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Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ διακρίνεται για δράσεις της
που προάγουν την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία
Με δύο υψηλότατες διακρίσεις στα Health & Safety Awards 2016, που διοργανώθηκαν από
την Boussias Communications, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑτΕ) του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
κατέδειξε ότι δικαίως συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες επιχειρήσεις που προάγουν την
υγεία και την ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους.
Συγκεκριμένα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Παραγωγή &
Εμπορία Αλουμίνας και Αλουμινίου», για την Υλοποίηση θεματικής Διαβούλευσης με τα
Ενδιαφερόμενα Μέρη «Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία» και το χρυσό βραβείο στην
κατηγορία «Δραστηριότητες» για την Ευαισθητοποίηση εργαζομένων στην Υγεία και
Ασφάλεια με δράσεις επικοινωνίας «Δεξιού Ημισφαιρίου».
Αναλυτικά, η θεματική Διαβούλευση είχε σκοπό τον ουσιαστικό διάλογο της εταιρείας με
εξειδικευμένους επιστήμονες, επαγγελματίες του χώρου και εκπροσώπους μεγάλων επιχειρήσεων,
οι οποίοι μπορούσαν να προσφέρουν, με τις πολύτιμες γνώσεις και την εμπειρία τους στην
δέσμευση της ΑτΕ, για συνεχή και υπεύθυνη διαχείριση των θεμάτων Υγείας και
Ασφάλειας. Μάλιστα, το 2015 η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ ήταν η μόνη εταιρεία βαριάς
βιομηχανίας που εφάρμοσε εξειδικευμένο διάλογο για τα θέματα Υγείας & Ασφάλειας.
Ταυτόχρονα, η πρωτοποριακή επικοινωνιακή καμπάνια ενεργοποίησης του «Δεξιού
Ημισφαιρίου» του εγκεφάλου, έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε
θέματα Υγείας και Ασφάλειας, με τρόπο όχι αμιγώς τεχνικό, αλλά με τα κατάλληλα ερεθίσματα
/ μηνύματα που ενεργοποιούν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και το συναίσθημα. Η καμπάνια
υλοποιήθηκε από ομάδα εργαζομένων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ και το τμήμα της Ασφάλειας
του εργοστασίου.
Στόχος του θεσμού των Health & Safety Awards είναι να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν την
αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων καθώς και
τις κορυφαίες σχετικές πρακτικές από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

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 1,3 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 2.700 άμεσους
και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα του Ομίλου στη διεύθυνση www.mytilineos.gr.
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