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Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 

Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΉΘΟΣ, ΨΥΧΉ  ΚΑΙ ΠΕΡΉΦΑΝΙΑ!
Τους γνωρίσαμε από κοντά. Συγκινηθήκαμε με την αγωνιώδη προσπάθεια της 
Μαριάννας να ολοκληρώσει την κούρσα της παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπι-
σε. Παρακολουθήσαμε με κομμένη την ανάσα τον αγώνα του Σπύρου που έφτασε 
τόσο κοντά στο όνειρο του και ζητωκραυγάσαμε όταν ο Χαράλαμπος ανέβηκε στο 
βάθρο και φόρεσε το 10ο Παραολυμπιακό του μετάλλιο.

Το Λονδίνο τα είχε όλα για τους 3 αθλητές που υποστήριξε η ΜΕΤΚΑ στην προετοιμα-
σία τους: άγχος, αγωνία, προσπάθεια, στεναχώρια, χαρά, αλλά κυρίως αναγνώριση ότι ο 
ελληνικός αθλητισμός μπορεί να φέρει διακρίσεις στη χώρα και ότι οι έλληνες αθλητές 
έχουν ήθος, ψυχή και περηφάνια!

Σπύρος Γιαννιώτης: Ένας κορυφαίος αθλητής των θαλασσών, που με τη συγκλονιστι-
κή προσπάθειά του προσέφερε έντονες συγκινήσεις και αισθήματα υπερηφάνειας στους 
Έλληνες. Μπορεί να μην ανέβηκε στο βάθρο, αλλά ουσιαστικά είναι νικητής: ο τέταρτος 
ολυμπιονίκης έφερε αναγνώριση και διάκριση στη χώρα, γεγονός που επισφραγίστηκε με 
το να είναι ο σημαιοφόρος της ελληνικής σημαίας και ο πρώτος αθλητής που μπήκε στο 
στάδιο του Λονδίνου κατά την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2012. Ο αγώνας του 
όμως, δεν τελείωσε. Είναι ένας από τους πιο έμπειρους Ολυμπιακούς κολυμβητές των τε-
λευταίων ετών στην Ελλάδα, έχοντας πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς του 2000, του 2004, 
του 2008 και του 2012, και ανανέωσε το ραντεβού του και για το Ρίο το 2016. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ  

Διεύθυνση Επικοινωνίας Ομίλου

σε συνεργασία με τη Διεύθυνση

Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου



Μαριάννα Λυμπερτά: Κολυμπώντας στα παγωμένα νερά του Hyde Park, έδωσε τον καλύ-
τερο εαυτό της. Μπορεί να μην ήρθε η διάκριση που τόσο επιθυμούσε, αλλά η Μαριάννα 
Λυμπερτά απέδειξε, για ακόμη μια φορά, ότι δεν εγκαταλείπει. Η 33χρονη Ελληνίδα αθλή-
τρια που πέρυσι είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σαγκά-
ης, έδωσε ένα δύσκολο και απαιτητικό αγώνα και τερμάτισε με περηφάνια και πείσμα 
ολοκληρώνοντας την πορεία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, συνεπής στην 
προσπάθεια και τη σκληρή προπόνηση. 

Χαράλαμπος Ταϊγανίδης: Ένα ακόμη μετάλλιο - το 10ο κατά σειρά- προσέθεσε στην 
πλούσια συλλογή του ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης κολυμβη-
τής και παγκόσμιος πρωταθλητής. Καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στα 100μ. ύπτιο στην 
κατηγορία S13 στο «London Aquatics Centre» με χρόνο ένα λεπτό και 1.1 δευτερόλεπτα, ο 
Ταϊγανίδης απέδειξε για ακόμη μία φορά την κλάση του ως αθλητής. 
Μετρώντας πλέον τρεις επιτυχημένες παρουσίες σε αντίστοιχες Παραολυμπιάδες (Αθήνα, 
Πεκίνο και Λονδίνο), και έχοντας επιτύχει δεκαέξι παγκόσμια ρεκόρ, έχει κερδίσει  επάξια 
το προσωνύμιο «ο Έλληνας Μάικλ Φέλπς».

02

Η ΜΕΤΚΑ στήριξε 
τους παγκόσμιους 
πρωταθλητές 
κολύμβησης σε 
ανοιχτή θάλασσα, 
Σπύρο Γιαννιώτη και 
την πρωταθλήτρια 
Μαριάννα Λυμπερτά,  
καθώς και τον 
παραολυμπιονίκη 
κολύμβησης, 
Χαράλαμπο Ταϊγανίδη, 
κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας τους 
για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Λονδίνου
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ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΉΣ 

ΤΩΝ ΕΤΉΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Ο Όμιλος με εξαγωγική δραστηριότητα 80% και ολοκληρωμένες επενδύσεις 
αιχμής εντός της χώρας, ύψους €1 δισ. την τελευταία πενταετία, καταβάλλει 
υπεράνθρωπη προσπάθεια διατήρησης της εξωστρέφειας και της επιτυχημένης 
πορείας του, απέναντι σε όλα τα θεσμικά, τραπεζικά, ενεργειακά και λειτουργικά 
προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας. Στο Α’ Εξάμηνο του 2012, ο Όμιλος ΜΥΤΙ-
ΛΗΝΑΙΟΣ κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €714,4 εκατ., έναντι €710,7 
εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2011, αύξηση 0,5% που οφείλεται στην αυξημένη συ-
νεισφορά του τομέα Ενέργειας. 

Ο τομέας των έργων EPC παρουσίασε την προεξοφληθείσα και αναμενόμενη 
κάμψη στον κύκλο εργασιών σε σχέση με τη χρήση του 2011, η οποία συνοδεύ-
θηκε από εκπληκτικές αλλά ασφαλώς μη διατηρήσιμες επιδόσεις, ιδιαίτερα υπό 
τις παρούσες συνθήκες στην Ελλάδα, αλλά και τις άλλες χώρες όπου δραστηριο-
ποιείται η ΜΕΤΚΑ. Η δραστηριότητα στο εξωτερικό προχώρησε καλύτερα του 
αναμενομένου, αντισταθμίζοντας τις ζημίες από τα έργα της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, 
ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ στο Α’ Εξάμηνο του 2012, ανήλθε 
στα €298,7 εκατ., έναντι €477,8 εκατ. το 2011. 

Ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του Ομίλου, αποτελεί τον τομέα που 
αντιμετωπίζει τις ισχυρότερες προκλήσεις το 2012. Σε παγκόσμιο επίπεδο, πε-
ρίπου το 50% των εταιρειών του κλάδου εμφανίζουν αρνητικές χρηματικές ροές. Ο 
Τομέας Μεταλλουργίας του Ομίλου σημείωσε μείωση του κύκλου εργασιών που 
διαμορφώθηκε στα €232,6 εκατ., από €260,8 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 
2011. Σε ένα τέτοιο παγκόσμιο περιβάλλον, ο Όμιλος στον κλάδο Μεταλλουργίας 
& Μεταλλείων έχει σε πλήρη εξέλιξη πρόγραμμα δραστικού περιορισμού του 
κόστους ύψους ΔΟΛ. ΗΠΑ 145 εκατ. ετησίως, για να εξασφαλίσει τη μακροχρόνια 
βιωσιμότητα του σημαντικού αυτού κλάδου της οικονομίας. 

Ο Τομέας Ενέργειας, έχοντας πλέον σε πλήρη λειτουργία 2 από τα καλύτερα 
θερμικά εργοστάσια της Ευρώπης, αλλά και αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, 
ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη του Ομίλου στο Α’ Εξάμηνο του 2012. Πιο συγκε-
κριμένα, ο κύκλος εργασιών του Τομέα ανήλθε σε €198,5 εκατ., από €34,6 εκατ. 
την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και αντιστοιχεί στο 28% του συνολικού κύκλου 
εργασιών του Ομίλου. Σημειώνεται ότι από το Β’ Τρίμηνο καταγράφεται για πρώτη 
φορά συνεισφορά από τη μονάδα ισχύος 437MW της KORINTHOS POWER, που 
ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία τον Απρίλιο του 2012.

3ΕΤΉΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ  
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΜΕ ΤΉ ΔΕΠΑ  
Υπεγράφησαν οι νέες συμβάσεις προ-
μήθειας Φυσικού Αερίου των εταιρειών 
του Ομίλου, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, Protergia 
και Korinthos Power με τη ΔΕΠΑ 
Α.Ε., κάτω από την «ομπρέλα» μίας 
Συμφωνίας Συνδιαχείρισης των πο-
σοτήτων για όλες τις μονάδες. Με τη 
Συμφωνία αυτή, η οποία έχει ισχύ μέ-
χρι το τέλος του 2014, εξασφαλίζεται 
η ομαλή προμήθεια Φυσικού Αερίου 
αγωγών για τις τρεις θερμικές μονάδες 
παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αλλά 
και των θερμικών καταναλώσεων της  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.

Η Συμφωνία Συνδιαχείρισης, που ολο-
κλήρωσε ο Όμιλος με τη ΔΕΠΑ, μετά 
από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, προ-
σθέτει αξία και στα δύο μέρη. Πιο συ-
γκεκριμένα, η ΔΕΠΑ θα προμηθεύει 
τον Όμιλο με 850 εκατομμύρια κυβικά 
μέτρα ετησίως κατ’ ελάχιστον, καλύ-
πτοντας περίπου το 70% των αναγκών 
του Ομίλου σε Φυσικό Αέριο. Ταυτό-
χρονα, ο Όμιλος διατηρεί την ευελιξία 
να πραγματοποιεί και δικές του εισα-
γωγές για τις υπόλοιπες ανάγκες του, 
σταθμίζοντας συνεχώς τις συνθήκες 
στην παγκόσμια αγορά Φυσικού Αερίου 
αγωγών (pipeline gas) και Υγροποιημέ-
νου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ – LNG). Με 
τις σημερινές τιμές Φυσικού Αερίου, η 
τρέχουσα αξία για την τριετή διάρκεια 
του συμβολαίου ανέρχεται στο ποσό 
των περίπου 1,4 δις ΔΟΛ. ΉΠΑ.
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ΔΙΕΘΝΉΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΉ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΒΙΩΣΙΜΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ 
Ο 5ος Κοινωνικός Απολογισμός του Ομίλου, που 
αφορά στις δράσεις του 2011, χαρακτηρίζεται, σε 
σύγκριση με προγενέστερους απολογισμούς αλλά 
και απολογισμούς άλλων εταιρειών που δεν έχουν 
υιοθετήσει τις οδηγίες G3.1, από μεγαλύτερη  
διαφάνεια σχετικά με ένα ευρύτερο φάσμα θε-
μάτων, όπως οι επιπτώσεις στις τοπικές κοινό-
τητες, η διαχείριση των εργαζομένων με βάση 
το φύλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Ο Όμιλος, υιοθετώντας τις κατευθυντήριες οδη-
γίες του GRI (Global Reporting Initiative) G3.1, 
κατάφερε να καλύψει συνολικά 25 δείκτες πε-
ρισσότερους, συγκριτικά με τον αντίστοιχο Απο-
λογισμό του 2010, κάνοντας έτσι ένα σημαντικό 
βήμα για την περεταίρω αναβάθμισή του προς το 
επίπεδο A, που αποτελεί και μελλοντικό στόχο του Ομίλου. Ο νέος απολογισμός 
είναι διαθέσιμος στο website του Ομίλου και όλων των θυγατρικών εταιρειών.

Παράλληλα, ο Όμιλος συμμετείχε για πρώτη φορά και στην ετήσια έρευνα ESG 
(Environment, Social and Governance)  Bloomberg Survey, που διεξήχθη τον Αύ-
γουστο του 2012, παραχωρώντας διαθέσιμα στοιχεία 3 ετών στις σχετικές ενότητες 
της έρευνας. Τα αποτελέσματα του 2011, έφεραν τον Όμιλο στην πρώτη θέση, της 
συνολικής επίδοσης, ανάμεσα στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν, και 
στην 100η σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεπερνώντας ακόμα και εταιρείες όπως η Alcoa. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στην πλατφόρμα Bloomberg 
Professional, που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα βιώσιμης ανά-
πτυξης διεθνών Ομίλων και εταιρειών, και στην οποία έχουν πρόσβαση περισσότεροι 
από 300.000 συνδρομητές.

Ή ΜΕΤΚΑ ΕΝΑΤΉ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
ΣΤΉ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στην κορυφαία δεκάδα των  εξαγω-
γικών κατασκευαστικών εταιρειών 
ενεργειακών έργων παγκοσμίως 
βρίσκεται πλέον η ΜΕΤΚΑ, επιβεβαι-
ώνοντας έτσι την στρατηγική επιλογή 
του διεθνούς προσανατολισμού και του 
δυναμικού εξαγωγικού προφίλ της. Τα 
εύσημα αυτής της ιδιαίτερα σημαντι-
κής διεθνούς αναγνώρισης αποδίδει 
στη ΜΕΤΚΑ το Αμερικανικό κλαδικό 
περιοδικό Engineering News-Record, 
του εκδοτικού οίκου McGraw-Hill στην 
έρευνά του για το έτος 2011. Στην ίδια 
έρευνα, στη λίστα με τις 225 μεγα-
λύτερες  κατασκευαστικές εταιρείες 
με διεθνή δραστηριότητα, η ΜΕΤΚΑ 
κατατάχθηκε στην 84η θέση, 49 θέσεις 
ψηλότερα από την 133η θέση στην οποία 
βρισκόταν το 2010.   

Επιπλέον, η ΜΕΤΚΑ συμπεριλήφθηκε 
και στη λίστα των κορυφαίων κατασκευ-
αστικών εταιρειών παγκοσμίως, στην 
οποία στο τζίρο των εταιρειών για το 
2010 συνυπολογίστηκαν και τα έσοδα 
που κατέγραψαν στην έδρα τους, κατα-
λαμβάνοντας την 152η θέση από 205η 
θέση αντίστοιχα το 2010. 

Το περιοδικό Engineering News-
Record (ENR Magazine) αποτελεί ένα 
από τα πλέον έγκριτα και παλαιότερα 
περιοδικά του κλάδου των κατασκευών, 
με ιστορία από το 1874.
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ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
Η νέα ιστοσελίδα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ βρίσκεται στον «αέρα» από τον Ιούνιο, στη διεύ-
θυνση www.alhellas.com. Έχει μοντέρνο σχεδιασμό και είναι πιο φιλική και εύχρη-
στη, με banner που καθοδηγούν τους χρήστες από την πρώτη σελίδα στις σημαντικό-
τερες εσωτερικές. Στη νέα ιστοσελίδα, όλοι οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν 
εύκολα και γρήγορα για τις δραστηριότητες, τους στόχους, τις δράσεις ΕΚΕ και τα 
τελευταία νέα, τόσο για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, όσο και για την ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ.

Στη νέα ιστοσελίδα έχουν αναρτηθεί και δύο νέες εφαρμογές, η e-βιβλιοθήκη, στην 
οποία έχει αναρτηθεί το ψηφιοποιημένο ιστορικό αρχείο εκδόσεων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 
από το 1967 έως και το 2007, και οι Φόρμες Πρόσληψης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει 
και η απεικόνιση της Ιστορικής διαδρομής της εταιρείας, ενώ έχουν προστεθεί επι-
πλέον πληροφορίες για τη Γραμμή Παραγωγής και τις Εφαρμογές Αλουμινίου.

 »  Eπιχειρηματικά Νέα



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΉΝΑΙΟΣ: 
ΝΑ ΣΤΉΡΙΞΟΥΜΕ 
ΤΉΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΤΉΣ ΧΩΡΑΣ
Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε η συνέ-
ντευξη του κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου στο 
Bloomberg TV, στην εκπομπή City Central, 
ο οποίος τόνισε ότι όλοι οι Έλληνες χρειά-
ζεται να συνδράμουμε και να στηρίξουμε 
τη χώρα, τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης, όσο 
και για την παραμονή της στην Ευρωζώνη. 
Αυτό που χρειάζεται, σύμφωνα με τον Πρόε-
δρο του Ομίλου, είναι τόσο η Ελλάδα όσο και 
οι ξένοι εταίροι να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης.

Η Ελλάδα πρέπει να «κάνει τη δουλειά της» υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις και ιδι-
ωτικοποιήσεις για να διασφαλίσει την παραμονή της στην Ευρωζώνη, κάτι το οποίο 
αποτελεί και επιθυμία των ξένων εταίρων της. Παράλληλα, ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε 
ότι τα μέτρα λιτότητας οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο με συνεχή μείωση του ΑΕΠ, υπο-
γραμμίζοντας την ανάγκη το τωρινό πακέτο μέτρων να είναι και το τελευταίο.

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα το ελληνικό επιχειρηματι-
κό κεφάλαιο, επεσήμανε ότι είναι «πολύ σκληρό» να είναι κανείς σήμερα επιχειρη-
ματίας στην Ελλάδα, καθώς, όπως είπε, εδώ και περίπου τρία χρόνια οι ελληνικές 
εταιρείες λειτουργούν στην ουσία χωρίς τη βοήθεια του τραπεζικού συστήματος. Ση-
μειώνοντας ότι η ρευστότητα όσον αφορά την πραγματική οικονομία έχει κυριολε-
κτικά «στραγγίσει», τόνισε ότι η ενίσχυση της εξωστρέφειας είναι μονόδρομος. Ο 
ίδιος σημείωσε ότι αυτή την τακτική ακολουθεί ο Όμιλος, φροντίζοντας, παράλληλα, 
να διατηρεί θετικές ταμειακές ροές, ώστε να έχει μικρή εξάρτηση από εξωγενείς 
πηγές χρηματοδότησης.

Η συνέντευξη δόθηκε στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 7ου Roadshow που πραγ-
ματοποίησε η ΕΧΑΕ στο Λονδίνο, στις 06 και 07 Σεπτεμβρίου. Στο roadshow 
συμμετείχε η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου, παρουσιάζοντας τη  
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και τη ΜΕΤΚΑ σε περισσότερους από 20 εκπροσώπους ξένων θεσμι-
κών επενδυτών. Σημειώνεται ότι το ενδιαφέρον για τις ελληνικές εταιρείες - και δη 
τις εξαγωγικές - φέτος ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, σε σύγκριση με πέρυσι. 
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 »  Κλαδικά Νέα

Η Ελλάδα πρέπει 
να «κάνει τη 
δουλειά της» 
υλοποιώντας 
μεταρρυθμίσεις 
και 
ιδιωτικοποιήσεις 
για να διασφαλίσει 
την παραμονή της 
στην Ευρωζώνη, 
κάτι το οποίο 
αποτελεί και 
επιθυμία των 
ξένων εταίρων της
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 »  Κλαδικά Νέα

Με μεγάλη επιτυχία και για 7η συνεχή χρονιά η ΜΕΤΚΑ συμμετείχε ως εκθέτης 
στην Power Gen Europe 2012, που πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία από 12 έως 
14 Ιουνίου. Παρ’ όλο το γενικευμένο κλίμα κρίσης, που μεταφράστηκε σε μειωμένο 
αριθμό επισκεπτών, η παρουσία της ΜΕΤΚΑ ήταν απόλυτα συνεπής απέναντι στους 
στόχους τους οποίους έχει θέσει: branding της επωνυμίας της και προκαθορισμένες 
συναντήσεις με πελάτες. Η Power Gen Europe είναι το σημαντικότερο γεγονός στον 
τομέα της Ενέργειας, σε ευρωπαϊκό έδαφος, το οποίο συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες 
εταιρείες παγκοσμίως, ένα forum όπου παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις σε 
τεχνολογικό επίπεδο και οι καλύτερες βιομηχανικές – κατασκευαστικές λύσεις.

Το αισθητικά εντυπωσιακό και εργονομικά λειτουργικό περίπτερο στήθηκε σε χώρο 
90τ.μ., στον οποίο στελέχη της ΜΕΤΚΑ και του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υποδέχτηκαν 
συνεργάτες από OMV, GE, Alstom, Ansaldo, Siemens, αλλά και πλήθος κόσμου. 
Πιστή στο ραντεβού στην Κολωνία ήταν άλλωστε ήταν και η αναμενόμενη εταιρική 
δεξίωση της ΜΕΤΚΑ, που έχει γίνει θεσμός τον οποίο τιμούν κάθε χρόνο τα στελέχη 
όλων των μεγάλων εταιρειών στον τομέα της Ενέργειας.

Ή ΜΕΤΚΑ ΣΤΉΝ POWER GEN 
EUROPE 2012

6TH WORLD CONGRESS 
OF NONLINEAR 
ANALYSTS (WCNA 2012)

O διεθνής εκπαιδευτικός και ερευνητικός 
οργανισμός International Federation 
of Nonlinear Analysts (IFNA) διοργά-
νωσε από τις 25 Ιουνίου έως την 1 Ιου-
λίου 2012, το «6th World Congress of 
Nonlinear Analysts (WCNA 2012)» με 
τίτλο: “Global Health, Environment, 
Energy and Economy through the Art 
of Mathematical Sciences”.

Στόχος του συνεδρίου αποτέλεσε η 
ανάλυση των παγκόσμιων θεμάτων και 
τάσεων στους τομείς της Υγείας, του 
Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της 
Οικονομίας μέσω της εφαρμογής των 
Μαθηματικών και Στατιστικών Επιστη-
μών. Συγκεκριμένα, για τον κλάδο της 
Ενέργειας αναπτύχθηκαν θέματα που 
αφορούσαν:
1. Μεγάλης Κλίμακας Επενδύσεις 
ΑΠΕ
2. Διεσπαρμένη Ηλεκτροπαραγωγή
3. Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέρ-
γειας και Στρατηγικές Ενίσχυσης του 
Συστήματος
4. Ηλεκτρισμός και Οχήματα
5. Αγορές Άνθρακα
6. Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Στο συνέδριο συμμετείχε η Protergia 
A.E. η οποία εκπροσωπήθηκε από το 
στέλεχός της Δρ. Παντελή Βογιατζή. Ο 
Δρ. Βογιατζής στην εισήγησή του, στην 
4η θεματική ενότητα του συνεδρίου 
με θέμα “Global Energy”, ανέλυσε 
το θέμα με τίτλο: “The Role of the 
Energy Sector in the Promotion of 
Green Development and Security of 
Supply”. 



«ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, 
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Tο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργάνωσε το 10ο Ετήσιο Συνέ-
δριο  για την Εταιρική κοινωνική Ευθύνη, με τίτλο «Κτίζοντας υπεύθυνες εταιρείες, 
Λύσεις για ένα καλύτερο μέλλον», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 7 Ιουνίου 
2012, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Τον Όμιλο εκπροσώπησε στο Συνέδριο η 
κυρία Σόφη Δασκαλάκη –Μυτιληναίου, συμμετέχοντας στο πάνελ με θέμα: «Υπεύθυ-
νη Ήγεσία: Στρατηγική και πρακτικές για αειφόρο ανάπτυξη».

Μεταξύ άλλων, η κα Δασκαλάκη αναφέρθηκε στην πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στη στρατηγική που ακολουθεί και τις δράσεις 
που εφαρμόζει, αλλά και στην οικονομική κρίση και τη σπουδαιότητα ενσωμάτωσης 
της ΕΚΕ στην επιχειρησιακή πρακτική των εταιρειών. 
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 »  Κλαδικά Νέα

Η ΜΕΤΚΑ συμμετείχε στην εκδήλω-
ση με θέμα “Ελληνικές Επιχειρή-
σεις: Προσαρμογές- Αναδιαρθρώ-
σεις-Προοπτικές για την έξοδο από 
την Κρίση”, που συνδιοργάνωσε ο 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας 
και Κεντρικής Ελλάδος, ο ΣΕΒ και 
το Enterprise Europe Network-
Hellas, στην πόλη του Βόλου. Στη 
συνάντηση παρουσιάστηκαν τα απο-
τελέσματα πανελλαδικής έρευνας, 
με θέμα την αποτύπωση της σημερι-
νής κατάστασης και των προοπτικών 
των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα 
στο περιβάλλον της σημερινής κρί-
σης, με ειδική αναφορά στις επιδό-
σεις που επέδειξαν οι επιχειρήσεις 
της περιοχής Θεσσαλίας και Στερε-
άς Ελλάδας. Τη ΜΕΤΚΑ εκπροσώ-
πησε ο  Διευθυντής Εργοστασίων 
κος. Γιώργος Οικονόμου, που συμ-
μετείχε στη συζήτηση Στρογγυλής 
Τραπέζης με θέμα “Τα περιθώρια 
προσαρμογής των επιχειρήσεων 
στο περιβάλλον της οικονομικής 
κρίσης: Στρατηγικές Επιλογές”.

ΕΛΛΉΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ: 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ- 
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ-
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΉΝ 
ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΉΝ ΚΡΙΣΉ
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«Κάλπασε» η Ελλάδα στο Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα Ιππασίας 2012, καθώς κα-
τάφερε να αποστάσει 14 μετάλλια στα 
εμπόδια και 9 στην ιππική δεξιοτεχνία, 
και να αναρριχηθεί στην πρώτη θέση στον 
πίνακα των διακρίσεων.  
Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιππασίας 
2012, με βασικό χορηγό την ΜΕΤΚΑ, που 
διεξήχθη από 6 έως 9 Σεπτεμβρίου στο 
Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκό-
πουλο, οι Έλληνες αθλητές διακρίθηκαν 
τόσο στην Υπερπήδηση Εμποδίων όσο και στην Ιππική Δεξιοτεχνία. 

Στην υπερπήδηση εμποδίων η χώρα μας κέρδισε συνολικά 14 μετάλλια, εκ των οποίων 6 
χρυσά, 5 ασημένια και 3 χάλκινα.  Στην ιππική δεξιοτεχνία, η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά 
9 μετάλλια, 4 χρυσά, 3 ασημένια και 2 χάλκινα.

Στην υπερπήδηση εμποδίων, οι Έλληνες Βαλκανιονίκες 2012 στην κατηγορία Ενηλίκων, 
ήταν, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Αλέξανδρος Φουρλής με την Capuccino Z, στην κατη-
γορία Εφήβων η Ιόλη Μυτιληναίου με τον Ascot και στην κατηγορία Νέων Ιππέων η Ζέτα 
Φούντα με την Claudia. Στην ιππική δεξιοτεχνία, Έλληνες Βαλκανιονίκες 2012 αναδεί-
χθηκαν στην κατηγορία Παίδων η Κυβέλη Τζωρτζάκη με την Highnessy Newman, στην 
κατηγορία Εφήβων η Ηλέκτρα Σταυρογιάννη με τη Wendy και στην κατηγορία Ενηλίκων η 
Κέλλυ Σκλαβούνου με τον Quanderas.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ: 

Ή ΕΛΛΑΔΑ «ΝΙΚΉΣΕ» ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ, 
ΣΑΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ 

»  Κοινωνική Υπευθυνότητα

Κοινωνία

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  
ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΉΣ 
ΚΟΛΥΜΒΉΣΉΣ 
ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2012 

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στο Βόλο 
το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συγχρονι-
σμένης Κολύμβησης Νεανίδων 2012. 
Η κορυφαία διοργάνωση, που πραγμα-
τοποιήθηκε από τις 21 έως τις 16 Σε-
πτεμβρίου, ενίσχυσε τη θέση του Βόλου 
στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη, στέλνο-
ντας, παράλληλα, το μήνυμα ότι πέραν 
από την Ελλάδα της κρίσης, υπάρχει η 
Ελλάδα της δημιουργίας, των διακρίσε-
ων και του εθελοντισμού. Το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Συγχρονισμένης Κολύμ-
βησης Νεανίδων 2012 διοργανώθηκε 
από την Παγκόσμια Κολυμβητική Ομο-
σπονδία (FINA) και την Κολυμβητική 
Ομοσπονδία Ελλάδας, με την υποστήρι-
ξη του δήμου Βόλου, της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας και του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
δήμου Βόλου.
Κύριος χορηγός των αγώνων ήταν η 
ΜΕΤΚΑ, την οποία εκπροσώπησε στην 
εντυπωσιακή τελετή έναρξης ο Έλληνας 
Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής κολύμ-
βησης open water, Σπύρος Γιαννιώτης, 
που ευχήθηκε να στεφθεί με επιτυχία η 
προσπάθεια της ελληνικής ομάδας. Την 
παγκόσμια εμβέλεια της αθλητικής δι-
οργάνωσης, η οποία αποτελεί τον καλύ-
τερο πρεσβευτή για την πόλη του Βόλου, 
αλλά και την Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και 
πλάτη του πλανήτη, υποδηλώνει το πλή-
θος των συμμετοχών, αφού στους αγώ-
νες πήραν μέρος 250 αθλήτριες από 34 
χώρες του κόσμου.
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Τα «κύματα της παραλίας», οργανώθηκαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, από τη μη-
κυβερνητική οργάνωση «Αειφέρων» στις 3, 4 και 5 Αυγούστου. Ένα τριήμερο μουσικό, 
περιβαλλοντικό και κατασκηνωτικό party της νεολαίας, που πραγματοποιείται υπό την 
αιγίδα του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας και την υποστήριξη της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.

Mε αποκορύφωμα την εμφάνιση των Joker, την Κυριακή 5/8, οι παρευρισκόμενοι χό-
ρεψαν στους ρυθμούς του σχήματος από την Αθήνα. Οι οικισμοί Άσπρα Σπίτια και Άγιος 
Νικόλαος είχαν την τιμητική τους, αφού τα μεν πρώτα φιλοξένησαν το live stage του 
φεστιβάλ στο χώρο του beachvolley, οι δε Δημοτικές Κατασκηνώσεις στην Παραλία του 
Αγίου Νικολάου, φιλοξένησαν πάνω από 60 άτομα σε 25 σκηνές, που είχαν τη δυνατότητα 
να ζήσουν το τριήμερο αυτό κατασκηνώνοντας στο free camping που ο «Αειφέρων», με 
τη βοήθεια του Δήμου, έστησε για τις μέρες του φεστιβάλ. Στις 4/8, πραγματοποιήθηκε 
και μεταμεσονύχτια προβολή της ταινίας, School of Rock.                                             

BEACH WAVE ΓΙΑ 3η ΧΡΟΝΙΑ

Κοινωνία

«ΜΕΔΕΩΝΙΑ 2012» 
ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ

Ή Αθλητική και Ψυχαγωγική λέσχη 
των εργαζομένων στην Αλουμίνιον 
-»ΜΕΔΕΩΝ», πραγματοποίησε και 
φέτος τις καλοκαιρινές εκδηλώ-
σεις, Μεδεώνια 2012. Η συμμετοχή 
των ομάδων, αλλά και των θεατών, 
ξεπέρασε κάθε προηγούμενη χρο-
νιά. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 
29 Ιουνίου με έκθεση φωτογραφίας 
των δραστηριοτήτων του Μεδεώνα, 
από το 1965, έτος ίδρυσης του συλ-
λόγου, μέχρι τις μέρες μας, και ολο-
κληρώθηκαν στις 15 Ιουλίου με τον 
τελικό του Beach Volley. Το φετινό 
πρόγραμμα περιελάμβανε το μαρα-
θώνιο κολύμβησης, ένα τριήμερο 
αφιέρωμα στο Handball, στη διάρ-
κεια του οποίου βραβεύτηκαν προ-
πονητές και αθλητές που συνέβαλαν 
στην ανάπτυξη του αθλήματος. Στο 
τουρνουά τένις συμμετείχαν 77 αθλη-
τές και αθλήτριες, ενώ στο τουρνουά 
beach volley οι ομάδες ξεπέρασαν 
τις 40, με τη φιλική συμμετοχή της 
Εθνικής ομάδας βόλλεϋ ανδρών της 
ελληνικής Αστυνομίας.

» Κοινωνική Υπευθυνότητα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΕΣΠΩΝ «ΠΡΕΣΠΕΙΑ»
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται στο νομό Φλώρινας μία έντονη πολιτιστική δραστη-
ριότητα, που σκοπό έχει τη διαμόρφωση ποιοτικών και δημιουργικών πολιτισμικών 
αξιών, την προβολή της λαϊκής παράδοσης, τέχνης και πολιτισμού, καθώς και την 
καλλιέργεια του πνευματικού και καλλιτεχνικού επιπέδου της περιοχής. 
Η Protergia υποστήριξε, ως χορηγός, τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο του φεστιβάλ Πρεσπών με την επωνυμία «Πρέσπεια». Την κορυφαία πολι-
τιστική και καλλιτεχνική εκδήλωση του νομού, που πραγματοποιείται τα τελευταία 
χρόνια κάθε καλοκαίρι, οργανώνει και συντονίζει ο «Πολιτιστικός Οργανισμός Πρέ-
σπες». Το φεστιβάλ συγκεντρώνει πλήθος κόσμου, όχι μόνο από την περιοχή της 
Φλώρινας, αλλά και από όμορους νομούς. 
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POWER PROJECTS: 
Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΉΣ 
ΣΤΕΦΘΉΚΕ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΉ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Άνθρωπος

Η εταιρία POWER PROJECTS, 100% θυγατρική της ΜΕΤΚΑ, 
ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 2009, στο πλαίσιο της δι-
εθνοποίησης και επέκτασης των δραστηριοτήτων της ΜΕΤΚΑ, 
με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της και την διεκδίκηση 
νέων έργων, τόσο στην Τουρκία, όσο και στην ευρύτερη περιο-
χή της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Η POWER PROJECTS υλοποιώντας τη δέσμευση του Ομίλου 
για εφαρμογή των υψηλότερων διεθνών κριτηρίων για την Ποι-
ότητα, την Ασφάλεια & Υγεία στην εργασία και την προστασία 
του Περιβάλλοντος προχώρησε στην πιστοποίησή της στα τρία 
πιο σημαντικά διεθνή πρότυπα
- ISO 9001:2008 (Διασφάλιση Ποιότητας)
- ISO 14001:2004 (Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία)
- OHSAS 18001:2007 (Περιβάλλον)

Φορέας πιστοποίησης είναι ο διεθνής οργανισμός LRQA 
(Lloyds). Η επιθεώρηση – αξιολόγηση έγινε από το γραφείο 
Lloyds της Κων/λης (σε συνεργασία με το γραφείο Lloyds της 
Ελλάδας) και υλοποιήθηκε σε 2 φάσεις:
-1η Φάση 3 και 4 Σεπ 2012 στα γραφεία της PPR (Κων/λη)
-2η Φάση 10 Σεπ 2012 στα γραφεία της PPR (Κων/λη), 11 
και 12 Σεπ 2012 στο Εργοτάξιο της εταιρίας στην Σαμψούντα 
(Τουρκία).

Με την απόκτηση των πιστοποιητικών αναβαθμίζεται σημα-
ντικά το προφίλ της POWER PROJECTS και, σε συνδυασμό με την αποκτηθείσα 
εμπειρία, θα ενισχύσει περαιτέρω τη ΜΕΤΚΑ στην συμμετοχή και διεκδίκηση έργων 
EPC στον τομέα της ενέργειας.

»  Κοινωνική Υπευθυνότητα

 Υγιεινή και Ασφάλεια
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ «ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ  
ΓΡΑΦΕΙΩΝ» ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΉΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Άνθρωπος

»  Κοινωνική Υπευθυνότητα

 Υγιεινή και Ασφάλεια

Στις 20 & 21 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία, στο κτίριο της Αρτέμιδος, εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα με τίτλο «Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία 
σε χώρους γραφείων» για τα μέλη της Ομάδος Εκτά-
κτων Αναγκών (ΟΕΑ) του κτιρίου. Η Ομάδα Εκτάκτων 
Αναγκών (ΟΕΑ) συγκροτήθηκε από εργαζόμενους των 
εταιρειών του Ομίλου που συστεγάζονται στο κτίριο 
της Αρτέμιδος με στόχο τον συντονισμό της ασφαλούς 
εκκένωσης του κτιρίου από το προσωπικό και τους 
επισκέπτες σε μια ενδεχόμενη κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμός, κλπ). Στόχος της εκπαί-
δευσης ήταν η εκμάθηση βασικών γνώσεων και η 
απόκτηση πιστοποιημένων δεξιοτήτων πυρασφά-
λειας που απαιτούνται για την πρόληψη και αντιμε-
τώπισης μιας πυρκαγιάς στον χώρο εργασίας. 

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυρασφάλειας 
«ΠΥΡΟΓΝΩΣΉ» με εισηγητή τον Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, κ. Ευ-
στράτιο Αναστασόπουλο. Η εκπαίδευση διήρκησε οχτώ (8) ώρες, με κύριες θεματι-
κές ενότητες:
1η ημέρα (Θεωρία)
• θεωρία της πυρκαγιάς
• πρόκληση πυρκαγιάς και κατάσβεση,
• μέσα πυρόσβεσης και είδη πυροσβεστήρων, 
• εγκλωβισμός, διάσωση και εκκένωση,
• σχέδια επέμβασης / εκκένωσης

2η ημέρα (Πρακτική Άσκηση)
• κατάσβεση πραγματικής πυρκαγιάς σε προσομοιωτή πυρκαγιάς υγρών καυσί-

μων με χρήση πυροσβεστήρα,
• χρήση πυροσβεστικής φωλιάς με πλήρη εξοπλισμό,
• εικονική εκκένωση κτιρίου με σενάριο πυρκαγιάς.

Το  έντονο ενδιαφέρον που προκάλεσε η εκπαίδευση, καθώς και οι εξαιρετικές 
εντυπώσεις που άφησε σε όλους τους εκπαιδευόμενους ο εισηγητής κος Αναστα-
σόπουλος, αποτυπώθηκαν στις αξιολογήσεις του σεμιναρίου. Επιπλέον, όπως τόνισε 
ο εισηγητής του σεμιναρίου, ευχαριστώντας τους εμπλεκόμενους, “ελάχιστες φορές 
έχω έρθει αντιμέτωπος με ένα τόσο ενθουσιώδες και δραστήριο κοινό με έντονο 
ενδιαφέρον για την σωστή κατάρτισή του”.
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΉΡΙΟ 
ΜΉΝΥΜΑ 

Στις 13 Αυγούστου αποχαιρετήσαμε 
τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο 
Αντώνη Σιδηρόπουλο. Η Διοίκηση 
και οι εργαζόμενοι της εταιρείας 
ΜΕΤΚΑ εκφράζουν τη βαθιά θλίψη 
τους για την απώλεια του Αντώνη και 
τα θερμά συλλυπητήρια στους οικεί-
ους του. 
Εις μνήμην του Αντώνη πραγμα-
τοποιούνται δωρεές στο σύλλογο  
ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών 
με Καρκίνο για την ενίσχυση του έρ-
γου του Συλλόγου.  
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Άνθρωπος

»  Κοινωνική Υπευθυνότητα

Άνθρωπος:

Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, ο Όμιλός μας επενδύει σε νέες τεχνολογί-
ες με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε συνδυασμό με 
την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Για όλες 
τις εταιρίες του Ομίλου βρίσκεται σε εξέλιξη έργο αναβάθμισης εξοπλισμού σταθμών 
εργασίας στο πλαίσιο του οποίου:

• Εγκαθίστανται PCs ή laptops τελευταίας τεχνολογίας με υψηλή απόδοση και 
με τις τελευταίες εκδόσεις του λογισμικού Windows και Office της Microsoft

• Αποσύρονται σταδιακά όλες οι οθόνες παλαιάς τεχνολογίας (CRT) οι οποίες 
έχουν υψηλή κατανάλωση ενέργειας και ακτινοβολία

• Εγκαθίστανται μεγαλύτερες οθόνες LCD υψηλής ευκρίνειας, χαμηλής κατανά-
λωσης και ακτινοβολίας για ακόμη πιο άνετη και ασφαλή εργασία

 
Παράλληλα, από τον περασμένο Απρίλιο, έχει τεθεί σε εφαρμογή και σταδιακή επέ-
κταση η νέα Πολιτική Εκτυπώσεων Ομίλου, βάσει της οποίας χρησιμοποιούνται κε-
ντρικοί εκτυπωτές υψηλής απόδοσης χωρίς κόστος κτήσης και τεχνολογία εκτυπώ-
σεων “Follow me”. Το κόστος εκτύπωσης σε αυτούς τους εκτυπωτές είναι κατά 50% 
χαμηλότερο.

Από τα στατιστικά στοιχεία οικολογικού ενδιαφέροντος που τηρούνται στο διαχειρι-
στικό εργαλείο του συστήματος, έχουμε μέχρι σήμερα τα εξής αποτελέσματα: 
• Εξοικονόμηση 213.000 σελίδων λόγω εκτυπώσεων διπλής όψης, οι οποίες 

ισοδυναμούν με περίπου 1 τόνο χαρτιού ή 26 δένδρα.
 
• Εξοικονόμηση 29.500 σελίδων λόγω εκτυπώσεων που δεν ζητήθηκαν και δια-

γράφηκαν, οι οποίες ισοδυναμούν με 157 κιλά χαρτιού ή 4 δένδρα.


