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Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο
όλων των ενεργειών μας
● Σκοπός της Mondi είναι η παραγωγή
συσκευασιών και προϊόντων χάρτου που είναι
βιώσιμα βάσει του σχεδιασμού τους
● Ο Τρόπος της Mondi ενώνει τους 26.000
συναδέλφους μας ανά την υφήλιο, συνδέοντας τη
στρατηγική και την κουλτούρα μας με την κοινή
αίσθηση του σκοπού μας.
● Τα τελευταία 10 χρόνια, το επιτυχημένο μοντέλο
μας για Υπεύθυνη Ανάπτυξη καθοδηγεί την
προσέγγισή μας στη βιωσιμότητα και μπορούμε
να είμαστε υπερήφανοι για όλα όσα έχουμε
επιτύχει
● Το Mondi Action Plan 2030 (MAP2030) καθορίζει
τις δράσεις που πρέπει να αναλάβουμε τα
επόμενα 10 χρόνια για να ανταποκριθούμε στις
νέες φιλόδοξες δεσμεύσεις μας για βιωσιμότητα
το 2030
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Παρουσίαση του MAP2030, το σχέδιο της εταιρείας μας για να συνεισφέρουμε
Τα βασικά σημεία
σε έναν καλύτερο κόσμο
● Η ανάπτυξη του MAP2030
υπήρξε μια δυναμική
διαδικασία δύο ετών, στην
οποία συμμετείχαν συνάδελφοι
από όλους τους τομείς της
επιχείρησης
● Πιστεύουμε ότι αν εστιάσουμε
σε λύσεις που βασίζονται
κυκλική οικονομία που θα
δημιουργηθούν από
κατάλληλα εξουσιοδοτημένα
άτομα και εάν αναλάβουμε
δράσεις για την
αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής θα επιτύχουμε τα
καλύτερα αποτελέσματα
● Είμαστε αποφασισμένοι να
κάνουμε τη διαφορά ακόμα και
αν δεν έχουμε ακόμα όλες τις
απαντήσεις
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Οι 3 τομείς δράσης μας
Δεσμεύσεις και στόχοι
Συνεισφορά στους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών (UN SDGs)

Λύσεις προσαρμοσμένες στην κυκλική οικονομία
Καινοτόμες λύσεις συσκευασίας και προϊόντων χάρτου που συμβάλλουν στη συστηματική
ανακύκλωση των υλικών και αποτρέπουν τη δημιουργία αποβλήτων
Δεσμεύσεις
Να παρέχουμε λύσεις συσκευασίας και
προϊόντα χάρτου τα οποία είναι
επαναχρησιμοποιήσιμα, ανακυκλώσιμα και
λιπασματοποιήσιμα

Να αποφεύγουμε τη δημιουργία αποβλήτων
ανακυκλώνοντας συστηματικά τα υλικά

Να συνεργαζόμαστε με άλλους για την εξάλειψη
των μη βιώσιμων συσκευασιών
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Διευθύνσεις UN Sustainable Development Goals (SDGs)

Στόχοι
o

Το 100% των προϊόντων μας είναι επαναχρησιμοποιήσιμα,
ανακυκλώσιμα ή λιπασματοποιήσιμα έως το 2025

o

Εξάλειψη από τις παραγωγικές διαδικασίες μας των αποβλήτων
που προορίζονται για υγειονομική ταφή

o

Πρόοδος που επιτυγχάνεται μέσω των συνεργασιών και των
δραστηριοτήτων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών κάθε
χρόνο

Έργο κατάλληλα εξουσιοδοτημένων ατόμων
Μια ομάδα με τις δέουσες εξουσίες και χωρίς αποκλεισμούς που συνεισφέρει σε έναν καλύτερο
κόσμο

Δεσμεύσεις

Στόχοι

Να αναπτύξουμε δεξιότητες που υποστηρίζουν
τη μακροπρόθεσμη απασχόληση

o

Να παρέχουμε στους εργαζόμενους μας τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα
αναβάθμισης δεξιοτήτων

o

Επίτευξη βαθμολογίας 90% όσον αφορά την Ικανοποίηση Σκοπού στην έρευνα εργαζομένων
μας
Επίτευξη βαθμολογίας 90% όσον αφορά την Ενσωμάτωση στην έρευνα
εργαζομένων μας
30% γυναίκες εργαζόμενες επί του εργατικού δυναμικού ολόκληρης της Mondi

Να παρέχουμε απασχόληση με σαφείς στόχους
για όλους μας σε έναν ποικιλόμορφο και χωρίς
αποκλεισμούς χώρο εργασίας

Να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο
παρέχει μια θετική εμπειρία επαγγελματικής/
προσωπικής ζωής και σέβεται την ασφάλεια, τη
σωματική και ψυχική υγεία μας
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Διευθύνσεις UN SDGs

o
o
o
o
o
o
o

Μηδενικά θανατηφόρα περιστατικά και περιστατικά με καθοριστικές συνέπειες για τη ζωή
Μείωση κατά 15% του συνολικού ποσοστού καταγεγραμμένων περιστατικών
Υποστήριξη των εργαζομένων μας στην αναζήτηση μιας εμπειρίας επαγγελματικής/
προσωπικής ζωής που ενισχύει την ευημερία τους
Οι υπηρεσίες μας προάγουν την ευαισθητοποίηση και λαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση της
σωματικής και ψυχικής υγείας

Ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή μέσω των δασών και των δραστηριοτήτων μας για το
μέλλον του πλανήτη
Δεσμεύσεις

Στόχοι

Να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου της εταιρείας μας σύμφωνα με
στόχους που βασίζονται σε επιστημονικά
δεδομένα

o
o
o

o

Συνέχιση μηδενικής αποψίλωσης στην
προμήθεια ξυλείας, με ανεφοδιασμό από υγιή
ανθεκτικά δάση

Να προστατεύουμε τη βιοποικιλότητα και τους
υδάτινους πόρους στις δραστηριότητές μας και
πέρα από αυτές
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Διευθύνσεις UN SDGs

o
o

o

o

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των πεδίων 1 και 2 κατά 34% ανά τόνο
εμπορεύσιμης παραγωγής έως το 2025 και κατά 72% έως το 2050 με έτος αναφοράς το 2014
Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του πεδίου 2 κατά 39% ανά MWh έως το 2025 και
κατά 86% έως το 2050 με έτος αναφοράς το 2014
Καθορισμός στόχου μείωσης των εκπομπών πεδίου 3 έως το 2025 που βασίζεται σε επιστημονικά
δεδομένα

Διατήρηση 100% πιστοποίησης από το Συμβούλιο Διαχείρισης των Δασών (FSC®) των ιδιόκτητων
δασικών εκτάσεών μας
100% υπεύθυνη προμήθεια ινών, από τις οποίες το 75% διαθέτει πιστοποίηση FSC®/PEFC™
έως το 2025 και το υπόλοιπο θα είναι ελεγμένη ξυλεία
Εφαρμογή κορυφαίων δασοκομικών μέτρων για τη διασφάλιση της παραγωγικότητας, της υγείας
και της ανθεκτικότητας των δασών
Πραγματοποίηση αξιολογήσεων διαχείρισης υδάτων στα εργοστάσια και τις δασικές μας
δραστηριότητες έως το 2025 και υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης των ευρημάτων που θα
προκύψουν έως το 2030
Πραγματοποίηση αξιολογήσεων των επιπτώσεων των εργοστασίων και των δασικών
δραστηριοτήτων μας στη βιοποικιλότητα, καθιερώνοντας σχέδια δράσης σχετικά με τη
βιοποικιλότητα όπου κρίνεται απαραίτητο έως το 2025

Υπεύθυνες
επιχειρηματικές πρακτικές
Δεσμεύσεις και στόχοι

Επιχειρηματική δεοντολογία και διακυβέρνηση
Δεσμεύσεις

Στόχοι

Θέσπιση ενός αναθεωρημένου προγράμματος
εκπαίδευσης και ελέγχου σε θέματα Βιώσιμης
Ανάπτυξης (ΒΑ) για την αποτροπή
περιστατικών μη συμμόρφωσης

o
o

Εφαρμογή ενός Λειτουργικού Προτύπου Διακυβέρνησης το 2021
Εκπαίδευση ελεγκτών έως το 2022

Πραγματοποίηση ελέγχων συμμόρφωσης στα
εργοστάσιά μας έως το 2025, καθώς και σε όλες
τις δραστηριότητες περαιτέρω επεξεργασίας
της εταιρείας μας έως το 2030

o
o

Πραγματοποίηση ελέγχων συμμόρφωσης σε όλα τα εργοστάσια έως το 2025
Πραγματοποίηση ελέγχων συμμόρφωσης σε όλες τις δραστηριότητες περαιτέρω
επεξεργασίας έως το 2030
Επανεξέταση από τη διοίκηση και μετρήσεις για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των
ελέγχων έως το 2022 και διαρκής διαδικασία στη συνέχεια

Εκπαίδευση των εργαζομένων σε σχετικά
θέματα βιωσιμότητας

o
o

Προσδιορισμός αναγκών εκπαίδευσης έως το 2022
Ανάπτυξη και υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων εκπαίδευσης ως διαρκούς διαδικασίας

o

Προσδιορισμός σχετικών μετρήσεων (π.χ. εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, απόβλητα
που προορίζονται για υγειονομική ταφή, ύδατα)
Καθιέρωση διαδικασιών προς ενσωμάτωση στη διαδικασία λήψης επενδυτικών
αποφάσεων

Ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης της
βιωσιμότητας έως το 2021, τα οποία θα
εφαρμόζονται στο σύνολο των επενδύσεων για
κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) >500 χιλιάδες
ευρώ από το 2022
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Διευθύνσεις UN SDGs

o

o

Ανθρώπινα δικαιώματα
Δέσμευση

Στόχοι

Να ενισχύσουμε τα συστήματα διακυβέρνησης
για την αποτροπή παραβιάσεων των
ανθρώπινων δικαιωμάτων και αποκατάσταση
τυχόν δυσμενών επιπτώσεων

10

Διευθύνσεις UN SDGs

o

Ανάπτυξη της μεθοδολογίας δέουσας επιμέλειας και αξιολόγησης των κινδύνων και
καθοδήγηση με την υποστήριξη του δανικού ινστιτούτο ανθρωπίνων δικαιωμάτων [Danish
Institute for Human Rights, εφεξής DIHR)] έως το τέλος του 2021

o

Πλήρης έλεγχος δέουσας επιμέλειας και αξιολόγηση των κινδύνων των δραστηριοτήτων
μας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατάρτιση σχεδίου δράσης για την
αντιμετώπιση των ευρημάτων που θα προκύψουν έως το 2025

o

Αντιμετώπιση των επιπτώσεων όλων των δραστηριοτήτων μας στον τομέα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (έρευνα, αποτροπή μελλοντικών περιστατικών και
αποκατάσταση αρνητικών επιπτώσεων) έως το 2030

Κοινότητες
Δέσμευση

Στόχος

Να επενδύουμε τουλάχιστον 1% των κερδών
προ φόρων σε κοινωνικές επενδύσεις ετησίως,
με εστίαση στην εκπαίδευση στους τομείς της
επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και
των μαθηματικών (STEM), την προστασία του
περιβάλλοντος, τη στήριξη επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών και τη δημιουργία θέσεων
εργασίας
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Διευθύνσεις UN SDGs

o

Δαπάνες σε επίπεδο ομίλου ως % επί των κερδών προ φόρων ετησίως, στις
προαναφερόμενες στρατηγικές κατηγορίες (στόχος: >1% ετησίως σε επίπεδο
ομίλου)

Προμήθειες
Δεσμεύσεις

Στόχοι
o

Μείωση των κινδύνων και διασφάλιση
συνθηκών διαφάνειας στις αλυσίδες
εφοδιασμού της εταιρείας μέσω της διαδικασίας
υπεύθυνου εφοδιασμού μας

Να διασφαλίσουμε ότι όλες οι ίνες ξύλου μας
(στρογγυλή ξυλεία, υπολείμματα ξυλείας και
χαρτοπολτός της αγοράς) προέρχονται
αποκλειστικά από αξιόπιστες πηγές ξυλείας
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Διευθύνσεις UN SDGs

Θα ελαχιστοποιήσουμε τον δείκτη κινδύνου των προμηθευτών μας σε ετήσια βάση

προμηθευτών με υπολειπόμενο υψηλό κίνδυνο
Δείκτης κινδύνου προμηθευτών = Συνολικός αριθμος
Συνολικός αριθμός ελεγμένων προμηθευτών

o

Διατήρηση της 100% συμμόρφωσης των ινών ξυλείας με αξιόπιστα πρότυπα (FSC, PEFC
ή ελεγμένη ξυλεία)

o

Διατήρηση της 100% πιστοποίησης κατά FSC των ινών από χώρες υψηλού κινδύνου
εξαίρεση: χώρες στις οποίες η Mondi εκπροσωπείται τοπικά και διαθέτει εμπειρογνωμοσύνη
(π.χ. Ρωσία, Βουλγαρία)

o

100% PEFC ή FSC πιστοποιημένος χαρτοπολτός της αγοράς

o

100% πιστοποίηση PEFC ή FSC της αλυσίδας ελέγχου παραγωγής για τα εργοστάσια
χαρτοπολτού και χάρτου της εταιρείας μας

o

Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με οργανισμούς πιστοποίησης για να διασφαλίσουμε
την αξιοπιστία των πιστοποιήσεων και τα συστήματα ελεγμένης ξυλείας

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Δέσμευση

Στόχοι

Θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε προσπάθειες
για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων των δραστηριοτήτων μας
προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις
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Διευθύνσεις UN SDGs

o

Μείωση συγκεκριμένων αποβλήτων που προορίζονται για υγειονομική ταφή κατά 20% έως
το 2025 με έτος αναφοράς το 2020.

o

Πιστοποίηση του συνόλου των δραστηριοτήτων μας σύμφωνα με παγκοσμίως αποδεκτά
περιβαλλοντικά πρότυπα ισοδύναμα του ISO 14001 έως το 2025

o

Μείωση συγκεκριμένων εκπομπών οξειδίων του αζώτου (Nox) από τα εργοστάσια
χαρτοπολτού και χάρτου της εταιρείας μας κατά 5% έως το 2025 με έτος αναφοράς το 2020

o

Μείωση συγκεκριμένων φορτίων εκροής στο περιβάλλον (μέτρηση εκπομπών COD) κατά
5% έως το 2025 με έτος αναφοράς το 2020

o

Μείωση της κατανάλωσης συγκεκριμένων υδάτων επαφής από τα εργοστάσια χαρτοπολτού
και χάρτου της εταιρείας μας σε περιοχές με λειψυδρία κατά 5% έως το 2025 με έτος
αναφοράς το 2020
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