
68  69

 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021MYTILINEOS Εισαγωγή Κοινωνία Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα ΒιωσιμότηταςΠεριβάλλον

χαμηλής υδροπερατότητας, καθώς και την αντίστοιχη διάθεση 
επικίνδυνων αποβλήτων σε ειδικά κατασκευασμένες και μονωμέ-
νες με γεωμεμβράνη και γεωύφασμα κυψέλες (Χ.Υ.Τ.Ε.Α.),

• στην εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, στη διαχείριση 
υποδομών και βιομηχανικών αποβλήτων, (ηλεκτρόφιλτρα, σακκό-
φιλτρα, πρωτοβάθμια επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων, βιο-
λογική επεξεργασία λυμάτων, ελαιολεκάνες και λεκάνες ασφα-
λείας, ελαιοπαγίδες αποχετευτικού δικτύου, μετρητές στάθμης 
δεξαμενών, μετρητές ποιότητας αποβλήτων, ειδικά σχεδιασμένοι 
χώροι διάθεσης αποβλήτων κλπ.),

• στην πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων των υγρών αποβλή-
των στους χώρους συνεργείων-εγκαταστάσεων καθώς και ειδι-
κών αναλύσεων για τα υγρά απόβλητα που απορρίπτονται ως 
προς διάφορες χημικές παραμέτρους (π.χ. Al, Cr, Cr+6, Fe, BOD5, 
COD κλπ.),

• στην καλή γνώση και εξάσκηση επί των Σχεδίων Έκτακτης Ανά-
γκης (ΣΕΑ),

• στην αποθήκευση και χρήση χημικών ουσιών με τις υποδείξεις 
των Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας,

• στους συστηματικούς οπτικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων,
• στην εκφόρτωση μαζούτ από δεξαμενόπλοια με την προληπτική 

χρήση πλωτού αντιρρυπαντικού φράγματος,
• στο συνεχή έλεγχο της ποιότητας των φυσικών αποδεκτών 

(υδροφόρος ορίζοντας – θάλασσα) και σύγκριση με πρότυπες 
τιμές ποιότητας. Ως παράδειγμα αναφέρεται η απόρριψη του 
θαλασσινού νερού ψύξης της μονάδας συμπαραγωγής (Ηλε-
κτρισμού και Θερμότητας) του Τομέα Μεταλλουργίας, όπου 
εκτός του ότι τηρούνται αυστηρά οι σχετικές νομοθετικές δια-
τάξεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο της αποφυγής οποιασδή-
ποτε περιβαλλοντικής επίπτωσης, η Εταιρεία αναθέτει σε έγκυρο 
οργανισμό (ΕΛΚΕΘΕ) την εκπόνηση ερευνητικής μελέτης για την 
παρακολούθηση της κατάστασης των ζωικών οργανισμών στον 
βυθό του Όρμου της Αντίκυρας. Οι μελέτες εκπονούνται με βάση 
τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και τα αποτελέσματά 
τους κοινοποιούνται κάθε χρόνο όπως προβλέπεται στις αρμό-
διες αρχές (ΥΠΕΝ και Δ/νση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας). Τα συμπεράσματα 
των πρόσφατων μελετών τόσο του 2019 όσο και του 2020, δεί-
χνουν σταθερή οικολογική κατάσταση με τάσεις βελτίωσης σε 
αρκετούς σταθμούς παρατήρησης. Οι συγκεκριμένες μελέτες θα 
συνεχιστούν για μια ακόμη τουλάχιστον πενταετία και

• στη λειτουργία τμήματος πυροπροστασίας το οποίο διαθέ-
τει 3  πυροσβεστικά οχήματα, μόνιμη κατάλληλα εκπαιδευμένη 
ομάδα πυρόσβεσης 18  εργαζομένων και συντονίζει και εκπαι-
δεύει ομάδα εθελοντών πυροσβεστών.

Επιπλέον, σε ότι αφορά τα συμβάντα μικρών και τοπικών διαρροών 
λιπαντικών στο πλαίσιο της εξορυκτικής δραστηριότητας εντός των 
υπόγειων στοών, τα οποία είναι πολύ μικρής έκτασης και επιφανει-
ακά και που προέρχονται κυρίως από τη φθορά εξοπλισμού (μαρ-
κούτσια) και τις ζημιές στα μηχανήματα από τις πτώσεις λίθων ή 
πετρωμάτων, η θυγατρική εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ στο 
πλαίσιο της πρόληψης και μείωσης των περιστατικών σε ετήσια 
βάση εφαρμόζει τις ακόλουθες πρακτικές: 1) προμήθεια υλικών 
στην καλύτερη δυνατή ποιότητα της αγοράς διασφαλίζοντας τη 
μεγαλύτερη δυνατή αντοχή τους, 2) υλοποίηση, σε τακτική βάση, 
ειδικών σεμιναρίων ευαισθητοποίησης του προσωπικού τόσο για 
τη δήλωση και την καταγραφή του περιστατικού, στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής προστασίας, όσο και συγκεκριμένων μεθόδων 
περιορισμού της έκτασης των διαρροών στο έδαφος, 3) άμεση 
αντιμετώπιση των περιστατικών συλλέγοντας την ποσότητα του 
χώματος στην περιοχή της διαρροής και την προώθηση αυτής στο 
χώρο των επικίνδυνων αποβλήτων για την ανάλογη διαχείρισή της, 

και 4) τακτική και προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και των 
εξαρτημάτων του.

Στους ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, Έργων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών 
και Αποθήκευσης Ενέργειας, σε όλες τις παραγωγικές μονάδες 
(θερμικοί Σταθμοί, ΑΠΕ, εργοστάσια σύνθετων κατασκευαστικών 
εργασιών και τα εργοτάξια) πραγματοποιούνται εντατικές προσπά-
θειες εντοπισμού των πιθανών κινδύνων ώστε να αντιμετωπιστούν 
έγκαιρα και να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες απρόβλεπτων 
δυσλειτουργιών και ατυχημάτων. Συγκεκριμένα εφαρμόζονται:
• όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται στα Συστήματα Περιβαλ-

λοντικής Διαχείρισης και στα Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών καθώς 
και οι οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων,

• παρακολούθηση εκπομπών αέριων ρύπων,
• οι καλύτερες διαθέσιμες επιλογές για επαναχρησιμοποίηση, ανα-

κύκλωση και διάθεση των διαφόρων αποβλήτων που παράγονται,
• εκπαίδευση προσωπικού και ασκήσεις ετοιμότητας για διαρροές,
• προγράμματα προληπτικής συντήρησης,
• επιλογή εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας,
• ελαιολεκάνες ασφαλείας,
• συστηματικοί περιβαλλοντικοί οπτικοί έλεγχοι εγκαταστάσεων,
• ετήσιες επιθεωρήσεις εξωτερικού φορέα για πιστοποίηση των 

Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Αποτελέσματα  
[GRI 103-3a-ii]

• Κατά τη διάρκεια του 2021 δεν υπήρξαν περιστατικά ρύπαν-
σης του φυσικού περιβάλλοντος από την παραγωγική δρα-
στηριότητα, ούτε βιομηχανικά ατυχήματα στη συνολική 
δραστηριότητα της Εταιρείας. Σχετικά με τις αέριες εκπο-
μπές διατηρήθηκαν για άλλη μια χρονιά σε επίπεδα χαμη-
λότερα των νομοθετικά επιβαλλόμενων.

• Σχετικά με τα περιστατικά μικρών και τοπικών διαρροών λιπα-
ντικών από βλάβες μηχανημάτων στο πλαίσιο της εξορυκτικής 
διαδικασίας, το 2021 συνέβησαν συνολικά 90 περιστατικά, κατά 
20% λιγότερα από τον αντίστοιχο αριθμό του 2020 (112 περιστα-
τικά), με το συνολικό όγκο των διαρροών να διαμορφώνεται σε 
10.308lt1, μειωμένος κατά 20% σε σχέση με το 2020 (12.869lt).

1 Η ποσότητα των 10.308 lt αντιστοιχεί σε 0,065 kbls.

Περιστατικά μικρών και τοπικών διαρροών
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Οικολογικές Επιδράσεις

Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b]

Που προκαλούνται οι επιδράσεις:
Στην περιοχή που λαμβάνει χώρα η εξορυκτική δραστηριότητα της 
εταιρείας ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ, αλλά και στο πλαίσιο της λειτουργίας 
των εταιρειών ΑΠΕ σε προστατευμένες περιοχές Natura.

Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις:
Οι επιδράσεις προκαλούνται από τον ΤΕΔ Μεταλλουργίας και 
συγκεκριμένα από τη θυγατρική εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ καθώς 
και από τις θυγατρικές εταιρείες παραγωγής αιολικής ενέργειας.

Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο 
πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης:
• Στη διατήρηση των οικοσυστημάτων των βουνών, 

συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας.
• Στην αποκατάσταση της εκμεταλλεύσιμης γης που επηρεάστηκε 

από την επιχειρηματική δραστηριότητα.
• Στην αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο.

Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για:

• Εργαζομένους
• Προμηθευτές
• Μετόχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές
• Μ.Κ.Ο.
• Ακαδημαϊκή Κοινότητα
• Τοπικές Κοινότητες
στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS.

Σημαντικότητα επίδρασης στη  
Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10]  
όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό»

Σημαντικότητα για τους  
κοινωνικούς εταίρους

Διοικητική Προσέγγιση  
[GRI 102-11] [GRI 103-2c]

Στόχος της συγκεκριμένης δημοσιοποίησης είναι η παροχή πληρο-
φοριών και στοιχείων προς τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων της 
MYTILINEOS όσον αφορά την προσέγγιση της Εταιρείας που περι-
λαμβάνει έναν συνδυασμό στοιχείων που σχετίζονται με την πρό-
ληψη, τη διαχείριση και την αποκατάσταση των εκμεταλλεύσιμων 
εκτάσεων από τη δραστηριότητά της, περιορίζοντας στο ελάχιστο 
δυνατό τις επιδράσεις στη βιοποικιλότητα. [GRI 103-2b]

Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις  
[GRI 103-1a] [GRI 102-15]

H προστασία της βιοποικιλότητας και η αποκατάσταση του φυσικού 
τοπίου των εκμεταλλεύσιμων περιοχών που συνδέονται με τις επι-
χειρηματικές δραστηριότητες, αποτελούν ουσιαστική πρόκληση για 
την MYTILINEOS στο πλαίσιο της μείωσης των οικολογικών επιδρά-
σεων και της συμβολής της στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κυριότεροι κίνδυνοι  
[GRI 102-15]

Η μη αποτελεσματική πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων, στη 
χλωρίδα και την πανίδα της ευρύτερης περιοχής των δραστηριο-
τήτων της Εταιρείας, θα οδηγούσε σε υποβάθμιση του περιβάλ-
λοντος, εγείροντας θέματα μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, οι συνέπειες για την εταιρεία θα 
περιλάμβαναν τη διατάραξη του σχεδιασμού επιχειρησιακής ανά-
πτυξης και εξέλιξης, λόγω επιπτώσεων στη φήμη και την οικονο-
μική της θέση.

Δέσμευση  
[GRI 103-2c]

Προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων κατά την 
εξορυκτική δραστηριότητα και την ανάπτυξη και λειτουργία ΑΠΕ σε 
προστατευμένες περιοχές Natura, σύμφωνα με τους βασικούς άξο-
νες της πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS.

Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης  
[GRI 103-2a] [SASB EM-MM-160a.1]

Στον Τομέα Μεταλλουργίας, το εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλά-
δος (ΑτΕ), σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπε-
ριλαμβανομένων των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων), εφαρμόζει μία σειρά μέτρων πρόληψης και ελέγχου για τον 
περιορισμό των εκπομπών στους φυσικούς αποδέκτες, διαφυλάτ-
τοντας έτσι την ποιότητά τους και κατ’ επέκταση τις συνθήκες ανά-
πτυξης της τοπικής χλωρίδας και πανίδας. Τα μέτρα πρόληψης περι-
λαμβάνουν επενδύσεις σε αντιρρυπαντικό εξοπλισμό όπως φίλτρα 
προηγμένης τεχνολογίας στις καμινάδες και στην εκβολή των εγκα-
ταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, εγκαταστάσεις επε-
ξεργασίας αερίων από διεργασίες, κλπ. Επίσης, το εργοστάσιο της 
Αλουμίνιον της Ελλάδος πραγματοποιεί αποκαταστάσεις των ανε-
νεργών επιφανειών των Χώρων Διάθεσης Καταλοίπων Βωξίτη και 
Χώρων Διάθεσης Αδρανών Αποβλήτων, ενώ έχει αναθέσει σε εξει-
δικευμένο εξωτερικό συνεργάτη τη συντήρηση των νέων αλλά 
και παλαιών αποκατεστημένων χώρων διάθεσης αποβλήτων (π.χ. 
παλαιός αποκατεστημένος ΧΥΤΕΑ, ανενεργά πρανή ΧΔΑΑ και λατο-
μείου ασβεστόλιθου). ASI

Αντίστοιχα, στα μέτρα ελέγχου περιλαμβάνονται:
• Οι τακτικές δειγματοληψίες στα υπόγεια και θαλάσσια ύδατα, 

τα αποτελέσματα των οποίων επιβεβαιώνονται από δειγματολη-
ψίες και αναλύσεις ανεξάρτητων φορέων.

• Η λειτουργία σταθμού μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαι-
ρας που βρίσκεται εγκατεστημένος στην Ιερά Μονή Οσίου 
Λουκά Στειρίου.

• Η αποτίμηση και οικολογική αξιολόγηση της ευρύτερης περιοχής 
του εργοστασίου ΑτΕ, μελέτη που έλαβε χώρα το 2021, λαμβάνο-
ντας υπόψη επιπρόσθετα ότι το εργοστάσιο αναπτύσσεται αμιγώς 
σε χερσαία έκταση, η οποία όμως βρίσκεται σε άμεση επαφή με 
θαλάσσια έκταση του δικτύου NATURA 2000 (πΤΚΣ: GR2530007 
– ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ), που αποτελεί προτεινόμενο Τόπο Κοι-
νοτικής Σημασίας (πΤΚΣ).

• Η αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης του κόλπου Αντίκυρας 
σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ.

• Η διαχείριση των κάθε φύσεως επικίνδυνων και μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων ακολουθεί τις διατάξεις της κείμενης νομο-
θεσίας και η διάθεση τους γίνεται είτε στους κατάλληλα αδειοδο-
τημένους χώρους της Εταιρείας είτε από κατάλληλα αδειοδοτημέ-
νους και πιστοποιημένους φορείς-εργολάβους.

8,20

7,69

https://www.mytilineos.gr/el/viosimi-anaptiksi/perivallon/perivallontiki-politiki/
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Το επίπεδο λειτουργίας του κρίσιμου εξοπλισμού λειτουργίας (φίλ-
τρα κλπ.) και μέτρησης (αναλυτές συνεχούς μέτρησης κλπ.), όσο 
και τα αποτελέσματα μελετών και ελέγχων στους φυσικούς απο-
δέκτες της ευρύτερης περιοχής του εργοστασίου από το ίδιο το 
εργοστάσιο ή /και τους ανεξάρτητους φορείς, αποτελούν αντικεί-
μενο της τακτικής τεκμηριωμένης ενημέρωσης που έχει απαιτη-
θεί από τις Αρμόδιες Αρχές.

Η εξορυκτική δραστηριότητα, που εκτελείται από την Εταιρεία 
ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ, θυγατρική της MYTILINEOS, και αφορά 
σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις στην περιοχή της Φωκίδας, γίνε-
ται με σεβασμό στη βιοποικιλότητα της περιοχής. Πριν από την 
έναρξη κάθε νέας μεταλλευτικής δραστηριότητας εκπονούνται 
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντικής Απο-
κατάστασης, στη βάση των οποίων υλοποιούνται οι φάσεις τόσο 
της εξόρυξης όσο και της αποκατάστασης. Τα σημεία εξόρυξης 
και αποκατάστασης, καθορίζονται με ακρίβεια, ενώ ο σχεδιασμός 
της κάθε εκμετάλλευσης γίνεται με κριτήριο τη μικρότερη δυνατή 
αλλοίωση στο φυσικό περιβάλλον και το τοπίο. ASI

Μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή σημαντικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποφυγή αλλοίωσης του 
φυσικού τοπίου:

• Χρήση υφιστάμενου οδικού δικτύου και απαγόρευση διάνοιξης 
νέων οδών.

• Χρήση υφιστάμενων προσπελαστικών έργων και υπαί-
θριων εγκαταστάσεων.

• Απαγόρευση επιφανειακής απόθεσης ή διαχείρισης των παρα-
γόμενων στείρων ασβεστολιθικών υλικών των μεταλλείων.

• Συστηματική διαβροχή των χώρων υπαίθριας αποθήκευσης 
χύδην υλικών για τη καταστολή εκπομπής της σκόνης.

• Η διαχείριση των κάθε φύσεως μη επικίνδυνων στερεών απο-
βλήτων ακολουθεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η 
διάθεση τους γίνεται από αποκλειστικά κατάλληλα αδειοδοτη-
μένους και πιστοποιημένους φορείς-εργολάβους.

Επίσης, γίνεται ακριβής χαρτογράφηση της μορφής και του είδους 
της βλάστησης, ώστε η αποκατάσταση να γίνει με τα δεδομένα 
του τοπικού οικοσυστήματος. Η περιβαλλοντική πολιτική της 
Εταιρείας ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ (alhellas.com/el-gr/enviromental-
policy/enviromental-policy) αναδεικνύει τη δέσμευσή της για 
την προστασία της βιοποικιλότητας τόσο στη φάση των προπαρα-
σκευαστικών εργασιών κατασκευής του έργου, όσο και στη φάση 
της αποκατάστασης, περιορίζοντας τις ήδη πολύ μικρές και προ-
σωρινές αρνητικές επιπτώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιεί-
ται ετήσια παρακολούθηση των κινδύνων και των επιδράσεων στη 
βιοποικιλότητα στις ΑΕΠΟ που εμπίπτουν σε περιοχές Natura. ASI

Η ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ ασχολείται συστηματικά εδώ και 
σχεδόν 50 χρόνια με τις αποκαταστάσεις, ενώ δεν υπάρ-
χει καμία ολοκληρωμένη εκμετάλλευση της που να μην 
έχει αποκατασταθεί. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος γίνε-
ται με τη συστηματική δεντροφύτευση περίπου 10-15.000 φυτών/ 
έτος, ενώ κατά τη διάρκεια του 2021, φυτεύτηκαν 11.550 δασι-
κών ειδών. ASI

Η ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ, μέχρι σήμερα, έχει φυτεύσει περί-
που 1.199.977 δέντρα σε σύνολο αναδασωμένης επιφάνειας 
που ξεπερνά τα 1,82  km2. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί 
98  km περίφραξης (για την προστασία της δεντροφύτευ-
σης) καθώς και ένα δίκτυο σωλήνων ποτίσματος – άρδευ-
σης των δέντρων αυτών μήκους 740 km. ASI

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι τελευταία 6 χρόνια, κατά μέσο όρο, 
παράγονται 300.000 τόνοι στείρων ασβεστόλιθου κατά την εξορυ-
κτική διαδικασία. Η ποσότητα αυτή αποτίθεται σε ήδη υπάρχοντα 
έγκοιλα επιφανειακών και υπόγειων εργοταξίων με αποτέλεσμα να 
μην χρειάζεται η δέσμευση ούτε ενός τετραγωνικό μέτρου επι-
φάνειας για απόθεση του συγκεκριμένου τύπου αποβλήτων.

Στον Τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου ανα-
φορικά με τις δραστηριότητές που αφορούν στην κατασκευή αιολι-
κών πάρκων, τα οποία βρίσκονται κοντά ή και εντός περιοχών που 
έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας, απαραίτητη προ-
ϋπόθεση είναι η εκπόνηση των αντίστοιχων προβλεπόμενων μελε-
τών (ειδική οικολογική αξιολόγηση, ετήσιο monitoring προστατευό-
μενης περιοχής) και η επιβεβαίωση είτε της μη ύπαρξης επιπτώσεων 
είτε, στην περίπτωση επιπτώσεων, της δυνατότητας λήψης μέτρων 
αποφυγής αυτών. Στην περίπτωση μη δυνατότητας λήψης μέτρων, 
γίνεται επανασχεδιασμός του έργου. Για το λόγο αυτό, όπου υπάρ-
χουν δραστηριότητες της Εταιρείας, η διακίνηση των ζώων 
δεν εμποδίζεται, διότι δεν υπάρχει περίφραξη και η όχληση 
στα πτηνά είναι αμελητέα, ενώ όπου χρειάζεται εγκαθίστανται 
τεχνικά συστήματα προστασίας των πτηνών. Αναφορικά με την 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο νέων αιολικών πάρ-
κων, η Εταιρεία εφαρμόζει την υποχρέωση αναδάσωσης ίσων εκτά-
σεων με την επιφάνεια επέμβασης και, όπου είναι δυνατόν, την απο-
κατάσταση παρανόμων ή ανενεργών λατομείων, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες των αντίστοιχων δασαρχείων. 
Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη υλοποιηθεί 617,7 στρέμματα αναδάσω-
σης. Εντός του 2022 αναμένεται να έχουν υλοποιηθεί επιπλέον 
37 δασοτεχνικά έργα ισοδύναμης επιφάνειας αναδάσωσης 
289,9 στρεμμάτων.
Αναφορικά με το έργο κατασκευής του νέου θερμικού σταθμού 
(CCGT II) και των συνοδών του έργων διασύνδεσης, στον Άγιο Νικόλαο 
Βοιωτίας, έχουν ήδη αναδασωθεί εκτάσεις εμβαδού 89,1 στρεμμάτων 
και εντός του 2022 θα αναδασωθούν επιπλέον 80,9 στρέμματα.

Για όλα τα υλοποιημένα έργα αναδάσωσης υπάρχει υποχρέωση 
συντήρησης και άρδευσης για 3 ως 5 χρόνια, ανάλογα με το έργο, 
η οποία τηρείται ανελλιπώς.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλο-
ντος που εφαρμόζει η Εταιρεία (βάσει ISO 14001), εκτός από τις εσω-
τερικές επιθεωρήσεις, δέχεται και επιθεωρήσεις από ανεξάρτητους 
τρίτους φορείς.

Τέλος, η MYTILINEOS είναι μέλος του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανά-
πτυξης του ΣΕΒ που συμμετέχει στη διεθνή συμμαχία Business for 
Nature για την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημά-
των. Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ως μέλος του World 
Business Council for Sustainable Development WBCSD, αφού συνυ-
πέγραψε τη Διακήρυξη της Λισαβόνας άνοιξε τον δρόμο στις ελλη-
νικές επιχειρήσεις να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της παγκό-
σμιας πρόκλησης που αφορά την περιβαλλοντική ισορροπία και 
αειφορία αλλά και να αναδείξουν τις στρατηγικές που εφαρμόζουν 
τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει καθώς και τις καλές πρακτικές 
που υλοποιούν.

Η ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ ασχολείται 
συστηματικά εδώ και σχεδόν 50 χρόνια 
με τις αποκαταστάσεις

Ποσοστό αποκατάστασης συνολικής εκμεταλλεύσιμης 
περιοχής από την εξορυκτική δραστηριότητα
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[GRI 103-3a-ii] [SASB EM-CM-160a.2]

• Κατά τη διάρκεια του 2021 δεν σημειώθηκαν περιστατικά 
υποβάθμισης της βιοποικιλότητας από τις δραστηριότητες 
της Εταιρείας, ενώ υλοποιήθηκαν κανονικά οι προγραμματισμέ-
νες ενέργειες αποκατάστασης των εκμεταλλεύσιμων περιοχών.

• Αναφορικά με την εξορυκτική δραστηριότητα στο τέλος του 
2021: α) η συνολική επιφάνεια που χρησιμοποιήθηκε για εκμετάλ-
λευση, ήταν 86 στρέμματα, μειωμένη κατά 28,3% σε σχέση με το 
2020, β) η επιφάνεια της γης που βρίσκεται σε διαδικασία αποκα-
τάστασης ανέρχεται σε 153 στρέμματα μειωμένη κατά 18,2% από 
την προηγούμενη χρονιά, ενώ γ) το ποσοστό του εδάφους που 
έχει αποκατασταθεί από την έναρξη της εξορυκτικής δραστη-
ριότητας της Εταιρείας, στο σύνολο της εκμεταλλεύσιμης έκτα-
σης, ανέρχεται στο 84,34%, ποσοστό αυξημένο κατά 1,24% από 
το 2020. ASI

• Στο πλαίσιο της κατασκευής και λειτουργίας των αιολικών πάρκων 
και του νέου θερμικού σταθμού, το σύνολο της έκτασης που έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία αναδάσωσης έφτασε τα 706,9 
στρέμματα (617,7 και 89,1 αντίστοιχα) ενώ διενεργήθηκαν 
και τρεις μελέτες παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας.

http://alhellas.com/el-gr/enviromental-policy/enviromental-policy
http://alhellas.com/el-gr/enviromental-policy/enviromental-policy
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Ακολουθεί πίνακας στον οποίο αναφέρονται οι πολύ περιορισμένες επιδράσεις στο πλαίσιο της κατασκευής και της λειτουργίας των αιολι-
κών πάρκων της Εταιρείας, που βρίσκονται σε προστατευμένες περιοχές (π.χ. Δίκτυο NATURA 2000 και Αρχαιολογικούς χώρους ASI).

Εκμισθωμένες λειτουργικές εγκαταστάσεις 
της MYTILINEOS σε προστατευμένες περιοχές 
[GRI 304-1]

Αξία βιοποικιλότητας προστατευμένης περιοχής [GRI 304-2]

1. Α.Σ.Π.Η.Ε. στη θέση «Κορυφή» του Δήμου Σιντικής, 
Π.Ε. Σερρών, ισχύος 17,0 MW, σε λειτουργία, της εται-
ρείας Αιολική Σιδηροκάστρου Α.Ε., που βρίσκεται σε 
μέση απόσταση 1,5 km εντός των ορίων της περιοχής 
ΦΥΣΗ 2000, με τον κωδικό «GR 1260001» και περισσό-
τερο από 7,0 km από την «GR 1260008».

Αφορά σε μίσθωση 80,2 στρεμμάτων από την 
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου.
Μέγεθος λειτουργικής εγκατάστασης 0,12 km2.

Η περιοχή «GR 1260001» περιλαμβάνει υγρότοπους και ορεινά οικοσυστήματα μεγά-
λης εθνικής και διεθνούς σημασίας. Υποστηρίζει πλούσιους πληθυσμούς πτηνών 
τόσο σε αριθμό όσο και σε ποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων και απει-
λούμενων ειδών. Ο υγρότοπος είναι πολύ σημαντικός ως περιοχή διατροφής για 
αρπακτικά πουλιά που φωλιάζουν στα κοντινά δάση, ως περιοχή διαχείμασης και 
ενδιάμεσος σταθμός για τα μεταναστευτικά πουλιά, καθώς και μια περιοχή αναπαρα-
γωγής για μεγάλο αριθμό πουλιών. Η αυξημένη βιολογική παραγωγικότητα, η ύπαρξη 
σπάνιων ειδών φυτών και επίσης σπάνιας και ποικίλης πανίδας (ψάρια, θηλαστικά, 
αμφίβια, ερπετά) αυξάνουν ακόμη περισσότερο την οικολογική αξία της περιοχής.
Το έτος 2021, όπως και τα έτη 2018, 2019 και 2020, στην περιοχή των Α.Σ.Π.Η.Ε. διε-
νεργήθηκε ετήσια μελέτη παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας που υποβάλλε-
ται ακολούθως (συνήθως εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους) στην 
αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, Τμήμα 
Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ. Δεν υφίστανται επιδράσεις στην προστα-
τευόμενη περιοχή, καθώς οι χώροι λειτουργίας των Α.Σ.Π.Η.Ε. βρίσκονται στην περι-
φερειακή ζώνη, μακριά από τους Οικότοπους Προτεραιότητας.
Στον υπόψη 2ο Α.Σ.Π.Η.Ε., έχει εγκατασταθεί αυτοματοποιημένο σύστημα αποτροπής 
πρόσκρουσης πτηνών.
Δεν έχει παρατηρηθεί συμβάν θανάτωσης πτηνού.

2. Α.Σ.Π.Η.Ε. στη θέση «Κορυφή (Επέκταση)» του Δήμου 
Σιντικής, Π.Ε. Σερρών, ισχύος 15,0 MW, σε λειτουργία, 
της εταιρείας Αιολική Σιδηροκάστρου Α.Ε., που βρί-
σκεται σε μέση απόσταση 1,0 km εντός των ορίων της 
περιοχής ΦΥΣΗ 2000, με τον κωδικό «GR 1260001» 
και περισσότερο από 7,5 km από την «GR 1260008».

Αφορά σε μίσθωση 27,182 στρεμμάτων από το Δήμο 
Σιντικής.
Μέγεθος λειτουργικής εγκατάστασης 0,035 km2.

3. Α.Σ.Π.Η.Ε. στη θέση «Πύργος» του Δήμου Καρύστου, 
Π.Ε. Ευβοίας, συνολικής ισχύος 15,3MW, σε δοκιμα-
στική λειτουργία από τον Απρίλιο 2019, της εταιρείας 
Αιολική Ευβοίας Πύργος Α.Ε., που βρίσκεται: α) σε μέγι-
στη απόσταση 1.000μ εντός των ορίων της περιο-
χής με κωδικό «GR 2420012», που αποτελεί τη Ζώνη 
Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά (ΖΕΠ) «Όρος Όχη, 
Παράκτια Ζώνη και Νησίδες». Εντός αυτής της ζώνης 
ανήκουν 7 Ανεμογεννήτριες και β) σε μέγιστη από-
σταση 200μ εντός των ορίων της περιοχής με κωδικό 
«GR2420001», που αποτελεί την Ειδική Ζώνη Διαχείρι-
σης (ΕΖΔ) «'Ορος 'Οχη – Κάμπος Καρύστου – Ποτάμι 
– Ακρωτήριο Καφηρέας – Παραλιακή θαλάσσια Ζώνη» 
του Δικτύου Natura 2000. Εντός αυτής της ζώνης ανή-
κουν 2 Ανεμογεννήτριες.

Αφορά σε μίσθωση 57,9 στρεμμάτων από ιδιώτες που 
κατέχουν έκταση ιδιωτικού δάσους.
Μέγεθος λειτουργικής εγκατάστασης 0,103 km2.

Στην περιοχή Natura «GR2420012» (Όρος Όχη, Παράκτια Ζώνη και Νησίδες) έχουν 
καταγραφεί 55 είδη ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΚ, 
καθώς και 38 σημαντικά είδη μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας. Η προστατευόμενη 
περιοχή «GR2420001» (Όρος Όχη, Κάμπος Καρύστου, Ποτάμι, Ακρωτήριο Καφη-
ρεύς, Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη) είναι κυρίως ορεινή περιοχή με μια σχετικά άγρια 
και δυσπρόσιτη ακτογραμμή στους βορειοανατολικούς πρόποδες του όρους Όχη. 
Στην περιοχή 16 οικότοποι ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ από 
τους οποίους ο οικότοπος 1120* – Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia 
(Posidonion oceanicae), αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας. Τέσσερα είδη ερπε-
τών, 2 ασπόνδυλων και 2 θηλαστικών ανήκουν στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/
ΕΟΚ και το άρθρο 4 της Κοινοτικής Οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ. Τα δύο είδη θηλαστι-
κών (μεσογειακή φώκια και βίδρα), αποτελούν είδη προτεραιότητας. Το έτος 2021, 
όπως τα έτη 2018, 2019 και 2020, διενεργήθηκε ετήσια μελέτη παρακολούθησης της 
ορνιθοπανίδας που αξιολογεί τις περιορισμένες επιδράσεις από την δοκιμαστική λει-
τουργία του Α.Σ.Π.Η.Ε. στην ορνιθοπανίδα της περιοχής.
Περιορισμένες επιδράσεις στην ορνιθοπανίδα της περιοχής λόγω της λει-
τουργίας του Α.Σ.Π.Η.Ε.
Δεν έχει παρατηρηθεί συμβάν θανάτωσης πτηνού.

4. Α.Σ.Π.Η.Ε. στη θέση «Χελώνα» του Δήμου Καρύστου, 
Π.Ε. Ευβοίας, ισχύος 8,1MW, σε δοκιμαστική λειτουργία 
από τον Οκτώβριο 2019, της εταιρείας Αιολική Ευβοίας 
Χελώνα Α.Ε., που βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 
200μ. εντός των εξωτερικών ορίων της Ζώνης Ειδικής 
Προστασίας για τα πουλιά (ΖΕΠ) «Όρος Όχη, Παράκτια 
Ζώνη και Νησίδες» με κωδικό GR 2420012 που ανήκει 
στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Εντός αυτής της ζώνης ανή-
κουν 7 Ανεμογεννήτριες.

Μέγεθος λειτουργικής εγκατάστασης 0,130 km2.

Η περιοχή Natura GR2420012 «Όρος Όχη, Παράκτια Ζώνη και Νησίδες» είναι κυρίως 
ορεινή περιοχή μαζί με μια σχετικά άγρια και δυσπρόσιτη ακτογραμμή στους από-
τομους βόρειους και ανατολικούς πρόποδες της Όχης. Έχουν καταγραφεί 55 είδη 
ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΚ, καθώς και 38 σημαντικά 
είδη μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας. Είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ, είναι τα Puffinus 
yelkouan (Μύχος), Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος), Hieraaetus fasciatus (Σπιζαετός), 
Bubo bubo (Μπούφος) και Emberiza caesia (Φρυγανοτσίχλονο), ενώ τα είδη οριοθέ-
τησής της είναι Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας), Circaetus gallicus (Φιδα-
ετός), Falco peregrinus (Πετρίτης), Apus melba (Βουνοσταχτάρα), Lullula arborea 
(Δεντροσταρήθρα), Anthus campestris (Ωχροκελάδα). Το έτος 2021, όπως και τα έτη 
2018, 2019 και 2020, διενεργήθηκε ετήσια μελέτη παρακολούθησης της ορνιθοπα-
νίδας που υποβάλλεται ακολούθως (συνήθως εντός του πρώτου εξαμήνου του επό-
μενου έτους) στην αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιο-
ποικιλότητας, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, του ΥΠΕΝ.
Περιορισμένες επιδράσεις στην ορνιθοπανίδα της περιοχής λόγω της λει-
τουργίας του Α.Σ.Π.Η.Ε. Στον συγκεκριμένο Α.Σ.Π.Η.Ε. έχει εγκατασταθεί 
αυτοματοποιημένο σύστημα αποτροπής πρόσκρουσης πτηνών.
Δεν έχει παρατηρηθεί συμβάν θανάτωσης πτηνού.

Άλλα σημαντικά Περιβαλλοντικά θέματα
Πρώτες Ύλες & Υλικά
Σχετικά με την χρήση βασικών φυσικών πόρων, που αξιοποιήθη-
καν στην παραγωγή βασικών προϊόντων της MYTILINEOS, το 2021, 
η ποσότητα βωξίτη που χρησιμοποιήθηκε στον Τομέα Μεταλλουρ-
γίας για την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου παρουσίασε μικρή 
αύξηση συγκριτικά με το 2020 (4,5%), ενώ η συνολική ποσότητα 
κατανάλωσης φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται στον Τομέα 
Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, παρουσίασε μείωση κατά 
10,9%. Στους τομείς Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης & Ανάπτυξης Ανα-
νεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, δεν υφίσταται δια-
χείριση πρωτογενών φυσικών πόρων, αλλά διαχείριση ημι-έτοιμων 
ή έτοιμων προϊόντων.

Αναλυτικά:

Στον Τομέα Μεταλλουργίας, το 2021, χρησιμοποιήθηκαν περίπου 
2,6 εκατ. τόνοι πρώτων υλών για την παραγωγή προϊόντων αλου-
μίνας, πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου, ποσότητα αυξη-
μένη από το 2020. Το 74% της ποσότητας αυτής ήταν βωξίτης, ενώ 
το υπόλοιπο 26% αφορούσε στη χρήση άλλων πρώτων υλών από 
μη ανανεώσιμες πηγές.

Η MYTILINEOS, στην προσπάθειά της να περιορίσει την κατανά-
λωση φυσικών πόρων αλλά και να μειώσει την ενέργεια που απαι-
τείται στην παραγωγή αλουμινίου, έχει υιοθετήσει στην παραγωγική 
της διαδικασία την πρακτική της επαναχύτευσης scrap αλουμι-
νίου που αντικαθιστά τη χρήση πρώτων υλών. Επίσης, στην κατεύ-
θυνση αυτή, η Εταιρεία προχώρησε και στην επέκταση των δρα-
στηριοτήτων της στην βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και 
εμπορία μετάλλων και ιδιαίτερα των κραμάτων αλουμινίου και των 
προϊόντων τους, επενδύοντας στην τεχνογνωσία της βέλτιστης 

Βάρος (σε τόνους) χρησιμοποιούμενων υλικών για την παραγωγή και τη συσκευασία των κύριων προϊόντων της Εταιρείας [GRI 301-1]

2019 2020 2021 Βασικά Υλικά

Τομέας Μεταλλουργίας ASI
Πρώτες Ύλες 2.265.428 2.278.815 2.373.121 Βωξίτης, Αλουμίνα, Scrap Αλουμινίου

Υλικά (που δεν συμπεριλαμβάνονται στο τελικό προϊόν) 237.655 250.133 264.995 Άνοδοι, Ασβέστης, Σόδα, Κοκ, Πίσσα

Υλικά συσκευασίας 1.309 1.192 1.125 Καδρόνι πεύκης, Τσέρκια

Σύνολο 2.504.392 2.530.140 2.638.928

Ανακυκλωμένα Υλικά 39.922 49.012 50.181 Scrap Αλουμινίου

Ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών εισροής [GRI 301-2] 1,59% 1,94% 1,90%

Μονάδες Σύνθετων Κατασκευαστικών Εργασιών και Κατεργασίας Χάλυβα

Υλικά (που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής και δεν 
συμπεριλαμβάνονται στο τελικό προϊόν) 256,0 309,9 313,3 Οξυγόνο, Αργό, Άζωτο

Ημικατασκευασμένα προϊόντα 649,3 1.043,2 1.301,1 Χάλυβας

Υλικά συσκευασίας 4,5 8,2 8,1 Νάιλον

Σύνολο 909,8 1.361,3 1.622,5

Ανακυκλωμένα Υλικά 235,2 372,6 440,8 Ανακυκλωμένος Χάλυβας

Ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών [GRI 301-2] 25,8% 27,4% 27,2%1

1 Από τους 1.309,2 tn του συνολικού βάρους των χρησιμοποιούμενων υλικών που αποτελούν μέρος του τελικού προϊόντος, οι 1.102 tn περίπου ήταν υλικά Χάλυβα (σε μορφή 
λαμαρίνας, μορφοσιδήρου ή άλλων υλικών έργου). Το 40% περίπου της παραγωγής χάλυβα στην ΕΕ προέρχεται από καμίνους ηλεκτρικού τόξου που επιτρέπουν την 
παραγωγή χάλυβα από 100% ανακυκλωμένη πρώτη ύλη σκραπ (Πηγή: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0407:FIN:EL:PDF, Στρασβούργο, 11.6.2013, 
COM(2013) 407 final, p.11 ). Επομένως οι 440,8 tn (40% των 1.102 tn υλικών χάλυβα) αντιστοιχούν σε ανακυκλωμένο Χάλυβα.

επεξεργασίας του scrap αλουμινίου, ώστε να είναι σε θέση τα επό-
μενα χρόνια να παράγει εκ νέου πρώτη ύλη, καταναλώνοντας πολύ 
μικρότερη ποσότητα ενέργειας, περιορίζοντας έτσι σημαντικά το 
κόστος αλλά και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. ASI

Στους τομείς Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης & Ανάπτυξης Ανα-
νεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, δεν υφίσταται 
διαχείριση πρωτογενών φυσικών πόρων, αλλά διαχείριση ημι-έτοι-
μων ή έτοιμων προϊόντων σύμφωνα με συγκεκριμένα για το κάθε 
έργο σχέδια και διαδικασίες που προσδιορίζουν ακριβώς τη χρήση 
του κάθε υλικού, τον τρόπο μεταποίησης και την ακριβή θέση και 
λειτουργία του. Επίσης, κατά τη φάση σχεδίασης των έργων που 
εκτελεί ο τομέας, κριτήριο αποτελεί η χρήση ανακυκλώσιμων υλι-
κών. Στις αιτήσεις προσφορών και στις συμβάσεις με προμηθευτές 
υλικών και εξοπλισμού υπάρχει ειδικός όρος για συμμόρφωσή τους 
με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 και συγκεκριμένα για τη 
μη χρήση επικίνδυνων για το περιβάλλον υλικών καθώς και για τη 
χρήση ανακυκλώσιμων υλικών στο μέγιστο βαθμό.

Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού 
Αερίου, η πρώτη ύλη στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής είναι το 
φυσικό αέριο που αποτελεί το καύσιμο μετάβασης προς μια οικο-
νομία χαμηλότερων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ετή-
σια κατανάλωση φυσικού αερίου, στις θερμικές μονάδες της Εται-
ρείας, συνδέεται με τις αυξομειώσεις της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας σε ετήσια βάση και το 2021 σημείωσε μείωση κατά 10,9% 
σε σχέση με το 2020 κυρίως λόγω της προγραμματισμένης συντή-
ρησης της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Korinthos 
Power. Όσον αφορά υλικά που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 
παραγωγής και δεν περιλαμβάνονται στο τελικό προϊόν όπως λάδια 
λίπανσης και χημικά, παρέμειναν το 2021 περίπου στα ίδια επίπεδα 
σε σχέση με το 2020.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0407:FIN:EL:PDF

