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Αγαπητοί συνάδελφοι  
 
Στο πλαίσιο της αδιάλειπτης προσπάθειάς της MYTILINEOS για την καλύτερη 
δυνατή και έγκυρη ενημέρωση όλων των Κοινωνικών μας Εταίρων, μέσω της 
ανάπτυξης καινοτόμων εργαλείων στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, θα θέλαμε να 
σας ενημερώσουμε για την δημιουργία του νέου ενημερωτικού microsite με τίτλο 
«Sustainability Actions Map», που δημιουργήθηκε από την Διεύθυνση Αειφόρου 
Ανάπτυξης.  
 
Το νέο αυτό εργαλείο αποτυπώνει την αξία των βασικών προγραμμάτων και των 
δράσεων που έχουμε υλοποιήσει και συνεχίζουμε να υλοποιούμε ως εταιρεία, στο 
πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας μας, με στόχο να επηρεάζουμε θετικά τον 
κόσμο γύρω μας.   
 
Το «Sustainability Actions Map» έρχεται να προστεθεί στα εργαλεία της 
Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης της MYTILINEOS και μαζί με το «Integrated 
Value Creation Scorecard», ελπίζουμε να αποτελέσουν σημεία αναφοράς στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της κουλτούρας Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας.  
 
Σκοπός του «Sustainability Actions Map» είναι να λειτουργήσει ως: 
 

• βασική πηγή συλλογής στοιχείων και σημείο αναφοράς τoυ δείκτη των 
κοινωνικών επενδύσεων της MYTILINEOS που λαμβάνεται υπόψη από τους 
διεθνείς ESG Raters   

• εργαλείο αξιοποίησης πληροφοριών των δράσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε 
εσωτερικές και εξωτερικές προσπάθειες προβολής της εταιρείας, τόσο σε 
κεντρικό, όσο και σε επίπεδο δραστηριοτήτων  

• κίνητρο ευγενούς άμιλλας μεταξύ των ΤΕΔ της εταιρείας για την αξιολόγηση 
και την υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων με μετρήσιμα 
αποτελέσματα ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν στη συνολική 
προσφορά της MYTILINEOS στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης.   

 
To microsite είναι προσβάσιμο είτε μέσα από το επίσημο site της MYTILINEOS 
(στην 1η σελίδα) είτε απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: 
https://sdactionsmap.mytilineos.gr/. Η εφαρμογή διαθέτει μηχανισμό φίλτρων 
ώστε να παρουσιάζονται οι δράσεις ανά Παγκόσμιο Στόχο και Τομέα 
Δραστηριότητας, ενώ δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης από τον χρήστη με ειδικά 
σχεδιασμένη κλίμακα.  Επιπλέον, παρουσιάζονται και συγκεντρωτικές πληροφορίες 
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σχετικά με τις δράσεις, τον αριθμό των συνεργασιών, τις συνολικές επενδύσεις 
καθώς και η ετήσια ανάλυση του Κοινωνικού Προϊόντος της εταιρείας.  
 
Σας καλούμε να περιηγηθείτε στο νέο αυτό microsite ώστε να δείτε τις επιδόσεις 
της εταιρείας και τις προοπτικές που δίνονται. 
 
Για κάθε διευκρίνιση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα στελέχη της 
Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και ιδιαίτερα με την κ. Κυριακή Αγγελή:  
Tel: +30 210 6877429 
Email: Kyriaki.Angeli@mytilineos.gr 

 
 

 
 

 
 
  
 


