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 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021MYTILINEOS Περιβάλλον Κοινωνία Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας

Επιχειρηματικό Μοντέλο

Εισαγωγή

Το επιχειρηματικό μοντέλο της MYTILINEOS βρίσκεται στο κέντρο της λειτουργίας της. Αποτελεί το σύστημα μετατροπής των διαθέσιμων 
πόρων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία, μέσω των τομέων επιχειρηματικής της δραστηριότητας, σε προϊόντα, υπηρεσίες, παραπροϊόντα και από-
βλητα τα οποία παράγει, διαθέτει και διαχειρίζεται με θετικές ή αρνητικές επιδράσεις, με στόχο την εκπλήρωση των στρατηγικών της στόχων 
και τη δημιουργία βιώσιμης αξίας για τους μετόχους της, τους εργαζόμενους, τους πελάτες, το φυσικό περιβάλλον και την ευρύτερη κοινω-
νία. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: scorecard.mytilineos.gr, παρουσιάζονται οι βασικοί δείκτες επίδοσης καθώς και η περιγραφή της αλληλεπί-
δρασης των πόρων που αξιοποιεί η Εταιρεία, στο πλαίσιο της εφαρμογής του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Πόροι που 
αξιοποιούμε1 Πώς λειτουργούμε2 Παραγόμενη αξία από τη 

δραστηριότητά μας3

Οικονομικοί
Οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες απαιτούν 
οικονομικούς πόρους οι οποίοι αντλούνται 
μέσω ταμειακών ροών από τη δραστηριότητα 
μας, επενδύσεων, ιδίων κεφαλαίων και δανείων. 
Διαχειριζόμαστε αποδοτικά τους οικονομικούς 
μας πόρους στηρίζοντας την εγχώρια και διεθνή 
ανάπτυξη μας.

Βιομηχανικοί
10 βιομηχανικές μονάδες και 18 μονάδες ΑΠΕ σε 
λειτουργία που διαθέτουμε στην Ελλάδα, καθώς 
και 45 εργοτάξια σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε 
συνδυασμό με την εφοδιαστική μας αλυσίδα, μας 
επιτρέπουν να παράγουμε, να κατασκευάζουμε και 
να προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
μας ικανοποιώντας τις ανάγκες πελατών και 
καταναλωτών.

Ανθρώπινοι
Οι περισσότεροι από 4.800 άμεσα και έμμεσα 
εργαζόμενοί μας προσθέτουν αξία με τις γνώσεις, 
το ταλέντο και τις δεξιότητές τους σε όλο το 
εύρος των δραστηριοτήτων μας, από την ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας και την ανάπτυξη της 
καινοτομίας στην παραγωγική δραστηριότητα, 
μέχρι τη διατήρηση των σχέσεων αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τις τοπικές 
κοινότητες και τους πελάτες μας.

Φυσικοί
Ο βωξίτης, το φυσικό αέριο, το νερό και η χρήση 
της γης αποτελούν τους βασικούς φυσικούς 
πόρους που χρησιμοποιούμε στις δραστηριότητές 
μας τους οποίους διαχειριζόμαστε υπεύθυνα και 
αποτελεσματικά.

Άυλοι
Η πνευματική μας ιδιοκτησία περιλαμβάνει ένα 
μεγάλο εύρος θεμάτων από την έρευνα και την 
ανάπτυξη για νέα προϊόντα, για την αξιοποίηση 
καταλοίπων βωξίτη, για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και για την τεχνογνωσία στην 
βέλτιστη επεξεργασία του scrap αλουμινίου, 
μέχρι τις εξαιρετικές δεξιότητες, και την υψηλή 
τεχνογνωσία διαχείρισης κατασκευαστικών 
έργων που επιτρέπουν στην εταιρεία να υλοποιεί 
σύνθετα και απαιτητικά έργα, με βάση τα πιο 
αυστηρά τεχνολογικά πρότυπα.

Κοινωνικοί
Η κοινωνική αποδοχή της δραστηριότητας μας 
βασίζεται στη φήμη μας, στην ενίσχυση της 
διαφάνειας σε ό,τι κάνουμε, στις κοινωνικές 
μας επενδύσεις, στον ανοιχτό διάλογο και 
στην εμπιστοσύνη των τοπικών μας κοινωνιών, 
των ανθρώπων μας, των πελατών μας, των 
προμηθευτών μας και των υπόλοιπων ομάδων των 
Κοινωνικών μας εταίρων.
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Όραμα — Αποστολή — Εταιρικές Αξίες

Κεντρικές Υπηρεσίες & Λειτουργίες

• Σύστημα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης

• Σύστημα Διαχείρισης 
Κινδύνων

• Κώδικας Επαγγελματικής 
Δεοντολογίας

• Εταιρικές Πολιτικές και 
Διαδικασίες

• Θεσμός Διαβούλευσης με 
τους Κοινωνικούς Εταίρους

Διακυβέρνηση

• Οικονομικών Υπηρεσιών

• Χρηματοοικονομικών

• Στρατηγικής, Εξαγορών & 
Συγχωνεύσεων

• Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

• Εταιρικής Διακυβέρνησης &  
Αειφόρου Ανάπτυξης

• Νομικών, Ρυθμιστικών &  
Κανονιστικών Θεμάτων

• Επικοινωνίας & Στρατηγικής Marketing

Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Μεταλλουργίας
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας & 

Φυσικού Αερίου

Ανανεώσιμων 
Πηγών & 

Αποθήκευσης 
Ενέργειας

Έργων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης

Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και οι ισχυρές 
συνεργίες μεταξύ των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, 
δίνουν τη δυνατότητα στη MYTILINEOS, να διατηρεί την ισχυρή 
οικονομική της επίδοση και να ενισχύει την επιχειρηματική της 
ανάπτυξη παράλληλα με τη δέσμευση της στην Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ.

Καθιστούμε τη 
βιωσιμότητα βασικό 
πυλώνα της στρατηγικής, 
της λήψης αποφάσεων 
και των λειτουργιών μας.

Υλοποιούμε στρατηγική 
επίτευξης ουδέτερου 
αποτυπώματος 
άνθρακα των 
δραστηριοτήτων μας, με 
φιλόδοξους στόχους για 
το 2030 και το 2050.

Στοχεύουμε στη συνεχή 
βελτίωση των επιδόσεων 
μας, δημιουργώντας 
αξία και στους τρεις 
πυλώνες της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης.

Εφοδιαστική
Αλυσίδα

Παραγωγική 
Δραστηριότητα

Εξαγωγές & 
Πωλήσεις 
Προϊόντων

Εξυπηρέτηση 
Πελατών

Τέλος  
Κύκλου Ζωής 
Προϊόντων

Βασικά στάδια της Αλυσίδας Αξίας μας

Εξόρυξη 
Πρώτων υλών

1 2 3 4 5

Αξία προς την Οικονομία

4.823 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενοι.

€114,1 εκ. αμοιβές και παροχές εργαζομένων.

€75,9 εκ. πληρωμές σε φόρους.

€1,6 δισ. συνολικές δαπάνες σε Έλληνες προμηθευτές.

€379 εκ. συνολικές επενδύσεις.

€1,2 δισ. συνολικές εξαγωγές.

10,7% ποσοστό συμμετοχής στην εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

334.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Αξία προς το Περιβάλλον

-12,4% μείωση των συνολικών εκπομπών CO2 (Scope 1 & 2) σε σχέση με τα επίπεδα του 2019.

Μηδενικά περιστατικά επιβάρυνσης του φυσικού περιβάλλοντος από βιομηχανικά ατυχήματα.

€82,8 εκ. δαπάνες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

91% της συνολικής κατανάλωσης νερού από ανανεώσιμες πηγές (πηγές μικρού βάθους που το 
φρέσκο νερό ανανεώνεται με φυσικό τρόπο).

43,9% αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019.

97,4% αύξηση της παραγωγής δευτερόχυτου αλουμινίου επί της συνολικής παραγωγής αλουμινίου, 
σε σχέση με τα επίπεδα του 2019.

-34,3% μείωση της συνολικής ποσότητας στερεών (μη-επικίνδυνων) αποβλήτων που καταλήγουν σε 
υγειονομική ταφή, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019.

53,7% αύξηση των συνολικών αποβλήτων ανακυκλώθηκαν, επαναχρησιμοποιήθηκαν ή αξιοποιήθηκαν 
από τρίτους, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019.

~€2,5 εκ. επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη.

84,3% ποσοστό αποκατάστασης της συνολικής χρήσης γης, από την εξορυκτική δραστηριότητα.

Αξία προς την Κοινωνία

242 νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και περισσότερες από 430 συνολικά σε Ελλάδα και 
εξωτερικό το 2021.

~€9,2 εκ. συνολικές κοινωνικές επενδύσεις το 2021, με περισσότερα από €4 εκ. να αφορούν δαπάνες για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

105.750 άμεσα ωφελούμενοι πολίτες από την συστηματική εφαρμογή στοχευμένων κοινωνικών 
προγραμμάτων της Εταιρείας, από το 2019.

0,8 συνολικά καταγεγραμμένα ατυχήματα / 200.000 ώρες εργασίας (άμεσα εργαζόμενοι).

41.879 ανθρωποώρες εκπαίδευσης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των άμεσα εργαζομένων.

92 θέσεις πρακτικής άσκησης.

~19% ποσοστό γυναικών στην άμεση απασχόληση και άνω του 21% ποσοστό γυναικών σε 
θέσεις ευθύνης.

Εφαρμογή ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ σε περιστατικά παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε 
περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας σε όλο το φάσμα της δραστηριότητάς μας.

Παγκόσμιοι 
Στόχοι

http://scorecard.mytilineos.gr/

