεί τη χρήση 
προϊόντων με προωθητικά αέρια.

Η κατανάλωση νερού στο κτίριο Διοίκησης 
μειώθηκε σε ποσοστό της τάξης του 10%, με 
την τοποθέτηση φωτοκυττάρων στις βρύσες.

Στα έργα εφαρμόζεται το πρόγραμμα 
«Cleaning Excellence», το οποίο περιλαμβάνει 
τεχνικές εξοικονόμησης νερού και καθαριστι-
κών, διατηρώντας το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001, ο Όμιλος 
UNISON αξιολογεί σε ετήσια βάση τις ενεργειακές 
του βάσεις και υιοθετεί πρακτικές προς βελτιστο-
ποίηση αυτών, με σκοπό την μείωση της 
ενέργειας που καταναλώνει. Στην έκθεση ενεργει-
ακού ελέγχου παρουσιάζονται αναλυτικά όλα 
τα στοιχεία, προς ενημέρωση της Διοίκησης.

Οι ευκαιρίες βελτίωσης της ενεργειακής επίδο-
σης, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί κατά το 
περασμένο έτος, και το ποσοστό ολοκλήρωσης 
τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.



Ο επιμερισμός ενεργειακής κατανάλωσης 2021
για τον Όμιλο UNISON έχει ως ακολούθως:

Στην ενεργειακή αξιολόγηση του 2021:  

• Προσδιορίστηκαν οι ενεργειακές χρήσεις των αντίστοιχων καταναλώσεων, 
 προκειμένου να αξιολογηθεί η παρελθούσα και η τρέχουσα ενεργειακή απόδοση.

• Επιμερίστηκε η ενεργειακή κατανάλωση στις επιμέρους ενεργειακές χρήσεις 
 και προσδιορίστηκαν οι Σημαντικές Ενεργειακές Χρήσεις.

• Προσδιορίστηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τις ενεργειακές
 καταναλώσεις.

• Έγινε εκτίμηση της προβλεπόμενης μελλοντικής ενεργειακής κατανάλωσης.

• Προσδιορίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής 
 επίδοσης της εταιρείας.
 
• Καταγράφηκαν οι ευκαιρίες για βελτίωση, συλλέχθηκαν τα δεδομένα και βγήκαν τα 
 σχετικά συμπεράσματα.

Έκθεση αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου 

Οι εκπομπές συγκεντρωτικά από όλες τις ενεργειακές χρήσεις του Ομίλου και 
ειδικότερα για το CO2 το 2021 ανήλθαν στους 223,73 tn.

Κατανάλωση Ηλεκτρικής
Ενέργειας (kWh)

Κατανάλωση
Βενζίνης (kWh)

Κατανάλωση Πετρελαίου
Κίνησης (kWh)

Κατανάλωση Πετρελαίου
Θέρμανσης (kWh)

26%

Συνολική Κατανάλωση Ενέργειας 2021

22%

D91,81%

3,81%

4,35%

0,00%

19% 18%

14% 1% 0% 0%

Οι ενεργειακοί πόροι που προκύπτουν από την λειτουργία του Ομίλου είναι:

1. Ηλεκτρική Ενέργεια
2. Πετρέλαιο Κίνησης
3. Καύσιμο στόλου Οχημάτων

Τα λίτρα καυσίμου κρίθηκαν ως η σημαντικότερη ενεργειακή χρήση, καθώς παρουσί-
ασαν κατανάλωση μεγαλύτερη του 10% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.
Τα λίτρα μετατράπηκαν σε καταναλωθείσες KWh και σε εκπεμπόμενα αέρια θερμοκη-
πίου και συγκεκριμένα σε CO2 (gr/Kwh), SO2 (gr/Kwh), NOx (gr/Kwh).

Ο εξοπλισμός των γραφείων δεν άλλαξε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς 
αποτελείται κυρίως από υπολογιστές και εκτυπωτές που δεν έχουν σημαντικές αυξο-
μειώσεις στην άντληση ενεργειακών πόρων από έτος σε έτος.

Server switches

Printers Φωτισμός VRV1 VRV2

A/C Computers
Projectors,
Shredders
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Κοινωνική συνεισφορά - SOCIAL
Στο πλαίσιο της διαφάνειας και των πρακτικών κατά της δωροδοκίας που εφαρμόζει ο 
Όμιλος UNISON, όλες οι προτάσεις για κοινωνική συνεισφορά μελετώνται και αξιολο-
γούνται από τη Διοίκηση, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων απόδοσης (οικονομικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια) και αναλόγως εγκρίνονται ή απορρίπτονται. 
Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν και πραγματοποιήθηκαν το 2021 ήταν οι ακόλουθες: 
 

Μάιος - UNITED in Diversity!
Συμμετοχή στη Χάρτα Διαφορετικότητας, μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την προώθηση της διαφορετικότητας στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Ο Όμιλος στηρί-
ζει την προσπάθεια του Diversity Charter Greece, για την παροχή ίσων ευκαιριών 
στον εργασιακό τομέα, και είμαστε χαρούμενοι που πλέον γίνεται επίσημος θεσμός.

Αύγουστος - «A Ball For All»
Προσφορά σε ειδικές μπάλες A Ball For All στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, που κάνει το ποδόσφαιρο προσβάσιμο για όλους! Οι 
μπάλες περιέχουν κουδουνάκια, ώστε να γίνονται αντιληπτές από άτομα με προβλήμα-
τα όρασης. Μάθε περισσότερα στο σύνδεσμο

Οκτώβριος - Δεκέμβριος ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 
Η προστασία όλων μας ξεκινάει από εσένα. Από τον καθένα μας ξεχωριστά. Ο εμβολιασμός 
είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος για να γυρίσουμε και πάλι ασφαλείς στην κανονικότητα.

• Διάρκεια: Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2021
• Μέσα επικοινωνίας:
• Στοχευμένη καμπάνια στα Social Media (Facebook & LinkedIn)
• Εβδομαδιαία, ενημερωτικά Newsletter προς το ανθρώπινο δυναμικό 
• Τοποθέτηση & διανομή έντυπου υλικού στα έργα
• Επιπλέον προβολή οικονομικού κινήτρου για τον εμβολιασμό, μέσω εβδομαδιαίων κληρώσεων
• Στόχος: η αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού μεταξύ των υπαλλήλων του Ομίλου UNISON
• Αποτέλεσμα: στο τέλος Δεκεμβρίου, το ποσοστό των εμβολιασμένων υπαλλήλων 
 ξεπέρασε το 87% (επί συνόλου 2.300 ατόμων)

Οκτώβριος - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Το 2021, με αφετηρία την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Όμιλός μας προχώρησε 
σε αντικατάσταση όλων των πλαστικών μιας χρήσης στις εγκαταστάσεις μας με ανακυ-
κλώσιμα υλικά. Οι πρακτικές μας αφορούν όχι μόνο την εσωτερική μας λειτουργία, 
αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες μας.
Μάθετε περισσότερα στο σύνδεσμο.

Δεκέμβριος – ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ «MAKE A WISH»
Η παράδοση συνεχίστηκε και το 2021. Την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 
στηρίξαμε το έργο της ΜΚΟ «Make a Wish», προκειμένου να τη βοηθήσουμε να 
εκπληρώσει ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, 
ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή με χαρά, ελπίδα και δύναμη. Ο Όμιλος προμηθεύ-
τηκε από τον Οργανισμό «Αστέρια της Ευχής» και, επιπλέον, κάλεσε όλους τους εργα-
ζόμενους να προβούν στη δική τους συμβολική δωρεά των 2 ευρώ, προκειμένου να 
αγοραστούν επιπλέον Αστέρια.
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https://www.unison.gr/news/i-unison-stirizei-tin-ethniki-athlitiki-omospondia-atomon-me-anapiries/
https://bit.ly/3BtOB2h
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Διαχείριση & Προστασία Προσωπικών 
δεδομένων – GDPR – GOVERNANCE

Ο Όμιλος επικροτεί την διαφάνεια και την εμπιστευτικότητα προσωπικών δεδομένων 
και αρχείων και είναι πιστοποιημένος με τα συστήματα ISO 27001. Ένα από τα σημαντι-
κότερα σημεία λειτουργίας μας είναι η διαχείριση των εμπιστευτικών αρχείων του 
Ομίλου, των πελατών μας και του απασχολούμενου προσωπικού.

Το 2021 έγινε η πλήρης καταγραφή των στοιχείων προσωπικών δεδομένων που 
γνωρίζει ή/και διαχειρίζεται το προσωπικό για άλλους εργαζόμενους, πελάτες, προμη-
θευτές, με τη χρήση συγκεκριμένου ερωτηματολογίου από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δε-
δομένων και Επεξεργασίας (DPO). Στο πλαίσιο διαρκούς εναρμόνισης με τις απαιτήσεις 
του νομοθετικού πλαισίου GDPR και των αλλαγών εσωτερικά στον Όμιλο, με δημιουργία 
νέων διαδικασιών και ρόλων, ενημερώνουμε συνεχώς τα αρχεία μας σχετικά με τα παρα-
πάνω στοιχεία προσωπικών δεδομένων που γνωρίζει ή/και διαχειρίζεται το προσωπικό, 
βάσει της ίδιας διαδικασίας, με τη χρήση συγκεκριμένου ερωτηματολογίου από τον 
Υπεύθυνο DPO. Οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων ενοποιούνται σε αρχείο το 
οποίο αποτελεί την ολοκληρωμένη καταγραφή διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, 
σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις περί GDPR. Η διασφάλιση της ορθής τήρησης 
των αρχείων πραγματοποιείται με περιοδικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους του Υπεύ-
θυνου Προστασίας Δεδομένων και Επεξεργασίας του Ομίλου.

Ο Όμιλος UNISON θεωρεί πρωταρχικής σημασίας την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων 

του πελάτη και του προσωπικού του. Η δέσμευση αυτή αποκρυσταλλώνεται και στο γε-
γονός ότι και το 2021 δεν δεχθήκαμε παράπονο που να αφορά την παραβίαση της ιδιω-
τικότητας των εξωτερικών μας αρχείων, είτε από τους ίδιους τους πελάτες, είτε από 
τρίτα μέρη ή επίσημους Φορείς και Αρχές.

Επιπλέον, δεν καταγράφηκε φαινόμενο διαρροής ή απώλειας δεδομένων πελατών. 
Η σύννομη λειτουργία μας είναι για εμάς απαραίτητη προϋπόθεση και έτσι και το 
2021 δεν λάβαμε οποιοδήποτε πρόστιμο ή ποινή για μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά θέματα και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ταυτόχρονα, δεν εκκρεμούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού υποθέσεις ή καταγγελίες για 
μη ανταγωνιστική συμπεριφορά και παραβιάσεις της ορθής λειτουργίας της αγοράς.

Ο Όμιλος σε σταθερή βάση εκδίδει οδηγίες, υπενθυμίζει την Πολιτική GDPR και ενημε-
ρώνει το απασχολούμενο προσωπικό αναφορικά με την ορθή διαχείριση προσωπικών 
στοιχείων, με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση των διατάξεων του GDPR.

Στο πλαίσιο των συστημάτων, διεξάγονται τακτικές εσωτερικές επιθεωρήσεις από 
τον Υπεύθυνο Ποιότητας & Συστημάτων στις διαδικασίες και στα τεκμήρια, με σκοπό 
τη διασφάλιση της διαφάνειας εσωτερικά στον Όμιλο.

Επιπλέον, μηνιαία ο Όμιλος ελέγχεται από Ορκωτούς λογιστές, τα αποτελέσματα 
των οποίων ελέγχουν και βελτιστοποιούν τις λειτουργίες του.
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Πρωταρχικό μέλημα
του Ομίλου είναι να 
εξασφαλίζονται τα 
ίσα δικαιώματα και 
ευκαιρίες για όλο το 
προσωπικό, 
ανεξαρτήτως φύλου 
και εθνικότητας, και να 
ενισχύεται η εκπαίδευση 
και η ενημέρωση σε όλα
τα επίπεδα



Μετά το πέρας κάθε εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες αξιολογούν τη διαδικασία, την επάρκεια 
και την αποδοτικότητα του προγράμματος σε ειδική φόρμα, την οποία αποστέλλουν στη 
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη, με 
στόχο τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας και των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών 
προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο του πλάνου εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων 
και της Διοίκησης, την περίοδο 2021 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις δια ζώσης και e-learning, 
ενδοεταιρικά, αλλά και εκτός εταιρείας, μέσω πιστοποιημένων φορέων εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας 
κάθετη ενημέρωση προς όλο το προσωπικό.

Για το 2021 εκπαιδεύθηκαν περί τους 1.800 εργαζόμενους, ενώ ο συνολικός αριθμός ωρών 
εκπαίδευσης ανήλθε σε 2.231.

Η εκπαίδευση που παρέχει ο Όμιλος διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες: 

Ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων 
Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων
Εκπαίδευση σε συστήματα ISO, πολιτικές και διαδικασίες 
Εκπαίδευση σε Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

Η θεματολογία των εκπαιδεύσεων αγγίζει ένα μεγάλος εύρος κατηγοριών, με κύριο στόχο την 
ενίσχυση της κουλτούρας περί Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, των αρχών κατά της Βίας 
και της Παρενόχλησης, την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, της Πολιτικής Speak Up. Ακόμη, 
πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις για Περιβαλλοντικά θέματα, Οδική ασφάλεια, σωστή ανακύκλωση, 
Ασφάλεια Δεδομένων, με σκοπό την ευθυγράμμιση όλων με τα συστήματα και τις πολιτικές του 
Ομίλου. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις στο πρόγραμμα MS Excel (basic και advanced), 
ανάλογα τις ανάγκες των εργαζομένων, cleaning excellence, εργατική νομοθεσία σε συστήματα 
αξιολόγησης, εκπαίδευση SAP κλπ. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων 
και διαμόρφωση προσωπικών δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό μας, έτσι ώστε αυτές να 
συνάδουν με τις αξίες του Ομίλου UNISON και να συμβάλλουν στην καθοδήγηση και τον συντονισμό 
όλων των εργαζομένων για θέματα Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών.

Στόχος 4
Ποιοτική Εκπαίδευση

Ο Όμιλος UNISON έχει αναγνωρίσει την αξία απασχόλησης εκπαιδευμένου και καταρτισμένου 
προσωπικού και έχει δεσμευτεί να αφιερώνει τους απαραίτητους πόρους προς αυτή την επίτευξη. 
Μέσω των εκπαιδεύσεων, βελτιστοποιεί την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξασφα-
λίζει την επιχειρησιακή του συνέχεια, διατηρώντας την φήμη και την αξιοπιστία του.

Βασικό στόχο του Ομίλου αποτελεί η διασφάλιση ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι άρτια εκπαιδευμέ-
νοι, ανάλογα με τις ανάγκες τους, την θέση εργασίας τους και τις απαιτήσεις του Ομίλου, προκειμέ-
νου να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια και δεξιότητες και να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις 
καθημερινές απαιτήσεις της εργασίας τους. Με τον τρόπο αυτό τούς υποστηρίζει στο να αντιμετω-
πίζουν τις παρούσες και τις μελλοντικές προκλήσεις της επαγγελματικής, αλλά και της προσωπι-
κής τους ζωής, να διαχειρίζονται την καριέρα τους και να εξελίσσονται. Με αυτή τη στρατηγική, 
ο Όμιλός μας επιτυγχάνει να διατηρεί σε υψηλό επίπεδο τις επαγγελματικές και προσωπικές δεξιό-
τητες των εργαζομένων, διατηρεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο τομέα του, την ικανοποίηση 
των πελατών και την αυξημένη παραγωγικότητα του προσωπικού.

Η εμπειρία της εκπαίδευσης ξεκινάει από την πρώτη στιγμή, καθώς κάθε νέος εργαζόμενος με 
την πρόσληψή του συμμετέχει στο «induction week», όπου λαμβάνει εκπαίδευση-ενημέρωση 
από όλα τα τμήματα για τον τρόπο λειτουργίας τους και τις διαδικασίες. Επίσης, ενημερώνεται 
από τον Υπεύθυνο Συστημάτων & Ποιότητας για τα συστήματα ISO του Ομίλου, τις Πολιτικές, 
τις διαδικασίες, τα εγχειρίδια και τα έντυπα που απαιτούνται ως απόδειξη τεκμηρίωσης, καθώς 
και το πρόγραμμα ανακύκλωσης και ορθής διαχείρισης αποβλήτων του Ομίλου. Με αυτό τον 
τρόπο επιτυγχάνεται η σωστή ένταξή των νεοεισερχόμενων εργαζομένων στο νέο περιβάλλον 
και την κουλτούρα της επιχείρησης.

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού προκύπτουν κυρίως μέσα από την διαδικα-
σία της αξιολόγησης απόδοσης, με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του.
Στους πρώτους μήνες κάθε έτους διαμορφώνεται προκαθορισμένο πλάνο εκπαίδευσης, πλήρως 
προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες του προσωπικού μας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των συστημάτων ISO, σε ετήσια βάση, συντονίζονται προγραμματισμένες 
εκπαιδεύσεις υπενθύμισης/αφύπνισης των συστημάτων στο σύνολο του προσωπικού, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των προτύπων, είτε από τον Υπεύθυνο Ποιότητας και Συστημάτων, είτε από 
εξωτερικό φορέα. Στις εκπαιδεύσεις αυτές υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχει και προσωπικό 
των Υπεργολάβων μας στα έργα. Παράλληλα, η εκπαίδευση – ενημέρωση και των συνεργατών 
μας έχει κριθεί για τον Όμιλο UNISON ως ένα σημαντικό συστατικό στην παροχή ολοκληρωμένων 
ποιοτικών λύσεων προς τους πελάτες μας.

Το 2015 τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) ανακοίνωσαν τη θέσπιση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(Sustainable Development Goals – SDGs), που εμπεριέχονται στην «Ατζέντα 2030». Ο Όμιλος 
UNISON υιοθετεί πρακτικές με σκοπό την ενεργή συμμετοχή του στην επίτευξη ορισμένων από 
τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Ο Όμιλος έχει εντοπίσει και καταγράψει τις περιβαλλοντικές πτυχές του και έχει μελετήσει την 
συνεισφορά του στην επίτευξη των στόχων που έχει επιλέξει. Έχουν αξιολογηθεί οι ευκαιρίες 
και οι απειλές των δραστηριοτήτων του και έχουν καταγραφεί οι απαιτούμενες διορθωτικές 
ενέργειες. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που εστίασε ο Όμιλος το 2021 ήταν:

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
Sustainable Development Goals – SDGs
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            Στόχος 5
            Ισότητα των Φύλων
 
Ο Όμιλος UNISON δεν κάνει διακρίσεις στην επιλογή προσωπικού ως προς το φύλο, την εθνικό-
τητα, την καταγωγή και καταδικάζει την σεξουαλική παρενόχληση και κάθε άλλου είδους εκμε-
τάλλευση στους χώρους εργασίας. Το ίδιο, δε, απαιτεί και από τους συνεργάτες του. Όπως έχει 
ήδη αναφερθεί στην παρούσα έκθεση, στις δράσεις του Ομίλου για το συγκεκριμένο ζήτημα περι-
λαμβάνεται η εγγραφή μας στη «Χάρτα Διαφορετικότητας».
Η πολιτική κατά της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
μας και έχει γνωστοποιηθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εσωτερικά και εξωτερικά).
Η διοίκηση του Ομίλου αποδεικνύει έμπρακτα ότι σέβεται την ποιότητα ζωής και τον προσωπικό 
χρόνο του προσωπικού της, τηρώντας το ωράριο της καθημερινής του απασχόλησης και των 
απαιτούμενων διαλειμμάτων μέσα στο 8ωρο εργασίας. Η ανάληψη ηγετικού ρόλου των γυναι-
κών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων εντός του Ομίλου αποδεικνύεται έμπρακτα, με την 
Διοίκηση να απαρτίζεται από έξι (6) μέλη, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γυναίκες. 
Επιπλέον, στον Όμιλο διασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας, συντονίζοντας, μέσω 
των συνεργατών και των πελατών του στο χώρο της Δημόσιας
Υγείας, δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και ελέγχους.
Πρωταρχικό μέλημα του Ομίλου είναι να εξασφαλίζονται τα ίσα δικαιώματα και οι ευκαιρίες για 
όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως φύλου και εθνικότητας και να ενισχύεται η εκπαίδευση και η 
ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα (Ν. 3896 / ΦΕΚ 207/8.12.2010).
Ο Όμιλος UNISON, συμμορφώνεται πλήρως με την νομοθεσία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και την προστασία της εργασίας (Ν. 4808/2021 / ΦΕΚ 101/Α‘ 19.6.2021).

            Στόχος 13
            Δράση για το Κλίμα

Ο Όμιλος UNISON, σε ετήσια βάση, πραγματοποιεί εκτίμηση περιβαλλοντικών
κινδύνων/πτυχών και λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα διαχείρισης τους με σκοπό την 
μείωση των απειλών και την μετατροπή τους ως ευκαιρίες, εφαρμόζοντας Βέλτιστες Διαθέσιμες 
Πρακτικές (ΒΔΠ)  έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
Για τις ροές αποβλήτων που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο Περιβάλλον – ENVIRONMENT και των 
απορριμμάτων , πραγματοποιείται καθημερινή καταγραφή ποσοτήτων σε ειδικό έντυπο. Τα 
αποτελέσματα απεικονίζονται σε πράσινα αποτελέσματα τα οποία αποστέλλονται στο προσω-
πικό και στη Διοίκηση του Ομίλου, προς ενημέρωση της προόδου μας.
Σε ετήσια βάση τίθενται ενεργειακοί και περιβαλλοντικοί στόχοι με σκοπό την μείωση της παρα-
γωγής αποβλήτων, της κατανάλωσης φυσικών πόρων, της προστασίας του περιβάλλοντος κλπ 
με συγκρίσιμα ανά τα έτη αποτελέσματα.  Με αυτό τον τρόπο ο Όμιλος εξασφαλίζει την μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του και την αειφόρο ανάπτυξή του. Όσον αφορά στην 
κατανάλωση νερού, κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες, το προ-
σωπικό στα έργα εκπαιδεύεται στις οδηγίες εξοικονόμησης νερού (Cleaning Excellence), στην 
ορθή χρήση καθαριστικών με δοσολογίες, και σε ορθές πρακτικές ποτίσματος  χώρων πρασίνου. 
Ο Όμιλος είναι εγγεγραμμένος στο φυτοϋγειονομικό μητρώο, στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
Αποβλήτων και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) στο οποίο καταθέτει ετήσια έκθεση 
παραγωγού αποβλήτων. 

Σε συνεργασία τα Τμήματα Προμηθειών, ΙΤ και Ποιότητας, κατέγραψαν τις απαιτούμενες προδι-
αγραφές - κριτήρια επιλογής εξοπλισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 
Ελέγχονται σε συστηματική βάση οι συντηρήσεις του στόλου, γίνεται σταδιακή αντικατάσταση οχημά-
των με υβριδικά, έχει συσταθεί ενεργειακή ομάδα, έχει πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των κινδύνων 
που προκύπτουν από την λειτουργία της επιχείρησης για το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης.
Γίνονται σημαντικές προσπάθειες και εκπαιδεύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου κίνη-
σης, μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες ενεργειακής αναβάθμισης του στόλου οχημάτων (υβριδικά 
οχήματα, προδιαγραφές για euro 5 και άνω στα υπόλοιπα οχήματα), αποτυπώνοντας έμπρακτα τη 
δέσμευση του Ομίλου να συμβάλει στην ενεργειακή βελτίωση του αποτυπώματός του.
Η δραστηριότητα του Ομίλου δεν προκαλεί αξιόλογες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παρ’ όλα 
αυτά, η προστασία του περιβάλλοντος και η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων 
είναι στις προτεραιότητές μας. Μέσω των δράσεων και των προγραμμάτων που υιοθετούμε και 
εφαρμόζουμε, μεριμνούμε  ώστε να είμαστε ενήμεροι όσον αφορά την περιβαλλοντική νομοθε-
σία και να βελτιώνουμε συνεχώς την περιβαλλοντική μας επίδοση, τόσο στον Όμιλο όσο και 
στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πελάτη. Η περιβαλλοντική μας ευαισθησία δεν φαίνεται 
μόνο από το γεγονός πως δεν έχουμε δεχθεί περιβαλλοντικό πρόστιμο, αλλά και από το ότι δεν 
έχουμε λάβει σχετικό παράπονο από πελάτη μας.
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GRI 102-1 Όνομα Οργανισμού  p. 3 
GRI 102-2 Κύριες δραστηριότητες και υπηρεσίες  p.  9 
GRI 102-3 Τοποθεσία κεντρικών γραφείων  Λ. Συγγρού 194, Καλλιθέα, T.K. 17671  
GRI 102-4 Τοποθεσία παροχής υπηρεσιών  p.  6 
GRI 102-5 Ιδιοκτησία και νομική μορφή  p. 3 
GRI 102-6 Αγορές που εξυπηρετούνται  p. 11 
GRI 102-7 Μέγεθος Οργανισμού  pp. 10-11 
GRI 102-8 Ανθρώπινο Δυναμικό 6.4 Εργασιακές πρακτικές 
  6.4.3 Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις  pp.  20-21 
GRI 102-9 Εφοδιαστική αλυσίδα 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση 
  6.6 Προώθηση της εταιρικής υπευθυνότητας  
  στην αλυσίδα αξίας 
  6.8 Συμμετοχή και ανάπτυξη της κοινότητας p.  15 
GRI 102-10 Σημαντικές αλλαγές στην εφοδιαστική αλυσίδα 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση p.  15 
GRI 102-11 Αρχή της περιβαλλοντικής προφύλαξης 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση pp. 26-27 
GRI 102-12 Εξωτερικές πρωτοβουλίες 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση p.  17 
GRI 102-13 Μέλος σε Οργανισμούς 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση p.  17 
GRI 102-14 Δήλωση Προέδρου 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση pp.  4-5 
GRI 102-16 Αξίες, Αρχές, πρότυπα και κανόνες συμπεριφοράς 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση p.  12 
GRI 102-18 Δομή διακυβέρνησης 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση pp.  12-14 
GRI 102-40 Λίστα ενδιαφερομένων μερών 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση pp.  16-17 
GRI 102-41 Συλλογικές συμβάσεις εργαζομένων 6.3 Ανθρώπινα δικαιώματα 
  6.3.10 Θεμελιώδεις αρχές  
  και δικαιώματα στην εργασία 
  6.4 Εργασιακές πρακτικές 
  6.4.3 Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις 
  6.4.4 Συνθήκες εργασίας  
  και κοινωνική προστασία 
  6.4.5 Κοινωνικός διάλογος pp. 20-21 
GRI 102-42 Αναγνώριση και επιλογή ενδιαφερομένων μερών 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση pp. 16-17 
GRI 102-43 Προσέγγιση διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση pp. 16-17 
GRI 102-44 Κύρια θέματα διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση pp. 16-17 
GRI 102-45 Οικονομικές οντότητες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστ. 6.2 Εταιρική διακυβέρνηση p. 3 
GRI 102-46 Τρόπος καθορισμού θεμάτων Απολογισμού και όρια αυτών  p. 17 
GRI 102-47 Λίστα ουσιαστικών θεμάτων   p. 17 
GRI 102-48 Πιθανές επαναδιατυπώσεις  N/A 
GRI 102-49 Αλλαγές στη δημοσιοποίηση πληροφορίας  N/A 
GRI 102-50 Περίοδος κάλυψης Απολογισμού  p. 3 
GRI 102-51 Ημερομηνία πλέον πρόσφατου Απολογισμού  p. 3 
GRI 102-52 Χρονικός κύκλος δημοσιοποίησης Απολογισμού  p. 3 
GRI 102-53 Σημείο επικοινωνίας για ερωτήσεις σχετικά με τον Απολογισμό  p. 3  
GRI 102-54 Δήλωση συμφωνίας με τα πρότυπα GRI  p. 3 
GRI 102-55 Πίνακας περιεχομένων  GRI  p. 30 
GRI 102-56 Εξωτερική διασφάλιση  Ν/Α 

ISS Δείκτης Αντιμετώπιση κορωνοϊού- covid shield  pp. 24-25 
GRI 403-2  Υγεία και Ασφάλεια εργαζομένων και πελατών 6.4 Εργασιακές πρακτικές 
  6.4.6 Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία pp. 22-25 
GRI 406-1 Εργασιακές συνθήκες 6.3.6 Επίλυση παραπόνων 
  6.3.7 Διακρίσεις και ευάλωτες ομάδες 
  6.3.10 Αρχές και Δικαιώματα στην εργασία 
  6.4.3 Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις p. 17 
GRI 206-1 Ορθή εταιρική διακυβέρνηση: αντιμετώπιση αντιανταγωνιστικής 6.6 Δίκαιες επιχειρηματικές πρακτικές 
 συμπεριφοράς και καταπολέμηση διαφθοράς 6.6.5 Δίκαιος ανταγωνισμός pp. 12-18 
GRI 418-1 Ιδιωτικότητα πελατών 6.7.1-6.7.2 Θέματα καταναλωτών 
  6.7.7 Προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητα  
  πελατών καταναλωτών p. 18 
GRI 307-1 Περιβαλλοντική συμμόρφωση και διαχείριση  pp. 26-27 
GRI 414-1 Προώθηση της εταιρικής υπευθυνότητας σε όλη την αλυσίδα αξίας  p. 15 

Πίνακας περιεχομένων κατά GRI & ISO26000

Γενικές δημοσιοποιήσεις: Προφίλ, Στρατηγική, Ηθική & Ακεραιότητα, 
Διακυβέρνηση, Ενδιαφερόμενα μέρη, Τεχνική Απολογισμού

Global Reporting Initiative Απάντηση ή εύρεση στο κείμενοISO 26000

Ουσιαστικά θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης


