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Επισκόπηση στόχων υπεύθυνης λειτουργίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Παρακολουθούμε συστηματικά την επίδοσή μας στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενώ παράλληλα θέτουμε σε ετήσια βάση 
στόχους που συνδέονται με τα ουσιαστικά θέματα της υπεύθυνης δράσης μας.

Τι είπαμε (στόχοι 2020) Τι κάναμε (επίδοση /πορεία στόχου)
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Το ποσοστό χρήσης ανακυκλωμένου αλουμινίου να φτάσει το 21% στον 
τομέα έλασης αλουμινίου.

Το ποσοστό χρήσης ανακυκλωμένου αλουμινίου ανήλθε σε 24%.

Περαιτέρω αύξηση χρήσης σκραπ στον τομέα σωλήνων χαλκού. - Δεν επετεύχθη αύξηση στο ποσοστό χρήσης σκράπ, το 2020, αλλά το ποσοστό 
παρέμεινε υψηλό και ανήλθε σε 55% (vs 59% το 2019).

Εγκατάσταση φωτιστικών LED σε προαύλιο χώρο αιθουσών. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των φωτιστικών LED.

Εκπόνηση Μελετών Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment) για το σύνολο των 
προϊόντων του τομέα έλασης αλουμινίου.

- Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση Μελετών Κύκλου Ζωής για δύο βασικές κατηγορίες 
προϊόντων.

Εξοικονόμηση ενέργειας του φίλτρου Genevet με εγκατάσταση inverter 
κινητήρα ανεμιστήρα και δυνατότητα ρύθμισης στροφών παροχής αέρα.

Ολοκληρώθηκε η σχετική δράση και η  το 2020. Ετήσια εξοικονόμηση 50 MWh/
έτος.

Εξοικονόμηση ενέργειας του φίλτρου Air Industry με εγκατάσταση inverter 
κινητήρα ανεμιστήρα και δυνατότητα ρύθμισης στροφών παροχής αέρα.

Σε εξέλιξη η κατασκευή νέου πίνακα και εγκατάσταση inverter με εκτίμηση 
ετήσιας εξοικονόμησης 20 MWh.

Βελτιστοποίηση απενεργοποίησης υδραυλικών μονάδων των φούρνων 
όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Ολοκληρώθηκε.

Εγκατάσταση μετρητή παροχής στο αεροστάσιο προς βελτιστοποίηση 
λειτουργίας.

Ολοκληρώθηκε, με παράλληλη αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης 
αεροσυμπιεστών.

Διερεύνηση για εγκατάσταση inverter με δυνατότητα ρύθμισης στροφών 
των αεροσυμπιεστών.

- Σε εξέλιξη, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021.

Βελτίωση διαχείρισης εσωτερικών επιστροφών σκραπ με επανασχεδιασμό 
διαδικασίας και έργα βελτίωσης υποδομών για ενδιάμεση αποθήκευση 
μέχρι την τελική χρήση.

Ολοκληρώθηκε το έργο στο βόρειο τμήμα του εργοστασίου σωλήνων χαλκού με 
νέα εγκατάσταση. Η ολοκλήρωση των υποδομών (Νότιο τμήμα) θα ολοκληρωθεί 
το 2021.

S

Περαιτέρω εκπαίδευση εργαζομένων στη μεθοδολογία συνεχούς βελτίωσης 
Lean Six Sigma. 

Συνεχίστηκε το 2020 η εκπαίδευση εργαζομένων στη μεθοδολογία 
συνεχούς βελτίωσης Lean Six Sigma. Εκπαιδεύτηκαν συνολικά 17 άτομα και 
πραγματοποιήθηκαν 680 ώρες εκπαίδευσης.

Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. - Η σχετική εκπαίδευση δεν πραγματοποιήθηκε το 2020, λόγω των περιοριστικών 
μέτρων που εφαρμόστηκαν λόγω της Covid-19.

Αξιολόγηση προμηθευτών που θα συμπεριλαμβάνει και κριτήρια Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (self-assessment). 

- Το 2020, ξεκίνησε η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης των βασικών προμηθευτών 
Α, Β και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021.

Εκπαίδευση προμηθευτών σε θέματα συνεχούς βελτίωσης - Λόγω των περιοριστικών μέτρων που δημιούργησε η πανδημία το 2020, η 
εκπαίδευση των  προμηθευτών δεν κατέστη εφικτό να υλοποιηθεί.

Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την παρακολούθηση θεμάτων που 
σχετίζονται με την κατάσταση βαθμονόμησης του μετρητικού εξοπλισμού 
καθώς και εκπαιδευτικά ζητήματα. 

Ολοκληρώθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα εντός του 2020. 

Εντός του 2020 αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάπτυξης 
SAP transaction για την καταγραφή και διαχείριση των στοιχείων που 
αφορούν τα μη συμμορφούμενα προϊόντα παραγωγής.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και βρίσκεται σε φάση τελικού ελέγχου.

G Ολοκλήρωση της πιστοποίησης στο Performance Standard του Aluminium 
Stewardship Initiative (ASI), εντός του 2020.

Ολοκληρώθηκε, με επιτυχία η πιστοποίηση, 21 Ιουλίου 2020 (βλ. σελ. 48).

Παράρτημα ΙΙΙ.


	Button 1010: 
	Page 103: 

	Button 1011: 
	Page 103: 

	Button 1012: 
	Page 103: 

	Button 1013: 
	Page 103: 



