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ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΝ Α.Δ.: ΠΡΩΣΟ ΒΡΑΒΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ & ΑΦΑΛΔΙΑ
Γιαγφνιζμός Safety Solutions 2011 ηης Δσρφπαχκής Ένφζης Αλοσμινίοσ
Η ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΝ Α.Δ., ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, δηαθξίζεθε ζηνλ Τνκέα
δηαρείξηζεο ηεο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, ιακβάλνληαο ην πρώηο
βραβείο ζηο διαγφνιζμό Safety Solutions 2011, πνπ δηεμήρζε από ηελ Δσρφπαχκή
Ένφζη Αλοσμινίοσ (European Aluminium Association), ζην πιαίζην ηνπ Safety Workshop
πνπ δηεμήρζε ζηηο Βξπμέιιεο, ηνλ Ινύλην ηνπ 2011.
Σην δηαγσληζκό, πνπ ζηόρνο ηνπ ήηαλ ε αλάδεημε θαηλνηόκσλ ηδεώλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ
επίπεδνπ αζθάιεηαο ζηε βηνκεραλία αινπκηλίνπ, ζσμμεηείταν 24 σπουηθιόηηηες από
εσρφπαχκές εηαιρείες, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεγαιύηεξσλ εηαηξεηώλ αινπκηλίνπ
παγθνζκίσο, όπσο ε Αlcoa, ε RioTinto, ε Hydro.
Η ππνςεθηόηεηα ηεο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Δ. είρε σο ζέκα ηε «ίγοσρη Δπαγγελμαηική
σμπεριθορά» πνπ ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηύρζεθε από ηε Γηεύζπλζε Φπηεξίνπ
Αινπκηλίνπ. Τν κνληέιν Υγείαο θαη Αζθάιεηαο «Σίγνπξε Δπαγγεικαηηθή Σπκπεξηθνξά»
βαζίδεη ηελ επηηπρία ηνπ ζε 2 θύξηνπο άμνλεο: Φξεζηκνπνηεί ηε δύλακε ηεο εηθόλαο γηα λα
πεξηγξάςεη ηηο ζσζηέο πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο ζην ρώξν εξγαζίαο, ελώ ζρεδηάδεηαη θαη
δεκηνπξγείηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδόκελνπο.
Τν βξαβείν απηό θαηαδεηθλύεη ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη από όινπο ηνπο
εξγαδνκέλνπο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ Υγεία θαη Αζθάιεηα, ε νπνία ζε ζπλδπαζκό κε ηηο
θαηλνηόκεο ηδέεο πξνάγεη ηελ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Δ. ζηηο θνξπθαίεο εηαηξείεο αινπκηλίνπ ζε
παλεπξσπατθό επίπεδν. Σηελ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, όπσο θαη ζε όιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ε πνιηηηθή δηαρείξηζεο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο
πινπνηείηαη κε έλα θαη κνλαδηθό γλώκνλα: «Καλέλα Αηύρεκα».
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O Όμιλορ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ καηέσει ηγεηική θέζη ζηοςρ ηομείρ Μεηαλλοςπγίαρ & Μεηαλλείων, Ενέπγειαρ και
Έπγων EPC. Ιδπύθηκε ζηην Ελλάδα ηο 1990, είναι Εηαιπία ειζηγμένη ζηο Φπημαηιζηήπιο Αθηνών, με
ενοποιημένο κύκλο επγαζιών πος ξεπεπνά ηο 1 διρ εςπώ και απαζσολεί πεπίπος 2.500 άμεζοςρ και πολύ
πεπιζζόηεποςρ έμμεζοςρ επγαζόμενοςρ ζηην Ελλάδα και ηο εξωηεπικό. Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ,
επιζκεθηείηε ηην ιζηοζελίδα ηος Ομίλος ζηη διεύθςνζη www.mytilineos.gr.
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