Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΣΜΕ
1.Απασχόληση
1α.Μέσος όρος άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (άτομα)
1β.Μέσος όρος έμμεσα απασχολούμενου προσωπικού, σε
ισοδύναμο οκταώρου (άτομα) (περιλαμβάνει εργολάβους και ΔΧ)
1γ.Συνολικός αριθμός ωρών εργασίας (αφορά το 1α & 1β)
1δ. Ώρες εργασίας ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος
2.Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
2α. Συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης
2β. Ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο ( 2α / 1α +1β)
3.Ασφάλεια – Υγιεινή Εργαζομένων
3α. Συνολικός αριθμός απωλεσθεισών ωρών εργασίας λόγω
ατυχημάτων
3β. Συνολικός αριθμός ωρών εκπαίδευσης σε «Ασφάλεια –
Υγιεινή»
3γ. ‘Ωρες εκπαίδευσης σε «Ασφάλεια – Υγιεινή» ανά εργαζόμενο
( 3β / 1α +1β)
3δ. Συνολικός αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων
3ε. Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων ανά εργαζόμενο
( 3δ / 1α +1β)
3στ.Δείκτης συχνότητας (συντ.106) του συνολικά
απασχολούμενου προσωπικού για το οποίο υπάρχει ευθύνη
επίβλεψης
3ζ.Δείκτης σοβαρότητας (συντ.106 ) του συνολικά
απασχολούμενου προσωπικού για το οποίο υπάρχει ευθύνη
επίβλεψης
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3η. Ποσοστό εργαζομένων που παρακολουθούνται περιοδικά με
ιατρικές εξετάσεις (από το σύνολο των άμεσα απασχολούμενων)
85%
85%
4. Συνολικός κύκλος εργασιών & παραγωγή
4α. Συνολικός κύκλος εργασιών (€)
1.641.980.035 1.895.356.405
4β. Παραγωγή εμπορεύσιμου προϊόντος (τον.)
66.644.753
72.408.326
5.Δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων
5α. Συνολικές δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων (€)
9.816.889
18.101.296
5β. Δαπάνες έρευνας κοιτασμάτων ανά τόνο εμπορεύσιμου
προϊόντος (5α / 4β)
0,14
0,25
6.Επικοινωνία με Κοινωνία
6α. Αριθμός ανοικτών εκδηλώσεων
35
40
6β. Αριθμός επισκέψεων σχολείων /Πανεπιστημίων
159
226
6γ. Αριθμός εκπαιδευομένων σπουδαστών
1197
1097
6δ. Πόροι (ευρώ) που διατίθενται στην τοπική κοινωνία (έργα,
υποστήριξη συλλόγων, συμμετοχή σε αναπτυξιακές προσπάθειες,
υποτροφίες, βραβεία κ.α.)
2.855.943
3.160.458
6ε. Πόροι (ευρώ) που διατίθενται στην ευρύτερη κοινωνία (έργα,
χορηγίες, υποτροφίες, βραβεία κ.ά.)
1.161.763
1.668.755
7.Απαιτήσεις σε ενέργεια
7α. Συνολική κατανάλωση ενέργειας (MJ)
43.703.070.702 43.470.529.643
7β. Κατανάλωση ενέργειας ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (7α
/4β)
655,76
600,35
8.Απαιτήσεις σε νερό

8α. Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού. (m3) (νερό από δίκτυο,
από γεωτρήσεις, από υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, από
επιφανειακό ταμειευτήρα).
8β. Συνολική κατανάλωση νερού από ανακύκλωση (m3).
8γ. Συνολική κατανάλωση νερού στην παραγωγική διαδικασία
(m3).
8δ. Συνολική καθαρή κατανάλωση νερού ανά τόνο εμπορεύσιμου
προϊόντος (8α / 4β)
8ε. Κατανάλωση νερού στην αποκατάσταση περιβάλλοντος (m3)
9.Απαιτήσεις σε γή – Αποκατάσταση περιβάλλοντος
9α.Συνολική επιφάνεια γης που χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση,
στο τέλος του ημερολογιακού έτους (στρέμματα).
9β.Συνολική επιφάνεια γης που αποκαθίσταται (αποκατάσταση
μη ολοκληρωμένη) (στρέμματα)
9γ.Συνολική επιφάνεια γης που έχει αποκατασταθεί ή που έχει
επαναφερθεί σε επωφελή χρήση, από την εφαρμογή του νόμου
998 (στρέμματα)
9δ. Αριθμός φυτευθέντων δενδρυλλίων και θάμνων το τρέχον έτος
9ε. Δαπάνες αποκατάστασης ορυχείων και προστασίας
περιβάλλοντος (€) το τρέχον έτος
9στ. Δαπάνες αποκατάστασης και προστασίας περιβάλλοντος ανά
τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (9ε /4β)
10. Παραγωγή – διαχείριση αποβλήτων
10α. Απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας και κατεργασιών το
τρέχον έτος (τόνοι) (συμπεριλαμβάνονται και τα στείρα)
10β. Απόβλητα εξορυκτικής διαδικασίας και κατεργασιών το
τρέχον έτος ανά τόνο εμπορεύσιμου προϊόντος (10α/4β)
10γ. Εξορυκτικά απόβλητα που διοχετεύθηκαν το τρέχον έτος για
πλήρωση εκσκαφών (τόνοι)
10δ. Παραγωγή παραπροϊόντων το τρέχον έτος από εξορυκτικά
απόβλητα ή από απόβλητα κατεργασιών (τόνοι)
10ε. Μη εξορυκτικά απόβλητα που δόθηκαν σε ανακύκλωση (κιλά)
11.Χρησιμοποίηση επικινδύνων ουσιών
11α.Ποσότητα ταξινομημένων επικινδύνων ουσιών που
χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής (τα λιπαντικά δεν
περιλαμβάνονται), σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EEC (τον)
12.Πιστοποίηση εταιρειών μελών
12α. Πιστοποίηση κατά ISO 9001/2
12β. Πιστοποίηση κατά ISO 14001
12γ. Πιστοποίηση OHSAS 18001
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