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Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η παρούσα δήλωση αποτελεί ειδική ενότητα της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης («Ετή-
σιας Έκθεσης») του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 
152 και 153 του ν. 4548/2018 και αφορά στις ακόλουθες ενότητες: 

1. Συμμόρφωση της εταιρείας με τον κώδικα 
εταιρικής διακυβέρνησης του Ηνωμένου
Βασιλείου 2018

Η MYTILINEOS (η «Εταιρεία») από 01.01.2019, κατόπιν σχετικής από 15.11.2018 
απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας 
και την υπεύθυνη λειτουργία της σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της, οικειο-
θελώς υιοθέτησε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
(THE UK CORPORATE GOVERNANCE CODE – 2018) (ο «Κώδικας»). Ο Κώδικας 
είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [https://www.mytilineos.gr/el/i-
etaireia-mas/diakuvernisi/etairiki-diakyvernhsh/kwdikas-etairikis-diakyvernhshs/] 
και στον ιστότοπο του Financial Reporting Council (FRC) του Ηνωμένου Βασι-
λείου [https://www.frc.org.uk/getattachment/88bd8c45-50ea-4841-95b0-
d2f4f48069a2/2018-UK-Corporate-Governance-Code-FINAL.pdf]. Σύμφωνα με 
την απόφαση υπ’ αριθμ. 2/925/28.07.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς, το Financial Reporting Council είναι φορέας εγνωσμένου 
κύρους για την κατάρτιση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 
17 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση.  

Με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα επιχειρηματικότητας, η Εταιρεία επιδι-
ώκει εποικοδομητικότερο διάλογο με τους επενδυτές της, με απώτερο στόχο την 
αποδέσμευση περαιτέρω αξίας για τους μετόχους της. Ακολουθώντας τις βέλτιστες 
πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης, η Εταιρεία διαμορφώνει  τη στρατηγική της 
και αναπτύσσει τις γενικές κατευθύνσεις, πολιτικές, αξίες και αρχές που διέπουν τη 
λειτουργία της, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια και τη διασφάλιση των 
συμφερόντων των  μετόχων της.

1.1 Ηγεσία του διοικητικού συμβουλίου
και σκοπός της εταιρείας
Αρχή Α’: Ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) θέτει τον τόνο σε σχέση με τα πρότυπα της εταιρικής 
διακυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υιοθετή-
σει οικειοθελώς τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την 01.01.2019, αναγνωρίζοντας ότι ο κώδικας αυτός είναι ευρέως αναγνωρισμένος 
ως το καλύτερο πρότυπο εταιρικής διακυβέρνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά προς εξυπηρέτηση των μα-
κροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο διαθέτει πολυμορφία και τα μέλη του διαθέτουν το κατάλληλο επίπεδο 
γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί το προσ-
δοκώμενο αποτέλεσμα. Η Εταιρεία έχει κατανείμει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες 
μεταξύ της Διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου: Η Εκτελεστική Επιτροπή  
υποστηρίζεται από α) τις Επιτροπές: Financial, Capital Allocation  και  Energy & 
Regulatory Matters και β) τις Επιτροπές Τομέων, Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας & Φυσικού Αερίου, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργει-
ας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Ως υπεύθυνη βιομηχανική εταιρεία, η MYTILINEOS ενσωματώνει το σεβασμό στη 
βιωσιμότητα στον κύριο σκοπό της. Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας είναι 
στο επίκεντρο της λειτουργίας της: Υποστηρίζει την ανάπτυξή της, περιγράφει τις 
κατηγορίες των πόρων που χρησιμοποιεί, αντικατοπτρίζει τις δραστηριότητές της, 
την παραγωγική της απόδοση, την αξία που δημιουργεί για τους κοινωνικούς της 
εταίρους  και για την ευρύτερη κοινωνία και γενικά τη συνολική συμβολή της στην 
Αειφόρο Ανάπτυξη. Λεπτομερής ανάλυση παρέχεται στην Ετήσια Έκθεση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στον Ετήσιο Απολογισμό 2021.

Για καλύτερη κατανόηση του επιχειρηματικού μοντέ-
λου της Εταιρείας, υιοθετούνται βασικοί δείκτες από-
δοσης, ως και περιγραφές των αλληλεξαρτήσεων 
μεταξύ των χρησιμοποιούμενων πόρων. Οι πληρο-
φορίες αυτές διατίθενται στη διεύθυνση Mytilineos - 
Integrated Value Creation 2020 - Scorecard .

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε το 2021 Eπι-
τροπή Αειφόρου Ανάπτυξης, με το σκοπό την παροχή 
συνδρομής στο Δ.Σ. σε ότι αφορά την ενίσχυση της 
μακροπρόθεσμης δέσμευσης της Εταιρείας για τη δη-
μιουργία αξίας και στους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (οικονομία, περιβάλλον, και κοινωνία) και 
την εποπτεία της εφαρμογής της υπεύθυνης και ηθι-
κής επιχειρηματικής συμπεριφοράς, που αξιολογείται 
τακτικά βάσει των αποτελεσμάτων και των επιδόσεών 
της σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυ-
βέρνησης (ESG). Περισσότερες πληροφορίες για την 
Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης είναι διαθέσιμες στην 
Ενότητα 3.

Επιπλέον, η MYTILINEOS αναθέτει ανά δύο έτη την 
πραγματοποίηση μελέτης της κοινωνικοοικονομικής 
επίδρασης των δραστηριοτήτων της σε ανεξάρτητο 
συνεργάτη που επιλέγεται μέσω διαδικασίας διαγω-
νισμού. Τα αποτελέσματα της μελέτης, που αποτυ-
πώνονται σε σχετική έκθεση, παρουσιάζονται στην 
Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης, και αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας. Περισσότερες πληροφορίες 
για την τελευταία έκθεση της κοινωνικοοικονομικής 
επίδρασης της MYTILINEOS (2019) είναι διαθέσιμες 
στον παρακάτω σύνδεσμο:  https://www.mytilineos.
gr/el/viosimi-anaptiksi/pws-dimiourgoume-aksia/
koinwniko-oikonomiki-epidrasi-stin-ellada/. 

Αρχή Β’: Σκοπός, αξίες και κουλτούρα της Εται-
ρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το όραμα, την απο-
στολή και τις αξίες της Εταιρείας ως μέρος της στρατη-
γικής της. Η στρατηγική της Εταιρείας επανεξετάζεται 
ετησίως σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
καθώς και σε ειδική συνεδρίαση των Μη-Εκτελεστικών 
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρχή Γ: Πόροι, κίνδυνοι και δικλείδες ασφαλείας 

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της να επιβλέπει τα συ-
στήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύ-
νων της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου πρότεινε στη 
Διοίκηση να προβεί σε αξιολόγηση του Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου ακολουθώντας το πλαίσιο COSO 
2013 (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO). Η Διοίκηση, κατόπιν 
διαγωνιστικής διαδικασίας, ανέθεσε  την αξιολόγηση 
του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των Κεντρικών 
Υπηρεσιών της Εταιρείας στη σύμβουλο εταιρεία, ΕΥ 
Business Advisory Services.   

Αρχή Δ’: Εποικοδομητικός διάλογος και συνερ-
γασία με τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη (Stakeholders)

Η Εταιρεία συνεργάζεται με ευρύ φάσμα κοινωνικών 
ομάδων. Αυτές οι διαφορετικές ομάδες καταγράφο-
νται, ταξινομούνται και χαρακτηρίζονται ως "βασικές 
ομάδες κοινωνικών εταίρων" της Εταιρείας, με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια σύμφωνα με το διεθνές Πρό-


