Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ MYTILINEOS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
(1η Ιανουαρίου 2017 έως και 31η Δεκεμβρίου 2017)

Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)

«Η επίδραση της
MYTILINEOS
στην εθνική οικονομία &
απασχόληση»

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)

MYTILINEOS: ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

• Η MYTILINEOS αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα με διεθνή αναπτυξιακή πορεία στους
τομείς της Μεταλλουργίας, των Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών και της Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού
Αερίου. Ως υπεύθυνη βιομηχανική εταιρεία επιδιώκει την αέναη εφαρμογή της επιχειρηματικής αριστείας εξισορροπώντας την
οικονομική με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

• Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 και είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που
ξεπερνά τα 1,5 δισ. Ευρώ.
• Η MYTILINEOS διαθέτει την σημαντικότερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί με τα μεταλλεία της, αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εθνική και ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και την
ελληνική περιφέρεια. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη, με ετήσια
παραγωγή που ανέρχεται σε 650.000 τόνους βωξίτη, από υπόγεια εργοτάξια.
• Συγκαταλέγεται στη 10αδα των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου ενεργειακών έργων EPC παγκοσμίως, ενώ υλοποιεί
σημαντικά ενεργειακά έργα στις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.
• Είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με 1.200 MW θερμικών έργων στην Ελλάδα με καύσιμο φυσικό
αέριο και ένα χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) άνω των 130 MW, που ξεπερνά το 14% του ενεργού
και αδειοδοτημένου εγκατεστημένου θερμικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας.
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)
ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ MYTILINEOS
ΕΙΣΡΟΕΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

Οικονομικό Κεφάλαιο
- Ταμειακές ροές που προκύπτουν
από δραστηριότητες και επενδύσεις
- Ιδία κεφάλαια
- Δάνεια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Όραμα – Αποστολή - Εταιρικές Αξίες
Εταιρική Διακυβέρνηση, Κώδικας Επαγγελματικής
Δεοντολογίας, Πολιτικές

Στρατηγική &
κατανομή πόρων

Βιομηχανικό Κεφάλαιο

Διαχείριση
Χρηματο/νομικών & Μη
Χρηματο/νομικών
Κινδύνων

Διαβούλευση
Κοινωνικών
Εταίρων

- Βιομηχανικές μονάδες παραγωγής
& μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας
ΤΟΜΕΑΣ
Μεταλλουργίας

ΤΟΜΕΑΣ
Ηλεκτρικής
Ενέργειας &
Εμπορίας Φυσικού
Αερίου

ΤΟΜΕΑΣ
Ολοκληρωμένων
Έργων &
Υποδομών

Φυσικό Κεφάλαιο
- Πρώτες ύλες
- Άλλα Υλικά
- Νερό
- Χρήση γης

Κοινωνικό Κεφάλαιο
- Κοινωνική πολιτική
- Κοινωνική άδεια λειτουργίας
- Πολιτική Λογοδοσίας
- Εικόνα MYTILINEOS
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ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οικονομική αξία
- Διεθνείς χρηματ/νομικοί δείκτες απόδοσης ROCE, ROE & EVA
- Καθαρά κέρδη
- Χρηματοδότηση & ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
- Διανομή μερισμάτων στους μετόχους
- Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίων
- Δαπάνες προς την αλυσίδα εφοδιασμού

Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Συνολικές εξαγωγές
- Πωλήσεις προϊόντων Αλουμινίου
- Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων EPC
- Εξαγόμενη ποσότητα ενέργειας από ΑΠΕ
- Μερίδιο αγοράς στην λιανική πώληση ενέργειας

Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού

Ανθρώπινο Κεφάλαιο
- Αριθμός εργαζομένων
- Ικανότητες & δεξιότητες
εργαζομένων

ΕΚΡΟΕΣ

Κεντρικές Λειτουργίες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΝΟΜΙΚΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΞΑΓΟΡΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ &
ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία
- Χαμηλό turnover εργαζομένων με εξειδικευμένες
δεξιότητες
- Σταθερότητα εργασιακών σχέσεων
- Βελτίωση παραγωγικότητας
- Αποτελεσματική διοίκηση
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων
- Ποσοστό γυναικών σε θέσεις ευθύνης

Σεβασμός στο Περιβάλλον
- Πλήρης εναρμόνιση με την περιβαλλοντική νομοθεσία
- Σταθεροποίηση εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων
- Υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων
- Ανακύκλωση αποβλήτων
- Αποκατάσταση εκμεταλλεύσιμων εκτάσεων από την
εξορυκτική δραστηριότητα

Προσφορά στην Κοινωνία
- Δημιουργία θέσεων εργασίας & ενίσχυση της τοπικής
απασχόλησης
- Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες και
την τοπική αυτοδιοίκηση
- Ενίσχυση υποδομών των τοπικών κοινοτήτων
- Πληρωμές φόρων
- Στήριξη τοπικών προμηθευτών
- Υπεύθυνη άσκηση των δραστηριοτήτων με σεβασμό στα
δικαιώματα των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών.
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

• Μέσα από τα 30 σχεδόν χρόνια λειτουργίας της εταιρείας, οι βασικοί Κοινωνικοί Εταίροι (μέτοχοι, εργαζόμενοι, προμηθευτές
κ.α.) της MYTILINEOS έχουν λάβει σημαντικά οφέλη. Σημαντική είναι η συμμετοχή της εταιρείας στη δημιουργία θέσεων
εργασίας, αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη, τόσο των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται, αλλά και της
χώρας ευρύτερα.
• Αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά της, η εταιρεία διαπίστωσε την ανάγκη για μέτρηση του κοινωνικο-οικονομικού της
αποτυπώματός, εφαρμόζοντας μια αξιόπιστη και διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία. Στόχος είναι η ενημέρωση όλων των
Κοινωνικών της Εταίρων ώστε να διαμορφωθεί μια αντίληψη της συνολικότερης οικονομικής και κοινωνικής αξίας που
δημιουργεί η δραστηριότητα της MYTILINEOS για τη χώρα.

• Στο πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου 2018 – Σεπτεμβρίου 2018, το τμήμα υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και
Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ πραγματοποίησε την εν λόγω μελέτη με περίοδο αναφοράς το χρονικό διάστημα από 1η
Ιανουαρίου 2017 έως και 31η Δεκεμβρίου 2017.
• H παρούσα μελέτη προσδιορίζει και αποτυπώνει την ευρύτερη συνεισφορά της MYTILINEOS στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τη
σημασία της δημιουργίας αξίας για την εθνική οικονομία και την απασχόληση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)

Κοινωνικο-οικονομικό Αποτύπωμα
Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018

Μοντέλο «εισροώνεκροών». Η συγκεκριμένη
μεθοδολογία επιτρέπει τη
μοντελοποίηση των
διαδοχικών επιδράσεων
εντός της οικονομίας και,
ως εκ τούτου, τον
υπολογισμό της
προστιθέμενης αξίας και
των θέσεων εργασίας
στο σύνολο της
εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΕΚΡΟΕΣ

Οικονομικά
αποτελέσματα χρήσης
της Εταιρείας, καθώς και
τα υπόλοιπα άμεσα
αποτελέσματα από τη
δραστηριότητα της
MYTILINEOS. Βάση
δεδομένων και οι
οικονομικές καταστάσεις
της MYTILINEOS (έσοδα,
εργαζόμενοι, μισθοί,
φόροι, πληρωμές σε
προμηθευτές), καθώς και
δεδομένα από την
Ευρωπαϊκή Στατιστική
Υπηρεσία (Eurostat).

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΕΙΣΡΟΕΣ

Η κοινωνική και οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα προκύπτει από την οικονομική δραστηριότητα που προκαλεί σε
όλη την αλυσίδα αξίας της, από την παραγωγή μέχρι την προώθηση και πώληση των προϊόντων της. Για τη λειτουργία της, η
MYTILINEOS προμηθεύεται πρώτες ύλες, προϊόντα και υπηρεσίες από Έλληνες προμηθευτές, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο
διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως τον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, τον κλάδο των
κατασκευών, τον κλάδο της μεταλλουργίας. Προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις, η εταιρεία υποστηρίζει εισοδήματα, φορολογικά
έσοδα και θέσεις εργασίας και, κατά αντιστοιχία, το ίδιο ισχύει και για τους προμηθευτές και συνεργάτες της στη δική τους αλυσίδα
αξίας. Για την αξιολόγηση και ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα οικονομικό μοντέλο «εισροών-εκροών», το οποίο
εντοπίζει και περιγράφει τους συσχετισμούς μεταξύ των διαφορετικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας.
Προστιθέμενη αξία και η
απασχόληση που
δημιουργούνται σε όλη
την αλυσίδα αξία της
MYTILINEOS στην Ελλάδα.
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)

Κοινωνικο-οικονομικό Αποτύπωμα
Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ως έμμεση επίδραση
ορίζεται η επίδραση της
MYTILINEOS στους
προμηθευτές της. Η
Ελληνική οικονομία
επωφελείται από τις
αγορές της Εταιρείας σε
προϊόντα και υπηρεσίες,
καθώς οι αγορές αυτές
δημιουργούν εισόδημα
για τους προμηθευτές
της, θέσεις εργασίας και
μισθούς στην
εφοδιαστική αλυσίδα,
καθώς και φόρους που
καταβάλλονται στο
Κράτος.

ΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ

Η άμεση επίδραση
περιλαμβάνει την αξία
που δημιουργείται άμεσα
από την Εταιρεία για τα
ενδιαφερόμενα μέρη της
όπως θέσεις εργασίας
που δημιουργούνται για
την Εταιρεία και μισθούς
που πληρώνει η
MYTILINEOS στους
εργαζομένους της,
καθώς και φόρους,
κόστη ασφάλισης που
καταβάλλει στο Κράτος.

Στο πλαίσιο της μελέτης διερευνήθηκε η δραστηριότητα των τριών
Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Μεταλλουργίας, Ενέργειας
και Κατασκευών) και των αντίστοιχων θυγατρικών εταιρειών που
αποτελούν το επιχειρηματικό σύστημα της MYTILINEOS στην Ελλάδα.

ΕΜΜΕΣΕΣ

ΑΜΕΣΕΣ

Η εκτίμηση της συνολικής κοινωνικο-οικονομικής
επίδρασης της MYTILINEOS στην Ελλάδα αναλύεται σε
τρεις κατηγορίες επιδράσεων τις άμεσες, τις έμμεσες
και τις επαγόμενες:

Ως επαγόμενη επίδραση
ορίζεται το αποτέλεσμα
που δημιουργείται από
την κατανάλωση των
μισθών των εργαζομένων
της MYTILINEOS, καθώς
και των εργαζομένων των
προμηθευτών της, ως
αποτέλεσμα της ζήτησης
που προκαλεί η Εταιρεία
στην εφοδιαστική της
αλυσίδα. Αυτές οι
επιδράσεις
περιλαμβάνουν τη
δημιουργία επαγόμενων
θέσεων εργασίας,
μισθών και φόρων.

.
Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)
Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ MYTILINEOS
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ)
Η MYTILINEOS με τη δραστηριότητά της:

Δημιουργεί συνολική*
προστιθέμενη αξία

€1,06

δισ.

ίση με το 0,6%

του συνολικού ΑΕΠ της χώρας

Διαθέτει συνολική*
φορολογική συνεισφορά

€244

ίση με το 0,3%

εκ.

των συνολικών
φορολογικών εσόδων του κράτους

Υποστηρίζει
συνολικά*

13.598

0,4%

θέσεις εργασίας ίση με το
της
συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα

*Περιλαμβάνει άμεσες, έμμεσες & επαγόμενες επιδράσεις

συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη, των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018

8

Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)

Α.
Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ MYTILINEOS ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)
Α.1. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ MYTILINEOS ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία παρουσιάζουν την άμεση αξία που δημιουργεί η MYTILINEOS και διανέμει στους βασικούς
Κοινωνικούς της Εταίρους, για το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Παράλληλα, μέσα από επενδύσεις και δράσεις
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τα οφέλη αυτά επεκτείνονται στην ευρύτερη ελληνική οικονομία, κοινωνία και το
περιβάλλον.

Αμοιβές*
εργαζομένων

> €70

εκ.

* Μικτές αποδοχές εργαζομένων

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018

Δαπάνες σε
Έλληνες προμηθευτές

> €740

εκ.

Άμεσοι φόροι* προς
το κράτος

> €40

εκ.

* Περιλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές

Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη*

> €2

εκ.

* Τοπικές κοινότητες, Ακαδημαϊκοί φορείς, Μ.Κ.Ο.
Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

10

Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)
Α.2. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ MYTILINEOS ΣΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άμεση

συνεισφορά

€449 εκ.

Για κάθε €1 άμεσης συνεισφοράς της
MYTILINEOS δημιουργείται επιπλέον

….προστιθέμενη αξία της MYTILINEOS που
προκύπτει από τις δραστηριότητές της και
αντιστοιχούν στο 0,25% του συνολικού ΑΕΠ της
χώρας.

Η συνολική συνεισφορά της

ΑΕΠ*

MYTILINEOS στο
ανέρχεται σε

€1,06 δισ.
και διακρίνεται σε άμεση,
έμμεση και επαγόμενη.

Έμμεση

συνεισφορά

€481 εκ.
….προστιθέμενη αξία της MYTILINEOS που
δημιουργείται από τις δραστηριότητες των
προμηθευτών της εταιρείας ως αποτέλεσμα
των αγορών που η εταιρεία πραγματοποιεί για
την υποστήριξη της λειτουργίας της. Ίση με το
0,25% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

Επαγόμενη
συνεισφορά

€128 εκ.
*Η συνεισφορά της MYTILINEOS στο
ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται από τη
συνολική προστιθέμενη αξία που
δημιουργείται
στην
ελληνική
οικονομία από τη δραστηριότητα της
Εταιρείας.

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018

…..προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τα
πολλαπλασιαστικά
αποτελέσματα
που
προκαλούν οι εργαζόμενοι της MYTILINEOS,
καθώς και οι εργαζόμενοι των προμηθευτών
της, στην ευρύτερη οικονομία από τις αγορές
που πραγματοποιούν. Ίση με το 0,07% του
συνολικού ΑΕΠ της χώρας

€1,36

Η συνολική προστιθέμενη αξία
που δημιουργείται από τη
δραστηριότητα της MYTILINEOS
είναι ίση με το

προστιθέμενης αξίας στην Ελληνική
οικονομία.

0,6%

του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

Η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται
από
τους
προμηθευτές
της
MYTILINEOS, και αποδίδεται στην
εταιρεία, είναι μεγαλύτερη από την
άμεση συνεισφορά της. Γεγονός που
καταδεικνύει
το
πολλαπλασιαστικό
όφελος που προκύπτει στην Ελληνική
οικονομία από τη λειτουργία της
MYTILINEOS.
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)
Α.3. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ MYTILINEOS ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Άμεση

συνεισφορά

€40 εκ.

€
Η συνολική συνεισφορά
της MYTILINEOS σε
φορολογικά έσοδα
ανέρχεται σε

€244 εκ.

και διακρίνεται σε άμεση,
έμμεση και επαγόμενη.

….άμεσοι φόροι που καταβάλλονται στο
κράτος και αφορούν κυρίως σε φόρους και
εργοδοτικές εισφορές που αναλογούν στην ίδια
την MYTILINEOS .

Έμμεση

συνεισφορά

€161 εκ.
….έμμεσοι φόροι είναι εκείνοι τους οποίους
πληρώνουν οι προμηθευτές της MYTILINEOS
λόγω των αγορών που πραγματοποιεί η
εταιρεία.

Η συνολική συνεισφορά σε
φορολογικά έσοδα που
δημιουργείται από τη
δραστηριότητα της MYTILINEOS
αντιστοιχεί στο

0,3%

των συνολικών φορολογικών
εσόδων του κράτους.

€

€€€€

Για κάθε €1 άμεσων φόρων της
MYTILINEOS οι άμεσοι και έμμεσοι
προμηθευτές της καταβάλλουν
περισσότερα από

€4

φόρων ως αποτέλεσμα της
συνεργασία στους με την εταιρεία.

Επαγόμενη
συνεισφορά

€43 εκ.
…..επαγόμενοι φόροι που προκύπτουν από την
κατανάλωση των εργαζομένων της MYTILINEOS
και των εργαζομένων των προμηθευτών της
MYTILINEOS .
Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)

Β.
Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ MYTILINEOS ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)
Β.1. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Η MYTILINEOS
Άμεσες

Θέσεις εργασίας

2.269

….που διατηρεί η MYTILINEOS στην Ελλάδα στο
πλαίσιο
της
λειτουργίας
των
Τομέων
Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας.

Από κάθε 1 άμεση θέση εργασίας της
εταιρείας υποστηρίζονται

Έμμεσες

Από τη δραστηριότητα
της MYTILINEOS
στην Ελλάδα

υποστηρίζονται συνολικά

13.598

Θέσεις εργασίας

8.352

….που υποστηρίζονται στο σύνολο των
άμεσων και έμμεσων Ελλήνων προμηθευτών
της
MYTILINEOS
από
τους
οποίους
πραγματοποιεί τις αγορές της που είναι
απαραίτητες για τη λειτουργία της.

Θέσεις εργασίας

(άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες)

Επαγόμενες
Θέσεις εργασίας

2.977

…..που υποστηρίζονται από τις δαπάνες των
εργαζομένων της MYTILINEOS καθώς και τις
δαπάνες των εργαζομένων των προμηθευτών
της στην ευρύτερη οικονομία, βάσει της
αναλογίας που αντιστοιχεί από τη ζήτηση που
δημιουργεί η εταιρεία.
Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018

5

Οι συνολικές θέσεις εργασίας
που υποστηρίζονται από τη
MYTILINEOS
αντιστοιχούν στο

επιπλέον θέσεις εργασίας στην
Ελληνική οικονομία, αποδεικνύοντας
το μέγεθος της κοινωνικής επίδρασης
που έχει η δραστηριότητα της εταιρείας
στη χώρα.

της συνολικής απασχόλησης
στην Ελλάδα.

Επίσης, oι συνολικές θέσεις εργασίας
που υποστηρίζει η MYTILINEOS,
στηρίζουν το εισόδημα

0,4%

31.275

ανθρώπων
διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το
κοινωνικό όφελος που δημιουργείται
στην Ελλάδα από τις δραστηριότητες
της.
14

Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)
B.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τα
γραφήματα
που
ακολουθούν
περιλαμβάνουν περαιτέρω ανάλυση των
έμμεσων θέσεων εργασίας που υποστηρίζει η
MYTILINEOS, ανά κλάδο, παρουσιάζοντας τα
αποτελέσματα για τους κλάδους της
ελληνικής οικονομίας στους οποίους οι
έμμεσες θέσεις εργασίας είναι περισσότερες,
όπως προκύπτουν αναλυτικά από κάθε τομέα
δραστηριότητας της Εταιρείας:

Τομέας
Μεταλλουργίας

Έμμεσες θέσεις εργασίας

4.025

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018

Οι έμμεσες θέσεις εργασίας που υποστηρίζει
η MYTILINEOS στην εφοδιαστική της αλυσίδα
ανέρχονται συνολικά σε

8.352

Τομέας
Ολοκληρωμένων Έργων
& Υποδομών
Έμμεσες θέσεις εργασίας

1.718

…και αντιστοιχούν στο

0,2%

της συνολικής απασχόλησης
στην Ελλάδα.

Τομέας
Ηλεκτρικής Ενέργειας
Έμμεσες θέσεις εργασίας

2.579
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)
B.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ 1.613 ΕΜΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2

ΚΛΑΔΟΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ 846 ΕΜΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
119

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ 811 ΕΜΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
13
258

652

294
434
959

293
246
MYTILINEOS - ΤΕΔ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

MYTILINEOS - ΤΕΔ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
MYTILINEOS -ΤΕΔ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

MYTILINEOS - ΤΕΔ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

MYTILINEOS -ΤΕΔ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λοιπές Δραστηριότητες

MYTILINEOS -ΤΕΔ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

MYTILINEOS -ΤΕΔ EPC

MYTILINEOS -ΤΕΔ EPC

Λοιπές Δραστηριότητες

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ 1.357 ΕΜΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
356

ΚΛΑΔΟΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ 757 ΕΜΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
141

ΚΛΑΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ 275 ΕΜΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
20

416
82
409
207

173

585
MYTILINEOS - ΤΕΔ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

MYTILINEOS - ΤΕΔ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

MYTILINEOS - ΤΕΔ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

MYTILINEOS -ΤΕΔ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

MYTILINEOS -ΤΕΔ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

MYTILINEOS -ΤΕΔ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

MYTILINEOS -ΤΕΔ EPC

MYTILINEOS -ΤΕΔ EPC

Λοιπές Δραστηριότητες

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)

Γ.
Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
MYTILINEOS ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)
Γ.1.
✓ Η συνολική
MYTILINEOS

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
προστιθέμενη αξία
στον
κλάδο

της
της

€

Μεταλλουργίας αντιστοιχεί στο 30%
της
προστιθέμενης
αξίας
που
δημιουργεί συνολικά ο κλάδος της
Μεταλλουργίας στην Ελλάδα.

Η έμμεση και επαγόμενη
συνεισφορά του
ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
της MYTILINEOS στο
✓ Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του
ΤΟΜΕΑ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
στην

απασχόληση αφού καλύπτει το 12%
της συνολικής απασχόλησης του
κλάδου της
Μεταλλουργίας στην
Ελλάδα.

ΑΕΠ της χώρας
ανέρχεται σε

€323 εκ.
Έμμεση

€257 εκ.

Η έμμεση και επαγόμενη
συνεισφορά του
ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
της MYTILINEOS
στα φορολογικά έσοδα του
κράτους ανέρχεται σε

€108 εκ.

εκ των οποίων τα €291 εκ.
αφορούσαν κυρίως σε προμηθευτές
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και
αερίου.
Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018

6.679

Θέσεις εργασίας

(άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες)

Άμεσες
Έμμεση

€86 εκ.

1.114

Έμμεσες

4.025

✓ Οι αγορές του ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
από Έλληνες προμηθευτές ανήλθαν σε

€399 εκ.

Από τη δραστηριότητα του
ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
της MYTILINEOS
υποστηρίζονται συνολικά

Επαγόμενη

€66 εκ.

Επαγόμενη

€22 εκ.

Επαγόμενες

1.540
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)
Γ.2.

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

✓ Η συνολική προστιθέμενη αξία της
MYTILINEOS στον κλάδο της Ηλεκτρικής
Ενέργειας & Φυσικού Αερίου αντιστοιχεί

στο 8% της προστιθέμενης αξίας που
δημιουργεί συνολικά ο κλάδος της
Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου
στην Ελλάδα.

✓ Οι θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται
από τη δραστηριότητα του ΤΟΜΕΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΑ καλύπτουν
το 6% της συνολικής απασχόλησης
του κλάδου της Ηλεκτρικής Ενέργειας &
Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα.

€
Η έμμεση και επαγόμενη
συνεισφορά του
ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΑ
της MYTILINEOS στο

ΑΕΠ της χώρας
ανέρχεται σε

€199 εκ.
Έμμεση

€165 εκ.

Η έμμεση και επαγόμενη
συνεισφορά του
ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΑ
της MYTILINEOS
στα φορολογικά έσοδα του
κράτους ανέρχεται σε

€67 εκ.

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018

3.638

Θέσεις εργασίας

(άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες)

Άμεσες
Έμμεση

€55 εκ.

267

Έμμεσες

2.579

✓ Οι αγορές του του ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
&
ΦΑ
από
Έλληνες

προμηθευτές ανήλθαν σε €252 εκ. εκ
των οποίων τα €198 εκ. αφορούσαν
κυρίως σε προμηθευτές παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου.

Από τη δραστηριότητα του
ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΑ
της MYTILINEOS
υποστηρίζονται συνολικά

Επαγόμενη

€34 εκ.

Επαγόμενη

€12 εκ.

Επαγόμενες

792
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)
Γ.3.
✓ Η συνολική
MYTILINEOS

ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
προστιθέμενη αξία της
στον
κλάδο
των

€

Κατασκευών αντιστοιχεί στο 8% της
προστιθέμενης αξίας που δημιουργεί
συνολικά ο κλάδος των Κατασκευών
στην Ελλάδα.

✓ Οι θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται
από τη δραστηριότητα του ΤΟΜΕΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ
&
ΥΠΟΔΟΜΩΝ καλύπτουν το 1% της
συνολικής απασχόλησης του κλάδου
των Κατασκευών στην Ελλάδα.

Η έμμεση και επαγόμενη
συνεισφορά του
ΤΟΜΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
της MYTILINEOS στο

ΑΕΠ της χώρας
ανέρχεται σε

Η έμμεση και επαγόμενη
συνεισφορά του
ΤΟΜΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
της MYTILINEOS
στα φορολογικά έσοδα του
κράτους ανέρχεται σε

€82 εκ.

€28 εκ.

Έμμεση

Έμμεση

€58 εκ.

€20 εκ.

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018

2.923

Θέσεις εργασίας

(άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες)

Άμεσες

654

Έμμεσες

1.718

✓ Οι
αγορές
του
του
ΤΟΜΕΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ
&
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
από
Έλληνες
προμηθευτές ανήλθαν σε €87 εκ. εκ
των οποίων τα €37 εκ. αφορούσαν
κυρίως σε προμηθευτές κατασκευών και
συντηρήσεων.

Από τη δραστηριότητα του
ΤΟΜΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
της MYTILINEOS
υποστηρίζονται συνολικά

Επαγόμενη

€24 εκ.

Επαγόμενη

€8 εκ.

Επαγόμενες

551
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)

Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)
Δ.1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της, συνεχίζει αδιάλειπτα την ανάληψη δράσεων με γνώμονα την κοινωνική
συνεισφορά. Κατά την τελευταία 8ετία (2010-2017) η εταιρεία δαπανώντας περισσότερα από €8,5 εκ. κάλυψε ένα ευρύ φάσμα
κοινωνικών θεμάτων, ανταποκρινόμενη στο ρόλο της ως αναπόσπαστο κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας.
Το 2017, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνέχισε την εφαρμογή της Κοινωνικής της πολιτικής μέσω του τριετούς Προγράμματος Κοινωνικής
Συνεισφοράς «ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ» (2016-2019) συμβάλλοντας σε υπηρεσίες και έργα ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων αλλά και της
ευρύτερης κοινωνίας με οικονομικούς, ανθρώπινους, υλικούς και τεχνικούς πόρους.
Η διαδικασία που ακολούθησε η εταιρεία για την ευθυγράμμιση της επιχειρηματικής της στρατηγικής με τους νέους Παγκόσμιους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, είχε ως αποτέλεσμα και την αντίστοιχη προσαρμογή της κοινωνικής της πολιτικής προσφέροντας
της τη δυνατότητα να ενδυναμώσει τη συνεργατική της δράση με τους κοινωνικούς φορείς και να ενισχύσει την αξία που
δημιουργεί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)
Δ.2. ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1 & 2)
Η MYTILINEOS, το 2017, δημιούργησε 95
νέες
θέσεις
εργασίας
φτάνοντας
συνολικά τις 665 τα τελευταία 8 χρόνια
της οικονομικής κρίσης, ενώ διατήρησε
περισσότερες από 800 έμμεσες θέσεις
απασχόλησης
στις
άμεσες
δραστηριότητες
της.
Παράλληλα
συνέχισε την πολιτική ενίσχυσης της
τοπικής απασχόλησης, γεγονός που
δείχνει ότι η εταιρεία αναγνωρίζει και
αποδέχεται το σημαντικό ρόλο που της
αναλογεί στην ανάπτυξη και διατήρηση
της
ευημερίας
των
τοπικών
της
κοινοτήτων με την πλειοψηφία του
ανθρώπινου δυναμικού της (87%)
προέρχεται από τοπικούς πληθυσμούς.
Συνολική δαπάνη
€80.000

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018

Σταθερά στο πλευρό των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του
πληθυσμού η MYTILINEOS προχώρησε για στην οικονομική
υποστήριξη των οικογενειών που έχουν ενταχθεί στο ίδρυμα «Αρωγή»
της ιεράς Μητρόπολης Θήβας & Λειβαδέων και αντιμετωπίζουν
σοβαρά οικονομικά προβλήματα και προβλήματα υγείας
στηρίζοντας
της
καθημερινές
ανάγκες
επιβίωσης
που
αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, στήριξε τη λειτουργία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου Καρύστου, ενώ για τη μείωση της
επισιτιστικής ανασφάλειας η εταιρεία μέσω της συμμετοχής της στο
πρόγραμμα Crowdfunding για την Κοινωνία και την Οικονομία της
πρωτοβουλίας act4Greece προσέφερε συνολικά περισσότερα από
50.000 υγιεινά και ζεστά σχολικά γεύματα σε μαθητές των δημοτικών
σχολείων της Δυτικής Αττικής, των Τρικάλων και της Καβάλας,
καλύπτοντας το 14,2% της συνολικής πρωτοβουλίας, ως μια
επιπρόσθετη ενισχυτική́ δράση, για την αντιμετώπιση, αφενός των
αναγκών σίτισης των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού και αφετέρου για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και την αποτροπή́ φαινομένων σχολικής διαρροής. Τα
γεύματα προετοιμάζονταν σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς
Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης Τρικάλων και Καβάλας,
προσφέροντας επιπλέον οφέλη στις τοπικές κοινωνίες.
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)
Δ.3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3)

Συνολική δαπάνη
€80.800

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018

Η διασφάλιση υγιών συνθηκών διαβίωσης, της
πρόσβασης σε δομές υγείας καθώς και η προαγωγή
της ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες είναι
απαραίτητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη. H MYTILINEOS,
αναγνωρίζοντας την πρωταρχική σημασία της
πρόσβασης όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας,
ξεκίνησε, στο τέλος του 2017, τη συνεργασία της με το
Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος». Στόχος
της συνεργασίας αυτής είναι η συμβολή της εταιρείας
στη δημιουργία και την αναβάθμιση Τμημάτων
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα Κέντρα Υγείας και
τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία, με προτεραιότητα τις
περιοχές
των
τοπικών
κοινωνιών
που
δραστηριοποιείται, αλλά και η ευρύτερη ενημέρωση των
γονέων και των εκπαιδευτικών για τα θέματα των
παιδικών τραυματισμών. Η έναρξη της συνεργασίας
εγκαινιάστηκε με τη συνδρομή της εταιρείας στην
αναβάθμιση του ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
με ιατρικά μηχανήματα διαγνωστικού και επεμβατικού
τύπου.

Παράλληλα, η εταιρεία στήριξε και άλλες σημαντικές
πρωτοβουλίες όπως: α) συνέβαλε ουσιαστικά στην
επαναλειτουργία του κέντρου Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στο
Μαρούσι που φιλοξενεί παιδιά με προβλήματα
αυτισμού και νοητικής υστέρησης, β) ενίσχυσε τις
υπηρεσίες υγείας των Παιδικών Χωριών SOS, γ)
υποστήριξε το έργο του Σωματείου φροντίδας ατόμων
με νευρομυικές παθήσεις. δ) ανέλαβε την επισκευή
ασθενοφόρου του δήμου Αντίκυρας και ε) υποστήριξε
το έργο εθελοντικών οργανώσεων όπως η Φλόγα, το
Χαμόγελο του παιδιού, Άσπρες Πεταλούδες και
ΕΛΕΠΑΠ.
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)
Δ.4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4)
Η MYTILINEOS, με το βλέμμα στραμμένο στην πρωτοπορία και τις νέες εκπαιδευτικές εξελίξεις και με στόχο να
δημιουργηθεί μια υπεραξία από την νέα γενιά, η οποία να παραμείνει στη χώρα, επενδύει στη νεανική καινοτομία και
επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα το 2017 η εταιρεία στήριξε :
•

Συνολική δαπάνη
€365.620

•

•

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018

Το θεσμό του πανελλήνιου διαγωνισμού διαστημικής CanSat in Greece, ο οποίος διοργανώνεται από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Στόχος της διοργάνωσης αυτής, είναι η εδραίωση της Ελλάδας στους
ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς διαστημικής, όσο και την ανάπτυξη μίας μαθητικής κοινότητας που θα στραφεί προς
τις τεχνολογίες του διαστήματος και θα αναγνωρίσει τις ευκαιρίες που της δίνονται μέσα από την ενασχόλησή της
με αυτό.
Το θεσμό «F1 in Schools» που πραγματοποιείται εδώ και 12 χρόνια υπό την αιγίδα της Formula One και αποτελεί ένα
από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα S.T.E.M. Education (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες, τις Νέες Τεχνολογίες, τη Μηχανική, τα
Μαθηματικά και όχι μόνο. Η εταιρεία υποστήριξε οικονομικά την επιστημονική εργασία της ομάδας Omega Racing,
του σχολείου «Εκπαιδευτική Αναγέννηση», που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην τελική φάση του παγκόσμιου
πρωταθλήματος «F1 in Schools» στη Μαλαισία, το 2017, καταλαμβάνοντας την 9η θέση.
Τέλος, η οικονομική αλλά και η συμβουλευτική υποστήριξη της MYTILINEOS στο Συμβούλιο Επιχειρηματικότητας
Νέων (ΣΕΝ), του ΣΕΒ, στοχεύει να φέρει πιο κοντά στην επιχειρηματική σκέψη και δράση τα νέα παιδιά ενισχύοντας
την επιχειρηματική κουλτούρα εκεί που έχει μεγαλύτερη σημασία, στην εκπαίδευση. Μόνο κατά τη σχολική χρονιά
2016-17, 8.810 μαθητές συμμετείχαν στα 10 συνολικά προγράμματα που υλοποίησε ο φορέας, ενώ προέκυψαν 95
εικονικές μαθητικές επιχειρήσεις που έφεραν πιο κοντά τη μαθητική κοινότητα της χώρας στη δημιουργικότητα, την
καινοτομία και την ομαδικότητα.
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)
Δ.5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΚΑΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4)

Προγράμματα
κοινωνικής αξίας*
> €1,75 εκ.

*Σύμφωνα με την διεθνή
μεθοδολογία Social Return On
Investment (SROI),
Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018

Ολοκλήρωση του προγράμματος «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» και του 2ου κύκλου του
προγράμματος «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»,
προγράμματα που αποτελούν μια σημαντική
επιλογή διεξόδου στους νέους και τις νέες που
βρίσκονται
εκτός
αγοράς
εργασίας,
προσφέροντας 12 μήνες έμμισθης πρακτικής
εκπαίδευσης και να ανοίξει δρόμους καριέρας,
προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να
παραμείνουν στη χώρα μας. Σύμφωνα με την
ανάλυση
της
κοινωνικής
αξίας
του
προγράμματος, που υλοποιήθηκε μέσω της
διεθνούς μεθοδολογίας Social Return On
Investment (SROI), πρωτοβουλία που αποτελεί
καινοτομία και πρωτοπορία στο χώρο της
βιομηχανίας, η συνολική επένδυση παρήγαγε
κοινωνική αξία με δείκτη απόδοσης SROI ίσο με
4,24:1. Αυτό σημαίνει πως για κάθε 1 ευρώ που
επενδύθηκε στο πρόγραμμα «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ
ΠΡΑΞΗ» παρήχθησαν 4,24 ευρώ κοινωνικής
αξίας, αποτυπώνοντας πλήρως το σύνολο των
πλεονεκτημάτων που έχουν τέτοιες δράσεις
συμβάλλοντας σε μία κοινωνία που δίνει ίσες
ευκαιρίες,
στο
πλαίσιο
ενός
βιώσιμου
περιβάλλοντος.

Η ολοκλήρωση του 2ου κύκλου του προγράμματος, για την
αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής που υλοποιείται στην 7η
Δημοτική Κοινότητα Ν. Αττικής, «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» σε συνεργασία με
την Ένωση «Μαζί για το Παιδί». Ένα πρόγραμμα που διασφαλίζει
την εκπαιδευτική διαδρομή των μαθητών στην ολοκλήρωση της
βασικής εκπαίδευσης, αναπτύσσοντας ένα ισχυρό δίκτυο
κοινωνικής αλληλεγγύης «απέναντι» στον εκπαιδευτικό και
κοινωνικό αποκλεισμό. H ολοκλήρωση του 2ου κύκλου του
προγράμματος ανέδειξε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
• Κάλυψε συνολικά 57 μαθητές (Β’ & Γ’ Γυμνασίου).
• Δημιουργήθηκαν 12 νέες θέσεις εργασίας για 9 μήνες, ενώ
συνολικά απασχολήθηκαν 20 άτομα από 4 διαφορετικούς
κοινωνικούς φορείς.
• Πραγματοποιήθηκαν 40 ώρες συμβουλευτικής από ειδικούς
στη σχολική ψυχολογία για καθοδήγηση των εκπαιδευτικών
που διδάσκουν στο πρόγραμμα.
• Υλοποιήθηκαν 1.026 ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας.
• Προσφέρθηκαν 4.700 υγιεινά γεύματα, σχολική ύλη, τσάντες,
σχετικά αναλώσιμα, καινούρια υποδήματα άλλα υλικά αγαθά
σε όλους τους μαθητές του προγράμματος, καθ’ όλη τη
διάρκεια της χρονιάς.
• Υλοποιήθηκαν επίσης 300 ώρες ψυχολογικών παρεμβάσεων
σε παιδιά, καθηγητές και γονείς
• Υπήρξε ένταξη 6 οικογενειών (παιδιών που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα) σε πρόγραμμα δωρεάν σίτισης για 6 μήνες
(συνολικά 28 δικαιούχοι).
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)
Δ.6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 11)

Συνολική δαπάνη
€908.000

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018

Η MYTILINEOS, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα των
κοινοτήτων που δραστηριοποιείται και με σκοπό τη βελτίωση
της διαβίωσης των δημοτών επένδυσε, το 2017, 387.876€
καλύπτοντας ανάγκες τοπικών υποδομών και υπηρεσιών με
άμεσο δημόσιο όφελος όπως: η κατασκευή παιδικών χαρών,
οι κτηριακές αναβαθμίσεις σχολείων, ο εξοπλισμός μίας
δημοτικής βιβλιοθήκης αλλά και η παροχή υλικών για
δημοτικά έργα κ.α. Παράλληλα, σημαντικές είναι και οι
επιμέρους συμπράξεις της εταιρείας, μέσω των Τομέων
Δραστηριοποίησης της, με την τοπική αυτοδιοίκηση όπως π.χ.
η συνεργασία του Τομέα Μεταλλουργίας με το Δήμο
Λειβαδέων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του
τελευταίου, όπου η εταιρεία προσφέρει συγκεκριμένα υλικά
και οικονομικούς πόρους για την ανακαίνιση δημόσιων
υποδομών ενώ ταυτόχρονα προωθείται η απασχόληση
άνεργων συμπολιτών μας.

Παράλληλα, η προστιθέμενη αξία που
αναδεικνύεται
από
την
επιχειρηματική
λειτουργία της εταιρείας, με την ανάπτυξη
έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),
μέσω του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας,
εντοπίζεται όχι μόνο στη συμβολή της στην
επίτευξη
των
εθνικών
περιβαλλοντικών
στόχων αλλά και στα σημαντικά οφέλη προς
τις τοπικές κοινότητες. Έτσι, το 2017, η
συνολική επένδυση σε χορηγίες, δωρεές και
έργα
υποδομών
σε
Δήμους
όπου
λειτουργούν ή πρόκειται να αναπτυχθούν νέα
έργα ΑΠΕ ανήλθε σε περισσότερα από
520.000€.
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Η Κοινωνικο-Οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα (2017)
Δ.7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΒΩΞΙΤΗ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 12)

Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της αειφόρου
ανάπτυξης, ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS έχει
θέσει ως στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα
επιτρέψουν την ολιστική αξιοποίηση των καταλοίπων
βωξίτη μέσω της συμμετοχής του σε Εθνικά και
Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.
Εντός του 2017, ξεκίνησε το ερευνητικό έργο SCALE
(Production of Scandium compounds and Scandium
Aluminum alloys from European resources) το οποίο
στοχεύει στην εξαγωγή Σπάνιων Γαιών και ειδικότερα
ενώσεων Σκανδίου (Sc) και κράματα Αλουμινίου Σκανδίου από Ευρωπαϊκά μεταλλουργικά κατάλοιπα,
όπως τα Κατάλοιπα Βωξίτη. Στο πρόγραμμα αυτό,
συνολικού προϋπολογισμού €7 εκατ., συντονιστής είναι ο
Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS, συμμετέχει το
Ε.Μ.Π. και συνολικά 19 εταίροι από 9 ευρωπαϊκές χώρες.
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Τέλος, το Δεκέμβριο του 2017, ανακοινώθηκε και η
έγκριση της ερευνητικής πρότασης (με άριστη
αξιολόγηση 14.5/15.0.) RemovAL με συντονιστή
τον Τομέα Μεταλλουργίας της ΜYTILINEOS. Το
πρόγραμμα RemovAL (Removing the waste
streams from the primary Aluminium production
and other metal sectors in Europe), θα ξεκινήσει το
Μάιο του 2018 και θα διαρκέσει 4 χρόνια. Έχει
συνολικό προϋπολογισμό 11,5 εκατ. € και 27
εταίρους, ανάμεσα στους οποίους οι μεγαλύτεροι
παραγωγοί αλουμίνας εκτός Ασίας (RUSAL, RIO
TINTO, ALCOA) όπως επίσης και ο σύνδεσμος του
Ευρωπαϊκού Αλουμίνιου και το Διεθνές Ινστιτούτο
Αλουμινίου. Σκοπός του RemovAL η δοκιμή σε
πιλοτική κλίμακα διαφορετικών τεχνολογιών για
την αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη.
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Κοινωνικο-οικονομικό Αποτύπωμα

Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ MYTILINEOS ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

• Συνεργαζόμαστε με > 4.000
Έλληνες προμηθευτές
• Δαπανήσαμε > €740 εκ. σε
αγορές από Έλληνες
προμηθευτές
• Υποστηρίζουμε 8.352
έμμεσες θέσεις εργασίας
• Συνεισφέρουμε €161 εκ.
έμμεσους φόρους προς το
κράτος
• Η έμμεση συνεισφορά μας
στο ΑΕΠ της χώρας
ανέρχεται σε €481 εκ.

1.

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Κεντρική Υπηρεσία Ε.Κ.Ε. - 11/2018

2.

Από την αγορά πρώτων υλών για την
δημιουργία των προϊόντων μας μέχρι τη
διάθεσή τους και το τέλος του κύκλου της ζωής
τους, δημιουργείται μία σημαντική αλυσίδα
αξίας που συμβάλλει στην ελληνική οικονομία
και απασχόληση.

Η Δραστηριότητά μας

• Διαθέτουμε 8 Βιομηχανικές
μονάδες παραγωγής & 17
μονάδες παραγωγής
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
• Απασχολούμε άμεσα 2.269
εργαζόμενους
• Δαπανήσαμε >€70 εκ. σε
μισθούς εργαζομένων
• Συνεισφέραμε €40 εκ. άμεσους
φόρους προς το κράτος
• Η άμεση συνεισφορά μας στο
ΑΕΠ ανέρχεται σε €449 εκ.

• Έσοδα > €1,5 δισ.
• Πωλήσεις >181.000 τόνων
προϊόντων αλουμινίου
• Συμμετέχουμε >10% στην
εγχώρια παραγωγή
ενέργειας
• Πώληση Ηλεκτρικής
ενεργείας 18.562 TJ

3.

Εξαγωγές / Πωλήσεις
προϊόντων

4.

Τέλος κύκλου ζωής
προϊόντων

• Επενδύσαμε >€17 εκ.
για την πρόληψη και
διαχείριση αποβλήτων
και αέριων ρύπων
• Συμμετέχουμε σε 5
ευρωπαϊκά ερευνητικά
προγράμματα για την
ανάπτυξη τεχνολογιών
αξιοποίησης
καταλοίπων βωξίτη
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