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Θεματική Διαβούλευση
της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της για την
«ΥΓΕΙΑ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην εργασία»
Τις απόψεις και κυρίως τις εμπειρίες και τις προτάσεις τους σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στο
χώρο εργασίας αντάλλαξαν και κατέθεσαν εξειδικευμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου,
που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση συμμετοχής τους στο θεματικό διάλογο που υλοποίησε με
επιτυχία η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015, στον ξενώνα της εταιρείας
δίπλα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας.
Στην πρωτοβουλία αυτή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ που αποτελεί βασική πρακτική άσκηση της
Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας, συμμετείχαν εκπρόσωποι: μεγάλων επιχειρήσεων,
προμηθευτών, επιχειρηματικών συμβούλων, του Ινστιτούτου (Prolepsis), του Συνδέσμου
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, του Υπουργείου Εργασίας και των όμορων Δήμων.
Η έναρξη θεματικών διαλόγων σε θέματα βιωσιμότητας έρχεται σε συνέχεια της θεσμοθετημένης
διαδικασίας Διαβούλευσης του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τις ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών
του μέσω των θυγατρικών εταιρειών.
Βασική επιδίωξη της πρακτικής αυτής είναι να προσφέρει στις εταιρείες του Ομίλου τη δυνατότητα
να ενισχύσουν:
α) τη διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης προς την υπεύθυνη ανάπτυξή τους,
β) το σύστημα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών,
γ) τη διαφάνεια στις αποφάσεις και τις δραστηριότητές τους,
δ) την ανάπτυξη συνεργασιών με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη τους για την επίτευξη κοινών στόχων.
Όπως τόνισε στην εισαγωγική του ομιλία ο κ. Δημήτρης Στεφανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ, κύριος στόχος της Διαβούλευσης είναι η ουσιαστική συμβολή των
Ενδιαφερόμενων Μερών της εταιρείας, στη συνεχή και υπεύθυνη προσπάθεια της για την προαγωγή
και την εξέλιξη των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, με την εφαρμογή
ενδεδειγμένων πρακτικών, πέρα από τη συμμόρφωση της με τους θεσπισμένους κανόνες, αλλά και
τις πρακτικές που διέπουν τα διεθνή πρότυπα που ακολουθεί.
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Το πρώτο μέρος της Διαβούλευσης ξεκίνησε με την παρουσίαση του Διευθυντή Υγείας, Ασφάλειας,
Προστασίας και Συνεχούς Προόδου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ κ. Αστέριου Δελήπαλτα. Ο κ.
Δελήπαλτας ανέπτυξε την πολιτική, τους στόχους και το συνολικό σύστημα διαχείρισης – OHSAS
18001 Υ&Α της εταιρείας, τόνισε τις βασικές αρχές λειτουργίας της ΑτΕ κι επισήμανε την
αναγκαιότητα για βαθύτερη ανάλυση των Δυνητικά Σοβαρών Ατυχημάτων που έχει ξεκινήσει η
εταιρεία.
Στη συνέχεια, ο συντονιστής Υγείας και Ασφάλειας της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ κ. Παναγιώτης
Μποζίκας ανέλυσε τις δράσεις επικοινωνίας, τις καλές πρακτικές και τα αποτελέσματα Υγείας και
Ασφάλειας, αναλύοντας ιδιαίτερα την εξειδικευμένη καμπάνια για την ασφάλεια στους χώρους
εργασίας με την πρωτοποριακή μέθοδο της ενεργοποίησης του «δεξιού ημισφαιρίου» του
εγκεφάλου. Το σκεπτικό της καμπάνιας, όπως ανέφερε ο κ. Μποζίκας, είναι ότι για να επιτευχθεί η
ευαισθητοποίηση, θα πρέπει με τα κατάλληλα ερεθίσματα και μηνύματα να ενεργοποιείται
παράλληλα με τη λογική, η φαντασία, η δημιουργικότητα και το συναίσθημα. Επίσης, αναλύθηκε η
σημασία της καλής πρακτικής που αφορά στο Βαρόμετρο Ασφάλειας ως μηνιαίος γενικός δείκτης
ασφάλειας, που υπολογίζεται για κάθε τμήμα του εργοστασίου ξεχωριστά.
Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή συζήτησης και απαντήσεις σε ερωτήματα που
τέθηκαν από τους συμμετέχοντες.
Το δεύτερο μέρος της Διαβούλευσης ήταν εξ’ ολοκλήρου αφιερωμένο στην ενεργή συμμετοχή των
Ενδιαφερόμενων Μερών και ξεκίνησε με την κατανομή των συμμετεχόντων σε τρεις ομάδες
εργασίας (10 άτομα σε κάθε ομάδα). Προκειμένου να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος της
Διαβούλευσης, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ έθεσε δύο συγκεκριμένα ζητήματα προς συζήτηση και
ανάλυση στις ομάδες εργασίας. Τα ζητήματα αυτά αφορούσαν στη διερεύνηση των αιτιών αλλά και
την υπόδειξη ενεργειών προς βελτίωση α) για την πλημμελή τήρηση των οδηγιών Υγείας και
Ασφάλειας και β) για τη μη χρησιμοποίηση των προβλεπόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας
(Μ.Α.Π.) τόσο από τους εργαζόμενους της εταιρείας όσο και από τους εργαζόμενους των εργολάβων
που συνεργάζεται. Βασική αποστολή των ομάδων εργασίας ήταν η καταγραφή και παρουσίαση
ρεαλιστικών προτάσεων βελτίωσης επί των συγκεκριμένων θεμάτων.
Η Διαβούλευση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από εκπροσώπους των
τριών ομάδων εργασίας καθώς και με τις απαντήσεις τους επί των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν από
τους εκπροσώπους της εταιρείας, για την αρτιότερη αξιολόγησή τους με στόχο την κατά το δυνατό
ενσωμάτωσή τους στις υφιστάμενες πρακτικές της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ.

O Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας & Μεταλλείων,
Ενέργειας και Έργων EPC. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι Εταιρία εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,2 δισ. ευρώ και
απασχολεί περίπου 2.500 άμεσους και πολύ περισσότερους έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου στη
διεύθυνση www.mytilineos.gr.
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