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Μεταξύ των κορυφαίων πανελλαδικά ο Απολογισµός 
Εταιρικής Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN 

 

Tα αποτελέσµατα της µεθοδολογίας αξιολόγησης 
κατά το πρότυπο GRI-G4 του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

 
Σύµφωνα µε το έργο αξιολόγησης των Απολογισµών Εταιρικής Υπευθυνότητας, 
που ολοκλήρωσε και δηµοσίευσε πρόσφατα το Εργαστήριο Επιχειρησιακής 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης (ΕΕΠΠ∆) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ο 
Απολογισµός της INTERAMERICAN διατηρείται µεταξύ των κορυφαίων εκθέσεων 
σε κάλυψη δεικτών GRI. Ο Απολογισµός της εταιρείας κατετάγη δεύτερος στη 
βαθµολογία µε ποσοστό ενσωµάτωσης θεµελιωδών αρχών κατάρτισης 72,5%, µαζί 
µε τους Απολογισµούς της Εθνικής Τράπεζας και των Ελληνικών Πετρελαίων, ενώ 
πρώτος στην κατάταξη είναι ο Απολογισµός της εταιρείας ΤΙΤΑΝ (77,5%). 
 
Το ΕΕΠΠ∆, που αξιολογεί από το 2005 τους Απολογισµούς ΕΚΕ που εκδίδονται 
στην Ελλάδα, προχώρησε σε αξιολόγηση των εκθέσεων που ακολούθησαν τις 
οδηγίες του προτύπου σύνταξης Global Reporting Initiative (GRI-G4), µε έτος 
αναφοράς το 2015. Το Εργαστήριο προσάρµοσε τη µεθοδολογία αξιολόγησης στις 
οδηγίες GRI-G4 , στη βάση προσέγγισης των αρχών καθορισµού του περιεχοµένου 
και της ποιότητας. Ως προς τις τέσσερεις αρχές για το περιεχόµενο: τη 
συµµετοχικότητα των ενδιαφεροµένων µερών (stakeholders), το πλαίσιο 
βιωσιµότητας, την ουσιαστικότητα και την πληρότητα, καθώς και ως προς τις έξι 
αρχές για την ποιότητα: την ισορροπία, τη συγκρισιµότητα, την ακρίβεια, την 
έγκαιρη ενηµέρωση, τη σαφήνεια και την αξιοπιστία, η οµάδα του Εργαστηρίου 
διαµόρφωσε µια σειρά από 43 στο σύνολο κριτήρια αξιολόγησης, µε κλίµακα 
βαθµολόγησης 0-4 ανά κριτήριο, τα οποία στην απόλυτη (100%) κάλυψή τους 
έδιναν βαθµολογία 172 µονάδων.  
 
Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία, το µέσο ποσοστό ενσωµάτωσης των βασικών αρχών 
του GRI-G4 στις εκθέσεις που αξιολογήθηκαν, φθάνει το 57%. Το χαµηλότερο 
ποσοστό ενσωµάτωσης -κάτω από 55%- εµφανίζεται για τέσσερεις αρχές: το 
πλαίσιο βιωσιµότητας, την ισορροπία, την ακρίβεια και την αξιοπιστία, που αφορά 
στην απουσία εξωτερικής επαλήθευσης των στοιχείων. Αναλυτικά, η κατάταξη των 
10 πρώτων κατά την αξιολόγηση Απολογισµών: 1. ΤΙΤΑΝ 77,5%, 2. ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ, INTERAMERICAN, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 72,5%, 5. ∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 70%, 6. ALPHA BANK, VODAFONE 67,5%, 8. ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 65%, 9. ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, OTE-COSMOTE 62,5%.  
 
Ο Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN -στην έβδοµη 
έκδοσή του- αναπτύχθηκε µε όρους για τη βιώσιµη ανάπτυξη στα κεφάλαια για τον 
οργανισµό, την εταιρική υπευθυνότητα, την εταιρική διακυβέρνηση και οικονοµία, 
την ιδιωτική ασφάλιση - την αγορά, το ανθρώπινο δυναµικό, την κοινωνία και το 
περιβάλλον. Ήδη, η εταιρεία προχωρεί µε σχέδιο ενεργού συµβολής στην επίτευξη 
ορισµένων από τους 17 Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Ατζέντα 2030) που 
προσιδιάζουν στις επιχειρησιακές δραστηριότητές της και µε γνώµονα την έκδοση 
του επόµενου Απολογισµού της σύµφωνα µε τα νέα Πρότυπα, GRI Standards. Στο 
πλαίσιο της απαραίτητης εκπαίδευσης της διατµηµατικής οµάδας σύνταξης του 
εταιρικού Απολογισµού, για τη µετάβαση στα νέα Πρότυπα, ολοκλήρωσαν 
πρόσφατα την παρακολούθηση πιστοποιηµένης εκπαίδευσης, από εκπαιδευτές της 
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Ernst & Young, 17 στελέχη της INTERAMERICAN. Σηµειώνεται ότι, στο πλαίσιο της 
ενσωµάτωσης της ΕΚΕ στην εταιρική στρατηγική, η προσέγγιση της 
ουσιαστικότητας των θεµάτων που απασχολούν την εταιρεία επισφραγίζεται από 
την επιτροπή υπευθυνότητας, προεδρεύοντος του διευθύνοντος συµβούλου. 
 
(Oι Απολογισµοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN είναι διαθέσιµοι 
στο εταιρικό website: interamerican.gr - στο microsite csr.interamerican.gr, ενώ ο 
τελευταίος είναι ανηρτηµένος και σε sites φορέων: eaee.gr, globalsustain.gr). 

 
  


