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«Οι οικονομικές επιδόσεις της MYTLINEOS στο Α’ Εξάμηνο του 2021
επιβεβαιώνουν ότι η Εταιρεία βρίσκεται σταθερά σε τροχιά επίτευξης νέου
ιστορικού υψηλού επιπέδου κερδοφορίας στο σύνολο του έτους ενώ
παράλληλα προχωρά η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, σε
ευθυγράμμιση με τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουμε
θέσει.

Στα επόμενα τρίμηνα, παρά το αβέβαιο περιβάλλον εξαιτίας της πανδημίας, οι
οικονομικές επιδόσεις της MYTILINEOS αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά,
καθώς η ζήτηση και οι τιμές του αλουμινίου και τα premiums διαμορφώνονται
σε ολοένα και υψηλότερα επίπεδα, ενώ το περιβάλλον τιμών και η
κατανάλωση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εξελίσσονται ικανοποιητικά.
Παράλληλα προχωρά χωρίς καθυστερήσεις η εκτέλεση των συμβάσεων των
Τομέων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης
Ενέργειας ενώ σύντομα αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδουν οι σημαντικές
επενδύσεις που σταδιακά εισέρχονται σε φάση ολοκλήρωσης (αύξηση
παραγωγικής δυναμικότητας αλουμινίου, στους 250.000 τόνους (project new
era 250), ολοκλήρωση της κατασκευής νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής
826MW, σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό)».
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Στόχοι* →

-30% μείωση 
των συνολικών 
εκπομπών CO2

(κατηγορίας 1 & 2)

→ 2030
Ουδέτερο

αποτύπωμα
άνθρακα

2050

Στόχοι*
ανά Τομέα 
Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας
έως το 2030

→

SES & RSD

Ουδέτερο
αποτύπωμα 

άνθρακα 

Ηλεκτρική Ενέργεια & 
Φυσικό Αέριο

Μεταλλουργία

✓ Ενσωματώνουμε περαιτέρω την έννοια της
βιωσιμότητας στο DNA μας.

✓ Θέτουμε τα κριτήρια ESG στον πυρήνα της,
στρατηγικής, της λήψης αποφάσεων και των
λειτουργιών μας.

✓ Δεσμευόμαστε στη συνεχή παρακολούθηση,
δημοσιοποίηση και διαφάνεια των επιδόσεών
μας.

Επιδιώκουμε την επιχειρηματική 
μας επιτυχία, παράλληλα με τη 
μακροχρόνια δέσμευσή μας στη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη.

→

Υποστηρίζουμε την επίτευξη των πιο 
συναφών, με τις δραστηριότητες μας, 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, 

έως το 2030.

Ανάληψη ισχυρών δεσμεύσεων ESG - Νέοι φιλόδοξοι στόχοι μείωσης CO2, με 
ορίζοντα την επίτευξη Ουδέτερου Αποτυπώματος Άνθρακα έως το 2050

-65% μείωση
των συνολικών 
εκπομπών CO2

(κατηγορίας 1 & 2)

-75% μείωση
των ειδικών 

εκπομπών CO2 ανά 
τόνο παραγόμενου 

αλουμινίου

-50% μείωση
των ειδικών 

εκπομπών CO2 ανά  
παραγόμενη MWh

* Σε σχέση με τα επίπεδα του 2019



Βασικά Σημεία Οικονομικών 
Αποτελεσμάτων 1H 2021

Τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα 
€77 εκατ., αυξημένα κατά 11%
σε σχέση με το 1Η 2020

Το καθαρό χρέος ανήλθε στα €652 
εκατ. από €536 εκατ. στο τέλος 
του 2020

Συγκριτικά με το 1H 2020

• Το EBITDA ανήλθε στα €156 
εκατ., βελτιωμένο κατά 7% ή
29% σε προσαρμοσμένη βάση 

• Το Περιθώριο Καθαρών 
Κερδών βελτιώθηκε κατά 28 
μονάδες βάσης στο 7,7%

• Τα Κέρδη ανά μετοχή 
αυξήθηκαν κατά 16%
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Σε τροχιά επίτευξης νέου ιστορικού 
υψηλού επίπεδου κερδοφορίας το 2021

Έχουμε καθιερώσει μία 
σταθερή και βιώσιμη πολιτική 
μερισμάτων

Ο δείκτης μόχλευσης παραμένει 
χαμηλός, παρά το σημαντικό 
πρόγραμμα επενδύσεων (κυρίως 
Growth CAPEX)

Συγκριτικά με το 2Q 2020:

• Αύξηση c.21% στα Καθαρά 
Κέρδη

• Αύξηση c.16% στο EBITDA

Έχουμε εξασφαλίσει συνολική 
ρευστότητα c.€1.5bn, 
συμπεριλαμβανομένων 
ταμειακών  διαθεσίμων 
c.€0,6δισ και δεσμευμένων 
πιστωτικών γραμμών 
c.€0,9δισ, χωρίς σημαντικές 
λήξεις υποχρεώσεων για το 
προσεχές διάστημα  

Για το 2020 διανείμαμε 

μερίσματα αξίας c.€50 εκατ.

(τελικό ποσό μερίσματος που 

καταβλήθηκε c.€0,38/μετοχή), 

αυξάνοντας το ποσοστό της 

αναλογίας πληρωμής 

μερισμάτων σε c.41% από

c.35% το 2019

Από το 2017 η MYTILINEOS 
έχει διανείμει μερίσματα 
συνολικής αξίας άνω των €200
εκατ. (c.10% της παρούσας 
κεφαλαιοποίησης)

Περαιτέρω πτώση  του 
WACC στο 5,7%, κυρίως 
λόγω της μείωσης του 
κόστους Δανεισμού στο 
c.2,5% από c.2,6% 
προηγουμένως

Εξαιρουμένης της επίδρασης 
των μη επαναλαμβανομένων 
παραγόντων, η αύξηση στα 
Καθαρά Κέρδη ανέρχεται σε 
51% (προσαρμοσμένη 
αντίστοιχα και για τις δύο 
περιόδους)



Δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός/EBITDA)

Ο δείκτης μόχλευσης παραμένει χαμηλός

Διανομή κερδών (€/μετοχή)

Σταθερή πολιτική διανομής μερισμάτων (c.35% των Καθαρών Κερδών)

Κερδοφορία (€ εκατ.)

Σημαντική αύξηση στην κερδοφορία

ROIC, ROME και Καθαρή Προστιθέμενη Οικονομική Αξία (Net EVA %)

Οι υψηλοί ρυθμοί απόδοσης οφείλονται στο μοντέλο Οργανικής Ανάπτυξης που ακολουθούμε

WACC και Κόστος Δανεισμού (προ φόρων)
Σταθερά βελτιούμενο WACC & κόστος Δανεισμού
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Η οικονομική ανθεκτικότητα 
στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη

Βασικοί άξονες της
κερδοφορίας είναι: το
ισχυρό περιβάλλον τιμών
αλουμινίου, ο αυστηρός
έλεγχος του κόστους
παραγωγής και η σημαντικά
βελτιωμένη επίδοση του
τομέα SES το 1H 2021

Η MYTILINEOS διατηρεί μια
σταθερή και βιώσιμη πολιτική
μερισμάτων. Το τελικό ποσό
μερίσματος ενισχύεται
περαιτέρω από το πρόγραμμα
επαναγοράς ιδίων μετοχών
που ξεκίνησε το 1H 2020

Η ανάπτυξή μας οφείλεται
στην επένδυση σημαντικών
κεφαλαίων σε υψηλούς
ρυθμούς απόδοσης. Η
αθροιστική επίδραση των
υψηλών ROIC δημιουργεί
αξία για τους μετόχους, και
πιστοποιεί την ποιότητα της
διοίκησης της MYTILINEOS

Ανεξάρτητα από τις
πληθωριστικές πιέσεις, η
πρόσβαση στην “Πράσινη” αγορά
ομολόγων οδηγεί το κόστος
δανεισμού, και κατά συνέπεια το
μέσο-σταθμικό κόστος
κεφαλαίου (WACC), σε
χαμηλότερα επίπεδα

Παρά τις σημαντικές
επενδύσεις, την πληρωμή
σταθερών μερισμάτων και την
εκτέλεση του προγράμματος
επαναγοράς ιδίων μετοχών, ο
δείκτης μόχλευσης παραμένει
αρκετά κάτω του μέσου όρου
της αγοράς

Χρηματοοικονομικοί 
δείκτες απόδοσης (KPIs)



Ημερολόγιο Γεγονότων Α’ 
Εξαμήνου 2021

> Ιαν
2021

> Φεβ
2021

• Η MYTILINEOS ανακοινώνει την

απόκτηση χαρτοφυλακίου υπό 

ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων 

συνολικής ισχύος 1,48GW, καθώς και 

έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας.

• O Τομέας RSD αποκτά έργα ισχύος 26 

MW για συστήματα αποθήκευσης 

ενέργειας με μπαταρία με σκοπό την 

παροχή υπηρεσιών δικτύου Fast

Reserve στην Ιταλία.

• H MYTILINEOS δεσμεύεται να μειώσει τις 
συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά > 30% 
έως το 2030 και να επιτύχει ουδέτερο 
αποτύπωμα άνθρακα μέχρι το 2050.
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• Υπογράφεται συμφωνία με 

την INWASTE Α.Ε. για τον 

σχεδιασμό, προμήθεια και 

κατασκευή πρότυπης μονάδας 

επεξεργασίας Επικίνδυνων 

και Μη Στερεών Απόβλητων 

και Ιλύων στην Ελλάδα.

> Μαρ
2021

• Ο Τομέας RSD ανακοινώνει την

επιτυχή ενεργοποίηση του έργου 

αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 

30MW Byers Brae.

> Απρ
2021

• Ο Τομέας SES υπογράφει σύμβαση για την

ανάπτυξη και κατασκευή Υποσταθμών Υψηλής

Τάσης 400kV στη Δημοκρατία της Αλβανίας.

• Ο Τομέας RSD εξασφάλισε Σύμβασης Πώλησης 

Ενέργειας (Power Purchase Agreement) μέσω της 

τεχνολογίας blockchain.

•Ο Τομέας RSD ανακοινώνει την ανάληψη νέου 

έργου για τη Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή 

(EPC) φωτοβολταϊκών πάρκων, ισχύος 168MW 

στην Ισπανία όπως και έργων EPC, ισχύος 

283MWp στη Χιλή.

• Έκδοση Πρασίνου ομολόγου  ύψους €500 εκατ., 

με επιτόκιο 2,25% και λήξη το 2026, για τη 

χρηματοδότηση Επιλέξιμων Πράσινων Έργων.



> Μάιος 2021
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Ημερολόγιο Γεγονότων Α’ 
Εξαμήνου 2021

• Ανακοινώνεται η συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας

Selcoms-i που προβλέπει την αποκλειστική χρήση και

αξιοποίηση του BOOSTplus, ενός καινοτόμου και 100%

«πράσινου» καυσίμου.

> Ιουν 2021

• Η MYTILINEOS γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία που

εντάσσεται στην επίσημη λίστα των υποστηρικτών της

πρωτοβουλίας “ Task Force on Climate-related Financial

Disclosures” (TCFD).

• Η MYTILINEOS ανακοινώνει ότι επιλέχθηκε από την

Total Eren για τη Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή

(EPC) του φωτοβολταϊκού πάρκου «Tutly» στο

Ουζμπεκιστάν, ισχύος 131 MWp.

• Ανακοινώνεται η συμφωνία με την Copenhagen Infrastructrure

Partners (CIP), με έδρα την Δανία, για την ανάπτυξη υπεράκτιων

αιολικών πάρκων στην Ελλάδα.

• Η MYTILINEOS υπέγραψε συμφωνία που δρομολογεί τις

απαραίτητες μελέτες και διαδικασίες για την κατασκευή

μονάδας «πράσινου» υδρογόνου, μέσω ηλεκτρόλυσης,

στην Ιταλία.

• Η MYTILINEOS ανακοινώνουν τη συμβασιοποίηση του

έργου ανακατασκευής του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης

(ΚΥΤ) Κουμουνδούρου, συνολικού τιμήματος 46 εκατ.

ευρώ.

• Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή δύο νέων Υποσταθμών

Υψηλής Τάσης 220/110kV και την επέκταση Υποσταθμών 500kV

και 400kV ενός υπάρχοντος σταθμού μετατροπής στη Γεωργία
•Υπογραφή συμφωνίας με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την 

Μέλετη, Προμήθεια και Κατασκευή (EPC) 200MW

φωτοβολταϊκών



Οικονομικά
Μεγέθη
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Κατάσταση
Αποτελεσμάτων (Μη ελεγμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία)

*
Η MYTILINEOS ορίζει το μέγεθος
«EBITDA » ως τα κέρδη/(ζημιές) προ
φόρων προσαρμοσμένα για 
χρηματοοικονομικά και  επενδυτικά 
αποτελέσματα, για συνολικές  
αποσβέσεις (ενσώματων και άυλων 
παγίων  περιουσιακών στοιχείων) 
καθώς και για τις  επιδράσεις ειδικών 
παραγόντων όπως το  μερίδιο στα 
λειτουργικά αποτελέσματα  συγγενών 
όταν αυτές δραστηριοποιούνται  σε 
έναν από τους Επιχειρηματικούς 
Τομείς  δραστηριότητας του αλλά και 
τις επιδράσεις  απαλοιφών που 
πραγματοποιούνται σε  συναλλαγές με 
τις συγγενείς εταιρείες.
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Κύκλος Εργασιών

€ 994 εκατ.

Καθαρά κέρδη

€77 εκατ.
EBITDA

€ 156 εκατ.

*

(Ποσά σε εκ. €) 1/1-30/06/2021 1/1-30/06/2020 % Μεταβολή 1/1-30/06/2021 1/1-30/06/2020 % Μεταβολή

Πωλήσεις 994 927 7% 747 646 16%

EBITDA 156 145 7% 98 90 10%

Αποσβέσεις -38 -44 -13% -27 -31 -12%

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα -23 -12 98% -18 -11 54%

Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς 

επ ιχειρήσεις
1 0 79% 0 0 0

Κέρδη προ φόρων 95 89 6% 54 48 13%

Φόρος εισοδήματος -15 -17 -10% -6 -10 -43%

Κέρδη μετά από φόρους από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες
80 73 10% 48 38 28%

Διακοπείσες δραστηριότητες 0 -1 -94% 0 0 0%

Κέρδη περιόδου μετά από 

φόρους
80 72 12% 48 38 28%

(-) Μη ελέγχουσες συμμετοχές -3 -2 21% 0 0 0%

Κέρδη που αναλογούν στους 

μετόχους της μητρικής
77 69 11% 48 38 28%

 Κέρδη ανά μετοχή * 0,565 0,485 16% 0,352 0,264 34%

*Τα Κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν 

με το μέσο σταθμικό αριθμό των κοινών 

μετοχών.

Περιθώρια Κέρδους (%) 1/1-30/06/2021 1/1-30/06/2020 Δ(bps) 1/1-30/06/2021 1/1-30/06/2020 Δ(bps)

EBITDA 16% 16% 1 13% 14% -71

Καθαρών Κερδών 8% 7% 28 6% 6% 61

ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ MYTILINEOS Α.Ε.



Χρηματοροές και λοιπά 
μεγέθη 1
(μη ελεγμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία)
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Ποσά σε εκατ. € 30/06/2021 31/12/2020

Καθαρός(Δανεισμός)/
Ταμειακά διαθέσιμα αρχής περιόδου -536 -421

Ταμειακά Διαθέσιμα (αρχής περιόδου) 493 713

Δανεισμός(αρχής περιόδου) -1.028 -1.134

Καθαρός(Δανεισμός)/
Ταμειακά διαθέσιμα τέλους περιόδου -652 -536

Ταμειακά Διαθέσιμα (τέλους περιόδου) 559 493

Δανεισμός (τέλους περιόδου) -1.211 -1.028

Μεταβολή Καθαρού Δανεισμού -116 -115

Επενδύσεις Παγίων 1: Επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα
Επενδύσεις Παγίων 2: Ανάπτυξης & Παραγωγικότητας



Χρηματοροές και λοιπά 
μεγέθη 2
(μη ελεγμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία)
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1o ΤΡ 20 2o ΤΡ 20 3o ΤΡ 20 4o ΤΡ 20 1o ΤΡ 21

Εξέλιξη Καθαρού Δανεισμού & Συνολικής 
Διαθέσιμης Ρευστότητας

2o ΤΡ 21

(εκατ. €)



Τομείς  
Δραστηριότητας

Σ
υ

γκ
ρ

ιτ
ικ

ά
π

λ
ε

ο
νε

κ
τ

ή
μ

α
τα

Τομέας  
Μεταλλουργίας

Τομέας
Έργων Βιώσιμης
Ανάπτυξης (SES)

• Ο διάδοχος του παγκόσμιου
πρωταγωνιστή ολοκληρωμένων
ενεργειακών έργων, με περισσότερα 
από 14GW ολοκληρωμένων έργων.

• Εστίαση σε έργα ενεργειακής 
μετάβασης και βιώσιμη 
ανάπτυξης.
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Τομέας Ηλεκτρικής
Ενέργειας
& Φυσικού Αερίου

• Ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά
ως ανεξάρτητος παραγωγός και  
προμηθευτής ηλεκτρικής
ενέργειας.

• Μεγαλύτερος ιδιώτης
εισαγωγέας, καταναλωτής 
και διανομέας Φυσικού
Αερίου.

• Πλήρως καθετοποιημένος  
παραγωγός Αλουμινίου.

• Κορυφαίες εγκαταστάσεις  
παραγωγής Αλουμίνας και  
Αλουμινίου, στο χαμηλότερο  
τεταρτημόριο της παγκόσμιας  
καμπύλης κόστους.

Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων
Πηγών & Αποθήκευσης
Ενέργειας (RSD)

• Μεταξύ των πιο ανταγωνιστικών εταιρειών
παγκοσμίως στην ανάπτυξη και κατασκευή
Φωτοβολταϊκών Πάρκων.

• Πλατφόρμα έργων ιδίων επενδύσεων μέσα από την 
ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία / πώληση 
Φωτοβολταϊκών ή Έργων Αποθήκευσης Ενέργειας.



Τομείς
Δραστηριότητας

Π
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κ

α
τ

. 
€
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1H 21 1H 20 1H 21 1H 20 1H 21 1H 20 1H 21 1H 20 1H 21 1H 20 1H 21 1H 20 1H 21 1H 20 1H 21 1H 20

Κύκλος 
Εργασιών

EBITDA EBITDA EBITDA EBITDAΚύκλος 
Εργασιών

Κύκλος 
Εργασιών

Κύκλος 
Εργασιών
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Ανάλυση Αποκλίσεων ανά Τομέα

Κύκλος Εργασιών

EBITDA

Ποσά σε εκατ. €

Ποσά σε εκατ. €
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ΑΝΑΛΥΣΗ  
ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ

Κύκλος Εργασιών

Ποσά σε εκ. €

Σύνολο

Ομίλου

Τομέας Ηλεκτρικής 

Ενέργειας & 

Φυσικού Αερίου

Τομέας 

Μεταλλουργίας

Τομέας Ανάπτ. 

Ανανεώσιμων Πηγών 

& Αποθήκευσης 

Ενέργειας

Τομέας  Έργων 

Βιώσιμης 

Ανάπτυξης Λοιπά

Σύνολο

Ομίλου

Κύκλος Εργασιών H1 2020 927 444 259 179 45 0 927

Εγγενές αποτέλεσμα (1) Όγκο παραγωγής - πωλήσεων (17) 16 (2)

Έσοδα σβέσεων (9) (9)

Έργα 2 (58) 146 90

Ενδοτομεακές απαλοιφές (81) (81)

Λοιπά (0) (0)

Επίδραση παραγόντων αγοράς
83

Οργανική επίδραση Ισοτιμίας 

$/€
(19) (4) (5) (29)

Τιμές και "πριμ" προϊόντων 50 62 112 

ΑΔΙ 0 

Λοιπά 0 

Αντιστάθμιση 
(14) (14)

(14)

Κύκλος Εργασιών H1 2021 994 387 305 117 185 0 994 
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Β. EBITDA

ΑΝΑΛΥΣΗ  
ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ

EBITDA

Ποσά σε εκ. €
Σύνολο 
Ομίλου

Τομέας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας & Φυσικού 

Αερίου

Τομέας 
Μεταλλουργίας 
και Μεταλλείων

Τομέας Διεθνούς 
Ανάπτ. Ανανεώσιμων 

Πηγών & Αποθήκευσης 
Ενέργειας

Τομέας 
Ολοκληρωμένων 
Έργων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης Λοιπά
Σύνολο 
Ομίλου

EBITDA H1 2020 145 71 70 13 (6) (2) 145 

Εγγενές Αποτέλεσμα 34 Έργα 2 (4) 34 32 

Εκκαθαρίσεις (7) (7)

Τιμή πώλησης Λιανικής (4) (4)

Όγκοι (1) 8 7 

Λοιπά 4 1 0 6 

Έκτακτα Αποτελέσματα (25) LNG One-Off (2) (3) (5)

ΛΑΓΗΕ 0 (9) (9)

BOTAS εκκαθάριση Φυσικού  
Αερίου

(5) (8) (13)

Λοιπά 2 2

Επίδραση παραγόντων αγοράς 8 Αλουμίνιο 56 56 

Αλούμινα 7 7 

Ισοτιμία €/$ (12) (1) (3) (16)

Επίδραση τιμής Φυσικού 
Αερίου

(32) (18) (49)

CO2 (6) (13) (19)

Νέες Αγορές/Αγορά επόμενης 
ημέρας

67 67 

Κόστος Ενέργειας (39) (39)

Λοιπά 1 1 

Αντιστάθμιση (7) 0 (7) 0 0 0 (7)

EBITDA H1 2021 156 48 77 8 25 (2) 156 
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Τομείς Δραστηριότητας
Ισχυρή επίδοση παρά τις προκλήσεις της πανδημίας

Εξέλιξη ζήτησης σε σχέση με την τιμή της αγοράς (DAM)EBITDA Μεταλλουργίας σε σχέση με την τιμή του αλουμινίου LME (3M)

MYTILINEOS: Ανθεκτικές επιδόσεις - EBITDA ανά τρίμηνο (εκ.€)

Οι διαφοροποιημένες δραστηριότητες και οι συνεργίες των μεταξύ των Τομέων δίνουν τη 
δυνατότητα στη MYTILINEOS να διατηρεί υψηλές οικονομικές επιδόσεις

Επιτυχημένο και οργανωμένο σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων να αποτελούν βασική 
προτεραιότητα

Ισχυρή κερδοφορία το Α’ εξάμηνο του 2021, με βασικούς μοχλούς τους τομείς της 
Μεταλλουργίας και των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

H απόδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού αερίου, επηρεάστηκε από την 
προγραμματισμένη 3μηνη συντήρηση της μονάδας “ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER”, η οποία 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Μάϊο 

Το πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής και ο αυστηρός έλεγχος κόστους 
ενισχύουν την κερδοφορία, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν σταθερή απόδοση ακόμα και 
στις περιόδους χαμηλών τιμών LME

82
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Τομέας Ηλεκτρικής  
Ενέργειας & ΦυσικούΑερίου
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Κύκλος Εργασιών

EBITDA

1H 21 1H 20 1H 21 1H 20

Κύκλος Εργασιών EBITDA Περιθώρια EBITDA
(ποσά σε εκατ. €) 1H 2021 1H 2020 1H 2021 1H 2020 1H 2021 1H 2020

Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας 235 200 -17 16 - 7.8%

Παραγωγή Ηλεκτρική Ενέργειας 65 103 46 33 71.2% 31.5%

Προμήθεια Φυσικού Αερίου 62 116 0 4 - 3.3%

ΑΠΕ 25 24 19 19 77.0% 77.9%

Σύνολο 387 444 48 71 12.5% 16.0%

* Η κερδοφορία στο Α’ Εξάμηνο του 2021 επηρεάστηκε από την προγραμματισμένη 3μηνη συντήρηση της μονάδας “ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER” από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο. Στη συγκρίσιμη περίοδο του 2020 καμία 

μονάδα δε πραγματοποίησε αντίστοιχη συντήρηση. Σε περίπτωση που δεν είχε συμβεί αυτό τα λειτουργικά αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου του 2021 θα ήταν αυξημένα κατά περίπου 15εκατ. (Pro forma)

*

*



23,6%
της συνολικής
παραγωγής από 
μονάδες   φυσικού 
αερίου
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47,0%
της παραγωγής με
Φυσικό Αέριο ανάμεσα  
στους Ανεξάρτητους  
Παραγωγούς Ενέργειας

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου
Μετάβαση σε μία αγορά όπου το φυσικό αέριο και οι ανανεώσιμες πηγές διαδραματίζουν  

κυρίαρχο ρόλο αντικαθιστώντας το λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα παραγωγής

51,4 TWh 51,2 TWh 52,0 TWh 51,5 TWh 52,2 TWh 50,1 TWh 24,4 TWh 24,5 TWh

+0,5%

Μείγμα παραγωγής: το ΦΑ έχει αναδειχθεί πλέον ως το βασικό καύσιμο,

καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη μειώνεται, Η

συνεισφορά των Ανανεώσιμων Πηγών στο ενεργειακό μίγμα, αυξήθηκε

σημαντικά, φτάνοντας σε νέα υψηλά, στο 32% της συνολικής παραγωγής.

Εγχώριο Μείγμα Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο 1ο Εξάμηνο του 

έτους παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, καθώς μετά τη μείωση 

κατά 5,4% στο 1ο Τρίμηνο του έτους λόγω της πανδημίας, η 

ζήτηση ανέκαμψε δυναμικά (+7,6%) στο 2ο Τρίμηνο του έτους. 



Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου
Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου επηρεάστηκε αρνητικά από τη χαμηλότερη παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας λόγω της προγραμματισμένης συντήρησης της μονάδας “ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER” το  2ο Τρίμηνο

9,8%
της συνολικής

ζήτησης ηλεκτρικής

ενέργειας

2,4TWh
Παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας θερμικών και  

ανανεώσιμων μονάδων τοA’ 

εξάμηνο 2021
21

2,0 TWh

2,5 TWh

4,4 TWh

5,2 TWh 5,1 TWh

5,8 TWh
6,1 TWh

2,8 TWh

2,4 TWh

Παραγωγή Ενέργειας 
MYTILINEOS

Η παραγωγή των θερμικών μονάδων της 

MYTILINEOS ήταν μειωμένη στο 1ο Εξάμηνο του 

έτους, καθώς η MYTILINEOS ολοκλήρωσε 

επιτυχημένα την προγραμματισμένη 3μηνη 

συντήρηση της μονάδας “ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER” 

από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο.

Παραγωγή ενέργειας από τις θερμικές και τις 

μονάδες και τα ΑΠΕ το Α’ Εξάμηνο: 2,4 TWh, που 

αποτελούν το 9,8% της συνολικής ζήτησης ενέργειας 

στο διασυνδεμένο σύστημα.

Η MYTILINEOS συνεχίζει να επωφελείται από τον 

υψηλό βαθμό απόδοσης και αξιοπιστίας των 

μονάδων της καθώς και από την ικανότητά της να 

προμηθεύεται Φυσικό Αέριο σε πολύ ανταγωνιστικές 

τιμές.

Η σημαντική αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και των 

ρύπων (CO2) στο 1ο Εξάμηνο του 2021 οδήγησε σε υψηλά 

επίπεδα τιμών τη χονδρεμπορική αγορά (DAM): +49,7% στο 

1ο Εξάμηνο του 2021 & +117% στο 2ο τρίμηνο του 2021 σε 

σύγκριση με το 2ο Τρίμηνο του 2020. 



Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου
Η Protergia κατέχει την πρωτοπορία ανάμεσα στους ιδιώτες 
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας

Εξέλιξη μεριδίου
αγοράς στη λιανική
μεταξύ των ιδιωτών 
προμηθευτών ενέργειας
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Η Protergia συνεχίζει να ισχυροποιεί την παρουσία της πλησιάζοντας τους 315,000 

πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, έναντι 285,000 πελατών στο 

τέλος του 2020. Το μερίδιο αγοράς της στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας 

ανήλθε στο 8,2% στο τέλος του Α’ Eξαμήνου, από  7,7% στο τέλος του 2020.



Τομέας Ηλεκτρικής  
Ενέργειας & ΦυσικούΑερίου

Η MYTILINEOS, διαθέτοντας σήμερα  εγκατεστημένη ισχύ 

~1,4 GW από θερμικούς  σταθμούς και έργα ΑΠΕ σε 

λειτουργία, καθώς και την 1η θέση μεταξύ των ιδιωτών 

παραγωγών,  έχει εδραιώσει τη θέση της ως η 

μεγαλύτερη  ιδιωτική καθετοποιημένη εταιρεία 

ηλεκτρικής  ενέργειας και φυσικού αεριού κατακτώντας 

το κρίσιμο μέγεθος που απαιτείται, ώστε  να 

επωφεληθεί τα μέγιστα τόσο από την εφαρμογή του 

Target Model που έχει τεθεί σε ισχύ από το Νοέμβριο του 

2020, όσο και από την πλήρη απελευθέρωση της 

εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 

αεριού.

με τον αεριοστρόβιλο
H-Class της General Electric,

826 MW ~1,5 GW
Ανανεώσιμων πηγών αποκτήθηκαν 

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς από θερμικές 
μονάδες και ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 
τέλος του έτους

Συνεχίζεται σύμφωνα με το αρχικό  

χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του νέου  

σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο  

φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW
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Συνεχίζεται σύμφωνα με το αρχικό  

χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του νέου  

σταθμού συνδυασμένου κύκλου με  

καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW  

με τον αεριοστρόβιλο H-Class της Gen-

eral Electric. Το έργο εκτελείται από 

τον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

αξιοποιώντας τις σημαντικές 

συνεργίες μεταξύ των Τομέων της 

Εταιρείας, διασφαλίζοντας μειωμένο 

κόστος επένδυσης.

~2,3 GW

Κατά τη διάρκεια του A’ Τριμήνου η
MYTILINEOS προχώρησε στη συμφωνία
για την απόκτηση χαρτοφυλακίου 20 υπό
ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων
συνολικής ισχύος 1,48GW από την
ΕΓΝΑΤΙΑ σηματοδοτώντας την απόφασή
της για δυναμική αύξηση της
εγκατεστημένης της ισχύος στις
ανανεώσιμες πηγές, τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις
φιλόδοξες δεσμεύσεις και στόχους της
για τους δείκτες ESG και τη μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
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Τομέας  
Mεταλλουργίας

Κύκλος Εργασιών

EBITDA

1H 21 1Η 20 1H 21 1H 20

Κύκλος Εργασιών EBITDA Περιθώρια EBITDA
(ποσά σε εκατ, €) 1H 2021 1H 2020 1H 2021 1H 2020 1H 2021 1H 2020

Αλουμίνιο 58 62 11 28 19,8% 44,9%

Αλουμίνα 228 179 59 38 25,7% 20,9%

Άλλο* 19 18 7 5 35,2% 25,9%

Σύνολο 305 259 77 70 25,2% 27,0%

* Συμπεριλαμβάνονται οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις



Τομέας Μεταλλουργίας
Οι τιμές του αλουμινίου ανέκαμψαν πλήρως και συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία λόγω των μέτρων 
στήριξης της οικονομίας που ενισχύουν την ζήτηση και τις αυξανόμενες προσδοκίες για πληθωρισμό.
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Τιμές LME
&Premia 
($/TN)

Τιμές 
Αλουμίνας

($/TN)

Ισχυρές προοπτικές για το 2021 με βάση τη συνεχιζόμενη οικονομική 
ανάκαμψη μετά την πανδημία, την ισχυρή ζήτηση στην Κίνα, τα μέτρα 
οικονομικής τόνωσης στον υπόλοιπο κόσμο και τις αυξανόμενες 
προσδοκίες για πληθωρισμό.

Η τάση αύξησης των τιμών του Αλουμινίου που ξεκίνησε το 2ο Eξάμηνο
του 2020 επιταχύνθηκε κατά το 1ο Eξάμηνο του 2021, οδηγώντας τη 
μέση τιμή Αλουμινίου (LME 3Μ) στα επίπεδα των 2.256 $/τόνο, 39,0% 
αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Τα εκτεταμένα μέτρα οικονομικής 
τόνωσης αύξησαν τη ζήτηση των προϊόντων αλουμινίου και σε 
συνδυασμό με την χαμηλή διαθεσιμότητα του μετάλλου, έχουν οδηγήσει 
τις τιμές στο LME την περίοδο που διανύουμε στα επίπεδα των 2,500 
δολαρίων.

Οι τιμές των Premium αναμένεται να επηρεαστούν θετικά από την 
είδηση πως η Ρωσία, ένας μεγάλος προμηθευτής αλουμινίου της 
ευρύτερης περιοχής, αναμένεται να επιβάλει φόρο 15% στις εξαγωγές 
σε βασικά και σιδηρούχα μέταλλα από την 1η Αυγούστου, σε μια χρονική 
περίοδο που στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται μειωμένη 
διαθεσιμότητα μετάλλου.

Ο δείκτης API της Αλουμίνας σημείωσε επίσης άνοδο, κατέγραψε μέση 
τιμή 290 $/τόνο, σημειώνοντας αύξηση 9,0% σε σύγκριση με το Α’ 
εξάμηνο του 2020, χωρίς ωστόσο να μπορεί να ακολουθήσει την 
ποσοστιαία άνοδο των τιμών αλουμινίου.



Τομέας Μεταλλουργίας
Τα εργοστάσια Αλουμίνας και Αλουμινίου παρέμειναν σε πλήρη  λειτουργία
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ΑλουμίναΑλουμίνιο

Συνολικοί Όγκοι Παραγωγής 

Τα εργοστάσια Αλουμίνας και  
Αλουμινίου παρέμειναν σε πλήρη  
λειτουργία και χωρίς προβλήματα 
εξαιτίας  της πανδημίας, αναφορικά με 
τη ζήτηση των  προϊόντων και την 
εφοδιαστική αλυσίδα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ERA 250 μέχρι το τέλος του 2021, η 
συνολική παραγωγή αλουμινίου θα ανέλθει στους 250 χιλ. τν. εκ των οποίων 
το 65ktpa (ή το 26% της συνολικής παραγωγής) θα προέρχεται από 
ανακυκλωμένο αλουμίνιο. Το γεγονός αυτό θα συνεισφέρει συνεισφέροντας 
τα μέγιστα στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της MYTILINEOS,
ενώ θα οδηγήσει σε μείωση κατά 25% στην κατανάλωση ενέργειας ανά τόνο 
παραγωγής.

(σε χιλ.τν)



Τομέας Mεταλλουργίας
Ο Τομέας Μεταλλουργίας επωφελείται από το χαμηλό κόστος παραγωγής  
καθώς και την ανάκαμψη των τιμών Αλουμινίου και Αλουμίνας.
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Ο Τομέας στοχεύει να αποτελέσει διεθνές σημείο αναφοράς στο 

«Πράσινο» Αλουμίνιο, στοχεύοντας να μειώσει τις απόλυτες εκπομπές 

άνθρακα κατά 65% και τις σχετικές εκπομπές κατά 75% μέχρι το 2030.

Το ανακυκλωμένο αλουμίνιο θα μειώσει τις συνολικές εκπομπές αερίου 

και θα βελτιώσει τις «πράσινες» επιδόσεις της Εταιρείας.

Νέα συμφωνία με τη ΔΕΗ, για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. 
Στόχος η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από το 2023 και έπειτα να μην 
εξαρτάται από την ΔΕΗ. Μετάβαση σε προμήθεια ηλεκτρική ενέργειας 
από ΑΠΕ.

Νέα πολυετής συμφωνία με την Glencore, για την πώληση Αλουμίνας και 
Αλουμινίου με ευνοϊκούς εμπορικούς όρους, εκτιμώμενης συνολικής 
αξίας άνω του $1,5 δισ.

Ανεξάρτητα από το ευνοϊκό περιβάλλον τιμών, η MYTILINEOS παραμένει 

σταθερά προσηλωμένη στον αυστηρό έλεγχο του κόστους.

Το νέο πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας για τη Μεταλλουργία με την ονομασία 

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 

τέλος του 2021. Ήδη στο Α’ εξάμηνο 2021 καταγράφηκε η μεγαλύτερη αθροιστική 

παραγωγή πρωτόχυτου και ανακυκλωμένου αλουμινίου της MYTILINEOS και 

ολοκληρώθηκε σημαντικό μέρος των επενδύσεων στην παραγωγή αλουμίνας.
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Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων
Πηγών  & Αποθήκευσης Ενέργειας

Κύκλος Εργασιών EBITDA Περιθώρια EBITDA

(σε εκατ, €) 1H 2021 1H 2020 1H 2021 1H 2020 1H 2021 1H 2020

Σύνολο 117 179 8 13 6.4% 7.0%

Κύκλος Εργασιών

EBITDA

1H 21 1H 20 1H 21 1H 20



Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων
Πηγών  & Αποθήκευσης Ενέργειας
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Η εγκατεστημένη ισχύς από φωτοβολταϊκά έργα παγκοσμίως, καθώς και 

η ανάγκη Αποθήκευσης Ενέργειας αναμένεται  να αυξηθεί σημαντικά τα 

επόμενα χρόνια

• Ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης  

Ενέργειας συνεχίζει να επικεντρώνεται στην έγκαιρη  

εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων και στην ανάληψη  

νέων έργων και επενδύσεων σε στοχευμένες αγορές

με αυξημένες ανάγκες «πράσινης» ενέργειας. Καθώς η  

εγκατεστημένη ισχύς από φωτοβολταϊκά έργα παγκοσμίως  

αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια,

η MYTILINEOS προσφέρει αξιόπιστες λύσεις καλύπτοντας 
όλες τις φάσεις  ανάπτυξης των συγκεκριμένων έργων.

• Οι δραστηριότητες της MYTILINEOS  στον Τομέα 

Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών &  Αποθήκευσης 

Ενέργειας αναμένεται να αποτελέσουν

σημαντικό καταλύτη για τη λειτουργικήκερδοφορία  

τα επόμενα έτη, με σημαντική αύξηση των έργων  που 

θα κληθεί να υλοποιήσει ο Τομέας, τόσο σε έργα  

τρίτων, όσο και σε έργα ιδίων επενδύσεων μέσα από  

την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία / πώληση 

φωτοβολταϊκών ή έργων αποθήκευσης ενέργειας.



Τομέας Ανάπτυξης ΑνανεώσιμωνΠηγών  & 
Αποθήκευσης Ενέργειας
Επωφελείται από την αναπτυσσόμενη αγορά τόσο μέσω της ανάπτυξης έργων για τρίτους 
όσο και μέσω της πλατφόρμας ιδίου επενδυτικού χαρτοφυλακίου

Pipeline Έργων RSD ανά κατηγορία
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Pipeline EPC (€ εκ.)

Στις αρχές του 2020, ο Τομέας Ανανεώσιμων  

Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναδείχθηκε 

στον 4ο αυτόνομο Τομέα Επιχειρηματικής 

Δραστηριότητας, σηματοδοτώντας τη 

στρατηγική εστίαση της  Εταιρείας στην 

παγκόσμια αγορά φωτοβολταϊκών έργων και 

αποθήκευσης ενέργειας τόσο μέσω της 

ανάπτυξης έργων για τρίτους όσο μέσω της 

πλατφόρμας ιδίων επενδύσεων.

Το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο των έργων 

για τρίτους ανέρχεται στα €367 εκατ., 160% 

υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο στο 

τέλος του 2020 (€141 εκατ.), ενώ άλλα €102 

εκατ. βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο 

συμβασιοποίησης.

469 800

Pipeline BOT (MW)



Τομέας Ανάπτυξης ΑνανεώσιμωνΠηγών & 
Αποθήκευσης Ενέργειας
Κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου, συμβασιοποιήθηκαν έργα συνολικής ισχύος > 700MW
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Φωτοβολταΐκά έργα και έργα  αποθήκευσης ενέργειας για 
τρίτους – Συμβασιοποιημένα στο Α’ Εξάμηνο του  2021

Έργο Πελάτης Χώρα Ισχύς (MW) 

Manzanares Nexwell Ισπανία 90

Badajoz Sonnedix Ισπανία 50

Talasol extension Ellomay Ισπανία 28

Loutsa EDF Ελλάδα 60

Velos Kozani PPC R Ελλάδα 200

Meseta Sonnedix Χιλή 160

Tutly Total Eren Ουζμπεκιστάν 130

Σύνολο 718

Αφήνοντας 2020, ένα έτος το οποίο επηρεάστηκε σημαντικά από την

πανδημία Covid-19, το Α’ Εξάμηνο του 2021 ο Τομέας συμβασιοποίησε

μια σειρά έργων EPC για τρίτους, με τη συνολική ισχύ να ξεπερνά τα

700MW, με την πλειονότητα αυτών να είναι υπό κατασκευή.



Αναφορικά με τα έργα Build, Operate & Transfer (BOT), ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων 

Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας εντός του Α’ εξαμήνου πραγματοποίησε εξαγορές  

σημαντικών έργων στη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη με τη συνολική ισχύ περίπου 

στα 600MW, ενώ ξεκίνησε η κατασκευή έργων περίπου 400MW.

Η συνολική ισχύς του BOT χαρτοφυλακίου πλησιάζει τα 4,3 GW 

συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται  σε διάφορα στάδια, από τα πρώιμα 

στάδια ανάπτυξης, έως και έργα που είναι έτοιμα για  κατασκευή.

Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών &
Αποθήκευσης Ενέργειας
Πλατφόρμα ανάπτυξης και κατασκευής φωτοβολταικών έργων με συνολική ισχύ 4,3GW
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Επιπρόσθετα, μέσα στο Α’ εξάμηνο ο Τομέας ολοκλήρωσε την κατασκευή και 

ηλεκτροδότηση του πρώτου του χαρτοφυλακίου έργων στην Αυστραλία με συνολική ισχύ 

118MW.

* Περιλαμβάνει έργα «Έτοιμα προς Κατασκευή» και έργα τα οποία σύντομα θα μπουν στη φάση «Έτοιμα προς Κατασκευή»

Πρόοδος MW

Αυστραλία 186

Ισπανία 100

Ηνωμένο Βασίλειο 100

Άλλο 3

Υπό Κατασκευή 389

Ιταλία 115

Ρουμανία 91

Χιλή 109

Αυστραλία 114

Άλλο 124

Έτοιμα Προς Κατασκευή* 553

Χιλή 482

Ιταλία 257

Προχωρημένο Στάδιο Ανάπτυξης 739

Σύνολο 1,682

Χαρτοφυλάκιο BOT
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Τομέας Έργων  
Βιώσιμης Ανάπτυξης,
Τομέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας SES

Κύκλος Εργασιών EBITDA Περιθώρια EBITDA

(σε εκατ. €) 1H 2021 1H 2020 1H 2021 1H 2020 1H 2021 1H 2020

Σύνολο 185 45 25 -6 13.4% -

Κύκλος Εργασιών

EBITDA

1H 21 1H 20 1H 21 1H 20

* Δεν περιλαμβάνονται οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις



Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης
Ο πρώην Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών μετασχηματίστηκε και εστιάζει πλέον σε 
έργα  που προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της αειφορίας

Χώρα Περιγραφή

Αξία Σύμβασης  
(ποσά σε εκατ.)

Λιβύη EPC Συμβατικής Μονάδας  στο
Tobruk

$ 398

Αγγλία Protos-EPC Μονάδας  
Ενεργειακής Αξιοποίησης  
Απορριμάτων

€ 182

Σλοβενία Κατασκευή μονάδας 
συνδυασμένου κύκλου

€ 118

Σ
η

μ
α

ντ
ικ

έ
ς

ε
ξε

λ
ίξ

ε
ις
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Ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης  με 

σημαντική διεθνή παρουσία, εξαιρετικό 

ιστορικό ολοκλήρωσης έργων  και ισχυρές 

συνεργασίες με παρόχουςτεχνολογίας και  

εξοπλισμού, είναι τοποθετημένος 

κατάλληλα για να διεκδικήσει έργα σε νέους 

τομείς ανάπτυξης,  εστιάζοντας στην 

Ενεργειακή Μετάβαση και τη Βιωσιμότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να 

προσφέρει  σημαντικές ευκαιρίες για 

την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα 

για τις εταιρείες που  διαθέτουν τη 

δυνατότητα και τη τεχνογνωσία  να 

συμμετέχουν σε έργα που προωθούν

ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης (πχ, 

έργα  διαχείρισης στερεών και υγρών 

αποβλήτων,  υβριδικά και off-grid

ενεργειακά έργα, έργα  ενεργειακής 

αναβάθμισης και εκτέλεση  καινοτόμων 

first-of-kind ενεργειακών έργων).

Το 2020 αποτέλεσε σημείο καμπής,  

με τον μετασχηματισμό του πρώην 

Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων  & 

Υποδομών που έχοντας πλέον νέα  

οργανωτική δομή εστιάζει σε έργα 

που  προωθούν τους στόχους της 

Ενεργειακής  Μετάβασης και της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Υποτομέας
Αξία Σύμβασης  (ποσά 

σε εκατ. €)

Συμβατικές Μονάδες 470

Περιβαλλοντικά έργα 176

Υποδομές 247

Τεχνολογίες Ενέργειας 5

Σύνολο 898Α
νε

κ
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Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης
Στο τέλος του Α’ Εξαμήνου του 2021, το 20% του ανεκτέλεστου 

υπολοίπου αφορά σε έργα που προωθούν τη βιώσιμη  ανάπτυξη

Ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης από το 4ο τρίμηνο του  2020 έχει αρχίσει να 

αποδίδει θετικά αποτελέσματα, με αφετηρία  την αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου εντός 

του 2020, την εκτέλεση των υπαρχόντων συμβολαίων καθώς και την ανάληψη νέων έργων. Το 

ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανέρχεται σε €898 εκατ., ενώ 

συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, το 

σύνολο φτάνει τα €1,65 δισ. 
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Έργα SES ανά κατηγορία (εκ. €)

898 754

1.651

Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο Έργων Τομέα ανά Χώρα

Χώρα
Αξία Σύμβασης  
(ποσά σε εκατ.€)

Ελλάδα 318

Λιβύη 268

Ηνωμένο Βασίλειο 168

Σλοβενία 49

Γεωργία 36

Αλγερία 27

Άλλο 31

Σύνολο 898

Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις επιβεβαιώνουν την 

ανάκαμψη του Τομέα το Α’ Εξάμηνο μετά την υπογραφή νέων 

έργων κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους



Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν πολλαπλούς  

χρηματοοικονομικούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων  

συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, διακυμάνσεων των τιμών  

της αγοράς, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας.

Αναλυτική περιγραφή καθώς και οι πολιτικές διαχείρισης

αυτών αναφέρονται στην 6μηνίαια Οικονομική Έκθεση του

Ομίλου και της Εταιρείας.

Λοιποί  
Κίνδυνοι
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❑ H MYTILINEOS υπέγραψε τη συμφωνία με τη ΔΕΗ Α.Ε. για την παροχή  ηλεκτρικής ενέργειας του εργοστασίου «Αλουμίνιον 

της Ελλάδος» του Τομέα Μεταλλουργίας. Με τη συμφωνία αυτή, επισφραγίζεται η αγαστή συνεργασία των δύο κορυφαίων 

εταιρειών και η δέσμευσή τους για ανταγωνιστικό κόστος  ηλεκτρικής ενέργειας για την ενεργοβόρο βιομηχανία, στο 

πλαίσιο της εθνικής βιομηχανικής πολιτικής για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εταιρειών προς 

όφελος της εθνικής οικονομίας. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε για το χρονικό διάστημα 1/7/2021 – 31/12/23.

❑ Η Εταιρεία είναι ένα από τα 4 μέλη κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την κατασκευή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας 192MW συνδυασμένου κύκλου κοντά στην τοποθεσία Abroadze, στη Γκάνα για την Amandi Energy Limited. Τα

υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας είναι οι εταιρείες GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC (Γαλλία), GENERAL ELECTRIC

INTERNATIONAL, INC. (ΗΠΑ) και η τουρκική θυγατρική της Εταιρείας POWER PROJECTS SANAYI INSAAT TICARET LIMITED

SIRKETI. Η κοινοπραξία και η Amandi Energy Limited διαφωνούν αναφορικά με την υποτιθέμενη ευθύνη της κοινοπραξίας

για ποινικές ρήτρες λόγω καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση του έργου. Η MYTILINEOS προκειμένου να επισπευσθούν οι

διαδικασίες ανάληψης του εργοστασίου από την Amandi προέβη τον Ιούλιο στην πληρωμή 18,4 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για

καθυστερήσεις. Το συγκεκριμένο ποσό που καταβλήθηκε από την Εταιρεία δεν θεωρείται ζημιά και αναμένεται να

ανακτηθεί από την Amandi και τη GE στο πλαίσιο συμφωνιών συμβιβασμού αναφορικά με τα θέματα του έργου.

Μεταγενέστερα  
Γεγονότα



mytilineos.gr


