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Οι κλάδοι της ενέργειας και της βιομηχανίας αποτελούν
σήμερα τον πυρήνα της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.
Η ΜYTILINEOS, η ελληνική ενεργειακή και βιομηχανική
πολυεθνική με ισχυρή διεθνή παρουσία, δραστηριοποιείται
στους τομείς της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου,
της Μεταλλουργίας, της Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών &
Αποθήκευσης Ενέργειας και των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Σε ένα διεθνές περιβάλλον μεγάλων προκλήσεων και
συνεχόμενων κρίσεων, η MYTILINEOS προβλέπει, θωρακίζεται
και επιτυγχάνει τους στόχους της μέσω της καινοτομίας, της
συνεχούς εξέλιξης και της πρωτοπορίας σε κάθε έκφανση
της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, με τις αρχές της
βιωσιμότητας ως κοινό παρονομαστή σε κάθε βήμα.
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€1,06 δισ. ίση με το 0,6% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας,
ενώ απασχολεί περισσότερους από 4.820 άμεσους και
έμμεσους εργαζόμενους.
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MYTILINEOS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αντικείμενο:
Βιομηχανία, Ενέργεια,
Μεταλλουργία, Έργα Βιώσιμης
Ανάπτυξης, Έργα Ανάπτυξης
Ανανεώσιμων Πηγών &
Αποθήκευσης Ενέργειας
Χρονολογία έναρξης: 1990
Αριθμός εργαζομένων: 4820

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

SOCIAL MEDIA
/MytilineosSA
/user/MytilineosGroup

 @MytilineosSA
/company/
mytilineos-holdings-s--a

ΒΡΑΒΕΊΑ
 HR Awards 2021
 Events Awards 2021
 Επιχειρηματικά Βραβεία

Χρήμα 2021
 Bravo Awards
 Hellenic Responsible
Business Awards

Η MYTILINEOS αποτελεί κορυφαία
διεθνή βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με δυναμική παρουσία
στις 5 ηπείρους. Δραστηριοποιείται στους τομείς της Ηλεκτρικής
Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, της
Μεταλλουργίας, της Ανάπτυξης
Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο κύκλος εργασιών της, σε μια χρονιά κρίσης και
πανδημίας ενισχύθηκε κατά 40%
φτάνοντας στα 2,664 δισ, ενώ η
εταιρεία απασχολεί περισσότερους
από 4.820 άμεσους και έμμεσους
εργαζόμενους.
Η ισχυρή διεθνής παρουσία της
MYTILINEOS σε περισσότερες από
30 χώρες την καθιστά παγκόσμιο
ηγέτη, ενώ οι εξαγωγές της σε αγορές στο εξωτερικό αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 2% των
συνολικών ελληνικών εξαγωγών,
με σημαντικά οφέλη για την εθνική
οικονομία, στέλνοντας σαφές αναπτυξιακό μήνυμα.
Στο νέο παγκόσμιο οικοσύστημα
που διαμορφώνεται, η ΜΥΤΙLINEOS
αναπτύσσει κουλτούρα που διέπει
οριζόντια όλες τις δραστηριότητές της, αναφορικά με την αειφόρο
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ανάπτυξη, τους δείκτες ESG και
την εξωστρέφεια ως αναπόσπαστο κομμάτι του οράματος και των
αξιών της εταιρείας. Έτσι, επενδύοντας στρατηγικά στον εθνικό και
παγκόσμιο στόχο της ενεργειακής
μετάβασης, θέτει όλες της τις δυνάμεις στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης.
Άλλωστε, η ΜYTILINEOS είναι η
πρώτη ελληνική εταιρεία που έθεσε σαφείς στόχους σχετικά με τις
εκπομπές άνθρακα με ορίζοντα το
2030 και το 2050. Συγκεκριμένα
έως το 2030 η εταιρεία στοχεύει
στη μείωση το λιγότερο κατά 30%
των εκπομπών άνθρακα σε σχέση
με το 2019 και στην πλήρη εξάλειψη
αυτών έως το 2050.
H MYTILINEOS επιχειρεί σε απαιτητικές τοπικές και διεθνείς αγορές, με ευρηματικότητα, αποτελεσματικότητα και σεβασμό για
το περιβάλλον και την κοινωνία.
Η εταιρεία στηρίζεται ουσιαστικά
στο δυναμικό των ανθρώπων της
και παράγει αξία για τους πελάτες,
τους μετόχους, τους εργαζόμενους
και την ελληνική οικονομία. Για τον
άνθρωπο, το περιβάλλον και ένα
βιώσιμο αύριο.

