
H παρούσα σύνοψη έχει ως στόχο τη άμεση ενημέρωση τω Κοινωνικώ ταίρω της MYTILINEOS θέματα Περιβά οντος, Κοινωνίας
και Διακυβέρνησης (ESG) που τους διαφέρουν2. Παρουσιάζει συνοπτικά τις εταιρικές δεσμεύσεις για τα επόμε α χρόνια αθώς

αι τις βασικές επιδόσεις της ταιρείας, για το έτος 2020, αποτυπώ οντας τη ικανότητά της α δημιουργεί αξία στο π αίσιο της
δέσμευσής της, στη Βιώσιμη Α άπτυξη.

Δεσμεύσεις

Αξιολογήσεις ESG

Επίδοση ESG

2021
• Ένταξη στη διεθνή πρωτοβουλία Βιώσιμης Α άπτυξης CDP Climate Change.
• Υποβολή επιστολής δέσμευσης στη πρωτοβουλία Science Based Target Initiative για τη αν ξάρ-

τητη επαλήθευση τω υφιστάμενω στόχω μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος της ταιρείας.
• Ένταξη στους επίσημους υποστηρικτές της διεθνούς πρωτοβουλίας Task Force on Climate –

Related Financial Disclosures (TCFD).
• σωμάτωση στη διαδικασία Ουσιαστικότητας Μη – Χρηματοοικο ομικώ στοιχείω της μεθοδο ο-

γίας του SASB (Sustainability Accounting Standards Board) για το καθορισμό τω Ουσιαστικώ
θεμάτων.

2022
• Πιστοποίηση του Τομέα Μετα ουργίας κατά το πρότυπο ASI Performance Standard από το

διεθνή οργανισμό Aluminium Stewardship Initiative (ASI)3.
• σωμάτωση τω συστάσεω της διεθνούς πρωτοβουλίας για το κλίμα Task Force on Climate –

Related Financial Disclosures (TCFD).

1. Ο όρος «ESG» αναφέρεται σε θέματα περιβά οντος, κοινωνίας & διακυβέρνησης (Environment – Social – Governance)
2. Σύμφω α με τα αποτ λέσματα της διαδικασίας καθορισμού Ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης Α άπτυξης 2020 (σελ. 47)
3. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση σχ τίζ ται με την δημιουργία και τη διατήρηση υπεύθυνων περιβα οντικών και κοινωνικών προδιαγραφών καθώς και κριτηρίω

διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η υπεύθυνη παραγωγή και η ορθο ογική χρήση του α ουμινίου

Σύνοψη Επίδοσης ESG1

Κλιματική Αλλαγή: • Εντός του 2020, θέσαμε απαιτητικούς στό-
χους μείωσης των άμεσων και έμμεσων εκπομπών άνθρακα καθώς 
και απανθρακοποίησης των δραστηριοτήτων μας για το 2030 και 
το 2050. • Ενισχύουμε σταθερά με επενδύσεις σε έργα Α.Π.Ε. την 
παραγωγή καθαρής ενέργειας, η οποία το 2020 ανήλθε στο 8,5% 
της συνολικής μας παραγωγής, αυξημένη κατά 38% σε σχέση με 
το 2019. • Oι απόλυτες άμεσες και έμμεσες εκπομπές CO2 (Scope 1 
& Scope 2) κατέγραψαν μείωση κατά σχεδόν 4% σε σχέση με τα 
επίπεδα του 2019.

Ποιότητα αέρα: Μειώσαμε κατά 10% τη συνολική ποσότητα εκπο-
μπών NOx / SΟx, και κατά 14% την ποσότητα των εκπομπών σωματιδίων.

Περιβαλλοντική διαχείριση: • Εφαρμόζουμε πιστοποιημένο κατά 
ISO 14001-2015 σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε συνδυα-
σμό με τη συστηματική εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών 
σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής μας Δραστηριότητας. • Οι δαπά-
νες μας για την προστασία του περιβάλλοντος ανήλθαν σε €71,6 εκ. 
• Το 2020 δεν υπήρξαν περιστατικά οποιασδήποτε μορφής ρύπανσης 
του φυσικού περιβάλλοντος από την παραγωγική μας δραστηριότητα.

Κυκλική οικονομία: Ανταποκρινόμενοι στις αρχές της κυκλικής 
οικονομίας αυξήσαμε την παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου, χρη-
σιμοποιώντας scrap αλουμινίου ως πρώτη ύλη, που ανήλθε σε >20% 
της συνολικής μας παραγωγής, συμβάλλοντας σημαντικά στην μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας και των αέριων εκπομπών.

Βιοποικιλότητα: • Κατά τη διάρκεια του 2020 δεν σημειώθηκαν περι-
στατικά υποβάθμισης της βιοποικιλότητας, από τις δραστηριότητες 
της Εταιρείας. • Συνεχίσαμε την εξορυκτική μας δραστηριότητα με 
υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο, αυξάνοντας το ποσοστό αποκατάστα-
σης του συνόλου της εκμεταλλεύσιμης περιοχής στο 83,3% χωρίς να 
δεσμεύουμε παράλληλα νέες εκτάσεις.

Νερό: Αντλούμε νερό (υπόγεια ύδατα) από ανανεώσιμες πηγές, ενώ 
η δραστηριότητα μας δεν περιορίζει ούτε απειλεί την επάρκεια του
διαθέσιμου νερού στον υδροφόρο ορίζοντα.

Απόβλητα: • Το περιβαλλοντικό R&D του Τομέα Μεταλλουργίας 
ανήλθε σε €6,5 εκ. επενδύοντας σε εξειδικευμένα προγράμματα ανά-
πτυξης νέων τεχνολογιών αξιοποίησης των καταλοίπων βωξίτη. 
• Το ποσοστό στερεών αποβλήτων που ανακυκλώθηκε και επαναχρη-
σιμοποιήθηκε αυξήθηκε περεταίρω, εντός του 2020, φτάνοντας το 
18,6%, ενώ η ποσότητα των αποβλήτων προς τους χώρους υγειονομι-
κής ταφής μειώθηκε κατά 39,1% σε σχέση με το 2019.

Περιβαλλοντική συμμόρφωση: Δεν υπήρξαν περιστατικά μη συμ-
μόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς 
αποφεύγοντας έτσι άμεσους χρηματοοικονομικούς κινδύνους (π.χ. 
πρόστιμα) και κατ’ επέκταση έμμεσους που σχετίζονται με την εικόνα 
και τη φήμη μας.

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία: • Στον τομέα της υγείας και της 
ασφάλειας των άμεσα και έμμεσα εργαζομένων δεν καταγράφηκαν 
επαγγελματικές ασθένειες, ενώ οι δείκτες συχνότητας ατυχημάτων 
με διακοπή εργασίας (>=3ημερών) ανά 200.000 ώρες εργασίας δια-
τηρήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα (0,19 & 0,14 αντίστοιχα) με όλους 
τους εργαζόμενους να έχουν επιστρέψει υγιείς στην εργασία τους. 
• Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, μετά λύπης ανακοινώ-
νουμε ένα δυστύχημα εργαζομένου εργολάβου, από ηλεκτροπληξία, 
στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου. • Συνεχίσαμε 
την εφαρμογή συμπληρωματικών προγραμμάτων φαρμακευτικής
και νοσοκομειακής περίθαλψης για όλους τους εργαζόμενους μας
και τα μέλη των οικογενειών τους εξασφαλίζοντας επιπλέον προνο-
μιακές τιμές για τη διεξαγωγή μοριακού Test ανίχνευσης του RNA 
του ιού SARS-CoV-2, δίνοντας, όπως πάντα, άμεση προτεραιότητα
στα θέματα υγείας.

Εργασιακές πρακτικές: • Ως βιομηχανική Εταιρεία, αυξήσαμε το 
ποσοστό της συνολικής απασχόλησης (άμεσης & έμμεσης) κατά 5% 
με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργία μας, κρατώντας 
παράλληλα σε πολύ χαμηλά επίπεδα τα ποσοστά εργαζομένων μερι-
κής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου εργασίας. • Παρά τις αντίξοες 
συνθήκες λόγω της πανδημίας COVID-19, συνεχίσαμε να επενδύουμε 
στην ανάπτυξη τεχνικών και προσωπικών δεξιοτήτων, καλύπτοντας το 
65% του ανθρώπινου δυναμικού μας με στοχευμένα προγράμματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ανθρώπινα Δικαιώματα: • Προχωρήσαμε στην εκπόνηση εξει-
δικευμένης Πολιτικής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που εκφράζει 
τη μηδενική ανοχή της Εταιρείας σε οποιαδήποτε παραβίαση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. • Προστατέψαμε πλήρως τα εργασιακά 
δικαιώματα καθώς και τις άλλες κατηγορίες Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
που σχετίζονται με τη δραστηριότητα μας.

Κοινωνικές επενδύσεις: • Συνεχίσαμε την εφαρμογή της κοινωνικής 
μας πολιτικής, υλοποιώντας κοινωνικά προγράμματα και επενδύσεις 
σε τοπικές υποδομές συνολικής αξίας €3,21 εκ. με ωφελούμενους 
σχεδόν 30.000 συμπολίτες μας συμβάλλοντας σημαντικά σε όλο 
το κοινωνικό φάσμα των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
• Παράλληλα, η διαχείριση των κοινωνικών θεμάτων, τόσο σε κεντρικό
όσο και σε τοπικό επίπεδο, απέτρεψε την ύπαρξη κινδύνων που θα
μπορούσαν να έχουν σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στα χρημα-
τοοικονομικά μας αποτελέσματα.

Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα: Επενδύσαμε στην εκπαίδευση 
40 βασικών προμηθευτών μας στις 10 Αρχές του Οικουμενικού 
Συμφώνου του ΟΗΕ (Global Compact) και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Εταιρική Συμπεριφορά: • Ενσωματώνουμε περαιτέρω την έννοια 
της βιωσιμότητας στο DNA μας, καθιστώντας την βασικό πυλώνα 
της στρατηγικής, της λήψης αποφάσεων και των λειτουργιών μας. 
• Υλοποιήσαμε ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για 300 εργαζόμε-
νους στον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Εταιρείας.
• Εφαρμόσαμε τη «Μηδενική Ανοχή» σε περιστατικά διαφθοράς και
δωροδοκίας σε όλες τις δραστηριότητές μας, σε εγχώριο και διεθνές 
επίπεδο. • Συνεχίσαμε με επιτυχία τον κοινωνικό διάλογο, υλοποιώντας 
ειδική θεματική Διαβούλευση με θέμα τη δημιουργία της εταιρικής 
Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποσπώντας την σχεδόν καθο-
λική αποδοχή και υποστήριξη όλων των ομάδων των Κοινωνικών μας 
Εταίρων για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Εταιρείας. • Δεν υπήρ-
ξαν οικονομικές επιβαρύνσεις από περιστατικά παραβίασης του 
Κώδικα Επιχειρηματικής μας Δεοντολογίας. • Τηρήσαμε απαρέγκλιτα 

την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην επιχειρηματική μας δρα-
στηριότητα, είχε σαν αποτέλεσμα την απουσία περιστατικών μη 
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και του συναφούς αντικτύπου σε 
περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Εταιρική Διακυβέρνηση: • Επιδιώκοντας την εφαρμογή υψηλότε-
ρων προτύπων Εταιρικής Διακυβέρνησης, συνεχίζουμε, την οικειοθελή 
προσαρμογή μας στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης – 2018 του 
Ηνωμένου Βασιλείου, έχοντας ήδη ευθυγραμμιστεί με το 70% περίπου 
των σχετικών απαιτήσεων. • Ενισχύουμε την εποπτεία με την οποία 
το Διοικητικό Συμβούλιο επιβλέπει τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης 
με την δημιουργία νέας Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης επί του Δ.Σ. 
• Ενσωματώνουμε ESG KPIs στις μεταβλητές αποδοχές των αποδο-
χών των μελών του Δ.Σ.

πίδοση Κατάταξη Μέσος Όρος 
Τομέα ή Παγκόσμιος

Κλίμακα 
(Υψηλή / Χαμηλή)

29,98
μεσαίο επίπεδο 
επικινδυνότητας

4/105
Τομέας ετ ρογ ώ
δραστηριοτήτω

- 100/0

2 (Περιβά ο ) - - 1/10
1 (Κοινωνία) - - 1/10
4 (Διακυβέρνηση) - - 1/10

75
26/234
Τομέας ετ ρογ ώ
δραστηριοτήτω

- 100/0

B (Water Security) - B (Παγκόσμιος Μ.Ο.) A/D

265,5
AA
Τομέας ετ ρογ ώ
δραστηριοτήτω

BBB 300/0

4,1
8% Εταιριών με τη
υψηλότερη βαθμολογία 
Τομέας ετ ρογ ώ
δραστηριοτήτω

5/0

62,4 (ESG επίδοση) - 52 (Παγκόσμιος Μ.Ο.) 100/0
70,9 (UNGC επίδοση) - 50,3 (Παγκόσμιος Μ.Ο.) 100/0

62,8 - - 100/0

71 (ESG/CSR επίδοση) 26/18.425
Παγκόσμια κατάταξη

- 100/0

Η διαχρονική δέσμευση της MYTILINEOS στη Βιώσιμη Α άπτυξη αποτυπώ ται στις ήδη σημαντικές ESG επιδόσεις που έχει επιτύχει.
ντούτοις, η ταιρεία, στοχεύοντας στη συνεχή της πρόοδο, αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις προτάσεις βε τίωσης που αμβάνει από τους 

διεθνείς αν ξάρτητους οργανισμούς αξιο όγησης κριτηρίω ESG στους οποίους συμμετέχει.

πιδόσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020
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Στόχος Χρό ος επίτευξης

Μείωση συνολικών εκπομπών CO2 Scope 1 & 2 
(σε σχέση με τα δεδομένα του 2019) -30%

Τομέας Μετα ουργίας: Μείωση συνολικών εκπομπών CO2 Scope 1 & 2 
(σε σχέση με τα δεδομένα του 2019) -65%

Τομέας Μετα ουργίας: Μείωση ειδικών εκπομπών CO2 ανά τό ο 
παραγόμενου α ουμινίου (σε σχέση με τα δεδομένα του 2019) -75%

Τομέας Ηλεκτρικής Ε έργειας: Μείωση ειδικών εκπομπών CO2 ανά 
τό ο παραγόμενης kWh (σε σχέση με τα δεδομένα του 2019) ~50%

Τομέας Έργων Βιώσιμης Α άπτυξης 
(σε σχέση με τα δεδομένα του 2019)

Μηδε ό 
αποτύπωμα 

άνθρακα

Τομέας Α άπτυξης Α αν ώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ε έργειας 
(σε σχέση με τα δεδομένα του 2019)

Μηδε ό 
αποτύπωμα 

άνθρακα

Τομέας Μετα ουργίας: 
κπομπές φθορίου (kg φθορίου/t Al) 1,2 τήσιος

Τομέας Μετα ουργίας: 
κπομπές τ τραφθοράνθρακα (kg CF4/tAl) <0,06 τήσιος

Παραγωγή δευτ ρόχυτου α ουμινίου (t) 65.000

Τομέας Μετα ουργίας: Συνολική άντληση ν ρού 
(βιομηχανικό & πόσιμο, m3/ημέρα) 13.000

Σοβαρά περιβα οντικά περιστατικά 0 τήσιος

Ποσοστό αποκατάστασης της συνολικής εκμεταλλεύσιμης 
έκτασης από τη ξορυκτική διαδικασία 87%

Αριθμός δυστυχημάτω 0 τήσιος

παγγ λματικές ασθένειες 0 τήσιος

Αριθμός σοβαρός ατυχημάτω 0 τήσιος

Δείκτης συχνότητας συνολικών καταγεγραμμένω
ατυχημάτων (ανά 200.000 ώρες εργασίας)

Συνεχής 
βελτίωση τήσιος

Περιστατικά παραβίασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτω 0 τήσιος

Πρωτοβουλία των Ηνωμένω θνών για τη δυνάμωση της Γυναίκας 
(United Nations Women’s Empowerment Principles – UN WEPs). Υιοθέτηση Αρχώ

Ποσοστό αξιο όγησης εργαζομένω 1 >80% τήσιος

(σχετίζο ται με τη στρατηγική ESG που έχει θέσει η ταιρεία)

Στόχος Χρό ος επίτευξης

Ποσοστό παραμονής στη ργασία εργαζομένων πλήρους απασχόλησης >90% τήσιος

Ποσοστό γυναικών σε θέσεις ευθύνης >20%

Αριθμός ωφε ούμενων πολιτών από τη
ανάπτυξη κοινωνικών προγραμμάτω ~250.000

Ποσοστό εσόδων από βιώσιμα προϊόντα 
(επί των συνολικώ σόδων της Εταιρείας) >30%

Ποσοστό αξιο όγησης βασικών προμηθευτών βάσει ESG κριτηρίω 60%

πιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας 0 τήσιος

Οικο ομικές επιβαρύνσεις από την παραβίαση του 
Κώδικα Επιχειρηματικής Δ οντο ογίας (€) 0 τήσιος

πιβεβαιωμένα περιστατικά μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τη 
ομοθ σία (σε θέματα οικο ομικά, περιβα οντικά, εργασιακά & κοινωνικά) 0 τήσιος

Βραχυπρόθ σμοι Στόχοι (1–3 έτη)

Μεσοπρόθ σμοι Στόχοι (4–7 έτη)

Μακροπρόθ σμοι Στόχοι (8–10 έτη)

1. Αφορά στο ποσοστό εργαζομένων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στη διαδικασία ετήσιας αξιο όγησης της απόδοσης (δη αδή εκτός αυτώ
που εργάζονται στη ταιρεία διάστημα μικρότ ρο των 6 μη ώ , καθώς και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων βάσει ρό ου/αντικειμένου).

Βασικοί Στόχοι ESG
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Βασικός στόχος της ταιρείας είναι η συνεχής και υπεύθυνη ανάπτυξή της, καθώς και
η διατήρηση της ηγ τικής της θέσης ό ους τους Τομείς της πιχειρηματικής της
Δραστηριότητας μέσω της συνεχούς επανεπένδυσης διασφαλίζοντας παράλλη α
τη βιωσιμότητα της και τις σταθ ρές αποδόσεις των μετόχων της.

Στρατηγικές προτεραιότητες

Τομέας 
Ηλεκτρικής Ε έργειας 
& Φυσικού Αερίου

Τομέας Έργω
Bιώσιμης Α άπτυξης

• Η μεγα ύτ ρη καθ τοποιημένη ιδιωτική ταιρεία στο τομέα της ηλεκτρικής έργειας και 
φυσικού αερίου (utility) στη άδα.

• Ο κορυφαίος ιδιώτης προμηθευτής στη λιανική αγορά ηλεκτρικής έργειας με αυξανόμενη 
παρουσία και στη λιανική φυσικού αερίου με στόχευση τη περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου 
αγοράς, και με ισχυρό μερίδιο αγοράς στη χο δρεμπορική αγορά Φ/Α, ξασφαλίζοντας 
ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής έργειας.

• Ισχυρή παρουσία στο τομέα ΑΠΕ, με περεταίρω υ οποίηση ός σημαντικού χαρτοφυ ακίου 
έργω ΑΠΕ, συμβά οντας ουσιαστικά στη προσπάθεια του λληνικού τομέα παραγωγής 
ηλεκτρικής έργειας α διπ ασιάσει τη εγκατ στημένη δυναμικότητα τω αναν ώσιμω πηγώ
και σταδιακή δραστηριοποίηση έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής έργειας.

• Κατασκευή έας μο άδας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT), ισχύος 
826MW, για περαιτέρω δραίωση της θέσης της ταιρείας ως κορυφαίου ιδιώτη παραγωγού 
ηλεκτρικής έργειας στη άδα.

• Μείωση τω ειδικώ εκπομπώ διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά MWh παραγωγής ηλεκτρικής 
έργειας κατά σχ δό 50%, μέχρι το 2030, σχέση με τα δεδομένα του 2019.

• Διατήρηση της ηγ τικής της θέσης στις εισαγωγές φυσικού αερίου, με ισχυρή παρουσία και στο 
διασυνοριακό εμπόριο.

• πέκταση στη ργειακή αγορά γειτονικώ χωρώ .

• Δυναμική διείσδυση έργα Βιώσιμης Α άπτυξης στους τομείς της κυκλικής οικο ομίας, 
υβριδικώ , o¼-grid και καινοτόμω ργειακώ έργω (π.χ. έργα υδρογό ου), στη άδα 
και το ξωτ ρικό.

• ίσοδος και δυναμική παρουσία έργα ργειακής αξιοποίησης οικιακώ και βιομηχανικώ
απορριμμάτω συν ργασία με ξειδικευμένους παρόχους τεχνο ογίας α ά και έργα επεξ ρ-
γασίας βιομηχανικώ και ά ω υμάτω με πρωτοπόρα τεχνο ογία κυριότητας της MYTILINEOS.

• Πλήρης απανθρακοποίηση τω δραστηριοτήτω του Τομέα, μέχρι το 2030 με τη ανάληψη συγκε-
κριμένω πρωτοβουλιώ και δράσεω .

• Διατήρηση και δυνάμωση της θέσης μας στη Ελληνική και διεθνή αγορά έργω παραγωγής 
έργειας με φυσικό αέριο και έργω διανομής & δικτύου (Τ&D).

• Περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας μας έργα Υποδομώ υψηλής προστιθέμενης αξίας, συμπε-
ρι αμβανομένω ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεω , με προτ ραιότητα στη Ελληνική αγορά α ά και 
επιλεγμένες αναπτυσσόμενες χώρες.

• Διαρκής διερεύνηση και υ οποίηση συν ργειώ με τους ά ους επιχειρηματικούς τομείς της 
MYTILINEOS, α ά και με διεθνείς ταίρους έες τεχνο ογίες και στρατηγικές.

• Ισορροπημένη γ ωγραφική επέκταση έες αγορές που παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές 
ανάπτυξης και ενίσχυση παρουσίας χώρες όπου δραστηριοποιούμαστ σήμερα.

• κμετάλλευση τω ευκαιριώ θέματα ργειακής ξοικο όμησης αναπτύσσοντας ύσεις για 
ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτω και πε ατώ .

• Διερεύνηση και αξιοποίηση τω ευκαιριώ που προκύπτουν από τη ψηφιοποίηση τω ργεια-
κώ υπηρεσιώ υφιστάμενες και έες δραστηριότητες.

Τομέας
Μεταλλουργίας

Τομεας Α άπτυξης 
Α ανεώσιμων Πηγώ αι 
Αποθήκευσης Ε έργειας

• Συνεχής βε τίωση και προσή ωση στο τομέα Υγεία & Ασφάλεια στη ργασία.
• Συνεχής βε τίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας με στόχο τη διατήρηση της 

θέσης της στο πρώτο τ ταρτημόριο της παγκόσμιας καμπύλης κόστους παραγωγής.
• Αύξηση της παραγόμενης ποσότητας α ουμίνιου μέσω της παραγωγής δευτ ρόχυτου α ουμινίου.
• Μείωση τω συνολικώ εκπομπώ CO2 (κατηγορίας 1 & 2) κατά 65% και τω ειδικώ εκπομπώ

παραγωγής ανά τό ο α ουμινίου κατά 75% μέχρι το 2030, σχέση με τα δεδομένα του 2019.
• Βε τίωση του περιβα οντικού αποτυπώματος με διαρκείς επενδύσεις, τη ανάπτυξη σχ τικής 

τεχνογνωσίας και καινοτόμω ύσεω .
• Διασφάλιση προμήθειας πρώτω υ ώ .
• Παροχή βέ τιστω προϊόντω και ύσεω στους πε άτες, πέρα από απλή διάθ ση εμπορευμάτω .
• Αξιοποίηση ευκαιριώ για τη διεύρυνση του Τομέα Μετα ουργίας έα 

πεδία δραστηριοποίησης.
• νίσχυση καθ τοποίησης ή διεύρυνσης, για τη ισχυροποίηση του Τομέα Μετα ουργίας.
• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας µέσω στρατηγικώ επενδύσεω και μεθόδω

αντιστάθμισης κινδύνω .

• Ηγ τική θέση στη υ οποίηση έργω EPC για Φωτοβο ταικά έργα και έργα Αποθήκευσης 
έργειας με ισχυρή διεθνή παρουσία.

• πενδύσεις έργα ΑΠΕ που αποτ ούν σημαντική παράμετρο για τη επίτευξη τω στόχω
απανθρακοποίησης τω οικο ομίω παγκοσμίως.

• Πλήρης απανθρακοποίηση τω δραστηριοτήτω μέχρι το 2030 με τη ανάληψη συγκεκριμένω
πρωτοβουλιώ και δράσεω .

• Η περαιτέρω υ οποίηση έργω αποθήκευσης έργειας που αποτ λεί σημαντικό παράγοντα προς 
τη αυξανόμενη ανάπτυξη παραγωγής έργειας από ΑΠΕ.

• Υιοθέτηση μια συνολικής προσέγγισης για τη ανάπτυξη και υ οποίηση έργω που εμπίπτουν 
στο Τομέα Α άπτυξης Α αν ώσιμω Πηγώ και Αποθήκευσης έργειας και λήψη αποφάσεω
αναφορικά με τη φαρμογή ός έου μοντέ ου επενδυτικού συνδυασμού.

• Συνεχής εκμετάλλευση έω ευκαιριώ που αναδεικνύονται από τη αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας.

• νίσχυση σχέ ω και στρατηγικώ συν ργασιώ με σημαντικούς επενδυτές στο κλάδο.
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