
Συνέντευξη με τον Γιώργο Μπένο, 
Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing 
σελ.12

Προϊόντα προστιθέμενης αξίας σελ.22

Νερό, κάνοντας πράξη την υπεύθυνη 
διαχείριση σελ.28

Πρόγραμμα ενίσχυσης βιοποικιλότητας 
σελ.32

Μια αγορά 
που αναζητά 
νέες λύσεις



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έκδοση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας
Για σχόλια, παρατηρήσεις και ιδέες που αφορούν 
το περιεχόμενο του magazino, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε μαζί μας.
Τηλ.: 210 289 8548, Fax: 210 289 8251
info@lafarge.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Αγγελική Πατρούμπα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Έλια Κολλά

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
4 reasons Ε.Π.Ε.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Media Library Heracles
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Μια αγορά που αναζητά 
νέες λύσεις
Συνέντευξη με τον Γιώργο Μπένο, 

Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων & 

Marketing

Καινοτομία σημαίνει 
να ακολουθείς νέους 
δρόμους

Προϊόντα προστιθέμενης 
αξίας

Νερό
Κάνοντας πράξη την υπεύθυνη 

διαχείριση 

Πρόγραμμα ενίσχυσης 
βιοποικιλότητας

Έλληνες ζωγράφοι στα 
ημερολόγια της ΑΓΕΤ 
Ηρακλής 1956 - 2009 
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H ΑΓΕΤ Ηρακλής συμμετείχε στην 

Ημερίδα “Η Διοίκηση της Συντήρησης στη 

Σύγχρονη Επιχείρηση” που διοργανώθηκε 

σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας, την 

Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Συντήρησης, το 

Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής 

Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και 

τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων 

Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Π.Τ. 

Μαγνησίας. Στην Οργανωτική Επιτροπή 

συμμετείχε ο Βασίλης Καμπάνης, Διευθυντής 

Συντήρησης ενώ ο Αλέξανδρος Σιγανός, Phd 

Methods Manager από το Εργοστάσιο Βόλου 

συμμετείχε με την ομιλία του “Βέλτιστες 

πρακτικές Συντήρησης,... στην πράξη”.

Ο Παναγιώτης Πανταλάκης, Προϊστάμενος 

του Κέντρου Διανομής Ηρακλείου 

βραβεύθηκε από το σύλλογο γονέων και 

κηδεμόνων του δημοτικού και νηπιαγωγείου 

Ροδιάς για την προσφορά της εταιρίας μας στο 

σχολείο.

19 μαθητές με 3 καθηγητές από το 

τμήμα Δομικών του 1ου ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας  

επισκέφτηκαν το εργοστάσιο του Βόλου 

την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου. Οι μαθητές 

ξεναγήθηκαν στο χώρο της εγκατάστασης 

από τους μηχανικούς Ελευθέριο Μουστάκα 

και Νικόλαο Ανέστη και επισκέφθηκαν 

το εργαστήριο του εργοστασίου όπου 

παρακολούθησαν επίδειξη δοκιμής μηχανικών 

αντοχών από τον Δημήτρη Μουρατίδη.

Στο Κέντρο Διανομής Ρίου 

πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 

σεμινάριο Α’ Βοηθειών από τον Ερυθρό 

Σταυρό. Το πρόγραμμα ήταν 20 ωρών, 

εκπαιδεύτηκαν 4 εργαζόμενοι, οι οποίοι έλαβαν 

“πτυχίο” πιστοποίησης διάσωσης.

Κατά την παγκόσμια ημέρα καθαρισμού 

των ακτών στις 17 Σεπτεμβρίου, το 

Εργοστάσιο Βόλου συμμετείχε στον καθαρισμό 

της παραλίας που βρίσκεται μπροστά στο 

εργοστάσιο. 

Η ΛΑΒΑ συμμετείχε στο 25ο Συνέδριο 

της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης 

των Οπωροκηπευτικών με δύο προφορικές 

παρουσιάσεις που θα αφορούν ερευνητικά 

θέματα στα οποία χρησιμοποιήθηκε 

ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ. Στην 1η Συνεδρία

Λαχανοκομίας την 1η Νοεμβρίου παρουσιάστηκε 

η “Βελτιστοποίηση της διαχείρισης της άρδευσης 

σε καλλιέργεια αγγουριάς σε τρεις διαφορετικούς 

τύπους ελαφρόπετρας”, ενώ στη 2η συνεδρία 

Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου, στις 4 

Νοεμβρίου παρουσιάστηκε η  “Επίδραση του 

είδους και του βάθους του υποστρώματος και 

της ποσότητας άρδευσης στην ανάπτυξη του 

αυτοφυούς Dianthus fruticosus sub. fruticosus”.

Ο Κωνσταντίνος Χολέβας, Γενικός 

Διευθυντής Supply Chain & ΙΤ συμμετείχε 

στο 9ο Ετήσιο Συνέδριο που διοργάνωσε 

το Ελληνο-Aμερικανικό Επιμελητήριο με 

θέμα “Κτίζοντας υπεύθυνες εταιρίες - 

Μεγιστοποίηση Ωφελειών και Αειφορία στην 

Εφοδιαστική Αλυσίδα και στην Οικονομία”. 

Ο Κωνσταντίνος Χολέβας συμμετείχε στη 

συνεδρία με θέμα “ Η υπεύθυνη Διοίκηση της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Παραγωγής 

Προϊόντων κτίζει σχέσεις που κάνουν τη 

διαφορά”.

Στο 7ο Maintenance Forum συμμετείχε 

ο Βασίλης Καμπάνης, Διευθυντής 

Συντήρησης του Εργοστασίου Βόλου 

με την παρουσίαση «Βέλτιστές πρακτικές 

συντήρησης στις σύγχρονες βιομηχανίες». Η 

παρουσίασή του με τίτλο «Βέλτιστες πρακτικές 

συντήρησης στη σύγχρονη βιομηχανία» εστίασε 

στις μεθόδους συντήρησης, τη στρατηγική 

και τις λειτουργίες, τα εργαλεία και τις 

βέλτιστες πρακτικές κατά τη συντήρηση σε 

ένα εργοστάσιο τσιμέντου, καθώς και στην 

εφαρμογή τους στην πράξη.

Ο Κωνσταντίνος Χολέβας, Γενικός 

Διευθυντής Supply Chain & IT συμμετείχε 

στο συνέδριο “Technology as an Economy 

Enabler” που επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη 

της Ελλάδας μετά την κρίση.

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Στο πλαίσιο ενημερωτικής επίσκεψης, 14 

άτομα και ο καθηγητής κ. Χ. Παπακωνσταντίνου 

από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ξεναγήθηκαν στο 

εργοστάσιο του Βόλου όπου ενημερώθηκαν 

για την παραγωγική διαδικασία και τα κύρια 

μέρη της. Στη συνέχεια συμμετείχαν σε 

συζήτηση για τα προϊόντα, τις αρχές και τις 

δράσεις της εταιρίας.

Επίσκεψη - ξενάγηση στους χώρους του 

εργοστασίου Βόλου πραγματοποίησαν 35 

μαθητές και 5 συνοδοί καθηγητές του 1ου 

ΕΠΑΛ Καρδίτσας των Τμημάτων Μηχανολόγων 

- Ηλεκτρολόγων - Δομικών. Μετά την ξενάγηση 

οι σπουδαστές ενημερώθηκαν από τους 

ανθρώπους του εργοστασίου και απάντησαν 

στις ερωτήσεις τους. 

Εσπερίδα από το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης με 

θέμα τη “Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών” 

πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου στα Χανιά 

της Κρήτης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

προγράμματος SARMA. Στην ημερίδα εκλήθη 

να μιλήσει ο Γ. Ρεστέμης, προϊστάμενος 

λατομείων εργοστασίου Χαλκίδας, ο οποίος 

πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα “Η 

τσιμεντοβιομηχανία ως μοχλός βιώσιμης 

ανάπτυξης”.

Ο Αναστάσιος Μάνος, Διευθυντής 

Logistics & Terminals συμμετείχε με ομιλία 

του στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics 

που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 

11 & 12 Νοεμβρίου 2011.  Η παρουσίαση του 

Τ. Μάνου είχε ως τίτλο “Πρόγραμμα Οδικής 

Ασφάλειας & Αριστοποίησης της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας της ΑΓΕΤ Ηρακλής για τη μεταφορά 

χύδην τσιμέντου στην ελληνική επικράτεια”.

Ένας άνετος και ευχάριστος χώρος 

δημιουργήθηκε τον Ιούνιο με 

πρωτοβουλία του εργοστασίου Χαλκίδας 

για τους οδηγούς σιλοφόρων και 

σακευμένων φορτηγών. Στο χώρο αυτό 

οι οδηγοί μπορούν να περιμένουν κατά την 

έκδοση των παραστατικών τους και μετά 

την επιστροφή τους από τη μεταφορά 

φορτίου. Η αίθουσα διαμορφώθηκε σε έναν 

ήδη υπάρχοντα χώρο του εργοστασίου 

που αξιοποιήθηκε ώστε να αποτελέσει μια 

πραγματικά υποδειγματική αίθουσα αναμονής 

των οδηγών για όλες τις μονάδες της 

εταιρίας.
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ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Χιλιάδες Δρόμοι Αλλά Μια Ζωή!
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με γενικό τίτλο 
«Χιλιάδες Δρόμοι αλλά μια Ζωή» διοργανώθηκε 
στο Συνεδριακό Κέντρο Γιώργος Ηλιόπουλος της 

Μήλου, στις 17 & 18 Οκτωβρίου, από την εταιρία 
ΛΑΒΑ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς, υπό την αιγίδα του 
Δήμου Μήλου. 
Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 128 παιδιά 
από το γυμνάσιο της Μήλου και στόχο είχε την 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών σε 
θέματα οδικής ασφάλειας. 
Οι μαθητές παρακολούθησαν την ειδική παρουσίαση 
για τη σημασία της ασφαλούς οδήγησης, ενώ 
χωρισμένοι σε ομάδες συμμετείχαν σε βιωματικές 
δραστηριότητες για τη διάσπαση της προσοχής, την 
οδήγηση σε κατάσταση μέθης, έκαναν ποδηλασία 
σε ειδικά κατασκευασμένο πάρκο, ενώ οδήγησαν 
μικρό τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο με χαμηλό 
φωτισμό. 
Στο πλαίσιο της προγράμματος δόθηκε στους 
συμμετέχοντες φυλλάδιο που δημιουργήθηκε 
ειδικά για το πρόγραμμα “Χιλιάδες Δρόμοι Αλλά 
Μια Ζωή” με χρήσιμες συμβουλές για την ασφαλή 
συμπεριφορά στο δρόμο. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

“To κλειδί για την ασφάλειά μας”
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

Αναγνωρίζοντας τις κρίσιμες συμπεριφορές 
ως το κλειδί για την ασφάλειά μας
Έντεκα ομάδες και από τα τρία εργοστάσια 
του Ομίλου και συνολικά 112 εργαζόμενοι 
συμμετείχαν στα  workshops της πρώτης φάσης 
του προγράμματος από τον Ιούνιο μέχρι και τον 
Οκτώβριο 2011. Εντοπίστηκαν οι πιο σημαντικές 
κρίσιμες συμπεριφορές ανά εργοστάσιο, 
όπως προκύπτουν από την ανάλυση των πιο 
πρόσφατων συμβάντων κάθε εγκατάστασης. 
Στη συνέχεια, οι ομάδες ανέλαβαν ένα 
“κλειδί για την ασφάλειά μας” - μια από τις 
κρίσιμες συμπεριφορές – και συνεργάστηκαν, 
προκειμένου να προτείνουν ιδέες και δράσεις 
και να επικοινωνήσουν το δικό τους “κλειδί” σε 
όλους τους συναδέλφους τους στο εργοστάσιο. 

Με πρωταγωνιστές τους εργαζόμενους 
Οι ομάδες πρότειναν συγκεκριμένα 
επικοινωνιακά μέσα, όπως αφίσες, φυλλάδια, 
βίντεο, αλλά και ένα σχέδιο δράσης για το 2012, 
όπως παρουσιάσεις, συζητήσεις, διαδραστικές 
εγκαταστάσεις αλλά και δημιουργικές 
παρεμβάσεις στο χώρο του εργοστασίου. Η 
ανάπτυξη του υλικού και των δράσεων γίνεται 
σε συνεργασία με το τμήμα Επικοινωνίας. 
Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στη 
δημιουργία των υλικών, ενώ στην περίπτωση 
φωτογραφήσεων ή σχετικών βίντεο προτείνουν 
όχι μόνο τη βασική ιδέα ή το σενάριο αλλά και 
πρωταγωνιστούν οι ίδιοι. 

Μια εκστρατεία για όλους τους εργαζόμενους 
του Ομίλου 
Μέχρι τις αρχές του 2012 θα ξεκινήσει η 
συντονισμένη προσπάθεια όλων των ομάδων 
να επικοινωνήσουν με τους συναδέλφους τους 
για τις κρίσιμες συμπεριφορές αναλαμβάνοντας 
να προβάλουν τα κλειδιά για την ασφάλεια 
που έχουν αναλάβει, συζητώντας μαζί τους 
στο χώρο εργασίας τους.  Το  υλικό που 
δημιουργείται και οι σχετικές πρωτοβουλίες 
των εργαζομένων θα διαχυθούν σε όλο τον 
Όμιλο. Οι ομάδες μάλιστα των εργοστασίων 
θα έχουν τη δυνατότητα στη συνέχεια να 
εμπλακούν και στην επικοινωνία των κρίσιμων 
συμπεριφορών στους συναδέλφους τους στις 
άλλες εγκαταστάσεις του Ομίλου.  

Αναγνωρίζοντας πως το κλειδί για την Ασφάλεια στην Εργασία είναι να υιοθετήσουν οι εργαζόμενοι ασφαλείς συμπεριφορές, 
εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα “Κρίσιμες Συμπεριφορές - Το κλειδί για την ασφάλεια μας”. Στόχος του είναι η ανάπτυξη 
μιας ολοκληρωμένης εκστρατείας για την επικοινωνία των κρίσιμων συμπεριφορών.  Η καινοτομία της εκστρατείας αυτής 
είναι πως ομάδες των ίδιων των εργαζομένων συμμετέχουν ενεργά σε όλη την εκστρατεία, από τη φάση του σχεδιασμού 
ως και την υλοποίησή της, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση των θεμάτων ασφαλείας. 
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Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης του 
εργοστασίου ξεκίνησαν από το τέλος 
Σεπτεμβρίου με την κατεδάφιση του ανακομιστή 
και των σιλό ομοιογένειας της γραμμής Β στο 
εργοστάσιο της Χαλκίδας.
Τα έργα αυτά θα συμβάλλουν στη βελτίωση της 
χωροταξίας και του οπτικού αποτυπώματος του 
εργοστασίου. 

Κατά τη διάρκεια του έργου που πραγματοποιείται 
με κεντρικό σύνθημα “Με Ασφάλεια κάθε έργο 
βελτίωσης του εργοστασίου”, εφαρμόζονται 
όλες οι πρακτικές επιβλεψης, ανάλυσης - 
εκτιμησης κινδυνου και τήρησης των κανονων  
ασφάλειας και ευταξίας με σκοπό τα μηδενικά 
ατυχήματα  και τη μηδενική απώλεια χρόνου 
εργασίας.

Έργα βελτίωσης 
στο εργοστάσιο 
Χαλκίδας

Ασκήσεις ασφάλειας λιμενικών 
εγκαταστάσεων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια 
άσκηση ασφάλειας των λιμενικών 
εγκαταστάσεων του εργοστασίου Βόλου στις 
13 Οκτωβρίου, με την επίβλεψη αξιωματικών 
του Λιμενικού Σώματος. Οι λιμενικές 
εγκαταστάσεις του εργοστασίου υπάγονται 
στο Διεθνή Κώδικα Ασφαλείας Πλοίων και 
Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Κώδικας ISPS), ενώ 
οι ετήσιες ασκήσεις ασφαλείας στοχεύουν στο 
συντονισμό επιμέρους ενεργειών σε περίπτωση 
ανάγκης. Το σενάριο της εν λόγω άσκησης 
προέβλεπε την απειλή για τοποθέτηση βόμβας 
και την έκρηξη αυτοσχέδιων εκρηκτικών 
μηχανισμών (ΑΕΜ) σε ελλιμενισμό στη λιμενική 
εγκατάσταση πλοίου, καθώς επίσης και σε 
φορτηγό όχημα μεταφοράς τροφοεφοδίων. Η 
άσκηση ήταν επί χάρτου, μόνο σχεδιασμός και 
όχι πρακτικό μέρος. Παρόντες στην εκδήλωση 
ήταν ο Λιμενάρχης Βόλου Αντιπλοίαρχος 
Κωνσταντίνος Γανωτής, εκπρόσωποι τοπικών 
φορέων, ενώ το εργοστάσιο εκπροσώπησαν 
στελέχη της διοικητικής ομάδας.

Άσκηση Ασφάλειας της Λιμενικής 
Εγκατάστασης πραγματοποιήθηκε στο 
εργοστάσιο Χαλκίδας στις 17 Οκτωβρίου 2011 
με την υποστήριξη του Κεντρικού Λιμεναρχείου 
Χαλκίδας, του Τμήματος Τροχαίας Χαλκίδας, 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (Πολιτική 
Προστασία), του ΕΚΑΒ και του Τμήματος 
Σαμαρειτών - Διασωστών.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

Εκπαιδευτικό 
σεμινάριο για 
την ασφάλεια 
λιμένος

Στο τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο 
για την ασφάλεια λιμένος που 
πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο 
Βόλου παρουσιάστηκε το εγχειρίδιο 
λειτουργίας της λιμενικής εγκατάστασης, 
που αποτελεί το γραπτό πλαίσιο που 
διέπει τη σχέση πλοίο - λιμάνι βασισμένη 
σε διεθνείς νόμους και κανόνες. 
Τονίστηκε επίσης η δέσμευση της 
λιμενικής εγκατάστασης, όσον αφορά 
τον ελάχιστο κίνδυνο για την ανθρώπινη 
ζωή, τον εξοπλισμό και το περιβάλλον. 
Σημαντική ήταν η ενεργή συμμετοχή των 
εκπαιδευομένων στην κατανόηση των 
στόχων.
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Κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις
Στο Κέντρο Διανομής Ηρακλείου το έργο περιελάμβανε μεταγκατάσταση 
κτιρίων, πεζοδρομήσεις, σημάνσεις και διαγραμμίσεις προκειμένου ο 
χώρος να γίνει πιο ασφαλής και να διευκολύνεται η κίνηση των οχημάτων 
και πεζών τόσο για τους εργαζόμενους του κέντρου, τους συνεργάτες 
αυτοκινητιστές οδηγούς σιλοφόρων, επισκέπτες όσο και για τους πελάτες 
που εισέρχονται στην εγκατάσταση. Θα ακολουθήσει και δεύτερη φάση για 
την ολοκλήρωση του έργου η οποία θα περιλαμβάνει τη δημιουργία και 
οριοθέτηση αποκλειστικού χώρου αποθήκευσης Alfablok. 
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή της πύλης του Κέντρου 
Διανομής Ρίου με σκοπό την ασφαλή κίνηση των οχημάτων των 
συνεργατών και των πελατών μας και την εξασφάλιση της ομαλής 
κυκλοφορίας επί της παραλιακής οδού της περιοχής. Παράλληλα 
υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ασφαλή κυκλοφορία με 
διαγραμμίσεις και σημάνσεις στο Κέντρο.

Το πρόγραμμα SAFE των οικονομικών ομάδων του Ομίλου Lafarge 
εγκαινιάστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού με σκοπό όλοι οι 
εργαζόμενοι της Διεύθυνσης να έχουν ενεργό ρόλο όσον αφορά την 
Υγεία & Ασφάλεια. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μήνες κατά τους 
οποίους θα παρουσιαστούν σε ομάδες, 6 θέματα μέσα από Καλές 
Πρακτικές υπό την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών. 
Ανά δύο μήνες σε συναντήσεις κάθε ομάδας παρουσιάζονται τα 
ευρήματα που έχουν προκύψει με συνεντεύξεις, παρακολουθήσεις, 
επισημάνσεις και ελέγχους. Τα αποτελέσματα των συναντήσεων αυτών 
γνωστοποιούνται στο προσωπικό των Κεντρικών Γραφείων μέσα από 
Καλές Πρακτικές, Εκπαιδεύσεις, Σεμινάρια, Πρότυπες Συμπεριφορές.
Τα θέματα αφορούν Συμπεριφορά στα Γραφεία, Ταξίδια, Προσοχή 
στον τρόπο που περπατάμε, Συνειδητοποίηση και Δέσμευση, 
Απομάκρυνση από τη «γραμμή του πυρός», Προσωπική συμμετοχή 
στην Υγεία & Ασφάλεια. Η Διοίκηση της Διεύθυνσης έχει δεσμευτεί 
και συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα, αφιερώνει χρόνο, κατευθύνει 
και υποστηρίζει την κάθε ομάδα. Όλοι οι εργαζόμενοι της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικού γίνονται πρότυπα συμπεριφοράς για τους 
υπόλοιπους εργαζόμενους και εφαρμόζοντας καλές πρακτικές μπορούν 
να αποτρέψουν ανασφαλείς καταστάσεις ή τραυματισμούς. 

Πρόγραμμα SAFE από τη 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικού 

Ο Απόστολος Μαυράκης, Προϊστάμενος 
Διαχείρισης Βασικών Δεδομένων (Mas-
ter Data) θεωρεί ότι το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία 
για τους εργαζόμενους που προέρχονται 
από την Οικονομική Διεύθυνση γιατί έχουν 
ένα ουσιαστικό ρόλο στην Υγεία & Ασφάλεια 
καθώς μπορούν να κρίνουν, να συμμετέχουν 
σε συζητήσεις, να αποφασίζουν. Παράλληλα 

βρίσκει πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι υπάρχει ενεργή και τακτική 
συμμετοχή από τη Διοίκηση.

Στις 31 Οκτωβρίου το Εργοστάσιο Μηλακίου συμπλήρωσε 1.000 ημέρες 
χωρίς ατύχημα με χαμένο χρόνο εργασίας χάρη στη ευαισθητοποίηση και 
την κινητοποίηση όλων των εργαζομένων σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας. 
Οι εργαζόμενοι του εργοστασίου έλαβαν συγχαρητήρια επιστολή από τον 
Διευθυντή του εργοστασίου Carlos Casado, ενώ σε όλους διανεμήθηκαν 
αναμνηστικά μπλουζάκια από τη συμμετοχή τους στην επιτυχία.

1.000 ημέρες 
χωρίς ατύχημα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΛΑΚΙΟΥ



2011   |   Η Ρ Α Κ Λ Η Σ  M A G A Z I N O   |   ΣΕΛ ΙΔΑ  7

Ασφάλεια στα 
εργαστήρια
Τα τελευταία χρόνια στα εργαστήρια της 
εταιρίας μας έχει συντελεστεί σημαντική 
πρόοδος όσον αφορά την Υγεία & Ασφάλεια. 
Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκε και είναι σε 
εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού των εργαστηρίων και την 
εφαρμογή ενιαίων κανόνων Υγείας & Ασφάλειας. 
Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει 
οριστεί σε κάθε εργαστήριο ένας υπεύθυνος 
για την εκτέλεση, συντονισμό, αξιολόγηση της 
επικινδυνότητας και τον καθορισμό του σχεδίου 
δράσης. 

Η διερεύνηση της ασφάλειας κατά τις 
δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθεί στο 
σύνολο της μέσα στο δεύτερο εξάμηνο 2012. 
Tο πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που 
εστιάζουν στις συμπεριφορές, τη χρήση 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και υλικών καθώς και 
στις οδηγίες και διαδικασίες.

Σύμφωνα με τον Θεμοστοκλή Φιλίππου, Διευθυντή 
Ποιοτικού Ελέγχου & Πιστοποίησης “Μετά την αξιολόγηση 
των κινδύνων υψηλού και μεσαίου ρίσκου, καταρτίστηκαν 
διορθωτικές δράσεις από τα 4 εργαστήρια. Οι δράσεις αυτές 
έχουν ήδη επιθεωρηθεί 2 φορές ως προς την πρόοδό τους 
και θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2011“.

Εκπαίδευση των ομάδων πυρασφάλειας 
έχει ξεκινήσει στο εργοστάσιο Βόλου σε 
συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
Θα εκπαιδευτούν συνολικά 100 εργαζόμενοι 
χωρισμένοι σε 4 ομάδες. Έχει ήδη ολοκληρωθεί 
η εκπαίδευση των 2 πρώτων ομάδων ενώ οι 
εκπαιδεύσεις θα συνεχίζονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρία 
και πράξη και είναι χωρισμένη σε 4 ενότητες: 
Γενικές πληροφορίες για τις πυρκαγιές, Μέσα 
πυροπροστασίας Εργοστασίου Βόλου, Δράσεις 
ομάδων πυρασφάλειας, Πρακτική άσκηση.

Εκπαίδευση 
πυρασφάλειας

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

Στο Εργοστάσιο Μηλακίου οργανώθηκαν μια σειρά από δράσεις με τη συμμετοχή όλων 
των εργαζομένων με θέμα την κυκλοφοριακή αγωγή στο χώρο του εργοστασίου για το 
διαχωρισμό κυκλοφορίας μεταξύ των πεζών και των οχημάτων και διανεμήθηκε έντυπο υλικό 
για την ασφαλή οδήγηση. Με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής, του Κέντρου Υγείας, του 
Λιμενικού Σώματος και της Αστυνομίας  πραγματοποιήθηκε επίσης άσκηση ετοιμότητας σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο λιμάνι. Τέλος έγινε εκστρατεία ευταξίας και καθαριότητας στα 
ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά συνεργεία.
Ακόμη, στις 23 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η Ημέρα Υγείας & Ασφάλειας στο Εργοστάσιο 
Μηλακίου με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων και με κύριο θέμα την ασφαλή οδήγηση. 
Οι εργαζόμενοι χωρισμένοι σε εννέα ομάδες απάντησαν σε ερωτηματολόγια με θέμα οδήγηση 
υπό την επήρεια αλκοόλ, παιδί και αυτοκίνητο, οδήγηση κατά τη διάρκεια της νύχτας, οδήγηση 
με βροχή, οδήγηση κουρασμένοι, τις μηχανικές βλάβες που παρουσιάζει το αυτοκίνητο, 
επαγγελματικά οχήματα, πεζοί, και  βαρέα αυτοκίνητα. Κατά τη λήξη της εκδήλωσης 
βραβεύθηκαν οι τρεις καλύτερες ομάδες καθώς και οι υποψηφιότητες που διακρίθηκαν κατά 
τα βραβεία Άριστα. Οι εργαζόμενοι εστίασαν σε μια κρίσιμη συμπεριφορά, μοιράστηκαν τις 
εμπειρίες τους και πρότειναν εξαιρετικές ιδέες για αφίσες, δραστηριότητες και βίντεο, που θα 
υλοποιηθούν με τη συνεργασία της ομάδας Επικοινωνίας.

Κυκλοφοριακή αγωγή
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΛΑΚΙΟΥ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΒΑ

Τα λατομεία Γυαλί, Αλτσί και Μήλου, εστίασαν στην εκτίμηση κινδύνων πριν από διάφορες 
εργασίες παραγωγής και συντήρησης και την ασφαλή εργασία με τη χρήση βαρέως κινητού 
εξοπλισμού. Οι εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 5 σχετικά βίντεο και να 
συζητήσουν τα συμπεράσματα και τους προβληματισμούς τους. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες 
χωρισμένοι σε ομάδες συμμετείχαν σε τρεις ασκήσεις που αφορούσαν τον καθημερινό έλεγχο 
των οχημάτων, την εκτίμηση κινδύνων πριν από την εργασία και τις τυφλές περιοχές γύρω από 
βαρέα οχήματα. 

Εκτίμηση Κινδύνων
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“Ασφαλής επιλογή. Έξυπνη κίνηση!” 

Οι εκδηλώσεις του εργοστασίου Βόλου ξεκίνησαν με μια σειρά εκπαιδεύσεων 
ομάδων εργαζομένων στις Πρώτες Βοήθειες και την Ασφάλεια Λιμένος. Στις 23 Ιουνίου 
οργανώθηκε στην εγκατάσταση μια σειρά δραστηριοτήτων με θέμα τον “Κινούμενο 
Εξοπλισμό και την  Κυκλοφοριακή Αγωγή”. Οκτώ ομάδες εργαζομένων σταματούσαν 
και μιλούσαν σε οδηγούς οχημάτων και πεζούς για τον έλεγχο του οχήματος, τη σωστή 
στάθμευση στο χώρο του εργοστασίου, την κυκλοφορία των πεζών, ενώ τους παρέδιδαν 
πλούσιο έντυπο υλικό. Ακολούθησε συνάντηση με όλο το προσωπικό του εργοστασίου 
καθώς και προσωπικό συνεργατών όπου συζητήθηκαν τα κυριότερα επιτεύγματα του 
εργοστασίου στον τομέα της Ασφάλειας τον τελευταίο χρόνο, δόθηκαν τα βραβεία του 
διαγωνισμού “’Άριστα” και επισημάνθηκαν οι βασικοί στόχοι του εργοστασίου στην Υ&Α. 
Οι εκδηλώσεις του μήνα ολοκληρώθηκαν με μία ημέρα αφιερωμένη στην Υγεία. Την 1η 
Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του μηχανουργείου αναπαράσταση περιστατικού 
που απαιτούσε παροχή α’ βοηθειών με εμπλοκή του γιατρού, της ομάδας Α’ βοηθειών 
ενώ συμμετείχε και εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

Σε όλες τις μονάδες της εταιρίας διοργανώθηκαν 
“Ημέρες - Επαγρύπνησης” με σκοπό να επιστήσουν 
την προσοχή των εργαζομένων που επιστρέφοντας 
μετά τις διακοπές διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
για ατύχημα. Στις συναντήσεις παρουσιάζονται οι 
κρίσιμες συμπεριφορές που μας οδηγούν σε ατύχημα, 
γιατί παρατηρούνται και πώς θα τις αλλάξουμε. 
Η συμπεριφορά αποτελεί το βασικό παράγοντα των 
ατυχημάτων, ενώ σύμφωνα με έρευνες, το μεγαλύτερο 
ποσοστό των ατυχημάτων οφείλεται σε ανασφαλείς 
ενέργειες.

Επιστρέφουμε στη 
δουλειά με ασφάλεια!

Κατά τη διάρκεια του Μήνα Υγείας & Ασφάλειας 
οργανώθηκαν στο Εργοστάσιο Χαλκίδας μια σειρά 
από δράσεις που αφορούσαν τα εργαλεία χειρός, 
τη δημιουργία εθελοντικής ομάδας για ενέργειες 
προστασίας σε περίπτωση σεισμού, την εκπαίδευση 
Πρώτων Βοηθειών 23 ατόμων από τον Ερυθρό 
Σταυρό, και την ενημέρωση 21 εργαζομένων από 
το γιατρό εργασίας σε θέματα θερμοπληξίας και 
θερμικής καταπόνησης. Κατά την Ημέρα Ασφάλειας 
στις 30 Ιουνίου, όσοι οδηγοί σιλοφόρων, πελάτες 
σακευμένων και εργαζόμενοι ή επισκέπτες εισέρχονταν 
στη μονάδα έλαβαν μέρος σε πέντε δράσεις για την 
οδική συμπεριφορά πριν το ταξίδι, τον τεχνικό έλεγχο 
του οχήματος, την οδήγηση κατά τη διάρκεια της 
πορείας και τη συμπεριφορά στις εγκαταστάσεις της 
μονάδας και το parking. Οι συμμετέχοντες σε όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας συμπλήρωναν και ανάλογα 
ερωτηματολόγια για την οδική συμπεριφορά, ενώ 
παρέλαβαν έντυπο υλικό και αναμνηστικό δώρο. Στη 
συνέχεια έγινε παρουσίαση για τους συνεργάτες στην 
ασφάλεια και το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων 
του εργοστασίου, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με την 
απονομή των βραβείων ΑΡΙΣΤΑ.

Δράσεις για την οδική 
συμπεριφορά

Εκπαίδευση πυρόσβεσης του προσωπικού 
στο Κέντρο Διανομής Δραπετσώνας 
πραγματοποιήθηκε την 30η Νοεμβρίου. 
Η εκπαίδευση έγινε από κ.Παναγιώτη 
Αράπη, Πυραγό του 3ου Πυροσβεστικού 
Σταθμού Πειραιά και εκπαιδεύτηκαν 20 
άτομα του Κέντρου Διανομής. Η εκπαίδευση 
περιελάμβανε θεωρία και στη συνέχεια 
πρακτική άσκηση με κατάσβεση πυρκαϊάς 
με πυροσβεστήρες και μάνικα νερού. Η 
εκπαίδευση θα επαναλαμβάνεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα.

Eκπαίδευση πυρόσβεσης 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
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Τέσσερεις εγκαταστάσεις για την επίδοσή 
τους στο πρόγραμμα ευταξίας και 
καθαριότητας βραβεύθηκαν και συγκεκριμένα 
η Περιοχή Σάκκευσης Εργοστασίου Βόλου για 
την καλύτερη επίδοση στο πρόγραμμα Ευταξίας 
& Καθαριότητας μεταξύ των 10 περιοχών των 3 
εργοστασίων, το Κέντρο Διανομής Θεσσαλονίκης 

για την καλύτερη επίδοση στο πρόγραμμα 
Ευταξίας & Καθαριότητας μεταξύ των 6 Κέντρων 
Διανομής, το Ορυχείο Γύψου - ΛΑΒΑ Αλτσί για 
την καλύτερη επίδοση στο πρόγραμμα Ευταξίας 
& Καθαριότητας μεταξύ των 3 ορυχείων 
ΛΑΒΑ, το Ορυχείο Eλαφρόπετρας ΛΑΒΑ Γυαλί 
για τη μεγαλύτερη βελτίωση Ευταξίας & 

Καθαριότητας σε όλο τον Όμιλο. Παράλληλα 
έγινε και η ανασκόπηση των αποτελεσμάτων 
του προγράμματος και παρουσιάστηκαν οι νέες 
περιοχές των εγκαταστάσεων που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα και καθορίστηκαν οι στόχοι και η 
συχνότητα των επιθεωρήσεων. 

Έπαινοι ευταξίας & καθαριότητας 

Ασφαλής πρόσβαση σε σχολεία της Χαλκίδας

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Κυκλοφορώ με 
ασφάλεια στην πόλη μου» διοργανώθηκε τον 
Σεπτέμβριο 2010 εκπαιδευτικό σεμινάριο στους 
σχολικούς τροχονόμους της ευρύτερης περιοχής 
Χαλκίδας (περισσότερα από 20 σχολεία) σε 
συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας 
και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Εύβοιας.

Η εκπαίδευση εστίασε σε θέματα που αφορούν 
στον εξοπλισμό, τις σχετικές διατάξεις που 
προβλέπει η νομοθεσία και ο Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας, τις τεχνικές για τη βέλτιστη 
διαχείριση της κυκλοφορίας των οχημάτων 
και της ασφαλούς διέλευσης των παιδιών, τις 
ιδιαιτερότητες των παιδιών ως πεζοί, καθώς 
και την αντίστοιχη υποδομή των σχολείων, 
προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες 
συνθήκες ασφάλειας. Οι σχολικοί τροχονόμοι 
συμπλήρωσαν επίσης ειδικό ερωτηματολόγιο 
σχετικά με τις υποδομές οδικής ασφάλειας στο 
σχολείο τους και από την επεξεργασία τους 
εντοπίστηκαν ελλείψεις σε σχετικές υποδομές και 
ανάγκη για τη λήψη μέτρων οδικής ασφάλειας.

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής εκδήλωσε το ενδιαφέρον της 
προς το Δήμο Χαλκίδας, ώστε να υλοποιήσει τις 
εργασίες βελτίωσης ή κατασκευής των σχετικών 
υποδομών. Ο Δήμος ανταποκρίθηκε θετικά και η 
εταιρία σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία 
και τους αρμόδιους αντιδημάρχους κατέγραψαν, 
σχεδίασαν και ενέκριναν τις απαραίτητες 
βελτιώσεις ασφαλούς πρόσβασης στα σχολεία 
(σημάνσεις, πεζοδρόμια, κιγκλιδώματα, 
φωτισμός, κ.λπ.). Τον Ιούλιο 2011 ξεκίνησε 
η πιλοτική υλοποίηση των έργων στο 25ο 
Δημοτικό και το 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο Χαλκίδας. Οι 
εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο 2011 
και στο πρόγραμμα είναι να γίνουν  αντίστοιχες 
παρεμβάσεις σε τρία ακόμη σχολεία. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός του προγράμματος αναμένεται 
να φτάσει τα 100.000 ευρώ.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
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Μια αγορά 
που αναζητά 
νέες λύσεις
Χωρίς αμφιβολία, διανύουμε μια περίοδο 
που οι επιπτώσεις της κρίσης σε βασικούς 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπως 
οι κατασκευαστικός κλάδος, με τη δραματική 
μείωση της δραστηριότητας τόσο στις ιδιωτικές 
κατασκευές, όσο και στα δημόσια έργα, έχουν 
αλλάξει το τοπίο στην αγορά μας.

Καλούμαστε πια να επαναπροσδιορίσουμε τη 
δράση μας τόσο για να διασφαλίσουμε την 
επόμενη, καλύτερη μέρα για την αγορά μας όσο 
και καλύτερες συνθήκες σήμερα. Αυτό σημαίνει 
για μας ότι πρέπει να δίνουμε λύσεις στις μικρές 
και μεγάλες προκλήσεις των πελατών μας και να 
τις δίνουμε ταχύτερα και καλύτερα. 
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ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing Γιώργος Μπένος 
περιγράφει τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί για τον οικοδομικό 
και κατασκευαστικό κλάδο και τις προσπάθειες της εταιρίας να 

διαχειριστεί με υπεύθυνο τρόπο την επιβράδυνση της αγοράς, 

προσφέροντας νέες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες με ασφάλεια και 

υπευθυνότητα, σε παραγωγικό διάλογο με τους πελάτες μας.

Πώς θα περιγράφατε την αγορά σήμερα όσον αφορά τον οικοδομικό 
και κατασκευαστικό κλάδο;
Tα τελευταία δυο χρόνια η ζήτηση τσιμέντου στην ελληνική αγορά έχει 

μειωθεί σημαντικά πλησιάζοντας τα επίπεδα προηγούμενων δεκαετιών. 

Η υπερπροσφορά ακινήτων σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη πτώση της 

αγοραστικής δύναμης, η δυσκολία δανεισμού από το τραπεζικό σύστημα 

και το πάγωμα των δημόσιων έργων έχουν δημιουργήσει προβλήματα 

βιωσιμότητας σε πολλές εταιρίες του οικοδομικού και κατασκευαστικού 

κλάδου. 

Καινοτόμα προϊόντα 
και υπηρεσίες σε 
συνθήκες κρίσης του 
οικοδομικού κλάδου

Σε περίοδο κρίσης του οικοδομικού και κατασκευαστικού κλάδου 
προτεραιότητά μας παραμένει να παρέχουμε κορυφαία προϊόντα, 
συστήματα και λύσεις κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών 
και την απόλυτη ικανοποίησή τους. Η επιχείρησή μας καλείται 
να επιβιώσει και να αναπτυχθεί σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον εξελίξεων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΝΟΣ
Γενικός Διευθυντής 

Πωλήσεων  & Marketing



Προτεραιότητα για την εταιρία 
μας αποτελεί η εξυπηρέτηση των 
αναγκών του πελάτη μας, είτε με 

τη βελτίωση των υπαρχουσών 
υπηρεσιών και προϊόντων είτε με 

την προσφορά νέων λύσεων.
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Ποια είναι η προτεραιότητα της Διεύθυνσης 
Πωλήσεων;
Προτεραιότητα για την εταιρία μας αποτελεί η 

εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη μας, είτε 

με τη βελτίωση των υπαρχουσών υπηρεσιών 

και προϊόντων είτε με την προσφορά νέων 

λύσεων. Για παράδειγμα μέσα στο 2010 έκανε 

την εμφάνισή του στην αγορά το HERACLESTM, 

που είναι κατάλληλο για όλες τις οικοδομικές 

εφαρμογές, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε στην 

πρακτική και οικονομική συσκευασία των 5 kg.

Ποια  προγράμματα για την Υγεία & 
Ασφάλεια υλοποιεί αυτή την περίοδο η 
Διεύθυνση Πωλήσεων;
Πιστεύουμε ότι για να είναι οι πωλήσεις μας 

πετυχημένες, πρέπει πάνω απ’ όλα να είναι 

ασφαλείς. Το πρώτο μας μέλημα είναι να 

εξασφαλίσουμε ότι όλες οι παραδόσεις χύμα ή 

σακκευμένου τσιμέντου θα γίνονται με απόλυτη 

ασφάλεια προστατεύοντας τους εργαζόμενους 

και τους πελάτες μας. Από την 1 Οκτωβρίου 

2011, η τήρηση των κανόνων ασφαλείας 

για τις παραδόσεις σακευμένου τσιμέντου, 

δηλαδή η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας, 

η προβλεπόμενη ασφάλιση φορτίου καθώς και 

η τήρηση κανόνων ασφαλούς κυκλοφορίας 

οχημάτων εντός των εγκαταστάσεων, αποτελεί 

προϋπόθεση για την παράδοση και φόρτωση 

από τις εγκαταστάσεις μας. Στο πλαίσιο αυτό, 

υλοποιείται το πρόγραμμα «Συνεργάτες στην 

Ασφάλεια – Ασφαλείς Παραδόσεις Τσιμέντου» 

που περιλαμβάνει συναντήσεις με πελάτες 

σακευμένου τσιμέντου για την ενημέρωση και 

την ευαισθητοποίηση των συνεργατών μας 

στην ασφάλεια.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες καινοτομίες 
που εισάγουμε στην αγορά όσον αφορά τα 
προϊόντα μας;
Ο δεύτερος στόχος είναι να καταλάβουμε 

καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας καθώς 

και του τελικού καταναλωτή, προσφέροντας τις 

κατάλληλες λύσεις. Στα πλαίσια αυτά, για άλλη 

μια φορά καινοτομούμε σαν εταιρία. Από την 

1 Φεβρουαρίου 2011, με την εισαγωγή του HERA-

CLESTM στην γκάμα των σακευμένων προϊόντων 

μας, δίνουμε την επιλογή στον πελάτη να 

επιλέξει το κατάλληλο προϊόν για την αντίστοιχη 

εφαρμογή. Παράλληλα, για πρώτη φορά στην 

ελληνική αγορά, καινοτομούμε προσφέροντας 

το HERACLESTM σε τρεις συσκευασίες των 50kg, 

25kg και 5kg. Η 5 kg συσκευασία είναι μια 

πρακτική και οικονομική επιλογή για τον τελικό 

καταναλωτή, εξειδικευμένο επαγγελματία ή 

ιδιώτη, συνδυάζοντας έξυπνο άνοιγμα και λαβή 

μεταφοράς σε μια ανακυκλώσιμη συσκευασία. 

Πόσο σημαντική είναι η άμεση επαφή με 
τους πελάτες;
Παράλληλα με τα νέα προϊόντα, από το 2011, 

ανοίγουμε τις εγκαταστάσεις στους πελάτες 

μας, καλώντας τους να γνωρίσουν από κοντά 

τους εργαζόμενους των εργοστασίων και 

κέντρων διανομής καθώς και την παραγωγική 

μας διαδικασία.

Σε ένα οικονομικό περιβάλλον που συνεχίζει 

να είναι σήμερα εξαιρετικά αβέβαιο, κάθε 

τόνος τσιμέντου που πουλάμε (και βεβαίως 

εισπράττουμε!) έχει τεράστια σημασία. Όλοι 

όσοι ερχόμαστε σε άμεση (π.χ. πωλήσεις, 

τμήματα φορτώσεων κ.λπ.) ή έμμεση επαφή με 

τον πελάτη (πχ. λογιστήρια, χρηματοοικονομικό 

κ.λπ.),θα πρέπει να είμαστε δίπλα του και να 

εργαζόμαστε καθημερινά με στόχο να του 

προσφέρουμε λύσεις στις ανάγκες του αλλά 

και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε περιοχές 

που διαθέτουμε υψηλή ευαισθητοποίηση και 

τεχνογνωσία, όπως η Υγεία και η Ασφάλεια.

Ποια ήταν η εμπειρία σας από την 
παρουσίαση του Heracles 5 Kg στο “6ο 
Συνέδριο  DYI & Home Improvement  Quo 
Vadis?”
Ήταν μια σημαντική ευκαιρία για εμάς γιατί 
παρουσίασαμε τη νέα συσκευασία σε ανθρώπους 
του κλάδου μας και την εμπειρία μας από αυτό το 
νέο κανάλι διάθεσης. Μεταξύ των άλλων τονίσαμε 
ότι για τον κλάδο μας η είσοδος στην λιανική είναι 
μια καινοτομία και ένα στοίχημα για την εταιρία 
καθώς χρειάζεται ευελιξία στο προσωπικό και 
στο δίκτυο. Επεσημάναμε ότι τα πρώτα σχόλια 
είναι πολύ θετικά από τη νέα συσκευασία και ότι 
υπάρχει ήδη ζήτηση για λευκό τσιμέντο σε μικρή 
συσκευασία. Επίσης τονίσαμε ότι  μεταξύ των 
δράσεων που σχεδιάζονται είναι νέα προϊόντα, 
συνέργειες με άλλες εταιρίες του κλάδου, 
εκπαίδευση του προσωπικού, συνεργατών και 
τελικού καταναλωτή, συνδυάζοντας τη μεγάλη 
τεχνογνωσία του ομίλου Lafarge.



βρισκόμαστε. Οι ζημιές που καταγράφει ο κλάδος 
του σκυροδέματος είναι τεράστιες, ενώ τα όσα 
κέρδη καταφέραμε τα προηγούμενα χρόνια αυτή 
τη στιγμή μπορούμε μόνο να τα αναπολούμε.

Η εταιρία μας η ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ, λειτουργεί 
εδώ και 22 χρόνια. Σε όλη αυτή την περίοδο 
και όποτε χρειάστηκε η ΑΓΕΤ Ηρακλής ήταν 
πάντοτε δίπλα μας και σε πολλές περιπτώσεις 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και 
καθιέρωση της εταιρίας μας, ως μιας αξιόπιστης 
εταιρίας στο χώρο του σκυροδέματος. Τα 
τελευταία χρόνια, μετά από πολλή δουλειά 
και προσεγμένη διαχείριση, καταφέραμε μέχρι 
τώρα να περάσουμε μέσα από αυτή την κρίση 
χωρίς μεγάλους τριγμούς, επειδή τα θεμέλια 
της εταιρίας είχαν μπει από την αρχή σωστά. 
Παρ’ όλα αυτά αισθανόμαστε ότι ο βασικός 
προμηθευτής μας η Lafarge ήταν και θα είναι 
δίπλα μας γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα 
να αντιμετωπίζουμε με περισσότερη ψυχραιμία 
τις δυσκολίες.

Ως σύγχρονη εταιρία που θέλουμε και 
πιστεύουμε ότι είμαστε, δεν μπορούμε παρά να 
έχουμε ως πρώτιστο στόχο την εξασφάλιση ενός 
ασφαλούς περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους 
της εταιρίας μας, αλλά και τους συνεργάτες μας. 
Στην υλοποίηση του προγράμματος ασφάλειας 
και υγιεινής είχαμε ως σύμμαχο και συμπαραστάτη 
την τεράστια εμπειρία της Lafarge, η οποία 
απλόχερα μας δόθηκε από τα εξειδικευμένα 
στελέχη της, με αποτέλεσμα να συνεχίζουμε να 
βρισκόμαστε ανάμεσα στις πιο ασφαλείς εταιρίες 
του κλάδου.

ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Ευκαιρία να θέσουμε τις βάσεις 
για μία σωστή επανεκκίνηση 
της αγοράς

Έως και το 2006 η εταιρία μας είχε γνωρίσει 
μεγάλη ανάπτυξη και κατείχε ένα μεγάλο 
μερίδιο στην αγορά σκυροδέματος στη 
Θεσσαλονίκη. Με βάση τις επενδύσεις που 
κάναμε για να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες 
της αγοράς σε παραγωγικό εξοπλισμό, κινητό 
στόλο αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό, είναι 
λογικό στα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν 
να  βρεθούμε μπροστά σε γεγονότα και 
καταστάσεις που μας ανάγκασαν να μπούμε στη 
λογική της συρρίκνωσης, των περικοπών, και 
της συμπίεσης του κόστους καθημερινά. Θεωρώ 
ότι το μάθημα που όλοι παίρνουμε από αυτή τη 
κρίση, είναι ότι πέραν της αβεβαιότητας, πόσο 
εύκολα μπορούν να ανατραπούν τα δεδομένα 
αν δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι.

Όντας άνθρωπος αισιόδοξος και με βάση τις 
κινήσεις της αγοράς στην οποία απευθυνόμαστε, 
θέλω να πιστεύω ότι είμαστε κοντά σε αυτό 
που αποκαλείται «πάτος του βαρελιού». 
Επίσης θεωρώ ότι πολλές φορές το ένστικτο 
της αυτοσυντήρησης μας δείχνει το δρόμο 
να ξεπεράσουμε τη δύσκολη κατάσταση στο 
αβέβαιο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που 

H ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ είναι 
μια εταιρία παραγωγής 

και εμπορίας ετοίμου 
σκυροδέματος με 

έδρα τη Χαλάστρα στο 
Νομό Θεσσαλονίκης. 

Ιδρύθηκε το 1989 από 
τους αδελφούς Γρηγόρη 

και Λεωνίδα Μανούκα. 
Δραστηριοποιείται κυρίως 
στη Δυτική Θεσσαλονίκη 

και από την ίδρυσή της 
μέχρι σήμερα προμηθεύεται 

τσιμέντο από την ΑΓΕΤ 
Ηρακλής.
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Θεωρώ ότι το μάθημα που όλοι 
παίρνουμε από αυτή την κρίση, είναι 

ότι πέραν της αβεβαιότητας, πόσο 
εύκολα μπορούν να ανατραπούν τα 

δεδομένα αν δεν είμαστε κατάλληλα 
προετοιμασμένοι.

ΤΑΣΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
Διευθυντής Πωλήσεων

Πώς εκτιμούν την κατάσταση στην αγορά οι πελάτες μας; Ποιες είναι οι 
προσδοκίες τους για την επόμενη ημέρα και πώς περιγράφουν τον αντίκτυπο 
της κρίσης στη δραστηριότητά τους, αλλά και τις περιοχές που πιστεύουν ότι θα
δώσουν ευκαιρίες ανάκαμψης;

www.axios.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρία ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
ΑΞΙΟΥ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρίας



Η ΑΓΕΤ Ηρακλής αποτελεί στρατηγικό 
συνεργάτη της εταιρίας μας για περισσότερα 
από 25 συναπτά έτη κυρίως λόγω του AL-
FABLOK, αλλά τα τελευταία 3 χρόνια και 
συγκεκριμένα  από τον Ιανουάριο του 2008 
συνεργαζόμαστε και στο σακευμένο τσιμέντο.  
Επίσης ο δεσμός μας με τον όμιλο Lafarge είναι 
ισχυρός καθώς αντιπροσωπεύουμε τον όμιλο 
για την ελληνική αγορά και στα προϊόντα γύψου.

Σίγουρα η τεχνογνωσία μιας ιστορικής και 
παραδοσιακής βιομηχανίας όπως η ΑΓΕΤ 
Ηρακλής, σε συνδυασμό με την  πολυεθνική 
εμπειρία του ομίλου Lafarge και τον τρόπο που 
μετουσιώνονται αυτά στην πράξη, αποτελούν 
παράδειγμα προς μίμηση για την εταιρία μας. 
Γνωρίζουμε την ευαισθησία της ΑΓΕΤ στον 
τομέα της ασφάλειας και υγιεινής και όχι απλά 
την επικροτούμε αλλά και την υιοθετούμε στον 
τρόπο λειτουργίας της δικής μας εταιρίας.  
Ενδεικτικά κάποια ιδιαίτερα καινοτόμα στοιχεία 
τα οποία από το 2010 εφαρμόζουμε στα κέντρα 
διανομής μας είναι η εξασφάλιση σε όλο 
το προσωπικό μας αλλά και στους άμεσους 
συνεργάτες μας προστατευτικά είδη ένδυσης 
και υπόδησης όπως γυαλιά, κράνη, ειδικά 
παπούτσια, γιλέκα ασφαλείας και άλλα, η 
διαμόρφωση ειδικών χώρων αναμονής για τους 
οδηγούς μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτωση 
των οχημάτων τους και τέλος ο καθημερινός 
ενδελεχής έλεγχος των περονοφόρων 
οχημάτων. Επίσης αξίζει να σημειωθεί και η 
εντατική προσπάθεια που κάνουμε στον έλεγχο 
υπέρβαρων φορτίων, κάτι το οποίο δημιουργεί 
πολλαπλά προβλήματα και στην ίδια την εταιρία 
αλλά και κάνει πιο επικίνδυνο το έργο των 
μεταφορών.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε την 
κατασκευή να συμπαρασύρεται μαζί με 
άλλους κλάδους στον χορό της εξέλιξης, 
της εξειδίκευσης και της διαφοροποίησης.  
Δυστυχώς το τσιμέντο για πολλά χρόνια είχε 
μείνει εκτός μιας τέτοιας φιλοσοφίας και 
είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι βλέποντας την 
ΑΓΕΤ Ηρακλής, να παίρνει την πρωτοβουλία 
σαν Leader της αγοράς και να προχωράει στη 
δημιουργία μιας γκάμας πλέον προϊόντων με 
το ATHLOSΤΜ, το BASISΤΜ και το HERACLESΤΜ. 
Μελετώντας διαχρονικά κανείς την αγορά 
του τσιμέντου, καταλαβαίνει πόσο γενναία 
και συνάμα πρωτοποριακή απόφαση ήταν 
αυτή καθώς επίσης και πόσο ρίσκο εμπεριείχε. 
Παρόλα αυτά τολμώ να πω σήμερα, πως η 
κίνηση αυτή έχει επιβραβευτεί από το σύνολο 
της αγοράς, καθώς πήγε την αγορά του 
τσιμέντου ένα βήμα πιο μπροστά, λανσάροντας 
καινοτόμα προϊόντα τα οποία προσδίδουν αξία 
στο αντικείμενο αλλά επίσης έδωσε και σε 
εμάς, τους συνεργάτες της ΑΓΕΤ Ηρακλής ένα 

σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του 
ανταγωνισμού.
Είναι γεγονός ότι η κρίση που βιώνουμε τα 
τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα στον 
κλάδο της κατασκευής, είναι η βαθύτερη στην 
μεταπολεμική ίσως ιστορία της χώρας. Αυτό 
από μόνο του σαν στοιχείο αποτελεί πρόκληση 
για όλες τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Είναι 
πρόκληση η διαχείριση μιας τόσο δύσκολης 
κατάστασης και η αντιμετώπιση της αγοράς με 
ψυχραιμία και μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό. 
Πρόκληση επίσης συνιστά ο χειρισμός του 
εντονότατου ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα, 
επακόλουθου της κατακόρυφης πτώσης των 
πωλήσεων. Θεωρώ πως η ΑΓΕΤ Ηρακλής έχει 
τις απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις και 
έχει όπλα στη φαρέτρα της ώστε όχι απλώς 
να αντιμετωπίσει τη σημερινή κατάσταση 
αλλά και να θέσει τις βάσεις για τη σωστή 
«επανεκκίνηση» της αγοράς στο άμεσο μέλλον. 
Αυτό είναι βεβαίως και η μεγαλύτερη ευκαιρία 
που διαφαίνεται στη σημερινή εποχή. Να 
θεμελιώσουμε σωστούς και ολοκληρωμένους 
κανόνες συναλλαγής στην αγορά, με υψηλό 
επιχειρηματικό ήθος και στόχο τη συνεχή 
εξέλιξη των προϊόντων. 
Δυστυχώς στις μέρες μας, προβλέψεις ακριβείας 
δεν μπορούν να γίνουν ακόμα και από τους πιο 
ειδικούς επί του θέματος. Παρόλα αυτά μπορούμε 
να δεχθούμε κάποιες ενδείξεις ως παραδοχές 
και να προβούμε σε κάποια συμπεράσματα. 
Είναι βέβαιο πως η τεράστια οικοδομική κάμψη 
και πτώση των οικοδομικών αδειών αποτελούν 
δείκτες ότι η κατανάλωση χύμα τσιμέντου 
και σκυροδέματος θα υποστούν περαιτέρω 
μείωση. Από την άλλη παρατηρούμε μια σαφώς 
μικρότερη πτώση των πωλήσεων σακευμένου 
τσιμέντου που υποδηλώνει ότι το κομμάτι της 
επισκευής, ανακαίνισης και αναπαλαίωσης ακόμα 
και σήμερα έχει περιθώρια. Θεωρώ δεδομένο 
ότι εκεί είναι που πρέπει να δοθεί η απαραίτητη 
έμφαση, με την ανάπτυξη νέων προϊόντων με 
βάση το τσιμέντο τα οποία θα καλύπτουν τις 
συγκεκριμένες κατασκευαστικές ανάγκες. Τέτοια 
υλικά θα μπορούσαν να είναι προκατασκευασμένα 
στοιχεία ξηράς δόμησης με βάση το τσιμέντο 
όπως τσιμεντοσανίδες, ή εξειδικευμένα 
σακευμένα υλικά επισκευής και επιδιόρθωσης. 
Σίγουρα το άμεσο μέλλον δεν διαγράφεται 
λαμπρό στον ορίζοντα, όμως εάν μπορέσουμε 
να αποκρυπτογραφήσουμε έγκαιρα τις ανάγκες 
μιας αγοράς η οποία κλονίζεται αλλά σίγουρα 
δεν θα σβήσει, τότε θα προχωρήσουμε σε νέα 
συστήματα και προϊόντα τα οποία θα μπορούν να 
συνεισφέρουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα.
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Α. ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος

Σίγουρα το άμεσο μέλλον δεν 
διαγράφεται λαμπρό στον 

ορίζοντα, όμως εάν μπορέσουμε 
να αποκρυπτογραφήσουμε έγκαιρα 

τις ανάγκες μιας αγοράς η οποία 
κλονίζεται αλλά σίγουρα δεν θα 

σβήσει, τότε θα προχωρήσουμε σε 
νέα συστήματα και προϊόντα τα οποία 
θα μπορούν να συνεισφέρουν σε ένα 

θετικό αποτέλεσμα.

Η Α. Μεταξιώτης Α.Ε. είναι μια 
εταιρία διανομής δομικών υλικών 
που καλύπτει ένα δίκτυο περίπου 

2.000 πελατών σε ολόκληρη 
την ελληνική επικράτεια. Με 

δύο κέντρα διανομής σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, αποτελεί 
το συνδετικό κρίκο μεταξύ 

βιομηχανίας και σημείων πώλησης, 
τροφοδοτώντας τους πελάτες 
της με μια παλέτα υλικών που 

καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες 
τους, στις ανταγωνιστικότερες 

δυνατές τιμές και στο συντομότερο 
χρόνο.  Στρατηγική απόφαση της 

εταιρίας τα τελευταία χρόνια, είναι 
να διοχετεύσει σε αυτό το δίκτυο 

και το σακευμένο τσιμέντο.

www.metaxiotis.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρία ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ 

μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρίας



Kαινοτομία σημαίνει 
να ακολουθείς νέους δρόμους

Τον Φεβρουάριο του 2011 ήρθε στην αγορά 

ένα νέο σακευμένο τσιμέντο, το HERACLESTM 

IV32,5R, ενισχύοντας την πρότασή μας για 

μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων. Είναι 

κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές, με 

υψηλή πρόσφυση και ευκολία στη χρήση, 

εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο 

τσιμέντων και ανήκει στην κατηγορία των 

ποζολανικών τσιμέντων. Αναπτύσσει αντοχές 

με την πάροδο του χρόνου, ενώ είναι ιδανικό σε 

διαβρωτικό και θαλάσσιο περιβάλλον.

Αποτελεί το νέο προϊόν που συμπληρώνει την 

ευρεία σειρά σακευμένων προϊόντων μαζί με: 

το basisTM, τσιμέντο υψηλής αντοχής ειδικό 

για παραγωγή σκυροδέματος και ισχυρής 

τσιμεντοκονίας, το athlosTM, τσιμέντο γενικής 

οικοδομικής χρήσης και το Λευκό Τσιμέντο 

ΗΡΑΚΛΗΣ ειδικό για παρασκευή διακοσμητικών 

στοιχείων. 

Τον Σεπτέμβριο ξεκίνησε το τσιμέντο HERACLESTM 

να προσφέρεται στην αγορά στην εύχρηστη 

συσκευασία των 5 kg ανοίγοντας ουσιαστικά ένα 

κανάλι απευθείας προς τον τελικό καταναλωτή. 

Χάρη στο πρακτικό μέγεθος και την άριστη 

ποιότητα του υλικού δίνει οικονομική λύση για 

εύκολη και άριστη εφαρμογή όχι μόνο στον 

εξειδικευμένο επαγγελματία αλλά και στον 

ανειδίκευτο ιδιώτη.

Η νέα συσκευασία του 5kg είναι διαφορετική 

από τις παραδοσιακές συσκευασίες με πολλά 

πλεονεκτήματα για τον τελικό χρήστη. Είναι 

μια πρακτική και αποτελεσματική επιλογή 

που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του τελικού 

καταναλωτή συνδυάζοντας το μικρό βάρος, την 

ανακυκλώσιμη συσκευασία, το έξυπνο άνοιγμα, 

την εύχρηστη λαβή μεταφοράς.

Το HERACLESTM στη νέα συσκευασία των 5 kg 

παράγεται στο εργοστάσιο Χαλκίδας και διατίθεται 

από όλα τα Κέντρα Διανομής, από το Εργοστάσιο 

Βόλου, από μάντρες υλικών οικοδομών και από 

χρωματοπωλεία του εμπορίου.

ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
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Tο Heracles 5kg είναι μήνυμα για μια 

δυναμική είσοδο στο κανάλι των 

ιδιοκατασκευών

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΥ
Διευθυντής Marketing & 

Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων



Σύμφωνα με τον Κώστα Στεργίου, 
Προϊστάμενο Ανάπτυξης Marketing Channels 

το HERACLES 5kgr έκανε αισθητή την παρουσία 

του με την έντονη προβολή του στα σημεία 

πώλησης στο Leroy Merlin, με αποτέλεσμα να 

προσελκύσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών. 

Δημιουργικότητα για εμάς σημαίνει να 

ακολουθείς καινούργιους δρόμους.

Η προώθηση του HERACLES 5kgr στα 

καταστήματα της LeroyMerlin ήταν μια 

πρόκληση που μας έδωσε νέες εμπειρίες, μας 

έφερε σε άμεση επαφή με τους καταναλωτές, 

ενημερώθηκαν πολλοί πελάτες  για την 

πρακτική συσκευασία του προϊόντος και για τις 

ιδιότητες του και ενδυνάμωσε τις σχέσεις μας 

με το εμπορικό δίκτυο της Leroy Merlin.

Καθότι η δημιουργικότητα είναι μια συνεχής 

διαδικασία το HERACLES 5kgr άνοιξε το δρόμο 

για μια περίοδο καινοτομιών.
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ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Προϊστάμενος Ανάπτυξης 
Marketing Channels

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ
Προώθηση προϊόντος

Μετά την είσοδο του σε παραδοσιακά 
κανάλια διάθεσης όπως οι μάντρες 
οικοδομικών υλικών, το HERACLES στη μικρή 

συσκευασία των 5 kg βάζει το τσιμέντο μας για 

πρώτη φορά σε ράφια!

Το ξεκίνημα αυτής της πορείας έγινε από 

τη μεγάλη αλυσίδα πολυκαταστημάτων 

ιδιοκατασκευής Leroy Merlin. Για την παρουσίαση 

του προϊόντος προγραμματίστηκαν μια σειρά 

από προωθητικές ενέργειες στα καταστήματα 

της Αθήνας (Αεροδρόμιο - Κηφισός), της 

Λάρισας και της Θεσσαλονίκης που στόχο είχαν 

την ενημέρωση του καταναλωτή για το προϊόν, 

τα πλεονεκτήματα της συσκευασίας και τις 

εφαρμογές του, την ενδυνάμωση της εικόνας 

του προϊόντος έναντι των ανταγωνιστικών 

προϊόντων και την παρότρυνση των 

καταναλωτών προς την αγορά της συσκευασίας. 

Συνάδελφοί μας από τη Διεύθυνση Μαrketing 

και Πωλήσεων ήταν εκεί, ενημερώνοντας τους 

καταναλωτές για την είσοδο του HERACLES της 

ΑΓΕΤ Ηρακλής για πρώτη φορά σε πρακτική 

συσκευασία για κάθε είδους επισκευή, δίνοντας 

την υπόσχεση για ακόμη πιο δυναμικό μέλλον!

Στο πλαίσιο της προώθησης του πεντόκιλου στο  

Leroy Merlin πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 
κοινή συνάντηση μεταξύ των εμπορικών 
της ΑΓΕΤ Ηρακλής και των υπευθύνων που 
διαχειρίζονται τα καταστήματα της Leroy 
Merlin της Αθήνας με σκοπό να αναπτυχθούν 
οι δυνατότητες και οι προοπτικές συνεργασίας 
μεταξύ των δύο εταιριών. Παράλληλα 
συζητήθηκαν οι τάσεις ανάπτυξης στην 
ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά του DYI και η 
υποδοχή των προϊόντων της Lafarge όπως του 

Heracles 5kg στην αγορά. 

Για πρώτη φορά μια συσκευασία  μιλά 

απευθείας στους χρήστες και αντανακλά 

τις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές του 

προϊόντος. H συσκευασία δεν διαφέρει μόνο 

από τις κλασικές συσκευασίες σακευμένων 

τσιμέντων αλλά και από άλλες συσκευασίες 

υλικών που βρίσκονται στο εμπόριο.

Ένα νέο κανάλι διάθεσης



Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η αγορά;
Π.Δ. H αγορά αντιμετωπίζει σημαντικές 
δυσκολίες πέρα από την ύφεση των πωλήσεων 
όπως το αρνητικό επιχειρηματικό κλίμα και το 
ασταθές οικονομικό περιβάλλον στη χώρα, 
η έλλειψη ρευστότητας, ο μεγάλος αριθμός 
επισφαλειών στο χώρο, ο υπερκορεσμός 
του κλάδου σε όλες τις δραστηριότητες της 
οικοδομής (έμποροι, κατασκευαστές κ.λπ.). Το 
τελευταίο διάστημα παρατηρείται έξαρση των 
εισαγωγών σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια 
από γειτονικές χώρες όπως Ιταλία, Τουρκία, 
Βουλγαρία.
Γ.Ε. Επίσης θέλω να συμπληρώσω ότι αυτό 
καθιστά επιτακτική την ανάγκη αλλαγής και 
προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Απαιτείται 
ενίσχυση και εμπέδωση της πελατοκεντρικής 
νοοτροπίας σε όλα τα τμήματα της εταιρίας 
και επανεξέταση των διαδικασιών και όλων 
των λειτουργιών προς την κατεύθυνση της 
καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών μας. 

Ποια θεωρείτε ως κυριότερη πρόκληση για 
την εταιρία; 
Γ.Ε. Η συνεχής εξέλιξη στον τομέα της δόμησης 
και της τοιχοποιίας αποτελούν απειλή αλλά και 
ταυτόχρονα πρόκληση. Με τη διερεύνηση των 
αναγκών της αγοράς και την αξιοποίηση της 
τεχνογνωσίας του ομίλου, η ΑΓΕΤ Ηρακλής 
συνεχίζει να καινοτομεί και σύντομα η ομάδα 
πωλήσεων σακευμένου θα είναι σε θέση να 
προσφέρει νέα καινοτόμα προϊόντα που θα 
δώσουν πρόσθετη αξία στη συνεργασία με τους 
πελάτες. 
Π.Δ. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι κατά τη 
γνώμη μου, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι 
να εκμεταλλευτούμε την κρίση και να τη 
μετατρέψουμε σε ευκαιρία για την ανάπτυξη της 
εταιρίας, αλλά και για να βγάλουμε πολύτιμα 
συμπεράσματα.
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ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Χτίζοντας πρόσθετη αξία 
μαζί με τους πελάτες μας
     Οι άνθρωποι των πωλήσεων υποστηρίζουν με πάθος 
την επιτυχία των προϊόντων μας σε όλη την Ελλάδα και δουλεύουν με ενθουσιασμό για τα 
προγράμματα που αφορούν την ασφάλεια των συνεργατών μας. Πώς λειτουργούν μέσα στις 
συνθήκες της αγοράς και πώς προσπαθούν να προσφέρουν περισσότερα στους πελάτες μας;

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ
Προϊστάμενος Πωλήσεων 

Σακευμένου Τσιμέντου 
Βορείου Ελλάδος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Προϊστάμενος Πωλήσεων 

Σακευμένου Τσιμέντου 
Νοτίου Ελλάδος
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Πόσο έχει επηρεάσει η κρίση την αγορά του χύδην 
τσιμέντου;
Η εμπορία του χύδην καλείται να λειτουργήσει σε περιβάλλον 
αγοράς μεταβαλλόμενο και ασταθές που χαρακτηρίζεται 
από αβεβαιότητα, ασφυκτικό περιορισμό της ρευστότητας, 
διαρκή μείωση των όγκων της κατασκευής και αυξανόμενο 
κίνδυνο επισφαλειών.

Με ποιον τρόπο θα γίνουμε καλύτεροι και θα μπορέσουμε 
να έχουμε περισσότερο ικανοποιημένους τους πελάτες 
μας;
Για να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, μέλημά 
μας είναι να γίνουμε ως όμιλος περισσότερο ανταγωνιστικοί 
και ευέλικτοι, να βάλουμε τον πελάτη κυριολεκτικά στο 
επίκεντρο της δραστηριότητάς μας. 
Οι ανάγκες της αγοράς έχουν γίνει περισσότερο πολύπλοκες. 
Για να αυξήσουμε την ικανοποίηση των πελατών και να 
γίνουμε πραγματικά οι προτιμητέοι προμηθευτές τους 
πρέπει να μπορούμε να τους προσφέρουμε πρόσθετη 
αξία και ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν. Η τεχνογνωσία και οι καλές πρακτικές του 
ομίλου υποστηρίζουν το σχεδιασμό και τη διάθεση στην 
αγορά καινοτόμων, υψηλής ποιότητας και ταυτόχρονα 
φιλικών στο περιβάλλον προϊόντων. Η ύφεση μπορεί να 
αποδειχθεί ευκαιρία για ανασύνταξη και άνοιγμα σε νέες 
δραστηριότητες που θα μας κάνει πιο ανταγωνιστικούς. 
Επίσης στην εμπορία πιστεύουμε ιδιαίτερα στους ανθρώπους 
μας και θα επιμείνουμε στην ανάπτυξή τους.

Πραγματοποιείται κάποιο πρόγραμμα για την ασφάλεια 
των πελατών;
Από τις αρχές του έτους η εμπορία του χύδην έχει ως 
βασική επιδίωξη την ευαισθητοποίηση των πελατών μας 
σε θέματα ασφάλειας. Για το λόγο αυτό υλοποιείται από 
κοινού με τη διεύθυνση Logistics το πρόγραμμα «Ασφαλή 
Εργοτάξια Σκυροδέματος» που στόχο έχει να επισημανθούν 
και να εξαλειφθούν σε συνεργασία με τους πελάτες όλες οι 
ανασφαλείς καταστάσεις.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ
Διευθυντής Πωλήσεων 

Χύδην Βορείου Ελλάδος 

Στους κεντρικούς οδικούς άξονες 
παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις ή 
και σταμάτημα εργασιών, χωρίς συγκεκριμένο 
ορίζοντα επανέναρξης. Στα μεγάλα αστικά 
κέντρα η ιδιωτική κατασκευή συρρικνώνεται 
χρόνο με το χρόνο, φόρο με το φόρο.
Αυτές οι ιδιάζουσες συνθήκες επιβάλλουν να 
εντείνουμε τις προσπάθειες μας, λειτουργώντας 
με άξονα τη βελτιστοποίηση στην εξυπηρέτηση 
των πελατών μας μέσα από την ανάπτυξη 
των προϊόντων μας, τη χρήση βέλτιστων 
συστημάτων διαχείρισης και παράδοσης 
παραγγελιών, υποδοχής και διαχείρισης 
παραπόνων, τεχνικής υποστήριξης, τη σταθερή 
προσήλωση στην Υγεία και Ασφάλεια και την 
ουσιαστική διαχείριση του ρίσκου, αφού πώληση 
χωρίς είσπραξη δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί. 
Το σύνθημα “άπαντες έξω” δείχνει τις 
προθέσεις μας: σταθερές επισκέψεις στον 
πελάτη, δίπλα του στο εργοτάξιο. Κάθε χρόνο 
οι στόχοι επισκεψιμότητας συγχρονίζουν όλη 
την οργάνωση και λειτουργία του τμήματος 
και μελετούνται στις μηνιαίες συναντήσεις της 
Διεύθυνσης.
Ο εταιρικός οργανισμός είτε πρόκειται για το 
τσιμέντο είτε για το σκυρόδεμα, μέσω τακτικών 
συναντήσεων σε όλα τα επίπεδα στελεχών, 
προχωρά με δύναμη προς τη συγκρότηση, 
ενός πιο ευέλικτου και ανθεκτικού οργανισμού, 
ικανού να προχωρήσει μέσα στην κρίση και να 
εκμεταλλευτεί ευκαιρίες.

ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΣΑΚΙΔΗΣ
Διευθυντής Τεχνικών 

Εταιριών & Νότιας 
Ελλάδας για Πωλήσεις 

Χύδην
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ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Συνεργάτες στην ασφάλεια
 Η σχέση μας με τους πελάτες μας δεν περιορίζεται απλώς στις εμπορικές 
συναλλαγές. Δημιουργούμε μαζί τους και με τους συνεργάτες μας μια αλυσίδα αξίας που περιλαμβάνει την υγεία & ασφάλεια 
όσων συμμετέχουν στην καθημερινή μας δραστηριότητα. Προγράμματα όπως η ασφαλής φόρτωση και πρόσδεση φορτίου 
ή τα ασφαλή εργοτάξια σκυροδέματος πελατών εφαρμόζονται από κοινού με τους πελάτες μας κινητοποιώντας τους 
εργαζομένους και τους συνεργάτες της κάθε πλευράς σε ένα κοινό όραμα ασφάλειας.

Ασφαλής φόρτωση & ασφαλής πρόσδεση

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια 
των πελατών & των οδηγών τους
Τα σιλοφόρα οχήματα με το σήμα μας που 
συναντά κανείς συχνά στο δρόμο, μεταφέρουν 
τσιμέντο σε χύδην μορφή. Σακευμένο, το 
τσιμέντο μεταφέρεται από τις εγκαταστάσεις μας 
στα σημεία πώλησης των πελατών μας μέσω 
φορτηγών που ανήκουν ή συνεργάζονται με 
τους πελάτες μας. Έχοντας ήδη υλοποιήσει με 
επιτυχία ένα πρόγραμμα οδικής ασφάλειας στις 
μεταφορές που γίνονται από συνεργάτες μας για 
το χύδην τσιμέντο, αποφασίσαμε να εστιάσουμε 
στην ασφαλή μεταφορά σακευμένου τσιμέντου 
σε συνεργασία με  τους πελάτες μας. Μαζί, 
στοχεύουμε να εξαλείψουμε τους κινδύνους που 
συνδέονται με τη φόρτωση και τη μεταφορά 

σακευμένου τσιμέντου και να εξασφαλίσουμε ότι 
όλο το φάσμα της παράδοσης και μεταφοράς των 
προϊόντων μας γίνεται με ασφάλεια. 
Όλοι οι οδηγοί των οχημάτων που παραλαμβάνουν 
προϊόν από τις εγκαταστάσεις μας φορούν τα 
τέσσερα βασικά μέσα ατομικής προστασίας 
(κράνος, γυαλιά, παπούτσια ασφαλείας και 
ανακλαστικό γιλέκο). Επιπλέον, είναι αναγκαίος ο 
σεβασμός των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των 
εγκαταστάσεων μας, που αφορούν το διαχωρισμό 
της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Τέλος, 
με τους κανόνες περί ασφαλούς πρόσδεσης 
στοχεύουμε να προστατεύσουμε όλους τους 
χρήστες του οδικού δικτύου από ενδεχόμενη 
πτώση του φορτίου κατά τη μεταφορά του. 
Η τήρηση των κανόνων αυτών αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την πραγματοποίηση φορτώσεων. 
Καθοριστική ήταν η συμβολή των εργαζομένων 
μας που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες 
μας και η διαρκής τους δέσμευση. Οι πωλήσεις 
μας συνεργάζονται με τους πελάτες μας για την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους. Καθημερινά 
οι εργαζόμενοι στις φορτώσεις εξασφαλίζουν πως 
τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. Οι πελάτες μας 
εκτιμούν αυτή την πρωτοβουλία για την ασφάλεια 
και διαπιστώνουν ότι αναβαθμίζει συνολικά τα 
επαγγελματικά πρότυπα της συνεργασίας μας.

H Άννα Ζαλούμη, Υπεύθυνη Πωλήσεων στον 
Τομέα Σακευμένου Τσιμέντου και Συντονίστρια του 
Προγράμματος επισημαίνει ότι οι ασφαλείς φορτώσεις 
και η σωστή πρόσδεση των φορτίων αφορούν όλους 
τους χρήστες του οδικού δικτύου. Αποτέλεσμα της πολύ 
καλής συνεργασίας όλων των άμεσα εμπλεκομένων 

τμημάτων, ήταν η έναρξη του Προγράμματος από την 1η 
Οκτωβρίου 2011. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα 
θετικά και πολλοί συνεργάτες μας, μάς συνεχάρηκαν για 
την πρωτοβουλία να επικοινωνήσουμε τον τρόπο και τους 
κανόνες με τους οποίους οι φορτώσεις, αλλά και οι ίδιοι θα 
είναι περισσότερο ασφαλείς.

ΑΝΝΑ ΖΑΛΟΥΜΗ

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 
τη διεύθυνση
www.lafarge.gr/wps/portal/gr/el/6_3_1-Health_and_Safety

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΦΑΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.

“Τα προγράμματα που εφαρμόζονται για την 

ασφάλεια είναι πολύ θετικά και συμβάλλουν να 

μειωθούν αισθητά τα ατυχήματα. Τόσο εμείς όσο 

και οι οδηγοί μας έχουν αντιληφθεί την αξία των 

προγραμμάτων και συμμορφώνονται όχι μόνο 

κατά την είσοδο στα Κέντρα Διανομής αλλά και 

κατά τη μεταφορά των προϊόντων. Τα μέτρα όπως 

για παράδειγμα το δέσιμο των παλετών μας είναι 

πολύ σημαντικά για την ασφάλεια τη δική μας, 

αλλά και όλων όσων ταξιδεύουν στο οδικό δίκτυο.”



Συνεργασία για την αναβάθμιση των υποδομών 
Η μακρά συνεργασία με τους πελάτες μας σε 
θέματα ασφάλειας, δημιούργησε την ευκαιρία 
να συνεργαστούμε με τους πελάτες μας σε ένα 
ακόμη πεδίο: την αναβάθμιση των υποδομών των 
εργοταξίων σκυροδέματος σε θέματα ασφάλειας. 
Από κοινού με τους πελάτες μας εφαρμόζουμε 
το πρόγραμμα Ασφαλή Εργοτάξια Σκυροδέματος. 
Σκοπός μας είναι να φροντίσουμε τη διατήρηση 
του υψηλού επιπέδου ασφάλειας των εργοταξίων 
και να συμβάλουμε στην αναβάθμιση τόσο της 
γενικής ασφάλειας του εργοταξίου, όσο και στην 
ασφάλεια σιλό και εξοπλισμού που συνδέεται με την 
εκφόρτωση τσιμέντου. 
Για να το πετύχουμε αυτό, γίνεται μια συντονισμένη 
προσπάθεια από όλους τους ανθρώπους της εταιρίας 
και τους πελάτες μας. Επισκεπτόμαστε τα επιλεγμένα 
εργοτάξια και συναποφασίζουμε με τους πελάτες 
μας τις διορθωτικές ενέργειες με τη δέσμευση να 
γίνουν εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. 
Το τμήμα Πωλήσεων βρίσκεται διαρκώς δίπλα 
στους πελάτες για την υλοποίηση των ενεργειών. Οι 
οδηγοί σιλοφόρων που επισκέπτονται τα εργοτάξια 
των πελατών μας συμβάλλουν στον εντοπισμό 
ανασφαλών καταστάσεων αναφέροντας τυχόν 
θέματα ασφάλειας που παρατηρούν. Συνεχίζουμε 
καθημερινά να συνεργαζόμαστε με τους πελάτες 
μας σε θέματα ασφάλειας και είμαστε ιδιαίτερα 
περήφανοι για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα.
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Ένας υποδειγματικός χρήστης των ΜΑΠ

H κα Αποστολία Κοτινοπούλου, η οποία 
επισκέπτεται το εργοστάσιο Βόλου και φορτώνει 
σακευμένο τσιμέντο είναι υποδειγματικός χρήστης 
των Μέσων Ατομικής Προστασίας. Όπως αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «Η ασφάλεια είναι για εμένα βασικό 
θέμα. Η χρήση των ΜΑΠ είναι αναγκαία γιατί έτσι 
ελαχιστοποιώ τις πιθανότητες ατυχήματος στο χώρο 
του εργοστασίου και προστατεύω τον εαυτό μου. 
Μέλημά μου είναι να τα χρησιμοποιώ και στη μάντρα 
οικοδομικών υλικών όπου εργάζομαι».

Ασφαλή Εργοτάξια Σκυροδέματος

Η ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε. από το 1970 

λειτουργεί στο Νομό Σερρών 

με δύο μονάδες παραγωγής 

ετοίμου σκυροδέματος, μονάδα 

ασφαλτομίγματος και λατομείο 

παραγωγής αδρανών υλικών. 

Από το ξεκίνημά της, στις βασικές 

προτεραιότητες  περιλαμβάνονται 

έννοιες όπως Έλεγχος & 

Διαχείριση Ποιότητας, Πελάτες 

& Εξυπηρέτηση και φυσικά, 

Οικονομικά Αποτελέσματα. Τα 

τελευταία  χρόνια, στο πλαίσιο 

της συνεργασίας μας με την ΑΓΕΤ 

Ηρακλής, δώσαμε βάρος και σε 

άλλες έννοιες που αποτελούν 

πλέον θεμελιώδεις αξίες για 

την εταιρία μας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ κατά 

την εργασία, μείωση κινδύνων, 

μηδενική απώλεια χρόνου 

εργασίας. Έννοιες, που αρχικά 

ακούγονται λιγότερο σημαντικές, 

ίσως και λίγο υπερβολικές 

και για την εφαρμογή τους 

χρειάζεται συνεχής ενημέρωση, 

εκπαίδευση και επικοινωνία 

με τους εργαζόμενους. Μας 

βοήθησαν να καταλάβουμε ότι το 

αντικείμενο της δραστηριότητάς 

μας είναι τέτοιο, που πέρα 

από υποχρεωτική από το 

Νόμο και τους Κανονισμούς, 

είναι και απαραίτητη η λήψη, 

η ουσιαστική εφαρμογή και 

η συνεχής παρακολούθηση 

διαδικασιών ασφάλειας που 

προφυλάσσουν επιχείρηση και 

εργαζόμενους και τους κάνει 

περισσότερο αποδοτικούς. Με τη 

συμβολή της ΑΓΕΤ Ηρακλής που 

πρωτοπορεί σε θέματα Υγιεινής 

& Ασφάλειας, ενθαρρύναμε 

την αλλαγή συμπεριφοράς 

εργαζομένων αλλά και Διοίκησης, 

δημιουργήσαμε νέο Όραμα και 

προσπαθούμε συλλογικά για την 

επίτευξη των στόχων μέσα από 

ένα Ασφαλέστερο περιβάλλον 

εργασίας.

ΦΩΤΗΣ ΜΗΛΟΥΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΥ

Σύμφωνα με τον Βασίλη Ιακώβου, Επιθεωρητή Πωλήσεων Χύδην Κεντρικής,

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Συντονιστή του προγράμματος όλοι μας 

βιώνουμε καθημερινά και άμεσα την απόλυτη προσήλωση της εταιρίας σε θέματα 

Ασφάλειας, καθώς επίσης και την εδραίωση ασφαλών συμπεριφορών  σε όλα τα επίπεδα  

του Ομίλου. Με την εφαρμογή του πρόγραμματος  Ασφαλή Εργοτάξια Σκυροδέματος 

η εταιρία κάνει ένα βήμα παραπάνω καθώς θέλουμε να μοιραστούμε το όραμα και τις 

προσδοκίες μας με τους συνεργάτες μας και παράλληλα  να καταστήσουμε την Ασφάλεια 

στα εργοταξια τους κοινή και απόλυτη προτεραιότητα. Επίσης ο Βασίλης θεωρεί ότι η 

συνάντηση πελατών στο Βόλο εδειξε σε όλους μας ότι  μαζί έχουμε την ικανότητα και την 

πρόθεση να τα καταφέρουμε, συμπέρασμα που καθημερινά επιβεβαιώνεται μέσω των 

αποτελεσμάτων που ήδη εχουμε από τις κοινές μας δράσεις. 
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ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Πεζογέφυρα Ψυχικού, λεωφόρος Κηφισίας
Η πρωτοβουλία για την κατασκευή της ανήκει στο Κολλέγιο 
Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού, που, ύστερα από το τραγικό ατύχημα 
που είχε μαθητής προσπαθώντας να διασχίσει το δρόμο στο σημείο 
αυτό, κινητοποίησε μια ομάδα αποφοίτων, γονέων, μαθητών και φίλων 
του Κολλεγίου που προσφέρθηκαν εθελοντικά για το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση του έργου. Αποτελεί ένα κοινωφελές έργο, που 
βασίζεται κυρίως σε δωρεές. Η πεζογέφυρα εξυπηρετεί τους μαθητές 
επτά συνολικά σχολείων της περιοχής, καθώς και τους κατοίκους του 
Ψυχικού οι οποίοι διασχίζουν καθημερινά τη λεωφόρο Κηφισίας. 

Οι πελάτες μας δεν αγοράζουν απλώς προϊόντα αλλά τις ιδιότητες που αυτά αντιπροσωπεύουν. Καινοτόμες επώνυμες 
σειρές προϊόντων έτοιμου σκυροδέματος και κονιαμάτων, Προϊόντα Προστιθέμενης Αξίας όπως τα αποκαλούμε, 
χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλές κατασκευές στη χώρα μας. Οι οικογένειες προϊόντων της Lafarge  Agilia,  Artevia, Ultra 
& Hydromedia οδηγούν σε οικονομικότερες και μακροβιότερες κατασκευές, φιλικές προς το περιβάλλον με ιδιαίτερη 
αισθητική και μοναδικό σχεδιασμό.

Προϊόντα προστιθέμενης αξίας
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AgiliaTM στην πεζογέφυρα Ψυχικού
Το έργο, μεγάλου αρχιτεκτονικού και κατασκευαστικού 
ενδιαφέροντος, αποτελείται από δύο πυλώνες που εσωκλείουν 
τα φρεάτια ασανσέρ, πλατφόρμα, κλιμακοστάσια καθώς 
και ράμπες για Α.Μ.Ε.Α. Ειδικά όσον αφορά στους πυλώνες, 
λόγω του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και των 
κατασκευαστικών δυσκολιών, η κατασκευάστρια εταιρία 
ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε και ο στατικός μηχανικός απευθύνθηκαν στη Lafarge 
για να τους προτείνει λύσεις δεδομένου ότι οι πυλώνες δεν 
ήταν δυνατόν να κατασκευαστούν με συμβατικές μεθόδους. 

Συγκεκριμένα, η αρχιτεκτονική μελέτη απαιτούσε σκυροδέτηση 
μεγάλου ύψους χωρίς κατασκευαστικό αρμό, ενώ παράλληλα 
εμπεριείχε αρκετά πυκνό οπλισμό. Οι παράμετροι αυτοί σε 
συνδυασμό με τη λεπτή σχετικά διατομή του στοιχείου, 
απαγόρευαν τη χρήση συμβατικού σκυροδέματος που θα 
απαιτούσε δόνηση. 

Η Lafarge πρότεινε τη χρήση αυτοσυμπυκνούμενου 
σκυροδέματος AgiliaΤΜ ειδικά σχεδιασμένο για τέτοιες 
εφαρμογές. Στο έργο χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή 
των πυλώνων περίπου 80m3 Agilia VerticalTM με εξαιρετικά 
αποτελέσματα. 

Η κατασκευάστρια εταιρία δήλωσε πολύ ικανοποιημένη από 
τη χρήση του υλικού, το οποίο αποτελούσε μονόδρομο στο εν 
λόγω έργο. Η γέφυρα ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2011 και 
εγκαινιάστηκε μέσα στο Νοέμβριο του 2011.



ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Για ποιο λόγο τα καινοτόμα προϊόντα που 
λανσάρει η Lafarge τα ονομάζουμε Προϊόντα 
Προστιθέμενης Αξίας; 
Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει και 
αναπτύξει προϊόντα που δεν είναι στη λογική 
«ένα προϊόν για όλες τις εφαρμογές» αλλά 
πολλές προϊοντικές λύσεις για εξειδικευμένες 
εφαρμογές με συγκεκριμένες ιδιότητες και 
πλεονεκτήματα. Τα Προϊόντα Προστιθέμενης 
Αξίας ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες 
ανάγκες που αφορούν στην εξοικονόμηση 
πόρων, στη μείωση των ρύπων και στην ευκολία 
εφαρμογής. Αυτά τα προϊόντα προσδίδουν αξία 
στις προκλήσεις των σύγχρονων κατασκευών. 

Για παράδειγμα το Agilia είναι εξαιρετικά εύκολο 
στην εφαρμογή, ρέει και στα μικρότερα κενά 
του πλαισίου ή του καλουπιού και μπορεί 
να προσαρμοστεί τέλεια σε κάθε επιθυμητό 
σχήμα. Η ρευστή υφή του ειδικότερα, καταργεί 
τη δόνηση του συμβατικού σκυροδέματος, 
μια διαδικασία επίπονη αλλά και εξαιρετικά 
θορυβώδη. Το φιλικό στη χρήση Agilia 
απλουστεύει την εφαρμογή, την καθιστά 
ταχύτερη και αισθητικά, παράγει ένα 
προσεγμένο αποτέλεσμα αποκαλύπτοντας 
άψογες επιφάνειες κατά την αφαίρεση του 
καλουπιού. 
Τα προϊόντα Artevia επίσης είναι μια σειρά 
διακοσμητικών σκυροδεμάτων ειδικά 
σχεδιασμένη για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Παράγουν επιφάνειες που μοιάζουν 
με γυαλισμένο μάρμαρο, φυσική πέτρα ή 
μιμούνται την όψη της άμμου, ή διάφορα άλλα 
υλικά (πλάκες, πλακάκια κ.λπ.). Πέρα από 
τα να είναι απλά όμορφα, τα προϊόντα αυτά 
συνδυάζουν design και ποιότητα κατασκευής. 
Η διαμόρφωσή τους δίνει τη δυνατότητα για 
άριστη προσαρμογή σε περίπλοκα σχήματα, τα 
καθιστά γρήγορα στην εγκατάσταση, εύκολα 
στη συντήρηση και εξαιρετικά ανθεκτικά στη 
φθορά.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
Διευθυντής Marketing & 

Ανάπτυξης προϊόντων
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Ποιος είναι ο στόχος της εταιρίας όσον αφορά 
την αγορά αυτών προϊόντων;
Στόχος μας είναι να επικεντρωθούμε και να 
ανταποκριθούμε με επιτυχία στις συνεχώς 
αυξανόμενες ανάγκες – απαιτήσεις των πελατών 
μας, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις – 
προϊόντα και τελικά συστήματα κατασκευών 
και υπηρεσίες έτσι ώστε να γίνουμε ο Νο 1 
προτιμητέος προμηθευτής σκυροδέματος 
στην Ελλάδα. Υποστηρίζουμε την καινοτομία 
και προωθούμε τα Προϊόντα Προστιθέμενης 
Αξίας γιατί καλύπτουν συγκεκριμένες 
κατασκευαστικές ανάγκες των πελατών μας, οι 
οποίοι δεν αγοράζουν προϊόντα αλλά ιδιότητες 
των προϊόντων.

Πώς επηρεάζει η κρίση την αγορά των 
Προϊόντων Προστιθέμενης Αξίας;
Σίγουρα η διεθνής οικονομική συγκυρία αλλά 
και οι ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί στη χώρα μας έχουν επηρεάσει 
καταλυτικά και την οικοδομική δραστηριότητα 
και γενικότερα τις κατασκευές. Βλέπουμε όμως 
ότι η αγορά και ειδικότερα οι πελάτες μας που 
δραστηριοποιούνται αυτή την περίοδο είναι 
περισσότερο απαιτητικοί στις επιλογές τους 
και εμπιστεύονται τις λύσεις της Lafarge. Τα 
Προϊόντα Προστιθέμενης Αξίας πλεονεκτούν 
έναντι των συμβατικών προϊόντων λόγω των 
ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών τους, του 
όμορφου αισθητικού αποτελέσματος, ενώ σε 
τελική ανάλυση αποτελούν οικονομικότερες και 
ανταγωνιστικότερες λύσεις.

Θα υπάρξει συνέχεια στην ανάπτυξη αυτών 
των προϊόντων;
Το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης Προϊόντων 
(LCR) της Lafarge τροφοδοτεί το “pipe line” 
της καινοτομίας συνεχώς με νέα προϊόντα 
μεταφέροντας την τεχνογνωσία σταδιακά σε 
όλες τις χώρες. Έτσι λοιπόν τα νέα προϊόντα 
που έχουμε προγραμματίσει να λανσάρουμε το 
2012 είναι το Hydromedia (αρχές 2012) και Ag-
ilia screed c καθώς και τα Thermedia και Chrono-
lia προς το τέλος του 2012, αρχές 2013. Όλα 
τα παραπάνω προϊόντα που είναι αποτέλεσμα 
μακροχρόνιας έρευνας εκτός από καινοτόμα 
είναι και φιλικά προς το περιβάλλον τόσο 
από πλευράς αποτυπώματος διοξειδίου του 
άνθρακα όσο και ενεργειακής απόδοσης.

Σπάτα
Το Artevia DesactiveTM της Lafarge, πλέον 
κοσμεί το εκπτωτικό χωριό ΜcArthur Glen στο 
Σπάτα σε μία έκταση περί των 11.500m2. 
Η κατασκευάστρια εταιρία  REDS, θυγατρική 
του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, λόγω της υψηλής 
επισκεψιμότητας του χώρου αλλά και της 
υψηλής αισθητικής του, αναζητούσε υλικά 
με μεγάλη ανθεκτικότητα και διαχρονική 
αισθητική. Το έργο διάστρωσης δαπέδων με 
Artevia DesactiveTM ανέλαβε πλήρως 
η Lafarge, με μεγάλη επιτυχία, 
ολοκληρώνοντας το έργο εντός πολύ στενών 
χρονικών ορίων μέσα στον Αύγουστο & 
Σεπτέμβριο του 2011.
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Ασύγκριτα πρακτικά πλεονεκτήματα
Τα προϊόντα που ανήκουν στην οικογένεια 
Ultra SeriesTM χαρακτηρίζονται από μεγάλη 
ποικιλία και εξαιρετική προσαρμοστικότητα στις 
ιδιαίτερες ανάγκες των κατασκευών. Με μικρές 
αλλαγές-προσθήκες στη μελέτη σύνθεσης 
τους τα υλικά αυτά μπορούν να προσδώσουν 
πρόσθετες ιδιότητες με σημαντικότατα 
πρακτικά πλεονεκτήματα.
Προσφέρονται σε ευρεία γκάμα που αφορά 
σε πλήθος εφαρμογών κατά τα στάδια της 
κατασκευής με αποτέλεσμα ο πελάτης να έχει 
τη δυνατότητα να κάνει την καλύτερη δυνατή 
επιλογή. Τα προϊόντα της οικογένειας Ultra Seri-
esTM είναι τα παρακάτω: 

•Fill: πρόκειται για σκυροδέματα που 
χρησιμοποιούνται σε απλές μη δομικές 
εφαρμογές όπου οι απαιτήσεις για αντοχές δεν 
είναι σημαντικές. Με προσιτό κόστος, δίνουν 
αξιόπιστες και εύκολες λύσεις.

•Aqua: είναι σκυροδέματα που σκοπό 
έχουν να αντιμετωπίσουν έναν από τους 
σημαντικότερους εχθρούς του σκυροδέματος, 
την υγρασία. Είτε με βελτιωμένη σύνθεση ώστε 
να επιτευχθεί μειωμένη υδατοπερατότητα (Aqua 
Basic), είτε με προσθήκη ειδικού τσιμεντοειδούς 
προσθέτου που καθιστά το σκυρόδεμα απόλυτα 
υδατοστεγανό (Aqua Proof), τα προϊόντα αυτά 

είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί η 
ανθεκτικότητα και η μακροζωία της κατασκευής. 

•Lightweight: αποτελούν την πλέον σύγχρονη 
εκδοχή ελαφροσκυροδεμάτων γεμισμάτων 
όπου με την προσθήκη ελαφροβαρών υλικών 
(ελαφρόπετρας από το λατομείο της εταιρίας 
ΛΑΒΑ ή κόκκων πολυστηρενίου ή κόκκων 
περλίτη) επιτυγχάνονται χαμηλό ειδικό βάρος 
(από 1.800 έως 700 κιλά ανά κυβικό μέτρο) 
και ταυτόχρονα εξαιρετικές θερμομονωτικές 
ιδιότητες (συντελεστής θερμοαγωγιμότητας 
«λ» από 0,85 έως 0,15 W/mK). Η χρήση των 
προϊόντων αυτών προσφέρει εύκολη και 
γρήγορη διάστρωση, χαμηλή καταπόνηση του 
φέροντος οργανισμού και φυσικά σημαντική 
ενεργειακή εξοικονόμηση κατά τη χρήση της 
κατασκευής λόγω της θερμομόνωσης.   

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ultra Series Aqua

Ultra Series Lightweight
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Υδατοπερατό σκυρόδεμα για αποτελεσματική 
διαχείριση των υδάτων 
Με το HYDROMEDIA η Lafarge θέτει σε 
νέα πλαίσια το πρόβλημα διαχείρισης των 
υδάτων. Με βασική ιδιότητα την αυξημένη 
υδατοπερατότητά του που μπορεί να 
προσεγγίσει και τα 1000 λίτρα/λεπτό/m2, το 
σκυρόδεμα αυτό προσφέρει μοναδική ευκολία 
στην ταχύτερη διέλευση και κατεύθυνση του 
νερού της βροχής ή άλλου είδους προέλευσης 
υδάτων. Βασικά χαρακτηριστικά του το 
αυξημένο πορώδες (min 20%), η ικανοποιητική 
θλιπτική αντοχή (min 10MPa) και το ειδικό του 
βάρος (~ 30% χαμηλότερο από το συμβατικό).
Έχει σημαντικό εύρος εφαρμογών σε πεζο-
δρόμια, αυλές, χώρους στάθμευσης κ.λπ. 
προσφέροντας εξαιρετικά σημαντικά οφέλη 
λόγω αντιτριβικής επιφάνειας (ασφάλεια), 
εκμετάλλευσης επιπλέον χώρου (μειωμένη 
ανάγκη για υποδομή συγκέντρωσης υδάτων) 
και κόστους (οικονομική λύση διαχείρισης 
υδάτων). 

•Ινοπλισμένο: αφορούν σε λύσεις 
σκυροδεμάτων τα οποία με την προσθήκη του 
κατάλληλου τύπου ινών (πολυπροπυλενίου 
ή χαλύβδινων ή συνθετικών δομικών)  
διαμορφώνουν επιφάνειες οι οποίες μπορούν 
να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε καταπόνηση 
(π.χ. βιομηχανικά δάπεδα, δεξαμενές, 
σήραγγες).

•Fluid: αποτελούν υπέρευστα σκυροδέματα 
που είναι σχεδιασμένα να εμφανίζουν 
εξαιρετική εργασιμότητα και αντλησιμότητα για 
2 ώρες ώστε να επιτυγχάνεται αξιόπιστη (όχι 
προσθήκη νερού για «καλύτερη» εργασιμότητα), 
ευκολότερη και οικονομικότερη σκυροδέτηση.

•Retarded: πρόκειται για έτοιμα σκυροδέματα 
που διατηρούν το σύνολο των ιδιοτήτων 
τους ακόμα και όταν μεταφέρονται σε 
μακρινές αποστάσεις ή χρησιμοποιούνται σε 
σκυροδετήσεις με μεγάλες καθυστερήσεις. 

•Screed Mortar: αντιπροσωπεύουν ένα 
εύρος προσιτών και αξιόπιστων λύσεων για 
τσιμεντοκονιάματα γεμίσματος δαπέδων 
προσφέροντας εξαιρετική ποιότητα και πολύ 
καλή τελική επιφάνεια για επίστρωση πλακιδίων 
ή ξύλινου δαπέδου. 

•Ready Mortar: είναι η νεότερη εξέλιξη σε ότι 
αφορά σε υγρής μορφής τσιμεντοκονιάματα 
για κτισίματα και σοβατίσματα καθώς 
διαθέτουν τη μοναδική ιδιότητα να διατηρούν 
την εργασιμότητά τους μέχρι και 48 ώρες! 
Έτσι, εξασφαλίζοντας υψηλή και σταθερή 

ποιότητα καθιστούν τις εργασίες ταχύτερες, 
ασφαλέστερες και οικονομικότερες.   

•Accelerated: σκυροδέματα που έχουν την 
ιδιότητα της επιταχυνόμενης πήξης χωρίς 
να εμφανίζουν απώλειες αντοχών. Βρίσκουν 
εφαρμογή κυρίως σε βιομηχανικά δάπεδα όπου 
επιταχύνουν τη διαδικασία ελικοπτέρωσης-
διαμόρφωσης της τελικής επιφάνειας, αλλά 
και σε περιπτώσεις όπου απαιτείται ταχύτητα 
στην διαδικασία της σκυροδέτησης (γρήγορο 
ξεκαλούπωμα του σκυροδέματος κ.λπ.).

•High Early Strength: σκυροδέματα που 
εμφανίζουν υψηλές πρώιμες αντοχές ώστε να 
συντομεύουν την απομάκρυνση των καλουπιών 
και να επιταχύνουν την εξέλιξη της κατασκευής.  

•Gunite: αφορούν εκτοξευόμενα σκυροδέματα 
ειδικά σχεδιασμένα για εφαρμογές όπως 
ενισχύσεις, σήραγγες, πισίνες κ.λπ.

•Dry: πρόκειται για ύφυγρα σκυροδέματα με 
ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά που απευθύνονται 
σε ειδικές εφαρμογές (δάπεδα, διαχωριστικά 
στηθαία αυτοκινητοδρόμων κ.λπ.)

Όλα τα προϊόντα μπορούν να παραχθούν 
και με πρόσθετες ιδιότητες όπως έγχρωμα, 
ινοπλισμένα κλπ κατόπιν συνεννόησης με τους 
εκπροσώπους της εταιρίας

Ultra Series Ινοπλισμένο

Ultra Series Fluid

Ultra Series Screed Mortar

Ultra Series Ready Mortar

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 
τη διεύθυνση

www.lafarge.gr/wps/portal/gr/el/3-A_and_C

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ

Νερό: Κάνοντας πράξη 
την υπεύθυνη διαχείριση

ο νερό είναι ένας ανεκτίμητος, ζωτικός πόρος για 

τη διατήρηση των οικοσυστημάτων του πλανήτη 

μας. Καλύπτει βασικές ανάγκες για τον ανθρώπινο 

πληθυσμό, αλλά και συντηρεί το σύνολο της 

χλωρίδας και της πανίδας. Η εξασφάλιση άφθονης 

και καλής ποιότητας νερού αποτελεί προϋπόθεση 

για την ανάπτυξη της γεωργίας, αλιείας, την 

παραγωγή ενέργειας, τις μεταφορές, την πρόληψη 

της έλλειψης νερού.

Η χρήση νερού
Το νερό χρησιμοποιείται κατά την παραγωγή 

τσιμέντου κυρίως για την ψύξη των αερίων που 

εξέρχονται από τις καμινάδες των φούρνων 

και των μύλων τσιμέντου και για την ψύξη των 

μηχανημάτων. Επιπλέον το νερό διατίθεται για 

τη διαβροχή δρόμων και σωρών υλικών για την 

αποφυγή διάχυσης σκόνης. Ακόμη χρησιμοποιείται 

νερό για τις ανάγκες του προσωπικού για 

καθαριότητα και ως πόσιμο. Στα λατομεία 

χρησιμοποιείται νερό για το πότισμα φυτών και 

δενδρυλλίων στην αποκατάσταση των βαθμίδων, 

καθώς και κατά την είσοδο του σπαστήρα για τη 

συγκράτηση της σκόνης. 

Σε όλο τον Όμιλο υπάρχουν εργοστάσια σε 

περιοχές με έλλειψη νερού. Αυτό σημαίνει ότι 

η συμπεριφορά μας, η χρήση και η διάθεση του 

νερού, η αποδοτικότητα της χρήσης σε σχέση 

με τις συνολικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών 

έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Το 2009, 
η Lafarge ανανέωσε τη συνεργασία της με 
τη WWF για τέσσερα χρόνια και προσδιόρισε 
κύριους τομείς στους οποίους ο Όμιλος οφείλει 
να αναλάβει συγκεκριμένα σχεδία δράσης για 
τη μείωση του υδάτινου μας αποτυπώματος. Ο 

Όμιλος είναι επίσης μέλος του Water Footprint 

Network και συμμετέχει στις πρωτοβουλίες του 

Παγκόσμιου Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

(World Business Council for Sustainable Develop-

ment) WBCSD για την υπεύθυνη διαχείριση νερού. 

 Η ορθολογική διαχείριση του νερού αποτελεί μία από τις προτεραιότητες που 
έχουμε πλέον θέσει για τις μονάδες μας στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη. 
Παρόλο που η παραγωγή τσιμέντου δεν αποτελεί μια εξαιρετικά υδροβόρα διαδικασία σε σχέση με άλλους 
βιομηχανικούς κλάδους, ευθύνη μας είναι η χρήση του νερού με συνετό και ισορροπημένο τρόπο σε σχέση 
με τους λοιπούς χρήστες.

Ένας πολύτιμος και 
ευαίσθητος φυσικός 

πόρος

T
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«Υπάρχουν μέρη όπου η 
έλλειψη του νερού οδηγεί στη 
φτώχεια. Η λειψυδρία μπορεί να 
προκαλέσει κοινωνικά προβλήματα 
και εμποδίζει την ανάπτυξη. 
Δημιουργεί εντάσεις σε περιοχές 
επιρρεπείς στις συγκρούσεις. Πολύ 
συχνά, όπου χρειαζόμαστε νερό 
βρίσκουμε όπλα. Υπάρχει ακόμα 
αρκετό νερό για όλους μας, αλλά 
μόνο εφ’ όσον συνεχίζουμε να το 
καθαρίζουμε, το χρησιμοποιούμε 
με μεγαλύτερη σύνεση και το 
μοιραζόμαστε δίκαια». 
Ban Ki-moon 
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ 

Νερό που 

προσλαμβάνεται + -
Νερό προς διάθεση 

(μετά τη χρήση/με ρύπους), 

που καλείται γκρίζο

Επιστρεφόμενη ροή νερού 

μη επιβαρυμένη/μολυσμένη

•ίδια θερμοκρασία

•ίδια λεκάνη (catchment)

•ίδια περίοδο

Το αποτύπωμα νερού ενός ιδιώτη, μιας 

επιχείρησης ή ενός έθνους ορίζεται ως 

ο συνολικός όγκος γλυκού νερού που 

καταναλώνεται και ρυπαίνεται από το 

άτομο, την επιχείρηση ή ακόμη και σε εθνικό 

επίπεδο, προκειμένου να παράγει τα τρόφιμα 

και τις υπηρεσίες που καταναλώνει κατά τη 

διάρκεια ενός έτους. Οι κύριοι παράγοντες 

που καθορίζουν το υδάτινο αποτύπωμα μιας 

χώρας είναι το μέγεθος, η ποιότητα και η 

σύνθεση της κατανάλωσης. Για παράδειγμα 

μια χώρα που διατρέφεται με πολύ κρέας 

ξοδεύει περισσότερο νερό. Έπειτα επιδρούν 

οι κλιματικές συνθήκες (αν απαιτείται, 

δηλαδή μεγάλη άρδευση για την ανάπτυξη 

των καλλιεργειών), καθώς και ο τρόπος 

παραγωγής στον αγροτικό τομέα, δηλαδή η 

αποτελεσματικότητά του.

Η έννοια του αποτυπώματος μας επιτρέπει να 

έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα των επιπτώσεων 

της δραστηριότητας στους υδάτινους πόρους.

Για να μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένη 

εικόνα των επιπτώσεων, ο υπολογισμός πρέπει 

να γίνεται για κάθε φάση του κύκλου ζωής.

Η Ελλάδα έρχεται δεύτερη παγκοσμίως, 
μετά τις ΗΠΑ, όσον αφορά στο υδάτινο 
αποτύπωμά της.
Για παράδειγμα, όταν κάνουμε ντους, η 

κατανάλωση είναι περίπου 30 λίτρα (μπλε 

νερό), αλλά το αποτύπωμα είναι πολύ 

μεγαλύτερο αν προσθέσουμε το γκρι νερό που 

παράγουμε.

Αυτό μπορεί να είναι υπερδιπλάσιο ανάλογα με

την ποσότητα σαπουνιού και άλλων ρυπαντών

που χρησιμοποιούμε. Ενδεικτικά:

Τί είναι υδάτινο αποτύπωμα
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΝΕΡΟΥ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1 φλιτζάνι τσάι 

(250 ml) - 35 L

1 ποτήρι χυμού 

πορτοκαλιού 

(200 ml) – 170 L

1 ζευγάρι δερμάτινα 

παπούτσια 8000 L

1 παντελόνι τζιν

(1kg) – 11800 L

1 κιλό ρύζι 3.000 L

1 κιλό μοσχαρίσιο 

κρέας 16.000 L

1 μήλο 140 L

1 κιλό τυρί 5.000 L

1 αυγό 200 L

1 κόλλα χαρτί 10 L

1 ποτήρι μπύρας 75 L

Βασικοί ορισμοί

Λειψυδρία: η χρόνια κατάσταση έλλειψης 

νερού, όταν δηλαδή, το νερό δεν είναι επαρκές 

για την κάλυψη των αναγκών μας, λόγω κακής 

διαχείρισης και ζήτησης πέρα από τις φυσικές 

δυνατότητες της περιοχής. Είναι ένα φαινόμενο 

που μπορεί να παρατηρηθεί και σε περιοχές με 

πλούσιους υδάτινους πόρους. Η λειψυδρία είναι 

ένα λειτουργικό ανθρωπογενές πρόβλημα και, 

άρα μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Ξηρασία: ένα φυσικό και γενικά αναμενόμενο 

φαινόμενο που οφείλεται συνήθως σε μειωμένες 

βροχοπτώσεις σε βάθος χρόνου

Κλιματική αλλαγή: η μεταβολή της κατάστασης 

του παγκόσμιου κλίματος, η οποία εκφράζεται 

με σημαντικές διακυμάνσεις των μέσων 

μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνεται σε 

βάθος χρόνου δεκαετιών ή περισσότερων ακόμη 

ετών. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν 

είναι φυσικά, ομογενείς σε όλο τον πλανήτη, 

αλλά μεταβάλλονται ανα γεωγραφική περιοχή.

Υδάτινο αποτύπωμα: ο συνολικός όγκος γλυκού 

νερού που καταναλώνεται και ρυπαίνεται για 

να παραχθούν τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες που 

καταναλώνονται στη διάρκεια ενός έτους

Υδρολογικός κύκλος: η παρουσία και 

κυκλοφορία του νερού στην επιφάνεια και το 

εσωτερικό της γης καθώς και στην ατμόσφαιρα

Διαχείριση υδάτινων πόρων: το σύνολο 

των ενεργειών (μέτρα, έργα, κανονιστικές 

διατάξεις, συμφωνίες κ.λπ.) που αποσκοπούν 

στη διασφάλιση της παροχής νερού και στην 

υπεύθυνη χρήση των υδάτινων πόρων, τώρα 

αλλά και στο μέλλον, με στόχο την αειφόρο 

ανάπτυξη.

Εικονικό ή αόρατο νερό: η ποσότητα που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας

Πράσινο αποτύπωμα νερού: ο όγκος του γλυκού 

νερού που δεσμεύεται από την αποθηκευμένη 

εδαφική υγρασία κατά την παραγωγή ενός 

(αγροτικού) προϊόντος

Μπλε αποτύπωμα νερού: υπόγεια και 

επιφανειακά ύδατα που εξατμίζονται ή 

συνδυάζονται (εδώ περιλαμβάνεται και το νερό 

από το υδρευτικό δίκτυο και το βρόχινο νερό που 

συλλέγεται) 

Γκρι αποτύπωμα νερού: ο όγκος γλυκού νερού 

που απαιτείται για την αραίωση του μολυσμένου 

νερού, ώστε να μειωθεί η συγκέντρωση των 

ρυπαντών ή/και να φτάσει η θερμοκρασία του 

νερού σε καλό επίπεδο

Ρύπανση νερού: οι ακραίες καταστάσεις όπου 

οι συγκεντρώσεις ανεπιθύμητων (βλαβερών 

ουσιών) στο νερό είναι τόσο μεγάλες, που 

καθιστούν απαγορευτική τη χρήση του. Η καλή 

ποιότητα των επιφανειακών νερών ορίζεται 

βάσει της ποιότητας των βιολογικών και 

υδρολογικών χαρακτηριστικών και υδρολογικών 

χαρακτηριστικών και χημικών παραμέτρων 

τους. Η καλή κατάσταση των υπόγειων υδάτων 

ορίζεται από τα χημικά τους χαρακτηριστικά και 

την ποσοτική τους κατάσταση.

•4.500 παιδιά την ημέρα κάτω των 5 ετών πεθαίνουν λόγω μολυσμένου νερού 

•48 χώρες (το 35% του παγκόσμιου πληθυσμού) θα υποφέρουν από λειψυδρία ή ξηρασία το 2020

•1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε νερό

•2,6, δισεκατομμύρια χωρίς εγκαταστάσεις καθαρισμού

•35% των κατοίκων της Μεσογείου αντιμετωπίζουν προβλήματα νερού

•Οι πιο διψασμένες σοδειές είναι το ρύζι, το βαμβάκι και η ζάχαρη. Χρειάζονται πάνω από 3.000 

 λίτρα νερού για να παραχθεί ένα κιλό ρύζι

•Σχετιζόμενες με το νερό ασθένειες, που θα μπορούσαν να προληφθούν, ευθύνονται για το 

 θάνατο 10.000-20.000 ανθρώπων ημερησίως.

•Το 20% του νερού στην Ελλάδα εισάγεται

•Τα μικρότερα ποσά βροχόπτωσης στην Ελλάδα παρουσιάζονται στην Αττική, στις Κυκλάδες και τη 

 Θεσσαλία

•Σε παγκόσμια κλίμακα, το 70% του καταναλώμενου νερού χρησιμοποιείται σε αγροτικές 

 δραστηριότητες, το 20% σε βιομηχανικές και το 10% στα νοικοκυριά. 

•Τα τελευταία 70 χρόνια ο πληθυσμός της Γης έχει τριπλασιαστεί, η κατανάλωση νερού έχει 

 εξαπλασιαστεί

Πηγή: WWF Hellas



Τα εργοστάσιά μας μέσα από Καλές Πρακτικές αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και 

συμμετέχουν ενεργά στην υπεύθυνη διαχείριση του νερού και στην προστασία ενός 

πολύτιμου, ζωτικού πόρου για τις τοπικές κοινωνίες. 

Εργοστάσιο Μηλακίου
Μονάδα αφαλάτωσης και Διαχείριση 
όμβριων υδάτων
Τον Σεπτέμβριο του 2010 άρχισε να 

λειτουργεί η μονάδα αφαλάτωσης 

του Μηλακίου. Η μονάδα εξασφαλίζει 

το νερό για διεργασίες (350.000-

400.000m3 ετησίως) που χρειάζεται το 

εργοστάσιο. Μέχρι το 2010, το 90% του 

νερού που χρειαζόταν για το εργοστάσιο 

μεταφερόταν από την Αττική με 

βυτιοφόρα πλοία. Το 2007 εξετάσθηκε 

η πρόταση αφαλάτωσης. Ανατέθηκε 

στο Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών 

(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) να μελετήσει τον πιθανό 

αντίκτυπο και να πραγματοποιήσει 

περιοδικές δοκιμές της ποιότητας 

του θαλασσινού νερού, καθώς και 

τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα 

πραγματοποιώντας ωκεανογραφικές 

μελέτες. Επίσης το Μηλάκι, ένα 

εργοστάσιο που βρίσκεται σε μια περιοχή 

με έντονο το πρόβλημα της έλλειψης 

νερού, χαρτογραφήθηκε με το Global 

Water Tool, το οποίο δημιουργήθηκε από 

το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο 

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Εργοστάσιο Βόλου
Αξιοποίηση νερών από την ΕΨΑ
Το εργοστάσιο Βόλου θα αξιοποιήσει 

με νόμιμες αδειοδοτήσεις το νερό 

που προέρχεται από τη βιομηχανία 

αναψυκτικών ΕΨΑ με σημαντικό όφελος 

για το περιβάλλον και την τοπική 

κοινωνία.

Μέχρι σήμερα, το νερό που προερχόταν 

από την παραγωγική διαδικασία του 

εργοστασίου, μετά από βιολογικό 

καθαρισμό κατέληγε στον Παγασητικό 

κόλπο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα 

ανακύκλωσης του νερού, θα γίνεται 

υποκατάσταση ισόποσης ποσότητας 

για την ψύξη των μονάδων του 

εργοστασίου, η οποία θα προέρχεται 

από γεωτρήσεις υπόγειων υδάτων, ενώ 

συγχρόνως θα ικανοποιηθεί το αίτημα 

των Τοπικών Αρχών και των κατοίκων 

της περιοχής να μην καταλήγει το νερό 

του εργοστασίου στον κόλπο της Αγριάς. 

Με το πρόγραμμα αυτό ανακυκλώνεται 

συνολικό νερό ετήσιας ποσότητας 

30.000m3. Το έργο θα εκτελεστεί μέχρι 

το τέλος του 2011.

Η βιωσιμότητα αποτελεί το κύριο κίνητρο για την 

εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού 

της χρήσης του νερού στις βιομηχανίες. 

Βιομηχανία τόσο σε οικολογικό, όσο και σε 

οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Στόχος είναι 

η βελτιστοποίηση της εσωτερικής διαχείρισης 

του νερού ανά εργοστάσιο μέσω της σύνδεσης 

των θεμάτων της τεχνολογίας, διαχείρισης 

φυσικών πόρων και ενεργειακής οικονομίας και 

μηχανικής. Οι βιομηχανίες οφείλουν να αντλούν, 

να χρησιμοποιούν και να διαθέτουν το νερό που 

χρειάζονται με ευθύνη απέναντι στην οικολογική 

ισορροπία της περιοχής και στις ανάγκες της 

τοπικής κοινωνίας.

Στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού 

νερού μια βιομηχανική μονάδα θα πρέπει να 

θέτει τους εξής στόχους:

•Να εφαρμόζει σωστή διαχείριση νερού που 

 δεν οδηγεί απλώς σε σημαντική μείωση των 

 απαιτήσεων σε νερό, αλλά και σε μείωση του 

 όγκου και βελτίωση της ποιότητας των υγρών 

 αποβλήτων.

•Να αξιοποιεί εναλλακτικές πηγές νερού μέσα 

 από τη χρήση των όμβριων

•Να επαναχρησιμοποιεί αστικά λύματα

•Να υιοθετεί μεθόδους αφαλάτωσης και 

 ανακύκλωσης 

•Να μειώνει τις διαρροές

•Να παρακολουθεί την κατανάλωση νερού

•Να ελέγχει και να περιορίζει τα υγρά 

 απόβλητα

•Να τροποποιεί την παραγωγική διαδικασία 

 ώστε να περιορίζεται η κατανάλωση νερού

•Να αξιοποιεί τα θετικά αποτελέσματα που 

 προκύπτουν από τη βιομηχανική συμβίωση.
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Πώς μπορεί η 
βιομηχανία να 
συμβάλλει

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΛΑΚΙΟΥ
Παρουσίαση της μονάδας αφαλάτωσης

Yπεύθυνη διαχείριση νερού
από τα εργοστάσιά μας

www.lafarge.gr/wps/portal/gr/el/6_4_1-Environment

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
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ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Πρόγραμμα 
ενίσχυσης 
βιοποικιλότητας

εταιρία μας προχώρησε σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το σχεδιασμό 
προγράμματος βιοποικιλότητας στα λατομεία 
της Ανάβρας και Αγριάς στο Βόλο. Αυτή η 
συνεργασία έχει ως στόχο την καταγραφή 
και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας 
ώστε να προχωρήσει σε προτάσεις με σχέδια 
αποκατάστασης βελτίωσης της τοπικής 
βιοποικιλότητας. 
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της μελέτης, η 
επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Διαχείρι-
σης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας, του 
Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και 
Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής 
Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών θα αξιολογήσει την υπάρχουσα 
χλωρίδα και πανίδα στα δύο λατομεία και σε μια 

ζώνη 500 μέτρων γύρω από αυτά. Θα εκτιμήσει 
την κατάσταση της βιοποικιλότητας σε σύγκριση 
με άλλες περιοχές, χωρίς μεταλλευτική 
δραστηριότητα και θα προτείνει τρόπους για την 
αύξηση του αριθμού και της αφθονίας των ειδών 
στην περιοχή των λατομείων. Επίσης θα κάνουν 
προτάσεις για την προστασία οποιωνδήποτε 
σπάνιων ή απειλούμενων ειδών χλωρίδας και 
πανίδας. 
Η υπεύθυνη διαχείριση των λατομείων και η 
προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί βασική 
δέσμευση της ΑΓΕΤ Ηρακλής, στο πλαίσιο 
της αειφόρου λειτουργίας της. Πέρα από τις 
απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας για 
την αποκατάσταση των λατομείων, η εταιρία 
αναλαμβάνει εθελοντικές δεσμεύσεις που τις 
υπερβαίνουν για τον έλεγχο όλων των λατομείων 
της και την εκπόνηση ολοκληρωμένων 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ
Λατομείο 
Αγριάς

Η



σχεδίων αποκατάστασης και προστασίας της 
βιοποικιλότητας. Η ΑΓΕΤ Ηρακλής σχεδιάζει να 
αξιοποιήσει τις γνώσεις που θα αποκομίσει από 
το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και να 
τις επεκτείνει στα υπόλοιπα λατομεία της, 
αναβαθμίζοντας περαιτέρω τα πρότυπα που 
ακολουθεί. 

Προκαταρκτικά αποτελέσματα
Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο τα πρώτα 
αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι το 
μεταλλείο της Αγριάς εμφανίζει υψηλότερη 
ζωική ποικιλότητα σε σύγκριση με εκείνο της 
Ανάβρας. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο 
γεγονός ότι η φυτική αποκατάσταση στην Αγριά 
έχει προηγηθεί χρονικά κατά πολύ εκείνης της 
Ανάβρας και είναι περισσότερο ολοκληρωμένη. 
Αυτό έχει οδηγήσει σε συγκριτικά πιο 
προχωρημένο στάδιο αποκατάστασης 
του οικοσυστήματος και κατά συνέπεια 

περισσότερες ευκαιρίες για εγκατάσταση 
ζωικών ειδών. Ο αριθμός των θηλαστικών που 
έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στο μεταλλείο 
της Αγριάς είναι 5 και στης Ανάβρας είναι 2. Ο 
αριθμός των πουλιών που έχει καταγραφεί 
μέχρι σήμερα στο μεταλλείο της Αγριάς είναι 
32. Ο αντίστοιχος αριθμός στην Ανάβρα είναι 20.  
Σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα περισσότερα από 
αυτά είδη είναι αναπαραγόμενα. Ορισμένα είδη 
στο μεταλλείο της Αγριάς (σπίνος, κότσυφας, 
κ.ά.) έχουν σημαντικό αριθμό αναπαραγόμενων 
ζευγαριών. Στο μεταλλείο της Αγριάς έχουν 
εμφανιστεί ορισμένα είδη πουλιών των 
ανώτερων επιπέδων της οικολογικής πυραμίδας 
και συγκεκριμένα κάποια είδη αρπακτικών, όπως 
ο φιδαετός, η γερακίνα, το τσιχλογέρακο και το 
κερκινέζι, τα δύο τελευταία ως αναπαραγόμενα.
Η έρευνα συνεχίζεται με την απογραφή των 
μεταναστευτικών και των διαχειμαζόντων ειδών, 
καθώς και των αναπαραγόμενων για το έτος 
2012.
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Είδη   Αγριά Ανάβρα Είδη  Αγριά

Lepus europaeus Λαγός 3 3	 Circaetus gallicus Φιδαετός 3

Vulpes vulpes Αλεπού 3 3	 Hippolais olivetorum Λιοστριτσίδα 3

Meles meles Ασβός 3 

Martes foina Πετροκούναβο 3 

Sus scrofa Aγριόχοιρος 3

Θηλαστικά Πτηνά  

ΑΛΕΠΟΥ

ΠΕΤΡΟΚΟΥΝΑΒΟ

ΓΕΡΑΚΙΝΑ

ΣΠΙΝΟΣ

ΒΡΑΧΟΚΙΡΚΙΝΕΖΟ

ΚΟΤΣΥΦΙ

Πληροφορίες / Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση

www.lafarge.gr/wps/portal/gr/el/6_4_1-Environment

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΕΚΘΕΣΗ

λληνες ζωγράφοι στα ημερολόγια της ΑΓΕΤ 

Ηρακλής 1956-2009” είναι ο τίτλος της έκθεσης 

που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη από 

τις 26 Οκτωβρίου μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου με 

αντιπροσωπευτικά έργα που φιλοτεχνήθηκαν 

ειδικά για τα ημερολόγια της ΑΓΕΤ Ηρακλής. 

Πρόκειται για μια έκθεση που παρακολουθεί 

την πορεία των ημερολογίων και αναδεικνύει 

ένα ανεκτίμητο σύνολο από ελαιογραφίες, 

υδατογραφίες, χαρακτικά και σχέδια Ελλήνων 

καλλιτεχνών.

Η έκθεση αυτή εγκαινιάζει τη σημαντική 

συνεργασία του Μουσείου Μπενάκη με την ΑΓΕΤ 

Ηρακλής για την παραχώρηση για 19 χρόνια, 

της σπουδαίας συλλογής έργων τέχνης, που 

φιλοτεχνήθηκαν ειδικά για τα ετήσια ημερολόγια 

της εταιρίας. Ανταποκρινόμενη θετικά σε 

σχετικό αίτημα του Μουσείου Μπενάκη, η 

εταιρία συνεργάζεται με το μουσείο με σκοπό 

την όσο το δυνατόν πληρέστερη αξιοποίηση και 

ανάδειξη της συγκεκριμένης συλλογής. 

Η συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη 
σηματοδοτεί τον επετειακό χαρακτήρα του 
2011 για την εταιρία – έτος εορτασμού 100 

χρόνων από την ίδρυσή της και 10 χρόνων 

παρουσίας της στον όμιλο Lafarge. Με την 

ενέργεια αυτή, η ΑΓΕΤ Ηρακλής καθιστά 

προσβάσιμα στο κοινό πολύ σημαντικά έργα, τα 

Έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη
ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 1956 - 2009

Έ
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οποία αποτελούν τμήμα όχι μόνο της εταιρικής 

της ταυτότητας, αλλά και της πολιτιστικής 

δημιουργίας της χώρας.

Η συλλογή της ΑΓΕΤ Ηρακλής περιλαμβάνει 
1.475 έργα, τα οποία δημιουργήθηκαν 

αποκλειστικά για να κοσμήσουν τα ετήσια 

ημερολόγια, που εξέδιδε η εταιρία για 

περισσότερο από μισό αιώνα. Από το 1956, 

περισσότεροι από 60 Έλληνες καλλιτέχνες 

φιλοτέχνησαν ένα μεγάλο αριθμό έργων, 

καθιερώνοντας με τον τρόπο αυτό μια 

μακρόχρονη δημιουργική παράδοση. Το 

αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους, πέρα από 

την αναμφισβήτητη καλλιτεχνική του αξία, 

πέτυχε και έναν άλλο, πολύ σημαντικό, σκοπό: 

την ένταξη της νεοελληνικής τέχνης στην 

καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων, με έναν 

τρόπο εύληπτο και πρωτότυπο.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες των ημερολογίων 
συνυπάρχουν οι εκπρόσωποι της 
«παλαιότερης» γενιάς, ο Νίκος Χατζηκυριάκος-

Γκίκας, ο Γιάννης Μόραλης, ο Γιάννης Τσαρούχης, 

ο Σπύρος Βασιλείου, ο Δημήτρης Γαλάνης, ο 

Γιάννης Σπυρόπουλος, με αρκετούς νεότερους, 

όπως ο Παναγιώτης Τέτσης, ο Αλέκος Λεβίδης, 

ο Γιώργης Βαρλάμος, ο Δημήτρης Μυταράς και 

ο Αλέκος Φασιανός

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν και τα κείμενα 
που δημοσιεύθηκαν στα ημερολόγια για 
τους καλλιτέχνες, γραμμένα από γνωστούς 

τεχνοκριτικούς, ιστορικούς της τέχνης και 

πνευματικούς ανθρώπους, παλαιότερους 

και σύγχρονους, όπως η Νίκη Γουλανδρή, ο 

Άγγελος Δεληβορριάς, ο Μαρίνος Καλλιγάς, η 

Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, ο Στέλιος Λυδάκης, 

ο Ευγένιος Ματθιόπουλος, η Όλγα Μεντζαφού 

- Πολύζου, ο Δημήτρης Παπαστάμος, ο Μάνος 

Στεφανίδης, η Αθηνά Σχινά και ο Χρύσανθος 

Χρήστου. 

Την έκθεση συνοδεύει μία πολυσέλιδη 
πολυτελής έκδοση, στην οποία παρουσιάζεται 

η συλλογή των έργων από τα Ημερολόγια της 

εταιρίας.

Όπως σημειώνει ο Pierre Deleplanque, 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας: “Nιώθω 

μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός ότι, 

σηματοδοτώντας τον επετειακό χαρακτήρα του 

2011, μου δόθηκε η ευκαιρία να συμβάλω στην 

ανάδειξη αυτής της μοναδικής συλλογής της 

εταιρίας, μεσω της συνεργασίας με το Μουσείο 

Μπενάκη. Με αφετηρία την Έκθεση με τίτλο 

“Έλληνες ζωγράφοι στα ημερολόγια της ΑΓΕΤ 

Ηρακλής 1956-2009” που παρουσιάζεται στο 

Μουσείο Μπενάκη, και με κάθε επόμενη έκθεση 

ή ενέργεια για την ανάδειξη της συλλογής τα 

επόμενα χρόνια, η επαφή του κοινού με τα έργα 

της συλλογής συνεχίζεται και διευρύνεται.”

O Άγγελος Δεληβορριάς, Διευθυντής του 
Μουσείου Μπενάκη επίσης προσθέτει: 

“Περισσότερο ίσως από την εκάστοτε 

παρουσίαση ενός μικρού μέρους των έργων 

που εμπεριέχουν τα κλασικά πλέον ημερολόγια 

της ΑΓΕΤ, η έκθεση του Μουσείου Μπενάκη 

θα αποκαλύψει στους επισκέπτες της μια 

διάσταση άλλης κλίμακας. Ένα απάνθισμα από 

το συναρπαστικό πανόραμα των εικαστικών 

τάσεων οι οποίες διαπερνούν την ελληνική 

ζωγραφική, καλύπτοντας όλο το δεύτερο 

μισό του 20ού αιώνα με ορισμένες από τις πιο 

λαμπρές και πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της. 

Ο μελλοντικός όμως προγραμματισμός του 

Ιδρύματος προβλέπει τη διοργάνωση τακτικών 

ετήσιων εκδηλώσεων με εκθέσεις αφιερωμένες 

είτε σε συγκεκριμένους ζωγράφους και σε 

ειδικά θέματα, είτε σε ομοειδή κινήματα και 

σε πρωτοποριακές αναζητήσεις, είτε ακόμα 

και σε όσους συγγραφείς υπογράφουν τους 

προλόγους και τα συνοδευτικά κείμενα των 

ημερολογίων της εταιρίας.”

Σε ετήσια βάση, θα ακολουθήσουν και άλλες 

θεματικές εκθέσεις με έργα από το πλούσιο 

υλικό της συλλογής. 



Την 28η Μαΐου πραγματοποιήθηκε η ημερίδα του Συλλόγου Χημικών Μηχανικών Μαγνησίας 
με θέμα “Ποιότητα πόσιμου νερού, υγρά απόβλητα, αέρια ρύπανση, χαρακτηριστικά - τεχνολογίες 
και χρηματοδοτικά εργαλεία” στο οποίο συμμετείχαν οι κ.κ. Κώστα Ιωακειμίδης, Διευθυντής 
Διαδικασιών Εργοστασίου Βόλου και Κώστας Παρασκευάς, Προϊστάμενος Τοπικής Ανάπτυξης 
& Περιβάλλοντος με θέμα “Στόχοι αειφορίας - Διαχείριση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος 
Εργοστάσιου Τσιμέντων Βόλου της ΑΓΕΤ Ηρακλής- Lafarge“. 

Συμμετοχή στην Ημερίδα 
“Ποιότητα πόσιμου νερού”

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

HIGHLIGHTS

ΣΕΛ ΙΔΑ  36   |   Η Ρ Α Κ Λ Η Σ  M A G A Z I N O   |   2011

Το εργοστάσιο Χαλκίδας ακολουθεί 
μια συστηματική πολιτική και ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης 
αποβλήτων και ανακύκλωσης.
Αναλαμβάνουν δράσεις και προγράμματα 
ευαισθητοποίησης των εργαζομένων για 
την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση 
δημιουργίας αποβλήτων, την ανακύκλωση και 
με αδειοδοτημένους συνεργάτες υλοποιεί 
την ασφαλή διαχείρισή τους σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία. 
Ο επιβλέπων των εργασιών είναι υπεύθυνος 
για την επιθεώρηση της καθαριότητας και 

της ευταξίας του χώρου, το διαχωρισμό των 
απορριμμάτων και τη μεταφορά τους σε 
επιλεγμένα σημεία του εργοστασίου μετά το 
τέλος των εργασιών.
Κάθε εργαζόμενος οφείλει να τακτοποιεί τα 
εργαλεία και τα υλικά που χρησιμοποίησε, 
να τοποθετεί τα απορρίμματα στους 
αντίστοιχους κάδους και να διατηρεί το χώρο 
εργασίας του και τον περιβάλλοντα χώρο 
τακτοποιημένο και καθαρό. Στο εργοστάσιο 
διαχωρίζονται τα παρακάτω υλικά, τα 
οποία και συλλέγονται σε επιλεγμένους και 
οριοθετημένους χώρους.

Ευαισθητοποίηση 
στην ανακύκλωση 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ανακύκλωση 
στο Γυαλί

Μέχρι και το Νοέμβριο του 2011 οι εργαζόμενοι 
της ΛΑΒΑ στο Γυαλί παρέδωσαν στην 
Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, 
29 big bags που αντιστοιχούν σε 1,7 τόνους  
ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων 
(800 kgr χαρτί, 680 kgr πλαστικό, 70 
Kgr TETRAPAK, 70 kgr γυαλί και 60 kgr 
αλουμίνιο). Οι εργαζόμενοι διαχωρίζουν 
τα οικιακά απορίμματα σε διακριτούς για 
το σκοπό αυτό κάδους που υπάρχουν σε 
4 σημεία του ορυχείου. Στη συνέχεια τα 
απορρίματα συγκεντρώνονται σε big bags και 
αποθηκεύονται προσωρινά σε
συγκεκριμένο χώρο του ορυχείου μέχρι να 
αποσταλούν στην εταιρία ανακύκλωσης.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΙΟΥ

Ανακαίνιση και νέα 
κτίρια

Τον Ιούλιο ολοκληρώθηκε το έργο της 
καθαίρεσης των παλιών αποδυτηρίων του 
Κέντρου Διανομής Ρίου, ενώ έγινε η ανέγερση 
νέων. Παράλληλα εγκαταστάθηκε ο σύγχρονος 
βιολογικός καθαρισμός για την επεξεργασία των 
λυμάτων του Κέντρου. Επίσης έγινε η μεταφορά 
του παλαιού συνεργείου σε νέο χώρο, όπου 
δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο και οργανωμένο 
συνεργείο. Όλες αυτές οι αισθητικές και 
λειτουργικές παρεμβάσεις είχαν ως γνώμονα 
την ασφαλέστερη κίνηση των εργαζομένων στο 
χώρο του Κέντρου Διανομής. 
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

Συμμετοχή στο 10ο Επιχειρηματικό 
Πανόραμα
Το Εργοστάσιο Βόλου συμμετείχε 
στην εκδήλωση “Μαγνησία 2011- 10ο 
Επιχειρηματικό Πανόραμα Βόλου” που 
οργάνωσε το Εμπορικό Επιμελητήριο 
Μαγνησίας και πραγματοποιήθηκε από 22 έως 
30 Οκτωβρίου, σε νέο χώρο, στον Οργανισμό 
Λιμένος Βόλου. Το εργοστάσιο Βόλου 
συμμετέχει σε κοινό περίπτερο με την Lafarge 
Αδρανή και Σκυρόδεμα παρουσιάζοντας 
τις κύριες δράσεις και προτεραιότητες. 
Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε μέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, η διαδικασία 
παραγωγής τσιμέντου, ενώ σε ειδική 

κατασκευή οι επισκέπτες ενημερώθηκαν 
για τη Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας και τη συμμετοχή του ΕΘΙΑΓΕ 
και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
σχετικά με το πρόγραμμα ενίσχυσης 
βιοποικιλότητας στα λατομεία Ανάβρας και 
Αγριάς. Επίσης το περίπτερο αποτύπωνε τα 
σακευμένα προϊόντα τσιμέντου, τις αειφόρες 
κατασκευές, τα προϊόντα της Lafarge Αδρανή 
και Σκυρόδεμα. Οι διοργανωτές υπολογίζουν 
ότι την έκθεση επισκέφθηκαν 45.000 
επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή της 
Μαγνησίας. 

Tο ΕΚΕΤ είναι εδώ και ένα χρόνο εργαστήριο 
του CTC – Cairo Technical Center. Το CTC 
ιδρύθηκε πριν από 2 χρόνια προκειμένου 
να υποστηρίζει τα εργοστάσια της Lafarge 
στην Αφρική και την Μέση Ανατολή. Από τον 
Αύγουστο του 2010, το CTC απευθύνεται στο 
ΕΚΕΤ για τις απαιτούμενες εργαστηριακές δοκιμές 
και αναλύσεις, μέχρι να αποκτήσει δικό του 
εργαστήριο. Μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα 
το ΕΚΕΤ έχει χειρισθεί: 490 δείγματα από 18 
χώρες για 44 διαφορετικές δοκιμές – από χημικές 
αναλύσεις και μικροσκοπία, μέχρι ιχνοστοιχεία, 
θερμότητα ενυδατώσεως και Chapelle test.

Εργαστήριο του 
Technical Center 
Καΐρου

ΕΚΕΤ

Έκθεση Αειφορίας 
2010

Στο νέο τεύχος της Έκθεσης Αειφορίας 
παρουσιάζονται οι προτεραιότητες και 
οι στόχοι της εταιρίας όσον αφορά την 
αειφόρο λειτουργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Παρουσιάζονται αναλυτικά πληροφορίες 
σχετικά με το οικονομικό / επιχειρηματικό 
περιβάλλον, την περιβαλλοντική διαχείριση 
στις εγκαταστάσεις μας και τις δράσεις μας για 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
καθώς και καινοτομία στα προϊόντα μας. 
Η έντυπη έκδοση της Έκθεσης Αειφορίας 
2010 (σε pdf) είναι επίσης διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα μας, στο http://sustainabilityreport.
lafarge.gr.

Συναντήσεις 
Διαβούλευσης 
Συναντήσεις Διαβούλευσης μεταξύ 
εκπροσώπων των εργοστασίου και  
εκπροσώπων φορέων και συλλόγων 
πραγματοποιήθηκαν για δεύτερη φορά στο 
εργοστάσιο του Βόλου και για τρίτη φορά στο 
εργοστάσιο Μηλακίου στις 20 και στις 27 Ιουλίου 
αντίστοιχα. Οι συναντήσεις οργανώνονται σε 
τακτική βάση από τα εργοστάσια, τουλάχιστον δύο 
ή τρεις φορές το χρόνο, ενώ οι συμμετέχοντες 
προτείνουν τα θέματα προς συζήτηση εφόσον 
είναι συλλογικού ενδιαφέροντος. Επίσης μπορεί 
να προσκληθούν ειδικοί επιστήμονες ή φορείς να 
παρουσιάσουν κάποιο θέμα.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Καινοτομία στην άλεση
Ένα έργο ευρείας κλίμακας, βιομηχανικής καινοτομίας που γίνεται για πρώτη φορά σε 
εργοστάσιο της Lafarge και αφορά την αριστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής τσιμέντου 
μέσω της χωριστής άλεσης του κλίνκερ από τα πρόσθετά και της ανάμειξής τους σε 
δεύτερη φάση για τη παραγωγή του τελικού προϊόντος. Σήμερα, χάρη σ’ αυτή την επένδυση, 
παράγονται από το εργοστάσιο της Χαλκίδας οι τύποι τσιμέντου που χρησιμοποιούνται ευρέως 
στην ελληνική αγορά με σημαντικά όμως μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά 10%.

Υλικά για το σκηνικό της 
«Αυλής των Θαυμάτων»
Για το σκηνικό της «Αυλής των Θαυμάτων», μια παράσταση στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού 
Θεάτρου,  η εταιρία μας προσέφερε προϊόντα και διάφορα κατασκευαστικά υλικά όπως σακιά από 
τσιμέντο, άμμο, γαρμπιλάκι, σωλήνες πλαστικές σε διάφορες διαμέτρους, πορτοκαλί πλέγματα, 
απαγορευτικές κόκκινες κορδέλες, κώνους, Πρόκειται για ένα ρεαλιστικό σκηνικό που ντύνει τις 
πράξεις της παράστασης. Η «Αυλή των Θαυμάτων» είναι ένα έργο σταθμός του πρόσφατα χαμένου 
Ιάκωβου Καμπανέλλη που καθόρισε την πορεία της μεταπολεμικής ελληνικής δραματουργίας. To 
έργο, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, θα παίζεται την Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, Αγίου 
Κωνσταντίνου 22-24, έως τις 8 Απριλίου 2012.
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Η ανάπτυξη των πωλήσεων ελαφρόπετρας 
στη γαλλική αγορά αποτελεί αντικείμενο 
συνεργασίας μεταξύ της ΛΑΒΑ και της 
Lafarge Granulats από τον Απρίλιο του 
2010 και συνεχώς ισχυροποιείται. Με την 
εμπορική ονομασία LAVA και στοχεύοντας 
κυρίως στις αγορές προκατασκευασμένων 
δομικών υλικών και ελαφροσκυροδέματος, 
η ελαφρόπετρα φέρνει δυναμισμό μέσω 
του εμπορικού δικτύου της Lafarge Granulats 
στη Γαλλία σε έναν τομέα που αντιμετωπίζει 
προβλήματα.

Η ένωση των δυνάμεων δύο εταιριών της 
Lafarge που ανήκουν σε διαφορετικούς 
τομείς (Τσιμέντο και Αδρανή & Σκυρόδεμα) σε 
Ελλάδα και Γαλλία έχει ως στόχους:
1. Να αναπτύξει την αγορά της ελαφρόπετρας 
ΛΑΒΑ στη γαλλική αγορά
2. Να ισχυροποιήσει τη θέση της Lafarge Gran-
ulats στην αγορά της αειφόρου κατασκευής. 

Η συνεργασία αυτή αποφέρει σημαντικά 
οφέλη τόσο για τη ΛΑΒΑ (Τομέας Τσιμέντου 
Ελλάδας) όσο και για τη Lafarge Granulats 
(Τομέας Αδρανών και Σκυροδέματος Γαλλίας):
Όσον αφορά τη ΛΑΒΑ αυξάνονται οι πωλήσεις 
ελαφρόπετρας στη γαλλική αγορά (13kt το 
2009, 18kt το 2010, 31kt το 2011), ενισχύεται 
η παρουσία της ελαφρόπετρας ΛΑΒΑ στη 
γαλλική αγορά μέσω του δικτύου σημείων 
μεταπώλησης της Lafarge Granulats και 
προωθείται η ελαφρόπετρα και σε άλλες 
διεθνείς αγορές μέσω του εμπορικού δικτύου 
της Lafarge σε Ευρώπη και Αμερική.
Επίσης σημαντικά είναι τα οφέλη και για τη La-
farge Granulats καθώς διαφοροποιείται έναντι 
των ανταγωνιστών της προσφέροντας ένα 
μοναδικό υλικό με ιδιαίτερες ιδιότητες που 
συμβαδίζει πλήρως με τις απαιτήσεις της 
αειφόρου κατασκευής, εισέρχεται στις αγορές 
υποστρωμάτων για αγροτικές εφαρμογές 
και μέσων φιλτραρίσματος του νερού στη 
Γαλλία και οι πελάτες της προσφέρουν στους 
τελικούς καταναλωτές, εναλλακτικά προϊόντα 
με υψηλή θερμική μόνωση, ηχομόνωση και 
βέλτιστη περιβαλλοντική απόδοση αντί του 
ανταγωνιστικού τούβλου.
Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται 
τέτοιου είδους συνεργασία στη La-
farge μεταξύ δύο χωρών και σε δύο 
διαφορετικές επιχειρησιακές μονάδες, ενώ 
με την ισχυροποίηση αυτής της συνεργασίας 
συμβαδίζουμε απόλυτα με την πολιτική της 
αειφόρου κατασκευής.

Στις αρχές Ιουλίου πραγματοποιήθηκε 
στη Μαδρίτη, το 13ο Διεθνές Συνέδριο 
Χημείας του Τσιμέντου. Πρόκειται για το 
σημαντικότερο συνέδριο του κλάδου μας, 
το οποίο πραγματοποιείται κάθε 4 έως 
8 χρόνια από το 1919. Τα πρακτικά του 
αποτελούν πάντα σημείο αναφοράς για 
τον κόσμο της Χημείας του Τσιμέντου. Στη 
φετινή διοργάνωση συμμετείχε το ΕΚΕΤ με 
μία ανακοίνωση για την Αποτελεσματικότητα 
της Σκωρίας στην Αντοχή των Τσιμέντων στα 
Θειικά, των κ.κ. Ζωή Τσιμπούκη και Γιάννη 
Καραγιάννη. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής 
έγινε φανερό ότι και τα δικά μας πρόσθετα, 
ασβεστούχα ιπτάμενη τέφρα και ποζολάνη, 
εξασφαλίζουν υψηλή ανθεκτικότητα στα 
θειικά. Η εταιρία μας συμμετείχε πρώτη 
φορά στη διοργάνωση αυτή και μάλιστα 
με μεγάλη επιτυχία. Η θεματολογία του 
Συνεδρίου περιλαμβάνει τομείς όπως Χημεία 
Διεργασιών Παραγωγής, Αειφόρος Παραγωγή, 
Νέα Πρόσθετα Τσιμέντων, Ενυδάτωση και 
Μικροδομή, Ενυδάτωση και Θερμοδυναμική, 
Μοντελοποίηση, Ιδιότητες νωπού και 
σκληρυμένου σκυροδέματος, Ανθεκτικότητα, 
Τυποποίηση. Τα πρακτικά του Συνεδρίου είναι 
στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Ισχυροποιείται η εμπορική 
συνεργασία της ΛΑΒΑ 
με την Lafarge Granulats 

GRANULATS  

Résistance thermique
Légèreté
Innovation

LAVA 
La Pierre Ponce
par Lafarge

Στις 17-19 Μαϊου πραγματοποιήθηκε το 
“Regional Supply Chain Meeting” στην 
Αθήνα, όπου 21 εκπρόσωποι από τα Τμήματα 
Logistics χωρών της Lafarge Ευρώπης, 
Μαρόκου και Ιράκ αντάλλαξαν απόψεις και 
ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούσαν 
σχετικά με τη Διαχείριση της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδα, τις Βέλτιστες Πρακτικές 
Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας κ.ά. Στο 
πλαίσιο της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη στο Κέντρο Διανομής Ρίου, 
όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία 
να ξεναγηθούν στην εγκατάσταση, στις 
λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ η συζήτηση 
επικεντρώθηκε στη χρήση λογισμικών 
προγραμμάτων E-Track και ΤCS. Στη 
συνάντηση συμμετείχαν ο κ. Κωνσταντίνος 
Χολέβας, Γενικός Διευθυντής Supply Chain 
& IT, o Τάσος Μάνος, Διευθυντής Logistics 
& Terminals, η Λένα Μπέλση, Διευθύντρια 
Προμηθειών και άλλοι εκπρόσωποι της 
Γενικής Διεύθυνσης Supply Chain.

Regional Supply 
Chain Meeting

Η Πέννυ Απέργη, Προϊσταμένη Υγείας & 
Ασφάλειας του Εργοστασίου Βόλου συμμετείχε 
στην Ημερίδα «Προαγωγή της Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία: Ασφαλείς Εργασίες 
Συντήρησης» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Εκστρατείας για Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης 
που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα την 30η 
Σεπτεμβρίου, από το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Μεταξύ των θεμάτων 
που εστίασε η παρουσίαση της Πέννυς Απέργη 
ήταν οι Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης, οι 
κρίσιμες συμπεριφορές, η ανάπτυξη κουλτούρας 
ασφάλειας, το μοντέλο ηγεσίας στην Υγεία & 
Ασφάλεια ενώ ο τίτλος της παρουσίασης ήταν 
«Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης: Συμπεριφορά – 
το κλειδί για την ασφάλειά μας».

Ασφαλείς Εργασίες 
Συντήρησης

Το ΕΚΕΤ στο 
Διεθνές Συνέδριο 
Χημείας Τσιμέντου 
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Ενημερωτικό 
εκπαιδευτικό 
διήμερο

Mε πρωτοβουλία της ΛΑΒΑ διοργανώθηκε 
ενημερωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα 
σχολεία της Νισύρου με θέμα τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της βιοποικιλότητας στη Νίσυρο 
και το Γυαλί και την ασφάλεια όσον αφορά τις 
Πρώτες Βοήθειες. 
Συγκεκριμένα, μια ομάδα από 10 παιδιά μαθητές 
Γυμνασίου και Λυκείου συνοδευόμενα από 
τον Διονύση Μέρμυγκα, Περιβαλλοντολόγο - 
Βοτανολόγο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας και έναν εκπαιδευτικό συμμετείχαν 
σε εκπαιδευτική περιήγηση από την περιοχή 
Μανδράκι έως το Κάστρο. Κατά τη διαδρομή ο 
κ. Μέρμυγκας ενημέρωσε τους συμμετέχοντες 
για τα βασικά χαρακτηριστικά των φυτών και 
για τον τρόπο που εργάζονται οι ερευνητές 
βοτανολόγοι.
Ο κ. Διονύσης Μέρμυγκας, μίλησε για την 
ελληνική βιοποικιλότητα και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της βιοποικιλότητας της Νισύρου 
και των οικοσυστημάτων στους μαθητές του 
Γυμνασίου και Λυκείου. Ο κ. Γ. Μοναστήρογλου, 
εκπαιδευτής Emergengy First Response (EFR) 

ΛΑΒΑ

Βελτίωση υποδομών φυτωρίου Μήλου

Το φυτώριο του ορυχείου της ποζολάνης 
λειτουργεί από το 2006. Σκοπός ήταν αφενός 
να δημιουργηθεί ένας χώρος προσωρινής 
αποθήκευσης και συντήρησης των φυτωρίων 
μέχρι την οριστική φύτευσή τους για την 
αποκατάσταση του ορυχείου και αφετέρου να 
αναπτυχθούν τα τοπικά είδη που δεν υπάρχει 
η δυνατότητα να προμηθευτούμε από το 

εμπόριο. Ο κέδρος, η φίδα, το κυπαρίσσι της 
Μήλου είναι μερικά από τα είδη αυτά. Το 2011 
ανακατασκευάστηκαν ημιστεγασμένοι χώροι 
που μειώνουν τις επιπτώσεις του ήλιου και του 
αέρα χωρίς ταυτόχρονα να απομονώνονται τα 
φυτά από το φυσικό τους περιβάλλον. Επίσης 
έγινε συστηματική βελτίωση στο χώρο του 
φυτωρίου με την εγκατάσταση αυτόματου 
συστήματος ποτίσματος απαραίτητου για 
τη θερινή περίοδο όπου επικρατεί έντονη 
ηλιοφάνεια και ισχυροί άνεμοι.
Εκτός από το αλμυρίκι, την αγριελιά και το 
σκίνο είδη πολύ γνωστά και διαδεδομένα στις 
Κυκλάδες που χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα 
στις αποκαταστάσεις, το φυτώριο μας δίνει τη 
δυνατότητα να πειραματιστούμε και σε είδη 
ενδημικά μεν αλλά λιγότερο συνηθισμένα 
πια για την περιοχή όπως η οξιά, η κουμαριά, 
η χαρουπιά κ.ά. με πολύ ενδιαφέροντα 
αποτελέσματα.

ΟΡΥΧΕΙΟ ΠΟΖΟΛΑΝΗΣ ΜΗΛΟΥ

Η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική και Λατομική 
δραστηριοποιείται με επιτυχία από το 
2010 στις εξαγωγές γύψου με το ορυχείο 
της στο Αλτσί Σητείας. Η πτωτική τάση 
στην κατασκευαστική δραστηριότητα 
τόσο στον κλάδο της οικοδομής όσο και 
γενικότερα των κατασκευών στην Ελλάδα, 
οδήγησε τη ΛΑΒΑ στην εντατικοποίηση 
των προσπαθειών της για διείσδυση σε 
νέες διεθνείς αγορές. Η προσπάθεια 
αυτή ήταν επιτυχής και έτσι το ορυχείο 
δραστηριοποιείται πλέον στις εξαγωγές 
γύψου σε χώρες της Μεσογείου.
Η αρχή έγινε τον Ιούνιο  του 2010 οπότε 
και ξεκίνησαν οι εξαγωγές γύψου σε 
εργοστάσια τσιμέντου της Τουρκίας 
ενώ από τον Νοέμβριο του ίδιου 
έτους, το ορυχείο τροφοδοτεί μεγάλη 
τσιμεντοβιομηχανία του Λιβάνου. Το 2011 
η προσπάθεια ανεύρεσης νέων αγορών 
συνεχίστηκε και η ΛΑΒΑ προχώρησε 
στη σύναψη αντίστοιχης συμφωνίας με 
εργοστάσιο τσιμέντου στο Ισραήλ.
Η τοποθεσία του ορυχείου στο ανατολικό 
άκρο της Κρήτης, οι λιμενικές του 
εγκαταστάσεις αλλά και η υψηλή ποιότητα 
του κοιτάσματος έδωσαν τη δυνατότητα να 
εξάγουμε το προϊόν μας στις νέες διεθνείς 
αγορές, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τον 
ανταγωνισμό των ορυχείων γύψου των 
χωρών αυτών.
Κατά τη διάρκεια του 2010 η ΛΑΒΑ εξήγαγε 
48 χιλιάδες τόνους ενώ το πρώτο δεκάμηνο 
του 2011, οι εξαγωγές γύψου ανήλθαν σε 
125 χιλιάδες τόνους.

Διείσδυση σε νέες 
διεθνείς αγορές 
γύψου

ΛΑΒΑ

μίλησε στους μαθητές για την πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια φροντίδα, ενώ παράλληλα 
διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες έντυπο με 
βασικές συμβουλές Πρώτων Βοηθειών για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.
Επαναλήφθηκαν οι παρουσιάσεις από τους 
κ.κ. Μέρμυγκα και Μοναστήρογλου προς 
τους μαθητές του δημοτικού, ενώ τα παιδιά 
είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο 
εκπαιδευτικό παιχνίδι “Μικροί Οικολόγοι” με 
θέμα το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. 
Παράλληλα, ειδικά για το τάγμα της Διοίκησης 
Άμυνας του Νησιού (ΔΑΝ) οργανώθηκε ένα 
πρόγραμμα εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών που 
περιελάμβανε και πρακτική άσκηση σε θέματα 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας 
από τον κ. Γ. Μοναστήρογλου, ειδικό εκπαιδευτή 
της EFR.
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