
Τεύχος 32  Φθινόπωρο 2008 Εσωτερική έκδοση του Ομίλου Εταιριών ΗρακλήςΤεύχος 32  Φθινόπωρο 2008 Εσωτερική έκδοση του Ομίλου Εταιριών Ηρακλής

HΡΑΚΛΗΣ magazino 

ΒΑSIS
Ένα νέο 
σακευμένο τσιμέντο 

HΡΑΚΛΗΣ magazino 

Ειδικό Αφιέρωμα 
στο Μήνα Ασφάλειας 
Μέρος 2ο

Bιομάζα: εναλλακτικό καύσιμο 
από τη φύση
Bιομάζα: εναλλακτικό καύσιμο 
από τη φύση

Συνέντευξη με τον
Pierre Deleplanque
Συνέντευξη με τον
Pierre Deleplanque

ΒΑSIS
Ένα νέο 
σακευμένο τσιμέντο 

Ειδικό Αφιέρωμα 
στο Μήνα Ασφάλειας 
Μέρος 2ο



2 | ΗΡΑΚΛΗΣmagazino | Noε. 08

Περιεχόμενα
Έκδοση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας 

Τηλ.: 210 289 8548, Fax: 210 289 8251

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

Λήδα Προβατά

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Έλια Κολλά 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Αριστούλα Τρέσκα

Βίκυ Γαζιδέλλη

Ειρήνη Ζαφειροπούλου

Στρατής Ζαχαρής  

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

Άννα Βλάσση

Αντώνης Φλώρος

Αφρούλα Πουρνάρα

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Νίκος Λυκομήτρος  

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Λουκάς Διαπούλης – Lafarge Beton

Στάθης Ηλιοδρομίτης – ΛΑΒΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ:

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Γιώργος Βομβορίδης

Δημήτρης Δήμου

Έλενα Στάσση

Ευρώπη Θωμοπούλου

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

Σταμούλης Φιλιππιτζής

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΛΑΚΙΟΥ

Νίκος Μανώλης

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Γιώργος Μαραγκός

Γιώργος Ρεστέμης

Σχεδιασμός & επιμέλεια εντύπου:
Win Communications A.E.

Φωτογραφία εξωφύλλου:
Από αριστερά: Οι κ.κ. Γ. Μελάτος, Γενικός
Διευθυντής Πωλήσεων & Logistics, Π. Δο-
ϊρανλής, Υπεύθυνος Μεγάλων Λογαρια-
σμών Σακευμένου Τσιμέντου, Μ. Λεοντζά-
κος, Διευθυντής Marketing & Στρατηγικής,
Α. Μπρατσολιάς, Διευθυντής Πωλήσεων
Σακευμένου παρουσιάζουν το νέο
σακευμένο τσιμέντο BASIS

Φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις του Μήνα 
Ασφάλειας, Γιάννης Ξυδάς από τα Κεντρικά 
Γραφεία, Mίνα Μαντετζίδου από το Κέντρο 
Διανομής Καβάλας, και Artin από το Λατο-
μείο Γυαλί 

4.  Οδηγώντας την καινοτομία μέσα 
από επώνυμα προϊόντα
BASIS: Λανσάρουμε το νέο σακευμένο
τσιμέντο

12.  Ειδικό Αφιέρωμα στο Μήνα
Ασφάλειας - Μέρος 2ο

18.  Ελληνική πρωτοβουλία για την 
Ασφάλεια. 
Ο συνάδελφος Γιάννης Πιλάτης 
από το εργοστάσιο Μηλακίου, 
εμπνευστής και δημιουργός μιας 
σημαντικής κατασκευής

20.  Η  βιομάζα αντικαθιστά 
τα ορυκτά καύσιμα
Η χρήση βιομάζας δεν διαταράσσει τον κύκλο 
του διοξειδίου του άνθρακα και έχει μηδενικό 
συντελεστή εκπομπής CO2, μειώνει τη 
χρήση ορυκτών πόρων, βελτιώνει την 
ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης

24.  Pierre Deleplanque, 
o νέος Διευθύνων Σύμβουλος
της Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής
“Είμαι πολύ χαρούμενος που θα 
δουλέψω με τόσο καλές ομάδες”

Νέο Προϊόν

Yγεία & Ασφάλεια

Περιβάλλον

Hρακλής, οι δραστηριότητες μας
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Εditorial

Mανώλης Λεοντζάκος
Διευθυντής Marketing & Στρατηγικής

Ήταν αργά το απόγευμα, προς το τέλος μιας 
ημέρας με αρκετά επείγοντα και φαινόταν 
μία ευκαιρία για «συμμάζεμα» σε μερικά 
θέματα που έπρεπε οπωσδήποτε να τρέ-
ξουν μέσα στην εβδομάδα.

Οι σκέψεις όμως γρήγορα διακόπηκαν από 
τον ήχο του τηλεφώνου.

-  Θα μπορούσα να μιλήσω με το Διευθυντή 
Marketing; ακούστηκε η φωνή από την 
άλλη μεριά της γραμμής.

-  Ο  ί δ ιος ,  πώς  θα  μπορούσα  να  σας 
βοηθήσω;

-  Κοιτάξτε λέγομαι Κ……… και είμαι πελά-
της του Ηρακλή τα τελευταία 30 χρόνια. 
Ενημερώθηκα ότι κυκλοφορείτε ένα καινού-
ριο τσιμέντο, ένα κόκκινο και θα ήθελα να 
σας ρωτήσω γιατί ακριβώς πρόκειται;

-  Το νέο τσιμέντο BASIS που λανσάρουμε 
στην αγορά είναι ένα προϊόν που έχει σαν 
στόχο να καλύψει τις ανάγκες του οπλι-
σμένου σκυροδέματος σε εκείνες τις περι-
πτώσεις, όπου η χρήση σακιού είναι και ο 
μόνος τρόπος για να μεταφέρουμε το τσιμέ-
ντο στο σημείο εκτέλεσης του έργου. Ακόμα 
σε όλες τις επιμέρους περιπτώσεις και όπου 
μέσα στην οικοδομή, υπάρχει η ανάγκη για 
οπλισμένο σκυρόδεμα σε μικρή ποσότητα 
(τοιχία, σκάλες, μικρές κολόνες), το BASIS 
είναι ιδανικό γιατί εξασφαλίζει το καλύ-
τερο αποτέλεσμα με το βέλτιστο κόστος. 
Η σύστασή του είναι αυτή του υψηλής αντο-
χής II42.5.

-  Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχω πελάτες που 
θα ενθουσιαστούν. Αφήστε που με ρωτού-
σαν γιατί το υψηλής αντοχής τσιμέντο δεν 
κυκλοφορεί σε συσκευασία σάκκου;

Πάντα πίστευα ότι η  Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής κάνει τη 
διαφορά στην αγορά του τσιμέντου. Καλό σας 
βράδυ. Α, να μην το ξεχάσω. Η συσκευασία 
είναι πολύ ωραία και το κάνει να ξεχωρίζει. Θα 
πάω να φορτώσω αύριο στη Δραπετσώνα.

Το τηλέφωνο έκλεισε. Σκέφθηκα πως η 
αρχή που κάνουμε σαν παραγωγός τσιμέ-
ντου να εισάγουμε στην αγορά νέα προϊόντα, 
βρίσκει τους πελάτες μας έτοιμους, ώριμους 
να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.

Σε μία αγορά όπου η «πίτα» δεν θα μεγα-
λώσει μέσα στα επόμενα χρόνια, οι πελάτες 
μας πρώτα από όλα ξέρουν ότι θα πρέπει 
να προσφέρουν «το κάτι παραπάνω» στους 
δικούς τους πελάτες. Δεν υπάρχει δυνατό-
τητα για ολιγωρία. Η πρόταση αξίας που θα 
προσφέρουν στους εργολάβους, οικοδό-
μους και στον τελικό καταναλωτή θα πρέπει 
να είναι ουσιαστική και να δημιουργεί όφε-
λος για όλους. 

Η Lafarge, με την εμπειρία σε νέα προϊόντα, 
λανσαρίσματα, προϊοντική επικοινωνία, 
marketing που βασίζεται σε μεθοδολογία 
και έρευνα, αλλά πάνω από όλα με στρα-
τηγική που έχει σαν γνώμονα τις ανάγκες 
του πελάτη, μας δίνει όλη την απαραίτητη 
τεχνογνωσία για να παρουσιάσουμε στην 
αγορά τα σωστά προϊόντα για τις ανάγκες 
του τελικού χρήστη.

Με το λανσάρισμα του BASIS, ξεκινάμε 
αυτό που σε λίγους μήνες θα είναι γεγο-
νός. Μία νέα εποχή στα σακκευμένα προ-
ϊόντα: νέα γκάμα, καινοτομία, δημιουργία 
brands και  κυρίως εκτός από το στοχευμένο 
marketing - μία πραγματική επανάσταση για 
ένα αγαθό σαν το τσιμέντο.

Θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά και να 
είμαστε πρωτοπόροι στην αγορά των δομι-
κών υλικών. Αδιαφιλονίκητοι ηγέτες στην 
εμπορική μας στρατηγική. Με σωστή εξυ-
πηρέτηση και πελατοκεντρική στρατηγι-
κή θα μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα πιο 
κοντά στην πραγματοποίηση του οράμα-
τός μας. 

Λανσάροντας νέα προϊόντα, αναβαθμίζου-
με την εικόνα της Εταιρίας μας και δημιουρ-
γούμε τάσεις στη βιομηχανία των δομικών 
υλικών.

Το BASIS είναι ένα τσιμέντο που θα αντα-
ποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του εργο-
λάβου και του σύγχρονου οικοδόμου. 
Αλλάζουν πολλά πράγματα στην κατασκευή 
σήμερα και προϊόντα σαν το BASIS προ-
σθέτουν αξία στη σχέση μας με τον τελικό 
χρήστη.

Το BASIS θα είναι μόνο η αρχή…Σύντομα 
θα έχουμε πολλά νέα και μεγάλα προϊό-
ντα να συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιό 
μας. Τα προϊόντα αυτά θα αποτελέσουν τα 
μεγάλα μας όπλα για μία δυναμική πορεία 
ανάπτυξης. 

Το αύριο μόλις ξεκινά με γερές BASIS!

ΒASIS
Μία μεγάλη πρόκληση και 
ένα σημαντικό βήμα προς 
την κατάκτηση της κορυφής
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BASIS: Λανσάρουμε το νέο  

Προκλήσεις και αλλαγές της σύγχρο

Mελετώντας το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων τα 
τελευταία 30 χρόνια, μπορούμε με βεβαιότητα να μιλή-

σουμε για καταιγιστικές αλλαγές. Μια από τις πιο σημαντικές 
είναι αναμφισβήτητα η παρατηρούμενη σύγκλιση κλάδων (π.χ. 
τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καταναλωτικά ηλε-
κτρονικά, μέσα ενημέρωσης κ.λπ.). Στον κλάδο των τηλεπικοι-
νωνιών για παράδειγμα στη δεκαετία του ‘60 και του ‘70 δεν 
υπήρχε ανταγωνισμός και οι υπηρεσίες που προσφέρονταν, 
μικρή σχέση είχαν με άλλους τομείς δραστηριότητας όπως αυτοί 
των καταναλωτικών ηλεκτρονικών και των μέσων ενημέρωσης. 
Σήμερα, κάθε επιχείρηση στον ευρύτερο αυτό χώρο που ονομά-
ζουμε ‘βιομηχανία της πληροφορίας και της επικοινωνίας’ χρει-
άζεται να αντιμετωπίσει μια πλειάδα νέων ανταγωνιστών, προ-
ερχόμενων από διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, οι οποίοι 
στοχεύουν να αποσπάσουν ένα σημαντικό τμήμα της σταθερής 
τηλεφωνίας.

Άλλοι κλάδοι όπως ο τραπεζικός, αισθάνονται απειλητικό το 
κύμα των σαρωτικών αλλαγών που έρχεται. Ο Bill Gates σε 
πρόσφατη ομιλία του είπε ότι ‘τραπεζικές λειτουργίες χρειαζό-
μαστε. Δεν είμαι όμως σίγουρος ότι χρειαζόμαστε τράπεζες’. 
Ο ισχυρισμός αυτός συνοψίζει εύγλωττα το μέγεθος των επερ-
χόμενων αλλαγών στο χώρο αυτό.

Όμως η σύγκλιση των κλάδων δεν είναι η μόνη πρόκληση που 
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις μας. Θα μπορού-
σαμε να προσθέσουμε τις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, την 
συνεχώς αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση, την ταχύτατη απε-
λευθέρωση ακόμα και παραδοσιακά «κλειστών» αγορών (π.χ. 
ηλεκτρισμός), την ψηφιοποίηση, την εξατομίκευση των παρε-
χομένων υπηρεσιών και την αυξανόμενη τάση για απώλεια 
διαμεσολάβησης.

Οδηγώντας την καιν 

Νέο Προϊόν
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σακευμένο τσιμέντο

νης αγοράς

οτομία μέσα από επώνυμα προϊόντα 

Οι εξελίξεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα το εξωτερικό περιβάλ-
λον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν και να αναπτυ-
χθούν οι επιχειρήσεις μας να χαρακτηρίζεται ως χαοτικό, εξαι-
ρετικά πολύπλοκο και δύσκολο να γίνει αντιληπτό. 

Ως συνέπεια των μεγάλων αυτών αλλαγών τα ερωτήματα τα 
οποία προκύπτουν ακόμα και σε μία παραδοσιακή αγορά όπως 
αυτή του τσιμέντου, είναι πολλά. 
Μεταξύ των κύριων ζητημάτων είναι: 

•  Ποιοι θα είναι οι κύριοι άξονες στρατηγικής 
των πελατών μας; 

•  Ποιες θα είναι οι ιδιαίτερες ανάγκες τους; 

•  Τι ικανότητες απαιτούνται για να πετύχουμε 
σε ένα τέτοιο ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον; 

•  Ποια θα πρέπει να είναι η πορεία μας προς το μέλλον; 

•  Ποιες θα πρέπει να είναι οι δικές μας κινήσεις 
στην αγορά;

Η ανάγκη για νέα στρατηγική και πελατοκεντρική 
αντίληψη στην Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής 

Μία από τις κύριες αξίες της  Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλή ς
είναι η υπευθυνότητα απέναντι στον πελά-
τη και η απόλυτη ικανοποίησή του. Η εται-
ρία μας «κοιτάζει πάντα κατάματα» τον 
πελάτη, ώστε να γίνεται κατ΄ ουσία και 
όχι στα λόγια πελατοκεντρική εταιρία. 
Γνωρίζουμε καλά πως αν παρέχουμε αξι-
όλογα προϊόντα, συστήματα και λύσεις, 
θα κερδίσουμε την αξιοπιστία των πελα-
τών και την καλύτερη θέση στην ελληνι-
κή αγορά.

Η πελατοκεντρική αντίληψη βέβαια έχει 
πάντα το κόστος της. Πρέπει σαφώς να 
διανύσουμε ακόμη δρόμο για να γίνουμε 
αυτό που ονειρευόμαστε. 

Με το BASIS και τα νέα προϊόντα 
κάνουμε μία μεγάλη αρχή. 

Η παρουσία των νέων προϊόντων είναι 
μεγάλα projects, μεταξύ των οποίων και η 
δημιουργία μίας δυναμικής πρόταση αξίας 
και ενός πολύ δυναμικού marketing, που 
στόχο έχουν την αύξηση του βαθμού ικα-
νοποίησης του πελάτη.

Για να πετύχουμε αυτό, είναι σημαντικό να 
δημιουργούμε προσβάσιμα κανάλια επι-
κοινωνίας ώστε να διευκολύνεται ο διά-
λογος με τους πελάτες μας. Ένας διάλο-
γος που δεν μπορεί να είναι μονόδρομος, 
αλλά αμφίδρομος και κυρίως παραγωγι-
κός, ότι πρέπει δηλαδή να στοχεύει στην 
καλύτερη ικανοποίηση των πελατών μας.

Με το BASIS κάνουμε 

μία μεγάλη αρχή 

σε νέα προϊόντα. 

Μένει να είμαστε όλοι 

μαζί σε αυτή την πορεία 

προς την κατάκτηση 

της αγοράς.
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Νέο Προϊόν

Παραφράζοντας τη φράση «δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος 
είσαι», εμείς στην Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής μπορούμε να πούμε «δείξε μου 
τους πελάτες σου να σου πω ποιος είσαι». Είμαστε πολύ περήφα-
νοι για τους δικούς μας πελάτες. Στις έρευνες αγοράς που διεξάγου-
με παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των καινούργιων πελα-
τών της εταιρίας μας έρχονται μαζί με/ ή συστημένοι από υπάρχο-
ντες πελάτες μας. Αυτό αποτελεί δικαίωση της δικής μας εμμονής να 
χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας με τους οποί-
ους δεν ερχόμαστε σε επαφή μόνο όταν παραγγέλνουν τσιμέντο. 
Δεν γινόμαστε πελατοκεντρικοί δημιουργώντας ένα τμήμα εξυπη-
ρέτησης πελατών ή ένα τμήμα marketing, χρειάζεται ολόκληρη η 
εταιρία να «τραγουδάει στον ίδιο τόνο».

H παρουσία του νέου 
προϊόντος

Mετά από  έρευνες στην αγορά αναγνωρίσαμε ότι υπήρχε ανάγκη 
για ένα νέο σακευμένο προϊόν που θα ανταποκρίνεται πλήρως σε 
εφαρμογές σκυροδέματος, εκεί όπου δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί 
το εργοτάξιο από όχημα μεταφοράς μπετόν.

Έτσι δημιουργήσαμε το BASIS ένα νέο φαιό τσιμέντο υψηλής αντο-
χής σε συσκευασία 50kg ειδικό για παρασκευή μπετόν (σκυροδέμα-
τος) και ισχυρής τσιμεντοκονίας όπου χρειάζεται στην οικοδομή. 

Πρόκειται για ένα τσιμέντο που κυκλοφορεί ευρύτατα ως χύδην 
προϊόν σε έργα από σκυρόδεμα με υψηλές απαιτήσεις, αλλά προ-
σφέρεται συσκευασμένο για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών 
των έργων. 

Το BASIS είναι ένα προϊόν που πιστεύουμε και υποστηρίζουμε 
καθώς έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τις χρήσεις που προορί-
ζεται. Επειδή είναι ακριβώς ένα τσιμέντο υψηλής αντοχής, βάζουμε 
λιγότερο τσιμέντο στο μίγμα, δουλεύεται άνετα και έχουμε τη δυνα-
τότητα να ξεκαλουπώνουμε γρηγορότερα.
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Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στην οικοδομή για εφαρμογές που απαιτούν 
μικρές ποσότητες οπλισμένου σκυροδέματος (μπετόν αρμέ) δηλαδή σε δομικά στοι-
χεία που είναι πιθανό να υφίστανται ιδιαίτερη καταπόνηση. Ενδεικτικά το BASIS μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές όπως εκτοξευμένο σκυρόδεμα, πατάρια, σκά-
λες, φρεάτια, δεξαμενές κ.λπ. 

Επίσης είναι ιδανικό σε περιπτώσεις που χρειαζόμαστε ισχυρή τσιμεντοκονία όπως 
τελική στρώση δαπέδων με υψηλές απαιτήσεις ανθεκτικότητας κ.λπ.. Ανάλογα με 
τη δοσολογία τσιμέντου και την ποσότητα του νερού μπορεί να παραχθούν πολλές 
κατηγορίες σκυροδέματος.

Το νέο μας προϊόν είναι ένα τσιμέντο υψηλής αντοχής, πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ 
που πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού τσιμέντων ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 ως 
τύπος τσιμέντου πόρτλαντ CEM II/B κατηγορίας αντοχής 42,5 Ν.

Οι πελάτες μας μπορούν να το προμηθευτούν ευρέως αφού διατίθεται σε πανελλαδι-
κή κλίμακα και ήδη έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στην ελληνική αγορά.

Tο BASIS ένα νέο φαιό 

τσιμέντο υψηλής αντοχής 

σε συσκευασία 50kg είναι 

ειδικό για παρασκευή 

μπετόν (σκυροδέματος) 

και ισχυρής τσιμεντοκονίας 

όπου χρειάζεται 

στην οικοδομή. 

Aπό αριστερά: Οι κ.κ. Αργύρης Μπρατσολιάς, Διευθυντής Πωλήσεων Σακευμένου, Γ. Μελάτος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Logistics, Β. Οικονομόπου-
λος, Εργαζόμενος στην αποθήκη της Μεταμόρφωσης, Π. Δοϊρανλής, Υπεύθυνος Μεγάλων Λογαριαμών Σακευμένου Τσιμέντου, Μ. Λεοντζάκος, Διευθυντής 
Marketing & Στρατηγικής
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Oι ειδικοί μιλούν 
για το BASIS

Με το BASIS περνάμε δυναμικά σε μια νέα εποχή 
και η επιτυχία ανήκει αποκλειστικά στους 
ανθρώπους μας. Όσοι δούλεψαν από την 
παραγωγή, τα logistics, τις πωλήσεις, 

το marketing πίστεψαν ότι μπορούμε να είμαστε 
ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό 
και με πάθος υποστήριξαν την ιδέα μας. 

Σε αυτό το τεύχος μιλούν για το νέο προϊόν, 
το λανσάρισμά του και τις πρώτες εντυπώσεις 

της ελληνικής αγοράς μερικοί από τους 
συναδέλφους που δούλεψαν 

και συνεχίζουν να δουλεύουν με ενθουσιασμό 
για την καθιέρωση και την επιτυχία του.

To BASISTM σηματοδοτεί τη δημι-
ουργία προϊόντων που αντα-
ποκρίνονται σε συγκεκριμένες 
ανάγκες των πελατών μας δίνο-
ντας έμφαση στην πελατοκεντρι-
κή φιλοσοφία της εταιρίας μας.
Το προσωπικό του εργοστασίου 
του Βόλου είναι υπερήφανο που 
συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυ-
ξη, παραγωγή και διάθεση στην 
αγορά προϊόντων που πρωτί-
στως ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
των πελατών μας. 

Η εξέλιξη νέων προϊόντων μάς 
φέρνει σε στενή επαφή με τους πελάτες μας και μας δίνει την ευκαι-
ρία να αριστοποιήσουμε τις παραγωγικές μας διαδικασίες κατανο-
ώντας τις ανάγκες τους ώστε να είμαστε όχι απλώς προμηθευτές, 
αλλά οι συνεργάτες τους.

Πώς βλέπουν οι άνθρωποι των Εργοστασίων 
την  παραγωγή ενός νέου προϊόντος;

Νίκος Μπόζος
Διευθυντής Παραγωγής 
εργοστάσιο Βόλου

Νέο Προϊόν
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Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της 
Διεύθυνσης Πωλήσεων στην προώθη-
ση του νέου προϊόντος;

Κωνσταντίνος Κουτσουπιάς
Υπεύθυνος Ανάπτυξης 
Marketing

Χωρίς αμφιβολία, η 
είσοδος ενός νέου 
προϊόντος στην αγο-
ρά συσκευασμένου 
τσιμέντου σηματοδο-
τεί μια νέα περίοδο 
στην εξέλιξη της εται-
ρίας και στην ανάπτυ-
ξη των σχέσεών της 
με παράγοντες της 
αγοράς και χρήστες 
των προϊόντων τσιμέ-
ντου. Το ενδιαφέρον 
όλων  όσων  έχουν 

αναπτύξει δραστηριότητα στο χώρο των κατασκευών όλο και 
περισσότερο θα συγκεντρώνεται γύρω από τις εξελίξεις που 
δρομολογεί πλέον ο Ηρακλής ως μέλος της Lafarge. 

Είναι αλήθεια ότι σε ένα τομέα χωρίς σημαντικές αλλαγές 
και καινοτομίες για πολλά χρόνια, η αλλαγή μπορεί να δημι-
ουργήσει ανάμικτα συναισθήματα και ποικίλες αντιδράσεις. 
H επιτυχία του λανσαρίσματος του BASIS μέσα σε ένα τέτοιο 
κλίμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στάση και τη συνει-
σφορά όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων. 

Όλοι θα πρέπει να στεκόμαστε με ενδιαφέρον και διάθεση 
ενεργούς συμμετοχής απέναντι σε μια νέα πρόταση αξίας 
(value proposition) προς τους πελάτες μας. Ιδιαίτερα για τους 
συναδέλφους από τις πωλήσεις ήταν σημαντικό να πεισθούν 
πρώτοι αυτοί για την ωφελιμότητα της νέας μας πρότασης, η 
οποία τους παρουσιάστηκε στη διάρκεια της Πανελλαδικής 
Συνάντησης Πωλήσεων & Marketing που έγινε στη 
Θεσσαλονίκη 8-9 Ιουλίου 2008. Στόχος μας ήταν αφενός 
να ενημερώσουμε σφαιρικά τους επιθεωρητές πωλήσεων 
για το νέο προϊόν, αφετέρου να προκαλέσουμε συζήτηση 
γύρω από θέματα που αφορούν στην προώθησή του BASIS. 
Στη συνάντηση αυτή έγινε κατανοητή η στρατηγική και ο 
τακτικός σχεδιασμός για το BASIS και τα νέα προϊόντα που 
θα ακολουθήσουν και θα προσθέσουν αξία στο σχεδιασμό 
της προώθησης με εύστοχες και ουσιαστικές παρεμβάσεις. 
Με όλες αυτές τις καινοτομίες μπορούμε να αισθανόμαστε 
σίγουροι ότι ο Ηρακλής διαθέτει μια δυναμική ομάδα πωλή-
σεων που μπορεί με την υποστήριξη του Marketing να πετύ-
χει τους υψηλούς στόχους που θέτει στο εξής η εταιρία.
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Εκτιμάτε ότι η ελληνική αγορά είναι έτοιμη 
να δεχτεί το νέο σακευμένο τσιμέντο;

Η ποιότητα II 42,5 του 
χύδην τσιμέντου απο-
τέλεσε καινοτομία στην 
ελληνική αγορά κατα-
κ τώντας την προτίμη-
ση  των  πελατών  του 
χύμα τσιμέντου, όταν 
προ 15ετίας τη λάνσαρε 
πρώτος ο Ηρακλής, ανα-
γκάζοντας τον ανταγω-
νισμό να ακολουθήσει 
μετά από μερικά χρόνια. 
Σήμερα η Lafrarge πρω-
τοπορώντας πάλι, λάν-
σαρε την εξαιρετική αυτή 
ποιότητα σε ένα νέο προϊόν σακευμένου τσιμέντου με το όνο-
μα BASIS, που απευθύνεται στην παραγωγή οπλισμένου σκυ-
ροδέματος για περιοχές απρόσιτες από τις βιομηχανίες ετοίμου 
σκυροδέματος, αλλά και για διάφορες μικροεφαρμογές σε αστι-
κές περιοχές. Είναι ένα προϊόν που μας διαφοροποιεί από το επί 
δεκαετίες λιμνάζον τοπίο της διάθεσης κοινού τσιμέντου της 
Ελληνικής Τσιμεντοβιομηχανίας και προϊδεάζει τους πελάτες 
μας για δυναμική συνέχεια διεύρυνσης της γκάμας προϊόντων 
από την πρωτοπόρο και μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής τσιμέ-
ντου παγκοσμίως.  

Τα πρώτα μηνύματα της αγοράς των εμπόρων δείχνουν αποδο-
χή του νέου προϊόντος. 

Πέτρος Μαυρομμάτης
Υπεύθυνος σακευμένου 
Ανατολικής Αττικής 
και Δυτικής Πελοποννήσου

Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις των πελατών μας 
από το λανσάρισμα του BASIS στην αγορά;

Όπως συμβαίνει πάντα με κάτι νέο, ο πελάτες μας υποδέχτηκαν το BASIS με επιφύλαξη και περι-
έργεια στην αρχή, γιατί μέχρι τώρα γνώριζαν μόνο το κλασικό σακευμένο τσιμέντο που κάνει για 
όλες τις δουλειές. Στη συνέχεια και μετά την ενημέρωσή τους ότι το BASIS είναι ένα τσιμέντο υψη-
λών αντοχών που χρησιμοποιούν κυρίως οι μονάδες σκυροδέματος είχαμε θετικά σχόλια. 

Και αυτό οφείλεται τόσο στην πρωτοβουλία της εταιρίας μας να δώσει ένα νέο προϊόν στην αγορά, 
πρώτη από τους ανταγωνιστές της, όσο και στο ίδιο το προϊόν, το οποίο πιστεύουν ότι θα ζητη-
θεί, αφού γίνει ευρέως γνωστό για τις χρήσεις του. Το ίδιο βέβαια πιστεύουμε και εμείς, ιδιαίτερα 
σε ορεινές περιοχές, απρόσιτες σε μονάδες σκυροδέματος. Το BASIS θα γίνει απαραίτητο για τους 
πελάτες μας, όπως έγινε ήδη στα Γιάννενα, που ανταποκρίθηκαν άμεσα, κυρίως οι εργολάβοι.

Xρήστος Πολύζος
Υπεύθυνος σακευμένου 
περιοχής Ηπείρου 
και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

Ο προγραμματισμός της παραγω-
γής-διανομής και μεταφορών γίνε-
ται με δέσμευση στην εξυπηρέ-
τηση του πελάτη με το ελάχιστο 
κόστος και η επιπλέον επιβάρυνση 
από την αύξηση της πολυπλοκό-
τητας του συστήματος, λόγω νέων 
προϊόντων, αντισταθμίζεται από 
τα συνολικά οφέλη. Η διάθεση 
των νέων προϊόντων μας οδηγεί 
σε καινοτόμες λύσεις, τις οποίες 
έχουμε την τεχνογνωσία και εμπει-
ρία να υλοποιήσουμε. 

Τα νέα προϊόντα έχουν την υπο-
στήριξη της ομάδας των logistics 

και σε συνεργασία με τις ομάδες της παραγωγής και των πωλή-
σεων υλοποιούμε τους κοινούς μας στόχους, εκτιμώντας ότι η 
δυναμική του νέου προϊόντος δεν θα επηρεασθεί από ευκαιριακές 
δυσκολίες. Τις καινοτομίες τις υποδεχόμαστε και τις στηρίζουμε με 
ενθουσιασμό σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. 

Γιώργος Δίκος
Διευθυντής 
Προγραμματισμού 
& Μεταφορών

Πώς επηρεάζει το νέο προϊόν τη δική 
σας δραστηριότητα;

Νέο Προϊόν
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H παρουσία του νέου τύπου σακευμέ-
νου τσιμέντου ‘’BASIS’’ στην Έκθεση 
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Οι επι-
σκέπτες του τεχνικού χώρου κυρίως 
της Βόρειας Ελλάδος, αλλά και απλοί 
καταναλωτές ενημερώθηκαν από τους 
ανθρώπους του Ηρακλή για τις ιδιότη-
τες και τα πλεονεκτήματα του νέου προ-
ϊόντος καθώς και για τη φιλοσοφία της 
Lafarge γενικότερα, η οποία ως παγκό-
σμιος ηγέτης στα δομικά υλικά διαφο-
ροποιείται από τον ανταγωνισμό προ-
σφέροντας νέα καινοτόμα προϊόντα στη 
διεθνή και εγχώρια αγορά. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για το προϊόν προσέδωσαν 

οι άνθρωποι των ημιορεινών και ορεινών περιοχών, όπου οι ειδικές κατασκευ-
ές με χειροποίητο σκυρόδεμα, καθώς και οι απαιτήσεις για ανάπτυξη πρόωρων 
αντοχών λόγω των καιρικών συνθηκών είναι μεγαλύτερες.

Το νέο προϊόν υποστήριξαν με την παρουσία τους όλοι οι επιθεωρητές πωλή-
σεων της εταιρίας από τη Βόρειο Ελλάδα, το Κέντρο Διανομής Θεσσαλονίκης 
(Δ. Χροναίος, Β. Ιακώβου Δ. Κασόλα), το Κέντρο Διανομής Kaβάλας 
(Α. Ζαλούμη) και από το εργοστάσιο Βόλου (Β. Καλφούντζος).

Κατά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, παρουσιάστηκε 
το BASIS στο ευρύ κοινό, σε ειδικό περίπτερο. Πώς ανταποκρίθηκε το κοινό στο νέο σακευμένο 
τσιμέντο;

Ως συνεργάτης της Εταιρίας μας, πώς βλέπετε την 
καινοτομία της Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής να εισάγει ένα νέο 
τσιμέντο στην αγορά;

Το τσιμέντο BASIS ήταν αίτημα 
των εμπόρων και εργολάβων του 
Νομού Ιωαννίνων και της ευρύ-
τερης περιοχής της Ηπείρου και 
η Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής το έκανε πρά-
ξη. Το BASIS είναι το τσιμέντο που 
συνδυάζει την οικονομία, την αντο-
χή και την ταχύτητα και το συνιστώ 
σε όλους τους εμπόρους και κατα-
σκευαστές ανά την Ελλάδα να το 
χρησιμοποιήσουν γιατί είναι πράγ-
ματι αποτελεσματικό. 

Πέτρος Δοϊρανλής
Υπεύθυνος Μεγάλων 
Λογαριασμών Πωλήσεων 
Σακευμένου

Ιωάννης Μπάγιας
Συνεργάτης της Α.Γ.Ε.Τ. 
Ηρακλής στο Νομό Ιωαννίνων

Το περίπτερο του Ηρακλή στη Δ.Ε.Θ.
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Δραστηριότητες

Μετακινούμαι με ασφάλεια

Η ομάδα έχοντας στη διάθεσή της ένα επι-
βατηγό αυτοκίνητο, διενήργησε τον απα-
ραίτητο έλεγχο προκειμένου να διαπιστώ-
σει, εάν είναι ασφαλές να μετακινηθεί.

Αναγνωρίζω & προστατεύομαι

Με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν 

να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προ-
κειμένου να αποφύγουν λάθη και παγί-
δες σε πραγματικές διαδρομές κοντά στα 
Κεντρικά Γραφεία.

Ντύνομαι για δουλειά

Στόχος ήταν οι εργαζόμενοι γρήγορα να 
κατηγοριοποιήσουν σωστά τα Μ.Α.Π. τρι-
ών ειδικοτήτων (ηλεκτρολόγος-ηλεκτρο-
συγκολλητής, εργαζόμενος και επισκέ-
πτης σε εγκατάσταση).

Μήνας Ασφάλειας στα Κεντρικά Γραφεία 14/7,  

Ο Μήνας Ασφάλειας συνεχίστηκε με επιτυχία και το μήνα Ιούλιο. 
Όπως και στις προηγούμενες εκδηλώσεις στον Όμιλο, οι εργαζόμενοι από τις τρεις μονάδες, τα Κεντρικά 
Γραφεία, την Καβάλα και το Γυαλί συμμετείχαν με ενθουσιασμό γιορτάζοντας για τα επιτεύγματα της καλής 

απόδοσης και αποδεικνύοντας ότι η Ασφάλεια αποτελεί καθημερινό τους μέλημα.

Κεντρικά Γραφεία

Ομάδα ελέγχει σχολαστικά IX

Εργαζόμενοι επιλέγουν τους σωστούς 
συνδυασμούς διατροφής 

Επιλογή των κατάλληλων Μ.Α.Π. 
για κάθε εργασία 

ΜΕΡΟΣ Β’ 
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στην Καβάλα 16/7 και στο Γυαλί 24 & 26/7

Χρήσιμες οδηγίες για καλή υγεία

Οι εργαζόμενοι χωρισμένοι σε ομάδες 
παρακολούθησαν μια ενδιαφέρουσα 
παρουσίαση από ένα φυσιοθεραπευτή 
με οδηγίες ειδικά για όσους εργάζονται 
σε γραφείο και για όσους κάνουν καθι-
στική ζωή.

Επίσης μια επιστημονική ομάδα κλινικών 
διαιτολόγων – διατροφολόγων παρουσία-
σαν τις βασικές αρχές στις οποίες θα πρέ-
πει να στηρίζεται η καθημερινή μας δια-
τροφή για την εξασφάλιση μιας ποιοτικής 
και υγιεινής ζωής.

Ένα ακόμα Εκπαιδευτικό Κέντρο

Ένα νέο Εκπαιδευτικό Κέντρο δημιουρ-
γήθηκε και εγκαινιάστηκε στα Κεντρικά 
Γραφεία με έκθεση Μ.Α.Π., εξοπλισμού, 
αφισών και εικονογραφήσεων, δίνο -
ντας στους εργαζόμενους την ευκαιρία 
να ενημερωθούν για τις κύριες Αρχές 
και τα Πρότυπα του Ομίλου σε θέματα 
Ασφάλειας. Το Κέντρο θα είναι ανοιχτό 
για τους εργαζόμενους, εργολάβους και 
επισκέπτες των Κεντρικών Γραφείων. 

Στο τέλος της εκδήλωσης βραβεύθηκαν 
οι καλύτερες προτάσεις του Διαγωνισμού, 
ενώ ο Saad Sebbar ευχαρίστησε εκ μέρους 
της εταιρίας όλους όσους συνέβαλαν στην 
υλοποίηση του προγράμματος. Κλείνοντας 
το Μήνα Ασφάλειας 2008 ανανεώθηκε το 
ραντεβού για την επόμενη χρονιά.

Κέντρο Διανομής Καβάλας

Στο Κέντρο Διανομής Καβάλας οι προϊστάμενοι και οι 
εκπρόσωποι της Διοίκησης καλωσόρισαν τους εργαζόμε-
νους και ανέπτυξαν τις Αρχές και τα Πρότυπα Ασφάλειας 
που πρεσβεύει ο Όμιλος. Στη συνέχεια πραγματοποιήθη-
κε workshop για τις ενέργειες ασφαλούς συμπεριφοράς με 
τη συμμετοχή των εργαζομένων όλου του κέντρου. Τέλος 
δόθηκε η ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες του 
Διαγωνισμού να αναπτύξουν τις προτάσεις που υπέβαλαν 
με τη συμμετοχή τους και βραβεύθηκαν οι νικητές.

Με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων 
του ορυχείου ελαφρόπετρας στο Γυαλί της 
Νισύρου, πραγματοποιήθηκε μια ακόμα 
συνάντηση του Μήνα Ασφάλειας. Εκτός 
από τις συζητήσεις και το workshop, οι 
εργαζόμενοι βραβεύθηκαν για τις χρήσιμες 
προτάσεις και ιδέες τους στο πλαίσιο του 
Διαγωνισμού Ασφάλειας.

Λατομείο Γυαλί

Εργαζόμενοι στο Εκπαιδευτικό Κέντρο 
παρακολουθούν χρήσιμες οδηγίες 
για τη στάση του σώματος

Ο Α. Merienne βραβεύει το Γ. Κοντή 
για την καλύτερη πρόταση στο Διαγωνισμό 
των Κεντρικών Γραφείων 

Εργαζόμενοι στο Κ.Δ. Καβάλας παρακολουθούν και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα 
του workshop

Ομάδα στο Γυαλί καταγράφει 
τις προτάσεις της 

Εκπρόσωποι από τα Κεντρικά Γραφεία παρακολουθούν 
την Ημέρα Ασφάλειας στο Γυαλί
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Η οικογένεια συμμετέχει στην ασφάλειά μας

Εκτός από την εκδήλωση των εργαζομένων, 
πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, 26 Ιουλίου 
δύο παράλληλες συναντήσεις - παρουσιάσεις 
με τις συζύγους και τα παιδιά του προσωπι-
κού μας. Οι οικογένειες ενημερώθηκαν για τον 
τρόπο λειτουργίας του λατομείου, τη διαδι-
κασία εξόρυξης της ελαφρόπετρας, τις κύριες 
Αρχές Ασφάλειας και Αειφορίας της εταιρίας. 
Παρουσιάστηκαν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας 
που απαιτούνται σε κάθε εργασία και τα Μέτρα 

και Πρότυπα που πρέπει να τηρούν εργαζόμε-
νοι και εταιρία για την Ασφάλεια όλων.

Μία πολύ δημιουργική συνάντηση είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν και τα παιδιά 
των εργαζομένων στο Γυαλί, τα οποία γνώρισαν 
τη σημασία της κύριας προτεραιότητας για την 
εταιρία μας, συμπλήρωσαν το σχετικό σταυρό-
λεξο και με τη βοήθεια ειδικών δημιούργησαν 
όμορφα έργα από πηλό και χρώματα εμπνευ-
σμένα από την Ασφάλεια.

Σκέψεις & εντυπώσεις

O Mήνας  Ασφάλειας 
είναι μια μεγάλη γιορτή 
που είχε σκοπό να μας 
εκπαιδεύσει  με  ομα -
δικό πνεύμα σε θέμα-
τα ασφάλειας. Πήραμε 
μηνύματα, πήραμε αξίες, 
θα βελτιωθούμε χρησι-
μοποιώντας τα. Για το 

Κέντρο Διανομής Θεσσαλονίκης, η Ημέρα 
Ασφάλειας ήταν η κορωνίδα του Μήνα 
Ασφάλειας της Lafarge, ενός μήνα που πρέ-
πει να γίνεται 12 φορές το χρόνο, γιατί μόνο 
έτσι θα είμαστε σίγουροι ότι γυρνάμε κάθε 
βράδυ γεροί και υγιείς στο σπίτι μας, εμείς 
και οι συνάδελφοί μας.

Γιάννης Σπανομήτρος
Προϊστάμενος Κ.Δ. Θεσσαλονίκης

Είναι γεγονός ότι από 
όλες τ ις ετα ιρ ίε ς του 
κλάδου παγκοσμίως, η 
Lafarge έχει την πρω-
τοπορία. Ευτυχώς από 
το 2002 και μετά που 
η  Lafarge ήρθε  στην 

Ελλάδα και ανέλαβε τον Ηρακλή, παρό-
τρυνε και τις άλλες εταιρίες του κλάδου 
να συμπορευτούν μαζί για να φέρουμε τα 
καλύτερα αποτελέσματα. Όμως πέρα από 
τις εταιρίες, ο καθένας έχει χρέος να προ-
στατεύσει τον εαυτό του για να πάει γερός 
στο σπίτι και στα παιδιά του. Αλλά και η ίδια 
η Ομοσπονδία τα τελευταία χρόνια κάνει 
μεγάλες προσπάθειες να προωθήσει και να 
ανεβάσει το επίπεδο των εργαζομένων στην 
υγεία και την ασφάλεια.

Φάνης Σταθόπουλος
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Τσιμέντων

Θα ήθελα να συγχαρώ 
την εταιρία για την ευαι-
σθησία με την οποία 
αντιμετωπίζει την υγεία 
και την ασφάλεια των 
εργαζομένων. Μια ευαι-
σθησία που αντικατο-
πτρίζει την ανθρωπιά και 
την πραγματική φροντί-

δα της διοίκησης και που είμαι βέβαιη ότι 
έχει εκτιμηθεί από όλους. Με την ευχή η 
προσπάθεια να βρει μιμητές, θα ήθελα να 

σας διαβεβαιώσω ότι ο Ερυθρός Σταυρός 
θα είναι στο πλευρό σας αν ποτέ χρειαστείτε 
τη βοήθειά του σε θέματα υγείας, πρόληψης 
και ασφάλειας.

Καίτη Λυμπερίου – Βαλούση
Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος 
Χαλκίδας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Προσωπικά θα ήθελα να 
ευχαριστήσω την εταιρία 
που μου δίνει την ευκαι-
ρία να ενημερωθώ και να 
εκφράσω τη γνώμη μου 
σε θέματα ασφάλειας. 
Σίγουρα με την προσπά-
θεια όλων μας θα υπάρ-
ξει σημαντική βελτίωση 
και μείωση των ατυχημάτων.

Κωνσταντίνος Δημητριάδης
Παραγωγή
Ορυχείο Γυαλί – ΛΑΒΑ

Τα παιδιά λύνουν το σταυρόλεξο 

Εργαζόμενοι με συζύγους και παιδιά 
ενημερώνονται για την ασφάλεια 

Δημιουργίες από πηλό Οι μικροί καλλιτέχνες δείχνουν τα έργα τους
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Πασχάλης (Γυαλί): Πασχάλης (Γυαλί): 

Το ποδήλατο είναι η μεγάλη μου αγάπη! 
Φοράω πάντα το κράνος, πηγαίνω δεξιά και χρησιμοποιώ τους 

ποδηλατοδρόμους όπου υπάρχουν 

Αριστοτέλης (Ηγουμενίτσα): Αριστοτέλης (Ηγουμενίτσα):  

Όταν οδηγώ το μηχανάκι 
φορώ πάντα κράνος, 

την ειδική στολή και 
τηρώ τον Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας
Ο Αριστοτέλης είναι 17 ετών 

και έχει πάρει δίπλωμα 
οδήγησης δικύκλου

Όλγα (Ηγουμενίτσα): Όλγα (Ηγουμενίτσα): 

To καλοκαίρι στις διακοπές μου φοράω 
αντηλιακό, δεν κάθομαι στον ήλιο και 

φοράω πάντα το καπέλο μου

Βαγγελίτσα (Γυαλί):Βαγγελίτσα (Γυαλί):  

’Οταν πάω βόλτα με το αυτοκίνητο 
με τη μαμά και 
τον μπαμπά, κάθομαι πάντα 
πίσω στο ειδικό καθισματάκι 
και φοράω τη ζώνη ασφαλείας

Πέρσα (Γυαλί): Πέρσα (Γυαλί): 

Moυ αρέσει πολύ να κάνω ποδήλατο και 
πάντα χρησιμοποιώ το κράνος μου, ενώ 

φροντίζω να είναι σε καλή κατάσταση τα 
φρένα, η αλυσίδα και το τιμόνι

Μαρία (Γυαλί):Μαρία (Γυαλί): 

Προσέχω όταν κατεβαίνω τις 
σκάλες. Δεν τρέχω και κρατάω την 
κουπαστή

Κορίνα (Γυαλί): Κορίνα (Γυαλί): 

Κυκλοφορώ στους μεγάλους δρόμους με 
ασφάλεια, κοιτώντας τους φωτεινούς 

σηματοδότες και τις δύο πλευρές 
του δρόμου, ενώ περνώ πάντα από τη 

διάβαση των πεζών 

Τι είναι η ασφάλεια για τα παιδιά;
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Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Υγείας 
και Ασφάλειας «Εργασίες σε  Ύψος» 

Έ να εκπαιδευτικό πρόγραμμα Υγείας & 
Ασφάλειας με θέμα τις «Εργασίες σε 

Ύψος», ξεκίνησε στην Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής το 
Δεκέμβριο του 2007.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προτύπου 
Υγείας & Ασφάλειας που εκδόθηκε από 
την Lafarge για τις «Εργασίες σε Ύψος», 
όλοι όσοι εργάζονται σε ύψος άνω του 
1,80 μ. θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί 
κατάλληλα, ούτως ώστε να γνωρίζουν τις 
προϋποθέσεις για να εκτελούν τις σχετικές 
εργασίες με Ασφάλεια.

Ας μην ξεχνάμε το οδυνηρό ποσοστό των 
ατυχημάτων σε ύψος που έχουν συμβεί στη 
Lafarge και ειδικά το δικό μας συνάδελφο 
Απόστολο Ζάγκα, ο οποίος τραυματίστηκε 
βαριά και κατέληξε 2,5 μήνες μετά.

Για το σκοπό αυτό, επιλέχτηκε ο μοναδι-
κός φορέας στην Ελλάδα που έχει μακρά 
εξειδίκευση στο θέμα αυτό: η Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), η οποία 
έχει θέσει σε λειτουργία ειδικό εκπαιδευ-
τικό κέντρο που παρέχει ειδική πρακτι-
κή εκπαίδευση για Εργασίες σε Ύψος με 
εξειδικευμένους εκπαιδευτές εναερητών. 
Τα τελευταία 10 χρόνια, έχει εκπαιδεύ-

σει με επιτυχία όλους τους εναερήτες της, 
αλλά και προσωπικό εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργασίες σε 
Ύψος», όπως σχεδιάστηκε σε συνεργα-
σία με τη ΔΕΗ, περιλάμβανε τρεις βασικές 
ενότητες: 

•  4ωρη θεωρητική εκπαίδευση, σύμφωνα 
με το Πρότυπο Υ&Α για την «Εργασίες 
σε Ύψος», η οποία πραγματοποιήθη-
κε από εσωτερικούς εκπαιδευτές της 
Εταιρίας μας 

•  2ήμερη πρακτική εξάσκηση στις εκπαι-
δευτικές εγκαταστάσεις της ΔΕΗ

•  πρακτική επίδειξη από τους ειδικούς 
εκπαιδευτές της ΔΕΗ, στις εγκαταστά-
σεις μας.

Η θεωρητική εκπαίδευση παρουσίαζε:

-   το περιεχόμενο του Προτύπου «Εργασίες 
σε Ύψος».

-    τις απαιτήσεις για εργασία σε σκαλω-
σιές, κινητές και σταθερές πλατφόρμες 
και σκάλες. Οι εσωτερικοί εκπαιδευτές 
που πραγματοποίησαν τη θεωρητική 
εκπαίδευση, οι οποίοι είχαν εμπειρία σε 
Εργασία σε Ύψος, είχαν προηγουμένως 
καταρτιστεί σε ειδική εκπαίδευση.

Η πρακτική εκπαίδευση που πραγματο-
ποιούνταν στη ΔΕΗ, περιλάμβανε:

-   εξοικείωση με τα Μ.A.Π. για Εργασίες σε 
Ύψος, τα σχετικά δεσίματα και σκοινιά 

-    πρακτική εφαρμογή μέσω αναρριχή-
σεων των εκπαιδευομένων σε ειδικές 
πυλώνες διαφόρων υψών στις εγκατα-
στάσεις της ΔΕΗ με τη βοήθεια εκπαι-
δευτή. Ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαί-
δευσης ήταν και η διάσωση εργαζομέ-
νου σε ύψος.

Η επίδειξη Εργασίες σε Ύψος, η οποία 
αποτελούσε το τελευταίο μέρος της εκπαί-
δευσης και πραγματοποιήθηκε και στα 
3 Εργοστάσιά μας από τους εξειδικευμέ-
νους αναρριχητές της ΔΕΗ, παρείχε στους 
εκπαιδευομένους τη δυνατότητα να δουν 
στο χώρο όπου εργάζονται την εφαρμο-
γή των όσων διδάχτηκαν προηγουμένως 
στη ΔΕΗ.

Οι συναν τήσεις  πραγματοποιούν ται 
τακτικά κάθε μήνα, ενώ το Πρόγραμμα 
«Εργασίες σε Ύψος» αναμένεται να ολο-
κληρωθεί στις αρχές του 2009. Μέχρι 
τις αρχές Νοεμβρίου έχουν εκπαιδευτεί 
στο πρόγραμμα σε μικρές ομάδες των 
15-20 ατόμων κάθε φορά, 356 εργα-
ζόμενοι των 3 Εργοστασίων μας, των 
Κέντρων Διανομής, των Ορυχείων και της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς και εργα-
ζόμενοι των κυριότερων εργολάβων μας.

Yγεία & Ασφάλεια
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Η Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής Χρυσός Χορηγός στο 
4ο Διεθνές Συνέδριο για την Υγεία & την 
Ασφάλεια στην εργασία

HΑ .Γ.Ε .Τ.  Ηρακλής  ήταν  Χρυσός 
Χορηγός στο 4ο Διεθνές Συνέδριο 

με θέμα την «Πρόληψη εργατικών ατυχη-
μάτων σε ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό 
περιβάλλον» που διοργάνωσε το ΕΛ.ΙΝ.
Υ.Α.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & 
Ασφάλειας της Εργασίας) και το Δίκτυο 
Working-On-Safety. 

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη 
Χερσόνησο Κρήτης από τις 30 Σεπτεμβρίου 
έως τις 3 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή επι-
στημόνων και ειδικών για την ασφάλεια 
στην εργασία από όλο τον κόσμο.

Με κύριο στόχο την ανταλλαγή εμπειρι-
ών και τεχνογνωσίας και την εδραίωση 
ενός διεθνούς δικτύου για την ασφάλεια 
στην εργασία, το Συνέδριο κινήθηκε σε 
τρεις άξονες: την ανάδειξη των επιπτώσε-
ων του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος 
εργασίας στην επαγγελματική ασφάλεια, 
τη διερεύνηση των μέτρων που αντα-
ποκρίνονται αποτελεσματικά στις προ-
κλήσεις για την πρόληψη ατυχημάτων 
σε ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περι-
βάλλον και τη διάδοση ορθών πρακτι-
κών και επιτυχών λύσεων στην πρόληψη 
ατυχημάτων.

Η παρουσία της Α.Γ.Ε.Τ. στο Συνέδριο ήταν 
σημαντική, καθώς η εταιρία παρουσία-
σε σε ειδικό περίπτερο τα Πρότυπα και 
τα Προγράμματα για την Ασφάλεια του 
Ομίλου αλλά και δύο παρουσιάσεις για 
την αλλαγή συμπεριφοράς, που εμφανί-
ζεται ως το κλειδί για την ασφάλεια στην 
εργασία.

Στο  Συ ν έδρ ι ο  συμμε τ ε ί χ ε  με  ομ ι -
λία η Χαρούλα Μαλαμή, Συντονίστρια 
Ανάπτυξης Υγείας και Ασφάλειας του 
Ηρακλή , η οποία  αναφέρθηκε  στην 
«Κατανόηση των επαγγελματικών κινδύ-
νων από τους εργαζόμενους» παρουσι-
άζοντας τον τρόπο με τον οποίο η εται-

ρία αξιοποιεί τις απόψεις των εργαζομέ-
νων, όπως εκφράζονται σε συναντήσεις 
και καμπάνιες-έρευνες Υ&Α με ερωτη-
ματολόγια. Αξίζει να σημειωθεί πως ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον για την εταιρία εξέ-
φρασε ο Terry Taylor, από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία 
στην Εργασία, ο οποίος μάλιστα στην ομι-
λία του την επόμενη μέρα αναφέρθηκε 
στο έργο της Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής.

Σε άλλη ομιλία, ο Γιώργος Βομβορίδης, 
Μηχανικός Έργων Υγείας & Ασφάλειας, 
μίλησε για την «Αλλαγή συμπεριφοράς 
στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις», παρου-
σιάζοντας το Πρόγραμμα «Παίρνω Θέση». 
Ιδιαίτερα τιμητικό ήταν το γεγονός ότι 
ο Διευθυντής Υγείας & Ασφάλειας του 
Ομίλου, Στρατής Ζαχαρής προσκλή -
θηκε να προεδρεύσει  σε συνεδρία -
ση με θέμα την «Αντίληψη του κινδύ-
νου στους χώρους εργασίας». Από την 
εταιρία συμμετείχαν ακόμη συνάδελ-
φοι από τις Διευθύνσεις Ασφάλειας των 
Κεντρικών και των Εργοστασίων από τη 
Διεύθυνση Επικοινωνίας, καθώς και οι για-
τροί εργασίας.

Όπως σημειώθηκε στην τελετή λήξης, 
η ελληνική διοργάνωση του Συνεδρίου 
κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη με περισ-
σότερες από 400 συμμετοχές από όλο 
τον κόσμο και 30 συνεδρίες που κάλυ-
ψαν ευρύ φάσμα  θεμάτων Υγείας & 
Ασφάλειας.

Από αριστερά: H Ιωάννα Παππά, Ιατρός Εργασίας των Κεντρικών Γραφείων και του Κ.Δ. Δρα-
πετσώνας, ο Γιώργος Μαραγκός, Διευθυντής Ασφάλειας στο εργοστάσιο Χαλκίδας, ο Γιώργος 
Κωνσταντίνου, Ιατρός Εργασίας στα Εργοστάσια Μηλακίου & Χαλκίδας και ο Πρόεδρος του 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Ιωάννης Δραπανιώτης στο περίπτερο της εταιρίας μας.
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Yγεία & Ασφάλεια

Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές: 
Συντελεστής Ανάπτυξης και Ποιότητας Ζωής
Ημερίδα με τη συμμετοχή της Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής 

Στις 18 Σεπτεμβρίου, η Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής 
συμμετείχε σε μια σημαντική Ημερίδα 
αφιερωμένη στην Οδική Ασφάλεια, με 
θέμα: «Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές: 
Συντελεστής Ανάπτυξης & Ποιότητας 
Ζωής».

Η  εκδήλωση  διοργανώθηκε  από  το 
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας - Ι.Ο.ΑΣ. 
«Πάνος Μηλωνάς» στο πλαίσιο της 4ης 
Έκθεσης Επαγγελματικού Αυτοκινήτου, 

υπό  τ η ν  α ι γ ί δ α  τ ο υ  Υπουργ ε ί ο υ 
Μεταφορών & Επικοινωνιών και του 
Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων 
Αυτοκινήτων, ενώ γραπτό χαιρετισμό 
έστειλε η Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κ. Κάρολος Παπούλιας.

Η Ημερίδα εστίασε στην εκπαίδευση των 
οδηγών βαρέων οχημάτων και των επαγ-
γελματιών οδηγών γενικότερα, ενώ επι-
κεντρώθηκε στην ανάδειξη του κοινωνι-
κού ρόλου των εταιριών του κλάδου των 
μεταφορών για την εκπαίδευση και την 
ασφαλή φόρτωση και τη μεταφορά επι-
κίνδυνων φορτίων και εμπορευμάτων. 

Στην Ημερίδα συμμετείχε ο Διευθυντής 
Υγείας και Ασφάλειας του Ομίλου, Στρατής 
Ζαχαρής, με την παρουσίαση πρακτικών 
εκπαίδευσης επαγγελματιών οδηγών σε 
συνεργασία με τη συγκοινωνιολόγο Δρ. 
Εύη Μπλάνα. 

Ο Δημήτρης Δήμου, Συντονιστής Υγείας 
& Ασφάλειας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
της Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής, παρουσίασε στο 
πλαίσιο των Καλών Πρακτικών για την 
Οδική Ασφάλεια τις δράσεις και τα προ-
γράμματα της εταιρίας για την Οδική 
Ασφάλεια.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας όμως δεν 
περιορίστηκε μόνο στη θεωρία, αλλά 
έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες 
να παρακολουθήσουν επίδειξη προγράμ-
ματος πρακτικής εκπαίδευσης σε ειδικά 
διαμορφωμένη πίστα.

Όπως τόνισε ο κ. Δήμου, τέτοιες ημερίδες 
είναι σημαντικές και απαραίτητες γιατί παρα-
κολουθούμε την αγορά, την υποστηρίζουμε 
με τις δικές μας καλές πρακτικές και υιο-
θετούμε νέες καλές πρακτικές που επιφέ-
ρουν ουσιαστικές βελτιώσεις στην Οδική 
Ασφάλεια.

Μια επιτυχημένη πρωτοβουλία
στο εργοστάσιο Μηλακίου

Μια ενδιαφέρουσα 
και πρακτική ιδέα 
που  εμπνεύσ τη -
κε ο συνάδελφος  
Γιάν νης  Πιλάτης , 
εργοδηγός  συντή-
ρησης  σ το  εργο -
στάσιο Μηλακίου, 
συνέβαλε πρακτικά 
και αποτελεσματικά 
στη βελτίωση της 

ασφάλειας  κατά την εργασία. 

Ο συνάδελφος σκέφτηκε να κατασκευά-
σει ένα καλάθι, αντικαθιστώντας τη συνη-
θισμένη σκαλωσιά που τοποθετούνταν 
περιμετρικά των τροχών άλεσης μύλου 
φαρίνας, όταν γίνονταν εργασίες στην επι-
φάνειά τους. 

Η προηγούμενη λύση με τις σκαλωσιές 
δημιουργούσε καθυστέρηση στο στήσιμό 
τους, καθώς και προβλήματα λόγω των 
κενών που δημιουργούνταν ανάμεσα σε 
αυτές και τους τροχούς, επειδή δεν ήταν 

δυνατόν να κατασκευαστεί κυκλική σκα-
λωσιά. Ο Γιάννης σκέφτηκε πως χρειάζε-
ται μια κατασκευή για περισσότερη ασφά-
λεια, άνεση και εξοικονόμηση χρόνου για 
όσους εργάζονται στους τροχούς.

Για το σκοπό αυτό, δουλεύοντας αθόρυ-
βα και με τα μέσα που είχε στη διάθεσή 
του, κατασκεύασε ένα καλάθι με κάγκε-
λο που αποτελεί δάπεδο εργασίας. Με τη 
λύση αυτή, σύμφωνη με το πρότυπο για 
την Εργασία σε Ύψος, δεν απαιτείται ζώνη 
αποτροπής πτώσης και άλλες χρονοβό-
ρες ενέργειες όπως εκτίμηση κινδύνου 
πτώσης, άδεια εργασίας σε ύψος, οδη-
γία ασφαλούς εργασίας κ.ά. Επιπλέον, το 
καλάθι έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της 
εφαρμογής του πάνω στους τροχούς άλε-
σης, καθώς αυτοί φθείρονται και μικραίνει 
η διάμετρός τους και το πάχος τους. Επίσης 
φέρει σκάλα για εύκολη πρόσβαση.

Με την κατασκευή αυτή, ο Γιάννης πέτυ-
χε το 2ο βαθμό αντιμετώπισης του κινδύ-
νου εργασίας σε ύψος δηλαδή την απομό-

νωση, καθώς ο 1ος βαθμός, η εξάλειψη, 
δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί, εφόσον η 
εργασία απαιτείται να γίνει σε ύψος.

Η κατασκευή του καλαθιού έγινε με ελά-
χιστο κόστος. Συνολικά, το κόστος υλικών 
ήταν χαμηλότερο από αυτό για το στήσιμο 
σκαλωσιών για μια επισκευή. Υπολογίζεται 
μάλιστα ότι η απόσβεση έγινε ήδη με την 
πρώτη επισκευή του Ιουλίου.

Η πρωτοβουλία αυτή, μπορεί να υιοθετηθεί 
και από άλλες μονάδες και έχει ήδη ενημε-
ρωθεί το εργοστάσιο Βόλου που έχει δίδυ-
μο μύλο φαρίνας. Επίσης ως καλή πρακτι-
κή ασφάλειας παρουσιάζεται στη βάση 
δεδομένων της Lafarge “Les Cas”, ώστε να 
δώσει τη δυνατότητα και σε άλλες μονάδες 
παγκοσμίως να αξιοποιήσουν τα πλεονε-
κτήματα μιας παρόμοιας κατασκευής.

Η πρωτοβουλία του Γιάννη είναι ένα καλό 
παράδειγμα για το πώς μπορούμε να προ-
σφέρουμε πρακτικές λύσεις, όταν νοιαζό-
μαστε για την ασφάλεια.
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Ασφάλεια στις λιμενικές εγκαταστάσεις 
του Ομίλου
Συνέντευξη του Δημήτρη Δήμου

Στις 18 Ιουλίου 2008, ο Διευθυντής 
Υγείας και Ασφάλειας του Ομίλου 
Στρατής  Ζαχαρής ,  ανακο ίνωσε 
την  επίσημη  έναρξη  ενός  μεγά -
λου Προγράμματος  που έχει  ως 
στόχο την αναβάθμιση του συνό-
λου των Λιμενικών Εγκαταστάσεων 
του Ομίλου από πλευράς ασφάλει-
ας. Στη συνέντευξη που ακολου-
θεί, ο Δημήτρης Δήμου, Συντονιστής 
Υγείας & Ασφάλειας της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας και του συγκεκριμένου 
Προγράμματος αναλύει τους στόχους 
και τις φάσεις του προγράμματος.

Κύριε Δήμου, ποιες ήταν οι κυριότερες 
ανάγκες που κατέστησαν αναγκαίο ένα 
Πρόγραμμα Ασφάλειας των λιμενικών 
εγκαταστάσεων;

Οι θαλάσσιες μεταφορές και οι επιχειρήσεις 
φορτοεκφορτώσεων σε λιμενικές εγκατα-
στάσεις συγκαταλέγονται στις κρισιμότε-
ρες δραστηριότητες της Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής 
και της Lafarge σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Λόγω τόσο του εύρους, όσο και της πολυ-
πλοκότητάς τους, οι δραστηριότητες αυτές 
παρουσιάζουν ένα εξίσου μεγάλο εύρος 
κινδύνων που απαιτεί ξεχωριστή αντιμε-
τώπιση από πλευράς ασφάλειας. 

Πού ακριβώς στοχεύει και στηρίζεται το 
Πρόγραμμα;

Στόχος του Προγράμματος είναι να δια-
σφαλίσει ότι όλοι οι κίνδυνοι που συνδέο-
νται με τη λειτουργία των λιμενικών εγκα-
ταστάσεων του Ομίλου έχουν εντοπισθεί 
και αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με 
κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, δια-
δικασίες και κατάλληλα εκπαιδευμένο και 
καταρτισμένο προσωπικό. Το πρόγραμ-
μα στηρίζεται στην Ελληνική Νομοθεσία 
που οριοθετεί την ασφαλή λειτουργία των 
λιμενικών εγκαταστάσεων, τις πολιτικές 
και διαδικασίες της Lafarge και τις διεθνείς 
οδηγίες μεταφοράς και διαχείρισης χύδην 
φορτίων.

Θα συσταθεί κάποια συγκεκριμένη ομάδα 
που θα υποστηρίξει το Πρόγραμμα;

Η έναρξη του Προγράμματος συνέπεσε 
με την ταυτόχρονη σύσταση μίας ομάδας 
τον Σεπτέμβριο του 2008 στο εργοστάσιο 
Βόλου, η οποία κλήθηκε να προετοιμά-
σει και να υλοποιήσει όλες τις φάσεις του 
Προγράμματος με την κατάλληλη υποστή-
ριξή μας. Τα μέλη αυτής της ομάδας προ-
έρχονται από όλο τον Όμιλο, Εργοστάσια, 
Κέντρα Διανομής, Λατομεία και Κεντρικά 
Γραφεία και είναι άμεσα εμπλεκόμενα στις 

λιμενικές δραστηριότητες, τις θαλάσσιες 
μεταφορές και την ασφάλεια στον Όμιλο.

Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι το Πρόγραμμα 
αυτό θα έχει επιτυχημένη κατάληξη;

Στην πρώτη μας συνάντηση στο Βόλο 
διαπίστωσα προσωπικά ότι όλα τα μέλη 
που συμμετέχουν στην Ομάδα έχουν τις 
γνώσεις και την εμπειρία που απαιτεί το 
συγκεκριμένο εγχείρημα. Αν σε αυτά προ-
σθέσω το γεγονός ότι για καθέναν από 
εμάς που συμμετέχουμε στο Πρόγραμμα, 
η επιτυχία του αποτελεί ένα προσωπικό 
στοίχημα, μπορώ να αισθάνομαι σήμερα 
ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επιτυχή του 
κατάληξη.

Ποια είναι τα επόμενα στάδια του 
Προγράμματος;

Η εξέλιξη του Προγράμματος που θα γίνει 
άμεσα και θα ολοκληρωθεί μέσα στον 
επόμενο χρόνο, θα θέσει σε νέες βάσεις 
την ασφαλή εργασία του προσωπικού 
των λιμενικών εγκαταστάσεων αλλά και 
τον ασφαλή ελλιμενισμό και παραμονή 
των πλοίων που τις επισκέπτονται. Έτσι θα 
δημιουργηθούν παράλληλα καλές πρα-
κτικές που θα συμβάλουν στην αναβάθ-
μιση της ασφάλειας των λιμενικών εγκα-
ταστάσεων της Lafarge σε παγκόσμιο επί-
πεδο. Κάποιες δε από τις πρακτικές αυτές, 
βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ασκήσεις πυρασφάλειας 
στο εργοστάσιο Xαλκίδας

Από τον Ιούλιο 2008 πραγματοποιούνταν στο εργοστάσιο Χαλκίδας και με πραγματικές 
συνθήκες πυρκαγιάς, ασκήσεις πυρασφάλειας με χρήση πυροσβεστήρα.

Στις ασκήσεις που γίνονταν εβδομαδιαίως συμμετέχουν εκτός από τα μέλη της ομάδας 
πυρασφάλειας και άλλοι εργαζόμενοι, οι οποίοι εκπαιδεύονταν στην κατάσβεση πυρ-
καγιάς με χρήση πυροσβεστήρων κόνεως ΡΑ &CO2. Οι ασκήσεις συνεχίστηκαν μέχρι και 
το μήνα Οκτώβριο για να εκπαιδευτούν όλοι οι συμμετέχοντες στην ομάδα πυρασφά-
λειας σε όλες τις βάρδιες.
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Περιβάλλον

Η βιομάζα αντικαθιστά 
τα ορυκτά καύσιμα

Ενα νέο περιβαλλοντολογικό έργο άρχι-
σε να λειτουργεί στο εργοστάσιο Βόλου 

από το Μάιο του 2008. Πρόκειται για την 
εγκατάσταση συγκροτήματος επεξεργασί-
ας εναλλακτικών καυσίμων με σκοπό τη 
μερική αντικατάσταση του πέτκωκ.

Η βιομάζα που στην πλειονότητα της είναι 
στελέχη βαμβακιού και καλαμποκιού 
παραδίδεται στο εργοστάσιο σε κυλινδρικά 
δέματα και αποθηκεύεται σε στεγασμένο 
χώρο του συγκροτήματος ώστε να υποστεί 
στη συνέχεια μηχανική επεξεργασία και να 
είναι δυνατή η καύση της. 

Το συγκρότημα περιλαμβάνει: 

• Στεγασμένο χώρο αποθήκευσης 800 ton 

•  Περιστροφικό τεμαχιστή (shredder) μέγι-
στης ικανότητος 5 ton /h 

• Μηχανήματα μεταφοράς (drag chain) 

•  Silo αποθήκευσης με αυτόματο σύστημα 
εκφόρτωσης 

• Διάταξη απαγωγής silo 

• Μεταλλικό διαχωριστή 

• Ζυγιστική διάταξη με ταινιοζυγό 

• Συστήματα τροφοδοσίας (Star feeder) 

•  Διάταξη πνευματικής μεταφοράς με max 
παροχή 10 ton/h και σύνδεση με τον 
προασβεστοποιητή της περιστροφικής 
Μονάδος Κ1 

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται 
σε ~ 300 KW. Οι προδιαγραφές τόσο στα 
υλικά, όσο και στην εκτέλεση του έργου 
ήταν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα 
της Lafarge. 

Λόγω του κινδύνου της αναφλεξιμότη-
τος του υλικού, ιδιαίτερη έμφαση δόθη-
κε κυρίως σε θέματα πυρασφάλειας της 
εγκατάστασης. 

Το συγκρότημα διαθέτει αυτόματο σύστημα 
πυρανίχνευσης με θερμοδιαφορικούς και 
φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές καπνού, αλλά 
και πυρόσβεσης τόσο στο χώρο αποθήκευ-
σης (sprinklers), όσο και στην ηλεκτρολογική 
διανομή με αδρανές αέριο CFG. Εξωτερικοί 
φάροι ενεργοποιούνται και εκπέμπουν οπτι-
κό και ηχητικό σήμα σε περίπτωση ανίχνευ-
σης καπνού. Έχει εγκατασταθεί περιμετρικός 
φωτισμός ασφαλείας σε περίπτωση διακο-
πής ρεύματος και όλα τα επιμέρους μηχα-
νήματα είναι εξοπλισμένα με ICVs διατάξεις 
για την εφαρμογή του κανονισμού LOTO. 

Eνεργειακά φυτά στο 
εργοστάσιο του Βath  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από το 
εργοστάσιο Bath στον Καναδά, που χρη-
σιμοποιεί τη βιομάζα ως ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας.

Το εργοστάσιο του Ομίλου στο Bath του 
Οντάριο υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία 
συνεργασίας με την εταιρία «Performance 
Plants» για την ανάπτυξη μη εδώδιμων 
ενεργειακών φυτών. Αυτό σημαίνει ότι 
το εργοστάσιο τσιμέντου θα καλλιεργεί 
σύντομα τα δικά του καύσιμα! 

Οι πρώτες καλλιέργειες φυτεύτηκαν το 
Μάιο σε γειτονική έκταση 100 στρεμμά-
των. Τα είδη που φυτεύτηκαν είναι μονοε-
τούς καλλιέργειας. Η συγκομιδή θα συγκε-
ντρωθεί σε μπάλες και θα χρησιμοποιηθεί 
ως υποκατάστατο του κάρβουνου και του 
πέτκωκ, τα συμβατικά καύσιμα. 

«Οι πρώτες δοκιμές έχουν προγραμματιστεί 
για το φθινόπωρο του 2009, ξεκινώντας με 
ένα ποσοστό υποκατάστασης της τάξης του 
10%», εξηγεί ο Rob Cumming, Διευθυντής 
Περιβάλλοντος στο εργοστάσιο Bath. 

Το ποσοστό υποκατάστασης αναμένεται 
μέχρι το 2010 να αγγίξει το 30%. Η εται-
ρία «Performance Plants” είναι ειδική στην 
ενίσχυση απόδοσης της συγκομιδής και 
προσδοκά να αυξήσει την παραγωγή κατά 
δύο ή τρεις φορές ανά 10 στρέμματα, καθι-
στώντας τη βιομάζα ένα ακόμη πιο οικονο-
μικό καύσιμο.

                                             Info on Line 09/16/08

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση 

βιομάζας

• Δεν διαταράσσεται ο κύκλος του 

διοξειδίου του άνθρακα και έχουμε 

μηδενικό συντελεστή εκπομπής CO2

• Μειώνεται η χρήση ορυκτών πόρων 

• Βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα 

της επιχείρησης

Γενική άποψη διάταξης τροφοδοσίας βιομάζας 

Tροφοδοσία βιομάζας στο μηχάνημα κοπής 
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Aποκατάσταση λατομείου ασβεστόλιθου
Χαλκίδας

Το 2005 ξεκίνησε μια προσπάθεια δημιουργίας και αποκατάστασης των βαθμίδων στο ανατο-
λικό τμήμα του λατομείου ασβεστόλιθου της Χαλκίδας. Την επόμενη χρονιά, εξασφαλίστηκαν 
κονδύλια από ειδικό περιβαλλοντικό λογαριασμό της Lafarge και το Σεπτέμβριο του 2007 ξεκί-
νησε η αποκατάσταση στη βόρεια πλευρά του λατομείου όπου υπήρχαν σχεδόν κατακόρυφα 
πρανή, ύψους 80 μέτρων. Το έργο είναι ιδιαίτερα δύσκολο καθώς το πέτρωμα είναι διαταραγ-
μένο και παρουσιάζει ασυνέχειες.

Μέχρι σήμερα, έχουν δημιουργηθεί τρεις βαθμίδες ύψους 10 μέτρων σε όλο σχεδόν το μήκος 
της βόρειας πλευράς. Οι δύο υψηλότερες έχουν στρωθεί με φυτική γη που αποκτήθηκε από 
τα έργα του νέου δρόμου Χαλκίδας – Σχηματαρίου. Οι φυτεύσεις θα ξεκινήσουν την προσεχή 
φυτευτική περίοδο.

«Πράσινο» τσιμέντο λανσάρεται 
στη Γερμανία

Στη Γερμανία, η Lafarge Zement παρουσί-
ασε ένα νέο τσιμέντο που προορίζεται για 
την αγορά προκατασκευασμένου σκυρο-
δέματος, χρησιμοποιώντας μια νέα φόρ-
μουλα που μειώνει τις εκπομπές του CO2.

«Η καινοτομία συνίσταται στην ενσωμάτω-
ση υψηλού ποσοστού σκωρίας και ασβε-
στόλιθου στη σύνθεση του τσιμέντου» 
εξηγεί η Solène Oger, Αντιπρόεδρος 
Marketing στη Lafarge Zement. «Αυτό 
συμβάλλει στη στρατηγική που έχου-
με για την ανάπτυξη περισσότερων προ-
ϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον». 
Η πρόκληση αφορά τόσο στην ανάπτυ-
ξη ενός «περισσότερο πράσινου» προϊό-
ντος, όσο και στην ικανοποίηση των πελα-
τών στην ιδιαίτερα απαιτητική αγορά του 

τομέα προκατασκευασμένων. «Τα είδη 
τσιμέντου που προορίζονται για το προκα-
τασκευασμένο σκυρόδεμα προϋποθέτουν 
συγκεκριμένες ιδιότητες: γρήγορη πήξη 
και επεξεργασία. Αυτά είναι σημεία στα 
οποία έχουμε δώσει ιδιαίτερη προσοχή». 
Το στοίχημα είναι μεγάλο για το συγκε-
κριμένο προϊόν, γιατί το 25% της γερμανι-
κής αγοράς τσιμέντου, που ανήλθε στους 
28 εκατ. τόνους το 2007, αποτελείται 
από παραγωγούς προκατασκευασμένου 
σκυροδέματος. 

Ένα επιτυχημένο 
λανσάρισμα

Χρειάστηκαν περίπου εννέα μήνες ανα-
λύσεων και διατμηματικών ελέγχων από 
ομάδες marketing, πωλήσεων, τεχνικών 
πωλήσεων και παραγωγής για να συντονί-
σουν την παραμικρή λεπτομέρεια της νέας 
φόρμουλας. «Το λανσάραμε τον Ιούνιο στα 
πλαίσια εμπορικής έκθεσης και η ανταπό-
κριση από τους πελάτες είναι πολύ ενθαρ-
ρυντική. Ως ομάδα, ανταποκριθήκαμε στην 
πρόκληση» σημειώνει η κα Solène.

            Info on Line 09/16/08
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Ο Όμιλος Lafarge

Ετήσια Συνάντηση Κορυφής της Lafarge
Σημαντική παρουσία της Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνάντησης 
Κορυφής της Lafarge πραγματοποιήθη-

κε Έκθεση Καλών Πρακτικών για τις εκδη-
λώσεις του Μήνα Ασφάλειας της Lafarge, 
από 15 έως 19 Σεπτεμβρίου στο Baveno 
της Ιταλίας. Στην Έκθεση επιλέχθηκαν και 
συμμετείχαν τα BUs με κριτήριο την άρτια 
διοργάνωση του Μήνα Ασφάλειας στις 
εγκαταστάσεις τους. Κατά τη διάρκεια της 
Έκθεσης, παρουσιάστηκαν δραστηριότη-
τες από τις διοργανώσεις, δίνοντας έτσι την 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλ-
λάξουν εμπειρίες, ιδέες και προτάσεις. 

Στα BUs που επιλέχθηκαν λόγω της πολύ 
καλής διοργάνωσης των εκδηλώσεων 
του Μήνα Ασφάλειας ήταν και ηΑ.Γ.Ε.Τ. 
Ηρακλής. O Saad Sebbar, ως εκπρόσωπος 
της εταιρίας, με τη βοήθεια οπτικοαουστι-
κού υλικού παρουσίασε το πρόγραμμα 
των εκδηλώσεων, ενώ στη συνέχεια με τον 
Peter Hoddinott, Περιφερειακό Πρόεδρο 
της Δυτικής Ευρώπης παρουσίασαν τις δύο 
δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν σε 
μονάδες μας και αφορούσαν τις «Εργασίες 
σε Ύψος» και τη «Σήμανση Κινδύνου».

Όπως έγινε και στις εγκαταστάσεις μας, 
για τ ις ανάγκες της δραστηριότητας 
«Εργασία σε  Ύψος» στήθηκε μια σκαλω-
σιά, στην οποία οι συμμετέχοντες έπρε-
πε να ελέγξουν τη διαδικασία ανέγερσης 
της σκαλωσιάς και αν τηρείται πιστά το 
Πρότυπο για την Εργασία σε  Ύψος. 

Στη δραστηριότητα «Αναγνωρίζω και 
Προστατεύομαι», οι συμμετέχοντες κλή-
θηκαν να τοποθετήσουν τα κατάλληλα 
προειδοποιητικά σήματα πάνω σε πίνα-
κες που απεικονίζουν περιοχές εργασίας, 
οι οποίες ενέχουν κινδύνους και απαιτούν 
ειδικά προστατευτικά μέτρα. 

Η πρωτοτυπία, ο διαδραστικός, ο εκπαι-
δευτικός και ψυχαγωγικός χαρακτήρας 
ήταν στοιχεία που εκτιμήθηκαν ιδιαίτε-
ρα στην ελληνική συμμετοχή, η οποία 
βασίστηκε εξ ολοκλήρου στα Πρότυπα 
Ασφαλείας του Ομίλου.

Ετήσια Συνάντηση Δικηγόρων της Lafarge 
στην Ελλάδα

Φέτος η Ελλάδα είχε την τιμή και τη 
χαρά να φιλοξενήσει την Ετήσια 

Συνάντηση των Δικηγόρων της Lafarge 
Ευρώπης «Eastern & Western Europe 
Regional Meeting».

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης που 
πραγματοποιήθηκε από 24 έως 26 
Σεπτεμβρίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο 
της Αθήνας, οι δικηγόροι μπόρεσαν να 
ενημερώθηκαν για τη στρατηγική του 
Ομίλου από τον κ. Jean Desazars, Head 

of Group Strategy & Development, 
ενώ παράλληλα ανέλυσαν θέματα 
Πολιτικής Ανταγωνισμού και προβλη-
ματικές συμβάσεων. 

Με την ευκαιρία της επίσκεψης των 
ευρωπαίων συναδέλφων στη χώρα μας, 
η ελληνική ομάδα ανέδειξε την ελληνι-
κή φιλοξενία και παράδοση, διοργανώ-
νοντας επισκέψεις σε γνωστούς αρχαιο-
λογικούς χώρους της Αθήνας, αλλά και 
της ευρύτερης Αττικής. 

Ο P. Hoddinott παρουσιάζει τη δραστηριότητα 
“Eργασίες σε  Ύψος”

Ο S. Sebbar με συμμετέχοντες της Συνάντησης
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160.000€ για την ανακούφιση 
των πληγέντων 
από τις πλημμύρες στην Ινδία

O ι πλημμύρες στην Ινδία στη βορειο-
ανατολική πολιτεία του Bihar έπλη-

ξαν τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ανθρώ-
πους και άφησαν παραπάνω από 1 εκα-
τομμύριο άστεγους και εγκαταλειμμένους. 
Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Dr Manmohan 
Singh δήλωσε ότι πρόκειται για μια «εθνι-
κή συμφορά» χωρίς προηγούμενο. Καθώς 
οι εθνικές και οι διεθνείς κοινότητες έρχο-
νται να συνεισφέρουν, η Lafarge ένωσε 
τις δυνάμεις της με κυβερνητικές και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις για να υποστη-
ρίξει τις ενέργειες πρόνοιας.

Το Bihar είναι μια σημαντική αγορά για το 
BU της Ινδίας. Ο Όμιλος και το BU συνεισέ-
φεραν Rs. 10 εκατ. (160.000€) σε ενέργει-
ες βοήθειας.

Ως πρώτο βήμα, το BU ετοίμασε εκτάκτως 
βάση, εφόδια από σημαντικά φάρμακα 
και φαρμακευτικά προϊόντα πρώτης ανά-
γκης μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Σε άλλη 
πρωτοβουλία, το BU δεσμεύτηκε με μια 
πολύ γνωστή μη κυβερνητική οργάνωση, 
να παράσχει τη στοιχειώδη ανακούφιση 
στα θύματα – προσφέροντας σκόνη γάλα-
κτος, ξηρή τροφή, βασικό ρουχισμό για τις 
γυναίκες και τα παιδιά, αδιάβροχα σεντό-
νια, κουβέρτες και δισκία καθαρισμού 
νερού, που είναι οι ανάγκες της στιγμής.

Μετά την υποχώρηση της πλημμύρας, η 
Lafarge σκοπεύει επίσης να συμμετάσχει 
στην αποκατάσταση και ανασυγκρότηση 
των άστεγων ανθρώπων.
Info Online 10/09/08

H Lafarge συνεργάζεται με το Μουσείο του Λούβρου
και εξασφαλίζει ελεύθερη είσοδο στους εργαζόμενους  

Για πολλά χρόνια η Lafarge έχει δεσμευτεί 
να αναδεικνύει αρχιτέκτονες, υποστηρί-

ζοντας την πολιτιστική κληρονομιά και τους 
διαφορετικούς πολιτισμούς του κόσμου. 
Αναπτύσσοντας σημαντική δραστηριότη-
τα σε χώρες όπου γεννήθηκε η ισλαμική 
τέχνη, η Lafarge προχώρησε σε μια μακρο-
πρόθεσμη συνεργασία με το Μουσείο του 
Λούβρου για την κατασκευή της μελλο-
ντικής πτέρυγας του μουσείου Ισλαμικής 
Τέχνης.  Με αυτό τον τρόπο, ο Όμιλος παίρ-
νει μέρος σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα, 
συμβάλλοντας στην ειρήνη και στο διάλογο 
μεταξύ των πολιτισμών. 

Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας συνερ-
γασίας της με το Μουσείο του Λούβρου, η 
Lafarge έχει λάβει μέρος σε μια σειρά από 
εμβληματικές επιστημονικές συνεργασίες, 
με το ερευνητικό της κέντρο, την κορυφαία 
μονάδα έρευνας για τα δομικά υλικά παρέ-
χοντας την τεχνογνωσία της σε υλικά ειδι-
κά για την αποκατάσταση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

Στην τελετή θεμελίωσης της νέας πτέρυγας 
Ισλαμικής Τέχνης που πραγματοποιήθηκε 

την 16η Ιουλίου ήταν παρόντες ο Πρόεδρος 
της Γαλλίας, Nicolas Sarkozy, ο Πρίγκιπας της 
Σαουδικής Αραβίας, Al-Walid bin Abdul Aziz 
Al Saud, η Γαλλίδα Υπουργός Πολιτισμού 
και Επικοινωνίας, Christine Albanel, ο 
Henri Loyrette, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος του Λούβρου. Παρόντες επίσης 
ήταν και οι δύο χορηγοί του προγράμματος,  
Thierry Desmarest, Πρόεδρος της Total και 
Bruno Lafont, Πρόεδρος της Lafarge όπως 
επίσης ο Mario Bellini και ο Rudy Ricciotti, 
αρχιτέκτονες της πτέρυγας.

Με την ευκαιρία της χορηγίας, όλοι οι εργα-
ζόμενοι του Ομίλου παγκοσμίως θα έχουν 
ελεύθερη και απεριόριστη είσοδο και στις 
μόνιμες και τις εποχιακές συλλογές στο 
Λούβρο από 1η Σεπτεμβρίου 2008 έως και 
την 1η Σεπτεμβρίου 2015. Για να εξασφαλί-
σετε την είσοδό σας, αρκεί να συμπληρώ-
σετε και να τυπώσετε την κάρτα ελεύθερης 
εισόδου που θα βρείτε στην πρώτη σελίδα 
του http://lo.lafarge.com με τον τίτλο “Print 
your badge for the Louvre Museum here”.

Info Online 16/07/08
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Ηρακλής, οι δραστηριότητές μας

Pierre Deleplanque, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος 
της Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής 
“Είμαι πολύ χαρούμενος που θα δουλέψω με τόσο καλές ομάδες” 

Από  την  1η  Οκτωβρ ίου  ο  P ie r re 
Deleplanque είναι ο νέος Διευθύνων 
Σύμβουλος της Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής. 

Ο Pierre Deleplanque έχει σπουδά-
σει οικονομικά και εργάζεται στην 
Lafarge 19 χρόνια. Ανέλαβε διοικητι-
κές θέσεις στα Κεντρικά Γραφεία, διετέ-
λεσε Γενικός Διευθυντής Οικονομικών 
στη Βενεζουέλα και τις Φιλιππίνες και 
Διευθύνων Σύμβουλος στη μονάδα του 
Εκουαδόρ, την οποία ενέταξε με επιτυ-
χία στη Lafarge. Στο Εκουαδόρ πραγ-
ματοποίησε σημαντικές βελτώσεις τόσο 
στον τομέα της ασφάλειας, όσο και την 
κερδοφορία και σχεδίασε ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα διπλασιασμού της παρα-
γωγικότητας, που θα τεθεί σε εφαρ-
μογή στις αρχές του 2009. Στη συνέ-
χεια ήταν ο Project Manager του προ-
γράμματος ενσωμάτωσης της Orascom 
στην Lafarge, θέση από την οποία είχε 
την εποπτεία όλων των μονάδων της 
Orascom που εντάχθηκαν στη Lafarge, 

Το Ηρακλής Magazino τον καλωσορίζει 
στην Ελλάδα και τον Όμιλο.

Κύριε Deleplanque, ποιες είναι οι πρώτες 
σας εντυπώσεις από την Ελλάδα;

H Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα με 
έναν υπέροχο καταγάλανο ουρανό. Ο ηλι-
όλουστος ουρανός είναι ένας πολύ καλός 
λόγος να ξυπνάς το πρωί γεμάτος ενθου-
σιασμό και καλή διάθεση. 

Οι άνθρωποι στην Ελλάδα φαίνονται 
πολύ ανοιχτοί και φιλικοί και παρόλο 
που δεν μιλάω ακόμη ελληνικά, πολλές 
φορές προσπαθούν να επικοινωνήσουν 
μαζί μου ακόμη κι αν δεν με γνωρίζουν. 

Τέλος, βρίσκω πολύ γευστική την ελλη-
νική κουζ ίνα. Είναι πολύ κον τά στ ις 
προτιμήσεις μου, απλή και με ποικιλία 
λαχανικών.

Έχετε ήδη επισκεφτεί τις περισσότερες μονά-
δες του Ηρακλή. Ποια είναι η γνώμη σας;

Έχω επισκεφτεί σχεδόν όλες τις μονάδες 
εκτός από το Γυαλί και τη Μήλο. Είναι 
εντυπωσιακό το γεγονός ότι όλες οι μονά-
δες είναι παραθαλάσσιες, κάτι που δεν 
ισχύει στις περισσότερες μονάδες της 
Lafarge παγκοσμίως.

Επίσης το γεγονός ότι όλες μας οι μονάδες 
είναι πολύ κοντά στις τοπικές κοινωνίες 
αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση και ευκαι-
ρία για εμάς.

Γνωρίζω τη μεγάλη πρόοδο που έχει ήδη 
γίνει αναφορικά με την τάξη και την καθαρι-
ότητα στους χώρους των εγκαταστάσεων. 
Σίγουρα έχουμε πολλά να κάνουμε προ-
κειμένου να προσεγγίσουμε το στόχο μας.

Έχω επίσης εντυπωσιαστεί από το επίπε-
δο των ομάδων που έχουμε. Οι άνθρω-
ποι μας είναι αφοσιωμένοι, δρουν έγκαιρα 
και προνοητικά και είμαι πολύ xαρούμενος 
που θα δουλέψουμε μαζί.

Ποιες είναι οι κύριες προτεραιότητές σας;

Κύριος στόχος μου είναι να συνεχίσου-
με με συνέπεια και σύμφωνα με όσα η 
Lafarge έχει επιτύχει μέχρι τώρα στην 
Ελλάδα και να σημειώσουμε πρόοδο 
σε πρωταρχικούς τομείς όπως η Υγεία 
& η Ασφάλεια, βελτιώνοντας την από-
δοση και τη συλλογική μας συνείδηση. 

Θα επικεντρωθούμε στη βαθύτερη και 
αρτιότερη γνώση των εργοστασίων και 
στην ενεργή διαχείριση της παραγωγής, 
ειδικότερα υπό το πρίσμα του σημερι-
νού δύσκολου επιχειρηματικού πλαισί-
ου. Ενός πλαισίου που παρουσιάζει μεγά-
λες προκλήσεις, όχι μόνο στον τομέα μας, 
αλλά και γενικότερα τόσο σε τοπικό, όσο 
και σε διεθνές επίπεδο. 

Αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τον αντί-
κτυπο της οικονομικής κρίσης και μέσα 
σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, κύρι-
ος στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τη 
θέση μας στην αγορά.

Επίσης μεταξύ των προτεραιοτήτων μας, θα 
τοποθετούσα το λανσάρισμα νέων προϊό-
ντων και τη βελτίωση των υπηρεσιών στους 
πελάτες μας, την υλοποίηση των Στόχων 
Αειφορίας 2012 (Sustainability Ambitions 
2012) και τελευταίο αλλά σημαντικό, την 
ανάπτυξη των ανθρώπων μας.

Ποια θεωρείτε την πιο πολύτιμη επαγγελ-
ματική σας εμπειρία μέχρι τώρα;

To 2007, όταν ήμουν στο Εκουαδόρ, κατά 
τη διάρκεια της κατασκευής της δεύτε-
ρης γραμμής του εργοστασίου, είχαμε 
ένα θανατηφόρο ατύχημα. Ένας εργαζό-
μενος της CBMI εταιρίας - εργολάβου, 
ένας Κινέζος εργάτης που δούλευε σε μια 
κατασκευή μύλου τσιμέντου, είχε  δυστύ-
χημα και εξέπνευσε στη μονάδα.  

Αυτό το τραγικό γεγονός ήταν το αποτέ-
λεσμα μιας σειράς παραβάσεων κανό-
νων ασφαλείας. Είχε τρομερή επίπτωση 
στο ηθικό όλων μας και χρειάστηκε πολύς 
καιρός για να συνέλθουμε. Σκεπτόμουν 
διαρκώς ότι θα μπορούσαμε να είχαμε 
αποφύγει το ατύχημα, εάν είχαμε στα-
ματήσει τις κατασκευές εγκαίρως, όταν 
σημειώθηκαν οι πρώτες παραβάσεις 
κανόνων ασφαλείας. 

Ένιωσα μεγάλη ευθύνη για το περιστα-
τικό. Το ατύχημα με έκανε να καταλάβω 
ότι, εάν γνωρίζουμε πως κάποια δραστη-
ριότητα σε εξέλιξη δεν είναι σύμφωνη με 
τους κανόνες και τα πρότυπα ασφάλειας, 
πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα βήμα-



25 | ΗΡΑΚΛΗΣmagazino | Noε. 08

Αqua Marine. ‘Ενα νέο πλοίο για τον Ηρακλή 
Αγιασμός στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Κέντρου Διανομής
Δραπετσώνας

Το Aqua Marine είναι ένα από τα τρία νεό-
τευκτα υπερσύγχρονα πνευματικά τσι-
μεντοφόρα πλοία τα οποία ναυπηγήθη-
καν και ναυλώθηκαν από την Lafarge για 
πλόες στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. 

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλοία της 
βιομηχανικής θαλάσσιας εφοδιαστι-
κής αλυσίδας, αφού είναι ειδικά σχεδι-
ασμένα για τις εγκαταστάσεις της Α.Γ.Ε.Τ. 
Ηρακλής στην Ελλάδα. Το νέο τσιμεντο-
φόρο συμβάλλει στην ανανέωση του 
στόλου με πλοία μικρότερης ηλικίας και 
στη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων 
στη θάλασσα.

Ο Απόστολος 
Καλτσίδης, 
πλοίαρχος του 
Aqua Marine 
απα ν τά  σ τ ι ς 
ερωτήσεις μας 
για το σύγχρο-
νο πλοίο και τις 
ανάγκε ς  που 
θα εξυπηρετεί.

Κύριε Καλτσίδη ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
του νέου πλοίου;

Πρόκειται για ένα τσιμεντοφόρο πλοίο με 
μήκος 112μ., πλάτος 16,30μ και έχει μετα-
φορική ικανότητα 6.600 τόνων. Οι κύριες 
μηχανές του έχουν ισχύ 4.400 HP και η 
μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύ-
ξει είναι 13,7 κόμβοι. Αυτή τη στιγμή απα-
σχολεί 18 ναυτικούς. Είναι ένα πολύ και-
νούργιο πλοίο που κατασκευάστηκε στην 
Κωνσταντινούπολη το 2008.

Τι δρομολόγια προβλέπεται να εκτελεί;

O Ηρακλής έχει ναυλώσει το πλοίο από 
μια μεγάλη και γνωστή πλοιοκτήτρια εται-
ρία που συνεργάζεται για χρόνια με τον 
Ηρακλή. Για την ώρα έχει προγραμματι-
στεί να μεταφέρει χύμα λευκό τσιμέντο 
από την Αλγερία στην Ελλάδα. Τα ταξίδια 
του θα είναι κυρίως στη Μεσόγειο.

Εσείς πόσα χρόνια συνεργάζεσθε με τον 
Ηρακλή;

Φέτος κλείνω 17 χρόνια συνεργασίας με 

την Εταιρία, κάνοντας πάντα μεγάλα ταξί-
δια και μεταφέροντας τσιμέντο σε όλα τα 
λιμάνια της Μεσογείου. Ευτυχώς μέχρι 
τώρα έχω μόνο ευχάριστες αναμνήσεις 
από τα ταξίδια μου και δεν ήρθα ποτέ 
αντιμέτωπος με κάποια δυσάρεστη εμπει-
ρία. Το σίγουρο είναι ότι τη θάλασσα πρέ-
πει πάντα να τη σέβεσαι, να εκτιμάς τους 
κινδύνους και να ζυγίζεις κάθε απόφαση. 

Σας ευχόμαστε καλά ταξίδια

Άποψη του υπερσύγχρονου πλοίου Aqua Marine

τα για να σταματήσουμε την εργασία με 
οποιοδήποτε κόστος. Από τότε αυτό το 
κρατάω ως δίδαγμα. 

Ποια είναι για εσάς η τέλεια ευτυχία;

Απλά, μια χαρούμενη και αρμονική 
οικογένεια.

Ποια ιστορική προσωπικότητα θαυμάζετε 
περισσότερο;

Τον  Jean Monet, το  θεμελιωτή  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πίστεψε στο 
ευρωπαϊκό όραμα  και εργάστηκε για αυτό.

Και ποια προσωπικότητα των ημερών μας;

Χωρίς αμφιβολία τη γυναίκα μου! Με ακο-
λουθεί σε όλο τον κόσμο. Σε 10 χρόνια 
μετακόμισε 6 φορές, σε 3 ηπείρους. Όλα 

αυτά τα χρόνια, είχα μια ουσιαστική υπο-
στήριξη, είναι πολύ θετική σε όλες αυτές 
τις αλλαγές και μεταδίδει αυτή τη θετι-
κή της διάθεση στα τρία μας παιδιά. Είμαι 
σίγουρος ότι σύντομα θα μιλάει ελληνικά!

Πώς προτιμάτε να περνάτε τον ελεύθερο 
χρόνο σας;

Κάνοντας ιστιοπλοΐα. Για αυτό και είμαι γοη-
τευμένος από την ομορφιά της Ελλάδας και 
την πανέμορφη θάλασσά της. Ελπίζω να 
έχω την ευκαιρία να ταξιδέψω και να επι-
σκεφτώ μερικά ελληνικά νησιά με την οικο-
γένειά μου ακόμη και το χειμώνα.

Ποιο είναι το πιο πολύτιμο απόκτημά σας;

Τα post-its μου. Εκεί έχω τις πολύτιμες 
σημειώσεις μου και είναι ένα βασικό εργα-
λείο για την οργάνωση της δουλειάς μου.

Ποια θεωρείτε την πιο σημαντική αρετή;

Την ταπεινοφροσύνη!

Τι εκτιμάτε περισσότερο στους συνεργά-
τες σας;

Να έχουν θάρρος, συνέπεια, επιμονή και 
να υποστηρίζουν τα πιστεύω τους.

Εάν θα μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα 
στον κόσμο, ποιο θα ήταν αυτό;

Την απληστία. Εάν ήμασταν λιγότερο πλε-
ονέκτες, ίσως ο κόσμος μας θα ήταν πιο 
ειρηνικός.

Ποιο είναι το σύνθημά σας για τη ζωή;

Απόλαυσέ την!



26 | ΗΡΑΚΛΗΣmagazino | Noε. 08

Ηρακλής, οι δραστηριότητές μας

Μετά την πρώτη επιτυχημένη περσι-

νή καμπάνια, ο Tομέας Αδρανών και 

Σκυροδέματος της Lafarge λανσάρει 

τη δεύτερη παγκόσμια επικοινωνιακή 

καμπάνια “Sharing at Work”. 

Ο  Λουκάς  Διαπούλης ,  Υπεύθυνος 
Marketing και Επικοινωνίας της Lafarge 
Beton και συντονιστής της καμπάνιας 
στην Ελλάδα, μας λέει λίγα λόγια για το 
εγχείρημα. 

Κύριε Διαπούλη, ποιος είναι ο στόχος της 
καμπάνιας “Sharing at Work”;

Η καμπάνια έχει στόχο να προωθήσει την 
ανταλλαγή γνώσης ως ένα από τα σημα-
ντικότερα εργαλεία για τη βελτίωση της 
απόδοσης. Μεταφράστηκε σε 12 γλώσ-
σες για να δείξει πρακτικά με ποιον τρόπο 
μπορούμε όλοι να επωφεληθούμε από 
την ανταλλαγή γνώσεων στην προσπά-
θεια επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. 
Περιλαμβάνει πετυχημένες μεταφορές 
εμπειριών και επισημάνει τα αποτελέσμα-
τα που έχουν πραγματοποιηθεί.

Σε  πο ιους  συγκεκ ρ ιμέ νους  σ τόχους 
αναφέρεστε; 

 
Όπως όλοι γνωρίζουμε η ασφάλεια απο-
τελεί προτεραιότητα για την Lafarge. 
Εξίσου σημαντικά όμως είναι η μείωση 
του κόστους μέσω του Excellence 2008, η 
ανάδειξη της καινοτομίας μέσω των ειδι-
κών προϊόντων μας, όπως και η εσωτερι-
κή ανάπτυξη της εταιρίας. Ο καθένας μας 
ξεχωριστά πρέπει να συμμετέχει στην επί-
τευξη αυτών των στόχων για τη βελτίωση 
της αποδοτικότητάς μας, αξιοποιώντας τις 
συλλογικές γνώσεις και εμπειρίες. 

Με ποιο τρόπο λοιπόν μπορούμε να βελτι-
ώσουμε την αποδοτικότητά μας;

Μελετώντας τις ενέργειες που έχουν γίνει 
σε άλλες χώρες, όταν αντιμετωπίζουμε 
παρόμοια προβλήματα καθημερινά, μπο-
ρούμε να βελτιώσουμε την απόδοσή μας 
στην ασφάλεια, στη διαχείριση κόστους, 
στην καινοτομία, κ.ά. Για παράδειγμα είμα-
στε έτοιμοι να λανσάρουμε στην αγορά 
μια νέα κατηγορία ειδικών “υγρών κονια-
μάτων” χρησιμοποιώντας την τεχνογνω-
σία των συναδέλφων μας στην Ισπανία. 
Δεν χρειάστηκε να «εφεύρουμε τον τρο-
χό», απλά η ομάδα των ειδικών μας ταξί-
δεψε εκεί και επέστρεψε με τις πληροφο-
ρίες που χρειαζόταν για να υλοποιήσει το 
έργο. Το συγκεκριμένο παράδειγμα μάλι-
στα επιλέχθηκε και έχει χρησιμοποιηθεί 
στην καμπάνια. Με τον ίδιο περίπου τρό-
πο, θα λανσάρουμε μέχρι το τέλος του 
χρόνου ένα από τα σημαντικότερα ειδι-
κά προϊόντα της Lafarge, το αυτοσυμπυ-
κνούμενο και αυτοεπιπεδούμενο σκυρό-
δεμα Agilia. 

Ποιο επομένως είναι το κυριότερο μήνυμα 
της όλης καμπάνιας;

Να γίνουμε περίεργοι και τολμηροί! Να 
μοιραστούμε ιδέες και προβληματισμούς 
με τους συναδέλφους μας, έστω και αν 
εργαζόμαστε σε διαφορετικά έργα, ομά-

δες ή τομείς δραστηριότητας. Αυτό θα μας 
επιτρέψει να ανακαλύψουμε τις καλύτερες 
λύσεις και βέλτιστες πρακτικές στα ζητή-
ματα που μας απασχολούν. 

Όλοι οι υπάλληλοι της Lafarge μπο -
ρούν να έχουν πρόσβαση στη διαδικτυ-
ακή πύλη ktp του τομέα Αδρανών και 
Σκυροδέματος. 

“Sharing at work”: Μια πρόκληση για όλους 
Παγκόσμια επικοινωνιακή καμπάνια με τη συμμετοχή της Lafarge Beton

Υπάρχουν 2 τρόποι πρόσβασης 

του ktp από το Διαδίκτυο:

•  Από την ιστοσελίδα της Lafarge, 

http://lo.lafarge.com 

(>>> LO password)

•  Κάντε κλικ πάνω στο 

λογότυπο του ktp αν είστε 

μέλος του τομέα Αδρανών 

και Σκυροδέματος. 

•  Κάντε κλικ στα “business links” 

αν είστε μέλος του τομέα 

Τσιμέντου 

•  Απευθείας μέσω της ιστοσελί-

δας http://ktp.lafarge.com 

(>>> Lotus Notes password)

•  Στην πρώτη γραμμή 

γράψτε το όνομα σας. 

π.χ. Loukas Diapoulis 

•  Στη δεύτερη γραμμή γράψτε 

τον Lotus Notes κωδικό σας.

Αν δεν έχετε αποτέλεσμα επικοι-

νωνήστε με το τμήμα ΙΤ και ζητή-

στε τη βοήθεια τους. Και όπως 

αναφέρει η καμπάνια: 

“Αυτοί τα κατάφεραν. 

Γιατί όχι και εμείς;”
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5ο συνέδριο για τη Συντήρηση - 
5th Maintenance Forum
Συνέντευξη του Iωάννη Μανόπουλου

Με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, επιστη-
μόνων και στελεχών εταιριών πραγμα-
τοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου, στο 
Τεχνολογικό Πάρκο της Θεσσαλονίκης, 
το 5ο Συνέδριο για τη Συντήρηση - “5th 
Maintenance Forum”. To Συνέδριο είχε 
ως κύριο σκοπό να αναδείξει την αξία 
της Συντήρησης ώστε να εξασφαλίζεται η 
συνεχής λειτουργία, η παραγωγικότητα 
και η ασφάλεια των εργαζομένων. 

Στο Συνέδριο συμμετείχε ο Ιωάννης 
Μανόπουλος, ο οποίος από το 1986 έχει 
εργαστεί στο εργοστάσιο Βόλου ως Project 
Manager του έργου Ανασυγκρότησης της 
Συντήρησης (Maintenance Project). Εδώ 
και 20 μήνες απασχολείται στην προσπά-
θεια αναβάθμισης του τομέα συντήρησης 
στο εργοστάσιο Χαλκίδας. 

Στη συνέν τευξη που ακολουθεί  ο κ . 
Μανόπουλος μιλάει για το Συνέδριο καθώς 
και για τη σημασία της συντήρησης για τις 
σύγχρονες επιχειρήσεις.

Η εισήγησή σας στο Συνέδριο ποιο θέμα 
αφορούσε;

Το θέμα που παρουσίασα στο Συνέδριο 
αφορούσε τη «Συντήρηση με επίκεντρο 
την αξιοπιστία» - “Reliability Centered 
Management”, ένα θέμα πάντα επίκαιρο 
αφού πραγματεύεται την παραγωγικότη-
τα των γραμμών παραγωγής. Η εισήγησή 
μου επικεντρώθηκε κυρίως στις προϋπο-
θέσεις διασφάλισης υψηλής αξιοπιστίας και 
την ανάγκη κάθε σύγχρονης επιχείρησης να 
εστιάσει στην αξιοπιστία του εξοπλισμού. 

Ποιο είναι συγκεκριμένα το όφελος που έχει 
μια εταιρία και οι άνθρωποί της από την αξιο-
πιστία του εξοπλισμού;

Το όφελος από την υψηλή αξιοπιστία 
είναι περισσότερη παραγωγή, ελεγχόμε-
νο κόστος, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας 
και μεγαλύτερη ασφάλεια. Αξιοπιστία εξο-
πλισμού σημαίνει συνεχής, απρόσκοπτη 
λειτουργία των παραγωγικών μονάδων. Το 
κόστος της αλλαγής ισοσκελίζεται με την 
αύξηση του δείκτη παραγωγικότητας αλλά 
κυρίως με την αποφυγή του άγχους, που 
χαρακτηρίζει τη Συντήρηση όταν λειτουρ-
γεί στο επίπεδο της αβαρίας (breakdown 
domain). 

Μας μιλήσατε για ασφάλεια. Εξηγήστε μας 
πως η Συντήρηση συμβάλλει στην ασφαλή 
λειτουργία των επιχειρήσεων;  

Η αιφνίδια ζημιά, η απρόβλεπτη διακοπή 
είναι ο εχθρός μας. Η ίδια η καταστροφι-
κή βλάβη ενέχει τον κίνδυνο του ατυχή-
ματος. Κατόπιν, μέσα στον πανικό της απο-
κατάστασης της βλάβης, υπό συνθήκες 
ανεξέλεγκτες, οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι. 
Αντιδιαστέλλω αυτή την εικόνα με μιαν 
άλλη, όπου, σε πρωινή βάρδια, προγραμ-
ματισμένα, χωρίς να έχει προηγηθεί ζημιά, 
οι συντηρητές εργάζονται βάσει μελετημέ-
νου σχεδίου. Η διαφορά είναι σαφής.

Ποια στοιχεία διακρίνουν τη στρατηγική της 
οργανωμένης συντήρησης από τη συνήθη 
επισκευαστική πρακτική;

Η φράση κλειδί είναι «Αποφασίζω εγώ 
και όχι τα μηχανήματα πότε θα σταματή-
σουν». Ακούγεται μαγικό αλλά δεν είναι 
ακατόρθωτο. Επιβάλλεται να ασκούμε 
έλεγχο επί του εξοπλισμού και όχι το αντί-
θετο. Αυτό προϋποθέτει βέβαια μια σειρά 
από ενέργειες, με πρώτη την επιτήρηση 
του εξοπλισμού, το λεγόμενο «Condition 
Monitoring» ή «Health monitoring», κάτι 
σαν προληπτική ιατρική. Μπορώ να ελέγ-
χω τη λειτουργία των Μονάδων όταν γνω-
ρίζω κάθε στιγμή τη λειτουργική κατάστα-
ση του εξοπλισμού, το βαθμό φθοράς. 

Είναι απαραίτητο να λειτουργούμε θεσμι-
κά και όχι περιστασιακά, έναν τομέα επι-
θεώρησης, που τροφοδοτεί τους υπευ-
θύνους  με  τ ι ς  απαρα ί τητ ε ς  πληρο -
φορίες, παρατηρήσεις και μετρήσεις. 
Τα συστήματα έχουν τη φυσική ροπή να 

φθείρονται, να γηράσκουν, να απαξιώνο-
νται. Ο ρόλος της Συντήρησης είναι να ανα-
στρέφει αυτή την πορεία. Να τα επαναφέρει 
στην κανονική λειτουργική τους κατάστα-
ση. Aυτή είναι και η φιλοσοφία του RCM 
(Reliability Centered Management).

Πόσο σημαντική θεωρεί η εταιρία μας την 
αναβάθμιση του τομέα Συντήρησης;

Θα μιλήσω με γεγονότα. Η βιομηχανία τσι-
μέντου είναι εντάσεως κεφαλαίου. Η σημα-
σία που δίνει η εταιρία μας στη συντήρη-
ση φάνηκε στο Βόλο με την εκπόνηση του 
έργου ανασυγκρότησης και το δείχνει στη 
Χαλκίδα που η ιδία προσπάθεια βρίσκεται 
σε εξέλιξη. Όμως μη φανταστείτε πως πρό-
κειται για κάτι που έχει τέλος. Κάθε οργα-
νισμός, πέραν του να τρέφεται καθημερινά 
και να συντηρείται, χρειάζεται να βρίσκεται 
σε μια εγρήγορση που να τον κρατά ζωντα-
νό και σε εξέλιξη. Η συνεχής βελτίωση 
είναι συστατικό στοιχείο του RCM.
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Aιμοδοσία στα Κεντρικά Γραφεία 
με πρωτοβουλία του Σωματείου “Η ΕΝΩΣΗ”

Στις 23 Σεπτεμβρίου οργανώθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρί-
ας αιμοδοσία. Η συμμετοχή των εργαζομένων υπήρξε ιδιαίτερα 

σημαντική, καθώς προσέφεραν αίμα 31 συνάδελφοί μας. Ο κ. Γιώργος 
Ζωγάκης, Γραμματέας του Σωματείου «Η ΕΝΩΣΗ» αναφέρει σχετικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου θα 
ήθελε να ευχαριστήσει για αυτή την προσφο-
ρά και την πολύ επιτυχημένη αιμοδοσία όλους 
τους συναδέλφους αιμοδότες των Κεντρικών 
Γραφείων. Πρέπει να τονίσουμε ότι η Τράπεζα 
Αίματος που ιδρύθηκε από το Σωματείο μας 
πριν από 22 χρόνια έχει χορηγήσει πάνω από 
800 φιάλες αίματος για την κάλυψη αναγκών 
συναδέλφων και οικογενειών τους. Για το επό-
μενο έτος έχουμε προγραμματίσει δύο αιμοδο-

σίες, την 9η Απριλίου και 30η Σεπτεμβρίου 2009. Το Σωματείο καλεί όλους τους συναδέλφους και όχι μόνο τα μέλη του Σωματείου, που 
έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν αίμα να δηλώσουν συμμετοχή ως μια έμπρακτη απόδειξη αγάπης και κοινωνικής προσφοράς».

Eκδρομές από τα Σωματεία εργαζομένων 
του Βόλου και της Χαλκίδας

Mετά από πρωτοβουλία της Ένωσης Προσωπικού Βιομηχανίας Βόλου, οι εργαζόμε-
νοι του εργοστασίου πραγματοποίησαν δύο όμορφες και αξέχαστες εκδρομές στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πρώτη έγινε στο σμαραγδένιο νησί της Ρόδου και η δεύτερη 
στη Βαρκελώνη και τη Μαγιόρκα. Κατά την περιήγησή τους στη Βαρκελώνη θαύμασαν την 
περιοχή που έζησε ο Σοπέν, την πανέμορφη Ράμπλα, το λόφο του Μονζουίκ, τα διάφο-
ρα ολυμπιακά έργα ενώ επισκέφθηκαν το Φιγκέρες, την πόλη που γεννήθηκε και έζησε 
ο μεγάλος σουρεαλιστής ζωγράφος Σαλβαδόρ Νταλί. Με μεγάλη επιτυχία επίσης πραγ-
ματοποιήθηκε και η εκδρομή που οργάνωσε το Σωματείο εργαζομένων του εργοστασίου 
Χαλκίδας στην όμορφη Κεφαλλονιά.

Αναδεικνύοντας τις δυνατότητες των υλικών 
κατασκευής μας
Διαγωνισμός για νέο κτίριο κεντρικών γραφείων, σύμφωνα με τις 
αρχές των Αειφόρων Κατασκευών

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία αναζήτησης ολοκληρωμένων προτάσεων για την 
κατασκευή και τη μετεγκατάσταση των κεντρικών γραφείων της εταιρίας. Οι προτάσεις 

θα πρέπει να υπηρετούν τις ανάγκες μας και να είναι σύμφωνες με τις αρχές των Αειφόρων 
Κατασκευών. Παράλληλα να αναδεικνύουν τις άπειρες δυνατότητες της καινοτομίας στα 
υλικά κατασκευής από τη Lafarge (τσιμέντο, σκυρόδεμα, γύψος), υπηρετώντας τη σύγ-
χρονη αρχιτεκτονική και την ανάγκη για κτίρια που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Το νέο κτίριο θα είναι τεχνολογικά προηγμένο και θα έχει κατασκευαστεί ώστε να τηρεί τις 
προδιαγραφές για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της κατανάλωσης ενέρ-
γειας. Η Αειφόρος Κατασκευή αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις προτεραιότητες της Lafarge, 
η οποία έχει τόσο την τεχνογνωσία, τις καινοτόμες λύσεις και τα υλικά, όσο και το δυναμικό 
να συμβάλει ουσιαστικά στην περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική πρόκληση. 
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Πολιτιστικό καλοκαίρι
στο Δήμο Χαλκίδας

Ο   Δήμος  Χαλκ ιδέων  διοργάνωσε  από  το  Μάιο  έως  το 
Σεπτέμβριο, για όλους τους πολίτες του Δήμου το «Πολιτιστικό 

καλοκαίρι». Πολύτιμος αρωγός σε αυτή την προσπάθεια ήταν το 
εργοστάσιο Χαλκίδας που συχνά συμβάλλει και στηρίζει έμπρα-
κτα την πολιτιστική ζωή των τοπικών κοινωνιών. Στο πολύ πλού-
σιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων συμπεριλαμβάνονταν συναυ-
λίες, χορευτικά συγκροτήματα, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις 
ζωγραφικής, καθώς και Διεθνή Φεστιβάλ.

Eορτασμός Κηρύκου και Ιουλίτης
στο εργοστάσιο Μηλακίου

Την Τρίτη 15 Ιουλίου, για ακόμη μια χρονιά το εργοστάσιο Μηλακίου 
έβαλε τα καλά του και γιόρτασε. Σε μια σεμνή τελετή, στην οποία 

χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ. 
Σεραφείμ έγινε ο εορτασμός της εκκλησίας Κηρύκου και Ιουλίττης στον 
προαύλιο χώρο του εργοστασίου. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν  οι κ .κ . Saad Sebbar, Διευθύνων 
Σύμβουλος, Μιχάλης Μιχελής, Γενικός Διευθυντής Οικονομικού, 
Θανάσης Μπάμπος, Διευθυντής εργοστασίου, Φάνης Σταθόπουλος, 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τσιμέντων, τα μέλη του σωματείου των 
εργαζομένων του εργοστασίου Μηλακίου και πολλοί εργαζόμενοι με 
τις οικογένειές τους. Επίσης παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των Τοπικών 
Αρχών μεταξύ των οποίων  η  Αικατερίνη Καράπα, Δήμαρχος Ταμηνέων, 
ο Παναγιώτης Μιχαήλ, Δήμαρχος Αμαρυνθίου, Πρόεδροι Τοπικών 
Φορέων και Συλλόγων.

Eυχάριστα γεγονότα 
Νέες γεννήσεις είχαμε από εργαζόμενους των Κεντρικών Γραφείων. Ο Θωμάς Παπαδόπουλος 
απέκτησε αγοράκι, ενώ ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι προστέθηκαν στην οικογένεια του Θέμη 
Καβαλιέρου. Ευχάριστα νέα μας έρχονται και από το εργοστάσιο Χαλκίδας. Ο συνάδελφος 
Απόστολος Μαυράκης απέκτησε αγοράκι, το πέμπτο παιδί της οικογένειάς του. 



• Αθανάσιος Αθανασόπουλος, Lafarge Beton, Πάτρα

• Αντώνης Αθανασόπουλος, εργοστάσιο Μηλακίου

• Βαρβάρα Γεωργαλή, Κεντρικά Γραφεία

• Βασιλική Γιανούσα, εργοστάσιο Βόλου

• Μιχάλης Δέτσης, Κεντρικά Γραφεία

• Ιωάννης Ευγενικός, εργοστάσιο Βόλου

• Αργυρώ Κόκοτα, Κεντρικά Γραφεία

• Χρήστος Κοντοζής, Κεντρικά Γραφεία

• Κώστας Κουτσουπιάς, Κεντρικά Γραφεία

• Άρης Λύκος, Κεντρικά Γραφεία

• Γιάννης Μακρυγιάννης, εργοστάσιο Μηλακίου

• Λεωνίδας Μαραγός, εργοστάσιο Βόλου

• Ελένη Μπέλση, Κεντρικά Γραφεία

• Ευαγγελία Σκαλίγκου, Κέντρο Διανομής Δραπετσώνας

• Δημήτρης Τρουλάκης, Κέντρο Διανομής Ηρακλείου

• Αβραάμ Χριστοφορίδης, εργοστάσιο Βόλου

Ως δώρο και ενθύμιο του διαγωνισμού, οι νικητές θα λάβουν το CD 
με το soundtrack της ταινίας, με πολύ γνωστές επιτυχίες των ΑΒΒΑ.

MAMMA MIA! MAMMA MIA! 
καλοκαιρινός διαγωνισμόςκαλοκαιρινός διαγωνισμός

Συγχαρητήρια στους συναδέλφους που κατάφεραν 
να βρουν τη σωστή απάντηση στον καλοκαιρινό 
διαγωνισμό του Ηρακλής Magazino.

Η φωτογραφία είναι από τα γυρίσματα της ταινίας - 
μιούζικαλ Mamma mia με την Meryl Streep 
και τον Pierce Brosnan τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
του εργοστασίου Βόλου. 

Oι νικητές του
διαγωνισμού είναι:
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