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Ο κλάδος της Ενέργειας, αλλά και της Βιομηχανίας γενικό-
τερα, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες για την 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, με συνεχή αναπτυξιακή 
δραστηριότητα.

Η MYTILINEOS είναι μια ελληνική πολυεθνική βιομηχανική και 
ενεργειακή εταιρεία με δυναμική παρουσία και στις 5 ηπεί-
ρους. Δραστηριοποιείται στους τομείς της Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας & Φυσικού Αερίου και της Μεταλλουργίας, ενώ έπειτα 
κι από τον εταιρικό μετασχηματισμό του 2020, πρόσθεσε 
στις δραστηριότητές της τον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων 
Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και παράλληλα εξέλιξε τον 
Τομέα Έργων EPC - METKA σε έναν νέο, σύγχρονο και και-
νοτόμο Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, τον Τομέα 
Ολοκληρωμένων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η MYTILINEOS επιδιώκει την ανάπτυξή της μέσω του επιχει-
ρηματικού της μοντέλου που ανταποκρίνεται στις παγκόσμι-
ες προκλήσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, εισφέρει στην οικονομία, δημιουργώ-
ντας συνολική προστιθέμενη αξία €1,06 δισ. ίση με το 0,6% 
του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, ενώ απασχολεί περισσότε-
ρους από 3.850 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους.
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MYTILINEOS

Η MYTILINEOS αποτελεί κορυφαία 
διεθνή βιομηχανική και ενεργεια-
κή εταιρεία με δυναμική παρουσία 
στις 5 ηπείρους. Δραστηριοποιείται 
στους τομείς της Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας & Φυσικού Αερίου, της Με-
ταλλουργίας, της Ανάπτυξης Ανα-
νεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης 
Ενέργειας και των Έργων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης. Ο κύκλος εργασιών το 
2020 ξεπέρασε τα 1,9 δισεκατομ-
μύρια δολάρια, ενώ απασχολεί πε-
ρισσότερους από 3.850 άμεσους 
και έμμεσους εργαζόμενους. Η 
MYTILINEOS με τη δραστηριότητά 
της δημιουργεί συνολική προστιθέ-
μενη αξία €1,06 δισ. ίση με το 0,6% 
του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.
Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 απο-
τελώντας μετεξέλιξη της παλαιάς 
οικογενειακής επιχείρησης εμπορί-
ας μετάλλων που λειτουργούσε από 
το 1908. Το 1995 εισήχθη στο ΧΑΑ, 
αποτελεί μέλος του δείκτη υψηλής 
κεφαλαιοποίησης FTSE LARGE CAP.
Το 2017 η μητρική εταιρεία απορ-
ρόφησε τις τότε θυγατρικές της 
Αλουμίνιον της Ελλάδος, ΜΕΤΚΑ και 
Protergia σε μια νέα ενιαία επιχειρη-
ματική οντότητα, τη MYTILINEOS, ενι-
σχύοντας την επιχειρησιακή της ευε-
λιξία και ενδυναμώνοντας περαιτέρω 
τα οικονομικά της μεγέθη σε επίπεδο 
αγορών και χρηματοδότησης.
Ο εταιρικός μετασχηματισμός του 

2020 πρόσθεσε στις δραστηριότη-
τες της MYTILINEOS τον Τομέα Ανά-
πτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Απο-
θήκευσης Ενέργειας, ενώ εξέλιξε τον 
Τομέα Έργων EPC - METKA σε έναν 
νέο, σύγχρονο, καινοτόμο Τομέα 
Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, 
τον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable 
Engineering Solutions - SES BU).
Η επικέντρωση της εταιρείας στην 
αειφορία ενισχύεται με τις θυγα-
τρικές ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ, που είναι ο μεγα-
λύτερος ανεξάρτητος παραγωγός 
ανακυκλωμένου αλουμινίου, και με 
τη νεοφυή Zeologic, που εξειδικεύ-
εται στην παροχή καινοτόμων λύσε-
ων στον τομέα επεξεργασίας υγρών 
και στερεών αποβλήτων.
Η MYTILINEOS επιδιώκει την ανά-
πτυξή της μέσω του επιχειρηματι-
κού της μοντέλου που ανταποκρίνε-
ται στις παγκόσμιες προκλήσεις της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πορεία της 
εταιρείας προς τη βιωσιμότητα χα-
ρακτηρίζεται κυρίως από τη συνει-
δητή δέσμευσή της στην υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα και την ευθυ-
γράμμιση των στρατηγικών προτε-
ραιοτήτων της με τους Παγκόσμι-
ους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
καθώς και από τον ηγετικό ρόλο 
που έχει στον εξελισσόμενο εθνικό 
ενεργειακό μετασχηματισμό και την 
απανθρακοποίηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Βιομηχανία, Ενέργεια, 
Μεταλλουργία, Έργα Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, Έργα Ανάπτυξης 
Ανανεώσιμων Πηγών & 
Αποθήκευσης Ενέργειας
Χρονολογία έναρξης: 
1990
Αριθμός εργαζομένων: 
3.850 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Αρτέμιδος 8, Μαρούσι, 
Αθήνα, ΤΚ: 15125
Τηλ.:
210 6877300
E-mail: 
info@mytilineos.gr
Web address:
www.mytilineos.gr

SOCIAL MEDIA

 /MytilineosSA
 /company/mytilineos-holdings-s--a 
 /MytilineosSA
 /user/MytilineosGroup

ΒΡΑΒΕΙΑ

• Hellenic Responsible  
Business Awards

• Corporate affairs excellence 
awards 2020

• Health and Safety Awards
• HR awards 2020

https://www.facebook.com/MytilineosSA/
https://gr.linkedin.com/company/mytilineos-holdings-s--a-
https://twitter.com/MytilineosSA
https://www.youtube.com/channel/UCqnQCe_kDSFHP64s9aKHVIg
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