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Μία νέα εποχή ξεκίνησε εδώ και 3 μήνες για
την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την ένταξη

της στον'Ομιλο Επιχειρήσεων
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ που σηματοδοτεί αλλαγές
προώθηση και εκτέλεση νέων επενδύσεων
αναχωρήσεις και αφίξεις νέων προσώπων με
την προοπτική ότι θα της επιτρέψει να προχωρήσει

στη νέα σελίδα της ιστορίας της και
να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του παγκο
σμιοποιημένου περιβάλλοντος και στις απαιτήσεις

της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας

εξακολουθώντας ταυτόχρονα να είναι
ανταγωνιστική

Όλες οι παραπάνω αλλαγές όπως είναι φυσικό

εγκαινιάζουν μια νέα εποχή και συνοδεύονται

με μετακινήσεις αποχωρήσεις και νέα
πρόσωπα στην οργανωτική δομή της εταιρίας

Πιο συγκεκριμένα έχουν ήδη μετακινηθεί από

1 ης Ιουνίου 2005 και τους ευχόμαστε καλή

επιτυχία στους νέους ρόλους τους στον
Όμιλο ο Γιάννης Δήμου Γενικός Οικονομικός
Διευθυντής του Ομίλου και ο Απόστολος Μη

τσοβολέας Οικονομικός Διευθυντής στην
ΑτΕ

Τα νέα πρόσωπα που έρχονται και καλωσορίζουμε

στην ΑτΕ κατόπιν της πετυχημένης πορείας

τους στον όμιλο της Pechiney και Alcan
είναι ο Σπύρος Κασδάς ο οποίος θα αναλάβει
από 1η Σεπτεμβρίου τη διεύθυνση των Μεταλλουργικών

και Μεταλλευτικών δραστηριοτήτων

του Ομίλου Metallurgical and Mining
Division και τον ρόλο του Διευθύνοντα Συμβούλου

CEO της ΑτΕ και ο Δημήτρης Στε

φανίδης που ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή
Εργοστασίου της ΑτΕ από τις 1 1 Ιουλίου
2005

Επίσης ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Τρύφωνα

Παναγάκη που θα αναλάβει από 1η Σεπτεμβρίου

την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

του Ομίλου και στον Κώστα Πάσσο
που θα αναλάβει τον Τομέα Ανθρωπίνου Δυναμικού

της ΑτΕ

Τα πρόσωπα που χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε

για τη συμβολή τους στην πορεία της
ΑτΕ είναι ο μέχρι σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος

της ΑτΕ J Gani και ο Διευθυντής του
εργοστασίου

A.Lectard ο οποίος μετακινείται
σε άλλο εργοστάσιο του Ομίλου ALCAN

Στη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου η ΑτΕ
συνεχίζει να εδραιώνει την θέση της και αυτό
αποδεικνύεται περίτρανα και από τις διακρίσεις

και επιβραβεύσεις που συνεχίζει να λαμβάνει

Ειδικότερα η ΑτΕ επιβραβεύτηκε στα θέματα

Ασφάλειας τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αλουμινίου για τις επιδόσεις της σε θέματα

Υγιεινής και Ασφάλειας διάκριση για τέταρτη

συνεχή χρονιά όσο και από το Διεθνές
Ινστιτούτο Αλουμινίου μεταξύ των βιομηχανικών

μονάδων παραγωγής αλουμινίου σε διεθνές

επίπεδο για τις επιδόσεις της στον τομέα

Ασφάλειας και απέσπασε επίσης το Βραβείο

2005 του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Αθηνών Ε.Β.Ε.Α για την εξαγωγική
της δραστηριότητα και την συμβολή της

στην Εθνική Οικονομία



ΔΕΙΚΤΕΣ ΑτΕ

Δείκτης Συχνότητας Ατυχημάτων ΑτΕ

με διακοπή εργασίας
Ρυθμός Παραγωγής ένυδρης αλουμίνας

^^■Β Ένυδρη Αλουμίνα
^^^^m Στόχοι

ΡΠ= Ρυθμός Παραγωγής

Ρυθμός παραγωγής κολονών Ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

^^■Η Κολώνες^^^^ Στόχοι

ΡΠ= Ρυθμός Παραγωγής

^ kWh/t

^^^^m Στόχοι

ΚΑΤ= Κατανάλωση
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πφάλειαΙΙΙΙί m

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Είμαστε ευτυχείς που τόσο γρήγορα επικοινωνούμε
και πάλι μαζί σας για να σας ενημερώσουμε και να
σας συγχαρούμε για ακόμα μία διάκριση που κατέλαβε 

το εργοστάσιο της ΑτΕ για τις επιδόσεις
ασφάλειας.

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για τέταρτη συνεχή
χρονιά διακρίθηκε για την Καλύτερη Επίδοση Ασφάλειας 

μεγάλων μονάδων παραγωγής Αλουμινίου της
Ευρώπης κατά το 2004.

Την ίδια διάκριση κέρδισε για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ κατά το
2004 μεταξύ των βιομηχανικών μονάδων παραγωγής 

αλουμινίου ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ όπως μας γνώρισε 
το Διεθνές Ινστιτούτο Αλουμινίου.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ασφάλεια και οι

ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
επιδόσεις στον τομέα αυτό είναι το αποτέλεσμα των
συνεχών προσπαθειών όλων εσάς που εργάζεστε
με προσοχή και με συνεχή αίσθηση του κινδύνου.
Το αποτέλεσμα και η επιβράβευση δείχνουν ότι
όλοι μαζί και ο καθένας στην καθημερινή του
εργασία μπορεί να προσέχει τον ευατού του και τον
συνάδελφο του.

Ο μαραθώνιος της Ασφάλειας είναι μία συνεχής
πρόκληση για όλους μας αλλά που αξίζει την
προσοχή μας γιατί προστατεύει την ζωή μας και
εκείνη των συναδέλφων μας.
Συγχαρητήρια σε όλους μας και ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

JACQUES GANI Διευθύνων Σύμβουλος
ΙΑΣΩΝ ΣΤΡΑΤΟΣ Πρόεδρος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ OHSAS 1 8001 για την αλουμίνιον της ελλαδος
Το 2004 η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μετά την
αξιολόγηση που έγινε από τον ΕΛΟΤ πιστοποιήθηκε
για τη συμμόρφωσή της σύμφωνα με τα πρότυπα
OHSAS 1800: 1999 και ΕΛΟΤ180: 2002.

Η εφαρμογή ενός συστήματος υγιεινής και
ασφάλειας στην εργασία τα τελευταία χρόνια,
με την καθολική συμμετοχή του προσωπικού της
επιχείρησης, οδήγησε στη συνεχή βελτίωση των
αποτελεσμάτων ασφάλειας. Για τις προσαρμογές
στο νέο σύστημα διαχείρησης της Υγιεινής &
Ασφάλειας συστάθηκαν 10 ομάδες εργασίας,
η εργασία των οποίων οδήγησε σε 651 διορθωτικές
και προληπτικές ενέργειες.

Για 4η συνεχή χρονιά Διάκριση
στον τομέα της Ασφάλειας
Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για τέταρτη συνεχή
χρονιά διακρίνεται στον Τομέα της Ασφάλειας από
την Ευρωπαϊκή Ενωση Αλουμινίου. Για την καλύτερη 

επίδοση στον Τομέα της Ασφάλειας κατά τη
διάρκεια του 2004 η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
διακρίνεται από την Ευρωπαϊκή Ενωση Αλουμινίου
ανάμεσα σε 35 εργοστάσια παραγωγής αλουμινίου
στην Ευρώπη.

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ALCAN
Μετά από 40 χρόνια κοινής πορείας στον Όμιλο της
Pechiney, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ εξαγοράστηκε 

από τονΌμιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος.
Μέσο στονΌμιλο της Pechiney, υπήρξατε υπόδειγμα 

αναφοράς με τις επιτυχίες σας στην Συνεχή
Πρόοδο, στην Ασφάλεια και γενικότερα με την ολική
κινητοποίησή σας για το μέλλον της εταιρείας.
Με την Alcan, περάσατε το απαραίτητο στάδιο για
την ολοκλήρωση της επένδυσης της Συμπαραγωγής
καθώς και άλλων σημαντικών επενδύσεων και η
επιτυχημένη εξαγορά ανοίγει νέες προοπτικές για
την υλοποίηση αυτών των επενδύσεων. Η συνεχιζόμενη 

άνοδος της τιμής της ενέργειας στην Ευρώπη
μπορεί να αποτελεί μία σοβαρή απειλή αλλά ο ορίζοντας 

σας παραμένει ανοικτός.
Εκ μέρους των γενεών της Pechiney που μεγαλώ-
σαν με την ΑτΕ, η οποία υπήρξε μέρος της ζωής του
Ομίλου και από την οποία κρατούν τις καλύτερες

αναμνήσεις και εκ μέρους της Διεύθυνσης της Alcan 

που κατάφερε να βρει λύση, μέσα σε ένα
σύνθετο περιβάλλον, σας καταθέτω την αναγνώριση
μας για όλα αυτά τα χρόνια εργασίας που μοιραστήκαμε, 

για τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που πετύχαμε 

και για τη φιλία μας, που θα μείνει αξέχαστη.

Σας συνοδεύουν οι καλύτερες ευχές μας στο καινούργιο 

σας ξεκίνημα.
Καλή Επιτυχία ...για τη συνέχεια. Να ξέρετε ότι θα
είστε πάντα παρόντες στην μνήμη μας και ευχόμαστε 

ολόψυχα ό τι καλύτερο για το μέλλον σας.

OLIVIER BAUD PRESIDENT
ALCAN PRIMARY METAL SOUTH EUROPE & AFRICA

JEAN-PHILIPPE PUIG
PRESIDENT ALCAN BAUXITE & ALUMINA ATLANTIC

Αλουμίνιον της Ελλάδος







1 ΑΗΣ Λαυρίου
2 ΑΗΣ Χανίων
3 Αεροφωτογραφία
εργοστασίου στο Βόλο
4 ΑΗΣ Λαυρίου

Με γνώμονα τη συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο και με
στόχο να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί σε κάθε δράση
του στο πλαίσιο της πολύχρονης παρουσίας και της
δραστηριότητάς του ο Όμιλος προωθεί με συνέπεια το

όραμά του να αποτελέσει τον ισχυρό και ανταγωνιστικό

ευρωπαϊκό Όμιλο της Βαριάς Βιομηχανίας

Σ'αυτή την κατεύθυνση τα κύρια Βήματα στην ανάπτυξη
και εξέλιξη του Ομίλου είχαν ως εξής

Από το 1991 έως το 1994 μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων

συγκεντρώθηκαν στη μητρική Εταιρία όλες οι

δραστηριότητες των θυγατρικών επιχειρήσεων και το
1995 η εταιρία εισήλθε στο ΧΑ

Κατά την περίοδο 1996 1997 ο Όμιλος με τη σύναψη

στρατηγικών συμφωνιών συνεργασίας με κορυφαία μεταλλουργικά

συγκροτήματα χαλκού ψευδαργύρου μολύβδου

και αλουμινίου των χωρών της Βαλκανικής ισχυροποίησε

τη θέση του στις διεθνείς αγορές μετάλλων

Το διάστημα 1998 1999 με την εξαγορά του μεταλλουργικού

συγκροτήματος επεξεργασίας ψευδαργύρου
και μολύβδου SOMETRA S.A στη Ρουμανία όπως επίσης

και με την εξαγορά ποσοστού 30 της Hellenic

Copper Mines Ltd παραγωγού χαλκού στην Κύπρο ο

Όμιλος εδραίωσε την ηγετική του θέση στην παραγωγή
των βασικών μετάλλων

Επιπλέον το 1999 με την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου

της ΜΕΤΚΑ Α.Ε του μεγαλύτερου μεταλλοκατα
σκευαστικού συγκροτήματος της Ελλάδας ο Όμιλος δι

I Αλουμίνιον της Ελλάδος



ευρύνει ουσιαστικά τη δραστηριότητα του Η Εταιρία
διαθέτει τεράστια εμπειρία και σημαντική τεχνογνωσία
στον τομέα της ενέργειας όπου δραστηριοποιείται είτε
ως ισότιμο μέλος κοινοπραξίας μεγάλων διεθνών εταιριών

είτε ως κύριος ανάδοχος EPC Contractor στην κατασκευή

ανέγερση θέση σε λειτουργία και συντήρηση
ατμοηλεκτρικών και υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας

Επιπλέον η ΜΕΤΚΑ Α.Ε διαθέτει σημαντικό εξοπλισμό
ενώ μέσω της συμμετοχής της σε αμυντικά προγράμματα

κατατάσσεται μεταξύ των βιομηχανιών της Νοτιανατολικής

Ευρώπης με μεγάλη εξειδίκευση σε σύνθετες
και υψηλής ποιότητας κατασκευές

Το 2000 ο Όμιλος εξαγόρασε το 43 της κρατικής Βιομηχανίας

οχημάτων ΕΛΒΟ A.B Ε μέσω ιδιωτικοποίησης
και ταυτόχρονα ανέλαβε τη διοίκηση με στόχο την εξυγίανση

και τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής με τα κριτήρια

του ελεύθερου ανταγωνισμού επιχείρησης Την

τριετία 2001 2004 η εταιρία παρουσίασε κερδοφορία
αναστρέφοντας τη μακροχρόνια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων

Το 2001 επίσης ο Όμιλος Μυτιληναίος εισήλθε στο χώρο

της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας και έχει ήδη

δρομολογήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων

ύψους €300 εκ

Στόχος είναι να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που διαμορφώνονται

στην Ελλάδα με την απελευθέρωση της αγοράς

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου Για το
σκοπό μάλιστα αυτό ο Όμιλος έχει ιδρύσει 2 νέες εταιρίες

και συγκεκριμένα τη Μυτιληναίος Παραγωγή και

Εμπορία Ηλεκτρονικής Ενέργειας Α Ε και τη Μυτιληναίος

Αιολική Ενεργειακή Ελλάδος Α.Ε

Σημειώνεται τέλος ότι μετά και την πρόσφατη εξαγορά
της Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Ε ο Όμιλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ απασχολεί σήμερα σε Ελλάδα και εξωτερικό

4.500 άτομα

1 Άποψη από τα γραφεία
2 Γραμμή παραγωγής

Οχημάτων
3 Οχήματα της ΕΛΒΟ

4 Αεροφωτογραφία
εγκαταστάσεων ΕΛΒΟ

Αλουμίνιον της Ελλάδος



met Επικοινωνία

Την 23η Μαΐου 2005 πραγματοποιήθηκε η Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε

Η Διοίκηση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αναφέρθηκε

στην πορεία της εταιρείας κατά την διάρκεια

του 2004 στα οικονομϊκά αποτελέσματα στις
διακρίσεις και τις προσπάθειες στους τομείς Ασφάλειας

Ποιότητας και Περιβάλλοντος καθώς και στα
σχέδια ανάπτυξης ως μέλους του ομίλου Μυτιληναίου

Το 2004 ήταν χρονιά επιβράβευσης της ΑτΕ τόσο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου για τις επιδόσεις

της σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας διάκριση

για τέταρτη συνεχή χρονιά όσο και από το
Διεθνές Ινστιτούτο Αλουμινίου μεταξύ των Βιομηχανικών

μονάδων παραγωγής αλουμινίου σε διεθνές

επίπεδο για τις επιδόσεις της στον τομέα
Ασφάλειας

Το 2004 η ΑτΕ έλαβε το πιστοποιητικό από τον
ΕΛΟΤ για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας
κατά το OHSAS 18001

Η Διοίκηση της εταιρείας αναφέρθηκε στα οικονομικά

αποτελέσματα για το 2004 τα οποία επηρεάστηκαν

από τις θετικές εξελίξεις των τιμών της α

λουμίνας και του αλουμινίου στο Χρηματιστήριο
Μετάλλων του Λονδίνου LME καθώς και από τις ικανοποιητικές

τεχνικές και λειτουργικές επιδόσεις
της εταιρείας

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για το 2004 παρουσίασε

ετήσιο κύκλο εργασιών 357,3 εκατομμυρίων

Ευρώ και καθαρό προ φόρων κέρδος 47,5
εκατομμυρίων Ευρώ έναντι των 17,2 εκατομμυρίων

Ευρώ το 2003

Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε

την διανομή μερίσματος 1 ΕΥΡΩ ανά μετοχή
Η αποκοπή του μερίσματος ισχύει από 24.05

2005 ενώ η καταβολή του απαλλαγμένου από παρακράτηση

φόρου θα αρχίσει από τις 1 6.06.2005
Το έτος 2004 ήταν σταθερό για τη θυγατρική της

Ν ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑτΕ ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε τα οικονομικά και
τεχνικά αποτελέσματα της οποίας διατηρούμενα
σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να αποτελούν σημείο
αναφοράς benchmarking Αυτά τα αποτελέσματα
επισφραγίστηκαν με ένα ιστορικό ρεκόρ στην ασφάλεια

καθώς συμπληρώθηκαν 1.258 ημέρες χωρίς

κανένα ατύχημα στα μεταλλεία της ΔΕΛΦΟΙ
ΔΙΣΤΟΜΟΝ

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση ενέκρινε
α Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις
22.04.2005 αναφορικώς με τα εξής θέματα
• Τη λήψη οριστικής απόφασης για την υλοποίηση

του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας

• Την επιλογή της ΜΕΤΚΑ ως μειοδότη για την κατασκευή

του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού

και Θερμότητας καθώς και την έγκριση
της σχετικής σύμβασης μεταξύ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΜΕΤΚΑ για την κατασκευή
του Σταθμού Συμπαραγωγής έναντι τιμήματος
182,5 εκ Ευρώ και με χρόνο παράδοσης 28
μήνες

β Την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας
που αφορά

• Τη διαδικασία τροποποίησης των διατάξεων του
Καταστατικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
ΚΝ 2190/1920 άρθρα 3 6 παρ 3 11 19 παρ 6
26 και 28

• Τη μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλί¬
ου από 11-13 σε 13-9 άρθρα 13 παρ 1 14 15
16 19 παρ 2 και 19 παρ 5

• Την επικαιροποίηση διατάξεων του Καταστατικού

άρθρα 12 17 και 19 παρ 4

γ Σε εφαρμογή του Κανονισμού 2.273/2003 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τη δυνατότητα απόκτησης

ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών

για τους λόγους που προβλέπει το άρθρο 16

παρ 5 του Κ.Ν 2190/1920 και με βάση τα δεδομένα
της αγοράς και την οικονομική κατάσταση και

τις προοπτικές της Εταιρείας μέχρι του 10 του
συνολικού αριθμού μετοχών σε τιμή μεταξύ 5 και
35 Ευρώ και για διάστημα ενός 1 χρόνου από την
ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης

0 Αλουμίνιον της Ελλάδος



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε σε σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε

ομοφώνως την άμεση υλοποίηση του
σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας

στον Άγιο Νικόλαο Παραλίας Διστόμου Βοιωτίας
συνολικού κόστους επένδυσης 190 εκατομμυρίων
Ευρώ περίπου Η επένδυση αυτή επιβάλλεται από τις
νέες συνθήκες που θα δημιουργηθούν μετά την λήξη
των συμβάσεων με το ελληνικό δημόσιο και τη ΔΕΗ
και θα δημιουργήσει νέες και ευνοϊκές προϋποθέσεις
για το μέλλον και την κερδοφορία της εταιρείας

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση
της πραγματοποίησης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε μειοδότη

μεταξύ των τριών εταιρειών που είχαν υποβάλει

σχετική προσφορά

3 Μετά την απόφαση για υλοποίηση της επένδυσης
ενέργειας και σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη
μετεγκατάσταση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας της εταιρείας του Ομίλου Μυτιληναίος
με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Παραγωγή και
Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε από την περιοχή

του Βόλου στην περιοχή των εγκαταστάσεων της
ΑτΕ το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε για την εξυπηρέτηση

της μετεγκατάστασης τη σύναψη μακροχρόνιας

σύμβασης μίσθωσης χώρου εντός της
περιοχής των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της
ΑτΕ μεταξύ της τελευταίας και της εταιρείας Παραγωγή

και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε

πειλείτο με Βιομηχανικό αφανισμό εκρίθησαν εξαιρετικά

θετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρίας

Η σύμβαση κατασκευής του ενεργειακού έργου θα υποβληθεί

για έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

των Μετόχων στις 23 Μαΐου 2005

4 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Πληροφόρησης το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΑτΕ ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του
1ου τριμήνου 2005 που έχουν ως εξής
• Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 85,6 εκατ Ευρώ έναντι

85,7 εκατ Ευρώ το 2004
Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων
EBITDA ανέρχονται σε 17 εκατ Ευρώ έναντι 16,1
εκατ Ευρώ το 2004 και αντιπροσωπεύουν ποσοστό

21 επί των πωλήσεων
• Τα καθαρά κέρδη προ φόρων του τριμήνου διαμορφώθηκαν

σε 16,7 εκατ Ευρώ έναντι 13,6 εκατ
Ευρώ του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του
2004 παρουσιάζοντας αύξηση 23 περίπου

5 Εν όψει της υψηλής ρευστότητας της ΑτΕ και δεδομένου

ότι τα ιδιαίτερα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του
2005 φαίνεται ότι διαμορφώνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα

το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει

τροποποιώντας τη σχετική απόφαση που έλαβε
στις 25.02.2005 να προτείνει στη Γενική Συνέλευση
διανομή μερίσματος ενός 1 Ευρώ αντί 0,65 Ευρώ ανά
μετοχή

Η μετεγκατάσταση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού

του Ομίλου σε συνδυασμό με την υλοποίηση

του έργου συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και
θερμότητας της Αλουμίνιον της Ελλάδος οι οποίες
θα λειτουργούν με καύσιμο το φυσικό αέριο θα έχει

ευεργετικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα για
την περιοχή η οποία ταυτόχρονα θα καταστεί και
ένας εκ των μεγαλυτέρων ενεργειακών κόμβων
της χώρας

Οι οικονομίες κλίμακος από την ταυτόχρονη λειτουργία

δύο σταθμών ενέργειας καθώς και της απασχόλησης

ειδικευμένου και υψηλής στάθμης
προσωπικού σε μια περιοχή που μέχρι πρότινος α

6 Με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής
της μετοχής της ΑτΕ η οποία θεωρείται σημαντικώς
χαμηλότερη από την τιμή που αντιστοιχεί στα δεδομένα

της αγοράς και στην οικονομική κατάσταση και τις
προοπτικές της ΑτΕ το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε

να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων
της την απόκτηση δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου

Αθηνών μέχρι του 1 0 του συνολικού αριθμού

μετοχών σε τιμή μεταξύ 5 και 35 Ευρώ και για
διάστημα ενός 1 χρόνου από την ημερομηνία λήψης
της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα 22 Απριλίου 2005
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αλουμίνιον της Ελλάδος



Υψηλόβαθμο στέλεχος της ALCAN
μεταγράφεται στον Όμιλο Μυτιληναίος
Από 1ης Σεπτεμβρίου 2005 η οργάνωση του Ομίλου
Μυτιληναίος θα ενισχυθεί με την άφιξη του κ Σπύρου
Κασδά ο οποίος θα αναλάβει τη διεύθυνση των Μεταλλουργικών

και Μεταλλευτικών δραστηριοτήτων
του Ομίλου Metallurgical and Mining Division Οι

δραστηριότητες

αυτές περιλαμβάνουν την ΑΤΕ Αλουμίνιον

της Ελλάδος στην οποία θα αναλάβει και τον ρόλο

του Διευθύνοντα Συμβούλου CEO

Ο κ Σπύρος Κασδάς έχει μακροχρόνια πείρα στη παραγωγή

και τη τεχνολογία παραγωγής αλουμινίου Ξεκίνησε

ως μηχανικός παραγωγής στην ΑΤΕ το έτος
1 969 και διετέλεσε διαδοχικά διευθυντής παραγωγής
αλουμινίου της ΑΤΕ διευθυντής έρευνας πρωτογενούς

αλουμινίου του Ομίλου Pechiney στη Γαλλία διευθυντής

εργοστασίου της ΑΤΕ γενικός διευθυντής

της εταιρίας παραγωγής αλουμινίου Tomago Αυστραλίας

διευθυντής τεχνολογίας του κλάδου πρωτογενούς

αλουμινίου του Ομίλου Pechiney και στη συνέχεια

του Ομίλου Alcan

Στα πλαίσια των νέων του καθηκόντων ο κ Σπύρος
Κασδάς θα έχει την ευθύνη της ανάπτυξης της μεγιστοποίησης

της ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας

όλων των Μεταλλουργικών και Μεταλλευτικών
δραστηριοτήτων του Ομίλου Από την θέση του αυτή
θα συμμετέχει αυτομάτως και στο Executive
Committee του Ομίλου

Νέες μετακινήσειςστον Όμιλο

Ανακοίνωση τύπου
για νέα τοποθέτηση
Σε συνέχεια της ένταξης της Αλουμίνιον της Ελλάδος
Β.Ε.Α.Ε στον όμιλο εταιρειών της Μυτιληναίος Α.Ε ανακοινώθηκαν

από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

οι σημαντικές αποφάσεις του για την πραγματοποίηση

της επένδυσης του σταθμού συμπαραγωγής
καθώς και άλλων μεγάλων επενδύσεων στις Βιομηχανικές

εγκαταστάσεις της ΑτΕ

Η υλοποίηση των επενδύσεων αυτών θα επιτρέψει
στην ΑτΕ να προχωρήσει σε νέα σελίδα της ιστορίας
της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της απελευθερωμένης

αγοράς ενέργειας και να εξακολουθήσει να είναι

ανταγωνιστική
Με σκοπό την άριστη οργάνωση αυτής της φάσης η

εταιρεία εξασφάλισε την επάνοδο στην Ελλάδα για

Ο κ Τρύφων Παναγάκης αναλαμβάνει Διευθυντής
Ανθρωπίνου Δυναμικού στονΌμιλο Μυτιληναίου και την
θέση του στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αναλαμβάνει

ο Κώστας Πάσσος

να αναλάβει τη θέση του Διευθυντού του εργοστασίου
της στον Άγιο Νικόλαο από τον Ιούλιο 2005 του Δημήτρη

Στεφανίδη στελέχους της ΑτΕ από το 1984
που από το 1992 μέχρι σήμερα κατείχε καίριες θέσεις

αρχικώς στο εργοστάσιο της Alcan στη Γαλλία
Saint Jean de Maurienne 1992-1994 και στη συνέχεια

από το 2002 ανέλαβε με την σειρά Διευθυντής
Συνεχούς Προόδου και από 01/1 1/2002 Τεχνικός Διευθυντής

του εργοστασίου της ALCAN στο Tomago
στην Αυστραλία

Ο κ Στεφανίδης είναι Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλ
λουργόςΕ.Μ.Π και θα αντικαταστήσει τον μέχρι σήμερα

Διευθυντή του εργοστασίου κ.Α Lectard ο οποίος
μετακινείται σε άλλο εργοστάσιο του Ομίλου ALCAN
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για την εξαγωγική δραστηριότητα της Αλουμίνιον της Ελλάδος
Με το Βραβείο 2005 του Εμπορικού Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών Ε.Β.Ε.Α τιμήθηκε σήμερα η
εισηγμένη ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για την εξαγωγική

της δραστηριότητα και την συμβολή της στην
Εθνική Οικονομία

Η εισηγμένη εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Β.Ε.Α.Ε μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από το
2005 με πάνω από 40 χρόνια δυναμικής παρουσίας
στον κύκλο της παραγωγής αλουμίνας και πρωτόχυτου
αλουμινίου συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομία και
την ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα Η εξαγωγική
της δραστηριότητα και η συμβολή της στην εθνική οικονομία

βραβεύτηκε από τα Βραβεία ΕΒΕΑ 2005
Το εργοστασιακό συγκρότημα της Εταιρείας το οποίο
αποτελεί μοναδικό παράδειγμα στην Ευρώπη καθετοποιημένης

παραγωγικής διαδικασίας δραστηριοποιείται
σε τρία διαδοχικά παραγωγικά στάδια

• Στον τομέα της εξόρυξης βωξίτη μέσω της θυγατρικής

της ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε αξιοποιώντας τα
κοιτάσματα βωξίτη που βρίσκονται στον ελληνικό
χώρο

• Στον τομέα της παραγωγής αλουμίνας 750.000 τόνους

οξείδιο του αλουμινίου και• Στον τομέα της παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου
1 65.000 τόνους υπό μορφή πλακών και κολώνων

Το σύνολο της παραγωγής του βωξίτη καθώς και το
40 της παραγωγής αλουμίνας αυτοκαταναλίσκεται Η
εταιρεία εμπορεύεται το 60 της παραγωγής της αλουμίνας

εξαγωγή στο μεγαλύτερο ποσοστό και το
σύνολο της παραγωγής αλουμινίου
Οι πωλήσεις αλουμινίου κατευθύνονται στην εγγύτερη
γεωγραφική μας περιοχή κατά κύριο λόγο στην Ελληνική

και Ιταλική αγορά
Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κατέχει τα πιστοποιη¬

τικά συμμόρφωσης κατά ΕΛΟΤ EN ISO 14001 ΕΛΟΤ
EN ISO 9001 2000 και OHSAS 18001 ΕΛΟΤ 1801 για
τους τομείς περιβάλλοντος ποιότητας και ασφάλειας
αντιστοίχως
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας κ Ιάσων Στράτος
που παρέλαβε το Βραβείο σε εκδήλωση του ΕΒΕΑ με
επίσημο προσκεκλημένο τον Υπουργό Οικονομίας και
Οικονομικών κ Γιώργο Αλογοσκούφη δήλωσε με αφορμή

την βράβευση της εταιρείας

Για την εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ η διατήρηση

και η ποιοτική της Βελτίωση αποτελεί μελλοντική

πρόκληση και στρατηγική επιλογή Η εταιρεία συνεχίζει

να αναπτύσσει την εξαγωγική της δραστηριότητα
μέσα σε συνθήκες οξυμένου παγκόσμιου ανταγωνισμού

ενώ ενισχύει με νέες επενδύσεις στην ενέργεια
την παραγωγική της δραστηριότητα Η Βράβευση αποτελεί

ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση της προσπάθειας
κυρίως των εργαζομένων επ ωφελεία της Εθνικής Οικονομίας

ί
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I IlI^CS Παραγωγή/Επιδόσεις

"To πλοίο "Παρνασσός" υπάρχει ακόμη και μεταφέρει Βωξίτη ;;; "
Η ερώτηση ήταν η αφορμή για να γράψω το άρθρο σχετικά με τη δραστηριότητα του πλοίου 

και να τονίσω ότι συνεχίζει πραγματοποιώντας μεταφορές με τον ίδιο ρυθμό όπως εδώ
και 40 χρόνια. Την εποχή που κατασκευάστηκε (1965) ήταν πρωτοπόρο στην κατηγορία

του. Αλλά και σήμερα θεωρείται ότι πληρεί τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου πλοίου διαθέτοντας 

διπλά τοιχώματα και πρωραία έλικα κίνησης (bow thruster) που δεν διαθέτουν
πολλά από τα πλοία νέας κατασκευής.

HI
Εκφόρτωση οτον Αγ.Νικόλαο

Δρομολόγιο
Το μόνιμο δρομολόγιο Αγ.Νικόλαος - Ιτέα-Αγ.Νικόλαος
εκτελείται μία ή δύο φορές σε καθημερινή Βάση μαζί με
κάποια δρομολόγια Σαββάτου και Κυριακής εντός του
έτους .

•	διάρκεια κάθε ταξιδιού εν ηλώ: 5 ώρες
•	διάρκεια φόρτωσης (Ιτέα): 1,5 ώρες
•	διάρκεια εκφόρτωσης(Αγ.Νικόλαος): 2,5 ώρες
•	μεταφερόμενο φορτίο :1.130τόνοι / δρομολόγιο
•	ετήσια μεταφερόμενη ποσότητα 400.000τόνοι

Εγκαταστάσεις στην Ιτέα
Υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση (Σιλό) για την αποθήκευση 

του βωξίτη.
Υπάρχει μόνιμο σταθερό σύστημα φόρτωσης με Ιστό

(μπούμα) και μεταφορική ταινία.
Δυνατότητα κίνησης μπούμας μόνο καθ' ύψος.(φωτο)

Εγκαταστάσεις στον Αγ. Νικόλαο
Στο εργοστάσιο υπάρχει μόνιμη θέση αποκλειστικά για
την πλαγιοδέτηση του πλοίου.
Στην πλώρη του πλοίου υπάρχει υποδοχή σχήματος V
προστατευμένη με μπαλόνια (στρωμάτσες) και η οποία
δέχεται το πλοίο εμποδίζοντας το να μετακινείται δεξιά- 

αριστερά.
Μόνιμη χοάνη, μεταφορική ταινία και σιλό αποθήκευσης 

του βωξίτη στην αποβάθρα.



Παραγωγή/Επιδόσεις ι l ira eil

Μέσα φορτοεκφόρτωσης του πλοίου.
1.	Μεταφορέας (Transporteur) με δυνατότητα κίνησης 

πλώρα - πρύμα πάνω σε ράγες τοποθετημένες
αριστερά-δεξιά του αμπαριού, εξασφαλίζοντας ομαλή 

φόρτωση χωρίς μετακίνηση του πλοίου .

2.	Μεταφορική ταινία πάνω στο μεταφορέα με δυνατότητα 

κίνησης προς δυο κατευθύνσεις.
3.	Καροτσάκι τοποθετημένο πάνω σε ράγες στο ανώτερο 

επίπεδο του μεταφορέα με δυνατότητα κίνησης 

πλώρα - πρύμα.
4.	Η φόρτωση ξεκινάει από το μέσο του αμπαριού.
5.	Η ισομερής κατανομή (χαπιάρισμα) του φορτίου
κατά μήκος επιτυγχάνεται με την κίνηση του μεταφορέα 

πλώρα - πρύμα, αλλά και με τη δυνατότητα
αλλαγής της κίνησης της ταινίας.
6.	Βαρούλκο εκφόρτωσης εγκατεστημένο στην
πλώρη.
7.	Ξύστρα (scraper) εκφόρτωσης.
8.	Χοάνη εγκατεστημένη κατάπλωρα η οποία αναδιπλώνεται 

(ανοίγει) κατά την διάρκεια της εκφόρτωσης 

και επαναφέρεται (κλείνει) κατά την διάρκεια
του ταξιδιού.
9.	Βαρούλκο- συρματόσχοινο εκφόρτωσης και ξύστρα 

(φωτο) αποτελούν το κινούμενο σύστημα εκφόρτωσης, 

το οποίο μεταφέρει το φορτίο από το αμπάρι 

μέσω της χοάνης στην εγκατάσταση της αποβάθρας 

και από εκεί με μεταφορική ταινία στο σιλό

αποθήκευσης.

Το ότι συνεχίζει σήμερα τα δρομολόγιά του το πλοίο οφείλεται 

στην προσπάθεια τόσο των πλοιάρχων Χρήστου 

Μερκούρη & Ηλία Δίπλα και των πληρωμάτων , όσο 

των ανθρώπων της συντήρησης και διαχείρισης από
το χώρο του εργοστασίου.
Καλή συνέχεια με γαλήνιες θάλασσες.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΗΜ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

0 Καπετάν-Ηλίας Δίπλας..

Φόρτωοη στην Ιτέα..



Ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχολούσε

την Υποστήριξη της παραγωγής
Αλουμινίου είναι ότι μετά το σταμάτημα
Λεκάνης στη σειρά Γ η ντάλλα No 3 παραμένει

ψηλά όπως φαίνεται στην φωτογραφία

1

Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους όπως

Ότι οι αγωγοί ρεύματος είναι μεγαλύτεροι
στη σειρά Γ και ποιο κοντά στην κάτω

επιφάνεια των νταλλών
Οι σφήνες βραχυκύκλωσης είναι μεγαλύτερες

με αποτέλεσμα να παραμένουν ψηλά

Έτσι λοιπόν για όσο καιρό παρέμενε σταματημένη

για ανακατασκευή η λεκάνη ήταν

ένα σημείο επικίνδυνο για σοβαρό
ΑΤΥΧΗΜΑ

παραπάτημα και πτώση μέσα στην λεκάνη

διάστρεμμα
ακόμα και σπάσιμο ποδιού

Μετά από πρόταση της υπηρεσίας να συσταθεί

μια ομάδα για την λύση αυτού του
προβλήματος Όλα τα άτομα της ομάδας
Arret Démarrage δούλεψαν επάνω στο
θέμα Μετά από πολλές ιδέες η επικρατέστερη

ήταν να μεταποιήσουν μία Νο3
ντάλλα από τις ήδη υπάρχουσες

Η ιδέα ήταν ότι έπρεπε να σκαφτή από
την κάτω πλευρά η ντάλλα και σε Βάθος
τέτοιο ώστε να μην φανεί ο οπλισμός του
σκυροδέματος αλλά και να έχει τις αντοχές
που χρειάζεται
Έτσι λοιπόν μεταποιήθηκε η νέα ντάλλα
φωτο 2 τοποθετήθηκε στην θέση της και

το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό Το τελευταίο

στάδιο της δοκιμής ήταν οι αντοχές
της ντάλλας μετά την αφαίρεση του σκυροδέματος

Η δοκιμή έγινε με ένα περονοφόρο όχημα
φορτωμένο με κάδο κρούστας συνολικού
βάρους 10 τόνων το οποίο πέρασε πάνω
από την ντάλλα πολλές φορές χωρίς να

δημιουργηθούν ρωγμές ή σπασίματα φωτο
3

Μετά τις τελικές δοκιμές η πρόταση της
ομάδας ήταν να μεταποιηθούν 10 ντάλλες
για τις ανάγκες της σειράς και να βαφτούν

κίτρινες ώστε να ξεχωρίζουν από

τις υπόλοιπες
Σημειωτέο ότι η ντάλλα δοκιμής και οι 10

για τις ανάγκες της σειράς μεταποιήθηκαν
εξολοκλήρου από την ομάδα

Ευχόμαστε στην ομάδα του Arret
Démarrage να συνεχίσει τις επιτυχίες

ΕΥΘΥΜΙΟΥ Χ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ I

Αλουμίνιον της Ελλάδος
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ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ
01 BLACK BELTS ΣΤΗΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ
Συνεχής πρόοδος είναι η φιλοσοφία που
επιζητεί να πραγματοποιεί διαρκείς βελτιώσεις

στον τρόπο παραγωγής στις υπηρεσίες

και την αξιοποίηση των πόρων

Μέσα στα πλαίσια του συστήματος συνεχούς προόδου
της ΑτΕ και παράλληλα με τις άλλες ενέργειες που είναι
σε εφαρμογή ή σε εξέλιξη ομάδες εργασίας ΣΠ ΚΡΙ
Σχέδια Δράσης ΛΟΜ κλπ ξεκίνησε εδώ και έξι περίπου
μήνες η εκπαίδευση και δραστηριοποίηση τριών Black
Belts Μαύρων Ζωνών

Η Φιλοσοφία Lean Six Sigma Τι είναι
Η φιλοσοφία Lean Six Sigma είναι η συγχώνευση των δύο
φιλοσοφιών του Lean Production και του Six Sigma
που έχουν ως σκοπό τη Βελτίωση των παραγωγικών διεργασιών

Καλώς ή κακώς δεν υπάρχουν αντίστοιχοι όροι
στα ελληνικά οπότε είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιούμε

τους όρους στην αγγλική γλώσσα

To Lean production έχει σχέση με την μείωση της σπατάλης
σε μία παραγωγική διεργασία με απώτερο σκοπό την

αύξηση της παραγωγικότητας και την μείωση του κόστους

Ο όρος σπατάλη αναφέρεται είτε σε υψηλή κατανάλωση

πρώτων υλών και αναλώσιμων υλικών είτε στο
χάσιμο χρόνου σε ενέργειες που δεν προσφέρουν τίποτα
τελικά στον πελάτη είτε στα υψηλό στοκ πρώτων υλών η
μι-προιόντων στο κύκλωμα και Βεβαίως έτοιμων προϊόντων

που δημιουργεί μία παραγωγική διεργασία Τα εργαλεία
που χρησιμοποιεί η μεθοδολογία αυτή είναι τα εργαλεία
που έχουν πρώτα εφαρμοστεί από τη γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία

TOYOTA όπως τα 5S SMED AMDEC
κλπ που ΒέΒαια πρέπει να τονίσουμε ότι έχουν εφαρμοστεί

με μεγάλη επιτυχία από τις ομάδες εργασίας στο εργοστάσιο

μας

Η φιλοσοφία Six Sigma προσανατολίζει την προσοχή της
κυρίως στη ελαχιστοποίηση των αχρήστων μιας παραγωγικής

διεργασίας με απώτερο στόχο τον μηδενισμό τους
Χρησιμοποιεί την μέθοδο DMAIC Define Measure
Analyse Improve Control και βασίζεται στην στατιστική
ανάλυση των δεδομένων από τους black belts

0 Ρόλος του Black Belt
Ο Black Belt είναι ο άνθρωπος που έχει ως αποκλειστική
αποστολή την εφαρμογή της μεθοδολογίας Lean Six
Sigma στην επιχείρηση μέσω συγκεκριμένων έργων που
του ανατίθενται
Ο όρος Black Belt Μαυροζωνάς στα ελληνικά μας φέρνει

όχι άδικα στον νου τον εξωτικό κόσμο των πολεμικών
τεχνών και είναι αλήθεια το ότι από εκεί προέρχεται αφού

τόσο ο μαυροζωνάς στο καράτε όσο και ο black belt
είναι άρτια εκπαιδευμένα άτομα που έχουν ως σκοπό να
φέρουν σε πέρας την αποστολή τους γρήγορα και αποτε¬

λεσματικά Βέβαια η μεγάλη διαφορά είναι ότι οι Black
Belts δεν χρησιμοποιούν Βία
Πιο αναλυτικά ο Black Belt

Μέσω ειδικής εκπαίδευσης έχει εξειδικευτεί στην ανάληψη

και διεκπεραίωση έργων που στοχεύουν στη βελτίωση

των παραγωγικών διεργασιών της επιχείρησης
Έχει γνώσεις στατιστικής ανάλυσης και χρήσεις των εργαλείων

της συνεχούς προόδου
Πιλοτάρει τις ομάδες εργασίας που δημιουργούνται για
το σκοπό αυτό και είναι υπεύθυνος για το αποτέλεσμά
τους
Βοηθούν και καθοδηγούν τους Green Belts πχ Λομάρ
χες στη χρήση των εργαλείων συνεχούς προόδου και
στατιστικής
Αναλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό αποστολών κάθε
χρόνο συνήθως 3-5

Επιλογή των project Black Belt
Τα πιθανά projects προτείνονται από την ιεραρχία των
τμημάτων καταγράφονται και ταξινομούνται με βάση το
αναμενόμενο κέρδος ως προς την προβλεπόμενη προσπάθεια

κόστος για την υλοποίησή τους

Συνήθως δίνεται προτεραιότητα σε εκείνα που προβλέπεται
να αποφέρουν το μεγαλύτερο κέρδος με τη μικρότερη

προσπάθεια και κόστος

Ποια θέματα μπορούν να αποτελέσουν
project Black Belt

συμβαδίζουν μα τη στρατηγική της επιχείρησης
αποτελούν χρόνια προβλήματα ή δυσλειτουργίες
ο τρόπος επίλυσης τους δεν είναι γνωστός

Ποια θέματα δεν πρέπει να αποτελούν
project Black Belt

δεν υπάρχει συγκεκριμένο και ξεκάθαρο πρόβλημα
ο τρόπος επίλυσης του προβλήματος είναι ήδη γνωστός

τότε μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή από την υπάρχουσα

οργάνωση
η διεργασία προς βελτίωση δεν είναι συνεχής

Οι Black Belts στην ΑτΕ και Δ-Δ
Όνομα
Λευτέρης Γρηγορίου

Βούλα Βλάχου

Κώστας Φαρέας

Project
Βελτίωση της

αποτελεσματικότητας
του τμήματος

της συναρμολόγησης των ανόδων
Μείωση του κόστους

των Βιομηχανικών καθαρισμών
της ΑτΕ

Αύξηση διαθεσιμότητας
μεγάλων φορτωτών

με μείωση ωρών συντήρησης
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Οι Ιταλίδες της ΑτΕ
SILVI

Πόσοι από εσάς γνωρίζουν ότι η Αλουμίνιον της Ελλάδος διαθέτει
στο ανθρώπινο δυναμικό της δύο Ιταλίδες που την βοηθούν να προωθεί

τις πωλήσεις του μετάλλου προς την Ιταλία Λαμβάνοντας υπόψη
ότι η Ιταλία είναι ο πιο συχνός εξαγωγικός προορισμός των πλακών
και κολώνων μας είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς την σπουδαιότητα

του ρόλου τους

Η Silvia Monguzzi και η Anna Antoninetti
λοιπόν στο Μιλάνο σε πλήρη συνεργασία
με την εμπορική ομάδα της Αθήνας στηρίζουν

και ενισχύουν την εμπορική πολιτική
της ΑτΕ στην Ιταλία
Για να τις γνωρίσετε καλύτερα τους ζητήσαμε

να μας μιλήσουν για την δουλειά τους
τους στόχους τους την συνεργασία με την
ΑτΕ και την εν γένει καθημερινότητά τους

Συγκεκριμένα μας εξήγησαν ότι προωθούν
και υποστηρίζουν τις πωλήσεις στην ιταλική
αγορά και ειδικότερα επικοινωνούν με
τους πελάτες για να κλείσουν τιμές τους
ενημερώνουν για τις αποστολές των προϊόντων

ελέγχουν τις πληρωμές τους δημιουργούν

παραγγελίες στην Sales το ιδιαίτερα

προωθημένο ηλεκτρονικό εργαλείο που

έχουμε αναπτύξει τον τελευταίο καιρό για
την διαχείριση των παραγγελιών σε Βάση
Oracle και συμβουλεύουν τους πελάτες
που χρησιμοποιούν το Sell-Site Στην συνέχεια

μας περιέγραψαν την ιταλική αγορά
ως τον μεγαλύτερο παραγωγό προφίλ αλουμινίου

και ως τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό
πλατεών προϊόντων στην ευρωπαϊκή ήπειρο

καταδεικνύοντας σε όλους πόσο απαιτητική

και δύσκολη είναι η προμήθεια σε
μέταλλο από την πλευρά της ΑτΕ Αξίζει να

αναφερθεί ότι τα προφίλ που χρησιμοποιήθηκαν

για να κατασκευαστούν οι πυραμίδες
από κρύσταλλο μπροστά από το φημισμένο
Μουσείο του Λούβρου τα προμήθευσε ένας

μεγάλος ιταλός πελάτης μας η METRA

Επιπρόσθετα και οι δύο εκτιμούν την εμπορική

ομάδα στην Αθήνα και δηλώνουν από¬

λυτη ικανοποίηση με την αρμονική συνεργασία

μεταξύ των δύο πλευρών που λειτουργεί

συμπληρωματικά και αποσκοπεί
στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση

των πελατών Επίσης δεν δίστασαν να

αναφέρουν τα αδύνατα και τα δυνατά σημεία

της ΑτΕ επισημαίνοντας στα μεν πρώτα

την απόδοσή μας στις παραδόσεις και
στην τεχνική υποστήριξη που όμως τα τελευταία

χρόνια αναγνωρίζουν ότι έχει κάνει
πολλά βήματα προόδου ενώ στα δυνατά
συγκαταλέγονται η υψηλή ποιότητα του μετάλλου

της ΑτΕ και το πάθος και η γνώση
του αντικειμένου από την πλευρά των εργαζομένων

Περνώντας σε πιο προσωπικές ερωτήσεις
και ρωτώντας τες πώς βλέπουν το μέλλον
τους μας απάντησαν ότι είναι απόλυτα αφοσιωμένες

στο παρόν και απλώς ελπίζουν για
ένα καλύτερο μέλλον Τέλος ως γνήσιες
Ιταλίδες μας ομολογούν ότι δεν μπορούν να

ζήσουν χωρίς τον καπουτσίνο τις πίτσες και
τα μακαρόνια στη φωτιά ενώ η Silvia δεν
μπορεί να σκεφθεί τη ζωή της χωρίς μουσι

Αυτές είναι οι Ιταλίδες συνεργάτιδες και φίλες

παράλληλα μιλάμε στο τηλέφωνο πάνω

από δέκα φορές την μέρα και συζητάμε
εκτός από δουλειά την τρέχουσα επικαιρότητα

αξίζει να αναφερθεί ότι ήταν οι πιο

θερμές υποστηρίκτριες της Εθνικής μας ομάδας

στο περυσινό EURO και πίστευαν πολύ

στην νίκη μας στον τελικό
ΓΙΟΥΛΗ ΛΙΛΙΟΥ

Αλουμίνιον της Ελλάδος
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Καλωσορίζουμε τα νέα μέλη της Διεύθυνσης Αλουμινίου

Μπαϊρακτάρης Θεμιστοκλής Σαμουήλ Χαράλαμπος
Εργατοτεχνίτης ΑΛ Εργατοτεχνίτης ΑΛ

Καλωσορίζουμε τα νέα μέλη Διεύθυνσης Αλουμίνας

ΜΙΚΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Καλή επιτυχία

Μπαρμπερίου Στυλιανός Σκλήρης Βασίλης Κατσούμπας Ευθύμιος
Εξειδ.Τεχνίτης στη Σ/ΑΛ Εργατοτεχνίτης ΑΝ Εργατοτεχνίτης ΑΝ

Τριάντης Γεώργιος
Χειριστής ΥΠ

Κακαρούχας Δημήτρης Κόκκινος Ευάγγελος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Χημικός Μηχανικός

Ορκόπουλος Δημήτρης Διαμαντής Αντώνης
Χημικός Μηχανικός Χημικός Μηχανικός

Ml Μ
Σκαντζής Αργύρης Ανώτερος Βλάχος Κωνσταντίνος Δαλαρούγκας Νικόλαος Σαμπάνης Γεώργιος
Τεχνικός στη Σ/ΟΞ Εργατοτεχνίτης ΟΞ Εργατοτεχνίτης ΟΞ Εργατοτεχνίτης ΟΞ

mm ι Ι

Καζάκης Χρήστος
Εργατοτεχνίτης ΟΞ

Τσορμπατζίδης Οδυσσέας Τσούρας Νικόλαος
Εργατοτεχνίτης ΟΞ Εργατοτεχνίτης ΟΞ

και τους ευχόμαστε
καλή επιτυχία στα
καθήκοντα τους

ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΥ

m
στον Δημήτρη
Λυκούρεση

για να ακολουθήσει
νέες επαγγελματικές

προκλήσεις
και προσωπικές
επιλογές στη Δανία

Καλωσορίζουμε

τον Μάθιου
Νεστόπουλο στην
Τεχνική Υποστήριξη
Πωλήσεων της
Εμπορικής
Διεύθυνσης και
του ευχόμαστε
καλή επιτυχία στα
νέα του καθήκοντα

Αλουμίνιον της Ελλάδος
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