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Δήλωση Δέσμευσης της Διοίκησης της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. 
 
 
Η ALUMIL γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια λειτουργίας της, 30 χρόνια πρωτοπορίας. Μέσα 
σε αυτές τις τρεις δεκαετίες η εταιρεία αναπτύχθηκε, επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο και 
αντιμετώπισε δυναμικά τις μεγάλες προκλήσεις των διεθνών αγορών. Τη διετία 2016-
2018 η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. συνέχισε την περαιτέρω ανάπτυξή της. 
 
Εξωστρέφεια, έρευνα νέων υλικών και ανάπτυξη πολλών προϊόντων νέας γενιάς, 
επενδύσεις σε δυναμικές αγορές, αλλαγή της «γεωγραφίας» των εξαγωγών, 
αποτελούν τα σημεία αναφοράς για τον Όμιλο. 
 
Συνεχίζουμε με σταθερό βηματισμό την ανάπτυξη της εταιρίας μας, δίχως να έχουμε 
απωλέσει τους δεσμούς μας και τη σχέση εμπιστοσύνης με τους «συμμετόχους» μας 
και την κοινωνία. 
 
Ο Όμιλος συνεχίζει να προχωρά με τη λογική της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες του τις 
δραστηριότητες και παραμένει προσηλωμένος στις αντίστοιχες πολιτικές. Είμαστε 
έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις, διατηρώντας πάντοτε το σεβασμό 
μας σε θεμελιώδεις  αξίες όπως ο σεβασμός, η αλληλεγγύη και η ισονομία. 
 
Με ιδιαίτερη χαρά, η Διοίκηση της εταιρίας μας δηλώνει τη σταθερή και πλήρη 
στήριξή της στην πρωτοβουλία του Οικουμενικού Συμφώνου και παράλληλα τη 
δέσμευσή μας για την ευθυγράμμιση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας με τις 
10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές του ΟΗΕ. 
 
 
 
 
 

Γεώργιος Μυλωνάς 
Πρόεδρος& CEO 
 ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.alumil.com/greece/30-xronia-Alumil
http://www.unglobalcompact.org/Languages/greek/ten_principles.html
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

 

 
 
 
 
Ο Όμιλος ΑΛΟΥΜΥΛ αποτελεί σήμερα έναν από τους κορυφαίους Ομίλους παραγωγής 
προϊόντων διέλασης αλουμινίου διεθνώς, με θυγατρικές παγκοσμίως. Με ισχυρή 
παραγωγική βάση, διεθνή προσανατολισμό και ευρεία γκάμα πιστοποιημένων 
προϊόντων, ο Όμιλος ALUMIL έχει καθιερωθεί ως ηγέτιδα δύναμη στην Ελλάδα και τη ΝΑ 
Ευρώπη. 
 
Η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. αποτελεί τη μητρική εταιρία του Ομίλου, η οποία ιδρύθηκε το 1988 και 
η έδρα της βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς. Σήμερα, 30 χρόνια 
μετά την ίδρυσή της, η ALUMIL αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και τεχνολογικά 
προηγμένους βιομηχανικούς ομίλους στην Ευρώπη. Μέσα σε αυτές τις τρεις δεκαετίες η 
εταιρεία αναπτύχθηκε, επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο και αντιμετώπισε δυναμικά τις μεγάλες 
προκλήσεις των διεθνών αγορών. 
  
Έχοντας ως όραμα να είναι ηγέτιδα δύναμη διεθνώς στον τομέα των αρχιτεκτονικών 
συστημάτων αλουμινίου, η ALUMIL θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, έχοντας ως παρακαταθήκη 30 χρόνια συσσωρευμένης 
γνώσης και εμπειρίας, 30 χρόνια κατασκευαστικής αριστείας. 
 
 
 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Ο Όμιλος ΑΛΟΥΜΥΛ δραστηριοποιείται στην παραγωγή επώνυμων συστημάτων 
αλουμινίου για αρχιτεκτονικές εφαρμογές, στην παραγωγή προφίλ αλουμινίου 
(διέλαση, ηλεκτροστατική βαφή, ανοδίωση) για βιομηχανική ή άλλη χρήση, 
σύνθετων φύλλων αλουμινίου (J-Bond), και πολυκαρβονικών φύλλων. στην 
παραγωγή συστημάτων αυτοματισμών καθώς και στην παραγωγή και εμπορία 
εξαρτημάτων για τα συστήματα αλουμινίου που έχει σχεδιάσει. 
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Σήμερα, αποτελεί το μεγαλύτερο ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της ΝΑ Ευρώπης σε 
παραγωγική δυναμικότητα για ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου και κατατάσσεται 
ανάμεσα στους πιο αναγνωρισμένους προμηθευτές συστημάτων για αρχιτεκτονική 
χρήση στην σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 
 
Η ALUMIL παράγει αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, τα οποία 
σχεδιάζονται και αναπτύσσονται στο καινοτόμο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης του Ομίλου 
και κατόπιν πιστοποιούνται από διεθνώς αναγνωρισμένα ινστιτούτα και 
εργαστήρια, όπως το ift Rosenheim (Γερμανία), A.A.M.A. (Η.Π.Α.), Istituto Jordano 
(Ιταλία), CSTB (Γαλλία), ATG (Βέλγιο), EXOVA (Ηνωμένο Βασίλειο) κ.α. 
 
Μέσω των σύγχρονων εγκαταστάσεων παραγωγής και των αυστηρών ελέγχων ποιότητας, 
διασφαλίζουμε τη δημιουργία ανώτερων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η 
συνεχής έρευνα και ανάπτυξη μας οδηγεί στην προσφορά μοναδικών λύσεων με πολλά 
καινοτόμα χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των πελατών μας. 
Με 2.200 εργαζόμενους, η ALUMIL μία από τις πιο προηγμένες εταιρείες σχεδιασμού και 
παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου παγκοσμίως, διαθέτει ισχυρό 
διεθνές δίκτυο πωλήσεων σε πάνω από 60 χώρες και καλύπτει ένα πολύ μεγάλο εύρος 
αρχιτεκτονικών αναγκών: 

 
 Υψηλή αισθητική σε συμφωνία με τις νεότερες αρχιτεκτονικές τάσεις. 

 
 Ενεργειακή απόδοση μέσα από προηγμένα θερμομονωτικά 

συστήματα και συστήματα σκίασης. 
 

 Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενσωμάτωσης φωτοβολταϊκών 
συστημάτων στα κελύφη κτιρίων. 

 
 Υψηλά επίπεδα ασφάλειας ενάντια σε διαρρήξεις, βανδαλισμούς, 

φωτιά, καπνό και σεισμούς. 
 

 Προστασία ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες. 
 

 Πληθώρα λύσεων για άτομα με ειδικές ανάγκες. 
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Παραγωγικές Εγκαταστάσεις 

«Αγαπάμε αυτό που κάνουμε και γι’ αυτό θέλουμε να είμαστε άριστοι σε κάθε πτυχή του σε κάθε 
ένα από τα 12 εργοστάσιά μας σε 6 χώρες». Για την επίτευξη του εξαιρετικά υψηλού βαθμού 
κάθετης ολοκλήρωσης, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ALUMIL περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων: 
 
 8 γραμμές διέλασης δυναμικότητας 100.000 τόνων 

 8 γραμμές ηλεκτροστατικής βαφής (7 οριζόντιες, 1 κάθετη) 

 3 γραμμές σουμπλιχρωμίας για απομίμηση ξύλου και ειδικών εφέ 

 3 εγκαταστάσεις ανοδίωσης 

 2 χυτήρια παραγωγής μπιγιετών αλουμινίου δυναμικότητας 80.000 τόνων 

 8 γραμμές συναρμολόγησης θερμομονωτικών προφίλ 

 1 μονάδα παραγωγής πολυκαρβονικών φύλλων 
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Το όραμά μας 

 

Να είμαστε μία ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία ανάπτυξης και παραγωγής συστημάτων 
αλουμινίου για αρχιτεκτονική χρήση. 
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Προηγμένο κέντρο δοκιμών 

Η ALUMIL τηρεί αυστηρές διαδικασίες δοκιμών για κορυφαία αποτελέσματα. Μετρά και 
πιστοποιεί τις επιδόσεις των προϊόντων της στις σύγχρονες εγκαταστάσεις δοκιμών της, σε 
στενή συνεργασία με το διεθνώς αναγνωρισμένο Γερμανικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων Ift 
Rosenheim. Χάρη στη χρήση προηγμένου εξοπλισμού, πιστοποιημένου από το ift Rosenheim, 
μπορούμε να μετρήσουμε και να πιστοποιήσουμε επιδόσεις διαφόρων χαρακτηριστικών: 

 Υδατοστεγανότητα - EN 1027 

 Ανεμοπερατότητα - EN 1026 

 Αντίσταση στην ανεμοπίεση - EN 12211 

 Αντίσταση σε διαρρήξεις - EN 1627:2011 

 Κρούση από μαλακό και βαρύ σώμα - EN 13049 

 Δυνάμεις λειτουργίας - EN 12046-1:2003 

 Δυνάμεις λειτουργίας - EN 12046-2:2003 

 Προσδιορισμός αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο - EN 14608:2004-06 

 Προσδιορισμός αντίστασης σε στατική στρέψη - EN 14609:2004-06 

 Προδιαγραφές εξαρτημάτων και μέθοδοι δοκιμών για παράθυρα και μπαλκονόπορτες - 
EN 13126-8:2006-02 

 Ηχομόνωση – EN 717 
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ΒΡΑΒΕΙΑ 
 
Superbrands Greece 2016 

Η ALUMIL επιλέχθηκε ως SUPERBRAND στην κατηγορία δομικών υλικών το 2016. Τα 
κριτήρια με βάση τα οποία ψηφίζονται οι εταιρίες είναι η αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας, 
η φήμη, η αξιοπιστία, η μακροχρόνια συνέπεια και η εταιρική υπευθυνότητα στους τομείς:   

 Αγορά (ποιότητα & τιμή προϊόντος ή υπηρεσίας) 

 Εργασιακές σχέσεις (σύννομη & διάφανη λειτουργία, κλίμα και πρακτικές) 

 Κοινωνία (χορηγικές, πολιτισμικές & κοινωνικές πρωτοβουλίες) 

 Περιβάλλον (προστασία και περιορισμός αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων). 

 
 
Βράβευση του ομίλου Alumil από την ICAP Group ως TRUE LEADER 

Ο όμιλος Alumil βραβεύτηκε ως TRUE LEADER από την ICAP που είναι ο μοναδικός θεσμός 
που βραβεύει όλες τις εταιρείες και ομίλους που πληρούν συγκεκριμένα αντικειμενικά και 
μετρήσιμα κριτήρια, σημειώνοντας υψηλές αποδόσεις και πρόοδο. 
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ΟΙ ΔΕΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

 
 
 
 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
Αρχή 1η: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στηρίζουν και να σέβονται την 
προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
 
Αρχή 2η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι δεν συνεργούν σε 
καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 
 

Για την ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτέλεσε και 
αποτελεί βασικό πυρήνα της φιλοσοφίας της. Είμαστε μία εταιρία με βασικό γνώμονα 
την ευθύνη και την επιχειρηματική ηθική. 

Είτε πρόκειται για σεβασμό στο δικαίωμα για ασφαλές περιβάλλον εργασίας, είτε στο 
δικαίωμα για σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων μας, είτε για την εξάλειψη 
κάθε διάκρισης στον εργασιακό τομέα, είτε για την προώθηση ίσων ευκαιριών, η 
ΑΛΟΥΜΥΛ δεν αποδέχεται καμία πρακτική καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
όπως αυτά αποκρυσταλλώνονται, μεταξύ άλλων, στην Οικουμενική Διακήρυξη 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. 

Η σχετική πολιτική διασφαλίζει τις δεσμεύσεις του και στοχεύουν στην προαγωγή του 
σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξία της πολυμορφίας, την ισότητα των 
ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων κάθε είδους. 
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
Αρχή 3η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ελευθερία του 
συνδικαλίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος 
για συλλογικές διαπραγματεύσεις. 
 
Αρχή 4η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε 
μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. 
 
Αρχή 5η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική 
κατάργηση της παιδικής εργασίας. 
 
Αρχή 6η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των 
διακρίσεων σε σχέση με τις προσλήψεις και την απασχόληση. 
 
 
Για την ΑΛΟΥΜΥΛ «Οι άνθρωποι είναι το κλειδί της επιτυχίας της». 
 
Η εταιρική μας κουλτούρα χαρακτηρίζεται από ομαδικό πνεύμα και συλλογική 
προσπάθεια ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την πρωτοβουλία, την ελευθερία και συμμετοχή 
λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων ιδεών/λύσεων σε ένα περιβάλλον 
ισότιμων ευκαιριών. 
 
Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες, 
εκπαίδευση και εμπειρία. Κατά συνέπεια η δυνατότητα προσέλκυσης και διατήρησης του 
κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού είναι σημαντικός παράγοντας για απρόσκοπτη 
λειτουργία. Επενδύουμε στην επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων μέσω της 
συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, δημιουργώντας  παράλληλα τις κατάλληλες 
συνθήκες για τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων μας. 
 
Επιδιώκουμε την καλύτερη αξιοποίηση των ικανοτήτων των εργαζομένων μας, 
καταβάλλοντας ταυτόχρονα προσπάθεια στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των 
δεξιοτήτων τους. Ενθαρρύνουμε με κάθε τρόπο τη συμμετοχή των εργαζομένων σε 
σεμινάρια, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων. 
 
Επιπλέον, η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. διεξάγει σε ετήσια βάση στους κόλπους των εργαζομένων της 
Έρευνα Εργασιακής Ικανοποίησης, ώστε να διαπιστωθούν τόσο τα δυνατά, όσο και 
τα προς βελτίωση σημεία που αφορούν την διαχείριση και ανάπτυξη του Ανθρώπινου 
Δυναμικού της. 
 
Η ALUMIL είναι ένας εργοδότης ισότιμης ευκαιρίας. Αυτό σημαίνει ότι ως εργαζόμενος, η 
θρησκεία, η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, η φυλή, το χρώμα, η αναπηρία, η οικογενειακή 
κατάσταση, δεν έχουν σχέση με την πρόσληψη, τις αμοιβές ή τις παροχές. Οι ευκαιρίες 
πρόσληψης είναι ανοικτές σε όλους τους υποψηφίους που έχουν τα προσόντα, 
αποκλειστικά με βάση την εμπειρία, τις γνώσεις και τις ικανότητες για να καλύψουν τις 
απαιτήσεις της θέσης για την οποία προορίζονται. Εν ολίγοις, η εταιρία δεν κάνει 
διακρίσεις για κανέναν και κατ’ ουδέν τρόπο. 
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Οι ακολουθούμενες διαδικασίες κατά την πρόσληψη εργαζομένων είναι πάντοτε 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
 
Η πλήρης αντίθεσή μας σε φαινόμενα όπως αυτό της παιδικής εργασίας είναι δεδομένη 
και η ευαισθησία μας μεγάλη. Σε καμία περίπτωση δεν θα προσλαμβάναμε άτομα κάτω 
από το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας -υπό οποιεσδήποτε συνθήκες- ούτε θα επιδεικνύαμε 
την οποιαδήποτε ανοχή σε μορφές υποχρεωτικής ή καταναγκαστικής εργασίας. 
 
Ακόμη, μεριμνούμε για την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων μας, έχοντας 
εγκαταστήσει Σύστημα Διασφάλισης  της Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας και Πρόληψης 
Επαγγελματικού Κινδύνου. 
 
 
Η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας συνοψίζεται στα ακόλουθα 
σημεία: 
 
Διαρκής στόχος και καθημερινή επιδίωξη της εταιρίας είναι η εργασία να εκτελείται με 
τρόπο που εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και την 
δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. 
 
Η Διοίκηση δεσμεύεται απέναντι στους εργαζομένους της για τη συνεχή βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας. 
 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, έχει εγκατασταθεί στην εταιρία Σύστημα 
Διασφάλισης της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας και Πρόληψης του 
Επαγγελματικού κινδύνου, ΕΛΟΤ 1801/2008 (OHSAS 18001/2007) που έχει σκοπό 
τον προσδιορισμό, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από την 
εργασία και το οποίο συμμορφώνεται με την νομοθεσία και τις οδηγίες της Ε.Ε. 
 
 
Η δέσμευση της Διοίκησης της ΑΛΟΜΥΛ αποδεικνύεται μέσα από μία δέσμη ενεργειών, 
όπως: 
 

 Επικαιροποίηση της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, με στόχο την 
ενσωμάτωση των νέων παραγωγικών λειτουργιών. 

 Τυποποίηση των διαδικασιών για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων για 
τα ατυχήματα και για την παρακολούθηση δεικτών, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου. 

 Εφαρμογή προγράμματος ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου υγραερίου και 
συντήρησης του δικτύου και των συστημάτων ανίχνευσης διαρροών. 
Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγραερίου σε συνεργασία με την 
κατασκευάστρια και προμηθεύτρια Εταιρία κα. 

 
Ταυτόχρονα, σε διαρκή εξέλιξη βρίσκονται ενέργειες όπως, η διενέργεια τακτικών 
επιθεωρήσεων για τον εντοπισμό μη ασφαλών συνθηκών εργασίας, οι μετρήσεις 
φυσικών και χημικών παραγόντων (θερμοκρασίας / υγρασίας, θορύβου, σκόνης και 
επάρκειας φωτισμού) στους χώρους εργασίας για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, 
διμηνιαίες μετρήσεις της ποιότητας του πόσιμου νερού του δικτύου. διενέργεια ειδικών 
εξετάσεων από τον γιατρό εργασίας σε ειδικές ομάδες εργαζομένων κ.α. 
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Παροχές 

Η ALUMIL παρέχει ένα ευρύ φάσμα από ανταγωνιστικές παροχές. Σεβόμαστε τους 
εργαζομένους μας και επενδύουμε στη φροντίδα κάθε μέλους. 

 Φροντίδα υγείας: προσφέρουμε ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας που είναι κατάλληλο 
για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του. 

 Χρηματοδότηση ατομικής εκπαίδευσης: η εταιρία προσφέρει την ευκαιρία ο κάθε 
εργαζόμενος να αυξήσει τις γνώσεις και να «χτίσει» τις ικανότητές του. 

 Εταιρική δανειστική βιβλιοθήκη: Ποτέ μη σταματάς να μαθαίνεις!  

 Τράπεζα αίματος: Η τράπεζα αίματος της εταιρείας  είναι διαθέσιμη όχι μόνο στους 
αιμοδότες, αλλά και σε οποιονδήποτε έχει ανάγκη. 

 Εταιρικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις: Οι εταιρικές εκδηλώσεις γίνονται με στόχο να 
διασκεδάσουμε, να δημιουργήσουμε εξαιρετικές σχέσεις και να πούμε ένα μεγάλο 
«ευχαριστώ» στα μέλη της ομάδας για την σκληρή δουλειά. 

 Ευεξία: Υπάρχει χώρος εκγύμνασης, τον οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν 
καθημερινά. 

 Μοντέρνο εργασιακό περιβάλλον: Η φιλοσοφία open space διέπει το μεγαλύτερο μέρος 
των γραφείων της εταιρίας.  

 

 

Alumil Family Day 
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Η διάθεση περισσεύει, ο καιρός είναι σύμμαχος, τα παιδικά γέλια μεταφέρουν χαμόγελα 
στους μεγάλους και όλα αυτά συμβάλουν σε μία από τις επιτυχημένες εταιρικές 
εκδηλώσεις της Alumil. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 700 εργαζόμενοι μαζί με τις 
οικογένειές τους, περνούν μία ευχάριστη ημέρα σε μία πανέμορφη τοποθεσία. Το 
πρόγραμμα περιέχει πολλές δραστηριότητες για όλους… 

 
 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
 
Αρχή 7η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν μια προληπτική 
προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. 
 
Αρχή 8η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την 
προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. 
 
Αρχή 9η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και 
διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. 
 
 
Ο Όμιλος ΑΛΟΥΜΥΛ, ένας Όμιλος με πολύχρονη εμπειρία και συνεχή ανάπτυξη στον 
κλάδο του σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας συστημάτων αλουμινίου 
για αρχιτεκτονική και βιοτεχνική χρήση, αναγνωρίζει πως όταν η οικονομική ανάπτυξη 
συμπορεύεται με τη «φιλικότητα» των παραγωγικών διαδικασιών απέναντι στο 
περιβάλλον, τότε το αποτέλεσμα είναι εξίσου ωφέλιμο για όλους. 
 
Στην ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. εφαρμόζουμε πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας, οι οποίες 
αποτελούν τη βάση για ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα κανόνων 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Εξαρχής στόχος μας ήταν η σταδιακή ένταξη της 
φιλοσοφίας αυτής στην επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και στις διαδικασίες που 
ορίζουν την καθημερινή λειτουργία του Ομίλου. Πετύχαμε τον στόχο αυτό στο μέγιστο 
βαθμό χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν προσπαθούμε πάντοτε για το καλύτερο! 
 
Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που μας αναλογεί και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της 
δραστηριότητάς μας, επικεντρώνουμε διαρκώς το ενδιαφέρον μας στον τομέα της 
Προστασίας του Περιβάλλοντος. 
 
Στη μακρόχρονη πορεία της, η ΑΛΟΥΜΥΛ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, 
ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας της. Μέσα από την 
εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (πιστοποιημένο 
σύμφωνα με το πρότυπο EΝ ISO 14001: 2004) πετυχαίνουμε, κατά κύριο λόγο, την 
πλήρη και αυτοελεγχόμενη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία (εθνική και 
κοινοτική), την πρόληψη ρύπανσης, τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, 
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μέσα από διαδικασίες ανακύκλωσης και αξιοποίησης του συνόλου σχεδόν των 
παραγόμενων αποβλήτων, μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, 
χημικών, χρήση μη τοξικών βαφών σε όλα μας τα εργοστάσια. 
 
Παραμένουμε συνεπείς στην πολιτική ορθολογικότερης  χρήσης  πρώτων  υλών,  
αναλώσιμων  υλικών,  φυσικών  πόρων  και  ενέργειας αλλά και στην αξιοποίηση  του  
παροπλισμένου  εξοπλισμού  και  υλικών  της  παραγωγής  µε  στόχο  την  εξοικονόμηση 
πόρων για την εταιρία. 
 
Προκειμένου να προστατεύουμε στην πράξη το περιβάλλον και όχι απλά θεωρητικά, 
λαμβάνουμε σειρά μέτρων: 
 
 Καθιερώνουμε σαφείς και μετρήσιμους στόχους, όπου είναι δυνατόν, για να 

αξιολογήσουμε τις επιδόσεις μας στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 Διεξάγουμε περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε τακτική βάση και εισάγουμε μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας. 

 Προσφέρουμε κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους εργαζομένους μας, ειδικά 
στο προσωπικό που έχει σημαντικές περιβαλλοντικές ευθύνες. 

 Εφαρμόζουμε στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων 
μας. 

 Λαμβάνουμε υπόψη τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προμηθευτών μας. 

 Οι νέες δραστηριότητες επέκτασης ή ανάπτυξής μας βασίζονται και σε περιβαλλοντικά 
κριτήρια. 

 Καθιερώνουμε διαδικασίες για την ουδετεροποίηση και την ορθή διάθεση των 
αποβλήτων. 

 Χρηματοδότηση όλων αυτών των μέτρων για την επίτευξη των περιβαλλοντικών μας 
στόχων 

 
Κατά την πολυετή εφαρμογή πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ορισμένες από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις της εταιρίας, 
μέσα από στόχους και προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, κρίνονται οι εξής: 
 
 
 Μείωση της κατανάλωσης νερού ψύξης στο τμήμα της διέλασης και των βαφείων. 

 Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, στο σύνολο του εργοστασίου. 

 Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων κίνησης μέσα από την αναδιοργάνωση του 

στόλου των φορτηγών. 

 Εισαγωγή, εφαρμογή και βελτίωση Συστήματος Ανακύκλωσης του συνόλου των 

παραγομένων αποβλήτων υλικών και υλικών συσκευασιών. 

 Η συνεχής μείωση, από το 2005 κι έπειτα, της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων 

ορυκτελαίων που οδηγούνται για αναγέννηση, λόγω βελτιώσεων στις γραμμές 

παραγωγής (μείωση περί το 80% τα τελευταία χρόνια). 
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 Περαιτέρω μείωση του scrap  και  στα  δύο  κύρια  τμήματα  παραγωγής  του  

Εργοστασίου  (διέλαση & ηλεκτροστατική  βαφή). 

 

 

 

 

Είναι ενδεικτικό πως εντός του 2017 αντικαταστήσαμε όλες τις λάμπες HPS εντός των 
παραγωγικών μας εγκαταστάσεων με νέες, φιλικές προς το περιβάλλον λάμπες LED, 
επιτυγχάνοντας τη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό 
κατά 80%. 

Παράλληλα, εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε μια ολιστική προσέγγιση ανακύκλωσης 
κατά μήκος όλης της παραγωγικής διαδικασίας και προσπαθούμε να ανακυκλώνουμε 
κάθε είδος αποβλήτου. Ειδικότερα, πέρυσι ανακυκλώσαμε περίπου 1.000 τόνους μη 
μεταλλικών αποβλήτων. 

 
 

 

KΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

 

Αρχή 10η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής 

διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας. 

 

Ακεραιότητα και Ήθος... 

 
Είναι δύο θεμελιώδεις και αδιαπραγμάτευτες αξίες για την εταιρία, που την 
χαρακτηρίζουν στην πολυετή λειτουργία της, εντός αλλά και εκτός συνόρων. 
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Οι διαδικασίες που ακολουθούνται τόσο ενδοεταιρικά, όσο και στις σχέσεις της εταιρίας 
με τους «κοινωνικούς μετόχους», τους πελάτες και τους προμηθευτές της είναι απόλυτα 
διαφανείς. Η ΑΛΟΥΜΥΛ επιθυμεί και οι προμηθευτές της να ενεργούν με ευθύνη, 
ακεραιότητα, ειλικρίνεια και διαφάνεια. Εξάλλου, εκτιμούμε πως η επιχειρηματική 
δραστηριότητα συνολικά θα πρέπει να καθοδηγείται από το σεβασμό και συμμόρφωση 
με τους ισχύοντες -τοπικούς και ευρωπαϊκούς- νόμους και κανονισμούς. 
 
Έχουμε, άλλωστε, αποδείξει πως θεωρούμαστε ένας απόλυτα «αξιόπιστος συνομιλητής» 
στον επιχειρηματικό κόσμο. 
 

 
 
 


