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Μήνυμα Προέδρου 
& Διευθύνοντος 
Συμβούλου

Η ISOMAT από την ίδρυσή της λειτουργεί και αναπτύσσεται με υπευθυνότητα απέναντι στην 
κοινωνία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον, υλοποιώντας συνεχείς δράσεις με απώτερο στόχο 
την αειφόρο ανάπτυξη. 

Ανέκαθεν οι βασικές αξίες της εταιρίας μας ήταν προσανατολισμένες προς τη σωστή 
διαχείριση, την αξιόπιστη παραγωγή, τον σεβασμό στον άνθρωπο και στο φυσικό περιβάλλον. 
Για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι ακολουθώντας αυτό το πλαίσιο λειτουργίας και μόνο, είναι εφικτή 
η βιωσιμότητα και η μελλοντική μας ανάπτυξη. 

Ο μεγάλος κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής επιτάσσει την υιοθέτηση και εφαρμογή ολοένα 
και περισσότερων πρακτικών που θα οδηγήσουν στη μείωση του περιβαλλοντικού μας 
αποτυπώματος. Η περιβαλλοντική υπευθυνότητα αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα και 
ενσωματώνεται σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας που ακολουθούμε καθώς και 
στα τελικά προιόντα που διαθέτουμε στην αγορά.

Ο Πρόεδρος & 
Διευθύνων Σύμβουλος 
της ISOMAT Ελλάδος 

κ. Αθανάσιος Τζιρίτης
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Η τελευταία διετία επιφύλλασε όμως για ολόκληρο τον πλανήτη και μια νέα πρόκληση, αυτή 
της αντιμετώπισης και του περιορισμού της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. Η πανδημία 
επέφερε σοβαρές υγειονομικές αλλά και οικονομικές συνέπειες, γεννώντας αβεβαιότητα 
για το μέλλον της αγοράς και των επιχειρήσεων. Σε αυτό το κλίμα ήταν πιο σημαντικό από 
ποτέ για εμάς να επιδείξουμε τόσo την ανθεκτικότητά μας και την προσαρμοστικότητά μας, 
όσο και την δέσμευσή μας και το αδιάλειπτο ενδιαφέρον μας προς όλα τα ενδιαφερόμενά μας 
μέρη, δίνοντας τη μέγιστη έμφαση στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας τόσο 
των εργαζομένων μας, όσο και των προμηθευτών μας και των πελατών μας.

Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι η συνεχής ανάπτυξη της εταιρίας μας συνδέεται άμεσα με την 
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και βασίζεται στους ανθρώπους μας, οι οποίοι απαρτίζουν την 
οικογένεια της ISOMAT και το πολυτιμότερο κεφάλαιο της Εταιρίας μας.  Παράλληλα, ήμασταν 
από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα που στηρίξαμε άμεσα το δύσκολο έργο των νοσοκομείων 
στη μάχη τους απέναντι στην πανδημία. 

Και  αυτός είναι και ο σκοπός των ποικίλλων δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που 
υλοποιούμε εδώ και πολλά χρόνια. Να στηρίζουμε καίρια και με πράξεις ουσίας, σκοπούς 
και συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, περιβαλλοντικές οργανώσεις και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα κάθε βαθμίδας, έχοντας την πεποίθηση, ότι οι επιχειρήσεις μπορούν και οφείλουν να 
συμμετέχουν ενεργά στις σημαντικές προκλήσεις για την ανθρωπότητα, με απώτερο σκοπό ένα 
καλύτερο μέλλον για εμάς και κυρίως για τις επόμενες γενιές που ακολουθούν. 

Όσο μεγαλώνουμε, τόσο σε μέγεθος όσο και σε χρόνια παρουσίας, νιώθουμε ακόμα πιο έντονα 
την ευθύνη που έχουμε απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και θέλουμε το κοινωνικό 
μας αποτύπωμα να αύξανεται με θετικό πρόσημο και το περιβαλλοντικό μας να μειώνεται.

Στο πλαίσιο αυτό δημοσιεύουμε με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια την πρώτη μας Έκθεση 
Εταιρικής Υπευθυνότητας, όπου περιγράφουμε το σύνολο των δράσεων μας και τον τρόπο 
με τον οποίο συμβάλουμε και εμείς στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών.



Η εταιρική υπευθυνότητα  
της ISOMAT
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01. 
Η εταιρική υπευθυνότητα 
της ISOMAT
Ή ISOMAT είναι ένας ελληνικός πολυεθνικός Όμιλος 
με πάνω από 40 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στον 
οικοδομικό κλάδο.

Η Όμιλος ISOMAT ιδρύθηκε το 1980 ως μία ελληνική 
παραγωγική Εταιρία δομικών χημικών και κονιαμάτων. 
Σήμερα αποτελούμε έναν Όμιλο εταιριών με 
διακεκριμένο πολυεθνικό χαρακτήρα. 

Διαθέτουμε 3 μονάδες παραγωγής δομικών χημικών, 
κονιαμάτων και χρωμάτων, εκ των οποίων η μία 
βρίσκεται στη μητρική Εταιρία στην Ελλάδα και οι 
άλλες 2 στις παραγωγικές θυγατρικές εταιρίες του στη 
Σερβία και στη Ρουμανία. Επιπλέον, έχει 5 εμπορικές 
θυγατρικές εταιρίες σε Γερμανία, Βουλγαρία, 
Σλοβενία, Ρωσία και Τουρκία, ενώ πραγματοποιεί 
εξαγωγικές πωλήσεις σε περισσότερες από 70 χώρες 
παγκοσμίως.

Η ISOMAT ξεχωρίζει α) για τη μεγάλη γκάμα 
προϊοντικών λύσεων που έχει αναπτύξει, τόσο για 
νέες, όσο και για υφιστάμενες κατασκευές, χάρη στη 
πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της, β) για την 
προσήλωση της στην καινοτομία μέσα από τα 7 χημεία 
R&D που διαθέτει με εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό, γ) για την υπεύθυνη Τεχνική Υποστήριξη 
που παρέχουν χωρίς χρέωση οι έμπειροι μηχανικοί 
της, τόσο σε επαγγελματίες, όσο και σε ιδιώτες, και 
δ) πάνω από όλα για την αξιοπιστία της σε όλα τα 
επίπεδα.

Η συνεχώς αναπτυσσόμενη πορεία μας και η εξέλιξη 
μας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους ανθρώπους 
μας, που για εμάς αποτελούν το σημαντικότερό 
κεφάλαιο. Σήμερα, απασχολούμε σε Ελλάδα και 
εξωτερικό περισσότερους από 540 εργαζόμενους, εκ 
των οποίων οι 80 είναι μηχανικοί και χημικοί.

Έχοντας ως αξίες μας το πάθος για ποιότητα, την 
πελατοκεντρική φιλοσοφία, τη συνεχή ανάπτυξη, τη 
δημιουργικότητα, την ευελιξία και την ακεραιότητα, 
οραματιζόμαστε να αποτελούμε για τον κλάδο των 
κατασκευών διεθνώς, έναν κορυφαίο συνεργάτη 
αξιόπιστων, ολοκληρωμένων και καινοτόμων λύσεων, 
έχοντας ως προτεραιότητά μας τη βιωσιμότητα.

Από την αρχή της ίδρυσής μας, θέλουμε και 
προσπαθούμε να έχουμε θετικό «αποτύπωμα» 
στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Για εμάς η 
Εταιρική Υπευθυνότητα συνιστά κίνητρο για συνεχή 
αυτοβελτίωση και εντάσσεται στο πλαίσιο της 
δυναμικής μας ανάπτυξης, σε μία προσπάθεια 
εξέλιξης, όχι μόνο της ποιότητας των προϊόντων 
και των υπηρεσιών μας, αλλά και του επιπέδου της 
προσφοράς μας στο κοινωνικό σύνολο.

Για την ISOMAT, η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι κάτι 
που συνεχώς εξελίσσεται και αποτελεί το δρόμο 
για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον, το οποίο 
αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη. 

ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΔΡΟΜΉ 

Οι σημαντικότερες χρονιές-σταθμοί για την πορεία και 
την εξέλιξή μας παρουσιάζονται παρακάτω:
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1981
Υπογραφή σύμβασης παροχής τεχνολογίας 

με γερμανική εταιρία. Ενοικίαση κτιρίου 
250 τ.μ. για έναρξη παραγωγής

1996
Έναρξη παράγωγης κολλών 

πλακιδίων και έτοιμων σοβάδων

2011
• Έναρξη λειτουργίας εργοστασίου 

παραγωγής στη Σερβία

• Έναρξη παραγωγής οικοδομικών 
χρωμάτων στην Ελλάδα

2015
Ίδρυση εµπορικής 

θυγατρικής στη Ρωσία

1983
Έναρξη λειτουργίας 

καταστήματος στη Θεσσαλονίκη

2004
Ίδρυση εμπορικής 

θυγατρικής στη Βουλγαρία

2013
• Ίδρυση εµπορικής θυγατρικής στην Τουρκία

• Ίδρυση γραφείου αντιπροσώπευσης στη Ρωσία

• Νέα γραμμή παραγωγής προσμίκτων 
σκυροδέματος στη Ρουμανία

2018
Εξαγορά γερµανικής εταιρίας ως 

εµπορική θυγατρική στη Γερµανία

1980
Ίδρυση ISOMAT O.E.

1982
Εισαγωγή πρωτοποριακού 
υλικού ASOLIT στην αγορά για 
αντικατάσταση του ασβέστη

2000
Ίδρυση πρώτης εμπορικής 
θυγατρικής στη Ρουμανία

2012
Έναρξη παραγωγής 
πολυουρεθανικών προιόντων 
ενός συστατικού στην Ελλάδα

2016
Εξαγορά εργοστασίου παραγωγής 
χρωμάτων & πολυµερικών 
σοβάδων στη Ρουμανία

2020...

1984-1985
Άνοιγµα υποκαταστήματος 
στην Αθήνα

2005
Ίδρυση εµπορικής θυγατρικής 
στη Σερβία

2014
Ίδρυση εµπορικής θυγατρικής 
στη Σλοβενία
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...2020: ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΉ ΧΡΟΝΙΑ

Για την ISOMAT, το 2020 ήταν μια χρονιά-ορόσημο, 
καθώς γιορτάζαμε τα 40 χρόνια από την ίδρυσή μας.

Ωστόσο, η πρωτόγνωρη πανδημία COVID-19 άλλαξε 
απρόσμενα τη ζωή και τις προτεραιότητες όλων 
μας. Κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής χρονιάς, 
στρέψαμε την προσοχή μας αφενός στη διασφάλιση 
της υγείας των εργαζομένων και των πελατών μας 
και αφετέρου, στη διατήρηση της ευελιξίας μας, έτσι 
ώστε να συνεχίσει η απρόσκοπτη λειτουργία των 
εργοστασίων μας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 
εξωτερικό.

Παράλληλα, ενισχύθηκε το αίσθημα της Εταιρικής 
Υπευθυνότητα μας απέναντι στην κοινωνία καθώς 
επιδιώξαμε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερη βοήθεια, ζεστασιά και αγάπη σε 
συνανθρώπους μας που το είχαν περισσότερο ανάγκη 
από ποτέ.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ 

Η επωνυμία ISOMAT είναι απόλυτα συνυφασμένη με την 
υψηλή ποιότητα και την αξιοπιστία σε όλα τα επίπεδα. 
Τα προϊόντα μας επιλέγονται για την υψηλή και σταθερή 
τους ποιότητα, την ευκολία στη χρήση, την οριστική 
λύση που προσφέρουν, καθώς και το τέλειο αισθητικό 
αποτέλεσμα, πάντα με πρώτο μέλημα την προστασία 
τόσο του εφαρμοστή όσο και του καταναλωτή.

Παράγουμε και διαθέτουμε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων 
προηγμένης τεχνολογίας, σε προσιτές τιμές. Συγκεκριμένα 
παράγουμε και διαθέτουμε τις εξής 7 βασικές κατηγορίες 
προϊόντων:

• Στεγανωτικά Υλικά 

• Χρώματα και Σοβάδες

• Κόλλες και Αρμόστοκοι

• Επισκευαστικά Υλικά

• Βελτιωτικά Πρόσμικτα

• Επιστρώσεις Δαπέδων

• Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Στην ISOMAT δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
καινοτομία και στη συνεχή ανάπτυξη νέων, φιλικών 
προς το περιβάλλον και τον χρήστη, προϊόντων. Για τον 
λόγο αυτό, διαθέτουμε ένα άρτια οργανωμένο τμήμα 
Έρευνας & Ανάπτυξης, επανδρωμένο με εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό και αποτελούμενο από 
5 διαφορετικά χημεία στην Ελλάδα και άλλα 2 στη 
θυγατρική μας σε Σερβία και Ρουμανία.  Στα εργαστήρια 
αυτά αναπτύσσονται κάθε χρόνο πολλά νέα προϊόντα, 
σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
και λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις 
στον οικοδομικό κλάδο. Παράλληλα, τα υφιστάμενα 
προϊόντα υπόκεινται σε βελτιώσεις, σύμφωνα με τις 
τεχνολογικές εξελίξεις. Όλα τα προιόντα περνάνε για 
τελικό έλεγχο από τα 2 χημεία Ποιοτικού Ελέγχου, 
ώστε να είναι άρτια πριν φτάσουν στην αγορά.

Οι εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρίας της ISOMAT στην Ελλάδα
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Διατηρούμε εγκαταστάσεις στις ακόλουθες περιοχές:

• Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης - Παραγωγή,  
κεντρικά γραφεία Ελλάδος, Αποθήκες

• Οινόφυτα Αττικής - Γραφεία, Αποθήκες  
Βελιγράδι, Σερβία - Παραγωγή, Γραφεία, Αποθήκες

• Βουκουρέστι, Ρουμανία - Παραγωγή, Γραφεία, 
Αποθήκες

• Φορστ, Γερμανία - Γραφεία, Αποθήκες

• Σόφια, Βουλγαρία, - Γραφεία, Αποθήκες

• Μούρσκα Σομπότα, Σλοβενία - Γραφεία, Αποθήκες

• Μόσχα, Ρωσία - Γραφεία, Αποθήκες

• Κωνσταντινούπολη, Τουρκία - Γραφεία, Αποθήκες

Οι εγκαταστάσεις της ISOMAT στα Οινόφυτα Αττικής

Οι εγκαταστάσεις της ISOMAT στη Σερβία

Οι εγκαταστάσεις της ISOMAT στη Ρουμανία
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Οι εγκαταστάσεις της ISOMAT στη Γερμανία

Belgrade Waterfront, Βελιγράδι, Σερβία

ΔΙΕΘΝΉΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Βασική στρατηγική για την ανάπτυξή μας είναι η 
εξωστρέφεια. Ενισχύουμε την παρουσία μας στο 
εξωτερικό, είτε μέσω της δημιουργίας παραγωγικών ή 
εμπορικών θυγατρικών εταιριών, είτε μέσω εμπορικής 
παρουσίας, αναπτύσσοντας συνεργασίες με τοπικούς 
διανομείς.

Το Τμήμα Εξαγωγών, με τα εξειδικευμένα στελέχη 
του, υποστηρίζει τους πελάτες μας στο εξωτερικό, 
προσφέροντάς τους τεχνογνωσία όσον αφορά τις 
ιδιότητες και τη σωστή εφαρμογή των προϊόντων 

μας, συνεχή εκπαίδευση μέσω τεχνικών σεμιναρίων 
αλλά και μια ολοκληρωμένη στρατηγική υποστήριξη 
marketing.

Στις παρακάτω φωτογραφίες παρουσιάζονται 
ενδεικτικά έργα με υλικά ISOMAT ανά τον κόσμο:
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Βιβλιοθήκη “Bodleian” Πανεπιστημίου Οξφόρδης, Οξφόρδη, Ηνωμένο Βασίλειο

Πεζογέφυρα, Jeddah, Σαουδική Αραβία

Πετρελαϊκή Εταιρία “Lukoil”, Μόσχα, Ρωσία
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ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΜΑΣ:

ISOMAT ROMANIA S.R.L.

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2000 στο Βουκουρέστι ως 
εμπορική θυγατρική με αντικείμενο την αποκλειστική 
εμπορία και διάθεση των προϊόντων της ISOMΑT 
στην αγορά της Ρουμανίας. Στα τέλη του 2013, 
μετατράπηκε σε παραγωγική Εταιρία,  καθώς ξεκίνησε 
να παράγει πρόσμικτα σκυροδέματος και κονιαμάτων, 
ενώ μέσα στο 2015, ξεκίνησε παραγωγή χρωμάτων 
και πολυμερικών σοβάδων, μετά την εξαγορά και 
ανακαίνιση τοπικού εργοστασίου.

ISOMAT D.O.O.

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2005 στο Βελιγράδι με 
δραστηριότητα την αποκλειστική εμπορία και διάθεση 
των προϊόντων ISOMAT στην αγορά της Σερβίας. 
Από τις αρχές του 2011 αποτελεί παραγωγική 
Εταιρία, καθώς ξεκίνησε η λειτουργία του ιδιόκτητου 
εργοστασίου της ISOMAT στο Βελιγράδι.

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΜΑΣ:

ISOMAT DEUTSCHLAND GMBH

Η ISOMAT εξαγόρασε τον Δεκέμβρη του 2017 
την Εταιρία TRIANGEL Spezialbaustoffe GmbH. 
Η  Εταιρία, που βρίσκεται στο Φορστ κοντά στην 
Καρλσρούη, ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο 
του 2010 ως εισαγωγέας & διανομέας των προϊόντων 
της ISOMAT στη Γερμανία.

DΟΟ ISOMAT

H Εταιρία ιδρύθηκε το 2015 στη Mόσχα και αποτελεί τον 
αποκλειστικό αντιπρόσωπο και διανομέα των προϊόντων 
της ISOMAT στην αγορά της Ρωσίας.

ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D.

Η Εταιρία ξεκινά τη δραστηριότητά της το 2004 στη 
Σόφια. Είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος-διανομέας 
των προϊόντων της ISOMAT στη Βουλγαρία.

İSOMAT YAPI KİMYASALLARI VE TİC.LTD.ŞTİ.

H Εταιρία ιδρύθηκε το 2013 στην Κωνσταντινούπολη 
και αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο και 
διανομέα των προϊόντων της ISOMAT στην αγορά της 
Τουρκίας.

ISOMAT CEE D.O.O.

H Εταιρία ιδρύθηκε το 2014 και αποτελεί τον 
αποκλειστικό αντιπρόσωπο και διανομέα των 
προϊόντων της ISOMAT στην αγορά της Σλοβενίας 
και της Αυστρίας.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ:

Πέρα από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται 
μέσω θυγατρικών, η ISOMAT πραγματοποιεί επιπλέον 
διεθνείς πωλήσεις σε περισσότερες από 70 χώρες 
παγκοσμίως. Σήμερα τα προϊόντα της εξάγονται σε 
ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, 
Μάλτα, Κύπρο, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, 
Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, 
Φινλανδία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, Αλβανία, Κόσσοβο, FYROM, Κροατία, 
Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουγγαρία, Ουκρανία, 
Γεωργία, Μογγολία, Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία, 
Λιβύη, Τυνησία, Αίγυπτος, Μαρόκο, Λιβερία, Σενεγάλη, 
Νιγηρία, Μάλι, Σουδάν, Νότια Αφρική, Μαυρίκιο, Ακτή 
Ελεφαντοστού, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σ. Αραβία, 
Μπαχρέιν, Κατάρ, Κουβέιτ, Ισραήλ, Παλαιστίνη, 
Λίβανο, Ιράκ, Αρμενία, Ιορδανία, Ουζμπεκιστάν, 
Αφγανιστάν, Αζερμπαϊτζάν, Πακιστάν, Ινδία, Ταϊλάνδη, 
Μαλαισία, Κίνα, Φιλιππίνες, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, 
Γαλλική Πολυνησία, Ισημερινή Γουινέα, Άγιος 
Μαρτίνος, Βραζιλία, Παραγουάη, Χιλή, Γουατεμάλα 
και Μεξικό.
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Euphoria Club Hotel & Resort, Borovets, Βουλγαρία

Το Σπίτι με τις Χίμαιρες, Κίεβο, Ουκρανία

Εθνικό Θέατρο, Βελιγράδι, Σερβία
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ΕΛΛΑΔΑ ISOMAT S.A.

ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D.

İSOMAT YAPI KİMYASALLARI
VE TİC.LTD.ŞTİ.

Λίβανο

Γεωργία

Αρμενία

Αζερμπαιτζάν

Παλαιστίνη

Μπαχρέιν

Κουβείτ

Ιράκ

Ουζμπεκιστάν

Ιορδανία

Λιβύη

Αίγυπτος

Σουδάν

Μαρόκο

Κατάρ

Πορτογαλία

ΜάλταΤυνισία

Σαουδική Αραβία

Ηνωμένο Βασίλειο

Δανία

Σουηδία

Νορβηγία

Φινλανδία

Ισπανία Ιταλία
Αλβανία

Μαυροβούνιο

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Κύπρος

Ισραήλ

Αφγανιστάν

Ηνωμένα
Αραβικά
Εμιράτα

Βέλγιο

Λουξεμβούργο

Ολλανδία Πολωνία

Λετονία

Λιθουανία

Εσθονία

Τσεχία

Γαλλία

Ουκρανία

ΜολδαβίαΟυγγαρία

Σλοβακία

Κροατία

Κόσοβο

Βόρεια Μακεδονία

ISOMAT D.O.O.

ISOMAT Deutschland Gmbh

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ
ISOMAT CEE D.O.O.

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΣΕΡΒΙΑ

ΡΩΣΣΙΑΟΟΟ ISOMAT

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ISOMAT S.R.L.

Βραζιλία

Aγ. ΜαρτίνοςΜεξικό
Γουατεμάλα

Η.Π.Α

Ουρουγουάη

Καναδάς

Παραγουάη

Χιλή

Λιβερία

Μογγολία

Μαυρίκιος

Κίνα
Ταϊλάνδη

Φιλιππίνες 

Πακιστάν
Ινδία

Μαλαισία

Νότια Αφρική

Σενεγάλη
Μάλι

Νιγηρία

Ακτή 
Ελεφαντοστού

Αυστραλία

Γαλλική Πολυνησία

Ν. Ζηλανδία

Ισημερινή Γουινέα

Μητρική Εταιρία

Θυγατρικές Ομίλου

Χώρες Εξαγωγών

7
θυγατρικές 
εταιρίες

3
παραγωγικές 
μονάδες

>70
χώρες στις 
οποίες κάνουμε 
εξαγωγές
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ΕΛΛΑΔΑ ISOMAT S.A.

ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D.

İSOMAT YAPI KİMYASALLARI
VE TİC.LTD.ŞTİ.
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Νιγηρία

Ακτή 
Ελεφαντοστού
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Γαλλική Πολυνησία

Ν. Ζηλανδία
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Μητρική Εταιρία
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Χώρες Εξαγωγών
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ 

Στην ISOMAT από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής 
μας, υπηρετούμε με συνέπεια τον καταναλωτή και 
αναπτύσσουμε, παράγουμε και διαθέτουμε προϊόντα 
υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Όραμά μας είναι 
να αποτελούμε για τον κλάδο των κατασκευών διεθνώς 
έναν κορυφαίο συνεργάτη ολοκληρωμένων, αξιόπιστων 
και καινοτόμων λύσεων, έχοντας προτεραιότητά μας 
τη βιωσιμότητα και αναγνωρίζοντας την ευθύνη μας 
απέναντι στην κοινωνία, στους εργαζομένους, στο 
περιβάλλον και στην αγορά.

Ή ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΜΑΣ 

Στην ISOMAT αναπτύσσουμε, παράγουμε, προωθούμε 
και υποστηρίζουμε μια ευρεία γκάμα δομικών 
χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων κορυφαίας 
ποιότητας και αξιοπιστίας στην Ελλάδα και σε 
πάνω από 70 χώρες του εξωτερικού, μέσω του 
δικτύου των θυγατρικών Εταιριών μας και των 
τοπικών αντιπροσώπων μας. Αποστολή μας είναι να 
συνεχίσουμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία 
στον κατασκευαστικό τομέα και στους καταναλωτές. 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ 

Η επιτυχημένη πορεία και εξέλιξη της Εταιρίας οφείλεται στη σταθερή μας δέσμευση στις βασικές μας αξίες.  
Οι αξίες αυτές αποτελούν τον οδηγό μας και καθορίζουν την κουλτούρα μας.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

Η ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε και να προσαρμοζόμαστε άμεσα στις εκάστοτε 
συνθήκες και στις νέες ιδέες προκλήσεις χωρίς να υποσκελίζονται οι αξίες της εταιρίας.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Είμαστε συνώνυμο της αξιοπιστίας, επιδεικνύοντας καθημερινά ειλικρίνεια και συνέπεια, 
προβάλλοντας ξεκάθαρα ήθος και εντιμότητα σε όλα τα επίπεδα, πάντα με πλοηγό τις αξίες μας.

ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ 

Ο πελάτης αποτελεί τον λόγο υπαρξής μας και το επίκεντρο της επιχειρηματικής μας 
δραστηριότητας και προσπάθειας.

ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών απαράμιλλης ποιότητας αποτελεί πυλώνα για την 
Εταιρία μας και υπηρετείται από όλους με πάθος. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Αναγνωρίζουμε, αξιοποιούμε και αναπτύσσουμε τις μοναδικές γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες των ανθρώπων της εταιρίας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Μέσα σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον, οι άνθρωποί μας δημιουργούν νέα και 
καινοτόμα προϊόντα-λύσεις και υπηρεσίες, με απώτερο στόχο την ικανοποίηση των αναγκών 
των πελατών μας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, πέραν της 
μητρικής Εταιρίας στην Ελλάδα, ISOMAT A.B.E.E, 
περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις των 
Εταιριών μας:

• ISOMAT INTERNATIONAL BULGARIA E.O.O.D. 

• ISOMAT D.O.O. BEOGRAD 

• ISOMAT ROMANIA S.R.L. 

• ISOMAT YAPI KIMYA SALLARI TICARET  
LIMITID SIRKETI 

• ISOMAT GRADBENI MATERIALI 

• OOO ISOMAT 

• ISOMAT DEUTCHLAND GmbH

Στην παρούσα Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 
περιγράφονται αποκλειστικά οι δράσεις της ISOMAT 
A.B.E.E.

Σύμφωνα με τον Ετήσιο Οικονομικό Απολογισμό, το 
2019 η Εταιρία της Ελλάδος σημείωσε άνοδο 15,5% 
στον κύκλο εργασιών της, ενώ πραγματοποίησε 
επενδύσεις ύψους 3.300.000€ ξεπερνώντας τις 
αντίστοιχες επενδύσεις περασμένων ετών. Αντίστοιχα, 
το 2020, και παρά την πανδημία και τα συνεχόμενα 
lockdowns, η Εταιρία στην Ελλάδα σήμειωσε άνοδο 
στον τζίρο της κατά 6,64% σε σχέση με το 2019 
ενώ οι επενδύσεις της άγγιξαν τα 2.950.000€. Οι 
επενδύσεις και των 2 ετών αφορούσαν καινούριους 
αποθηκευτικούς χώρους, νέα μηχανήματα και 
μεταφορικά μέσα, τεχνολογικά συστήματα και 
λοιπό εξοπλισμό. Στόχος των επενδύσεων είναι η 
περαιτέρω βελτίωση τόσο της παραγωγικότητας όσο 
και της ποιοτικής αναβάθμισης των προσφερόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών μας. 
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Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ο κύκλος εργασιών της ISOMAT ΕΛΛΑΔΟΣ τη δεκαετία 2010-2020:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ΟΜΙΛΟΣ 34.731.886 35.226.966 33.168.574 35.181.944 37.544.793 41.329.584 42.590.172 48.424.467 57.426.132 68.105.456 74.619.730

0
10
20
30
40
50
60
70
80

0€

10.000.000€

20.000.000€

30.000.000€

40.000.000€

50.000.000€

60.000.000€

70.000.000€

80.000.000€
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Διάγραμμα 1: Η εξέλιξη του Κύκλου Εργασιών του Ομίλου ISOMAT και της ISOMAT Ελλάδος τη δεκαετία 2010-2020
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 

Υποστηρίζουμε και συνεργαζόμαστε με εθνικούς φορείς και συνδέσμους, στους οποίους συμμετέχουμε ως μέλη. 
Μέσω της συμμετοχής μας συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του οικοδομικού κλάδου και στοχεύουμε στη συνεχή 
βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στα Ενδιαφερόμενα Μέρη μας.

Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)

Ελληνική Εταιρία Διοίκησης 
Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ)

Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών 
Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ)

Εθνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης 
Πελατών (ΕΙΕΠ)

Ελληνικός Οργανισμός 
Ανακύκλωσης 

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Αρωγής του ΣΒΕ

Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Ελλάδος

Σύνδεσμος Βορείου 
Ελλάδος - Μέλος ΔΣ

European Council of the Paint, 
Printing Ink and Artists‘ Colours 
Industry (CEPE)

Πανευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικής 
Βιομηχανίας (CEFIC)

Πανελλήνια Ένωση Βιομηχανιών 
Χρωμάτων Βερνικιών & Μελανιών 
(ΠΕΒΧΒΜ)

Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ)

GS1 Association Greece

Polyrea Development 
Association Europe (PDA)

Ελληνοαφρικάνικο Επιμελητήριο 
Εμπορίου & Ανάπτυξης

Στερεών Αποβλήτων

Ελληνικό Ινστιτούτο 
Παθητικού Κτιρίου

Αραβοελληνικό Επιμελητήριο

ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π

Innung Des Fliesen-Platten-Und 
Mosaikleger-Handwerks Karlsruhe

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για 
Ποιότητα και Ανάπτυξη των 
Κατασκευών

Πολιτιστική Εταιρία 
Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος

INTERGEO AE 
Διαχείριση Απόβλητων

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο - 
Προεδρία Παραρτήματος Βορείου 
Ελλάδος

GEV GROUP



21 | ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ISOMAT ΚΆΙ ΤΗΝ ΕΤΆΙΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΆ

ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΣ

2020

• Growth Awards 2020: Η ISOMAT τιμήθηκε με το 
βραβείο «Έρευνας και Καινοτομίας» στην 4η τελετή 
των βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
Growth Awards 2020. Τα βραβεία Growth Awards 
αποτελούν μία πρωτοβουλία της Eurobank και της 
Grant Thornton και στοχεύουν στην ανάδειξη των 
επιχειρήσεων που δημιουργούν, καινοτομούν και 
ξεχωρίζουν στην Ελλάδα και διεθνώς.

• Ήρωες του COVID-19 στη Β. Ελλάδα: Τιμητική 
βράβευση για την ISOMAT σε τελετή που 
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ υπό 
την αιγίδα του υπουργείου Εσωτερικών. Η εκδήλωση 
είχε στόχο την ανάδειξη των επιχειρήσεων που μέσω 
των δράσεών τους συμμετέχουν στην καταπολέμηση 
της πανδημίας. Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής 
ευθύνης, είμασταν από τις πρώτες Εταιρίες που 
αντέδρασαν άμεσα, ενισχύοντας τη μάχη κατά 
της πανδημίας, προσφέροντας 10 ηλεκτρικές 
νοσοκομειακές κλίνες ΜΕΘ και 2 ακτινοδιαπερατά 
φορεία επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο 
αναφοράς κορωνοϊού ΑΧΕΠΑ.

• Building Materials Awards 2020: Tα Building 
Material Awards από την Boussias Communications 
αναδεικνύουν και βραβεύουν τα καλύτερα υλικά και 
συστήματα δόμησης που θα χτίσουν το μέλλον. Στα 
Building Materials Awards 2020 αποσπάσαμε τα 
εξής βραβεία:

 - Βραβείο Gold για το προϊόν ACRYL DECO FINISH 
στην κατηγορία Επιχρίσματα

 - Βραβείο Gold για το προϊόν AQUAMAT ADMIX 
στην κατηγορία Πρόσθετα Σκυροδέματος /
Κρυσταλλικά

 - Βραβείο Gold για το προϊόν ISOMAT PUA 1360 
στην κατηγορία Υλικά Στεγάνωσης

Ο κος Στέφανος Τζιρίτης, Πρόεδρος του Ομίλου ISOMAT, 
στην παραλαβή του βραβείου «Έρευνας και Καινοτομίας» στην 
4η τελετή των βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
Growth Awards 2020.

Η κα Ιωάννα Τζιρίτη, Marketing Director του Ομίλου 
ISOMAT, παραλαμβάνει το βραβείο «Ήρωες του COVID-19 στη 
Β. Ελλάδα», ως αναγνώριση της σημαντικής συμβολής της 
εταιρίας στην μάχη κατά της πανδημίας.
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Βράβευση Προέδρου του Ομίλου ISOMAT, κου Στέφανου Τζιρίτη, για την σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της 

ISOMAT στα ENERGY MASTERING AWARDS 2019.

2019

• Made in Greece Awards 2019: Τα βραβεία 
Made in Greece διοργανώθηκαν το 2019 για 4η 
χρονιά από την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ 
(ΕΛΑΜ), με σκοπό την ανάδειξη και επιβράβευση 
παραγωγικών επιχειρήσεων και οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και επιτυγχάνουν 
εξαιρετικές επιδόσεις στη δημιουργία και διάθεση 
προϊόντων. Στα Made in Greece Awards 2019 
λάβαμε διπλή βράβευση: Gold Βραβείο Βιομηχανικής 
Αριστείας και Silver Βραβείο Επιχειρηματικής 
Αριστείας.

• “True Leaders”: Για έβδομη συνεχή χρονιά το 2019 
βραβευτήκαμε από την ICAP Group ως ”True Leader”, 
ξεχωρίζοντας ως μία από τις εταιρίες-ηγέτιδες στον 
χώρο της ελληνικής οικονομίας για το 2018. Από ένα 
σύνολο 31.000 επιχειρήσεων, μόνο 82 εταιρίες και 
όμιλοι έλαβαν τον χαρακτηρισμό του «True Leader» 
της αγοράς για το οικονομικό έτος 2018.

• Energy Mastering Awards 2019: Σε συνεργασία 
με την εταιρία Redex, λάβαμε το Silver Award στα 
Energy Mastering Awards 2019. Διακριθήκαμε 
στην υποκατηγορία Energy and Fuel Efficiency 
της κατηγορίας Energy Efficiency Management 

έπειτα από την εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών 
ενεργειακής διαχείρισης στις εγκαταστάσεις της 
ISOMAT.

• DIY & Home Improvement: Βραβευτήκαμε στο 12ο 
Συνέδριο «DIY & Home Improvement», για το προϊόν 
ISOMAT ΑΚ-Τ55 Light, στο πλαίσιο του διαγωνισμού 
«DIY Προϊόντα της Χρονιάς» που διοργανώνεται από 
το περιοδικό «Μαστορέματα».

• Βράβευση Προέδρου της ISOMAT, 
κ. Στέφανου Τζιρίτη από την ΕΕΔΕ 
Τιμητική διάκριση έλαβε από την Ελληνική Εταιρία 
Διοικήσεως Επιχειρήσεων ο Πρόεδρος της Εταιρίας 
μας, κ. Στέφανος Τζιρίτης, κατά τη διάρκεια της 51ης 
Ετήσιας Συνέλευσης του Τμήματος Μακεδονίας, ως 
ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της υποστήριξής του 
τόσο προς το έργο της ΕΕΔΕ, όσο και προς την 
κοινωνία και την οικονομία της Βορείου Ελλάδος.
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ΕΤΑΙΡΙΚΉ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΉΣΉ
Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών 
βάσει των οποίων οργανώνεται, λειτουργεί και 
διοικείται η Εταιρία.

Αποσκοπεί αφενός στην εύρυθμη λειτουργία της 
και αφετέρου στην εξυπηρέτηση των εταιρικών 
συμφερόντων, καθώς και των συμφερόντων όλων των 
μερών που συνδέονται με αυτή.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΔΟΜΉ

Η ISOMAT στηρίζει τη λειτουργία και απόδοσή της σε 
ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο διοίκησης 
με στόχο τη βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξή.

Σύμφωνα με την οργανωτική δομή την εταιρίας, 
βασικές λειτουργίες της επιχείρησης διενεργούνται 
μέσω της Διοίκησης και των παρακάτω Διευθύνσεων:

• Εμπορική Διεύθυνση (Marketing & Πωλήσεις)

• Οικονομική Διεύθυνση

• Διεύθυνση R&D και Τεχνικής Υποστήριξης

• Διεύθυνση Εργοστασίου

• Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΉΣΉ ΤΉΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Για την ISOMAT η καταπολέμηση της διαφθοράς 
και η ενίσχυση της διαφάνειας σε όλες τις πτυχές 
της επιχείρησης αποτελούν βασικούς πυλώνες 
της φιλοσοφίας της και κύρια προτεραιότητα της 
στρατηγικής της.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων εκπαίδευσης για τους 
εργαζόμενούς μας τα έτη 2019 και 2020, έχει γίνει 
ιδιαίτερη αναφορά στα θέματα διαφθοράς, τα οποία 
αναφέρονται και στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας 
της Εταιρίας, ο οποίος έχει κοινοποιηθεί σε όλους 
τους εργαζομένους μας. Κατά τα έτη 2019 και 2020 
δεν υπήρξε κανένα περιστατικό διαφθοράς.

ΥΠΕΥΘΥΝΉ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο αγοραστικό 
περιβάλλον, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, 
η Εταιρία καλείται να αναγνωρίσει, να προβλέψει και 
να διαχειριστεί περιπτώσεις κινδύνου, αλλά και να 
αξιολογήσει ευκαιρίες μέσω πολιτικών και διαδικασιών 
που θα διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της.

Κίνδυνος από μεταβολές τιμών αγοράς: Η Εταιρία 
αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο μεταβολής τιμών, 
διότι οι τιμές των προϊόντων που παράγει και 
διαθέτει στην αγορά εξαρτώνται από τις παγκοσμίως 
συνεχώς μεταβαλλόμενες τιμές Α’ υλών και υλικών 
συσκευασίας, φαινόμενο που παρατηρείται να 
συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και έχει κορυφωθεί λόγω 
της πανδημίας. Ωστόσο, η Εταιρία καταβάλει συνεχή 
προσπάθεια για να κρατά τις τιμές στο χαμηλότερο 
δυνατό όριο. Το οργανωμένο τμήμα προμηθειών της 
διατηρεί σταθερές συνεργασίες με προμηθευτές ενώ 
παράλληλα πραγματοποιεί συνεχείς έρευνες αγοράς 
για επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερων τιμών για 
τους πελάτες της.

Κίνδυνος ρευστότητας: Κίνδυνος ρευστότητας 
δεν υπάρχει, δεδομένου ότι η Εταιρία έχει πολύ 
χαμηλό δανεισμό και διαθέτει κεφαλαιακή επάρκεια. 
Επίσης, έχουν ενταθεί σημαντικά οι ενέργειες για τη 
συντόμευση του κύκλου εισπράξεων των απαιτήσεων.

Πιστωτικός κίνδυνος: Το πελατολόγιο του ομίλου έχει 
μεγάλη διασπορά, συνεπώς  να υπάρχει και διασπορά 
του πιστωτικού κινδύνου. Επιπλέον, πριν την έναρξη 
συνεργασίας με νέους πελάτες γίνεται αξιολόγηση 
του υποψήφιου νέου συνεργάτη και συλλέγονται 
πληροφορίες από την αγορά και από σχετικές βάσεις 
δεδομένων.

Κίνδυνος ταμειακών ροών: Η Εταιρία διαθέτει 
τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία στο ενεργητικό της. 
Δεδομένου ότι τα επιτόκια καταθέσεων είναι και 
προβλέπεται να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα, 
ο κίνδυνος των ταμειακών ροών για αυτά κρίνεται 
περιορισμένος.

Η Εταιρία δε χρησιμοποιεί λογιστική αντιστάθμισης 
κινδύνων.
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ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΉ ΜΑΣ

Είμαστε ένας επιχειρηματικός οργανισμός που 
επικοινωνεί και αλληλεπιδρά συστηματικά με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία ανήκουν είτε στο 
εσωτερικό περιβάλλον (μέτοχοι, εργαζόμενοι) είτε 
στο εξωτερικό περιβάλλον (προμηθευτές, πελάτες, 

συνεργάτες, τοπική κοινωνία).

Ως βασικά ενδιαφερόμενα μέρη μας ορίζουμε τους 
εταίρους και τους φορείς εκείνους που έχουν άμεσο 
αντίκτυπο ή επίδραση στην μακροπρόθεσμη, βιώσιμη 
πορεία μας και από τους οποίους επηρεαζόμαστε κι 
εμείς. Βασικό μας μέλημα είναι η συνεχής, εντατική 
και ουσιαστική επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη μας, με στόχο την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την 
άψογη συνεργασία. 

Αναγνωρίζουμε, ότι η επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη μας αποτελεί τον βασικό πυλώνα της στρατηγικής 
μας για την εταιρική υπευθυνότητα και την επιτυχία 
μας. Αναγνωρίζουμε τη διαφορετικότητα και τις 
ανάγκες της κάθε ομάδας ενδιαφερόμενων μερών και 
στοχεύουμε στην καλλιέργεια ανοιχτού διαλόγου με 
όλους, καθώς και στον εντοπισμό κοινών λύσεων στις 
καθημερινές τους προκλήσεις.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη μας, οι βασικές απαιτήσεις 
τους, η ανταπόκρισή μας καθώς και ο τρόπος και η 
συχνότητα επικοινωνίας μας.

Εργαζόμενοι

Πελάτες

Προμηθευτές

Τοπική
Κοινωνία
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΜΕΡΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ  
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΑΣ

Εργαζόμενοι Επιθυμούν να εργάζονται σε 
ένα ασφαλές περιβάλλον 
με απόλυτο σεβασμό 
στα δικαιώματά τους, να 
αμείβονται με ανταγωνιστικό 
μισθό, να υπάρχουν 
αξιοκρατικές διαδικασίες 
πρόσληψης και παροχής 
ίσων ευκαιριών καθώς και 
ευκαιρίες για ανάπτυξη και 
εκπαίδευση. 

Άμεσα με τηλεφωνική 
επικοινωνία και ηλεκτρονική 
αλληλογραφία. 
Συχνές συναντήσεις 
προσωπικού με 
εκπροσώπους διοίκησης.

Πρωταρχικό μέλημα της 
Εταιρίας είναι η διατήρηση 
ενός άριστα καταρτισμένου 
προσωπικού, η διασφάλιση 
ασφαλών και υγιεινών 
συνθηκών εργασίας, και η 
συνεχής επιμόρφωση των 
εργαζομένων μέσα από 
τεχνικά ή εκπαιδευτικά 
σεμινάρια.

Προμηθευτές Επιθυμούν μια συνεπή, 
επικερδή και μακροχρόνια 
συνεργασία με την Εταιρία 
σε όλους τους τομείς, με 
αξιοκρατική επιλογή και 
με συμμόρφωση στους 
συμφωνηθέντες όρους 
συνεργασίας. 

Άμεσα με τηλεφωνική 
επικοινωνία και ηλεκτρονική 
αλληλογραφία. 
Συνεχής συναντήσεις με 
υφισταμένους και νέους 
προμηθευτές. 
Συνανάπτυξη προϊόντων. 
Συμμετοχή σε κλαδικές 
εκθέσεις / περιοδικά.

Στην ISOMAT επενδύουμε 
στις μακροχρόνιες σχέσεις 
εμπιστοσύνης με τους 
προμηθευτές μας, καθώς 
τους θεωρούμε συνεργάτες 
που μπορούν να δώσουν 
προστιθέμενη αξία στα 
προϊόντα μας. 

Πελάτες Επιθυμούν να έχουν 
μια άψογη και σταθερή 
συνεργασία με την Εταιρία 
σε όλους τους τομείς, να 
προμηθεύονται ποιοτικά 
και καινοτόμα προϊόντα, σε 
ανταγωνιστικές τιμές και 
να υπάρχει άμεση  
ανταπόκριση των αιτημάτων 
τους. 

Άμεσα με τηλεφωνική 
επικοινωνία και ηλεκτρονική 
αλληλογραφία.
Τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών, γραμμή τεχνικής 
υποστήριξης και διαχείρισης 
παραπόνων σε 
καθημερινή βάση. 
Επισκέψεις πωλητών και 
τεχνικών συμβούλων σε 
συνεχή βάση. 
Συμμετοχή σε κλαδικές 
εκθέσεις, σεμινάρια και 
περιοδικά.
Φυσική παρουσία σε έργα.

Με σκοπό τη συνεχή 
παρακολούθηση της 
ποιότητας των προϊόντων 
μας και την ορθή χρήση 
αυτών, έχουμε υιοθετήσει 
μια μεθοδική και συνεχή 
διαδικασία εξυπηρέτησης 
πελατών και τεχνικής 
υποστήριξης. 

Τοπική Κοινωνία Επιθυμούν την παροχή 
ευκαιριών απασχόλησης, 
καθώς και την ενασχόληση 
της Εταιρίας με θέματα 
κοινωνικού ενδιαφέροντος, 
όπως η προστασία του 
περιβάλλοντος και η 
κοινωνική αλληλεγγύη

Άμεσα με τηλεφωνική 
επικοινωνία και ηλεκτρονική 
αλληλογραφία.
Συναντήσεις με τοπικούς 
φορείς.
Συνεργασίες στο πλαίσιο 
εθελοντικών δράσεων. 

Η ISOMAT, στο πλαίσιο των 
δράσεων που υλοποιεί σε 
συνάρτηση με την πολιτική 
της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης, δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στην αναβάθμιση 
της διαβίωσης και 
ποιότητας ζωής των Δήμων 
στην ευρύτερη περιοχή 
δραστηριοποίησής της άλλα 
και σε όλη την ελληνική 
επικράτεια.

Πίνακας 2: Βασικές απαιτήσεις και επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη
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Ξενοδοχείο AMADA COLOSSOS, Ρόδος

ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΉΝ ISOMAT

Αναγνώριση Ουσιαστικών Θεμάτων

Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των ουσιαστικών θεμάτων, η ISOMAT υλοποίησε ποιοτική, ηλεκτρονική 
έρευνα σε εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών της, προκειμένου να εξετάσει όλα τα σημαντικά θέματα 
που σχετίζονται με την Εταιρική Υπευθυνότητα, καθώς και να συστηματοποιήσει τον διάλογο μαζί τους για αυτά 
τα θέματα. 

Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιγράφεται παρακάτω:

1 
ΒΉΜΑ

2 
ΒΉΜΑ

3 
ΒΉΜΑ

4 
ΒΉΜΑ

Εντοπισμός και ιεράρχηση των κύριων ενδιαφερόμενων μερών, που θα συμπεριληφθούν στη 
διαδικασία ανεύρεσης των ουσιαστικών θεμάτων. Περιλαμβάνει ομάδες ενδιαφερόμενων 
μερών, όπως εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές και εκπροσώπους τοπικής κοινωνίας.

Εντοπισμός και ιεράρχηση των βασικών δεικτών (οικονομικοί, περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί, 
εργασιακές πρακτικές, ανθρώπινα δικαιώματα, υπεύθυνες υπηρεσίες κ.λπ.), με τη χρήση των 
κατευθυντήριων οδηγιών του GRI.

Διεξαγωγή έρευνας μέσω ενός ποιοτικού ερωτηματολογίου για τον προσδιορισμό των 
ουσιαστικών θεμάτων σύμφωνα με τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών και της διοίκησης. 
Τα ενδιαφερόμενα μέρη που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο αποτελούνται από τα εξής 
εσωτερικά και εξωτερικά σύνολα: εργαζόμενοι, προμηθευτές, πελάτες, εκπρόσωποι τοπικής 
κοινωνίας.

Δημιουργία πίνακα (matrix) που προσδιορίζει τα ουσιαστικά θέματα.
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Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ως ουσιαστικά θέματα αναφέρονται: 

Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνεται αναλυτικά η σημαντικότητα των θεμάτων για την ISOMAT:

Υγεία και ασφάλεια
εργαζομένων

Διασφάλιση ποιότητας 
προϊόντων

Διαχείριση αποβλήτων

 Κοινωνικές παροχές 
εργαζομένων

Κατανάλωση ενέργειας

 Υγεία και ασφάλεια 
χρηστών

Στήριξη τοπικών 
κοινωνιών

Ορθή σήμανση 
προϊόντων

Περιβαλλοντική
συμμόρφωση

Άμεση εξυπηρέτηση 
πελατών

Εκπομπές 

Κατανάλωση νερού

Εκπαίδευση και επιμόρφωση 
εργαζομένων

 Νέα καινοτόμα προϊόντα

 Καταπολέμηση διαφθοράς

 Κερδοφορία

Επικοινωνία Διοίκησης-
εργαζομένων

Ση
μα

σί
α 

γι
α 

Ε
νδ

ια
φ

ερ
όμ

εν
α 

Μ
έρ

η

Σημασία για ISOMAT (Διοίκηση)

Υ
ψ

ηλ
ής

Μ
εσ

αί
ας

Χ
αμ

ηλ
ής

 

ΥψηλήςΜεσαίαςΧαμηλής 

6

7
8

4
2

1

18
17

15, 16

21 22

13, 19
9, 11

10

20
14

3, 5

12

1. Έμμεσες Οικονομικές 
Επιπτώσεις

2. Πρακτικές Προμηθειών
3. Καταπολέμηση Διαφθοράς
4. Άντι-ανταγωνιστική 

Συμπεριφορά
5. Κερδοφορία
6. Κατανάλωση Ενέργειας
7. Κατανάλωση Νερού
8. Εκπομπές GHG

9. Διαχείριση Αποβλήτων
10. Περιβαλλοντική Συμμόρφωση
11. Κοινωνικές Παροχές 

Εργαζομένων
12. Επικοινωνία Διοίκησης - 

Εργαζομένων
13. Υγεία και Ασφάλεια 

Εργαζομένων
14. Εκπαίδευση και Επιμόρφωση 

Εργαζομένων

15. Διαφορετικότητα και Ίσες 
Ευκαιρίες

16. Άποφυγή Διακρίσεων
17. Στήριξη Τοπικών Κοινωνιών
18. Υγεία και Ασφάλεια Χρηστών
19. Διασφάλιση Ποιότητας 

Προϊόντων
20. Νέα Καινοτόμα Προϊόντα
21. Άμεση Εξυπηρέτηση Πελατών
22. Ορθή Σήμανση Προϊόντων
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Υπεύθυνα απέναντι στους 
Ανθρώπους μας



02
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02. 
Υπεύθυνα απέναντι 
στους Ανθρώπους μας
Βασικός στόχος και στρατηγική μας προτεραιότητα
είναι να σεβόμαστε, να ακούμε, να φροντίζουμε
και να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους μας.

Οι εργαζόμενοί μας αποτελούν την κινητήριο δύναμή μας και βρίσκονται στο επίκεντρο της λειτουργίας μας. 
Αναγνωρίζοντας ότι χάρη στους ανθρώπους μας η Εταιρία αναπτύσσεται και εξελίσσεται, επενδύουμε συνεχώς 
σε αυτούς.

Πρωταρχικό μέλημα της ISOMAT είναι η διατήρηση ενός άριστα καταρτισμένου προσωπικού, η διασφάλιση 
ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας και η συνεχής επιμόρφωση των εργαζομένων μέσω τεχνικών και 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Από την αρχή της λειτουργίας μας έως και σήμερα, η κουλτούρα μας στηρίζεται στους παρακάτω πυλώνες:

• Ασφαλές περιβάλλον εργασίας

• Ίση μεταχείριση προς όλους τους εργαζομένους και συνέπεια πληρωμών

• Μόνιμοι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης

• Συνεχής εκπαίδευση στο προσωπικό της Εταιρίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων του Ομίλου ISOMAT για το 2019 ήταν 482 εργαζόμενοι και 542 εργαζόμενοι για 
το 2020 εκ των οποίων στην Ελλάδα απασχολούνται οι εξής:

ΕΤΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

2020 280 66 346

2019 256 60 316

Πίνακας 3: Συνολικός αριθμός εργαζομένων της ISOMAT Ελλάδος για τα έτη 2019 και 2020 κατά φύλο
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Η ISOMAT υποστηρίζει την ενδυνάμωση των γυναικών στην εργασία και για το 2020 από τους εργαζόμενους 
σε μόνιμες θέσεις στα γραφεία σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη το 60% είναι γυναίκες, 67% εκ των οποίων κατέχουν 
πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και 42% εκ των οποίων είναι μητέρες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ISOMAT ΕΛΛΑΔΟΣ

2019 2020

Παραγωγή 62 72

Logistics 81 82

Συντήρηση 9 10

Ποιοτικός Έλεγχος 6 6

R&D 16 19

Διεύθυνση Εργοστασίου 4 3

Σύνολο εργοστασίου 184 192

Πωλήσεις Ελλάδα 38 44

Γραφεία (πλην πωλήσεων) 94 110

Σύνολο Ελλάδας 316 346

Σύνολο Μηχανικών 51 53

Πίνακας 4: Αριθμός Εργαζομένων ISOMAT Ελλάδος
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Οινόφυτα
2020 2019

Θεσσαλονική Οινόφυτα Θεσσαλονική

Άνδρες Γυναίκες

49

10

55 46
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Πίνακας 5: Συνολικός αριθμός εργαζομένων για τα έτη 2019 και 2020 κατά περιοχή και φύλο

2020 2019
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Πίνακας 6: Συνολικός αριθμός εργαζομένων για  
τα έτη 2019 και 2020 κατά σύμβαση εργασίας

Πίνακας 7: Συνολικός αριθμός εργαζομένων 
για τα έτη 2019 και 2020 κατά απασχόληση
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Το 100% των εργαζομένων μας εντάσσονται στην 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση εργασίας για όλη 
την χρονική περίοδο αναφοράς της Έκθεσης (2019-
2020).

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ

Φροντίζουμε να εξασφαλίζουμε ανταγωνιστικές 
παροχές στους εργαζόμενους μας, με στόχο να 
ανταμείψουμε την απόδοση και τις προσπάθειές τους, 
αλλά και να συμβάλουμε σε ένα θετικό εργασιακό 
περιβάλλον που σέβεται και στηρίζει τον εργαζόμενο. 
Εφαρμόζουμε μια σειρά επιπρόσθετων παροχών, 
όπως για παράδειγμα:

• Ομαδικό Πρόγραμμα Ζωής & Υγείας - Ιδιωτική 
ασφάλεια

• Δωρεάν αντιγριπικός εμβολιασμός για όσους το 
επιθυμούν

• Μεταφορά εργαζομένων με εταιρικά λεωφορεία

• Επιβράβευση πωλητών σε ετήσια βάση

• Έκπτωση στα προϊόντα της Εταιρίας

• Επιταγές για σχολικά είδη για τα παιδιά των 
εργαζομένων σε κάθε έναρξη σχολικής χρονιάς

• Εκπαιδευτική ημερήσια εκδρομή για τα παιδιά 
εργαζομένων με τη λήξη της σχολικής χρονιάς

• Χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα προς όλους 
τους εργαζόμενους

• Χριστουγεννιάτικη γιορτή και κοπή πίτας με δώρα

Το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 το 2020 
κατέστησε την προστασία των εργαζομένων μας 
πρωταρχικό σκοπό της Εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό, 
φροντίσαμε να προσφέρουμε στους εργαζόμενούς 
μας τις παρακάτω επιπλέων παροχές:

• Επαναλαμβανόμενα test COVID-19 σε όλους τους 
εργαζομένους μας

• Τηλεργασία, παροχή laptop προς τους εργαζόμενους 
για τη διευκόλυνση της τηλεργασίας

• Παροχή μασκών και άλλων απαραίτητων Μέσων 
Ατομικής Προστασίας και εκπαίδευση για την ασφαλή 
χρήση τους βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ, καθώς και 
επίβλεψη για την ορθή χρήση τους

• Εκπαίδευση όλου του προσωπικού αναφορικά με 
τις ειδικές οδηγίες για προβλεπόμενες ενέργειες στην 
περίπτωση εμφάνισης κρούσματος

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία και η ασφάλεια των εργαζομένων 
μας αποτελεί βασική αξία της ISOMAT και πολιτική 
μας είναι να επιτύχουμε την τήρηση των ελάχιστων 
προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας, όπως καθορίζονται στην ισχύουσα ελληνική 
και κοινοτική νομοθεσία. Η πολιτική της Εταιρίας για 
υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων περιλαμβάνει:

• την αποφυγή επαγγελματικών κινδύνων

• την υποκατάσταση των επικίνδυνων παραγόντων με 
άλλους μη επικίνδυνους ή ακίνδυνους

• την καταπολέμηση των επικίνδυνων καταστάσεων 
στην πηγή

• την εφαρμογή μέτρων ομαδικής προστασίας

• την επιδίωξη της βελτίωσης του επιπέδου πρόληψης 
και προστασίας

Η Διοίκηση της Εταιρίας, για να υποστηρίξει την 
επιτυχία των παραπάνω και να αποδείξει έμπρακτα 
τη δέσμευσή της, εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της 
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO 45001. Οι αντικειμενικοί σκοποί 
της Εταιρίας για την υγεία και την ασφάλεια του 
προσωπικού της επικεντρώνονται:

• στην καθιέρωση και εφαρμογή κατάλληλων σχετικών 
πρακτικών, οι οποίες συμφωνούν με την πολιτική 
της Εταιρίας

• στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων, των συνεργατών και των επισκεπτών 
όταν βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης

• στη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις

Στο πλαίσιο τήρησης των αρχών της υγείας και 
ασφάλειας, η Εταιρία παρέχει:

• Σεμινάρια σχετικά με Α΄ βοήθειες και επικίνδυνα 
εμπορεύματα (υλικά ADR) από αρμόδιους φορείς

• Απινιδωτές 

• Στεγασμένους χώρους και υπόστεγα στους χώρους 
των αποθηκών και της φορτοεκφόρτωσης για 
προστασία από κακές καιρικές συνθήκες
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• Ειδικά μηχανήματα «Απορροφητήρες» για την 
απορρόφηση της σκόνης στους χώρους παραγωγής

• Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για όλους

• Πρόγραμμα εκπαιδεύσεων σε ετήσια βάση τόσο 
από στελέχη της Εταιρίας όσο και από εξωτερικούς 
συνεργάτες

• Παράλληλα, παρέχουμε γραπτή Μελέτη Εκτίμησης 
Επαγγελματικού Κινδύνου, η οποία αναθεωρείται 
κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή σε κάποια θέση 
εργασίας ή το πολύ κάθε 12 μήνες.

Επίσης, παρέχουμε γραπτή Μελέτη Εκτίμησης 
Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ), η οποία 
αναθεωρείται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή σε 
κάποια θέση εργασίας ή το πολύ κάθε 12 μήνες.

Σε περίπτωση κάποιου συμβάντος ακολουθείται η 
διαδικασία και εκτελείται αυτοψία από τον Τεχνικό 
Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας, όπως επίσης και 
από τους επικεφαλείς των τμημάτων που εμπλέκονται. 
Με βάση το μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου, το 
οποίο περιγράφεται στην ΜΕΕΚ, αξιολογείται η 
σημαντικότητα του συμβάντος και λαμβάνονται τα 

κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης. Οι εργαζόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν είτε στους προϊσταμένους 
τους, είτε και απευθείας στη Διοίκηση της Εταιρίας 
σε περίπτωση που διαπιστώσουν κάποιο πρόβλημα ή 
έλλειψη σε επίπεδο ασφάλειας.

Επιπρόσθετα, παίρνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να 
αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η έκθεση των 
εργαζομένων σε βλαπτικούς παράγοντες και για τον 
σκοπό αυτό επενδύει σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες. 
Η Εταιρία εκτελεί τακτικά μετρήσεις βλαπτικών 
παραγόντων και ανάλογα με τα αποτελέσματα κάνει 
τις απαραίτητες επεμβάσεις στην παραγωγική, και όχι 
μόνο, διαδικασία.

Το 2019 είχαμε 2 εργατικά ατυχήματα, μικρής 
σοβαρότητας. Οι εργαζόμενοι απουσίασαν 3 
μήνες συνολικά γιατί απαιτείτο μεγάλος χρόνος 
αποκατάστασης. Το 2020 είχαμε 4 εργατικά ατυχήματα 
εξίσου μικρής σοβαρότητας.

| ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΑΣ



36ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2019 | 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΉΝ ΠΑΝΔΉΜΙΑ

Για την αντιμετώπιση την πανδημίας COVID-19, η 
Εταιρία έλαβε το 2020 όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την προστασία των εργαζομένων της. Για τον σκοπό 
αυτό εκδόθηκε σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο 
περιγράφονταν όλες οι ενέργειες που θα έπρεπε να 
πραγματοποιεί κάθε εργαζόμενος για την προστασία 
του. Το Πρωτόκολλο περιελάμβανε την ανάπτυξη ενός 
Σχεδίου Δράσης και ενός Σχεδίου για τη Διαχείριση 
Ύποπτου Κρούσματος εντός των εγκαταστάσεων της 
ISOMAT.

Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η πρόληψη  
εμφάνισης και η αποτελεσματική διαχείριση 
των ύποπτων κρουσμάτων για τον περιορισμό 
της επέκτασης του ιού στο προσωπικό και τους 
φιλοξενούμενους, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας (ΕΟΔΥ). Το Σχέδιο Δράσης συμμορφώνεται με 
τις συστάσεις του ΕΟΔΥ και αναθεωρείται ανάλογα με 
τις εξελίξεις.

Το Πρωτόκολλο γνωστοποιήθηκε σε όλους τους 
εργαζόμενους και περιλάμβανε ορθές πρακτικές για 
την ατομική και αναπνευστική υγιεινή, τη διαχείριση 
επισκεπτών, τη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων 
και της υποδοχής της Εταιρίας, τη μεταφορά και τα 
ταξίδια των εργαζομένων και τη διαχείριση υπόπτων 
και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας της Εταιρίας 
έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους εργαζομένους μας 
και περιλαμβάνει τους γενικούς όρους εργασίας, τα 
προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, τα καθήκοντα 
και τις υποχρεώσεις τους, τους περιορισμούς και 
τις απαγορεύσεις, θέματα υγείας και ασφάλειας, 
καθώς και άλλα θέματα που σχετίζονται με την ορθή 
λειτουργία της Εταιρίας και την προστασία των 
εργαζομένων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΟΙΚΉΣΉΣ- 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η άμεση, συνεχής και ουσιαστική επικοινωνία 
της Διοίκησης με τους Εργαζόμενους, αποτελεί 
θεμελιώδες στοιχείο της κουλτούρας της ISOMAT. 
Έχουμε αναπτύξει μηχανισμούς, πρακτικές και 
δράσεις που προάγουν την επικοινωνία, τη διαφάνεια 
και διασφαλίζουν ένα άριστο κλίμα αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και κατανόησης. Ακολουθούμε την 
πολιτική «Ανοιχτές Πόρτες», που δίνει την ευκαιρία 
στους εργαζομένους να συζητούν με τη Διοίκηση 
θέματα που αφορούν στην εργασία τους. Επιπλέον, 
μέσω δομημένων συναντήσεων εξασφαλίζεται η 
απευθείας ενημέρωση όλων των εργαζομένων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΉ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων 
μας αποτελεί θεμέλιο λίθο της φιλοσοφίας της 
ISOMAT, με στόχο την ενδυνάμωση των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων τους, την ανάπτυξη των ταλέντων 
και των ικανοτήτων τους, ώστε να εξελίσσονται και 
να μπορούν να ανταποκρίνονται στις επαγγελματικές 
προκλήσεις.

Ενδεικτικά αναφέρονται εκπαιδεύσεις και σεμινάρια 
που συμμετείχαν οι εργαζόμενοι μας για τα έτη 2019 
και 2020:

2020:

• Εκπαίδευση όλου του προσωπικού στην περίπτωση 
εμφάνισης κρούσματος COVID-19

• ‘Leveraging Talent and Impactful Performance’’

• Smart Factory Conference 2020

• Team building

• Trade marketing

• Ετήσιο σεμινάριο πωλήσεων

• Εργατικά θέματα

• International Financial Reporting Standards (IFRS)

• GRI Standards Certified Training
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2019:

• Σεμινάρια από φορείς σχετικά με Παροχή Α’ Βοηθειών 
– Στα πλαίσια αυτά έχει δημιουργηθεί εταιρική Ομάδα 
Α’ Βοηθειών και Ομάδα Πυροπροστασίας

• Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR

• Αποτελεσματική Διαχείριση Απαιτήσεων

• Πώληση, Χειρισμός Αντιρρήσεων, After Sales Service 
& Merchandising

• Οικονομική Αξιολόγηση Πελατών & Προμηθευτών

• Σεμινάριο BeReady- Υποχρεώσεις χημικής νομοθεσίας- 
Ενημέρωση εφοδιαστικής αλυσίδας- Διαχείριση 
επιθεωρήσεων & έκτακτων ελέγχων

• Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας από την εταιρία 
΄΄Δράσις΄΄

• Performance Management

• Εκπαίδευση Πωλητών

• Εργατική Νομοθεσία

• Επιβλέπων Συνεργείου Μόνωσης Βάσει Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΟ & ΚΕNΑΚ

• Κανονισμός REACH & CLP

• Βασικός Στρατηγικός Στόχος Innovation Culture

• Product Environmental Footprint

• Η οργάνωση της διεθνούς μεταφοράς ως εγγύηση 
ανάπτυξης εμπορικών δικτύων

• Ασφαλής Κίνηση Περονοφόρων και Ασφαλής Κίνηση 
Πεζών στον χώρο Εργοστασίου

• Αντιμετώπιση Διαρροής Υλικού κατά την διάρκεια 
φορτώσεως και εκφορτώσεως φορτηγών οχημάτων

• Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών

• IT Security

• Ετήσιο Τεχνικό Σεμινάριο 2019

• Development assessments

• Selling, negotiating and building customer equity

• Certified Sustainability (ESG) Practitioner Program
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο ωρών εκπαίδευσης των εργαζομένων μας για τα έτη 
2019 και 2020:

Παράλληλα, δεχόμαστε φοιτητές για πρακτική άσκηση, με δυνατότητα πρόσληψης, μετέπειτα, ως μόνιμο 
προσωπικό.

2020
578 ώρες

2021
370 ώρες

Πίνακας 9: Εκπαιδεύσεις 2019-2020

2019 2020

Σύνολο ωρών 
εκπαίδευσης

370 578

Δώρο για τα παιδιά των εργαζομένων μας για την καινούργια σχολική χρονιά

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς προσφέρουμε στα παιδιά των εργαζομένων της σχολικά είδη. Το 2020 
λόγω της πανδημίας προσέφερε και παιδικές μάσκες για την προστασία τους.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι εργαζόμενοί μας αποτελούν το σημαντικότερό μας κεφάλαιο και για τον λόγο 
αυτό έχουμε αναπτύξει καθιερωμένες ετήσιες δράσεις προσφοράς για αυτούς 
και τις οικογένειές τους, ενώ διοργανώνουμε συνεχώς νέες με γνώμονα την 
προάσπιση της ποιότητας ζωής τους. Επιπλέον, πιστεύουμε στη δύναμη της 
αλληλεγγύης και της προσφοράς και ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να 
συμμετέχουν σε δράσεις που ενισχύουν την ομαδικότητα και την προσφορά στο 
κοινωνικό σύνολο, δημιουργώντας ένα ισχυρό συνδετικό κρίκο με την κοινωνία.

2020
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Επιστρέφουμε στο χώρο εργασίας με ασφάλεια!

Φροντίζουμε για τους εργαζομένους μας που γύρισαν από τις καλοκαιρινές διακοπές τους, κάνοντας μοριακά 
τεστ για COVID-19, φοράμε όλοι μάσκα, μέσα και έξω από τους χώρους εργασίας, κρατάμε τις απαραίτητες 
αποστάσεις και τους κανόνες υγιεινής.

Άλμα Ζωής

Greece Race for the Cure®

Στηρίζουμε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του 
Μα στού «Άλμα Ζωής» και το Greece Race for the Cure®. Είναι 
το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στην Ελλάδα με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού. Το 
2020, λόγω της πανδημίας COVID-19 το Greece Race for the Cure 
άλλαξε και έγινε digital. Οι εργαζόμενοι της ISOMAT έδωσαν το 
παρόν για ακόμα μια χρονιά με την ηλεκτρονική τους συμμετοχή 
ενώ έγινε και ειδική ενημέρωση για την πρόληψη από τον Σύλλογο 
σε όλες τις εργαζόμενες της ISOMAT.

2020

Δωρεάν laptop για τηλεργασία

Για να μπορέσουν όλοι οι εργαζόμενοι μας να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της τηλεργασίας που ξεκίνησε 
λόγω της πανδημίας, προσφέραμε φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όσους εργαζόμενους είχαν ανάγκη.
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Δώρο για τα παιδιά των εργαζομένων μας για την καινούργια σχολική χρονιά

Kάθε χρόνο κατεβαίνουμε οργανωμένα ως ISOMAT, με όσους εργαζόμενους μας το επιθυμούν, σε αθλητικές 
εκδηλώσεις υγείας. Έτσι, στον 14ο Διεθνή Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και στους Δρόμους Υγείας και 
Δυναμικού Βαδίσματος 5 χλμ. και 10 χλμ. 18 εργαζόμενοί μας από τα γραφεία διοίκησης, τα χημεία και την 
παραγωγή έλαβαν μέρος στη διαδρομή των 5 χλμ., τέσσερις στη διαδρομή των 10 χλμ., ενώ ένας εργαζόμενος 
έτρεξε στα 42 χλμ. του Μαραθωνίου, με αφετηρία την πόλη της Πέλλας και σημείο τερματισμού το άγαλμα του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

2019

Επιχειρηματική αποστολή στο CERN

Συμμετείχαμε στην επιχειρηματική αποστολή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN) για την 
ενδυνάμωση των σχέσεων στον επιστημονικό, τεχνολογικό και επιχειρηματικό τομέα, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού στη Γενεύη της Ελβετίας. Στόχος της αποστολής ήταν η ανάπτυξη εμπορικών 
σχέσεων ελληνικών επιχειρήσεων με το CERN, η παρουσίαση τεχνολογιών, προϊόντων, υπηρεσιών, η ενίσχυση 
της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας καθώς και η εγγραφή των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στον κατάλογο των πιστοποιημένων προμηθευτών του Οργανισμού.

8oς Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης

Με τη συμμετοχή 50 εργαζομένων, η ISOMAT έδωσε το παρόν για άλλη μία χρονιά στον 8ο Διεθνή Νυχτερινό 
Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης – Dole και στο Δρόμο Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 5 χλμ.

| ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΑΣ
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Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού

Οι γυναίκες εργαζόμενες της ISOMAT ντύθηκαν στα ροζ και στήριξαν την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου 
του Μαστού με μια ιδιαίτερη φωτογράφιση, κοινοποιώντας την ενέργεια στα Κοινωνικά Δίκτυα της Εταιρίας με 
στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση όλων για τον καρκίνο του μαστού.

Ημέρα Παιδιών Εργαζομένων

Όπως κάθε χρόνο, διοργανώσαμε ειδικές εκδηλώσεις για τα παιδιά των εργαζομένων μας σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, μέσα από τις οποίες είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να αναπτύξουν τη 
δημιουργικότητά τους. Οι μικροί φίλοι της Εταιρίας στην Αθήνα επισκέφτηκαν το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο 
Λαυρίου, όπου είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τους τρόπους εξόρυξης και μεταφοράς των μετάλλων, να δουν 
από κοντά τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες αυτές, ενώ ενημερώθηκαν και για τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας των μεταλλωρύχων. Τα παιδιά των εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη επισκέφτηκαν το Anel 
Honey Park, το μοναδικό πάρκο στην Ελλάδα αφιερωμένο στη μέλισσα και μάθανε τα πάντα για το μέλι.

2019
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03. 
Υπεύθυνα για την Κοινωνία 
Βασικός στόχος και στρατηγική μας προτεραιότητα είναι να 
ασκούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα με σεβασμό 
και υπευθυνότητα απέναντι στην Κοινωνία, μέσα στην οποία 
λειτουργούμε, ώστε να ενισχύουμε τη θετική μας επίδραση και 
να επιστρέφουμε αξία σε αυτή.

Για το έτος 2020, η Εταιρία θεώρησε σημαντικό να 
επικεντρωθεί στην υποστήριξη της κοινωνίας εν μέσω 
της πανδημίας COVID-19. Οι δράσεις μας είχαν ως 
στόχο την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
την υποστήριξη των ιατρών και του νοσηλευτικού 
προσωπικού που μάχεται καθημερινά με την 
πανδημία και την κάλυψη αναγκών των μαθητών 
για τηλεκπαίδευση. Παράλληλα, συνεχίσαμε να 
υποστηρίζουμε φορείς με χορηγίες ή δωρεές 
προϊόντων, καλύπτοντας τις ανάγκες τους.

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής υπευθυνότητας 
που αποτελεί βασική μας επιδίωξη, αναλαμβάνουμε 
τακτικά πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν το 
κοινωνικό σύνολο και ανταποκρίνονται σε τρέχουσες, 
σημαντικές ανάγκες του. Βασικές αρχές μας είναι:

• Οι δωρεές υλικών της ISOMAT σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς για επισκεύες, στεγανώσεις, 
εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων κτλ σε περιπτώσεις 
που έχουν ανάγκη.

• Η ενίσχυση ευπαθών ομάδων είτε χρηματικά είτε με 
διάθεση τροφίμων, ρούχων και άλλων ειδών πρώτης 
ανάγκης. 

• Η ενίσχυση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συνεδρίων 
και δράσεων που προάγουν την εκπαίδευση, την 
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

• Η επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

• Η υποστήριξη της τοπικής μας κοινωνίας (υποστήριξη 
τοπικών Συλλόγων, πρόσληψη εργαζομένων από την 
τοπική κοινωνία κτλ.)

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉ ΦΟΡΕΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη μας τις ανάγκες τους, κατά την 
διάρκεια των ετών 2019 και 2020 υποστηρίξαμε τους 
παρακάτω φορείς:

Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Ιπποκράτειο Γενικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Το Χαμόγελο του Παιδιού

Ελληνικό Παιδικό Χωριό 
στο Φίλυρο

Χριστιανική Αδελφότητα Νέων 
Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ)

Άσυλο του Παιδιού

Σχολεία και λοιποί κοινωφελείς οργανισμοί σε όλη 
την Ελλάδα:
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΑΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Η συνεισφορά μας επεκτείνεται και στον χώρο 
της ακαδημαϊκής έρευνας, με συμμετοχή σε 
ερευνητικά προγράμματα πανεπιστημιακών 
φορέων, και παράλληλα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, υποδεχόμαστε στις 
εγκαταστάσεις μας φοιτητές πανεπιστημίων και 
επαγγελματικών σχολών. Συμμετέχουμε σε συνέδρια, 
ημερίδες, φοιτητικούς διαγωνισμούς και forum και 
συνεργαζόμαστε με τα παρακάτω πανεπιστημιακά 
ιδρύματα σε όλη την χώρα:

ΕΛΕΠΑΠ

Ορφανοτροφείο Θηλέων 
Μέλισσα

Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών 
με Καρκίνο Μαστού "Άλμα Ζωής"

Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Πολιτιστική Εταιρία 
Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος

Γενική Διεύθυνση Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ACT - American College 
of Thessaloniki

Πυροσβεστική

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Αρωγής του ΣΒΕ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ISOMAT υλοποιεί κάθε χρόνο ένα μεγάλο 
εύρος δράσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής της 
Υπευθυνότητας, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση 
της διαβίωσης και ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικά 
ομάδων και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών στις 
περιοχές που διατηρεί εγκαταστάσεις. Για το έτος 
2020 οι δράσεις μας επικεντρώθηκαν σε ανάγκες που 
προέκυψαν από την πανδημία COVID-19 από την 
κοινωνία και τους εργαζομένους μας. Συγκεκριμένα, 
για τα έτη 2019 και 2020 η ISOMAT υποστήριξε τους 
παρακάτω φορείς:

2020

Δράσεις για την ενημέρωση και αντιμετώπιση 

της πανδημίας COVID-19

• Δωρεά κλινών ΜΕΘ και φορείων στο ΑΧΕΠΑ

Παρακολουθώντας το δύσκολο έργο που 
επιτελείται στα νοσοκομεία της χώρας μας 
λόγω της πανδημίας, θεωρήσαμε καθήκον μας 
να συμβάλλουμε στην ενίσχυση του αγώνα των 
ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. 
Έτσι, ήμασταν από τις πρώτες εταιρίες που με 
την έναρξη της πανδημίας, και συγκεκριμένα τον 
Απρίλιο του 2020, προχωρήσαμε στη δωρεά 10 
σύγχρονων ηλεκτρικών νοσοκομειακών κλινών ΜΕΘ 
και 2 υπερσύγχρονων ακτινοδιαπερατών φορείων 
επειγόντων περιστατικών με σκοπό την άμεση 
στήριξη των αναγκών του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

• Καλλιτεχνική τοιχογραφία ΑΧΕΠΑ

Επιπλέον, προσφέραμε χρώματα εξωτερικού χώρου 
για μια μεγάλη τοιχογραφία που κοσμεί πλέον το 

νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, η οποία υλοποιήθηκε από 
καλλιτέχνες της ομάδας URBAN ACT στο πλαίσιο 
της δράσης τους «Χρώμα στα Νοσοκομεία», με 
σκοπό τη στήριξη του προσωπικού του νοσοκομείου 
στη μάχη κατά της πανδημίας. Η τοιχογραφία 
απεικονίζει γιατρούς και νοσηλευτές με μάσκες, 
υπενθυμίζοντας καθημερινά σε όσους περνάνε έξω 
από το νοσοκομείο τόσο τη χρήση της μάσκας όσο 
και τον αγώνα που δίνεται μέσα σε αυτό.

• Καλλιτεχνική τοιχογραφία στο Νοσοκομείο 
Αγ.Παντελεήμων

Στο πλαίσιο της δράσης τους «Χρώμα Στα 
Νοσοκομεία», oι καλλιτέχνες της ομάδας URBAN 
ACT δημιούργησαν άλλη μία ξεχωριστή τοιχογραφία 
με χρώματα εξωτερικού χώρου που προσέφερε 
για τον σκοπό αυτό η ISOMAT. Η τοιχογραφία 
υλοποιήθηκε σε μία από τις προσόψεις του Γενικού 
Νοσοκομείου Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων», με 
σκοπό την αναγνώριση και επιβράβευση του έργου 
των εργαζομένων του νοσοκομείου στη μάχη τους 
ενάντια στην COVID-19.

• Παγκόσμια Ημέρα Προσφοράς

Η Εταιρία μας συμμετέχει στην Παγκόσμια 
Ημέρα Προσφοράς, Giving Tuesday, μία γιορτή 
γενναιοδωρίας που εμπνέει χιλιάδες ανθρώπους 
ανά τον κόσμο να προσφέρουν και να βοηθήσουν 
τις τοπικές κοινότητες που έχουν ανάγκη. Στο 
πλαίσιο αυτό και έχοντας γνώση των δυσκολιών 
που αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές για να 
παρακολουθήσουν την τηλε-εκπαίδευση κατά τη 
διάρκεια των lockdown, η ISOMAT προχώρησε 
στη δωρεά 54 tablets στα δύο Δημοτικά Σχολεία 
του Αγίου Αθανασίου και 8 tablets στο 8ο Δημοτικό 
Σχολείο Εύοσμου Θεσσαλονίκης.

Δωρεά κλινών και φορείων ΜΕΘ
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ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Στην ISOMAT πιστεύουμε ότι οι μικροί μαθητές 
μαθαίνουν καλύτερα και γίνονται πιο δημιουργικοί 
σε χώρους που είναι περιποιημένοι και έχουν χρώμα! 
Ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες συντήρησης 
των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κι έτσι για 
το 2020 συμβάλαμε με τη δωρεά χρωμάτων για τη 
βαφή:

• του Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού

• του 2ο Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης

• του 20ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου, προσφέροντας 
χρώματα για την κάλυψη των γκράφιτι και την 
ανανέωση των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου

• των χώρων του Παιδικού Σταθμού και του 
Νηπιαγωγείου της Χ.Α.Ν.Θ.

• Mέσω του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Αρωγής, προσφέραμε τόσο τα υλικά όσο και τα 
συνεργεία για την επισκευή και την εφαρμογή 
ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής 
θερμομόνωσης σε ένα από τα σπίτια του Ελληνικού 
Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης.

• Τέλος, συνεισφέραμε στην αγορά τροφίμων για τα 
χριστουγεννιάτικα συσσίτια 5.000 οικογενειών που 
συγκαταλέγονται στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 
του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Βαφή χώρων Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού Κοζάνης

Giving Tuesday – Αγορά 54 tablets για τα 2 Δημοτικά Σχολεία του Αγίου Αθανασίου και 8 tablets στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου Θεσ/νίκης
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου, Αθήνα

Ελληνικό Παιδικό Χωριό Φιλύρου – Επισκευή και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σε ένα από τα 
σπίτια μέσω του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής

2o Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης Παιδικός Σταθμός και Νηπιαγωγείο ΧΑΝΘ
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ΧΟΡΉΓΙΕΣ
• Η Εταιρία μας ήταν μεγάλος χορηγός και το 2020, για 

2η συνεχόμενη χρονιά, στην αρχιτεκτονική ημερίδα 
ΕΣΩ, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς 
Interior Design και Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. 
Πραγματοποιήθηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση 
τον Φεβρουάριο 2020.

• Στηρίξαμε ως χορηγός το Ελληνογερμανικό 
Οικονομικό Φόρουμ “Vision & Investment 
Opportunities”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο 
Βερολίνο. Στόχος του φόρουμ ήταν η ενίσχυση της 
κοινής προσπάθειας Ελλάδας – Γερμανίας στους 
τομείς της οικονομικής συνεργασίας με σκοπό την 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

• Με σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό και διαρκή 
παρουσία στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση 
της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, 
στηρίξαμε ως χορηγός την ανοιχτή διαδικτυακή 

εκδήλωση της 45ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

• Ενισχύσαμε την εκδήλωση απονομής των βραβείων 
του αρχιτεκτονικού φοιτητικού διαγωνισμού 
«Σχεδιασμός νηπιαγωγείου σύμφωνα με το πρότυπο 
του Παθητικού Κτιρίου», που διοργανώθηκε από 
το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου σε 
συνεργασία με τον δήμο Μοσχάτου-Ταύρου. Στόχος 
του διαγωνισμού ήταν η εξοικείωση των νέων 
μηχανικών με τον βέλτιστο τρόπο δόμησης και ριζικής 
αναβάθμισης κτιρίων μέσω της μη τυπικής μάθησης.

• Υποστηρίξαμε την 5η Σύνοδο της Θεσσαλονίκης 
– Thessaloniki Summit. Κεντρικός στόχος του 
διήμερου συνεδρίου ήταν η ανάπτυξη ουσιαστικού 
διαλόγου και ο σχεδιασμός δράσεων για τη δημιουργία 
συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτικών φορέων 
και κοινωνίας.
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2019

• Δωρεές Προϊόντων στο πλαίσιο της συνεχούς 
στήριξης του κοινωνικού έργου της Χ.Α.Ν.Θ. 
προχωρήσαμε σε σημαντική δωρεά προϊόντων 
για το έργο ανάπλασης των εξωτερικών γηπέδων 
της, στο Αθλητικό Κέντρο της Χ.Α.Ν.Θ. «Μίμης 
Τσικίνας». Οι νέες εξωτερικές εγκαταστάσεις 
περιλαμβάνουν καινούργια γήπεδα ποδοσφαίρου 
και τένις, με μοντέρνο σχεδιασμό και ελκυστικό 
αισθητικό αποτέλεσμα. Σε αυτές τις εγκαταστάσεις, 
θα φιλοξενούνται εβδομαδιαίως πάνω από 1.000 
αθλητές διαφόρων ηλικιών.

• Κατόπιν χορηγικού αιτήματος του Τμήματος Χημείας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
πραγματοποιήσαμε εφαρμογή του υλικού ISOMAT 
AG 80-2K για την προστασία του Περιοδικού Πίνακα 
Στοιχείων στην Πλατεία του Τμήματος Χημείας, 
συνολικής επιφάνειας 450 τμ. από μηχανικές 
καταπονήσεις, ρύπους και graffiti.

• Δωρίσαμε στεγανωτικά υλικά για τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και την ικανοποίηση αναγκών 
του προσωπικού των Φυλακίων του Τάγματος 
Εθνοφυλακής Καλύμνου.

• Με χρώματά ISOMAT COLOR SYSTEM 
καλλωπίστηκαν οι χώροι σχολείων στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα, στην Κοζάνη, στην 
Λάρισα και στην Χαλκιδική. Συγκεκριμένα συμβάλαμε 
με τη δωρεά χρωμάτων στη βαφή των εκπαιδευτικών 
χώρων:

 - Λυκείου-Γυμνασίου της κοινότητας του Αγίου 
Αθανασίου Θεσσαλονίκης

 - ΙΕΚ Ωραιοκάστρου

 - Δημοτικού Σχολείου Ραχώνας

 - Δημοτικού Σχολείου στο Δρέπανο Κοζάνης

 - 7ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων

 - 1ου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ – Λ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

 - Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου Χαλκηδόνας

 - 13ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 - Δημοτικού Σχολείου Γέφυρας

 - Δημοτικού Σχολείου Νηπιαγωγείου Χανιώτης του 
Δήμου Κασσάνδρας στην Χαλκιδική

 - 1ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 - 2ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων Θεσσαλονίκης

 - 2ου Γυμνασίου Πυλαίας

Επίσης, μέσω του ΔΗ.ΚΕ.ΚΠΑ.ΚΕ του Δήμου 
Κορδελιού – Εύοσμου χρωματίστηκαν οι παιδικοί 
σταθμοί και τα ΚΑΠΗ.

• Ανακαινίσαμε το κτίριο του Γηροκομείου Λαζάρου & 
Αθηνάς Ρίζου στην Καστοριά με υλικά ISOMAT από 
το συνεργαζόμενο κατάστημα Gkabesis S.A. στην 
περιοχή.

• Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Ελληνική Οργάνωση 
Πρόνοιας και Ισότητας – Πνοή Ελπίδας ανακαίνισαν 
τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους τους 
με την δωρεά των προϊόντων μας.
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• Στα πλαίσια του προγράμματος «Δομή Παροχής 
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Χαλκηδόνας», το 
οποίο υλοποιείται από τον Δήμο Χαλκηδόνας, 
προσφέραμε σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
(πολύτεκνες οικογένειες, άνεργους δημότες) σχολικά 
είδη για την έναρξη της καινούργιας σχολικής 
χρονιάς. Παράλληλα, προσφέραμε τρόφιμα, είδη 
πρώτης ανάγκης, είδη ατομικής υγιεινής, ενδύματα, 
υποδήματα, παιχνίδια και βιβλία κατά την διάρκεια 
των ημερών του Πάσχα.

• Κατόπιν αιτήματος του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Αθανασίου 
δωρίσαμε βιβλία για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης 
τους.

Χορηγίες

• Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης 
(ΠΣΕΜ): Στηρίξαμε ως πλατινένιος χορηγός το 
Σύνδεσμο, επισφραγίζοντας για ακόμα μια χρονιά 
τη σημαντικότητα της συνεργασίας μας με πλήθος 
ενεργειών προβολής (social media, αρθρογραφία, 
εταιρικές παρουσιάσεις σε ημερίδες).

• Matala Beach Festival 2019: Προβήκαμε σε Χορηγία 
για το φεστιβάλ μουσικής που πραγματοποιήθηκε 
στα Μάταλα της Κρήτης. Μία εβδομάδα πριν 
την έναρξη του φεστιβάλ, οι δρόμοι της πόλης 
μετατράπηκαν σε έναν τεράστιο καμβά, όπου μικροί 
και μεγάλοι συνέθεσαν ζωγραφιές χρησιμοποιώντας 
χρώματα ISOMAT COLOR SYSTEM από το 
συνεργαζόμενο κατάστημα της Εταιρίας μας στην 
περιοχή Καμπουράκης Χρώματα. 

• Φ.Α.Ο.Σ Θεσσαλονίκης: Συμμετείχαμε ως χορηγοί 
στην ημερίδα «Αισθητική αναβάθμιση των σχολείων» 
της Ένωσης που έχει ως στόχο την ασφάλεια και την 
υγιεινή των μαθητών.

• Πρόγραμμα «Young Business Creators»: 
Φροντίσαμε χορηγικά για τη συμμετοχή ενός 
παιδιού στο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας 
για παιδιά δημοτικού που πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις του Αμερικάνικου Κολεγίου 
Θεσσαλονίκης (ACT). Οι μαθητές μέσω καθοδήγησης 
και ομαδικής εργασίας, ως νέοι επιχειρηματίες, 
έμαθαν πώς να χτίζουν τις μικρές επιχειρήσεις τους. 
Την τελευταία μέρα στο bazaar που έγινε στο ACT, 
τα παιδιά συγκέντρωσαν το ποσό των 500 € από τη 
διάθεση των προϊόντων που έφτιαξαν, το οποίο και 
δόθηκε στο φιλανθρωπικό σωματείο «Στοργή».

• Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Δήμων: Συνεχίζοντας τις 
ενέργειες υποστήριξης των δήμων στην ευρύτερη 
περιοχή μας, συμμετείχαμε ως χορηγοί στα 
«Κατωγεφυριώτικα» του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω 
Γέφυρας «ο Άγιος Γεώργιος», στο «Αντάμωμα των 
Πολιτιστικών Συλλόγων» του Πολιτιστικού Συλλόγου 
του Αγίου Αθανασίου και στο «13ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Παραδοσιακού Χορού & Μουσικής» του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Γέφυρας. 
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• Χ.Α.Ν.Θ.: Στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης του 
κοινωνικού έργου της ΧΑΝΘ, αγκαλιάσαμε χορηγικά 
τις δράσεις της επετείου των 95 ετών λειτουργίας 
της πρώτης κατασκήνωσης στην Ελλάδα, αυτής της 
Χ.Α.Ν. στο Πήλιο.

• Επιστημονικό Συνέδριο Βιωσιμότητας: Στηρίξαμε 
ως χορηγοί το διεθνές επιστημονικό συνέδριο με 
τίτλο «Sustainability in the built environment for 
climate change mitigation, SBE19 Thessalonki» το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης 
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

• Εκδήλωση «Χαμόγελο του Παιδιού»: Ήμασταν δίπλα 
στην επετειακή εκδήλωση της ΜΚΟ «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού» για τον εορτασμό των 24 χρόνων από 
την ίδρυσή του. Η εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε 
για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα, στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του 
Προέδρου της Δημοκρατίας και αποτελεί τη 
σημαντικότερη ετήσια εκδήλωση του οργανισμού. 

• Ημερίδα "Material Matters": Συμμετείχαμε ως 
χορηγός στην αρχιτεκτονική ημερίδα η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα. Στον χώρο της 
εκδήλωσης βρίσκονταν οι εξειδικευμένοι μηχανικοί 
μας, οι οποίοι ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους 
συμμετέχοντες για τις αρχιτεκτονικές και 
διακοσμητικές λύσεις που προσφέρει η Εταιρία μας. 
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το αρχιτεκτονικό 
περιοδικό ek magazine υπό την αιγίδα του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής. 

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

• Πολιτιστική Χορηγία: Συμμετείχαμε στη σημαντική 
εκδήλωση του Κ.Θ.Β.Ε. όπου εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού παρουσίασαν 
σε εταιρείες με σημαντικό έργο στο πεδίο της 
Εταιρικής Υπευθυνότητας το θεσμό της «Πολιτιστικής 
Χορηγίας» ως μέσο ενίσχυσης συγκεκριμένων 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και προβολής του 
κοινωνικού προσώπου και της ευποιΐας του χορηγού 
– εταιρίας.

• Ποδηλατοδρομία – Πεζοπορία του Δήμου Αγίου 
Αθανασίου: Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
χωρίς Αυτοκίνητο, υποστηρίξαμε την εκδήλωση του 
Δήμου Αγίου Αθανασίου, στην οποία 250 μαθητές 
των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων του 
Δήμου απέδειξαν τη σημαντικότητα της προστασίας 
του περιβάλλοντος και τη συνεχή τους υποστήριξη σε 
παρόμοιες οικολογικές και εκπαιδευτικές δράσεις.

• Επετειακή Συναυλία ΕΛΕΠΑΠ: Στηρίξαμε την 
επετειακή συναυλία για τα 50 χρόνια λειτουργίας της 
ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης. Η καλλιτεχνική εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε με το μουσικό συγκρότημα 
Μέλισσες στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

| ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΉΝ ΚΟΙΝΏΝΙΑ
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Εκπαιδεύσεις και Ημερίδες

• Υποδοχή μαθητών του προγράμματος νεανικής 
επιχειρηματικότητας Young Business Creators: 
Στο πλαίσιο των ενεργειών μας για τη στήριξη και 
την ενίσχυση της εκπαίδευσης, υποδεχτήκαμε στις 
εγκαταστάσεις μας 16 συμμετέχοντες, μαθητές 
και μαθήτριες Λυκείου, του προγράμματος "Young 
Business Creators" που διοργανώθηκε από το 
American College of Thessaloniki (A.C.T.). Οι 
συμμετέχοντες αρχικά παρακολούθησαν μια σύντομη 
εταιρική παρουσίαση και στη συνέχεια ενημερώθηκαν 
για τις δυνατότητες απασχόλησης που προσφέρει 
η Εταιρία μέσα στο πλαίσιο μιας γενικότερης 
συζήτησης γύρω από ζητήματα επαγγελματικού 
προσανατολισμού. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε 
με ξενάγηση στους χώρους παραγωγής και 
αποθήκευσης.

• Υποδοχή φοιτητών του τμήματος Χημικών Μηχανικών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: 
Υποδεχτήκαμε στις εγκαταστάσεις μας 45 φοιτητές 
του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες 
αρχικά παρακολούθησαν μια σύντομη εταιρική 
παρουσίαση και στη συνέχεια ενημερώθηκαν για την 
Υγιεινή και την Ασφάλεια στην Εταιρία μας καθώς και 
για το πώς διαχειριζόμαστε τις επικίνδυνες πρώτες 
ύλες. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στους 
χώρους παραγωγής και αποθήκευσης.

• Ημερίδα «Σχέδιο Θεσσαλονίκης»: Στηρίξαμε την 
ημερίδα «Σχέδιο Θεσσαλονίκης», που διοργανώθηκε 
από την Εφημερίδα Μακεδονία και το portal 
www.makthess.gr. Στόχος της ημερίδας ήταν η 
δημιουργία ενός κοινού Σχεδίου για την πόλη, μέσα 
από μία διαδικασία συνεργασίας, γόνιμου διαλόγου 
και σύνθεσης απόψεων. Η οικονομική ανάπτυξη, οι 
μετακινήσεις, η ποιότητα ζωής, το βιώσιμο αστικό 
περιβάλλον, η κατασκευή μεγάλων έργων, αλλά και 

η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτέλεσαν 
μερικά από τα κύρια θέματα συζήτησης.

• Υποστήριξη του "Εθνικού Διαγωνισμού Μηχανικής - 
EBEC Greece". Ο διαγωνισμός αποτελεί το δεύτερο 
στάδιο του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Μηχανικής 
EBEC (European BEST Engineering Competition) 
και διοργανώνεται από τον BEST - BEST Patras, 
έναν από τους μεγαλύτερους μη κερδοσκοπικούς, 
μη πολιτικούς οργανισμούς εθελοντών μηχανικών 
της Ευρώπης. Ο διαγωνισμός ενισχύει τη νεανική 
επιχειρηματικότητα και προωθεί τις καινοτόμες ιδέες 
των φοιτητών. 
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• Υποδεχθήκαμε στις εγκαταστάσεις μας 29 μαθητές 
και μαθήτριες της Β’ Λυκείου από το 5ο Γυμνάσιο 
Ωραιοκάστρου. Οι μαθητές αρχικά παρακολούθησαν 
μια σύντομη εταιρική παρουσίαση και στη συνέχεια 
ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες απασχόλησης 
που προσφέρει η Εταιρία. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε 
με ξενάγηση στους χώρους παραγωγής και 
αποθήκευσης.

• Συμμετείχαμε στην ενημερωτική εκδήλωση «Δίκτυο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής – Καλές 
πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις χώρες 
της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου». 
Με κεντρικό άξονα συζήτησης την κοινωνική 
υπευθυνότητας των επιχειρήσεων, παρουσιάσαμε τις 
συνεχείς κοινωνικές δράσεις μας, ως ενεργό μέλος 
του Δικτύου.

• Συμμετείχαμε ενεργά στο 22ο Forum Ανάπτυξης, 
που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα. Με κεντρικό 
θέμα συζήτησης την «Εταιρική ευθύνη στην έρευνα 
και την εκπαίδευση: πρακτική άσκηση, διπλωματική 
εργασία, μεταπτυχιακές σπουδές, ημέρα καριέρας», 
οι συμμετέχοντες γνώρισαν την Εταιρία και τις 
πρακτικές της σχετικά με την εξωστρέφεια, τη 
μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Παράλληλα, 
οι φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Πάτρας είχαν την ευκαιρία 
να συζητήσουν θέματα που αφορούν άμεσα τη 
βιομηχανία, τις τεχνολογικές λύσεις και καινοτόμες 
ιδέες, τα νέα προϊόντα, τις διεθνείς εξελίξεις σε 

θέματα χημικής μηχανικής, τη σύνδεση με την αγορά 
εργασίας και τις ευκαιρίες καριέρας.

• Υποστηρίξαμε την ημερίδα του Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Εταιριών Μόνωσης ΠΣΕΜ με τίτλο 
«Παθολογία Κτιρίων: Διάγνωση - Αποκατάσταση - 
Αναβάθμιση», η οποία απευθυνόταν σε εφαρμοστές 
μονώσεων, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, ενεργειακούς 
επιθεωρητές και σχετικούς επαγγελματίες.

• Υποδεχτήκαμε στις εγκαταστάσεις της μητρικής μας 
Εταιρίας 17 μαθητές με τους συνοδούς τους από τη 
Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες 
αρχικά παρακολούθησαν μια σύντομη εταιρική 
παρουσίαση και στη συνέχεια ενημερώθηκαν για τις 
δυνατότητες απασχόλησης που προσφέρει η Εταιρία 
μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης συζήτησης γύρω 
από ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Η 
επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στους χώρους 
παραγωγής και αποθήκευσης.

• Υποδεχτήκαμε στις εγκαταστάσεις μας 20 
εκπαιδευόμενους Τεχνικούς Ασφαλείας από το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής Και Ασφάλειας 
Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) με τον συνοδό τους. Κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψής τους, τους παρουσιάσαμε τις 
τεχνικές ασφαλείας που ακολουθούμε εμείς στους 
χώρους παρουσιάσαμε τις τεχνικές ασφαλείας που 
ακολουθούμε εμείς στους χώρους παραγωγής μας 
και στη συνέχεια τους ξεναγήσαμε και στους χώρους 
παραγωγής και αποθήκευσης.

Επίσκεψη μαθητών της Β' Λυκείου του 5ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου
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04. 
Υπεύθυνα για το 
Περιβάλλον
Βασικός μας στόχος και στρατηγική μας προτεραιότητα
είναι να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης
και αντιμετώπισης ώστε να συμβάλλουμε στην προστασία
του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Ως έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, εργαζόμαστε για 
τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. 
Το τελευταίο έτος έχουμε επιτύχει:

• Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά παραγόμενο 
προϊόν κατά 4,6%

• Μείωση κατανάλωσης νερού ανά παραγόμενο προϊόν 
κατά 2,26%

• Σημαντική μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

• Σημαντική μείωση των αποβλήτων

• Επιλογή προμηθευτών- συνεργατών που εφαρμόζουν 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Παραγωγή προϊόντων με φιλικό περιβαλλοντικό 
προσανατολισμό

• Τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος (carbon 
footprint) μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης 
κτιρίων με την εγκατάσταση Σύνθετων Συστημάτων 
Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS) της ISOMAT. 
Αναμένουμε ότι θα ξεπεράσει τους 11 χιλ. 
τόνους εκπομπών CO2 ετησίως, του οποίου το 
περιβαλλοντικό όφελος αντιστοιχεί σε ακινητοποίηση 
αρκετών χιλιάδων αυτοκίνητων μεσαίου κυβισμού για 
ένα έτος.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για την ISOMAT ο σεβασμός και η προστασία του 
περιβάλλοντος είναι αξίες άμεσα συνυφασμένες με την 
επιχειρηματική της λειτουργία και βασική προϋπόθεση 

για την αειφόρο ανάπτυξη. Προς την κατεύθυνση αυτή, 
εφαρμόζουμε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 
πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, 
για τον περιορισμό της κατανάλωσης των διαθέσιμων 
φυσικών πόρων, τη μείωση της επιβάρυνσης 
της ατμόσφαιρας, αλλά και την εξοικονόμηση 
ενέργειας κατά την παραγωγή των προϊόντων μας. Η 
ανακύκλωση και η σωστή διαχείριση των αποβλήτων 
αποτελεί ακόμη μία προτεραιότητα για τη διοίκηση 
και τους εργαζόμενους, καθώς προωθείται μέσα από 
το σύνολο της εταιρικής πολιτικής.

Η Εταιρία μας έχει προχωρήσει και σε πρόσθετες 
δράσεις που στοχεύουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος:

• Υλοποιήσαμε μέσα στο 2019, περιμετρική 
δεντροφύτευση στις εγκαταστάσεις μας, με στόχο 
τη συγκράτηση της εκλυόμενης σκόνης και τη 
μείωση του θορύβου από τις δραστηριότητές μας. 
Παράλληλα, τα δέντρα συμβάλλουν στη βελτίωση 
του μικροκλίματος του χώρου, την προφύλαξη 
του περιβάλλοντος της τοπικής κοινωνίας και την 
απελευθέρωση οξυγόνου.

• Δημιουργήσαμε υπόγειες δεξαμενές για την 
απορρόφηση των μεγάλων ποσοτήτων νερού στις 
περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων, την αποφυγή 
των φαινομένων διάβρωσης του εδάφους και την 
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, που έχουν ως 
αποτέλεσμα την καταστροφή των γύρω από τις 
εγκαταστάσεις της Εταιρίας καλλιεργειών.
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Παραγωγή ευρείας γκάμας προϊόντων, φιλικών 
προς το περιβάλλον και τον ανθρώπο, τα οποία 
φέρουν διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά και 
τις αντίστοιχες σημάνσεις στη συσκευασία τους 
(π.χ. EMICODE, ECOLABEL) , κατόπιν εκτέλεσης 
διαδικασιών αυστηρών επιστημονικών ελέγχων από 
εγκεκριμένους ανεξάρτητους φορείς. Η χρήση υψηλής 
ποιότητας προϊόντων με φιλικό περιβαλλοντικό 
προσανατολισμό, τα οποία καλύπτουν μεγάλο εύρος 
τεχνικών εφαρμογών στη δόμηση και την κατασκευή, 
συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία κατάλληλων 
συνθηκών υγιούς διαβίωσης και εργασίας για τον 
άνθρωπο.

ΥΠΕΥΘΥΝΉ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΉ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΉ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΉΠΙΟΥ 

Με όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Διοίκηση της 
ISOMAT δεσμεύεται για τη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και των εκπεμπόμενων ρύπων 
που αφορούν στις δραστηριότητες της Εταιρίας 
για παραγωγή δομικών χημικών, κονιαμάτων και 
χρωμάτων σε όλες τις εγκαταστάσεις που διαθέτει ο 
Όμιλος.

Για την επίτευξη του βασικού σκοπού μας, ο οποίος 
είναι η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της 
Εταιρίας συνολικά, δεσμευόμαστε για:

• την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές, κανονιστικές 
και λοιπές απαιτήσεις

• τη διάθεση οποιουδήποτε αναγκαίου πόρου ή/
και πληροφορίας για την επίτευξη των εταιρικών 
ενεργειακών σκοπών και στόχων

• την αξιολόγηση των κρίσιμων και σημαντικών 
για τη λειτουργία της Εταιρίας προμηθειών κατά 
τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, υπό το πρίσμα της 
δυνατότητας βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης 
και

• την πλήρη υποστήριξη στην υλοποίηση των εταιρικών 
ενεργειακών προγραμμάτων.

Οι παραπάνω δεσμεύσεις θα επιτευχθούν μέσω:

• του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης, σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO 50001, που εφαρμόζει η Εταιρία

• του καθορισμού συγκεκριμένων ενεργειακών δεικτών 
παρακολούθησης

• της παρακολούθησης και μέτρησης των κρίσιμων 
ενεργειακών πτυχών της Εταιρίας

• του καθορισμού, υλοποίησης και επικαιροποίησης 
ενεργειακών προγραμμάτων

• της ευαισθητοποίησης όλων των συμμετεχόντων 
στην ενεργειακή επίδοση της Εταιρίας και

• της τακτικής ανασκόπησης της Ενεργειακής 
Πολιτικής και της επικοινωνίας αυτής.
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Οι σημαντικότερες πηγές κατανάλωσης ενέργειας της 
Εταιρίας μας είναι η ηλεκτρική ενέργεια, το πετρέλαιο 
και το LPG. Την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, 
στην οποία κατά κόρον βασίζεται η παραγωγική μας 
διαδικασία, καταφέραμε να την κρατήσουμε το 2020 
στα ίδια επίπεδα με το 2019 παρόλο που η παραγωγή 
αυξήθηκε κατά περίπου 7%. Σε συνδυασμό με τον 
καλύτερο προγραμματισμό επισκέψεων των πωλητών 
και τη μείωση των καυσίμων, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 
τη συνολική μείωση της κατανάλωσης ανά τόνο 

παραγόμενου προϊόντος κατά 12,8%! Με αυτό τον 
τρόπο μειώθηκαν και ποσοτικά και ποσοστιαία όλοι οι 
ρυπογόνοι δείκτες.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 
συνολικές παραγόμενες κιλοβατώρες (KWh) και οι 
KWh ανά τόνο παραγόμενου προϊόντος. Δεδομένου 
ότι η παραγωγή αυξήθηκε κατά περίπου 7% το 
τελευταίο έτος, πέτυχαμε μείωση της κατανάλωσης 
ανά παραγόμενο προϊόν κατά 6%.

Κατανάλωση Ενέργειας 2019 και 2020 2020 2019

Συνολική κατανάλωση KWH 2.760.708 2.688.198

kWh/tn παραγώμενου προϊόντος 24,1 25,3

Η εταιρία μας έχει προγραμματίσει συγκεκριμένες 
δράσεις για να μειώσει το ενεργειακό της αποτύπωμα:

• Ήδη αναβαθμίζουμε σταδιακά τον στόλο των 
περονοφόρων οχημάτων μας από πετρελαιοκίνητα 
σε ηλεκτροκίνητα και συνεχίζουμε με εντατικούς 
ρυθμούς.

• Έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί σύστημα 
εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο συνέβαλλε και 
στην μείωση του κόστους ανά παραγόμενο προϊόν.

• Οι νέοι κινητήρες που χρησιμοποιούνται και αυτοί 
που αντικαθίσταται είναι υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης.

• Έχουν αντικατασταθεί όλοι οι λαμπτήρες με 
λαμπτήρες LED.

Οι ενέργειες που είναι σε φάση αξιολόγησης είναι:

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις οροφές των 
αποθηκών μας.

• Σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου της περιοχής.

ΥΠΕΥΘΥΝΉ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΉ ΝΕΡΟΥ

Για τη σωστή διαχείριση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τις επιχειρηματικές μας 
δραστηριότητες, έχουμε αναπτύξει στρατηγικές 
μείωσης της κατανάλωσης φυσικών πόρων. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που διαθέτει η 
Εταιρία, έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για να μειώσουμε την κατανάλωση νερού από τις 
δραστηριότητές μας.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική 
κατανάλωση νερού και η κατανάλωση νερού ανά τόνο 
παραγόμενου προϊόντος για τα έτη 2019 και 2020. 
Στόχος μας το 2018 ήταν η μείωση της κατανάλωσης 
νερού κάτω από 0,95m3 ανά τόνο παραγόμενου 
προϊόντος, στόχο τον οποίο πετύχαμε μέσα στο 2019. 
Παράλληλα, το τελευταίο έτος πετύχαμε περαιτέρω 
μείωση κατανάλωσης νερού ανά παραγόμενο προϊόν 
κατά 32% το 2020 σε σχέση με το 2019.

Κατανάλωση Νερού 2019 και 2020 2020 2019

Συνολική καταναλωση νερού (m3) 8.101 8.289

Κατανάλωση νερού  
παραγόμενου προϊόντων (m3/ton)

0,546 0,799
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Κατηγορία Αποβλήτου Σύνολο 2020 (κιλά) Σύνολο 2019 (κιλά) Σύγκριση 2019/2020

Υγρά απόβλητα παράγωγης 288 330 -12,67%

Υγρά απόβλητα γραφείων 111 124 -10,48%

Επικίνδυνα απόβλητα 23 33 -30,3%

Λάσπες βιολογικού καθαρισμού 4 7 -42,85%

Υγρά αστικά απόβλητα 4399.81 4715.51 -6,69%

Πίνακας 13: Κατηγορίες και ποσότητες υγρών αποβλήτων που διαχειρίστηκε η Εταιρία. 
Διαχείριση υγρών αποβλήτων

Σύνολο 2020 (κιλά) Σύνολο 2019 (κιλά) Σύγκριση 2019/2020

Επικίνδυνα Απόβλητα 77.707 123.028 -36,84%

Πίνακας 14: Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων για τα έτη 2019 και 2020
Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

| ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΉ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ

Για την ορθή διαχείριση όλων των ειδών αποβλήτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες και τις 
εγκαταστάσεις μας, συνεργαζόμαστε με αδειοδοτημένες και πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης και σχετικούς 
φορείς (ΕΛΔΙΑ Α.Ε, UNIBAT RECYCLE, INTERGEO ΕΠΕ.).

Μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, επιτύχαμε μείωση των αποβλήτων στις περισσότερες 
κατηγορίες που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες διαχείρισης στερεών, υγρών και επικινδύνων αποβλήτων.

Κατηγορία Αποβλήτου Σύνολο 2020 (κιλά) Σύνολο 2019 (κιλά) Σύγκριση 2019/2020

Αδρανή κονιαμάτων 1.701.180 1.768.155 -3,79%

Αστικά απόβλητα 555.190 579.610 -4,21%

Ξύλο* 209.470 224.070 -6,52%

Scrap (μέταλλα-βαρέλια) 73.340 76.755 -4,45%

Υλικά συσκευασίας (Νάυλον) 22.080 18.970 +16,39% **

Μπαταρίες 3.303 466,5 +608,04%***

Πίνακας 12: Κατηγορίες και ποσότητες στερεών αποβλήτων που διαχειρίστηκε η Εταιρία.  
Διαχείριση στερεών αποβλήτων

* Γίνεται επαναχρησιμοποίηση ενός ποσοστού των ξύλινων αποβλήτων (προβληματικές παλέτες) μετά από επιδιόρθωσή τους από το μηχανουργείο.

**  Η αύξηση οφείλετε στην αύξηση παραγωγής

*** Υλοποιήθηκε αντικατάσταση μπαταριών μεγάλων οχημάτων το οποίο σας αποτέλεσμα είχε την αύξηση των μπαταριών που ανακυκλώθηκαν



64ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2019 | 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΉ

Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει δεσμευτεί να λειτουργεί 
σύμφωνα με όλες τις απαραίτητες νομοθετικές 
δεσμεύσεις στα περιβαλλοντικά θέματα. Το 2019 και 
το 2020 δεν υπήρξε κανένα παράπονο από εξωτερικά 
ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με περιβαλλοντικά 
θέματα.

Εσωτερική Επιθεώρηση κατά ISO 14001: 2015

Το 2019 και το 2020 πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές 
επιθεωρήσεις κατά τις οποίες δεν διαπιστώθηκαν 
περιστατικά μη συμμόρφωσης. Η εσωτερική 
επιθεώρηση είναι υποχρέωση που απορρέει από το 
Περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001 : 2015 με το οποίο 
είμαστε πιστοποιημένοι. Υλοποιείται τουλάχιστον μια 
φορά το χρόνο και τα ευρήματα της επιθεώρησης 
αναθεωρούνται κατά την εξωτερική επιθεώρηση του 
φορέα που μας πιστοποιεί (TUV AUSTRIA HELLAS). 
Κατά την εσωτερική επιθεώρηση ελέγχονται τα 
σημεία του περιβαλλοντικού συστήματος στα οποία 
εντοπίστηκαν περιστατικά μη συμμόρφωσης από 
τον φορέα, αλλά και σημεία στα οποία έχουν καιρό 
να επιθεωρηθούν ή έχουν παρατηρηθεί περιστατικά 
μη συμμόρφωσης μετά την εξωτερική επιθεώρηση. 
Σύμφωνα με το πρότυπο, εντός 3 ετών στα οποία ισχύει 
το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχουν επιθεωρηθεί όλα 
τα σημεία του περιβαλλοντικού συστήματος.

Η ISOMAT, στοχεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη, 
αναπτύσσει και παράγει ολοένα και περισσότερα 
προϊόντα υψηλής ποιότητας που συμβάλλουν στη 
δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης και 
εργασίας για τον άνθρωπο. Τα προϊόντα αυτά φέρουν 
διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που αφορούν 
τόσο τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά όσο και τη 
φιλικότητά τους ως προς τον εφαρμοστή, τον τελικό 
χρήστη και το περιβάλλον. Χαρακτηριστικές τέτοιες 
πιστοποιήσεις είναι οι Ecolabel και EMICODE, τις 
οποίες τα προϊόντα μας έλαβαν μετά από αυστηρούς 
επιστημονικούς ελέγχους από εγκεκριμένους φορείς.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η σήμανση Ecolabel της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά 
ένα σήμα περιβαλλοντικής 
αριστείας και αναγνωρίζεται 
σήμερα όχι μόνο στην Ευρώπη, 
αλλά και σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Τα κριτήρια για την 
πιστοποίηση Ecolabel παρέχουν 

επιτακτικές κατευθυντήριες γραμμές προς τις εταιρίες 
που επιδιώκουν να μειώσουν το περιβαλλοντικό 
τους αποτύπωμα και τις επιπτώσεις των προϊόντων 
τους στην ανθρώπινη υγεία. Ταυτόχρονα, δίνουν 
καθοδήγηση σχετικά με καλές οικολογικές πρακτικές 
κατά την παραγωγή και απόρριψη μετά τη χρήση των 
προϊόντων. Tο σήμα Ecolabel προωθεί την εφαρμογή 
της κυκλικής οικονομίας στις επιχειρήσεις, τη μείωση 
εκπομπής ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα κατά 
τη διαδικασία παραγωγής, αλλά και την ανάπτυξη 
ανακυκλώσιμων προϊόντων υψηλής αντοχής και 
ποιότητας.

Το σύστημα EMICODE® 

χαρακτηρίζεται παγκοσμίως ως 
σημαντικό ποιοτικό κριτήριο 
αξιολόγησης προϊόντων για 
την κατασκευή. Τα προϊόντα με 
σήμανση EMICODE®, λόγω της 
ιδιαίτερα χαμηλής εκπομπής 
πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs), συνεισφέρουν 
στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό 
κατοικιών και λοιπών κτιρίων, το οποίο έχει ιδιαίτερα 
θετικό αντίκτυπο για την υγεία του εφαρμοστή και 
του τελικού χρήστη, όπως και για την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος.



Υπεύθυνα για την Αγορά
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05. 
Υπεύθυνα για την 
Αγορά
Ή ISOMAT επιθυμεί να πρωτοπορεί και να ηγείται των 
εξελίξεων στον κλάδο των κατασκευών, παράγοντας ένα 
ευρύ φάσμα προιόντων ακόμα και για τις πιο απαιτητικές 
ανάγκες της οικοδομής.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Τα τμήματα R&D, Μarketing και Πωλήσεων της ISOMAT 
συνεργάζονται με σκοπό να προβλέπουν τις συνεχώς 
μεταβαλλόμενες τάσεις, ανάγκες και προτιμήσεις 
των επαγγελματιών και των καταναλωτών. Επιπλέον, 
στόχος μας είναι όχι μόνο να συμμετέχουμε αλλά και 
να ηγούμαστε των εξελίξεων στις απαιτήσεις που 
πρέπει να πληρούν οι σύγχρονες κατασκευές. Έτσι, το 
Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της ΙSOMAT προχωρά 
συνεχώς στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενώ το 
Τμήμα Ποιοτικού ελέγχου φροντίζει στη συνέχεια να 
τηρούνται όλες οι προδιαγραφές των προϊόντων που 
φτάνουν στα χέρια του τελικού χρήστη-καταναλωτή.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΉ (R&D)

Στην ISOMAT δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
καινοτομία και στη συνεχή ανάπτυξη νέων προϊόντων. 
Για τον λόγο αυτό διαθέτουμε ένα άρτια οργανωμένο 
τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, επανδρωμένο 
με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και 
αποτελούμενο από 5 διαφορετικά χημεία στην Ελλάδα, 
2 χημεία στο εξωτερικό και 3 χημεία Ποιοτικού Ελέγχου. 

Στα χημεία αυτά αναπτύσσονται κάθε χρόνο νέα 
προϊόντα, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις του 
οικοδομικού κλάδου, ενώ παράλληλα τα υφιστάμενα 
προϊόντα εξελίσσονται και βελτιώνονται συνεχώς. 
Κάθε χρόνο αναπτύσσονται κατά μέσω όρο 10-15 νέα 
προϊόντα. 
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ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΉ ΠΟΙΟΤΉΤΑΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η Εταιρία είναι πιστοποιημένη με Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας ISO 9001. Τα προϊόντα μας στα χημεία 
Ποιοτικού Ελέγχου υπόκεινται σε συνεχείς και 
αυστηρούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η άριστη 
ποιότητά τους. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει 
να έχουν τα προϊόντα όταν εισέλθουν στην αγορά είναι 
τα ακόλουθα:

• Να προσφέρουν ριζική λύση

• Να έχουν άριστη σχέση ποιότητας-τιμής

• Να έχουν εύκολη εφαρμογή

• Να έχουν αντοχή στον χρόνο

• Να δίνουν αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής
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ΥΠΕΥΘΥΝΉ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉ ΑΛΥΣΙΔΑ

Στην ISOMAT επενδύουμε στις μακροχρόνιες 
σχέσεις εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές μας, 
καθώς τους θεωρούμε συνεργάτες που μπορούν να 
δώσουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας. Για τον 
λόγο αυτό, τους επιλέγουμε μέσα από ένα αυστηρό 
σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης. Παράγοντες όπως 
η σταθερή ποιότητα, η ευελιξία, η έγκαιρη παράδοση 
και η τεχνική υποστήριξη αποτελούν μερικά μόνο από 
τα σημεία αξιολόγησης. 

Στηρίζουμε τις τοπικές παραγωγές, καθώς θεωρούμε 
ότι έχουμε χρέος να συμβάλλουμε στην ισχυροποίηση 
της τοπικής χημικής βιομηχανίας. Για λόγους 
ανταγωνιστικότητας των πρώτων υλών, οφείλουμε 

να δημιουργήσουμε μία ισχυρή βιομηχανία, η οποία 
θα αποτελεί ρυθμιστή και καταλύτη σε όλες τις 
ευρωπαϊκές προκλήσεις.

Η εφοδιαστική αλυσίδα, σε όλο της το εύρος, 
συμμορφώνεται με τις σχετικές Ευρωπαϊκές και 
Εθνικές νομοθεσίες, όπως επίσης και με την Πολιτική 
Προμηθειών που έχει τεθεί από την Εταιρία. Οι 
συνεργασίες μας στηρίζονται στη διαφάνεια, στην 
τήρηση των συμφωνιών και στις αξίες που διέπουν την 
υγιή ανάπτυξη των εταιριών (win-win approach). Μέσω 
των προμηθευτών μας, δημιουργούμε στρατηγικούς 
συνεργάτες με τους οποίους εργαζόμαστε από κοινού 
με τελικό στόχο
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ΕΞΥΠΉΡΕΤΉΣΉ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΉ 
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΉ 

Με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση της 
ποιότητας των προϊόντων μας και την ορθή χρήση 
αυτών, έχουμε υιοθετήσει μια μεθοδική και συνεχή 
διαδικασία εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικής 
υποστήριξης. Το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
Εταιρίας μας απαρτίζεται από μία μεγάλη ομάδα 
έμπειρων και εξειδικευμένων μηχανικών, οι οποίοι 
έχουν στόχο να υποστηρίζουν τους πελάτες μας, 
τόσο τους επαγγελματίες όσο και τους ιδιώτες, 
μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης 
για Θεσσαλονίκη: 2310-576002 και για Αθήνα:  
22620-56408 ή μέσω του e-mail: info@isomat.gr, 
μέσω του διαδικτύου, της εταιρικής μας εφαρμογής 
για κινητά αλλά και με φυσική παρουσία στα έργα.

Στόχος μας είναι να δίνουμε τη δυνατότητα στους 
πελάτες μας να ενημερώνονται τόσο για το ποια 
προϊοντική μας λύση είναι η πιο κατάλληλη για το 

δικό τους έργο ή κατασκευαστικό πρόβλημα, όσο και 
για τον σωστό τρόπο εφαρμογής των προϊόντων μας, 
αλλά και να μπορούν να εκφράσουν οποιαδήποτε 
απορία, η οποία σχετίζεται με τα προϊόντα μας. 
Επιπλέον, στους επαγγελματίες του κλάδου και σε 
πελάτες του δικτύου πωλήσεων δίνεται η δυνατότητα 
συνεχούς επιμόρφωσης και ενημέρωσής τους μέσω 
σεμιναρίων που πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα από τους έμπειρους και εξειδικευμένους 
μηχανικούς μας. 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020, η Εταιρία 
έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε όλες οι 
υπηρεσίες μας να παραμείνουν στην διάθεση των 
πελατών μας μέσω τηλεργασίας και τηλε-εκπαίδευσης.

Η συνεχής επικοινωνία με τους πελάτες και η 
εξυπηρέτησή τους αποτελεί σημαντικό κομμάτι 
της λειτουργίας μας και μας ανατροφοδοτούν με 
σημαντικές πληροφορίες για να βελτιωνόμαστε 
συνεχώς.
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ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉ

Παρέχουμε υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη σε επαγ-

γελματίες και ιδιώτες με διάφορους τρόπους:

• Τηλεφωνική γραμμή: 801-11-150-150

• E-mail: support@isomat.gr

• Επιτόπια επίσκεψη στο έργο, κατόπιν ζήτησης

• Εφαρμογή ISOMAT APP, μέσω της οποίας ο 
χρήστης μπορεί να στείλει φωτογραφία του τεχνικού 
προβλήματος που αντιμετωπίζει και να λάβει άμεσα 
απάντηση

• Ιστοσελίδα www.isomat.gr, όπου μπορεί κανείς να 
πληροφορηθεί για τα προϊόντα της Εταιρίας και τις 
ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει

• Τεχνικά σεμινάρια σε πελάτες και εφαρμοστές στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό σχετικά με τις ιδιότητες και 
τη σωστή εφαρμογή των προϊόντων

• Τεχνικά έντυπα, που παρέχουν βήμα-προς-βήμα 
λύσεις για τη σωστή αντιμετώπιση κατασκευαστικών 
προβλημάτων

• Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών – μελετών σε έργα

• Φροντίδα για τις πιστοποιήσεις των προϊόντων και 
των συστημάτων της Εταιρίας (π.χ. CE marking, 
ETAG 004/005, EAD, EMICODE κτλ.)

• Ομιλίες σε συνέδρια και ημερίδες σε διάφορους 
φορείς

• Συνεχής εκπαίδευση στο προσωπικό της Εταιρίας

Επιπλέον η Εταιρία διαθέτει μία ομάδα Συμβούλων 
Χρωμάτων, οι οποίοι προσφέρουν δωρεάν 
χρωματικές προτάσεις σε ιδιώτες για τις εξωτερικές 
όψεις και τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού ή 
του επαγγελματικού τους χώρου μέσω της υπηρεσίας 
«Σύμβουλοι Χρώματος» στο site www.isomatcolors.gr

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Βασικό μας μέλημα είναι να προσφέρουμε στους 
καταναλωτές ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα χωρίς 
επικίνδυνες χημικές ουσίες και για τον λόγο αυτό 
προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε 
να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δινατό αποτέλεσμα.

Με γνώμονα την υγεία και ασφάλεια των χρηστών, 
αξιολογούμε την ασφάλεια των προϊόντων μας ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα. Έχουμε υιοθετήσει μία 

προσέγγιση πρόληψης, αξιολογώντας τους κινδύνους 
που πιθανόν να προκαλούνται από τη χρήση και 
την εφαρμογή κάποιου προϊόντος μας. Πολύ συχνά 
υιοθετούμε αυστηρότερα μέτρα των νομοθετικών 
απαιτήσεων, αναζητώντας εναλλακτικές, φιλικές προς 
το περιβάλλον, πρώτες ύλες από τους προμηθευτές ή 
ακόμα επανασχεδιάζουμε από την αρχή το προϊόν με 
τελικό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Η νέα φιλοσοφία της ISOMAT είναι λιγότερες 
επικίνδυνες ουσίες χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η Εταιρία προβαίνει σε 
αντικατάσταση των επικίνδυνων χημικών ουσιών και 
εκπαίδευση όλων των συνεργατών μας.
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ΟΡΘΉ ΣΉΜΑΝΣΉ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η ανθρώπινη υγεία και η προστασία του 
περιβάλλοντος αποτελούν έναν από τους θεμελιώδεις 
πυλώνες της Εταιρίας μας. Όλες οι δραστηριότητές 
μας, από την ανάπτυξη, την παραγωγή και την 
μεταφορά των προϊόντων έως την κατανάλωσή τους 
προσεγγίζονται υπεύθυνα. Οι ολοένα αυστηρότερες 
νομοθεσίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
απαιτούν εγρήγορση και υψηλή υπευθυνότητα από τη 
μεριά μας.

Είμαστε αφοσιωμένοι στον περιορισμό των αρνητικών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην υγεία και την 
ασφάλεια κατά μήκος όλης της αλυσίδας εφοδιασμού.

Με αίσθημα ευθύνης, είμαστε ειλικρινείς απέναντι 
στους πελάτες μας και δεν χρησιμοποιούμε 
παραπλανητικές εκφράσεις για τις ιδιότητες των 
προϊόντων μας, που μπορεί να οδηγήσουν σε αθέμιτες 
εμπορικές τακτικές. 

Κατόπιν συστηματικής μελέτης των επιπτώσεων 
των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την 

παρασκευή κάθε προϊόντος στην ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, εκδίδουμε τα Δελτία Δεδομένων 
Ασφαλείας σε 18 γλώσσες (MSDS - Material Safety 
Data Sheet). Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας 
περιέχουν όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για την 
τυχόν επικινδυνότητα ενός προϊόντος, τις οδηγίες 
πρώτων βοηθειών και των μέσων πυρόσβεσης, της 
ορθής μεταφοράς αλλά και της σωστής απόρριψης 
του προϊόντος. Εκπαιδεύουμε και υποστηρίζουμε τους 
πελάτες μας, ώστε να γνωρίζουν τις συγκεκριμένες 
απαιτήσεις για την ορθή χρήση των προϊόντων μας.

Εργαζόμαστε με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια 
όλων των χημικών ουσιών και των προσμίξεων που 
χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μας. Στην ετικέτα μας 
αναγράφονται όλες οι πληροφορίες, όπως ορίζεται 
από τους εκάστοτε κανονισμούς. Κανένα περιστατικό 
μη συμμόρφωσης δεν αναφέρθηκε σε σχέση με τους 
Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς κανονισμούς για την υγεία 
και την ασφάλεια από τη χρήση των προϊόντων μας 
για τα έτη 2019 και 2020
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06. 
Η Έκθεση 
Εταιρικής Υπευθυνότητας
Στόχος της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019 - 2020 της ISOMAT είναι η αποτύπωση όλων των δράσεων 
και ενεργειών που κάνουμε στα πλαίσια της Εταιρικής Kοινωνικής Ευθύνης μας, καθώς και η πλήρης ενημέρωση 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών μας ως προς αυτές.

Η παρούσα είναι η πρώτη μας προσπάθεια για την αποτύπωση των δράσεών μας μας σχετικά με τη στρατηγική 
και τις δεσμεύσεις μας σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, με περίοδο αναφοράς 1.1.2019 – 31.12.2020.

Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) 
και πιο συγκεκριμένα στην έκδοση Standards (In Accordance – Core), που αποτελούν τις πιο αναγνωρισμένες 
και απαιτητικές οδηγίες διεθνώς στο είδος τους.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019-2020, μπορείτε να 
στείλετε email στo csr@isomat.gr.
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07. 

Η ISOMAT στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας δεσμεύεται στους παραπάνω στόχους, οι οποίοι 
βασίζονται στη στρατηγική μας για θέματα που αφορούν τους εργαζομένους μας, την κοινωνία, το περιβάλλον 
και τα προϊόντα μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΙ 2021-2022

Περιβάλλον • Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων: μείωση των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου κατά 
10% και των γραφείων διοίκησης κατά 8%.

• Διαχείριση Κατανάλωσης Ενέργειας: 5% μείωση του δείκτη της κατανάλωσης ανά 
τόνο παραγόμενου προϊόντος.

Εργαζόμενοι • Δημιουργία συστήματος απόδοσης εργαζομένων, που θα παρέχει συνεχή και 
αμφίδρομη ανατροφοδότηση, βασισμένο στη διαφάνεια και αξιοκρατία, με στόχο τη 
συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη τους.

• Συνεχής επένδυση στην ανάπτυξη και παρακίνηση των εργαζομένων μας, δίνοντας 
περισσότερα κίνητρα και ενθαρρύνοντας την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής.

• Έμφαση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων σε όλες τις ιεραρχικές 
βαθμίδες.

Κοινωνία • Συνεχιζόμενη υποστήριξη με χορηγίες και προσφορές προϊόντων μας σε δομές και 
φορείς, όπως σχολεία, νοσοκομεία, μουσεία, πανεπιστήμια και λοιπές δημόσιες 
υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα.

• Υλοποίηση δύο περιβαλλοντικών δράσεων το χρόνο με την ενεργό συμμετοχή των 
εργαζομένων.

• Διατήρηση δράσεων που σχετίζονται με την τοπική μας κοινωνία, το περιβάλλον, 
τους πελάτες και τους εργαζόμενους.

Αγορά • Συνεχής ανάπτυξη / διεύρυνση γκάμας προϊόντων υψηλής ποιότητας που 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης και εργασίας για 
τον άνθρωπο. Τα προϊόντα αυτά φέρουν διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά και 
λοιπά έντυπα / δηλώσεις (πχ EMICODE, ECO-label, EPD κτλ) που επιβεβαιώνουν 
τον φιλικό τους χαρακτήρα προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

• H Εταιρία έχει ως στόχο να διατηρήσει σε υψηλό ποσοστό τους προμηθευτές της 
που εφαρμόζουν τεκμηριωμένες στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο σε πρώτες 
ύλες όσο και πρωτογενή υλικά συσκευασίας.

Μελλοντικοί Στόχοι
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Στην ISOMAT έχουμε υιοθετήσει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από 
τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (Sustainable Development Goals, SDGs). Απόφαση της 
Διοίκησης είναι η ενεργή συμβολή στην επίτευξή τους, μέσω της προώθησης της ευημερίας και της ασφάλειας 
του κοινωνικού συνόλου, της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της καλής υγείας και της προόδου των 
εργαζομένων μας.

Προτεραιότητά μας αποτελεί η εκπλήρωση των στόχων που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες και 
προκλήσεις του κλάδου μας, καθώς και με τα ουσιαστικά θέματα που προκύπτουν από την παρούσα Έκθεση. 
Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικά η σύνδεση των προγραμμάτων και των δράσεών μας με τους Στόχους της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

ΣΤΟΧΟΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΤΕΣ GRI 
STANDARDS

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΑΣ - 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Υγεία και ασφάλεια 
εργαζομένων

GRI 403 Πολιτική μας είναι να επιτύχουμε την τήρηση των 
προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας, όπως καθορίζονται στην ισχύουσα ελληνική 
και κοινοτική νομοθεσία.

Υγεία και ευημερία του 
ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου

Παράλληλα, το 2020 στο ξέσπασμα της πανδημίας 
παρακολουθώντας το δύσκολο έργο που επιτελούνταν 
καθημερινά στα νοσοκομεία της χώρας μας, 
προχωρήσαμε στη δωρεά 10 σύγχρονων ηλεκτρικών 
νοσοκομειακών κλινών ΜΕΘ και 2 υπερσύγχρονων 
ακτινοδιαπερατών φορείων επειγόντων περιστατικών 
με σκοπό την άμεση στήριξη των αναγκών του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
ΑΧΕΠΑ.

Εκπαίδευση και 
Επιμόρφωση 
Εργαζομένων

GRI 404 Η συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων 
μας αποτελεί θεμέλιο λίθο της φιλοσοφίας της ISOMAT 
με στόχο την ενδυνάμωση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων τους, την ανάπτυξη των ταλέντων και των 
ικανοτήτων τους και την εξέλιξή τους.

| ΔΕΣΜΕΥΣΉ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΉΣ ΒΙΏΣΙΜΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ

08. 
Η Δέσμευσή μας  
στους Στόχους της  
Βιώσιμης Ανάπτυξης
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ΣΤΟΧΟΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΤΕΣ GRI 
STANDARDS

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΑΣ - 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Συνεργασία με 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα

Η συνεισφορά μας επεκτείνεται και στον χώρο της 
ακαδημαϊκής έρευνας  με συμμετοχή σε ερευνητικά 
προγράμματα πανεπιστημιακών φορέων, ενώ στο 
πλαίσιο ενίσχυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
υποδέχεται στις εγκαταστάσεις της φοιτητές 
πανεπιστημίων και επαγγελματικών σχολών.

Υπεύθυνη Κατανάλωση 
Νερού

Για τη σωστή διαχείριση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τις επιχειρηματικές μας 
δραστηριότητες, έχουμε αναπτύξει στρατηγικές μείωσης 
της κατανάλωσης φυσικών πόρων. Παράλληλα, στο 
πλαίσιο του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
που διαθέτει η Εταιρία, έχουμε καταβάλει το καλύτερο 
δυνατό για να μειώσουμε την κατανάλωση νερού από 
τις δραστηριότητες μας. 

Παροχές προς τους 
εργαζόμενούς μας

GRI 401 Φροντίζουμε να εξασφαλίζουμε ανταγωνιστικές παροχές 
στους εργαζόμενούς μας, με στόχο να ανταμείψουμε 
την απόδοση και τις προσπάθειές τους αλλά και να 
συμβάλλουμε σε ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον 
εργασίας που σέβεται και στηρίζει τον εργαζόμενο.

Μεριμνώντας για την 
Ανάπτυξη Νέων

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της ΙSOMAT (R&D) 
προχωρά συνεχώς στην ανάπτυξη νέων προϊόντων 
σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των 
επαγγελματιών του κλάδου και των καταναλωτών αλλά 
και τις τεχνολογικές εξελίξεις του κατασκευαστικού 
τομέα.

Υπεύθυνα 
την κοινωνία

Στηρίζουμε με χορηγίες και προσφορές την κοινωνία 
προϊόντων μας δομές και φορείς, όπως σχολεία, 
γηροκομεία, και πολλά κοινωφελή ιδρύματα τόσο στις 
περιοχές που δραστηριοποιούμαστε αλλά και σε όλη 
την Ελλάδα.

Κατανάλωση Ενέργειας GRI 301 Μέσα από τη διαχείριση των περιβαλλοντικών μας 
επιπτώσεων πετύχαμε μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
στις εγκαταστάσεις μας.

Εκπομπές Αερίων 
του Θερμοκηπίου

GRI 302 Μέσα από τη διαχείριση των περιβαλλοντικών μας 
επιπτώσεων πετύχαμε μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
στις εγκαταστάσεις μας.

Κατανάλωση Ενέργειας GRI 301 Με όραμα την αειφόρο ανάπτυξη της εταιρίας, 
η Διοίκηση της δεσμεύεται για τη μείωση της 
ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπεμπόμενων 
ρύπων που αφορούν στις δραστηριότητές της για 
παραγωγή δομικών χημικών και κονιαμάτων, σε όλες 
τις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Πιστοποίηση ISO 14001: 2015
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Η διαχείριση των Ουσιαστικών Θεμάτων της ISOMAT επηρεάζεται τόσο από την Εταιρία, όσο και από τα υπόλοιπα 
ενδιαφερόμενα μέρη της, εντός και εκτός αυτής.

Η παρούσα Έκθεση και τα στοιχεία που περιγράφουν την επίδοσή μας στα ουσιαστικά θέματα καλύπτουν όλες 
τις δραστηριότητες της Εταιρίας ISOMAT.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΟΡΙΟ ΕΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΙΟ ΕΚΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων
ISOMAT

Εργαζόμενοι

Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων
ISOMAT

Εργαζόμενοι
Προμηθευτές

Πελάτες

Διαχείριση Αποβλήτων ISOMAT Τοπική Κοινωνία

Κοινωνικές Παροχές Εργαζομένων
ISOMAT

Εργαζόμενοι

Κατανάλωση Ενέργειας ISOMAT Τοπική Κοινωνία

Υγεία και Ασφάλεια Χρηστών ISOMAT
Προμηθευτές

Πελάτες

Στήριξη τοπικών κοινωνιών ISOMAT
Πελάτες

Τοπική Κοινωνία

Ορθή σήμανση προϊόντων ISOMAT
Προμηθευτές

Πελάτες

Περιβαλλοντική Συμμόρφωση ISOMAT
Πελάτες

Τοπική Κοινωνία

Άμεση Εξυπηρέτηση Πελατών ISOMAT Πελάτες

Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου ISOMAT Τοπική Κοινωνία

Κατανάλωση Νερού ISOMAT Τοπική Κοινωνία

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εργαζομένων
ISOMAT

Εργαζόμενοι

Νέα Καινοτόμα Προϊόντα
ISOMAT

Εργαζόμενοι
Προμηθευτές

Πελάτες

Καταπολέμηση Διαφθοράς
ISOMAT

Εργαζόμενοι
Προμηθευτές

Πελάτες

Κερδοφορία
ISOMAT

Εργαζόμενοι
Προμηθευτές

Επικοινωνία Διοίκησης – Εργαζομένων
ISOMAT

Εργαζόμενοι

09. 
Όρια Ουσιαστικών 
Θεμάτων
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10. 
Πίνακας GRI

H παρούσα Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας αφορά την πρώτη έκδοση της ISOMAT που συμπεριλαμβάνει 
ενέργειες και δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά τα έτη 2019 και 2020. Ύστερα από αξιολόγησή της από το Κέντρο 
Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence), βάσει των πιο έγκυρων διεθνώς οδηγιών GRI STANDARDS, 
βεβαιώνεται πως βρίσκεται σε επίπεδο συμμόρφωσης “In accordance – Core”.

ΔΕΙΚΤΗΣ GRI 
STANDARDS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Γενικές Πληροφορίες

Προφίλ της Εταιρίας

GRI 102-1 Επωνυμία της Εταιρίας ISOMAT Α.Β.Ε.Ε.

GRI 102-2 Κύριες εμπορικές επωνυμίες, προϊόντα και υπηρεσίες Σελ. 9

GRI 102-3 Τοποθεσία έδρας της Εταιρίας Σελ. 10

GRI 102-4 Χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρία Σελ. 13-16

GRI 102-5 Καθεστώς ιδιοκτησίας και νομική μορφή
Ανώνυμη Βιομηχανική 
Εμπορική Εταιρία (Α.Β.Ε.Ε.)

GRI 102-6 Αγορές που εξυπηρετούνται Σελ. 13-16

GRI 102-7 Μεγέθη της Εταιρίας που εκδίδει την Έκθεση Σελ. 18-19, 31-33

GRI 102-8
Στοιχεία εργατικού δυναμικού ανά κατηγορία, φύλο,
ηλικιακή ομάδα, κινητικότητα και άλλους δείκτες
διαφοροποίησης

Σελ. 31-32

GRI 102-9 Περιγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας της Εταιρίας Σελ. 69

GRI 102-10 Σημαντικές μεταβολές στην Εταιρία και στην εφοδιαστική αλυσίδα Σελ. 9

GRI 102-11 Εξηγήσεις για την εφαρμογή της αρχής της πρόληψης Σελ. 23, 37, 59-60, 67-68

GRI 102-12
Εξωτερικές εθελοντικές πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη
ανάπτυξη, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία

Σελ. 40-56

GRI 102-13 Συμμετοχή σε σωματεία/οργανώσεις Σελ. 20

Στρατηγική

GRI 102-14 Μήνυμα Διοίκησης Σελ. 3-4

GRI 102-15 Περιγραφή των κύριων επιδράσεων, κινδύνων και ευκαιριών Σελ. 23

Ηθική και Ακεραιότητα

GRI 102-16
Δηλώσεις αποστολής και αξιών και εταιρικές πολιτικές σχετικά
με την στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη

Σελ. 17

Διακυβέρνηση

GRI 102-18 Δομή εταιρικής διακυβέρνησης Σελ. 23
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ΔΕΙΚΤΗΣ GRI 
STANDARDS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

GRI 102-40 Λίστα ενδιαφερόμενων μερών Σελ. 24-25

GRI 102-41
Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτεται από συλλογικές
συμβάσεις εργασίας

Σελ. 34

GRI 102-42 Αναγνώριση και επιλογή ενδιαφερόμενων μερών Σελ. 24

GRI 102-43
Αντιμετώπιση του θέματος της συμμετοχής των
ενδιαφερόμενων μερών

Σελ. 25

GRI 102-44
Βασικά θέματα και προβληματισμοί που τέθηκαν από
τα ενδιαφερόμενα μέρη

Σελ. 25

Πρακτικές Έκθεσης

GRI 102-45
Λίστα των οντοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στις
οικονομικές εκθέσεις της Εταιρίας

Σελ. 18

GRI 102-46 Καθορισμός του περιεχομένου της Έκθεσης Σελ. 78

GRI 102-47 Ουσιαστικά θέματα Σελ. 27

GRI 102-48 Εξηγήσεις για τις επιπτώσεις αναθεώρησης πληροφοριών

Η παρούσα είναι η 
πρώτη Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας της 
ISOMAT και δεν 
υπάρχουν αναθεωρημένες 
πληροφορίες

GRI 102-49 Σημαντικές αλλαγές σε σχέση με προγενέστερες Εκθέσεις
Η παρούσα είναι η 
πρώτη Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας της ISOMAT

GRI 102-50 Περίοδος Έκθεσης 1.1.2019 - 31.12.2020

GRI 102-51 Προγενέστερη Έκθεση
Η παρούσα είναι η 
πρώτη Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας της ISOMAT

GRI 102-52 Κύκλος Έκθεσης Διετία

GRI 102-53 Σημείο επικοινωνίας για υποβολή ερωτημάτων Σελ. 73

GRI 102-54 Δήλωση για την επιλογή επιπέδου in accordance της Έκθεσης Σελ. 73, 78

GRI 102-55 Πίνακας GRI Σελ. 78-81

GRI 102-56 Εξωτερική πιστοποίηση
Η παρούσα Έκθεση δεν έχει 
πιστοποιηθεί εξωτερικά

Specific Disclosures

Οικονομία

GRI 201 Κερδοφορία

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 18 -19

GRI 201-1 Άμεση Οικονομική Αξία που παράγεται και διανέμεται Σελ. 18-19

GRI 205 Καταπολέμηση διαφθοράς

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 23

GRI 205-1
Δραστηριότητες που αξιολογούνται για τον κίνδυνο
της διαφθοράς

Σελ. 23
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ΔΕΙΚΤΗΣ GRI 
STANDARDS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Περιβάλλον

GRI 302 Κατανάλωση ενέργειας

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 59-61

GRI 302-1 Ενεργειακή κατανάλωση εντός του οργανισμού Σελ. 60-61

GRI 303 Κατανάλωση νερού

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 59-61

GRI 303-3 Κατανάλωση νερού Σελ. 60-61

GRI 305 Εκπομπές Ρύπων

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 59-60

GRI 305-2 Έμμεσες (scope 2) εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Σελ. 61

GRΙ 305-5 Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Σελ. 61

GRI 306 Διαχείριση αποβλήτων

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 59, 63

GRI 306-1 Απόρριψη νερού Σελ. 63

GRI 306-2 Απόβλητα ανά κατηγορία και μέθοδο διαχείρισης Σελ. 63

GRI 306-4 Μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων Σελ. 63

GRI 307 Περιβαλλοντική συμμόρφωση

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 64

GRI 307-1 Περιστατικά μη-συμμόρφωσης Σελ. 64

Εργαζόμενοι- Κοινωνία

GRI 401 Κοινωνικές παροχές εργαζομένων

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 31, 34

GRI 401-2
Παροχές που παρέχονται σε πλήρως απασχολούμενους
εργαζόμενους

Σελ. 34

GRI 402 Επικοινωνία Διοίκησης – Εργαζομένων

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 37

GRI 402-1 Ελάχιστή περίοδο ειδοποίησης σχετικά με τις λειτουργικές Σελ. 37

GRI 403 Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 34

GRI 403-1
Σύστημα διαχείρισης για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων

Σελ. 34-35

GRI 403-2 Αναγνώριση κινδύνου, αξιολόγηση ρίσκων, έρευνα περιστατικών Σελ. 35-36

GRI 403-3 Επαγγελματικές υπηρεσίες υγείας Σελ. 35-36

GRI 403-4
Συμμετοχή, διαβούλευση και επικοινωνία των εργαζομένων
σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Σελ. 37
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ΔΕΙΚΤΗΣ GRI 
STANDARDS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

GRI 403-5
Επιμόρφωση των εργαζομένων για την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία

Σελ. 37-38

GRI 403-6 Προώθηση της υγείας των εργαζομένων Σελ. 34-36

GRI 403-7
Πρόληψη και περιορισμός των επιπτώσεων, που σχετίζονται
με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, και που είναι
άμεσα συνδεδεμένες με τις επιχειρηματικές σχέσεις

Σελ. 36

GRI 403-8
Κάλυψη όλων των εργαζομένων από σύστημα υγείας και
ασφάλειας κατά την εργασία

Σελ. 34-36

GRI 403-9
Τύπος και ρυθμός εργατικών ατυχημάτων, ασθενειών,
απουσιών, χαμένων ημερών, θανάτων

Σελ. 35

GRI 404 Εκπαίδευση και επιμόρφωση εργαζομένων

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 37

GRI 404-1 Μέσος όρος ωρών κατάρτισης ανά έτος και ανά εργαζόμενο Σελ. 39

GRI 404-2 Προγράμματα διαχείρισης δεξιοτήτων και δια βίου μάθησης Σελ. 37-38

GRI 413 Στήριξη τοπικών κοινωνιών

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 45

GRI 413-1
Δράσεις με συμμετοχή της τοπικής κοινότητας, εκτίμηση
επιπτώσεων και αναπτυξιακά προγράμματα

Σελ. 46-55

GRI 416 Υγεία και ασφάλεια χρηστών

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 71

GRI 416-1
Ποσοστό σημαντικών κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών που 
οι επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια έχουν αξιολογηθεί προς 
βελτίωση

Σελ. 71

GRI 417 Ορθή σήμανση προϊόντων

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 72

GRI 417-2
Περιστατικά μη συμμόρφωσης σχετικά με πληροφορίες και
ετικέτες προϊόντων και υπηρεσιών

Σελ. 72

Δείκτες Non GRI

Non GRI Νέα καινοτόμα προϊόντα

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 64, 67

Non GRI Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 68

Non GRI Άμεση εξυπηρέτηση πελατών

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση Σελ. 70
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