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Α.|Μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου 
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Αγαπητοί Αναγνώστες,

Το 2017 σηματοδότησε σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές 
αλλά και τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες αλλάζουν ριζικά τον 
κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η τεχνολογία αποτελεί πλέον 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας με προεκτάσεις 
που πριν από μερικά χρονιά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. 
Αυτοκίνητα με τεχνητή νοημοσύνη, big data, συνδεσιμότητα είναι 
πλέον γεγονότα που σηματοδοτούν ακόμη μεγαλύτερες αλλαγές 
στο κοντινό μέλλον.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παραμένουμε προσηλωμένοι στους 
μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς μας στόχους, επιτυγχάνοντας 
για 4η συνεχόμενη χρονιά να είμαστε στην 1η θέση πωλήσεων 
στην Ελλάδα στην κατηγορία των premium επιβατικών οχημάτων, 
αλλά και στη δέσμευσή μας να λειτουργούμε με βάση τις αρχές 
της υπεύθυνης λειτουργίας, συμπεριλαμβανόμενοι στις 20 πιο 
θαυμαστές εταιρείες στην Ελλάδα από το περιοδικό Fortune. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική αναγνώριση των προσπαθειών 
μας, καθώς η προσήλωση στην Εταιρική Υπευθυνότητα πρέπει 
να είναι διαχρονική, ιδιαίτερα εν μέσω σημαντικών αλλαγών και 
ανεξάρτητα από τις εκάστοτε επιχειρηματικές συνθήκες.

Λειτουργώντας μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό 
και επιχειρηματικό περιβάλλον, εστιάζουμε στους πυλώνες που 
συνδέονται με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
μας επιδράσεις, θέτοντας τις ακόλουθες προτεραιότητες, όπως 
περιγράφονται παρακάτω:
•  Ενσωματώνουμε την υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργούμε καθημερινά.
•  Υποστηρίζουμε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 

Χώρας.
•  Σεβόμαστε τους εργαζόμενους που καθημερινά στηρίζουν τη 

λειτουργία της Εταιρείας.
•  Παρέχουμε πρωτοποριακά, υψηλής ποιότητας προϊόντα στους 

πελάτες μας για την ικανοποίηση των αναγκών τους.
•  Προστατεύουμε το περιβάλλον, διαχειρίζοντας το περιβαλλοντικό 

μας αποτύπωμα.

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας που κρατάτε στα χέρια 
σας είναι ο πέμπτος Απολογισμός που εκδίδει η Mercedes-
Benz Ελλάς, παραμένοντας η μοναδική εταιρεία στον κλάδο του 
αυτοκινήτου στην Ελλάδα που εκδίδει σχετικό Απολογισμό, και ο 
πρώτος για την Εταιρεία που ακολουθεί τις νέες κατευθυντήριες 

οδηγίες GRI Standards του Global Reporting Initiative. 

Μέσα στον Απολογισμό περιγράφουμε τον τρόπο λειτουργίας 
μας, τα προγράμματά μας, τους στόχους μας και τα αποτελέσματά 
μας κατά τη διάρκεια του 2017, αλλά και τις περιοχές που ακόμη 
οφείλουμε να εστιάσουμε περαιτέρω. Ενδεικτικά, η Mercedes-
Benz Ελλάς:
•  Αναδείχθηκε από τους καταναλωτές ως πιο αναγνωρίσιμος 

κατασκευαστής αυτοκινήτων στην premium κατηγορία.
•  Παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

αντιστοιχεί στο 28,1% της συνολικής της ανάγκης σε ηλεκτρική 
ενέργεια.

•  Εκπαίδευσε 314 άτομα σε θέματα οδηγικής συμπεριφοράς και 
ασφαλούς οδήγησης, τα τελευταία επτά έτη.

•  Έχει παραδώσει Κώδικα Ηθικής Ακεραιότητας στο 100% των 
εργαζόμενών της.

•  Αξιολόγησε το 100% των εργαζόμενών της με βάση οκτώ 
Συμπεριφοριακά χαρακτηριστικά, ένα εκ των οποίων είναι η 
Συμμόρφωση με θέματα Ακεραιότητας.

Για όλους εμάς τους σχεδόν 200 εργαζόμενους της Εταιρείας, 
η υπεύθυνη λειτουργία δεν είναι ένα θέμα που βασίζεται σε 
πολύπλοκα συστήματα ή χειρίζεται ένα ξεχωριστό τμήμα, αλλά 
στηρίζεται στην Αποστολή μας που περιλαμβάνει την υπευθυνότητα 
προς την κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς και στην πεποίθησή 
μας ότι μπορούμε να λειτουργούμε υπεύθυνα σαν Εταιρεία μόνο 
όταν οι εργαζόμενοί μας λειτουργούν υπεύθυνα.

Καλή ανάγνωση, 

Ιωάννης Καλλίγερος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
Mercedes-Benz Ελλάς
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Ο Όμιλος Daimler έχει απαντήσεις σε πολλά ζητήματα 
του σήμερα που ακουμπούν το αύριο των μεταφορών. 
Φορτηγά αυτόνομης και ημιαυτόνομης οδήγησης, ηλεκτρικά 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και λεωφορεία, 

διασυνδεδεμένα οχήματα, διάγνωση βλαβών εξ αποστάσεως, 
ενεργά συστήματα ασφαλείας που σώζουν ζωές και περιουσίες. 
Λύσεις για τον Άνθρωπο και το περιβάλλον. Λύσεις για να 
διασφαλίζεται η επιτυχία των πελατών μας!

Αντώνιος Ευαγγελούλης
Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing 
Επαγγελματικών Αυτοκινήτων 
Mercedes-Benz Ελλάς

Ως κύτταρο της κοινωνίας και δραστήριος πολίτης της, 
αναζητούμε συνεχώς τρόπους για να συνεισφέρουμε σε 
αυτήν, στο Περιβάλλον, στους Εργαζομένους και στους 
Πελάτες μας. Στόχος μας λοιπόν δεν είναι μόνο η εμπορική 

διάκριση, αλλά η επίτευξή της μέσω μιας συνολικά υπεύθυνης 
επιχειρησιακής λειτουργίας. Το ‘ευ αγωνίζεσθαι’ είναι το σύνθημά 
μας, και με αυτό κατά νου, προχωράμε μπροστά, αγωνιζόμαστε 
δίκαια και προσβλέπουμε σε έναν καλύτερο κόσμο, σε ένα 
καλύτερο αύριο.

Παναγιώτης Ριτσώνης
Διευθυντής Marketing & Επικοινωνίας
Μercedes-Benz Ελλάς

Προχωράμε μπροστά, γινόμαστε φορείς αλλαγής, όχι μόνο 
σε επίπεδο τεχνολογιών και προϊόντων αλλά και στην καρδιά 
και στο μυαλό μας, στον τρόπο που επικοινωνούμε και 
συνεργαζόμαστε. Με πνεύμα πρωτοπόρου και με όραμα 

να δημιουργούμε τις τάσεις στην Ελληνική αγορά αυτοκινήτου, 
με οδηγούς τις εταιρικές μας αξίες, εργαζόμαστε με πάθος 
και αποφασιστικότητα για να πετύχουμε τους στόχους μας. 
Οι επιδόσεις μας όμως έχουν νόημα όταν μέσα από αυτές 
συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο αύριο, επηρεάζουμε όσο 
μπορούμε θετικά την Κοινωνία, σεβόμαστε το Περιβάλλον και 
επικεντρωνόμαστε στην αμέριστη υποστήριξη των Εργαζομένων 
και των Πελατών μας. Με νικηφόρο πνεύμα λοιπόν, επιδιώκουμε 
ένα «επιχειρείν» άρτιο, ανθρώπινο και συναφές με το σύστημα 
αξιών μας.

Νικόλαος Πρέζας 
Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing 
Επιβατηγών Αυτοκινήτων 
Mercedes-Benz Ελλάς

Στη Mercedes-Benz, ως εφευρέτες του αυτοκινήτου, 
ψάχνουμε διαρκώς νέους τρόπους να «διαμορφώνουμε» την 
κινητικότητα του μέλλοντος με γνώμονα πάντα την Εταιρική 
Υπευθυνότητα, τον Σεβασμό προς το Περιβάλλον και τον 

Άνθρωπο. Οι στόχοι μας λοιπόν δεν περιορίζονται απλώς στην 
εύρυθμη επιχειρηματική μας λειτουργία, αλλά αποδεχόμαστε 
την ευθύνη που μας αναλογεί απέναντι στην Κοινωνία, και 
προσπαθούμε να είμαστε «ενεργά εταιρικοί πολίτες» με καίρια 
συνεισφορά.

Δημήτρης Ζαφειρόπουλος
Γενικός Διευθυντής After-Sales 
Mercedes-Benz Ελλάς

Τα τελευταία χρόνια η Mercedes-Benz Ελλάς φύτεψε το 
σπόρο της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και άρχισε να 
καλλιεργεί την κουλτούρα της προσφοράς, κάνοντας τον 
εθελοντισμό και την αξία της ανιδιοτέλειας κομμάτι της 

καθημερινότητας όλων των εργαζομένων της. Σκοπός μας είναι 
να χαρίσουμε περισσότερα χαμόγελα προσφέροντας σε δράσεις 
βασισμένες στους εργαζομένους μας, την κοινωνία, το περιβάλλον, 
αλλά και τους 17 στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Νικολέττα Καβαθούλη
Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού 
Mercedes-Benz Ελλάς

} }

}
}

}
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Καλώς ήρθατε στον πέμπτο Απολογισμό Εταιρικής 
Υπευθυνότητας που εκδίδει η Mercedes-Benz Ελλάς. 
Σε αυτόν περιγράφονται τα πιστεύω, τα προγράμματα και  
οι στόχοι που σχετίζονται με την υπεύθυνη λειτουργία της 
Εταιρείας και την ενσωμάτωση των αρχών της εταιρικής 
υπευθυνότητας στην καθημερινή της λειτουργία.

Αρχές Απολογισμού
•  Για τη δομή και το περιεχόμενο, τις οδηγίες ‘Sustainability 

Reporting Standards’ (έκδοση 2016) του Global Reporting 
Initiative (GRΙ). 

•  Για τις αρχές, το Global Compact των Ηνωμένων Εθνών. 
•  Για την παρουσίαση ποσοτικών στοιχείων του Απολογισμού,  

το RADAR Card του ΕFQM. 

Πεδίο Απολογισμού 
Ο Απολογισμός αναφέρεται στην περίοδο 1/1/2017-
31/12/2017 (εκτός αν σε κάποια σημεία επισημαίνεται αλλιώς) 
και αφορά σε όλες τις δραστηριότητες της Mercedes-Benz 
Ελλάς Α.Ε.Ε. στην Ελλάδα (εισαγωγή και εμπορία οχημάτων και 
ανταλλακτικών), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της 
στον τομέα οικονομικών υπηρεσιών.

Περιορισμοί Απολογισμού
Η Εταιρεία αναγνωρίζει περιορισμούς που υπάρχουν στον 
Απολογισμό που εκδίδει (που θα χειριστεί σε μελλοντικές 
εκδόσεις), όπως στην παρουσίαση περισσότερων ποσοτικών 
στοιχείων και στόχων και τον ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο.

Στοιχεία Απολογισμού
Στην προσπάθειά μας να εστιάσουμε στην παρουσίαση ποσοτικών 
στοιχείων, ο Απολογισμός:
•  Περιέχει, κατά κανόνα, στοιχεία για την πενταετία 2013-2017 

για όλους τους ποσοτικούς δείκτες.
•  Περιέχει στοιχεία από άμεση μέτρηση, ενώ όπου γίνεται 

εκτίμηση, αυτό αναφέρεται ρητά.
•  Τα στοιχεία που παρουσιάζονται έχουν συλλεχτεί εσωτερικά με 

σκοπό τη δημοσίευση σε αυτόν τον Απολογισμό.

Επίπεδο Απολογισμού
Ο Απολογισμός έχει αναπτυχθεί σε συμφωνία με τα GRI 
Standards: επίπεδο “Core”. 

Ανάπτυξη Απολογισμού 
Η ανάπτυξη του Απολογισμού έχει γίνει σε συνεργασία με  
την εταιρεία STREAM Management

Σχόλια
Ο Απολογισμός αποτελεί ένα από τα κυριότερα εργαλεία 
επικοινωνίας με τους Κοινωνικούς μας Εταίρους και για το λόγο 
αυτό καλωσορίζουμε τυχόν σχόλια, σκέψεις και υποδείξεις 
σας, είτε μέσω του σχετικού ερωτηματολογίου στο τέλος του 
Απολογισμού, είτε στην παρακάτω διεύθυνση:

κα Αλεξάνδρα Χρυσού
Δημόσιες Σχέσεις και Εταιρική Επικοινωνία

κα Κατερίνα Ζήσου
Mercedes-Benz & smart Above the Line Marketing

Mercedes-Benz Ελλάς
Θηβαΐδος 20, 145 64, Νέα Κηφισιά
E-mail: sustainability_mbh@daimler.com 

Σύμβολα
 Παρακαλούμε δώστε έμφαση στους παρακάτω συμβολισμούς,  
οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως στον Απολογισμό:

www.stream-eu.com

Β.|Σχετικά με τον Απολογισμό

 Καλή Πρακτική 
Επισημαίνονται 
παραδείγματα καλών 
πρακτικών που 
εφαρμόζονται από την 
Εταιρεία μας ή τον 
Όμιλο.  

Γνωρίζετε ότι
Επισημαίνονται 
πληροφορίες 
ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος. 

Θέμα 
Προβληματισμού
Επισημαίνονται 
θέματα δημόσιου 
ενδιαφέροντος και 
διαλόγου. 

Στόχος
Επισημαίνονται 
στόχοι της Εταιρείας 
για το 2018 ή και 
μεταγενέστεροι.
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Πλαίσιο Εταιρικής Υπευθυνότητας Mercedes-Benz Ελλάς 

Γ.|Κυριότερα σημεία
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Διοίκηση Υπευθυνότητας
Εταιρική Διακυβέρνηση

Κουλτούρα Ακεραιότητας

Λειτουργώντας Υπεύθυνα

Ακεραιότητα
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ΧΩΡΑ

AKEΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

5

153,9

192

τομείς Εταιρικής 
Υπευθυνότητας

εκατομ. € κύκλος 
εργασιών

εργαζόμενοι

10

5

27,1% 

47

1.347 

1.421 

ομάδες Κοινωνικών 
Εταίρων 

βασικοί τομείς 
χορηγιών

γυναίκες

πλήρως αναφερόμενοι 
δείκτες GRI

προμηθευτές

ώρες εκπαίδευσης

‘‘Core’’

8,7

100% 

επίπεδο συμφωνίας με 
τις οδηγίες GRI Standards

εκατομ. € πληρωμές 
για εργαζόμενους

των εργαζόμενων με συμβάσεις 
πλήρους και αορίστου χρόνου

GRI Standards
Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρείας ακολουθεί  
τις οδηγίες GRI Standards

66 δείκτες
Ο Απολογισμός περιλαμβάνει 31 στόχους, καλύπτει 66 δείκτες GRI 
και συνολικά 195 ποσοτικούς δείκτες, 2,6% περισσότερους, 
σε σχέση με το 2016

100% των εργαζόμενων
Έχουμε παραδώσει τον Κώδικα Ηθικής Ακεραιότητας στο 100%  
των εργαζόμενων

39,5 εκατ. € 
Αποδώσαμε πάνω από 39,5 εκατ. € σε οικονομική αξία για την κοινωνία

747 θέσεις εργασίας
Η λειτουργία της Εταιρείας έχει συνεισφέρει στη δημιουργία 747 θέσεων 
εργασίας στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Διανομέων και Επισκευαστών

+4,1% ημέρες εκπαίδευσης 
Αυξήσαμε κατά 4,1% τις ημέρες εκπαίδευσης των εργαζόμενων του 
Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Διανομέων και Επισκευαστών, σε σχέση με 
το 2016

121.000€
Προσφέραμε πάνω από 121.000€ σε διάφορες κοινωνικές ομάδες  
και οργανισμούς

314 άτομα
Εκπαιδεύσαμε 314 άτομα σε θέματα οδηγικής συμπεριφοράς και 
ασφαλούς οδήγησης, τα τελευταία επτά έτη

92% εγχώριοι προμηθευτές
Διαθέσαμε το 92% του συνολικού προϋπολογισμού αγορών σε εγχώριους 
προμηθευτές

Μηδέν περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης
Δεν παρουσιάστηκε κανένα περιστατικό διακριτικής μεταχείρισης  
στο χώρο εργασίας της Εταιρείας

43,9% άνω του νόμιμου μισθού 
Ο κατώτατος μισθός εργαζομένου στη Mercedes-Benz Ελλάς ήταν κατά 
43,9% μεγαλύτερος του αντίστοιχου νόμιμου βασικού μισθού

42,9% εσωτερική κάλυψη 
Αυξήσαμε το ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας που καλύφθηκαν 
από εσωτερικούς υποψήφιους στο 42,9%

7,4 ώρες μέση διάρκεια εκπαίδευσης
Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.400 ώρες εκπαίδευσης, με μέση 
διάρκεια 7,4 ώρες ανά εργαζόμενο

1 από τα 8 κριτήρια
Η Συμμόρφωση με θέματα Ακεραιότητας αποτελεί ένα από τα οκτώ 
Συμπεριφοριακά χαρακτηριστικά με βάση τα οποία πραγματοποιείται  
η Αξιολόγηση των εργαζόμενων

100% αξιολόγηση 
Αξιολογήθηκε το 100% των εργαζόμενων της Εταιρείας

Μηδέν ατυχήματα 
Δεν σημειώθηκε κανένα ατύχημα στο χώρο εργασίας της Εταιρείας
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΛΑΤΕΣ

5.031 

1.574,4  

ταξινομήσεις 
οχημάτων

τόνους eCO
2

4

446 1.585,8 6.658 

93% 
κύριες κατηγορίες 
προϊόντων

MWh παραγόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια από φωτοβολταϊκά

ΜWh ηλεκτρικής 
ενέργειας

κυβικά μέτρα 
νερό

επίλυση παραπόνων εντός 
2 ημερών

2.116 
τηλεφωνικές κλήσεις από 
πελάτες στο Κέντρο Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης Πελατών

1η Εταιρεία σε αναγνωρισιμότητα
Αναδειχθήκαμε από τους καταναλωτές ως πιο αναγνωρίσιμος 
κατασκευαστής αυτοκινήτων στην premium κατηγορία

+0,9% και +5,5% στην ικανοποίηση
Αυξήθηκαν οι Δείκτες Ικανοποίησης Πελατών για τα επιβατικά αυτοκίνητα 
και τα επαγγελματικά οχήματα κατά 0,9% και 5,5% αντίστοιχα, σε σχέση με 
το 2016

+3% και +9% στην πιστότητα
Αυξήθηκαν οι Δείκτες Πιστότητας Πελατών για τα επιβατικά αυτοκίνητα και 
τα επαγγελματικά οχήματα κατά 3% και 9% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2016

99% επίλυση παραπόνων
Διατηρήσαμε το ποσοστό των παραπόνων προς το Κέντρο Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης Πελατών που επιλύθηκαν στο 99%

Μηδέν παράπονα
Δεν δεχθήκαμε κανένα παράπονο για θέματα προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, περιβάλλοντος ή παραπλανητικής διαφήμισης

40.000€
Επενδύσαμε 40.000€ για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού μας 
αποτυπώματος

-2,8% ηλεκτρική ενέργεια
Μειώσαμε τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 2,8%, 

δηλαδή 46,7 MWh, σε σχέση με το 2016

+1,2% εκπομπές CO2

Aυξήθηκαν οι συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 1,2%, 
δηλαδή 19 τόνοι CO2, σε σχέση με το 2016 (λόγω της αύξησης του 
συντελεστή μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας για την Ελλάδα κατά 3%)

28,1% πράσινη ενέργεια 
Παρήγαμε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που αντιστοιχεί 
στο 28,1% της συνολικής μας ανάγκης σε ηλεκτρική ενέργεια

125 και 197 gr CO2/km
Ο Όμιλος Daimler έχει μειώσει τις εκπομπές CO2 του στόλου νέων 
επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων  
στην Ευρώπη κατά 10,7% και 10% αντίστοιχα, σε 125 και 197 γραμμάρια 
CO2/km αντίστοιχα, τα τελευταία πέντε έτη 

19,7% ανακυκλωμένο χαρτί
Χρησιμοποιήσαμε 19,7% ανακυκλωμένο χαρτί για όλους τους σκοπούς
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Εξατομικευμένες υπηρεσίες 
διασύνδεσης 

και ψηφιακών συμβουλών

Ηλεκτροκίνητα οχήματα 
και σχετικά 

προϊόντα και υπηρεσίες

Φορτηγά
Ελαφρά επαγγελματικά 

οχήματα

Φορτηγά

Φορτηγά

Φορτηγά
Λεωφορεία

Λεωφορεία

Λεωφορεία

Ο Όμιλος Daimler αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους 
κατασκευαστές επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών 
οχημάτων σε όλο τον κόσμο. Με έδρα τη Στουτγκάρδη στη 
Γερμανία, ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 289.000 
εργαζόμενους παγκοσμίως και διαθέτει μονάδες παραγωγής σε 
19 χώρες. Με βάση τα στοιχεία του 2017, οι συνολικές πωλήσεις 
του Ομίλου σε όλες τις κατηγορίες (επιβατικά αυτοκίνητα, 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και λεωφορεία) 
αυξήθηκαν κατά 9,2% σε σχέση με το 2016 και ανήλθαν σε 
σχεδόν 3,3 εκατ. οχήματα, επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων 
σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες οχημάτων. 

Παράλληλα, αύξηση σημείωσαν τα συνολικά έσοδα και καθαρά 
κέρδη κατά 7% και 24% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2016.

Με ισχυρά εμπορικά σήματα και καινοτόμα προϊόντα, ο Όμιλος 
είναι επικεντρωμένος στην παραγωγή υψηλής ποιότητας οχημάτων, 
καθώς και στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης 
σε όλα αυτά τα προϊόντα. 

Στον Όμιλο ανήκουν οι ακόλουθες εταιρείες με τους αντίστοιχους 
τομείς δραστηριοποίησης:

1. Ο Όμιλος Daimler παγκοσμίως

Επιβατικά αυτοκίνητα
Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα

Φορτηγά
Λεωφορεία

Επιβατικά 
αυτοκίνητα

Επιβατικά 
αυτοκίνητα

Επιβατικά 
αυτοκίνητα

Δ.|Η Mercedes-Benz
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Στρατηγικές Περιοχές Ανάπτυξης

Έχοντας ως απώτερο στόχο τη διαμόρφωση της μελλοντικής κινητικότητας, ο Όμιλος έχει καθορίσει τις ακόλουθες τέσσερις στρατηγικές 
περιοχές ανάπτυξης για τα επόμενα έτη: 

Επιπλέον, ο Όμιλος παρέχει και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
μέσω της Daimler Financial Services που περιλαμβάνει τις εταιρείες 
Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services και Daimler 
Truck Financial, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες εναλλακτικής 
κινητικότητας moovel, car2go και mytaxi. Με πάνω από 13.000 
εργαζόμενους, η Daimler Financial Services παρέχει τραπεζικές 
και χρηματοδοτικές υπηρεσίες, προϊόντα leasing και ασφαλιστικά 
προϊόντα σε περίπου 40 χώρες παγκοσμίως, επιτυγχάνοντας αύξηση 
του συνολικού όγκου συμβολαίων και των συνολικών εσόδων κατά 
5,5% και 15% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2016.

Ο Όμιλος Daimler είναι εισηγμένος στα Χρηματιστήρια Αξιών της 
Φρανκφούρτης και της Στουτγκάρδης. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2017, το μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου αποτελούνταν από σχεδόν 
1,07 δις. μετοχές, κυρίως στην κατοχή θεσμικών επενδυτών:

Θεσμικοί 
επενδυτές

Ιδιώτες επενδυτές

Kuwait Investment
Authority

Renault-Nissan

Κατανομή Μετοχικού Κεφαλαίου ανά Μετόχους*

71,2% 18,9%

6,8%

3,1%
*Τα στοιχεία αναφέρονται στην 31/12/2017.

Hγεσία σε νέες 
τεχνολογίες

Καινοτομίες 
Επενδύσεις 

Νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα

Ενίσχυση κύριων 
λειτουργιών παγκοσμίως

Καινοτόμος εταιρική 
κουλτούρα

Οργάνωση 
προσανατολισμένη 

στο μέλλον

Συνδεσιμότητα, Αυτόνομη 
οδήγηση, Ευέλικτη χρήση, 

Ηλεκτροκίνηση

Ενίσχυση οικονομικών
αποτελεσμάτων  

για επενδύσεις σε νέες 
τεχνολογίες

CASE

Κύριες Λειτουργίες

Κουλτούρα Εταιρεία
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Το Όραμα, η Αποστολή και οι Αξίες μας

Το Όραμα, η Αποστολή και οι Αξίες της Εταιρείας, όπως έχουν επικοινωνηθεί στους εργαζόμενους, αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας 
για υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ένα πλαίσιο προσανατολισμένο για τη δέσμευση και παρακίνηση όλων των εργαζόμενών μας και 
διαμορφώνουν μία εταιρική κουλτούρα που βασίζεται σε απαράβατες αρχές: 

2. Η Mercedes-Benz Ελλάς

Όραμα

Αξίες

Αποστολή

«Να διαμορφώνουμε τις τάσεις στην Ελληνική αγορά αυτοκινήτου»

•	 	Οι	ανάγκες	των	πελατών	μας	είναι	η	Νο1	προτεραιότητά	μας
•	 	Παρέχουμε	στο	Δίκτυό	μας	συνεχή	υποστήριξη	ούτως	ώστε	να	πετύχουμε	κορυφαίο	

επαγγελματισμό	και	επίπεδα	εξυπηρέτησης	πελατών
•	 	Προωθούμε	τη	μάρκα	μας	προσφέροντας	τα	κατάλληλα	προϊόντα	με	επιχειρησιακή	δεινότητα,	

παρέχοντας	υπηρεσίες	που	προσδίδουν	προστιθέμενη	αξία
•	 	Έχοντας	πνεύμα	νικητή	επιδιώκουμε	τη	βιωσιμότητα,	την	κερδοφόρα	ανάπτυξη	και	ηγετική	θέση	

στην	αγορά
•	 	Καλλιεργούμε	ένα	περιβάλλον	αμοιβαίου	σεβασμού	το	οποίο	μπορεί	να	εμπνέει	και	να	

αναπτύσσει	τους	καλύτερους	επαγγελματίες	στην	αγορά
•	 	Δρούμε	ως	υπεύθυνος	πολίτης,	επιδεικνύοντας	ευαισθησία	στην	κοινωνία	και	στο	περιβάλλον

Πάθος Ακεραιότητα Σεβασμός Πειθαρχία
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H Ιστορία μας

1912 1956

2001

2005

1982

1996 2000

1997

Το πρώτο αυτοκίνητο 
Mercedes-Benz 
εμφανίζεται στους 
ελληνικούς δρόμους. Με 
έτος παραγωγής το 1909, 
υπήρξε το αυτοκίνητο του 
Βασιλιά Κωνσταντίνου Α’.

Ξεκινά η εισαγωγή των 
οχημάτων Mercedes-Benz 
στην Ελλάδα, με την Μ. 
Κ. Φωστηρόπουλος – 
ΒΙΑΜΑΞ να αναλαμβάνει 
την αντιπροσώπευση των 
πολυτελών αυτοκινήτων.

Ιδρύεται η Mercedes-
Benz Ελλάς Α.Ε.Ε., 100% 
θυγατρική του Ομίλου 
Daimler AG, που αποτελεί 
έκτοτε τον Γενικό Διανομέα 
των επιβατικών και 
επαγγελματικών οχημάτων 
Mercedes-Benz στην 
Ελλάδα.

Η Mercedes-Benz 
Ελλάς συγκέντρωσε 
όλες τις λειτουργίες 
των πωλήσεων και του 
marketing επιβατικών 
και επαγγελματικών 
οχημάτων, καθώς και 
ένα πρότυπο κέντρο 
τεχνικής υποστήριξης 
και εκπαίδευσης, σε 
σύγχρονες εγκαταστάσεις 
έκτασης 40 στρεμμάτων 
στη Ν. Κηφισιά.

Η Mercedes-Benz Ελλάς 
αποτελεί το γενικό 
διανομέα των επιβατικών 
αυτοκινήτων smart στην 
Ελλάδα.

Δημιουργείται η 
Mercedes-Benz Financial 
Services Ελλάς A.E., με 
στόχο την προσφορά 
μιας ευρείας γκάμας 
χρηματοδοτικών 
προϊόντων στους πελάτες 
της Mercedes-Benz 
Ελλάς.    

Η Mercedes-Benz 
Ελλάς δημιουργεί 
το TruckStore στην 
περιοχή της Κορίνθου, 
το οποίο αποτελεί το 
κέντρο μεταχειρισμένων 
βαρέων φορτηγών και 
ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων της Mercedes-
Benz.

Δραστηριοποιείται στην 
Ελλάδα, η EvoΒus 
Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., μέλος 
του Ομίλου Daimler, με 
εγκαταστάσεις στο Κορωπί 
και στη Θεσσαλονίκη, 
έχοντας ως αντικείμενο 
την πώληση και την 
τεχνική υποστήριξη των 
λεωφορείων Mercedes-
Benz και Setra στην 
Ελλάδα και την Κύπρο.
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2008
Ξεκίνησε τη λειτουργία του 
σε νέες εγκαταστάσεις 
έκτασης 39 στρεμμάτων 
το Κέντρο Διανομής και 
Διαχείρισης Ανταλλακτικών 
στην περιοχή του 
Ασπροπύργου, μία 
πρωτοποριακή επένδυση 
της Mercedes-Benz ύψους 
€12,8 εκατ. 

2013

2014 2016 2017

2015

Έπειτα από την ολοκλήρωση 
της συγχώνευσης της 
Mercedes-Benz Ελλάς 
με την EvoΒus Ελλάς, 
η Mercedes-Benz 
Ελλάς αποτελεί τη μόνη 
εταιρεία στην Ελλάδα με 
εκτεταμένη παρουσία στις 
κατηγορίες των επιβατικών 
αυτοκινήτων, των ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων, 
των βαρέων φορτηγών και 
των λεωφορείων.

Η Mercedes-Benz 
Ελλάς κατέλαβε την 
1η θέση πωλήσεων 
στην Ελλάδα στην 
κατηγορία των premium 
επιβατικών οχημάτων.

Για δεύτερη συνεχή 
χρονιά, η Mercedes-Benz 
Ελλάς κατέλαβε την 1η 
θέση πωλήσεων στην 
Ελλάδα στην κατηγορία 
των premium επιβατικών 
οχημάτων.

Οι εγκαταστάσεις του 
TruckStore μεταφέρονται 
στο Κορωπί Αττικής.

Για τρίτη συνεχή χρονιά, 
η Mercedes-Benz Ελλάς 
κατέλαβε την 1η θέση 
πωλήσεων στην Ελλάδα 
στην κατηγορία των 
premium επιβατικών 
οχημάτων, σημειώνοντας 
το μεγαλύτερο μερίδιο 
αγοράς στην ιστορία της, 
ενώ κατέκτησε την 1η θέση 
πωλήσεων στα φορτηγά και 
στα λεωφορεία.

Η Mercedes-Benz Ελλάς 
γίνεται ο Γενικός Διανομέας 
και Εισαγωγέας των 
ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων FUSO στην 
Ελλάδα.

Για τέταρτη συνεχή 
χρονιά, η Mercedes-Benz 
Ελλάς κατέλαβε την 1η 
θέση πωλήσεων στην 
Ελλάδα στην κατηγορία 
των premium επιβατικών 
οχημάτων.

Η Mercedes-Benz Ελλάς  
εγκαινιάζει την υπηρεσία 
ενοικίασης αυτοκινήτων 
“StarRent | Mercedes-
Benz & smart Rentals”.
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Στο παρακάτω οργανόγραμμα, αποτυπώνεται σχηματικά η οργανωτική δομή της Ανώτερης Διοικητικής Ομάδας της Mercedes-Benz Ελλάς 
(σε λευκό φόντο), καθώς και τα τμήματα που επιπλέον αναφέρονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο:

Η Οργανωτική μας Δομή 

PRESIDENT & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

HUMAN
RESOURCES

SENIOR MANAGER

FINANCIAL
& INSURANCE

SERVICES SENIOR
MANAGER

COMPLIANCE
MANAGER

LEGAL COUNCEL

CHIEF 
FINANCIAL 

OFFICER

SALES & MARKETING
DIRECTOR MBC

MARKETING & 
COMMUNICATION
SENIOR MANAGER

NETWORK 
DEVELOPMENT 

SENIOR MANAGER

SALES & MARKETING
DIRECTOR CV

AFTER SALES
DIRECTOR

Ο Κλάδος του Αυτοκινήτου στην Ελλάδα

Ο κλάδος του αυτοκινήτου συνδέεται άμεσα με την πορεία της 
οικονομίας και την ψυχολογία του καταναλωτή. Η πληθώρα των 
φορολογικών υποχρεώσεων και η αύξηση της ανεργίας τα τελευταία 
χρόνια έχουν οδηγήσει σε μείωση της αγοραστικής δύναμης 
των καταναλωτών, η οποία σε συνδυασμό με τις δυσκολίες στις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες των εταιρειών του χώρου, έχουν 
επηρεάσει άμεσα τη δυναμική και το μέγεθος του κλάδου.

Ο αριθμός των ταξινομήσεων επιβατικών αυτοκινήτων ανά έτος, 
καθώς και οι αντίστοιχες ετήσιες μεταβολές, αποτυπώνονται στον 
παρακάτω πίνακα:

Η αύξηση του αριθμού των ταξινομήσεων μέσα στο 2017 οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό στις εταιρείες μακροχρόνιας μίσθωσης και 
στους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά και στον αυξημένο αριθμό 
τουριστών στη χώρα μας, ο οποίος οδήγησε σε αύξηση των 
αγορών αυτοκινήτων από επιχειρήσεις ενοικίασης. Παράλληλα, οι 
ταξινομήσεις καινούργιων φορτηγών μέσα στο 2017 σημείωσαν 
αύξηση κατά 19%, σε σχέση με το 2016, ενώ η αγορά καινούργιων 
λεωφορείων κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά (μείωση 0,5%). 

Όμως, παρά το γεγονός ότι οι ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων 
σημείωσαν άνοδο για πέμπτη συνεχή χρονιά, οι αριθμοί τους 
παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα 
έτη και η αγορά καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων υφίσταται 
πολύ μεγαλύτερη συρρίκνωση συγκριτικά με τις αντίστοιχες 
ευρωπαϊκές αγορές. Με βάση τα στοιχεία του Συνδέσμου 
Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, ο αριθμός των νέων 
αυτοκινήτων είναι κατά 67,3% χαμηλότερος από το μέσο όρο της 
δεκαετίας 2000-2009. Ο μικρότερος αριθμός ταξινομήσεων σε 
σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση 
του μέσου όρου ηλικίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα στα 13,5 έτη, 
υψηλότερος σε σχέση με τα 10,7 έτη στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές στρέφονται κυρίως προς τα 
αυτοκίνητα κάτω των 1.600 κ.εκ., με τις κατηγορίες των επιβατικών 
αυτοκινήτων με κινητήρες 1.000 έως 1.400 κ.εκ. να κατέχει τη 
μερίδα του λέοντος στις συνολικές πωλήσεις, λόγω του χαμηλού 
κόστους αγοράς και συντήρησης, της χαμηλής κατανάλωσης 
καυσίμου, αλλά και των χαμηλότερων ασφαλίστρων και τελών 
κυκλοφορίας.

3. Ο Κλάδος του Αυτοκινήτου

Έτος Αριθμός Ταξινομήσεων Ποσοστιαία Ετήσια 
   Επιβατικών Αυτοκινήτων Μεταβολή 
2008 267.295 
2009 220.548 -17,5%
2010 141.499 -35,8%
2011 97.682 -31,0%
2012 58.482 -40,1%
2013 58.694 +0,4%
2014 71.218 +21,3%
2015 75.805 +6,4%
2016 78.873 +4,0%
2017 88.083 +11,7%

Πηγή: Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων
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Η αλυσίδα προστιθέμενης αξίας 

Η λειτουργία της Εταιρείας έχει ως εισροές τα οχήματα και τα ανταλλακτικά που εισάγει η Εταιρεία από τον Όμιλο Daimler AG. Η διάθεση των 
οχημάτων στους χρήστες/αγοραστές πραγματοποιείται μέσω των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων (επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα), μέσω του TruckStore για τα μεταχειρισμένα επαγγελματικά οχήματα και απευθείας από τη Mercedes-Benz Ελλάς (βαρέα φορτηγά, 
λεωφορεία και μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα). Η Εταιρεία συνεισφέρει επίσης σε χρηματοδοτικές λύσεις, διευκολύνοντας την αγορά 
οχήματος Mercedes-Benz από τους πελάτες της, ενώ οι πελάτες επωφελούνται των After-Sales υπηρεσιών, μέσω των Εξουσιοδοτημένων 
Επισκευαστών. Παράλληλα, λειτουργεί ξεχωριστό συνεργείο για τα εταιρικά αυτοκίνητα της Εταιρείας.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες

Η Εταιρεία στην Ελλάδα προσφέρει προϊόντα σε τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες αντιστοιχούν σε σχετικές επιχειρησιακές μονάδες (business 
units) της Mercedes-Benz Ελλάς. Η κύρια δραστηριότητα αφορά στην πώληση εισαγόμενων οχημάτων, ενώ σε μικρότερο βαθμό προωθεί και 
επιλεγμένα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα “Star-Class”.

Τα προϊόντα που εμπορεύεται η Mercedes-Benz Ελλάς ανά κατηγορία είναι τα ακόλουθα:

Ο συνολικός αριθμός ταξινομήσεων όλων των κατηγοριών για τη Mercedes-Benz Ελλάς ανήλθε σε 5.031 οχήματα για το 2017, συγκριτικά με 
τα 5.681 οχήματα το 2016: 

Στην ελληνική αγορά, η Mercedes-Benz Ελλάς κατέκτησε για τέταρτη συνεχή χρονιά την 1η θέση μεταξύ των premium κατασκευαστών και 
την 10η θέση της γενικής κατάταξης μεταξύ των κατασκευαστών αυτοκινήτων, έχοντας μερίδιο αγοράς ίσο με 4,5%, ενώ τα οχήματα smart 
βρέθηκαν στην 23η θέση της σχετικής κατάταξης. Ταυτόχρονα, η Εταιρεία κατετάγη στην 1η θέση στις πωλήσεις φορτηγών και λεωφορείων. 

4. Προϊόντα και Υπηρεσίες

Επιβατικά αυτοκίνητα 
 A-Class B-Class C-Class CLA-Class
 CLS-Class E-Class G-Class GLS-Class
 GLA GLC-Class  GLE-Class S-Class
 SL-Class SLC AMG GT smart fortwo
  smart forfour V-Class Citan Tourer Vito Tourer
 
Ελαφρά Επαγγελματικά οχήματα 
 Citan Vito Sprinter X-Class
 
Φορτηγά 
  Atego Antos Actros
  Arocs Econic Unimog
    Canter
  
Λεωφορεία
  Sprinter minibuses Travego Tourismo
 Citaro Integro Intouro CapaCity
  ComfortClass TopClass MultiClass

Φορτηγά Mercedes-Benz

Λεωφορεία Mercedes-Benz

Λεωφορεία Setra

Φορτηγά FUSO

Κατηγορία Οχημάτων Ταξινομήσεις 2013 Ταξινομήσεις 2014 Ταξινομήσεις 2015 Ταξινομήσεις 2016 Ταξινομήσεις 2017 Μεταβολή 2017-2016 
Smart 445 246 739 815 616 -24,4%
Επιβατικά*  1.855 2.809 3.584 4.432 3.920 -11,5%
Ελαφρά Επαγγελματικά  189 291 344 235 259 +10,2%
Φορτηγά (>=8.0tn)  61 124 118 97 139 +43,3%
Λεωφορεία  53 122 77 102 97 -4,9%

*Τα στοιχεία επιβατικών αυτοκινήτων περιλαμβάνουν τις επιβατικές εκδόσεις των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων Citan, Vito και Sprinter.
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 Η Λειτουργική Αλυσίδα της Mercedes-Benz Ελλάς

Εξουσιοδοτημένοι 
Επισκευαστές

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΑΛΛΟΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Επιβατικά Αυτοκίνητα
Ελαφρά Επαγγελματικά Οχήματα

Μεταχειρισμένα Επιβατικά Αυτοκίνητα
Οικονομικές Υπηρεσίες

Ανταλλακτικά
Συστήματα ΙΤ 
Τεχνογνωσία

Βαρέα Φορτηγά
Λεωφορεία

Μεταχειρισμένα
Eπαγγελματικά

Οχήματα

Μεταχειρισμένα
Επιβατικά 

Αυτοκίνητα

Υλικά 
Τεχνογνωσία

Επιβατικά Αυτοκίνητα
Ελαφρά Επαγγελματικά Οχήματα

Βαρέα Φορτηγά
Λεωφορεία

Συνεργείο
Mercedes-Benz

Ελλάς

Εξουσιοδοτημένοι 
Διανομείς

TruckStore

Ανταλλακτικά

Βαρέα
Φορτηγά

Λεωφορεία

Ελαφρά 
Επαγγελματικά

Οχήματα

Επιβατικά
Αυτοκίνητα

After-Sales
Oικονομικές
Υπηρεσίες

OMIΛOΣ 
DAIMLER AG
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5

“Core” 

τομείς Εταιρικής 
Υπευθυνότητας

10

47

ομάδες Κοινωνικών 
Εταίρων

πλήρως αναφερόμενοι 
δείκτες GRI

επίπεδο συμφωνίας με 
τις οδηγίες GRI Standards

Ενσωματώνουμε την υπευθυνότητα στον τρόπο 
με τον οποίο λειτουργούμε καθημερινά

H Mercedes-Benz Ελλάς, από την αρχή της εμπορικής 
της λειτουργίας, επιδιώκει να λειτουργεί με ακεραιότητα 
και να ενσωματώνει την υπεύθυνη διοίκηση στις 
καθημερινές διοικητικές της πρακτικές. Για το λόγο 
αυτό συνεργάζεται ουσιαστικά και αρμονικά με τους 
Κοινωνικούς της Εταίρους και με οδηγό το Όραμα, τις 
Αξίες και τον Κώδικα Ηθικής Ακεραιότητας της Εταιρείας, 
φροντίζει να δημιουργεί τα απαιτούμενα ποσοτικά και 
ποιοτικά αποτελέσματα που θέτουν τις προϋποθέσεις για 
μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Που στοχεύουμε:

Στόχος μας είναι να λειτουργούμε με τρόπο υπεύθυνο και 
ακέραιο, να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες για τις όποιες 
επιπτώσεις έχει η λειτουργία μας και παράλληλα, να βελτιώνουμε 
την ανταγωνιστικότητά μας. 

Που εστιάζουμε:

• Ορίζουμε την Εταιρική Υπευθυνότητα 
• Δημιουργούμε κατάλληλες οργανωτικές δομές 
• Εφαρμόζουμε Συστήματα Διαχείρισης
• Αναγνωρίζουμε τα Ουσιαστικά Θέματα
• Συνομιλούμε με τους Κοινωνικούς Εταίρους 
• Εστιάζουμε σε ποσοτικά στοιχεία και αποτελέσματα 
• Λειτουργούμε με βάση βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής   
 Διακυβέρνησης
•  Εντάσσουμε την Ακεραιότητα στον τρόπο Διοίκησης  

και Λειτουργίας μας
• Είμαστε μέλη διεθνών και εθνικών οργανισμών 
• Αναγνωρίζονται οι προσπάθειές μας
• Αξιολογούμαστε για την αποτελεσματικότητά μας

Ι.| Πάθος για την ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ μας

Πελ
άτε

ς

Eργ
αζό

μεν
οι

Χώρα

Περιβάλλον

Ακεραιότητα
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1. Διοίκηση Υπευθυνότητας 

Ορίζουμε την Εταιρική Υπευθυνότητα 

Στη Mercedes-Benz Ελλάς, έχουμε ορίσει με σαφήνεια την Εταιρική Υπευθυνότητα, προκειμένου να οριοθετηθούν οι δράσεις, να διευκολυνθεί η 
ομοιογενής κατανόησή της από τους εργαζόμενους της Εταιρείας, αλλά και να προσφερθούν οφέλη σε όλους τους Κοινωνικούς μας Εταίρους. 

Δημιουργούμε κατάλληλες οργανωτικές δομές 

Φιλοσοφία της Εταιρείας είναι ότι η ευθύνη για την υπεύθυνη λειτουργία βαρύνει κάθε τμήμα και εργαζόμενο και δεν αποτελεί ευθύνη ενός 
συγκεκριμένου τμήματος. Παρόλα αυτά, η διαχείριση συνολικών θεμάτων υπεύθυνης λειτουργίας προϋποθέτει την υλοποίηση κατάλληλων 
οργανωτικών δομών, τη συγκέντρωση στοιχείων για την αξιολόγηση της επίδοσης και την παρουσίαση της Εταιρείας προς τους Κοινωνικούς 
Εταίρους. 
•  Συνολικά υπεύθυνος για τα θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας σε επίπεδο Δ.Σ., είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
•  Σε επίπεδο Διοικητικής Ομάδας, υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής Marketing & Επικοινωνίας, ο οποίος συμμετέχει και άτυπα στο Δ.Σ. 
•  Σε επίπεδο τακτικής λειτουργίας και συντονισμού σχετικών θεμάτων, είναι η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Επικοινωνίας και η 

Υπεύθυνη Mercedes-Benz & smart Above the Line Marketing, οι οποίες συνεργάζονται με τα τμήματα της Εταιρείας, ώστε να διαχυθούν οι 
πρακτικές και οι πολιτικές υπεύθυνης ανάπτυξης στην Εταιρεία. 

•  Παράλληλα, έχουν οριστεί διακριτοί υπεύθυνοι για καίρια θέματα, όπως Διαχείριση Περιβάλλοντος και Κανονιστική Συμμόρφωση, οι οποίοι 
συντονίζουν και εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές και προγράμματα.

Εταιρική Υπευθυνότητα  
για τη Mercedes-Benz Ελλάς
«Αντιλαμβανόμαστε την Εταιρική Υπευθυνότητα ως  
την υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά που διέπει όλες  
τις δραστηριότητές μας και είναι εναρμονισμένη με  
τις προσδοκίες του περιβάλλοντος και της κοινωνίας 
που λειτουργούμε, προκειμένου να επιτύχουμε τους 
στόχους μας και να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά 
μας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό, στη 
μακροπρόθεσμη επιχειρηματική επιτυχία».

Συνολική Ευθύνη

Όμιλος

Διευθύνων Σύμβουλος

Υπεύθυνος 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Διοικητικό Συμβούλιο

Διευθυντής Marketing 
και ΕπικοινωνίαςΑνώτερη Διοικητική Ομάδα

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 
και Εταιρικής Επικοινωνίας 

Υπεύθυνη Mercedes-Benz 
& smart Above the 

Line Marketing

Οικονομικός
Διευθυντής 

(θέματα Περιβάλλοντος)

Λειτουργικό

Οργάνωση Εταιρικής Υπευθυνότητας της Mercedes-Benz Ελλάς
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Έχοντας ενσωματώσει την αειφορία θεματικά και οργανωτικά στις 
πρακτικές λειτουργίας του, ο Όμιλος:
•  Έχει συγκροτήσει Συμβούλιο Εταιρικής Υπευθυνότητας 

(Corporate Sustainability Board), το οποίο είναι ο κεντρικός 
φορέας διαχείρισης για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την 
αειφορία.

•  Έχει συγκροτήσει Γραφείο Εταιρικής Υπευθυνότητας (Corporate 
Sustainability Office) για τις επιχειρησιακές εργασίες, το οποίο 
στελεχώνεται από εκπροσώπους των επιχειρησιακών μονάδων 
και άλλων κεντρικών λειτουργιών.

•   Έχει συγκροτήσει, από το 2012, το Συμβουλευτικό Συμβούλιο 
για την Ακεραιότητα και την Εταιρική Υπευθυνότητα (Advisory 
Board for Integrity and Corporate Responsibility), το οποίο 
αποτελείται από ανεξάρτητους εξωτερικούς ειδικούς σε 
διάφορους τομείς επιστημών και μέλη διαφόρων οργανισμών 
και αξιολογεί τον χειρισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την 
Ακεραιότητα και την Εταιρική Υπευθυνότητα, μέσα από μια 
ουδέτερη και κριτική εξωτερική ματιά.

•  Διεξάγει, από το 2008, τον ετήσιο Διάλογο της Daimler  
για την Αειφορία (Daimler Sustainability Dialogue) στη 
Στουτγκάρδη, κατά τη διάρκεια του οποίου διάφορες ομάδες 
Κοινωνικών Εταίρων συζητούν και ανταλλάσσουν ιδέες με 
εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανώτατης 
Διοίκησης για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων.  
Παράλληλα, ο Όμιλος διοργανώνει σχετικές συναντήσεις  
σε χώρες του εξωτερικού, με σκοπό να εξετάσει τις προκλήσεις 
σε τοπικό επίπεδο και να προωθήσει την εφαρμογή προτύπων 
Εταιρικής Υπευθυνότητας στις παγκόσμιες δραστηριότητές του.

Μέσα στο 2017, ο Όμιλος επαναπροσδιόρισε την κατεύθυνσή  
του στον τομέα της αειφορίας και εστιάζει στους ακόλουθους 
βασικούς τομείς στο πλαίσιο της Στρατηγικής Αειφορίας 2030.

Η Αειφορία σε επίπεδο Ομίλου

Δημιουργούμε βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη

Oχήματα Υπηρεσίες 
Κινητικότητας

Βασικοί τομείς εστίασης

Ψηφιοποίηση Υπεύθυνη 
Συμπεριφορά

Προστασία 
του περιβάλλοντος

Κινητικότητα 
προσαρμοσμένη στις 

ανάγκες

Προστασία δεδομένων Ακεραιότητα

Αυτοματοποιημένη οδήγηση Ανθρώπινα δικαιώματα

Νέο περιβάλλον εργασίας Ευθύνη απέναντι 
στις ρυθμιστικές αρχές

Ποιότητα αέρα

Προστασία φυσικών πόρων

Οδήγηση χωρίς ατυχήματα

Εφαρμόζουμε Συστήματα Διαχείρισης 

Στη Mercedes-Benz Ελλάς, έχουμε αναπτύξει Συστήματα Διαχείρισης 
που μας βοηθούν να διοικούμε με τρόπο συστηματικό και βασισμένο 
σε πολιτικές, διαδικασίες, στόχους και μετρήσεις, με γνώμονα την 
ανταπόκριση στις μακροπρόθεσμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. 
Για το λόγο αυτό, εφαρμόζουμε τα εξής συστήματα, πιστοποιημένα 
από τον Οργανισμό Πιστοποίησης TÜV SÜD Management Service 
GmbH:
• ISO 9001: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
• ISO 14001: Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος 

Αναγνωρίζουμε τα Ουσιαστικά Θέματα

Σαν Ουσιαστικά Θέματα σε σχέση με την Εταιρική Υπευθυνότητα, 
ορίζουμε αυτά στα οποία η Εταιρεία πιθανόν να έχει επίδραση και 
παράλληλα ενδεχομένως να απασχολούν τους Κοινωνικούς Εταίρους. 
Για την αναγνώρισή τους, εντοπίστηκαν αρχικά τα πιθανά θέματα. 
Στη συνέχεια, έγινε η ιεράρχησή τους με βάση τη σημαντικότητα της 
επίδρασης της Εταιρείας και τη σημαντικότητα για τους Κοινωνικούς 
Εταίρους, όπως αποτυπώνονται στην ενότητα Ι-1. Στο παρακάτω 
διάγραμμα, αποτυπώνονται σχηματικά τα αποτελέσματα της Μελέτης 
Ουσιαστικότητας Εταιρικής Υπευθυνότητας της Mercedes-Benz Ελλάς 
για το 2017:

GRI Standards
Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της 
Εταιρείας ακολουθεί τις οδηγίες GRI Standards

Στρατηγική Αειφορίας 2030
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Μελέτη Ουσιαστικότητας Εταιρικής Υπευθυνότητας

Εταιρική 
Διακυβέρνηση

Ενέργεια και 
Κλιματικές Αλλαγές

Ασφάλεια 
Προϊόντων

Οδική Ασφάλεια 
Πολιτών Ικανοποίηση 

Πελατών

Σεβασμός και 
Διαφορετικότητα

Επιμόρφωση 
και Ανάπτυξη

Διοίκηση 
Υπευθυνότητας

Διαχείριση

Ανθρώπινο 
Δυναμικό

Υπεύθυνη 
Επικοινωνία

Ανάπτυξη 
Οικονομίας

Υποστήριξη 
Κοινωνίας

Πολύ Ουσιαστικά Θέματα

Ουσιαστικά Θέματα

Μη Ουσιαστικά Θέματα

Υγεία και 
Ασφάλεια

Προστασία 
Προσωπικών 
Δεδομένων

Νερό

Υποστήριξη 
και Παροχές

Υπεύθυνες 
Αγορές

Θόρυβος και 
Ποιότητα Αέρα

Βιοποικιλότητα 
και Χρήση Γης

Ανασκόπηση 
για Ανθρώπινα 
Δικαιώματα

Δικαιώματα 
Αυτοχθόνων Εκπαίδευση 

Προσωπικού 
Ασφαλείας

Εξαναγκασμένη 
και Υποχρεωτική 
Εργασία

Παιδική 
Εργασία

Πρώτες Ύλες και 
Διαχείριση Αποβλήτων

Κουλτούρα 
Ακεραιότητας
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ν 
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ία

Ακεραιότητα

Πελάτες

Χώρα

Περιβάλλον

Εργαζόμενοι

Σημαντικότητα για τους Κοινωνικούς Εταίρους
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Ονομασία Mercedes-Benz Ελλάς Ονομασία GRI 
 
 
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  
Διοίκηση Υπευθυνότητας -
Εταιρική Διακυβέρνηση  -
Κουλτούρα Ακεραιότητας Δημόσια Πολιτική
 Καταπολέμηση της Διαφθοράς 
ΧΩΡΑ  
Ανάπτυξη Οικονομίας Οικονομική Επίδοση
 Έμμεσες Οικονομικές Επιδράσεις
Υποστήριξη Κοινωνίας  Τοπικές Κοινότητες
Οδική Ασφάλεια Πολιτών -
Υπεύθυνες Αγορές Πρακτικές Προμηθειών
 Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Προμηθευτών
 Κοινωνική Αξιολόγηση Προμηθευτών 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  
Ανθρώπινο Δυναμικό Απασχόληση
 Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες
Σεβασμός και Διαφορετικότητα Παρουσία στην Αγορά
 Σχέσεις Εργαζομένων/Διοίκησης
 Αποφυγή Διακρίσεων
 Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι και Συλλογικές Διαπραγματεύσεις
Επιμόρφωση και Ανάπτυξη Κατάρτιση και Εκπαίδευση
Υποστήριξη και Παροχές -
Υγεία και Ασφάλεια Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 
ΠΕΛΑΤΕΣ  
Ασφάλεια Προϊόντων Υγεία και Ασφάλεια Πελατών
Ικανοποίηση Πελατών Αντι-ανταγωνιστική Συμπεριφορά
 Κοινωνικοοικονομική Συμμόρφωση
Υπεύθυνη Επικοινωνία Μάρκετινγκ και Σήμανση
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ιδιωτικότητα Πελατών 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Διαχείριση Περιβαλλοντική Συμμόρφωση
Ενέργεια και Κλιματικές Αλλαγές Ενέργεια
 Εκπομπές
Πρώτες Ύλες και Διαχείριση Αποβλήτων Υλικά
 Υγρές Εκροές και Απόβλητα
Θόρυβος και Ποιότητα Αέρα -
Νερό Νερό

Ονομασία	Mercedes-Benz	Ελλάς	 Ονομασία	GRI	
 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  
Ανασκόπηση για Ανθρώπινα Δικαιώματα Αξιολόγηση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Δικαιώματα Αυτοχθόνων Δικαιώματα Αυτόχθονων Πληθυσμών
Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας Πρακτικές Ασφαλείας
Εξαναγκασμένη και Υποχρεωτική Εργασία Καταναγκαστική Εργασία
Παιδική Εργασία Παιδική Εργασία
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Βιοποικιλότητα και Χρήση Γης Βιοποικιλότητα

 
 

Πολύ Ουσιαστικά και Ουσιαστικά Θέματα

 
Μη Ουσιαστικά Θέματα
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Τα Ουσιαστικά Θέματα που έχουν προκύψει, κατηγοριοποιούνται σε πέντε βασικές Ενότητες, όπως φαίνεται στο παρακάτω Πλαίσιο, το οποίο 
χρησιμοποιείται για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση όλων των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας, με ουσιαστικό και σφαιρικό τρόπο και για 
την αποφυγή προγραμμάτων και δράσεων που δεν συνάδουν με τη φύση της λειτουργίας της Mercedes-Benz Ελλάς.

Πλαίσιο Εταιρικής Υπευθυνότητας Mercedes-Benz Ελλάς 
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ειαΑνάπτυξη Oικονομίας

Υποστήριξη Kοινωνίας

Οδική Aσφάλεια Πολιτών

Υπεύθυνες Αγορές

Διαχείριση

Ενέργεια και Κλιματικές Αλλαγές

Πρώτες Ύλες και Διαχείριση Αποβλήτων

Θόρυβος και Ποιότητα Αέρα 

ΝερόΠελ
άτε

ς

Eργ
αζό

μεν
οι

Χώρα

Περιβάλλον

Διοίκηση Υπευθυνότητας
Εταιρική Διακυβέρνηση

Κουλτούρα Ακεραιότητας

Λειτουργώντας Υπεύθυνα

Ακεραιότητα
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Συνομιλούμε με τους Κοινωνικούς Εταίρους 

Προκειμένου να καθορίσουμε τις δράσεις μας και να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, 
είναι σημαντικό να καθορίσουμε τις ομάδες που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τις αποφάσεις μας. Οι Κοινωνικοί μας Εταίροι είναι οι άνθρωποι 
και οργανισμοί απέναντι στους οποίους η Εταιρεία έχει νομικές, οικονομικές, οργανωτικές ή ηθικές ευθύνες. Κατά συνέπεια, Κοινωνικός 
Εταίρος είναι οποιαδήποτε οντότητα ή ομάδα ατόμων επηρεάζουμε με τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας, τις αποφάσεις μας ή τον τρόπο που 
λειτουργούμε. 

Αποτελεί πάγια τακτική της Mercedes-Benz Ελλάς να προσπαθεί να επικοινωνεί αμφίδρομα με κάθε ομάδα Κοινωνικών Εταίρων, στο βαθμό 
που αυτό είναι δυνατό. Ο βαθμός αυτός είναι ανάλογος με το βαθμό επίδρασης ή ελέγχου που έχει η Εταιρεία σε κάθε Κοινωνικό Εταίρο, με 
αντίστοιχα ανάλογη έκταση της αναφοράς προς αυτούς, στον Απολογισμό που κρατάτε στα χέρια σας.

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει μία συνοπτική παρουσίαση των ομάδων Κοινωνικών Εταίρων της Εταιρείας, των βασικών μεθόδων 
που χρησιμοποιούμε για την ανάπτυξη διαλόγου μαζί τους, τα κύρια ερωτήματα που θέτουν προς την Εταιρεία, καθώς και την ενότητα του 
Απολογισμού που απαντάμε στα ερωτήματα αυτά και παραθέτουμε τις σχετικές δραστηριότητες που εφαρμόζουμε στο πλαίσιο της έμπρακτης 
ανταπόκρισής μας. 

Πελάτες

Εξουσιοδοτημένοι
Διανομείς

Εξουσιοδοτημένοι
Επισκευαστές

Πολίτες Προμηθευτές

ΜΜΕ Οργανώσεις

Βαθμός επίδρασηςΌμιλος
Εργαζόμενοι

ΜΚΟ

Κοινωνικοί Εταίροι κατά βαθμό επίδρασης
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Πελάτες

Εξουσιοδοτημένοι 
Διανομείς

Εξουσιοδοτημένοι 
Επισκευαστές

Προμηθευτές

Εργαζόμενοι 

Οργανώσεις 
(Φορείς, Επιμελητήρια,
Σύλλογοι κτλ.)

Πολίτες 

Μη Κερδοσκοπικές 
Οργανώσεις

Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης (ΜΜΕ)

Μέτοχος
(Όμιλος Daimler AG)

• Έρευνες Αποτύπωσης Επικοινωνίας (εξαμηνιαίες) 
• Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών (ετήσιες)
• Έρευνες Πιστότητας Πελατών (ετήσιες)
• Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς
• Εξουσιοδοτημένοι Επισκευαστές
• Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
• Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης

• Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Διανομέων
• Συναντήσεις με Εξουσιοδοτημένους Διανομείς
• Επιτροπές Πωλήσεων & Marketing

• Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Επισκευαστών
• Συναντήσεις με Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές

• Αξιολόγηση προμηθευτών (ετήσια)
• Συναντήσεις

• Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζόμενων (ετήσια)
• Διαπραγματεύσεις με το Σωματείο Εργαζόμενων
• Συναντήσεις 
• Εκπαιδεύσεις
• Σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης (ετήσια)
• Διοργανώσεις εκδηλώσεων
• Εκπαιδευτικά σεμινάρια
• Περιοδικό Mercedes-Benz
• Εθελοντικές δράσεις

• Συμμετοχή σε οργανισμούς και ενώσεις

• Ενημερωτικές συναντήσεις με πολίτες
• Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης

• Συναντήσεις με ΜΚΟ
• Υποστήριξη ΜΚΟ

• Εταιρικές Ανακοινώσεις (Δελτία Τύπου)
• Συνεντεύξεις Τύπου 
• Εκδηλώσεις
• Ενημερωτικές επαφές με εκπροσώπους ΜΜΕ

• Συναντήσεις ανώτατων στελεχών 
• Υιοθέτηση και υλοποίηση αρχών και πολιτικών

• Οδική Ασφάλεια Πολιτών
• Ασφάλεια Προϊόντων
• Ικανοποίηση Πελατών
• Υπεύθυνη Επικοινωνία
• Ευαισθητοποίηση Πελατών
• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
• Διαχείριση
• Ενέργεια και Κλιματικές Αλλαγές

• Κουλτούρα Ακεραιότητας
• Ανάπτυξη Οικονομίας
• Ασφάλεια Προϊόντων
• Ικανοποίηση Πελατών

• Κουλτούρα Ακεραιότητας
• Ανάπτυξη Οικονομίας
• Ασφάλεια Προϊόντων
• Ικανοποίηση Πελατών

• Κουλτούρα Ακεραιότητας
• Ανάπτυξη Οικονομίας
• Υπεύθυνες Αγορές

• Ανθρώπινο Δυναμικό
• Σεβασμός και Διαφορετικότητα
• Επιμόρφωση και Ανάπτυξη
• Υποστήριξη και Παροχές
• Υγεία και Ασφάλεια

• Οδική Ασφάλεια Πολιτών
• Ανθρώπινο Δυναμικό
• Υγεία και Ασφάλεια
• Ασφάλεια Προϊόντων
• Ικανοποίηση Πελατών
• Διαχείριση
• Ενέργεια και Κλιματικές Αλλαγές
• Πρώτες Ύλες και Διαχείριση Αποβλήτων

• Ανάπτυξη Οικονομίας
• Υποστήριξη Κοινωνίας 
• Οδική Ασφάλεια Πολιτών
• Ανθρώπινο Δυναμικό
• Σεβασμός και Διαφορετικότητα
• Επιμόρφωση και Ανάπτυξη
• Ασφάλεια Προϊόντων
• Ικανοποίηση Πελατών
• Υπεύθυνη Επικοινωνία
• Διαχείριση
• Ενέργεια και Κλιματικές Αλλαγές
• Πρώτες Ύλες και Διαχείριση Αποβλήτων

• Υποστήριξη Κοινωνίας
• Οδική Ασφάλεια Πολιτών
• Σεβασμός και Διαφορετικότητα
• Υποστήριξη και Παροχές
• Υγεία και Ασφάλεια
• Ασφάλεια Προϊόντων
• Υπεύθυνη Επικοινωνία
• Διαχείριση
• Ενέργεια και Κλιματικές Αλλαγές
• Πρώτες Ύλες και Διαχείριση Αποβλήτων
• Θόρυβος και Ποιότητα Αέρα
• Νερό

• Όλα τα παραπάνω θέματα

• Όλα τα παραπάνω θέματα

Χώρα: ΙΙ-3
Πελάτες: ΙV-1-4
Περιβάλλον: V-1,2

Ακεραιότητα: Ι-3
Χώρα: ΙΙ-1
Πελάτες: ΙV-1,2

Ακεραιότητα: Ι-3
Χώρα: ΙΙ-1
Πελάτες: ΙV-1,2

Ακεραιότητα: Ι-3
Χώρα: ΙΙ-1,4

Εργαζόμενοι: III-1-5

Χώρα: ΙΙ-3
Εργαζόμενοι: III-1,5
Πελάτες: ΙV-1,2
Περιβάλλον: V-1-3

Χώρα: ΙΙ-1-3
Εργαζόμενοι: III-1-3
Πελάτες: ΙV-1-3
Περιβάλλον: V-1-3

Χώρα: ΙΙ-2,3
Εργαζόμενοι: III-2,4,5
Πελάτες: ΙV-1,3
Περιβάλλον: V-1-5

Ακεραιότητα, Χώρα, 
Εργαζόμενοι, Πελάτες, 
Περιβάλλον

Ακεραιότητα, Χώρα, 
Εργαζόμενοι, Πελάτες, 
Περιβάλλον

Κοινωνικός Εταίρος  Ανάπτυξη διαλόγου μέσα από συνεχείς Θέματα Αναφορά σε ενότητα 
 δραστηριότητες (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) ενδιαφέροντος του Απολογισμού
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Ο Όμιλος υλοποιεί συστηματικά τον Διάλογο για την 
Αειφορία με ευρεία συμμετοχή Κοινωνικών Εταίρων, 
μεταξύ των οποίων κυβερνητικοί φορείς, μέλη της 
κοινωνίας, επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και εργαζόμενοι.
Κατά τη διάρκεια του 10ου Διαλόγου για την Αειφορία στη 
Στουτγκάρδη, με περισσότερους από 200 συμμετέχοντες, 
η κύρια έμφαση δόθηκε στον μετασχηματισμό του 
περιβάλλοντος εργασίας, ενώ συζητήθηκαν διάφορα 
θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, όπως κινητικότητα στις 
πόλεις, προστασία του περιβάλλοντος, ηλεκτροκίνηση και 
προστασία προσωπικών δεδομένων.

Διάλογος για την Αειφορία 

Εστιάζουμε σε ποσοτικά στοιχεία και αποτελέσματα 

Επιδίωξη της Mercedes-Benz Ελλάς είναι να παρουσιάσει τη λειτουργία της Εταιρείας με στοιχεία (τόσο γενικούς δείκτες, όσο και δείκτες 
GRI) και με μετρήσιμους και ποσοτικούς στόχους μέσα από τον Απολογισμό της. Η χρησιμοποίηση των στοιχείων και δεικτών επιτρέπει την 
αξιολόγηση της επίδοσης της Εταιρείας εσωτερικά, αλλά και την αξιολόγηση της επίδοσης από τους Κοινωνικούς της Εταίρους. 

Ποσοτικά στοιχεία στον Απολογισμό Eταιρικής Υπευθυνότητας

12
22 29 31 31

18 19

51 47

190
195

18

50

180

17

49

160

16

47

130

Στόχοι (αριθμός)
Μερικώς αναφερόμενοι δείκτες GRI (αριθμός)
Πλήρως αναφερόμενοι δείκτες GRI (αριθμός)
Ποσοτικοί δείκτες (αριθμός)

2013 2014 2015 2016 2017

66 δείκτες
Ο Απολογισμός περιλαμβάνει 31 στόχους, 
καλύπτει 66 δείκτες GRI και συνολικά 195 
ποσοτικούς δείκτες, 2,6% περισσότερους, 
σε σχέση με το 2016
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2. Εταιρική Διακυβέρνηση

Λειτουργούμε με βάση βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης

To Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των 
περιουσιακών στοιχείων και, γενικά, την επιδίωξη του σκοπού και των εταιρικών στόχων. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-
Benz Ελλάς είναι η ακόλουθη:

•   O Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας.
•  Το Δ.Σ. αποτελείται από 5 μέλη, τα οποία είναι όλα εκτελεστικά μέλη. 
•  Η επιλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται από τον Μέτοχο της Εταιρείας, με βάση την πολιτική του Μετόχου της Εταιρείας. Κριτήρια που 

συνεκτιμώνται είναι η θέση στην επιχείρηση, η επαγγελματική εμπειρία κ.λπ., ενώ δεν υπάρχει ξεχωριστή θεώρηση του φύλου και άλλων 
δεικτών διαφορετικότητας στα κριτήρια επιλογής.

•  Προς το παρόν, δεν υπάρχουν διαδικασίες για τη διαβούλευση μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων και το Δ.Σ. για θέματα αειφορίας.
•  Τα μέλη του Δ.Σ. είναι εργαζόμενοι της Εταιρείας και δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε επιπλέον αμοιβή πέραν του μηνιαίου μισθού τους.
•  Σημαντική βαρύτητα αποδίδεται στην ενημέρωση της Διοίκησης σε περίπτωση που προκύψουν θέματα διαφθοράς, απάτης ή αντιδεοντολογικής 

συμπεριφοράς. Ειδικότερα για τα θέματα που άπτονται Συμμόρφωσης, o Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης:
 -  Συναντάται σε μηνιαία βάση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Οικονομικό Διευθυντή για την ανασκόπηση και το σχολιασμό των θεμάτων 

του προηγούμενου μήνα.
 -  Συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις του Δ.Σ. για τη διασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών Συμμόρφωσης και ως σύμβουλος της Διοίκησης 

σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 -  Σε περίπτωση που προκύψει έκτακτο θέμα προς συζήτηση, βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τα μέλη του Δ.Σ. και με τη Διεύθυνση 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου.
•   Μέσα στο έτος, προέκυψαν 8 ζητήματα σχετικά με θέματα Συμμόρφωσης προς συζήτηση στο Δ.Σ., εκ των οποίων 2 αφορούσαν συνεργασία με 

Εμπορικούς Συνεργάτες, 2 εκπαιδευτικές ανάγκες με θέματα Συμμόρφωσης, 3 διαδικασίες Συμμόρφωσης και 1 επιχειρησιακό ζήτημα.

Όνομα Ρόλος 
Ιωάννης Καλλίγερος Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος 
Joachim Wolf Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Νικόλαος Πρέζας Μέλος
Αντώνιος Ευαγγελούλης Μέλος
Δημήτρης Ζαφειρόπουλος Μέλος

*Τα στοιχεία αναφέρονται στην 31/12/2017.
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3. Κουλτούρα Ακεραιότητας 

Εντάσσουμε την Ακεραιότητα στον τρόπο Διοίκησης και 
Λειτουργίας μας

Κώδικας Ηθικής Ακεραιότητας: Η Mercedes-Benz Ελλάς 
αναγνωρίζει ότι η τήρηση κοινά αποδεκτών αρχών επιχειρηματικής 
ηθικής και συμπεριφοράς διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη διαφύλαξη 
των συμφερόντων των Κοινωνικών Εταίρων και τη διασφάλιση της 
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. O Κώδικας Ηθικής Ακεραιότητας 
του Ομίλου αποτέλεσε την πρώτη πολιτική που ενσωμάτωσε την 
άποψη και τις προσδοκίες χιλιάδων εργαζόμενων από όλες τις 
μονάδες του Ομίλου και σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, 
οι οποίοι συζήτησαν ποιες αρχές θα πρέπει να εφαρμοστούν σε 
σχέση με τη συμπεριφορά μας. Ο Κώδικας τέθηκε σε ισχύ από την 
1η Νοεμβρίου 2012 για όλες τις εταιρείες του Ομίλου, όπου και αν 
δραστηριοποιούνται, μεταξύ αυτών και για τη Mercedes-Benz Ελλάς.

Η αμεροληψία, η υπευθυνότητα και ο σεβασμός προς το νόμο και τα 
δικαιώματα των ανθρώπων αποτελούν τις βασικές αρχές του Κώδικα, 
ο οποίος ρυθμίζει την καθημερινή συμπεριφορά των εργαζόμενων της 
Εταιρείας, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
• Την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
• Την τήρηση της νομοθεσίας και των εσωτερικών κανονισμών.
•  Την αρμόζουσα συμπεριφορά εντός του Ομίλου και στις 

συναλλαγές με αρχές, κρατικούς αξιωματούχους, επιχειρηματικούς 
συνεργάτες και πελάτες.

• Την αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων.
• Την απαγόρευση οποιουδήποτε είδους φαινομένων διαφθοράς.
• Την προστασία της επιχειρηματικής περιουσίας.
• Τις βασικές Αρχές Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης.

Έχει ληφθεί κάθε δυνατή προσπάθεια εκ μέρους της Mercedes-
Benz Ελλάς, προκειμένου να επικοινωνηθεί ο Κώδικας Ηθικής 
Ακεραιότητας και να ενσωματωθεί σε κάθε πτυχή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. Για το λόγο αυτό:
•  Έχει παραδώσει τον Κώδικα σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή στο 

100% των εργαζόμενων (συμπεριλαμβανομένων των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου).

•  Υπενθύμισε τον Κώδικα και την τήρηση των αρχών του στους 
εργαζόμενους μέσα στο 2017, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

•  Επικοινώνησε ένα έντυπο (Business Partner Brochure) στους 
ενεργούς Προμηθευτές που αξιολογήθηκε ότι έπρεπε να το 
παραλάβουν, όλο το ενεργό Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Διανομέων 
και Επισκευαστών και άλλους Εμπορικούς Συνεργάτες (π.χ. 
Υπερκατασκευαστές), ώστε να εξοικειωθούν με τις ιδέες και τις 
αξίες που υποστηρίζει η Εταιρεία και τις οποίες αναμένει και από 
τους Συνεργάτες της να ακολουθήσουν, χωρίς ωστόσο το έντυπο 
αυτό να αποτελεί δεσμευτικό όρο στα συμβόλαια συνεργασίας. Το 
2017, απεστάλησαν συνολικά 369 έντυπα, σε ηλεκτρονική ή έντυπη 
μορφή (από τα οποία περίπου 88% αφορούσαν προμηθευτές).

•  Απέστειλε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Integrity@Work σε όλους 
τους εργαζόμενους των γραφείων, το οποίο στηρίζεται στις αρχές 
του Κώδικα Ηθικής Ακεραιότητας.

100%  των εργαζόμενων 
Έχουμε παραδώσει τον Κώδικα Ηθικής 
Ακεραιότητας στο 100% των εργαζόμενων

Από το 2012, η Mercedes-Benz Ελλάς οργανώνει σταθερά 
κάθε χρόνο σειρά εκδηλώσεων και συναντήσεων με θέμα την 
Ηθική Ακεραιότητα, ενώ από το 2015 δημιουργεί κάθε χρόνο 
την Ομάδα Διαλόγου για την Ακεραιότητα, η οποία προσκαλεί 
όλους τους εργαζόμενους της Mercedes-Benz Ελλάς να 
συμμετέχουν σε μία από τις 10 δια-τμηματικές Συναντήσεις 
Διαλόγου για την Ακεραιότητα σε όλες τις εγκαταστάσεις της 
Εταιρείας. Το 2017, οι Συναντήσεις Διαλόγου αποσκοπούσαν 
στην: 
•  Ενημέρωση όλων των ιεραρχικών επιπέδων για την 

πρωτοβουλία «Leadership 2020» και τις Αρχές Ηγεσίας του 
Ομίλου.

•  Ενημέρωση και εμβάθυνση σε θέματα Ακεραιότητας και 
Συμμόρφωσης.

•  Παροχή συγκεκριμένου επιχειρηματικού προσανατολισμού 
για την εφαρμογή των αρχών της Ακεραιότητας και 
Συμμόρφωσης στην καθημερινή εργασία.

Παράλληλα, οι Συναντήσεις Διαλόγου συνδυάστηκαν με την 
εκπαιδευτική ενότητα «Έντιμες επιχειρηματικές πρακτικές: Αν 
δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει;». Η συμμετοχή των 
εργαζόμενων υπήρξε εντυπωσιακή, με σχεδόν το 90% να δίνουν 
το παρόν στις συναντήσεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι για 
πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των συναντήσεων:
•  Αναζητήθηκε η άποψη της Ανώτατης Διοίκησης αναφορικά 

με τη σύνδεση της πρωτοβουλίας «Leadership 2020» και της 
Ακεραιότητας με τις νέες Αρχές Ηγεσίας του Ομίλου.

•  Συζητήθηκαν οι νέες Αρχές Ηγεσίας του Ομίλου με όλους 
τους εργαζόμενους σε ομάδες κατά τη διάρκεια ενός 
διαδραστικού σεμιναρίου, με στόχο την κατανόηση της 
σχέσης και σύνδεσής τους με την Ακεραιότητα.

Διάλογος για την Ακεραιότητα 
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Παράλληλα, η Εταιρεία οργάνωσε ή συμμετείχε σε εκπαιδεύσεις για 
συγκεκριμένες διαδικασίες Συμμόρφωσης: 
•  Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας συμμετείχε 

σε εξατομικευμένες συναντήσεις και συζητήσεις σε θέματα 
Ακεραιότητας και Συμμόρφωσης με ειδικευμένα στελέχη του 
Ομίλου, με στόχο την ενημέρωση και καθοδήγηση για κινδύνους 
Συμμόρφωσης και νομικούς κινδύνους, καθώς και μέτρα 
άμβλυνσης των επιπτώσεων τους.

•  68 εργαζόμενοι συμμετείχαν σε διαδραστικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα στην Ακεραιότητα και Συμμόρφωση στις Πωλήσεις, 
το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με διευθύνσεις του Ομίλου 
και αποτελεί τον οδηγό αναφοράς σε θέματα Ακεραιότητας 
και Συμμόρφωσης, καθώς συνοψίζει τους σημαντικότερους 
κανονισμούς και απαιτήσεις στην καθημερινή εργασία.

•  Επιπλέον, έχει ήδη καταρτίσει τρία συμβουλευτικά πλαίσια για 
τη διαχείριση κινδύνων διαφθοράς σε επαναλαμβανόμενες 
δραστηριότητες (π.χ. εκδηλώσεις), τα οποία έχουν εγκριθεί από 
τον Όμιλο, ενώ επιπλέον ένα αξιολογείται από τον Όμιλο μέσω των 
κατευθυντήριων γραμμών παροχής κινήτρων. 

Μέσα στο 2017, περίπου 96.300 εργαζόμενοι του Ομίλου 
συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα 
Ακεραιότητας και Συμμόρφωσης, όπως το διαδικτυακό 
πρόγραμμα Integrity@Work, το οποίο περιλαμβάνει τρεις 
θεματικές ενότητες: 
•  Βασική Ενότητα, με στόχο να ενημερώσει όλους τους 

εργαζόμενους σε θέματα Ακεραιότητας και γνώσης της 
νομοθεσίας (π.χ. Προστασία Δεδομένων, Αντι-μονοπωλιακή 
Συμπεριφορά).

•  Διοικητική Ενότητα, με στόχο να ενημερώσει τα διοικητικά 
στελέχη Επιπέδου 4 ή ανώτερο για θέματα Ακεραιότητας και 
Συμμόρφωσης (π.χ. Ρόλος των διοικητικών στελεχών).

•  Ειδικευμένη Ενότητα, με στόχο να ενημερώσει τους 
εργαζόμενους σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας σε θέματα 
Ακεραιότητας (π.χ. Αντι-μονοπωλιακή Συμπεριφορά, Μη 
χρηματικές ανταμοιβές για τους εργαζόμενους, Ακεραιότητα 
και Συμμόρφωση στις Πωλήσεις).

Η Mercedes-Benz Ελλάς έχει γνωστοποιήσει στους 
εργαζόμενούς της τη διαδικασία Υποβολής Αναφορών, 
για τη διαχείριση όλων των περιστατικών παραβάσεων από 
εργαζόμενους της Εταιρείας, ανεξάρτητα από το εάν είναι 
σοβαρές ή όχι, που λαμβάνουν χώρα και υποπίπτουν στην 
αντίληψη άλλων εργαζόμενων κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους. Οι σοβαρές παραβάσεις αφορούν συγκεκριμένα:
•  Ζητήματα διαφθοράς, καταπολέμηση μονοπωλίων και ξέπλυμα 

χρήματος.
•  Κλοπή, απάτη και αδικαιολόγητο πλουτισμό, σημαντικής 

έκτασης ή ποσού.
•  Σοβαρούς σωματικούς ή ψυχολογικούς τραυματισμούς 

και παραβίαση προσωπικών δεδομένων ή εμπιστευτικών 
πληροφοριών.

•  Λογιστικές παραβάσεις με σημαντική επίπτωση.
•  Παραβάσεις που μπορούν δυνητικά να οδηγήσουν 

σε σημαντική ζημία εις βάρος της Εταιρείας (άνω των 
100.000€).

•  Παραβάσεις που είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη 
στην εικόνα και φήμη της Εταιρείας.

•  Παραβάσεις από διοικητικά στελέχη Επιπέδου 3 ή ανώτερο 
όπως επίσης και από το Διοικητικό Συμβούλιο (μέλη του Δ.Σ., 
Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.λπ.).

Παρά το γεγονός ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχει πρόβλεψη 
για ανώνυμη αναφορά παραβάσεων, η Εταιρεία προστατεύει 
όλους όσους αναφέρουν πιθανές παραβιάσεις και στηρίζονται 
σε συγκεκριμένα και υπαρκτά στοιχεία, διασφαλίζοντας το 
απόρρητο της αναφοράς τους, καθώς με βάση τον Κώδικα 
Ηθικής Ακεραιότητας, ενδεχόμενες διακρίσεις και/ή 
εκφοβισμός των καταγγελλόντων λόγω των αναφορών τους, 
αποτελούν παραβίαση του Κώδικα και υπόκεινται σε πειθαρχικές 
διώξεις. Οι αναφορές μπορούν να γίνουν στη Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω ταχυδρομείου, email ή μέσω 
προσωπικής συνάντησης και συζήτησης, ενώ η αναφορά 
ήσσονος σημασίας παραβάσεων μπορεί να γίνει και στον άμεσο 
προϊστάμενο. Κατά τη διάρκεια του 2017, δεν υπήρξε κανένα 
σοβαρό περιστατικό παράβασης που αφορούσε σε εργαζόμενο 
της Mercedes-Benz Ελλάς.

Οι εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές του Ομίλου απαιτούν 
από τις εταιρείες του να μην μπορούν να προχωρήσουν, 
προσφέρουν ή υποσχεθούν οποιαδήποτε δωρεά σε 
πολιτικά κόμματα, οργανισμούς που συνδέονται στενά με 
πολιτικά κόμματα (όπως για παράδειγμα, ιδρύματα) και τους 
αντιπροσώπους τους, σε μέλη του κοινοβουλίου, σε κατόχους 
πολιτικού αξιώματος ή υποψήφιους για πολιτικό αξίωμα, σε 
μέλη της κυβέρνησης και σε δημόσιους λειτουργούς, εκτός 
αν είναι επιτρεπόμενο με βάση τη νομοθεσία και έχει εγκριθεί 
εγγράφως από το Τμήμα Εξωτερικών Υποθέσεων και Δημόσιας 
Πολιτικής, για ποσά μέχρι 10.000€, ενώ για μεγαλύτερα ποσά 
απαιτείται έγκριση από ανώτερες διοικητικές δομές του Ομίλου. 
Ειδικά για την Ελλάδα, η Mercedes-Benz Ελλάς δεν προχώρησε 
σε καμία δωρεά προς τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα μέσα 
στο 2017.

Integrity@Work
Διαδικασία Υποβολής Αναφορών

Δωρεές προς Κόμματα 
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Μέσα στο 2017:
•  Δεν υπήρξε συμμετοχή της Εταιρείας σε θέματα δημοσίου 

διαλόγου ή στην ανάπτυξη δημόσιας πολιτικής και άσκησης 
πίεσης (lobbying).

•  Δεν υπήρξε κανένα περιστατικό διαφθοράς ή δικαστικές αγωγές 
σχετικές με διαφθορά ή σχετικά πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις από 
τις αρμόδιες αρχές λόγω περιστατικού διαφθοράς.

Νομικός Έλεγχος Συνεργατών: Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασία 
Νομικού Ελέγχου Συνεργατών για κάθε νέο Εμπορικό Συνεργάτη 
(Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς και Επισκευαστές, Συνεργάτες 
Πωλήσεων και Υπερκατασκευαστές), η οποία περιλαμβάνει τον 
έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Συνεργάτη 
με νομοθετικές απαιτήσεις, με έμφαση στην αναζήτηση 
καταδίκης, ανοιχτής δικαστικής υπόθεσης ή/και απλά αναφορά 
σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα για θέματα παραβίασης νόμων 
(π.χ. διαφθορά, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αντι-μονοπωλιακή 
συμπεριφορά). Ο έλεγχος πραγματοποιείται με τη χρήση μιας 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας και περιλαμβάνει την εκτίμηση του 
αναμενόμενου ρίσκου (π.χ. κίνδυνος διαφθοράς) με την εξέταση 
διαφόρων παραμέτρων, όπως για παράδειγμα το επιχειρηματικό 
μοντέλο του νέου συνεργάτη, τη δομή και διάρθρωση της 
συνεργαζόμενης εταιρείας, τον τρόπο συνεργασίας, την πιθανότητα 
ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων και αναζήτηση νομικών 
εκκρεμοτήτων, μέσω της ενεργής ανταλλαγής πληροφοριών με 
το Συνεργάτη και την έρευνα σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και 
στο Διαδίκτυο. Με βάση την ανάλυση που πραγματοποιείται, 
οι συνεργάτες κατηγοριοποιούνται σε τρεις κατηγορίες ρίσκου 
(χαμηλού, μέτριου, υψηλού ρίσκου).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία το 2017:
•  Δεν διέκοψε τη συνεργασία της με κανέναν Συνεργάτη για θέματα 

ηθικής ή Συμμόρφωσης.
•  Συνέχισε, υπό όρους ή προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα 

συμμόρφωσης, τη συνεργασία της με 7 Συνεργάτες και 1 
προμηθευτή, λόγω προβληματισμών σε θέματα επιχειρηματικής 
λειτουργίας (π.χ. κακής οικονομικής κατάστασης, επιχειρηματικό 
μοντέλο υψηλού ρίσκου), εκ των οποίων ζητήθηκε από 2 
Συνεργάτες η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων κατά την επιλογή 
των προμηθευτών και/ή των συνεργατών τους για τη μείωση 
πιθανών κινδύνων διαφθοράς και εταιρικής φήμης.

Οποιαδήποτε δωρεά προς εργαζόμενο της Εταιρείας 
υπόκειται στους κανόνες του Κώδικα Ηθικής Ακεραιότητας. 
Μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι επιτρέπεται να δέχονται 
διαφηµιστικά ή εποχιακά δώρα που παρέχονται εθελοντικά 
από επιχειρηματικούς συνεργάτες και πελάτες, εφόσον είναι 
εύλογης αξίας και σκοπιμότητας (ενδεικτική εύλογη αξία 
ορίζονται τα 50€). Επίσης επιτρέπεται να δέχονται προσκλήσεις 
από επιχειρηματικούς συνεργάτες και πελάτες για γεύµατα 
ή εκδηλώσεις, µόνο εάν παρέχονται χωρίς αντάλλαγµα, 
εξυπηρετούν κάποιον επιχειρηματικό σκοπό, δεν λαµβάνουν 
χώρα µε ανάρµοστη συχνότητα, λαµβάνουν χώρα στα πλαίσια 
της τακτικής συνεργασίας και είναι ανάλογες του σκοπού που 
εξυπηρετούν. Η αποδοχή δώρων και παροχών αξίας άνω των 
50€ ή η συμμετοχή σε γεύµατα ή εκδηλώσεις αξίας άνω των 
100€, γνωστοποιείται και τεκμηριώνεται.  Κατά τον ίδιο τρόπο, 
παρέχουµε δώρα και παροχές σε επιχειρηματικούς συνεργάτες 
και πελάτες στο βαθµό που επιτρέπεται και στα πλαίσια των 
συνηθισμένων επιχειρηματικών εργασιών µας. 

Για να διαχειριστεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά τους 
κινδύνους στα επιχειρησιακά τμήματα και στις αγορές 
όπου δραστηριοποιείται, ο Όμιλος έχει ορίσει Διευθυντή 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ο οποίος είναι αρμόδιος για 
το σύνολο των παγκόσμιων δραστηριοτήτων του Ομίλου σε 
θέματα Συμμόρφωσης και αναφέρεται απευθείας στο μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι υπεύθυνο για την 
Ακεραιότητα και τα Νομικά Θέματα. 
Παράλληλα, στην Ελλάδα ο Υπεύθυνος Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης (Local Compliance Manager) υποστηρίζει την 
τοπική Διοίκηση στην εφαρμογή του Συστήματος Εταιρικής 
Συμμόρφωσης, έχοντας ανεξαρτησία από την τοπική διοίκηση 
ως προς την κρίση και αξιολόγηση σχετικών θεμάτων, καθώς 
αναφέρεται απευθείας στην αντίστοιχη Διεύθυνση Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης του Ομίλου.

Η αξιολόγηση κινδύνων συμμόρφωσης για την Εταιρεία 
διεξάγεται από τον Όμιλο μέσα από την διαδικασία 
Ολοκληρωμένης Αξιολόγησης Κινδύνων Συμμόρφωσης (ICRA 
– Integrated Compliance Risk Assessment) έπειτα από 
σχετική ηλεκτρονική έρευνα, ώστε να καθορίσει το βαθμό 
έκθεσης σε κινδύνους συμμόρφωσης και να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα στη διαχείρισή τους, η οποία περιέχει την 
αξιολόγηση κινδύνων διαφοράς. Παράλληλα, πέρα από τον 
Νομικό Έλεγχο Συνεργατών, η Εταιρεία συμπεριλαμβάνει την 
αξιολόγηση πιθανών κινδύνων διαφθοράς σε συγκεκριμένες 
διαδικασίες, όπως:
•  Στον Έλεγχο Ακεραιότητας Προμηθευτή (βλέπε ενότητα II-4).
•  Στη διαδικασία Υποχρεωτικής Διαβούλευσης, η οποία 

στοχεύει να μειώσει τους κινδύνους σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις πωλήσεων, όπως συναλλαγές υψηλής αξίας και 
συνεργασία με Υπερκατασκευαστές.

•  Κατά περίπτωση στη διάρκεια των πωλήσεων ή άλλων 
επιχειρησιακών διεργασιών, οι οποίες επικοινωνούνται στον 
Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης για αξιολόγηση 
κινδύνων και/ή συζητούνται στο Δ.Σ.

Αποδοχή Δωρεών 

Προϊστάμενος Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης

Αξιολόγηση Κινδύνων Διαφθοράς
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4. Συμμετοχές και Αναγνώριση

Είμαστε μέλη διεθνών και εθνικών οργανισμών 

Η Mercedes-Benz Ελλάς αποτελεί μέλος των παρακάτω οργανισμών: 
• Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ)
• Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
• Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών
• Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων
• Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο
• Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
•  ΕλληνοΑμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Μάλιστα, ο 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας είναι ενεργό 
μέλος της Επιτροπής Ηγεσίας του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, συμμετέχει στις συναντήσεις και τις παρουσιάσεις 
που οργανώνονται, ενώ σε πολλές από αυτές είναι από τους 
κύριους ομιλητές.

Αναγνωρίζονται οι προσπάθειές μας

Η αναγνώριση των προσπαθειών μας στον τομέα της Εταιρικής 
Υπευθυνότητας αποτελεί για την Εταιρεία μας σημαντική ηθική 
ικανοποίηση, ενώ ταυτόχρονα τονίζει τη δέσμευσή μας για να 
συνεχίσουμε με συνέπεια την εφαρμογή σχετικών πρακτικών, 
έχοντας διακριθεί:
•  Για 3η συνεχόμενη χρονιά, στη λίστα Most Admired Companies 

2017 του περιοδικού Fortune, έχοντας συμπεριληφθεί ως 
μία από τις θαυμαστές εταιρείες στην Ελλάδα από 1.600 
κορυφαία στελέχη από 270 εταιρείες στην Ελλάδα με κύκλο 
εργασιών άνω των 50 εκατ. ευρώ, με γνώμονα εννέα κριτήρια 
(Καινοτοµία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, Διαχείριση 
Εταιρικών Πόρων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Χαρακτηριστικά-
Ποιότητα Διοίκησης, Οικονοµική Ευρωστία, Μακροπρόθεσµη 
Επενδυτική Αξία, Ποιότητα Προσφερόµενων Προϊόντων και 
Υπηρεσιών, Εξωστρέφεια/Ανταγωνιστικότητα). Η Mercedes-
Benz Ελλάς κατέκτησε την 16η θέση στη σχετική κατάταξη 
ανεξαρτήτως κλάδου, ενώ υπήρξε η μοναδική εταιρεία από τον 
κλάδο του αυτοκινήτου στις 20 πιο αξιοθαύμαστες επιχειρήσεις, 
κατακτώντας ταυτόχρονα την 1η θέση στον κλάδο «Εμπόριο».

•  Για 4η συνεχόμενη χρονιά, στα Sales Excellence Awards 2017 
που διοργανώνονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πωλήσεων και 
την Boussias Communications, λαμβάνοντας το Χάλκινο Βραβείο 
στην κατηγορία «Τμήμα Πωλήσεων της Χρονιάς/Προϊόντα» για 
την υποψηφιότητα «Η Mercedes-Benz στη 1η θέση της premium 
κατηγορίας για 3η συνεχή χρονιά».

Αξιολογούμαστε για την αποτελεσματικότητά μας 

Συνεχής είναι η αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλει ο 
Όμιλος στον τομέα της Αειφορίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, κάτι 
που είναι εμφανές από την παρουσία του στους διεθνείς δείκτες 
αειφορίας και βραβεία, καθώς:
•  Έλαβε την αξιολόγηση “A-” στην κατάταξη του CDP (πρώην 

Carbon Disclosure Project), για τη στρατηγική και τα 
προγράμματα αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών CO2.

•  Βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο στην κατηγορία “Company 
Health Management” στα German Human Resources Awards 
για την βιωματική πρωτοβουλία YES, η οποία αφορά την αλλαγή 
της στάσης των ανθρώπων απέναντι στην ηλικία και στη γήρανση 
πέρα από μια απλή θεωρητική προσέγγιση.

•  Βραβεύτηκε στα Digital Transformer Awards 2017 στην 
κατηγορία «Αυτοκίνηση» για την συστηματική ψηφιοποίηση των 
λειτουργιών του κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

•  Η Mercedes-Benz διακρίθηκε με τον τίτλο της πλέον καινοτόμου 
premium μάρκας στην κατηγορία «Αυτόνομη Οδήγηση και 
Ασφάλεια» στα Βραβεία AutomotiveINNOVATIONS 2017 για 
μια σειρά καινοτομιών στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης, 
όπως το ACTIVE BRAKING ASSIST, την επικοινωνία Car-to-X, το 
DRIVE PILOT, το ACTIVE LANE CHANGING ASSIST, το REMOTE 
PARK PILOT και την ανάπτυξη της Mercedes-Benz GLC F-CELL. 
Στην ίδια διοργάνωση, η E-Class απέσπασε το βραβείο του πλέον 
καινοτόμου μοντέλου, λόγω των πολυάριθμων καινοτομιών, 
όπως την καλύτερη αεροδυναμική στην κατηγορία και την πρώτη 
λειτουργία πέδησης ανάγκης σε μποτιλιάρισμα.

Δεσμευτήκαμε  Ποσοστό Προόδου Στοχεύουμε Μέχρι

Να ολοκληρωθεί η έγκριση 2 συμβουλευτικών πλαισίων  
για τη διαχείριση κινδύνων διαφθοράς σε επαναλαμβανόμενες 
δραστηριότητες (π.χ. εκδηλώσεις).

Να πραγματοποιήσουμε εκπαιδεύσεις στο ανανεωμένο 
Εγχειρίδιο για την εφαρμογή της Πολιτικής Ελέγχων 
Καταλόγων Κυρώσεων.

Να εκπαιδεύσουμε 40 εργαζόμενους στην πρόληψη  
και καταπολέμηση της διαφθοράς.

Να εκπαιδεύσουμε 25 εργαζόμενους σε θέματα 
Συμμόρφωσης στη διαδικασία προμηθειών και αγορών.

Να υλοποιήσουμε Συναντήσεις Διαλόγου για την 
Ακεραιότητα για όλους τους εργαζόμενούς μας.

5. Επιτεύγματα 2017 και Στόχοι 2018

50%

2018

2018

2018

2018
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153,9 

5

εκατομ. € κύκλος 
εργασιών

8,7

1.347 

εκατομ. € πληρωμές  
για εργαζόμενους

προμηθευτές

βασικοί τομείς 
χορηγιών

Υποστηρίζουμε την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη της Χώρας

Στη Mercedes-Benz Ελλάς πιστεύουμε ότι η μακροπρόθεσμα 
επιτυχημένη πορεία της Εταιρείας επιβάλλει τη δημιουργία 
επιπλέον αξίας για τη Χώρα και τις τοπικές κοινωνίες που 
επηρεάζονται από τις δραστηριότητές μας. Για το λόγο 
αυτό, η Εταιρεία συμπεριφέρεται με κοινωνικά υπεύθυνο 
τρόπο, επιδιώκει την επιστροφή μέρους των κερδών της 
στην κοινωνία και εντάσσει τη συνεισφορά προς κοινωνικές 
ομάδες που έχουν ανάγκη στήριξης, είτε οικονομικά, είτε 
-κατά προτίμηση - προϊοντικά.

Που στοχεύουμε:

Στόχος μας είναι να υποστηρίζουμε πολύπλευρα τη Χώρα, 
συνδυάζοντας τη συνεχή ανάπτυξη της Εταιρείας με την 
οικονομική, επιχειρηματική και κοινωνική πρόοδο της Χώρας μας.

Που εστιάζουμε:

• Επιτυγχάνουμε οικονομικά αποτελέσματα  
•  Συνεισφέρουμε στην οικονομική ανάπτυξη  
•  Βοηθάμε το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Διανομέων και 

Επισκευαστών να αναπτυχθεί
•  Διασφαλίζουμε την υπεύθυνη λειτουργία του Εξουσιοδοτημένου 

Δικτύου Διανομέων και Επισκευαστών
•  Εκπαιδεύουμε το προσωπικό του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου 

Διανομέων και Επισκευαστών
• Υποστηρίζουμε την κοινωνία προϊοντικά 
• Υποστηρίζουμε την κοινωνία οικονομικά
• Καλλιεργούμε την έννοια της συνεισφοράς 
• Προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες
• Συνεισφέρουμε στην ασφάλεια των ελληνικών δρόμων
• Δίνουμε προτεραιότητα σε τοπικούς προμηθευτές
• Επιλέγουμε τους προμηθευτές με υπευθυνότητα

ΙΙ.|Πάθος για τη ΧΩΡΑ μας

Πελ
άτε

ς
Περιβάλλον

Ακεραιότητα

Χώρα
Eργ

αζό
μεν

οι
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1. Ανάπτυξη Οικονομίας 

Επιτυγχάνουμε οικονομικά αποτελέσματα 

H οικονομική ανάπτυξη αποτελεί για τη Mercedes-Benz Ελλάς, όπως για κάθε άλλη εταιρεία, πρωταρχικό σκοπό που παράλληλα συνεισφέρει 
άμεσα και έμμεσα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Τα κύρια οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, για τα έτη 2013 έως 2017, 
αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Ετήσιο Ισολογισμό της Mercedes-Benz 
Ελλάς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια του 2017, δεν υπήρξε κανενός είδους οικονομική βοήθεια από το Ελληνικό Κράτος προς την 
Εταιρεία.

Συνεισφέρουμε στην οικονομική ανάπτυξη 

Η Mercedes-Benz Ελλάς επιδιώκει τη δημιουργία οικονομικής αξίας για τους Κοινωνικούς της Εταίρους, καθώς αποτελεί σημαντική 
προτεραιότητα στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία. Μέσω της λειτουργίας της Εταιρείας, διασφαλίζεται ότι σημαντικά ποσά 
επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία, όπως στους προμηθευτές της (με τη μορφή αγορών), στους εργαζόμενούς της (με τη μορφή μισθών, 
παροχών και ασφαλιστικών εισφορών) και στο κράτος (με τη μορφή φόρων), συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας. 
Έτσι, μόνο μέσα στο 2017 δόθηκαν: 
• 8,7 εκατ. € για εργαζόμενους, για μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές.
• 19,8 εκατ. € σε προμηθευτές, για αγορές αγαθών και υπηρεσιών.
• 10,6 εκατ. € σε φόρους, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
• 0,4 εκατ. € σε επενδύσεις.

  2013 2014 2015* 2016* 2017* 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις με ΦΠΑ) (€)  97.300.116,23 128.059.377,11 135.934.243,80 163.415.832,08 153.923.253,89 
Κέρδη προ φόρων (€)  16.295.493,44 3.802.608,75 6.779.158,86 7.990.868,26  967.454,93 
Κέρδη μετά φόρων (€)  13.722.077,11 1.649.621,32 4.555.343,99 5.310.093,93 3.658.234,60
Εταιρικοί φόροι (€)  5.318.553,87 3.526.972,34 4.364.250,45 5.120.211,20 -2.690.779,67 
Συνολικοί φόροι (συμπ. ΦΠΑ) (€)  15.989.827,95 13.540.733,62 13.855.275,85 15.921.510,46 10.590.862,33 
Πληρωμές προμηθευτών (€)  8.828.635,57 13.473.277,72 16.276.726,86  24.558.957,61 19.791.124,98
Κόστος εργαζόμενων (συμπ. μισθών   9.151.998,30 9.199.079,57 8.349.664,35 8.582.215,16 8.723.498,86  
και ασφαλ. εισφορών) (€) 
Επενδύσεις (€)  4.289.735,15 7.313.363,68 363.175,83 277.479,61 381.703,88

*Σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, οι Ισολογισμοί της περιόδου 2015-2017 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

* To ποσό αφορά μικτούς μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές 
** To ποσό αφορά συνολικούς φόρους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διανομή οικονομικής αξίας 39,5   εκατ.€
Αποδώσαμε πάνω από 39,5 εκατ. € 
σε οικονομική αξία για την κοινωνία

Φόροι**
€10,6 εκατ.

Κύκλος Εργασιών
€153,9 εκατ.

Προμηθευτές
€19,8 εκατ.

Εργαζόμενοι*
€8,7 εκατ.

Επενδύσεις
€0,4 εκατ.

Οικονομικά στοιχεία της Mercedes-Benz Ελλάς
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Βοηθάμε το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Διανομέων  
και Επισκευαστών να αναπτυχθεί 

Στη σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση της ελληνικής αγοράς, 
είναι σημαντική κάθε προσπάθεια που δημιουργεί άμεσα ή έμμεσα 
θέσεις εργασίας και προσφέρει τεχνογνωσία στην αγορά. Προς 
αυτή την κατεύθυνση εξάλλου, κινείται η Εταιρεία τα τελευταία 
χρόνια, προχωρώντας σε ουσιαστικές ενέργειες, που στοχεύουν στη 
βιωσιμότητα των συνεργατών της, που σήμερα απασχολούν πάνω 
από 700 εργαζόμενους πανελλαδικώς, με 17 Εξουσιοδοτημένα 
Σημεία Πώλησης και 46 Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία (τα στοιχεία 
αφορούν το 2017). Πρακτικά, η Mercedes-Benz Ελλάς καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την εμπορική επιτυχία και βιωσιμότητα 
του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Διανομέων και Επισκευαστών, 
παρέχοντας: 
• Υποστήριξη στο στήσιμο ενός σύγχρονου καταστήματος.
• Εκπαίδευση στο προσωπικό τους.
• Τεχνογνωσία.
•  Πρόσβαση σε Πληροφοριακά Συστήματα και οικονομικά μοντέλα, 

όπως το πρότυπο εργαλείο αυτόματης οικονομικής ανάλυσης 
GBMS (Global Business Management System) που δύναται να 
συνεισφέρει στη διασφάλιση της βιωσιμότητας και κερδοφορίας 
του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Διανομέων, η υλοποίηση του οποίου 
έχει παραταθεί, λόγω σταδιακής αναβάθμισης των συστημάτων για 
όλους τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς από το 2017.

Παράλληλα, η Εταιρεία διοργανώνει:
•  “Dealers meetings” με Εξουσιοδοτημένους Διανομείς 

και Επισκευαστές σε τουλάχιστον εξαμηνιαία βάση, όπου 
ενημερώνονται σε θέματα αγοράς, πωλήσεων, προϊόντων, 
εμπορικών και επικοινωνιακών στρατηγικών και συζητούν 
προβλήματα που πιθανώς έχουν προκύψει, με τη συμμετοχή 
70 ατόμων από το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Διανομέων και 
Επισκευαστών μέσα στο 2017.

•  “Επιτροπές Πωλήσεων & Marketing” με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, όπου εξετάζεται η τρέχουσα κατάσταση και πιθανοί 
προβληματισμοί, παρέχονται άμεσες λύσεις και σχεδιάζονται 
μελλοντικές ενέργειες.

Διασφαλίζουμε την υπεύθυνη λειτουργία του 
Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Διανομέων και 
Επισκευαστών

Προκειμένου να διασφαλίσει τη σύμφωνη με τη νομοθεσία 
λειτουργία του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Διανομέων και 
Επισκευαστών, η Εταιρεία συμπεριλαμβάνει σχετικές δεσμεύσεις 
στα συμβόλαια συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα 
διαφθοράς.

Εκπαιδεύουμε το προσωπικό του Εξουσιοδοτημένου 
Δικτύου Διανομέων και Επισκευαστών

Είναι κορυφαία προτεραιότητα για τη Mercedes-Benz Ελλάς, το 
προσωπικό των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων και Επισκευαστών 
να έχει τις πλέον πρόσφατες γνώσεις, προκειμένου να μπορεί η 
Εταιρεία να διατηρήσει ειλικρινή επαφή με τους πελάτες της, ώστε 
να επιτυγχάνεται μία μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης. Για το λόγο 
αυτό, το προσωπικό του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Διανομέων και 
Επισκευαστών εκπαιδεύεται μέσω ειδικών προγραμμάτων στις νέες 
τεχνολογίες, στη γνώση των προϊόντων και στις τεχνικές πωλήσεων 
και εξυπηρέτησης. 

Έτσι, μέσα στο 2017, η Εταιρεία:
•   Πραγματοποίησε 96 εκπαιδεύσεις στα μέλη του 

Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Διανομέων και Επισκευαστών, όπου 
συμμετείχαν συνολικά 1.224 εργαζόμενοι, καλύπτοντας 178 
ημέρες εκπαίδευσης, σε σχέση με 118 εκπαιδεύσεις σε 1.243 
εργαζόμενους που κάλυψαν 171 ημέρες εκπαίδευσης το 2016. 

•   Συμπεριέλαβε τεχνικό και προϊοντικό περιεχόμενο, αλλά και 
ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στις 
εκπαιδεύσεις.

•   Παρείχε το πρόγραμμα πιστοποίησης C-Sales/Πιστοποιημένος 
Σύμβουλος Πωλήσεων, με σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 
επαγγελματισμού. Το ποσοστό των πιστοποιημένων εργαζόμενων 
του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Διανομέων και Επισκευαστών 
ανήλθε σε 83,3% το 2017, σε σχέση με 83% το 2016. 

Καθώς η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση και η άρτια 
ανταπόκριση στις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των 
πελατών μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη λειτουργία του 
Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Διανομέων και Επισκευαστών, ο 
Όμιλος υλοποίησε το 2017 Έρευνα Ικανοποίησης σε όλους τους 
Εξουσιοδοτημένους Διανομείς και τους Εξουσιοδοτημένους 
Επισκευαστές. Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, με 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, καθώς: 
•  Η συμμετοχή των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων και των 

Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών ξεπέρασε το 70% και 90% 
αντίστοιχα.

•  Η συνολική ικανοποίηση του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου 
Διανομέων και Επισκευαστών για τη Mercedes-Benz ανήλθε 
σε 86%, μειωμένη κατά 3% σε σχέση με την τελευταία Έρευνα 
το 2016 για την Ελλάδα.

Έρευνα Ικανοποίησης

747 +4,1% θέσεις εργασίας ημέρες εκπαίδευσης 
Η λειτουργία της Εταιρείας έχει συνεισφέρει 
στη δημιουργία 747 θέσεων εργασίας στο 
Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Διανομέων και 
Επισκευαστών

Αυξήσαμε κατά 4,1% τις ημέρες εκπαίδευσης 
των εργαζόμενων του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου 
Διανομέων και Επισκευαστών, σε σχέση με το 2016

Εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Διανομέων  
και Επισκευαστών

8791
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Καθώς η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της Εταιρείας, αποτελεί καθήκον για εμάς να συνεισφέρουμε 
με σημαντικές χορηγίες, οι οποίες χωρίζονται σε 5 βασικούς τομείς, όπως απεικονίζονται σχηματικά παρακάτω:

Υποστηρίζουμε την κοινωνία προϊοντικά 

Στο πλαίσιο των δράσεων συνεισφοράς της Εταιρείας προς την 
κοινωνία, η Mercedes-Benz Ελλάς υποστηρίζει προϊοντικά το έργο 
οργανισμών και σκοπών, καθώς συνέχισε τη χορηγία της ΚΑΕ 
Παναθηναϊκός Superfoods και παρείχε οχήματα Α-Class, GLA και 
GLC για τις ανάγκες της μετακίνησης των αθλητών και των στελεχών 
της ομάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. 

Καθώς η επιλογή και υποστήριξη κοινωνικών σκοπών με 
ξεκάθαρα κριτήρια αποτελεί σημαντικό παράγοντα, ο Όμιλος δεν 
χρηματοδοτεί και δεν χορηγεί:
•  Οργανισμούς/εταιρείες ή/και άτομα που παραβιάζουν τις 

Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.
•  Οργανισμούς/εταιρείες που θα μπορούσαν κατά βάση να 

συγκρούονται με την αποστολή, τις αξίες, τους στόχους, τα 
προγράμματα, τα προϊόντα ή τους εργαζόμενους του Ομίλου.

•  Οργανισμούς/εταιρείες που επιβάλλουν διακρίσεις και 
περιορισμούς όσον αφορά την καταγωγή, τη θρησκεία, το 
χρώμα δέρματος, το φύλο ή την ηλικία στην εργασία ή στην 
παροχή προϊόντων/υπηρεσιών.

•  Οργανισμούς/εταιρείες ή αθλητές που παραβιάζουν τους 
κανόνες αντι-ντόπινγκ του Ολυμπιακού Χάρτη, της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών κατά του ντόπινγκ στον αθλητισμό και 
του Παγκόσμιου Κώδικα αντι-ντόπινγκ της WADA (World Anti-
Doping Agency).

•  Ιδιώτες (εκτός από πρεσβευτές μάρκας ή προϊόντων).
•  Ανταγωνιστές των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.
•  Δάνεια ή σχέδια μείωσης χρεών.
•  Οργανισμούς/εταιρείες ή/και άτομα που μπορεί να 

βρίσκονται σε κίνδυνο διαφθοράς. Καμία δωρεά δεν μπορεί 
να πραγματοποιηθεί, εφόσον υπάρχει ακόμα και η παραμικρή 
υποψία εμφάνισης περιστατικών διαφθοράς.

Επιλογή Σκοπών 

2. Υποστήριξη Κοινωνίας

Αθλητισμός

Πρόγραμμα χορηγιών
Mercedes-Benz Ελλάς

Πολιτισμός Ηγεσία

Κοινωνία Εκπαίδευση
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Υποστηρίζουμε την κοινωνία οικονομικά 

H Mercedes-Benz Ελλάς έχει εντάξει την υποστήριξη των κοινωνικών 
ομάδων που έχουν ανάγκη στήριξης στο πλαίσιο των δράσεων 
κοινωνικής συνεισφοράς της. Υπολογίζεται ότι η Εταιρεία προσέφερε 
πάνω από 121.000€ σε διάφορες κοινωνικές ομάδες 
και οργανισμούς το 2017, με ενδεικτικά παραδείγματα ανά τομέα:

Αθλητισμός

• Υποστήριξη Λευτέρη Πετρούνια, πρωταθλητή και ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των κρίκων.
•  Υποστήριξη Γεώργιου Λαζαρίδη, αθλητή του τένις με αμαξίδιο και μέλους της Εθνικής Ομάδας,  

με διακρίσεις σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
•  Χορηγία του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ) για την πραγματοποίηση 

των αθλητικών εκδηλώσεων Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας και Ημιμαραθώνιος Αθήνας, καθώς και των 
αγώνων πόλης Run Greece. 

Κοινωνία

Οικονομική στήριξη ανθρωπιστικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, όπως το «Make-A-Wish 
(Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδας)», τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα», την «Κιβωτό του Κόσμου», τον Σύλλογο 
«Όραμα Ελπίδας», «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το «International Foundation of Greece».

121.000€ 
Προσφέραμε πάνω από 121.000€ σε διάφορες 
κοινωνικές ομάδες και οργανισμούς

Παραδείγματα οικονομικών χορηγιών 2017

Η Mercedes-Benz Ελλάς συνέχισε για μία ακόμα χρονιά την 
πολυετή υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού». Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την 
ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η Εταιρεία διοργάνωσε μια εκδήλωση  
στη Ν. Κηφισιά με επίσημους προσκεκλημένους παιδιά από  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», τα οποία συνάντησαν από κοντά και 
έπαιξαν ένα φιλικό αγώνα μπάσκετ με τους παίκτες της ομάδας 
στο γήπεδο των εγκαταστάσεων της Mercedes-Benz Ελλάς.

Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαιδευτική του 
συνεισφορά και στην υποστήριξη των νέων, καθώς απασχολεί 
συνολικά σχεδόν 8.100 εκπαιδευόμενους σε όλο τον κόσμο, 
μέσω σειράς προγραμμάτων με στόχο την επαγγελματική τους 
ανάπτυξη, όπως:
•  Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών με συνδυασμό 

θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής εργασίας, μέσω των 
οποίων προσλαμβάνονται περίπου 200 απόφοιτοι ετησίως.

•  Συνεργασίας με φοιτητές, το οποίο προσφέρει ατομικά σχέδια 
ανάπτυξης και γνώσεις σχετικά με τα τμήματα του Ομίλου 
και τις τοποθεσίες δραστηριοποίησης, μέσα από webinars, 
εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές και καθοδήγηση στην 
εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης.

•  Πρακτικής άσκησης για φοιτητές και αποφοίτους που 
εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην πράξη και εξελίσσουν 
δεξιότητες για την προσωπική και επαγγελματική τους 
ανάπτυξη.

•  Συνεργασίας για εκπόνηση διπλωματικών διατριβών, στο 
πλαίσιο των οποίων οι φοιτητές εργάζονται σε ένα πραγματικό 
έργο πάνω στο θέμα της διατριβής τους και αποκτούν 
τεχνογνωσία, εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία.

•  Υποστήριξης διδακτορικών, στο πλαίσιο των οποίων οι 
ενδιαφερόμενοι υπογράφουν τριετή σύμβαση για την 
προαγωγή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, με 
προσωπική καθοδήγηση από διευθυντικά στελέχη του Ομίλου, 
με το ποσοστό των γυναικών υποψήφιων διδακτόρων να 
αγγίζει το 20%.

Κοντά στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ανάπτυξη Νέων

Καλλιεργούμε την έννοια της συνεισφοράς

Στη Mercedes-Benz Ελλάς, πιστεύουμε ότι έχουμε την ευθύνη 
να μεταδώσουμε την αξία της εθελοντικής προσφοράς στους 
εργαζόμενούς μας καθώς, με τον τρόπο αυτό, συνεισφέρουμε 
περαιτέρω στις ανάγκες της κοινωνίας και ενσωματώνουμε την 
υπευθυνότητα στη συμπεριφορά τους.
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Στο πλαίσιο της περαιτέρω κοινωνικής της συνεισφοράς, η Εταιρεία:
•  Πραγματοποίησε 2 εθελοντικές αιμοδοσίες, στις οποίες 

συμμετείχαν περίπου 70 εργαζόμενοι.
•  Συνεργάστηκε με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Όραμα 

Ελπίδας» και πραγματοποίησε μια ομιλία στις εγκαταστάσεις 
στη Ν. Κηφισιά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή 
Δότη Μυελού των Οστών, κατά την οποία ενημέρωσε 25 
εργαζόμενους για τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών, 
μέσω της οποίας 15 εργαζόμενοι έγιναν εθελοντές μυελού των 
οστών.

•  Έχει ενταχθεί στο δίκτυο «Διάσωσης και Προσφοράς Τροφίμων» 
της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης «Μπορούμε», η οποία έχει 
ως σκοπό την καταπολέμηση του υποσιτισμού στην Ελλάδα 
μέσω της διάσωσης φαγητού και τον περιορισμό της σπατάλης 
τροφίμων, αξιοποιώντας 241 μερίδες περισσευούμενου φαγητού 
μέσα στο 2017. Επιπλέον, συμμετείχε στο πρόγραμμα «Χωράφι 
του Μπορούμε» με ομάδα 10 εθελοντών σε 2 δράσεις φύτευσης 
στο δημοτικό λαχανόκηπο της Αρτέμιδας.

•  Συμμετείχε στον 35ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με 
ομάδα 24 εθελοντών από όλα τα τμήματα της Εταιρείας, μεταξύ 
των οποίων και του Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου της, 
αγκαλιάζοντας την προσπάθεια του Make-A-Wish Ελλάδος, 
που βοηθά παιδιά με ασθένειες απειλητικές για τη ζωή τους να 
βγουν νικητές από τον αγώνα που δίνουν για τη ζωή. Η ομάδα 
έλαβε μέρος στα αγωνίσματα των 5, 10 και 42 χιλιομέτρων με 
την ομάδα του Make-A-Wish Ελλάδος, στηρίζοντας παράλληλα 
ενεργά τον Οργανισμό, αφού μέρος του κόστους συμμετοχής 
δόθηκε για την κάλυψη των αναγκών του.

•  Συμμετείχε με ομάδα 50 εθελοντών και των παιδιών τους στα 
αγωνίσματα των 2 και 5 χιλιομέτρων του 9ου Greece Race 
for the Cure, ενός αγώνα-θεσμού κατά του καρκίνου του 
μαστού, ο οποίος διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» με την έγκριση 

της Οργάνωσης Susan G. Komen for the Cure, με σκοπό την 
στήριξη των γυναικών που αγωνίζονται κατά του καρκίνου του 
μαστού, την ενημέρωση για τη σημασία της πρόληψης και της 
έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και την υποστήριξη προγραμμάτων 
ενημέρωσης και παροχής συμβουλών.

•  Συμμετέχει στη δράση «Πλαστικά Καπάκια Για Αναπηρικά 
Αμαξίδια», στο πλαίσιο της οποίας έχει τοποθετήσει κάδους 
συλλογής (με την ειδική σήμανση «Πλαστικά καπάκια») σε 
όλες τις εγκαταστάσεις της και συνεργάζεται με μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο της συστηματικής εστίασης 
στην Ελλάδα που συμμετέχει στη δράση, η οποία αναλαμβάνει 
την αποστολή τους στο Σύλλογο Παραπληγικών & Κινητικά 
Αναπήρων του Νομού Πέλλας. Στη συνέχεια, τα πλαστικά 
καπάκια δίνονται σε εταιρεία ανακύκλωσης, ενώ με τα χρήματα 
που συγκεντρώνονται, αγοράζονται αναπηρικά αμαξίδια, 
ορθοπεδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα και άλλα είδη 
που έχουν ανάγκη τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία δεν έχουν 
ασφάλιση ή δυνατότητα να τα προμηθευτούν. Έπειτα από την 
πρώτη αποστολή περίπου 150 κιλών πλαστικών καπακιών μέσα 
στο 2015, η Εταιρεία παρέδωσε επιπλέον περίπου 160 κιλά 
πλαστικών καπακιών στη συνεργαζόμενη εταιρεία, προκειμένου 
να αποσταλούν στο Σύλλογο.

Προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες για άτομα με 
αναπηρίες

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η δυνατότητα των οχημάτων να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από άτομα με αναπηρίες για την απρόσκοπτη και 
ανεξάρτητη μετακίνησή τους. Για να εξασφαλισθεί αυτό, ο Όμιλος 
και η Mercedes-Benz Ελλάς (μέσω Υπερκατασκευαστή) προσφέρουν:
•οδηγικά βοηθήματα διεύθυνσης και τιμονιού
•  μονάδες ελέγχου χειρός για την επιτάχυνση και το φρενάρισμα με 

το χέρι
•  προσαρμογές πεντάλ (μετεγκαταστάσεις πεντάλ και ατομικές 

προσαρμογές ύψους)
•  βοηθήματα εισόδου και εξόδου, όπως είναι οι περιστρεφόμενες 

πλατφόρμες και τα περιστρεφόμενα καθίσματα για τα επιβατικά 
αυτοκίνητα, αλλά και οι επεκτεινόμενες υδραυλικές πλατφόρμες 
για τα λεωφορεία. 

Η σειρά των σχετικών προϊόντων του Ομίλου βελτιώνεται συνεχώς και 
εξελίσσεται με πρόσθετο υποστηρικτικό εξοπλισμό, ενώ αναμένεται 
να αυξηθεί ο αριθμός των οχημάτων που θα είναι συμβατά με αυτό 
τον εξοπλισμό. 

Παράλληλα, η Εταιρεία διαθέτει στην ελληνική αγορά οχήματα που 
ταξινομούνται ως αναπηρικά, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνουν τα 
παραπάνω συστήματα, με τα σχετικά οχήματα που πωλήθηκαν στην 
Ελλάδα το 2017 να περιλαμβάνουν 23 επιβατικά αυτοκίνητα και 2 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Συμμετοχή σε Ενέργειες Εθελοντικής Συνεισφοράς
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3. Οδική Ασφάλεια Πολιτών

Καθώς τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν μία από τις κυριότερες 
αιτίες θανάτου στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σε 
ισχύ το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 
2010-2020, έχοντας ως στόχο τη μείωση του συνολικού αριθμού 
των θανάτων λόγω τροχαίων ατυχημάτων κατά 50%, μέχρι το 
2020. Υπολογίζεται ότι το 2017, περισσότεροι από 69 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους κάθε μέρα στους δρόμους της Ευρώπης, 
αριθμός μειωμένος κατά περίπου 2% σε σχέση με το 2016. 
Παράλληλα, εκτιμάται ότι για κάθε θάνατο που σημειώνεται 
στους ευρωπαϊκούς δρόμους, αντιστοιχούν 4 τραυματισμοί με 
κάποιου είδους μόνιμη αναπηρία, 8 σοβαροί τραυματισμοί και 
50 ελαφροί τραυματισμοί. 

Δυστυχώς, με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα 
μας έχει το θλιβερό προνόμιο να βρίσκεται στην 7η χειρότερη 
θέση στην Ευρώπη το 2017 (χαμηλότερα μόνο από τη Ρουμανία, 
τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κροατία, την Πολωνία και τη 
Λετονία) στο δείκτη θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα, 
με σχεδόν 69 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, με το 
μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών-μελών να 
βρίσκεται στους 50 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους. Παρά 
την αισθητή βελτίωση της χώρας μας κατά 59,9% και 38,4% 
σε σχέση με τους 172 και 112 θανάτους ανά εκατομμύριο 
κατοίκους το 2001 και 2010 αντίστοιχα, είναι επιτακτική ανάγκη 
η λήψη επιπλέον μέτρων για την περαιτέρω αντιμετώπιση του 
προβλήματος.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έχει δημιουργήσει το έντυπο «Οδηγώ 
προνοητικά. Οδηγώ ασφαλέστερα.», το οποίο τοποθετείται 
στα εγχειρίδια όλων των επιβατικών αυτοκινήτων και αναλύει 
πρακτικές προνοητικής και ασφαλούς οδήγησης, όπως:
•  Επικέντρωση στην αμυντική οδήγηση και σφαιρική αντίληψη 

του δρόμου.
•  Φροντίδα της φυσικής κατάστασης και βελτίωση της οδήγησης.
•  Γνώση του οχήματος και αξιοποίηση των τεχνικών του 

δυνατοτήτων.
•  Υπολογισμός και αξιολόγηση εξωτερικών παραγόντων  

(όπως συνθήκες κίνησης και καιρός).
•  Γνώση των οδηγικών συνθηκών και της συμπεριφοράς  

του οχήματος.
• Αμυντική οδήγηση.
•  Προσαρμογή του τρόπου οδήγησης στις καιρικές και 

κυκλοφοριακές συνθήκες.
•  Έλεγχος πίεσης και φθοράς ελαστικών.
•  Πραγματοποίησης τακτικού προληπτικού τεχνικού ελέγχου.
• Οφέλη προνοητικής οδήγησης.

Θανατηφόρα τροχαία στην Ελλάδα

Πληροφορίες Ασφαλείας

(πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών)

Εκπαιδεύσεις οδηγικής ασφάλειας
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Εκπαιδευτικά σεμινάρια οδηγικής ασφάλειας (αριθμός)
Οδηγοί που εκπαιδεύτηκαν (αριθμός)

314 άτομα
Εκπαιδεύσαμε 314 άτομα σε θέματα οδηγικής 
συμπεριφοράς και ασφαλούς οδήγησης, 
τα τελευταία επτά έτη
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Δίνουμε προτεραιότητα σε τοπικούς προμηθευτές

Οι ενεργοί προμηθευτές μας ανέρχονται σε 1.347 σε όλη την 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού 
αγορών που διατέθηκε σε εγχώριους προμηθευτές, έφτασε το 92% 
το 2017, ενισχύοντας αντίστοιχα την τοπική ανάπτυξη. 

Επιλέγουμε τους προμηθευτές με υπευθυνότητα

Καθώς η υπεύθυνη λειτουργία της Mercedes-Benz Ελλάς μπορεί να 
επηρεαστεί από τις δραστηριότητες των προμηθευτών, υπάρχει η 
επιθυμία εκ μέρους της Εταιρείας, να επηρεάζει θετικά την αλυσίδα 
αγορών της, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει και τον ηθικό ρόλο που 
μπορεί και πρέπει να παίξει στην προώθηση των αρχών της Εταιρικής 
Υπευθυνότητας. 

Από το 2007, γίνεται ετήσια αξιολόγηση όλων των προμηθευτών της 
Εταιρείας, η οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους προμηθευτές 
με καθαρή ετήσια αξία αγορών πάνω από 5.000€, ενώ για όλους 
τους υπόλοιπους είναι στην ευθύνη του αρμόδιου τμήματος να 
αποφασίσει αν η αξιολόγηση είναι απαραίτητη. 

Η ανασκόπηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
•  Το τμήμα Προμηθειών ξεκινά τη διαδικασία στις αρχές κάθε έτους, 

η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 
έτους.

•  Ετοιμάζονται οι λίστες με τους προμηθευτές που πρέπει να 
αξιολογηθούν, οι οποίες προωθούνται σε κάθε τμήμα.

•   Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια Επιλογής/
Αξιολόγησης Προμηθευτή και επιστρέφεται συμπληρωμένη στο 
Διαχειριστή.

•   Συντάσσεται μία περίληψη η οποία υπογράφεται από τον/τους 
Αξιολογητή (-ές) και το Διευθυντή του τμήματος.

•   Η υπογεγραμμένη περίληψη επιστρέφει στο Διαχειριστή, ο οποίος 
είναι υπεύθυνος για την τήρηση του αρχείου των αξιολογήσεων.

Από το 2007, η καταγραφή της συμμόρφωσης όλων των παλαιών 
και νέων προμηθευτών πραγματοποιείται με το Έντυπο Αξιολόγησης 
Προμηθευτή, με το οποίο καταγράφονται ζητήματα όπως:
•  Η υπεύθυνη περιβαλλοντική λειτουργία (ύπαρξη ISO14001). 
•   Η Επιχειρηματική Ηθική (συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής 

Ακεραιότητας της Εταιρείας).

Προς το παρόν, δεν συμπεριλαμβάνονται θέματα εργατικών 
πρακτικών, συνδικαλισμού και παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
ενώ η καταγραφή βασίζεται στην αντίληψη του συνεργαζόμενου 
με τον Προμηθευτή εργαζόμενο (με βάση τη συνεργασία με τον 
Προμηθευτή).

Από το 2014, η Mercedes-Benz Ελλάς έχει υιοθετήσει τον Έλεγχο 
Ακεραιότητας Προμηθευτή (Supplier Integrity Check), τον οποίο 
πριν την έναρξη της συνεργασίας πρέπει να περάσουν επιτυχώς 
όλοι οι προμηθευτές με ετήσια αξία αγορών πάνω από 1.000€ και 
ταυτόχρονα ενεργούν εκ μέρους της Εταιρείας (π.χ. δικηγόροι, 
πολιτικοί μηχανικοί), πριν την έναρξη της συνεργασίας. Έπειτα από 
την επιτυχημένη ολοκλήρωσή του από όλους τους προμηθευτές 
την περίοδο 2014-2016, ο Έλεγχος Ακεραιότητας Προμηθευτή 
πραγματοποιήθηκε σε 7 νέους προμηθευτές μέσα στο 2017, όλοι 
εκ των οποίων πέρασαν επιτυχώς τη διαδικασία ελέγχου, ενώ δεν 
υπήρξε περιστατικό διακοπής της συνεργασίας μας για θέματα όπως 
συμμόρφωση, προστασία του περιβάλλοντος ή ποιότητα προϊόντων 
και υπηρεσιών.

4. Υπεύθυνες Αγορές

92% εγχώριοι προμηθευτές
Διαθέσαμε το 92% του συνολικού προϋπολογισμού 
αγορών σε εγχώριους προμηθευτές

Αγορές και Προμηθευτές

Αγορές από εγχώριους προμηθευτές (%)
Προμηθευτές (αριθμός)
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1.500

94

1.852

91

1.307

82 92

1.310
1.347

2013 2014 2015 2016 2017



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 201744 ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Δεσμευτήκαμε  Ποσοστό Προόδου Στοχεύουμε Μέχρι

Να αξιολογήσουμε την επίδοση του 70% των προμηθευτών σε 
θέματα αειφορίας μέσω ερωτηματολογίου αυτό-αξιολόγησης 
μέχρι το 2018 (συνολικός στόχος Ομίλου).

Να έχουμε 70% των προμηθευτών υλικών παραγωγής (βάσει 
του τζίρου τους) με πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης κατά ISO 14001, EMAS ή άλλο αντίστοιχο μέχρι 
το 2018 (συνολικός στόχος Ομίλου).

Να υλοποιήσουμε τουλάχιστον 2 εθελοντικές δράσεις με τη 
συμμετοχή των εργαζόμενών μας.

Να διεξάγουμε τουλάχιστον 2 ομιλίες σε μαθητές/φοιτητές 
από στελέχη μας, εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της 
Εταιρείας.

Να διατηρήσουμε τους πιστοποιημένους εργαζόμενους του 
Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Διανομέων και Επισκευαστών στα 
ίδια επίπεδα.

Να υλοποιήσουμε Έρευνα Ικανοποίησης Εξουσιοδοτημένων 
Διανομέων και Επισκευαστών.

Να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα διασφάλισης βιωσιμότητας 
και κερδοφορίας GBMS στο 60%-70% του Εξουσιοδοτημένου 
Δικτύου Διανομέων.

Να υλοποιήσουμε 2 εθελοντικές δράσεις με τη συμμετοχή 
των εργαζόμενών μας.

Να αυξήσουμε σε 85% τους πιστοποιημένους 
εργαζόμενους του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Διανομέων 
και Επισκευαστών.

Να υλοποιήσουμε Έρευνα Ικανοποίησης Εξουσιοδοτημένων 
Διανομέων και Επισκευαστών.

5. Επιτεύγματα 2017 και Στόχοι 2018

Ο Όμιλος εφαρμόζει Οδηγίες Βιώσιμης Ανάπτυξης Προμηθευτών, 
στο πλαίσιο των οποίων αναμένει από τους προμηθευτές να 
διαθέτουν την απαιτούμενη κοινωνική και περιβαλλοντική 
ευαισθησία, να εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές επιχειρηματικής 
ηθικής και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Επιπλέον:
•  Αξιολόγησε την επίδοση σε θέματα αειφορίας των κύριων 

προμηθευτών υλικών μέσω ερωτηματολογίου αυτό-αξιολόγησης, 
προκειμένου να διαπιστώσει τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα 
βιώσιμης ανάπτυξης που αναμένει να ακολουθούν.

•  Έχει εντάξει την απαίτηση ύπαρξης πιστοποιημένου συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης στις συμβατικές διατάξεις των 
συμβολαίων με τους προμηθευτές του.

•  Πάνω από 70% των προμηθευτών υλικών παραγωγής του Ομίλου 
(βάσει του τζίρου τους) διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.

•  Υλοποιεί εκπαιδεύσεις στους προμηθευτές για τη σημασία της 
αειφορίας στην εφοδιαστική αλυσίδα.

•  Διεξάγει επιτόπιες επιθεωρήσεις σε όλους τους νέους 
προμηθευτές της Mercedes-Benz για την αξιολόγηση της 
επίδοσης σε θέματα αειφορίας, καθώς και τυχαίους ελέγχους 
σε αντίστοιχα θέματα και στους υποπρομηθευτές τους, 
προχωρώντας σε συνολικά περισσότερους από 720 ελέγχους 
που συμπεριελάμβαναν θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας μέσα 
στο 2017.

Υπεύθυνη Λειτουργία Προμηθευτών
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100%

100%

100%
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2018

2018
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192 

27,1% 

εργαζόμενοι

100% 

1.421 

των εργαζόμενων με συμβάσεις 
πλήρους και αορίστου χρόνου

ώρες εκπαίδευσης

γυναίκες

Σεβόμαστε τους εργαζόμενους που καθημερινά 
στηρίζουν τη λειτουργία της Εταιρείας

Στη Mercedes-Benz Ελλάς, αναγνωρίζουμε ότι η επίτευξη 
των στρατηγικών μας στόχων και η διατήρηση της 
ανάπτυξής μας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Για το λόγο 
αυτό, προστατεύουμε και δημιουργούμε θέσεις εργασίας, 
καλλιεργούμε ένα εργασιακό κλίμα διαφάνειας, σεβασμού, 
ελευθερίας, αξιοκρατίας και ασφάλειας για όλους τους 
εργαζόμενους, ενώ παράλληλα παρέχουμε ευκαιρίες 
εκπαίδευσης, εξέλιξης και επιβράβευσης. 

Που στοχεύουμε:

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που 
είναι ασφαλές, δίκαιο και προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης για 
όλους τους εργαζόμενους. 

Που εστιάζουμε:

• Διατηρούμε θέσεις εργασίας 
• Επιλέγουμε ακέραιους εργαζόμενους
• Δεσμευόμαστε για ισότιμη αντιμετώπιση 
•  Απορρίπτουμε την παιδική, καταναγκαστική και καταχρηστική 

εργασία
• Σεβόμαστε το δικαίωμα στο Συνδικαλισμό και στην απεργία
• Διαφυλάσσουμε την ιδιωτική ζωή
• Αναπτύσσουμε τους εργαζόμενούς μας
• Επιμορφώνουμε τους εργαζόμενούς μας
• Αξιολογούμε τους εργαζόμενούς μας
• Επικοινωνούμε με διαφάνεια 
• Παρακολουθούμε το βαθμό ικανοποίησης 
• Προσφέρουμε πρόσθετες παροχές 
• Φροντίζουμε για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία

III.|Πάθος για τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ μας
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ς
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1. Ανθρώπινο Δυναμικό 

Διατηρούμε θέσεις εργασίας 

Η Mercedes-Benz Ελλάς καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να 
προσελκύσει υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό και να παρέχει 
τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας και επαγγελματικής 
εξέλιξης, μέσα από ένα ευνοϊκό και σταθερό περιβάλλον εργασίας. 

Η Εταιρεία απασχολεί 192 εργαζόμενους στην Ελλάδα, ενώ η 
επιχειρηματική της δραστηριότητα διασφαλίζει τη διατήρηση 
εκατοντάδων άλλων θέσεων εργασίας στον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληθυσμού των εργαζόμενων στη 

Mercedes-Benz Ελλάς είναι:
•  Το σύνολο των εργαζόμενων απασχολείται με συμβάσεις πλήρους 

απασχόλησης και αορίστου χρόνου, χωρίς να υπάρχουν μεταβολές 
στον αριθμό των εργαζόμενων λόγω εποχικότητας.

•  Το ποσοστό αποχωρήσεων ήταν 3,1%, χωρίς να υπάρχουν 
αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις στο ποσοστό αποχωρήσεων 
με βάση την ηλικιακή ομάδα ή το φύλο, εκ των οποίων το 17% 
παρέμεινε εντός του Ομίλου.

•  Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζόμενων είναι τα 44 χρόνια.
•  Το ποσοστό απουσίας από την εργασία το 2017 ήταν 0,66% 

(ασθένειες, ολιγόωρες άδειες, αδικαιολόγητες απουσίες και 
απεργίες), σε σχέση με 0,85% το 2016. 

•  Στην Εταιρεία απασχολούνται και 10 εργαζόμενοι με σύμβαση 
μέσω εξωτερικής εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, καθώς και 2 
άτομα μέσω προγράμματος μαθητείας Επαγγελματικών Σχολών. 

•  Το ποσοστό των εργαζόμενων σε ανώτερες διοικητικές θέσεις που 
είναι ελληνικής υπηκοότητας ανέρχεται σε 93,3%.

 Εργαζόμενοι (αριθμός)
 Aποχωρήσεις (αριθμός)
 Προσλήψεις (αριθμός)

Εργαζόμενοι στη Μercedes-Benz Ελλάς

205 199 192 192 192

15 11 10 4 10 6 11 68 7

2013 2014 2015 2016 2017

*Τα στοιχεία αναφέρονται στην 31/12/2017.

Θέση Διευθυντές Προϊστάμενοι Εργαζόμενοι  Σύνολο

Εργαζόμενοι (αριθμός) 15 29 148  192

Τύπος απασχόλησης Αορίστου Ορισμένου Πλήρους  Μερικής

Εργαζόμενοι (αριθμός) 192 0 192  0

Φύλο Γυναίκες Άντρες 

Εργαζόμενοι (αριθμός) 52 140  

Ηλικία <30 30-50  >50 

Εργαζόμενοι (αριθμός) 4 139  49

Κατηγορίες Εθνικότητες ΑΜΕΑ  Αλλοδαποί

Αριθμός 2 0  1

Μορφωτικό επίπεδο Δημοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο  Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Εργαζόμενοι (αριθμός) 0 90  102 

Προσλήψεις Γυναίκες Άντρες <30 30-50 >50 

Εργαζόμενοι (αριθμός) 4 3 2 5 0

Αποχωρήσεις Γυναίκες Άντρες <30 30-50 >50 

Εργαζόμενοι (αριθμός) 1 5 0 6 0 

Αποχωρήσεις Παραιτήσεις Απολύσεις  Άλλο

Εργαζόμενοι (αριθμός) 2 4  0 

Διάρκεια συνεργασίας <5 χρόνια 5-10 χρόνια  >10 χρόνια

Εργαζόμενοι (%) 38 20  42 

Χώρος εργασίας Γραφεία Αποθήκες  Συνεργείο

Εργαζόμενοι (αριθμός) 129 24  39 

Τοποθεσία εργασίας Αθήνα Θεσσαλονίκη Κορωπί  Ασπρόπυργος

Εργαζόμενοι (αριθμός) 129 19 20  24



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 201748 ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ

Μέσα στο 2017, η Mercedes-Benz Ελλάς συμμετείχε στις 
«Ημέρες Καριέρας 2017» που διοργανώθηκαν από το 
Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος. Με τη συμμετοχή στελεχών 
της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρείας, περίπου 
20 υποψήφιοι διαφόρων ειδικοτήτων, κλήθηκαν σε προσωπική 
συνέντευξη με σκοπό να καλύψουν τρέχουσες ή μελλοντικές 
θέσεις σε διάφορους τομείς δραστηριοποίησής της, χωρίς 
ωστόσο να προσληφθεί κάποιος από όσους ήρθαν σε επαφή με 
τους εκπροσώπους μας.

Κατά τη διαδικασία επιλογής εργαζόμενων, ένα από τα 11 
κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η Mercedes-Benz Ελλάς 
είναι ο «τρόπος σκέψης βασισμένος στην Ηθική και Ακέραιη 
συμπεριφορά», σε μία προσπάθεια να επιλέγει εργαζόμενους 
που θα συναλλάσσονται δίκαια με τους πελάτες, με τους 
προμηθευτές της Εταιρείας και με τους συναδέλφους τους, 
ακολουθώντας σαν οδηγό τον Κώδικα Ηθικής Ακεραιότητας της 
Εταιρείας.

Ημέρες Καριέρας

Επιλογή Εργαζόμενων

Επιλέγουμε ακέραιους εργαζόμενους

2. Σεβασμός και Διαφορετικότητα 

Δεσμευόμαστε για ισότιμη αντιμετώπιση 

Αποτελεί βασική δέσμευση της Mercedes-Benz Ελλάς να μην 
κάνει διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκεύματος, ιδεολογίας, 
συνδικαλιστικής δραστηριότητας, χρώματος, καταγωγής, ηλικίας, 
ειδικών αναγκών, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών 
πεποιθήσεων ή οικογενειακής κατάστασης σε οτιδήποτε αφορά την 
απασχόληση (π.χ. διάκριση μισθών με βάση το φύλο). Οι σχέσεις με 
τους εργαζόμενους βασίζονται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, 
παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται 
επαγγελματικά, αποκλειστικά και μόνο ανάλογα με την απόδοσή τους, 
τις ικανότητές τους και τις ανάγκες της Εταιρείας.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ισότιμη αντιμετώπιση των γυναικών 
στην Εταιρεία, που αποτελούν το 27,1% του συνόλου των 
εργαζόμενων, καθώς το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικές θέσεις 
βρίσκεται στο 24,1%, έναντι του 20,7% το 2016, ενώ το ποσοστό των 
γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις βρίσκεται στο 21,4% έναντι 
του 20% το 2016. Ενδεικτικά, το ποσοστό γυναικών σε ανώτερες 
διοικητικές θέσεις στον Όμιλο στο τέλος του 2017, ανήλθε σε 17,6%, 
σε σχέση με 16,7% το 2016.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στο 2017:
•  Δεν υπήρξε κανένα παράπονο ή καταγγελία για τις πρακτικές 

εργασίας που εφαρμόζουμε.
•  Για άλλη μία χρονιά δεν παρουσιάστηκαν περιστατικά διακριτικής 

μεταχείρισης, στο χώρο εργασίας της Mercedes-Benz Ελλάς.
•  Δεν ασκήθηκαν αγωγές ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για 

εργατικές διαφορές.
•  Σχετικά με την εκδίκαση μίας έφεσης που ασκήθηκε σε παλαιότερη 

δικαστική υπόθεση αναφορικά με εργατικά θέματα, την οποία είχε 
κερδίσει η Εταιρεία πρωτοδίκως, η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του 
Εφετείου.

Ποσοστό γυναικών στη Μercedes-Benz Ελλάς

Ποσοστό γυναικών στο σύνολο (%)
Ποσοστό γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις (%)
Ποσοστό γυναικών σε διοικητικές θέσεις (%)

25,4

33

22
26,6

33

22

27,1

36,4

20,7

26 27,1

20 21,420,7
24,1

2013 2014 2015 2016 2017

Μηδέν            περιστατικά 
διακριτικής μεταχείρισης 
Δεν παρουσιάστηκε κανένα περιστατικό διακριτικής 
μεταχείρισης στο χώρο εργασίας της Εταιρείας
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Ο μισθός ενός εργαζόμενου εξαρτάται από τα καθήκοντα και τις 
επιδόσεις του, καθώς επίσης και από άλλους παράγοντες, όπως 
τα προσόντα και την εμπειρία. Με βάση την πολιτική του Ομίλου, 
οι μισθοί αυτοί είναι σημαντικά υψηλότεροι από τον κατώτατο 
μισθό. Ενδεικτικά, για το 2017:
•  O  κατώτατος μισθός εργαζομένου στη Mercedes-Benz Ελλάς 
  ήταν κατά 43,9% μεγαλύτερος του αντίστοιχου νόμιμου   

βασικού μισθού. 
•  Δεν υπάρχουν ανισότητες στις αποδοχές ανδρών και γυναικών 

στην ίδια μισθολογική κατηγορία.

Από το 2015, ο Όμιλος χρησιμοποιεί το Σύστημα Σεβασμού των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRRS), το οποίο χρησιμοποιεί τα 
αποτελέσματα της Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης με τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα (HRCA) του Ινστιτούτου της Δανίας για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα. Το σύστημα βασίζεται στις Αρχές του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών και στοχεύσει να αναγνωρίσει συστηματικά και 
να αποφύγει κινδύνους και πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στις 
εταιρείες του Ομίλου και στην εφοδιαστική του αλυσίδα, μέσα από 
τέσσερα στάδια:
•  Αναγνώριση πιθανών κινδύνων αναφορικά με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα.
•  Καθορισμός, υλοποίηση και διαχείριση προληπτικών μέτρων 

και αντιμέτρων.
•  Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων, 

ιδίως σε μονάδες υψηλού κινδύνου και στις περιοχές της 
εφοδιαστικής αλυσίδας με υψηλό κίνδυνο παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

•  Περιοδική αναφορά και απολογισμός των σχετικών δράσεων.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης του Ομίλου για την ενίσχυση 
και προώθηση της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας, η 
Mercedes-Benz Ελλάς έχει θέσει ως στρατηγικό της στόχο:
•  Να προσλάβει άτομα με ειδικές ικανότητες σε καίριες θέσεις 

εργασίας.
•  Να προσλάβει γυναίκες σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενες 

θέσεις εργασίας, όπως Μηχανικός ΙΧ Αυτοκινήτων ή Βαρέων 
Οχημάτων στα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης, Οδηγός 
Λεωφορείων ή Φορτηγών και Πωλήτρια Επιβατηγών ή 
Επαγγελματικών Οχημάτων, χωρίς ωστόσο να προσληφθεί 
κάποια γυναίκα σε αυτές τις θέσεις εργασίας μέσα στο 2017.

Κατώτατος Μισθός
Ανασκόπηση Κινδύνων για Ανθρώπινα 
Δικαιώματα

Διαχείριση της Διαφορετικότητας 

43,9% άνω του
νόμιμου μισθού
Ο κατώτατος μισθός εργαζομένου στη 
Mercedes-Benz Ελλάς ήταν κατά 43,9% 
μεγαλύτερος του αντίστοιχου νόμιμου 
βασικού μισθού

Απορρίπτουμε την παιδική, καταναγκαστική και 
καταχρηστική εργασία

Η Εταιρεία σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που 
συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στη Διεθνή Διακήρυξη για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ και στις δέκα αρχές του Οικουμενικού 
Συμφώνου του ΟΗΕ, το οποίο έχει προσυπογράψει ο Όμιλος. 

Οι Αρχές που διέπουν τις σχέσεις μας με τους εργαζόμενους, 
συμπεριλαμβάνονται στον Κώδικα Ηθικής Ακεραιότητας, που 
έχει επικοινωνηθεί σε όλους τους εργαζόμενους. Με βάση τις 
παραπάνω Αρχές, δεσμευόμαστε και δεν προβαίνουμε σε πρόσληψη 
εργαζόμενου, που βρίσκεται κάτω του νόμιμου ορίου ηλικίας 
για εργασία (όπως αυτό ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία). 
Δεσμευόμαστε, επίσης, ότι δεν χρησιμοποιούμε, ούτε παραβλέπουμε 
τη χρήση ή την επιβολή καταναγκαστικής εργασίας, σε οποιαδήποτε 
εγκατάστασή μας. 

Κατά τη διάρκεια του 2017, δεν υπήρξαν σημαντικές επενδυτικές 
συμφωνίες και συμβάσεις στις οποίες περιλαμβάνονταν ρήτρες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε κανένα 
παράπονο ή καταγγελία για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
στο χώρο εργασίας της Mercedes-Benz Ελλάς.

Σεβόμαστε το δικαίωμα στο Συνδικαλισμό και στην απεργία

Η Mercedes-Benz Ελλάς σέβεται το δικαίωμα των εργαζόμενών της 
στο συνδικαλισμό και τη συμμετοχή τους σε εργατικά συνδικάτα και 
οργανώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι:
•  Δεν έχουν αναγνωριστεί περιοχές όπου τα σχετικά δικαιώματα 

βρίσκονται σε κίνδυνο.
•  Η Διοίκηση προσέρχεται σε συζητήσεις με το Σωματείο 

Εργαζόμενων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, παρόλο που 
δεν υπογράφεται επισήμως κάποια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

•  Το 31,8% των εργαζόμενων της Mercedes-Benz Ελλάς συμμετέχει 
στο Σωματείο Εργαζόμενων, η ανάδειξη του οποίου γίνεται από 
τους ίδιους τους εργαζόμενους.

•  Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι που να καλύπτονται από Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας.

•  Σε θέματα ειδοποίησης εργαζόμενων για οργανωτικές αλλαγές, η 
Εταιρεία τις ανακοινώνει αμέσως μόλις ληφθεί η επίσημη απόφαση 
και προχωρά άμεσα στην εφαρμογή τους.

•  Οι εργαζόμενοι της Mercedes-Benz Ελλάς δεν προχώρησαν σε 
καμία απεργιακή κινητοποίηση ή στάση εργασίας μέσα στο 2017.

Διαφυλάσσουμε την ιδιωτική ζωή

Μια συνεργασία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη προϋποθέτει το 
σεβασµό και τη διαφύλαξη της ιδιωτικής ζωής. Γι’ αυτό το λόγο:
•  Συλλέγουµε, επεξεργαζόµαστε και χρησιµοποιούµε προσωπικά 

δεδοµένα µόνο στο βαθµό που µας επιτρέπεται από τη νοµοθεσία, 
τους ισχύοντες κανονισµούς και τις εσωτερικές Οδηγίες µας. 

•  Αποθηκεύουµε µε ασφάλεια τις προσωπικές πληροφορίες και 
λαµβάνουµε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την προστασία 
τους από µη εξουσιοδοτημένη χρήση.

•  Κατά τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων, οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να γνωρίζουν ή να ενημερώνονται σχετικά με την 
ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, τον σκοπό για τον οποίο 
συλλέγονται και επεξεργάζονται τα δεδομένα τους και όλους όσους 
μπορούν δυνητικά να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

•  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους 
εργαζόμενούς μας συλλέγονται απευθείας από τους ίδιους, 
προσωπικά.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι μέσα στο 2017, δεν υπήρξε 
κανένα παράπονο από τους εργαζόμενούς μας για θέματα 
εμπιστευτικότητας ή ασφάλειας προσωπικών δεδομένων.
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3. Επιμόρφωση και Ανάπτυξη

Αναπτύσσουμε τους εργαζόμενούς μας 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη Mercedes-Benz Ελλάς να αναπτύσσει 
τους εργαζόμενούς της και να υλοποιεί προγράμματα διαχείρισης 
των ταλέντων της για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων 
και ηγετικών ικανοτήτων τους, ώστε να τους παρέχει συνεχώς νέες 
ευκαιρίες και να στηρίζει την επιτυχημένη επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία.

Εσωτερική Κάλυψη: Προτεραιότητα της Εταιρείας είναι η κάλυψη 
κενών θέσεων να πραγματοποιείται εσωτερικά, υποστηρίζοντας τους 
εργαζόμενους στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχων και των 
πλάνων ανάπτυξης, καθώς επίσης και τα εταιρικά πλάνα διαδοχής. 
Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας ενημερώνονται 
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τις κενές θέσεις εργασίας που 
προκύπτουν, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να 
υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους. Αποτέλεσμα της διαδικασίας 
αυτής είναι ότι το 42,9% των θέσεων που προέκυψαν στη Mercedes-
Benz Ελλάς το 2017, καλύφθηκαν από εσωτερικούς υποψήφιους, σε 
σχέση με το 28,6% το 2016.

Εναλλαγή Θέσεων: Επιπλέον, η Mercedes-Benz Ελλάς εφαρμόζει 
εναλλαγή θέσεως εργασίας για τους εργαζόμενούς της, με στόχο 
τη διατήρηση του κινήτρου και τη δυνατότητα απόκτησης επιπλέον 
γνώσεων και εμπειριών, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιηθούν 
εναλλαγές θέσεως εργασίας μέσα στο 2017.

Ανάπτυξη εργαζόμενων στη Μercedes-Benz Ελλάς

Κάλυψη θέσεων από εσωτερικούς υποψήφιους (%)
Εναλλαγές θέσεων εργασίας (αριθμός)
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42,9% 
Αυξήσαμε το ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας 
που καλύφθηκαν από εσωτερικούς υποψήφιους 
στο 42,9%

εσωτερική κάλυψη

Ο Όμιλος αναγνωρίζει ως ταλέντα και μελλοντικούς ηγέτες τα 
στελέχη που διακρίνονται από τα παρακάτω οκτώ χαρακτηριστικά, 
σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης (LEAD–IT):
•  Να λειτουργεί σύμφωνα με τις εταιρικές αξίες και τον 

κώδικα ηθικής της εταιρείας και να αποτελεί υπόδειγμα 
ακεραιότητας.

•  Να ευθυγραμμίζει τη στρατηγική, τους στόχους και τους 
ανθρώπους με το όραμα της εταιρείας.

•  Να επικεντρώνεται στις ανάγκες της αγοράς και να έχει 
πελατοκεντρική προσέγγιση.

•  Να προωθεί τη συνεργασία και τη μάθηση σεβόμενος τη 
διαφορετικότητα των ανθρώπων.

•  Να παίρνει αποφάσεις και να παραδίδει αποτελέσματα.
•  Να αναπτύσσει τους ανθρώπους εκμεταλλευόμενος το 

μέγιστο των δυνατοτήτων τους.
•  Να προωθεί την καινοτομία, την αλλαγή και τη συνεχή εξέλιξη.
• Να επιδεικνύει αδιαμφισβήτητη θέληση για να πετύχει.

Ο ορισμός των ταλαντούχων στελεχών γίνεται κατά την ετήσια 
Αξιολόγηση της Απόδοσης των εργαζόμενων, καθώς τα ταλέντα 
μπορούν να θεωρηθούν ως “Promising Talent”, “One Step” και 
“Ready” για το επόμενο βήμα στην καριέρα τους μέσα στον 
Όμιλο.

Για την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους, η Εταιρεία:
•  Υποστηρίζει τα ταλέντα μέσα από τη στρατηγική αμοιβών και 

παροχών που επιβραβεύει την καλή προσωπική απόδοσή τους.
•  Υλοποιεί εσωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα και αξιοποιεί 

τα προσφερόμενα σεμινάρια της Ακαδημίας του Ομίλου.
•  Υλοποιεί αλλαγές θέσεων εργασίας και μεταφορές 

προσωπικού και φροντίζει για την προαγωγή τους. 
•  Υλοποιεί προγράμματα εσωτερικής πρακτικής κατάρτισης (Job 

Shadowing), ανταλλαγής θέσεων εργασίας (Job Swap) και 
διατμηματικά έργα (Cross Divisional Projects) για τα ταλέντα.

•  Δημιουργεί προγράμματα διαδοχής και καθορίζει τη διαδρομή 
καριέρας τους, μέσω κέντρων αξιολόγησης (Assessment 
Centers).

•  Αξιοποιεί τα προγράμματα κινητικότητας / ανάπτυξης του 
Ομίλου.

Με βάση την Αξιολόγηση της Απόδοσης των εργαζόμενων το 
2016, η Εταιρεία αναγνώρισε 21 εργαζόμενους ως ιδιαίτερα 
ταλέντα και εκπαίδευσε 13 από αυτούς, χωρίς ωστόσο κάποιος 
από αυτούς να προαχθεί σε διοικητική θέση.

Διαχείριση Ταλέντων
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Καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν την εργασία και 
την επικοινωνία μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, ο Όμιλος έχει 
υλοποιήσει την πρωτοβουλία «Leadership 2020», με σκοπό να 
μετασχηματίσει την εταιρική κουλτούρα και να αναπτύξει ένα 
νέο τρόπο διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, έχει καθορίσει οκτώ 
θεματικές περιοχές (game changers) με τις διαδικασίες που 
απαιτούνται να αναλυθούν, να τροποποιηθούν ή ακόμα και να 
αλλάξουν ριζικά, με αποτέλεσμα να αναγνωρίσει οκτώ αρχές 
ηγεσίας, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση της μελλοντικής 
διοικητικής προσέγγισης του Ομίλου.

Οι οκτώ αρχές ηγεσίας αποτέλεσαν το αντικείμενο της 
Εβδομάδας Leadership 2020 μέσα από 23 συναντήσεις 
διαλόγου και 2 συναντήσεις εργασίας (workshops). Με την 
ολοκλήρωση της Εβδομάδας Leadership 2020, δημιουργήθηκαν 
ομάδες ανά θεματική περιοχή με σκοπό την εφαρμογή αλλαγών 
σε τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά 
εργασίας, η Mercedes-Benz Ελλάς συμμετέχει σε προγράμματα 
οργανωμένης και στοχευμένης καθοδήγησης (mentoring) από 
υψηλόβαθμα στελέχη της. Μέσω αυτών των προγραμμάτων, 
προωθείται αμφίδρομα η μάθηση, η εξέλιξη και η παρακίνηση, 
καθώς η Εταιρεία συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού μέσω της αξιοποίησης της μακρόχρονης 
εμπειρίας και των γνώσεων των Διευθυντικών στελεχών της, 
επιτρέποντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
στελεχών της στη στήριξη και την καθοδήγηση. Παρά το γεγονός 
ότι δεν πραγματοποιήθηκαν προγράμματα καθοδήγησης εντός 
του Ομίλου ή για τα παιδιά των εργαζόμενων μέσα στο 2017, η 
Εταιρεία: 
•  Έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα καθοδήγησης Job-Pairs με 

στόχο την επιτυχημένη μετάβαση αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ (Job 
Mentees) στην αγορά εργασίας, το οποίο είναι μια εθελοντική 
πρωτοβουλία φοιτητών και αποφοίτων, με την καθοδήγηση 
διδασκόντων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Η Mercedes-Benz Ελλάς στηρίζει το πρόγραμμα με την 
καθοδήγηση 6 Job Mentees από υψηλόβαθμα στελέχη της, 
χωρίς να έχει προσληφθεί κάποιος από τους καθοδηγούμενους 
φοιτητές μέσα στο 2017.

•  Συμμετέχει στο ετήσιο πρόγραμμα καθοδήγησης της 
Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε νέους 
Διευθύνοντες Συμβούλους, μέσω του οποίου τους δίνεται η 
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με έμπειρα και καταξιωμένα 
στελέχη της αγοράς. Στο πρόγραμμα συμμετείχε, για δεύτερη 
συνεχή χρονιά, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της 
Εταιρείας στο ρόλο του Καθοδηγητή (Job Mentor) ενός 
νεότερου σε εμπειρία Διευθύνοντος Συμβούλου, στον 
οποίο παρείχε σε όλη τη διάρκεια του έτους ενημέρωση σε 
πρακτικές, καθοδήγηση στην αντιμετώπιση καθημερινών 
προκλήσεων στον εργασιακό χώρο, έμπνευση, διαφορετική 
οπτική και όραμα.

Leadership 2020

Προγράμματα Καθοδήγησης

Επιμορφώνουμε τους εργαζόμενούς μας

Induction: Για τους νέους εργαζόμενους και την ενδυνάμωση της 
εταιρικής κουλτούρας, η Εταιρεία διοργανώνει 3ήμερα σεμινάρια 
με θέμα «Δημιουργώντας την Εταιρική Κουλτούρα της Mercedes-
Benz Ελλάς – Ιστορία, Προσωπικότητα και Επικοινωνία», στα οποία 
συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι σε 12μελείς ομάδες. Μέσα 
στο 2017, δεν πραγματοποιήθηκε κάποιο σεμινάριο για τους 
νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους, καθώς ο αριθμός τους ήταν 
χαμηλότερος από τον ελάχιστα απαιτούμενο για τη διεξαγωγή του, ενώ 
αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία συμπεριέλαβε θέματα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας στην εισαγωγική εκπαίδευση των νέων εργαζόμενων.

Παράλληλα:
•  Στους νέους εργαζόμενους δίνεται το εγχειρίδιο “Welcome 

Aboard”, που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την Ιστορία της 
Εταιρείας, τη λειτουργία της, τις παροχές κ.λπ. 

•  Όλοι οι νέοι εργαζόμενοι συμπληρώνουν μέσα στις πρώτες 6 
εβδομάδες απασχόλησής τους, το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 
“Welcome Package”, που έχει ως στόχο την εξοικείωσή τους με 
τις βασικές πολιτικές Εταιρικής Συμμόρφωσης, τον Κώδικα Ηθικής 
Ακεραιότητας του Ομίλου, των πειθαρχικών μέτρων σε περίπτωση 
παραβίασής του, όπως και με τις εκάστοτε εταιρικές πολιτικές και 
διαδικασίες.

Εκπαίδευση: Η Mercedes-Benz Ελλάς υλοποιεί ένα πλήθος 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς αντιλαμβάνεται πλήρως το 
ρόλο της συνεχούς και ουσιαστικής εκπαίδευσης των εργαζόμενων 
για την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής και τη μακροπρόθεσμη 
επιχειρηματική επιτυχία, διοργανώνοντας εκπαιδευτικά σεμινάρια, 
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. 
•  Οι κυριότερες κατηγορίες εκπαιδεύσεων ήταν τεχνικά θέματα, 

θέματα πωλήσεων και διοίκησης, χωρίς να πραγματοποιηθούν 
εκπαιδεύσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

•  9 εργαζόμενοι της Εταιρείας συμμετείχαν το 2017 σε 3 
εκπαιδευτικά προγράμματα του Ομίλου (Corporate Academy) 
στη Γερμανία, σε σχέση με 13 εργαζόμενους και 3 εκπαιδευτικά 
προγράμματα το 2016, τα οποία συνέβαλαν στην ανάπτυξη 
προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων σε περισσότερα από 
63.000 διοικητικά στελέχη και εργαζόμενους του Ομίλου σε 50 
τοποθεσίες παγκοσμίως μέσα στο 2017.

Μέσα στο 2017, συνολικά 41 εργαζόμενοι πήραν μέρος σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα, με συνολική διάρκεια 1.421 ώρες (που 
αντιστοιχεί σε 7,4 ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο), σε σχέση με 
57 εργαζόμενους και 2.651 ώρες το 2016. 
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Εκπαίδευση στη Μercedes-Benz Ελλάς

Συμμετέχοντες εργαζόμενοι (αριθμός)
Ώρες εκπαίδευσης (αριθμός)
Εκπαίδευση ανά εργαζόμενο (ώρες/σύνολο εργαζόμενων)
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Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.400 ώρες 
εκπαίδευσης, με μέση διάρκεια 7,4 ώρες ανά 
εργαζόμενο

Η Συμμόρφωση με θέματα 
Ακεραιότητας αποτελεί ένα 
από τα οκτώ Συμπεριφοριακά 
χαρακτηριστικά με βάση 
τα οποία πραγματοποιείται 
η Αξιολόγηση των 
εργαζόμενων

        ώρες μέση διάρκεια 
εκπαίδευσης

  από τα 8 κριτήρια

100%  
Αξιολογήθηκε το 100% των εργαζόμενων 
της Εταιρείας 

αξιολόγηση

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης 
(ηλεκτρονικό για όσους εργαζόμενους έχουν πρόσβαση σε 
υπολογιστή και έντυπο για όσους δεν έχουν) για την αξιολόγηση 
της απόδοσης των εργαζόμενων, με σκοπό την προσωπική 
ανάπτυξη και την επαγγελματική εξέλιξή τους. Η όλη διαδικασία 
αξιολόγησης οργανώνεται στο πλαίσιο του Daimler Target System. 
•  Για όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των 

Μελών του Δ.Σ., η αξιολόγηση χωρίζεται σε δύο ενότητες: στην 
ενότητα 8 Συμπεριφοριακών χαρακτηριστικών (ένα από τα οποία 
είναι η Συμμόρφωση με θέματα Ακεραιότητας) και στην ενότητα 
των Στόχων (ένας από τους οποίους υποχρεωτικά είναι και πάλι, 
η Συμμόρφωση με θέματα Ακεραιότητας). 

•  Στα μέσα του έτους γίνεται ανασκόπηση της προόδου της 
ενότητας των Στόχων που έχουν τεθεί.

•  Η αξιολόγηση γίνεται από τον προϊστάμενο κάθε εργαζόμενου, 
ενώ η τελική αξιολόγηση γίνεται για όλους τους εργαζόμενους 

σε ειδική συνάντηση “Performance & Potential Validation 
Meeting”, με τη συμμετοχή του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης 
Ανθρωπίνου Δυναμικού. 

•  Στη συνέχεια, κάθε εργαζόμενος ενημερώνεται για τα 
αποτελέσματά του από τον άμεσο προϊστάμενό του και συζητά 
μαζί του τα επόμενα βήματα προς την περαιτέρω βελτίωση 
και/ή εξέλιξή του. Οι προτάσεις αυτές εισάγονται στο ατομικό 
πλάνο ανάπτυξης του εργαζόμενου (IDP) και συλλέγονται 
από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, με σκοπό να 
συμπεριληφθούν στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

•  Το σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης είναι συνδεδεμένο με 
το σύστημα «bonus».

Το 2017, όπως και το 2016, αξιολογήθηκε το 100% των 
εργαζόμενων στη Mercedes-Benz Ελλάς.

Αντικειμενική Αξιολόγηση με έμφαση στην Ακεραιότητα 

Αξιολογούμε τους εργαζόμενούς μας
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        ώρες μέση διάρκεια 
εκπαίδευσης

Επικοινωνούμε με διαφάνεια 

Η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συνεχή επικοινωνία με τους 
εργαζόμενους, με όρους διαφάνειας, τόσο για την ενημέρωσή τους, 
όσο και για τη συλλογή της άποψής τους. Ενδεικτικά:
•  Δύο φορές το χρόνο, εκδίδει το περιοδικό “Mercedes-Benz 

magazine” για τους εργαζόμενούς της, στο οποίο παρουσιάζονται 
τα νέα της Εταιρείας και οι νέες εξελίξεις αναφορικά με θέματα 
και προϊόντα του Ομίλου (π.χ. αυτόνομη οδήγηση), καθώς και 
διάφορα ενημερωτικά θέματα, όπως εξορμήσεις σε ταξιδιωτικούς 
προορισμούς και θέματα lifestyle.

•  Κάθε δύο μήνες, πραγματοποιεί «Επικοινωνιακές Συναντήσεις» 
στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, στις οποίες τα μέλη του Δ.Σ. 
ενημερώνουν τους εργαζόμενους για την πορεία της Εταιρείας.

Παρακολουθούμε το βαθμό ικανοποίησης 

Στη Mercedes-Benz Ελλάς, συγκεντρώνουμε και αναλύουμε την άποψη 
των εργαζόμενων για το εργασιακό περιβάλλον. Τα στοιχεία αυτά 
επιτρέπουν τον προσδιορισμό των δυνατών σημείων και τον εντοπισμό 
των σημείων προς βελτίωση, στη βάση των οποίων σχεδιάζουμε, 
αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε στοχευμένα πλάνα δράσης και 
ενέργειες.

Όπως και όλες οι εταιρείες του Ομίλου, η Mercedes-Benz Ελλάς 
συμμετέχει στην Έρευνα Εργαζόμενων της Daimler (Daimler Employee 
Survey), στην οποία ζητείται η άποψη εργαζόμενων από όλο τον 
κόσμο (ηλεκτρονικά, διασφαλίζοντας ανωνυμία και εμπιστευτικότητα), 
αναφορικά με το χώρο εργασίας, τον τρόπο διοίκησης και τις 
εργασιακές συνθήκες. Η Έρευνα υλοποιείται κάθε δύο χρόνια, με την 
τελευταία να πραγματοποιείται το 2016. Από την Έρευνα αξιολογείται 
ο Δείκτης Δέσμευσης Εργαζόμενων, ο οποίος διαμορφώνεται 
συνδυαστικά από τις παρακάτω ερωτήσεις:
•   Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την εργασία σας γενικά;
•  Θα υποβάλλατε ξανά την υποψηφιότητά σας για εργασία στον 

Όμιλο;
•  Θα προτείνατε τον Όμιλο σαν εργοδότη σε φίλους και γνωστούς;
• Πόσο έντονα ταυτίζεστε με τον Όμιλο;
•  Πώς θα αξιολογούσατε την παρακίνηση των άμεσων συναδέλφων 

σας;
•  Πώς θα αξιολογούσατε την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου;

Η συμμετοχή των εργαζόμενων της Mercedes-Benz Ελλάς στην 
Έρευνα του 2016 έφτασε το 90%, υψηλότερη συγκριτικά με το 76% 
της συνολικής συμμετοχής όλων των εργαζόμενων του Ομίλου, ενώ ο 
Δείκτης Δέσμευσης Εργαζόμενων για τη Mercedes-Benz Ελλάς ανήλθε 
στις 97 μονάδες, αυξημένος συγκριτικά με τον αντίστοιχο Δείκτη στην 
Έρευνα του 2014. Ενδεικτικά της ποιότητας των αποτελεσμάτων είναι 
το γεγονός ότι η ικανοποίηση των εργαζόμενων της Εταιρείας σε 
σημαντικές περιοχές των ερωτήσεων ήταν σημαντικά υψηλότερη του 
μέσου όρου όλων των εταιρειών του Ομίλου.

Προσφέρουμε πρόσθετες παροχές 

Εκτός των νομικά κατοχυρωμένων παροχών, η Εταιρεία προσφέρει 
στους εργαζόμενούς της ένα εκτεταμένο πρόγραμμα οικειοθελών 
παροχών, που καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους:
•  Δυνατότητα να οδηγήσουν όποιο μοντέλο επιθυμούν, βάση 

διαθεσιμότητας, την ημέρα των γενεθλίων τους ή σε περίπτωση 
γάμου των ίδιων ή συγγενούς Α’ βαθμού.

•  Bonus πολυετίας για τους εργαζόμενους με 25, 30 και 35 έτη 
εργασίας στην Εταιρεία.

•  Αναμνηστικό δώρο για τους εργαζόμενους που εργάζονται 25, 30 
και 35 έτη στην Εταιρεία.

•  Αναμνηστικό δώρο μετά τη συνταξιοδότηση του εργαζόμενου.
•  Πρόσβαση όλων των εργαζόμενων και των Α’ Βαθμού συγγενών 

τους στην Τράπεζα Αίματος που δημιουργείται από αιμοληψία που 
γίνεται στα γραφεία της Εταιρείας, με τη συμμετοχή εθελοντών 
αιμοδοτών.

•  Πρόγραμμα Ασφάλισης Ζωής, καθώς και Ιατροφαρμακευτικής & 
Νοσοκομειακής Περίθαλψης για τους εργαζόμενους, καθώς και 
συζύγους και τα παιδιά τους.

•  Εκπτώσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας.
•  Πραγματοποίηση μαθημάτων Γερμανικής Γλώσσας, με τη 

συμμετοχή συνολικά 11 εργαζόμενων, εκ των οποίων 7 
εργαζόμενοι έλαβαν μέρος στις εξετάσεις επάρκειας γλώσσας και 
πιστοποιήθηκαν με το Α2 Certification.

•  Εορτές για τα παιδιά των εργαζόμενων.
• Δώρο γέννησης τέκνων.
• Χριστουγεννιάτικο δώρο.
•  Κάρτα μέλους star community, η οποία παρέχει σημαντικές 

εκπτώσεις σε είδη ένδυσης, είδη σπιτιού, ξενοδοχεία και θεατρικές 
παραστάσεις. 

•  Αυξημένη αποζημίωση συγκριτικά με τη νόμιμα κατοχυρωμένη 
αποζημίωση κατά τη συνταξιοδότηση ενός εργαζόμενου.

•  Συμμετοχικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για τα ανώτερα και 
ανώτατα διοικητικά στελέχη, με τη συμμετοχή του 66,7% των 
στελεχών.

4. Υποστήριξη και Παροχές
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Στο πλαίσιο των παροχών μας προς τους εργαζόμενους, 
λειτουργεί το μοντέρνο εστιατόριο Mercedes CAFÉ στα κεντρικά 
γραφεία της Εταιρείας, το οποίο είναι πλήρως ανακαινισμένο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 
για καταστήματα ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
Με την υποστήριξη εξωτερικού συνεργάτη πολυετούς εμπειρίας 
που έχει αναλάβει την τροφοδοσία, εξυπηρετούνται καθημερινά 
περισσότεροι από 130 εργαζόμενοι και μεγάλος αριθμός 
επισκεπτών (όπως πελάτες, δημοσιογράφοι και συνάδελφοι 
εργαζόμενοι από τα κεντρικά γραφεία της Mercedes-Benz στη 
Γερμανία).

Στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης team building που 
διοργάνωσε για 3η συνεχόμενη χρονιά η Mercedes-Benz 
Ελλάς, η Εταιρεία προσέφερε μια διήμερη εκδρομή σε ορεινό 
θέρετρο του νομού Φωκίδας, ως επιβράβευση της προσφοράς 
των εργαζόμενών της, αλλά και ως δράση για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος. Στο πλαίσιο αυτό, 
πραγματοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες στη φύση για 
τους 130 συμμετέχοντες εργαζόμενους, όπως:
•  Πεζοπορία και κυνήγι τρούφας μέσα στο δάσος με τη βοήθεια 

εκπαιδευμένων σκυλιών.
•  Αναρρίχηση.
• Εναέρια περάσματα πάνω από φαράγγι.
• Τοξοβολία.
• Yoga.
•  Πάρτι karaoke.
•  Παιχνίδι δράσης Laser Tag σε ειδικά διαμορφωμένη αρένα 

μέσα στο δάσος.

Mercedes CAFE

Team Building

Σε επίπεδο Ομίλου, υπολογίζεται ότι περίπου το 79% όσων 
έλαβαν γονική άδεια στη Γερμανία το 2017 ήταν άνδρες, σε 
σχέση με 71% το 2016, περισσότεροι από 82% των ανδρών 
γονέων με παιδιά έλαβαν άδεια δύο μηνών για να είναι κοντά 
στις οικογένειές τους, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι με γονική 
άδεια ενθαρρύνονται να επιστρέψουν στις εργασίες τους και 
να συνεχίσουν να εργάζονται για τoν Όμιλο. Επιπλέον, υπάρχει 
συμφωνία με τους εργαζόμενους που τους επιτρέπει να 
διακόψουν την εργασία τους για αρκετά χρόνια λόγω συμμετοχής 
σε προγράμματα πιστοποίησης ή για εκπαιδευτικούς λόγους 
ή για την υποστήριξη και φροντίδα των οικογενειών τους, 
έχοντας εγγυημένη επιστροφή στην εργασία τους, πρακτική που 
ακολουθήθηκε από 497 εργαζόμενους στη Γερμανία μέσα στο 
2017, σε σχέση με 459 το 2016.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα:
•  Οι 5 γυναίκες που πήραν κανονικά τη γονική τους άδεια 

το 2017, επέστρεψαν στις εργασίες τους και συνέχισαν να 
εργάζονται στην Εταιρεία.

•  6 γυναίκες έκαναν χρήση της ισόχρονης άδειας λόγω 
ανατροφής τέκνου.

Γονική Άδεια
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Αποδεικνύοντας το έμπρακτο ενδιαφέρον της για τους 
εργαζόμενούς της, η Mercedes-Benz Ελλάς υλοποίησε τις 
παρακάτω δράσεις:
•  Ομιλία και ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Ο Ρόλος του Γονέα 

στην Πρόληψη των Εξαρτήσεων (Ουσίες και Διαδίκτυο)» 
σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων 
Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους, 
ενημερώνοντας περισσότερους από 40 εργαζόμενους.

•  Συνάντηση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την 
υγεία των οστών και την οστεοπόρωση σε συνεργασία με 
τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα» στο πλαίσιο 
της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Οστεοπόρωσης, κατά 
τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν δωρεάν 
προληπτικές εξετάσεις σε 60 εργαζόμενους, οι οποίοι 
έλαβαν εξατομικευμένη ενημέρωση και συμβουλές βάσει των 
αποτελεσμάτων τους.

Παρακάτω φαίνονται οι επιδόσεις της Εταιρείας στο θέμα της 
υγείας και ασφάλειας:

Δράσεις Ενημέρωσης 5. Υγεία και Ασφάλεια

 Απώλειες  Αριθμός  Αριθμός Σύνολο απουσίας 
 σε Εργαζόμενους Ατυχημάτων Ατυχημάτων από την Εργασία 
   (απουσία > 3 ημερών  
   > 3 ημερών) (ώρες)  
2011 0 2 2 1.016
2012 0 1 1 576
2013 0 0 0 344
2014 0 2 2 1.087
2015 0 0 0 416
2016 0 1 1 1.328
2017 0 0 0 1.032

Δεσμευτήκαμε  Ποσοστό Προόδου Στοχεύουμε Μέχρι

Να αυξήσουμε το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικές 
θέσεις στο 20% μέχρι το 2020 (συνολικός στόχος Ομίλου).

Να συνεχίσουμε να αξιολογούμε το 100% των εργαζόμενων 
για την Απόδοσή τους. 

Να ξεπεράσουμε το 90% στην ικανοποίηση των εργαζόμενών 
μας μέχρι το 2018*.

Να υλοποιήσουμε 4 προγράμματα καθοδήγησης (mentoring 
και coaching programs) εκτός Ομίλου.

Να συμπεριλάβουμε την Εταιρική Υπευθυνότητα στο 
πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης “Induction Program”. 

Να αυξήσουμε το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικές 
θέσεις στο 20% (συνολικός στόχος Ομίλου).

Να συνεχίσουμε να αξιολογούμε το 100% των εργαζόμενων 
για την Απόδοσή τους.

Να ξεπεράσουμε το 90% στην ικανοποίηση των 
εργαζόμενών μας.

Να υλοποιήσουμε 4 προγράμματα καθοδήγησης 
(mentoring και/ή coaching programs) εκτός Ομίλου.

6. Επιτεύγματα 2017 και Στόχοι 2018

Φροντίζουμε για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία

Παρόλο που η φύση της εργασίας στην Εταιρεία δεν εμπεριέχει 
ιδιαίτερους κινδύνους σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, η Mercedes-
Benz Ελλάς φροντίζει για τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών 
εργασίας και την τήρηση κανόνων Υγείας και Ασφάλειας, με στόχο την 
παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και την προστασία 
των εργαζόμενών της. H δέσμευση αυτή αντικατοπτρίζεται στην 
επίσημη Πολιτική της Εταιρείας για την Υγεία και την Ασφάλεια 
στο χώρο εργασίας. Τα κύρια μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία, 
προκειμένου να πετύχει τον παραπάνω στόχο, είναι:
•  Διεξάγει ασκήσεις εκκένωσης κτιρίων, τουλάχιστον μία φορά το 

χρόνο.
•  Διαθέτει εκπαιδευμένες ομάδες πυρασφάλειας.
•  Παρέχει όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας και 

τις σχετικές εκπαιδεύσεις σε περιπτώσεις σχετικά αυξημένου 
κινδύνου, όπως στις αποθήκες στον Ασπρόπυργο, στο Πρατήριο 
Βενζίνης και στο συνεργείο, όπου οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης επιβλαβών ασθενειών.

•  Έχει τοποθετήσει συστήματα φύλαξης και ασφάλειας στις 
κεντρικές εγκαταστάσεις, τα οποία περιλαμβάνουν κάμερες 
παρακολούθησης, συστήματα συναγερμού, συσκευές ελέγχου 
πρόσβασης και ανιχνευτή αλληλογραφίας, ενώ συνεργάζεται 
με εξωτερική εταιρεία φύλαξης για την ασφάλεια όλων των 
εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

•  Προχώρησε σε προληπτικούς εμβολιασμούς κατά του ιού της 
γρίπης, εμβολιάζοντας συνολικά 26 εργαζόμενους μέσα στο 2017.

•  Προβλέπει την πληρωμή από τους ίδιους τους εν ενεργεία 
εργαζόμενους των προστίμων για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας που επιβάλλονται σε όσους οδηγούν κάποιο εταιρικό 
αυτοκίνητο. Το 2017 υπήρξαν 3 σχετικά περιστατικά, σε σχέση 
με 4 περιστατικά το 2016. Σε περίπτωση εργαζόμενων που δεν 
εργάζονται πλέον στην Εταιρεία, πληρώνονται από την ίδια την 
Εταιρεία.

•  Προσπάθεια γίνεται στο θέμα της μείωσης του αριθμού των 
ατυχημάτων με εταιρικά αυτοκίνητα. Κατά τη διάρκεια του 2017, 
σημειώθηκαν 11 ατυχήματα έναντι 19 ατυχημάτων το 2016, χωρίς 
κάποιο από αυτά να ήταν σοβαρό, προξενώντας μόνο υλικές 
ζημιές.

*Δεν πραγματοποιήθηκε έρευνα ικανοποίησης εργαζόμενων το 2017.

Μηδέν 
Δεν σημειώθηκε κανένα ατύχημα στο χώρο 
εργασίας της Εταιρείας

ατυχήματα 

75%

100%

0%

50%

100%

2020

2018

2018

2018
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5.031 

2.116  

ταξινομήσεις 
οχημάτων

4

93%  

κύριες κατηγορίες 
προϊόντων

επίλυση παραπόνων 
εντός 2 ημερών

τηλεφωνικές κλήσεις από 
πελάτες στο Κέντρο Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης Πελατών

Παρέχουμε πρωτοποριακά, υψηλής ποιότητας 
προϊόντα στους πελάτες μας για την 
ικανοποίηση των αναγκών τους

Η Mercedes-Benz Ελλάς επιδιώκει να κάνει το μέλλον της 
αυτοκίνησης όσο το δυνατό περισσότερο ασφαλές για όλους 
τους ανθρώπους. Για το λόγο αυτό, εστιάζει σε θέματα 
ασφάλειας, επενδύει σε πρωτοποριακές τεχνολογίες, 
καταβάλει κάθε προσπάθεια για να υποστηρίζει διαρκώς 
τους πελάτες της και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, με 
υπεύθυνο και διαφανή τρόπο.

Που στοχεύουμε:

Στόχος μας είναι να παρέχουμε ασφαλή, πρωτοποριακής 
τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, 
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας.

Που εστιάζουμε:

• Διασφαλίζουμε την οδική ασφάλεια
• Προληπτικά ανακαλούμε προϊόντα
• Προσφέρουμε εξαιρετικά προϊόντα και υπηρεσίες
• Ακούμε τους Πελάτες μας
• Παρακολουθούμε την επίδοσή μας
• Συμμορφωνόμαστε με το κανονιστικό πλαίσιο
• Διαφημίζουμε τα προϊόντα μας με υπευθυνότητα
• Αξιοποιούμε τα θέματα Αειφορίας στην επικοινωνία μας
• Συνεισφέρουμε σε χρηματοδοτικές λύσεις
• Διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα πληροφοριών

ΙV.|Πάθος για τους ΠΕΛΑΤΕΣ μας

Περιβάλλον

Ακεραιότητα

Χώρα
Eργ

αζό
μεν

οι

Πελ
άτε

ς
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Πωλήσεις οχημάτων με προηγμένα συστήματα οδικής ασφάλειας στο σύνολο πωλήσεων

  Οχήματα με σύστημα BLIND SPOT ASSIST (%)
  Οχήματα με συστήματα LANE KEEPING ASSIST/ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (%)
 Οχήματα με σύστημα πέδησης PRΕ-SAFE® (%)
 Οχήματα με σύστημα DISTANCE PILOT DISTRONIC (%)

 Οχήματα με σύστημα LED INTELLIGENT LIGHT SYSTEM / MULTIBEAM LED (%) 
 Οχήματα με σύστημα ATTENTION ASSIST (%)
 Οχήματα με σύστημα ΑCTIVE BRAKE ASSIST (%)

1. Ασφάλεια Προϊόντων
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Το 1981, με αφορμή την παρουσίαση της νέας S-Class στο Διεθνές 
Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης, η Mercedes-Benz παρουσίασε 
για πρώτη φορά τον αερόσακο και τον εντατήρα ζώνης ασφαλείας, 
δύο μοναδικές καινοτομίες παθητικής ασφάλειας. Υπήρξαν τα 
πρώτα συστήματα που προστάτευαν τους οδηγούς σε περίπτωση 
ατυχήματος, αμβλύνοντας τις συνέπειες της πρόσκρουσης. 

Το 1988, η Mercedes-Benz παρουσίασε τον αερόσακο συνοδηγού 
στην S-Class, αυξάνοντας κατακόρυφα τα επίπεδα της παρεχόμενης 
ασφάλειας στους επιβάτες των μπροστινών θέσεων. 

Οι αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού εντάχθηκαν στο βασικό 
εξοπλισμό όλων των μοντέλων της Mercedes-Benz το 1992 και το 
1994 αντίστοιχα. Από το 1995, τα μοντέλα της Mercedes-Benz, 
με πρώτο την E-Class, εξοπλίζονται με πλευρικούς αερόσακους, 
με στόχο την παροχή ακόμα υψηλότερης ασφάλειας στους 
επιβαίνοντες.

Η Mercedes-Benz εφευρέτης των Αερόσακων
 

Διασφαλίζουμε την οδική ασφάλεια

Η Εταιρεία παραμένει απόλυτα προσανατολισμένη στον πελάτη και 
δίνει έμφαση στην επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας των 
επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων. Στο πλαίσιο 
των τεχνολογικών πρωτοποριών της Mercedes-Benz, τα τελευταία 
χρόνια έχουν παρουσιασθεί και εισαχθεί σημαντικές καινοτομίες σε 
θέματα οδικής ασφάλειας, με ενδεικτικές τις ακόλουθες:

Συστήματα οδικής ασφάλειας: Με γνώμονα την ολοκληρωμένη 
φιλοσοφία ασφάλειας που ακολουθεί η Mercedes-Benz, τα 
επιβατικά αυτοκίνητα της Mercedes-Benz υποστηρίζουν εξελιγμένα 
συστήματα υποβοήθησης στην ασφαλή οδήγηση. Παραδείγματα 
αυτών αποτελούν το αυτόνομο σύστημα διατήρησης απόστασης και 
ταχύτητας DISTANCE PILOT DISTRONIC, το οποίο μετράει συνεχώς 
την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και το σύστημα 
αποφυγής σύγκρουσης ACTIVE BRAKE ASSIST με αισθητήρα radar 
για τη μέτρηση της απόστασης του προπορευόμενου αυτοκινήτου, 

το οποίο λειτουργεί σε συνδυασμό με το σύστημα πέδησης PRΕ-
SAFE® που προειδοποιεί και επιβραδύνει αυτόματα το όχημα, εάν 
αναγνωρίσει κίνδυνο σύγκρουσης.  
Για την ασφάλεια κατά τη νυχτερινή οδήγηση, έχει αναπτυχθεί το 
LED INTELLIGENT LIGHT SYSTEM με ενεργό φωτισμό στροφών και 
αυτόματα απενεργοποιούμενα φώτα πορείας και το MULTIBEAM LED 
με ξεχωριστή προσαρμογή του φωτισμού πορείας στην τρέχουσα 
κατάσταση της κυκλοφορίας χωρίς να θαμπώνονται οι υπόλοιποι 
οδηγοί, καθώς επίσης και το σύστημα εφίστασης προσοχής 
(ATTENTION ASSIST), το οποίο αναλύει την οδηγική συμπεριφορά 
και προειδοποιεί με οπτικό και ηχητικό σήμα μόλις αναγνωρίσει 
σημάδια κόπωσης, προτείνοντας στον οδηγό να κάνει ένα διάλειμμα. 
Η αδιάκοπη εξέλιξη της τεχνολογίας επιτάσσει την εισαγωγή νέων 
συστημάτων ή την περαιτέρω βελτίωση των υπαρχόντων, όπως για 
παράδειγμα τα συστήματα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας 
(BLIND SPOT ASSIST), της υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (LANE 
KEEPING ASSIST και ACTIVE LANE KEEPING ASSIST) ή τα συστήματα 
αυτόνομης πέδησης.
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Μέσα στο 2017, η Εταιρεία παρουσίασε την ανανεωμένη GLA 
στην ελληνική αγορά, η οποία διακρίνεται από ένα μοναδικό 
συνδυασμό διευρυμένης γκάμας κινητήρων, δυναμικής 
σχεδίασης, οδηγικής συμπεριφοράς, δυνατότητες εξατομίκευσης 
και παρεχόμενου εξοπλισμού στην κατηγορία της. Η GLA 
εξοπλίζεται με ένα εκτεταμένο πακέτο εξοπλισμού οδηγικής 
ασφάλειας, το οποίο περιλαμβάνει:
•  Σύστημα ACTIVE BRAKE ASSIST για την άμεση προειδοποίηση 

του οδηγού όταν δεν υπάρχει επαρκής απόσταση από το 
προπορευόμενο όχημα και την επιβράδυνση του αυτοκινήτου, 
εφόσον χρειαστεί.

•  Σύστημα ATTENTION ASSIST για την άμεση προειδοποίηση 
του οδηγού όταν ανιχνεύσει χαρακτηριστικά σημάδια υπνηλίας 
βάσει της οδηγικής συμπεριφοράς του οδηγού.

•  Κάμερα 360 μοιρών για την καταγραφή του άμεσου 
περιβάλλοντος του αυτοκινήτου και προβολή των εικόνων είτε 
σε πλήρη οθόνη είτε σε επτά ξεχωριστές μικρότερες εικόνες 
στην οθόνη πολυμέσων, μία εκ των οποίων είναι η πανοραμική 
προβολή με συνδυασμό δεδομένων από τέσσερις κάμερες στο 
μπροστινό και οπίσθιο μέρος του αυτοκινήτου και στους δύο 
εξωτερικούς καθρέπτες.

•  Προβολείς LED High Performance με θερμοκρασία χρώματος 
που προσομοιάζει το φως της ημέρας, οι οποίοι μειώνουν την 
καταπόνηση των ματιών σε μακρινές νυχτερινές διαδρομές 
και προσφέρουν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση 
με τους προβολείς xenon και αλογόνου κατά 60% και 70% 
αντίστοιχα.

•  Τρία ρυθμιζόμενα επίπεδα έντασης φωτισμού για τα φώτα 
πέδησης και τα φλας ανάλογα με τις συνθήκες φωτός κατά 
τη διάρκεια της οδήγησης, ώστε να προσφέρεται το σωστό 
επίπεδο φωτεινότητας σε όλες τις συνθήκες φωτισμού, καιρού 
και οδικής κυκλοφορίας.

Μέσα στο 2017, ο Όμιλος έγινε ο πρώτος κατασκευαστής 
παγκοσμίως με άδεια δοκιμών συνδεδεμένων φορτηγών σε 
δημόσιους αυτοκινητόδρομους στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
δοκιμάζοντας τη συνδυασμένη κίνηση δύο φορτηγών Freightliner 
New Cascadia. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα στις 
επαγγελματικές εφαρμογές της συνδυασμένης αυτόνομης 
κίνησης, ο Όμιλος χρησιμοποίησε τέσσερα φορτηγά Mercedes-
Benz Arocs σε πεδίο δοκιμών στη Φρανκφούρτη, επιδεικνύοντας 
τη χρήση αυτόνομων και συνδεδεμένων οχημάτων για τον 
αποδοτικό και αποτελεσματικό καθαρισμό ενός αεροδρομίου.

Παράλληλα, ο Όμιλος έχει προχωρήσει και στην ψηφιοποίηση των 
υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών με τη χρήση:
•  Του συστήματος Mercedes-Benz Uptime, το οποίο 

παρακολουθεί τα υποσυστήματα των οχημάτων μεταφορών 
σε πραγματικό χρόνο και προειδοποιεί για πιθανές βλάβες, 
προκειμένου να αποφευχθεί η ακινητοποίησή τους λόγω μη 
προγραμματισμένων επισκευών, αλλά και να βελτιστοποιηθεί το 
πρόγραμμα συντήρησης του στόλου μεταφορών.

•  Της εφαρμογής FleetBoard Manager για smartphones, η 
οποία παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
και λειτουργία του στόλου μεταφορών, όπως αξιοποίηση 
χωρητικότητας, διανυθέντα χιλιόμετρα, θέσεις οχημάτων, 
κατανάλωση καυσίμου και δυνητικές περιοχές για 
εξοικονόμηση κόστους. Οι ψηφιακές υπηρεσίες διασύνδεσης 
Fleetboard χρησιμοποιούνται σε περίπου 220.000 εμπορικά 
οχήματα από περισσότερους από 7.000 πελάτες παγκοσμίως.

Mercedes-Benz GLA

Ψηφιακή, Διασυνδεδεμένη  
και Αυτόνομη Οδήγηση 

Αυτό σημαίνει ότι το Actros μπορεί όχι μόνο να μετριάσει τις 
επιπτώσεις μιας οπίσθιας σύγκρουσης, όπως συνέβαινε κατά το 
παρελθόν, αλλά και να προλαμβάνει τα ατυχήματα, ανάλογα με την 
ταχύτητα με την οποία κινείται το όχημα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα στο 2017, δεν υπήρξε κανένα 
περιστατικό μη συμμόρφωσης με κανονισμούς σχετικά με τις 
επιπτώσεις των προϊόντων και υπηρεσιών μας στην υγεία και 
ασφάλεια των πελατών μας και αντίστοιχα, δεν επιβλήθηκε κανένα 
σχετικό πρόστιμο από τις αρμόδιες αρχές.

Ενεργητική ασφάλεια στο Actros: Το Mercedes-Benz Actros είναι 
εξοπλισμένο με τέσσερα συστήματα πέδησης, τέσσερα συστήματα 
υποβοήθησης και έξι συστήματα ασφάλειας. Τα συστήματα 
υποβοήθησης διατηρούν το όχημα σε σταθερή απόσταση από τα 
προπορευόμενα αυτοκίνητα προσαρμόζοντας ανάλογα την ταχύτητα 
του οχήματος, ενώ προειδοποιούν σε περίπτωση που δεν είναι 
ασφαλισμένη η πλάκα επικαθήσεως για τα ημιρυμουλκούμενα. Τα 
συστήματα ασφαλείας προειδοποιούν τον οδηγό όταν το όχημα 
δείχνει σημάδια εξόδου από την πορεία του ή όταν εντοπισθούν 
συμπτώματα κόπωσης στον οδηγό και εμποδίζουν την ολίσθηση από 
τα ημιρυμουλκούμενα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το όχημα εξοπλίζεται 
με το ACTIVE BREAK ASSIST 4, το πρώτο σύστημα πέδησης 
έκτακτης ανάγκης, το οποίο όχι μόνο φρενάρει αυτόνομα έως και 
την πλήρη ακινητοποίηση του οχήματος σε περίπτωση εντοπισμού 
ενός ακινητοποιημένου οχήματος εντός της πορείας του, αλλά 
προειδοποιεί τον οδηγό σε περίπτωση σύγκρουσης με πεζό και 
ενεργοποιεί μερική πέδηση. 
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Καθώς η εισαγωγή της αυτόνομης οδήγησης και των 
συνδεδεμένων οχημάτων εισάγει νέα ζητήματα και προκλήσεις 
για την κοινωνία και τους πολίτες, ο Όμιλος: 
•  Διοργάνωσε το δεύτερο συνέδριο για το δίκαιο και την ηθική 

κατά την αυτόνομη οδήγηση, με τη συμμετοχή 120 ειδικών, 
όπου συζητήθηκαν σχετικά νομικά και ηθικά ζητήματα και 
εξετάστηκε η μελλοντική εξέλιξη των αυτοματοποιημένων και 
αυτόνομων οχημάτων.

•  Συμπεριλαμβάνει, από το 2015, το θέμα της κυκλοφορίας 
αυτόνομων οχημάτων στον ετήσιο Διάλογο της Daimler για την 
Αειφορία (βλέπε ενότητα Ι-1).

•  Συμμετέχει στην Επιτροπή Ηθικών Ζητημάτων του Γερμανικού 
Υπουργείου Μεταφορών και Ψηφιακής Υποδομής για την 
ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για τον προγραμματισμό 
των αυτοματοποιημένων οχημάτων, οι οποίες έχουν ήδη 
ενσωματωθεί στα αυτοματοποιημένα οδηγικά συστήματα του 
Ομίλου.

•  Έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει το πρότυπο πληροφόρησης 
σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, το οποίο 
προέκυψε από την κοινή ομάδα εργασίας του Γερμανικού 
Συλλόγου των Αυτοκινητοβιομηχανιών (VDA) και των Αρχών 
Προστασίας Δεδομένων του γερμανικού ομοσπονδιακού 
κράτους και των επιμέρους κυβερνήσεων. 

•  Έχει ενσωματώσει πληροφορίες προστασίας δεδομένων στους 
τιμοκαταλόγους του.

•  Συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ελεγχόμενη 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σε Συνδεδεμένα 
Οχήματα» (SeDaFa) του Ινστιτούτου Fraunhofer για Ασφαλή 
Τεχνολογία Πληροφοριών (SIT), το οποίο στοχεύει να ενισχύσει 
τη διαφάνεια στην επεξεργασία δεδομένων σε συνδεδεμένα 
οχήματα και να προσφέρει φιλικές προς το χρήστη επιλογές 
για τη λήψη αποφάσεων.

Με στόχο να οδηγεί τις εξελίξεις του μέλλοντος, ο Όμιλος 
έχει δημιουργήσει την εταιρεία EQ (“Electric Intelligence” 
- «Ηλεκτρική Νοημοσύνη»), η οποία αποτελεί το «ηλεκτρικό 
οικοσύστημα» της Mercedes-Benz με όλα τα μελλοντικά 
ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα με μπαταρία καθώς και τα συναφή 
προϊόντα και τις υπηρεσίες της μάρκας. Με τον τρόπο αυτόν, 
ο Όμιλος έχει εγκαινιάσει μια ολιστική οπτική για τη γενικότερη 
λειτουργία του με το ακρωνύμιο CASE – Connectivity, 
Autonomous, Shared, Electric (συνδεσιμότητα, αυτόνομη 
οδήγηση, ευέλικτη χρήση, ηλεκτροκίνηση). 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος παρουσίασε δύο πρωτότυπα οχήματα 
που θέτουν τα πρότυπα για τα μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα 
της Daimler, το Concept EQA με μόνιμη τετρακίνηση, δύο 
ηλεκτροκινητήρες στους εμπρός και πίσω άξονες και αυτονομία 
500 χιλιομέτρων, αλλά και το πλήρως αυτοματοποιημένο 
smart vision EQ fortwo, το οποίο δεν διαθέτει τιμόνι ή πεντάλ 
επιτάχυνσης και επιβράδυνσης, αλλά μπορεί να χειρισθεί εξ 
ολοκλήρου μέσω smartphone, επιτρέποντας στους επιβάτες να 
χαλαρώσουν ή να πλοηγηθούν με ασφάλεια στο διαδίκτυο κατά 
τη διάρκεια των μετακινήσεών τους.

Αυτόνομη Οδήγηση  
και Συνδεδεμένα Οχήματα 

Διαμορφώνοντας την 
Κινητικότητα του Μέλλοντος

Προληπτικά ανακαλούμε προϊόντα

Η Εταιρεία έχει συγκεκριμένη διαδικασία για την προληπτική ανάκληση 
οχημάτων προς έλεγχο και αποκατάσταση. Οι Εξουσιοδοτημένοι 
Επισκευαστές Mercedes-Benz ενημερώνουν τους πελάτες-κατόχους 
οχημάτων που εμπλέκονται σε μια ανάκληση με μία κύρια συστημένη 
επιστολή, καθώς και με δύο υπενθυμίσεις, σε περίπτωση που 
δεν ανταποκριθούν. Αν κάποιο όχημα έχει αλλάξει ιδιοκτήτη και 
δεν υπάρχουν τα στοιχεία του νέου κατόχου, γίνεται επικοινωνία 
με το Υπουργείο Συγκοινωνιών για την εύρεση των στοιχείων του 
νέου κατόχου, ο οποίος με τη σειρά του, λαμβάνει τις επιστολές 
ενημέρωσης. Μέσα στο 2017, έγιναν συνολικά 50 προληπτικές 
ανακλήσεις που αφορούσαν συνολικά 9.953 οχήματα, σε σχέση με 19 
προληπτικές ανακλήσεις που αφορούσαν συνολικά 7.940 οχήματα το 
2016, για ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα, τα οποία εξετάστηκαν και 
αντιμετωπίστηκαν. 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 201760 ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

2. Ικανοποίηση Πελατών

Προσφέρουμε εξαιρετικά προϊόντα και υπηρεσίες

Η εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της Mercedes-
Benz είναι ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα επιβατικά 
αυτοκίνητα και τα επαγγελματικά οχήματά της. 
•  Ως Γενικός Αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας Daimler 

AG, η Mercedes-Benz Ελλάς εγγυάται ότι τα οχήματα Mercedes-
Benz διακρίνονται για τα υψηλά πρότυπα του εργοστασίου, όσον 
αφορά στα ποιοτικά υλικά και στη συναρμολόγησή τους, στην 
ποιοτική κατασκευή και στην οδηγική συμπεριφορά. 

•  Τα γνήσια ανταλλακτικά Mercedes-Benz συμμορφώνονται προς 
συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια όσον αφορά στην παραγωγή 
τους, προκειμένου να είναι πλήρως εναρμονισμένα με τα υψηλά 
ποιοτικά κριτήρια της μάρκας, ενώ υποβάλλονται σε ελέγχους για 
να διαπιστωθεί η ποιότητά τους και η αξιοπιστία τους.

•  Η Εταιρεία χρησιμοποιεί εγκεκριμένα ελαστικά Mercedes-Benz 
“M.O” από τις εταιρείες Pirelli, Michelin, Goodyear-Dunlop και 
Continental, τα οποία πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της 
μάρκας και έχουν δοκιμαστεί ειδικά για το κάθε όχημα.

•  H Εταιρεία διασφαλίζει την άρτια παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
εξυπηρέτησης από τους Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές, μέσω 
εξειδικευμένων και πιστοποιημένων τεχνικών, με άριστη γνώση των 
τεχνολογιών και των οχημάτων της Mercedes-Benz.

•  H Εταιρεία προχωρά σε αρχικούς ελέγχους των υποχρεωτικών 
ποιοτικών προδιαγραφών της μάρκας για την εξουσιοδότηση 
των υποψήφιων Διανομέων και Επισκευαστών. Παράλληλα, 
διεξάγει τακτικούς επανελέγχους ανά 2-3 έτη σε ολόκληρο 
το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Διανομέων και Επισκευαστών, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των εν λόγω 
προδιαγραφών. Κατά τη διάρκεια του 2017, πραγματοποιήθηκαν 
επανέλεγχοι σε ποσοστό 54% του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου 
Διανομέων και Επισκευαστών ενώ, συμπεριλαμβανομένων και των 
επανελέγχων του 2016, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 71,5%. 

•  Σε συνεργασία με εξωτερική εταιρεία, πραγματοποιεί μυστικές 
επισκέψεις στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς με σκοπό την 
απόκτηση ουσιαστικής εικόνας και γνώσης για τη λειτουργία τους 
και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Με βάση τα αποτελέσματα των 
μυστικών επισκέψεων, η Εταιρεία εντοπίζει στους τομείς που 
χρήζουν βελτίωσης, τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, προκειμένου 
να βελτιωθεί περαιτέρω η εξυπηρέτηση και η εμπειρία των πελατών.

Ακούμε τους Πελάτες μας

Καθώς η γνώμη του πελάτη έχει ιδιαίτερη αξία, η Εταιρεία διεξάγει 
Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών (Customer Satisfaction Index), στην 
οποία περιλαμβάνονται και μετρήσεις άλλων Δεικτών Ικανοποίησης, 
όπως της Πιστότητας Πελατών (Customer Loyalty Index) και του 
Δείκτη Εμπιστοσύνης Πελάτη (Net Promoter Score) σε ετήσια βάση 
και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να καταλάβει 
καλύτερα τις προσδοκίες τους και να βελτιώνει την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών της.

71,5% 
Έχουμε πραγματοποιήσει επανελέγχους για 
την τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών της 
Mercedes-Benz στο 71,5% του Εξουσιοδοτημένου 
Δικτύου Διανομέων και Επισκευαστών, 
τα τελευταία δύο έτη

επανέλεγχοι

Αναζητώντας διαρκώς τρόπους για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
και ικανοποίηση των πελατών της, η Mercedes-Benz Ελλάς 
εισήγαγε την υπηρεσία “StarRent | Mercedes-Benz & smart 
Rentals” μέσα στο 2017 (https://starrent.gr/), η οποία 
προσφέρει τη γκάμα μοντέλων Mercedes-Benz και smart προς 
ενοικίαση για μία ή περισσότερες ημέρες. Σε περίπτωση που 
δεν είναι εφικτή η διάθεση οχήματος της κατηγορίας που έχει 
επιλέξει ο πελάτης, η Εταιρεία προσφέρει αυτοκίνητο της αμέσως 
μεγαλύτερης κατηγορίας χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, ενώ όλα 
τα διατιθέμενα οχήματα είναι ασφαλισμένα σε προγράμματα 
μικτής ασφάλισης και παρέχεται 24ώρη εξυπηρέτηση και οδική 
βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος.

StarRent

Detractors Passives Promoters

Net promoter Score % Promoters % Detractors= -

CSI Έρευνα
Ρωτάμε τους πελάτες αν είναι 
ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες

Βελτίωση - Αλλαγές - 
Διόρθωση Υπηρεσιών 

Παροχή 
Βελτιωμένων 
Υπηρεσιών

Αξιολόγηση 
Προόδου

Customer
Experience

Customer
Loyalty

Customer
Satisfaction
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Όπως φαίνεται, μέσα στο 2017 οι Δείκτες Ικανοποίησης Πελατών για 
τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα επαγγελματικά οχήματα βελτιώθηκαν 
κατά 0,9% και 5,5% αντίστοιχα, ενώ οι Δείκτες Πιστότητας Πελατών για 
τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα επαγγελματικά οχήματα βελτιώθηκαν 
κατά 3% και 9% αντίστοιχα.

Παρακολουθούμε την επίδοσή μας

Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της, η Mercedes-Benz 
Ελλάς έχει προχωρήσει σε:
•  Μηνιαία παρακολούθηση των ερωτημάτων για πληροφορίες και 

των παραπόνων μέσω του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 
Πελατών, αναφορικά με τον αριθμό τους και την επιχειρηματική 
δραστηριότητα στην οποία απευθύνονται (ανταλλακτικά, οχήματα, 
ποιοτικός έλεγχος κ.λπ.). Το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 
Πελατών δέχθηκε 2.116 κλήσεις για πληροφορίες και ερωτήσεις 
(στοιχεία έως 31/10/2017), έναντι 2.300 κλήσεων το 2016.

•  Μηνιαία παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας διεκπεραίωσης 
υποθέσεων (π.χ. πόσο χρόνο χρειάζεται για να επιλυθεί ένα 
πρόβλημα).

•  Μηνιαία παρακολούθηση των παραπόνων για τα εξουσιοδοτημένα 
συνεργεία (τα συνεργεία της Mercedes-Benz Ελλάς έχουν να 
επιτύχουν συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους που αφορούν 
την αναλογία των παραπόνων προς τις συνολικές διελεύσεις, με 
την Εταιρεία να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα, σε περίπτωση που η 
παραπάνω αναλογία είναι μεγαλύτερη από το όριο που έχει τεθεί).

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, η Εταιρεία έγινε αποδέκτης 
534 παραπόνων πελατών (στοιχεία έως 31/10/2017), χωρίς κάποιο 
από αυτά να οδηγήσει σε κυρώσεις ή επιβολή προστίμων, ενώ κανένα 
δεν αφορούσε θέματα περιβάλλοντος ή παραπλανητική διαφήμιση.

1
Αναδειχθήκαμε από τους καταναλωτές ως πιο 
αναγνωρίσιμος κατασκευαστής αυτοκινήτων στην 
premium κατηγορία

η Εταιρεία σε αναγνωρισιμότητα

Η Εταιρεία υλοποιεί Έρευνα Αποτύπωσης Επικοινωνίας (Τracking 
Study) 2 φορές το χρόνο για τη συλλογή και ανάλυση των 
απόψεων και αντιλήψεων των καταναλωτών για τη μάρκα, στην 
οποία έχει συμπεριλάβει θέματα περιβάλλοντος και κοινωνικής 
συνεισφοράς. Με βάση τα αποτελέσματα του 2017, η Mercedes-
Benz είναι ο πιο αναγνωρίσιμος κατασκευαστής αυτοκινήτων από 
τους καταναλωτές στην premium κατηγορία.

Έρευνα Αποτύπωσης Επικοινωνίας 

Δείκτης 2012* 2013 2014 2015 2016** 2017 
Δείκτης Ικανοποίησης  
Πελατών (CSI) –  
Επιβατικών 

100 104,5 105,6 105,4 104,8 105,8

Δείκτης Ικανοποίησης  
Πελατών (CSI) –  
Επαγγελματικών 

ΜΑ ΜΑ ΜΑ ΜΑ 100 105,5

Δείκτης Πιστότητας  
Πελατών (CLI) –  
Επιβατικών 

100 102,5 102,8 104,1 94,5 97,4

Δείκτης Πιστότητας  
Πελατών (CLI) –  
Επαγγελματικών 

100 99,0 108,3 106,6 101,4 110,6

*  Τα αποτελέσματα του 2012 έχουν χρησιμοποιηθεί ως βάση (100) για όλους τους 
Δείκτες, με εξαίρεση τον Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών για τα επαγγελματικά 
οχήματα, όπου έχουν χρησιμοποιηθεί ως βάση (100) τα αποτελέσματα του 2016.

**   Από το 2016, ο Δείκτης Πιστότητας Πελατών δεν είναι άμεσα συγκρίσιμος με τα 
προηγούμενα έτη λόγω αλλαγής της μεθοδολογίας υπολογισμού του.

ΜΑ= Μη αναφερόμενο στοιχείο

+0,9% 

+3% 

+5,5% 

+9% 

Αυξήθηκαν οι Δείκτες Ικανοποίησης Πελατών για τα 
επιβατικά αυτοκίνητα και τα επαγγελματικά οχήματα 
κατά 0,9% και 5,5% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2016

Αυξήθηκαν οι Δείκτες Πιστότητας Πελατών για τα 
επιβατικά αυτοκίνητα και τα επαγγελματικά οχήματα 
κατά 3% και 9% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2016

και

και στην πιστότητα

στην ικανοποίηση
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Διαχείριση Παραπόνων 2013 2014 2015 2016 2017* 

Επίλυση παραπόνων
Παράπονα Πελατών (αριθμός) 833 693 665 700 534
Παράπονα που επιλύθηκαν εντός 2 ημερών (%) 91 95 96 94 93
Παράπονα που επιλύθηκαν εντός 1 εβδομάδας (%) 6 3 2 4 5
Παράπονα που επιλύθηκαν πέραν της 1 εβδομάδας (%) 3 2 2 2 2
Ποσοστό παραπόνων που επιλύθηκαν (%) 99 98 99 99 99

Παράπονα που είχαν να κάνουν με θέματα
Πολιτικής (επιπλέον κάλυψης βλαβών) (αριθμός) 661 575 405 403 284
Τεχνικών προβλημάτων οχημάτων (αριθμός) 81 60 112 148 104
Ποιότητας επισκευών οχημάτων (αριθμός) 35 14 28 26 17
Ποιότητας οχημάτων (αριθμός) 8 7 9 12 12
Ασφάλειας οχημάτων (αριθμός) 7 5 8 12 11
Ανταλλακτικών (αριθμός) 21 14 48 49 48
Κινητικότητας (αριθμός)  12 10 22 11 7
Τεχνικών ερωτήσεων (αριθμός) 2 4 8 18 24
Περιβάλλοντος (αριθμός) 0 0 0 0 0
Παραπλανητικής διαφήμισης (αριθμός) 0 0 0 0 0
Άλλα (αριθμός) 6 4 25 21 27

99% 
Διατηρήσαμε το ποσοστό των παραπόνων προς 
το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών 
που επιλύθηκαν στο 99%

επίλυση παραπόνων

Συμμορφωνόμαστε με το κανονιστικό πλαίσιο

Η Mercedes-Benz Ελλάς παρακολουθεί στενά το κανονιστικό και 
νομικό πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία της και την αγορά που 
δραστηριοποιείται, με στόχο να το εφαρμόζει. Όπως είναι φυσικό, 
σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται δέκτης παραπόνων και αγωγικών 
διεκδικήσεων, με την Εταιρεία επί του παρόντος να έχει εναχθεί 
σε 3 περιπτώσεις από πελάτες για ζητήματα προϊοντικής ευθύνης 
εντός του 2017. Για ζητήματα  συμμόρφωσης σχετικά με την 
ασφάλεια προϊόντος, εντός του 2017 δεν έχει υπάρξει έναρξη 
κάποιας διοικητικής  διαδικασίας από τις αρμόδιες αρχές. 
Επίσης, εντός του 2017, δεν υπήρξαν διαδικασίες κατά της 
Εταιρείας ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή άλλων αρμόδιων 
αρχών και δικαστηρίων για ζητήματα ανταγωνισμού, ενώ επιβλήθηκε 
και πληρώθηκε πρόστιμο ύψους 85 εκατ. € από το Τελωνείο 
Αθηνών σχετικά τη διαδικασία εισαγωγής αυτοκινήτων από τον 
Όμιλο Daimler. Η Εταιρεία προσέφυγε το 2017 στο Διοικητικό 
Εφετείο κατά του Τελωνείου Αθηνών και του εν λόγω προστίμου 
και δικαιώθηκε πλήρως με τελεσίδικη απόφαση του ως άνω 
Δικαστηρίου.

*  Τα στοιχεία αφορούν παράπονα έως 31/10/2017, καθώς η παραλαβή των κλήσεων και η καταγραφή και επεξεργασία των παραπόνων γίνονται από εξωτερικό συνεργάτη  
από την 01/11/2017.
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3. Υπεύθυνη Επικοινωνία

Διαφημίζουμε τα προϊόντα μας με υπευθυνότητα

Η Mercedes-Benz Ελλάς υιοθετεί τα πρότυπα του Ομίλου Daimler 
με σκοπό να διασφαλίσει την υπεύθυνη διαφημιστική προβολή 
των ενεργειών marketing που εφαρμόζει. Με τον τρόπο αυτό, 
διασφαλίζεται ότι το επικοινωνιακό υλικό είναι δίκαιο, νόμιμο, 
ειλικρινές, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν προσβάλει τη 
διαφορετικότητα των ανθρώπων σε επίπεδο ηλικίας, γένους, φυλής, 
θρησκεύματος και φυσικής ή διανοητικής ικανότητας. 

Παράλληλα, ανταποκρίνεται πλήρως σε όσα ορίζει η νομοθεσία 
αναφορικά με την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών, σχετικά με 
τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών της και την ασφαλή 
τους χρήση. Για το λόγο αυτό, όλα τα οχήματα της Mercedes-Benz 
Ελλάς συνοδεύονται από το αντίστοιχο εγχειρίδιο κατασκευαστή, 
αναφέροντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με:
• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων.
• Τις απαιτήσεις συντήρησής τους.
• Την κατανάλωση καυσίμου.
• Τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα.
• Συμβουλές για αποδοτικότερη και οικονομικότερη οδήγηση.
• Την ασφαλή χρήση των οχημάτων.
•  Τους πιθανούς κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από τη μη 

ενδεδειγμένη χρήση τους.

Επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ηλεκτρονικές σελίδες της 
Mercedes-Benz Ελλάς και του Ομίλου. 

Αξιοποιούμε τα θέματα Αειφορίας στην επικοινωνία μας

Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας στην επικοινωνία με τους πελάτες 
της Εταιρείας, είναι ο προσανατολισμός σε θέματα αειφορίας. Λόγω 
των εκτεταμένων τεχνολογικών καινοτομιών, τα προϊόντα του Ομίλου 
είναι ιδιαίτερα βελτιωμένα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 
(μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων) και της 
προστασίας των πελατών, γεγονός που αποτελεί προεξέχουσα εστίαση 
στην εταιρική και προϊοντική επικοινωνία της Mercedes-Benz.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της υπεύθυνης πολιτικής προϊόντος της 
Εταιρείας, η Mercedes-Benz Ελλάς δεν διαθέτει και δεν εμπορεύεται 
προϊόντα και υπηρεσίες (όπως για παράδειγμα, οχήματα όλων των 
τύπων, ανταλλακτικά ή χρηματοδοτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες) 
που είτε έχουν απαγορευθεί, είτε είναι υπό αμφισβήτηση σε 
οποιαδήποτε αγορά του εξωτερικού.

Συνεισφέρουμε σε χρηματοδοτικές λύσεις

Η Εταιρεία συνεισφέρει επίσης σε χρηματοδοτικές λύσεις, 
προκειμένου να διευκολύνει την αγορά οχήματος Mercedes-Benz ή 
smart από τους πελάτες της, καθώς έχει συνάψει συνεργασία από 
το 2012 με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και από το 2016 με την 
Eurobank. Τα προγράμματα “Mercedes-Benz Financial” συνδυάζουν 
τη χρηματοδότηση του οχήματος με υπηρεσίες ασφάλισης, επέκτασης 
εγγύησης και συντήρησης, με στόχο την ολοκληρωμένη κάλυψη των 
αναγκών των πελατών της Εταιρείας στο ίδιο σημείο πώλησης.

Πριν την σύναψη των παραπάνω Κεντρικών Συνεργασιών, η υποστήριξη 
των χρηματοδοτικών αναγκών των πελατών γινόταν μέσω της 
Mercedes-Benz Financial Services Ελλάς Α.Ε. η οποία είχε ιδρυθεί 
το 2001 και πρόσφερε ευέλικτες χρηματοοικονομικές και υψηλού 
επιπέδου ασφαλιστικές υπηρεσίες στους πελάτες της, με σκοπό να 
υποστηρίξει τη Mercedes-Benz Ελλάς στην ενίσχυση των πωλήσεών 
της. Μετά από 16 χρόνια λειτουργίας και κατόπιν στρατηγικής 
απόφασης του Ομίλου, η Mercedes-Benz Financial Services Ελλάς 
Α.Ε. συγχωνεύτηκε με την Mercedes-Benz Ελλάς δια απορρόφησης 
μέσα στο 2017.

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν, ότι μέσα στο 2017: 
•  Δεν υπήρξε κανένα περιστατικό μη συμμόρφωσης με κανονισμούς 

και προαιρετικούς κώδικες marketing, διαφήμισης, προώθησης, 
πληροφόρησης και σήμανσης προϊόντων και υπηρεσιών.

•  Δεν υπήρξε καμία απόσυρση διαφημιστικού μηνύματος (μετά την 
έναρξη της επικοινωνίας του).

•  Δεν επιβλήθηκε κανένα σχετικό πρόστιμο ή άλλες κυρώσεις από τις 
αρμόδιες αρχές.

Η Mercedes-Benz Ελλάς έχει εισάγει ένα νέο ψηφιακό εργαλείο 
διαμόρφωσης αξεσουάρ στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
http://mb4.me/accessories, με το οποίο οι πελάτες μπορούν να:
• Ενημερωθούν για τον διατιθέμενο πρόσθετο εξοπλισμό.
• Βρίσκουν τα ιδανικά γνήσια αξεσουάρ για τα οχήματά τους.
•  Πληροφορηθούν για τις προτεινόμενες τιμές λιανικής 

πώλησης.
•  Συμπληρώσουν τον αριθμό πλαισίου του οχήματός τους και να 

ελέγξουν την συμβατότητά τους.
•  Ενημερωθούν για τυχόν περιορισμούς στην τοποθέτησή τους.

Το εργαλείο είναι διαθέσιμο για τα επιβατηγά οχήματα 
Mercedes-Benz, ενώ είναι συμβατό με συσκευές tablet και 
smartphone.

Ψηφιακό Εργαλείο Διαμόρφωσης
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Η Εταιρεία προσφέρει το πρόγραμμα υπηρεσιών και λύσεων 
“Welcome. My way”, το οποίο αφορά στις διάφορες μεθόδους 
απόκτησης ενός οχήματος Mercedes-Benz και προσφέρει 
διάφορες χρηματοδοτικές λύσεις και διαφορετικούς τρόπους 
αποπληρωμής, σε συνδυασμό με ολοκληρωμένες λύσεις 
ασφάλισης, εγγύησης και service. Πιο συγκεκριμένα, το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρόπους απόκτησης 
ενός οχήματος:
•  Πρόγραμμα Welcome FREEDOM 5/5/5, το οποίο περιλαμβάνει 

5 χρόνια εγγύηση, 5 χρόνια συντήρησης του οχήματος και 5 
χρόνια διασφάλιση κινητικότητας Mobilo.

•  Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Welcome ALL INCLUSIVE, το 
οποίο περιλαμβάνει μια χαμηλή μηνιαία δόση και 1 τελευταία 
μεγαλύτερη δόση και παρέχει στον πελάτη υπηρεσίες εγγύησης, 
ασφάλισης και service, ενώ στη λήξη υπάρχει η δυνατότητα 
ανταλλαγής με νέο μοντέλο της επιλογής του. Στο τέλος της 
χρηματοδότησης, ο πελάτης έχει τις παρακάτω επιλογές:

    -  Να εξοφλήσει την τελευταία μεγαλύτερη δόση και να 
αποκτήσει την κυριότητα του οχήματος.

 -  Να αναχρηματοδοτήσει την τελευταία μεγαλύτερη δόση με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στην Τράπεζα 
εκείνη την περίοδο.

 - Να ανταλλάξει το όχημα με κάποιο άλλο.
 -  Να επιστρέψει το όχημα στον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα, 

βάσει των όρων σύμβασης.

•  Άτοκο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 50:50, το οποίο περιλαμβάνει 
προκαταβολή 50% και εξόφληση σε 12 μήνες, χωρίς καμία 
επιβάρυνση από τόκους.

•  Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Drive now - Pay later, το οποίο 
δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να αποκτήσει το μοντέλο που 
επιθυμεί και να αρχίσει να πληρώνει έπειτα από 4 μήνες, με 
προνομιακό επιτόκιο και δωρεάν ασφάλιση του αυτοκινήτου για 
το διάστημα αυτό.

Πρόγραμμα Υπηρεσιών και Λύσεων “Welcome. My way”
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4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα πληροφοριών 

Το ζήτημα της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για τη Mercedes-Benz Ελλάς και λαμβάνεται υπόψη στις 
εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας. Η προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα, 
δεδομένου ότι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Για το λόγο 
αυτό, η Mercedes-Benz Ελλάς:
•  Φροντίζει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που θέτουν οι νόμοι 

για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών έναντι 
μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας, απώλειας, καταστροφής και 
έναντι πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, μεταξύ άλλων 
και τις απαιτήσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση των πελατών 
της.

•  Μεριμνεί για την υποβολή των απαιτούμενων ανακοινώσεων 
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
περιγράφοντας τους όρους υπό τους οποίους θα κάνει χρήση 
των προσωπικών δεδομένων των ατόμων, με βάση τις διατάξεις 
της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων.

•  Συμπεριλαμβάνει ειδικό απόσπασμα σε όλα τα εταιρικά έγγραφα 
που απευθύνονται προς τους πελάτες, στο οποίο καλούνται να 
υποβάλουν γραπτώς τη συγκατάθεσή τους σχετικά με τη χρήση των 
προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τους συγκεκριμένους 
σκοπούς που ζητήθηκαν.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία δεν δέχτηκε κανένα επίσημο 
παράπονο σχετικά με θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων 
το 2017 και, αντίστοιχα, δεν επιβλήθηκε κανένα σχετικό πρόστιμο ή 
άλλες κυρώσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Μηδέν
Δεν δεχθήκαμε κανένα παράπονο για 
θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, 
περιβάλλοντος ή παραπλανητικής διαφήμισης

παράπονα

Δεσμευτήκαμε  Ποσοστό Προόδου Στοχεύουμε Μέχρι

Να διατηρήσουμε, μέσω του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου 
Διανομέων και Επισκευαστών, το Δείκτη Ικανοποίησης 
Πελατών σε υψηλά επίπεδα.

Να βελτιώσουμε το Δείκτη Πιστότητας Πελατών.

Να διεξάγουμε επανελέγχους τήρησης των ποιοτικών 
προδιαγραφών της μάρκας σε ποσοστό άνω του 33% του 
Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Διανομέων και Επισκευαστών.

Να διατηρήσουμε, μέσω του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου 
Διανομέων και Επισκευαστών, το Δείκτη Ικανοποίησης 
Πελατών στα ίδια υψηλά επίπεδα.

Να βελτιώσουμε το Δείκτη Πιστότητας Πελατών κατά 5%.

Να διεξάγουμε επανελέγχους τήρησης ποιοτικών 
προδιαγραφών πωλήσεων νέων οχημάτων, ανταλλακτικών 
και τεχνικής εξυπηρέτησης (για Mercedes-Benz, smart, 
Setra, Unimog και FUSO) στο 33% του Εξουσιοδοτημένου 
Δικτύου Διανομέων και Επισκευαστών.

5. Επιτεύγματα 2017 και Στόχοι 2018

100%

100%

100%

2018

2018

2018
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1.574,4 

446

τόνους eCO2

1.585,8 

6.658 

MWh ηλεκτρικής 
ενέργειας

κυβικά μέτρα νερό

MWh παραγόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια από φωτοβολταϊκά

Προστατεύουμε το Περιβάλλον, διαχειρίζοντας 
το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα

Στη Mercedes-Benz Ελλάς, γνωρίζουμε πως η Εταιρεία μας, 
όπως κάθε ανθρώπινη και επιχειρηματική δραστηριότητα, 
έχει ανάγκες σε φυσικούς πόρους. Για το λόγο αυτό, 
υιοθετούμε μία προληπτική προσέγγιση αντιμετώπισης των 
περιβαλλοντικών προκλήσεων, ενσωματώνοντας αρχές 
βιώσιμης ανάπτυξης στις διαδικασίες μας. Παράλληλα, 
ενισχύουμε την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον 
πρακτικών και τεχνολογιών, ώστε να διεξάγουμε τις 
δραστηριότητές μας με τρόπο που να περιορίζουμε, στο 
μέτρο του δυνατού, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
Εταιρείας μας.

Που στοχεύουμε:

Στόχος μας είναι να λειτουργούμε με υπεύθυνο τρόπο, να 
αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
που έχει η λειτουργία της Εταιρείας μας και, παράλληλα, 
να προσφέρουμε προϊόντα με μειωμένες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. 

Που εστιάζουμε:

• Λειτουργούμε με συστηματικό τρόπο
• Ακολουθούμε τη Νομοθεσία
• Διαχειριζόμαστε το Άμεσο κλιματικό μας αποτύπωμα
• Μειώνουμε το  Έμμεσο κλιματικό μας αποτύπωμα 
• Συμβάλλουμε στη μείωση του Έμμεσου κλιματικού   
 αποτυπώματος
• Μειώνουμε τη χρήση υλικών  
• Επαναχρησιμοποιούμε υλικά
• Ανακυκλώνουμε υλικά ή τα απορρίπτουμε ορθολογικά 
• Ελέγχουμε τα επίπεδα θορύβου 
• Μειώνουμε την επίδραση στην ατμόσφαιρα
• Ελέγχουμε την κατανάλωση νερού
• Αξιολογούμε τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα

V. | Πάθος για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ μας

Πελ
άτε

ς

Ακεραιότητα

Χώρα
Eργ

αζό
μεν

οι

Περιβάλλον



ΜΕRCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ 67

1. Διαχείριση 

Λειτουργούμε με συστηματικό τρόπο

Η Mercedes-Benz Ελλάς είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 14001 για την εγκατάσταση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του οποίου αναλύουμε τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, αναφορικά με τις περιβαλλοντικές 
τους επιπτώσεις και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την περιβαλλοντική μας επίδοση. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι παραγωγικές εγκαταστάσεις 
του Ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο εφαρμόζουν πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ISO 14001.

Ενδεικτικό των προσπαθειών μας στον τομέα του περιβάλλοντος αποτελεί η διάθεση περίπου 40.000€ μέσα στο 2017, για επενδύσεις σχετικές 
με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κλιματικού αποτυπώματος. Ο προσανατολισμός της Mercedes-Benz Ελλάς στην προστασία του 
περιβάλλοντος αποτυπώνεται μέσα από τα προγράμματα που περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό.

Ακολουθούμε τη Νομοθεσία

Η Mercedes-Benz Ελλάς έχει ως στόχο να τηρεί τη σχετική 
περιβαλλοντική νομοθεσία και ακολουθεί τις σχετικές διατάξεις. 
Με γνώμονα τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το Νόμο και την 
ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η Εταιρεία 
διενεργεί τις προβλεπόμενες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Για το 2017: 
•  Δεν υπήρξε κανένα περιστατικό ή ατύχημα με περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις.
•  Δεν υπήρξε καμία καταγγελία για παραβίαση περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας και καμία έγγραφη ειδοποίηση από τις αρμόδιες αρχές για 
θέματα περιβάλλοντος.

•  Δεν επιβλήθηκε κανενός είδους σχετικό πρόστιμο ή άλλες 
κυρώσεις.

Κύκλος ζωής οχημάτων 
& περιβαλλοντική επίδραση

•	Χρήση	πόρων
•	Στερεά	απόβλητα
•	Κλιματική	αλλαγή

•	Αέριοι	ρύποι
•	Υγρά	απόβλητα
•	Στερεά	απόβλητα
•	Κλιματική	αλλαγή

•	Υγρά	απόβλητα
•	Στερεά	απόβλητα

•	Αέριοι	ρύποι
•	Στερεά	απόβλητα
•	Θόρυβος
•	Κλιματική	αλλαγή

Παραγωγή
οχημάτων &

ανταλλακτικών

Λειτουργία 
Εταιρείας

Χρήση 
οχημάτων

Διάθεση & 
ανακύκλωση

οχημάτων 

40.000€
Επενδύσαμε 40.000€ για τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος
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2. Ενέργεια και Κλιματικές Αλλαγές

Ο όρος κλιματική αλλαγή ή «φαινόμενο του θερμοκηπίου» 
αναφέρεται στην αύξηση της θερμοκρασίας της Γης, η οποία 
προκαλείται από την αύξηση στην ατμόσφαιρα των συγκεντρώσεων 
αερίων, που έχουν την ιδιότητα να παγιδεύουν θερμότητα, όπως 
ακριβώς το γυαλί παγιδεύει τη θερμότητα σε ένα θερμοκήπιο. Τα 
αέρια αυτά είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4), 
το υποξείδιο του αζώτου (N2O), οι φθοριωμένοι υδρογονάνθρακες 
(HFCS), οι υπερφθοράνθρακες (PFCs) και το εξαφθοριούχο θείο 
(SF6). 

Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός αυτοκινήτου, το 
μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνεται και των 
εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα, συνδέεται με τη χρησιμοποίηση 
του οχήματος από τον καταναλωτή. Το ποσοστό αυτό είναι περίπου 
στο 80%, στην περίπτωση των επιβατικών αυτοκινήτων, με κινητήρα 
εσωτερικής καύσης, με το υπόλοιπο 20% να καταναλώνεται σχεδόν 
εξ ολοκλήρου, κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

Το ποσοστό των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα είναι χαμηλότερο 
για τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με εναλλακτικά συστήματα 
κίνησης, ωστόσο, η ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια 
παραγωγής αυτών των οχημάτων είναι γενικά αυξημένη, λόγω 
της ενέργειας που απαιτείται για την κατασκευή ορισμένων 
εξαρτημάτων, όπως συσσωρευτές και ηλεκτροκινητήρες. Τα 
επίπεδα εκπομπής του CO2 είναι μια ένδειξη για το πόσο φιλικό 
προς το περιβάλλον είναι ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Οι 
κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. αυξάνουν όλο και 
περισσότερο τους φόρους για τα αυτοκίνητα που εκπέμπουν 
υψηλά επίπεδα CO2, καθιστώντας το στοιχείο αυτό σημαντικό 
για την αγορά ενός νέου αυτοκινήτου, από περιβαλλοντικής και 
οικονομικής άποψης.

Η οριακή τιμή που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι 130 
gr CO2/km, με το οποίο πρέπει να συμμορφώνονται όλες οι νέες 
ταξινομήσεις κάθε κατασκευαστή αυτοκινήτων από το 2015 και 
μετά. Τα μέτρα πρόληψης στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας 
που λαμβάνονται για την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής, 
αφορούν στη βελτίωση των κινητήρων – νέοι Euro 6 – επιβατικών 
και ελαφρών επαγγελματικών αυτοκινήτων, ώστε να παράγουν 
καυσαέρια με μικρότερη συγκέντρωση CO2. Το πρότυπο Euro 6 
έθεσε χαμηλότερα όρια εκπομπών και είναι υποχρεωτικό για όλα 
τα καινούργια αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ελλάδα από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2016.

Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές στην επιλογή οχημάτων 
με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, έχει θεσπιστεί νομοθεσία 
για την επισήμανση των εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων σε 
μορφή ετικετών. Με τον αριθμό των επιβατικών αυτοκινήτων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξάνεται κατά 4,5% το 2017 και 
να διαμορφώνεται πλέον στα 252 εκατομμύρια επιβατικά, 
είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για τον περιορισμό των παλαιών 
ρυπογόνων αυτοκινήτων στα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα των 
πετρελαιοκίνητων επιβατικών παλαιότερης αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό, πολλές μεγάλες πόλεις (όπως 
η Βαρκελώνη, η Βενετία, η Λισαβόνα, το Παρίσι και η Πράγα) 
έχουν αρχίσει σταδιακά να απαγορεύουν την κυκλοφορία παλαιών 
αυτοκινήτων και ιδιαιτέρως των πετρελαιοκίνητων οχημάτων με 
αντιρρυπαντική τεχνολογία Euro 1-3 στα κέντρα τους, ενώ άλλες 
πόλεις έχουν θεσπίσει τέλος εισόδου για οχήματα παλαιότερης 
τεχνολογίας (όπως το Λονδίνο, το Μιλάνο, το Όσλο και το 
Παλέρμο).

Κλιματικές Αλλαγές & Αυτοκίνητα 

Kατανάλωση
Ενέργειας  

Άμεση Κατανάλωση

Λόγω παραγωγής οχημάτων
 Λόγω λειτουργίας της  Εταιρείας

‘Εμμεση Κατανάλωση

Λόγω χαρακτηριστικών οχήματος
Λόγω χρήσης από τον πελάτη

20% 80%



ΜΕRCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ 69

Διαχειριζόμαστε το Άμεσο κλιματικό μας αποτύπωμα 
(λόγω λειτουργίας της Εταιρείας)

Προκειμένου να αναγνωρίζει τις πηγές από τις οποίες μπορεί 
να μειωθεί η άμεση περιβαλλοντική της επίδραση, η Εταιρεία 
ποσοτικοποιεί τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου από τις δραστηριότητές της, οι οποίες αφορούν την 
κατανάλωση:
•  Ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) (από το άθροισμα των κιλοβατωρών 

από τους αναλυτικούς λογαριασμούς της ΔΕΗ).
•  Πετρελαίου και υγραερίου υπό μορφή προπανίου (lt) για θέρμανση 

(από τα τιμολόγια αγοράς των ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης 
και προπανίου).

•  Βενζίνης και πετρελαίου κίνησης (lt) των εταιρικών οχημάτων (από 
τα τιμολόγια των καυσίμων κίνησης).

Για τη διαχείριση του συνολικού Αποτυπώματος Άνθρακα, η Εταιρεία: 
•  Προχώρησε σε εργασίες εσωτερικής μόνωσης στα γραφεία του 

κτιρίου στη Ν. Κηφισιά, κάτι που συνέβαλε στη μείωση χρήσης 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά 2,8%.

•  Αύξησε τη χρήση LPG κατά 65% και μείωσε τη βενζίνη κίνησης 
αυτοκινήτων κατά 24,5%. 

•  Αύξησε το ποσοστό των αυτοκινήτων του ιδιόκτητου στόλου 
που είναι εξοπλισμένα με πετρελαιοκινητήρα σε 65% 
(συμπεριλαμβανομένων των smart), σε σχέση με το 62,7% το 2016.

•  Εφαρμόζει πρόγραμμα αντικατάστασης των συμβατικών λαμπτήρων 
με LED χαμηλής κατανάλωσης, επιτυγχάνοντας το 40% των 
λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται να είναι χαμηλής κατανάλωσης.

•  Χρησιμοποιεί αισθητήρες σε κοινόχρηστους χώρους.
•  Εφαρμόζει πρόγραμμα αγοράς νέων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών με ενεργειακή σήμανση Α+, οι οποίες επιφέρουν 
σημαντικά βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μικρή αύξηση του συνολικού 
Αποτυπώματος Άνθρακα κατά 1,2% (παρά τη μείωση της 
χρησιμοποιούμενης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 2,8% σε σχέση 
με το 2016) είναι πλασματική, καθώς οφείλεται κατά κύριο λόγο, 
στην αύξηση του συντελεστή μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας σε 
εκπομπές CO2 για την Ελλάδα κατά 3,1%.

Πηγή Κατανάλωση Αποτύπωμα Κατανάλωση Αποτύπωμα 
 2016 Άνθρακα 2017 Άνθρακα 
  2016  2017 
  (tn eCO2)  (tn eCO2)

Scope 1
Βενζίνη Κίνησης 50.298 lt 115,8 37.949 lt 87,4
Πετρέλαιο  
Κίνησης  

111.730 lt 295,1 113.410 lt 299,6

LPG  24.339 lt  39,2 40.169 lt 64,7
Πετρέλαιο  
Θέρμανσης  

16.882 lt 45,2 22.505 lt 60,2

Scope 2
Ηλεκτρική  
Ενέργεια  

1.632.607 KWh 1.060,2 1.585.858 KWh 1.062,5

ΣΥΝΟΛΟ  1.555,5  1.574,4

*  Τα στοιχεία αναφέρονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας σε Ν. Κηφισιά, 
Ασπρόπυργο, Κορωπί και Θεσσαλονίκη.

**  Πηγή δεικτών μετατροπής: GHG Protocol GHG emissions from transport or 
mobile sources Calculation Tool v2.6 Μάιος 2015 (Βενζίνη Κίνησης και Πετρέλαιο 
Κίνησης), GHG Protocol GHG emissions from stationary combustion Calculation 
Tool v4.1 Μάιος 2015 (LPG και Πετρέλαιο Θέρμανσης), IEA - CO2 Emissions from 
Fuel Combustion 2016 edition 1 (Ηλεκτρική Ενέργεια)

-2,8% 
Μειώσαμε τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά 2,8%, δηλαδή 46,7 MWh, σε 
σχέση με το 2016

ηλεκτρική ενέργεια

Κατανομή πηγών CO2

67,5%

5,6%

19%

4,1%

3,8%

  Bενζίνη κίνησης
  Πετρέλαιο κίνησης
  LPG
  Πετρέλαιο θέρμανσης
  Ηλεκτρική ενέργεια

+1,2% 
Aυξήθηκαν οι συνολικές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα κατά 1,2%, δηλαδή 19 τόνοι CO2, σε σχέση 
με το 2016 (λόγω της αύξησης του συντελεστή 
μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας για την Ελλάδα 
κατά 3%)

εκπομπές CO2
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Στόχος της Mercedes-Benz Ελλάς είναι να αποτελεί πρότυπο 
για άλλες εταιρείες του κλάδου και να επενδύει συνεχώς σε 
νέες τεχνολογίες. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει δημιουργηθεί από 
το 2013 ένα φωτοβολταϊκό συγκρότημα ισχύος 300 kW, σε 
επιφάνεια 4.000 τ.μ., συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο, στη 
μείωση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και κατ’ επέκταση, στη 
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το σύστημα είναι 
«διασυνδεδεμένο», δηλ. η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται 
στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΔΔΗΕ και 
διαχειρίζεται από αυτήν. Παράλληλα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το 
ηλιακό συγκρότημα προκειμένου να τροφοδοτεί με ηλεκτρική 
ενέργεια τα ηλεκτρικά οχήματα του στόλου της, με αποτέλεσμα 
τα αυτοκίνητα αυτά ουσιαστικά να κινούνται κατά 100% με 
πράσινη ενέργεια και να είναι απολύτως μηδενικής επίπτωσης για 
κλιματικές αλλαγές. 

Ουσιαστικά, η Mercedes-Benz Ελλάς παράγει ηλεκτρική 
ενέργεια από τον ήλιο, σε ποσό που το 2017, έφτασε τις 446 
MWh, σε σχέση με 454 MWh το 2016, κάτι που αντιστοιχεί στο 
28,1% της συνολικής της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
και σε αποτροπή εκπομπής στην ατμόσφαιρα 298,8 τόνων 
διοξειδίου του άνθρακα από τη Δ.Ε.Η. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
μέσα στο 2017, η Εταιρεία υπέγραψε συμβόλαιο συντήρησης 
με εξειδικευμένη εταιρεία για τη διασφάλιση της σωστής 
λειτουργίας και καθαρισμού του φωτοβολταϊκού συγκροτήματος, 
στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιήθηκαν τακτικοί μηνιαίοι 
έλεγχοι και αποκαταστάθηκε βλάβη σε έναν αντιστροφέα 
(inverter).

Παραγωγή ενέργειας από τον Ήλιο

Kατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας & παραγωγή ενέργειας  
από φωτοβολταϊκά

  Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την Εταιρεία (MWh)
  Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό (MWh)

1.102,8

1.556,7
1.664,5 1.632,6 1.585,8

421 440 450 454 446

2013 2014 2015 2016 2017

28,1% 
Παρήγαμε ηλεκτρική ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές που αντιστοιχεί στο 28,1% 
της συνολικής μας ανάγκης σε ηλεκτρική 
ενέργεια

πράσινη ενέργεια

Ευαισθητοποίηση Εργαζόμενων: Στο πλαίσιο των δράσεων που 
στοχεύουν στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των εργαζόμενων για 
την προστασία του περιβάλλοντος, η Εταιρεία:
• Έχει προσφέρει οδηγίες ασφαλούς και οικονομικής οδήγησης. 
•  Ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των εργαζόμενων με ιδέες για 

την προστασία του περιβάλλοντος. 
•  Επικοινωνεί Δελτία Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης σε όλους τους 

εργαζόμενους, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ανάρτησης 
στο εταιρικό Intranet. Μέσα στο 2017, επικοινωνήθηκε ένα Δελτίο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, ενημερώνοντας τους εργαζόμενους 
για το Αποτύπωμα Άνθρακα της Εταιρείας για το 2016, σε σχέση με 
2 Δελτία το 2016.

•  Μοίρασε ειδικές κάρτες σε όλους τους εργαζόμενους με 
συμβουλές και πρακτικές οδηγίες στα Ελληνικά και Αγγλικά για 
μείωση της κατανάλωσης υλικών και εξοικονόμηση ενέργειας 
στο γραφείο (π.χ. εκτύπωση και στις δύο πλευρές του χαρτιού, 
ανακύκλωση χαρτιού και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, χρήση τηλεδιάσκεψης, σβήσιμο φώτων και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού).

•  Έχει μοιράσει υφασμάτινες τσάντες σε όλους τους εργαζόμενους 
για τη χρήση της στα καθημερινά τους ψώνια.

•  Υλοποίησε ενημερωτική ομιλία με θέμα «Ανακύκλωση Συσκευασιών 
στους Μπλε Κάδους» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της οποίας ενημερώθηκαν 
περίπου 20 εργαζόμενοι για την σωστή ανακύκλωση υλικών 
συσκευασίας.
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H Mercedes-Benz Ελλάς αξιοποιεί τις πρακτικές του Ομίλου, 
που εργάζεται εντατικά προς την κατασκευή οχημάτων με 
χαρακτηριστικά φιλικότερα προς το περιβάλλον, διαθέτοντας έτσι 
οχήματα στην ελληνική αγορά, των οποίων η χρήση έχει δυνητικά 
χαμηλότερο έμμεσο κλιματικό αποτύπωμα. Ενδεικτικές τεχνολογίες 
και πρακτικές είναι οι ακόλουθες:

Euro 6: Υπολογίζεται ότι στο 83,9% των επιβατικών αυτοκινήτων της 
Mercedes-Benz Ελλάς που πουλήθηκαν μέσα στο 2017, η ανώτερη 
επίσημη τιμή εκπομπής ρύπων ήταν χαμηλότερη του ορίου των 
130gr/km που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επιπλέον:
•  Τα Mercedes-Benz Actros και Mercedes-Benz Sprinter, τα οποία 

είναι πλήρως συμμορφωμένα με τα πρότυπα εκπομπών ρύπων 
του Euro 6, έχουν παρουσιαστεί ήδη από το 2011 και το 2013 
αντίστοιχα, πολύ νωρίτερα από την ημερομηνία επιβολής του 
προτύπου.

•  Από το 2016, η Εταιρεία διαθέτει στην ελληνική αγορά το 
Unimog Euro VI με κινητήρα BlueTec 6, καθώς και τα τουριστικά 
λεωφορεία Mercedes-Benz Tourismo15 RH και Setra S 515 HD 
της σειράς ComfortClass 500 με κινητήρα προδιαγραφών Euro 
6 για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και μεγαλύτερη φιλικότητα 
προς το περιβάλλον.

Συστήματα Αποδοτικότητας: Τα συστήματα αποδοτικότητας 
που προσφέρονταν αρχικά ως προαιρετικός εξοπλισμός στα 
οχήματα Mercedes-Benz, γνωστά με τη χαρακτηριστική ονομασία 
BlueEFFICIENCY, ενσωματώθηκαν σταδιακά στην πλειοψηφία 
των εκδόσεων της μάρκας, ενώ πλέον διατίθενται συγκεκριμένες 
εκδόσεις μοντέλων, ακόμη υψηλότερης αποδοτικότητας, με τη 
διακριτική πλέον ονομασία BlueEFFICIENCY Edition. 
Ανάλογα με το μοντέλο, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση καυσίμου και 
βελτίωση της απόδοσης με τη χρήση του συστήματος ΕCO start-
stop (το οποίο απενεργοποιεί τον κινητήρα όταν το όχημα είναι 
ακινητοποιημένο και τον επαναθέτει σε λειτουργία με την εκκίνηση 
του οχήματος), με ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης, με 
ζάντες σε συγκεκριμένη διάσταση και υψηλότερη πίεση αέρα στο 
εσωτερικό τους, με διάφορα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την 
αεροδυναμική, καθώς και με στοιχεία που επηρεάζουν τη λειτουργία 
του συστήματος κλιματισμού του αυτοκινήτου. Υπολογίζεται ότι 
το 95,8% των επιβατικών οχημάτων που διατέθηκαν στην ελληνική 
αγορά το 2017, διέθεταν τεχνολογία με τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα της BlueEFFICIENCY, εξοπλίζοντας 3.275 αυτοκίνητα, 
ενώ επιπλέον πουλήθηκαν 157 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 
τεχνολογίας BlueEFFICIENCY. 

Τεχνολογία Φυσικού Αερίου: Η Mercedes-Benz Ελλάς εισάγει 
το Sprinter NGT (εξοπλισμένο με βενζινοκινητήρα σε συνδυασμό 
με κινητήρα συμπιεσμένου φυσικού αερίου) στην κατηγορία των 
ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, καθώς και το Econic NGT με 
κινητήρα φυσικού αερίου στην κατηγορία των βαρέων φορτηγών, 
χωρίς ωστόσο να διατεθούν σχετικά οχήματα στην ελληνική αγορά 
μέσα στο 2017. 

Υβριδική Τεχνολογία: Η δημιουργία υβριδικών συστημάτων κίνησης 
είναι εφικτή με τη χρήση αρθρωτών υβριδικών συστημάτων, στα 
οποία περιλαμβάνονται από συστήματα εκκίνησης-παύσης (start-
stop) μέχρι υβριδικά οχήματα για πλήρως ηλεκτρική οδήγηση. 
Στην κατηγορία των υβριδικών συστημάτων και οχημάτων, η 
Mercedes-Benz Ελλάς εισάγει τα μοντέλα C 300 BlueTEC 
HYBRID (με συνδυασμό πετρελαιοκινητήρα/ηλεκτροκινητήρα) και 
τα S 300 BlueTEC HYBRID και S 400 HYBRID (με συνδυασμό 
πετρελαιοκινητήρα/ηλεκτροκινητήρα και βενζινοκινητήρα/
ηλεκτροκινητήρα αντίστοιχα). Το 2017, διατέθηκαν στην ελληνική 
αγορά 9 υβριδικά αυτοκίνητα των παραπάνω τύπων. 

Ηλεκτρικά οχήματα: Τα οχήματα αυτής της κατηγορίας, η οποία 
περιλαμβάνει τα μοντέλα S 500 PLUG-IN HYBRID, C 350 e, GLE 
500 e 4MATIC, Ε 350 e, τα GLC 350 e 4MATIC SUV και Coupe, 
καθώς και τα smart electric drive coupe, forfour και cabrio, 
είναι εξοπλισμένα με σύστημα μετάδοσης κίνησης που περιέχει 
τουλάχιστον μία μη περιφερειακή ηλεκτρική μηχανή ως μετατροπέα 
ενέργειας, με ηλεκτρικό επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης 
ενέργειας, το οποίο όμως μπορεί να φορτίζεται εξωτερικά. Το 2017, 
ταξινομήθηκαν συνολικά 51 ηλεκτρικά οχήματα, σε σχέση με τα 6 
ηλεκτρικά οχήματα το 2016.

Mε το 95% των μετακινήσεων να βασίζονται στο πετρέλαιο και 
περισσότερα από οκτακόσια εκατομμύρια οχήματα στον κόσμο, 
τα οποία ενδεχομένως να διπλασιαστούν μέχρι το 2030, όσο 
περισσότερο αγνοούμε την αποκλειστική εξάρτηση του τομέα 
των μεταφορών από υγρά καύσιμα υδρογονανθράκων, τόσο 
περισσότερο θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις, όπως:
•  Η αυξανόμενη πίεση προς τις κυβερνήσεις να επιτρέψουν την 

εξόρυξη πετρελαίου σε προστατευμένες περιοχές.
•  Η ευρεία υποστήριξη για καταστροφικές αντισυμβατικές 

“λύσεις”, όπως η άμμος πετρελαίου (ένα βαρύ και εξαιρετικά 
παχύρρευστο φυσικό μίγμα από άμμο, άργιλο, νερό και 
άσφαλτο, το οποίο πρέπει να δεχθεί επεξεργασία πριν 
χρησιμοποιηθεί από τα διυλιστήρια για την παραγωγή υγρών 
καυσίμων) και η υγροποίηση άνθρακα (η διαδικασία μετατροπής 
άνθρακα σε υγρά καύσιμα και πετροχημικά προϊόντα).

•  Οι αυξανόμενες γεωπολιτικές συγκρούσεις και παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

•  Οι ραγδαία αυξανόμενες εκπομπές CO2 από εξατμίσεις.

Τα διασυνδεδεμένα οχήματα επιτρέπουν τη χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας που λαμβάνεται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης σε 
ολόκληρο ή σε συγκεκριμένο μέρος της κίνησής τους, γεγονός 
που τα καθιστά έτοιμα να αξιοποιηθούν εν μέσω όλων αυτών των 
προκλήσεων, με βάση τις υπάρχουσες υποδομές και την τρέχουσα 
τεχνολογία. Τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEVs) και τα plug-
in υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα (PHEVs) μπορούν να μειώσουν 
σημαντικά την εξάρτηση από το πετρέλαιο, με έναν αποδοτικό και 
βιώσιμο τρόπο. Η αποτελεσματικότητα του ηλεκτρικού συστήματος 
κίνησης σημαίνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι περισσότερο 
αποτελεσματική από οποιοδήποτε υγρό καύσιμο.   

Πετρέλαιο και Μετακινήσεις 

(πηγή: Μελέτη «Διασύνδεση: το τέλος της εποχής του πετρελαίου» του WWF, 2008) 

Μειώνουμε το Έμμεσο κλιματικό μας αποτύπωμα (λόγω χαρακτηριστικών των οχημάτων)
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Με στόχο την αειφόρο κινητικότητα, πολλές νέες τεχνολογίες  
και καινοτόμα συστήματα τοποθετούνται σε ολοένα και 
περισσότερα οχήματα της Mercedes-Benz, συμβάλλοντας 
αποφασιστικά στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των 
εκπομπών ρύπων. Οι τεχνολογίες αυτές περιλαμβάνουν το πακέτο 
αποδοτικότητας BlueEFFICIENCY, το σύστημα κίνησης φυσικού 
αερίου, το σύστημα κίνησης διπλού καυσίμου υγραερίου/
βενζίνης, την τεχνολογία πετρελαιοκινητήρων SCR, το E-CELL 
(ηλεκτρικό σύστημα κίνησης) και το υβριδικό σύστημα κίνησης 
ηλεκτροκινητήρα/κινητήρα εσωτερικής καύσης. 

Απώτερος στόχος του Ομίλου είναι να λανσάρει νέα ηλεκτρικά 
μοντέλα στην αγορά, αλλά και να καταστήσει τη smart τον 
μοναδικό κατασκευαστή παγκοσμίως που θα διαθέτει όλη τη 
γκάμα μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή αποκλειστικά 
με ηλεκτρικές μπαταρίες. Στο πλαίσιο αυτό, έχει παρουσιάσει:
•  Τα πλήρως ηλεκτρικά ελαφρά επαγγελματικά οχήματα 

Mercedes-Benz eVito και Mercedes-Benz Vision Van, το οποίο 
διαθέτει αυτοματοποιημένο χώρο φόρτωσης και ενσωματωμένα 
μη-επανδρωμένα οχήματα για την παράδοση δεμάτων στον 
τελικό προορισμό, ακόμα και αν ο οδηγός του οχήματος 
πραγματοποιεί παραδόσεις σε άλλο σημείο. Με τον τρόπο αυτό, 
μειώνεται ο συνολικός χρόνος μεταφοράς και μπορεί να αυξηθεί 
η αποτελεσματικότητα στο τελικό στάδιο παράδοσης δεμάτων 
έως και 50%.

•  Τα πλήρως ηλεκτρικά φορτηγά eActros, E-FUSO Vision One 
και FUSO eCanter, τα οποία επιτρέπουν μεγάλη αυτονομία με 
μηδενικές εκπομπές ρύπων και χαμηλή ηχητική όχληση.

•  Το πλήρως ηλεκτρικό λεωφορείο πόλης Citaro E-Cell, το οποίο 
επιτρέπει ακόμα χαμηλότερες εκπομπές ρύπων σε σχέση με 
τους κινητήρες πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Επιπλέον, ο Όμιλος συνεργάζεται με καταξιωμένους 
κατασκευαστές αυτοκινήτων και εταιρείες καυσίμων (όπως 
Volkswagen, BMW, Ford, Shell και Total) για τη δημιουργία 
σταθμών φόρτισης στις κύριες οδικές αρτηρίες της Ευρώπης, 
καθώς και τη δημιουργία σταθμών ανεφοδιασμού οχημάτων με 
υδρογόνο, έχοντας ήδη 62 λειτουργικούς δημόσιους σταθμούς 
ανεφοδιασμού σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος 
έχει παρουσιάσει τη Mercedes-Benz GLC F-CELL, το πρώτο 
όχημα προ-παραγωγής με κυψέλες καυσίμου και τεχνολογία 
PLUG-IN. 

Ο μετασχηματισμός των υφιστάμενων μοντέλων και εισαγωγή 
νέων ηλεκτρικών οχημάτων θα συνδυάζεται με ένα πλήρες 
οικοσύστημα σχετικών υπηρεσιών, οι οποίες εκτείνονται 
από μονάδες σταθερής αποθήκευσης ενέργειας μέχρι 
εξατομικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για ηλεκτρικά και plug-in 
hybrid οχήματα μέσω της διαδικτυακής πύλης “Mercedes me”.

Όραμα Αυτοκίνησης με Μηδενικούς Ρύπους

Βελτιστοποιώντας τα οχήματά μας 
με σύγχρονoυς συμβατικούς κινητήρες

Καθαρά καύσιμα για κινητήρες
 εσωτερικής καύσης

Ενέργεια για το Μέλλον

Πηγές ενέργειας για οδήγηση σε μικρές 
αποστάσεις χωρίς εκπομπές ρύπων

Yβριδισμός για περαιτέρω αύξηση 
της αποδοτικότητας

Οδήγηση χωρίς εκπομπές ρύπων σε μικρές 
αποστάσεις με ηλεκτρικά οχήματα που 

κινούνται με κυψέλες καυσίμου ή μπαταρίες
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Η τεχνολογία PLUG-IN HYBRID αναφέρεται στη συνδυασμένη 
διαμόρφωση οδήγησης με ηλεκτρική κίνηση, με τη χρήση 
εξωτερικά φορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου υψηλής τάσης 
και ενός βενζινοκινητήρα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι 
η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί από μια 
συνηθισμένη οικιακή πρίζα, ένα δημόσιο σταθμό φόρτισης ή ένα 
κουτί τοίχου που έχει ειδικά αναπτυχθεί για οικιακή εγκατάσταση, 
το οποίο επιτρέπει ταχύτερη φόρτιση, σε σχέση με μια συμβατική 
οικιακή πρίζα.

Ο Όμιλος εργάζεται εντατικά για την εισαγωγή υβριδικών 
οχημάτων, αριθμώντας πλέον τα ακόλουθα plug-in υβριδικά 
μοντέλα: S 500 e, C 350 e (Saloon και Estate και έκδοση 
με μεγαλύτερο μεταξόνιο), GLE 500 e 4MATIC, GLC 350 e 
4MATIC, GLC Coupé 350 e 4MATIC και E 350 e, ενώ έχει 
παρουσιάσει και την S 560 e, η οποία αναμένεται να διατεθεί 
στην αγορά στα μέσα του 2018. Αξίζει να σημειωθεί ότι:
•  Η S 500 PLUG-IN HYBRID είναι το πρώτο premium πολυτελές 

sedan στην κατηγορία «3 λίτρα καυσίμου ανά 100 χιλιόμετρα».
•  Η κατανάλωση καυσίμων για τη συνδυασμένη διαμόρφωση 

κίνησης και οι εκπομπές CO2 της E 350 e είναι μόλις 2,1 λίτρα 
ανά 100 χιλιόμετρα και 49 gr CO2/km αντίστοιχα, περίπου 
44% χαμηλότερες σε σχέση με την E 350 CGI με συμβατικό 
κινητήρα.

•  Η κατανάλωση καυσίμων για τη συνδυασμένη διαμόρφωση 
κίνησης στις S 500 PLUG-IN HYBRID, C 350 PLUG-IN 
HYBRID και GLE 500 e 4MATIC είναι μόλις 2,8, 2,1 και 3,3 
λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα αντίστοιχα.

•  Οι εκπομπές CO2 της C 350 PLUG-IN HYBRID και της GLE 
500 e 4MATIC ανέρχονται σε μόλις 48 gr CO2/km και 78 gr 
CO2/km αντίστοιχα.

•  Η S 500 PLUG-IN HYBRID, η C 350 PLUG-IN HYBRID και η 
GLE 500 e 4MATIC μπορούν να φτάσουν τα 140 km/h, 130 
km/h και 130 km/h αντίστοιχα, μόνο με ηλεκτρική λειτουργία.

Μέσα στο 2017, ο Όμιλος Daimler επένδυσε σχεδόν 8,7 δις € 
σε έρευνα και ανάπτυξη για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, με 
σημαντικά ποσά να επενδύονται στις πράσινες τεχνολογίες, ενώ 
σκοπεύει να επενδύσει 17,8 δις € σε έρευνα και ανάπτυξη την 
περίοδο 2018-2019, εκ των οποίων περισσότερα από 
7 δις € σε πράσινες τεχνολογίες. Μέσα στο 2017, οι εκπομπές 
CO2 του στόλου νέων επιβατικών αυτοκινήτων Mercedes-Benz 
στην Ευρώπη αυξήθηκαν σε 125 γραμμάρια CO2/km, καθώς 
αυξήθηκαν οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων με επιπλέον 
προαιρετικό εξοπλισμό και οι πωλήσεις των SUVs (Sport 
Utility Vehicles). Επιπλέον, σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία από τον Σεπτέμβριο του 2017, όλα τα νέα επιβατικά 
αυτοκίνητα στην Ευρώπη πιστοποιούνται με βάση την Παγκόσμια 
Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (WLTP), 
η οποία περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την 
προηγούμενη διαδικασία δοκιμών του Νέου Ευρωπαϊκού Κύκλου 
Οδήγησης (NEDC), όπως δοκιμές μεγαλύτερης διάρκειας 
και απόστασης, υψηλότερη μέση και μέγιστη ταχύτητα και 
συνυπολογισμός του προαιρετικού πρόσθετου εξοπλισμού, 
γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερες τιμές διοξειδίου του άνθρακα. 
Παρόλα αυτά, ο Όμιλος συνεχίζει το σχεδιασμό και εισαγωγή 
μοντέλων με χαμηλότερες εκπομπές CO2 κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους, με ενδεικτικό παράδειγμα τις χαμηλότερες 
εκπομπές στη νέα S 560 e κατά τουλάχιστον 38,5% (ανάλογα 
με το μίγμα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας), σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο S 500. 

Την ίδια στιγμή, οι εκπομπές CO2 των νέων ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων Mercedes-Benz στην Ευρώπη 
αυξήθηκαν στα 197 γραμμάρια CO2/km, λόγω της εισαγωγής του 
προτύπου Euro 6, το οποίο αύξησε το βάρος των οχημάτων. Παρά 
την αύξηση, τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα Mercedes-Benz 
στην Ευρώπη παραμένουν πλήρως εναρμονισμένα με τη σχετική 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς παρουσιάζουν μέση τιμή των 
εκπομπών CO2 χαμηλότερη κατά 7,9% σε σχέση με τη μέγιστη τιμή 
που ορίζεται από τις σχετικές οδηγίες.

Τεχνολογία PLUG-IN HYBRID Μείωση εκπομπών CO2 οχημάτων

125 
Ο Όμιλος Daimler έχει μειώσει τις εκπομπές 
CO2 του στόλου νέων επιβατικών αυτοκινήτων 
και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην 
Ευρώπη κατά 10,7% και 10% αντίστοιχα, σε 
125 και 197 γραμμάρια CO2/km αντίστοιχα, τα 
τελευταία πέντε έτη

και gr CO2/km197

Εξέλιξη εκπομπών CO2 ανά χιλιόμετρο του στόλου νέων επιβατικών 
αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων Mercedes-Benz  
στην Ευρώπη

  Eκπομπές CO2 επιβατικών αυτοκινήτων (gr/km)
  Eκπομπές CO2 ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (gr/km)
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Συμβάλλουμε στη μείωση του Έμμεσου κλιματικού 
αποτυπώματος πελατών (λόγω χρήσης οχημάτων)

Εξαιτίας του γεγονότος ότι η έμμεση κατανάλωση ενέργειας που 
προκύπτει από τη χρήση των οχημάτων είναι κατά πολύ μεγαλύτερη 
από την άμεση κατανάλωση ενέργειας κατά την παραγωγή τους, είναι 
επιτακτική ανάγκη να βοηθάμε τους πελάτες μας να μειώνουν τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο των οχημάτων.

Επιβατικά αυτοκίνητα: Με την οθόνη ECO display, η οποία ανήκει 
στο βασικό εξοπλισμό των οχημάτων Mercedes-Benz, μπορεί να 
επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου, μέσω της ανάλυσης 
των συμπεριφορών οδήγησης. Για παράδειγμα, η A-Class αποτυπώνει 
και παρουσιάζει στους οδηγούς της πληροφορίες για την κατανάλωση 
καυσίμου του αυτοκινήτου και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 
να ταξιδεύουν αποδοτικότερα, μέσω της αποτελεσματικότερης 
επιτάχυνσης και της ομοιόμορφης οδηγικής συμπεριφοράς. Η επίδοση 
των οδηγών εμφανίζεται με τη μορφή διαγραμμάτων και ένα μέσο 
ποσοστό, των οποίων οι τιμές υποδηλώνουν την αποδοτικότητα της 
τρέχουσας οδηγικής συμπεριφοράς του οδηγού. Η ECO display έχει 
βοηθήσει τους οδηγούς να επιτύχουν έως και 17% εξοικονόμηση 
καυσίμου.

Φορτηγά: Με τo σύστημα PREDICTIVE POWERTRAIN CONTROL 
(PPC), το οποίο ανήκει στον προαιρετικό εξοπλισμό των φορτηγών 
Actros, μπορεί να αναγνωρισθεί εκ των προτέρων η πορεία του 
δρόμου, όπως οι κατηφόρες και τις ανηφόρες και να είναι εφικτή 
η προσαρμογή του τρόπου οδήγησης του οχήματος, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά του εδάφους, σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο 
ταχυτήτων. Με τη χρήση συστήματος εντοπισμού της θέσης του 
οχήματος μέσω δορυφόρων (GPS), το σύστημα αναγνωρίζει τη 
μορφολογία του εδάφους και αντιδρά ανάλογα, βελτιστοποιώντας 
την επιλογή ταχυτήτων και την ταχύτητα κίνησης του οχήματος. Με 
τη χρήση του συστήματος PPC, η κατανάλωση καυσίμου μπορεί να 
μειωθεί έως και 5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη συνδυασμένη χρήση 
των νέων κινητήρων, των βελτιστοποιημένων συστημάτων μετάδοσης 
της κίνησης, των νέων λιπαντικών χαμηλής τριβής, του συστήματος 
PPC και τις διάφορες αεροδυναμικές βελτιώσεις, η νέα γενιά των 
φορτηγών Actros επιτυγχάνει μείωση της κατανάλωσης καυσίμου κατά 
15%, σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο.

Τα ηλεκτρικά οχήματα θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν τον 
αποτελεσματικότερο τρόπο για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στα νέα επιβατικά 
οχήματα και ελαφρά φορτηγά κατά 30% έως το 2030, σε σχέση 
με το 2021. Δυστυχώς, η Ελλάδα παραμένει σε δυσμενή θέση 
όσον αφορά την εισαγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά, 
τόσο εξαιτίας της μείωσης του διαθέσιμου καταναλωτικού 
εισοδήματος των καταναλωτών, όσο κυρίως λόγω της 
πλήρους απουσίας οικονομικών κινήτρων, τις πολύπλοκες και 
γραφειοκρατικές διαδικασίες για την εγκατάσταση σταθμών 
φόρτισης και την μη προώθηση υπηρεσιακών ηλεκτρικών 
οχημάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση. Συνεπώς, είναι αναγκαία 
προϋπόθεση η παροχή φορολογικών και κυκλοφοριακών 
κινήτρων από την Ελληνική Πολιτεία, η απλούστευση των 
σχετικών νομοθετικών διαδικασιών και η προώθηση της χρήσης 
ηλεκτρικών οχημάτων από τους δήμους.

Η Mercedes-Benz Ελλάς φροντίζει ώστε να ενημερώνει τους 
πελάτες φορτηγών για τη Διαδικασία Αναζωογόνησης του 
Φίλτρου Σωματιδίων Πετρελαίου (DPF), τόσο μέσα από το 
εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος, όσο και με την τοποθέτηση 
ενός εντύπου αποκλειστικά για την περιγραφή και την 
ενεργοποίησή της σε εμφανές σημείο εντός του οχήματος, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η ενημέρωσή τους. Κατά την 
αναζωογόνηση του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου, ενός 
απαραίτητου συστήματος ώστε το όχημα να πληροί το πρότυπο 
Euro VI, πραγματοποιείται η καύση των καταλοίπων που έχουν 
συγκεντρωθεί στο φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου. Με τον 
τρόπο αυτό, διεξάγεται ομαλότερα η ροή των καυσαερίων 
και μειώνονται οι εκπομπές σωματιδίων αιθάλης από τα 
καυσαέρια, ενώ μειώνεται και το συνολικό κόστος χρήσης, 
καθώς αποφεύγεται η μείωση της απόδοσης του κινητήρα και 
η αντικατάσταση του φίλτρου σωματιδίων που απαιτείται σε 
περίπτωση μη αναζωογόνησης του φίλτρου.

Περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί 
στα αστικά κέντρα, ενώ περισσότερες από 1.000 πόλεις σε 
όλο τον κόσμο έχουν πληθυσμό πάνω από 500.000 κατοίκους. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το 
ποσοστό αυτό θα φτάσει το 70% μέχρι το 2050 και θα οδηγήσει 
σε αυξανόμενες προκλήσεις μετακίνησης για τους κατοίκους των 
πόλεων.

Για το λόγο αυτό, η εκτεταμένη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς 
μπορεί να μειώσει σημαντικά τα προβλήματα μετακίνησης στα 
αστικά κέντρα και την οδική ταλαιπωρία. Σύμφωνα με απλούς 
υπολογισμούς του Union Internationale des Transports Publics 
(UITP), του διεθνούς οργανισμού για τις δημόσιες συγκοινωνίες 
και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η μετακίνηση 10.000 πολιτών 
απαιτεί 2.000 αυτοκίνητα, τα οποία καταλαμβάνουν περίπου 
24.000 m2 κυκλοφοριακού οδοστρώματος. Αντίθετα, η 
μετακίνησή τους με 12-μετρα λεωφορεία απαιτεί μόλις 100 
λεωφορεία και 3.200 m2 κυκλοφοριακού οδοστρώματος, 
ενώ εφόσον χρησιμοποιηθούν λεωφορεία μεγαλύτερης 
χωρητικότητας, οι αριθμοί αυτοί μπορούν να μειωθούν σε 50 και 
3.000 m2 αντίστοιχα.

Η ηλεκτροκίνηση σε Ευρώπη και Ελλάδα Ενημέρωση Πελατών

Μετακίνηση στις Πόλεις 
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O Όμιλος Daimler έχει εφαρμόσει ένα ευρύ σύνολο πρωτοποριακών 
πρακτικών μετακίνησης, με στόχο την ενίσχυση της εναλλακτικής 
κινητικότητας, ειδικά σε αστικές περιοχές:

car2go: Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που προσφέρει έναν 
εκτεταμένο στόλο περίπου 14.000 επιβατικών οχημάτων smart και 
Mercedes-Benz (εκ των οποίων 1.400 είναι ηλεκτροκίνητα στην 
Στουτγκάρδη, στο Άμστερνταμ και στη Μαδρίτη) σε 26 διαφορετικές 
πόλεις σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία. Έπειτα από την αρχική 
τους εγγραφή, οι πελάτες μπορούν να ενοικιάσουν τα οχήματα, 
όποτε το επιθυμούν, σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της 
νύχτας, παραλαμβάνοντας τα αυτοκίνητα που χρειάζονται όπου και 
αν βρίσκονται, έχοντας τη δυνατότητα να κάνουν τις μετακινήσεις 
τους και, όταν πλέον δεν θα τα χρειάζονται, να τα παρκάρουν στον 
τελικό προορισμό τους, ακόμα και αν αυτός είναι σε διαφορετική 
χώρα. Μέχρι το τέλος του 2017, η υπηρεσία αριθμούσε πάνω από 
2,7 εκατ. πελάτες, ενώ κάθε όχημα χρησιμοποιείται κατά μέσο 
όρο 6 με 8 φορές την μέρα. Σύμφωνα με έρευνα πανεπιστημιακού 
ιδρύματος στην Καλιφόρνια, η χρήση του car2go τα τελευταία τρία 
χρόνια μείωσε τις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε 
5 μεγάλες πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά κατά 
39.100 τόνους και επέτρεψε την κυκλοφορία λιγότερων επιβατικών 
αυτοκινήτων στο αστικό οδικό δίκτυο.

moovel: Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα κινητικότητας 
που διευκολύνει την αποτελεσματική μετακίνηση των χρηστών 
μεταξύ διαφορετικών περιοχών, μεγιστοποιώντας τη χρήση των 

ήδη διαθέσιμων μέσων μετακίνησης. Η υπηρεσία συνδυάζει 
πληροφορίες, σχετικά με δρομολόγια και διαδρομές μετακινήσεων 
ενός εκτεταμένου αριθμού μεταφορικών μέσων (από εταιρείες 
ενοικίασης αυτοκινήτων μέχρι μέσα σταθερής τροχιάς) και 
προβάλλει τα αποτελέσματα των αναζητήσεων σε μία εφαρμογή 
κινητού τηλεφώνου ή στην οθόνη του υπολογιστή. Μέχρι το τέλος 
του 2017, η πλατφόρμα moovel είχε περισσότερους από 3,7 εκατ. 
χρήστες.

mytaxi: Πρόκειται για εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για την 
απευθείας σύνδεση οδηγού ταξί και επιβάτη, η οποία βελτιστοποιεί 
τη διαδικασία χρήσης ταξί σε όλο το εύρος της διαδρομής, από την 
αναζήτηση ταξί μέχρι και την πληρωμή του οδηγού. Μέχρι σήμερα, 
περισσότεροι από 120.000 εγγεγραμμένοι οδηγοί ταξί συμμετέχουν 
στην υπηρεσία, η οποία χρησιμοποιήθηκε από 70 εκατ. επιβάτες 
σε περισσότερες από 70 πόλεις σε 13 χώρες στην Ευρώπη και τη 
Νότια Αμερική.

Σύστημα Ταχείας Κίνησης Λεωφορείων (Bus Rapid Transit - 
BRT): Πρόκειται για ένα σύστημα που χρησιμοποιεί αποκλειστικά 
λεωφορειολωρίδες για την ταχεία και απρόσκοπτη κίνηση των 
αστικών λεωφορείων στις μεγάλες πόλεις. Έχοντας ως κύρια 
πλεονεκτήματα τις περιορισμένες απαιτήσεις και τα χαμηλά κόστη 
σχεδίασης, κατασκευής και υλοποίησης, περισσότερα από 185 
συστήματα BRT είναι επιχειρησιακά σε παγκόσμιο επίπεδο, τα οποία 
διαθέτουν πάνω από 40.000 λεωφορεία για την καθημερινή κίνηση 
περισσότερων από 30 εκατ. επιβατών. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ετήσια βάση 
παράγονται 8 έως 9 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων από οχήματα 
που έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) στις 
χώρες της Ε.Ε. Τα επικίνδυνα απόβλητα αντιστοιχούν στο 25% αυτής 
της ποσότητας, το οποίο με τη σειρά του αντιστοιχεί στο 10% του 
συνόλου των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται στην Ε.Ε. 
και καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. 
Εκτιμάται πως ένα όχημα 1.000 kg αποτελείται κατά μέσο όρο 
από 650 έως 750 kg σιδηρούχα μέταλλα, από 50 έως 100 kg 
μη σιδηρούχα μέταλλα και από 100 περίπου kg πλαστικά κάθε 
κατηγορίας, με το υπόλοιπο βάρος να περιλαμβάνει υλικά όπως 
γυαλί, ελαστικά, διάφορα υγρά και υλικά καταλυτών και μπαταριών.

Στην Ελλάδα, το Προεδρικό Διάταγμα 116/5-3-2004 καθορίζει 
τους όρους και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των ΟΤΚΖ, που 
περιλαμβάνουν:
•  Τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στα οχήματα, ήδη 

από τη φάση του αρχικού σχεδιασμού.
•  Την πρόβλεψη για διευκόλυνση της διάλυσης, 

επαναχρησιμοποίησης / αξιοποίησης και ανακύκλωσης των 
κατασκευαστικών μερών και υλικών των ΟΤΚΖ κατά τον σχεδιασμό 
και την παραγωγή νέων οχημάτων.

•  Την ενσωμάτωση αυξανόμενων ποσοτήτων ανακυκλωμένων 
υλικών από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων.

•  Την απαγόρευση χρησιμοποίησης μολύβδου, υδραργύρου, 
καδμίου και εξασθενούς χρωμίου στα κατασκευαστικά μέρη 
και υλικά των οχημάτων μετά την 01/07/2003 (με ορισμένες 
συγκεκριμένες και υπό όρους εξαιρέσεις).

Ενδεικτικά στην Ελλάδα, ετησίως εισάγονται 47-50.000 τόνοι 
ελαστικών, το 57% εξ αυτών είναι επιβατικά ελαστικά. Τα λάστιχα 
δεν αποσυντίθενται εύκολα και αποτελούν δυνητικές εστίες 
μόλυνσης, εάν οι αρμόδιοι φορείς δεν διαχειρίζονται σωστά τα 
υλικά της απόρριψής τους.

Εναλλακτική Κινητικότητα 

Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση Υλικών

3. Πρώτες Ύλες και Διαχείριση Αποβλήτων 
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Η Mercedes-Benz Ελλάς αναγνωρίζει ότι οι πρώτες ύλες δεν είναι ανεξάντλητες και είναι συνεπώς πεπερασμένες. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί 
προτεραιότητα η αποδοτικότερη χρήση φυσικών πόρων και η μείωση των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από κάθε εταιρική δραστηριότητα, 
μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων:
• Παρακολούθησης χρήσης υλικών
• Μείωσης χρήσης υλικών
• Επαναχρησιμοποίησης υλικών
• Ανακύκλωσης υλικών
• Ορθολογικής απόρριψης υλικών

Μείωση 
Περιβαλλοντικού 
Αποτυπώματος

Παρακολούθηση Χρήσης Υλικών

Μείωση επιπτώσεων χρήσης υλικών

Mείωση Χρήσης 
Υλικών

Ανακύκλωση Υλικών 
και

Επαναχρησιμοποίηση 
Υλικών

Ορθολογική 
Απόρριψη Υλικών

Μειώνουμε τη χρήση υλικών 

Ο σωστός σχεδιασμός ενός οχήματος μπορεί να μειώσει 
σημαντικά το βάρος του, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια και 
άνεση του οχήματος. Το αμάξωμα του οχήματος αντιπροσωπεύει 
το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού βάρους ενός αυτοκινήτου 
(με ποσοστό 35%) και ακολουθείται από το σκελετό του 
αυτοκινήτου (25%), τα εξαρτήματα άνεσης και ασφάλειας (20%) 
και το σύστημα μετάδοσης της κίνησης (20%). Ως εκ τούτου, 
το πιο αποτελεσματικό μέσο για τη μείωση του βάρους του 
οχήματος είναι η εστίαση στο αμάξωμα, με τη χρήση κραμάτων 
υψηλής αντοχής και υπερυψηλής αντοχής. Στοχεύοντας στη 
χαμηλότερη δυνατή χρήση υλικών κατά τη διαδικασία παραγωγής, 
ο Όμιλος φροντίζει για τη μείωση του βάρους των οχημάτων του, 
μέσω της αυξημένης χρήσης ελαφρών υλικών (όπως αλουμίνιο), 
αντί συμβατικών τύπων χάλυβα και λοιπών σιδηρούχων μετάλλων.

Σχεδιασμός Αυτοκινήτων

Επαναχρησιμοποιούμε υλικά

Ως εφευρέτης του αυτοκινήτου, η Mercedes-Benz έχει πλήρη 
επίγνωση της μεγάλης ευθύνης που έχει να καταστήσει την 
κινητικότητα περισσότερο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον. Για 
παράδειγμα:
•  Χρησιμοποιεί εκτεταμένα υψηλής ποιότητας ανακυκλωμένο 

πλαστικό στην κατασκευή της C-Class, με συνολικά 52 εξαρτήματα 
συνολικού βάρους 49,3 κιλών, αυξημένο κατά 23%, σε σχέση με το 
προηγούμενο μοντέλο. Παράλληλα, χρησιμοποιεί 76 διαφορετικά 
εξαρτήματα συνολικού βάρους 26,3 κιλών, από φυσικές πρώτες 
ύλες όπως ξύλο, μαλλί, ίνες καρύδας και φυσικό latex, αυξημένο 
κατά 55% σε σχέση με το προκάτοχό του.

•  Το μοντέλο S 400 HYBRID περιλαμβάνει 45 διαφορετικά 
εξαρτήματα κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο, υψηλής 
ποιότητας πλαστικό που ζυγίζουν συνολικά 21,2 κιλά. Παράλληλα, 
έχει υπάρξει ειδική πρόβλεψη, ώστε όταν το αυτοκίνητο φτάσει στο 
τέλος του κύκλου ζωής του, τα εξαρτήματα της μπαταρίας ιόντων 
λιθίου που χρησιμοποιεί το μοντέλο, να μπορούν να ανακυκλωθούν.

•  Χρησιμοποιεί ένα οργανικό πολυμερές στο κάλυμμα του κινητήρα 
της A-Class και φυσικές πρώτες ύλες σε 20 διαφορετικά 
εξαρτήματα, με συνδυασμένο βάρος 20,8 κιλών, αυξάνοντας το 
συνολικό βάρος των εξαρτημάτων που είναι κατασκευασμένα από 
φυσικές πρώτες ύλες κατά 36% σε σύγκριση με το προηγούμενο 
μοντέλο. 

•  Αντίστοιχες πρακτικές χρησιμοποιούνται και στην κατασκευή της 
S-Class, με 87 διαφορετικά εξαρτήματα συνολικού βάρους 46,1 
κιλών να αποτελούνται από φυσικές πρώτες ύλες.
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Προς το παρόν, η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα υλικά 
πέρα από τη χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού, η οποία ανήλθε στο 
19,7% της συνολικής χρήσης περίπου 4.050 kg για όλους τους 
σκοπούς, καθώς και όσα υλικά εγκαθίστανται στα οχήματα που 
διαθέτει στην ελληνική αγορά, κατά τη διαδικασία παραγωγής τους 
στο εξωτερικό.

Ανακυκλώνουμε υλικά ή τα απορρίπτουμε ορθολογικά 

Τα απόβλητα και τα απορρίμματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Mercedes-Benz Ελλάς, προέρχονται από τη λειτουργία των γραφείων 
(π.χ. χαρτί, toners), του συνεργείου (π.χ. ελαστικά, λάδια) και του κέντρου διανομής (π.χ. υλικά συσκευασίας) και ακολουθούν την παρακάτω 
κατηγοριοποίηση:

Υλικό Ανακύκλωση από  Ανακύκλωση 2016 Ανακύκλωση 2017   

Γραφείου
Χαρτί  Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανακύκλωσης 2.205 kg 2.445 kg
Toners ΠΛΑΙΣΙΟ Computers A.E. 154 τεμάχια 184 τεμάχια
Μπαταρίες οικιακές ΑΦΗΣ 68 kg 0 kg
Ηλεκτρικές συσκευές Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε. 2.119 kg 528 kg
Λάμπες Οικοκύκλιος 32,4 kg 66,9 kg

Συνεργείου
Απόβλητα λιπαντικά έλαια ΕΛΤΕΠΕ 1.500 lt 900 lt
Ελαστικά  ECOelastika 92 τεμάχια 1.500 kg
Μπαταρίες οχημάτων ΣΥΔΕΣΥΣ 375 kg 0 kg
Φίλτρα λαδιού, αντιψυκτικά υγρά και υγρά φρένων INTERGEO Ε.Π.Ε. 0 kg 512 kg

Κέντρου Διανομής
Μεταλλικά υλικά συσκευασίας  Αφοί Αθανασόπουλοι Ο.Ε. 2.280 kg 3.490 kg
Πλαστικά υλικά συσκευασίας Αφοί Αθανασόπουλοι Ο.Ε. 610 kg 730 kg
Λοιπά υλικά συσκευασίας  Αφοί Αθανασόπουλοι Ο.Ε. 22.160 kg  11.820 kg 
Παλέτες  Αφοί Αθανασόπουλοι Ο.Ε. 10.600 kg  16.500 kg 
Μπαταρίες οικιακές ΑΦΗΣ 2.803 kg 0 kg

Καθώς η έννοια της ανακύκλωσης δημιουργείται παράλληλα με τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης του οχήματος, ο Όμιλος αναλύει 
τα διαφορετικά εξαρτήματα και υλικά, για κάθε στάδιο της ανακύκλωσης:
•  Προεργασία (αφαίρεση όλων των υγρών μπαταρίας, φρένων και ψυγείων, ελαστικών, μπαταριών, καταλυτικών μετατροπέων, συστημάτων 

αερόσακων).
•  Αποσυναρμολόγηση (αφαίρεση των ανταλλακτικών και των εξαρτημάτων για ανακύκλωση των υλικών).
•  Διαχωρισμός μετάλλων (με διαδικασία τεμαχισμού).
•  Επεξεργασία μη-μεταλλικών μερών (με ηπιότερη διαδικασία τεμαχισμού).

Οι επιμέρους ποσοτικές ροές κάθε βήματος καθορίζουν το ποσοστό της ανακύκλωσης ή ανάκτησης του οχήματος. Με την παραπάνω 
διαδικασία, εξασφαλίζεται ότι όλα τα μοντέλα της Mercedes-Benz μπορούν να επιδείξουν ποσοστό ανακύκλωσης ίσο με 85% και ποσοστό 
επαναχρησιμοποίησης των υλικών της τάξης του 95%.

Ανακύκλωση οχημάτων 

19,7% 
Χρησιμοποιήσαμε 19,7% ανακυκλωμένο χαρτί 
για όλους τους σκοπούς

ανακυκλωμένο χαρτί

4. Θόρυβος και Ποιότητα Αέρα 

Ελέγχουμε τα επίπεδα θορύβου 

Η ηχορύπανση από τα μέσα μεταφοράς, δηλαδή τα επιβατικά 
αυτοκίνητα και τα δίκυκλα που πολλά από αυτά εκπέμπουν 
υψηλότερες τιμές θορύβου από τις επιτρεπόμενες, αποτελεί ένα από 
τα δεινά της σύγχρονης εποχής, καθώς μπορεί να βλάψει σοβαρά 
την υγεία. Για το λόγο αυτό, η ανώτατη τιμή των ηχητικών επιπέδων 
διέλευσης των οχημάτων Mercedes-Benz και smart που εισάγονται 
στην Ελλάδα ανέρχεται στα 75 db (σε δύο μοντέλα Mercedes-Benz).
Αξίζει να σημειωθεί ότι στους χώρους της Εταιρείας, όπως στα 
γραφεία στην Κηφισιά και στις αποθήκες στον Ασπρόπυργο, έχει 
διενεργηθεί μέτρηση θορύβου και είναι εντός νομοθετημένων ορίων.

Μειώνουμε την επίδραση στην ατμόσφαιρα

Ψυκτικά: Κατά τις εργασίες συντήρησης των κτιρίων μας, απαιτούμε 
από τον προμηθευτή να χρησιμοποιεί αποκλειστικά φρέον, που έχει 
μηδενική επίδραση στη στιβάδα του όζοντος (R 407, R 407C, R 410, 
R 410A, R 404, R 134a).

Αέριοι Ρύποι: Παρακολουθώντας τις σχετικές επιπτώσεις από 
τη λειτουργία της Εταιρείας, δεν δημιουργούνται αξιοσημείωτες 
εκπομπές οξειδίων του θείου και του αζώτου, καθώς η μοναδική πηγή 
σχετικών αερίων είναι η έκτακτη χρήση γεννήτριας στη Ν. Κηφισιά και 
φούρνων βαφής σε Θεσσαλονίκη και Κορωπί.
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Οχήματα: Όλα τα μοντέλα με πετρελαιοκινητήρες και όλοι οι βενζινοκινητήρες που είναι τοποθετημένοι στα μοντέλα Mercedes-Benz, 
όπως στις A-Class και B-Class με προηγμένη τεχνολογία άμεσου ψεκασμού, συμμορφώνονται με τα πολύ αυστηρότερα όρια εκπομπών 
σωματιδίων (6 x 1011 σωματίδια ανά χιλιόμετρο) του δεύτερου σταδίου του Euro 6, το οποίο έγινε υποχρεωτικό το Σεπτέμβριο του 2017.

Ελέγχουμε την κατανάλωση νερού

Με επίγνωση της υπεύθυνης στάσης που απαιτείται, η Mercedes-Benz 
Ελλάς επιδιώκει να συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην άμβλυνση του  
προβλήματος έλλειψης νερού. Για το λόγο αυτό:
•  H προμήθεια νερού γίνεται κατά κύριο λόγο, μέσω των δημόσιων 

δικτύων ύδρευσης, με εξαίρεση τη χρήση γεώτρησης ορισμένους 
μήνες του έτους, για το πότισμα των εκτάσεων πρασίνου.

•  Εφαρμόζουμε πρόγραμμα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και 
ανακύκλωσης νερού, το οποίο στηρίζεται στο Σύστημα Βιολογικού

  Καθαρισμού στη Ν. Κηφισιά και στο σύστημα ανακύκλωσης νερού 
που έχει τοποθετηθεί στο πλυντήριο αυτοκινήτων.

•  Έχουμε αντικαταστήσει τα απλά καζανάκια με καζανάκια διπλής 
ροής σε ένα κτίριο στη Ν. Κηφισιά.

•  Μεριμνούμε ώστε να μην υπάρχουν σημαντικές διαρροές ή 
απορρίψεις νερού και άλλων υγρών. Μέσα στο 2017, δεν 
παρουσιάστηκε κάποια σημαντική διαρροή για οποιοδήποτε υλικό 
και δεν υπήρξαν προγραμματισμένες ή έκτακτες απορρίψεις νερού.

Το 2017, η συνολική κατανάλωση νερού της Mercedes-Benz Ελλάς 
σε όλες τις εγκαταστάσεις της ανήλθε σε 6.658 m3, σε σχέση με 
τα 5.004 m3 το 2016. Η αύξηση στη συνολική κατανάλωση νερού 
οφείλεται κατά κύριο λόγο:
•  Στην ενσωμάτωση της κατανάλωσης νερού από τις εγκαταστάσεις 

μας στη Θεσσαλονίκη και στο Κορωπί (επιπλέον 1.480 m3), σε 
σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 

•  Στην μικρή αύξηση κατανάλωσης νερού στις εγκαταστάσεις σε Ν. 
Κηφισιά και Ασπρόπυργο κατά περίπου 3,5%, σε σχέση με το 2016, 
λόγω της μειωμένης χρήσης γεώτρησης στη Ν. Κηφισιά για το 
πότισμα των εκτάσεων πρασίνου.

Αξιολογούμε τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα 

Στη Mercedes-Benz Ελλάς, αναγνωρίζουμε ότι η βιοποικιλότητα 
αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την ισορροπία των οικολογικών 
συστημάτων. Καθώς όμως η επίδραση που έχουμε είναι ασήμαντη και 
θα μπορούσε να αφορά αποκλειστικά στην ιδιόκτητη έκταση γης στην 
Ν. Κηφισιά, εμβαδού 40 στρεμμάτων, η Εταιρεία δεν προβαίνει σε 
σχετικές ενέργειες.

Τα οξείδια του αζώτου (NOX), στα οποία περιλαμβάνονται το 
μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ), το διοξείδιο του αζώτου (NO2) και το 
υποξείδιο του αζώτου (N2O), έχουν σοβαρές επιπτώσεις:
•   Στην υγεία, καθώς συμβάλλουν στη δημιουργία ή επιδείνωση 

άσθματος, αναπνευστικών προβλημάτων (όπως εμφύσημα και 
βρογχίτιδα) και καρδιακών παθήσεων.

•     Σ τα οικοσυστήματα, καθώς συντελούν στην καταστροφή του
  όζοντος και στη δημιουργία όξινης βροχής, με καταστροφικές 

συνέπειες στα δάση και στους φυτικούς και ζωικούς 
οργανισμούς.

Καθώς ο σχηματισμός τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες, η μείωση των εκπομπών NOX από 
τα οχήματα μπορεί να μειώσει σημαντικά τις αρνητικές τους 
επιδράσεις. 

Για το λόγο αυτό, η οδηγία 2016/2284/EΕ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στοχεύει στη θέσπιση νέων ορίων εκπομπών ρύπων 
που είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία, όπως διοξείδιο του 
θείου, οξείδια του αζώτου και αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5 και 
PM10), τα οποία συνδέονται άμεσα με το 3% των θανάτων από 
καρδιοαναπνευστικά προβλήματα και με το 5% των θανάτων από 
καρκίνο του πνεύμονα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας. Τα όρια αυτά είναι δεσμευτικά για όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2020 και τα κράτη-μέλη πρέπει να 
επιτύχουν σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές αέριων ρύπων 
μέχρι το 2030. Ενδεικτικό της δέσμευσης του Ομίλου για μείωση 
των αέριων ρύπων είναι ο σχεδιασμός οχημάτων με χαμηλότερες 
εκπομπές κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με ενδεικτικό 
παράδειγμα τις χαμηλότερες εκπομπές NOX στη νέα S 560 e 
κατά τουλάχιστον 47% όταν χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σε σχέση με 
το προηγούμενο μοντέλο S 500.

Σύμφωνα με στοιχεία της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης 
WWF, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στην 
κατά κεφαλή κατανάλωση νερού, με τη μέση ετήσια κατανάλωση 
να είναι 2.389 κυβικά μέτρα. Η κατανάλωση αυτή είναι σχεδόν 
διπλάσια σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο των 1.243 κυβικών 
μέτρων, φανερώνοντας τη συνολική κακοδιαχείριση των υδάτινων 
πόρων στη χώρα μας.

Η απώλεια βιοποικιλότητας σε ένα οικοσύστημα μπορεί 
να επιφέρει πολλαπλές καταστροφικές συνέπειες εξαιτίας 
των πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ των οργανισμών και της 
αλληλεπίδρασής τους με το περιβάλλον. Οι ρυθμοί εξαφάνισης 
των ειδών και ο ρυθμός μείωσης της βιοποικιλότητας αυξάνονται 
συνεχώς και προβλέπεται ότι θα επιταχυνθούν περαιτέρω, 
σε σημείο που το 1/3 όλων των ειδών χλωρίδας και πανίδας 
απειλείται με εξαφάνιση, έως το 2050. Περίπου το 60% των 
οικοσυστημάτων της Γης έχει υποβαθμιστεί τα τελευταία 
50 χρόνια, με δραματικές επιπτώσεις στις παροχές των 
οικοσυστημάτων (παροχή νερού, εδάφους, ξυλείας, τροφής κ.λπ.).

Εκπομπές NOX

Κατανάλωση νερού 

Βιοποικιλότητα

5. Νερό

6. Βιοποικιλότητα και Χρήση Γης
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Δεσμευτήκαμε  Ποσοστό Προόδου Στοχεύουμε Μέχρι

Να μειώσουμε το μέσο όρο εκπομπών CO2 των επιβατικών 
αυτοκινήτων σε 100 gr CO2/km (μείωση κατά 44%, σε σχέση 
με το 2007) μέχρι το 2021 (συνολικός στόχος Ομίλου).

Να μειώσουμε το μέσο όρο εκπομπών CO2 των ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων κατά 10%, σε σχέση με το 2014, 
μέχρι το 2018 (συνολικός στόχος Ομίλου).

Να μειώσουμε το μέσο όρο εκπομπών CO2 και NOX των 
επιβατικών αυτοκινήτων σε όλο τον κύκλο ζωής τους κατά 10% 
έως 20% για κάθε σειρά, σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, 
μέχρι το 2020 (συνολικός στόχος Ομίλου).

Να λανσάρουμε 10 νέα ηλεκτρικά μοντέλα μέχρι το 2022 
(συνολικός στόχος Ομίλου).

Να έχουμε πλήρως ηλεκτρικά το 15%-25% των νέων μοντέλων 
μέχρι το 2025 (συνολικός στόχος Ομίλου). 

Να επενδύσουμε 10 δις € για να επεκτείνουμε το στόλο 
των ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι το 2025 (συνολικός στόχος 
Ομίλου).

Να δημιουργήσουμε 400 σταθμούς ανεφοδιασμού οχημάτων 
με υδρογόνο μέχρι το 2023 (συνολικός στόχος Ομίλου).

Να δημιουργήσουμε 400 σταθμούς φόρτισης οχημάτων μέχρι 
το 2020 (συνολικός στόχος Ομίλου).

Nα παράγουμε περισσότερα από 400 MW ηλεκτρικής 
ενέργειας, από ανανεώσιμες πηγές.

Να χρησιμοποιούμε 20% ανακυκλώσιμο ή 
επαναχρησιμοποιούμενο χαρτί για όλους τους σκοπούς. 

Να εφαρμόσουμε πρόγραμμα προμήθειας περιβαλλοντικά 
φιλικότερου εξοπλισμού, όπως ηλεκτρικών συσκευών και 
λαμπτήρων LED.

Να οργανώσουμε εκδήλωση για τους εργαζόμενους σε θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος.

Να μοιράσουμε κάρτες με συμβουλές και πρακτικές οδηγίες 
σε όλους τους εργαζόμενους για εξοικονόμηση ενέργειας στο 
γραφείο.

Να μειώσουμε το συνολικό μας Αποτύπωμα 
Άνθρακα κατά 2%.

Να λανσάρουμε 10 νέα plug-in υβριδικά μοντέλα (συνολικός 
στόχος Ομίλου).

Να μειώσουμε το μέσο όρο εκπομπών CO2 των επιβατικών 
αυτοκινήτων σε 100 gr CO2/km (μείωση κατά 44%, σε 
σχέση με το 2007) (συνολικός στόχος Ομίλου).

Να μειώσουμε το μέσο όρο εκπομπών CO2 των ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων κατά 10%, σε σχέση με το 2014 
(συνολικός στόχος Ομίλου).

Να μειώσουμε το μέσο όρο εκπομπών CO2 και NOX των 
επιβατικών αυτοκινήτων σε όλο τον κύκλο ζωής τους κατά 
10% έως 20% για κάθε σειρά, σε σχέση με το προηγούμενο 
μοντέλο (συνολικός στόχος Ομίλου).

Να λανσάρουμε 10 νέα ηλεκτρικά μοντέλα (συνολικός 
στόχος Ομίλου).

Να έχουμε πλήρως ηλεκτρικά το 15%-25% των νέων 
μοντέλων (συνολικός στόχος Ομίλου). 

Να επενδύσουμε 10 δις € για να επεκτείνουμε το στόλο 
των ηλεκτρικών οχημάτων (συνολικός στόχος Ομίλου).

Να δημιουργήσουμε 400 σταθμούς ανεφοδιασμού 
οχημάτων με υδρογόνο (συνολικός στόχος Ομίλου).

Να δημιουργήσουμε 400 σταθμούς φόρτισης οχημάτων 
(συνολικός στόχος Ομίλου).

Nα παράγουμε περισσότερα από 400 MW ηλεκτρικής 
ενέργειας, από ανανεώσιμες πηγές.

Να χρησιμοποιούμε 20% ανακυκλώσιμο ή 
επαναχρησιμοποιούμενο χαρτί για όλους τους σκοπούς.

Να εφαρμόσουμε πρόγραμμα ανακύκλωσης αλουμινένιων 
κουτιών, σε συνεργασία με τον οργανισμό «Κάθε Κουτί 
Μετράει».

Να εφαρμόσουμε πρακτικές και πρωτοβουλίες για τη 
δημιουργία περιβάλλοντος χωρίς χαρτί στα γραφεία 
(paperless office) και τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού.

Να οργανώσουμε εκδήλωση για τους εργαζόμενους σε 
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Να καταργήσουμε τα πλαστικά ποτήρια στους ψύκτες 
νερού και να τα αντικαταστήσουμε με μεταλλικά 
επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια.

Να μειώσουμε τη χρήση πρώτων υλών στους ηλεκτρικούς 
κινητήρες κατά 40% (συνολικός στόχος Ομίλου).

Να μειώσουμε το συνολικό μας Αποτύπωμα 
Άνθρακα κατά 2%.

Να μειώσουμε το μέσο όρο εκπομπών NOX των επιβατικών 
αυτοκινήτων, ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, 
λεωφορείων και φορτηγών κατά 80%, 80%, 75% και 60% 
αντίστοιχα σε σχέση με το 2015 (συνολικός στόχος 
Ομίλου).

7. Επιτεύγματα 2017 και Στόχοι 2018
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Ε. | Σύνοψη 

Ενότητα 2015 2016 2017 Στόχος 2017 Επίδοση 2017 Στόχος 2018

AKEΡΑΙΟΤΗΤΑ
Στόχος μας είναι να λειτουργούμε με τρόπο υπεύθυνο και ακέραιο, να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις  
έχει η λειτουργία μας και παράλληλα, να βελτιώνουμε την ανταγωνιστικότητά μας.

ΧΩΡΑ
Στόχος μας είναι να υποστηρίζουμε πολύπλευρα τη Χώρα, συνδυάζοντας τη συνεχή ανάπτυξη της Εταιρείας με την οικονομική, 
επιχειρηματική και κοινωνική πρόοδο της Χώρας μας.

Δείκτες GRI στον Απολογισμό 
(αριθμός, πλήρεις + μερικοί)

Δείκτες ποσοτικοί στον 
Απολογισμό (αριθμός)

Στόχοι στον Απολογισμό (αριθμός)

Εργαζόμενοι που έχουν 
ενημερωθεί σε θέματα 
Ακεραιότητας/ Συμμόρφωσης (%)

Κύκλος εργασιών  
(πωλήσεις με ΦΠΑ) (εκατ. €)

Κέρδη μετά φόρων (εκατ. €)

Κόστος εργαζόμενων (εκατ. €)

Πληρωμές προμηθευτών (εκατ. €)

Επενδύσεις (εκατ. €)

Να ολοκληρωθεί η έγκριση 2 
συμβουλευτικών πλαισίων για τη 
διαχείριση κινδύνων διαφθοράς 
σε επαναλαμβανόμενες 
δραστηριότητες (π.χ. εκδηλώσεις).

Ο Απολογισμός Εταιρικής 
Υπευθυνότητας της Εταιρείας 
ακολουθεί τις οδηγίες GRI 
Standards.

Ο Απολογισμός περιλαμβάνει 31 
στόχους, καλύπτει 66 δείκτες 
GRI και συνολικά 195 ποσοτικούς 
δείκτες, 2,6% περισσότερους, σε 
σχέση με το 2016.

Έχουμε παραδώσει τον Κώδικα 
Ηθικής Ακεραιότητας στο 100% 
των εργαζόμενων.

Αποδώσαμε πάνω από 39,5 εκατ. 
€ σε οικονομική αξία για την 
κοινωνία.

Να υλοποιήσουμε Συναντήσεις 
Διαλόγου για την Ακεραιότητα για 
όλους τους εργαζόμενούς μας.

Να πραγματοποιήσουμε 
εκπαιδεύσεις στο ανανεωμένο 
Εγχειρίδιο για την εφαρμογή της 
Πολιτικής Ελέγχων Καταλόγων 
Κυρώσεων.

Να εκπαιδεύσουμε 25 
εργαζόμενους σε θέματα 
Συμμόρφωσης στη διαδικασία 
προμηθειών και αγορών.

Να εκπαιδεύσουμε 40 
εργαζόμενους στην πρόληψη και 
καταπολέμηση της διαφθοράς. 
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Ενότητα 2015 2016 2017 Στόχος 2017 Επίδοση 2017 Στόχος 2018

Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο 
Διανομέων και Επισκευαστών 
(αριθμός, Εξουσιοδοτημένα 
Σημεία Πώλησης + 
Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία)

Δείκτης ικανοποίησης 
Εξουσιοδοτημένου Δικτύου 
Διανομέων και Επισκευαστών για 
Mercedes-Benz (%)

Πιστοποιημένοι εργαζόμενοι 
του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου 
Διανομέων και Επισκευαστών (%)

Συμμετοχή εργαζόμενων του 
Εξουσιοδοτημένου Δικτύου 
Διανομέων και Επισκευαστών 
στην εκπαίδευση (αριθμός)

Συμμετοχή οδηγών σε 
εκπαιδεύσεις οδηγικής 
ασφάλειας (αριθμός)

Χορηγική υποστήριξη 
και δωρεές (€)

Αγορές από εγχώριους 
προμηθευτές (%)

Να υλοποιήσουμε Έρευνα 
Ικανοποίησης Εξουσιοδοτημένων 
Διανομέων και Επισκευαστών.

Να διατηρήσουμε τους 
πιστοποιημένους εργαζόμενους 
του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου 
Διανομέων και Επισκευαστών στα 
ίδια επίπεδα.

Να αξιολογήσουμε την επίδοση 
του 70% των προμηθευτών 
σε θέματα αειφορίας μέσω 
ερωτηματολογίου αυτό-
αξιολόγησης μέχρι το 2018 
(συνολικός στόχος Ομίλου).

Να έχουμε 70% των προμηθευτών 
υλικών παραγωγής (βάσει του 
τζίρου τους) με πιστοποιημένο 
σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης κατά ISO 14001, 
EMAS ή άλλο αντίστοιχο μέχρι το 
2018 (συνολικός στόχος Ομίλου).

Να υλοποιήσουμε τουλάχιστον 
2 εθελοντικές δράσεις με τη 
συμμετοχή των εργαζόμενών μας.

Να διεξάγουμε τουλάχιστον 2 
ομιλίες σε μαθητές/φοιτητές από 
στελέχη μας, εντός ή εκτός των 
εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

Να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα 
διασφάλισης βιωσιμότητας 
και κερδοφορίας GBMS στο 
60%-70% του Εξουσιοδοτημένου 
Δικτύου Διανομέων.

Η λειτουργία της Εταιρείας έχει 
συνεισφέρει στη δημιουργία 
747 θέσεων εργασίας στο 
Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο 
Διανομέων και Επισκευαστών.

Αυξήσαμε κατά 4,1% τις ημέρες 
εκπαίδευσης των εργαζόμενων 
του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου 
Διανομέων και Επισκευαστών, σε 
σχέση με το 2016.

Εκπαιδεύσαμε 314 άτομα σε 
θέματα οδηγικής συμπεριφοράς 
και ασφαλούς οδήγησης, τα 
τελευταία επτά έτη.

Προσφέραμε πάνω από 121.000€ 
σε διάφορες κοινωνικές ομάδες 
και οργανισμούς.

Διαθέσαμε το 92% του συνολικού 
προϋπολογισμού αγορών σε 
εγχώριους προμηθευτές.

Να υλοποιήσουμε Έρευνα 
Ικανοποίησης Εξουσιοδοτημένων 
Διανομέων και Επισκευαστών.

Να αυξήσουμε σε 85% τους 
πιστοποιημένους εργαζόμενους 
του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου 
Διανομέων και Επισκευαστών.

Να υλοποιήσουμε 2 εθελοντικές 
δράσεις με τη συμμετοχή των 
εργαζόμενών μας.
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Ενότητα 2015 2016 2017 Στόχος 2017 Επίδοση 2017 Στόχος 2018

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι ασφαλές, δίκαιο και προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης για 
όλους τους εργαζόμενους.

Εργαζόμενοι (αριθμός)

Γυναίκες σε ανώτερες διοικητικές 
θέσεις (%)

Περιστατικά διακρίσεων  
(αριθμός)

Δείκτης δέσμευσης εργαζόμενων 
σε σχέση με Όμιλο (%)

Διαφορά κατώτατου μισθού στην 
Εταιρεία με νόμιμο μισθό (%)

Κάλυψη νέων θέσεων εργασίας 
από εσωτερικούς υποψήφιους (%)

Συμμετοχή εργαζόμενων στην 
εκπαίδευση (αριθμός)

Ώρες εκπαίδευσης (ώρες)

Ατυχήματα (αριθμός)

Θανατηφόρα ατυχήματα 
(αριθμός)

Εργαζόμενοι που αξιολογήθηκαν 
(%)

Να αυξήσουμε το ποσοστό 
των γυναικών σε διοικητικές 
θέσεις στο 20% μέχρι το 2020 
(συνολικός στόχος Ομίλου).

Να ξεπεράσουμε το 90% στην 
ικανοποίηση των εργαζόμενών 
μας μέχρι το 2018.

Να υλοποιήσουμε 4 προγράμματα 
καθοδήγησης (mentoring και 
coaching programs) εκτός 
Ομίλου.

Να συμπεριλάβουμε την Εταιρική 
Υπευθυνότητα στο πρόγραμμα 
εισαγωγικής εκπαίδευσης 
“Induction Program”.

Να συνεχίσουμε να αξιολογούμε 
το 100% των εργαζόμενων 
για την Απόδοσή τους.

Δεν παρουσιάστηκε κανένα 
περιστατικό διακριτικής 
μεταχείρισης στο χώρο εργασίας 
της Εταιρείας.

Ο κατώτατος μισθός εργαζομένου 
στη Mercedes-Benz Ελλάς ήταν 
κατά 43,9% μεγαλύτερος του 
αντίστοιχου νόμιμου βασικού 
μισθού.

Αυξήσαμε το ποσοστό των 
νέων θέσεων εργασίας που 
καλύφθηκαν από εσωτερικούς 
υποψήφιους στο 42,9%.

Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 
1.400 ώρες εκπαίδευσης, με 
μέση διάρκεια 7,4 ώρες ανά 
εργαζόμενο.

Δεν σημειώθηκε κανένα ατύχημα 
στο χώρο εργασίας της Εταιρείας.

Αξιολογήθηκε το 100% των 
εργαζόμενων της Εταιρείας.

Η Συμμόρφωση με θέματα 
Ακεραιότητας αποτελεί ένα 
από τα οκτώ Συμπεριφοριακά 
χαρακτηριστικά με βάση τα οποία 
πραγματοποιείται η Αξιολόγηση 
των εργαζόμενων.

Να αυξήσουμε το ποσοστό 
των γυναικών σε διοικητικές 
θέσεις στο 20% μέχρι το 2020 
(συνολικός στόχος Ομίλου).

 

Να ξεπεράσουμε το 90% στην 
ικανοποίηση των εργαζόμενών 
μας.

Να υλοποιήσουμε 4 προγράμματα 
καθοδήγησης (mentoring και/ή 
coaching programs) εκτός 
Ομίλου.

Να συνεχίσουμε να αξιολογούμε 
το 100% των εργαζόμενων 
για την Απόδοσή τους.
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Ενότητα 2015 2016 2017 Στόχος 2017 Επίδοση 2017 Στόχος 2018

ΠΕΛΑΤΕΣ
Στόχος μας είναι να παρέχουμε ασφαλή, πρωτοποριακής τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας.

 Ανακλήσεις οχημάτων (αριθμός)

Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών 
(CSI) – Επιβατικών (αριθμός)

Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών 
(CSI) – Επαγγελματικών (αριθμός)

Δείκτης Πιστότητας Πελατών 
(CLI) – Επιβατικών (αριθμός)

Παράπονα για θέματα υπεύθυνης 
λειτουργίας (αριθμός)

Δείκτης Πιστότητας Πελατών 
(CLI) – Επαγγελματικών (αριθμός)

Παράπονα Πελατών (αριθμός)

Παράπονα που επιλύθηκαν (%)

Να διατηρήσουμε, μέσω του 
Εξουσιοδοτημένου Δικτύου 
Διανομέων και Επισκευαστών, το 
Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών σε 
υψηλά επίπεδα.

Να βελτιώσουμε το Δείκτη 
Πιστότητας Πελατών.

Να διεξάγουμε επανελέγχους 
τήρησης των ποιοτικών 
προδιαγραφών της μάρκας 
σε ποσοστό άνω του 33% του 
Εξουσιοδοτημένου Δικτύου 
Διανομέων και Επισκευαστών.

Αυξήθηκαν οι Δείκτες 
Ικανοποίησης Πελατών για τα 
επιβατικά αυτοκίνητα και τα 
επαγγελματικά οχήματα κατά 
0,9% και 5,5% αντίστοιχα, σε 
σχέση με το 2016.

Αυξήθηκαν οι Δείκτες Πιστότητας 
Πελατών για τα επιβατικά 
αυτοκίνητα και τα επαγγελματικά 
οχήματα κατά 3% και 9% 
αντίστοιχα, σε σχέση με το 2016.

Δεν δεχθήκαμε κανένα παράπονο 
για θέματα προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, 
περιβάλλοντος ή παραπλανητικής 
διαφήμισης.

Διατηρήσαμε το ποσοστό των 
παραπόνων προς το Κέντρο 
Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 
Πελατών που επιλύθηκαν στο 
99%.

Έχουμε πραγματοποιήσει 
επανελέγχους για την τήρηση 
των ποιοτικών προδιαγραφών 
της Mercedes-Benz στο 71,5% 
του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου 
Διανομέων και Επισκευαστών, τα 
τελευταία δύο έτη.

Αναδειχθήκαμε από τους 
καταναλωτές ως πιο 
αναγνωρίσιμος κατασκευαστής 
αυτοκινήτων στην premium 
κατηγορία.

Να διατηρήσουμε, μέσω του 
Εξουσιοδοτημένου Δικτύου 
Διανομέων και Επισκευαστών, το 
Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών 
στα ίδια υψηλά επίπεδα.

Να βελτιώσουμε το Δείκτη 
Πιστότητας Πελατών κατά 5%.

Να διεξάγουμε επανελέγχους 
τήρησης ποιοτικών 
προδιαγραφών πωλήσεων νέων 
οχημάτων, ανταλλακτικών και  
τεχνικής εξυπηρέτησης (για 
Mercedes-Benz, smart, Setra, 
Unimog και FUSO)
στο 33% του Εξουσιοδοτημένου 
Δικτύου Διανομέων και 
Επισκευαστών.
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Ενότητα 2015 2016 2017 Στόχος 2017 Επίδοση 2017 Στόχος 2018

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στόχος μας είναι να λειτουργούμε με υπεύθυνο τρόπο, να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχει 
η λειτουργία της Εταιρείας μας και, παράλληλα, να προσφέρουμε προϊόντα με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Περιβαλλοντικές επενδύσεις (€)

Συνολικές εκπομπές eCO2 (tn)

Κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας (MWh)

Παραγόμενη ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές (MWh)

Αποτροπή εκπομπών CO2 λόγω 
παραγόμενης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές (tn)

Ανακύκλωση χαρτιού από 
γραφεία (kg)

Να μειώσουμε το συνολικό μας 
Αποτύπωμα Άνθρακα κατά 2%.

Να οργανώσουμε εκδήλωση για 
τους εργαζόμενους σε θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος.

Nα παράγουμε περισσότερα από 
400 MW ηλεκτρικής ενέργειας, 
από ανανεώσιμες πηγές.

Να χρησιμοποιούμε 
20% ανακυκλώσιμο ή 
επαναχρησιμοποιούμενο χαρτί για 
όλους τους σκοπούς.

Να μοιράσουμε κάρτες με 
συμβουλές και πρακτικές οδηγίες 
σε όλους τους εργαζόμενους 
για εξοικονόμηση ενέργειας στο 
γραφείο.

Να εφαρμόσουμε πρόγραμμα 
προμήθειας περιβαλλοντικά 
φιλικότερου εξοπλισμού, όπως 
ηλεκτρικών συσκευών και 
λαμπτήρων LED.

Επενδύσαμε 40.000€ για τη 
διαχείριση του περιβαλλοντικού 
μας αποτυπώματος.

Αυξήθηκαν οι συνολικές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
κατά 1,2%, δηλαδή 19 τόνοι CO2,
σε σχέση με το 2016 (λόγω 
της αύξησης του συντελεστή 
μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας 
για την Ελλάδα κατά 3%).

Μειώσαμε τη συνολική 
κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά 2,8%, δηλαδή 
46,7 MWh, σε σχέση με το 2016.

Παρήγαμε ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές που 
αντιστοιχεί στο 28,1% της 
συνολικής μας ανάγκης σε 
ηλεκτρική ενέργεια.

Χρησιμοποιήσαμε 19,7% 
ανακυκλωμένο χαρτί για όλους 
τους σκοπούς.

Να μειώσουμε το συνολικό μας 
Αποτύπωμα Άνθρακα κατά 2%.

Να οργανώσουμε εκδήλωση για 
τους εργαζόμενους σε θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος.

Nα παράγουμε περισσότερα από 
400 MW ηλεκτρικής ενέργειας, 
από ανανεώσιμες πηγές.

Να χρησιμοποιούμε 
20% ανακυκλώσιμο ή 
επαναχρησιμοποιούμενο χαρτί για 
όλους τους σκοπούς.

Να εφαρμόσουμε πρόγραμμα 
ανακύκλωσης αλουμινένιων 
κουτιών, σε συνεργασία με τον 
οργανισμό «Κάθε Κουτί Μετράει».

Να μειώσουμε τη χρήση πρώτων 
υλών στους ηλεκτρικούς 
κινητήρες κατά 40% μέχρι το 
2030 (συνολικός στόχος Ομίλου).

Να καταργήσουμε τα πλαστικά 
ποτήρια στους ψύκτες νερού 
και να τα αντικαταστήσουμε με 
μεταλλικά επαναχρησιμοποιούμενα 
ποτήρια.

Να εφαρμόσουμε πρακτικές και 
πρωτοβουλίες για τη δημιουργία 
περιβάλλοντος χωρίς χαρτί στα 
γραφεία (paperless office) και 
τη μείωση της κατανάλωσης 
χαρτιού.

70.000

1.714,7

1.664,5

450

324

1.710

21.000

1.555,5

1.632,6

454

294,8

2.205

40.000

1.574,4

1.585,8

446

298,8

2.445



ΜΕRCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ 85

Ενότητα 2015 2016 2017 Στόχος 2017 Επίδοση 2017 Στόχος 2018

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συνολική κατανάλωση νερού (m3)

Πωλήσεις οχημάτων με 
χαρακτηριστικά φιλικότερα προς 
το περιβάλλον (αριθμός)

Να μειώσουμε το μέσο όρο 
εκπομπών CO2 των ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων κατά 
10%, σε σχέση με το 2014, μέχρι 
το 2018 (συνολικός στόχος 
Ομίλου).

Να μειώσουμε το μέσο όρο 
εκπομπών CO2 και NOX των 
επιβατικών αυτοκινήτων σε 
όλο τον κύκλο ζωής τους κατά 
10% έως 20% για κάθε σειρά, 
σε σχέση με το προηγούμενο 
μοντέλο, μέχρι το 2020 
(συνολικός στόχος Ομίλου).

Να λανσάρουμε 10 νέα plug-in 
υβριδικά μοντέλα (συνολικός 
στόχος Ομίλου).

Να λανσάρουμε 10 νέα 
ηλεκτρικά μοντέλα μέχρι το 2022 
(συνολικός στόχος Ομίλου).

Να έχουμε πλήρως ηλεκτρικά 
το 15%-25% των νέων μοντέλων 
μέχρι το 2025 (συνολικός στόχος 
Ομίλου).

Να επενδύσουμε 10 δις € για 
να επεκτείνουμε το στόλο των 
ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι το 
2025 (συνολικός στόχος Ομίλου).

Να δημιουργήσουμε 400 
σταθμούς ανεφοδιασμού 
οχημάτων με υδρογόνο μέχρι το 
2023 (συνολικός στόχος Ομίλου).

Να δημιουργήσουμε 400 
σταθμούς φόρτισης οχημάτων 
μέχρι το 2020 (συνολικός στόχος 
Ομίλου).

*Στοιχεία έως 31/10/2017

Να μειώσουμε το μέσο όρο 
εκπομπών CO2 των επιβατικών 
αυτοκινήτων σε 100 gr CO2/
km (μείωση κατά 44%, σε σχέση 
με το 2007) μέχρι το 2021 
(συνολικός στόχος Ομίλου).

Ο Όμιλος Daimler έχει μειώσει 
τις εκπομπές CO2 του στόλου 
νέων επιβατικών αυτοκινήτων 
και ελαφρών επαγγελματικών 
οχημάτων στην Ευρώπη κατά 
10,7% και 10% αντίστοιχα, σε 
125 και 197 γραμμάρια CO2/km 
αντίστοιχα, τα τελευταία πέντε 
έτη. 

Να μειώσουμε το μέσο όρο 
εκπομπών CO2 των ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων κατά 
10%, σε σχέση με το 2014 
(συνολικός στόχος Ομίλου).

Να μειώσουμε το μέσο όρο 
εκπομπών CO2 και NOX των 
επιβατικών αυτοκινήτων σε 
όλο τον κύκλο ζωής τους κατά 
10% έως 20% για κάθε σειρά, 
σε σχέση με το προηγούμενο 
μοντέλο, μέχρι το 2020 
(συνολικός στόχος Ομίλου).

Να λανσάρουμε 10 νέα 
ηλεκτρικά μοντέλα μέχρι το 2022 
(συνολικός στόχος Ομίλου).

Να έχουμε πλήρως ηλεκτρικά 
το 15%-25% των νέων μοντέλων 
μέχρι το 2025 (συνολικός στόχος 
Ομίλου). 

Να επενδύσουμε 10 δις € για 
να επεκτείνουμε το στόλο των 
ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι το 
2025 (συνολικός στόχος Ομίλου).

Να δημιουργήσουμε 400 
σταθμούς ανεφοδιασμού 
οχημάτων με υδρογόνο μέχρι το 
2023 (συνολικός στόχος Ομίλου).

Να δημιουργήσουμε 400 
σταθμούς φόρτισης οχημάτων 
μέχρι το 2020 (συνολικός στόχος 
Ομίλου).

Να μειώσουμε το μέσο όρο 
εκπομπών NOX των επιβατικών 
αυτοκινήτων, ελαφρών 
επαγγελματικών οχημάτων, 
λεωφορείων και φορτηγών 
κατά 80%, 80%, 75% και 60% 
αντίστοιχα σε σχέση με το 2015, 
μέχρι το 2030 (συνολικός στόχος 
Ομίλου).

Να μειώσουμε το μέσο όρο 
εκπομπών CO2 των επιβατικών 
αυτοκινήτων σε 100 gr CO2/
km (μείωση κατά 44%, σε σχέση 
με το 2007) μέχρι το 2021 
(συνολικός στόχος Ομίλου).

4.101

3.220

5.004

3.969

6.658

3.492

ΜΑ = Μη αναφερόμενο στοιχείο
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2. Πίνακες GLOBAL COMPACT, ISO26000 και GRI 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται η αντιστοιχία του περιεχομένου του Απολογισμού με τις Αρχές του Global Compact, το Διεθνές Πρότυπο 
ISO26000, καθώς και με τις Γενικές Δημοσιοποιήσεις, τη Διοικητική Προσέγγιση και τις Δημοσιοποιήσεις για Ειδικά Θέματα του Global Reporting 
Initiative (GRI Standards 2016).
•  Η κάλυψη των δεικτών και των Δημοσιοποιήσεων του GRI χαρακτηρίζεται ως Πλήρης (Π), Μερική (Μ), Μη Αναφερόμενη (ΜΑ) ή Μη 

Εφαρμόσιμη (ΜΕ). 
•  Οι Γενικές Δημοσιοποιήσεις του GRI που απαιτούνται για το επίπεδο εφαρμογής “Core”, έχουν επισημανθεί με κίτρινο φόντο.
•  Η Διοικητική Προσέγγιση, οι Δημοσιοποιήσεις - Ειδικά Θέματα και τα Όρια των Ουσιαστικών Θεμάτων (τόσο για Θέματα GRI όσο και για άλλα 

Θέματα) παρουσιάζονται στον πίνακα, με βάση τη Μελέτη Ουσιαστικότητας που πραγματοποιήθηκε.
• Δεν έχει πραγματοποιηθεί εξωτερική διασφάλιση για τα Ουσιαστικά Θέματα.

Αρχή Θέμα Ενότητα Κάλυψη

1.

3.

7.

10.

8.

9.

2.

4.

5.

6.

Υποστήριξη και σεβασμός της προστασίας διεθνώς αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και αναγνώριση δικαιώματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων

Υποστήριξη προληπτικής προσέγγισης στις περιβαλλοντικές προκλήσεις

Καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες της τις μορφές 

Ανάληψη πρωτοβουλιών προώθησης μεγαλύτερης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας

Ενίσχυση της ανάπτυξης και διάδοσης φιλικών για το περιβάλλον τεχνολογιών

Εξασφάλιση μη εμπλοκής επιχειρήσεων σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Περιορισμός κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας

Απαγόρευση της παιδικής εργασίας

Περιορισμός κάθε διάκρισης στην εργασία και στην απασχόληση

ΙΙ-4, III-2 

III-2

II-4, V-1-6

Ι-3, ΙΙ-1, III-2

V-1-6

V-1-6

ΙΙ-4, III-2 

III-2 

III-2 

III-2

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Πίνακας Global Compact

Πίνακας ISO26000 

    

Ανθρώπινα Δικαιώματα

   

Εργασιακά Πρότυπα

   

Περιβάλλον

   

Διαφθορά

Πτυχή Ενότητα Κάλυψη    

1. Scope B Π

2. Definitions Ε-3 Π

3. Understanding Social Responsibility Ι-1, 2 Π

4. Principles of Social Responsibility Ι-1, 2 Π

5. Recognizing Social Responsibility & Engaging Stakeholders Ι-1 Π

6. Guidance on Social Responsibility Core Subjects  Π

a. Organizational Governance Ι-2,3 Π

b. Human Rights ΙΙ-4, III-2  Π

c. Labor practices ΙΙ-4, III-2  Π

d. Environment  V-1-6 Π

e. Fair operating practices I-3, IV-2-4 Π

f. Consumer issues IV-1-4, V-2 Π

g. Community involvement and development II-1-3 Π

7. Guidance on Integrating SR throughout the Organization  Π

a. Enhancing Credibility I-V Π

b. Communication IV-3, III-3 Π



ΜΕRCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ 87

Ευρετήριο Περιεχομένου του GRI

Πρότυπο GRI Ενότητα Κάλυψη Όριο 
 στον Απολογισμό  Δημοσιοποίησης     Γενικές Δημοσιοποιήσεις 

GRI 102: Γενικές Δημοσιοποιήσεις 2016  

Προφίλ Οργανισμού   Εταιρεία

102-1 Β Π 

102-2 Δ-4, IV-1,3 Π 

102-3 Β, Δ-2 Π 

102-4 Δ-2 Π 

102-5 Δ-2 Π 

102-6 Δ-2,4 Π 

102-7 Δ-2,4, ΙΙ-1, III-1 Π 

102-8 III-1 Π 

102-9 Δ-4, Ι-3, ΙΙ-4 Π 

102-10 Δ-2, ΙΙ-4 Π 

102-11 I-3, II-3, IV-1, V-1-6 Π 

102-12 I-4, III-2 Π 

102-13 I-4 Π 

Στρατηγική   Εταιρεία

102-14 Α Π 

102-15 Α, Ι-1, ΙΙ-1-3, IV-1, V-1-6 Μ 

Ηθική και Ακεραιότητα   Εταιρεία, Δίκτυο,  

   Προμηθευτές

102-16 Δ-2, Ι-1,3, ΙΙ-2, III-2, ΙV-3,4, V-1 Π 

102-17 I-3 M 

Διακυβέρνηση   Εταιρεία

102-18 Ι-1,2 Π 

102-19 Ι-1 M 

102-20 Ι-1 Π 

102-21 Ι-2 Π 

102-22 Ι-2 Π 

102-23 Ι-2 Π 

102-24 I-2 Μ 

102-25 - ΜΑ 

102-26 Ι-2 Μ 

102-27 Ι-2, III-3 Μ 

102-28 Ι-2 Μ 

102-29 - ΜΑ 

102-30 - ΜΑ 

102-31 - ΜΑ 

102-32 - ΜΑ 

102-33 Ι-2 Μ 

102-34 Ι-2 Π 

102-35 - ΜΑ 

102-36 III-2 Μ 

102-37 - ΜΑ 

102-38 - ΜΑ 

102-39 - ΜΑ 

Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη  Εταιρεία

102-40 Ι-1 Π 

102-41 III-2 Π 

102-42 Ι-1 Π 

102-43 Ι-1 Π 

102-44 Ι-1 Π 

Μέθοδος Απολογισμού   Εταιρεία

102-45 Β, II-1 Π 

Πρότυπο GRI Ενότητα Κάλυψη Όριο 
 στον Απολογισμό  Δημοσιοποίησης   

102-46 Ι-1, Ε-2 Π 

102-47 Ι-1, Ε-2 Π 

102-48 Β Π 

102-49 Β Π 

102-50 Β Π 

102-51 A, Β Π 

102-52 Β Π 

102-53 Β Π 

102-54 Β Π 

102-55 Ε-2 Π 

102-56 Β, Ε-2 Π 

Οικονομικά Θέματα   

GRI 103: Διοικητική Προσέγγιση 2016  

103-1 Ι-1,3, II-1-4, III-1,2, V-1, Ε-2 Π 

103-2 Ι-3, II-1-4, III-1,2, V-1 Π 

103-3 Ι-3, II-1-4, III-1,2, V-1 Π 

GRI 201: Οικονομική Επίδοση 2016  Εταιρεία

201-1 II-1 Π 

201-2 Α, Δ-3, V-2,3 Μ 

201-3 - MA 

201-4 II-1 Π 

GRI 202: Παρουσία στην Αγορά 2016  Εταιρεία

202-1 III-2 Π 

202-2 ΙΙΙ-1 Π 

GRI 203: Έμμεσες Οικονομικές Επιδράσεις 2016  Εταιρεία

203-1 II-1,2, V-1 Μ 

203-2 II-1-3 Π 

GRI 204: Πρακτικές Προμηθειών 2016  Εταιρεία

204-1 II-4 Π 

GRI 205: Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2016  Εταιρεία

205-1 I-1,3, II-4 Μ 

205-2 I-3, II-4 Π 

205-3 I-3, II-4 Π 

GRI 206: Αντι-ανταγωνιστική Συμπεριφορά 2016  Εταιρεία

206-1 IV-2 Π 

Περιβαλλοντικά Θέματα   

GRI 103: Διοικητική Προσέγγιση 2016  

103-1 Ι-1, II-4, V-1-5, Ε-2 Π 

103-2 II-4, V-1-5 Π 

103-3 II-4, V-1-5 Π 

GRI 301: Υλικά 2016   Εταιρεία

301-1 - ΜΑ 

301-2 V-3 Π 

301-3 V-3 M 

GRI 302: Ενέργεια 2016   Εταιρεία, Πελάτες

302-1 V-2 Π 

302-2 V-2 Μ 

302-3 - ΜΑ 

302-4 V-2 Π 

302-5 V-2 Μ 

GRI 303: Νερό 2016   Εταιρεία

303-1 V-5 Π 

303-2 V-5 Μ 

303-3 V-5 Μ 
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Πρότυπο GRI Ενότητα Κάλυψη Όριο 
 στον Απολογισμό  Δημοσιοποίησης

GRI 304: Βιοποικιλότητα 2016   

304-1 V-6 Π 

304-2 V-6 Π 

304-3 - ΜΑ 

304-4 - ΜΑ 

GRI 305: Εκπομπές 2016   Εταιρεία, Πελάτες

305-1 V-2 Π 

305-2 V-2 Μ 

305-3 - ΜΑ 

305-4 - ΜΑ 

305-5 V-2 Π 

305-6 V-4 Μ 

305-7 V-4 Μ 

GRI 306: Υγρές Εκροές και Απόβλητα 2016  Εταιρεία

306-1 V-5 Π 

306-2 V-3 Μ 

306-3 V-5 Π 

306-4 - ΜΑ 

306-5 V-5 Π 

GRI 307: Περιβαλλοντική Συμμόρφωση 2016  Εταιρεία

307-1 V-1 Π 

GRI 308: Περιβαλλοντική Αξιολόγηση                   Εταιρεία, Προμηθευτές 

Προμηθευτών 2016 

308-1 II-4 Π 

308-2 - ΜΑ 

Κοινωνικά Θέματα   

GRI 103: Διοικητική Προσέγγιση 2016  

103-1 Ι-1,3, II-1-4, ΙΙΙ-1-5, IV-1, V-1-4, Ε-2  Π 

103-2 Ι-3, II-1-4, ΙΙΙ-1-5, IV-1, V-1-4 Π 

103-3 Ι-3, II-1-4, ΙΙΙ-1-5, IV-1, V-1-4 Π 

GRI 401: Απασχόληση 2016   Εταιρεία

401-1 III-1 Π 

401-2 III-4 Π 

401-3 III-4 Π 

GRI 402: Σχέσεις Εργαζομένων/Διοίκησης 2016  Εταιρεία

402-1 III-2 Π 

GRI 403: Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 2016  Εταιρεία

403-1 - ΜΑ 

403-2 III-5 Μ 

403-3 III-5 Π 

403-4 III-2 Μ 

GRI 404: Κατάρτιση και Εκπαίδευση 2016  Εταιρεία

404-1 III-3 M 

404-2 III-3 Μ 

404-3 III-3 Π 

GRI 405: Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες 2016  Εταιρεία

405-1 III-1 Π 

405-2 III-2 Π 

GRI 406: Αποφυγή Διακρίσεων 2016  Εταιρεία

406-1 III-2 Π 

GRI 407: Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι και Συλλογικές  Εταιρεία 

Διαπραγματεύσεις 2016   

407-1 II-4, III-2 Π 

GRI 408: Παιδική Εργασία 2016   

408-1 II-4, III-2 Μ 

Πρότυπο GRI Ενότητα Κάλυψη Όριο 
 στον Απολογισμό  Δημοσιοποίησης

GRI 409: Καταναγκαστική Εργασία 2016  

409-1 II-4, III-2 Μ 

GRI 410: Πρακτικές Ασφαλείας 2016  

410-1 - ΜΑ 

GRI 411: Δικαιώματα Αυτόχθονων Πληθυσμών 2016

411-1 - ΜΕ 

GRI 412: Αξιολόγηση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2016 

412-1 - ΜΑ 

412-2 III-3 Π 

412-3 III-2 Π 

GRI 413: Τοπικές Κοινότητες 2016   Εταιρεία, Δίκτυο

413-1 II-1-3 Π 

413-2 - ΜΑ 

GRI 414: Κοινωνική Αξιολόγηση                          Εταιρεία, Προμηθευτές  

Προμηθευτών 2016                        

414-1 II-4 Π 

414-2 - ΜΑ 

GRI 415: Δημόσια Πολιτική 2016   Εταιρεία

415-1 I-3 Π 

GRI 416: Υγεία και Ασφάλεια Πελατών 2016  Εταιρεία, Πελάτες

416-1 IV-1, V-1,2 Μ 

416-2 IV-1 Π 

GRI 417: Μάρκετινγκ και Σήμανση 2016  Εταιρεία, Δίκτυο

417-1 ΙV-3 Π 

417-2 ΙV-3 Π 

417-3 IV-3 Π 

GRI 418: Ιδιωτικότητα Πελατών 2016  Εταιρεία, Δίκτυο

418-1 ΙV-4 Π 

GRI 419: Κοινωνικοοικονομική Συμμόρφωση 2016  Εταιρεία

419-1 Ι-3, IV-2,4 Π 

Άλλα Θέματα (εκτός GRI)   

GRI 103: Διοικητική Προσέγγιση 2016  

103-1 Ι-1, ΙΙ-3, ΙΙΙ-4, IV-2, V-4, Ε-2 Π 

103-2 ΙΙ-3, ΙΙΙ-4, IV-2, V-4 Π 

103-3 ΙΙ-3, ΙΙΙ-4, IV-2, V-4 Π 

Οδική Ασφάλεια   Εταιρεία
Εκπαίδευση οδηγών  
σε οδηγική ασφάλεια και  ΙΙ-3 Π 
ασφαλή οδήγηση (αριθμός)  

Ικανοποίηση Εργαζομένων   Εταιρεία

Έρευνες ικανοποίησης  ΙΙΙ-4 Π 
εργαζομένων (αποτελέσματα)  

Ικανοποίηση Πελατών   Εταιρεία, Πελάτες
Έρευνες ικανοποίησης  
και πιστότητας πελατών  IV-2 Π 
(αποτελέσματα)  

Θόρυβος και Ποιότητα Αέρα   Εταιρεία

Συμμόρφωση με νόμους  
και κανονισμούς αναφορικά  
με τα επίπεδα θορύβου και  
τις εκπομπές σωματιδίων 

V-4 Π
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3. Ορολογία

Για την πληρέστερη ανάγνωση του Απολογισμού, παρακαλούμε να δώσετε έμφαση στους συχνά χρησιμοποιούμενους όρους που ακολουθούν 
και στη σημασία που αναφέρονται:

«Απολογισμός» 
Στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 
2017.

«Βιοποικιλότητα» 
Στην ποικιλία των ζώντων οργανισμών σε 
ένα οικοσύστημα (χερσαίο, θαλάσσιο ή 
υδάτινο), καθώς και η έκταση της γενετικής 
τους σύνθεσης.

«Δ-4», «III-2» κτλ. 
Σε ενότητα του Απολογισμού (π.χ. 
στους πίνακες GRI). Έτσι, π.χ. ο όρος 
«III-2» αναφέρεται στην ενότητα III 
(Εργαζόμενοι), στο τμήμα 2 (Σεβασμός και 
Διαφορετικότητα).

«Διεθνής Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα» 
Στη Διακήρυξη που υιοθετήθηκε από 
τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών το 1948 και καθορίζει τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες.

«Διοξείδιο του άνθρακα», «CO2» 
Σε αέρια χημική ένωση που παράγεται από 
τις καύσεις ορυκτών καυσίμων (πετρελαίου, 
βενζίνης, φυσικού αερίου κ.λπ.) και 
οργανικών ενώσεων (ξύλου, πλαστικού 
κ.λπ.), συνεισφέροντας στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. 

«Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς» 
Στις εξουσιοδοτημένες εταιρείες για την 
πώληση οχημάτων Mercedes-Benz.

«Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Διανομέων 
και Επισκευαστών» 
Στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς και 
στους Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές.

«Εξουσιοδοτημένοι Επισκευαστές» 
Στις εξουσιοδοτημένες εταιρείες για την 
τεχνική επισκευή οχημάτων Mercedes-Benz, 
με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τα 
γνήσια ανταλλακτικά.

«Εμπορικοί Συνεργάτες» 
Στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς, 
στους Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές, 
στους Συνεργάτες Πωλήσεων και στους 
Υπερκατασκευαστές.

«Εταιρεία», «εμείς», «Mercedes-Benz 
Ελλάς» 
Στη Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε. (στην 
οποία αναφέρεται ο Απολογισμός αυτός).

«Εταιρική Υπευθυνότητα», «Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη», «Βιώσιμη 
Ανάπτυξη», «Αειφορία» 
Στην εθελοντική δέσμευση των 
επιχειρήσεων να συμπεριλάβουν στις 
εταιρικές πρακτικές τους, οικονομικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια 
και ενέργειες, που είναι πάνω και πέρα 
από τις νομοθετικές απαιτήσεις και 
σχετίζονται με όλους όσοι επηρεάζονται 
από τις δραστηριότητές τους, δηλ. 
τους Κοινωνικούς Εταίρους. Έννοια που 
περιγράφει την τρέχουσα οικονομική 
εξέλιξη, που δεν υπονομεύει τη δυνατότητα 
των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν 
τις δικές τους ανάγκες.

«Ισοδύναμο CO2», «eCO2» 
Στη μονάδα μέτρησης όλων των αερίων 
του θερμοκηπίου που συμβάλλουν 
στο φαινόμενο του θερμοκηπίου 
(διοξείδιο του άνθρακα-CO2, μεθάνιο-
CH4, υποξείδιο του αζώτου-Ν2O, 
φθοριωμένοι υδρογονάνθρακες-ΗFCS, 
υπερφθοράνθρακες-PFCs, εξαφθοριούχο 
θείο-SF6), που εκφράζονται ως ισοδύναμο 
σε διοξείδιο του άνθρακα.

«Km»
Σε χιλιόμετρα.

«Κλιματικό Αποτύπωμα»
Στο σύνολο των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που προκύπτουν άμεσα (π.χ. 
καύση ορυκτών καυσίμων για τη θέρμανση) 
ή έμμεσα (π.χ. από τη χρήση των προϊόντων) 
από μία εταιρεία.

«Οικουμενικό Σύμφωνο», «Global 
Compact»
Στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών για την ευθυγράμμιση της 
λειτουργίας των επιχειρήσεων με 10 
παγκόσμια αποδεκτές αρχές στους 
τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και 
της καταπολέμησης της διαφθοράς.

«Όμιλος», «Daimler»
Στην Daimler AG, μητρική εταιρεία της 
Μercedes-Benz Ελλάς.

«Πελάτες»
Στους τελικούς χρήστες των προϊόντων μας.

«Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Εισαγωγέων 
Αυτοκινήτων», «ΣΕΑΑ»
Στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος 
εκπροσωπεί τις εταιρείες που επισήμως 
εισάγουν και διανέμουν στην Ελλάδα 
καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά και 
βαρέα φορτηγά, λεωφορεία και δίκυκλα.

«Συνεργάτες Πωλήσεων»
Στις εταιρείες που αγοράζουν τα 
οχήματα Mercedes-Benz, με σκοπό να τα 
προωθήσουν στην αγορά.

«Υπερκατασκευαστές»
Στις εταιρείες που αγοράζουν τα οχήματα 
Mercedes-Benz, προκειμένου να τα 
μετασκευάσουν σε εξειδικευμένα οχήματα 
ειδικής χρήσης, όπως απορριμματοφόρα 
και πυροσβεστικά οχήματα.
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1. Σε ποια ομάδα Κοινωνικών Εταίρων ανήκετε;
 

 Εργαζόμενοι   Προμηθευτές     Πολίτες   Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς

 Όμιλος   Πελάτες    Οργανώσεις   Εξουσιοδοτημένοι Επισκευαστές

 ΜKO    Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης     

Άλλη:

2. Ποιά είναι η εντύπωσή σας για τις παρακάτω ενότητες του Απολογισμού;
 

Ενότητα: Εξαιρετική Καλή Ουδέτερη Μέτρια Κακή

I.   Ακεραιότητα          

II.  Χώρα             

III. Εργαζόμενοι           

IV. Πελάτες           

V.  Περιβάλλον          

Όνομα

Οργανισμός

Διεύθυνση

Tηλ./Fax

E-mail

Παρακαλούμε αποστείλετε το συμπληρωμένο έντυπο στη διεύθυνση:
Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε., υπόψη κας Κ. Ζήσου
Θηβαΐδος 20, 145 64, Νέα Κηφισιά
e-mail: sustainability_mbh@daimler.com

Όλα τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αξιολόγηση του 
Απολογισμού μέσω στατιστικής ανάλυσης. Τα προσωπικά στοιχεία 
προστατεύονται, όπως ορίζει ο νόμος περί προσωπικού απορρήτου.

3. Ποιά είναι η εντύπωσή σας για τα παρακάτω στοιχεία του Απολογισμού;

Θέμα: Εξαιρετική Καλή Ουδέτερη Μέτρια  Κακή

Υπάρχει ισορροπία μεταξύ των ενοτήτων          

Περιέχονται όλα τα θέματα που θα έπρεπε          

Η δομή βοηθάει στην εύκολη ανάγνωση          

Τα κείμενα είναι κατανοητά          

Τα ποσοτικά στοιχεία είναι πλήρη           

Οι γραφικές απεικονίσεις είναι κατανοητές          

Το εικαστικό είναι ελκυστικό/ευχάριστο         

4.  Υπάρχουν θέματα που δεν απαντιούνται (ή όχι αρκετά εκτεταμένα) στον Απολογισμό αυτό ή έχετε ερωτήματα  

που θα θέλατε να δείτε απαντημένα στον επόμενο Απολογισμό μας;

5. Υπάρχουν άλλα σχόλια / προτάσεις που θα θέλατε να μας υποδείξετε;

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά):

4. Έντυπο Αξιολόγησης
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Το έντυπο είναι εκτυπω
μένο σε χαρτί που είναι 100% πιστοποιημένο κατά FS

C
.

Επιμέλεια κειμένων και στοιχείων: STREAM Management/www.stream-eu.com



www.mercedes-benz.gr


