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7.1 Διαβούλευση  2015  G4-26

Οι πρακτικές τόσο του θεµατικού όσο και του ηλεκτρονικού δια-
λόγου που εφαρµόστηκαν, µέσω των εταιριών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της 
ΕΛΛΑΔΟΣ και ΜΕΤΚΑ αντίστοιχα, στο πλαίσιο της Διαβούλευσης 
του 2015, αποτελούν την εξέλιξη των θεσµοθετηµένων τοπικών 
ηµερίδων που υλοποιούνταν σταθερά τα τελευταία 6 χρόνια. 
Βασική επιδίωξη της νέας αυτής λογικής είναι η µετάβαση από 
τον ενηµερωτικό και ως ένα βαθµό συµβουλευτικό χαρακτήρα 
της Δι-αβούλευσης, σε µια διαδικασία µε ενισχυµένα ποιοτικά 
χαρακτηρι-στικά, που ενθαρρύνει την ανάπτυξη αποτελεσµατικών 
συνεργιών µε επιλεγµένες οµάδες Κοινωνικών Εταίρων που 
έχουν τη δυνα-τότητα να προσφέρουν µε την εµπειρία τους τόσο 
στην ανάπτυξη της γνώσης, όσο και στην κατάθεση νέων ιδεών 
και καλών πρακτι-κών που δύνανται να υιοθετηθούν από τις 
εταιρίες του Οµίλου στην αντιµετώπιση των ουσιαστικών θεµάτων 
βιωσιµότητας. 

Αναλυτικά: 

Υλοποίηση θεµατικής Διαβούλευσης µε τίτλο: 
«ΥΓΕΙΑ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην εργασία».

Στην πρωτοβουλία αυτή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ, που απο-
τελεί βασική πρακτική της Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρίας, 
συµµετείχαν εκπρόσωποι: εργολάβων, µεγάλων επιχειρήσεων, 
επιχειρηµατικών συµβούλων, του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περι-
βαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής (Prolepsis), του Συνδέσµου 
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εργα-
σίας και των όµορων Δήµων. G4-24 G4-27

Η Διαβούλευση επικεντρώθηκε αρχικά στην ενηµέρωση των συµ-
µετεχόντων από τα στελέχη της εταιρίας σχετικά µε την πολιτική, 
τους στόχους και το σύστηµα διαχείρισης OHSAS 18001 της ΑτΕ, 
τονίζοντας τη δέσµευσή της, για τη συστηµατική µέτρηση, αξιολό-
γηση και µείωση των κινδύνων Υγείας και Ασφάλειας στους χώ-
ρους εργασίας της.

Στη συνέχεια δόθηκε έµφαση στην ενεργή συµµετοχή των Κοι-
νωνικών Εταίρων η οποία  υλοποιήθηκε µε την κατανοµή τους σε 
τρεις οµάδες εργασίας. Προκειµένου να επιτευχθεί ο αρχικός στό-
χος της Διαβούλευσης, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ έθεσε δύο 
συγκεκριµένα ζητήµατα προς συζήτηση, στις οµάδες εργασίας, τα 
οποία αφορούσαν:

α)  στην ενίσχυση της εφαρµογής των οδηγιών Υγείας και Ασφά-
λειας και
β) στην ενίσχυσης της χρήσης των προβλεπόµενων Μέσων Ατοµι-
κής Προστασίας (Μ.Α.Π.) τόσο από τους εργαζόµενους της εταιρίας 
όσο και από τους εργαζόµενους των εργολάβων που συνεργάζεται.

Η Διαβούλευση ολοκληρώθηκε µε την παρουσίαση των προτάσε-
ων εκ µέρους των εκπροσώπων των οµάδων εργασίας καθώς και 
µε τις απαντήσεις τους επί των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν από 
τους εκπροσώπους της εταιρίας.

Οι βασικές προτάσεις των Κοινωνικών Εταίρων ήταν G4-27 :

• Να δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη της συλλογικότητας των µέ-
τρων Ασφάλειας, µε στόχο κάθε οµάδα εργασίας να είναι αλλη-
λέγγυα προς την άλλη και ο κάθε εργαζόµενος να φροντίζει για
την ασφάλεια του συναδέλφου του.

• Να δοθεί έµφαση στην προσέγγιση των εργοδηγών (γενικά της
µεσαίας ιεραρχίας) και στην κατανόηση της ευθύνης που έχουν
απέναντι στους συναδέλφους τους ενεργοποιώντας τον ηγετικό
τους ρόλο στα θέµατα Υγείας και Ασφάλειας µε προτεραιότητα
στα θέµατα Υγιεινής.

• Η εφαρµογή του θεσµού του «εργαζόµενου παρατηρητή» που
θα έχει ως αντικείµενο την επίβλεψη της ορθής εφαρµογής των
κανόνων Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, µε την
ταυτόχρονη, όπου είναι εφικτό, εναλλαγή ρόλων και θέσεων ερ-
γασίας.

• Αναγνωρίστηκε η αξία της εφαρµογής εκπαιδευτικών προγραµ-
µάτων στα παιδιά. Έγινε αναφορά στο πρόγραµµα «Ασφάλεια
στο Σπίτι» που υλοποιούν οι εργαζόµενοι-εθελοντές της εταιρί-
ας ΤΙΤΑΝ στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, µε στόχο την πρόληψη του παι-
δικού ατυχήµατος. Η ΑτΕ δεσµεύτηκε να διερευνήσει τη συνερ-
γασία της µε την εταιρία ΤΙΤΑΝ στο συγκεκριµένο πρόγραµµα.

• Να εξεταστεί η δυνατότητα παρέµβασης στους µεταφορείς πρώ-
των υλών και προϊόντων όσον αφορά την οδηγική συµπεριφορά 
και την ασφάλιση των φορτίων.

• Αναγνωρίστηκε η σηµαντικότητα της αλλαγής της κουλτούρας
των εργαζοµένων καθώς και ο µεγάλος βαθµός δυσκολίας που

ενέχει η αλλαγή της (ειδικά στις εργολαβίες). Προτάθηκε να δο-
θεί περαιτέρω έµφαση στην εκπαίδευση των εργαζοµένων των 
εργολάβων σε σχέση µε τα µέτρα Ασφάλειας αλλά και στις συ-
νέπειες που µπορεί να έχει η µη συµµόρφωση µε αυτά.

• Η διενέργεια έρευνας µε µορφή συµπλήρωσης ερωτηµατολο-
γίου σύµφωνα µε το πρότυπο OHSAS 18001 για την αποτίµηση
της κουλτούρας της στρατηγικής και των αποτελεσµάτων Υγείας 
& Ασφάλειας των εργαζοµένων της εταιρίας ανεξαρτήτως ιε-
ραρχικής βαθµίδας.

• Να εφαρµοστεί η διαδικασία της έγγραφης δέσµευσης των
εργαζοµένων για τη χρήση των Μέσων Ατοµικής Προστασίας,
κατά την παραλαβή τους.

• Αναφέρθηκε ότι οι επιπτώσεις του stress αποτελούν µια ιδιαί-
τερα κρίσιµη παράµετρο για την απόδοση των εργαζόµενων στα 
θέµατα Υγείας & Ασφάλειας την οποία η εταιρία θα πρέπει να
λάβει υπόψη της.

Η αξιολόγηση της θεµατικής Διαβούλευσης

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ προχώρησε στην αξιολόγηση της 
νέας αυτής διαδικασίας µε την αποστολή ειδικού ερωτηµατολογί-
ου ικανοποίησης 5βάθµιας κλίµακας (από 1 χαµηλή έως 5 υψηλή) 
σε όλους τους συµµετέχοντες της Διαβούλευσης.
H Διαβούλευση αξιολογήθηκε αναφορικά µε α) το Σχεδιασµό, β) την 
Οργάνωσή και γ) τη Συνολική της εικόνα, µε επιµέρους µεταβλητές 
να απαρτίζουν την κάθε κατηγορία, ενώ δόθηκε η δυνατότητα κα-
ταγραφής σχολίων και προτάσεων προς βελτίωση. Η ανταπόκριση 
των Κοινωνικών Εταίρων στην διαδικασία της αξιολόγησης άγγιξε το 
75%, ενώ καταγράφηκαν συνολικά 20 σχόλια/προτάσεις προς βελτί-
ωση. Συνολικά η νέα διαδικασία της διαβούλευσης, όπως αξιολο-
γήθηκε από τους συµµετέχοντες, χαρακτηρίστηκε ως πολύ θετική. 
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