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Αυτό τo τεύχος του Magazino έχει χαρακτήρα τοπικό… Είναι αφιερωμένο 
στη δράση που αναπτύσσουν οι κοινότητες γύρω από τις εγκαταστάσεις 
μας και φωτίζει τη δική μας συμμετοχή σ’ αυτές. ∆ίνει το λόγο όχι μόνο 
στους ανθρώπους μας αλλά πρωτίστως στους κοινωνικούς μας εταίρους, 
προκειμένου να παρουσιαστούν πρωτοβουλίες και προγράμματα που 
στοχεύουν στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης ή στη βελτίωση των 
υποδομών και των τοπικών συνθηκών.

Φιλοξενούμε τις απόψεις εκπροσώπων από τις μονάδες μας  και τοπικών 
φορέων για προγράμματα όπως η ευαισθητοποίηση στην οδική ασφάλεια 
και την ασφάλεια στη θάλασσα, τις απόψεις και τη δράση εθελοντικών 
ομάδων πυροπροστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και 
εκπαιδευτικών φορέων για προγράμματα που αναπτύσσονται με την 
υποστήριξη της εταιρίας.  Για το ρόλο μας ως εταιρικού πολίτη μιλά ο 
∆ιευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Pierre Deleplanque, που εξηγεί το 
όραμα και την πολιτική για τη συμβολή μας στην τοπική ανάπτυξη.

Αυτό το τεύχος παρουσιάζει επίσης συνεργασίες μας με μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και επιστήμονες για πρωτοβουλίες που 
δημιουργούν προστιθέμενη αξία στις περιοχές δραστηριότητάς μας: η 
βελτιστοποίηση της συλλογής βιομάζας από αγροτικές καλλιέργειες της 
Θεσσαλίας,  η μελέτη για την εκμετάλλευση του δυναμικού των ρευμάτων 
στον πορθμό του Ευρίπου στην Εύβοια, καθώς και η συνεργασία της 
ΛΑΒΑ με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη μελέτη της χρήσης 
ελαφρόπετρας στις υδροπονικές καλλιέργειες και την προώθηση ορθών 
γεωργικών πρακτικών.

Καλή ανάγνωση!
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ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

O Κωνσταντίνος Χολέβας, Γενικός 

∆ιευθυντής Supply Chain συμμετείχε με την 

παρουσίαση “Towards Supply Chain Excel-

lence” στο 14ο Ετήσιο Συνέδριο Logistics που 

πραγματοποιήθηκε στις 19 & 20 Νοεμβρίου 

2010 στο Ζάππειο Μέγαρο. Ο κ. Χολέβας 

αναφέρθηκε στο ρόλο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας μέσα στην εταιρία καθώς και στη 

στρατηγική και τους στόχους της, κάνοντας 

ιδιαίτερη μνεία  στην εφαρμογή των πράσινων 

μεταφορών και στα οφέλη που προκύπτουν 

όπως τη μείωση των εκπομπών κατά 10.000 

τόνους CO
2
 σε ετήσια βάση.

Με παρουσίαση για τις Ασφαλείς Εργασίες 

Συντήρησης ως εργαλείο αναβάθμισης 

συμπεριφοράς συμμετείχε ο Βασίλης 

Καμπάνης, ∆ιευθυντής Συντήρησης στο 

εργοστάσιο Χαλκίδας, στην ημερίδα που 

διοργανώνει κάθε δύο χρόνια ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία 

στην Εργασία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη 

πανευρωπαϊκή εκστρατεία στον τομέα της 

ασφάλειας και υγείας στην εργασία, στην 

οποία συμμετέχουν περισσότερες από 30 

χώρες. Η εκστρατεία για την περίοδο 2010-

11 είναι αφιερωμένη στις ασφαλείς εργασίες 

συντήρησης και έχει ως κεντρικό σύνθημα 

“Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - 

Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις 

επιχειρήσεις”.

Η Ημέρα Ασφάλειας για την Εκτελεστική 

Επιτροπή της Cementia διοργανώθηκε 

στις 13 και 14 Οκτωβρίου, στο εργοστάσιο 

Μηλακίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με 

τη συμμετοχή και των 9 στελεχών, οι οποίοι 

συμμετείχαν σε δραστηριότητες όσον αφορά 

τα πρότυπα Υγείας & Ασφάλειας. Οι επισκέπτες 

δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την τήρηση 

των προτύπων σε όλες τις εγκαταστάσεις 

του εργοστασίου και τη συμβολή της 

∆ιεύθυνσης Ασφάλειας του εργοστασίου στην 

πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων.

Με χορηγία της ΑΓΕΤ Ηρακλής 

διοργανώθηκε από το σωματείο 

εργαζομένων του εργοστασίου Μηλακίου, 

συναυλία του καλλιτέχνη Λουδοβίκου των 

Ανωγείων στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας 

του Αγίου Γεωργίου στο Αλιβέρι. 

Επίσκεψη στο Εργοστάσιο του Βόλου 

πραγματοποίησαν οι συνάδελφοι από το 

Κέντρο ∆ιανομής Θεσσαλονίκης το Σάββατο 

16 Οκτωβρίου 2010, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στο 

χώρο του εργοστασίου και ενημερώθηκαν για 

την παραγωγική διαδικασία.

Eργαζόμενοι της εταιρίας συχνά 

λαμβάνουν μέρος σε πρωτοβουλίες 

αιμοδοσίας που οργανώνονται τακτικά 

στις περισσότερες μονάδες μας. Με την 

ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή 

τους ενισχύουν και στηρίζουν τις τράπεζες 

αίματος, οι οποίες λειτουργούν για να 

καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων.

•  68 εργαζόμενοι από το εργοστάσιο 

Βόλου συμμετείχαν στην εθελοντική 

αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στις 

7 Οκτωβρίου στο εργοστάσιο Βόλου 

ενισχύοντας την τράπεζα αίματος 

που λειτουργεί για πολλά χρόνια στο 

εργοστάσιο.

•  Εργαζόμενοι από τα Κεντρικά Γραφεία 

με πρωτοβουλία του σωματείου ΕΝΩΣΗ 

έλαβαν μέρος σε αιμοδοσία, από την οποία 

συγκεντρώθηκαν 20 φιάλες,

•  109 εργαζόμενοι και μέλη των 

οικογενειών τους ανταποκρίθηκαν θετικά 

στο κάλεσμα του σωματείου εργαζομένων 

Μηλακίου και έλαβαν μέρος σε αιμοδοσία 

στη μονάδα τους.

•  Με πρωτοβουλία της Επιτροπής 

Υγείας και Ασφάλειας του εργοστασίου 

Χαλκίδας και σε συνεργασία με το κέντρο 

Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Χαλκίδας, 

πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία με 

χρήση κινητής μονάδας αιμοληψίας από την 

οποία συγκεντρώθηκαν συνολικά 51 φιάλες 

αίματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή 

Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων 

του εργοστασίου διατηρεί εδώ και δύο 

χρόνια Τράπεζα αίματος έχοντας βοηθήσει 

ήδη αρκετούς συναδέλφους ή άμεσους 

συγγενείς τους ενώ την παρούσα στιγμή 

υπάρχει απόθεμα 145 φιαλών.

•  Μια ακόμη πρωτοβουλία αιμοδοσίας 

πραγματοποιήθηκε και στο Κέντρο 

∆ιανομής Ρίου με τη συμμετοχή 

εργαζομένων και συνεργάτων οδηγών 

σιλοφόρων.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρουσίαση του προτύπου
για την ασφάλεια των εργολάβων

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για
«Ασφαλείς Λιμένες»

Mε το σύνθημα “Συνεργαζόμαστε για την 
Ασφάλεια” πραγματοποιούνται συναντήσεις 
για την παρουσίαση του προτύπου για την 

ασφάλεια των εργολάβων. Στις συναντήσεις 

συμμετέχουν συνεργάτες μας εργολάβοι, οι 

οποίοι δεσμεύονται για την εφαρμογή και την 

πιστή τήρηση του προτύπου ασφάλειας. Επίσης 

συμμετέχουν εργαζόμενοι από τις ∆ιευθύνσεις 

Υγείας & Ασφάλειας, Logistics, Πωλήσεων, καθώς

και εργαζόμενοι όλων των εργοστασίων.

Η Εναρκτήρια Συνάντηση για το έργο 
«Ασφαλείς Λιμένες» πραγματοποιήθηκε 

στα Κεντρικά Γραφεία τον Σεπτέμβριο 

σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της πρώτης 

φάσης της προετοιμασίας του έργου και την 

επίσημη έναρξη των φάσεων του σχεδιασμού 

και της εφαρμογής του. Κύριος σκοπός της 

συνάντησης ήταν να παρουσιαστούν στην 

ομάδα και όλους τους συμμετέχοντες, οι στόχοι 

και τα παραδοτέα από τη φάση σχεδιασμού 

και εφαρμογής, η οργανωτική δομή και το 

σχέδιο του έργου. Επίσης αναλύθηκαν οι 

συγκεκριμένες δράσεις και προθεσμίες για 

όσους συμμετέχουν στην οργάνωση του έργου. 

H δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε 

στο εργοστάσιο Βόλου, τον ∆εκέμβριο όπου η 

ομάδα επιβεβαίωσε τα παραδοτέα της Φάσης 

ΙΙ και συμφώνησε να προχωρήσει σε ανοιχτές 

συναντήσεις  με τους συνεργάτες της με σκοπό 

να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της στις νέες 

πολιτικές και διαδικασίες.
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΛΑΚΙΟΥ

Ασφάλεια στην πράξη

Συνεργάτες στην Ασφάλεια - 
Ασφαλείς Παραδόσεις Σακευμένου 
Τσιμέντου

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής συμμετείχε στο1ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία 
και την Ασφάλεια της Εργασίας

Με σκοπό να μειωθούν και να εκλείψουν οι 
ανασφαλείς συμπεριφορές, το εργοστάσιο 
Μηλακίου οργάνωσε ένα νέο πρόγραμμα με τίτλο 
“Ασφάλεια στην πράξη”. Η εναρκτήρια συνάντηση 
έγινε 22 και 24 Σεπτεμβρίου και συμμετείχαν 69 
στελέχη του εργοστασίου, οι οποίοι ως επικεφαλής 
ομάδων δεσμεύτηκαν να συνεισφέρουν 
στη βελτίωση της Υ & Α. Κύριος στόχος του 
προγράμματος είναι αρχικά να εντοπιστούν μέσα 
από παραδείγματα των δύο τελευταίων χρόνων, 
οι κυριότερες ανασφαλείς συμπεριφορές, να 
αναζητηθούν τρόποι αντιμετώπισής τους και να 
ρυθμιστεί ανάλογα ο τρόπος προσέγγισης της 
μεσαίας ιεραρχίας στις συμπεριφορές αυτές.

Στο  πλαίσιο  της  δέσμευσης  της 
Εταιρίας να παρέχει ένα ασφαλές και 
υγιές εργασιακό  περιβάλλον  στους  
ανθρώπους  και  τους  συνεργάτες  
της  και να διεξάγει τις δραστηριότητές 

της με ασφάλεια, εγκαινιάστηκε το νέο 

πρόγραμμα “Συνεργάτες στην Ασφάλεια 

- Ασφαλείς Παραδόσεις Σακευμένου 

Τσιμέντου”. Όπως τονίζει  ο  επικεφαλής  

του  προγράμματος,  Γ.  Μπένος,  Γενικός 

∆ιευθυντής Πωλήσεων & Marketing,  

“Όλη η διαδικασία από την παραγωγή 

του τσιμέντου μέχρι  την  πώληση πρέπει 

να είναι ασφαλής, ενώ η προστασία των 

πελατών και των  συνεργατών  τους,  

που  εισέρχονται  στις  εγκαταστάσεις  

μας  για την παραλαβή  προϊόντων,  

πρέπει να αποτελεί για όλους κορυφαία 

προτεραιότητα”.

Οι  τρεις  βασικοί  άξονες  ασφάλειας  

είναι  η  χρήση  των  Μέσων Ατομικής 

Προστασίας,  η  τήρηση  των  κανόνων  

ασφαλούς  κυκλοφορίας  οχημάτων και 

η ασφάλιση φορτίου. Αυτοί οι κανόνες 

θα συμβάλουν σημαντικά στην εξάλειψη 

των κινδύνων που συνδέονται με τη 

φόρτωση και τη μεταφορά τσιμέντου 

από τους οδηγούς. Kατά  τις συναντήσεις 

που οργανώνονται οι εργαζόμενοι 

που απασχολούνται στο εκδοτήριο 

και στις φορτώσεις του εργοστασίου 

ενημερώνονται για τους  βασικούς 

άξονες του προγράμματος και τους 

τρόπους εφαρμογής του.

Χρυσός Χορηγός ήταν η ΑΓΕΤ 
Ηρακλής στο 1ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο για την Υγεία και την 
Ασφάλεια της Εργασίας που 

διοργανώθηκε στις 29 & 30 Νοεμβρίου 

στην  Αθήνα. Στο συνέδριο που είχε 

θέμα “η πρόληψη συμφέρει όλους”, 

η ΑΓΕΤ συμμετείχε με παρουσιάσεις 

προβάλλοντας τα σημαντικά βήματα και 

την πρόοδο που έχει σημειώσει στην 

υγεία & ασφάλεια. Η πρώτη παρουσίαση 

είχε ως θέμα “Ιατρικά πρωτόκολλα 

παρακολούθησης εργαζομένων στην

τσιμεντοβιομηχανία” από τον Γ. 

Κωνσταντίνου, γιατρό εργασίας. Επίσης 

ακολούθησαν ομιλίες για την “Επιτροπή 

υγιεινής ασφάλειας εργαζομένων”, για 

τη “∆ιαχείριση ασφάλειας εργολάβων” 

και για το “Πρόγραμμα Υποδειγματικής 

Ασφαλούς Συντήρησης”. Στον εκθεσιακό 

χώρο υπήρχε περίπτερο της εταιρίας με 

έντυπο υλικό για τις αρχές και τις αξίες 

της εταιρίας μας.
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Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εκστρατεία
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία 2010-2011

Με το “Πρόγραμμα Υποδειγματικής 
Ασφαλούς Συντήρησης” συμμετέχει το 

εργοστάσιο Βόλου, στα Ευρωπαϊκά Βραβεία 

Καλής Πρακτικής για Ασφαλείς και Υγιείς 

Χώρους Εργασίας, που οργανώνονται στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας, με το 

σύνθημα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας. 

Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις 

επιχειρήσεις». 

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την 

υποδειγματική από πλευράς ασφάλειας 
εκτέλεση όλων των εργασιών συντήρησης με 

τρόπο που να αποτελέσει πρότυπο για κάθε 

επόμενη εργασία συντήρησης. 

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο “έτρεξε” κατά 

τη διάρκεια της Γενικής Επισκευής της 
Περιστροφικής Καμίνου Νο1 τους μήνες 

Απρίλιο - Μάιο, αποτελεί μία δομημένη και 

ολοκληρωμένη προσέγγιση για ασφαλείς 

εργασίες συντήρησης, που βασίζεται σε 3 

άξονες:

•   Κινητοποίηση και ανάθεση αρμοδιοτήτων 

ασφάλειας σε προϊσταμένους και ανάληψη 

δεσμεύσεων ασφάλειας από όσους 

απασχολήθηκαν στην περιοχή συντήρησης 

•   Εφαρμογή προτύπων και καλών πρακτικών 

ασφάλειας σε κάθε επιμέρους εργασία 

συντήρησης

•   Συνεχής διαδικασία παρακολούθησης, 

ελέγχου εφαρμογής και διορθωτικών 

ενεργειών 

Η Παναγιώτα Απέργη, Προϊσταμένη Υγείας 

& Ασφάλειας του Εργοστασίου Βόλου, 

παρουσίασε το πρόγραμμα στη Σύσκεψη 
του Εθνικού ∆ικτύου Πληροφόρησης, 
που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, την 

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου, καθώς και 

στην Κεντρική Ημερίδα Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκε 

στην Αθήνα, την Τρίτη 26 Οκτωβρίου, στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για 

Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης 2010-2011, 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο

ESREL 2010
Με ομιλία του Γιώργου Μαραγκού, Project 
Manager Τοπικής Ανάπτυξης Ευβοίας, 
συμμετείχε η ΑΓΕΤ Ηρακλής στο διεθνές 
επιστημονικό συνέδριο ‘’European Safety & 
Reliability Conference” που πραγματοποιήθηκε 
τον Σεπτέμβριο στη Ρόδο. Το ESREL είναι μια 
πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που συνθέτει 
και συνενώνει πολλά εθνικά συνέδρια σε μία 
σημαντική ετήσια εκδήλωση υπό την αιγίδα της 
ESRA (European Safety & Reliability Association). 
Στο συνέδριο παρουσιάζονται επιστημονικές 
και ερευνητικές εργασίες που αναφέρονται σε 
θεωρίες αλλά και μελέτες περιπτώσεων στα 
πεδία της εκτίμησης κινδύνου, της ασφάλειας 
και της αξιοπιστίας συστημάτων με εφαρμογή 
σε ένα ευρύ πεδίο θεματικών περιοχών της 
βιομηχανίας, των υπηρεσιών και της δημόσιας 
ζωής.
Το άρθρο είχε τίτλο “ΗΑΖΟP Study for Kiln Start-
up Process of a Cement Production Plant” και 
αφορούσε τη μελέτη ανάλυσης κινδύνων και 

λειτουργικότητας στη διαδικασία έναυσης 
περιστροφικής καμίνου στο εργοστάσιο της 
Χαλκίδας. Η μεθοδολογία HAZOP χρησιμοποιεί 
με συστηματικό τρόπο συνδυασμό λέξεων 
- κλειδιά και παραμέτρων της λειτουργίας 
με στόχο να προσδιοριστούν όλες οι πιθανές 
αποκλίσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε 
κινδύνους για την ασφάλεια ή την ομαλή 
λειτουργία του εργοστασίου. Η μεθοδολογία 
αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε 
εργοστάσιο τσιμέντου και αποδείχθηκε 
αποτελεσματική για τον εντοπισμό των 
κινδύνων και τον προσδιορισμό των 
κατάλληλων μέτρων καθώς επίσης και για την 
ενδυνάμωση της κουλτούρας ασφάλειας του 
εργοστασίου.
Για την εκπόνηση και την εφαρμογή της 
μελέτης HAZOP εργάστηκε ομάδα στελεχών 
της εταιρίας σε συνεργασία με τη ∆ιεύθυνση 
Υγείας & Ασφάλειας και εξωτερικό σύμβουλο.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
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Μία έκπληξη διοργάνωσαν εθελοντές - 
εργαζόμενοι από τα Κεντρικά Γραφεία για 
τους συναδέλφους και τους επισκέπτες των 
γραφείων, καθώς με την είσοδό τους στο par-
king τους ενημέρωναν για την ασφαλή οδήγηση 
και την οδική συμπεριφορά τους στον προαύλιο 
χώρο της εταιρίας.
Η εκδήλωση οργανώθηκε με πρωτοβουλία 
της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας και με την ενεργό 
συμμετοχή και τις δημιουργικές ιδέες 15 
εθελοντών - συναδέλφων από όλες τις 
διευθύνσεις των Κεντρικών Γραφείων, οι 
οποίοι συμμετείχαν με ενθουσιασμό και 
συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης. Σε 
όσους εισέρχονταν στο parking μοιράστηκε 
έντυπο υλικό με σύνθημα “Σκέφτομαι, εκτιμώ, 
οδηγώ... ασφαλώς”, το οποίο περιελάμβανε 
οδηγίες για σωστή οδική συμπεριφορά όπως 
τη χρήση της ζώνης ασφαλείας, τα όρια 
ταχύτητας, την τήρηση της σήμανσης και του 
ΚΟΚ, τον απαραίτητο έλεγχο του αυτοκινήτου, 
καθώς και τη σωστή κίνηση στο parking της 
εταιρίας, την τήρηση του ορίου ταχύτητας, την 
προτεραιότητα στους πεζούς κ.ά.

Η πρωτοβουλία αυτή αναγνωρίστηκε και 
επικροτήθηκε και από την Lafarge. O 
ΗΡΑΚΛΗΣ συμπεριλήφθηκε για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά στο H&S Month Review 
της Lafarge για το 2010, μετά την περσινή 
και πρώτη χρονιά της επιθεώρησης όπου 
διακρίθηκε για τo πρότυπο «Εκτίμηση 
Κινδύνου». Στην επιθεώρηση H & S Month 
Review παρουσιάζονται οι 50 μονάδες του 
ομίλου με τις καλύτερες πρακτικές κατά τη 
διάρκεια του Μήνα Υγείας & Ασφάλειας.

Εκδήλωση έκπληξη

για την οδική ασφάλεια

και αναγνώριση από την Lafarge!

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Συναντήσεις για την 
οδική ασφάλεια
στα Εργοστάσια 
και στα Κέντρα 
Διανομής

Επαναληπτικές συναντήσεις για την οδική 
ασφάλεια οργανώθηκαν με τους συνεργάτες 
μας οδηγούς σιλοφόρων. Οι συναντήσεις αυτές 
περιελάμβαναν ανάλυση περιστατικών οδικής 
ασφάλειας και παρουσίαση εργαλίων για την 
καταγραφή ανασφαλών καταστάσεων σε 
εργοτάξια.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο για όλους: 
τα μικρής ή μεσαίας σοβαρότητας 
συμβάντα θα μας οδηγήσουν στατιστικά 
σε ένα σοβαρό ατύχημα εκτός κι αν 
προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες 
και εντατικοποιήσουμε μαζί με τους 
συνεργάτες μας τις προσπάθειές μας στην 
ασφάλεια.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Το γεγονός οτι αναπτύσσουμε δραστηριότητα σε όλη την ελληνική 
επικράτεια, σημαίνει ότι γειτνιάζουμε με πολλές και διαφορετικές 
τοπικές κοινωνίες. Πώς αντιλαμβάνεστε το ρόλο της εταιρίας, 
ώστε να αποτελεί έναν καλό γείτονα για τις περιοχές όπου 
δραστηριοποιείται;
Κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό είναι για εμάς στην εταιρία να 

καταλαβαίνουμε πλήρως ότι λειτουργούμε μέσα σε μια κοινωνία και όχι 

μόνο μέσα στην εταιρία. Οι κοινωνίες γύρω από τις μονάδες μας είναι 

κάτι παραπάνω από γείτονες. Είναι η βάση των εργαζομένων μας, πιθανοί 

πελάτες και συνεργάτες στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε μαζί 

οικονομική πρόοδο και αξία για την περιοχή.

Είναι πολύ σημαντικό να αναπτύσσουμε έναν αληθινό διάλογο, να 

ακούμε και να κατανοούμε τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να 

λαμβάνουμε υπόψη τα μηνύματα που δεχόμαστε καθημερινά. Με τη 

συνεχή επικοινωνία και το διάλογο, θέλουμε να προσδιορίζουμε τους 

στόχους και να οργανώνουμε δράσεις και προγράμματα που είναι σχετικά 

με τις αξίες και τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών. Θα είμαστε «ένας 

καλός γείτονας» μόνο εάν αποδεικνύουμε με ενέργειες ότι πραγματικά 

ενδιαφερόμαστε, βελτιώνοντας τις σχέσεις μας και συμβάλλοντας στην 

πρόοδο και στην ευημερία της τοπικής κοινωνίας. 

Συνέντευξη με τον

Pierre Deleplanque

Η συμβολή μας στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου 
για τις γειτονικές μας τοπικές κοινωνίες είναι μία από τις 
κύριες δεσμεύσεις της Lafarge.
Αφετηρία μας είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να 
διαχειριζόμαστε τις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες 
εξασφαλίζοντας έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας 
για τους ανθρώπους μας, προστατεύοντας το περιβάλλον, 
συμβάλλοντας στη διατήρηση των φυσικών πόρων και 
δημιουργώντας οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο. Και όπως 
σημειώνει ο Pierre Deleplanque,  Διευθύνων Σύμβουλος 
της εταιρίας “ενεργώντας ως υπεύθυνα μέλη των τοπικών 
κοινωνιών”, ο οποίος στη συνέντευξη που ακολουθεί εξηγεί 
τι σημαίνει για τον ίδιο η ανάπτυξη σχέσεων με την τοπική 
κοινωνία.

PIERRE DELEPLANQUE
∆ιευθύνων Σύμβουλος
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Ποιον θεωρείτε ως πιο αποτελεσματικό τρόπο για να λαμβάνετε τα 
μηνύματα και να ανακαλύπτετε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας;
Οι εργαζόμενοί μας, οι άνθρωποι που εργάζονται σε όλες τις μονάδες μας 

στην ΑΓΕΤ Ηρακλής αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής 

κοινωνίας. Αποτελούν την καλύτερη γέφυρα που μπορούμε να έχουμε, 

μας βοηθούν να εξελισσόμαστε παράλληλα με τον τρόπο που εξελίσσεται 

η τοπική κοινωνία. Αλλά αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό για το στόχο 

που έχουμε για έναν ανοιχτό, άμεσο και διαρκή διάλογο με την κοινωνία. 

Γι αυτό δημιουργούμε ευκαιρίες ώστε οι γείτονές μας να μπορούν να 

γνωρίσουν τα εργοστάσιά μας, τα κέντρα διανομής, τα λατομεία μας 

και ως εκ τούτου να σχηματίζουν μια προσωπική και ευρεία άποψη για 

τον τρόπο λειτουργίας μας. Για να είμαστε σίγουροι ότι οι γείτονές μας 

γνωρίζουν από πρώτο χέρι την πρόοδό μας, τις πολιτικές μας, καθώς και 

τις αρχές και τις αξίες μας, έχουμε ορίσει ως ειδικό στόχο την οργάνωση 

Ημερών Ανοιχτής Ενημέρωσης και Ξενάγησης (Open Days) σε όλες τις 

μονάδες μας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Οι μονάδες προσκαλούν 

γείτονες καθώς και εκπροσώπους της ευρύτερης κοινωνίας από τις 

τοπικές αρχές, τους φορείς, τα σχολεία να επισκεφτούν τη μονάδα, να 

θέσουν ερωτήσεις, να μάθουν για τα αποτελέσματα των προσπαθειών 

μας στην υγεία & ασφάλεια και να διαπιστώσουν από μόνοι τους την 

πρόοδο στην περιβαλλοντική μας απόδοση. Πηγαίνοντας ένα βήμα 

παραπέρα, ενθαρρύνουμε τις μονάδες μας να οργανώνουν επιτροπές 

τοπικής διαβούλευσης, οι οποίες αποτελούν τον πιο άμεσο τρόπο για 

ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων σε τακτική βάση.

Πόσο μπορούν να συμβάλουν τα εταιρικά προγράμματα στην 
ευημερία ενός τόπου;
Μέσω των προγραμμάτων που οργανώνουμε, στοχεύουμε να 

ανταποκριθούμε στις ανάγκες και να προσθέσουμε αξία στην τοπική 

ανάπτυξη. Για παράδειγμα η μεγάλη εκστρατεία για την οδική ασφάλεια  

από το εργοστάσιο Χαλκίδας. Είναι σύμφωνη με τη δέσμευσή μας για την 

Υγεία και την Ασφάλεια, αξιοποιεί την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας, 

ενώ δίνει την ευκαιρία να συνεργαστούν εμπειρογνώμονες, αρμόδιες 

αρχές, καθώς και μέλη της τοπικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση ενός 

από τα πιο καίρια ζητήματα της περιοχής, καθώς η Εύβοια είναι μεταξύ 

των περιοχών με τους υψηλότερους δείκτες τροχαίων ατυχημάτων στην 

Ελλάδα. 

Όπως επίσης το πρόγραμμα ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η.: ένα κονδύλι που δημιουργήθηκε 

για να βοηθήσει στην ανάπλαση της περιοχής από τις φυσικές καταστροφές, 

και συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση των τοπικών υποδομών μέσω της 

διάθεσης προϊόντων, εξοπλισμού, δομικών υλικών και την οικονομική 

υποστήριξη. Αποτελεί επίσης ένα πρόγραμμα που πέτυχε να προσθέσει 

αξία σε τοπικές πρωτοβουλίες καθώς μέσω του προγράμματος oι τοπικοί 

εθελοντές πυρόσβεσης και περιπολίας προμηθεύτηκαν εξοπλισμό και 

συμμετείχαν σε ετήσιες εκπαιδεύσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Για μένα αυτές οι πρωτοβουλίες, αλλά και παρόμοιες σε όλες μας τις 

μονάδες, που με την τεχνογνωσία και τους πόρους  μας συμπληρώνουν τις 

τοπικές προσπάθειες προσδίδοντας αξία στο αποτέλεσμα, αποδεικνύουν 

ότι η παρουσία μας βοηθά να χτίσουμε κάτι θετικό, με διαρκές όφελος για 

την κοινωνία.

Αν είχατε απέναντί σας ένα συνομιλητή από την τοπική κοινωνία, 
ποια γνώμη θα προσδοκούσατε να έχει για τον όμιλό μας;  
Αυτή είναι μια συζήτηση που επιδιώκω να έχω όταν συναντώ ανθρώπους 

από την τοπική κοινωνία…. αλλά είναι επίσης και κάτι που αναρωτιέμαι κάθε 

φορά που λαμβάνουμε μια πρωτοβουλία σε κάθε μία από τις μονάδες μας. 

«Τι άραγε να σκέφτονται οι άνθρωποι μετά από αυτή την πρωτοβουλία;» 

Αυτό που θα ήθελα ως ∆ιευθύνων Σύμβουλος, αλλά και ως μέλος αυτής 

της εταιρίας, είναι να βλέπει την ΑΓΕΤ Ηρακλής όχι μόνο ως επιχείρηση, 

αλλά και ως γείτονα με τον οποίο νιώθει άνετα να μιλήσει και να εκφράσει 

τις απόψεις του στοχεύοντας σε μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική 

συνύπαρξη και γνωρίζοντας ότι από τη μεριά μας στοχεύουμε να έχουμε 

μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού. 

Θα ευχόμουν να αναγνώριζε την καθημερινή μας προσπάθεια για πρόοδο, 

να γίνουμε καλύτεροι και να συμβάλουμε στην κοινωνία μέσα από την 

τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και τους πόρους που διαθέτουμε, 

παρά τις οικονομικά αντίξοες συνθήκες. Θα ήμουν ικανοποιημένος 

να ακούσω ότι η εταιρία έχει ένα «πρόσωπο» που βρίσκεται κοντά στις 

ανάγκες και στις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών…

«Κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό είναι για 
εμάς στην εταιρία να καταλαβαίνουμε πλήρως ότι 
λειτουργούμε μέσα σε μια κοινωνία και όχι μόνο μέσα 
στην εταιρία. Οι κοινωνίες γύρω από τις μονάδες μας 
είναι κάτι παραπάνω από γείτονες. Είναι η βάση των 
εργαζομένων μας, πιθανοί πελάτες και συνεργάτες στην 
προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε μαζί οικονομική 
πρόοδο και αξία για την περιοχή.»

«Θα είμαστε “ένας καλός γείτονας” μόνο εάν 
αποδεικνύουμε με ενέργειες ότι πραγματικά 
ενδιαφερόμαστε, βελτιώνοντας τις σχέσεις μας και 
συμβάλλοντας στην πρόοδο και στην ευημερία της 
τοπικής κοινωνίας. »



ΣΕΛ Ι∆Α  10   |   Η Ρ Α Κ Λ Η Σ  M A G A Z I N O   |   2011

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ

Κάνοντας ασφαλέστερες
τις συνθήκες γύρω μας

Η δέσμευσή μας για την Υγεία & Ασφάλεια βρίσκει αντίκρισμα και στις τοπικές 
κοινωνίες καθώς σημαντικό μέρος των γνώσεων, των πόρων και της δράσης μας αφορά πρωτοβουλίες για τη δημόσια 
υγεία και ασφάλεια. Όλες οι μονάδες μας αναπτύσσουν και εντάσσουν στις δράσεις τους ενέργειες και ολοκληρωμένα 
προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
Πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια των 

ηλικιωμένων

Οδική Ασφάλεια,
ένα μεγάλο ζητούμενο για την πόλη

να από τα κορυφαία προγράμματα που 
αναπτύχθηκαν την τελευταία περίοδο ήταν 
το πρόγραμμα της οδικής ασφάλειας από το 
εργοστάσιο Χαλκίδας.
Όπως σημειώνει ο Γιώργος Μαραγκός, Project 
Manager Τοπικής Ανάπτυξης Ευβοίας «Το 
εργοστάσιο επέλεξε να υποστηρίξει ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την οδική 
ασφάλεια καθώς σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα 

ασφάλειας για την περιοχή και το νομό. Το 
εργοστάσιο επίσης ανέλαβε να υποστηρίξει 
δράσεις που απευθύνονται σε ιδιαίτερα κοινά 
καθώς για εμάς προέχει η υποστήριξη των 
ευπαθέστερων ομάδων του πληθυσμού.
Κάποιες από τις ομάδες που επιλέχθηκαν 
να συμμετέχουν σε δράσεις για την Υγεία & 
Ασφάλεια ήταν τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. 
Τα παιδιά είδαν με μεγάλο ενδιαφέρον και 
ενθουσιασμό τις ενημερωτικές δράσεις και 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Έ
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ΧΑΛΚΙ∆Α
Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την οδική 

ασφάλεια των παιδιών

επισκέψεις στο χώρο του εργοστασίου. Τα 
παιδιά αποτέλεσαν μια συνειδητή επιλογή για το 
εργοστάσιο της Χαλκίδας, καθώς με την έγκαιρη 
διαπαιδαγώγησή τους αποκτούν από μικρή 
ηλικία σωστή νοοτροπία ως αυριανοί πολίτες. 
Οι ηλικιωμένοι επίσης αποτέλεσαν για εμάς 
πολύ σημαντική ομάδα ενεργών πολιτών, οι 
οποίοι όμως, καθώς είναι ευάλωτοι στα θέματα 
υγείας και οδικής ασφάλειας, αποφασίσαμε 
να τους εντάξουμε στα προγράμματά μας. 
Στην υλοποίηση του προγράμματος υπήρξε 
συμμετοχή και από άλλες ομάδες όπως το 
Σύλλογο Συνταξιούχων Συναδέλφων, ο οποίος 
έδειχνε συνεχές ενδιαφέρον για συνεργασία και 
διατήρηση των επαφών με το εργοστάσιο.»
Εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και 
φορέων με τους οποίους κατά καιρούς 
συνεργαστήκαμε μιλούν για τα προγράμματα 
που πραγματοποιήθηκαν και για την εμπειρία 
τους από τη συνεργασία με την εταιρία. 
Για τον Κωνσταντίνο Αργύρη, ∆ιοικητή της 
Τροχαίας Χαλκίδας, τα προγράμματα οδικής 
ασφάλειας που έχουν αναπτυχθεί στην 
περιοχή με την υποστήριξη του εργοστασίου 
συμβάλλουν ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση 
και στην κυκλοφοριακή αγωγή των πολιτών. 

Θεωρείτε ότι τα προγράμματα 
οδικής ασφάλειας βοηθούν στην 
ευαισθητοποίηση των πολιτών;
Τα τροχαία ατυχήματα κατά κανόνα 

συμβαίνουν επειδή υπάρχει άγνοια των 

κανόνων οδικής κυκλοφορίας, έλλειψη 

κυκλοφοριακής αγωγής, περιφρόνηση 

ή και πολλές φορές αδιαφορία για τους 

συγκεκριμένους κανόνες. Εμείς στην Τροχαία 

πιστεύουμε ότι τα προγράμματα αυτά 

βοηθούν αποφασιστικά αφενός μεν στην 

ευαισθητοποίηση των πολιτών, αφετέρου 

στην αλλαγή της κακής νοοτροπίας τους.

Κάποια από τα προγράμματα οδικής 
ασφάλειας της ΑΓΕΤ Ηρακλής 
απευθύνονται σε παιδιά και άτομα 
τρίτης ηλικίας. Πώς θα χαρακτηρίζατε 
την επιλογή των συγκεκριμένων 
δράσεων;
Πιστεύουμε ότι η προβολή θεμάτων 

οδικής ασφάλειας με μεθοδικό τρόπο, 

όταν έχει αποδέκτες παιδιά θα συμβάλει 

αποφασιστικά στην επιτυχή αντιμετώπιση 

των εν λόγω θεμάτων ή προβλημάτων. Οι 

ενήλικες αποτελούν ένα δύσκολο κοινό 

καθώς έχουν αποκρυσταλλώσει άποψη και 

είναι δύσκολο να την αλλάξουν.

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από 
παρόμοιες δράσεις υποστήριξης της 
τοπικής κοινωνίας;
Ευελπιστούμε και προσδοκούμε ότι η μακρά 

και συστηματική προσπάθεια στο θεωρητικό 

επίπεδο θα συντελέσει αποφασιστικά 

ώστε και τα νεαρά άτομα να αποκτήσουν 

κυκλοφοριακή αγωγή και να μειωθούν τα 

τροχαία ατυχήματα σε κάθε επίπεδο.

Κωνσταντίνος Αργύρης
∆ιοικητής της Τροχαίας Χαλκίδας

«Πιστεύουμε ότι η προβολή 
θεμάτων οδικής ασφάλειας 

με μεθοδικό τρόπο, όταν έχει 
αποδέκτες παιδιά θα συμβάλει 
αποφασιστικά στην επιτυχή 
αντιμετώπιση των εν λόγω 
θεμάτων ή προβλημάτων.»
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«Ιt’s your life» 
Ημέρα για την ασφάλεια σε δύο τροχούς 

«Ιt’s your life Ημέρα για την ασφάλεια 
σε δύο τροχούς» λεγόταν η εκδήλωση 
που διοργανώθηκε στο εργοστάσιο 
Χαλκίδας υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Εύβοιας, και την υποστήριξη 
της Αθλητικής Μοτοσικλετιστικής Λέσχης 
Χαλκίδας με θέμα την ασφάλεια για τις 
μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα. Ρωτήσαμε 
ένα από τα μέλη της ΑΜΛΕΧ, τον Τάσο 
Αθηναίο για τη συνεργασία του με την 
εταιρία και τις προσδοκίες της Λέσχης.

Πώς χαρακτηρίζετε την επιλογή της ΑΓΕΤ 
Ηρακλής να οργανώσει ένα πρόγραμμα 
που απευθύνεται σε νεανικό κοινό;
Η επιλογή από την ΑΓΕΤ Ηρακλής του 
συγκεκριμένου προγράμματος για την 
“ασφάλεια σε 2 τροχούς” που απευθύνεται 
κυρίως στους νέους, αλλά και των επόμενων 
ενεργειών της, όπως η υποστήριξη στην 
ανακατασκευή και λειτουργία της πίστας 
μηχανονοκίνητου αθλητισμού, μόνο θετικά 
μπορούν να χαρακτηριστούν. Η εταιρία μάς 
εξέπληξε ευχάριστα με το να ανοιχτεί στην 
τοπική κοινωνία και να πλησιάσει τους νέους 
της πόλης μας με αυτές τις ενέργειες. Για 
πολλά χρόνια οι νέοι της πόλης, και όχι μόνο, 
έβλεπαν το εργοστάσιο Χαλκίδας σαν ένα 
μεγάλο βιομηχανικό χώρο στην είσοδο της 
πόλης που μπορεί μεν να προσέφερε πολλά 
στην οικονομία της περιοχής μας, αλλά το 
εργοστάσιο ήταν απρόσωπο, απόμακρο και 
απρόσιτο για τον απλό πολίτη της  που δεν είχε 
άμεση εργασιακή σχέση μ’ αυτό.

Το κοινό πώς δέχτηκε το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα;
Νομίζω ότι το νεανικό κοινό εξέλαβε θετικά 
όλες τις ενέργειες που έγιναν και που γίνονται 
από το εργοστάσιο Χαλκίδας, και τη συνολική 
σας προσέγγιση στα θέματα οδικής ασφάλειας. 
Αν και το αρχικό ξάφνιασμα ήταν μεγάλο, 
καθώς η εταιρία δεν μας είχε συνηθίσει σε 
τέτοιες πρωτοβουλίες και οι νέοι γενικώς 
είναι δύσπιστοι προς τις παραινέσεις και 
συμβουλές από τις μεγαλύτερες ηλικίες, τελικά 
συμμετείχαν ενεργά και ευχαριστήθηκαν όλες 
τις δράσεις του προγράμματος (εκπαίδευση, 
επίδειξη δεξιοτεχνίας, graffiti, κ.λπ.)

Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει 
ανταπόκριση από το κοινό για τη συνέχεια 
παρόμοιων δράσεων;
Κατά τη γνώμη μου όπως ήδη ανέφερα, 
υπήρξε μια πολύ καλή προσέγγιση, γι αυτό 
θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει συνέχεια στο 
πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια, αλλά και 
να πραγματοποιηθούν νέες δράσεις. Η εταιρία 
σας μπορεί να κάνει πολλά για την περιοχή της 
Χαλκίδας, καθώς διαθέτει τα μέσα, τη δύναμη, 
τους χώρους, την τεχνογνωσία και κυρίως 
τη διάθεση να προσφέρει. Σας ευχαριστούμε 
πολύ για τη μέχρι τώρα προσφορά σας 
και περιμένουμε το επόμενο πρόγραμμα 
οδικής ασφάλειας για τους νέους μας. Σαν 
μοτοσικλετιστές της πόλης, ως ΑΜΛΕΧ και 
απλοί πολίτες θα είμαστε κοντά σας και θα 
συμβάλουμε με κάθε μέσο στην προσπάθειά 
σας.

ΤΑΣΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ
Μέλος της ΑΜΛΕΧ

Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Λέσχη 
Χαλκίδας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

http:amlexalkidas.blogspot.com
amlexalkidas@gmail.com
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Κυκλοφορώ 
με ασφάλεια
στην πόλη μου

Στις 11 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η 

δεύτερη εκπαίδευση της πρώτης φάσης 

του προγράμματος οδικής ασφάλειας 

για όλες τις ηλικίες που αφορούσε 

την ασφάλεια των ηλικιωμένων ως 

πεζών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 60 

περίπου άτομα, τα οποία ενημερώθηκαν 

για βασικές οδηγίες όσον αφορά την 

ασφάλειά τους στο δρόμο. Η πρώτη 

εκπαίδευση είχε ως θέμα την οδική 

συμπεριφορά των ηλικιωμένων ως 

οδηγών και πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια της Ημέρας Ασφάλειας στις 4 

Ιουνίου. Οι εκπαιδεύσεις αυτές γίνονται 

από εξειδικευμένους συγκοινωνιολόγους 

και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με 

τον Πανευβοϊκό Σύλλογο συνταξιούχων 

εργοστασίου Χαλκίδας.

Εκπαίδευση
σχολικών τροχονόμων

Σε συνέχεια των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για την οδική 
ασφάλεια, το εργοστάσιο Χαλκίδας διοργάνωσε το δεύτερο μέρος της 

εκστρατείας «Κυκλοφορώ με ασφάλεια στην πόλη μου». 

Στο πλαίσιο αυτό έγινε εκπαίδευση σχολικών τροχονόμων για τον 

εξοπλισμό, τις σχετικές διατάξεις που προβλέπει η νομοθεσία και ο ΚΟΚ, 

τις τεχνικές για τη βέλτιστη διαχείριση της κυκλοφορίας των οχημάτων και 

της ασφαλούς διέλευσης των παιδιών, καθώς και την αντίστοιχη υποδομή 

των σχολείων προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες 

ασφάλειας.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου στο εργοστάσιο 

Χαλκίδας από τον Κωνσταντίνο Κουκουβίνο, Αστυνόμο Β’ του Τμήματος 

Τροχαίας Χαλκίδας και την Ιωάννα Καλαθέρη, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της 

∆/νσης Α’θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας. 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 26 άτομα που τη νέα σχολική χρονιά 

ανέλαβαν καθήκοντα σχολικού τροχονόμου στα σχολεία της πόλης τους.
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Συνεργασία με τον
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χαλκίδας

Εκτός από την οδική ασφάλεια, τα 
προγράμματα εκπαίδευσης που οργανώθηκαν 
από το εργοστάσιο Χαλκίδας αφορούσαν 
και την ασφάλεια στη θάλασσα. Μία από τις 
εκπαιδεύσεις αφορούσε την άσκηση διάσωσης 
στη θάλασσα για τους αθλητές και προπονητές 
του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χαλκίδας. Ο Γιάννης 
Ριτσώνης, μέλος του Ιστιοπλοϊκού Συλλόγου 
Χαλκίδας αναφέρεται στο πρόγραμμα της 
εκπαίδευσης, το οποίο γνώρισε μεγάλη 
ανταπόκριση από το κοινό.

Τι ακριβώς περιελάμβανε η εκπαίδευση;
Η εκπαίδευση αφορούσε οδηγίες διάσωσης 
ατόμου που έχει πέσει στη θάλασσα 
και μαθήματα πρώτων βοηθειών που 
περιλάμβαναν πρακτική άσκηση ΚΑΡΠΑ και σε 
ανδρείκελο. Ακολούθησε άσκηση με ανάσυρση 

πληγωμένου και αναίσθητου αθλητή από 
τη θάλασσα, παροχή πρώτων βοηθειών και 
ταυτόχρονη επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου 
του Λιμενικού, κινητοποίηση δυνάμεων και 
μέσων και τέλος μεταφορά του “θύματος” στο 
νοσοκομείο. 

Θεωρείτε ότι η περιοχή υστερεί σε 
προγράμματα εκμάθησης Πρώτων 
Βοηθειών για αθλητές της θάλασσας;
Ναι, και για αυτό ήταν πολύ σημαντικό το ότι 
κάναμε μαζί σας αυτή τη δραστηριότητα. ∆εν 
πρέπει όμως να σταθούμε μόνο στη θάλασσα, 
γιατί ως αυθόρμητος λαός και με περισσή 
επιπολαιότητα δεν δίνουμε σημασία σε απλές 
πρακτικές, όπως η παρακολούθηση μαθημάτων 
πρώτων βοηθειών, αντιμετώπισης σεισμών και 
άλλων φυσικών καταστροφών.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ
Μέλος ∆.Σ. ΙΟΧ



Πρόσφατα οργανώσατε σε συνεργασία 
με το Εργοστάσιο Χαλκίδας, εθελοντικό 
καθαρισμό ακτών. Ποια είναι η εμπειρία 
σας και πόσο σημαντικές θεωρείτε πως 
είναι οι εθελοντικές περιβαλλοντικές 
δράσεις για το Νομό Εύβοιας;
Είναι απίστευτο πόσα σκουπίδια μπορεί να βρει 
κάποιος στις ακτές μας, αποδεικνύοντας την  
έλλειψη ευρύτερης περιβαλλοντικής παιδείας, 
αλλά και μιας επιπόλαιας νοοτροπίας. Μοιραία 
λοιπόν και ελλείψει οργανωμένης κρατικής 
πρόνοιας και περιβαλλοντικής παιδείας, η 
εθελοντική δράση ήταν και είναι μονόδρομος.

Πόσο γόνιμη και αποδοτική μπορεί να 
είναι η συνεργασία ενός φορέα με μία 
εταιρία για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών 
δράσεων;
Ένας φορέας όπως ο ΙΟΧ μπορεί να αναπτύξει 
σημαντικές περιβαλλοντικές δράσεις με τη 
συνεργασία μιας εταιρίας σαν την ΑΓΕΤ Ηρακλής 
που μπορεί να παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη 
και εκπαίδευση μέσα από συστηματικά 
προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
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ΧΑΛΚΙ∆Α
Εκπαιδευτική άσκηση για τους αθλητές 
και τους προπονητές του ΙΟΧ.

ΧΑΛΚΙ∆Α
Άσκηση διάσωσης
μικρού αθλητή
από τον ΙΟΧ.

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

http://www.halkidasailing.gr



Με πρωτοβουλία του εργοστασίου 
Χαλκίδας, οργανώθηκαν επαγγελματικά 
σεμινάρια ναυαγοσωστικής για τα παιδιά 
των εργαζομένων του εργοστασίου 
Χαλκίδας και Μηλακίου σε συνεργασία 
με το Ελληνικό Κέντρο ∆ιάσωσης και 
Επιβίωσης. H Νιόβη Σαχινιάν, υπεύθυνη 
του Κέντρου αναφέρεται στις γνώσεις που 
προσέφεραν τα σεμινάρια και το όφελος 
που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες.

Ποιες ήταν οι γνώσεις που απέκτησαν οι 
συμμετέχοντες από την ολοκλήρωση των 
σεμιναρίων που πραγματοποιήσατε σε 
συνεργασία με την ΑΓΕΤ Ηρακλής;
Τα παιδιά μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων 

απέκτησαν δίπλωμα Β’ επαγγελματία 

ναυαγοσώστη. Οι συμμετέχοντες απέκτησαν 

δεξιότητες, που θα τα βοηθήσουν να επέμβουν 

σωτήρια σε κάποια δύσκολη κατάσταση μέσα 

στο νερό, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τον εαυτό 

τους. Μερικές από τις τεχνικές γνώσεις ήταν η 

αναζήτηση, η προσέγγιση ή η απόκρουση του 

θύματος, η ακινητοποίηση,  η ρυμούλκηση και 

η μεταφορά, οι Α’ Βοήθειες, η συμπεριφορά 

σε ναυάγιο, βασικές μετεωρολογικές γνώσεις 

και κάποιες σημαντικές πληροφορίες για το 

εργασιακό καθεστώς.

Έχετε στοιχεία πόσοι από τους 
συμμετέχοντες απασχολήθηκαν 
επαγγελματικά με τη ναυαγοσωστική κατά 
την διάρκεια της θερινής περιόδου;
Από τα άτομα που έδειξαν ενδιαφέρον για 

εργασία προσελήφθησαν έξι, αν και η περίοδος 

προσλήψεων είχε τελειώσει όταν ακόμη 

διεξάγονταν τα μαθήματα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της 

Ναυαγοσωστικής τα παρακολουθούν όχι μόνο 

άτομα από το Στρατό, τις Ειδικές ∆υνάμεις ή 

την Πυροσβεστική, αλλά και απλοί πολίτες που 

επιθυμούν να μάθουν τεχνικές διάσωσης για να 

τις χρησιμοποιήσουν - αν χρειαστεί- σε κάποιο 

επικίνδυνο περιστατικό που μπορεί να συμβεί σε 

οικείο περιβάλλον.

Η περισσότεροι συμμετέχοντες θέλησαν να 

μάθουν τις τεχνικές διάσωσης στο υγρό στοιχείο 

για προσωπικούς λόγους.

Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι πολλά 

περιστατικά έχουν αντιμετωπιστεί από απλούς 

πολίτες που είχαν τη διάθεση να αποκομίσουν 

έστω και τις στοιχειώδεις γνώσεις για τη 

διάσωση μέσα στο νερό.
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Σεμινάρια ναυαγοσωστικής
από το Κέντρο Διάσωσης και Επιβίωσης

ΧΑΛΚΙ∆Α
Σεμινάρια ναυαγοσωστικής για τα παιδιά 

των εργαζομένων

ΧΑΛΚΙ∆Α
Θεωρητική εκπαίδευση για την άσκηση 
διάσωσης μικρού αθλητή από τον ΙΟΧ

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιας ∆ιάσωσης & 
Επιβίωσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

http://www.ekethade.gr
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Συνεργασία με τον Ι.Ο. Αλιβερίου για 
την ασφάλεια στη θάλασσα

Πρόγραμμα για την ασφάλεια στη θάλασσα 
αναπτύχθηκε και από το εργοστάσιο 
Μηλακίου σε συνεργασία με τον Ιστιοπλοϊκό 
Όμιλο Αλιβερίου. Σύμφωνα με τον ∆ημήτρη 
Αργύρη, πρόεδρο του Ομίλου η συνεργασία 
με την εταιρία βασίστηκε σε σχέσεις 
ειλικρίνειας και αμοιβαίας προσπάθειας και 
θα πρέπει να έχει συνέχεια.

Ποιες είναι οι δράσεις εθελοντικού 
χαρακτήρα που έχετε αναπτύξει σε 
συνεργασία με το εργοστάσιο Μηλακίου;
Από την ίδρυση του ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος 
Αλιβερίου ανέπτυξε μια στενή συνεργασία με 
το εργοστάσιο Μηλακίου. Από το 2006 μέχρι 
και σήμερα οι δραστηριότητες που έχουμε 
αναπτύξει είναι πολλές με κυριότερο σταθμό 
την περίοδο 2009 - 2010. Το 2009 έγινε μια 
πολύ καλά οργανωμένη εβδομάδα δράσης ένα 
μήνα πριν κλείσουν τα σχολεία για καλοκαιρινές 
διακοπές. Ο Ι.Ο. Αλιβερίου με αποκλειστικό 
χορηγό το εργοστάσιο Μηλακίου προχώρησε 
στον καθαρισμό του αιγιαλού και της παραλίας 
Καράβου Αλιβερίου και τον υποβρύχιο καθαρισμό 
του λιμανιού του Καράβου από τέσσερις δύτες. 
Τη διοργάνωση του μεγαλύτερου και καλύτερου 
σεμιναρίου ναυαγοσωστικής - θεωρία στα 
σχολεία και πράξη στη θάλασσα - που έχει γίνει 
μέχρι και σήμερα πανελλαδικά για 600 μαθητές 
όλων των δημοτικών σχολείων του ∆ήμου 
Ταμυνέων. 
Το 2010 η ΑΓΕΤ Ηρακλής συμμετείχε ως 
συνχορηγός μαζί με άλλους 4 χορηγούς στη 
αγορά ενός αυτοκινήτου τύπου αγροτικού 
(NISAN D40 4πορτου), το οποίο χρησιμοποιεί ο 
Ι.Ο.Α. για την ασφαλή μεταφορά των αθλητών 
στις προπονήσεις που γίνονται στον Κάραβο 
Αλιβερίου, την ασφαλή μεταφορά των αθλητών 
στους αγώνες και την ασφαλή μεταφορά 
των σκαφών. Επίσης ο Ι.Ο.Α προχώρησε στην 
παραχώρηση του αυτοκίνητου σε περιόδους 
εκτάκτων αναγκών στο πυροσβεστικό κλιμάκιο 
Αλιβερίου και το ∆ήμο Ταμυνέων. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι το πυροσβεστικό σώμα  
αποδέχτηκε με μεγάλη χαρά την προσφορά 
μας και την αξιοποίησε αρκετές φορές μέχρι και 
σήμερα σε αρκετές φωτιές. 

Θεωρείτε ότι η συνεργασία με το 
εργοστάσιο μπορεί να έχει συνέχεια;
Η συνεργασία μεταξύ του εργοστασίου και 
Ι.Ο. Αλιβερίου έχει διάρκεια μέχρι σήμερα 
6 συνεχόμενα έτη και βασίζεται σε σχέσεις 
ειλικρίνειας και πολλής δουλειάς. Είναι μια 
σχέση μητέρας και παιδιού, που το παιδί πάντα 
προσπαθεί για το καλύτερο γιατί εμείς θέλουμε 
να είμαστε οι καλύτεροι σε ότι κάνουμε και 
προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις. 
Πιστεύουμε ότι ένα από τα προτερήματά μας 
είναι το αστείρευτο πάθος που έχουμε για ότι 
κάνουμε και η αγάπη για τον όμιλό μας.
Πιστεύουμε ότι η ΑΓΕΤ Ηρακλής θα συνεχίσει 
να είναι δίπλα μας σε όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων μας και με ένα καλό 
προγραμματισμό για το 2011 θα κάνουμε 
δράσεις που θα έχουν αποδέκτη τον άνθρωπο, 
το περιβάλλον και την ασφάλεια. Αξίζουμε 
τη στήριξη και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα. 
∆εν είναι τυχαίο που έχουμε φτάσει μέσα σε 
έξι χρόνια να έχουμε το μεγαλύτερο και πιο 
αυτοσυντηρούμενο εξοπλισμό, δεν είναι τυχαίο 
που έχουμε τόσους χορηγούς που στηρίζουν το 
έργο μας, δεν είναι τυχαίο που έχουμε φτάσει 
να έχουμε τη μεγαλύτερη αγωνιστική ομάδα 
12 optimist, με στόχο τα 16 και 4 laser, εκ των 
οποίων τα 6 στην περιφέρεια της Κεντρικής 
Ελλάδας.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΛΑΚΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Πρόεδρος Ι.Ο. Αλιβερίου

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αλιβερίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

www.ioaliveriou.gr
io_aliveriou@yahoo.gr
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Άσκηση καταπολέμησης
της ρύπανσης
Στα πλαίσια εορτασμού της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 
την 30η Ιουνίου, το εργοστάσιο  Βόλου διοργάνωσε σε συνεργασία με 
το Κεντρικό Λιμεναρχείο άσκηση καταπολέμησης της ρύπανσης στις 
λιμενικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Σύμφωνα με το σενάριο 
της άσκησης, κατά τη διάρκεια της πετρέλευσης του Ρ/Κ Οδυσσέας, 
υπήρξε διαρροή πετρελαίου. Έγινε ταχεία ανάπτυξη φράγματος 
για τον εγκλωβισμό της κηλίδας και χρήση εξαφριστών για άμεση 
αντιμετώπιση της ρύπανσης. 

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης, Πλοίαρχος Λ.Σ. Θεόδωρος Κλιάρης μας μιλά 
για την άσκηση και το ρόλο της ομάδας του.

Ποιες ήταν οι προϋποθέσεις για την επιτυχία της άσκησης?
Σκοπός της κοινής αυτής διοργάνωσης ήταν να διαπιστωθεί ο βαθμός 

εξοικείωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού σχετικά με τον εξοπλισμό που 

διαθέτει η εγκατάσταση, ο χρόνος ανταπόκρισης σε ένα περιστατικό εντός 

των χώρων της εγκατάστασης καθώς και η συμβατότητα του σχεδίου της 

εγκατάστασης με το σχέδιο της Λιμενικής Αρχής.
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ
 Πλοίαρχος Λ.Σ.

Κεντρικός Λιμενάρχης



Ποιος είναι ο ρόλος των εθελοντικών περιβαλλοντικών 
ομάδων?
Η δράση των εθελοντικών οργανώσεων υποβοηθά τους 

αρμόδιους φορείς προκειμένου να ανταπεξέρχονται με 

επιτυχία στα καθήκοντά τους σε κρίσιμες περιπτώσεις. Η 

εξειδίκευση και η εκπαίδευση των εθελοντικών οργανώσεων 

σε συγκεκριμένα αντικείμενα καθιστά ακόμα πιο σημαντική 

τη βοήθεια που προσφέρουν καθώς δεν απαιτείται σπατάλη 

χρόνου για την ενημέρωσή τους σε επισυμβάν ατύχημα. 

Επιπρόσθετα οι εθελοντικές περιβαλλοντικές δράσεις 

επιδεικνύουν ευαισθησία, συνείδηση, αλλά και σεβασμό 

στο περιβάλλον των τόπων όπου δραστηριοποιείται μια 

εγκατάσταση ή ένας φορέας.

Πόσο γόνιμη μπορεί να είναι η συνεργασία ενός φορέα 
με μία εταιρία για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών 
δράσεων?
Η Υπηρεσία μας εκτιμά ότι η συνεργασία των τοπικών αρχών 

και φορέων με τις εγκαταστάσεις είναι επιβεβλημένη καθώς 

μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και την καταγραφή 

των αδυναμιών που προκύπτουν αντλούνται χρήσιμα 

συμπεράσματα για το μέλλον και για την αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας θα είναι πάντα 

αρωγός στις προσπάθειές σας για τη βελτίωση και εξειδίκευση 

του προσωπικού σας στην αντιμετώπιση περιστατικών 

ρύπανσης.

Στην άσκηση απορρύπανσης επίσης σημαντικό ρόλο είχε και 
η Λέσχη Εθελοντών Ειδικών ∆υνάμεων Μαγνησίας. Ο Βασίλης 
Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών ∆υνάμεων Ν. 
Μαγνησίας περιγράφει τις εντυπώσεις του.

Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από την άσκηση?
Η εμπειρία και οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από τη συνεργασία των 
εθελοντών της Λέσχης Ειδικών ∆υνάμεων με το εργοστάσιο Βόλου στην 
άσκηση απορρύπανσης ήταν πολλές και θετικές. ∆όθηκε η ευκαιρία τόσο 
στους παλαιότερους εθελοντές που είχαν κάνει και προηγούμενες ασκήσεις 
στις δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της περιοχής μας αλλά και τους 
νεότερους να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να γνωρίσουν πιθανόν 
νέα υλικά και τη χρήση τους. Έμαθαν να κινούνται σε ένα ελεγχόμενο 
χώρο με συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας και να συνεργάζονται άψογα 
με το προσωπικό του εργοστασίου.

Πόσο σημαντικές θεωρείτε τις εθελοντικές περιβαλλοντικές 
δράσεις για την περιοχή?
Θεωρούμε πολύ σημαντικές τις περιβαλλοντικές δράσεις των εθελοντικών 
ομάδων τόσο στο θαλάσσιο χώρο (ασκήσεις απορρύπανσης, καθαρισμού 
ακτών και βυθών κ.ά), όσο και στην ξηρά (δασοπροστασία, δασοπυρόσβεση, 
καθαρισμό ρεμάτων και δασών, αναδάσωση κ.ά.). Γι αυτό άλλωστε και ένα 
μεγάλο μέρος των δράσεων των εθελοντών της Λέσχης Ειδικών ∆υνάμεων 
αφορά αυτό τον τομέα.

Πώς θα χαρακτηρίζατε τη συνεργασία σας με την ΑΓΕΤ Ηρακλής?
Κάθε συνεργασία είναι αποδοτική, πολύ περισσότερο όταν μια εταιρία 
όπως η δική σας κάνει άνοιγμα προς τους εθελοντές και συνεργάζεται 
μαζί τους. Πιστεύω ότι και η εταιρία και οι εθελοντές σε μία τέτοια 
συνεργασία μπορούν να δώσουν, αλλά και να πάρουν πολλά. Ελπίζουμε 
σε μια περαιτέρω συνεργασία και ευχόμαστε όλες αυτές οι επικίνδυνες 
καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε να παραμείνουν σε επίπεδο ασκήσεων 
και πρόληψης.
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το πλαίσιο του προγράμματος ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η. 
και με τη συνεργασία της ∆ιεύθυνσης 
Α/θμιας και ∆/θμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Εύβοιας συχνά διοργάνωνονται εκπαιδευτικά 
σεμινάρια που απευθύνονται σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς του νομού. Πολλές φορές έχουν 
οργανωθεί δενδροφυτεύσεις σε περιοχές όπου 
έχουν πληγεί με τη συμμετοχή μαθητών και 
περιβαλλοντικών ομάδων, ενώ εκπαιδευτικοί 
με την υποστήριξη της εταιρίας έχουν 
επισκεφθεί εργοστάσιο ανακύκλωσης και έχουν 
παρακολουθήσει σεμινάρια περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. Παράλληλα πραγματοποιούνται 
σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
αγωγής σταδιοδρομίας για την εφαρμογή και την 
υλοποίηση των κατάλληλων προγραμμάτων 

στα σχολεία. Όσον αφορά την αγωγή υγείας με 
την υποστήριξη του προγράμματος ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η. 
πραγματοποιούνται ημερίδες και βιωματικά 
σεμινάρια για εκπαιδευτικούς με ποικίλα θέματα 
όπως την πρόληψη από τα ναρκωτικά την υγιεινή 
στα σχολεία, την αντισεισμική προστασία, την 
ασφαλή χρήση του διαδικτύου, τις δεξιότητες 
του διαπολιτισμικού διαλόγου κ.ά. Επίσης 
με χορηγία της εταιρίας πραγματοποιούνται 
πολιτιστικά επιμορφωτικά σεμινάρια, ενώ τον 
Απρίλιο του 2010 οργανώθηκε Εβδομάδα 
Μαθητικής Καλλιτεχνικής Έκφρασης και 
∆ημιουργίας  με τη συμμετοχή θεατρικών, 
μουσικών και χορευτικών ομάδων σχολείων και 
έκθεση εικαστικών.
Στο Νομό Εύβοιας για την πραγματοποίηση 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας και η Εκπαίδευση 
στον Πολιτισμό αποτελούν σημαντικούς τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το σύγχρονο σχολείο για 
αυτό και η ανάπτυξη προγραμμάτων σε σχολεία των περιοχών όπου δραστηριοποιούμαστε αποτελεί μία από 
τις μακροχρόνιες πρακτικές της εταιρίας μας.
Πέρα από εκπαιδευτικά προγράμματα, οι εγκαταστάσεις μας φιλοξενούν συχνά σχολικές εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, κατά τις οποίες τα παιδιά ξεναγούνται και ενημερώνονται για την παραγωγική διαδικασία, τις 
προτεραιότητες και τους στόχους της εταιρίας μας.

Υποστήριξη
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
στο Νομό Εύβοιας

Σ
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αυτών των δράσεων και προγραμμάτων η 
εταιρία παρείχε σημαντική υποστήριξη. Στόχος 
είναι η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ∆ημοτικών 
Σχολείων και Νηπιαγωγείων, η βιωματική 
προσέγγιση και η ανάληψη πρωτοβουλιών 
από τους μαθητές. Η Θάλεια Καλαμπαλίκη, 
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η 
Μαγδαληνή Καλαθέρη, Υπεύθυνη Αγωγής 
Υγείας και η Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, 
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων στη ∆ιεύθυνση 
Α/θμιας Εκπαίδευσης του Ν. Εύβοιας μας μιλούν 
για τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας.

Η συνεργασία σας με την ΑΓΕΤ Ηρακλής 
αφορά μια σειρά από εκπαιδευτικά 
προγράμματα που αναπτύσσονται στην 
ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας. Τι ακριβώς 
περιλαμβάνει η συνεργασία μας;
Η ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νομού Εύβοιας κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους 2009-10 με την ιδιαιτέρως επιτυχημένη 
συνεργασία της ΑΓΕΤ Ηρακλής, στα πλαίσια 
του προγράμματος ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η., διοργάνωσε 
και πραγματοποίησε πλήθος επιμορφωτικών 
δραστηριοτήτων με ποικίλο περιεχόμενο για 
εκπαιδευτικούς όπως την παραγωγή και έκδοση 
υλικού, βιωματικές δράσεις με παιδιά και αγορά 
εξοπλισμού.

Ποιές θα χαρακτηρίζατε ως κύριες προκλή-
σεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 
τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης;
Η πρόκληση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών 
Θεμάτων και Αγωγής Υγείας είναι η δημιουργία  
του ενεργού πολίτη μέσα από σύγχρονες, 
βιωματικές, εκπαιδευτικές διαδικασίες 
που προάγουν την αυτονομία, την ενεργή 
συμμετοχή, το σεβασμό για τον άνθρωπο και τη 
φύση, τη δημιουργικότητα, την εξωτερίκευση 
συναισθημάτων, την επικοινωνία και την 
αυτενεργή μάθηση. Ο μελλοντικός αυτός 
πολίτης με γνώση και πληροφόρηση θα 
αναλάβει δράσεις, θα παρέμβει ατομικά και 
συλλογικά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων αναπτύχθηκε ένα 
παιδαγωγικό περιβαλλοντικό παιχνίδι «Οι 
Μικροί Οικολόγοι». Ποιος είναι ο στόχος του 
παιχνιδιού;
Οι Μικροί Οικολόγοι είναι ένα παιδαγωγικό 
παιχνίδι περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
για παιδιά σχολικής ηλικίας. Με το σύνθημα 
«μπες κι εσύ στην παρέα» έχει ως στόχο να 
ψυχαγωγήσει τα παιδιά, αλλά παράλληλα να 
τα προβληματίσει σχετικά με τις καθημερινές 
συνήθειες και τις συνέπειές τους στη διατήρηση 
της ισορροπίας ανάμεσα στον άνθρωπο και το 

περιβάλλον. Τα παιδιά με τη βοήθεια των 6 
Μικρών Οικολόγων ανακαλύπτουν παίζοντας τις 
επτά χαρούμενες παρέες από το περιβάλλον 
(έντομα, μεταφορές, ανακύκλωση, ενέργεια, 
κατανάλωση, νερό, οικοπολίτης). Στα πλαίσια 
του παιχνιδιού προσεγγίζονται έννοιες όπως η 
μείωση, η επισκευή, η επαναχρησιμοποίηση, 
η ανακύκλωση, η εξοικονόμηση, που 
χαρακτηρίζουν την περιβαλλοντικά υπεύθυνη 
συμπεριφορά.

Ποια θα είναι η συνέχεια του παιχνιδιού;
Το παιχνίδι αποτελεί ένα εργαλείο για την 
ευαισθητοποίηση των παιδιών. Είναι ένα 
εύχρηστο υλικό που μπορεί να οδηγήσει σε 
ποικίλες δραστηριότητες και δράσεις στα 
πλαίσια των προγραμμάτων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. Για την καλύτερη αξιοποίηση του 
έχει σχεδιαστεί, για τη σχολική χρονιά 2010 – 11, 
πιλοτικό πρόγραμμα με τον ίδιο τίτλο, που θα 
περιλαμβάνει προτεινόμενες δραστηριότητες 
και  δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Πόσα παιδιά και πόσοι εκπαιδευτικοί 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα;
Το παιχνίδι έχει παρουσιαστεί σε περισσότερους 
από 200 εκπαιδευτικούς στην ημερίδα 
παρουσίασης τον Μάιο του 2010 και στο Παιδικό 
Πανηγύρι της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας. Επίσης έχει δοκιμαστεί 
με τη μορφή του Οικοκουίζ σε περισσότερα από 
500 παιδιά.

Υπάρχει ανταπόκριση από πλευράς 
εκπαιδευτικών και παιδιών;
Οι πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών είναι 
θετικές στο σύνολό τους και υπάρχει θετική 
ανταπόκριση και από την  πλευρά των παιδιών. 

Εκτός από τους Μικρούς Οικολόγους 
υπάρχουν άλλες σημαντικές δράσεις στο 
πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
που πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη 
της εταιρίας μας;
Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις στη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2009 – 2010 με 
ποικίλο περιεχόμενο. Αξίζει να αναφέρουμε την 
εξαιρετικά επιτυχημένη εβδομάδα δράσης με 
παιδιά η οποία ονομάστηκε ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ 
και πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα από 8 
έως 11 Ιουνίου 2010, με την υποστήριξη του 
∆ήμου Χαλκιδέων, της ∆ΗΚΕΧ και πολλών ακόμη 
φορέων. Στα πλαίσια του ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ, 
περίπου 2.000 παιδιά και 100 εκπαιδευτικοί, 
συμμετείχαν σε εφτά διαφορετικούς σταθμούς 
(εργαστήρια – παιχνίδια). Στόχος ήταν να 
αποχαιρετήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τη 
σχολική χρονιά με εκπαιδευτικό παιχνίδι, ενεργή 
συμμετοχή και χαρούμενη ατμόσφαιρα.
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άζουμε  πράσινο  στο εργοστάσιο λέγεται 
το πρόγραμμα που εξελίσσεται στο εργοστάσιο  

Χαλκίδας και περιλαμβάνει μια σειρά από 

περιβαλλοντικές δράσεις με  στόχο  τη 

διαμόρφωση και την ανάπλαση εκτεταμένων 

περιοχών πρασίνου στο χώρο του εργοστασίου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος 120 
μαθητές από περιβαλλοντικές ομάδες 

τεσσάρων γυμνασίων της ευρύτερης περιοχής 

της Χαλκίδας επισκέφτηκαν το εργοστάσιο και 

συμμετείχαν ενεργά στην ολοκλήρωση της 

φύτευσης του μονοπατιού βοτανολογικού 

και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που έχει 

διαμορφωθεί στο χώρο του εργοστασίου. Στο 

μονοπάτι του εργοστασίου υπάρχουν

61 διαφορετικά είδη φυτών, ενώ τα είδη που 

φυτεύτηκαν το τελυταίο διάστημα επιλέχθηκαν 

με βάση την ιθαγένεια, τη συμβολή τους στον 

εμπλουτισμό της οικολογικής κατάστασης της 

περιοχής και τις ευεργετικές τους ιδιότητες. Η 

διαμόρφωση έγινε με τη συνεργασία ειδικών 

επιστημόνων και την πολύτιμη συμβολή 

ανθρώπων του εργοστασίου.

Οι μαθητές μαζί με εκπροσώπους τοπικών 
αρχών και φορέων που είχαν προσκληθεί 

να συμμετέχουν στην εκδήλωση, αρχικά 

παρακολούθησαν ένα ενδιαφέρον εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για την ελληνική βιοποικιλότητα 

από τον ∆ιονύσιο Μέρμυγκα, βοτανολόγο 

του Μουσείου Γουλανδρή και στη συνέχεια 

περιηγήθηκαν στο μονοπάτι με συνοδεία ειδικών 

επιστημόνων συνεργατών του εργοστασίου και 

ενός χάρτη που περιελάμβανε τη διαδρομή 

με όλα τα είδη φυτών που έχουν επιλεχθεί. 

Ολοκληρώνοντας την περιήγησή τους, οι 

μαθητές φύτευσαν 25 ελιές και τοποθέτησαν 

πινακίδες με το όνομα του σχολείου τους Η 

εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον εορτασμό 

του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στο χώρο 

του εργοστασίου.

Εκτός από το χάρτη, στους επισκέπτες 

δόθηκε έντυπο υλικό για το εργοστάσιο, τη 

βιοποικιλότητα, ένα ειδικό φυλλάδιο για τη 

χλωρίδα και την πανίδα των λατομείων της 

Χαλκίδας καθώς και αναμνηστικά δώρα.

Βάζουμε πράσινο
στο εργοστάσιο

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Β

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

•   Εθελοντικό καθαρισμό των ακτών της λιμενικής 

εγκατάστασης του εργοστασίου διοργάνωσε το 

εργοστάσιο Χαλκίδας για δεύτερη συνεχόμενη 

χρονιά. Στον καθαρισμό συμμετείχαν περίπου 

50 ενήλικες και 12 παιδιά και περιλάμβανε την 

προβλήτα Η1, ενώ καθαρίστηκε η ακτή από 

την Η1 ως την υψηλή γέφυρα καθώς και η 

προβλήτα Ε του εργοστασίου. Η πρωτοβουλία 

έγινε σε συνεργασία με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο 

της Χαλκίδας, που καθάρισε 3 μικρές ακτές στην 

περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

•   Στο πλαίσιο της ημέρας περιβάλλοντος στις 5 

Ιουνίου, ομάδα 20 περίπου εργαζομένων και 

συνεργατών της ΑΓΕΤ Ηρακλής πραγματοποίησαν 

καθαρισμό της ακτής μπροστά από το εργοστάσιο 

και του δρόμου από την εκκλησία της Παναγίας 

μέχρι τη γειτνίαση με τον ∆ήμο Αγριάς. Για τον 

καθαρισμό οι εργαζόμενοι  χρησιμοποίησαν 

κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό.

•   Tο εργοστάσιο Μηλακίου αποδέχτηκε την 

πρόσκληση του λιμεναρχείου Αλιβερίου και 

έλαβε μέρος με τεχνικό εξοπλισμό και προσωπικό 

στον καθαρισμό των ακτών του Καράβου.

Το εργοστάσιο Μηλακίου διοργάνωσε 

Ανοικτή Ημέρα Ενημέρωσης την Πέμπτη 

9 ∆εκεμβρίου 2010, προσκαλώντας 

εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών, της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και των κοινωνικών εταίρων 

να επισκεφτούν το εργοστάσιο για 

να ενημερωθούν για το πρόσφατα 

ολοκληρωμένο έργο της Μονάδας 
Αφαλάτωσης και το πρόγραμμα 
∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων.   
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από 

τον ∆ιευθυντή Εργοστασίου, Θανάση 

Μπάμπο και το ∆ιευθυντή Περιβάλλοντος 

και Αριστοποίησης, Βασίλη Κατερέλο. 

Παράλληλα, η ∆ρ. Αλεξάνδρα Παυλίδου, 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ινστιτούτου 

Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου 

Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) παρουσίασε 

τη συνεργασία με το εργοστάσιο και τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων για τον 

έλεγχο της ποιότητας του θαλασσινού 

νερού και την παρακολούθηση της 

υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας. 

Το εργοστάσιο καταναλώνει νερό για α) 

άμεση χρήση στην παραγωγική διαδικασία 

(προμηθευόταν τις απαιτούμενες 

ποσότητες νερού με πλοία από την Αττική), 

β) διαβροχή των δρόμων του εργοστασίου 

και των υπαίθριων σωρών υλικών για τον 

περιορισμό της διάχυτης σκόνης και γ) το 

πότισμα των φυτών στο εργοστάσιο και τις 

περιοχές αποκατάστασης του λατομείου. 

Αξιοποιώντας τη θέση του εργοστασίου 

και τη μικρή απόσταση από τη θάλασσα, η 

Μονάδα Αφαλάτωσης κατασκευάστηκε και 

τέθηκε σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 

2010. Η Μονάδα Αφαλάτωσης αποτελεί 

επένδυση ύψους 1,2 εκατ. ευρώ και είναι 

μία τεχνολογικά προηγμένη και αειφόρος 

μέθοδος για τη μείωση της κατανάλωσης 

πόσιμου νερού. Με τη λειτουργία της, 

το εργοστάσιο Μηλακίου αντικαθιστά 

φρέσκο πόσιμο νερό με αφαλατωμένο 

θαλασσινό και καλύπτει αυτόνομα τις 

ανάγκες του σε νερό για άμεση χρήση 

στην παραγωγική διαδικασία (αποτελούν 

το 90% των συνολικών του αναγκών). 

Ως αποτέλεσμα εξοικονομεί φυσικούς 

πόρους και ενισχύει τη μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητά του. Παράλληλα, μέσω της 

συνεργασίας με το ΕΛΚΕΘΕ, παρακολουθεί 

και ελέγχει την ποιότητα του θαλασσινού 

νερού και την κατάσταση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα ∆ιαχείρισης Υδάτινων 

Πόρων καλύπτει τον πλήρη κύκλο 

προμήθειας και διάθεσης νερού μετά 

τη χρήση στο εργοστάσιο. Εκτός από τη 

Μονάδα Αφαλάτωσης, το εργοστάσιο 

Μηλακίου έχει κατασκευάσει σύστημα 

συλλογής και ανακύκλωσης όμβριων 

και επιφανειακών υδάτων. Το νερό 

αυτό χρησιμοποιείται για τη διαβροχή 

των υπαίθριων σωρών υλικών, μέσω 

εκτεταμένου δικτύου κανονιών, τη 

διαβροχή των δρόμων του εργοστασίου 

για τον περιορισμό της διάχυτης σκόνης 

και το πότισμα των φυτών. Η ποσότητα 

των επιφανειακών υδάτων διέρχεται 

μέσω συστήματος επεξεργασίας και στη 

συνέχεια μετά τον καθαρισμό συλλέγεται 

και επαναχρησιμοποιείται για διαβροχές 

και ποτίσματα.

“Καθαρές ακτές” 
  από τα εργοστάσια

Ανοιχτή Ημέρα Ενημέρωσης

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
Εργαζόμενοι πραγματοποιούν 
εθελοντικό καθαρισμό της ακτής

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΛΑΚΙΟΥ
Παρουσίαση της μονάδας αφαλάτωσης

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΛΑΚΙΟΥ
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Δράσεις σε συνεργασία με την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου

Το Εργοστάσιο Βόλου επίσης διαθέτει 
μακρά παράδοση ενεργής υποστήριξης 
και δράσεων για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Σημαντικός στόχος είναι 
όπως αναφέρει και ο Απόστολος Κρεμαστάς, 
το εργοστάσιο να λειτουργεί με συνέπεια 
ως προς τους περιβαλλοντικούς όρους της 
άδειας λειτουργίας και να συμμετέχει στην 
περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής 
με έργα όπως την εγκατάσταση του φυσικού 
αερίου, τα υβριδικά φίλτρα και τη χρήση 
βιομάζας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, 
η πρόληψη και η παροχή εξοπλισμού είναι 
μερικές από τις δράσεις που αναπτύσσει 
σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία 
συμβάλλοντας στην ποιότητα ζωής και την 
προστασία του φυσικού τοπίου.

Ο Νικόλαος Λαθύρης, ∆ιοικητής της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου περιγράφει τις 

δράσεις που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία 

με το εργοστάσιο και τις προσδοκίες που έχει η 

Υπηρεσία από τη συνέχιση της συνεργασίας.

Ποιες ήταν οι κοινές εθελοντικές 
περιβαλλοντικές δράσεις που έχετε 
αναπτύξει στην περιοχή σε συνεργασία με 
το εργοστάσιο Βόλου?
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των δασικών 

πυρκαγιών στο Νομό Μαγνησίας, αλλά και της 

καλύτερης οργάνωσης της δασοπυρόσβεσης 

έχουν παραχωρηθεί από την ΑΓΕΤ Ηρακλής και 

τοποθετηθεί σε επιλεγμένες θέσεις από την 

Υπηρεσία μας, δεξαμενές-βαρέλες με σκοπό την 

τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων με 

νερό.

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από αυτή τη 
συνεργασία?
Κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντική τη συνεχή 

βελτίωση των μέσων ενεργητικής προστασίας, 

την ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού 

με εξοπλισμό νέας τεχνολογίας με σκοπό την 

ασφαλέστερη λειτουργία του εργοστασίου σε 

θέματα πυρκαγιάς, αλλά και την περιφρούρηση 

της γύρω περιοχής στο λόφο της Γορύτσας. 

Επίσης θεωρούμε ότι όπως είχε γίνει και 

στο παρελθόν θα θέλαμε να συνεχίσει η 

πραγματοποίηση από κοινού ασκήσεων 

ετοιμότητας για την εφαρμογή των σεναρίων 

αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων και την 

εκπαίδευση του προσωπικού Πυροσβεστικής και 

της ομάδας πυροπροστασίας του Εργοστασίου.

Ένας από τους συλλόγους με τους οποίους 

συνεργάζεται το εργοστάιο Βόλου είναι 

η Εθελοντική Περιβαλλοντική Ομάδα 

Αλμυρού «Εν δράσει» με πρόεδρο τον 

Χρήστο Καραζούπη.

Η συνεργασία σας με το εργοστάσιο Βόλου 

τι ακριβώς αφορά?

Με την αποκλειστική συνδρομή του εργοστασίου 

κατασκευάσαμε στο ∆άσος Κουρί, ένα 

πανέμορφο πέτρινο θεατράκι – σκακιέρα εκατόν 

πενήντα θέσεων, προμηθευτήκαμε για τις 

ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας στην οποία 

είμαστε ενεργό μέλος, ένα αγροτικό αυτοκίνητο 

4Χ4 με σύστημα πυρόσβεσης συντηρήσαμε και 

επισκευάσαμε το πυροφυλάκειο στην Όρθυ.

Πιστεύετε ότι η συνεργασία μας μπορεί να 

έχει συνέχεια?

Σε αυτή τη δύσκολη για όλους μας οικονομική 

συγκυρία, η ειλικρινής συνεργασία και η στήριξη 

των δράσεων μας, συνεχίζεται εκ μέρους σας και 

εμείς συνεχίζουμε απρόσκοπτα την εθελοντική 

μας προσφορά. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι η 

συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί απρόσκοπτα για 

την ανάπτυξη του τόπου μας, στον οποίο όλοι 

δραστηριοποιούμαστε και προσφέρουμε. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, η 
πρόληψη και η παροχή εξοπλισμού 
είναι μερικές από τις δράσεις που 
αναπτύσσει το εργοστάσιο Βόλου 
σε συνεργασία με την τοπική 
κοινωνία συμβάλλοντας στην 
ποιότητα ζωής και την προστασία 
του φυσικού τοπίου.

Απόστολος Κρεμαστάς

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

“Εν δράσει”

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΘΥΡΗΣ
∆ιοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΖΟΥΠΗΣ
Πρόεδρος Εθελοντικής Περιβαλλοντικής 

Ομάδας Αλμυρού

Εθελοντική Περιβαλλοντική Ομάδα 
Αλμυρού «Εν δράσει»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

http://www.endrasei.gr



Αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Παλίρροια, Άμπωτη, Πλημμυρίδα
Η παλίρροια είναι το ολικό φαινόμενο κατά τη διάρκεια του οποίου παρατηρείται η άνοδος των νερών 
για ένα χρονικό διάστημα (πλημμυρίδα) και αντίστοιχα η κάθοδός τους (άμπωτη). Οι παλίρροιες γενικά, 
δημιουργούνται λόγω της έλξης που ασκεί ο ήλιος και η σελήνη στις θάλασσες της γης. Γι’ αυτό το 
λόγο, τα παλιρροϊκά ρεύματα αλλάζουν ανάλογα με τη θέση της γης σε σχέση με τον ήλιο και τη 
σελήνη.
Στην Ελλάδα παρατηρείται το πολυπλοκότερο παλιρροιακό φαινόμενο. Η παλίρροια του Ευρίπου. 
Το όνομά του, Εύριπος, από τις λέξεις ευ και ριπή, περιγράφει κατάλληλα την κατά περιόδους ορμητική 
ροή των νερών του πορθμού, τα οποία συχνά κινούνται με ταχύτητα σχεδόν 20 χλμ. την ώρα. 
Ο πορθμός του Ευρίπου με την κινητή γέφυρα είναι το σημείο όπου ενώνεται ο βόρειος με το νότιο 
Ευβοϊκό κόλπο και είναι γνωστός για τα περίφημα “τρελά νερά”. Τα νερά στο σημείο αυτό αλλάζουν 
κατεύθυνση κάθε έξι ώρες, άλλοτε προς βορρά και άλλοτε προς νότο.

ΠΗΓΗ
http://schoolbits.blogspot.com



ο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων 
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) σε συνεργασία με 
το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εκμετάλλευσης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) έχει 
αναλάβει την εκπόνηση μελέτης σε ό,τι 
αφορά τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της 
ενέργειας των θαλάσσιων ρευμάτων στην 
περιοχή του Πορθμού του Ευρίπου για 
ηλεκτροπαραγωγή. Η ερευνητική ομάδα θα 
επιλέξει, την πιλοτική μονάδα μετατροπής 
της υδροκινητικής ενέργειας των ρευμάτων 
σε ηλεκτρική. Η πιλοτική μονάδα μπορεί 
να εξασφαλίσει την ηλεκτροδότηση ενός 
μικρού τουριστικού περιπτέρου που θα 
δημιουργηθεί σε συνεργασία με τη Λιμενική 
Επιτροπή Χαλκίδας.

Οι προκλήσεις της έρευνας
Η εκμετάλλευση της παλιρροιακής ενέργειας 
αποτελεί αυτή τη στιγμή μια από τις πλέον 
καινοτόμες και πρωτοποριακές ενεργειακές 
εφαρμογές σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω 
κυρίως των πολλών πλεονεκτημάτων που 
παρουσιάζει σε σχέση με τις άλλες γνωστές 
ανανεώσιμες πηγές (αιολική, ηλιακή, 
κυματική).

Οι δυσκολίες του εγχειρήματος
Οι δυσκολίες στην παρούσα εφαρμογή 
αφορούν την επιλογή και εγκατάσταση της 
συσκευής σε ένα περιορισμένο χώρο στην 
περιοχή του πορθμού σε συνάρτηση με τις 
δεδομένες πολλαπλές χρήσεις του χώρου 
αυτού. Η ολοκλήρωση του εγχειρήματος 
θα αποτελέσει ένα σημαντικό τεχνικό και 
επιστημονικό επίτευγμα σε διεθνές επίπεδο.

Προηγούμενες ενέργειες
Το φαινόμενο του ρεύματος του πορθμού 
Ευρίπου είναι ευρέως και διεθνώς γνωστό, 
αλλά πέρα από την ενεργειακή του 
εκμετάλλευση, δεν έχει απασχολήθει ποτέ 
μέχρι τώρα κάποια ερευνητική ομάδα από 
την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η ιδιομορφία 
της περιοχής της Χαλκίδας και των υψηλών 
ταχυτήτων των τοπικών ρευμάτων, σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι στο Αιγαίο 

φαίνεται να υπάρχει επάρκεια υδροκινητικής 
ενέργειας, καθιστά το αντικείμενο της 
μελέτης ευρύτερα ενδιαφέρον, πρωτότυπο 
και σε κάθε περίπτωση πολλά υποσχόμενο 
σε ότι αφορά τη μελλοντική χρήση της 
ενέργειας των ρευμάτων, ως μια πολύ 
αξιόπιστη εναλλακτική λύση, σε σχέση 
τουλάχιστον με τη θαλάσσια αιολική και 
κυματική ενέργεια.

Η μελέτη 
Η μελέτη που γίνεται σε συνεργασία με 
την ΑΓΕΤ Ηρακλής περιλαμβάνει αρχικά τη 
διενέργεια συστηματικών μετρήσεων της 
ταχύτητας και της διεύθυνσης των ρευμάτων, 
καθώς και την ανάλυση και επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια θα εκτιμηθεί 
η διαθέσιμη υδροκινητική ενέργεια στον 
πορθμό του Ευρίπου και θα γίνει έρευνα 
αγοράς για την προμήθεια κατάλληλου 
εξοπλισμού όπου θα τοποθετηθεί όσο το 
δυνατόν πλησιέστερα στην περιοχή της 
παλιάς γέφυρας της Χαλκίδας. Τέλος θα 
σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί το σύστημα 
μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας στην 
ακτή και ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων 
στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και θα 
διερευνηθεί η δυνατότητα για διευρυμένη 
και συστηματικότερη χρήση της ενέργειας 
των ρευμάτων του πορθμού του Ευρίπου για 
τη μερική ηλεκτροδότηση του εργοστασίου 
της ΑΓΕΤ Ηρακλής.

Μελέτη για την εκμετάλλευση του 
δυναμικού των ρευμάτων στον πορθμό 
του Ευρίπου

“Σήμερα στην Ελλάδα γίνεται μια 

πρωτοποριακή έρευνα στην περιοχή της 

Χαλκίδας:  Ερευνητές από το Ινστιτούτο 

Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου 

Θαλασσίων Ερευνών, σε συνεργασία με 

συναδέλφους από το Κέντρο  Ανανεώσιμων 

Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, 

μελετούμε αναλυτικά τη συμπεριφορά 

του ρεύματος του πορθμού του Ευρίπου 

με σκοπό την εκμετάλλευσή του για 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιτυχία 

του εγχειρήματος αυτού, θα βάλει τη χώρα 

μας στην ομάδα των προηγμένων χωρών 

σε ότι αφορά τη χρήση λιγότερο γνωστών, 

αλλά πολλά υποσχόμενων ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας.“
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Τ

∆ρ. ΤΑΚΒΟΡ ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ
Κύριος Ερευνητής
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

«Η μελέτη που γίνεται για την αξιοποίηση του δυναμικού των ρευμάτων 
στον πορθμό του Ευρίπου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ώστε να 
αναδειχθεί μια μοναδική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας για τη Χαλκίδα και 
τους πολίτες της.
Η συνεργασία της εταιρίας με το Ινστιτούτο  Ωκεανογραφίας του 
Ελληνικού Κέντρου  Θαλασσίων Ερευνών και το Κέντρο Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας είναι ιδιαίτερα πρωτοποριακή και αποτελεί μια μεγάλη 
πρόκληση καθώς δεν έχουν γίνει προηγούμενες επιστημονικές μελέτες.»

Στρατής Ζαχαρής
ΒU Business Development Manager
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Βιομάζα είναι ένα καύσιμο που υποκαθιστά παραδοσιακά 
καύσιμα όπως το κάρβουνο και το πετ κωκ, ορυκτά μη 
ανανεώσιμα, ενώ η ίδια είναι ένα καύσιμο ανθρακικά ουδέτερο.

Από το Μάιο του 2008, το εργοστάσιο Βόλου χρησιμοποιεί ως 
καύσιμο τη βιομάζα από υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών 
βαμβακιού, καλαμποκιού, ντομάτας, σιταριού και ελαιοκράμβης 
στην περιοχή της Θεσσαλίας. Το εργοστάσιο έχει 9 τοπικούς 
συνεργάτες με την βοήθεια των οποίων συλλέγονται τα 
υπολείμματα των καλλιεργειών από την ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλίας. Μετά τη συλλογή, τα εναπομένοντα στελέχη του 
φυτού κόβονται κοντά στο έδαφος με ειδικό μηχάνημα και η 
βιομάζα δεματοποιείται σε μεγάλες κυλινδρικές μπάλες με τη 
χρήση κατάλληλου χορτοδετικού μηχανήματος.
Στη συνέχεια οι μπάλες από τα σημεία συγκέντρωσης ή 
προσωρινής αποθήκευσης μεταφέρονται με φορτηγά αυτοκίνητα 
στο εργοστάσιο του Βόλου, όπου αποθηκεύονται σε κλειστή 
αποθήκη. 

Σύμφωνα με τον Νίκο Ανέστη, Υπεύθυνο Μηχανικό 
Περιβάλλοντος και ανάκτησης πόρων του εργοστασίου του Βόλου, 
τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση της βιομάζας, 
ως εναλλακτική πηγή ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη 
βιωσιμότητα του εργοστασίου αλλά και την πιστή τήρηση της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρίας, στα πλαίσια των Στόχων 
Αειφορίας 2012. «Είναι μια μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε 
στο εργοστάσιο του Βόλου στα μέσα του 2008. Το κόστος της 
εγκατάστασης, που περιλάμβανε τροποποίηση υπαρχόντων 
κτιρίων, αγορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού έφτασε το 1,5 
εκατομμύριο €. Σε συνεργασία με προμηθευτές της περιοχής 
της Θεσσαλίας συλλέγονται και δεματοποιούνται υπολείμματα 
καλλιεργειών από βαμβάκι, καλαμπόκι, ντομάτα και σιτάρι που σε 
άλλη περίπτωση θα καίγονταν ανεξέλεγκτα στα χωράφια. Αντ’ 
αυτού καίγονται σε ελεγχόμενες συνθήκες καύσης και ταυτόχρονα 
υποκαθιστούν μέρος του υπάρχοντος στερεού καυσίμου.»

Βιομάζα, μια ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας

Η

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
Αποθήκη εγκατάστασης προσωρινής 

αποθήκευσης βιομάζας

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
∆ιάγραμμα ροής βιομάζας

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
∆ιαδικασία τροφοδοσίας shredder βιομάζας
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Στην προσπάθεια αυτή και με στόχο την 
αύξηση της συλλεχθείσας ετήσιας ποσότητας, 
συμμετέχει πλέον ενεργά και το Τμήμα Γεωπονίας, 
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με επικεφαλής τον 
καθηγητή του τμήματος κ. Θεοφάνη Γέμτο. Ο κ 
Γέμτος δήλωσε σχετικά:
«Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο ότι μια μεγάλη 
βιομηχανία της περιοχής αποφάσισε να 
αξιοποιήσει τα υπολείμματα καλλιεργειών 
της περιοχής για παραγωγή ενέργειας και 
υποκατάσταση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων. 
Για μένα είναι ιδιαίτερα ευχάριστο που κάποιος 
αξιοποιεί έρευνα που έγινε τα τελευταία 
είκοσι χρόνια και συνεχίζεται. Το Εργαστήριο 
Γεωργικής Μηχανολογίας ασχολείται με θέματα 
αξιοποίησης των υπολειμμάτων καλλιεργειών που 
περιλαμβάνει τη συγκομιδή τους, τη διακίνησή 
τους και την τροφοδοσία σε μονάδες μετατροπής 
σε ενέργεια. Η χρήση υπολειμμάτων καλλιεργειών 
παρουσιάζει μια σειρά από πλεονεκτήματα:
•  Μιά καλή λύση διαχείρισης
      Είναι ένα υλικό που υπάρχει διαθέσιμο και 
οι αγρότες πρέπει να το διαχειριστούν. 
Μέχρι σήμερα κατά κανόνα καίγεται, ενώ 
με τους νέους κώδικες καλών γεωργικών 
πρακτικών (πολλαπλή συμμόρφωση) η καύση 
απαγορεύεται. Επομένως υπάρχει πρόβλημα 
διαχείρισης για το οποίο μια καλή λύση θα 
ήταν η συγκομιδή και χρήση για παραγωγή 
ενέργειας. 

•  Εισόδημα σε αγροτικές περιοχές
       Η αξιοποίηση των υπολειμμάτων δημιουργεί 

εισόδημα σε αγροτικές περιοχές που έχουν 
σοβαρό πρόβλημα μείωσης του εισοδήματος 
μετά την αλλαγή της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής, αλλά και απασχόληση που επίσης 
είναι σημαντικό πρόβλημα.

•  Εξοικονόνηση πολύτιμου συναλλάγματος
       Υποκαθιστά ορυκτά καύσιμα που εισάγονται στη 
χώρα με πολύτιμο συνάλλαγμα. 

•  Ενίσχυση ενεργειακού ισοζυγίου
      Ενισχύει το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.
•  Μείωση εκπομπών αερίου
       Μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
καθώς η βιομάζα έχει περίπου μηδενικές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Παρόλα βέβαια τα πλεονεκτήματα, οφείλει 
να λάβει κανείς υπόψη και κάποιες αρνητικές 
επιπτώσεις που προκύπτουν από την απομάκρυνση 
των υπολειμμάτων από το έδαφος, όπως τη 
μείωση της οργανικής ουσίας του εδάφους, καθώς 
τα υπολείμματα αν έμεναν στο χωράφι χωρίς να 
καούν θα αύξαναν την οργανική ουσία του και τη 
γονιμότητά του. Τα υπολείμματα θα διατηρούσαν 
την επιφάνεια του χωραφιού καλυμμένη και 
θα το προστάτευαν από τη διάβρωση ενώ η 
απομάκρυνσή τους προκαλεί κίνδυνο συμπίεσης 
του εδάφους αν η συγκομιδή γίνει σε υγρές 
συνθήκες.

Σε όλα αυτά βέβαια η ΑΓΕΤ Ηρακλής απαντά 
με το ενδιαφέρον της να κάνει μεγαλύτερη 
χρήση βιομάζας καθώς υπάρχει ανοιχτό πεδίο 
για συνεργασία και αξιοποίηση ενεργειακών 

Μελέτη για τη βελτιστοποίηση
της συλλογής βιομάζας

•  Για την εταιρία μας απα-
σχολούνται 9 συνεργάτες, 
στους οποίους έχουμε
διαθέσει 8 χορτοδετικές 
πρέσσες και 13 χορτοκο-
πτικά μηχανήματα, πολλοί 
όμως χρησιμοποιούν και 
ιδιόκτητα μηχανήματα για 
τη συλλογή βιομάζας.

•  Η ετήσια συλλεχθείσα 
ποσότητα υπολογίζεται σε 
10.000 - 12.000 τόνους με 
αυξητικές τάσεις.

•  Οι συνεργάτες μας δραστη-
ριοποιούνται στην πεδιάδα
της Μαγνησίας και της 
Λάρισας που είναι κοντά 
στο εργοστάσιο και το 
μεταφορικό κόστος δεν 
είναι υπέρογκο.

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΜΤΟΣ
Καθηγητής Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
Εκφόρτωση δεμάτων βιομάζας
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ιδέα του εθελοντισμού κατά των 
πυρκαγιών κέρδισε αμέσως έδαφος. 
Η σχέση μας με τους τοπικούς φορείς 
σε όλη την πορεία της συνεργασίας 
μας υπήρξε θετική και παρουσιάστηκε 
ως σημαντική ευκαιρία κατανόησης και 
εμπέδωσης της σχέσης του εργοστασίου 
με την τοπική κοινωνία, όπως λέει και 
ο Θανάσης Μπάμπος, ∆ιευθυντής του 
εργοστασίου Μηλακίου. Το εργοστάσιο σε 
επαφή με τις αρχές της τοπικής κοινωνίας, 
το Πυροσβεστικό Σώμα και τη ∆ασική 

Υπηρεσία συμμετείχε στην ανάπτυξη 
ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
πρόληψης πυρκαγιών, το οποίο αφορούσε 
7 ∆ήμους και περιελάμβανε εξοπλισμό 
πυροπροστασίας, οχήματα πυρόσβεσης, 
υδατοδεξαμενές (μετασκευασμένα 
σιλοφόρα), διοργάνωση επίσκεψης 
∆ημάρχων και τοπικών παραγόντων στη 
Γαλλία, όπου έχει αναπτυχθεί αξιόλογη 
εμπειρία στην πρόληψη των πυρκαγιών, 
τακτική εκπαίδευση κ.λπ.

Η Νότια Εύβοια και ειδικότερα η περιοχή στην άμεση γειτονία του 
εργοστασίου Μηλακίου δέχθηκε σημαντικότατα πλήγματα κατά τις 
καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, αλλά και τις πλημμύρες του 2009. Η 
εταιρία με εκπαιδεύσεις και χορηγίες στηρίζει το έργο των εθελοντικών 
ομάδων, συμβάλλοντας ενεργά στην πρόληψη και στην αποκατάσταση 
του περιβάλλοντος.

Ενισχύοντας

τις δράσεις των εθελοντών

Η

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

καλλιεργειών.

Το εργαστήριο ακόμη ενδιαφέρεται να μελετήσει 
τις επιπτώσεις της αφαίρεσης της βιομάζας στο 
έδαφος και να μελετήσει μεθόδους περιορισμού 
των αρνητικών επιπτώσεων με χρήση 
ενδιάμεσων καλλιεργειών και ενσωμάτωση στο 
έδαφος ως χλωρή λίπανση.

Το εργαστήριο πραγματοποιεί έρευνα σε 
μια σειρά από θέματα που ενδιαφέρουν τη 
διαδικασία αξιοποίησης και τις επιπτώσεις 
της χρήσης των φυτικών υπολειμμάτων. Σε 
επίσκεψη του προσωπικού του εργαστηρίου στο 
εργοστάσιο του Βόλου συζητήθηκαν μια σειρά 
από τομείς που μπορεί να υπάρξει συνεργασία. 
Ειδικότερα:
•   Ανάπτυξη προτύπων συγκομιδής και 
μεταφοράς

      Υπάρχει ενδιαφέρον για ανάπτυξη προτύπων 
συγκομιδής και μεταφοράς της βιομάζας 
στο εργοστάσιο. Στο εργαστήριο εκπονείται 
διδακτορική διατριβή στο θέμα και η ΑΓΕΤ 
Ηρακλής βοηθά ενισχύοντας τη συνεργασία 
των προμηθευτών της στη συγκέντρωση 
στοιχείων κατά τη λειτουργία των 
μηχανημάτων στο χωράφι. Πιστεύεται ότι 
το πρόγραμμα θα συμβάλει στην καλύτερη 
οργάνωση  της διαδικασίας και στην επίτευξη 
ελάχιστου κόστους της βιομάζας.

•   Ανάπτυξη λογισμικού για καλύτερη 
ανάπτυξη κινήσεων μηχανημάτων

      Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Future Farm (αγρόκτημα του μέλλοντος), που 
συμμετέχει το εργαστήριο, αναπτύσσεται 
λογισμικό για καλύτερη οργάνωση κινήσεων 
μηχανημάτων σε περιοχές συγκομιδής 
βιομάζας. Το λογισμικό αυτό θα στηρίζεται 
και στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών (GIS). Θα υπάρξει συνεργασία 
για συγκέντρωση στοιχείων και εφαρμογή 
των προτύπων όσον αφορά το χρόνο και 
το χώρο συγκομιδής των υπολειμμάτων 
καλλιεργειών. Υπάρχει επίσης ενδιαφέρον 
για τη συνολική μελέτη του συστήματος 
συγκομιδής – αποθήκευσης – μεταφοράς για 
ελαχιστοποίηση του κόστους συγκομιδής.

•   Χρήση και άλλων υπολειμμάτων
      Υπάρχει κοινό ενδιαφέρον για χρήση και 
άλλων υπολειμμάτων όπως υπολειμμάτων 
κλαδέματος που μπορούν να ενισχύσουν 
την τροφοδοσία της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Στον 
τομέα αυτό πρέπει να μελετηθούν μέθοδοι 
συγκομιδής και μπορεί να αναπτυχθεί 
συνεργασία στο επόμενο διάστημα.
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Η πρόληψη ξεκινά από τη σωστή 
ενημέρωση και την εκπαίδευση 
του πληθυσμού που συνυπάρχει 
με το περιβάλλον.

Ο Νικόλαος Λάμπρου, μέλος της 
Εθελοντικής Ομάδας ∆ασοπυρόσβεσης 
Κονιστρών (Ε.Ο.∆.Κ.) μιλά για τη συνεργασία 
του Συλλόγου με το εργοστάσιο Μηλακίου, 
ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές 
του 2007 που έπληξαν την ευρύτερη 
περιοχή της Νότιας Εύβοιας.

Έχετε συμμετάσχει σε εκπαιδεύσεις 
εθελοντικών ομάδων για δασοπυρόσβεση 
που έχουν διοργανωθεί σε συνεργασία με 
το εργοστάσιο Μηλακίου?
Η πρώτη συμμετοχή της ομάδας μας, της 
Εθελοντικής Ομάδας ∆ασοπυρόσβεσης 
Κονιστρών (Ε.Ο.∆.Κ), σε εκπαιδεύσεις 
εθελοντικών ομάδων ήταν φέτος τον Απρίλιο 
αν και είναι γνωστό πως ανάλογες εκπαιδεύσεις 
οργανώνονται κάθε χρόνο στο εργοστάσιο 
Μηλακίου. Στην εκπαίδευση έλαβαν μέρος 
οι περισσότερες εθελοντικές ομάδες από τη 
Νότια και Κεντρική Εύβοια υπό την καθοδήγηση 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας 
και του Π.Κ Αλιβερίου. Η πρωτοβουλία του 
εργοστασίου Μηλακίου είναι πολύ σημαντική 
καθώς δίνει τη μοναδική ευκαιρία να έρθουν 
σε επαφή οι εθελοντές με την τοπική ηγεσία 
της Πυροσβεστικής, να ανταλλάξουν ιδέες και 
προτάσεις όσον αφορά τη συνεργασία τους.

Από την εμπειρία σας το εργοστάσιο 
υποστηρίζει εθελοντικές περιβαλλοντικές 
δράσεις στην περιοχή;
Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, το 
εργοστάσιο έκανε δωρεά στους πυρόπληκτους 
δήμους πυροσβεστικά οχήματα ελαφρού τύπου, 
τα οποία σίγουρα θα βοηθήσουν στην άμεση 
κατάσβεση πυρκαγιών. Ωστόσο, οι δράσεις για 
την προστασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει 
να επικεντρώνονται μόνο στην καταστολή των 
καταστροφικών φαινομένων, που ουσιαστικά 
είναι τα συμπτώματα της γενικής και χρόνιας 
αδιαφορίας του κόσμου, αλλά στην πρόληψή 
τους.
Η πρόληψη ξεκινά από τη σωστή ενημέρωση και 
την εκπαίδευση του πληθυσμού που συνυπάρχει 
με το περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά η ΕΟ∆Κ 
διοργάνωσε το καλοκαίρι μεγάλη συναυλία με 
σύνθημα “Συναυλία για το ∆άσος”, τα έσοδα της 
οποίας θα διατεθούν για αναδάσωση καμένων 
εκτάσεων. Σκοπός μας είναι οι κάτοικοι με τους 
μαθητές της περιοχής να συμμετέχουν στην 
αναδάσωση, ώστε μέσα από τη διαδικασία 

Στο παραπάνω πλαίσιο οργανώθηκαν 
εκπαιδεύσεις εθελοντών πυροσβεστών, στους 
7 ∆ήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η., τόσο από το εργοστάσιο της 
Χαλκίδας όσο και από το εργοστάσιο του 
Μηλακίου, που τείνουν πλέον να θεσμοθετηθούν 
μέχρι και σήμερα. Οι παραπάνω δράσεις 
κατέστησαν το εργοστάσιο σημείο επαφής 
όπου νέοι σύλλογοι εθελοντών απευθύνονται 
και συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις που 
διοργανώνονται με τη συνδρομή του 
Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβάνοντας επίσης 
και άλλη υλικοτεχνική συνδρομή για πρόληψη 
και αντιμετώπιση πυρκαγιών. 

Βασικός άξονας της παρέμβασης όπως αναφέρει 
και ο Χαράλαμπος ∆εμερτζής, ∆ιευθυντής 
Ανθρωπίνων Πόρων του εργοστασίου 
Μηλακίου είναι η οργάνωση εκπαιδεύσεων 
των εθελοντικών ομάδων πυρόσβεσης κατά 
τις οποίες δίνεται ευκαιρία στους εθελοντές 
να εκπαιδευτούν από το Πυροσβεστικό Σώμα 
τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά στις βασικές 
αρχές πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών 
προωθώντας έτσι το συντονισμό και τη 
συνεργασία εθελοντών και Πυροσβεστικού 
Σώματος.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΛΑΚΙΟΥ
Εκπαίδευση εθελοντών δασοπροστασίας στα 

πλαίσια του προγράμματος ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
Μέλος Ε.Ο.∆.Κ.
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Το εργοστάσιο Μηλακίου μετά την 
καταστροφική πυρκαγιά του 2007 και μέχρι 
σήμερα συνέβαλε αποφασιστικά στην 
αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων 
που προέκυψαν στο ∆ήμο μας, αλλά και στην 
ευρύτερη περιοχή. Πιο συγκεκριμένα ήδη από 
τις πρώτες μέρες μετά τη φωτιά, το εργοστάσιο 
αγόρασε ζωοτροφές για τις πρώτες ανάγκες 
της κτηνοτροφίας και νοίκιασε γεννήτριες για 
τα αντλιοστάσια. Επίσης ενίσχυσε οικονομικά 
και τεχνικά τη ∆ΕΥΑΤ για την αποκατάσταση 
του κατεστραμμένου δικτύου ύδρευσης και 
επισκεύασε το καμένο κτίριο του ∆ημοτικού 
σχολείου Τραχηλίου. Παράλληλα έδωσε 
οικονομική βοήθεια σε εργαζόμενους στο 
εργοστάσιο για την επισκευή των σπιτιών τους. 
Στη συνέχεια διέθεσε το ανάλογο προσωπικό 
και μηχανήματα για τον καθαρισμό ποταμών 
και χειμάρρων και τις δεντροφυτεύσεις 
στις καμένες περιοχές, αγόρασε επτά 

πυροσβεστικά οχήματα και υλικό πυρόσβεσης, 
εκπαίδευσε εθελοντές δασοπυρόσβεσης σε 
Ελλάδα και Γαλλία, ενώ Γάλλοι επιστήμονες 
συνέδραμαν στην αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος. Ακόμη τοποθέτησαν σε 
δέκα σημεία πυροσβεστικούς σταθμούς. 
Τέλος ενίσχυσε οικονομικά πολιτισμικές 
εκδηλώσεις στην περιοχή, για την ενίσχυση 
του εθελοντισμού στη δασοπυρόσβεση και 
την αιμοδοσία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η. 
η εταιρία ανέλαβε την ανακατασκευή 
και επισκευή 8 ιατρείων στα ∆ημοτικά 
∆ιαμερίσματα του δήμου μας, Αγ Λουκά, Αγ 
Ιωάννη, Παρθενίου, Παναγιάς, Τραχηλίου, 
Θαρουνίων, Παραμεριτών Γαβαλά. Τα ιατρεία 
εξυπηρετούν περίπου 6.000 κατοίκους, 
η πλειοψηφία των οποίων είναι αγρότες, 
κτηνοτρόφοι και υπερήλικες. 

Αγροτικά ιατρεία,
ένα έργο ζωτικής σημασίας
για την περιοχή του Αλιβερίου

Τον τελευταίο χρόνο το εργοστάσιο 

Χαλκίδας έχει να δείξει ένα σημαντικό έργο 

όσον αφορά την ανάπτυξη ή αποκατάσταση 

των τοπικών υποδομών. Στο πλαίσιο του 

προγράμματος ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η. παρέχει στο 

∆ήμο Χαλκίδας, στους γειτονικούς δήμους 

και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας, 

τσιμέντο και άλλα οικοδομικά υλικά για 

οδικά και αντιπλημμυρικά έργα, φορτηγά 

και εξοπλισμό για ανάγκες ανακατασκευής 

και πυροπροστασίας, καθώς και 

υδατοδεξαμενές σε αναδασωμένες 

εκτάσεις. Χορήγησε επίσης αντιπυρικές 

στολές και άρβυλα στο Σύλλογο 

Εθελοντικών ∆υνάμεων ∆ασοπροστασίας 

και ∆ιάσωσης ∆ήμου Μεσσαπίων και 

παραχώρησε ένα όχημα για τη μεταφορά 

διασωστών και εξοπλισμού στο Σώμα 

Εθελοντών Σαμαρειτών και ∆ιασωστών 

Χαλκίδας. 

Σημαντική ήταν η συμβολή του εργοστασίου 

στην διαμόρφωση και επαναλειτουργία 

της πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού 

Χαλκίδας, η οποία προσελκύει αγώνες 

Πανελλήνιας εμβέλειας και συμβάλλει 

στην τοπική ανάπτυξη. Η υποστήριξη 

της εταιρίας έγινε με την παραχώρηση 

προκατασκευασμένων οικίσκων, φορτηγού 

και μηχανημάτων έργου, υλικών και 

υδατοδεξαμενών.

Το εργοστάσιο Χαλκίδας 

στηρίζει έργα τοπικών υποδομών

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

να αγαπήσουν το δάσος και μελλοντικά να 
το προστατεύουν και να το σέβονται. Στην 
προσπάθειά μας αυτή, το εργοστάσιο στάθηκε 
δίπλα μας από την πρώτη στιγμή και με σημαντική 
χορηγία βοήθησε στην προβολή της συναυλίας. 
Ευελπιστούμε πως και στην αναδάσωση θα είναι 
εκεί!

Κατά τη γνώμη σας, πόσο μπορεί να 
συμβάλει στο έργο των εθελοντικών 
συλλόγων η υποστήριξη μεγάλων εταιριών?
Σύμφωνα με στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας, 
ο αριθμός των εθελοντών στην Ελλάδα που 
ασχολούνται και με δασοπυρόσβεση ξεπερνάει 
τις 200.000. Αντίστοιχα η Πυροσβεστική έχει 
περίπου 10.000 υπαλλήλους. Καταλαβαίνετε 
πως εάν υπήρχε έστω και μία μικρή δόση 
αλήθειας στα στοιχεία αυτά στην Ελλάδα δεν 
θα έπρεπε να έχουμε πρόβλημα πυρκαγιών. 
Προβλήματα υπάρχουν γιατί δεν υπάρχει 
έλεγχος και αξιολόγηση και το αποτέλεσμα είναι 
τα λιγοστά κονδύλια να χάνονται σε ανύπαρκτες 
ομάδες.
Εξαίρεση στο φαινόμενο αυτό είναι η τοπική 
αυτοδιοίκηση η οποία συχνά ενισχύει τις τοπικές 
ομάδες, αλλά πάλι εδώ πρέπει να προσθέσουμε 
ότι τα κονδύλια αυτά θα έπρεπε να κατευθύνονται 
στην πρόληψη και όχι στην καταστολή, καθώς 
αυτή είναι αρμοδιότητα των ΟΤΑ. Καταλαβαίνετε 
λοιπόν ότι επειδή τα λειτουργικά έξοδα και 
ο εξοπλισμός για μια εθελοντική ομάδα είναι 
μεγάλα και το κράτος δεν έχει επαρκή υποδομή, 
η βοήθεια από τον ιδιωτικό τομέα δεν είναι 
απλώς χρήσιμη, είναι απαραίτητη. Σημαντικό 
είναι και για τις εταιρίες να επιλέγουν προσεκτικά 
τις χορηγίες και να μην έχουν σκοπό μόνο την 
προβολή τους.

Τέλος, απευθυνόμενος στους αναγνώστες που 
ενδιαφέρονται να μάθουν πως μπορούν και οι 
ίδιοι να συμβάλουν εθελοντικά, να τονίσουμε 
πως σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν σοβαρές 
εθελοντικές ομάδες, ενώ η Αττική και η Εύβοια 
έχουν από το μεγαλύτερο αριθμό αναλογικά με 
τον πληθυσμό τους. Περισσότερες πληροφορίες 
για την ΕΟ∆Κ στο www.eodk.gr

Εθελοντική Ομάδα ∆ασοπυρόσβεσης 
Κονιστρών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

http://www.eodk.gr
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Για το εργοστάσιο Βόλου η επικοινωνία με την 

ευρύτερη τοπική κοινωνία αποτελεί καθημερινό 

μας στόχο και πρόκληση. Η συμμετοχή του 

εργοστασίου στο 9ο Επιχειρηματικό Πανόραμα 

Βόλου είναι μια σπουδαία ευκαιρία γιατί μας 

δίνει τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με 

τους κοινωνικούς μας εταίρους και να έχουμε 

έναν ανοιχτό διάλογο μαζί τους. Όπως αναφέρει 

ο Κώστας Παρασκευάς, Προϊστάμενος Τοπικής 

Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος “στη φετινή 

διοργάνωση, αποφασίσαμε να έχουμε διαθέσιμο 

ένα ερωτηματολόγιο προς τους επισκέπτες, 

για απαντήσεις όσον αφορά τα θέματα που 

απασχολούν τον κόσμο σχετικά με τη λειτουργία 

του εργοστασίου, για τον τρόπο που θέλει να 

παρακολουθεί τις εξελίξεις στα θέματα αυτά 

και τις υποδείξεις τους για σημεία βελτίωσης. 

Πολύ σημαντικό για μας ήταν το σχόλιο από 

την πλειοψηφία όσων απάντησαν, ότι θα 

ήθελαν να έχουν την ευκαιρία να επισκέπτονται 

το εργοστάσιο και να ενημερώνονται για τη 

λειτουργία του, να κάνουν ερωτήσεις και να 

δουν το εργοστάσιο από μέσα. Αυτό μας δίνει 

την αφορμή να διοργανώσουμε μέρες Ανοιχτής 

Ενημέρωσης, προσκαλώντας την τοπική 

κοινωνία και τους γείτονές μας, οι οποίοι θα 

ξεναγηθούν στους χώρους του εργοστασίου και 

θα συμμετέχουν σε ανοιχτό διάλογο μαζί μας. 

Πιστεύω πως η  επικοινωνία μας με τον κόσμο 

αποτελεί το μυστικό για μια επιτυχημένη και 

αρμονική συνύπαρξη.”

Το Επιχειρηματικό Πανόραμα Βόλου,
ένα παράθυρο διαλόγου με την κοινωνία

Το εργοστάσιο Βόλου συμβάλλει και επιβραβεύει την 

εκπαίδευση και την επιτυχία των μαθητών οργανώνοντας μια 

σειρά από δράσεις υποστήριξης των μαθητών και της πολύτεκνης 

οικογένειας. Η Σουλτάνα Πράπα, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου της Ένωσης Πολυτέκνων Ν. Μαγνησίας θεωρεί τη 

συνεργασία με το εργοστάσιο Βόλου μία ενέργεια προς μίμηση 

για τον επιχειρηματικό κόσμο της Μαγνησίας.

«Η Ένωση Πολυτέκνων Ν. Μαγνησίας στο πλαίσιο στήριξης των 

πολύτεκνων οικογενειών και προβολής του δημογραφικού προβλήματος 

δρα με μια σειρά εκδηλώσεων και ημερίδων. Στην προσπάθεια αυτή 

βασικός αρωγός και υποστηρικτής είναι η ΑΓΕΤ Ηρακλής που αναλαμβάνει 

την οικονομική στήριξη της πρωτοχρονιάτικης γιορτής μας, της 

βράβευσης των πολυτέκνων οικογενειών και των αριστούχων παιδιών 

που εισήχθησαν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ και τις Στρατιωτικές Σχολές για κάθε έτος. 

Η ενέργεια της αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση αποδεικνύοντας ότι 

η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί και πρέπει να συνδυάζεται με 

την κοινωνική ευαισθησία.  Η συνέχιση αυτής της στήριξης δίνει δύναμη 

και κουράγιο στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και τυγχάνει της 

ευρύτερης αποδοχής των πολύτεκνων οικογενειών του νομού μας».

Μια σειρά από δράσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

Το εργοστάσιο Βόλου έχει εντάξει στο 
χορηγικό του πρόγραμμα συνεχείς 
δράσεις για την υγεία & ασφάλεια 
των κοινωνικών του εταίρων. Μία από 
τις δράσεις αφορούν τη συνεργασία με 
την Ελληνική Εταιρία Προστασίας και 
Αποκατάστασης Ανάπηρων Παιδιών. 
Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Εταιρίας, 
Ευτέρπη Μαργαρίτη Παπανδρέου οι 
εταιρίες που στηρίζουν ανθρώπους με 
αναπηρία είναι ελάχιστες.

“Η συνεργασία της ΕΛΕΠΑΠ Βόλου με το 
εργοστάσιό σας έχει ξεκινήσει από το 
1998 με την έναρξη της λειτουργίας του 
Παραρτήματος στο Βόλο. Η ΑΓΕΤ έκανε 
δωρεά το λεωφορείο που μέχρι σήμερα 
μεταφέρει τα παιδιά μας.

Η εταιρία σας στηρίζει έμπρακτα όλα 
αυτά τα χρόνια το Παράρτημά μας και 
αυτό γίνεται μέσω χορηγιών που κατά 
διαστήματα έχετε πραγματοποιήσει.

Κατά τη γνώμη μας η ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι 
μία από τις ελάχιστες μεγάλες εταιρίες που 
ενδιαφέρονται για τα άτομα με αναπηρία.”

Κοντά στα άτομα
με αναπηρία

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

Ελληνική Εταιρία Προστασίας και 
Αποκατάστασης Ανάπηρων Παιδιών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

http://www.elepap.gr
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Ορμητική, όπως δηλώνει και το όνομά της, η ΛΑΒΑ 
ακολουθεί μια δυναμική πορεία εξάπλωσης σε νέες αγορές, 
επιχειρώντας να ξεπεράσει τις συνθήκες που δημιουργεί 
η κρίση. Με παρουσία 58 ετών στο κλάδο των ορυκτών 
στην Ελλάδα και εγκαταστάσεις στο Γυαλί Νισύρου, στο 
Αλτσί Σητείας, στη Μήλο και στον Αλμυρό Μαγνησίας, 
η θυγατρική του ομίλου ΛΑΒΑ δραστηριοποιείται στην 
εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία βιομηχανικών ορυκτών, 
έχοντας κυρίως εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ο ∆ημήτρης Χανής, Γενικός ∆ιευθυντής της ΛΑΒΑ, μας ξεναγεί στις 
δραστηριότητες της εταιρίας και σε πρόσφατες πρωτοβουλίες της.

Ποιος είναι ακριβώς ο χαρακτήρας της εταιρίας ΛΑΒΑ; Είναι μια 
εμπορική επιχείρηση κατά κύριο λόγο;
Είμαστε μια μεταλλευτική εταιρία, με αφετηρία την εξορυκτική μας 
δραστηριότητα. Επεξεργαζόμαστε όμως και εμπορευόμαστε τα υλικά που 
εξορύσσουμε, έχοντας ως πελάτες άλλες επιχειρήσεις, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό. Έτσι, θα έλεγα ότι έχουμε μια διττή αποστολή: 
αφενός να διαχειριζόμαστε τη μεταλλευτική μας δραστηριότητα με 
υπευθυνότητα και έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την Υγεία και 
Ασφάλεια των ανθρώπων μας και αφετέρου, ως προς την εμπορική μας 
δραστηριότητα, να διασφαλίζουμε τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρίας, 
την παρακολούθηση των τάσεων στις διεθνείς αγορές και την ανάπτυξη 
προϊόντων και υπηρεσιών για νέες εφαρμογές.

Πόσο η κρίση στην αγορά – τόσο στην Ελλάδα αλλά και στις 
διεθνείς αγορές -  έχει επηρεάσει τη δραστηριότητά σας; 
Σίγουρα, η δραματική πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας στην 
Ελλάδα επηρέασε τη δραστηριότητά μας στην εγχώρια αγορά, συγχρόνως 
όμως μας έκανε όμως να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας για 
διείσδυση σε νέες αγορές στο εξωτερικό για τα προϊόντα μας γύψου και 
ελαφρόπετρας.
Τον τελευταίο χρόνο καταφέραμε να προχωρήσουμε σε νέες εμπορικές 
συμφωνίες για την πώληση ελαφρόπετρας στην περιοχή της Μεσογείου 
αλλά και χωρών της Αραβικής Χερσονήσου. Τα σχέδια και η προσπάθειά μας 
μέχρι τώρα έχουν αποδώσει καρπούς, καθώς οι εξαγωγές ελαφρόπετρας 
αυξήθηκαν μέσα στους έντεκα μήνες του 2010 κατά 53% σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αντισταθμίζοντας τις απώλειες της 
εσωτερικής αγοράς. 
Ακόμη η ΛΑΒΑ ξεκίνησε επιτυχημένα από τη φετινή χρονιά εξαγωγές γύψου 
σε χώρες της Μεσογείου, όπου επιδιώκουμε προοπτικές μακροχρόνιων 
συνεργασιών.

Απαντώντας δυναμικά

στις προκλήσεις

ΛΑΒΑ



2011   |   Η Ρ Α Κ Λ Η Σ  M A G A Z I N O   |   ΣΕΛ Ι∆Α  35

Πώς διαμορφώνονται σήμερα οι 
στρατηγικές προτεραιότητες της ΛΑΒΑ; 
Κορυφαία μας προτεραιότητα, ανεξάρτητα 
από τις συνθήκες της αγοράς, είναι για εμάς  
η Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων μας και 
των κοινωνικών μας εταίρων. Τα τελευταία 
χρόνια έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά από 
πολύ σημαντικά και ουσιαστικά έργα στις 
εγκαταστάσεις μας. Ολοκληρώθηκαν ήδη έργα 
στο ορυχείο γύψου στο Αλτσί, ύψους  άνω 
των 100.000 ευρώ για να εξασφαλίσουμε 
ασφαλέστερες συνθήκες για το προσωπικό 
της εγκατάστασης και τα πληρώματα των 
πλοίων που φορτώνουν γύψο από το ορυχείο 
μας και έργα στο ορυχείο ποζολάνης στη Μήλο 
αξίας 150.000 ευρώ, ενώ  μέχρι το τέλος 
του χρόνου ολοκληρώνονται έργα για την 
ασφαλέστερη κυκλοφορία των οχημάτων στο 
χώρο των εγκαταστάσεων. Επίσης στο ορυχείο 
ελαφρόπετρας στο Γυαλί, πραγματοποιήθηκαν 
επεμβάσεις στον εξοπλισμό, οι οποίες 
αναβαθμίζουν το επίπεδο ασφάλειας των 
εργαζομένων σε μία εγκατάσταση με αρκετές 
ιδιαιτερότητες όπως η δυσκολία πρόσβασης, 
η παραγωγική διαδικασία με τη χρήση τούνελ, 
το πλήθος των μεταφορικών ταινιών. Εδώ θα 
πρέπει να συγχαρώ τους εργαζομένους, οι 
οποίοι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα υγείας 
και ασφάλειας προσπαθούν καθημερινά και 
συμβάλλουν για την πραγματοποίηση των 
έργων και την εξασφάλιση ασφαλέστερων 
συνθηκών και στα τρία ορυχεία μας.

Οπωσδήποτε βέβαια, στρατηγική μας 
προτεραιότητα είναι η επιχειρηματική 
ανάπτυξη και η διείσδυση της σε νέες αγορές.  
Εξετάζουμε νέες χρήσεις για τα προϊόντα μας 
και παρακολουθούμε τις εξελίξεις ώστε να 
δημιουργούμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για 
τα προϊόντα μας στις αγορές. Για παράδειγμα, 
οι φυσικές ιδιότητες της ελαφρόπετρας 
(φιλική προς το περιβάλλον, θερμομονωτική, 
ηχοαπορροφητική, άκαυστη με ομοιογενή 
ποιότητα, λευκό χρώμα, μεγάλη μηχανική 
αντοχή και χαμηλό ειδικό βάρος), μας δίνουν τη 
δυνατότητα και το πλεονέκτημα να εξετάζουμε 
εφαρμογές που σχετίζονται με την αειφόρο 
ανάπτυξη. 
Η συμβολή μας στην ανάπτυξη των  τοπικών 
κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε 
αποτελούν επίσης προτεραιότητα και έναν 
κύριο άξονα δράσης, και γι αυτό διαθέτουμε 
πολύ σημαντικό μέρος των πόρων, των 
υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας μας.
Ας μην ξεχνάμε ότι η εταιρία αποτελεί για 
τα ∆ωδεκάνησα μία από τις μεγαλύτερες 
συναλλαγματοφόρες παραγωγικές μονάδες. Ο 
∆ήμος Νισύρου αντλεί από τη δραστηριότητα 
της εταιρίας έσοδα που υπερβαίνουν το 
1.000.000 ευρώ ετησίως. Ένα μεγάλο μέρος 
των μικτών εσόδων της εταιρίας προορίζεται 
για τη διαρκή παρουσία ρυμουλκού σκάφους 
στην παραμεθόριο περιοχή της επαρχίας Κω, 

ενώ η ΛΑΒΑ μισθώνει πλοίο για την επικοινωνία 
της Νισύρου με την Κω. Η δραστηριότητα της 
ΛΑΒΑ ως εξαγωγική εταιρία δικαιολογεί την 
ύπαρξη Τελωνειακού Σταθμού στη Νίσυρο και 
η φόρτωση ετησίως δεκάδων πλοίων τόσο 
για την εγχώρια, όσο και για τη διεθνή αγορά 
συντελεί αποφασιστικά στην τόνωση της 
οικονομικής ζωής στην περιοχή.

Ποιες θεωρείτε ως σημαντικότερες  
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τη ΛΑΒΑ;
Το άνοιγμα που πραγματοποιούμε σε νέες 
αγορές και νέες χρήσεις για τα προϊόντα μας. 
Πρόσφατα η εταιρία μας προχώρησε στη 
σύναψη συνεργασίας με τον κλάδο Αδρανών 
της Lafarge στη Γαλλία. Η ελαφρόπετρα με 
την εμπορική ονομασία LAVA είναι διαθέσιμη 
πλέον και στους πελάτες της Lafarge στη 
Γαλλία με στόχο κυρίως τη βιομηχανία των 
προκατασκευασμένων δομικών υλικών. Η 
συνεργασία αυτή επεκτείνει στο εξωτερικό μια 
κύρια δραστηριότητα της ΛΑΒΑ στην Ελλάδα, 
που αφορά τη χρήση ελαφρόπετρας για 
παραγωγή οικοδομικών υλικών –  κισσηρόλιθων.
Επίσης, μέσα σε μια εξαιρετικά απαιτητική 
οικονομική συγκυρία, αναλάβαμε την 
πρωτοβουλία για ένα πρόγραμμα συνεργασίας 
με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την 
εκπόνηση ενός ερευνητικού προγράμματος 
με θέμα την «Ανάπτυξη ορθών γεωργικών 
πρακτικών για την καλλιέργεια κηπευτικών 
σε ελαφρόπετρα και διάδοσή τους στην 
καλλιεργητική πράξη». Για τη ΛΑΒΑ είναι μια 
στρατηγική συνεργασία, καθώς το ερευνητικό 
αυτό πρόγραμμα θα διευρύνει τη διαθέσιμη 
γνώση στην Ελλάδα για ζητήματα υδροπονικών 
καλλιεργειών σε ελαφρόπετρα προς όφελος 
των Ελλήνων παραγωγών, γεωτεχνικών, 
γεωπόνων, ενώ παράλληλα βοηθά την 
εταιρία μας να αναβαθμίσει την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες 
της.  

Ετοιμάζετε κάτι νέο για το προσεχές 
διάστημα;
Αυτό για το οποίο δουλεύουμε συστηματικά 
το τελευταίο διάστημα, είναι η νέα ιστοσελίδα  
της ΛΑΒΑ στο Internet. Θέλουμε να είναι όσο το 
δυνατόν πιο πλούσια σε  πληροφορίες για τη 
δραστηριότητα, τις εγκαταστάσεις, τις χρήσεις 
των υλικών μας και τις σχέσεις μας με τους 
κοινωνικούς εταίρους. Θέλουμε να είμαστε 
έτοιμοι με την αρχή της καινούργιας χρονιάς.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΝΗΣ
Γενικός ∆ιευθυντής ΛΑΒΑ

«Η συμβολή μας στην ανάπτυξη 
των  τοπικών κοινωνιών στις οποίες 
δραστηριοποιούμαστε αποτελούν 
επίσης προτεραιότητα και έναν 
κύριο άξονα δράσης, και γι αυτό 
διαθέτουμε πολύ σημαντικό μέρος 
των πόρων, των υπηρεσιών και της 
τεχνογνωσίας μας.»

ΛΑΒΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

http://www.lava.gr
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συνεργασία της ΛΑΒΑ με το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και η εκπόνηση ενός 
νέου ερευνητικού προγράμματος με θέμα την 
“Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών 
για την καλλιέργεια κηπευτικών σε 
ελαφρόπετρα και διάδοσή τους στην 
καλλιεργητική πράξη” εγκαινιάστηκε σε 
ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 3 
Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο.
Τίτλος της ημερίδας ήταν «Καλλιέργεια 
σε ελαφρόπετρα: Μία φιλική προς το 
περιβάλλον μέθοδος υποκατάστασης των 
χημικών απολυμάνσεων του εδάφους 
στα θερμοκήπια», και μεταξύ των ομιλητών 
ήταν μέλη της ερευνητικής ομάδας του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ τους 
συμμετέχοντες καλωσόρισε ο ∆ημήτρης Χανής, 
Γενικός ∆ιευθυντής της ΛΑΒΑ.
Όπως τόνισε ο ∆ημήτρης Χανής, «Οι φυσικές 
ιδιότητες της ελαφρόπετρας βρίσκουν 
σημαντικό πεδίο εφαρμογής μεταξύ άλλων σε 
γεωργικές χρήσεις. Το ερευνητικό πρόγραμμα 
αποσκοπεί στη συστηματική συλλογή και 
καταγραφή της υπάρχουσας επιστημονικής και 
τεχνολογικής γνώσης σχετικά με την καλλιέργεια 
φυτών θερμοκηπίου σε ελαφρόπετρα ώστε να 
συνταχθεί ένα πρακτικό εγχειρίδιο με οδηγίες 
για παραγωγούς που καλλιεργούν ήδη ή 
ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν στο μέλλον 
σε ελαφρόπετρα. 
Στοχεύουμε στη συλλογή σημαντικών 
πληροφοριών σε τομείς στους οποίους 

υπάρχουν ανάγκες επίλυσης προβλημάτων 
που τίθενται από παραγωγούς (π.χ. κατάλληλη 
στρατηγική άρδευσης για διαφορετικές 
κοκκομετρίες ελαφρόπετρας ανά κηπευτικό). 
Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει 
τεχνική υποστήριξη στους παραγωγούς που 
καλλιεργούν σε ελαφρόπετρα με συνταγές 
θρεπτικών διαλυμάτων και οδηγίες σχετικά 
με την διαχείριση της καλλιέργειας για 
δύο πλήρεις καλλιεργητικές περιόδους. 
Μέσω του προγράμματος επιθυμούμε να 
λάβουμε συστηματικά δεδομένα από τις 
υπό παρακολούθηση καλλιέργειες και να 
τα επεξεργαστούμε με την υποστήριξη του 
εργαστηρίου κηπευτικών καλλιεργειών του 
Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με στόχο τον εντοπισμό 
τυχόν προβλημάτων και την εξεύρεση τρόπων 
επίλυσής τους. Επίσης σκοπεύουμε να 
εκπαιδεύσουμε γεωτεχνικούς, γεωπόνους και 
παραγωγούς στην υδροπονική καλλιέργεια 
σε ελαφρόπετρα υποστηρίζοντας στην πράξη 
τους τελικούς καταναλωτές. Οι παραπάνω 
δράσεις θα συνδυαστούν κατάλληλα μεταξύ 
τους ώστε να συμβάλουν στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό τόσο στην καταγραφή και παραγωγή 
νέας γνώσης όσο και στη διάχυσή της στους 
Έλληνες παραγωγούς με τελικό στόχο τη 
συμβολή στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικών υδροπονικών θερμοκηπιακών 
μονάδων σε ελαφρόπετρα».

ΛΑΒΑ

Η

Ερευνητικό πρόγραμμα
για την ελαφρόπετρα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Από αριστερά:
∆ημ. Χανής,

Γεν. ∆ιευθυντής ΛΑΒΑ,
∆ημ. Σάββας,

Επικ. Καθηγητής Γεωπ. Πανεπιστημίου Αθηνών,
Αν. Κώτσιρας,

Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Καλαμάτας, 
Γεωρ. Ντάτση,

Υπ. ∆ιδάκ. Γεωπ. Πανεπιστημίου Αθηνών,
Χάρις-Κωνσταντίνα Κοντοπούλου,

Υπ. ∆ιδάκ. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο ∆ημήτρης Σάββας, Επίκουρος Καθηγητής 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και Επιστημονικός Υπεύθυνος του 
προγράμματος παρουσιάζει και αναλύει 
τις υδροπονικές καλλιέργειες και τα 
πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη 
χρήση της ελαφρόπετρας.

Τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο 
υδροπονικές καλλιέργειες;
Oι υδροπονικές καλλιέργειες είναι καλλιέργειες 
φυτών των οποίων το ριζικό σύστημα 
αναπτύσσεται εκτός του φυσικού εδάφους και 
τροφοδοτείται με νερό και θρεπτικά στοιχεία 
μέσω της παροχής ενός θρεπτικού διαλύματος. 
Το θρεπτικό διάλυμα παρασκευάζεται μέσω 
της διάλυσης συνηθισμένων υδατοδιαλυτών 
λιπασμάτων στο νερό και χορηγείται στα φυτά 
μέσω του συστήματος άρδευσης. Αντί του 
φυσικού εδάφους, οι ρίζες αναπτύσσονται είτε σε 
ένα πορώδες μέσο (υπόστρωμα καλλιέργειας) 
που υποκαθιστά το έδαφος όσον αφορά την 
ισόρροπη παροχή νερού και οξυγόνου στις 
ρίζες των φυτών, είτε απευθείας στο θρεπτικό 
διάλυμα. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για 
υδροπονικές καλλιέργειες σε υποστρώματα, 
ενώ στην δεύτερη περίπτωση πρόκειται για 
υδροκαλλιέργειες. Ο όρος “υδροπονία” (hydro-
ponics) προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις 
“ύδωρ” και “πόνος” και χρησιμοποιείται για να 
αντιδιαστείλει τις καλλιέργειες εκτός εδάφους 
από την κλασσική γεωπονία που λαμβάνει χώρα 
στο έδαφος.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που 
προκύπτουν από τις υδροπονικές 
καλλιέργειες;
Τα τελευταία χρόνια η υδροπονία διαδίδεται 
όλο και περισσότερο ως μέθοδος καλλιέργειας 
στα θερμοκήπια λόγω των πολυάριθμων 
πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει σε σύγκριση 
με τις καλλιέργειες στο έδαφος. Τα κυριότερα 
απ’ αυτά είναι ότι καλλιεργώντας εκτός 
εδάφους εκλείπει η ανάγκη απολύμανσης του 
εδάφους των θερμοκηπίων με βρωμιούχο 
μεθύλιο ή άλλα τοξικά χημικά απολυμαντικά για 
την αντιμετώπιση των εδαφογενών ασθενειών. 
Επίσης η θρέψη των φυτών ελέγχεται πολύ 
καλύτερα μέσω της χορήγησης θρεπτικού 
διαλύματος κατάλληλης σύστασης με 
αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι διαταραχές 
θρέψης και να λαμβάνονται υψηλότερες 
αποδόσεις. Η καλλιέργεια αποσυνδέεται από 

το επίπεδο γονιμότητας του εδάφους και 
επομένως μπορεί να πραγματοποιηθεί και να 
δώσει υψηλές αποδόσεις ακόμη και σε τελείως 
άγονα εδάφη, ενώ το ριζικό σύστημα καθώς 
είναι εκτός εδάφους, θερμαίνεται νωρίτερα 
και περισσότερο κατά την διάρκεια της ημέρας 
την ψυχρή εποχή του έτους, με συνέπεια 
να επιτυγχάνεται σημαντική πρωίμιση της 
παραγωγής. Τέλος τα υπολείμματα του νερού 
και των λιπασμάτων μπορούν να συλλέγονται 
και να ανακυκλώνονται, με αποτέλεσμα να 
αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της χρήσης 
νερού και θρεπτικών στοιχείων και να μειώνονται 
ορισμένες δυσμενείς επιπτώσεις της γεωργίας 
στο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα η 
νιτρορύπανση και ο ευτροφισμός των υδάτινων 
πόρων. 

Τι χαρακτηρίζει ένα καλό υπόστρωμα;
Ένα καλό υπόστρωμα θα πρέπει να είναι 
απαλλαγμένο από φυτοασθένειες, να 
χαρακτηρίζεται από ισόρροπη σχέση μεταξύ 
υδατοχωρητικότητας και αεροπερατότητας, 
ώστε να μην υπερτερεί η μία ιδιότητα σε βάρος 
της άλλης, να έχει χαμηλό κόστος αγοράς και 
να μην προκαλεί προβλήματα στο περιβάλλον 
όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος της χρήσης του και 
πρέπει να απορριφθεί. 

Σε τι υπερτερεί η ελαφρόπετρα σε σχέση 
με τα άλλα υλικά;
Η ελαφρόπετρα είναι ένα φυσικό, 
οικολογικό προϊόν το οποίο διαθέτει σε 
ικανοποιητικό βαθμό όλα τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα παρουσιάζει 
πολύ καλή καλλιεργητική συμπεριφορά 
όταν χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα για 
υδροπονικές καλλιέργειες. Επιπλέον, η 
ελαφρόπετρα είναι ένα εγχώρια παραγόμενο 
προϊόν το οποίο μπορεί να υποκαταστήσει 
αντίστοιχα εισαγόμενα με προφανείς τις 
ευεργετικές συνέπειες για την Εθνική Οικονομία. 
Για να προτιμηθεί από τους παραγωγούς όμως, 
δεν αρκεί η χαμηλή τιμή της και η δυνητικά 
πολύ καλή καλλιεργητική συμπεριφορά, γιατί 
η τελευταία εξαρτάται από την ορθότητα των 
καλλιεργητικών χειρισμών. Για να χρησιμοποιηθεί 
με σωστό τρόπο όμως η ελαφρόπετρα, 
απαιτείται η ύπαρξη κατάλληλης τεχνογνωσίας 
και η διάχυσή της στους παραγωγούς που 
την χρησιμοποιούν. Τους παραπάνω σκοπούς 
καλείται να υπηρετήσει το παρόν ερευνητικό 
πρόγραμμα.

•  2.000 στρέμματα υδροπονικής 
καλλιέργειας στην Ελλάδα
• 450 στρεμ. αγγούρι
• 1.000 στρεμ. ντομάτα
• 50 στρεμ. μαρούλι
•  500 λοιπά κηπευτικά 
και ανθοκομικά είδη 
(τριανταφυλλιά, ζέρμπερα)

•  50.000 στρέμματα συμβατικής 
καλλιέργειας
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Το εργοστάσιο Βόλου συμμετείχε στην 
έκθεση «Μαγνησία 2010 - 9ο Επιχειρηματικό 
Πανόραμα Βόλου» που οργανώθηκε υπό την 

αιγίδα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας 

από 25 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου, στο 

Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου, στο Πεδίον Άρεως.

Στο περίπτερο του εργοστασίου παρουσιάζονταν 

οι κύριες δράσεις και προτεραιότητες του 

εργοστασίου, ενώ μέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή οι επισκέπτες ενημερώνονταν 

για τη διαδικασία παραγωγής τσιμέντου. 

Παράλληλα σε ειδική κατασκευή είχαν την 

ευκαιρία να γνωρίσουν υλικά της παραγωγικής 

μας διαδικασία, όπως ασβεστόλιθο, κλίνκερ, 

φαρίνα, τσιμέντο κ.ά. Στο χώρο της έκθεσης 

διανεμήθηκε έντυπο υλικό για το εργοστάσιο, 

τις Πολιτικές και τα προϊόντα μας, καθώς  και 

πρωτότυπα δώρα από ανακυκλωμένα υλικά. 

Συγχρόνως οι μικροί επισκέπτες είχαν την 

ευκαιρία να παίξουν το περιβαλλοντικό παιχνίδι 

“Μικροί Οικολόγοι” στο εταιρικό μας site.

Στο χώρο της έκθεσης, το εργοστάσιο Βόλου 

καλωσόρισε το διάλογο και την επικοινωνία 

με τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι είχαν 

τη δυνατότητα να συμπληρώσουν μια φόρμα 

υποβολής προτάσεων για το εργοστάσιο.

Συμμετοχή στην έκθεση

«Μαγνησία 2010 -

9ο Επιχειρηματικό Πανόραμα Βόλου»

Συμμετοχή στο 5ο Διεθνές Συνέδριο
για την Έρευνα στις Μεταφορές

Με χορηγία και την παρουσίαση “Ασφαλείς 
οδικές μεταφορές” από τον Θωμά Κόρδα, 
Προϊστάμενο Οδικών Μεταφορών συμμετείχε η 
ΑΓΕΤ Ηρακλής στο “5ο Συνέδριο για την Έρευνα 
στις Μεταφορές” που πραγματοποιήθηκε στο 
Βόλο, στις 27 & 28 Σεπτεμβρίου. Το Συνέδριο 
οργανώθηκε από το Σύλλογο Ελλήνων 
Συγκοινωνιολόγων και το Ινστιτούτο Μεταφορών 
του Ε.Κ.Ε., Τεχνολογική Ανάπτυξη με κεντρικό 
θέμα “Ενέργεια, περιβάλλον και μεταφορές”. 
Κύριος στόχος του συνεδρίου ήταν η 

παρουσίαση πρόσφατων ερευνητικών εργασιών 
και εξελίξεων στον τομέα των μεταφορών στην 
Ελλάδα, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
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Το νέο πρόσωπο

του Κέντρου Διανομής

Σε συνέχεια του μεγάλου έργου τοποθέτησης 
ηχοπετασμάτων περιμετρικά της εγκατάστασης, 
ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο στο Κ.∆. Ρίου η αντισεισμική 
ενίσχυση των κτιρίων, η επισκευή του silo Νο 2 και η ανανέωση 
των χρωμάτων όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων. 
Το έργο διήρκησε 4 μήνες κατά τους οποίους λάμβαναν 
χώρα καθημερινές επιθεωρήσεις του εργοτάξιου, συχνές 
συναντήσεις και εκπαιδεύσεις του εργολάβου και του 
προσωπικού του για να διασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατόν 
τρόπο η ασφαλής εκτέλεση του έργου. Για πρώτη φορά σε 
κέντρο διανομής εφαρμόστηκε το Πρότυπο ∆ιαχείρισης 
Ασφάλειας Εργολάβων, ένα σημαντικό εργαλείο για την 
ασφάλεια των συνεργατών μας. Κατά την ολοκλήρωση του 
έργου, εξασφαλίστηκε η παράδοσή του κέντρου στην αρχική 
του κατάσταση, απαλλαγμένου από υλικά, εργαλεία, σκραπ, 
μπάζα κ.λπ. Επίσης εξασφαλίστηκε η ασφαλής και με τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες φόρτωση και απομάκρυνση του 
βαριού εξοπλισμού του εργολάβου. Όπως μας δήλωσε ο 
Προϊστάμενος του Κέντρου Αριστοτέλης Φραντζής «Το έργο 
αυτό συνάδει με την κουλτούρα και την πολιτκή της εταιρίας για 
την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζόμενων και επισφραγίζει 
την προσπάθειά μας για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. 
Παράλληλα, αποτέλεσε και μία μοναδική πρόκληση για την 
πιλοτική εφαρμογή του Προτύπου ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 
Εργολάβων, το οποίο εφαρμόστηκε πλήρως από τα πρώτα 
βήματα που αφορούν στην επιλογή του εργολάβου μέχρι 
και την παράδοση του έργου και την τελική αξιολόγηση του 
εργολάβου. Περισσότερες από 7.000 εργατοώρες και δεκάδες 
κυβικά μέτρα σκαλωσιών απαιτήθηκαν για την εκτέλεση 
ενός έργου που οι εργασίες σε ύψος ήταν το μείζον θέμα 
ασφάλειας».

H πρώτη συνάντηση τοπικής διαβούλευσης

Η διαδικασία τοπικής διαβούλευσης εγκαινιάστηκε 
στις 22 Ιουλίου στο εργοστάσιο Μηλακίου με την παρουσία 
εκπροσώπων και φορέων της τοπικής κοινωνίας. Ο Θανάσης 
Μπάμπος, ∆ιευθυντής Εργοστασίου παρουσίασε την ιδέα 
της τοπικής διαβούλευσης που βασίζεται στη συστηματική 
και συλλογική επικοινωνία, στην αμφίδρομη συμμετοχή και 
στις σχέσεις εμπιστοσύνης, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε 
συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους για θέματα που 
αφορούν τη δραστηριότητα του εργοστασίου. Κατά την πρώτη 
αυτή συνάντηση τέθηκαν οι βάσεις για ένα ανοιχτό διάλογο σε 

τακτή βάση με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και 
ορίστηκε η agenda της επόμενης συνάντησης. Η πρωτοβουλία 
του Μηλακίου εντάσσεται στο πλαίσιο των Στόχων Αειφορίας 
της ΑΓΕΤ Ηρακλής 2012.

ΡΙΟ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΛΑΚΙΟΥ
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Συντονιστές Συστημάτων

Εσωτερικού Ελέγχου - Champions

Με στόχο τη διατήρηση ενός δυναμικού και 
αποτελεσματικού συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου, το 2005 αναπτύχθηκε και διατηρείται 
έως σήμερα το «∆ίκτυο των Συντονιστών 
Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου», το οποίο 
φέρει την ονομασία “Champions”.
Οι συντονιστές Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου 
είναι επιλεγμένα στελέχη, που έχουν ως στόχο 
την ανάπτυξη, διατήρηση και ενημέρωση των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου σε όλες 
τις ∆ιευθύνσεις της Εταιρίας, τη διασφάλιση  
ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι 
ευθυγραμμισμένο με τις λειτουργικές 
διαδικασίες και τέλος να επιβεβαιώνουν, μέσω 
των ελέγχων που πραγματοποιούν σε τακτικά 
χρονικά διαστήματα, ότι τα συστήματα ελέγχου 
λειτουργούν όπως έχουν σχεδιασθεί. 
Η Ομάδα των Champions αποτελείται από 14 
άτομα, η επιλογή των οποίων έγινε από τους 
Γενικούς ∆ιευθυντές, σε συνεργασία με τη 
∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Τα άτομα 
που επιλέχθηκαν συνδυάζουν  επαρκή γνώση 
των επιχειρηματικών λειτουργιών και αντίληψη 
των κινδύνων. Οι Champions, αναφέρονται 
λειτουργικά στον ιεραρχικά ανώτερό τους, αλλά 
για θέματα εσωτερικού ελέγχου αναφέρονται 
στην ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. 
Για τη συνεχή επιμόρφωση των Champions, 
έχει καθιερωθεί και πραγματοποιείται κάθε 
χρόνο η Συνάντηση Συντονιστών Συστημάτων 
Εσωτερικού Ελέγχου, με στόχο την ενημέρωση 
για τις αλλαγές ή τα νέα συστήματα ελέγχου, 
τους κινδύνους που συνεχώς μεταβάλλονται 
αλλά και οδηγίες για τους ελέγχους που θα 

πραγματοποιήσουν. 
Οι «Champions” φέρουν στην επιφάνεια κενά στα 
συστήματα εσωτερικού ελέγχου, προτείνουν 
βέλτιστες πρακτικές, σχεδιάζουν αλλαγές και 
ενημερώνουν για την εφαρμογή τους. 
Σύμφωνα με την Αναστασία Κατράκη, 
∆ιευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, Οι Champi-
ons είναι ο βασικός πυλώνας για τη διατήρηση 
ενός δυνατού συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
πλήρως ενσωματωμένου στην δομή των 
λειτουργιών μας. 
H εφαρμογή αυτή δημοσιεύτηκε στο LO – In-
ternal Control Publication της Lafarge ως καλή 
πρακτική που μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα 
Business Units του Ομίλου.

Ένα ολοκληρωμένο Δίκτυο Εσωτερικού Ελέγχου ενσωματωμένο στη δομή 
της κάθε λειτουργίας.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
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Περιβαλλοντική διαχείριση

από τα δύο εργοστάσια Βόλου και 

Μηλακίου

Στις επιθεωρήσεις που πραγματοποίησε 
ο ΕΛΟΤ για το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004 
που αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση 
των εργοστασίων, τα εργοστάσιο Βόλου και 
Μηλακίου έλαβαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια 
από τους εξωτερικούς ελεγκτές και βρέθηκαν 
απόλυτα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
προτύπου.
To εργοστάσιο Βόλου αξιολογήθηκε από τον 
ΕΛΟΤ και είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις 
του προτύπου ΕΝ ISO 14001:2004. Οι 
δραστηριότητες που αξιολογήθηκαν αφορούν 
το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την 
αποθήκευση και εμπορία κλίνκερ και τσιμέντου. 
Επίσης οι ελεγκτές αξιολόγησαν τη λειτουργία 
των λιμενικών εγκαταστάσεων για φόρτωση/
εκφόρτωση συσκευασμένου και χύδην 
τσιμέντου και κλίνκερ, χύδην α’ υλών, υλικών 
παραγωγής και καυσίμων.

Tο εργοστάσιο Μηλακίου, στην επιθεώρηση που 
πραγματοποίησε ο ΕΛΟΤ για το πρότυπο EN ISO 
14001:2004 που αφορά την περιβαλλοντική 
διαχείριση, έλαβε ιδιαίτερα θετικά σχόλια από 
τους εξωτερικούς ελεγκτές για τη συμμόρφωση 
του εργοστασίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του προτύπου. Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν 
στην έκθεση οι ελεγκτές, «η εταιρία προχώρησε 
σε σημαντικές επενδύσεις για τη διατήρηση, 
τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των πολύ 
καλών της υποδομών με την ολοκλήρωση 
πληθώρας περιβαλλοντικών προγραμμάτων και 
έργων».

Ακρίβεια και αξιοπιστία

για όλα τα εργαστήρια του ΗΡΑΚΛΗ

Μια μεγάλη διάκριση έλαβε η ΑΓΕΤ Ηρακλής 
στον όμιλο Lafarge καθώς όλα τα εργαστήρια 
των μονάδων του σημείωσαν δείκτη αξιοπιστίας 
LAI 100%. 
Ο δείκτης LAI (Lab Accuracy Index) είναι ένας 
ιδιαίτερα σημαντικός δείκτης απόδοσης (key per-
formance index) για τον όμιλο Lafarge, ο οποίος 
χαρακτηρίζει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των 
εργαστηρίων. Πρόκειται για έναν αντικειμενικά 
μετρούμενο δείκτη για τα εργαστήρια όλων των 
εργοστασίων καθώς και όλων των τεχνικών και 
ερευνητικών κέντρων. Μετά από μετρήσεις που 
στηρίζονται σε διεργαστηριακούς ελέγχους και 
τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 
υπολογίζεται ο δείκτης LAI για κάθε εργαστήριο, 
καθώς και το DTT (Distance to Target) που 
δηλώνει την απόσταση από το στόχο.

Συγκεκριμένα το εργοστάσιο Βόλου, μετά την 
επιτυχία του 2008 που κατέλαβε την πρώτη 
θέση μεταξύ 171 εργαστηρίων της Lafarge, 
φέτος κατέλαβε την τρίτη θέση ανάμεσα σε 213 
επιχειρηματικές μονάδες της Lafarge με δείκτη 
LAI 100% και DTT 0,10. 
Όσον αφορά τα άλλα εργαστήρια της ΑΓΕΤ 
Ηρακλής είχαν όλα δείκτη αξιοπιστίας LAI 100%, 
και DTT 0,14 για το ΕΚΕΤ, 0,16 για το εργοστάσιο 
Χαλκίδας και 0,17 για το εργοστάσιο Μηλακίου.
Το Europe Technical Center ETC συνεχάρη τον 
ΗΡΑΚΛΗ για τη μεγάλη διάκριση, καθώς είναι η 
μόνη επιχειρηματική μονάδα στην Lafarge που 
και τα τέσσερα εργαστήριά του σημείωσαν 
δείκτη LAI 100%.



ΣΕΛ Ι∆Α  42   |   Η Ρ Α Κ Λ Η Σ  M A G A Z I N O   |   2011

HIGHLIGHTS

Ένα μοναδικό φυτώριο

Ένα φυτώριο με 2.200 φυτά 
κατασκευάστηκε στο ορυχείο της ΛΑΒΑ στο 
Γυαλί στο οποίο καλλιεργούνται ποικίλα είδη 
όπως μυοπόρα, πεύκα, βελανιδιές, ευκάλυπτοι, 
συκές, γαζίες, κυπαρίσσια, ακακίες. Η κατασκευή 
του φυτωρίου ξεκίνησε τον ∆εκέμβριο του 
2009, ενώ τα πρώτα φυτά τοποθετήθηκαν 
τον Μάρτιο του 2010. Στη συνέχεια και μετά 
τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου τα φυτά 
θα μεταφυτευτούν και θα μεταφερθούν στον 
ήλιο. Οι εργαζόμενοι του ορυχείου φιλοδοξούν 

την επόμενη χρονιά το φυτώριο τους να έχει 
εμπλουτιστεί από 3.500 τεμάχια και να γίνει 
πραγματικότητα και το δεύτερο φυτώριο της 
μονάδας. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του 
έργου, Γιώργο Πανταρώτα, εργαζόμενο του 
ορυχείου «Για να πετύχει η δουλειά αυτή, πρέπει 
να θέλεις να την κάνεις. Εμένα προσωπικά μου 
άρεσε από παιδί να ασχολούμαι με τη γη, ενώ 
και τώρα στην προσωπική μου ζωή, καλλιεργώ 
εσπεριδοειδή, αχλαδιές κ.ά.»

Εμπορική συνεργασία
με τη Lafarge Aggregates

Η ελαφρόπετρα που εξάγεται από το 
ορυχείο της ΛΑΒΑ στο Γυαλί της Νισύρου 
ανοίγει τα φτερά της και προσφέρεται στους 
πελάτες της Lafarge στη Γαλλία. Με την εμπορική 
ονομασία LAVA και στοχεύοντας κυρίως στη 
βιομηχανία των προκατασκευασμένων δομικών 
υλικών (μπλόκια), η ελαφρόπετρα αποτελεί 
το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ των 
εταιριών ΛΑΒΑ και Lafarge Aggregates. 
Αυτή η συνεργασία αποτελεί μια νέα 
καινοτομία για τον Όμιλο που θα φέρει νέο 
δυναμισμό σε ένα τομέα που αντιμετωπίζει 
ιδιαίτερα προβλήματα. Το μερίδιο της 
αγοράς για τα μπλόκια σκυροδέματος έχει 
υποχωρήσει κατά 20% τα 10 τελευταία χρόνια 
όσον αφορά την αγορά ιδιωτικών κατοικιών, 

κυρίως υπέρ των τούβλων. Σύμφωνα με 
τον Loic Berthou-Guyader, επικεφαλής του 
προγράμματος LAVA για την εταιρία Lafarge Ag-
gregates «Προσφέρουμε στους πελάτες μας 
μία ολοκληρωμένη λύση χρησιμοποιώντας την 
ελαφρόπετρα. Τώρα μπορούν να προσφέρουν 
ένα μπλόκι σκυροδέματος με τη βέλτιστη 
περιβαλλοντική απόδοση». Η ελαφρόπετρα 
ανταποκρίνεται πλήρως στις μελλοντικές 
απαιτήσεις σχετικά με τη θερμική μόνωση και 
συμβαδίζει τέλεια με την πολιτική αειφόρου 
κατασκευής του Ομίλου. Είναι η μοναδική πηγή 
ελαφρόπετρας του Ομίλου και είναι η πρώτη 
φορά που πραγματοποιείται παρόμοια εμπορική 
συνεργασία με μία άλλη Επιχειρησιακή Μονάδα.

Συμμετοχή
στο 2ο Συνέδριο του Economist
για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Με ομιλία του Pierre Deleplanque και 
χορηγία του συνεδρίου συμμετείχε η ΑΓΕΤ 
Ηρακλής στο 2ο Συνέδριο του Economist για την 
Αειφρόρο Ανάπτυξη. Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος 
στην ομιλία του μεταξύ άλλων τόνισε ότι η 
ανάπτυξη προϊόντων που απαιτούν λιγότερη 
ενέργεια αποτελεί βασική προτεραιότητα 
της ΑΓΕΤ Ηρακλής. «∆ίνεται ιδιαίτερη ώθηση 
στην καινοτομία που αφορά στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης. Παράλληλα, η εταιρία 
αξιοποιεί τις πρώτες ύλες των χωρών στις 

οποίες βρίσκεται, ενώ έχει αναπτύξει σε μεγάλο 
βαθμό τα εναλλακτικά καύσιμα, τα οποία στην 
ουσία είναι απόβλητα που δεν ανακυκλώνονται 
π.χ. χαρτί, πλαστικό. Η συγκεκριμένη μορφή 
καυσίμου στην Ελλάδα αντιστοιχεί μόλις στο 
1%-1,5% των αναγκών των επιχειρήσεων, όταν 
στη Γερμανία έχει ξεπεράσει το 50%». Στο χώρο 
του Συνεδρίου επίσης υπήρχε ειδικό περίπτερο 
με έντυπο υλικό  με τις αρχές και τις δράσεις 
της εταιρίας.

ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΛΑΒΑ ΣΤΟ ΓΥΑΛΙ

ΛΑΒΑ
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