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Serge Colin 
Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων & Εσωτερικής Επικοινωνίας

Η Υγεία & Ασφάλεια είναι θεμελιώδης 
μας αξία. Ως μέλος της LAFARGE φιλο-
δοξούμε να είμαστε ανάμεσα στους 
καλύτερους του κόσμου. Αυτός ο στόχος 
απαιτεί τεράστιες προσπάθειες, οι οποίες 
μεταφράζονται σε ένα συνδυασμό μέσων 
και πόρων:

• Πολιτική: η νέα πολιτική, από το 2006, 
εκφράζει τη φιλοδοξία του Προέδρου 
και Διευθύνον τος Συμβούλου της 
LAFARGE, κ. Bruno Lafont, να αποκτή-
σουμε μια από τις καλύτερες αποδόσεις 
παγκοσμίως στην Υγεία & Ασφάλεια. 

• Ισχυρή οργάνωση: Διευθυντής Υγείας 
& Ασφάλειας υποστηριζόμενος από 
ενισχυμένη ομάδα Συντονιστών Υ&Α 
στα Εργοστάσια μας, νέος Συντονιστής 
Υ&Α για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, 
μελλοντικός Συντονιστής Υ&Α για τη 
ΛΑΒΑ. Έχουμε Γιατρούς Εργασίας στα 
Εργοστάσια και Επιτροπές Υ&Α σε 
επίπεδο Επιχειρησιακής Μονάδας και 
Εργοστασίων, στις οποίες συμμετέχουν 
Στελέχη και η Ανώτατη Διοίκηση. 

• Εξοπλισμός: Επενδύσαμε περισσότερα 
από 2 εκατ. € το 2007 για την Υ&Α και 
θα συνεχίσουμε το 2008 

• Διαδικασίες: Εφαρμόζουμε τα νέα πρό-
τυπα της LAFARGE ακολουθώντας το 
Σχέδιο Δράσης που καθορίζει η ανώτα-
τη Διοίκηση του Ομίλου

• Σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα 
και επικοινωνιακές δράσεις.

Τα δύο πρώτα πρότυπα του Roadmap* 
αφορούν τις Εργασίες σε  Ύψος και τα Μέσα 
Ατομικής Προστασίας. Για την εφαρμογή 
τους απαιτήθηκε πολλή δουλειά από τις 
Μονάδες μας, ενώ η αυστηρή τήρησή 
τους είναι υποχρεωτική για όλους όσους 
εργάζονται στον ή για τον ΗΡΑΚΛΗ – από 

1η Απριλίου 2008 για τις Εργασίες σε 
Ύψος και από την 1η Μαΐου για τα Μ.Α.Π. 
Πλησιάζουμε στο κομβικό σημείο, που 
θα πρέπει να δείξουμε την πρόοδο στη 
συμπεριφορά μας, διότι ο σεβασμός των 
προτύπων που έχουμε διδαχτεί, δεν είναι 
παρά θέμα συμπεριφοράς.

Η συμπεριφορά αυτή θα μας οδηγήσει 
στην καλύτερη απόδοση και θα εξασφα-
λίσει για τον καθένα μας ένα ασφαλές και 
υγιεινό περιβάλλον εργασίας. Γι’ αυτό έχου-
με αναπτύξει το “Παίρνω Θέση” ως ένα 
ισχυρό υποστηρικτικό εργαλείο για όλα 
τα προγράμματα Ασφάλειας, με στόχο να 
εμπλέξουμε περισσότερους ανθρώπους, 
ξεκινώντας με τα στελέχη, προκειμένου να 
αλλάξει η συμπεριφορά μας ως προς την 
ασφάλεια μέρα με τη μέρα, μέσα από έναν 
ειλικρινή και γόνιμο διάλογο, που θα οδη-
γήσει σε δεσμεύσεις για πρόοδο. 

Μια ακόμη σειρά πρωτοβουλιών έχουν 
ήδη ή πρόκειται να αναπτυχθούν:

• Η σημαντική συνάντηση που έγινε στις 
26-27 Φεβρουαρίου, παρουσία των  
εκλεγμένων μελών των Επιτροπών 
Υ&Α, αντιπροσώπων Σωματείων, των 
γιατρών και εκπροσώπων του ΕΛΙΝΥΑΕ, 
που συζήτησαν τους στόχους, τα προ-
γράμματα, τις ιδέες και τις ανησυχίες 
μας για την Υ&Α.

• Το ερωτηματολόγιο για τα ΜΑΠ που 
διανεμήθηκε σε όλους τους εργα-
ζόμενους σε Εργοστάσια και Κέντρα 
Διανομής, ώστε να μάθουμε τη γνώμη 
τους για την αποτελεσματική εφαρμογή 
του προτύπου ΜΑΠ. Το υψηλό ποσο-
στό συμμετοχής (70%) αποδεικνύει το 
ουσιαστικό ενδιαφέρον των συναδέλ-
φων μας. Η επεξεργασία των απαντή-
σεων θα βοηθήσει την Εταιρία να εντο-
πίσει τους κινδύνους στην εργασία και 

επομένως να προσδιορίσει με ακρίβεια 
τις ανάγκες για προστασία

• Ο Ιούνιος 2008 είναι ο “Μήνας Ασφά-
λειας” σε όλες τις εγκαταστάσεις της 
LAFARGE παγκοσμίως. Αυτή η πρω-
τοβουλία θα γίνει σε όλες τις μονάδες 
μας και στοχεύει στην κινητοποίηση 
μας σε θέματα Υ&Α . Θα είναι μια 
μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουμε την 
επαγρύπνησή μας, να μοιραστούμε τις 
γνώσεις μας και τις καλές πρακτικές για 
την Ασφάλεια.

• Εκπαιδευτικά Κέντρα για την Ασφάλεια 
θα αναπτυχθούν φέτος στα τρία Εργο-
στάσια και σε ένα Κέντρο Διανομής.

• Τέλος, το Πρόγραμμα Υγείας, που παρου-
σιάστηκε κατά τη διάρκεια της τελευ-
ταίας Επιτροπής Υ&Α, θα εφαρμοστεί 
από φέτος, υπό την αιγίδα αφενός του 
Τμήματος Υ&Α και αφετέρου της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και 
Εσωτερικής Επικοινωνίας και με τη στενή 
συνεργασία των γιατρών μας

Όλα τα μέσα και οι πόροι είναι διαθέσι-
μοι, τονίζοντας την αποφασιστικότητα και 
τη θέληση της Εταιρίας να επιτευχθεί ο 
στόχος της LAFARGE στην Ελλάδα. 

Τα αποτελέσματα και η απόδοσή μας 
απέχουν ακόμη από το στόχο μας για την 
Ασφάλεια. Είναι λογικό, διότι έχουμε μεγάλη 
διαδρομή να διανύσουμε. Είναι ένα ταξίδι 
που πρέπει όλοι να κάνουμε, χωρίς να εξαι-
ρεθεί κανείς. Ο καθένας πρέπει να εμπλακεί 
και να δεσμευτεί και όλοι να «εργαστούμε 
μαζί για την ασφάλεια όλων!»

Εύχομαι καλή ανάγνωση του ανανεωμένου 
Magazino. Απολαύστε το και μοιραστείτε 
το με την οικογένειά σας!

*Roadmap: Η πορεία για την ασφάλεια

Εditorial

Eργαζόμαστε μαζί 
για την ασφάλεια όλων!
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Το πρώτο Εταιρικό Πρότυπο Υ & Α του 
Ομίλου LAFARGE αφορά τις «Εργασίες 

σε Ύψος». Οι μελέτες που έγιναν σε όλο 
τον Όμιλο έδειξαν ότι:

•  Κατά τις Εργασίες σε Ύψος συμβαίνουν 
τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήμα-
τα, καθώς και ατυχήματα με σοβαρούς 
τραυματισμούς, τόσο στην LAFARGE, 
όσο και σε άλλες μεγάλες βιομηχανικές 
εταιρίες

•   Τα ατυχήματα που σχετίζονται με πτώση 
από ύψος, οφείλονται σε σημαντικές 
παραλείψεις τήρησης κανόνων ασφα-
λείας

Η εφαρμογή του Προτύπου καθιερώνει μια 
συστηματική προσέγγιση για την εξάλει-
ψη, αποτροπή ή πρόληψη των κινδύνων. 
Το συγκεκριμένο πρότυπο είναι υποχρε-
ωτικό για όλους, πρέπει να εφαρμόζεται 
όπου υπάρχει πιθανότητα πτώσης από 
ύψος πάνω από 1,8 μέτρα και απαιτεί εκτί-
μηση κινδύνου πτώσης για κάθε εργασία 
σε ύψος μεγαλύτερο από 1,8 μέτρα και 
έκδοση άδειας εργασίας.

Συνολικά έχουν συνταχθεί 570 Εκτιμήσεις 
Κινδύνου και 325 Οδηγίες Ασφαλούς 
Εργασίας σε Ύψος. Από τις εκτιμήσεις 
κινδύνου προέκυψαν οι ανάγκες για έργα, 
εγκαταστάσεις, εκπαίδευση και σύγχρονα 
ΜΑΠ.

Τα έργα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για 
τη βελτίωση της υποδομής στις εγκατα-
στάσεις του ΗΡΑΚΛΗ αφορούν 88 σκάλες, 
116 πατάρια, 69 διαδρόμους και προσβά-
σεις, 131 κάγκελα, 6 φορητές σκαλωσιές, 
1 φορητή πλατφόρμα και 6 καλάθια εργα-
σίας (για κλαρκ).

•  Σημαντικός παράγοντας στην αποτελε-
σματική εφαρμογή του Προτύπου είναι 
και η εκπαίδευση των εργαζομένων που 
πραγματοποιείται κατ΄ αρχήν στις εγκα-
ταστάσεις μας και στη συνέχεια για δύο 
ημέρες στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της 
ΔΕΗ στην Άνοιξη Αττικής. Μέχρι το Μάιο 
προβλέπεται να εκπαιδευτούν περίπου 
300 άτομα.

•  Οι προδιαγραφές των Συστημάτων 
Προστασίας από Πτώση (ΜΑΠ ΕΣΥ ) 
αναθεωρήθηκαν σύμφωνα με τις ανά-
γκες, που προσδιορίστηκαν από την 
εκπαίδευση και ξεκίνησε η διαδικασία 
προμήθειας νέων ΜΑΠ για ΕΣΥ.

Όλοι οι εργαζόμενοι της LAFARGE όταν 
πρόκειται να εκτελέσουν μια Εργασία σε 
Ύψος οφείλουν να μην παραλείπουν:

•  Να διαβάζουν προσεκτικά την Eκτίμηση 
Κινδύνου Πτώσης (ΕΚΠ) και την Οδηγία 
Ασφαλούς Εργασίας

•  Να εκδίδουν Άδεια Εργασίας, αν απαι-
τείται από την ΕΚΠ και αν χρησιμοποιού-
νται ΜΑΠ για ΕΣΥ

•  Να απομονώνουν τη ζώνη πτώσης και 
να τοποθετούν κατάλληλη σήμανση με 
απαγόρευση διέλευσης

•  Να εφαρμόζουν την Ιεραρχία Ελέγχων 
για την καλύτερη προστασία και πρόλη-
ψη κινδύνων

Στις 31 Μαρτίου 2008 άρχισε 

η πλήρης εφαρμογή του Προτύπου 

«Εργασία σε  Ύψος» σε όλες 

τις εγκαταστάσεις της LAFARGE.

Υγεία & Ασφάλεια

Εργασία σε  Ύψος (ΕΣΥ) 

Aνασκόπηση Λειτουργικών Πρότυπών Υ&Α  
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Το Πρόγραμμα Υγείας & Ασφάλειας 
«ΠΑΙΡΝΩ ΘΕΣΗ» που ξεκίνησε αρχι-

κά με τις εκπαιδευτικές συναντήσεις τον 
Ιούνιο του 2007 έγινε πραγματικότητα 
από τον Ιανουάριο του 2008. Με κύριο 
σκοπό οι εργαζόμενοι να υιοθετήσουν τις 
κατάλληλες συμπεριφορές και να αντα-
ποκριθούν στις απαιτήσεις της ασφάλειας 
στην εργασία τους, το πρόγραμμα εισάγει 
ένα νέο τύπο επιθεωρήσεων Υ & A. Κύριο 
στοιχείο των συναντήσεων είναι ο εντοπι-
σμός και η συζήτηση μεταξύ των εργαζο-
μένων σχετικά με ανασφαλείς ενέργειες 
προκειμένου να εντοπισθούν και να 
αναπτυχθεί μια νοοτροπία Ασφάλειας. Οι 
συζητήσεις γίνονται σε πνεύμα συνεργα-
σίας και ειλικρινούς ενδιαφέροντος και 
διαλόγου. 

Ο αριθμός των συναντήσεων – επιθεω-
ρήσεων έχει φθάσει το πρώτο τρίμηνο τις 
450 και συνεχώς αυξάνεται.

Τα κυριότερα σημεία που εντοπίζονται 
κατά τις συναντήσεις αφορούν τη χρήση 
των Μέσων Ατομικής Προστασίας, την 
οδήγηση στο χώρο εργασίας, την τήρηση 
των κανονισμών όσον αφορά τις εργασίες 
σε ύψος καθώς και τη χρήση της ζώνης 
ασφαλείας στα κλαρκ, τα φορτηγά και 
τους φορτωτές στο χώρο εργασίας.

Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα χαρακτηρίζουν το ξεκίνη-
μα των συναντήσεων αρχικά δύσκολο, 
αλλά θεωρούν ότ ι με καλή θέληση 
και ειλικρίνεια όλα μπορούν να γίνουν 
ευκολότερα. Χρειάζεται προσπάθεια και 
υπομονή τόσο για την επιτυχή υλοποίηση 
του Προγράμματος, όσο και την εποικοδο-
μητική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Το δεύτερο λειτουργικό πρότυπο που 
εκδόθηκε από την LAFARGE αφορά 

τα Μέσα Ατομικής Προστασίας. Η καθιέ-
ρωση αυτού του Προτύπου κρίθηκε ανα-
γκαία καθώς πρέπει να είμαστε σίγουροι 
ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε όλες τις εγκα-
ταστάσεις μας, σε όλες τις γραμμές παρα-
γωγής προστατεύονται σωστά. Επίσης 
πρέπει να είμαστε σίγουροι πως γίνεται 
σωστή χρήση των ΜΑΠ και ότι αντιστοι-
χούν στους κινδύνους που υπάρχουν 
σε κάθε εργασία μετά από την εκτίμηση 
επαγγελματικού κινδύνου, η οποία πρέπει 
να τηρείται και να είναι ενημερωμένη σε 
όλες τις εγκαταστάσεις μας.

Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ενημερώ-
θηκαν για το συγκεκριμένο πρότυπο με 
αφίσες που απεικονίζουν και τονίζουν 
την πρωταρχική ανάγκη της σωστής χρή-
σης των ΜΑΠ και τους προτρέπουν να 
συμπληρώσουν σχετικό ερωτηματολόγιο. 
Το ερωτηματολόγιο περιείχε στο πρώτο 
τμήμα επιγραμματικά τους κύριους κινδύ-

νους που συναντάμε στους χώρους εργα-
σίας μας, τα τέσσερα υποχρεωτικά ΜΑΠ 
και επεξήγηση της Ιεραρχίας Ελέγχων. Στις 
άλλες δύο σελίδες περιείχε τις ερωτήσεις, 
που κλήθηκαν να απαντήσουν οι εργαζό-
μενοι για τους συγκεκριμένους κινδύνους 
της κάθε θέσης και για τα αναγκαία ΜΑΠ.

Συνολικά το ερωτηματολόγιο το συμπλή-
ρωσαν:

440 εργαζόμενοι στο Εργοστάσιο Βόλου, 
242 στο Εργοστάσιο Χαλκίδας, 290 στο 
Εργοστάσιο Μυλακίου, 113 στα Κέντρα 
Διανομής, 48 στην ΑΝΕΗ, 57 στα Ορυχεία 
της ΛΑΒΑ, 15 στην Ε.ΒΙ.Ε.Σ.Κ. Βόλου και 
23 στο ΕΚΕΤ. 

H Επιτροπή Ασφάλειας του ΗΡΑΚΛΗ έχει 
ήδη ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της 
πρώτης ανάλυσης κατά εγκατάσταση, ενώ 
η λεπτομερής ανάλυση συνεχίζεται για να 
συνδυαστεί και να ενισχύσει τις αναλύσεις 
επικινδυνότητας για κάθε εγκατάσταση και 
κάθε εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από 3Ο Απριλίου 2008 αρχίζει η πλή-

ρης εφαρμογή του Προτύπου σε όλες 

τις εγκαταστάσεις της LAFARGE

.

«ΠΑΙΡΝΩ ΘΕΣΗ» 
Πρόγραμμα Υγείας & Ασφάλειας 

  Ομίλου LAFARGE 
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Υγεία & Ασφάλεια

Συμβουλευτικό κείμενο
Κινητός Εξοπλισμός - Εφαρμογή βασικών απαιτήσεων Ασφάλειας

1. Κυκλοφοριακή μελέτη - Εφαρμογή κυκλοφοριακού σχεδίου 
με σήμανση και προστασία βαθμίδων όπου χρειάζεται

2. Περιοχή ασφαλείας - Διαχωρισμός και τήρηση ζώνης 
ασφαλείας ανάμεσα στην κυκλοφορία ατόμων και οχημάτων

3. Ζώνη ασφάλειας καθίσματος - Εγκατάσταση και υποχρε-
ωτική χρήση ζώνης καθίσματος από όλους τους επιβάτες 
οχημάτων κινητού εξοπλισμού

4. Πρότυπα - Υποχρεωτική τήρηση των Προτύπων για τα ΜΑΠ 
και την Εργασία σε  Ύψος

5. Ενέργεια - Τήρηση απόστασης - ζώνης ασφαλείας μεταξύ 
χώρου κίνησης κινητού εξοπλισμού και γραμμών μεταφοράς 
ενέργειας

6. Κινητό τηλέφωνο - Απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώ-
νου κατά το χειρισμό κινητού εξοπλισμού

7. Φάρμακα και αλκοόλ - Απαγόρευση χειρισμού κινητού 
εξοπλισμού υπό την επήρεια ουσιών

8. Εξειδίκευση - Οι χειριστές κινητού εξοπλισμού να είναι 
κατάλληλα εκπαιδευμένοι και να έχουν τις απαιτούμενες 
δεξιότητες

9. Φόρτωση - Απαγόρευση φόρτωσης οχημάτων πάνω από τα 
επιτρεπτά όρια

10. Επιβάτες - Απαγόρευση της επιβίβασης σε οχήματα κινητού 
εξοπλισμού 

11. Κατάσταση εξοπλισμού - Απόσυρση από την υπηρεσία 
των ανασφαλών οχημάτων

Όλες οι εγκαταστάσεις του ΗΡΑΚΛΗ έχουν κάνει αναλυτική εκτί-
μηση της κατάστασής τους ως προς τα 11 σημεία και έχουν ορίσει 
διορθωτικές ενέργειες και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Τα Ευρήματα και τα Σχέδια Δράσης της εκτίμησης έχουν υποβλη-
θεί στον Πρόεδρο της Περιφέρειας Δυτικής Ευρώπης LAFARGE 
τον Ιανουάριο 2008.

Σαφείς οδηγίες 
από τη Διοίκηση 

Ασφαλή
οχήματα

Ασφαλές 
περιβάλλον 
εργασίας

Ασφαλείς 
διαδικασίες 
εργασίας 

Σε όλο τον Όμιλο LAFARGE η χρήση κινητού εξοπλισμού αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος των καθημερινών μας δραστη-
ριοτήτων, καθώς μαζί με τους εργολάβους μας χρησιμοποιούμε σε όλο τον κόσμο κάθε λεπτό της ημέρας χιλιάδες οχήματα.

Από τον Ιανουάριο έως τις αρχές Απριλίου 2008 έγιναν σε όλο τον Όμιλο LAFARGE, 7 θανατηφόρα ατυχήματα με κινητό εξοπλισμό. 
Για να πετύχουμε και να διατηρήσουμε το στόχο μας ΜΗΔΕΝ Ατυχήματα απαιτείται ένα σύστημα κανόνων όπως το παρακάτω:

Με σκοπό να μειωθούν ή να εκλείψουν αυτές οι αδυναμίες, η LAFARGE εξέδωσε τη Συμβουλευτική Οδηγία για τον Κινητό 
Εξοπλισμό που προβλέπει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να υλοποιηθούν σε όλες τις Επιχειρησιακές Μονάδες (BU), όσον αφορά 
τη λειτουργία του κινητού εξοπλισμού, από δικούς μας εργαζόμενους και από εργολάβους, εντός και εκτός των εγκαταστάσεών μας:

+ + +

*Με τον όρο «Κινητός εξοπλισμός» περιγράφονται εκσκαφείς, φορτωτές, φορτηγά, ανυψωτικά μηχανήματα π.χ. περονοφόρα, καλαθοφόρα και άλλα 
οχήματα που χρησιμοποιούνται στα εργοστάσια, τα λατομεία και τα κέντρα διανομής για την εξόρυξη, μεταφορά και φόρτωση υλικών και προϊόντων.
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Ασφαλής Οδήγηση 
& Ευρωπαϊκός Χάρτης Οδικής Ασφάλειας

Το φαινόμενο των υψηλών δεικτών 
οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα (από 

τους υψηλότερους στην ΕΕ) άγγιξε και τον 
ΗΡΑΚΛΗ με την απώλεια δύο ανθρώ-
πινων ζωών από το προσωπικό του στο 
στόλο των μεταφορών του τσιμέντου το 
2004. Με κορυφαία προτεραιότητα την 
Ασφάλεια για όλες τις πτυχές των δραστη-
ριοτήτων, των ανθρώπων και των συνερ-
γατών του, η Εταιρία αντέδρασε άμεσα και 
αντιμετώπισε την πρόκληση προχωρώ-
ντας πολλά βήματα μπροστά. Οι ενέργειες 
αφορούσαν τις ήδη εφαρμοζόμενες πρα-
κτικές ασφάλειας (πολιτικές οδήγησης και 
συμμόρφωση προς τη νομοθεσία) τόσο 
για το πολυάριθμο προσωπικό του στό-
λου του (300 εργολάβοι και 450 συνολικά 
οδηγοί), όσο και για κάθε συνεργάτη του 
στο τμήμα των οδικών μεταφορών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΗΡΑΚΛΗΣ, 
ξεκινώντας από το τμήμα Supply Chain (και 
με στόχο την ασφάλεια των επτά εκατομ-
μυρίων χιλιομέτρων που διανύονται ετη-
σίως από το στόλο του), προχώρησε στο 
σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ευρύτα-
του Προγράμματος Ασφαλούς Οδήγησης. 
Προσωπικό του Ομίλου, αλλά και εργο-
λάβοι, έγιναν μέτοχοι του Προγράμματος 
που είχε ως αντικείμενο την οδική ασφά-
λεια όχι μόνον των βαρέων, αλλά και των 
ελαφρών οχημάτων που εμπλέκονται στις 
δραστηριότητες του Ομίλου. 

Το Πρόγραμμα προσανατολίστηκε σε τέσ-
σερεις κύριους άξονες:

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι εμπλεκόμενοι στο Πρόγραμμα εκπαι-
δεύτηκαν στην Αμυντική Οδήγηση μαθαί-
νοντας μέσα από εξελιγμένα εκπαιδευ-
τικά εργαλεία να οδηγούν όχι μόνο με 
ασφάλεια, αλλά προπάντων με αμυντική 
νοοτροπία, ενώ ανάλογες εκπαιδεύσεις 
πραγματοποιήθηκαν σχετικά με την κόπω-
ση και τους κινδύνους της. Κάθε λεπτομέ-
ρεια του Προγράμματος επικοινωνήθηκε 
κατάλληλα σε Διοίκηση και προσωπικό, 
καθώς και στο σύνολο των ιδιοκτητών και 
των οδηγών των σιλοφόρων οχημάτων.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ

Ένα λεπτομερές γραπτό σύστημα πλαι-
σιωμένο από κατάλληλους ελέγχους 
(χρήση ζώνης ασφαλείας, απαγόρευση 
χρήσης κινητού τηλεφώνου, αλκοόλ 
κ.λπ.) και τεχνικές επιθεωρήσεις εξοπλι-
σμού οχημάτων δίνει ζωή και ενισχύει το 
Πρόγραμμα.

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Το σύστημα που καταρτίσθηκε επέτρεψε 
την ανανέωση συμβάσεων με νέα λεπτο-
μερή δεδομένα για τους εργολάβους 
των οποίων η απόδοση είναι αντικείμενο 
παρακολούθησης.

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΙΛΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Στην εξέλιξή του, το Πρόγραμμα εντόπισε 
κενά στην ασφαλή λειτουργία των σιλο-
φόρων τα οποία καλύπτονται με συγκε-
κριμένες διαδικασίες και τον αντίστοιχο 
προγραμματισμό.

Οι κοινωνοί του Προγράμματος, οδηγοί 
και ιδιοκτήτες οχημάτων, ήδη δηλώνουν 
ότι η ζωή τους είναι σήμερα πολύ ασφα-
λέστερη. Και αυτή είναι μόνον η αρχή. 
Το Πρόγραμμα Ασφαλούς Οδήγησης 
του Ομίλου συνεχίζεται με ακόμη μεγα-
λύτερη δύναμη, συνεχή εκπαίδευση, 
επαγρύπνηση και αποκλειστικό στόχο: 
ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ.

Με υπόβαθρο το Πρόγραμμα Ασφα-
λούς Οδήγησης σε όλη την εξέλι-
ξή του, ο ΗΡΑΚΛΗΣ έγινε το 2006 
μέλος του Ευρωπαϊκού Καταστα-
τικού Χάρτη Οδικής Ασφάλειας 
(European Road Safety Charter), 
συμμετέχοντας έτσι σε μία δυναμι-
κή πρωτοβουλία της ΕΕ για τη μείω-
ση των οδικών ατυχημάτων. Η πρω-
τοβουλία αυτή εξελίσσεται δυναμι-
κά σήμερα με τη συμμετοχή νέων 
ισχυρών μελών ενώ ο ΗΡΑΚΛΗΣ, η 
πρώτη ελληνική εταιρία στο χώρο 
του Τσιμέντου που προσυπέγρα-
ψε το Χάρτη, συμμετέχει δυναμικά. 
Στις 20 Φεβρουαρίου πραγματοποι-
ήθηκε εκδήλωση για την υπογρα-
φή του Χάρτη από νέα μέλη στην 
Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αθή-
να με την παρουσία του Υπουργού 
Μεταφορών. Στην εκδήλωση συμ-
μετείχαν συνάδελφοι από τις Διευ-
θύνσεις Supply Chain και Υγείας και 
Ασφάλειας του Ομίλου. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ -  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΛΟ 
ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΠΕΛΑΤΗ – ΕΛΛΑΔΑ

Στις 14 Νοεμβρίου ο Απόστολος Ζάγκας, τεχνίτης, 
52 ετών, παντρεμένος με 3 παιδιά, έπεσε από 4 μέ-
τρα ύψος κατά την εγκατάσταση ενός σιλό σε εργο-
τάξιο πελάτη. Μεταφέρθηκε αναίσθητος στο νοσο-
κομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι για τα οποία 
εγχειρίστηκε τρεις φορές. Ο Απόστολος πέθανε στις 
31 Ιανουαρίου. Επί 22 χρόνια δούλευε στη Διεύθυν-
ση Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΗΡΑΚΛΗ.

Σύντομη περιγραφή του ατυχήματος: 

Η τριμελής ομάδα του συνεργείου, που συμμετείχε ο 
Απόστολος, εργαζόταν  για την εγκατάσταση ενός σιλό 
στο εργοτάξιο πελάτη (παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος). 
Αφού είχαν τελειώσει οι εργασίες, καθώς ο Απόστολος 
μάζευε τα εργαλεία,  έπεσε από τη βάση του σιλό στο έδα-
φος (4μ). Το κεφάλι του χτύπησε σε μεταλλικό σωλήνα. 
Ένας συνάδελφός του στεκόταν επίσης πάνω στη βάση 
του σιλό.  

Κύρια συμπεράσματα από την Ανάλυση Βασικών Αιτίων: 

•  Το θύμα τη στιγμή του ατυχήματος είχε βγάλει το Ατομικό Σύστημα Προστασίας από Πτώση - Ομαδική υποεκτίμηση 
του κινδύνου πτώσης από το επίπεδο της βάσης του σιλό

•  Ο πελάτης δεν είχε εγκαταστήσει προστατευτικά κάγκελα γύρω στη βάση του σιλό

•  Δεν είχε γίνει εκτίμηση κινδύνου, δεν είχε εκδοθεί Άδεια Εργασίας 

• Η ομάδα δεν είχε εκπαιδευτεί για Εργασίες σε  Ύψος.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:

Εξασφαλίστε ότι όλα τα άτομα, που εκτελούν Εργασίες Σε  Ύψος είναι εκπαιδευμένα κατάλληλα.

Η εκτίμηση κινδύνου πρέπει να γίνεται από τα ίδια άτομα, που θα εκτελέσουν μια εργασία, ιδιαίτερα 
όταν πρόκειται για Εργασία Σε  Ύψος: όποιος φορά ολόσωμη Ζώνη και Σύστημα Προστασίας από Πτώση 
σημαίνει ότι εκτελεί Εργασία Υψηλής Επικινδυνότητας.

Οι δραστηριότητες, που δεν ανήκουν στον κύριο κορμό του Τομέα Τσιμέντου, όπως οι εγκαταστά-
σεις σιλό σε εργοτάξια πελατών, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ίδια προσοχή όσον αφορά την 
Ασφάλεια, ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνουν εργασίες Υψηλής Επικινδυνότητας, όπως Εργασίες Σε  Ύψος.

Εξασφαλίστε την πλήρη ενημέρωση και εγρήγορση των διευθυντών και 
προϊσταμένων όσον αφορά τις Εργασίες Σε  Ύψος, ακόμη και για 
τις πιο απομακρυσμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις.

Εξασφαλίστε ότι το Πρότυπο για Εργασίες Σε  Ύψος έχει γίνει 
κατανοητό και εφαρμόζεται σε ΟΛΕΣ τις εγκαταστάσεις, 
όπως και η διαδικασία της Άδειας Εργασίας.

1.

2.

3.

4.

5.

Ο Απόστολος 
στεκόταν εδώ, 
έπεσε όπως 
δείχνει 
η κόκκινη 
γραμμή

και χτύπησε 
το κεφάλι του 
στο σωλήνα

Οι σκέψεις μας είναι κοντά στην οικογένεια του Απόστολου.

Φεβρουάριος 2008

Υγεία & Ασφάλεια
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Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
Εκλεγμένων Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας

Στις 26 και 27 Φεβρουαρίου πραγματο-
ποιήθηκε στον ΗΡΑΚΛΗ εκπαίδευση, 

ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σχε-
τικά με θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι εκλεγμένες 
Επιτροπές Υ&Α των εγκαταστάσεών μας, οι 
Προϊστάμενοι Υ&Α, οι Τεχνικοί Ασφαλείας 
και οι Γιατροί Εργασίας των εγκαταστά-
σεων, αλλά και τα μέλη της Γραμματείας 
Υγείας και Ασφάλειας της Ομοσπονδίας 
Τσιμέντου.

Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της πρώτης ημέρας ήταν:

•  Πολιτική, Κανόνες και Πρότυπα Υ&Α της 
LAFARGE (Εργασία σε Ύψος, Αναφορά και 
Διερεύνηση Συμβάντων, Μέσα Ατομικής 
Προστασίας, Συμβουλευτική Οδηγία για τον 
Κινητό Εξοπλισμό, Διαχείριση Εργολάβων) 

•  Εκτίμηση Κινδύνου και Επικινδυνότητας, 
με έμφαση στην επιλογή και χρήση των 
Μέσων Ατομικής Προστασίας

•  Πρόγραμμα εκπαίδευσης “Παίρνω 
Θέση”

Τη δεύτερη ημέρα, Επίτιμος Προσκεκλη-
μένος ήταν ο Πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ, Δρ. 
Β. Μακρόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε 
στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας – MSDS 
και την κρίσιμη βαρύτητά τους κατά την 
ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων Υ&Α.

Το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ) 
ενός υλικού περιέχει τ ις απαραίτητες 
πληροφορίες, όσον αφορά τα χημικά 
χαρακτηριστικά, τους κινδύνους και τον 
τρόπο ασφαλούς χειρισμού, μεταφοράς 
και αποθήκευσής του. Παρέχεται από 
τον υπεύθυνο για τη διάθεση του υλικού 
(παραγωγό ή εισαγωγέα) και πρέπει να 
παραδίδεται μαζί με το υλικό. Στο πλαίσιο 
αυτό, αναλύθηκαν τα ΔΔΑ συγκεκρι-
μένων υλικών που αφορούν την παρα-
γωγική διαδικασία τσιμέντου (ιπτάμενη 
τέφρα και RDF) και δόθηκαν απαντήσεις 
σε σχετικές απορίες με τη συνδρομή της 
Βίκυς Γαζιδέλη.

Συνολικά στην εκδήλωση αυτή συμμετεί-
χαν περίπου 50 συνάδελφοι από όλες τις 
εγκαταστάσεις μας (Εργοστάσια, Κέντρα 
Διανομής, ΛΑΒΑ, Κεντρικά Γραφεία) και 
από την Ομοσπονδία Τσιμέντου. 

Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία 

και τις πρωτοβουλίες της Εταιρίας μας 

για την ενημέρωση των ανθρώπων 

που ασχολούνται με το νευραλγικό 

τομέα της Υγείας και Ασφάλειας

στο χώρο της Τσιμεντοβιομηχανίας, 

καθώς και το έργο που επιτελείται 

στις εγκαταστάσεις μας και

 πόσο σημαντικό είναι 

να το υποστηρίξουμε. 

Στα θέματα Υγείας & Ασφάλειας 

είμαστε όλοι σύμμαχοι και συνεργάτες 

για να πετύχουμε “Μηδέν ατυχήματα 

ή επαγγελματικά συμβάντα”.

O στόχος είναι:

Μηδέν

>> ατυχήματα

>> περιστατικά

>> απώλειες

>> εκπομπές
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Υγεία & Ασφάλεια

Ενημέρωση 
Υγρή ιπτάμενη τέφρα στο Μυλάκι

Μετά από πρόσκληση της Εταιρίας 
στο ΕΛΙΝΥΑΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο 

Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας) και 
την ΕΕΑΕ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας) πραγματοποιήθηκε την 5η 
Μαρτίου 2008 ενημέρωση των εργαζομέ-
νων του Εργοστασίου Μυλακίου σχετικά 
με την υγρή ιπτάμενη τέφρα.

Εκπρόσωποι των δυο εξειδικευμένων 
φορέων παρουσίασαν στους εργαζό-
μενους τα αποτελέσματα του ραδιο -
λογικού ελέγχου και των μετρήσεων, 
που διενήργησε η ΕΕΑΕ στο λιμάνι του 
Μυλακίου κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης 
υγρής ιπτάμενης τέφρας τον Ιανουάριο. 
Επίσης  αναφέρθηκαν  δεδομένα  και 
μέτρα ατομικής προστασίας για την ασφα-
λή διαχείριση και χρήση του υλικού στην 
παραγωγική διαδικασία. Απάντησαν σε 
ερωτήσεις και προβληματισμούς των 
εργαζομένων για θέματα Υγείας και 
Ασφάλειας σχετικά με την υγρή τέφρα. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η 
Δήμαρχος Αλιβερίου, κα Α. Καράπα και 
εκπρόσωποι της Νομαρχίας Ευβοίας, η κα 
Π. Ιωαννίδου από τη Δ/νση Περιβάλλοντος 
και οι κ.κ. Δ. Γιαννάκος και Κ. Καπενής από 
τη Δ/νση Ανάπτυξης.

Αμυντική οδήγηση στη Ρόδο

Σεμινάριο για την αμυντική οδήγηση 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθή-

σουν οι συνεργάτες – οδηγοί της Εταιρίας 
στη Ρόδο, το οποίο αφορούσε το δεύτερο 
κύκλο σεμιναρίων ασφαλούς οδήγησης. 
Ο κάθε συνεργάτης μας αυτοκινητιστής 
σε όλες τις μονάδες του ΗΡΑΚΛΗ στην 
Ελλάδα ενημερώθηκε και συνεχίζει να 

ενημερώνεται σε θέματα οδικής συμπε-
ριφοράς  και συνθηκών,  ενώ  με  την 
υπεύθυνη συμπεριφορά του συμβάλλει 
καθοριστικά στο να καταστήσει την ασφά-
λεια αξία και καθημερινή πρακτική όλου 
του Ομίλου.
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Μedical Injury, MI: Ατύχημα με Ιατρική Βοήθεια 

Δείκτες ατυχημάτων
στον Τομέα Τσιμέντου

Έως Μάρτιο 2008

Τομέας 
Τσιμέντου 

Εργαζόμενοι LAFARGE

LTI

5

FRLTI

4,56

Hμέρες 
Απουσίας

85

Eργολάβοι

MI

5

Δωρεά στο Πυροσβεστικό Σώμα

Σε συνέχεια της εκπαίδευσης των Ομά-
δων Έκτακτης Ανάγκης στα Κεντρικά 

Γραφεία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 
άσκηση εκκένωσης κτιρίου με τη συμμε-
τοχή όλων των εργαζομένων.

Έτσι κατά τη διάρκεια της εργασίας και με 
την ειδοποίηση συναγερμού, εργαζόμενοι 
και επισκέπτες ειδοποιήθηκαν να εκκε-
νώσουν άμεσα το κτίριο από τις πλησιέ-
στερες εξόδους και να κατευθυνθούν στα 
σημεία συγκέντρωσης της κάθε ομάδας 
στον υπαίθριο χώρο της Εταιρίας. Οι επι-
κεφαλής των ομάδων έκτακτης ανάγκης 
κατεύθυναν τον κόσμο στα προβλεπόμε-
να σημεία με ψυχραιμία και επιβεβαίωσαν 
τις παρουσίες. Παράλληλα κατέφθασε και 
η Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπου απε-
γκλώβισε συνάδελφο που είχε εικονικά 
παγιδευτεί στο κτίριο. 

Σκοπός της άσκησης ήταν οι ομάδες έκτα-
κτης ανάγκης να επισημάνουν και να διορ-
θώσουν τυχόν αδυναμίες και παραλείψεις, 
αλλά και οι εργαζόμενοι να κατανοήσουν 

τη διαδικασία και να αντιδράσουν ψύχραι-
μα και άμεσα σε περίπτωση ανάγκης.

Ως ανταπόδοση της καλής συνεργασί-
ας και της ουσιαστικής συμβολής στην 
προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ετοι-
μότητας για την ασφάλεια των εργαζομέ-
νων μας, η Εταιρία προσέφερε στον 9ο 
Πυροσβεστικό Σταθμό της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Αθηνών ηλεκτρονικό εξο-
πλισμό για τ ις ανάγκες του σταθμού. 
Έτσι τον Ιανουάριο εκπρόσωποι του 
Πυροσβεστικού Σώματος με επικεφαλής 
τον Πύραρχο, κ. Σωτήριο Γεωργακόπουλο 
ήρθαν στα Γραφεία μας και συναντήθηκαν 
με τον κ. Serge Colin, Γενικό Διευθυντή 
Ανθρωπίνων Πόρων και Εσωτερικής 
Επικοινωνίας και άλλα στελέχη ανταλλά-
σοντας απόψεις για την πολύτιμη συνερ-
γασία τους και εξετάζοντας το ενδεχόμενο 
για νέες εκπαιδεύσεις και προγράμματα.

Σε σύντομο χαιρετ ισμό του προς το 
Magazino, ο κ. Γεωργακόπουλος ευχα-
ρίστησε την Εταιρία και τους εργαζό-
μενους της για την άριστη συνεργασία 
τους στη διεκπεραίωση της άσκησης 
που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστά-
σεις των Κεντρικών Γραφείων και τόνισε 
ότι το Πυροσβεστικό Σώμα και ο 9ος 
Πυροσβεστικός Σταθμός θα είναι πάντοτε 
στο πλευρό τους μέσα στο πλαίσιο της 
πολύτιμης συνεργασίας τους.

Aτυχήματα με Ιατρική Βοήθεια 

Από τον Ιανουάριο του 2008 στους 
Δείκτες μας και στις αναφορές Υ&Α 
περιλαμβάνονται και τα Ατυχήματα με 
Ιατρική Βοήθεια. 

Ατύχημα με Ιατρική Βοήθεια ονομά-
ζουμε το εργατικό ατύχημα, το οποίο 
δεν συνεπάγεται απώλεια ημερών 
εργασίας, αλλά απαιτεί την παροχή 
ιατρικής βοήθειας οποιουδήποτε βαθ-
μού από εξωτερικό γιατρό, Κέντρο 
Υγείας ή Νοσοκομείο και το άτομο, που 
υπέστη το ατύχημα μπορεί να επιστρέ-
ψει στην εργασία του για την επόμενη 
προγραμματισμένη βάρδια.

Ο  9ος  Πυροσβεστ ικός  Σταθμός 
ιδρύθηκε το 2004, αμέσως μετά τη 
λήξη  των  Ολυμπιακών  Αγώνων 
της Αθήνας και βρίσκεται εντός των  
εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού 
Αθλητικού Κέντρου στο Μαρούσι 
(Ο.Α.Κ.Α.). Είναι ο σταθμός ο οποίος 
έχει 22 δήμους στον τομέα ευθύνης 
του. Η οργανική του δύναμη είναι 80 
άτομα εκ των οποίων 70 είναι πυρο-
σβέστες και αρχιπυροσβέστες και 10 
αξιωματικοί. Επιλαμβάνεται συμβά-
ντων αστικών και δασικών πυρκα-
γιών, παροχών βοηθείας (τροχαία 
ατυχήματα, απεγκλωβισμούς από 
ανελκυστήρες, αντλήσεις υδάτων, 
κοπές δέντρων), αλλά και φυσικών 
καταστροφών όπως σεισμοί και 
πλημμύρες. Στο πλαίσιο της συνερ-
γασίας του Πυροσβεστικού Σώματος 
με τους πολίτες, ο 9ος Π.Σ . αλλά 
και οι υπόλοιποι Πυροσβεστικοί 
Σταθμοί  εκπαιδεύουν  πολίτες ή 
και εργαζομένους σε εταιρίες με 
απώτερο σκοπό την ενημέρωσή 
τους γύρω από θέματα πυρκαγι-
ών  και  φυσικών  καταστροφών. 
Διοικητής του 9ου Πυροσβεστικού 
Σταθμού είναι ο Πύραρχος Σωτήριος 
Γεωργακόπουλος.

FRΜI

4,56

LTI

0

MI

2
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Περιβάλλον

Mεταφύτευση στην Αρχαία Ολυμπία
11 μεγάλων δέντρων ελιάς από τον προαύλιο χώρο 
των Κεντρικών Γραφείων

Κάνοντας άλλη μια κίνηση ευαισθη-
τοποίησης και προσφοράς προς την 

αποκατάσταση του φυσικού περιβάλ-
λοντος από τις πρόσφατες πυρκαγιές, ο 
ΗΡΑΚΛΗΣ προσέφερε 11 μεγάλες ελι-
ές που βρισκόντουσαν στον προαύλιο 
χώρο των Κεντρικών Γραφείων. Μετά 
τα έργα διάνοιξης γειτονικής οδού και τα 
έργα περίφραξης, τα 11 μεγάλα ελαιό-
δενδρα έπρεπε να αφαιρεθούν και στην 
καλύτερη περίπτωση να μεταφυτευτούν 
σε άλλο χώρο. Μετά από πρωτοβουλία 
της Διοίκησης και σε στενή συνεργασία 
με το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής 
Έρευνας), η Εταιρία ανέθεσε σε εξειδικευ-
μένη εταιρία να πάρει τα δένδρα, να τα 
περιποιηθεί σε ένα προσωρινό φυτώριο, 
να τα μεταφέρει και να τα μεταφυτεύσει 
στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, να 
εγκαταστήσει σύστημα αυτόματου ποτί-
σματος και τέλος να αναλάβει τη συντήρη-
σή τους για ένα χρόνο.

Η επιχείρηση μεταφύτευσης στήθηκε στα 
τέλη Ιανουαρίου και οι ελιές της Α.Γ.Ε.Τ. 
πήραν τη νέα τους θέση στον ιστορικό 
χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Όπως είπε ο διευθυντής του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 
Γιώργος Λυριντζής στη δηλώσεις του 
στην τοπική εφημερίδα “Πρώτη Ηλείας”, 
26/01/2008, «οι πρώτες εργασίες ξεκι-
νούν με τη φύτευση των πρώτων έντεκα 
ελιών που είναι προσφορά της Α.Γ.Ε.Τ. 
ΗΡΑΚΛΗΣ στο χώρο περιμετρικά του Νέου 
Αρχαιολογικού Μουσείου της Ολυμπίας. 
Εντός των ημερών ξεκινάμε και στον Κρόνιο 
Λόφο». Επίσης η αναπληρώτρια προϊστα-
μένη της Ζ’ ΕΠΚΑ, Ολυμπία Βικάτου τόνι-

σε στην ίδια εφημερίδα ότι οι αρχαιολόγοι 
θα βρίσκονται στους χώρους φύτευσης 
και θα εποπτεύουν το χώρο, μαζί με το 
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και μάλιστα θα προσληφθούν 
και επιπλέον αρχαιολόγοι για το σκοπό 
αυτό.

    Η κα Βικάτου απάντησε και σε κάποια 
επιπλέον  ερωτήματα  του  ΗΡΑΚΛΗΣ 
Magazino σχετικά με  το συνολικό έργο 
αποκατάσ τασης  του  Αρχαιολογ ικού 
Χώρου.     (Η συνέντευξη πραγματοποιήθη-
κε πριν την τελετή της Αφής της Φλόγας).

Κυρία Βικάτου, σας ευχαριστούμε που 
δεχθήκατε να απαντήσετε στα ερωτήμα-
τα του ΗΡΑΚΛΗΣ Magazino. Θα θέλαμε 
αρχικά να μας αφηγηθείτε το χρονικό της 
καταστροφής. 

Την Κυριακή της 26ης Αυγούστου 2007 
νωρίς το απόγευμα, η μεγάλη πυρκαγιά 
που κατέκαιγε την Ηλεία, αφανίζοντας 
περιουσίες, φυτικό πλούτο, αλλά και 
ανθρώπινες ζωές, έφτασε δυστυχώς και 
στην Ολυμπία. Λόγω των σφοδρών ανέ-
μων, της χαμηλής υγρασίας και των υψη-
λών θερμοκρασιών, η φωτιά είχε πολύ 

μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα μέσα 
σε λίγα λεπτά να κατακάψει τους λόφους 
γύρω από το Αρχαιολογικό Μουσείο, τον 
Κρόνιο λόφο, την Ακαδημία, και το χώρο 
του Μνημείου ντε Κουμπερντέν. 

Από την πύρινη λαίλαπα έμειναν αλώ-
βητα τα Μουσεία και ο Αρχαιολογικός 
Χώρος, χάθηκε όμως μεγάλο τμήμα του 
φυτικού κεφαλαίου, στον πυρήνα του 
Ολυμπιακού Τοπίου.

Οι λίγες φθορές στα πρανή του Σταδίου 
και στα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη, 
ήσσονος επιστημονικής σημασίας, που 
βρίσκονταν νοτίως του Σταδίου, στον υπαί-
θριο αποθηκευτικό χώρο, ευθύνης του 
Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, 
αποκαταστάθηκαν άμεσα, τις επόμενες 
ημέρες, από την Ζ΄ Εφορεία Αρχ/των και 
τη Δ /νση Συντήρησης του Υπουργείου 
Πολιτισμού. 

Η πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου δεν 
υπήρξε μοναδικό και ανεπανάληπτο φαι-
νόμενο. Στο πέρασμα των αιώνων, ακόμη 
και στη διάρκεια του 19ου, η περιοχή είχε 
πληγεί από πυρκαγιές. Τελευταία φορά 
ήταν το 1932.

Τι προβλέπει το σχέδιο ανάπλασης; 
Αναμφίβολα η φύση έχει την ικανότητα 
της ανάπλασης και είναι βέβαιο ότι η 
βλάστηση στην περιοχή θα ανέκαμπτε, 
αλλά ο χρόνος αποκατάστασης θα ήταν 
υπερβολικά μεγάλος. Για τους παραπάνω 
λόγους την επομένη ημέρα της φωτιάς, 
δρομολογήθηκε από τους υπηρεσιακούς 
παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισμού, 
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το πρόγραμμα ανάπλασης του φυσικού 
περιβάλλοντος της Ολυμπίας, που ανετέ-
θη στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας 
(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), μετά την υπογραφή σχετικής 
σύμβασης. Η μελέτη για την αποκατάσταση 
του φυσικού περιβάλλοντος της Ολυμπίας 
εξετάστηκε και εγκρίθηκε από το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).

Στόχος της ανάπλασης του Κρονίου και 
των υπολοίπων λόφων είναι η αποκα-
τάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με 
τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να συνάδει τόσο 
με τις περιγραφές της αρχαίας ελληνικής 
γραμματείας (Παυσανίας, Ξενοφώντας, 
Θεόφραστος), όσο και με την αντίληψη 
περί «Ολυμπιακού Τοπίου», όπως αυτή 
αποτυπώνεται στους σύγχρονους «περιη-
γητές», αλλά και στη συλλογική αντίληψη 
των επισκεπτών του.

Σύμφωνα με τη συνταχθείσα μελέτη, τρία ήταν 
τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος:

1)  Άμεσης προτεραιότητας για λόγους 
αισθητικούς, επικινδυνότητας, διευκό-
λυνσης της φυσικής αναδάσωσης, κ.λπ., 
ήταν η υλοτόμηση των «νεκρών» δέν-
δρων και η απομάκρυνσή τους από όλη 
την έκταση της υπό ανάπλαση περιοχής, 
η οποία περιλαμβάνει τον Κρόνιο, τους 
λόφους Ζούνη και Καλόσακα ανατολι-
κά του Αρχαιολογικού Μουσείου, τους 
λόφους της Ολυμπιακής Ακαδημίας και 
το χώρο του μνημείου de Coubertin. 

2)  Η σχεδόν ολοσχερής καταστροφή του 
φυτικού κεφαλαίου στους λόφους της 
Ολυμπίας (στο λόφο του Κρονίου σε 
ποσοστό 95 – 98%, στο λόφο Ζούνη 

100%, στο λόφο Καλόσακα 80 – 85%), 
επέβαλε άμεσα την κατασκευή αντι-
διαβρωτικών και αντιπλημμυρικών 
μέτρων, προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους, γεω-
λισθήσεων και κατολισθήσεων, κυρίως 
στον Κρόνιο λόφο, που παρουσιάζει 
κλίσεις έως και 100%. Προκειμένου να 
προστατευθεί το έδαφος από παραπά-
νω δυσμενή φαινόμενα, αλλά και να 
συγκρατηθεί το επιφανειακό στρώμα, 
που περιείχε τους σπόρους για τη φυσι-
κή αναγέννηση, και στη συνέχεια να 
γίνουν οι φυτεύσεις, κατασκευάστηκαν 
κορμοδέματα και κορμοφράγματα, σε 
όλους τους προαναφερθέντες λόφους, 
ενώ στις πολύ απότομες πλαγιές τοπο-
θετήθηκαν γαιοϋφάσματα (γιούτα).
Οι εργασίες σχεδιάστηκαν και έγιναν 
με εξαιρετική προσοχή, λαμβάνοντας 
υπόψη την ιστορική, αισθητική, οικο-
λογική και περιβαλλοντική αξία του 
τόπου, και ολοκληρώθηκαν περί τα 
μέσα Νοεμβρίου 2007.

      Σύμφωνα με τους ειδικούς μελετητές, 
που επέβλεψαν τις εργασίες, τα αντι-
διαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα 
είναι προσωρινά και έχουν μια διάρ-
κεια ζωής 4-5 χρόνια περίπου. Η μέχρι 
τώρα «συμπεριφορά» των εν λόγω 
έργων θεωρείται απόλυτα επιτυχής, 
καθώς σε λόφους με πολύ έντονες 
κλίσεις (π.χ. στην κορυφή του Κρονίου 
μεγαλύτερη του 100%) δεν παρατηρή-
θηκαν εδαφικές αλλοιώσεις, παρά τις 
έντονες βροχοπτώσεις του περασμέ-
νου Οκτωβρίου-Νοεμβρίου.

3)  Το τρίτο στάδιο των εργασιών ήταν η 
εκτέλεση των φυτοκομικών εργασιών, 
οι οποίες περιλαμβάνουν γενικές και 
ειδικές φυτεύσεις, καθώς και υδροσπο-
ρά. Τα φυτά των γενικών φυτεύσεων 
έχουν μικρό ύψος (30-50 εκ.), ενώ 
εκείνα των ειδικών 2-3 μ. περίπου. 
Επελέγησαν περίπου 30 είδη γηγενών 
φυτών, όπως βελανιδιά, χνοώδης 
δρυς, αριά, πουρνάρι, χαλέπιος πεύκη, 
κυπαρίσσι, σφενδάμι, ελιά, κουτσου-
πιά, κοκκορεβιθιά, κράταιγος, σχίνος, 
φράξος, δάφνη Απόλλωνος, χρυσό-
ξυλο, κουμαριά, γλυστροκουμαριά, 
πικροδάφνη, λυγαριά, μυρτιά, φιλλύ-
κι, γκορτσιά, σπάρτο, ράμνος, φασκο-
μηλιά, λαδανιά, ασφάκα, αγριοτρια-
νταφυλλιά και λεύκη λευκή. Επιπλέον 
προβλέπεται η φύτευση αιωνόβιων 
ελιών, ανθεκτικών υβριδίων πλατάνου 
και κουκουναριάς.

Κυρία Βικάτου σε ποια σημεία 
έγινε η δενδροφύτευση 
των 11 δένδρων και με ποια 
κριτήρια έγινε η επιλογή 
αυτών των σημείων;
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανά-
πλαση του περιβάλλοντος χώρου του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας, 
προκειμένου να δημιουργηθεί εδώ ένας 
ενιαίος χώρος ανάπαυσης – αναψυχής 
των επισκεπτών. Σε αυτό το χώρο του 
Μουσείου φυτεύθηκαν τα 11 μεγάλα 
ελαιοδένδρα, ευγενική προσφορά της 
Ανώνυμης Γενικής Εταιρίας Τσιμέντων 
ΗΡΑΚΛΗΣ. Μάλιστα η προσφορά δεν 
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αφορούσε μόνο στα δένδρα, αλλά και 
στη μεταφορά και στη φύτευσή τους. 
Διανοίχθησαν με μηχάνημα οι λάκκοι, 
βάθους και διαμέτρου 2 μ. περίπου, στις 
θέσεις φύτευσης που πρότειναν οι υπεύ-
θυνοι του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Δύο μεγάλες ελιές 
φυτεύθηκαν στο νότιο-ανατολικό τμήμα 
του υπό ανάπλαση χώρου και οι υπόλοι-
πες φυτεύθηκαν κατά μήκος της δυτικής 
περίφραξης του Μουσείου, ανά 7 μ. περί-
που, σχηματίζοντας δενδροστοιχία, έτσι 
ώστε να δημιουργηθεί ένας φράχτης από 
τα εντυπωσιακά δένδρα, που θα οριοθε-
τήσει την περιοχή. 

Σε ποια φάση βρίσκεται 
η δενδροφύτευση και πόσες 
ελιές προβλέπονται να φυτευ-
τούν;
Μέχρι σήμερα, αρχές Φεβρουαρίου 
έχουν φυτευτεί 14 μικρότερες ελιέ ς 
στο χώρο του Μουσείου, 55 ελιές στην 
περιοχή του μνημείου de Coubertrin, 3 
στο ΒΑ άκρο του Σταδίου, ενώ περίπου 
100 ελαιόδενδρα πρόκειται να φυτευ-
τούν ΒΑ του Σταδίου, στον ελαιώνα της 
Ολυμπιακής Ακαδημίας. Τα ελαιόδενδρα 
φυτεύονται στις παρυφές υφιστάμενων 
ελαιώνων, για να μην υπάρχει αλλοίωση 
του Ολυμπιακού τοπίου, το οποίο απο-
τελούνταν, σχεδόν αποκλειστικά, από 
δασικές εκτάσεις. Την περίοδο αυτή (20-
2-08) οι εργασίες δενδροφύτευσης στην 
Ολυμπία βαίνουν προς ολοκλήρωση. 

Έχουν φυτευτεί μέχρι τώρα περίπου 
30.000 φυτά. Από αυτά τα 27.000 είναι 
μικρά (γενικές φυτεύσεις), μονοετή ή διετή, 
ενώ τα 3.000 περίπου είναι μεγάλα, ύψους 
2-4 μ. Προτιμήθηκαν, ως επί το πλείστον, 
μικρά φυτά διότι αυτά προσαρμόζονται 
καλύτερα στο φυσικό περιβάλλον, εφόσον 
λόγω της νεαρής τους ηλικίας δύνανται να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα το 
σοκ της μεταφύτευσης. 

Υδροσπορά πραγματοποιείται στον Κρόνιο 
λόφο και σε όλες τις εκτάσεις της υπό ανά-
πλαση περιοχής, όπου δεν έχει προχωρή-
σει ικανοποιητικά η φυσική αναγέννηση. 

Τι εργασίες υπολείπονται για 
την προετοιμασία της Αφής  
της Φλόγας των Ολυμπιακών 
Αγώνων του Πεκίνου;
Οι εργασίες που υπολείπονται για την ολο-
κλήρωση του έργου, είναι η ανάπλαση 
του χώρου στο μνημείο ντε Κουμπερντέν, 
(επίστρωση δρομίσκου, κατασκευή κρά-
σπεδου) και η σπορά για τη δημιουργία 
φυσικού χλοοτάπητα στο χώρο δυτικά του 
Αρχαιολογικού Μουσείου. 

Όλες οι εργασίες αναμένεται να ολοκλη-
ρωθούν στις αρχές Μαρτίου. 

Πόσα τακτικά γίνονται οργα-
νωμένες κινήσεις αναδάσωσης 
από πολίτες, φορείς, συλλό-
γους; Εντάθηκαν οι προσπά-
θειες μετά την καταστροφική 
πυρκαγιά του Αυγούστου;

Στο χώρο της Ολυμπίας αμέσως μετά 
τη φωτιά, υπήρξε άμεση επέμβαση της 
Πολιτείας και του Υπουργείου Πολιτισμού, 
ενώ  όλο  το  έργο  των  φυτοκομικών 
είναι χορηγία του Ομίλου Λάτση και της 
Eurobank EFG. Επιπλέον υπάρχουν και 
χορηγίες από άλλες Εταιρίες, για τις οποί-
ες στο σύνολό τους, θα γίνει ειδική μνεία 
από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Αρκετές ήταν οι επιστολές συμπαρά-
στασης που παρέλαβε η Εφορεία μας 
το τελευταίο εξάμηνο, από Εφορείες 
Αρχαιοτήτων, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, 
καθηγητές Παν/μίων κ.ά. και διάφοροι 
φορείς εξέφρασαν την επιθυμία να συν-
δράμουν στο έργο (όπως η Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, Μαγνησίας, το 
Εθνικό Καποδισ τριακό Πανεπισ τήμιο 
Αθηνών, κ.λπ.). Αξιοσημείωτη είναι και 
η προσφορά εθελοντών της οργάνωσης 
ΕΛΙΞ, οι οποίοι κατά την εκτέλεση των αντι-
διαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων, 
συνέβαλαν στον καθαρισμό του χώρου. 

Επ ίσης  ο  Φυσ ιολατ ρ ικό ς  Σύλλογος 
Ολυμπίας συμμετέχει ενεργά, και ανέλαβε 
την αναδάσωση του λόφου της Γαλανής, 
που βρίσκεται ΒΑ του Αρχαιολογικού 
Μουσείου. 

Συγκινητική ήταν η συμμετοχή των παιδι-
ών του Δημοτικού και του Γυμνασίου της 
Ολυμπίας στη δενδροφύτευση σε χώρο 
ανατολικά του Μουσείου για το Δημοτικό 
και στο λόφο της Γαλανής για το Γυμνάσιο. 
Λόγω του στενού χρονοδιαγράμματος για 
την υλοποίηση του έργου, και δεδομένου 
ότι οι φυτεύσεις γίνονταν από εξειδικευμένο 
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εργατικό προσωπικό, η συμμετοχή μεμονω-
μένων ατόμων ή συλλόγων ήταν δύσκολη. 

Στην Ολυμπία όμως το έργο ανάπλα-
σης δεν σταματά με την ολοκλήρωση 
των φυτοκομικών εργασιών το Μάρτιο. 
Συμπληρωματικές φυτεύσεις θα ακολου-
θήσουν κατά τις επόμενες δύο φυτευτικές 
περιόδους 2008-9 και 2009-10. Τότε θα 
υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα συμμε-
τοχής πολιτών και σχολείων.

Προς το παρόν, άνθρωποι και φύση αγω-
νίζονται με αγάπη και σεβασμό για την 
αναγέννηση της Ολυμπιακής Γης και προ-
ετοιμάζονται για την Αφή της Ολυμπιακής 
Φλόγας την 24η Μαρτίου. 

 

Στ ι ς  25  Μαρτ ίου ,  ημέρα  Αφής  τη ς  Ολυμπ ιακής  Φλόγας , 
σ ε  ε ι δ ι κή  τ ελ ε τή  που  πραγματοπο ιήθηκε  σ το  αμφ ιθ έα -
τρο  του  Συνεδριακού  Κέντρου  της  Ολυμπιακής  Ακαδημίας , 
ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Μιχάλης Λιάπης βράβευσε τους εθε-
λοντές ,  χορηγούς  και  δωρητές  που  συνέβαλαν  και  συνεχί -
ζουν να συμβάλουν στην αποκατάσταση του αρχαιολογικού 
και ευρύτερου περιβαλλοντικού χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας. 
Μεταξύ των χορηγών που βραβεύθηκαν για τη σημαντική προσφορά 
τους ήταν και η Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, ενώ το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος 
της Εταιρίας, κ. Μανώλης Χρ. Κυπριανίδης.



16 | ΗΡΑΚΛΗΣmagazino | Απρ. 08

Περιβάλλον

Αναδάσωση στην περιοχή της Αυλίδος
για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών

Στο πλαίσιο της δέσμευσης του ΗΡΑΚΛΗ 
να βοηθήσει ενεργά τ ις πυρόπλη-

κτες  περιοχές, η Εταιρία μας συμμετέχει 
στην πρωτοβουλία αναδάσωσης που 
οργάνωσε το Ελληνικό Δίκτυο για την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις περιοχές 
της Εύβοιας και της Ηλείας. Το Πρόγραμμα 
του Δικτύου «ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ» περιλαμ-
βάνει την οργάνωση εθελοντικών ομάδων 
από άτομα που απασχολούνται σε εταιρίες 
μέλη του Δικτύου, καθώς και την παροχή 
υποστήριξης της περιβαλλοντικής αποκα-
τάστασης σε συνεργασία με τις Αρμόδιες 
Αρχές. Το Πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα της 
συνεργασίας μεταξύ της Μη Κυβερνητικής 
Οργάνωσης PRASKIS και του Ελληνικού 
Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 
Εκτός από την αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, τα επιδιωκόμενα αποτελέ-
σματα αφορούν την ενίσχυση και βελτίωση 
του εθελοντισμού, καθώς και των κοινωνι-
κών δεσμών με κατοίκους της περιοχής. Οι 
περιοχές παρέμβασης (δασικές εκτάσεις) 
ορίζονται και καταδεικνύονται από το αρμό-
διο Δασαρχείο Χαλκίδας, καθώς έχουν 
προκύψει έπειτα από τη διενέργεια σχετικής 
μελέτης από την αρμόδια Αρχή. Οι ομάδες 

εθελοντών υλοποιούν την αναδάσωση υπό 
το συντονισμό και την παρακολούθηση των 
στελεχών της PRAKSIS. 

Η Εταιρία μας είχε ισχυρή παρουσία με 
συναδέλφους από τις περισσότερες μονά-
δες του Ομίλου. 

Το ΗΡΑΚΛΗΣ Magazino ρώτησε το συνά-
δελφο  Χρήσ το  Αβραμούση  από  το 
Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων &  
Διαδικασιών των Κεντρικών Γραφείων που 
συμμετείχε κατά το πρώτο τριήμερο ανα-
δάσωσης, στα μέσα Φεβρουαρίου να μας 
μιλήσει για την εμπειρία του.

Σε ποια περιοχή πραγματοποιή-
θηκε η πρώτη αναδάσωση;
Η ομάδα μας δραστηριοποιήθηκε στο Δάσος 
Κριμπάτσι του Δημοτικού Διαμερίσματος 
Καλοχωρίου του Δήμου Αυλίδας. Πρόκειται 
για μια πεδινή περιοχή που έχει καταστραφεί 
ολοσχερώς πέντε φορές και δεν υπήρχε 
δυνατότητα φυσικής αποκατάστασης. 

Τι είδους δένδρα φυτέψατε 
και με ποιόν τρόπο έγινε 
η όλη διαδικασία;
Η αναδάσωση έγινε με φύτευση 500 
δενδρυλλίων χαλέπιας πεύκης (Pinus 
Halepensis) σε επικλινή έκταση και σπορά 
σε πινάκιο 30 Χ 30 σε επίπεδη έκταση. Στη 
φάση του σχεδιασμού είχε προβλεφθεί 
ότι η δενδροφύτευση των συγκεκριμένων 
δένδρων θα καλυφθεί σε διάστημα δύο 
ημερών, αλλά τελικά ο ρυθμός εργασίας 
ήταν τέτοιος, ώστε τα 500 τεμάχια δέν-
δρων αξιοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα 
μιας μονάχα ημέρας.

Στην πρώτη εξόρμηση υπήρξε 
συμμετοχή από άλλες εταιρίες 
και πόσα άτομα συνολικά απο-
τελούσαν την πρώτη ομάδα;
Συμμετείχαν περίπου 25 άτομα από διά-
φορες ιδιωτικές εταιρίες, με μεγαλύτερη 
την παρουσία της Εταιρίας μας με 8 άτομα.
Αξίζει να αναφερθεί η συμβολή ενός 
συναδέλφου από το Εργοστάσιο Βόλου, 
του κ. Αλέξανδρου Χατζηχαραλάμπους, ο 
οποίος πήρε την πρωτοβουλία να βοηθήσει 
στην αναδάσωση μαζί με 9 ειδικευμένα 
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μέλη από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 
της Μαγνησίας. Η βοήθεια και υποστήρι-
ξη αυτών των ατόμων σε συνδυασμό με 
την καθοδήγηση και τις συμβουλές του 
Δασαρχείου Χαλκίδας υπήρξαν καθορι-
στικές για την επιτυχή έκβαση του όλου 
εγχειρήματος. 

Κάποιες εντυπώσεις 
από τη γενικότερη οργάνωση 
της δεντροφύτευσης;
Η οργάνωση PRAKSIS με τους εκεί εκπρο-
σώπους της είχαν προνοήσει για τον απαραί-
τητο εξοπλισμό, την ασφάλεια και την άνετη 
διαμονή των εθελοντών. Ίσως θα έπρεπε να 
είχαν προβλέψει για περισσότερα εργαλεία, 
π.χ. κοπίδια ή τρυπάνια, καθώς το συγκεκρι-
μένο τριήμερο που συμμετείχα κάποιες ανά-
γκες καλύφθηκαν από την Ελληνική Ομάδα 
Διάσωσης Μαγνησίας που μας συνόδευε. 
Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι ήταν ένα επιτυχη-
μένο πρόγραμμα με σημαντικό εθελοντικό 
μήνυμα που θα άξιζε να επαναληφθεί.

Στα μέσα Ιανουαρίου ξεκίνησε η γενι-
κή επισκευή του φούρνου Δ’ στο 

Εργοστάσιο Χαλκίδας. Κατά τη διάρκεια 
της επισκευής, αντικαταστάθηκε ο σπα-
στήρας του μύλου φαρίνας και πραγ-

ματοποιήθηκε η μετατροπή των δύο 
παράλληλων ηλεκτρόφιλτρων (για την 
αποκονιώση των καυσαερίων του φούρ-
νου και του μύλου φαρίνας της μονάδας 
Δ’) σε υβριδικά.

Καθένα από τα δύο φίλτρα έμεινε μισό 
ηλεκτρόφιλτρο, και το άλλο μισό μετα-
τράπηκε σε σακκόφιλτρο με σκοπό να 
προκύψει η υβριδική του μορφή, ενώ 
τοποθετήθηκαν και αγωγοί αερίων νέου 
σχεδιασμού. 

Το έργο αποτελούσε στην ουσία μία 
επανάληψη του αντίστοιχου έργου που 
είχε γίνει το 2006 για τη μονάδα Γ. Η επέν-
δυση ήταν ύψους 2,5  εκατομ. ευρώ και 

έγινε με σκοπό να μειωθούν σημαντικά 
οι εκπομπές σκόνης στο περιβάλλον από 
τις κύριες καμινάδες του Εργοστασίου. 
Σύμφωνα με τη νέα περιβαλλοντ ική 
άδεια του Εργοστασίου και τις απαιτήσεις 
της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι 
εκπομπές σκόνης από τις κύριες καμινάδες 
του Εργοστασίου δεν πρέπει να ξεπερνούν 
τα 30 mg/Nm3. Με τη μετατροπή όμως 
των ηλεκτρόφιλτρων σε υβριδικά οι εκπο-
μπές σκόνης πέφτουν σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα, κάτω των 10 mg/Nm3 (όπως ήδη 
έχουν μετρηθεί για τη μονάδα Γ), συμβάλ-
λοντας σημαντικά στην εξασφάλιση ενός 
καθαρού περιβάλλοντος στην πόλη της 
Χαλκίδας.

Εγκατάσταση υβριδικού φίλτρου στη Χαλκίδα
για σημαντική μείωση των εκπομπών σκόνης



18 | ΗΡΑΚΛΗΣmagazino | Απρ. 08

Περιβάλλον

Βιομηχανική Οικολογία
Αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων με βιομάζα

Χαρακτηριστικά παραδείγματα φυτικής 
βιομάζας είναι ενδεικτικά:

•  Τα υπολείμματα των αγροτικών καλλι-
εργειών που παραμένουν στα χωράφια 
(π.χ. βαμβακοστελέχη, άχυρα σίτου, 
ρυζιού, ντομάτας, κ.λπ.)

•  Τα υπολείμματα των εκκοκκιστηρίων 
βάμβακος (αποβαμβακίδια)

•  Τα υπολείμματα από το κλάδεμα των 
δέντρων (κλαδοκάθαρα)

•  Τα υπολείμματα της καλλιέργειας ενεργει-
ακών φυτών (π.χ. ελαιοκράμβη, καλα-
μπόκι, ηλίανθος, αγριοαγκινάρα, κ.λπ.)

•  Τα κουκούτσια φρούτων και καρπών 
(π.χ. βερίκοκου, ροδάκινου, ελιάς, κ.λπ.)

•  Υπολείμματα επεξεργασίας ξύλου

•  Υπολείμματα επεξεργασίας χάρτου 
και χαρτοπολτού

•  Υπολείμματα παραγωγής ελαιόλαδου 
(π.χ. φύλλα, πυρηνόξυλο, κ.λπ.)

•  Υπολείμματα παραγωγής βιοκαυσίμων

Παραδείγματα βιομάζας ζωικής ή βιομη-
χανικής προέλευσης είναι ενδεικτικά τα 
υπολείμματα μη ανακυκλώσιμου χαρτι-
ού, υπολείμματα κλωστουφαντουργίας, 
υπολείμματα παραγωγής τροφίμων και 
ποτών, αδρανοποιημένα υπολείμματα 
εκτροφής και σφαγής ζώων, ζωοτροφές, 
αδρανοποιημένη ιλύς βιολογικών καθα-
ρισμών αστικών λυμάτων, κ.ά.

Οι πιο συνηθισμένες - αλλά μη περιβαλ-
λοντικά αποδεκτές - πρακτικές απαλλαγής 
από αυτά τα οργανικά κατάλοιπα είναι η 
ανεξέλεγκτη καύση ή απόρριψή τους στο 
περιβάλλον με συνέπεια τη ρύπανση. 
Η νέα νομοθεσία σε όλη την Ευρώπη 
απαγορεύει αυτούς τους τρόπους κατα-
στροφής, που προκαλούν σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για το λόγο 
αυτό έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται πιο 
βιώσιμες μέθοδοι διάθεσης προκειμένου 
να ανακτάται η ενέργεια που περιέχεται 
στα εν λόγω υπολείμματα. 

Η βιομάζα αποτελεί ανανεώσιμη πηγή 
ενέργειας και εμπίπτει στην κατηγορία της 

βιοενέργειας, της ενέργειας που περιέχε-
ται σε φυτικά και ζωικά κατάλοιπα. Μια 
ενδιαφέρουσα πρόκληση είναι η ενεργει-
ακή ανάκτηση βιομάζας στην παραγωγή 
τσιμέντου, συνεισφέροντας παράλληλα 
στην ασφαλή και περιβαλλοντικά αποδε-
κτή διαχείρισή της.

Πλεονεκτήματα 
από τη χρήση βιομάζας
Η υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων 
με βιομάζα, προσφέρει στρατηγικά, οι-
κονομικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήματα: 

Στρατηγικοί λόγοι

•  Ενεργή συμμετοχή στη βιώσιμη ανά-
πτυξη λόγω της κατηγοροποίησης της 
βιομάζας ως πηγής ενέργειας ουδέτε-
ρης ως προς το διοξείδιο του άνθρακα

•  Επέκταση της διαθεσιμότητας μη ανανε-
ώσιμων ορυκτών φυσικών πόρων

Με τον όρο Βιομάζα ορίζεται το σύνο-
λο της ύλης που έχει βιολογική (ορ-
γανική) προέλευση. Η βιομάζα παρά-
γεται από τη δέσμευση ηλιακής ενέρ-
γειας μέσω της διαδικασίας της φωτο-
σύνθεσης και περαιτέρω μέσω των βι-
ολογικών δράσεων των ζώντων οργα-
νισμών.

Περιλαμβάνει οποιοδήποτε υλικό προ-
έρχεται άμεσα ή έμμεσα από το ζωικό 
ή το φυτικό κόσμο, όπως φυτικές ύλες 
από φυσικά οικοσυστήματα (π.χ. δάση) 
ή από ενεργειακές καλλιέργειες (φυ-
τείες που προορίζονται για παραγωγή 
ενέργειας), τα υποπροϊόντα και κατά-
λοιπα της δασικής, αγροτικής (γεωργία 
και κτηνοτροφία) και αλιευτικής παρα-
γωγής, αλλά και το βιολογικής προέ-
λευσης μέρος των αστικών και βιομη-
χανικών αποβλήτων.
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•  Προληπτική συμμόρφωση 
με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς

•  Ευελιξία στη διαχείριση καυσίμων 
σε σχέση με τον ανταγωνισμό

•  Μείωση των υλικών που απορρίπτονται 
ή καταστρέφονται ανεξέλεγκτα 
στο περιβάλλον

Οικονομικοί λόγοι

•  Μείωση του κόστους παραγωγής 
σε σύγκριση με το κόστος διαχείρισης 
των ορυκτών καυσίμων

•  Μείωση του κόστους προμήθειας καυσίμων

•  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της επιχείρησης

Τεχνικοί και περιβαλλοντικοί λόγοι

•  Ευελιξία στο σχεδιασμό και το χημισμό 
του μίγματος καυσίμων

•  Μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα

•  Μη ύπαρξη επιπτώσεων στην υγεία και 
την ασφάλεια λόγω του ότι η βιομάζα 
δεν περιέχει επικίνδυνα συστατικά

Συλλογή βιομάζας 
Δεδομένου ότι τα Εργοστάσιά μας λει-
τουργούν κοντά σε περιοχές με αγροτι-
κές καλλιέργειες, όπως η Βοιωτία και η 
Θεσσαλία, που παράγουν μεγάλες ποσό-
τητες αγροτικών προϊόντων και κατά συνέ-
πεια υπολειμμάτων βιομάζας, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύ-
σιμα μετά από κατάλληλη επεξεργασία, 
προχωρήσαμε σε περαιτέρω διερεύνηση 
του θέματος.

Το 2005, μετά από σχετική έρευνα των 
δυο περιοχών, οργανώθηκε ένα μικρό 
πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής στελεχών 
βαμβακιού από βαμβακοκαλλιέργειες 
στον Αλμυρό και τη Βοιωτία. Στόχος του 
ήταν να προσδιοριστούν τα βασικά στοι-
χεία για τη μεθοδολογία και την τεχνολο-
γία που πρέπει να εφαρμοστεί.

Έχοντας αποσαφηνίσει τις προαπαιτούμε-
νες παραμέτρους, προχωρήσαμε το 2006 
στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός 
μεγαλύτερου πιλοτικού προγράμματος 
συλλογής προκειμένου να προσδιοριστεί 

πλήρως η οικονομικότητα χρήσης της βιο-
μάζας. Για την υλοποίηση του προγράμμα-
τος η Εταιρία επένδυσε σε 13 μηχανήματα 
κοπής και 8 δεματοποιητές βιομάζας και 
συλλέχθηκαν περίπου 3.000τν. Το πρό-
γραμμα έδωσε τη δυνατότητα στην Εταιρία 
να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά 
με τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη 
συλλογή υλικού, τις αποδόσεις του, τα 
προβλήματα συλλογής και αποθήκευσης, 
καθώς  και τα σχετικά κόστη. 

Το 2007, μετά από ειδικό σχεδιασμό, η 
Εταιρία αποφάσισε να προχωρήσει στη 
συλλογή βιομάζας για το Εργοστάσιο του 
Βόλου. Για το σκοπό αυτό συνεργάστηκε 
με 8 εργολάβους ή μεμονωμένους συνερ-
γάτες αγρότες και οργανώθηκαν συνερ-
γεία συλλογής στις περιοχές ενδιαφέρο-
ντος (Αλμυρός, Λάρισα, Φάρσαλα). Για τη 
συλλογή χρησιμοποιήθηκε ο εξοπλισμός 
του 2006, που χρησιδανείστηκε στους 
συνεργάτες, καθώς και μηχανήματα που 
διέθεταν οι ίδιοι. Η συλλογή επεκτάθηκε 
και σε άλλες καλλιέργειες πέραν του βαμ-
βακιού, όπως καλαμπόκι, ντομάτα, σιτάρι 
και ελαιοκράμβη. Η συλλεχθείσα ποσότη-
τα ανήλθε σε περίπου 10.000 τν.

Η συλλογή βιομάζας γίνεται με τον ακό-
λουθο τρόπο:

Μετά τη συλλογή του βαμβακιού-καλα-
μποκ ιού -ν τομάτας τα εναπομένον τα 
στελέχη του φυτού κόβονται κοντά στο 
έδαφος με ειδικό μηχάνημα στελεχοπής 
και ταυτόχρονα στοιβάζονται σε τακτο-
ποιημένες σειρές πίσω από τη διάταξη 
κοπής. Η βιομάζα δεματοποιείται σε 
μεγάλες κυλινδρικές μπάλες με τη χρη-
σιμοποίηση κατάλληλου χορτοδετικού 
μηχανήματος.

Στη συνέχεια οι μπάλες από τα σημεία 
συγκέντρωσης ή αποθήκευσης μετα-
φέρονται με φορτηγά αυτοκίνητα στο 
Εργοστάσιο του Βόλου, όπου μετά από 
σχετική επεξεργασία υποκαθιστούν πετ-
κωκ και κάρβουνο.

Είναι σημαντικό να επισημανθούν κάποιοι 
παράγοντες που επηρεάζουν το έργο και 
τα αποτελέσματά του:

•  Το κόστος της βιομάζας περιλαμβάνει 
τα κόστη κοπής, συλλογής, δεματο-
ποίησης, αποθήκευσης, μεταφοράς και 
προεπεξεργασίας, ώστε να έρθει σε 
μορφή κατάλληλη για τροφοδοσία στην 
κάμινο. Το κόστος αυτό πρέπει να είναι 
ανταγωνιστικό με αυτό των παραδοσια-
κά χρησιμοποιούμενων καυσίμων.

•  Η συλλογή βιομάζας καθίσταται οικονομι-
κή, όταν η συλλογή γίνεται οργανωμένα.
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Περιβάλλον

•  Το κόστος μεταφοράς είναι καθοριστικό 
λόγω του μεγάλου όγκου της σε σχέση 
με το βάρος της και για το λόγο αυτό οι 
περιοχές συλλογής πρέπει να βρίσκονται 
το πολύ σε μια ακτίνα περίπου 80 χιλιο-
μέτρων από το Εργοστάσιο του Βόλου.

•  Η συλλογή είναι εποχιακή (τέλος Αυγού-
στου – τέλος Νοεμβρίου) και απαιτού-
νται μεγάλοι χώροι αποθήκευσης της 
συλλεχθείσας ποσότητας μέχρι αυτή να 
καταναλωθεί από το Εργοστάσιο.

•  Η συλλογή και η απόδοση του εξοπλι-
σμού συλλογής επηρεάζεται από τις 
καιρικές συνθήκες και την κατάσταση 
των χωραφιών παραγωγής.

•  Η βιομάζα διατηρείται στο ύπαιθρο 
για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να 
καταστρέφεται ή αλλοιώνεται.

•  Για να είναι εφικτή η συλλογή μεγάλης 
ποσότητας σε ανταγωνιστικό κόστος 
χρειάζεται επένδυση σε μεγάλο αριθμό 
μηχανημάτων.

Εγκαταστάσεις για τη χρη-
σιμοποίηση βιομάζας στην 
παραγωγική διαδικασία
Μικρό μέρος της ποσότητας που είχε συλ-
λεχθεί το 2005 (περίπου 100τν) χρησιμο-
ποιήθηκε δοκιμαστικά σε πιλοτική εγκα-
τάσταση μικρής κλίμακας στο Εργοστάσιο 
του Βόλου, ώστε να εξαχθούν τα αναγκαία 
συμπεράσματα για το σχεδιασμό της μόνι-
μης εγκατάστασης.

Η βιομάζα θα εισέρχεται στο Εργοστάσιο 
δεματοποιημένη και θα αποθηκεύεται 
προσωρινά υπαίθρια. Οι μπάλες βιομάζας  

θα μεταφέρονται σε διάταξη τεμαχισμού 
(shredder) που διαθέτει φίλτρο αποκο-
νίωσης. Από τον τεμαχιστή το υλικό θα 
μεταφέρεται μέσω κλειστού μεταφορικού 
συστήματος σε κλειστό μεταλλικό σιλό 
τεμαχισμένου υλικού, και στη συνέχεια 
στη διάταξη ζύγισής του. Μετά τη ζύγιση το 
υλικό μέσω και πάλι κλειστού συστήματος 
θα τροφοδοτείται στον προασβεστοποιητή 
της ΠΚ1 υποκαθιστώντας αντίστοιχη ποσό-
τητα πετ-κωκ ή κάρβουνου.

Η καύση της βιομάζας θα γίνεται σε 
υψηλές θερμοκρασίες (άνω των 1100°C) 
και τα παραγόμενα αέρια πριν την έξοδό 
τους στην ατμόσφαιρα θα διέρχονται από 
τα υφιστάμενα ηλεκτροστατικά φίλτρα.

Η μόνιμη εγκατάσταση επεξεργασίας και 
τροφοδοσίας της βιομάζας είναι υπό κατα-
σκευή και θα εκτιμάται ότι θα λειτουργή-
σει μόλις εγκριθεί η νέα περιβαλλοντική 
άδεια του Εργοστασίου. 

«Η χρησιμοποίηση αυτής της ήπιας μορφής ενέργειας θα επιφέρει σημαντικά οφέλη 
τόσο για τους κατοίκους του Βόλου με τη μείωση της αερορύπανσης, όσο και για τους 
αγρότες με την ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους.»  Δρ. Ι. Ρούμπος, ΕΘΙΑΓΕ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει εξετάσει τη χρήση βιομάζας ακόμα και για 
οικιακή χρήση κάνοντας πειραματικές καλλιέργειες αγριοαγκινάρας και επισημαίνει 
τα εξής:

«Η χρήση βιομάζας συμβάλλει στη μείωση χρήσης ορυκτών καυσίμων και την 
κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, ασφαλείς και συμβατές με το περιβάλλον, κυρίως όσον αφορά 
τον περιορισμό του φαινόμενου του θερμοκηπίου, διότι η βιομάζα είναι ουδέτε-
ρη σε εκπομπές CO2. Η παγκόσμια έρευνα, η οποία ακόμα εξελίσσεται, έχει δεί-
ξει ότι το περιβάλλον ουδόλως επιβαρύνεται από τις εκπομπές αερίων κατά την 
παραγωγή ενέργειας από τα βιοκαύσιμα, αλλά και την παραγωγή της βιομάζας.»
Ν. Δαναλάτος, Καθηγητής Γεωργίας

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σε μελέτη του για τις 
ενεργειακές καλλιέργειες τονίζει μεταξύ άλλων:

«Οι ενεργειακές καλλιέργειες, είτε αφορούν παραδοσιακές καλλιέργειες (καλαμπό-
κι, ηλίανθος, κ.λπ.), είτε νέες καλλιέργειες που προς το παρόν δεν καλλιεργούνται 
εμπορικά (μίσχανθος, καλάμι, αγριοαγκινάρα) μπορούν να εξασφαλίσουν μεγά-
λης κλίμακας πρώτη ύλη για τις μονάδες παραγωγής βιοκαυσίμων και ενέργειας. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα πολλαπλά οφέλη της ενεργειακής αξιοποίησης της βιομά-
ζας, οι καλλιέργειες αυτές αντιπροσωπεύουν μια ελκυστική λύση για την παραγω-
γή βιοκαυσίμων και ενέργειας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού 
χώρου, την ενίσχυση της απασχόλησης και την προστασία του περιβάλλοντος.» 
Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

Απόψεις της επιστημονικής κοινότητας για τη χρήση βιομάζας
Όπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει η επιστημονική κοινότητα:
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Στα ΑΗΗΕ περιλαμβάνονται:

1.  Μεγάλες οικιακές συσκευές (π.χ. στεγνωτήρια, ψυγεία, καταψύ-
κτες, πλυντήρια πιάτων και ρούχων, φούρνοι μικροκυμάτων).

2.  Μικρές οικιακές συσκευές (π.χ. ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρι-
κά σίδερα, φρυγανιέρες, καφετιέρες, συσκευές βουρτσίσμα-
τος δοντιών και ξυρίσματος).

3.  Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (π.χ. όλα τα 
είδη υπολογιστών, εκτυπωτές, συσκευές τηλεομοιοτυπίας 
φαξ, τηλέφωνα).

4.  Καταναλωτικά είδη (π.χ. ενισχυτές ήχου, μουσικά όργανα).

5.  Φωτιστικά είδη (π.χ. λαμπτήρες φθορισμού μικρών διαστά-

σεων, λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης).

6.  Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (π.χ. τρυπάνια, πριόνια, 
ραπτομηχανές).

7.  Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού (π.χ. βιντε-
οπαιχνίδια, ηλεκτρικά τρένα).

8.  Ιατροτεχνολογικές συσκευές (π.χ. καρδιολογικός εξοπλισμός, 
συσκευές αιμοκάθαρσης).

9.  Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου (π.χ. ανιχνευτές 
καπνού, συσκευές ζύγισης).

10.  Συσκευές αυτόματης διανομής (π.χ. θερμές ή ψυχρές φιάλες 
ή μεταλλικές).

Η παραγωγή ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών αποτελεί 

έναν από τους πιο αναπτυσσόμενους 
τομείς της βιομηχανικής παραγωγής 
στο δυτικό κόσμο. Δεν υπάρχει πλέον 
σχεδόν κανένας τομέας της ζωής του 
ανθρώπου στον οποίο να μην χρησι-
μοποιούνται τα είδη αυτά. Η ταχεία 
αυτή ανάπτυξη, ωστόσο, σε συνδυ-
ασμό με τον υπερκαταναλωτισμό 
που μαστίζει τη σημερινή κοινωνία 
έχει ως αρνητικό συνεπακόλουθο την 
ουσιαστική αύξηση των αποβλήτων 
που προέρχονται από ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές. Και είναι αρνη-
τικό, γιατί τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) απο-
τελούν ένα πολύπλοκο μείγμα υλικών και 
κατασκευαστικών στοιχείων επικίνδυνων 
και μη, που καθιστούν την απόρριψή τους 
επικίνδυνη για το περιβάλλον και τους 
φυσικούς αποδέκτες, ενώ ταυτόχρονα, 
αυξάνουν τα προβλήματα διαχείρισής 
τους. Τα προβλήματα εστιάζονται κυρίως 
στην ταχεία αύξηση αυτών των αποβλή-
των και στη διαχείριση του επικίνδυνου 
περιεχομένου τους.

Η επικινδυνότητα τέτοιων αποβλήτων 
οφείλεται στα υλικά από τα οποία είναι 
κατασκευασμένα ή τα μέρη από τα 
οποία αποτελούνται. Για παράδειγμα, 

τα πολυχλωροδιφαινύλια ή αλλιώς PCBs, 
τα οποία περιέχονται στους  πυκνω-
τές, τα διάφορα βαρεά μέταλλα όπως 
μόλυβδος και ανόργανα οξέα (μπατα-
ρίες), υδράργυρος (διακόπτες), κάδμιο, 
χρώμιο, αρσενικό, οι βρωμιούχοι 
επιβραδυντές φλόγας (πλαστικά μέρη 
εξοπλισμού), ο αμίαντος, οι αλογο-
νωμένες ουσίες όπως είναι οι χλω-
ροφθοράνθρακες, κ.λπ.

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές είναι σύνθετες κατα-

σκευές και περιέχουν πολλά 
υλικά, αρκετά από τα οποία 
μπορεί να είναι τοξικά για τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Τα συνηθέστερα υλικά από τα 

οποία κατασκευάζονται είναι τα 
σιδηρούχα μέταλλα, το πλαστικό, 
το γυαλί, το αλουμίνιο και ο χαλ-
κός. Αυτά όμως είναι υλικά τα 

οποία σπανίως είναι αυτού-
σια και καθαρά μέσα στις 
συσκευές. Συνήθως είναι 
αναμεμιγμένα ή επικα-

λυμμένα με άλλες ουσίες. Οι καθοδικοί 
σωλήνες των οθόνων των Η/Υ οι οποίοι 
είναι κατασκευασμένοι κυρίως από γυα-
λί, είναι επικαλυμμένοι με μόλυβδο, 
ο οποίος είναι ιδιαίτερα τοξικός.

Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Απόβλητα
Επικίνδυνα για το περιβάλλον
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Περιβάλλον

ΑΗΗΕ και περιβάλλον
Η ταφή ή η καύση των ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών αποβλήτων εγκυμονεί 
πολλούς κινδύνους για τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον, αφού ελευθερώνει στο 
περιβάλλον (έδαφος, ατμόσφαιρα και 
νερό) πολλές από τις ουσίες που προανα-
φέρθηκαν, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα. 

Εναλλακτική διαχείριση 
των ΑΗΗΕ
Στις μονάδες συλλογής ΑΗΗΕ γίνεται 
επισκευή και διάθεση προς επαναχρησι-
μοποίηση των συσκευών που μπορούν 
να λειτουργήσουν και με αυτό τον τρόπο 
επιμηκύνεται ο κύκλος ζωής τους, ή αν 
αυτό δεν είναι δυνατό, γίνεται η αποσυ-
ναρμολόγησή τους, δηλαδή ο διαχωρι-
σμός των υλικών από τα οποία αποτε-
λούνται. Στη συνέχεια τα διαχωρισμένα 
υλικά (πλαστικά, μέταλλα, γυαλί, πλα-
κέτες κ.λπ.) διοχετεύονται σε αδειοδοτη-
μένες μονάδες ανακύκλωσης. Με αυτό 
τον τρόπο εξοικονομούνται πρώτες ύλες, 
αλλά και ενέργεια που είναι απαραίτητη 

για την εξόρυξη και παρασκευή αυτών 
των υλικών. Ενδεικτ ικά, αναφέρουμε 
ότι σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός 
προσωπικού υπολογιστή παράγονται 
1.500 κιλά αποβλήτων, ενός φορητού 
υπολογιστή 400 κιλά και ενός κινητού 
τηλεφώνου 75 κιλά.

Μονάδες συλλογής ΑΗΗΕ υπάρχουν 
σε όλους τους μεγάλους Δήμους της 
χώρας.

Ανακύκλωση και ηλεκτρο-
νικοί υπολογιστές
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές περιέχουν 
πολλά υλικά που αποτελούν πραγματι-
κό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον (μόλυβδος, υδράργυρος, 
κάδμιο, χρώμιο κ.ά.). 

Τα μεταλλικά μέρη των υπολογιστών 
μπορούν να πουληθούν για σίδερο στην 
εγχώρια αγορά. Οι πλακέτες των υπο-
λογιστών διαθέτουν πολύτιμα μέταλλα 
(χρυσό, ασήμι, πλατίνα) και μπορούν 
να ανακτηθούν και να πουληθούν. Στη 
Γερμανία υπάρχει το μοναδικό εργοστά-

σιο στην Ευρώπη που μπορεί να επεξερ-
γαστεί τις ιδιαίτερες επικίνδυνες ουσίες 
που περιέχουν οι οθόνες.

Τι πρέπει να έχει υπόψη 
του ο καταναλωτής
Με βάση τα πιο πάνω, ο καταναλωτής θα 
πρέπει να γνωρίζει ότι:

•  τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να συλλέγονται χωρι-
στά από τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. 

•  τα απόβλητα αυτά μπορούν να παρα-
δοθούν στις εγκαταστάσεις συλλογής 
ΑΗΗΕ, χωρίς καμιά επιβάρυνση 

•  κατά την αγορά ηλεκτρονικού και ηλεκτρι-
κού εξοπλισμού μπορεί να δώσει πίσω 
τον εξοπλισμό τον οποίο αντικαθιστά με 
την νέα αγορά χωρίς καμιά επιβάρυνση

•  θα πρέπει να ενημερωθεί για τα σημεία 
συλλογής ΑΗΗΕ

•  θα πρέπει να ελέγχει ότι ο εξοπλισμός 
που προμηθεύεται φέρει την ανάλογη 
σήμανση.

Είναι σημαντικό να 
μην πετάμε 
τις παλιές 
μας ηλε-
κτρονικές 
συσκευές 
που στο 
τέλος 
καταλή-
γουν στις 
χωματερές.
Υπάρχει 
ακόμη 
χρόνος και 
δυνατότητα 
να μειωθούν 
ο ι  δυσάρε -
στες συνέπειες 
και να λειτουρ -
γήσουμε  με  υπευ -
θυνότητα και σεβασμό 
απέναν τ ι σ το περιβάλλον. Η 
αλλαγή νοοτροπίας και στάσης ζωής δεν 
αποτελεί πλέον ανάγκη αλλά υποχρέω-
ση και επένδυση που θα αποδώσει στη 
ζωή των παιδιών μας και του πλανήτη 
γενικότερα.
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Ποια είναι η θέση 
της Εταιρίας μας;
Η Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ έχοντας 
θέσει σαν πρωταρχικό στόχο 
την προστασία του περιβάλ-
λοντος έχει ευαισθητοποιηθεί 
και έχει ξεκινήσει συνεργασία 
με εταιρία ανακύκλωσης ηλε-
κτρονικών αποβλήτων.

Είναι η τρίτη χρονιά που η εταιρία ανα-
κύκλωσης τοποθετεί στο χώρο μας κάδο 
συγκομιδής ώστε να συλλέγονται όλα τα 
προς ανακύκλωση ηλεκτρονικά απόβλητα. 

Στη συνέχεια μεταφέρονται σε αδειο-
δοτημένες εγκαταστάσεις εναλλακτικής 
διαχείρισης όπου γίνεται η κατάλληλη 
επεξεργασία απορρύπανσης. 

Ειδική διαχείριση, λόγω επικίνδυνων 
ουσιών, απαιτείται στις μπαταρίες, οι 
οποίες συγκεντρώνονται και δίνονται στο 

ειδικό σύστημα ανακύκλωσης 
μπαταριών, στους πυκνω-
τές και στους διακόπτες. 
Oι δύο τελευταίες κατη-
γορίες μεταφέρονται σε 
κατάλληλες μονάδες ανα-
κύκλωσης στη Γερμανία.

Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση 
Πληροφορικής της Α.Γ.Ε.Τ. 

ΗΡΑΚΛΗΣ έχει στοχεύσει για το 
2008 σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι 
οποίες αποσκοπούν στη μείωση της κατα-
νάλωσης ενέργειας των πληροφοριακών 
συστημάτων (πχ. servers) του Ομίλου και 
κατ’ επέκταση στη μείωση των αναγκών 
ψύξης των συστημάτων αυτών. Οι πρω-
τοβουλίες αυτές συνίστανται στη βελτι-
στοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής 
(hardware) μέσω υιοθέτησης νέων και 
πιο φιλικών προς το περιβάλλον τεχνο-
λογιών (blade centers, virtualization), οι 
οποίες μειώνουν το συνολικό αριθμό 

servers με  επακόλουθη μείωση  της 
κατανάλωσης ενέργειας για λειτουργία 
και ψύξη. Παράλληλα οι πρωτοβουλίες 
αυτές επεκτείνονται και στους απλούς 
προσωπικούς υπολογιστές των χρηστών 
της Eταιρίας στους οποίους εφαρμόζονται 
πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας σύμ-
φωνα με το πρότυπο Energy Star 4.0.

www.ecorec.gr
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ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η με τη συνεργασία 
Γάλλων δασολόγων
Επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές σε Εύβοια και Πήλιο

Στο πλαίσιο του Προγράμματος  ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η. 
και με την πολύτιμη συμβολή της Γαλ-

λικής Πρεσβείας, ο ΗΡΑΚΛΗΣ έχει αναπτύ-
ξει συνεργασία με τον Εθνικό  Οργανισμό 
Δασών  τ η ς  Γαλλ ία ς  (Organizat ion 
Nationale des Forets - ONF) προκειμένου 
να προτείνει ουσιαστικές λύσεις  για τις 
πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας και 
του Πηλίου. Οι λύσεις περιλαμβάνουν 
προτάσεις για την πρόληψη πυρκαγιών, 
την εκπαίδευση των ανθρώπων που στε-
λεχώνουν τις περιπολίες και την αποκατά-
σταση του περιβάλλοντος.

Η επίσκεψη οργανώθηκε με την πολύ-
τιμη παρέμβαση του κ. Jerôme Frouté, 
Ακόλουθου της Γαλλικής Πρεσβείας στην 
Αθήνα και εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο 
της ελληνο-γαλλικής συμφωνίας για τη 
βοήθεια των πυρόπληκτων περιοχών 
στην Ελλάδα. 

Σκοπός ήταν η συλλογή πληροφοριών, 
οι οποίες θα βοηθήσουν στην υποβολή 
«προτάσεων λύσεων»  για τις περιοχές 
που επλήγησαν. Οι προτάσεις αυτές θα 
υποβληθούν σε επόμενη φάση.

Έτσι αντιπροσωπεία από δύο δασολόγους 
του ONF, τον υπεύθυνο της αποστολής 
συνεργασίας με την Ελλάδα, κ. Yvon Duché 
και τον ειδικό δασολόγο, κ. Rémi Savazzi, 
υπό την εποπτεία του κ . Serge Colin, 
Σπόνσορα του προγράμματος ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η. 
και συνοδευόμενοι από τον κ . Θέμη 
Φιλίππου, Program Manager επισκέφθη-
καν στις αρχές Φεβρουαρίου περιοχές της 
Εύβοιας και του Πηλίου. Τόσο στην Εύβοια, 
όσο και στο Πήλιο η αντιπροσωπεία επι-
σκέφτηκε καμένες περιοχές και είχε δια-
δοχικές συναντήσεις με τις Τοπικές Αρχές, 
τη Δασική Υπηρεσία και το Πυροσβεστικό 
Σώμα της κάθε περιοχής και κατέγραψε 
τις αιτήσεις και τις παρατηρήσεις τους ενώ 
επιθεώρησε το τοπικό περιβάλλον. 

ο ΗΡΑΚΛΗΣ έχει αναπτύξει 

συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία 

Δασών της Γαλλίας (Organization 

Nationale des Forets - ONF) 

προκειμένου να προτείνει ουσια-

στικές λύσεις  για τις πυρόπληκτες 

περιοχές της Εύβοιας 

και του Πηλίου

Η ομάδα του ΟΝF συνοδευόμενη από τον κ. Θέμη Φιλίππου επιθεωρεί τις καμένες εκτάσεις
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Στην Εύβοια πραγματοποιήθηκε μάλιστα 
κοινή σύσκεψη 6 Δημάρχων των Δήμων 
που επλήγησαν περισσότερο, καθώς και 
εκπροσώπων των Τοπικών Αρχών. Στη 
συνάντηση αναλύθηκαν οι ανάγκες των 
περιοχών και συζητήθηκαν συγκεκριμέ-
νες προτάσεις, οι οποίες θα μελετηθούν 
από τους Γάλλους δασολόγους.

Εκπρόσωποι του ONF επισκέφθηκαν και 
πάλι τις περιοχές αυτές στα τέλη Μαρτίου 
και παρουσίασαν τα προτεινόμενα πλάνα 
δράσης στις Αρμόδιες Τοπικές Αρχές 
(Νομάρχες, Δημάρχους κ.λπ.), καθώς και 
στους φορείς των έργων.

Συγκεκριμένα από τις 31 Μαρτίου έως τις 
5 Απριλίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
του Γάλλου δασολόγου, κ. Rémi Savazzi, 
στις πληγείσες περιοχές της Εύβοιας 
όπου είχε διαδοχικές συναντήσεις με την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία της Καρύστου, 
της Κύμης και της Χαλκίδας. Σε αυτές τις 
συναντήσεις συζητήθηκαν προτάσεις για 
τα σημεία τοποθέτησης υδατοδεξαμενών, 

την οργάνωση περιπολιών καθώς και 
το ενδεχόμενο της ενσωμάτωσης νέων 
περιπολιών, με οχήματα 4Χ4. Επίσης, ο 
κ. Savazzi συναντήθηκε με τους Δασάρχες 
Κύμης και Χαλκίδας με τους οποίους 
συζήτησε σχετικά με την επίδοση προ-
γράμματος προσομοίωσης πυρκαγιών.

Ακόμη είχε συνάντηση με 6 Δημάρχους 
της Εύβοιας (Αμαρυνθίων, Αυλώνος, 
Δυστίων, Κονιστρών, Στυρέων, Ταμυνέων) 
προκειμένου να παρουσιαστούν οι προ-
τάσεις του ONF και να γίνει η ανασκόπηση 
των συζητήσεων που είχε με τις πυροσβε-
στικές υπηρεσίες και τα δασαρχεία. 

Συζητήθηκαν τα σημεία τοποθέτησης των 
υδατοδεξαμενών, η εκπαίδευση των περι-

πολιών, καθώς και τα άτομα και οι πιθανές 
ημερομηνίες που θα εκπαιδευτούν στη 
Γαλλία. 

Οι συναντήσεις και η εποικοδομητι-
κή συνεργασία μεταξύ της Γαλλίας και 
της Ελλάδας, στο πλαίσιο πάντα του 
Προγράμματος ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η. θα συνεχι-
στούν με σκοπό την εξεύρεση των καλύτε-
ρων δυνατών λύσεων για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων στις πυρόπληκτες περιο-
χές και την προστασία τους στο μέλλον.

Συνάντηση του κ. Savazzi με τους Δημάρχους

Σκοπός μας είναι οι προτάσεις και 

η τεχνογνωσία των Γάλλων Δασολόγων 

να συμβάλουν ουσιαστικά στο έργο 

προστασίας και πρόληψης των 

πυρκαγιών, ενώ τα αποτελέσματα 

που θα προκύπτουν από τις διαδοχι-

κές συναντήσεις να αξιοποιούνται 

συνολικά με δημιουργικό τρόπο 

στο έργο αποκατάστασης 

του φυσικού περιβάλλοντος.
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Εκστρατεία αναδάσωσης στο Δήμο Ταμυναίων
Ενεργή συμμετοχή συναδέλφων από το Εργοστάσιο Μυλακίου

Σε μια προσπάθεια να ξανανθίσει το 
πράσινο και να ξαναγεννηθεί η ελπίδα 

και η αισιοδοξία στην Εύβοια ξεκίνησε 
την 1η Μαρτίου 2008, μια νέα εκστρατεία 
αναδάσωσης υπό την αιγίδα του Δήμου 
Ταμυναίων. Η εκστρατεία θα καλύψει 
όλους τους οικισμούς του Δήμου που 
επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περα-
σμένου καλοκαιριού και μπορούν να 
συμμετέχουν σε αυτή όλοι οι κάτοικοι και 
φίλοι της περιοχής, φορείς και σχολεία.

Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχει ενεργά 
το Εργοστάσιο Μυλακίου με εθελοντές 
εργαζόμενους, καθώς και με την αγορά, 
μεταφορά, εγκατάσταση συστήματος 
ποτίσματος δενδρυλλίων, προμήθεια 
καπέλων για τους συμμετέχοντες, ενώ 
προσφέρθηκε ελαφρύ γεύμα σε όλους.

Η κα Αικατερίνη Καράπα, Δήμαρχος 
Ταμυναίων σε σύντομη ομιλία της ανα-
φέρθηκε στη σημασία της αναδάσωσης 
και ευχαρίστησε θερμά τον ΗΡΑΚΛΗ 
και τους άλλους  χορηγούς, ενώ φύτεψε 
συμβολικά το πρώτο δένδρο στην Ακτή 
Νηρέως του Δήμου Ταμυναίων.

Η κα. Καράπα συμμετέχει στην αναδάσωση
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Παιδική χαρά για τις πυρόπληκτες κοινωνίες
για να φέρει αισιοδοξία και χαρά στα μικρά παιδιά

Η Εταιρία μας ανταποκρινόμενη τόσο 
στο αίτημα των κατοίκων που επλή-

γησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, όσο 
και του Εξωραϊστικού Περιβαντολλογικού 
Συλλόγου «ΒΙΑΣ» της Ακτής Νηρέως της 
Εύβοιας δημιούργησε και δώρισε στην 
περιοχή μια παιδική χαρά πλήρως εξοπλι-
σμένη. Με κύριο μέλημα ο εξοπλισμός να 

πληροί όλους τους διεθνείς κανονισμούς 
ασφαλείας, ο ΗΡΑΚΛΗΣ θέλησε να φέρει 
χαρά και αισιοδοξία στα μικρά παιδιά που 
έχουν νωπές ακόμη τις μνήμες από την 
καταστροφή.

Επισκέψεις σχολείων 
στα Εργοστάσια Χαλκίδας και Μυλακίου

Οι επισκέψεις μαθητών συνεχίζονται! Το Δεκέμβριο δεκαέξι 
μαθητές από το ΙΕΚ Χαλκίδας, με ειδικότητα «Τεχνικοί δομικών 
έργων» επισκέφθηκαν το Εργοστάσιο Χαλκίδας με σκοπό να 
ενημερωθούν για τον κύκλο παραγωγής του Εργοστασίου και 
να έχουν μια πρώτη άμεση επαφή με την τσιμεντοβιομηχανία. 
Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στο χώρο του Εργοστασίου από το 
μηχανικό, κ. Χάρη Δεμερτζή, ο οποίος πρόθυμα απάντησε στις 
απορίες τους. 

Επίσης μια άλλη επίσκεψη έγινε τον Μάρτιο από μαθητές της 
πέμπτης και έκτης τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας 
στο Εργοστάσιο Μυλακίου, οι οποίοι γνώρισαν από κοντά τη 
βιομηχανία του Νομού τους. 
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Ο κόσμος της Lafarge

Εξαγορά της Orascom Cement
από την LAFARGE

Στις 23 Ιανουαρίου 2008, η LAFARGE 
ανακοίνωσε την εξαγορά του 100% 

της Orascom Cement, του κορυφαίου 
ομίλου τσιμέντου στη Μέση Ανατολή και 
τη Μεσόγειο. Η συναλλαγή αυτή απο-
τελεί καθοριστική κίνηση επιτάχυνσης 
της στρατηγικής του Ομίλου σε ταχέως 
αναπτυσσόμενες, υψηλής κερδοφορίας 
αναδυόμενες αγορές.

Orascom Cement, 
μία άκρως κερδοφόρα 
ηγέτιδα εταιρία σε 
αναδυόμενες αγορές

Η Orascom Cement είναι μία εταιρία 
ηγέτης σε αναδυόμενες αγορές, η οποία 
κατέχει την κορυφαία θέση στις ζωτικές 
αγορές της Αιγύπτου, της Αλγερίας, 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και 
του Ιράκ. 

Η εταιρία καταλαμβάνει επίσης στρατηγι-
κές θέσεις σε άλλες αναπτυσσόμενες αγο-
ρές της περιοχής (Σαουδική Αραβία, Συρία 
και Τουρκία) και διαθέτει επίσης παρουσία 

σε αγορές υψηλών δυνατοτήτων στην 
Αφρική και την Ασία (Νότια Αφρική, 
Νιγηρία, Πακιστάν και Βόρεια Κορέα). 
Τα βασικά οικονομικά στοιχεία της Orascom 
Cement είναι:

• πληθώρα ικανού ανθρώπινου δυνα-
μικού με μοναδική εμπειρία στην ανά-
πτυξη δραστηριοτήτων τσιμέντου σε 
αναπτυσσόμενες αγορές

• 10 νέες ή πρόσφατες εγκαταστάσεις με 
παραγωγική δυναμικότητα τσιμέντου 35 
εκατ. τόνων το 2008 η οποία θα αυξηθεί 
στους 45 εκατ. τόνους το 2010

• πρόβλεψη ετήσιας αύξησης πωλήσεων 
της τάξεως του 30% και ετήσια αύξηση 
E.B.I.T.D.A της τάξεως του 33% (2007-
2010)

• λειτουργικό περιθώριο άνω του 40% το 
2008 χάρη στο χαμηλό κόστος παρα-
γωγής

• πρόβλεψη πωλήσεων 2,6 δις δολ. ΗΠΑ 
και E.B.I.T.D.A της τάξεως του 1,3 δις 
δολ. ΗΠΑ το 2008

• υψηλή δημιουργία ρευστότητας με 
ταμειακές ροές άνω του 1 δις δολ. ΗΠΑ 
το 2008. 

Οι αναδυόμενες αγορές αποτελούν

σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης. 

Η αξία της παγκόσμιας αγοράς 

τσιμέντου κυμαίνεται στα 2 δις ευρώ 

και αναπτύσσεται με ρυθμό της 

τάξεως του 5% ετησίως. 

Μία συναλλαγή που δημι-
ουργεί αξία και σημαντικές 
συνέργιες

Η Orascom Cement προσφέρει στον Όμιλο 
LAFARGE απαράμιλλη παρουσία στη Μέση 
Ανατολή και τη λεκάνη της Μεσογείου, μία 
περιοχή με εξαιρετικό δυναμικό ανάπτυξης 
το οποίο ενισχύεται από τα αυξανόμενα 
έσοδα από πετρέλαιο και αέριο, την ισχυρή 
οικονομική και δημογραφική αύξηση, την 
ταχύτατη αστικοποίηση και τις τεράστιες 
ανάγκες υποδομών. 

Μέσω της Orascom Cement, η LAFARGE 
θα διεισδύσει σε αυτές τις ταχέως ανα-
πτυσσόμενες και πολύ επικερδείς αγο-
ρές με υψηλό δυναμικό. Η γεωγραφική 
παρουσία της Orascom Cement είναι 
άκρως συμπληρωματική προς το σημερι-
νό χαρτοφυλάκιο αναδυόμενων αγορών 
της LAFARGE και βρίσκεται στο κέντρο 
της δικής μας γεωγραφικής παρουσίας. 
Η LAFARGE αποκτά ηγετικό ρόλο στις 
αναδυόμενες αγορές, μέσω της παρου-
σίας της στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
περιοχές του κόσμου.

Με την εξαγορά αυτή και το τρέχον πρό-
γραμμα οικοδόμησης παραγωγικού δυναμι-
κού 45 εκατ. τόνων της LAFARGE, ο Όμιλος 
θα προσθέσει συνολικά 90 εκατ. τόνους 
στην παραγωγική του δυναμικότητα και 
μάλιστα σε αναδυόμενες κυρίως αγορές.

Αυτή η συναλλαγή σηματοδοτεί ένα 
καθοριστικό βήμα στη στρατηγική του 
τομέα τσιμέντου του Ομίλου, επιταχύνει 
την ανάπτυξη, δημιουργεί παίκτες άριστης 
απόδοσης στον τομέα, εμπλουτίζει το ικα-
νό ανθρώπινο δυναμικό μας και θέτει νέες 
δυνατότητες μελλοντικής ανάπτυξης.
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Ετήσια Αποτελέσματα 2007
Ομίλου LAFARGE

(δημοσιεύεται απόσπασμα από το Δελτίο Τύπου της LAFARGE, της 14ης Φεβρουαρίου 2008)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της LAFARGE, με Πρόεδρο τον κ. Bruno Lafont, συνεδρίασε στις 13 Φεβρουαρίου 2008 
προκειμένου να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007.

• Πωλήσεις: 

αύξηση κατά 4% σε €17.614 εκατ. 

Οργανική ανάπτυξη: αύξηση κατά 7%

• Λειτουργικά κέρδη: 

αύξηση κατά 17% σε €3.242 εκατ.

• Κατακόρυφη αύξηση του λειτουργικού 

περιθωρίου στο 18,4% από 16,4% το 2006

• Ελεύθερες ταμειακές ροές (Free cash flow):

αύξηση κατά 23% σε €1,7 δις.      

• Καθαρά έσοδα, μερίδιο Ομίλου: 

αύξηση κατά 39% σε €1.909 εκατ.       

• Κέρδη ανά μετοχή: 

αύξηση κατά 41% σε €11,05 

• Μέρισμα ανά μετοχή: 

αύξηση κατά 33% σε €4 εφόσον εγκριθεί από τη ΓΣ

• Βελτίωση απόδοσης απασχολούμενων 

κεφαλαίων σε 11% από 9,4% το 2006

Ο Bruno Lafont, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της LAFARGE, δήλωσε:

“Το 2007, η LAFARGE απέδειξε την ικανότητά της να επιταχύνει το ρυθμό ανάπτυξής της. 
 Οι στόχοι του Προγράμματος Excellence 2008 για αύξηση των κερδών ανά μετοχή και της 
απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων υπερκαλύφθηκαν το 2007, ένα έτος νωρίτερα. 
Ο στόχος για τη μείωση του κόστους για το 2008 επίσης θα υπερκεραστεί σημαντικά.

Η ζήτηση τσιμέντου παγκοσμίως σημειώνει αδιάκοπη αύξηση τα τελευταία περίπου είκοσι 
έτη, ανεξαρτήτως οικονομικών διακυμάνσεων. Δημιουργώντας νέα παραγωγική δυναμικό-
τητα σε αναπτυσσόμενες αγορές και χάρη στην εξαγορά της Orascom Cement, η LAFARGE 
είναι σε ιδανική θέση για να επωφεληθεί πλήρως από αυτή την οικονομική ανάπτυξη. 
Συνεπώς, επιβεβαιώνουμε τους υψηλούς στόχους που έχουμε θέσει για το 2010. Το 2008, 
θα σημειώσουμε ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη αυτών των στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά την επόμενη Ετήσια 
Γενική Συνέλευση, το ΔΣ θα προτείνει αύξηση κατά 33% του μερίσματος στα 4 ευρώ ανά μετοχή.

Θετική προοπτική 
για το 2008

• Τα βασικά στοιχεία του κλάδου μας 
παραμένουν υγιή, και η LAFARGE είναι 
κατάλληλα εφοδιασμένη για να κάνει 
τη διαφορά το 2008. Συνεχίζουν να 
υπάρχουν σημαντ ικές ανάγκες για 
κατασκευές στις αναδυόμενες αγορές. 
Αναμένουμε περαιτέρω αύξηση της 
παγκόσμιας ζήτησης παρά την εξασθε-
νημένη ζήτηση στις ΗΠΑ και την επιβρά-
δυνση στην Ισπανία.

• Προβλέπουμε άλλο ένα έτος ανάπτυξης 
στον τομέα Αδρανών & Σκυροδέματος, 
με έντονη αύξηση ιδιαιτέρως στις ανα-
δυόμενες αγορές.

• Αναμένουμε περαιτέρω αυξήσεις στις 
δαπάνες ενέργειας και μεταφορών.

• Το 2008 το πρόγραμμα μείωσης κόστους 
θα συνεχιστεί επιτυγχάνοντας σημαντική 
εξοικονόμηση. Θα υπερβούμε το στόχο 
και θα φτάσουμε κατά πάσα πιθανότητα 
τα 400 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 
τέλος του 2008, αντί των 340 εκατομ-
μυρίων ευρώ.

• Προσδοκία μας είναι η περαιτέρω αύξη-
ση των κερδών μας το 2008.

• Επιβεβαιώνουμε τους στόχους για 
το 2010, δηλαδή κέρδη ανά μετο-
χή άνω των 15 ευρώ, απόδοση 
απασχολούμενων κεφαλαίων μετά 
φόρων άνω του 12% και ταμειακές 
ροές άνω των 3,5 δις ευρώ.
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Ο κόσμος της Lafarge

Σημαντικότερες εξελίξεις 
στον Όμιλο το 2007

• Η επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίη-
σης του στρατηγικού προγράμματος 
Excellence 2008, στα πλαίσια του οποίου 
οι περισσότεροι στόχοι για το 2008 έχουν 
υπερκαλυφθεί ένα έτος νωρίτερα. Σε 
δύο έτη, τα κέρδη ανά μετοχή παρου-
σίασαν μέση ετήσια αύξηση κατά 32% 
το λειτουργικό περιθώριο βελτιώθηκε 
από 15,5% σε 18,4%, η απόδοση των 
απασχολούμενων κεφαλαίων αυξήθηκε 
κατά 250 μονάδες βάσης στο 11% και οι 
ελεύθερες ταμειακές ροές διπλασιά-
στηκαν φτάνοντας τα 1.726 εκατ. ευρώ. 

• Το πρόγραμμα μείωσης κόστους ολο-
κληρώθηκε κατά 70%, δηλ. 240 εκατ. 
ευρώ στα τέλη του 2007. Θα υπερ-
βούμε το στόχο μείωσης κόστους και 
αναμένουμε να φτάσουμε τα 400 εκατ. 
ευρώ μέχρι τα τέλη του 2008 αντί των 
340 εκατ. ευρώ.

• Η εξαγορά της Orascom Cement που 
ανακοινώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 
2007 και οριστικοποιήθηκε στις 23 
Ιανουαρίου 2008. Επιτυχής έναρξη 
λειτουργίας των νέων εργοστασίων στο 
βόρειο Ιράκ και την Αλγερία.

•  Η συνέχιση του προγράμματος δημιουρ-
γίας νέας παραγωγικής δυναμικότητας 
τσιμέντου 45 εκατ. τόνων μέχρι το 2010. 
Με τα 5 εκατ. τόνους της Orascom, προ-
γραμματίζονται συνολικά 14 εκατ. τόνοι 
για το 2008.

• Η βελτίωση της απόδοσης ασφάλειας, με 
υποδιπλασιασμό των συμβάντων με απώ-
λεια χρόνου εργασίας (LTIs) κατά τη διετία 
από τα τέλη 2005 μέχρι τα τέλη 2007.

• Η εξαιρετική απόδοση των κλάδων 
Τσιμέντου και Αδρανών & Σκυροδέματος 
στη Βόρεια Αμερική, παρά την επιβρά-
δυνση της αγοράς ιδιωτικής κατοικίας 
στις ΗΠΑ: τα λειτουργικά έσοδα σημεί-
ωσαν άνοδο 24% σε δολ. ΗΠΑ στη 
διάρκεια του έτους, παρά τους μικρότε-
ρους όγκους.

• H παρουσίαση στην αγορά δύο νέων 
προϊόν των σκυροδέματος προστ ι -
θέμενης αξίας, του Extensia και του 
Chronolia, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και τη Βόρεια Αμερική. 

• Η ανακοίνωση του προγράμματος 
«Susta inabi l i t y  Ambit ions 2012» 
(«Φιλοδοξίες Αειφορίας 2012»), το 
οποίο περιλαμβάνει νέους στόχους που 
είναι ακριβείς, χρονικά οριοθετημένοι 
και μετρήσιμοι σε ετήσια βάση. Στo 
πλαίσιo αυτού του προγράμματος, η 
LAFARGE ανανεώνει τη δέσμευσή της 
να συγκαταλέγεται μεταξύ των διεθνών 
βιομηχανικών ομίλων με τις υψηλό-
τερες επιδόσεις σε θέματα υγείας και 
ασφάλειας εργαζομένων, περιβαλλο-
ντικής προστασίας, κοινωνικής ευθύνης 
και εταιρικής διακυβέρνησης.

• H oλοκλήρωση του προγράμματος 
επαναγοράς ίδιων μετοχών αξίας 500 
εκατ. ευρώ.

• H αποεπένδυση του κλάδου Υλικών 
Στέγασης και των περιουσιακών στοι-
χείων μας στην Κεντρική Ανατολία της 
Τουρκίας.

Σημαντικότερες εξελίξεις 
ανά τομέα
ΤΣΙΜΕΝΤΟ: Σταθερή ανάπτυξη στις ανα-
δυόμενες αγορές και ορατή περικοπή
κόστους

• Πωλήσεις: αύξηση κατά 7% φτάνοντας 
τα 10.280 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, 
7% φτάνοντας τα 2.536 εκατ. ευρώ το 
4ο τρίμηνο.

• Λειτουργικά κέρδη: αύξηση κατά 18% 
φτάνοντας τα 2.481 εκατ. ευρώ σε ετή-
σια βάση, 11% φτάνοντας τα 621 εκατ. 
ευρώ το 4ο τρίμηνο.

• Ισχυρός αντίκτυπος του προγράμματος 
περικοπής δαπανών σε όλες τις περιφέ-
ρειές μας. 

• Κατακόρυφη αύξηση του λειτουργικού 
περιθωρίου: 24,1% έναντι 21,8% το 
2006. 

• Η απόδοση απασχολούμενων κεφα-
λαίων ανήρθε στο 12,1% από 10,3% 
το 2006.

• Θετικές τάσεις όγκου και τιμών στις 
περισσότερες αγορές, ιδιαίτερα στις 
αναδυόμενες αγορές, οι οποίες αντι-
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προσώπευσαν το 53% των πωλήσεων 
και των λειτουργικών εσόδων του 
Τομέα Τσιμέντου σε ετήσια βάση.

• Ισχυρή αντίσταση από τις δραστηριό-
τητες στη Βόρεια Αμερική: παρά τους 
χαμηλότερους όγκους, τα κέρδη μας 
αυξήθηκαν κατά 12,2% στη διάρκεια 
του έτους σε τοπικό νόμισμα, ενώ το 
λειτουργικό περιθώριο κινήθηκε ανο-
δικά κατά 250 μονάδες βάσης, χάρη 
στην ορθή τιμολόγηση, τις περικοπές 
κόστους και τους χαμηλότερους όγκους 
εισαγωγών.

ΑΔΡΑΝΗ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: Εντυπωσιακά 
αποτελέσματα χάρη στη δυνατή τιμο-
λόγηση, την περικοπή κόστους και 
την αυξημένη διείσδυση προϊόντων 
προστιθέμενης αξίας

• Πωλήσεις: αύξηση κατά 2% φτάνοντας 
τα 6.597 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, 
1% φτάνοντας τα 1.631 εκατ. ευρώ το 
4ο τρίμηνο.

• Λειτουργικά κέρδη: αύξηση κατά 28% 
φτάνοντας τα 721 εκατ. ευρώ σε ετήσια 
βάση, 35% φτάνοντας τα 190 εκατ. 
ευρώ το 4ο τρίμηνο.

• Κατακόρυφη αύξηση του λειτουργικού 
περιθωρίου στο 10,9% από 8,7% το 
2006, χάρη στη σωστή διαχείριση τιμών 
και το πρόγραμμα μείωσης κόστους.

• Η απόδοση απασχολούμενων κεφαλαί-
ων σημείωσε άνοδο 200 μονάδων βάσης 
φτάνοντας το 11,7% από 9,7% το 2006.

• Εξαιρετική απόδοση στη Βόρεια Αμερι-
κή παρά τους χαμηλότερους όγκους: 
λειτουργικά κέρδη αυξημένα κατά 39% 
σε τοπικό νόμισμα σε ετήσια βάση.

• Τα λειτουργικά κέρδη στις αναδυόμενες 
αγορές αυξήθηκαν κατά 45%.

• Περαιτέρω ενίσχυση της συνεισφοράς 
από προϊόντα σκυροδέματος προστι-
θέμενης αξίας, τα οποία αποτέλεσαν το 
20% του όγκου πωλήσεων έναντι 16% 
την αντίστοιχη περίοδο του 2006.
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Ο κόσμος της Lafarge

Στις αρχές Μαρτίου πραγματοποιήθηκε 
από την LAFARGE στη Βιέννη η βρά-

βευση των μονάδων με εξαιρετική από-
δοση με τα βραβεία Performance Awards 
2007. Στη συνάντηση έγινε ανασκόπηση 
της περασμένης χρονιάς και τέθηκαν οι 
προτεραιότητες για το 2008. 

Οι βασικές κατηγορίες βραβείων ήταν:

Ασφάλεια: Συνολικά υποβλήθηκαν 65 συμ-

μετοχές και αφορούσαν πρωτοβουλίες που 

στόχευαν στη βελτίωση συμπεριφορών.

Βιομηχανική Υπεροχή: Υποβλήθηκαν 55 

συμμετοχές.

Σε αυτή την κατηγορία η Ελλάδα κέρδι-
σε το δεύτερο βραβείο σε δύο κατηγο-
ρίες. Το ένα για την καλύτερη συμβολή 
στη μείωση του σταθερού κόστους με 
πρώτο βραβείο για τη Γαλλία. Το άλλο 
βραβείο για τη μεγαλύτερη βελτίωση 
στην αναλογία τσιμέντου προς κλίν-
κερ το 2007 έναντι του 2006 και πρώτη 
θέση για την Πολωνία. Η μείωση κό-
στους αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα 
για την καλύτερη διαχείριση πόρων, τη 
βελτίωση της παραγωγής και το σύνο-
λο των λειτουργιών. 

Πελάτες: Υποβλήθηκαν 31 συμμετοχές 
και αφορούσαν πρωτοβουλίες που απο-
σκοπούσαν στη βελτίωση της προώθησης 

νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους 
πελάτες.

Ανάπτυξη των ανθρώπων: Υποβλήθηκαν 
50 συμμετοχές και δράσεις που αφορούν 
την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού 
της LAFARGE.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων συζη-
τήθηκε η ατζέντα της επόμενης χρονιάς, 

η οποία  μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την 
ασφάλεια, την ανάπτυξη των ανθρώπων, 
τη μείωση κόστους και την εσωτερική 
ανάπτυξη. Η ασφάλεια παραμένει κύρια 
προτεραιότητα και ο στόχος του Ομίλου τα 
Μηδέν Ατυχήματα. 

Στην εκδήλωση η Ελλάδα είχε σημαντική 
παρουσία με επικεφαλής τον κ. S. Sebbar, 
όλη τη Διοικητική Επιτροπή, τους τρεις 
Διευθυντές των Εργοστασίων, τον κ . 
Σ. Ζαχαρή, την κα Α. Πατρούμπα και την 
κα Β. Γαζιδέλλη.

Ο κ. Κ. Γιάνναρος, Διευθυντής του Εργο-
στασίου Βόλου παρουσίασε το Πρόγραμμα 
Ασφάλειας ΠΑΙΡΝΩ ΘΕΣΗ, ενώ ο κ. Αθ. 
Μπάμπος, Διευθυντής του Εργοστασίου 
Μυλακίου, παρουσίασε τη χρήση των 
ΜΑΠ που απαιτούνται για τις Εργασίες σε 
Ύψος και τη σχετική εκπαίδευση που έγινε 
στο προσωπικό του ΗΡΑΚΛΗ. Επίσης ο 
κ. Σ. Ζαχαρής, Διευθυντής Ασφάλειας, 
αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα που είναι 
σε εξέλιξη στην Ελλάδα για την Ασφαλή 
Οδήγηση.

Βραβεία απόδοσης 2007
Δύο βραβεία για την Ελλάδα
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Ο Eric Olsen είναι Αμερικανός και από το 
Σεπτέμβριο του 2007 Αντιπρόεδρος 

Οργάνωσης και Ανθρωπίνων Πόρων 
του Ομίλου LAFARGE. Επισκέφθηκε 
την Ελλάδα το διάστημα από 19 μέχρι 
21 Φεβρουαρίου. Στη διάρκεια της επί-
σκεψής του είχε επαφές με τα μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρίας και 
συζήτησε θέματα που αφορούν το αντι-
κείμενό του και την ελληνική πραγματι-
κότητα. Επίσης συναντήθηκε με αρκετά 
στελέχη της Εταιρίας, για μια προσωπική 
γνωριμία και συζήτηση γύρω από σημα-
ντικά θέματα των αρμοδιοτήτων τους. 

Ακόμη, επισκέφθηκε το Εργοστάσιο του 
Μυλακίου, το λατομείο και το λιμάνι απο-
κτώντας ολοκληρωμένη εικόνα για τη λει-
τουργία της Εταιρίας στις συγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις. 

Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά στη 
σταδιοδρομία του Ε. Olsen, από τα φοι-
τητικά του χρόνια μέχρι τη σημερινή του 
θέση στον Όμιλο LAFARGE.

Eric Olsen
Aντιπρόεδρος Οργάνωσης και Ανθρωπίνων Πόρων 
του Ομίλου LAFARGE

O Eric Olsen είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor σε Οικονομικά και Λογιστική από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο και 
μεταπτυχιακού τίτλου Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Institut Superieur des Affaires στο Παρίσι. 
Το 1988 ο Eric Olsen άρχισε τη σταδιοδρομία του ως Επικεφαλής Ελεγκτής στην Deloitte & Touche στη Νέα Υόρκη. 
Κατόπιν, το 1992-1993 παρακολούθησε τη Σχολή Επιχειρήσεων στη Γαλλία και απέκτησε το μεταπτυχιακό τίτλο MBA. 
Έπειτα, εργάστηκε ως Senior Associate στις τραπεζικές επενδύσεις για την τράπεζα Paribas στο Παρίσι. Από το 1993 έως 
το 1999, ήταν συνεργάτης στη Συμβουλευτική εταιρία Trinity Associates στο Γκρίνουιτς, στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ. 

Ο Eric Olsen εντάχθηκε στο δυναμικό της LAFARGE της Βόρειας Αμερικής το 1999 ως Διευθυντής Στρατηγικής και 
Ανάπτυξης. Το 2001 διετέλεσε Πρόεδρος Λειτουργιών Τσιμέντου της Εταιρίας για τη βορειοανατολική περιφέ-
ρεια. Ο Eric Olsen υπήρξε επίσης Διευθυντής Προμηθειών στη LAFARGE Βόρειας Αμερικής. Το 2004 κατέλαβε τη 
θέση του Εκτελεστικού Αντιπρόεδρου και Διευθυντή Οικονομικού της Εταιρίας. Από το Σεπτέμβριο του 2007, είναι 
Αντιπρόεδρος, αρμόδιος για την Οργάνωση και τους Ανθρώπινους Πόρους και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Ομίλου LAFARGE.
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Πελάτες & Προϊόντα

Ο κ. Guillaume Roux επισκέπτεται 
Έλληνα πελάτη 

Στο τέλος του χρόνου ο κ. Guillaume 
Roux, Πρόεδρος του Τομέα Τσιμέντου 

επισκέφτηκε το εργοτάξιο ετοίμου σκυ-
ροδέματος “PREMIX”, του πελάτη μας 
κ. Νικόλαου Κούρτελη στον Άγιο Στέφανο 
Αττικής. Τον κ. Roux συνόδευαν οι κ.κ. 
Γιώργος Μελάτος, Γενικός Διευθυντής 
Πωλήσεων, Γιάννης Λούβαρης, Διευθυντής 
Πωλήσεων Εσωτερικού και ο Αργύρης 
Μπρατσολιάς, Τομεάρχης Κεν τρικής 
Ελλάδος και Ανατολικής Πελοποννήσου.

Ο κ. Κούρτελης ξενάγησε τους επισκέπτες 
στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου και 
συνομίλησε μαζί τους για τις συνθήκες 

της αγοράς, καθώς και για τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει ο κλάδος αυτή την 
εποχή.

Ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον του κ. Roux 
γύρω από την ελληνική πραγματικότητα 
στον τομέα του τσιμέντου και τις προ-
οπτικές εξέλιξης της αγοράς. Εστίασε 
μάλιστα το ενδιαφέρον του στις συνθήκες 
ασφάλειας του εργοταξίου και δεν παρέ-
λειψε να επισημάνει με εύσχημο τρόπο τα 
περιθώρια βελτίωσης στη συγκεκριμένη 
μονάδα και τους τρόπους με τους οποίους 
αυτά μπορούν να καλυφθούν.

Χτίζοντας αξία 
στην προσέγγιση του πελάτη 

Στην προσπάθειά τους να αντιμετω-
πίσουν την «πίεση για εκπτώσεις», 

καθώς και μία συνεχώς αυξανόμενη 
τάση «καθολικής εμπορευματοποίησης» 
(commoditization), οι περισσότερες εται-
ρίες θα πρέπει να εξετάσουν ξανά προ-
σεκτικά τη φιλοσοφία τους ως προς τον 
τρόπο λειτουργίας τους και της εμπορικής 
πολιτικής τους.

Οι προμηθευτές /παραγωγοί τσιμέντου 
πρέπει να υιοθετήσουν μία φιλοσοφία 
στον τρόπο με τον οποίο επιχειρούν, η 
οποία θα βασίζεται στην ικανότητά τους να 
επικοινωνούν πολύ ξεκάθαρα και σαφώς 
τεκμηριωμένα την Αξία που μπορούν να 
παράγουν σε όφελος του Πελάτη και να 
εφαρμόζουν τη φιλοσοφία αυτή, χρησι-
μοποιώντας μία προσέγγιση, που ονομά-
ζουμε «Διαχείριση της Δημιουργούμενης 
για τον πελάτη Αξίας» - “Customer value 
management”. 

Η διαχείριση της αξίας για τον πελάτη είναι 
μία συνεχής, πρακτική προσέγγιση στις 
σύγχρονες αγορές, που στη βάση της, έχει 

δύο βασικούς στόχους:

1. Να παράγει τη μέγιστη δυνατή αξία στα 
τμήματα της αγοράς (market segments) 
και στους πελάτες που θέτουμε σαν 
στόχο.

2. Να ανταποδώσει ίσα οφέλη (equitable 
return) στους προμηθευτές για την αξία 
που δημιουργούν και προσφέρουν 
στους πελάτες τους.

Στo πλαίσιο αυτό λοιπόν ο ΗΡΑΚΛΗΣ 
συμμετείχε σε ένα πολύ σημαντικό project 
με ομάδα συμβούλων (PRTM), μέσω του 
οποίου αναγνωρίσαμε τα κύρια τμήματα 
της αγοράς χύδην και σακευμένου τσι-
μέντου, τις ανάγκες τους και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του πελάτη σε κάθε τμήμα 
της αγοράς και θέσαμε βασικούς στόχους 
(και δείκτες μέτρησης αυτών) για την ικα-
νοποίηση αυτών των αναγκών.

Σαν επόμενα βήματα έχουμε θέσει την 
ανάλυση σε βάθος κάθε τμήματος της 
αγοράς μας (segment) και την ανάπτυξη 
συγκεκριμένης Πρότασης Αξίας, που θα 

συνάδει με την τιμολογιακή μας πολιτική, 
την γκάμα προϊόντων που θα προσφέ-
ρουμε σε αυτό το τμήμα, τις δεξιότητες 
του τμήματος Πωλήσεων, που θα εξυπη-
ρετεί του Πελάτες αυτούς, καθώς και back 
office λειτουργίες που θα υποστηρίξουν 
την ανάπτυξη των πωλήσεων μας με βάση 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε κάθε ομά-
δα πελατών.

Οι περισσότερες εταιρίες σήμερα θέτουν 
πολύ φιλόδοξους στόχους: διψήφιο ρυθμό 
ανάπτυξης, διαρκώς αυξανόμενη κερδο-
φόρα ανάπτυξη κάθε χρόνο. 

Με βάση αυτή την επιθετική πολιτική, οι 
εταιρίες αυτές προσπαθούν να αναπτύ-
ξουν την «Πρόταση Αξίας» που θα απο-
τελέσει το μοχλό για να υλοποιηθούν τα 
εμπορικά πλάνα της εταιρίας και η ανάδει-
ξή της σαν «προτιμώμενος προμηθευτής» 
(preferred supplier), από το σύνολο των 
πελατών της και ειδικά των πιο σημαντι-
κών εξ’ αυτών.

Το project που τρέξαμε για τον HΡΑΚΛΗ 
έδειξε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω 

Aπο αριστερά: Οι κ.κ. Ν. Κούρτελης, G. Roux, 
Γ. Λούβαρης, Α. Μπρατσολιάς και Β. Χειλαδάκης,
διευθυντής μονάδας
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στη δημιουργία Προτάσεων Αξίας που 
θα είναι:

1. «Ευδιάκριτες» (distinctive) – κατά πολύ 
ανώτερες από αυτές του ανταγωνισμού 
και ο πελάτης τις κατατάσσει σαν σχεδόν 
μοναδικές

2. Μετρήσιμες (measurable) – πρέπει να 
στοιχειοθετούνται από απτά σημεία 
διαφοροποίησης σε σχέση με τον 
ανταγωνισμό, τα οποία μπορούν να 
ποσοτικοποιηθούν και αποτιμηθούν σε 
οικονομικούς όρους

3. «Διαρκείς» (sustainable) – θα πρέπει 
να μπορούν να είναι εφαρμόσιμες για 
μεγάλες περιόδους, στοχεύοντας σε 
μελλοντική, διαρκή, αειφόρο ανάπτυξη

Με έμφαση στη δημιουργία αξίας, η 
πρώτη σκέψη, που μπορεί κάποιος να 
κάνει για το πως μπορεί να ωφεληθεί ο 
ΗΡΑΚΛΗΣ από τη δημιουργία ανώτερης 
αξίας (superior value), είναι μέσω της τιμο-
λογιακής πολιτικής που θα εφαρμόσουμε. 
Εάν όντως είμαστε σε θέση να παρέχουμε 

υψηλή αξία στον πελάτη, τότε μπορούμε 
να αξιώσουμε υψηλότερη τ ιμή (price 
premium) για τα παρεχόμενα προϊόντα/
υπηρεσίες.

Δυστυχώς όμως σε πολύ ανταγωνιστικές 
αγορές/κατηγορίες, η επίτευξη ενός πολύ 
σημαντικού premium τιμής δεν είναι πάντα 
εφικτό. Μπορούμε να κατανοήσουμε την 
κερδοφορία ενός προμηθευτή και όπως 
αυτή διαμορφώνεται από τη συνεισφορά 
του πελάτη σε αυτήν, με το παρακάτω 
διάγραμμα:

Ένας προμηθευτής μπορεί να προσπαθή-
σει να αυξήσει τα κίνητρα για να επιτευ-
χθούν premium τιμές στον πελάτη (ουσια-
στικά θα πρέπει ο πελάτης να αναγνωρίζει 
σαφείς λόγους, για τους οποίους είναι 
διατεθειμένος να πληρώσει μία premium 
τιμή), ή να προσπαθήσει να μειώσει το 
συνολικό κόστος για το service του πελά-
τη (cost to serve).

Σε γενικές γραμμές, η ξεκάθαρη 

απόδειξη της παρεχόμενης προς 

τον πελάτη αξίας από την πλευρά 

του προμηθευτή, θα διαφοροποιήσει 

τον προμηθευτή και τα προϊόντα 

του και ταυτόχρονα θα κτίσει με 

τον πελάτη μία πολύ «προσοδοφόρα» 

συνεργασία, καθώς θα αποτελεί 

τον «προτιμώμενο προμηθευτή» 

ο οποίος «παράγει αξία» 

σε αυτή τη σχέση.

Το πιο σπουδαίο 
πράγμα στην 
επικοινωνία είναι 
να ακούς αυτό που 
δεν έχει ειπωθεί.

Peter Drucker

Συνεισφορά του Πελάτη στην κερδοφορία

Ισχυρό κίνητρο για επίτευξη υψηλότερης τιμής Συνολικό κόστος του service προς τον πελάτη

Πιο επικερδές μίγμα πωλήσεωνPremium τιμές Μερίδιο αγοράς στον πελάτη

(επιδιώκουμε μεγαλύτερο 

μερίδιο, ώστε να μειώσουμε 

την ανταγωνιστική πίεση)

Εξάλειψη των «διαρρο-

ών» αξίας (αποφεύγου-

με ό,τι δεν κτίζει αξία 

στη συνεργασία)
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Δράσεις

Είναι φορές που απελπίζεστε και δεν βρί-
σκετε λύση;

Έχετε τη λύση και δεν ξέρετε πώς να την 
εφαρμόσετε;

Ξέρετε τι θέλετε να κάνετε κι όλα σας εμπο-
δίζουν να το πετύχετε;

Τότε ίσως μπορούμε να βοηθήσουμε…

Εδώ και 4 μήνες, δημιουργήθηκε και λει-
τουργεί η ομάδα “Απλοποίησης Διαδικα-
σιών”, που έχει σαν βασικό της στόχο:

• Να μειώσει τη γραφειοκρατία που επι-
κρατεί σήμερα 

• Να μειώσει τη δυσφορία των συναδέλ-
φων από μικρο-καθημερινά θέματα 

Η ομάδα “Απλοποίησης Διαδικασιών” 
αποτελείται από τους Βίκυ Γαζιδέλλη, 
Αναστασία Κατράκη, Λένα Μπέλση, 
Λευτέρη Φαίδρο και Κώστα Χολέβα. Τους 
δυο πρώτους μήνες ασχολήθηκε κυρί-
ως με τις Προμήθειες. Ήδη κατάφερε να 
απλοποιήσει μερικές διαδικασίες όπως: 

• ‘Εγκριση συμβάσεων για μεμονωμένες 
εργασίες ή υπηρεσίες με τη χρήση καθο-
ρισμένων, προεγκεκριμένων τύπων 
σύμβασης, που εγκρίνονται πλέον μόνο 
στο SAP και απλά καταχωρούνται στο 
CMS μετά την υπογραφή τους.

• Τροποποίηση της διαδικασίας δημι-
ουργίας προμηθευτή και αλλαγής των 
στοιχείων του, με λιγότερες αιτήσεις και 
εγκρίσεις

Η ομάδα ενεργοποίησε μηχανισμούς για 
τη διόρθωση κάποιων άλλων διαδικασι-
ών, μεταξύ των οποίων η δημιουργία ομά-
δας εργασίας για τη σύνδεση SAP – CMS, 
ώστε να γίνονται αυτόματες ενημερώσεις 
μεταξύ των δυο συστημάτων, που σήμερα 
δεν “συνεργάζονται” ηλεκτρονικά.

Οι δραστηριότητες της ομάδας όμως 
αφορούν όλους τους τομείς της Εταιρίας. 
Χρειάζεται τη συμβολή όλων μας. Συχνά 
είναι πολύ απλά τα θέματα που δημιουρ-
γούν καθημερινά προβλήματα, δυσφορία 
και χάσιμο χρόνου σε όλους μας και ταυ-
τόχρονα ακριβώς επειδή είναι πολύ απλά, 
μερικές φορές δεν τα σκεφτόμαστε!

Η ομάδα “Απλοποίησης 

Διαδικασιών” καλεί όλους εσάς, 

που έχετε εντοπίσει κάποιο 

σχετικό θέμα να το πείτε:

… Στείλτε μήνυμα γραπτό 

ή ηλεκτρονικό

… Τηλεφωνήστε

… Ελάτε σε κάποια συνάντηση 

της ομάδας να μοιραστείτε

το πρόβλημά σας 

Σας βεβαιώνει ότι θα κάνει 

το καλύτερο δυνατό ώστε να βρεθεί 

λύση και να εργαζόμαστε καλύτερα.

Τώρα υπάρχει λύση!
Ομάδα “Απλοποίησης Διαδικασιών“
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Πολιτική Ταξιδίων
για όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου

Στο πλαίσιο της εφαρμογής και ευθυ-
γράμμισης των αρχών λειτουργίας του 

ΗΡΑΚΛΗ με τα πρότυπα της LAFARGE, 
καθιερώθηκε και είναι σε ισχύ στην 
Εταιρία, η νέα Πολιτική Ταξιδίων για όλους 
τους εργαζόμενους του Ομίλου που ταξι-
δεύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για 
επαγγελματικούς σκοπούς.

Σκοπός είναι ο καθορισμός ξεκάθαρων και 
αποτελεσματικών κανόνων για την οργά-
νωση και τα έξοδα των επαγγελματικών 
ταξιδίων των εργαζομένων με ασφάλεια 
και σωστή διαχείριση κόστους. Πάντα σε 
εναρμόνιση με τις αρχές της LAFARGE, 

η συγκεκριμένη Πολιτική στοχεύει στην 
παροχή σαφών και χρήσιμων οδηγιών 
σχετικά με τα διάφορα έξοδα. 

Tην ευθύνη της εφαρμογής της νέας 
Πολιτικής έχει η Διοικητική Oμάδα και 
τα Aνώτερα Στελέχη της Eταιρίας, ενώ το 
συντονισμό και τη διαχείριση έχουν ανα-
λάβει οι Γενικές Yπηρεσίες σε συνεργασία 
με το Tμήμα Προμηθειών. Σε κάθε Γενική 
Διεύθυνση έχει οριστεί ένας συνάδελφος 
που θα διεκπεραιώνει τη σχετική διαδι-
κασία και θα φροντίζει τα ταξίδια μας να 
γίνονται στο πλαίσιο της νέας Πολιτικής. 
Eπιπλέον, όλοι θα μπορούμε να χρησι-

μοποιούμε ακόμη και για τα προσωπικά 
μας ή οικογενειακά μας ταξίδια τους ταξι-
διωτικούς συνεργάτες της Eταιρίας μας, 
των οποίων τα στοιχεία βρίσκονται στο 
Communication Library στην κατηγορία 
‘’Εταιρικές Πολιτικές’’, καθώς και στο σχε-
τικό Hotel Guide στο L.O. της LAFARGE.

H νέα Πολιτική θα βοηθήσει σε μια 

καλύτερη οργάνωση και διαχείριση 

των επαγγελματικών μας ταξιδίων.

Εκπαίδευση στον Κώδικα Επαγγελματικής 
Δεοντολογίας

Προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης συμ-
μόρφωση με τον «Κώδικα Επαγγελ-

ματικής Δεοντολογίας» της Εταιρίας μας, 
έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους ένα 
πρόγραμμα εκπαίδευσης για να κατανοή-
σουν οι εργαζόμενοι σε βάθος, το περιε-
χόμενο του Κώδικα και τις ρυθμίσεις του 
κατά την εφαρμογή, τη διαχείριση και τον 
έλεγχο. 

Το  πρόγραμμα  αυτό, σχεδιάστηκε σε συνερ-
γασία με την PriceWaterHouseCoopers, 
τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρωπίνων 
Πόρων, τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών 
και τον Εσωτερικό Έλεγχο, ώστε να μπο-
ρέσουν οι συμμετέχοντες να εμβαθύνουν 
σε γνώση για τις βασικές αρχές και αξίες 
που διέπουν τον ΚΕΔ και να είναι σε θέση 
να ανταποκριθούν στα σχετικά θέματα ή 
προβλήματα που ενδεχομένως θα συνα-
ντήσουν στην εργασία τους.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο στα 
στελέχη του ΗΡΑΚΛΗ, όσο και στο προ-
σωπικό που εκτίθεται, λόγω θέσης, σε 
σχετικούς κινδύνους (π.χ. Πωλήσεις, 
Προμήθειε ς, Εφοδιασ τ ική Αλυσίδα, 

Εισπράξεις, κ.λπ.), ώστε να τους υπο-
στηρίξει στην εφαρμογή του ΚΕΔ και να 
τους βοηθήσει υποδεικνύοντάς τους, τους 
αρμόδιους φορείς της Εταιρίας, στους 
οποίους θα πρέπει να απευθύνονται για 
καθοδήγηση, εφόσον χρειάζεται.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από 
εισηγητές της PriceWaterHouseCoopers, 
που είναι εξειδικευμένοι σχετικά, ενώ το 
πρόγραμμα προλογίζει ένα μέλος του 
ExCom κάθε φορά.

Τα κύρια θέματα του προγράμματος ανα-
φέρονται σε:

• Συμμόρφωση με Νόμους και 
Κανονισμούς

• Επιχειρησιακή Ηθική

• Σύγκρουση Συμφερόντων

• Πολιτική Ανταγωνισμού

• Διαφθορά - Απάτη

• Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Μέχρι το τ έλος Μαρτ ίου εκπαιδεύ -
τηκαν στον Κώδικα Επαγγελματ ικής 

Δεοντολογίας περίπου 70 άτομα, ενώ 
μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος (τέλος Ιουνίου) αναμένεται να εκπαι-
δευτούν περίπου 200 εργαζόμενοι.

Η κατανόηση της αναγκαιότητας της συμ-
μόρφωσης με το πνεύμα και τις κατευ-
θύνσεις του Κώδικα Επαγγελματικής 
Δεοντολογίας κρίνεται ιδιαίτερα ανα-
γκαία, καθώς θα ενισχύσει αποτελεσμα-
τικά και ουσιαστικά την εφαρμογή ορθής 
κρίσης των εργαζομένων στα θέματα που 
άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.



38 | ΗΡΑΚΛΗΣmagazino | Απρ. 08

Δράσεις

Ημερολόγιο Ομίλου Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ 2008 
‘Εργα από τις συλλογές της Εταιρίας

Με μια σειρά από 14 πίνακες, αδη-
μοσίευτα έργα της συλλογής της, 

κυκλοφόρησε το πεντηκοστό πέμπτο 
ημερολόγιο της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, συνε-
χίζοντας μια παράδοση πενήντα πέντε 
χρόνων.

Τα έργα αποτυπώνονται στις σελίδες του 
ημερολογίου αυτού της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 
για το 2008, που έχει πλέον παράδοση 
στις εκδόσεις καλλιτεχνικών ημερολογίων 
από το 1954, όταν εκδόθηκε το πρώτο της 
ημερολόγιο, πάντα με πρωτότυπα ζωγρα-
φικά έργα.

Για τη σπάνια και ιδιαίτερη αυτή 
συλλογή, ο τεχνοκριτικός Χάρης 
Καμπουρ ίδης  γράφε ι  με ταξύ 
άλλων, στον πρόλογο του ημερο-
λογίου: 

«Καθημερινή συντροφιά με μοναδι-
κές εικόνες από την ελληνική ζωγρα-
φική υπήρξαν τα ημερολόγια της 
Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ για περισσότερο 
από μισό αιώνα.  Μια συντροφιά 
έμπνευσης και καλού γούστου, όχι 
μόνο για τους ανθρώπους της οικο-
δομής και των μεγάλων έργων, αλλά 
για το ευρύτερο κοινό, το οποίο –σε 
πολλές περιπτώσεις – έχτισε έτσι τις 
πρώτες γέφυρες με τον κόσμο των 
Καλών Τεχνών και των κορυφαίων 
Ελλήνων ζωγράφων.

Ονόματα που σήμερα αποτελούν το 
μεγάλο καλλιτεχνικό δυναμικό της 
Ελλάδας – ο Νίκος Χατζηκυριάκος-
Γκίκας , ο Γιάννης Τσαρούχης , ο 
Γι άν νη ς  Μόραλη ς ,  ο  Σπύρο ς 
Βασιλείου, o Γιάννης Σπυρόπουλος, 
ο Παναγιώτης Τέτσης, ο Δημήτρης 
Γαλάνης , ο Δημήτρης Μυταράς , 
κ.ά.- έδιναν το δικό τους όραμα και 
το δικό τους χρώμα στις σελίδες 
των ημερολογίων αυτών. Ήταν έργα 
τέχνης που η Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ είχε 
παραγγείλει στους καλλιτέχνες και 
από τα οποία επέλεγε αυτά που στό-
λιζαν το ημερολόγιο κάθε χρονιάς 
……….και αποτέλεσαν – κατά γενική 
αναγνώριση - μια σοβαρή συλλογή 
εθνικής σημασίας, όχι μόνο επειδή 
περιλάμβανε τα ονόματα μεγάλων 
ζωγράφων, αλλά και γιατί πολλές 
φορές ανάμεσά τους ήταν μερικά 
από τα πιο χαρακτηριστικά και δημο-
φιλή έργα τους. Συχνά ζητήθηκαν 
από μεγάλα μουσεία για να συμμετέ-
χουν σε εκθέσεις και πολλές φορές 
δημοσιεύθηκαν σε βιβλία και λευ-
κώματα τέχνης.

Αντικρίζοντας σήμερα την πλούσια 
αυτή συγκομιδή μισού και περισ-
σότερο αιώνα, βλέπουμε να αναδει-

κνύονται και κάποια άλλα έργα, τα 
οποία δεν δημοσιεύθηκαν στα ημε-
ρολόγια τη χρονιά που έγιναν, και τα 
οποία όμως έχουν μέσα τους εκείνη 
την εκφραστική δύναμη που τα κάνει 
σημαντικά και ελκυστικά, όσο και 
τα άλλα που ήδη κόσμησαν σελίδες 
ημερολογίων, καμιά φορά και περισ-
σότερη. 

Είναι έργα, επίσης κορυφαίων καλ-
λιτεχνών όπως ο Γιάννης Μόραλης 
και ο Παναγιώτης Τέτσης καθώς 
και σχετικά νεωτέρων  – Πέτρος 
Ζουμπουλάκης, Γιώργης Βαρλάμος, 
Δημήτρης Κούκος, Παύλος Σάμιος, 
Μαρία Φιλοπούλου, Χρύσα Βέργη, 
Ανδρέας Κατσιμάρδος, Δημήτρης 
Ανδρεαδάκης, Δάφνη Αγγελίδου, 
κ.ά. – που καταξιώθηκαν στις τελευ-
ταίες δεκαετίες. 

Απεικονίζουν εικόνες του ελληνικού 
χώρου – τοπία, σκηνές καθημερινό-
τητας – με εκείνο το ιδιαίτερο χρώμα 
και τη χαρακτηριστική λεπτομέρεια 
που, αφενός δείχνει το ταλέντο και 
τις ικανότητες του καλλιτέχνη, αφε-
τέρου το θετικό αισιόδοξο πνεύμα 
με το οποίο αντικρίζουν αυτοί τη ζωή 
– και μαζί τους κι εμείς.»
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«Κλασικές μνήμες 
στη Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη»

Mετά την τόσο μεγάλη επιτυχία που 
σημείωσε η έκθεση ζωγραφικής με 

θέμα «Κλασικές μνήμες στη Σύγχρονη 
Ελληνική Τέχνη» υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Πολιτισμού στην Κίνα με την 
ευκαιρία της ανάληψης των Ολυμπιακών 
Αγώνων  του  2008,  η  Διευθύν τ ρ ια 
της Εθνικής Πινακοθήκης κα  Μαρίνα 
Λαμπράκη - Πλάκα σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισαν 
να  παρουσιάσουν  την  έκθεση  αυτή 
και στο φιλότεχνο κοινό της Αθήνας. 

Η έκθεση εμπλουτίσθηκε μεταξύ άλλων 
και με έργα της πινακοθήκης μας που 
φιλοτέχνησαν οι ζωγράφοι Βασιλείου και 
Δρούγκας συμβάλλοντας έτσι στην πλη-
ρότητα της παρουσίασης του αντικειμένου 
και δίνοντας τη δυνατότητα στην Εθνική 
Πινακοθήκη να παρουσιάσει ολοκληρω-
μένα και τεκμηριωμένα ένα θέμα ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον. 

Η έκθεση ζωγραφικής, εγκαινιάστηκε στις 
10 Δεκεμβρίου 2007, από τον Πρόεδρο 
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο 
Παπούλια στην Εθνική Πινακοθήκη  - 
Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου, με πολύ 
μεγάλη προσέλευση κοινού από τον πολι-
τικό, διπλωματικό, πνευματικό, καλλιτε-
χνικό και επιχειρηματικό κόσμο. Από την 
Εταιρία μας παρόντες μεταξύ άλλων ήταν 
ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 

της Α.Γ.Ε.Τ ΗΡΑΚΛΗΣ, ενώ την εκδήλω-
ση τίμησαν με την παρουσία τους η Aικ. 
Kαράπα, Δήμαρχος Tαμυναίων και ο K. 
Kαρκαλέτσης, Aντιδήμαρχος Tαμυναίων. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε 
από τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Μ. Λιάπη 
και τη Διευθύντρια της Πινακοθήκης στους 
χώρους της έκθεσης εκφράζοντας τη 
βαθιά του ικανοποίηση.

Η εταιρία ΛΑΒΑ είχε την ευκαιρία να 
συμμετάσχει στα τέλη του 2007 μέσω 

δύο μεγάλων πελατών της στις Διεθνείς 
Εκθέσεις ΒΑΤΙΜΑΤ 2007 στο Παρίσι και 
ΒIG 5 SHOW στο Ντουμπάϊ.

Στην BATIMAT, τη σημαντικότερη έκθεση 
οικοδομικών υλικών και εξοπλισμού στην 
Ευρώπη, η ΛΑΒΑ συμμετείχε μέσω της 
γαλλικής εταιρίας COGESTONE FRANCE, 
πελάτη της εταιρίας για μια δεκαετία και 

με σταθερή ανοδική πορεία στη γαλλι-
κή αγορά, μια δύσκολη αγορά για την 
ελαφρόπετρα. Στην έκθεση παρών ήταν 
ο κ. Χρήστος Καβαφάκης, Εμπορικός 
Διευθυντής της ΛΑΒΑ.

Στην έκθεση BIG 5 SHOW, τη σημαντι-
κότερη έκθεση οικοδομικών υλικών 
και εξοπλισμού στην Μέση Ανατολή, η 
συμμετοχή έγινε μέσω της εταιρίας AL 
GAFIA TRADING CO., πελάτη της ΛΑΒΑ 
για 15 τουλάχιστον έτη. Η αγορά των 
Ηνωμένων Εμιράτων και της περιοχής 
του Αραβικού Κόλπου είναι μια ιδιαίτε-
ρα μεγάλη και υποσχόμενη αγορά. Την 
εταιρία εκπροσώπησαν οι κ.κ. Ελευθέριος 
Φαίδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και 
Γενικός Διευθυντής της ΛΑΒΑ και Χρήστος 
Καβαφάκης.  

Συμμετοχή της ΛΑΒΑ 
σε διεθνείς εκθέσεις 

Η κα Aικ. Kαράπα και ο κ. K. Kαρκαλέτσης πλαισιωμένοι από στελέχη της Εταιρίας μας
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Ηρακλής, η οικογένειά μας

Κοπές Πίτας  
σε όλο τον Όμιλο

Σ ε όλες τις μονάδες του Ομίλου, από τα 
Κεντρικά Γραφεία μέχρι τα Λατομεία 

και τα Κέντρα Διανομής, οι εργαζόμενοι 
συγκεν τρώθηκαν και ευχήθηκαν για 
τον καινούργιο χρόνο στις εορταστικές 
εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από την 
Εταιρία.  

Στα Κεντρικά Γραφεία παρών ήταν και ο κ. 
Peter James Hoddinott, Πρόεδρος Δυτικής 
Ευρώπης LAFARGE και Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ. της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ. Ο κ. Hoddinott 
ευχήθηκε στους εργαζόμενους για τον 
καινούργιο χρόνο, ενώ στο σύντομο λόγο 
του αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες και τις 
αρχές της LAFARGE, με ιδιαίτερη αναφορά 
στο Πρόγραμμα που εφαρμόζει ο Όμιλος 
παγκοσμίως, το Excellence 2008. Επίσης 
τόνισε τη σημασία που δίνει ο Όμιλος 
στην Ασφάλεια, αλλά και στην ανάγκη 
ευαισθητοποίησης του κάθε εργαζόμενου 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ο κ. Sebbar αναφερόμενος στο θάνατο του 
κ. Απόστολου Zάγκα τόνισε την ανάγκη να 
υιοθετήσουν όλοι οι εργαζόμενοι ασφα-
λείς συμπεριφορές προσαρμοσμένες στον 
εργασιακό τους χώρο. 

Στο Εργοστάσιο Βόλου ο κ. S. Sebbar 
δήλωσε υπερήφανος για τα δυο χρόνια 
χωρίς ατυχήματα που έχουν συμπληρωθεί 
στο Εργοστάσιο και ενθάρρυνε τους εργα-
ζόμενους να συνεχίσουν τις προσπάθειές 
τους. Ο κ. Κ. Γιάνναρος, Διευθυντής του 
Εργοστασίου αναφέρθηκε κυρίως στις 
επενδύσεις που γίνονται για τον εκσυγχρο-
νισμό των εγκαταστάσεων, καθώς και για 
το περιβάλλον όσον αφορά τη χρήση βιο-
μάζας και τη μείωση των εκπομπών CO2.

Στο Εργοστάσιο Μυλακίου η εκδήλωση έγινε 
με τη συμμετοχή πολλών εργαζομένων και 
προσκεκλημένων. Τη Διοίκηση της Εταιρίας 
εκπροσώπησαν οι κ.κ. S. Sebbar, S. Colin, 
Γ. Μελάτος και Μ. Μιχελής. Στη σύντομη 
ομιλία του ο κ. Α. Μπάμπος, Διευθυντής 

του Εργοστασίου έκανε απολογισμό της 
προηγούμενης χρονιάς, ευχαρίστησε 
ιδιαίτερα το προσωπικό για τη συμβολή 
του και έθεσε τους στόχους για το 2008. 
Επίσης ο κ. Ε. Φαίδρος, Γενικός Διευθυντής 
της Ε.ΒΙ.Ε.Σ.Κ. αναφέρθηκε στη μελ-
λοντική δράση της εταιρίας. Την εκδή-
λωση τίμησαν με την παρουσία τους η 
Δήμαρχος Ταμυναίων, κα Αικατερίνη 
Καράπα, ο Δήμαρχος Δυστίων, κ. Kώστας 
Μαστροκώστας και άλλοι εκπρόσωποι 
των Τοπικών Αρχών και Φορέων. 

Στο Εργοστάσιο Χαλκίδας η κοπή πίτας 
έγινε σε κέντρο διασκέδασης της περιοχής 
με προσκεκλημένους τους εργαζόμενους 
και τους συζύγους τους. Στην εκδήλωση 
παρόντες ήταν πολλοί εκπρόσωποι της 
Διοίκησης μεταξύ των οποίων οι κ.κ. S. 
Sebbar, S. Colin, Γ. Μελάτος, J.-R. Licari και 
Λ. Προβατά. 

Επίσης η Lafarge Beton έκοψε την πίτα της 
και διασκέδασε σε μουσικό πολυχώρο της 

Λατομείο της ΛΑΒΑ στο Γυαλί Κ.Δ. Ρίου Εργοστάσιο Βόλου Κ.Δ. Ηγουμενίτσας

Εργοστάσιο Χαλκίδας Κ.Δ. Θεσσαλονίκης Κεντρικά Γραφεία
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Αθήνας με την παρουσία της Διοικητικής 
Ομάδας και των εργαζομένων των Κεντρικών 
Γραφείων και της Περιφέρειας Αττικής. 
Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν 
εκπρόσωποι της Διοίκησης της Α.Γ.Ε.Τ., 
καθώς και εργαζόμενοι από πολλές μονά-
δες και λατομεία. Στην εκδήλωση ο κ. Didier 
Petetin, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας 
αναφέρθηκε στα αποτελέσματα και στις 
προσδοκίες της Εταιρίας για το νέο έτος, ενώ 
ο κ. Νίκος Σπαθαριώτης, Περιφερειάρχης 
Αττικής ευχαρίστησε τους στενούς του 
συνεργάτες για την άψογη επαγγελματική 
σχέση που έχουν αναπτύξει.  

Επίσης  σε όλα  τα  Κέν τρα  Διανομής 
παρόντες ήταν οι κ.κ. Γ. Μίχος, Γενικός 
Διευθυντής Supply Chain & Marketing 
και Ν. Λυκομήτρος, Επικεφαλής Κέντρων 
Διανομής & Εξοπλισμού, ενώ στις περισ-
σότερες γιορτές παρέστησαν οι κ .κ . 
Γ. Μελάτος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων 
και Γ. Λούβαρης, Διευθυντής Πωλήσεων 
Εσωτερικού, καθώς και πολλοί καλεσμέ-
νοι. Όπως σε όλες τις Μονάδες έτσι και 
στα Κέντρα οι εκπρόσωποι της Διοίκησης 
κατά την ομιλία τους τόνισαν ιδιαίτερα 
τη σημασία της ασφάλειας και την προ-
σπάθεια που θα πρέπει να γίνει από 

όλους για να επιτευχθεί ο στόχος «Μηδέν 
Ατυχήματα». 

Τέλος στα τρία Λατομεία της ΛΑΒΑ στην 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας παρέστη 
ο κ. Ελ. Φαίδρος, Διευθύνων Σύμβουλος 
και Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας, με την 
παρουσία των Τοπικών Αρχών των Δήμων 
της περιοχής των Λατομείων.

Lafarge Beton Κ.Δ. Ηρακλείου Εργοστάσιο Μυλακίου Κ.Δ. Δραπετσώνας

Βράβευση πολυτέκνων   
του Νομού Μαγνησίας

Σ ε μια λαμπρή τελετή στο Πνευματικό 
Κέ ν τ ρο  τ η ς  Ι ε ρά ς  Μητ ρόπολης 

Δημητριάδος πραγματοποιήθηκε τον 
Ιανουάριο, η καθιερωμένη βράβευση 
των πολυτέκνων του Νομού Μαγνησίας. 
Συγκεκριμένα βραβεύτηκαν οι γυναίκες 
που έγιναν πολύτεκνες κατά το 2007, 
τα παιδιά που αρίστευσαν στο Γυμνάσιο 
και Λύκειο, καθώς και όσα παιδιά κατέ-
κ τησαν  μια  θέση  σ τα  Ανώτερα  κα ι 
Ανώτατα Εκπαιδευτ ικά Ιδρύματα της 
χώρας. Στην εκδήλωση παρόντες ήταν 

ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Αθ. Νάκος, 
ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γ. Σούρλας, η 
Βουλευτής Μαγνησίας κα Ροδούλα Ζήση, 
o Δήμαρχος Βόλου κ. Αλέκος Βούλγαρης, 
οι Αντινομάρχες κ.κ. Δημήτρης Μεργιαλής 
και Ντία Βουβαλούδη και άλλοι εκπρό-
σωποι των Τοπικών Αρχών. Χορηγός της 
εκδήλωσης ήταν η Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, 
ενώ την Εταιρία εκπροσώπησαν οι κ.κ. 
Κ. Γιάνναρος, Διευθυντής Εργοστασίου και 
Α. Κρεμαστάς, Διευθυντής Διοικητικού.
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Οι συνταξιούχοι της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 
κόβουν την πίτα τους  

Με την παρουσία συνταξιούχων της Α.Γ.Ε.Τ. 
ΗΡΑΚΛΗΣ από το Εργοστάσιο Μυλακίου και 

πολλών προσκεκλημένων πραγματοποιήθηκε η 
γιορτή της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
Συλλόγου τους. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν 
ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τσιμέντων κ. Θεοφ. 
Σταθόπουλος, εκπρόσωποι στελεχών και εργαζομέ-
νων του Εργοστασίου.

Γ ιορτές οργανώθηκαν και για τους 
μικρούς μας φίλους, που ήταν γεμάτες 

χρώματα, εκπλήξεις, φαντασία και όμορ-
φα δώρα. 

Τα παιδιά της Αθήνας είχαν τη χαρά να 
διασκεδάσουν στο χώρο κεντρικού ξενο-
δοχείου της Αθήνας με ταχυδακτυλουρ-
γούς, κλόουν, χειροτεχνίες, φουσκωτά 
μπαλόνια και μουσική.

Τα παιδιά των συναδέλφων του Εργοστα-
σίου Βόλου παρακολούθησαν τη θεα-
τρική παράσταση «Χριστουγεννιάτικη 
Ιστορία» του Καρόλου Ντίκενς από την 
Ανώτερη Σχολή Δραματ ικής Τέχνης 
του Καλλιτεχνικού Οργανισμού Δήμου 
Βόλου και έζησαν από κοντά τα παθή-
ματα του τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ. 
Ακόμη διασκέδασαν με την υπέροχη 
«Παραδοσιακή Παιδική Ορχήστρα της 
Νέας Ιωνίας», που έπαιξε κάλαντα από 
όλη την Ελλάδα, ενώ τα ίδια τα παιδιά 
απήγγειλαν γιορτινά ποιήματα.

Τα παιδιά των εργαζομένων των άλλων 
δύο Εργοστασίων Χαλκίδας και Μυλακίου 

διασκέδασαν με την ξεκαρδιστική παρά-
σταση «Ο Φιλάργυρος» του Μολιέρου 
από την παιδική σκηνή «ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΗΣΗ» 
του θιάσου της Κάτιας Δανδουλάκη. 
Στη γιορτή του Μυλακίου επίσης συμμε-
τείχε με χριστουγεννιάτικα τραγούδια η 
χορωδία του Πνευματικού Κέντρου Αγίου 
Γεωργίου.

Σ τ α  πα ι δ ι ά  τ ω ν  μο ν άδων  ε υ χ ή -
θηκαν υγεία και πρόοδο, εκπρόσω -
ποι της Διοίκησης και οι μικροί μας 
φίλοι παρέλαβαν όμορφα δώρα για 
τις γιορτές.

Παιδικές γιορτές  
σε όλο τον Όμιλο
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Νέα προσφορά αίματος 
για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους  

Ύστερα από νέα πρωτοβουλία του 
Σωματείου των Κεντρικών Γραφείων 

«Η ΕΝΩΣΗ», αρκετοί συνάδελφοί μας από 
τα Κεντρικά Γραφεία προσέφεραν αίμα 
για τις ανάγκες των εργαζομένων και των 
οικογενειών τους. 

Ημέρα Αιμοδοσίας πραγματοποιήθη-
κε επίσης και στο Εργοστάσιο Βόλου 
από κινητή ομάδα του Αχιλλοπουλείου 
Νοσοκομείου Βόλου. Η ανταπόκριση του 
κόσμου υπήρξε συγκινητική, καθώς οι 
φιάλες που συγκεντρώθηκαν ξεπέρασαν 
κάθε προσδοκία και επιβεβαίωσαν την 
ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε 
κινήσεις προσφοράς.

Στη σύντομη συνέντευξη που ακολου-
θεί ο Πρόεδρος του Σωματείου των 
Κεντρικών Γραφείων «Η ΕΝΩΣΗ», Βασίλης 
Ελευθερίου μιλά για τη δράση και τις 
πρωτοβουλίες αιμοληψίας που οργανώνει 
το Σωματείο. 

Κύριε  Ελευθερίου,  πότε  ξεκ ίνησε  το 
Σωματείο «Η ΕΝΩΣΗ» να οργανώνει τις 
πρώτες συναντήσεις αιμοδοσίας και ποια 
είναι η πορεία της Τράπεζας Αίματος του 
Σωματείου μέχρι σήμερα;

To Σωματείο μας ξεκίνησε να οργανώνει 
τις πρώτες συναντήσεις δωρεάς αίματος 
το 1986. Αρχικά υπήρξε μεγάλη συμμε-
τοχή, καθώς οι συνάδελφοι ήταν πολύ 
περισσότεροι και ο μέσος όρος ηλικίας 
ήταν χαμηλός. Λόγω της μεγάλης προσέ-
λευσης είχαμε τη δυνατότητα να κατηγο-
ριοποιούμε το αίμα που δεχόμασταν και 
να γνωρίζουμε ποιοι συνάδελφοι είχαν 
σπάνια ομάδα αίματος για έκτακτες περι-

πτώσεις. Έως το 1998 η Τράπεζα Αίματος 
λειτουργούσε με μεγάλη συμμετοχή, 
αλλά δυστυχώς από τότε μέχρι το 2004 
υπολειτουργούσε. Το 2004 ξεκίνησε μια 
νέα προσπάθεια επαναδραστηριοποίησης 
και συμμετοχών. 

Πόσοι εργαζόμενοι είναι σήμερα τακτικοί 
αιμοδότες στις συναντήσεις αιμοληψίας;

Τα μέλη μας αιμοδότες είναι γύρω στους 35 
που όμως κάθε φορά δεν ξεπερνούν τους 
25 ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους.

Μπορεί κάποιος εργαζόμενος να απευθυν-
θεί σε εσάς σε περίπτωση που έχει ανάγκη 
αυτός ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του
από αίμα και ποια είναι η διαδικασία;

Βεβαίως, με μια απλή αίτηση μπορεί να 
ζητήσει αίμα για τον ίδιο ή κάποιο μέλος 
της οικογένειάς του με συγγένεια Α’ βαθ-
μού. Στα μέλη μας διαθέτουμε 2-3 φιάλες 
ανάλογα με την ανάγκη, ενώ στους συγγε-
νείς μία φιάλη.

To Σωματείο αναπτύσσει άλλες πρωτοβου-
λίες με κοινωνική δράση;

Κατά καιρούς ενισχύουμε οικονομικά, 
οργανισμούς με κοινωνική δράση, όπως 

τη UNICEF, ιδρύματα για ανθρώπους με 
ειδικές ικανότητες και κάθε φορά ανάλογα 
με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Θα θέλατε να απευθύνετε κάποιο γενικό 
μήνυμα προς όλους τους συναδέλφους;

Θα ήθελα να καλέσω όλους τους συνα-
δέλφους και ιδιαίτερα νεαρότερης ηλικίας, 
ανεξάρτητα αν είναι μέλη του Σωματείου 
ή όχι, να προσφέρουν αίμα. Θα πρέπει 
να γνωρίζουμε ότι οι άμεσες ανάγκες 
σε αίμα είναι 30-35 φιάλες ετησίως. 

Για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις 
ανάγκες των συναδέλφων θα πρέπει να 
διαθέτουμε ένα μόνιμο αποθεματικό 50 
φιαλών, κάτι που ακόμη και σήμερα δεν 
έχουμε καταφέρει.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι ήταν 
ευχάριστη έκπληξη για εμάς όταν στην 
τελευταία αιμοδοσία, προστέθηκαν στους 
αιμοδότες ο κ. Saad Sebbar και οι Γενικοί 
Διευθυντές, Γιώργος Μελάτος και Γιώργος 
Μίχος. Ελπίζω αυτή η κίνησή τους να απο-
τελέσει μια προτροπή και ένα παράδειγμα 
προς μίμηση για τους εργαζομένους όλου 
του Ομίλου.
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Εκδρομή στα Μετέωρα  

Σε μια νέα διήμερη εκδρομή είχαν την 
ευκαιρία να συμμετέχουν τα μέλη και 

οι φίλοι του Σωματείου των Κεντρικών 
Γραφείων «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» στα μέσα 
Μαρτίου. Πρώτος σταθμός της εκδρομής 
ήταν ο επιβλητικός τόπος των Μετεώρων 
με επίσκεψη στη Μονή του Μεγάλου 
Μετεώρου, μία από τις μεγαλύτερες και 
παλαιότερες μονές της περιοχής. 

Οι επισκέπτες θαύμασαν τόσο το μεγα-
λείο και την κατανυκτική ατμόσφαιρα του 
ναού, όσο την επιβλητικότητα του τοπίου 
και το δέος της πανοραμικής θέας που 
προσφέρουν οι ιεροί βράχοι. 

Οι εκδρομείς κατέλυσαν σε ξενοδοχείο 
στην Καλαμπάκα όπου το βράδυ δια-
σκέδασαν με παραδοσιακή και μοντέρνα 
μουσική. Την άλλη μέρα η επιστροφή 
περιελάμβανε χωριά των Τρικάλων απα-
ράμιλλης ομορφιάς, που ξεπροβάλουν 
ανάμεσα στα έλατα της Πίνδου, όπως το 
Περτούλι, χτισμένο σε υψόμετρο 1.250 μ. 
και την Ελάτη, ένα από τα ομορφότερα 
ορεινά θέρετρα της Ελλάδας.

Και άλλες νίκες για την Αθηνά

Στο 1ο Κύπελλο Πίστας, όπου πραγμα-
τοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Ποδηλατο-

δρόμιο Αθηνών, με τη συμμετοχή 180 
αθλητών και αθλητριών από όλη την 
Ελλάδα συμμετείχε και η συνάδελφος 
μας, Αθηνά Χατζηστύλη, η οποία λαμβά-
νοντας μέρος στα δυο αθλήματα αντοχής 
Αγώνας Πόντων 15χλμ και Σκρατς 7,5χλμ 
κατέκτησε τη 2η και 3η θέση αντίστοιχα. 

Για την επιτυχία της η ίδια δήλωσε: «Είμαι 
πολύ ικανοποιημένη. Μόλις ξεκίνησε η 
αγωνιστική περίοδος και όλα δείχνουν 
πως είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι 
όμως ακόμα νωρίς και μέχρι το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα στο τέλος του Μάη χρειάζε-

ται πολλή δουλειά. Ευχαριστώ μέσα από 
την καρδιά μου την Εταιρία που έμπρακτα 
με στηρίζει και τους συναδέλφους μου 
των οποίων το ενδιαφέρον πραγματικά με 
συγκινεί!»  

Δύο ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνω-
σης ήταν αφ’ ενός η συμμετοχή της Εθνικής 
Ομάδας Ταχύτητας Ανδρών δυο μέρες 
πριν αναχωρήσει για το 4ο Παγκόσμιο 
Κύπελλο στη Δανία, όπου αρκεί μια καλή 
εμφάνιση για να εξασφαλίσει την πρό-
κριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Πεκίνο, και αφ’ ετέρου η μεγάλη προσέ-
λευση κοινού που για πρώτη φορά γέμισε 
τις κερκίδες του σταδίου. 
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Διάκριση στην Ευρώπη

Ο Κωνσταντίνος, γιος του συναδέλ-
φου Σταύρου Λάμπρου, Διευθυντή 

Ανθρωπίνων Πόρων του Εργοστασίου 
Χαλκίδας αποτελεί ένα λαμπρό αστέρι 
και μια μελλοντική ελπίδα για το ελληνικό 
ποδόσφαιρο. Ο Κωνσταντίνος, μετά τη διά-
κρισή του σε δύο Τουρνουά Ευρωπαϊκού 
Ποδοσφαίρου Παίδων, μετακόμισε από 
την Ελλάδα στην Ολλανδία το 2005, σε 
ηλικία 14 ετών. Εκεί στη μάχη της διαδοχής 
ανάμεσα στις ποδοσφαιρικές ομάδες, τον 
κέρδισε η ομάδα FEYENOORD. Μετά από 
δυο χρόνια παραμονής στην ακαδημία 
της, η Εθνική Ομάδα Ελλάδος Παίδων τον 
κάλεσε βασικό τερματοφύλακά της, ενώ 

συγχρόνως προχώρησε σε επαγγελματι-
κό συμβόλαιο με την ολλανδική ομάδα. 
Τον Αύγουστο συμμετείχε με την Εθνική 
Ελλάδος Παίδων στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Παίδων που διεξαγόταν 
στην Ελβετία. Σε αυτό το Πρωτάθλημα, 
η Εθνική Ομάδα κατάφερε να προκριθεί 
στους Ημιτελικούς της Ιρλανδίας…..

Ευχόμαστε στον Κωνσταντίνο κάθε επι-
τυχία και στο μέλλον να τον δούμε με τα 
χρώματα της Εθνικής Ομάδας Νέων και 
Ανδρών.

Ποιητική συλλογή 
από τον Μιχάλη Δέτση

Ο Μιχάλης Δέτσης, γιος του συνα-
δέλφου Δημητρίου Δέτση από το 

Εργοστάσιο Βόλου ετοίμασε την πρώτη 
του ποιητική συλλογή «Κρυμμένοι μπρο-
στά μας», με έργα εμπνευσμένα από την 
αγάπη, τη φιλία, τον έρωτα, αλλά και την 
αποξένωση των ανθρώπων που ζουν στις 

σημερινές μεγαλουπόλεις. Το βιβλίο έγινε 
σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Ραγιά 
και κυκλοφόρησε από το βιβλιοπωλείο 
«ΓΝΩΣΗ» στη Λάρισα. Ο Μιχάλης έχει 
γεννηθεί στο Βόλο το 1987 και είναι φοι-
τητής της Ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο. 

Ευχάριστα γεγονότα

Οι  συνάδελφοι Γιώργος Μπένος και Μιχάλης Ψαρρός από τα Κεντρικά Γραφεία 
απέκτησαν ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι αντίστοιχα. Επίσης συνάδελφοί μας 

από το Εργοστάσιο Χαλκίδας χάρηκαν με τον ερχομό των νέων μελών στις οικογένειές 
τους. Ο Ηλίας Κακοτρίχης και ο Νίκος Μανώλης απέκτησαν από ένα κοριτσάκι, ενώ ο 
Χαράλαμπος Κουρής και ο Κωνσταντίνος Σασσάνης από ένα αγοράκι. Να τους ζήσουν!

Ο Κωνσταντίνος τέταρτος από αριστερά
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Ενημέρωση

Καθιστική ζωή και άθληση  

Εργασία, άγχος και καθιστ ική ζωή. 
Συνθήκες που χαρακτηρίζουν το σημε-

ρινό τρόπο ζωής και την καθημερινή 
δραστηριότητα των περισσοτέρων από 
εμάς. Είναι δυστυχώς αλήθεια ότι η σύγ-
χρονη ζωή με τις ανέσεις, τις διατροφικές 
συνήθειες και με κύριο χαρακτηριστικό 
την έλλειψη κίνησης στην καθημερινή μας 
πρακτική, μάς έχει απομακρύνει από το 
«κατά φύσιν ζην» του Αριστοτέλη, από 
την επαφή μας με τη φύση και τις διεξό-
δους που αυτή προσφέρει.

Οι σημερινός άνθρωπος και κυρίως ο 
άνθρωπος των μεγαλουπόλεων για να 
μπορέσει να βελτιώσει  τη φυσική του 
κατάσταση και να διατηρήσει την υγεία 
του, σωματική και ψυχική σε καλή κατά-
σταση θα πρέπει να βρίσκει συνεχώς 
απλούς καθημερινούς τρόπους άθλησης. 
Θα πρέπει η γυμναστική να αποτελέσει 
τρόπο της ζωής του.

Το σύνηθες φαινόμενο για τους ανθρώ-
πους που κάνουν καθιστική εργασία είναι 
ότι το σώμα τους αργά ή γρήγορα πιάνεται 
και κυρίως νιώθουν πόνους στην πλάτη 
και στα άκρα (οστεομυικά σύνδρομα). Η 
παρατεταμένη ακινησία οδηγεί σε συρ-
ρίκνωση των μυών που προστατεύουν 
την πλάτη και τα άνω άκρα. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις χρειάζονται 6 μήνες για να 
επανέλθει η πλάτη σε καλή κατάσταση, 

αλλά ακόμη και τότε οι μύες δεν επιστρέ-
φουν στη φυσιολογική τους κατάσταση. 
Ακόμη η έλλειψη φυσικής δραστηριότη-
τας έχει κατηγορηθεί κυρίως για την κακή 
υγεία των ανθρώπων και για σοβαρές 
παθήσεις όπως καρδιαγγειακές ασθέ-
νειες, υπέρταση, διαβήτης, παχυσαρκία, 
κάποιες μορφές καρκίνου, αλλά και ψυχι-
κές διαταραχές. 

Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να επανα-
παυόμαστε και να φέρουμε ως δικαιολο-
γία την έλλειψη χρόνου και τις αντίξοες 
συνθήκες των πόλεων. Η καθημερινή ζωή 
προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για 
άθληση απ’ όσες φαντάζεται κανείς.

Ο πιο εύκολος και καθημερινός τρόπος 
άθλησης είναι να χρησιμοποιούμε όσο το 
δυνατόν περισσότερο τη σκάλα αντί για το 
ασανσέρ. Ακόμη και σαν άσκηση στο σπίτι 
μπορούμε να ανεβαίνουμε τις σκάλες από 
το ισόγειο μέχρι τον τελευταίο όροφο για 
15 λεπτά την ημέρα και σίγουρα θα δούμε 
αποτελέσματα βελτίωσης στη φυσική μας 
κατάσταση.

Επίσης το βάδισμα είναι ένας εύκολος 
τρόπος καθημερινής άσκησης. Ακόμη και 
αν δεν είναι εφικτό να πηγαίνουμε στη 
δουλειά με τα πόδια, θα πρέπει να ξεκλέ-
βουμε καθημερινά χρόνο να περπατάμε. 
Σίγουρα κάποιες αποστάσεις μπορούμε 
να τις διανύσουμε πεζοί, μέχρι την αγορά 
ή σε μια κοντινή υποχρέωση. Επίσης, μπο-
ρούμε να παρκάρουμε το αυτοκίνητο λίγο 
μακρύτερα από τον τελικό μας προορισμό 
ή να κατεβαίνουμε μια στάση νωρίτερα 
από το λεωφορείο για να περπατάμε 
λίγο περισσότερο. 30 λεπτά καθημερινά 
αποτελούν ένα ιδανικό χρόνο από την 
καθημερινή μας ζωή. Το βάδισμα είναι η 
άσκηση που συνιστάται όλο και περισ-
σότερο από τους γιατρούς. Αποτελεί την 
ιδανική άσκηση γιατί ενισχύει τη λειτουρ-
γία της καρδιάς και του κυκλοφορικού 
συστήματος, προφυλάσσει τους μύες, 
τους συνδέσμους και τις αρθρώσεις.

Ένας ακόμη φυσικός τρόπος κίνησης είναι 
το τζόκινγκ. Μπορεί να γίνει από τον καθέ-
να χωρίς ειδικές τεχνικές γνώσεις και προ-
σφέρει πολλές παραλλαγές. Μπορούμε 
να τρέχουμε αργά ή γρήγορα, μόνοι ή σε 
ομάδα. Καλό θα είναι να κάνουμε τζόκινγκ 
κατά το δυνατόν δύο φορές την εβδο-
μάδα. Στην αρχή αφήνουμε ανάμεσα σε 
δύο φορές άσκηση ένα χρονικό διάστημα 

δύο ημερών, ώστε να μην καταπονηθούν 
άσκοπα τα πόδια και η σπονδυλική στήλη. 
Αρχίζουμε αργά με σύντομα διαλείμματα. 
Θα πρέπει να φοράμε αθλητικά παπού-
τσια που δεν γλιστρούν και απορροφούν 
τους κραδασμούς. Αν είναι δυνατόν θα 
πρέπει να τρέχουμε σε πάρκα ή σε κατάλ-
ληλους αγωνιστικούς χώρους (συνθετικά 
δάπεδα) και όχι κατά μήκος δρόμων μεγά-
λης κυκλοφορίας. Δεν πρέπει να ξεκινάμε 
απότομα, αλλά με χαλαρό τρέξιμο και να 
ολοκληρώνουμε με απλές διατάσεις.

Επίσης για τους ανθρώπους των πόλε-
ων, και όχι μόνο, ένας εύκολος τρόπος 
άθλησης είναι η ποδηλασία όπου αυτή 
βέβαια είναι εφικτή. Με την ποδηλασία, 
η σωματική προσπάθεια μοιράζεται κατά 
τον καλύτερο τρόπο στα διάφορα μέλη. 
Η καθιστή στάση στη σέλα ευνοεί τη σπον-
δυλική στήλη και τις αρθρώσεις. Για το 
λόγο αυτό η ποδηλασία είναι ευκολότερη 
για παχύσαρκα άτομα από ότι το τζόκινγκ. 
Χρησιμοποιούμε παπούτσια με εγκοπές 
στα πέλματα, ώστε να εφαρμόζουν καλά 
στα πετάλια. Επίσης, φροντίζουμε να 
φοράμε κράνος και ρούχα με ανακλαστή-
ρες ώστε να μας διακρίνουν οι οδηγοί. 
Αν δηλαδή για οποιονδήποτε λόγο δεν 
μπορούμε να κάνουμε 30 συνεχόμενα 
λεπτά ποδήλατο, μπορούμε να κάνουμε 
τρεις φορές από 10 λεπτά ποδήλατο σε 
διαφορετικές ώρες κατά τη διάρκεια της 
ημέρας με τα ίδια θετικά για την υγεία μας 
αποτελέσματα.

Στις περισσότερες πόλεις ακόμη λειτουρ-
γούν δημοτικά κολυμβητήρια που τηρούν 
όλους τους κανόνες σύγχρονης υγιεινής 
και εξασφαλίζουν για όλους το πλέον 
ψυχαγωγικό και ελκυστικό σπορ χάρη στη 
διαφορετική αίσθηση που δίνει στο σώμα 
το νερό. Η άνωση του νερού απαλλάσσει 
σε μεγάλο ποσοστό τη σπονδυλική στή-
λη, τις αρθρώσεις και τους συνδέσμους 
από το βάρος που πρέπει να στηρίζουν 
και χαλαρώνει τους μύες. Παράλληλα η 
επίδραση του κρύου νερού ευνοεί την 
αιμάτωση των ιστών και τονώνει την καρ-
διά και το κυκλοφορικό.

Ένας τρόπος που συνδυάζει την άθληση 
με την ψυχαγωγία, είναι ο χορός γιατί αντι-
στοιχεί στην έμφυτη τάση του ανθρώπου 
να ακολουθεί με τις κινήσεις του το ρυθμό 
της μουσικής. Ακόμη και στο σπίτι μας 
μπορούμε να κινηθούμε στο ρυθμό ενός 
μουσικού κομματιού, αυτοσχεδιάζοντας 



47 | ΗΡΑΚΛΗΣmagazino | Απρ. 08

διάφορες απλές ασκήσεις ή και χορεύο-
ντας κανονικά. Για συστηματικότερη ενα-
σχόληση υπάρχουν τα γυμναστήρια που 
προσφέρουν τις διάφορες παραλλαγές του 
αερόμπικ. Στους περισσότερους Δήμους 
σε όλη τη χώρα, οι δημότες μπορούν να 
αθλούνται ή να παρακολουθούν μαθήμα-
τα άθλησης με πολύ μικρή χρέωση ή και 
καθόλου. Το μόνο που χρειάζεται είναι να 
επικοινωνήσουμε με το Δήμο στον οποίο 
κατοικούμε και να ενημερωθούμε για τις 
δυνατότητες χρήσης των αθλητικών εγκα-
ταστάσεων του εκάστοτε Δήμου. 

Τα άτομα που κάνουν καθιστική ζωή θα 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά όταν 
αποφασίσουν να αρχίσουν ένα πρόγραμ-
μα άσκησης, για να αποφύγουν τραυμα-
τισμούς που θα τους αποθαρρύνουν από 
τη συνέχιση της φυσικής δραστηριότητας. 
Θα πρέπει να αρχίσουν τη γυμναστική 
σιγά σιγά, λίγα λεπτά τις πρώτες ημέρες 
με σταδιακή αύξηση της έντασης και 
διάρκειας της δραστηριότητας ώσπου να 
φθάσουν στο επιθυμητό επίπεδο. Καλό 
θα είναι να συμβουλευτούν τους ειδικευ-
μένους καθηγητές φυσικής αγωγής. Άτομα 
με χρόνια προβλήματα υγείας καθώς και 
ηλικίας άνω των 40 ετών θα πρέπει να 
συμβουλεύονται πρώτα το γιατρό τους 
και γενικά θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
καρδιολογικό έλεγχο προτού αρχίσουν 
κάποιο πρόγραμμα άσκησης. Για άτομα 
που κάνουν καθιστική ζωή, η καθημερινή 
φυσική δραστηριότητα που «καίει» περί-
που 150-200 θερμίδες είναι αρκετή για 
να επιφέρει τα προαναφερόμενα θετικά 
αποτελέσματα. 

Όλοι οι παραπάνω τρόποι άθλησης συνι-
στώνται σε κάθε ηλικία, ακόμη και σε άτο-
μα που μέχρι τώρα δεν είχαν καμία επαφή 
με τα σπορ. Επιδρούν ευεργετικά στην 
καρδιά, το κυκλοφορικό, το αναπνευστικό 
και το νευρικό σύστημα. Η εναλλαγή και η 
ποικιλία που τις χαρακτηρίζει, τις καθιστά 
κατάλληλες για όλα τα γούστα, τις εποχές 
και τις καιρικές συνθήκες. Επιπλέον η 
άσκηση μας βοηθάει να χαλαρώνουμε 
πνευματικά και μας γεμίζει ενέργεια. Δεν 
πρέπει όμως ποτέ να ξεχνάμε τι είπαν για 
το συνδυασμό σωματικής και πνευματι-
κής υγείας και καλλιέργειας οι πάνσοφοι 
αρχαίοι ημών πρόγονοι: «Νους υγιής εν 
σώματι υγιεί». 

Πηγές: www.iatronet.gr, www.forthnet,gr

Ο γιατρός μας συμβουλεύει 

Γιώργος Κωνσταντίνου
Ιατρός Εργασίας στο Εργοστάσιο 
Μυλακίου και Χαλκίδας

Όποιος και αν είναι ο τρόπος άθλησης 
στο σπίτι, στο γυμναστήριο, στον εξω-
τερικό χώρο, στο κολυμβητήριο αυτό 
που μετράει είναι η άσκηση. Και αυτό 
γιατί όλοι μας έχουμε παρατηρήσει ότι 
μετά από έναν απλό περίπατο ή κάποια 
άσκηση γυμναστικής υπάρχει ένα θετικό 
συναίσθημα, λιγότερο άγχος και στρες. 
Αυτό οφείλεται στην παραγωγή και έκκρι-
ση των ενδορφινών μετά από κάθε τρόπο 
άθλησης. 

Οι ενδορφίνες είναι μία από τις 3 κύριες 
ομάδες ενδογενών οπιοειδών που παρά-
γονται στον εγκέφαλο και έχουν ισχυρή 
παυσίπονη δράση και ψυχοτρόπο επίδρα-
ση. Χαρακτηρίζονται παγκοσμίως ως ορμό-
νες anti-stress και φυσικής αναλγησίας και 
είναι ουσίες σημαντικές για τη διάθεση και 
τον πόνο. Όταν παράγονται σε μεγάλες 
ποσότητες και διαρκώς, καθιστούν πολλά 
όργανα του ανθρώπου υγιέστερα, ενισχύ-
ουν το ανοσοποιητικό σύστημα σε κατα-
στάσεις stress και βοηθούν στην καλύτερη 
κυκλοφορία του αίματος. Επίσης, έχουν 
αντιγηραντική δράση και βελτιώνουν 
τη μνήμη, διατηρώντας τα εγκεφαλικά 
κύτταρα νέα και υγιή και συνεισφέροντας 
έτσι στη διατήρηση αρμονικών σχέσεων 
μεταξύ συναδέλφων και στη δημιουργική 
και με μεγαλύτερη διάρκεια σκέψη. 

Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι οι 
ενδορφίνες αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι για την ομαλή λειτουργία του 
οργανισμού μας και την ψυχολογική 
μας κατάσταση. Μειώνοντας τον πόνο, 
το stress και όλα όσα προαναφέραμε, 
συνεισφέρουν άμεσα στην ευφορία του 

οργανισμού, κάνοντας μας ευτυχισμένους. 
Η γυμναστική λοιπόν ή και το απλό περ-
πάτημα αυξάνουν την παραγωγή ενδορφι-
νών και έτσι το άτομο νιώθει ψυχολογικά 
καλύτερα, αντέχει περισσότερο τον πόνο 
και έχει το συναίσθημα της ευχαρίστησης 
και ηδονής.

Και ένα λαμπρό παράδειγμα 

Ο συνάδελφος μας, Γιώργος Κρητικός από 
τη Διεύθυνση Λατομείων των Κεντρικών 
Γραφείων, πατέρας τριών παιδιών και 
με πολλές υποχρεώσεις καταφέρνει να 
βρίσκει συχνά χρόνο να αθλείται μόνος 
του ή οργανωμένα. Έτσι τρέχει δύο φορές 
την εβδομάδα από 9 χλμ., ενώ παρακο-
λουθεί μαθήματα χορού μαζί με όλη την 
οικογένεια. 

Πρόσφατα συμμετείχε και τερμάτισε στον 
31ο Αγώνα Δρόμου 20 χλμ. που έγινε με 
τη συμμετοχή του Αθλητικού Κέντρου του 
Αγίου Κοσμά και του Συλλόγου Δρομέων 
Αθηνών. Η διαδρομή περιελάμβανε το 
δρόμο από το Αθλητικό Κέντρο του Αγίου 
Κοσμά μέχρι το Λαιμό στο Καβούρι και 
μπορούσαν να συμμετέχουν πολίτες όλων 
των ηλικιών.

Ο Γιώργος συστήνει σε όλους να ξεκλέ-
βουν λίγο από τον ελεύθερο χρόνο τους 
και να βρίσκουν τρόπους άθλησης που 
τους ευχαριστούν και προσαρμοσμένους 
στις ανάγκες τους. Για τον ίδιο, η άθληση 
είναι ένα από τα μυστικά για καλή υγεία 
και ευεξία.
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