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Η ΑτΕ επιλέγει υβριδικά αυτοκίνητα, φιλικότερα προς το
περιβάλλον
Επιτυχηµένη συµµετοχή της ΑτΕ στο Ecomobility Rally

Η Αλουµίνιον της Ελλάδος, 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στο πλαίσιο της λειτουργίας
της ως υπεύθυνου εταιρικού πολίτη, έχει εντάξει στο στόλο της 34 υβριδικά αυτοκίνητα Toyota
Prius, σε αντικατάσταση αντίστοιχου αριθµού συµβατικών αυτοκινήτων.
Για τον Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ η προστασία του περιβάλλοντος είναι µια αξία που αποτελεί
αναπόσπαστο κοµµάτι των καθηµερινών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Οι εταιρείες του Οµίλου
εφαρµόζουν µια σειρά περιβαλλοντικών µέτρων και αρχών που αποτελούν πυξίδα για τη δραστηριότητα
των εργαζοµένων και της διοίκησης σε επιχειρηµατικό, αλλά και προσωπικό επίπεδο. Σε µία ακόµη
έµπρακτη απόδειξη του σεβασµού τους προς το περιβάλλον, οι εργαζόµενοι του ΑτΕ πολύ συχνά
επιλέγουν να κινούνται εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου µε ποδήλατα αντί για µηχανοκίνητα
οχήµατα.
Ο ∆ιευθυντής του Εργοστασίου της ΑτΕ, κ.Στεφανίδης, δήλωσε σχετικά: «Η επιλογή της ΑτΕ να

αντικαταστήσει σταδιακά τα συµβατικά της οχήµατα µε υβριδικά εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική
του Οµίλου για υιοθέτηση τεχνολογιών φιλικών για το περιβάλλον µε στόχο την προστασία του».
Πρόσφατα, στελέχη της ΑτΕ έλαβαν µέρος στο «ΗΛΙΟΣ-ΖΩΗ Ecomobility Rally», µία πρωτοβουλία
του έργου «ΗΛΙΟΣ ΖΩΗ» του προγράµµατος INTEREG III A – Ελλάδα- Ιταλία, το οποίο προωθεί τη
διάδοση της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Οι Γιώργος Μεταξάς και Κώστας
Κοκολάκης µε «σύµµαχο» ένα Toyota Prius, αναδείχθηκαν νικητές στη δοκιµασία κατανάλωσης,
καθώς κατόρθωσαν µε επιτυχία να καταναλώσουν τη µικρότερη ποσότητα καυσίµων σε σχέση µε τη
χιλιοµετρική απόσταση και το βάρος του οχήµατος.
Ο κ. Μεταξάς, δήλωσε για τον αγώνα: «Οι τεχνικές οδήγησης που εφαρµόσαµε όλοι οι αγωνιζόµενοι
τις ηµέρες αυτές, µας έκαναν να συνειδητοποιήσουµε ότι υπάρχουν µεγάλα περιθώρια εξοικονόµησης
καυσίµου και µάλιστα µε τεχνικές που είναι εφαρµόσιµες και στα συµβατικά αυτοκίνητα. Ας
θεωρήσουµε λοιπόν ότι κάθε µέρα έχουµε αγώνα και ας προσπαθήσουµε να συµβάλλουµε στη
βέλτιστη αξιοποίηση των ενεργειακών πηγών, γιατί το έπαθλο είναι το ίδιο το περιβάλλον.»
Η παρουσία της ΑτΕ στο Ecomobility αποτελεί µια ακόµα απόδειξη της ενεργούς συµµετοχής της
εταιρείας σε δράσεις που βοηθούν, όχι µόνο άµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και
έµµεσα στην πληροφόρηση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέµατα.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ∆ελτίο Τύπου, µπορείτε να απευθυνθείτε στον κ.Γιάννη Καραβά,
Υπεύθυνο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων Εργοστασίου ΑτΕ, τηλ. 22670 49158, yiannis.karavas@alhellas.gr.
Ή µε την κα Μαρία Φιλιππή, Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου Οµίλου, τηλ. 210-6877309, φαξ 210-6877400, e-mail:
com@mytilineos.gr
O ΄Oµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποτελείται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται και κατέχουν ηγετική θέση στους
τοµείς Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, Ενέργειας, Τεχνικών Έργων EPC και Αµυντικής Βιοµηχανίας. Ιδρύθηκε στην
Ελλάδα το 1990, είναι Εταιρία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε ενοποιηµένο κύκλο εργασιών περίπου €

1 δις. και απασχολεί πάνω από 3.000 εργαζόµενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Οµίλου στη διεύθυνση www.mytilineos.gr.
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