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Η MYTILINEOS εντάσσεται στον δείκτη βιωσιμότητας Dow Jones 
Sustainability 

 

 
 
Αθήνα, Ελλάδα – 12 Δεκεμβρίου 2022 - H MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, 
Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) εισέρχεται στην παγκόσμια ελίτ 
εταιρειών με υψηλές επιδόσεις σε θέματα βιωσιμότητας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία 
θα συμμετέχει για πρώτη φορά στους Δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones (Dow 
Jones Sustainability Indices), που χαρακτηρίζονται διεθνώς ως το σημείο 
αναφοράς για τις επιδόσεις των εταιρειών σε θέματα βιωσιμότητας, ως Εταιρεία 
μέλος του δείκτη  DJSI Emerging Markets (με ημέρα εισαγωγής την 19η 
Δεκεμβρίου 2022). Η ένταξη της MYTILINEOS στο δείκτη, σε συνέχεια και της 
εισαγωγής στον MSCI GREECE, νωρίτερα φέτος, αναμένεται να αυξήσει 
σημαντικά την αναγνωρισιμότητα της MYTILINEOS ανάμεσα σε ένα πλήθος 
επενδυτικών κεφαλαίων που δίνουν ιδιαίτερο βάρος στις επιδόσεις ESG. 
 
Η αναγνώριση αυτή για την εταιρεία έρχεται ως συνέχεια της σημαντικής βελτίωσης 
που κατέγραψε η φετινή της επίδοση, καλύπτοντας πλήρως τις αυστηρές 
προϋποθέσεις που θέτουν οι δείκτες βιωσιμότητας Dow Jones. Συγκεκριμένα, η 
MYTILINEOS κατάφερε να αποσπάσει την μέγιστη βαθμολογία (100/100) στο 1/3 
σχεδόν των δεικτών που αξιολογήθηκε και έτσι κατάφερε  να συγκαταλέγεται 
αναμεσά στο 10% των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου της, ενώ μοιράζεται αυτήν 
την διάκριση με παγκοσμίους κολοσσούς, όπως η Enel ή η Hindalco που 
δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενες αγορές. H MYTILINEOS είναι η μοναδική 
ελληνική εταιρεία, από τις 111 εταιρείες συνολικά σε παγκόσμια κλίμακα, που 
συμμετέχει στον δείκτη DJSI Emerging Markets.  
 

Όπως τόνισε ο Δημήτριος Παπαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής 
Διακυβέρνησης & Αειφόρου Ανάπτυξης, «είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που η 
στρατηγική μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και οι αντίστοιχες υπεύθυνες 
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πρωτοβουλίες που εφαρμόζουμε αναγνωρίστηκαν από έναν από τους πιο 
αξιόπιστους παγκόσμιους δείκτες επενδύσεων ESG και παγκόσμιο σημείο 
αναφοράς για τις επιδόσεις των εταιρειών σε θέματα βιωσιμότητας, τους δείκτες 
Dow Jones Sustainability. Η διάκριση αυτή υποδηλώνει ότι καταφέραμε να είμαστε 
μία από τις ηγέτιδες εταιρείες σε θέματα βιωσιμότητας στον κλάδο μας. Παράλληλα, 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην πορεία της επιχειρηματικής μας 
ανάπτυξης αφού πιστοποιεί την ουσιαστική ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων σε 
διάφορες πτυχές της στρατηγικής και των λειτουργιών μας, μια προσπάθεια που 
ξεκίνησε με μικρά αλλά σταθερά βήματα πριν από σχεδόν 10 χρόνια με στόχο να 
δημιουργούμε ουσιαστική και βιώσιμη αξία. Οι αποφάσεις και οι δράσεις μας τα 
επόμενα χρόνια θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη δέσμευσή μας για συνεχή  
βελτίωση των επιδόσεών μας στη βιώσιμη ανάπτυξη». 
 
Η εφαρμογή της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που ακολουθεί η MYTILINEOS 

είναι προσανατολισμένη στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, συνδέεται άμεσα με τους επιχειρηματικούς της στόχους και εκφράζεται 
μέσα από τις ακόλουθες στρατηγικές προτεραιότητες:  
 
1) Την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (η MYTILINEOS έγινε η πρώτη 
βιομηχανία στην Ελλάδα που δεσμεύτηκε σε σαφείς στόχους μείωσης εκπομπών 
άνθρακα για το 2030 και απανθρακοποίησης το 2050) 
2) Τη διασφάλιση της ασφαλούς & παραγωγικής απασχόλησης 
3) Την ελαχιστοποίηση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος 
4) Την αύξηση της Κοινωνικής Επίδρασης  
5) Τη στήριξη της καινοτομίας και της βιώσιμης βιομηχανοποίησης  και  
6) Την ενίσχυση της αρχής της πρόληψης και προφύλαξης στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της.  
 
  


