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ΤΕΡΝΑ: Διεθνές Βραβείο Ασφάλειας στην Κοινοπραξία Salini Impregilo ‐ΤΕΡΝΑ
Η ΤΕΡΝΑ, θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανακοινώνει ότι η κοινοπραξία Salini Impregilo ‐ ΤΕΡΝΑ
κατασκευάστρια του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος απέσπασε βραβείο Ασφάλειας
από το Βρετανικό Συμβούλιο Ασφάλειας για το 2015 σε αναγνώριση της δέσμευσής της να
διασφαλίζει εξαιρετικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενούς της.
Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που αποτελείται από Πάρκο έκτασης 170.000 τμ, την
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, την Εθνική Λυρική Σκηνή, ένα Κτίριο Στάθμευσης Αυτοκινήτων
χωρητικότητας 1.000 θέσεων καθώς και τρία (3) βοηθητικά κτίρια ξεκίνησε να κατασκευάζεται το
2013, ενώ σε λίγες μέρες παραδίδεται ολοκληρωμένο. Για την κατασκευή του έχουν εργαστεί μέχρι
σήμερα περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, καλύπτοντας περίπου 3.000.000 εργατοώρες.
Η αναγνώριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη συνεχή προσπάθεια της ΤΕΡΝΑ, στα περισσότερα
από 45 χρόνια δραστηριοποίησης της στο χώρο των κατασκευών, να παρέχει στους εργαζόμενούς
της τις κατά το δυνατόν καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, είτε
βρίσκονται σε γραφεία είτε σε εργοτάξια ανά την Ελλάδα και τον κόσμο.

Σχετικά με τα International Safety Awards

Τα International Safety Awards για 58η χρονιά αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν σε παγκόσμιο
επίπεδο τους οργανισμούς εκείνους, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, που απέδειξαν στους
ανεξάρτητους κριτές της διοργάνωσης ότι μέσα στο προηγούμενο έτος τήρησαν τη δέσμευση τους
για αποφυγή ατυχημάτων και ζητημάτων υγείας που σχετίζονται με το χώρο εργασίας.

Σχετικά με την ΤΕΡΝΑ
Η ΤΕΡΝΑ είναι η κατασκευαστική εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενός εκ των κορυφαίων επιχειρηματικών
ομίλων στην Ελλάδα, ο οποίος διαθέτει παρουσία σε 16 χώρες και απασχολεί περισσότερους από 6.000
εργαζόμενους. Η ΤΕΡΝΑ δραστηριοποιείται στην κατασκευή ενός ευρύτατου φάσματος δημόσιων και
ιδιωτικών έργων μεγάλου προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας, όπως οδικά και σιδηροδρομικά
δίκτυα, μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, κτίρια, νοσοκομεία, μουσεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
υδροηλεκτρικά έργα, εγκαταστάσεις ΑΠΕ, φράγματα, κ.ά.
Η εταιρεία διαθέτει κατασκευαστικό ανεκτέλεστο περίπου € 2,8 δις. κι εστιάζει στην ολοκλήρωση μεγάλων
και σύνθετων έργων υποδομών, κτηριακών και παραγωγής ενέργειας που έχει αναλάβει στην Ελλάδα, τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.
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Σχετικά με το Βρετανικό Συμβούλιο Ασφάλειας
Το Βρετανικό Συμβούλιο Ασφάλειας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που για περισσότερο από μισό
αιώνα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την κορυφαία διαχείριση ζητημάτων υγείας, ασφάλειας
και περιβάλλοντος σε χώρους εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναλάβει την εκπαίδευση εκατομμυρίων
εργαζομένων σε εκατοντάδες χιλιάδες χώρους εργασίας.
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