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Οι αξίες και οι άνθρωποί μας  
στηρίζουν την επιτυχία μας
Το τεύχος αυτό του Magazino είναι αφιερωμένο στις αξίες και στους 
ανθρώπους μας αλλά και στον τρόπο που οι άνθρωποί μας λειτουργούν 
και αναπτύσσονται μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον αξιών. Αυτό χαρακτηρίζει 
την ταυτότητά μας και μας διαφοροποιεί ως εταιρία. 
Στις σελίδες που ακολουθούν, η πολιτική ίσων ευκαιριών και οι 
δυνατότητες εξέλιξης των γυναικών παρουσιάζονται μέσα από 
τα παραδείγματα γυναικών εργαζομένων μας που μιλούν για τη 
σταδιοδρομία τους στην ΑΓΕΤ Ηρακλής.
Η προτεραιότητα που έχει για μας η ανάπτυξη των ανθρώπων μας σε όλα 
τα επίπεδα της ιεραρχίας, η καλλιέργεια των γνώσεων και η βελτίωση 
των δεξιοτήτων τους ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις 
του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος, περιγράφεται óôï áíôßóôïé÷ï 
Üñèñï ìå óõíåíôåýîåéò óôåëå÷þí ìáò.
Η προσπάθεια να κρατάμε ζωντανές και ισχυρές τις αρχές μας στην 
καθημερινή μας πραγματικότητα είναι συνεχής. ¸να αντιπροσωπευτικό 
παράδειγμα είναι οι εκπαιδευτικές συναντήσεις με όλους τους 
εργαζομένους της εταιρίας για την εφαρμογή του Κώδικα Επαγγελματικής 
Δεοντολογίας, που παρουσιάζεται σε αυτό το τεύχος.
Χάρη σε αυτές τις αξίες και στο πνεύμα ïìáäéêüôçôáò που αναπτύσσεται 
στην εταιρία μας, μπορούμε να πετυχαίνουμε θετικά αποτελέσματα σε 
δύσκολες συνθήκες, παραμένοντας εστιασμένοι στις προτεραιότητές 
μας. Στο αντίστοιχο άρθρο, θα διαβάσετε πώς εργαζόμενïß μας συχνά 
πετυχαίνουν «περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα» και 
υιοθετούν το «πνεύμα του νικητή». 
Πιστεύουμε ότι καλλιεργώντας ένα τέτοιο περιβάλλον αξιών μέσα στην 
εταιρία μας, επηρεάζουμε θετικά και τους γύρω μας. Η εθελοντική δράση 
που αναλαμβάνουν πολλοί εργαζόμενοί μας ενισχύει με τον καλύτερο 
τρόπο τη θετική συμβολή που μπορούμε να έχουμε. Είμαστε περήφανοι 
γι’ αυτούς και παρουσιάζουμε τη δράση τους σε αυτό το τεύχος.
Καλή ανάγνωση!

 
¸βελυν Μαραγκουδάκη
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ενημερώσεις για τον ιό της γρίπης 
Α(Η1Ν1) ξεκίνησαν σε όλες τις μονάδες 
του ΗΡΑΚΛΗ. Οι γιατροί εργασίας 
σε όλες τις μονάδες ενημέρωσαν και 
απάντησαν σε ερωτήσεις των εργαζομένων 
για τους τρόπους μετάδοσης, τα 
συμπτώματα, το εμβόλιο και τους τρόπους 
θεραπείας από το νέο ιό. 

Στο Εργοστάσιο Μηλακίου 
απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα από 
τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Αλιβερίου για 
την υποστήριξη του εκπαιδευτικού 
προγράμματος Ασφάλεια στη Θάλασσα.

Οι νέοι μηχανικοί της εταιρίας 
συμμετείχαν τον Σεπτέμβριο σε 

εκπαίδευση με τίτλο «Building Perform-
ance» στο πλαίσιο του προγράμματος 

Cement Professionals. Το σεμινάριο 
διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Cement 

Division και μεταξύ των εισηγητών ήταν 
οι Pachiappan Muniandy (από το Cement 

Division), Βίκυ Γαζιδέλλη, Βασίλης Κατερέλος, 
Σπύρος Σαμαράς, Thomas de Charette, 

Francois Lemaire, Θωμάς Παπαευσταθίου, 
Αντώνης Κοντολέων.

Η υλοποίηση του ενδιάμεσου σταδίου 
της κυκλοφοριακής μελέτης στο Κέντρο 
Διανομής Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε 
τον Ιούνιο. Τα κυριότερα στάδια της 
μελέτης αφορούσαν τη νέα ανεξάρτητη 
πύλη εισόδου σιλοφόρων, τη μεταφορά 
και κατασκευή νέου control room και 
μηχανουργείου, το διαχωρισμό της ροής 
σιλοφόρων από φορτηγά μεταφοράς 
παλετών και τη δημιουργία πεζολωρίδων για 
ασφαλή διέλευση των πεζών.

Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών και 
Διάσωσης παρακολούθησαν ομάδες 
εργαζομένων του Εργοστασίου Βόλου  από 
το Σώμα Διασωστών και Ναυαγοσωστών 
Σαμαρειτών Ερυθρού Σταυρού. Πρόκειται 
για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 20 ωρών 
όπου οι εκπαιδευόμενοι αποκτώντας 
ατομική κάρτα πιστοποίησης των γνώσεων 
και των ικανοτήτων τους θα στελεχώσουν 
τις ομάδες α’ βοηθειών και διάσωσης του 
εργοστασίου. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί 
κατά τη διάρκεια και του επόμενου έτους με 
περισσότερες ομάδες εργαζομένων.

Εργαζόμενοι του εργοστασίου Βόλου 
συμμετείχαν τους τελευταίους μήνες 
σε μία σειρά από δράσεις προστασίας 
και καθαριότητας του χώρου κοντά 
στο εργοστάσιο. Ένα συνεργείο από 
εργαζόμενους του Τμήματος Γενικών 
Συντηρήσεων συμμετείχε τον Οκτώβριο, 
στον καθαρισμό της παραλίας κοντά στο 
εργοστάσιο καθώς και στον καθαρισμό 
του εθνικού δρόμου από μηχανικά μέσα 
μπροστά από το εργοστάσιο. Επίσης την 
Ημέρα του Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου, δέκα 
εργαζόμενοι συμμετείχαν εθελοντικά στον 
καθαρισμό των παρυφών του εθνικού 
δρόμου και μέρους της παραλίας μπροστά 
στο εργοστάσιο. 

Με την ενεργή υποστήριξη της ΑΓΕΤ 
Ηρακλής οργανώθηκε ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής από 2 
έως 23 Νοεμβρίου για όλα τα σχολεία της 
Εύβοιας. Οι εκδηλώσεις οργανώθηκαν από 
το Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας σε 
συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ενημέρωση για τη σημασία της 
Πρόληψης και Έγκαιρης Διάγνωσης 
του Καρκίνου Μαστού πραγματοποιήθηκε 
στα Κεντρικά Γραφεία τον Νοέμβριο. Η 
εκδήλωση οργανώθηκε σε συνεργασία με τον  
Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο 
Μαστού “Άλμα Ζωής” και με κύριους 
ομιλητές την Ελένη Φαλιάκου, Χειρούργο 
Μαστού, ΜD, τη Xριστιάνα Μήτση, Ψυχολόγο 
Ψυχοθεραπεύτρια και την Κλεοπάτρα 
Γαβριηλίδου, Πρόεδρο του Συλλόγου,  
οι οποίες έδωσαν σημαντικές πληροφορίες 
για την υγεία του μαστού και την 
καταπολέμηση της νόσου.

Μεταξύ των 10 κορυφαίων εταιριών 
στην Ελλάδα, ως προς το επίπεδο της 
εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής 
λογοδοσίας, αναδείχθηκε η ΑΓΕΤ 
Ηρακλής, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
αξιολόγησης Accountability Rating Greece 
2009. Το 2009 αξιολογήθηκαν οι απολογισμοί 
και η δημόσια διαθέσιμη πληροφόρηση των 
100 μεγαλύτερων βάσει κύκλου εργασιών 
εταιριών στην Ελλάδα.



ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών δίνοντας προτεραιότητα στον επαγγελματισμό και τις δεξιότητες του κάθε 
εργαζόμενου. Οι γυναίκες με φιλοδοξίες και ικανότητες κατακτούν επαγγέλματα που παλαιότερα θεωρούνταν 
«ανδροκρατούμενα» και καταφέρνουν να καταξιώνονται. 

Η εταιρία προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης σε όλες τις γυναίκες εργαζόμενες, ενώ στο πλαίσιο του διεθνούς 
Στόχου Αειφορίας 2012 του Ομίλου Lafarge στο 20% τουλάχιστον των υψηλόβαθμων θέσεων εργασίας βρίσκονται 
γυναίκες.

Δύο γυναίκες συνάδελφοι που απασχολούνται στην παραγωγή της ΑΓΕΤ Ηρακλής, η Μαρίνα Ελένη Σταύρου, 
Μηχανικός Διεργασιών & Περιβάλλοντος, Τμήματος Αριστοποίησης Εργοστάσιο Μηλακίου και η Παναγιώτα 
Απέργη, Προϊσταμένη Υγείας & Ασφάλειας Εργοστασίου Βόλου μιλούν από τη σκοπιά τους για τις δυσκολίες, τις 
προκλήσεις και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που τους δίνονται ως εργαζόμενες στα εργοστάσια της 
ΑΓΕΤ Ηρακλής.

Περιβάλλον όπου οι γυναίκες
πετυχαίνουν επαγγελματικά
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Στην επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών, ο όμιλος της ΑΓΕΤ Ηρακλής  

Ìáñßíá ÅëÝíç Óôáýñïõ, Ìç÷áíéêüò 
Äéåñãáóéþí & ÐåñéâÜëëïíôïò ÔìÞìáôïò 
Áñéóôïðïßçóçò. 

Καθημερινά δραστηριοποιείστε στην 
παραγωγή των εργοστασίων, σε ένα χώρο 
που τυπικά ανδροκρατείται. 
Ποια είναι η αντιμετώπιση που 
συναντήσατε αρχικά από τους 
συναδέλφους σας; 

Η αλήθεια είναι πως στην αρχή, όταν ήρθα 
στο Μηλάκι, ως νέα μηχανικός, αυτό που 
με απασχόλησε περισσότερο ήταν να μάθω 
το εργοστάσιο και τις λειτουργίες του, να 
εμβαθύνω τις γνώσεις μου και να αναπτύξω 
τις δεξιότητες που απαιτούνται για να μπορώ 
να ανταπεξέλθω στα καθήκοντά μου και να 
συνεισφέρω σε ένα καλό αποτέλεσμα. Σε αυτή 
μου την προσπάθεια λοιπόν με στήριξαν πολύ 
οι συνάδελφοί μου, που στην πλειοψηφία 

τους είναι άνδρες. 

Τι σας έκανε να επιλέξετε ένα επάγγελμα, 
στο οποίο δεν έχουμε συνηθίσει να 
βλέπουμε γυναίκες;
Θα έλεγα ότι τρείς λόγοι ήταν καταλυτικοί  
στην επιλογή μου. Η αγάπη μου για τα 
μαθηματικά που με οδήγησε στο Πολυτεχνείο, 
η απόφαση να αποκτήσω εμπειρία στην 
κάθετη δομή της παραγωγής στη χημική 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΛΑΚΙΟΥ
Ìáñßíá ÅëÝíç Óôáýñïõ

Ìç÷áíéêüò Äéåñãáóéþí & ÐåñéâÜëëïíôïò
ÔìÞìáôïò Áñéóôïðïßçóçò



Παναγιώτα Απέργη,  
Προϊσταμένη Υγείας & Ασφάλειας  
Εργοστασίου Βόλου.

Ποια είναι η αντιμετώπιση που 
συναντήσατε αρχικά από τους 
συναδέλφους σας; 
Προσλήφθηκα από την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ πριν από 
2 χρόνια περίπου και είναι γεγονός πως στην 
αρχή οι συνάδελφοί μου με αντιμετώπισαν 
με κάποια επιφύλαξη καθώς δεν είχαν 
ξανασυνεργαστεί με γυναίκα μηχανικό στο 
χώρο του εργοστασίου. Θα έλεγα πως γενικά, 
οι νεότεροι σε ηλικία συνάδελφοι με δέχθηκαν 
με ευκολία ενώ οι μεγαλύτεροι ήταν λίγο 
επιφυλακτικοί απέναντί μου. Μετά από λίγο 
καιρό και δική μου προσπάθεια η συμβίωση και 
η συνεργασία μας στο εργοστάσιο έγινε πολύ 
αρμονική.

Τι σας έκανε να επιλέξετε ένα επάγγελμα, 
στο οποίο δεν έχουμε συνηθίσει να 
βλέπουμε γυναίκες;
Κριτήριά για την επιλογή του επαγγέλματος 
του ηλεκτρολόγου μηχανικού αποτέλεσαν 
το εύρος των τεχνικών γνώσεων και των 
προκλήσεων που προσφέρει καθώς και η 
επαγγελματική αποκατάσταση, χωρίς να με 
επηρεάζει καθόλου το γεγονός ότι κατά τη 
διάρκεια της σταδιοδρομίας μου στο επάγγελμα 

αυτό θα συνεργαζόμουν με άντρες ή γυναίκες. 
Εξάλλου, στις μέρες μας διαπιστώνουμε πως 
πρόκειται για ένα επάγγελμα που επιλέγεται 
από όλο και περισσότερες γυναίκες και τείνει 
να πάψει να είναι ανδροκρατούμενο.

Ποιες θεωρείτε ως τις κυριότερες 
προκαταλήψεις που αντιμετωπίζουν οι 
γυναίκες στην επιλογή επαγγέλματος;
Είναι αλήθεια πως υπάρχουν ακόμη κάποιες 
κοινωνικές προκαταλήψεις όσον αφορά 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό των 
γυναικών. Υπάρχει λόγου χάριν η αντίληψη 
πως οι γυναίκες πρέπει να έχουν μία πιο 
“εύκολη” δουλειά καθώς πρέπει να μοιράζουν 
το χρόνο τους ανάμεσα στην οικογένεια και 
την εργασία τους. Πιστεύω ωστόσο πως η 
σύγχρονη γυναίκα έχει αποδείξει πως μπορεί να 
ανταπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις τόσο 
της επαγγελματικής όσο και της προσωπικής 
της ζωής.

Θεωρείτε ότι η εταιρία συμβάλλει 
σημαντικά στην επαγγελματικά εξέλιξη 
των γυναικών σε θέσεις διοίκησης;
Σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητο το γεγονός 
ότι, σε αντίθεση με άλλες εταιρίες στην 
Ελλάδα, η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ δίνει την ευκαιρία σε  
γυναίκες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σ’ 
ένα δύσκολο χώρο όπως είναι η παραγωγική 

διαδικασία ενός εργοστασίου. Θεωρώ ότι 
κριτήρια της εταιρίας για την επαγγελματική 
εξέλιξη των στελεχών της και την προώθησή 
τους σε θέσεις διοίκησης, αποτελούν η 
τεχνική κατάρτιση και οι δεξιότητες και όχι το 
φύλο τους.

%     06  07  08

Εκτελεστική Επιτροπή   0  0  33

Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη  12  23,1  53,5

Διευθύντριες    15,3  16  19,1

Εργαζόμενες    8,9  9,3  9,8

Πίνακας με γυναίκες εργαζόμενες 
στην ΑΓΕΤ Ηρακλής
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
Παναγιώτα Απέργη,

Προϊσταμένη Υγείας & Ασφάλειας 

βιομηχανία και η μητέρα μου που με έμαθε να 
έχω αυτοεκτίμηση και να προσπαθώ γι αυτό 
που θέλω ακόμα και όταν φαίνεται δύσκολο 
και επίπονο.

Ποιες θεωρείτε ως τις κυριότερες 
προκαταλήψεις που αντιμετωπίζουν οι 
γυναίκες στην επιλογή επαγγέλματος;
Αν θεωρήσουμε ότι η επιλογή επαγγέλματος 
ξεκινά με την επιλογή πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης, στη χώρα μας αυτό γίνεται 
σε πολύ μικρή ηλικία και το επιχείρημα που 
χαρακτηρίζει κάποια επαγγέλματα τυπικά 
ανδρικά ή γυναικεία αποτελεί μία σοβαρή 
προκατάληψη. Στη συνέχεια τίθεται το ερώτημα 
“δημιουργία οικογένειας ή επιτυχημένη 
καριέρα”, στη γυναίκα φυσικά, γιατί ό άντρας 
είναι αυτονόητο ότι μπορεί να τα καταφέρει 
εξίσου και στα δύο! 

Θεωρείτε ότι η εταιρία συμβάλλει 
σημαντικά στην επαγγελματικά εξέλιξη 
των γυναικών σε θέσεις διοίκησης;
Θα έλεγα ότι μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο στη 
διοικητική ιεραρχία, από όσο είμαι σε θέση να 
γνωρίζω, αρκετές γυναίκες έχουν σπάσει το 
γυάλινο ταβάνι της επαγγελματικής εξέλιξης.

Και ναι, θέλω να πιστεύω πως η LAFARGE 
είναι από τις εταιρίες που προσπαθούν να 
παρέχουν ίσες ευκαιρίες εξέλιξης σε άνδρες 
και γυναίκες. 
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Η Ελένη Αν. Ζενάκου, Πρόεδρος 
Διοικητικού Συμβουλίου Κέντρου 

Ερευνών για Θέματα Ισότητας 
(Κ.Ε.Θ.Ι.) 

Στις σύγχρονες κοινωνίες, η απασχόληση 
των γυναικών αποτελεί ένα πεδίο που, 
με την έκταση και τη δυναμική του 
σηματοδοτεί ουσιώδεις κοινωνικές 
μεταβολές. Είναι γεγονός ότι οι πλέον 
ορατές και εντυπωσιακές αλλαγές 
στην κοινωνική θέση των γυναικών 
κατά την τελευταία τριαντακονταετία 
παρουσιάστηκαν στο χώρο της οικονομίας 
και ειδικότερα στην αγορά εργασίας. Εν 
τούτοις, παρατηρείται ότι οι διακρίσεις 
με βάση το φύλο παραμένουν και ότι 
χρειάζεται να ληφθούν συγκεκριμένα 
μέτρα, ώστε να εξασφαλισθεί η ισότητα 
των φύλων σε όλους τους τομείς: την 
οικονομία, την εκπαίδευση, την πρόσβαση  
στα συστήματα υγείας, απασχόλησης 
και συμμετοχής στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων κ.λπ.

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
ανδρών και των γυναικών σχετικά με την 
πρόσβασή τους στην οικονομία γενικώς 
και στην αγορά εργασίας ειδικότερα. 
Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται τα 
ακόλουθα:

Απουσία των γυναικών από τα οικονομικά 
κέντρα λήψης αποφάσεων, όπου χαράσ-
σονται οικονομικές, νομισματικές και 
άλλες πολιτικές.
Μεγάλη αύξηση της συμμετοχής των 
γυναικών που διεκδικούν μια θέση στην 
αγορά εργασίας, με παράλληλη αύξηση 
της γυναικείας ανεργίας. 
Διαχωρισμός των επαγγελμάτων κατά 
φύλο (οριζόντιος και κάθετος).
Μεγάλα ποσοστά απολύσεων στο 
γυναικείο πληθυσμό εξαιτίας των ανα-
διαρθρώσεων της παραγωγικής βάσης 
της οικονομίας.
Επαγγελματική στασιμότητα των γυναικών 
και απουσία ή ισχνή παρουσία τους σε 
ανώτερες και διευθυντικές θέσεις.
Αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στις 
άτυπες μορφές απασχόλησης.
Φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης 
στους χώρους εργασίας.
Διακρίσεις στην εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών, 

οι οποίες δημιουργούν εμπόδια 
στη συμμετοχή των γυναικών στην 
απασχόληση.
¢νιση κατανομή των οικογενειακών 
υποχρεώσεων και ευθυνών και έλλειψη 
κοινωνικών υποδομών στήριξης της 
οικογένειας κ.ά.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσουμε 
ότι η διαφορά που παρατηρείται στους 
μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας, εργασιακής 
εμπειρίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και επαγγελματικής θέσης, αποτελεί 
ένα από τα μείζονα προβλήματα που 
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, ώστε 
να συμβάλουμε ενεργά στην άρση 
των διακρίσεων στο χώρο εργασίας. 
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το 
χάσμα στις αμοιβές προκύπτει και από 
τον κάθετο επαγγελματικό διαχωρισμό, 
κατά τον οποίο οι γυναίκες βρίσκονται σε 
ιεραρχικά υποδεέστερη θέση από τους 
άνδρες. Το φαινόμενο της «γυάλινης 
οροφής», τα εμπόδια για την πρόσβαση 
των γυναικών σε θέσεις υψηλής ευθύνης, 
και η απουσία της εκπροσώπησης 
γυναικών στα ανώτατα μισθολογικά 
κλιμάκια, συνιστούν σημαντικότατα 
ζητήματα. 

Τα θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών, 
καθώς και η καταπολέμηση των 
διακρίσεων στο χώρο εργασίας αποτελούν 
μία από τις κυριότερες προτεραιότητες 
και προκλήσεις. Η ισότητα στο χώρο 
εργασίας δεν αποτελεί μόνο αιτούμενο 
για μια δίκαιη και αξιοκρατική κοινωνία, 
αλλά προϋπόθεση για τη θεμελίωση της 
δημοκρατίας, όπως αυτή εμφαίνεται σε 
όλα τα πεδία της οικονομικής, πολιτικής, 
πολιτισμικής και κοινωνικής ζωής.

Θεωρώ ότι κριτήρια της εταιρίας για την 
επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών 
της και την προώθησή τους σε θέσεις 
διοίκησης, αποτελούν η τεχνική κατάρτιση 
και οι δεξιότητες και όχι το φύλο τους.

περιγράφει στο ΗΡΑΚΛΗΣ Magazino τη θέση της γυναίκας 
στη σύγχρονη κοινωνία και τη συμμετοχή της στην επαγγελματική 

πραγματικότητα.

Ο Θανάσης Μπάμπος, Διευθυντής του 
εργοστασίου Μηλακίου μας μεταφέρει την 
εμπειρία του από τη συνεργασία με γυναίκες 
στελέχη που εργάζονται στο βιομηχανικό 
περιβάλλον ενός εργοστασίου. 
Υπάρχουν προκλήσεις για τις γυναίκες  
που απασχολούνται σήμερα στη 
βιομηχανία;
Πιστεύω πως η μεγαλύτερη πρόκληση είναι 
η καταξίωσÞ τους και η πραγμάτωση των 
φιλοδοξιών τους σ’ ένα δύσκολο παραγωγικό 
περιβάλλον, που θεωρείται κατ’ εξοχήν 
“αντρικό”. Η εμπειρία μας δείχνει ότι αυτό 
που μετρά είναι οι ικανότητες, η προσωπική 
συγκρότηση και όχι το φύλο. Η εναρμόνιση 
της οικογενειακής ζωής με την εργοστασιακή 
πραγματικότητα συνιστά μια δεύτερη μεγάλη 
πρόκληση. Σ’ αυτό το στάδιο οι δυσκολίες 
πολλαπλασιάζονται. Για το λόγο αυτό και 
προκειμένου να βρεθεί η αναγκαία ισορροπία, 
βασική προϋπόθεση αποτελεί η κατανόηση 
της δυσκολίας και της ιδιαιτερότητας της 
απασχόλησης σε ένα εργοστάσιο. 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που 
προσδίδουν οι γυναίκες στην καθημερινή 
τους εργασία;
Αυτό που προέχει κυρίως στην εργασία είναι 
ο επαγγελματισμός και η υπευθυνότητα 
του εργαζόμενου ανεξάρτητα από φύλο. Ως 
Διευθυντής εργοστασίου πιστεύω ότι όταν 
η γυναίκα καταξιωθεί σε ένα επαγγελματικό 
περιβάλλον που δεν την έχουμε συνηθίσει, 
τότε ο ρόλος της είναι καταλυτικός καθώς η 
παρουσία της συμβάλλει στη βελτίωση και στην 
ανάπτυξη του εργασιακού περιβάλλοντος.

Πώς υποδέχονται τα εργοστάσια της 
εταιρίας τις γυναίκες;
Η εμπειρία έδειξε ότι χρειάζεται κάποιος χρόνος 
προσαρμογής του οργανισμού êαι ισχυρή 
δέσμευση της διοίκησης, ώστε να ανατραπούν 
τα στερεότυπα ãéá ôçí áðáó÷üëçóç της 
γυναίκας σε περιβάλλον βαρειάς βιομηχανικής 
παραγωγής. 

Θεωρείτε ότι η ΑΓΕΤ Ηρακλής ευνοεί  
την επαγγελματική εξέλιξη  
των γυναικών;
Πιστεύω πως δεν τίθεται θέμα διάκρισης με 
βάση το φύλο. Τα τελευταία χρόνια έχουν 
γίνει και στα εργοστάσια μας ενέργειες για 
την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών 
στην παραγωγή καθώς  και σε υψηλόβαθμες 
θέσεις. 



Στον εργασιακό χώρο ανάμεσά μας, υπάρχουν 
πολλοί συνάδελφοι που ανταποκρίνονται σε 
εθελοντικές πρωτοβουλίες και χαρούμενοι 
και περήφανοι προσφέρουν σε διάφορες 
δράσεις και οργανώσεις με κοινωφελή σκοπό. 
Επίσης συμμετέχουν ενεργά σε εθελοντικές 
δράσεις βοήθειας και υποστήριξης της τοπικής 
κοινωνίας που διοργανώνονται συχνά από όλες 
τις μονάδες της εταιρίας.

Το ΗΡΑΚΛΗΣ Magazino μίλησε με συναδέλφους-
εθελοντές, οι οποίοι μας παρουσιάζουν 
τις δράσεις τους και μας προτρέπουν να 
υιοθετήσουμε τον εθελοντισμό ως στάση 
ζωής.

Κεντρικά Γραφεία
Χρήστος Αβραμούσης, IT 
Σε ποια ομάδα είσαστε μέλος και ποια 
είναι ακριβώς η εθελοντική δράση  
που αναπτύσσετε;
H Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κορυδαλλού 
είναι μια εθελοντική μη κυβερνητική ομάδα 

πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιείται 
τόσο στην παροχή βοήθειας σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης από φυσικές ή μη 
καταστροφές, όσο και στην υγειονομική 
κάλυψη εκδηλώσεων, όπως συνεδρίων, 
συναυλιών, αθλητικών αγώνων. Η Ομάδα 
επίσης είναι μέλος του Εθελοντικού Σώματος 
Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών με 50 
σταθμούς σε όλη την Ελλάδα, ìå ðåñéóóüôåñá 
από 300 οχήματα και 3.000 εθελοντές.

Για να ενταχθείτε στην ομάδα γίνεται 
πρώτα κάποια εκπαίδευση των 
ενδιαφερομένων;
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει μαθήματα Α’ 
Βοηθειών από γιατρούς και νοσηλευτές, 
συμμετοχή σε εφημερίες νοσοκομείων στα 
Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, ασκήσεις 
έκτακτης ανάγκης με χρήση κατάλληλου 
εξοπλισμού που παρέχεται από την ομάδα και 
εκπαιδευτικές εκδρομές, όπως καταδύσεις, 
αναρρίχηση, έρευνα - εντοπισμό - διάσωση σε 
ορεινή περιοχή.

Υπάρχουν κάποια κριτήρια για να  
γίνει κάποιος μέλος της ομάδας σας;
¼λοι οι εθελοντές της ομάδας είναι ευαισθη-
τοποιημένοι πολίτες, οι οποίοι αφιερώνουν 
τον ελεύθερο χρόνο τους για να εκπαιδευτούν 
αξιοποιώντας τις ικανότητåς και τις γνώσεις 
τους για να παρέχουν βοήθεια στο κοινωνικό 
σύνολο.

Ποια ήταν η πιο σημαντική εμπειρία σας 
ως μέλος της ομάδας;
Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη ημέρα που 
πήγαμε να προσφέρουμε εθελοντικά τις 
υπηρεσίες μας στο νοσοκομείο, όπου ήρθα 
αντιμέτωπος με πραγματικά περιστατικά και 
χρειάστηκε να σταθώ ψύχραιμος, αλλά και 
κοντά σε ανθρώπους που μου είναι εντελώς 
άγνωστοι. Εκείνη τη στιγμή ο πόνος των άλλων 
γίνεται και δικός σου πόνος.

Ο εθελοντισμός είναι μια αξία ιδιαίτερα διαδεδομένη στις σύγχρονες κοινωνίες, 

Πρoσφέροντας
ανακούφιση & χρόνο

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ

¢óêçóç äéÜóùóçò ôçò ÅèåëïíôéêÞò ÄéáóùóôéêÞò ÏìÜäáò Êïñõäáëëïý

καθώς τα τελευταία χρόνια λειτουργούν καλά συγκροτημένοι οργανισμοί που ασχολούνται με την προστασία του 
περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την τοπική ανάπτυξη, την κοινωνική αλληλεγγύη.  Η συνεισφορά 
των εθελοντών, ατομικά ή συλλογικά, με τυπικές ή άτυπες μορφές είναι ένα θέμα που αγγίζει όλους μας καθώς ενισχύει την 
ενεργό συμμετοχή στα κοινά και ικανοποιεί τη βαθιά, εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου για προσφορά και βοήθεια.
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ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ

Ποια είναι η κύρια πηγή κάλυψης  
των εξόδων σας;
Οι πόροι της ομάδας προέρχονται από χορηγίες 
πολιτών, οι οποίοι αναγνωρίζουν την αξία του 
εθελοντισμού.

¼λοι οι εθελοντές που γίνονται μέλη 
παραμένουν στις ομάδες;
Πολλοί είναι αυτοί που παραμένουν ενώ 
μερικοί αναγκάζονται και αποχωρούν λόγω 
προσωπικών υποχρεώσεων. Πάντως ακόμη 
κι αν κάποιοι δεν συμμετέχουν συχνά, ο 
σύλλογος μας δεν διαγράφει εθελοντές 
απλώς τους διαχωρίζει σε τακτικά μέλη και σε 
δόκιμα μέλη.

Θεωρείτε ότι η ιδέα του εθελοντισμού 
είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην  
εποχή μας;
Στη χώρα μας βρισκόμαστε λίγο πίσω, γιατί 
μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη 
ενημέρωση και δεν δίνονται ερεθίσματα και 
υποστήριξη από το κράτος.

Πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός είναι μια 
διαδικασία η οποία διδάσκεται, μαθαίνεται 
ή πηγάζει από μέσα μας;
Είναι μια διαδικασία που καθαρά πηγάζει από 
μέσα μας αλλά σίγουρα θα συνέβαλε και η 
σωστή ενημέρωση και η παρότρυνση του 
κοινού στην υιοθέτηση παρόμοιων δράσεων.

Εργοστάσιο Βόλου
Νίκος  Ζυγούρης, ΙΤ 
Αλέξανδρος Χατζηχαραλάμπους, Χημείο  
Σε ποια ομάδα είσαστε μέλη και ποια 
είναι ακριβώς η εθελοντική δράση που 
αναπτύσσετε;
N. Ζ. Είμαι τακτικό μέλος στην Ελληνική 
Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας με πιστοποίηση 
στις Πρώτες Βοήθειες, ενώ λαμβάνω μέρος σε 
επιχειρήσεις υγρού στοιχείου (open water div-
er), δασοπυρόσβεσης, αντιμετώπισης μαζικών 
καταστροφών όπως σεισμοί, πλημμύρες 
και ανθρωπιστικής βοήθειας όπως συλλογή 
φαρμάκων, τροφίμων, ρούχων.

A. Χ. Είμαι πρόεδρος στην Ελληνική Ομάδα 
Διάσωσης Μαγνησίας με πιστοποίηση στις  
Πρώτες Βοήθειες. Είμαι εκπαιδευτής στην 
ορεινή διάσωση - αναρρίχηση και λαμβάνω 
μέρος σε επιχειρήσεις υγρού στοιχείου  
(rescue), δασοπυρόσβεσης, αντιμετώπισης 
μαζικών καταστροφών (rescue 3), ανθρω-
πιστικής βοήθειας.

Με ποιον τρόπο γίνεται κανείς μέλος;
Η διάθεση και η πρόθεση να ενταχθεί κάποιος 
στο χώρο του εθελοντισμού τον φέρνει σε 
επαφή με τους ανθρώπους αυτού του χώρου. 
Μπορεί να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα 
2421063835, 6978443183, ή να μάθει 
περισσότερες πληροφορίες στο site μας http://
www.hrt-magnisias.org

Υπάρχουν κάποια κριτήρια για να γίνει 
κάποιος μέλος της ομάδας σας;
Συλλογικό πνεύμα, αυτοπειθαρχία, ανθρωπιά. 
¼λοι μπορούν να προσφέρουν σημαντικό 
έργο. Η ομάδα αναπτύσσεται σε τόσους 
τομείς και έχει τόσες δραστηριότητες που ο 

Ï Íßêïò Æõãïýñçò
óõììåôÝ÷åé óå åðé÷åéñÞóåéò 

ôçò ÅëëçíéêÞò ÏìÜäáò ÄéÜóùóçò 
Ìáãíçóßáò

Ακρογωνιαίος λίθος του 
εθελοντισμού  είναι η ανιδιοτέλεια και  

η αβίαστη βούληση για προσφορά, 
ως συλλογική και διαρκή πρακτική 

στην καθημερινή μας ζωή.
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κάθε εθελοντής μπορεί να ασχοληθεί με ένα 
αντικείμενο και να προσφέρει μέσα από αυτό.

Για να ενταχθείτε στην ομάδα γίνετε 
πρώτα κάποια εκπαίδευση των 
ενδιαφερομένων;
Οποιοδήποτε προσόν είναι χρήσιμο λόγω της 
πολύμορφης δράσης της ομάδας. ¼μως η ομάδα 
μεριμνά να εκπαιδεύσει τα νέα μέλη της σε 
δράσεις που θεωρεί απαραίτητες όπως Πρώτες 
Βοήθειες ή σε οποιαδήποτε δράση θεωρεί ότι 
το νέο μέλος μπορεί να ανταπεξέλθει. 



Ποια ήταν η πιο σημαντική εμπειρία σας ως 
μέλος της ομάδας;
Ν.Ζ. Οι πυρκαγιές του νομού Ηλείας. Εκεί 
διαπίστωσα πόσο ‘λίγος’ είμαι μπροστά στη 
δύναμη της φύσης, όση εκπαίδευση, όση 
θέληση, όση δύναμη ψυχική ή σωματική και να 
έχω.

Α.Χ. Οι πυρκαγιές του Πηλίου και του νομού 
Ηλείας το 2007 και το παγκόσμιο πρωτάθλημα 
ιστιοπλοÀας ατόμων με αναπηρία το 2007 είναι 
δυο εμπειρίες που με έκαναν να κατανοήσω 
από τη μία τη δύναμη που έχει ο άνθρωπος να 
καταστρέφει και από την άλλη τη δύναμη να 
ξεπερνά τον εαυτό του.

Ποια είναι η κύρια πηγή κάλυψης των 
εξόδων σας;
Η κύρια πηγή των εσόδων είναι η εισφορά 
των μελών. Μια φορά το χρόνο λαμβάνουμε 
κάποια από τα υλικά που χρησιμοποιούμε από 
το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της πολιτικής 
προστασίας. Τα έξοδα των αποστολών – 
εκπαιδεύσεων καλύπτονται από τα μέλη που 
συμμετέχουν.

¼λοι οι εθελοντές που γίνονται μέλη 
παραμένουν στις ομάδες;
¼χι δυστυχώς δε μένουν όλοι. Δεν είναι 
εύκολο παρότι ο εθελοντισμός αποτελεί μια 
από τις πιο υγιείς κοινωνικές δραστηριότητες 
του ανθρώπου.

Πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός είναι μια 
διαδικασία η οποία διδάσκεται, μαθαίνεται 
ή πηγάζει από μέσα μας;
Μπορούμε να το διδάξουμε στα παιδιά μας, 
μπορούν οι μεγάλοι να “μάθουν” όμως αν δεν 
υπάρχει η στοιχειώδες ευαισθησία να λάβει 
κανείς μηνύματα τέτοιου περιεχομένου δεν 
μπορούν να τον αγγίξουν πραγματικά. 

Εργοστάσιο Βόλου
Èåïäþñá Ëïýìðñéíïõ, Íïóïêüìá 

Σε ποια ομάδα είσαστε μέλος και ποια 
είναι ακριβώς η εθελοντική δράση που 
αναπτύσσετε;
Είμαι μέλος του Ερυθρού Σταυρού και 
óõììåôÝ÷ù óå όλες τις εθελοντικές  
δραστηριότητες εκτός του εράνου.

Με ποιον τρόπο γίνεται κανείς μέλος;
Από την στιγμή που επιθυμεί κάποιος να 
ενταχθεί στην εθελοντική δράση μπορεί να 
απευθυνθεί στα κατά τόπους γραφεία του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Περισσότερες 
πληροφορίες θα μπορούσε να αντλήσει 
κάποιος από τα γραφεία του Ε.Ε.Σ. που στον 
Βόλο βρίσκονται στην οδό Αναλήψεως με 
Γαμβέτα.

Υπάρχουν κάποια κριτήρια για να γίνει 
κάποιος μέλος της ομάδας σας;
Αρκεί να έχει διάθεση για προσφορά στον 
συνάνθρωπο.

Για να ενταχθείτε στην ομάδα γίνεται 
πρώτα κάποια εκπαίδευση των 
ενδιαφερομένων;
Προηγήθηκε εξάμηνη εκπαίδευση στον Ε.Ε.Σ. 
και πρακτική εξάσκηση ενός μηνός στο Γενικό 
Νοσοκομείο Βόλου.

Ποια ήταν η πιο σημαντική εμπειρία σας 
ως μέλος της ομάδας;
Στην διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης, 
συμμετέχοντας σε μια  χειρουργική επέμβαση 
καισαρικής τομής και σε κάποια επείγοντα 
περιστατικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Ποια είναι η κύρια πηγή κάλυψης των 
εξόδων σας;
Οι ιδιώτες αλλά και οι φορείς συνδράμουν 
συχνά στο έργο του Ερυθρού Σταυρού. 

¼λοι οι εθελοντές που γίνονται μέλη 
παραμένουν στις ομάδες;
Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω η 
πλειοψηφία παραμένει στις ομάδες και 
προσφέρει ότι μπορεί. Η ιστορία του Ε.Ε.Σ. 
ξεκινά από πολύ παλιά και με χαρά μου 
διαπιστώνω ότι η ευαισθησία των ανθρώπων 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα παρά τις δυσκολίες 
της εποχής μας.

Πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός είναι 
μια διαδικασία η οποία διδάσκεται, 
μαθαίνεται ή πηγάζει από μέσα μας;
Σαφώς πηγάζει πρωτίστως από μέσα, αλλά 
χωρίς τη σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση 
δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα και 
έτσι ο εθελοντισμός θα είναι ημιτελής.
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Εργοστάσιο Μηλακίου
Αντώνης Κατσιμεντές, οδηγός 
Δημήτρης Καλκούνης, ηλεκτρολόγος 
Γιώργος Λάμπρου, εργοδηγός 
Σε ποια ομάδα είσαστε μέλη και  
ποια είναι ακριβώς η εθελοντική  
δράση που αναπτύσσετε;
Είμαστε μέλη της εθελοντικής ομάδας 
πυροπροστασίας του Αγίου Ιωάννη, η οποία 
συστάθηκε από τους κατοίκους του χωριού 
του Αγίου Ιωάννη μετά την πυρκαγιά της 
25ης Αυγούστου 2007 όπου το χωριό μας 
καταστράφηκε ολοσχερώς. Από τότε και για 2 
συνεχόμενα καλοκαίρια η ομάδα έχει αναλάβει 
δράση να αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας νέας 
πυρκαγιάς. Συνολικά η ομάδα αριθμεί 60 μέλη.

Υπάρχουν κάποια κριτήρια και 
με ποιον τρόπο γίνεται κανείς μέλος;
Αρκεί να το επιθυμεί πολύ. Το μόνο που 
χρειάζεται ένας εθελοντής της ομάδας μας 
είναι αγάπη για τον τόπο του και το περιβάλλον. 
Καθώς είναι μια μικρή αυτοδημιούργητη 
οργάνωση όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να 
πάρουν πληροφορίες από τα ίδια τα μέλη της.

Για να ενταχθείτε στην ομάδα γίνεται 
πρώτα κάποια εκπαίδευση των 
ενδιαφερομένων;
Εκπαίδευση γίνεται κατά καιρούς σε συνεργασία 
με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ποια ήταν η πιο σημαντική εμπειρία σας ως 
μέλη της ομάδας;
Η συμμετοχή μας στην κατάσβεση της 
πυρκαγιάς του Αυγούστου του 2007, όταν η 
φωτιά κατέστρεψε ολοκληρωτικά την περιοχή 
μας και η συμβολή μας στον περιορισμό της 
πυρκαγιάς έγινε επιτακτική ανάγκη.

Ποια είναι η κύρια πηγή κάλυψης των 
εξόδων σας;
¼λα τα έξοδα καλύπτονται από δικές μας 
συνδρομές και με δικά μας μέσα, είτε οχήματα 
είναι αυτά είτε άλλου είδους εξοπλισμός.

¼λοι οι εθελοντές που γίνονται μέλη 
παραμένουν στις ομάδες;
Μέχρι στιγμής δεν έχει αποχωρήσει κανένας και 
αντίθετα παρακινούμε όλï και περισσότερους να 
γίνουν μέλη της ομάδας μας.

Πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός είναι μια 
διαδικασία η οποία διδάσκεται, μαθαίνεται 
ή πηγάζει από μέσα μας;
Το κυριότερο κίνητρο για να ασχοληθεί κάποιος 
με εθελοντικές δράσεις είναι να έχει θέληση 
να προσφέρει βοήθεια και χρόνο.



ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

Παιδιά  
εθελοντές για το περιβάλλον

Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Εύβοιας προτείνει για τα παιδιά εθελοντικά 
προγράμματα για το περιβάλλον, που τα βοηθούν να συνειδητοποιήσουν την προσωπική  
τους ευθύνη και να συμβάλουν δημιουργικά στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Tα περιβαλλοντικά προγράμματα για παιδιά στηρίζονται στην ενημέρωση, στη ενεργή 
συνεργασία και στην προσφορά. Τα παιδιά έχουν ευκαιρία να συμμετέχουν σε προγράμματα 
μέσα από:

     τη συμμετοχή στην περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου ή της τάξης

     την επίσκεψη σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

     το κάλεσμα σε εκστρατείες (δενδροφύτευση, καθαρισμοί ακτών κ.ά.) από την τοπική 

αυτοδιοίκηση, συλλόγους γονέων και άλλους φορείς.

Τα προγράμματα  των μη κυβερνητικών  οργανώσεων (ΜΚΟ), μουσείων και άλλων φορέων 
είναι  μια οργανωμένη προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση παιδιών  
και νέων. 

Στην εκστρατεία της WWF για την κλιματική αλλαγή θα βρούμε σημαντικές πληροφορίες, 
δραστηριότητες και προτάσεις για δράσεις των παιδιών με στόχο την αλλαγή των καθημερινών 
συνηθειών ώστε να μειωθεί η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα.

Μέσα από τις συμβουλές για παιδιά και εφήβους, προτείνονται απλοί  τρόποι ώστε να γίνουν 
έξυπνοι καταναλωτές και να αναλάβουν δράση στο σχολείο, στο σπίτι και στον τόπο, που ζούνε.

Πληροφορίες:http://climate.wwf.gr

«ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΕΝΑ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ!»
Η συμβολική υιοθεσία ενός είδους σε κίνδυνο είναι ένας από τους καλύτερους 
τρόπους να συμβάλουν τα παιδιά  στην προστασία του.

Ðληροφορίες WWF, Διεθνές ταμείο για τη Φύση,
Φιλελλήνων 26,Αθήνα 10558, Τηλ.:210-3314893, Fax: 210-3247578

www.wwf.gr, e-mail: support@wwf.gr
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ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΙΣ MONACHUS 
- MONACHUS  KAI TO ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Θάλεια Καλαμπαλίκη, υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της 

Με το σύνθημα «γίνε κι εσύ συμμαχούλης» η ΜΟm 
καλεί τα παιδιά 4-18 χρόνων να συμμετέχουν 
σε ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις 
παρέα με άλλα παιδιά της ηλικίας τους, που 
μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και έχουν τα 
ίδια ενδιαφέροντα.

Σε κάθε μέλος δίνεται πληροφοριακό υλικό, 
η εφημερίδα «Ιστορίες για φώκιες και η 
δυνατότητα για συμμετοχή σε δραστηριότητες, 
διαγωνισμούς και εκδρομές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@mom.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σολωμού 18,  
10682 Αθήνα, Fax 210-5222450

Στην ιστοσελίδα της Μοm, http:// www.mona-
choulis.gr, υπάρχουν πληροφορίες και για το 
«Σχολείο της Φώκιας», το θερινό περιβαλλοντικό 
σχολείο, που λειτουργεί στην Αλόννησο από 
τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο.



Tο πρόγραμμα της Παιδικής HELMEPA 
προσφέρει κάθε χρόνο τη δυνατότητα σε 
μικρούς μαθητές, που γίνονται εθελοντικά 
μέλη του, να ενημερωθούν και να αναλάβουν 
δράση για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. Οργανωμένοι σε ομάδες 
των 10, υπό την επίβλεψη ενός εθελοντή 
εκπαιδευτικού, οι μαθητές επιλέγουν και 
πραγματοποιούν δραστηριότητες του προ-
γράμματος για μια σχολική χρονιά.

Πληροφορίες: 
http://www.helmepajunior.gr

Για να μυηθούν στα μυστικά της ανακύκλωσης 
και να κατανοήσουν το ρόλο της στην 
προστασία του περιβάλλοντος, να διακρίνουν 
τις διαφορές ανάμεσα στην ανακύκλωση 
και την επαναχρησιμοποίηση και να 
καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, μαθητές  
4 - 12  χρόνων μπορούν να δανειστούν από το 
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο τη μουσειοσκευή 
«Ανακυκλωπράγματα»

Πληροφορίες: 
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
Κυδαθηναίων 14 Πλάκα, Αθήνα 10558
Τηλ.210-3312995, http://www.hcm.gr

«Ανακυκλωπράγματα»

Γα τα παιδιά του Νομού Αττικής μια επίσκεψη στο Εκπαιδευτικό 
Οικολογικό Πάρκο του Δήμου Νέου Ψυχικού, τους δίνει την ευκαιρία 
να ενημερωθούν και να συμμετέχουν σε πρόγραμμα ανακύκλωσης 
συσκευασιών. Το πάρκο είναι ανοιχτό από τη Δευτέρα έως την 
Κυριακή,10π.μ. - 13μ.μ. και 16μ.μ. - 18μ.μ.

Πληροφορίες:
http//oikologikoparco.cityofnewpsychico.gr

Μία περιβαλλοντική δράση που μπορούν να 
υιοθετήσουν τα παιδιά όλων των ηλικιών είναι 
η κομποστοποίηση στο σπίτι.

Συγκεντρώνοντας καθημερινά στο μπαλκόνι 
ή στον κήπο του σπιτιού μας, σε έναν ειδικό 
κάδο φλούδια, υπολείμματα από σαλάτα, 
φρούτα, φύλλα, κλαδιά και άλλα υλικά θα 
έχουμε σε λίγους μήνες δικό μας λίπασμα. Αν 
όλοι κάναμε  κομποστοποίηση, ο καθένας μας 
θα πετούσε τουλάχιστον κατά το 1/3 λιγότερα 
σκουπίδια.

 Ακολουθώντας τις παρακάτω απλές οδηγίες, 
ένα παιδί μπορεί να φτιάξει το δικό του 
οργανικό λίπασμα που θα το χρησιμοποιήσει 
για να μεγαλώσει τα δικά του φυτά. 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Μία Περιβαλλοντική δράση
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Μαθητές όλων των βαθμίδων καλούνται 
να λάβουν μέρος στο 13ο Μαθητικό 
Διαγωνισμό Κατασκευής Ξύλινης Φωλιάς 
για τα πουλιά δείχνοντας έτσι την αγάπη 
τους για τους φτερωτούς μας φίλους.  
Ο Διαγωνισμός λήγει στις 27 ΜαÀου 2010.

Πληροφορίες: 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου
Τηλ. & Fax.: 210-2288340
Εmail: mail@2epal.galats.att.sch.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός κατασκευής  Ξύλινης φωλιάς για πουλιά
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ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Κώδικας
Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Οι αρχές και η εφαρμογή των αξιών μας στη πράξη

Ένας κύκλος εκπαιδευτικών συναντήσεων και ενημέρωσης 
όλων των εργαζομένων στις αρχές του Κώδικα 
Επαγγελματικής Δεοντολογίας που αντικατοπτρίζουν 
τις αξίες του Ομίλου Lafarge και τη δέσμευση του κάθε 
εργαζόμενου στη βιώσιμη ανάπτυξη έχει ξεκινήσει 
στην ΑΓΕΤ Ηρακλής, με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης 
Εσωτερικού Ελέγχου και σε συνεργασία με την Γενική 
Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων.  

Η Αναστασία Κατράκη, Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου 
απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τα υψηλά πρότυπα 
επαγγελματικής δεοντολογίας και εταιρικής διακυβέρνησης 
που έχει υιοθετήσει η ΑΓΕΤ Ηρακλής και τις αξίες που θα 
πρέπει να εφαρμόζουν οι εργαζόμενοι για την  πρόοδο και 
την αειφορία της εταιρίας.

Áíáóôáóßá ÊáôñÜêç,
Äéåõèýíôñéá Åóùôåñéêïý ÅëÝã÷ïõ

Τι ακριβώς είναι ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας  
και τι περιλαμβάνει;
O Κώδικας Δεοντολογίας θέτει ένα πλαίσιο αρχών και κανόνων 
μέσα στο οποίο οι εργαζόμενοι λειτουργούν, δραστηριοποιούνται  
και λαμβάνουν αποφάσεις. 
Ο Κώδικας ασχολείται με θέματα που καθημερινά απασχολούν  
όλους μας:
Πρώτον, σε προσωπικό επίπεδο:
Αυτό που κάνω ή αυτό που αποφασίζω åÜí åίναι σύμφωνο με το 
νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, õπάρχει, μπορεί να υπάρξει ή μπορεί 
να φανεί ότι υπάρχει θέμα σύγκρουσης προσωπικών / οικογενειακών 
συμφερόντων με τα συμφέροντα της εταιρίας;
¸χει ή μπορεί στο μέλλον να έχει επίπτωση στους συνάδελφους μου, 
στους συνεργάτες μου, στο περιβάλλον ή στην ασφάλεια;
Προστατεύω έτσι την περιουσία της Εταιρίας μας; 
Δεύτερον, σε εταιρικό επίπεδο:
Οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν πληρότητα, σαφήνεια και 
αξιοπιστία, έτσι ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, 
των μετόχων και λοιπών πιστωτικών ή κυβερνητικών οργανισμών; 
Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου προστατεύει επαρκώς την εταιρία 
και τους ανθρώπους της από τυχόν δόλιες ενέργειες, εφαρμόζονται οι 
προτάσεις βελτίωσης των εσωτερικών/ εξωτερικών ελεγκτών;
Συμβάλλω στην καταπολέμηση της διαφθοράς, την ασφάλεια των 
εργαζομένων και συνεργατών μας, την προστασία του περιβάλλοντος;
Το να έχουμε απλά τον Κώδικα δεν αρκεί. Πρέπει έμπρακτα όλοι 
(διοίκηση και εργαζόμενοι) να δείχνουμε τη δέσμευσή μας με αυτές 
τις  αρχές προς τους συμμέτοχους μας, τους συνεργάτες, τις τοπικές 
κοινωνίες και εν γένει στο κοινωνικό σύνολο. 



Σε ποιους τομείς συγκεκριμένα 
αναφέρεται;
Ο Κώδικας περιλαμβάνει 7 Κεφάλαια και 
14 Κανόνες. Συγκεκριμένα ôá êåöÜëáéá 
áöïñïýí ôç óυμμόρφωση με νομοθεσία 
και κανονισμούς, ôçí ðρόληψη óύγκρουσης 
óυμφερόντων, ôçí öροντίδα των ανθρώπων 
και του περιβάλλοντος, ôçí ðροστασία ðεριου-
σιακών στοιχείων, ôçí áξιοπιστία ïικονομικής 
ðληροφόρησης êáé ôï óύστημα åσωτερικού 
åλέγχου / åσωτερικός Ýλεγχος.

Ποια είναι η κύρια φιλοσοφία που 
χαρακτηρίζει τον ΚΕΔ;
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ό Κώδικας δεν μας 
δίνει απαντήσεις σε δεδομένες καταστάσεις, 
ούτε δίνει μια λίστα πράξεων με το τι είναι 
«σωστό» και τι είναι «λάθος». Η κατανόηση 
των αρχών στις οποίες στηρίζεται καθώò και 
των κανόνων που περιέχονται μας καθοδηγεί  
στο να ξεκαθαρίσουμε μόνοι μας το τι είναι 
«σωστό» ή «λάθος».  Από εκεί και πέρα  σε κάθε 
δεδομένη κατάσταση απαιτείται êοινή λογική, 
èάρρος, áκεραιότητα, êρίση και πάνω από όλα 
äéáöÜíåéá.
Είμαστε σίγουροι ότι  συνδυασμός όλων των 
ανωτέρω έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη 
συμμόρφωση με τον Κώδικα αλλά και την 
ανάπτυξη και βελτίωση αυτών των Κανόνων.

Η εφαρμογή είναι υποχρεωτική από όλους 
τους εργαζόμενους, όλων των θέσεων και 
όλων των μονάδων;
Η εφαρμογή των διατάξεων του Êώδικα είναι 
υποχρεωτική από όλους μας. Κάθε ένας μας 
στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του 
πρέπει όχι μόνο να εφαρμόζει τους κανόνες 
αλλά να βοηθά και να παροτρύνει και τους 
συναδέλφους του και τους υφιστάμενούς του 
να τους εφαρμόζουν. 
Πάντα θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο κάθε ένας 
από εμάς, όποια θέση και αν κατέχει,  αποτελεί 
παράδειγμα στους άλλους.

Ποιος είναι ο σημαντικότερος λόγος που 
θεωρείται απαραίτητο  να υπάρχει Κώδικας 
Δεοντολογίας στην Εταιρία; 
Δύο είναι οι σημαντικότεροι λόγοι. Ï ðρώτοò 
áöïñÜ τους εργαζόμενους. Μελέτες έχουν 
δείξει ότι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν 

ξεκάθαρους κανόνες και μια διοίκηση η οποία 
αφενός παρέχει με σαφήνεια το πλαίσιο των 
ηθικών αρχών στο οποίο κινείται êáé αφετέρου 
δείχνει έμπρακτα την υποστήριξή της σε 
αυτές, είναι εκείνοι που έχουν κίνητρο και 
διάθεση για να προσφέρουν. Επίσης, το να 
υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες επαγγελματικής 
δεοντολογίας διευκολύνει όλους μας να 
προτείνουμε και κυρίως να κάνουμε το σωστό. 
Ï äåýôåñïò ëüãïò áöïñÜ ôçí åôáéñßá ãια την 
ïðïßá ìια επιχειρηματική κουλτούρα με βάση 
ôéò ηθικές αξίες αυξάνει τηí εμπιστοσύνη των 
επενδυτών, των πελατών μας, των κοινωνιών 
γενικότερα  προς την εταιρία. Η εταιρική μας 
κουλτούρα που βασίζεται σε σταθερά ηθικά 
πρότυπα όχι μόνο διατηρεί αλλά και αυξάνει τη 
φήμη και το όνομα της εταιρίας.

Είναι κάτι καινούργιο για την ΑΓΕΤ 
Ηρακλής; Πότε εφαρμόστηκε για πρώτη 
φορά ο Κώδικας στην εταιρία μας;
Ο Κώδικας δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε για 
την εταιρία, ούτε για τον ¼μιλο. Ο Κώδικας της 
ΑΓΕΤ ÇñáêëÞò εκδόθηκε για πρώτη φορά το 
2005. 

Πρόσφατα ξεκίνησαν σεμινάρια 
παρουσίασης του Κώδικα σε όλες 
τις μονάδες της εταιρίας. Γιατί είναι 
απαραίτητες αυτές οι ενημερώσεις;
¼πως ήδη ανέφερα το να έχουμε τοí Κώδικα 
Δεοντολογίας δεν είναι αρκετό. Απαιτείται 
όλοι οι εργαζόμενοι όχι μόνο να διαβάσουν 
τον Κώδικα αλλά να αντιληφθούν ότι οι αρχές 
και οι κανόνες που περιλαμβάνονται σε αυτό 
πρέπει να ενσωματωθούν στις καθημερινές μας 
δραστηριότητες.  Για να γίνει αυτό όμως θα
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πρέπει όλοι να  είναι πολύ καλά ενημερωμένοι 
για τις αρχές και τους κανόνες.  Γι’ αυτό το 
λόγο επιλέξαμε να γίνονται σεμινάρια σε 
μικρές ομάδας εργαζομένων, τα οποία αν και 
απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο, ωστόσο 
δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε συμμετέχοντα 
να  εκφράσει την άποψή του, τις εμπειρίες 
του, τις αμφιβολίες ή τα ερωτήματα που τυχόν 
έχει.  
Αυτό που θέλουμε να γίνει κατανοητό είναι ότι 
πέρα  από την εκπαίδευση, θα είμαστε πάντα 
πρόθυμοι να βοηθήσουμε σε οποιοδήποτε 
ερώτημα ή αμφιβολία μας εκτεθεί.

Εάν κάποιος εργαζόμενος της εταιρίας 
χρειάζεται κάποια διευκρίνιση σε ποιον 
μπορεί να απευθυνθεί;
Πρώτα από όλα ο κάθε εργαζόμενος μπορεί 
να απευθυνθεί είτε στον προϊστάμενο του, 
είτε στη διοικητική του ιεραρχία.  Ο κάθε 
προϊστάμενος ή υπεύθυνος ομάδας έχει την 
υποχρέωση να βοηθήσει τους εργαζόμενους 
και να τους λύσει οποιοδήποτε ερώτημα,  
ή αμφιβολία έχουν. Σε περίπτωση όμως που είτε 
η απάντηση δεν είναι επαρκής είτε απαιτούνται 
περισσότερες πληροφορίες μπορεί να ζητήσει 
συμβουλή από τη Νομική Υπηρεσία.
Τέλος όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να 
ζητήσουν διευκρινήσεις και από τον Εσωτερικό 
¸λεγχο και από τη Διεύθυνση Ανθρώπινων 
Πόρων. 
Εκείνο που βεβαιώνουμε πλέον είναι ότι 
κανένας δεν είναι μόνος τους.
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«Θάρρος, ακεραιότητα, δέσμευση, αφοσίωση στους άλλους και προτεραιότητα 
στα συμφέροντα του Ομίλου, είναι τα θεμέλια της φιλοσοφίας μας για την 
Διοίκηση. Περιμένουμε από κάθε εργαζόμενο και κάθε στέλεχος να δείχνει 
έμπρακτα την δέσμευσή του με αυτές τις αξίες. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας 
για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής μας»

Απόσπασμα από τις Αρχές Δράσης της Lafarge.
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Επενδύοντας
στους ανθρώπους μας

δέσμευση της ΑΓΕΤ Ηρακλής, καθώς αποτελεί κύριο παράγοντα για την απόδοση και την υλοποίηση των στόχων και 
της στρατηγικής της.  Δίνοντας σημασία στις ιδιαίτερες ανάγκες, την εφευρετικότητα και τη δέσμευση των ανθρώπων, 
η εταιρία σχεδιάζει προγράμματα για την προσέλκυση νέων και ταλαντούχων ατόμων και καταρτίζει ολοκληρωμένα 
προγράμματα ατομικής ανάπτυξης που ενισχύουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους και ανταμείβουν τις προσπάθειες 
και τις επιδόσεις τους.

Η ανάπτυξη των ανθρώπων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και ισχυρή 

Η Έλενα Στάσση, Προϊσταμένη 
Εκπαίδευσης & Εκμάθησης μιλάει για 
τα προγράμματα ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης που εφαρμόζει η εταιρία 
στο ανθρώπινο δυναμικό της και τη 
σημασία που έχει η ανάπτυξη των 
ανθρώπων για την πρόοδο και την 
απόδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής.

Σε ποιους τομείς αναφέρεται η ΑΓΕΤ 
Ηρακλής όταν μιλάει για την ανάπτυξη των 
ανθρώπων της;
Η ΑΓΕΤ Ηρακλής προσδίδει πρωταρχική 
σημασία στην εκπαίδευση και ανάπτυξη 
των Ανθρώπινων Πόρων της Εταιρίας. Τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται, 
επικεντρώνονται τόσο σε γνωστικά θέματα 
αντίστοιχα με τη θέση εργασίας και το αντι-
κείμενο απασχόλησης κάθε εργαζόμενου,  
αλλά και σε προγράμματα ευρύτερης ανά-
πτυξης των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που 
αξιοποιεί ο καθένας από εμάς κατά τη διάρκεια 
της εργασίας του. Βασικοί τομείς αναφοράς 
είναι η Υγεία, η Ασφάλεια και το Περιβάλλον, η 
εκπαίδευση διοικητικών ικανοτήτων, η τεχνική 

εξειδίκευση, τα θέματα Κοινωνικής Ευθύνης και 
η ανάπτυξη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται 
στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε θέσης 
εργασίας, πάντα με γνώμονα τις επιχειρησιακές 
προτεραιότητες. 

Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα ατομικής 
ανάπτυξης του κάθε εργαζόμενου και πόσο 
διαρκεί;
Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις ξεχωριστές 
ανάγκες και δεξιότητες των ανθρώπων της 
και επιδιώκοντας παράλληλα το βέλτιστο 
αποτέλεσμα, η εταιρία σχεδιάζει προσεκτικά 
το πρόγραμμα ατομικής ανάπτυξης κάθε 
εργαζομένου. Το εν λόγω πρόγραμμα κατα-
ρτίζεται σε συνεργασία με τον ιεραρχικά 

προϊστάμενο κάθε εργαζομένου ήδη από την 
πρόσληψή του και εξελίσσεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της απασχόλησής του. Πρόκειται 
για μια διαρκή και δυναμική διαδικασία με 
βασικό άξονα τον κάθε εργαζόμενο και 
σκοπό την προσωπική και επαγγελματική του 
ενδυνάμωση. 

Ποιες είναι οι μέθοδοι που εφαρμόζει η 
εταιρία για την ανάπτυξη των ανθρώπων 
της;
Στο πλαίσιο δημιουργίας ποικίλων προ-
γραμμάτων εκπαίδευσης ανάλογα με το 
περιεχόμενό τους ή τον πληθυσμό που 
απευθύνονται, η εταιρία επιλέγει και 
εφαρμόζει προγράμματα που ανταποκρίνονται 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
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σε διαφορετικές κάθε φορά ανάγκες. Ως εκ 
τούτου, σχεδιάζει μακροχρόνια προγράμματα, 
ειδικά σεμινάρια και ημερίδες εκπαιδευτικής 
ενημέρωσης, ενώ παράλληλα προωθεί την 
εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας (on 
the job training, personal coaching) και την 
εκμάθηση μέσω Η/Υ (e-learning). Τα τελευταία 
χρόνια βασιζόμαστε στην εξειδίκευση και ôçí 
εμπειρία που έχει το προσωπικό μας και για το 
σκοπό αυτό, είτε  αναπτύσσουμε åσωτερικούς 
åκπαιδευτές, είτε συνεργαζόμαστε για να 
σχεδιάσουμε από κοινού με τους áñìüäéïõò 
εργαζόμενους εκπαιδευτικά προγράμματα 
πλήρως προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες 
επιχειρησιακές ανάγκες. Επιπλέον, σε επίπεδο 
Ομίλου, η Lafarge παρέχει εκπαιδευτικά 
προγράμματα σε συνεργασία με το Lafarge Uni-
versity, όσον αφορά στην ανάπτυξη διοικητικών 
δεξιοτήτων και μίας κοινής δια-τμηματικής 
γλώσσας, και το ETC (European Technical 
Centre), όσον αφορά στην τεχνική κατάρτιση. 
Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα της 
εκπαίδευσης και για το σκοπό αυτό επιλέγουμε 

διακεκριμένους εκπαιδευτικούς φορείς και 
εισηγητές, ενώ οι μέθοδοι και τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούμε έχουν ως βάση τη βιωματική 
εκπαίδευση με έντονο το δια-δραστικό στοιχείο 
και σε άμεση συνάρτηση με τις πιο σύγχρονες 
μεθόδους διδασκαλίας (π.χ. ομαδικές εργασίες, 
μελέτη περιπτώσεων, ασκήσεις, παιχνίδια, 
metaplan boards, παρουσιάσεις, projects, 
κ.λπ.).   

Σε τι ποσοστά του πληθυσμού της εταιρίας 
αναφέρεται το πλάνο ανάπτυξης των 
ανθρώπων της;
Το πλάνο ανάπτυξης αφορά όλο το ανθρώπινο 
δυναμικό του Ηρακλή. Η διαρκής και σε 
βάθος αξιολόγηση των αναγκών, ο σωστός 
προγραμματισμός και η επιλογή των πλέον 
κατάλληλων εισηγητών και προγραμμάτων, 
δίνουν τη δυνατότητα στην åταιρία να 
βελτιώνει συνεχώς το εκπαιδευτικό της έργο, 
απευθυνόμενο σε όλους τους εργαζόμενους 
στον ¼μιλο.

Πόσα εκπαιδευτικά σεμινάρια 
πραγματοποιούνται κατά μέσο  
όρο το χρόνο; 
Παραπάνω από 100 εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα και σεμινάρια. 

Πόσο σημαντική θεωρείται η ανάπτυξη των 
ανθρώπων για την πρόοδο και την απόδοση 
της εταιρίας;
Η ανάπτυξη των ανθρώπων είναι πρωταρχικό 
μέλημα και σοβαρή δέσμευση του Ομίλου 
Ηρακλή, καθώς πιστεύουμε ότι η προσωπική 
ανάπτυξη είναι ο σημαντικότερος συντελεστής 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
επιχειρηματικών προκλήσεων και την επίτευξη 
της στρατηγικής μας. Για τον Ηρακλή η 
ανάπτυξη των ανθρώπων είναι επένδυση στο 
μέλλον!

Τη δική τους άποψη για το πλάνο της προσωπικής τους 
ανάπτυξης και την εμπειρία που έχουν αποκομίσει μέχρι 
σήμερα από την επαγγελματική τους πορεία στην εταιρία 
καταθέτουν ο Λευτέρης Μουστάκας, Μηχανικός Παραγωγής 
Εργοστασίου Βόλου, η Μαίρη Καλαντώνη, Συντονίστρια 
Ασφάλειας Supply Chain & ΛΑΒΑ και ο Αναστάσιος 
Παπανικολάου, Υπεύθυνος Ασφάλειας στο Εργοστάσιο 
Χαλκίδας.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
ËåõôÝñçò ÌïõóôÜêáò,
Ìç÷áíéêüò ÐáñáãùãÞò

Από την εμπειρία σας μέχρι σήμερα στην 
εταιρία, θεωρείτε ότι η ΑΓΕΤ Ηρακλής 
συμβάλλει σημαντικά στην ατομική 
ανάπτυξη κάθε νέου εργαζόμενου;
Μια από τις βασικές αρχές της εταιρίας είναι 
η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της. 
Αυτή είναι συνεχής και αφορά όλα τα επίπεδα 
της ιεραρχίας. Η εταιρία προάγει την προσωπική 
μας ανάπτυξη με πλήθος πρακτικών όπως 
ανάθεση νέων  προκλήσεων και αρμοδιοτήτων, 
συμμετοχή σε έργα, μελέτες και επιθεωρήσεις, 
εκπαίδευση με σεμινάρια ή εκπαιδευτικά 
προγράμματα και παροχή γνώσης και σωστών 
πρακτικών.

Πότε ξεκίνησε και σε ποιους τομείς κυρίως 
βασίστηκε η προσωπική σας ανάπτυξη στην 
εταιρία;
Η προσωπική μου ανάπτυξη στην εταιρία 
ξεκίνησε από την πρώτη ημέρα μετά την 
πρόσληψη, με τη συμμετοχή μου στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ένταξης στην εταιρία 
που απευθύνεται στους προσληφθέντες. 
¢μεσα συνέταξα με τον προϊστάμενü μου το 
ετήσιο πλάνο ανάπτυξης, που προέβλεπε 
τις δραστηριότητες και τα σεμινάρια στα 
οποία θα συμμετείχα κατά τη διάρκεια του 
πρώτου έτους απασχόλησής μου στην εταιρία, 

ενώ είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Cement Profession-
al” τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας μου 
και να αντιμετωπίσω τις υποχρεώσεις μου που 
απορρέουν από αυτό.

Μετά από τρία περίπου χρόνια εργασίας στην 
εταιρία, έχω καταφέρει να βελτιώσω και 
συνεχίζω να βελτιώνω τις επαγγελματικές 
μου δεξιότητες και τη συμπεριφορά μου, να 
αναπτύσσω τις ηγετικές μου ικανότητες και να 
αναβαθμίζω τις τεχνικές μου γνώσεις. 

Ποια είναι τα κυριότερα εφόδια που  
σας παρείχε ή συνεχίζει να σας  
παρέχει η εταιρία;
Θα έλεγα ως κυριότερα εφόδια μια πολύ καλά 
οργανωμένη βάση δεδομένων, όπου μου δίνεται 
η δυνατότητα να ανατρέξω και να βρω τεχνικές 
λύσεις ή εφαρμοσμένες πρακτικές σε θέματα 
που  με απασχολούν, πλήθος εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, τα οποία αποσκοπούν τόσο 
στην τεχνική μου κατάρτιση, όσο και στην 
ανάπτυξη των διοικητικών μου ικανοτήτων  
(CECIL, e-learning, κ.ά.), ένα μεγάλο αριθμό 
σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνονται από 
τεχνικά κέντρα ή από τα κέντρα εκπαίδευσης 
(Grinding, Pyroprocessing, Products & Intro to 

Quality, κ.ά.) êáé ôç δυνατότητα επίσκεψης σε 
άλλα εργοστάσια παγκοσμίως.

Θα συστήνατε σε κάποιον ταλαντούχο 
νέο την ΑΓΕΤ Ηρακλής για επαγγελματική 
αποκατάσταση;
Αναμφισβήτητα η ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι μια πολύ 
καλή επιλογή για έναν νέο και ταλαντούχο 
εργαζόμενο. Από πολύ νωρίς θα κληθεί να 
αναλάβει αρμοδιότητες και να ανταποκριθεί 
σε προκλήσεις, οπότε οι γνώσεις και οι 
ικανότητές του θα βρουν άμεσα πεδίο για 
να εφαρμοστούν. Επίσης, με τη συμμετοχή 
του σε πολλά διαφορετικά projects ή ομάδες 
εργασίας και με την υποστήριξη ενός πολύ 
καλά δομημένου συστήματος εκπαίδευσης, θα 
μπορέσει να αναπτύξει καινούριες δεξιότητες 
και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εργασιακές 
απαιτήσεις.
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Ìáßñç Êáëáíôþíç,
Óõíôïíßóôñéá ÁóöÜëåéáò Supply Chain  
& ËÁÂÁ

Από την εμπειρία σας μέχρι σήμερα στην 
εταιρία, θεωρείτε ότι η ΑΓΕΤ Ηρακλής 
συμβάλλει σημαντικά στην ατομική 
ανάπτυξη κάθε νέου εργαζόμενου;
Και βέβαια. Με πολλούς και διάφορους τρόπους. 
Κυρίως διότι υπάρχει σύστημα εκπαίδευσης, 
προσωπικής αξιολόγησης και επίσης, συνεχής 
και αμφίδρομη επικοινωνία η οποία συμβάλλει 
σημαντικά ώστε να εντοπιστούν οι ανάγκες και 
οι δυνατότητες του κάθε εργαζομένου και να 
μπορέσουν να εξελιχθούν. 

Πότε ξεκίνησε και σε ποιους τομείς κυρίως 
βασίστηκε η προσωπική σας ανάπτυξη στην 
εταιρία;
Από την ημερομηνία άφιξης μου στην εταιρία. 
Το κυριότερο κίνητρο ανάπτυξης για μένα  
είναι ότι έχω τη δυνατότητα να εργάζομαι σε 
ένα δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον 
το οποίο συνεχώς υποστηρίζει και αναγνωρίζει 
τις πρωτότυπες ιδέες και την προσωπική 
προσπάθεια του εργαζομένου.

Ποια είναι τα κυριότερα εφόδια που σας 
παρείχε ή συνεχίζει να σας παρέχει;
Τρεις λέξεις μου έρχονται στο μυαλό. Ανάπτυξη. 
Εξέλιξη. Ασφάλεια. Αλλά σίγουρα είναι πολλά 
παραπάνω από αυτά.

Θα συστήνατε σε κάποιον ταλαντούχο 
νέο την ΑΓΕΤ Ηρακλής για επαγγελματική 
αποκατάσταση;
Αδιαμφισβήτητα. Θεωρώ ότι η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 
αποτελεί έναν από τους καλύτερους εργοδότες 
της ελληνική αγοράς, τόσο σήμερα όσο και 
πριν από περίπου δύο χρόνια που ξεκίνησα την 
εργασία μου στην εταιρία.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ÁíáóôÜóéïò ÐáðáíéêïëÜïõ,

ÓõíôïíéóôÞò Õãåßáò & ÁóöÜëåéáò

Από την εμπειρία σας μέχρι σήμερα στην 
εταιρία, θεωρείτε ότι η ΑΓΕΤ Ηρακλής 
συμβάλλει σημαντικά στην ατομική 
ανάπτυξη κάθε νέου εργαζόμενου;
¼ταν πριν από κάτι λιγότερο από 3 χρόνια 
μου δινόταν η ευκαιρία να ξεκινήσω να 
εργάζομαι για την ΑΓΕΤ Ηρακλής, δεν 
μπορούσα να φανταστώ πόσο σημαντική 
για την επαγγελματική μου εξέλιξη 
ήταν η συγκεκριμένη απόφαση. Σε ένα 
δυναμικά και διαρκώς εξελισσόμενο 
βιομηχανικό περιβάλλον, μέλος μιας 
παγκόσμιας οικογένειας, είχα τη μοναδική 
ευκαιρία να εκπαιδευτώ σε θέματα 
ποικίλου ενδιαφέροντος, να ταξιδέψω 
γνωρίζοντας τον τρόπο σκέψης και εργασίας 
συναδέλφων από όλο τον κόσμο, να 
αποδώσω δουλεύοντας δίπλα σε έμπειρους 
και καταξιωμένους συναδέλφους μέσα 
στον όμιλο. Τα πεδία γνώσης που σου 
προσφέρονται στην ΑΓΕΤ Ηρακλής, οι 
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, 
αλλά και το ατομικό πλάνο ανάπτυξης είναι 
τα εφόδια που ωθούν τον εργαζόμενο σε 
μια διαρκής βελτίωση.

Πότε ξεκίνησε και σε ποιους τομείς 
κυρίως βασίστηκε η προσωπική σας 
ανάπτυξη στην εταιρία;
Από την πρώτη κιόλας μέρα ως εργαζόμενος 
του Ηρακλή θυμάμαι την εκπαίδευση ως 
αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής 
μου εξέλιξης. Σε ποικίλα πεδία ενδια-
φέροντος, δομημένη και συνεχής έτσι ώστε 
να ακολουθεί τα επαγγελματικά μου βήματα 
μέσα στην εταιρία.

Ξεκίνησα να εργάζομαι ως Μηχανικός 
Παραγωγής στο εργοστάσιο της Χαλκίδας 
προγραμματίζοντας τις βέλτιστες κάθε 
φορά συνθήκες παραγωγής κλίνκερ και 
τσιμέντου. Τώρα πλέον ως συντονιστής  
Υ&Α για το ίδιο εργοστάσιο προσπαθώ να 
μεταδώσω στους συναδέλφους μου το 
όραμα της εταιρίας και να κάνουμε πράξη 
την Ασφάλεια ως απόλυτη προτεραιότητα. 
Σε κάθε επαγγελματικό μου βήμα, ένα 
συγκεκριμένο πλάνο ατομικής ανάπτυξης  
με βοήθησε να επικεντρώνομαι σε συγκε-
κριμένους στόχους, να προσανατολίζομαι 
σε συγκεκριμένες δράσεις και να λειτουργεί 
ως μοχλός παρακίνησης για την εκπλήρωση 
των φιλοδοξιών μου.

Ποια είναι τα κυριότερα εφόδια που σας 
παρείχε ή συνεχίζει να σας παρέχει;
Το κυριότερο εφόδιο που απόκτησα ùò 
εργαζόμενος στην ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι να 
θέτω στόχους συνυφασμένους με τη θέση 
εργασίας μου και να καθορίζω μαζί με 
τους προϊστάμενούς μου τον τρόπο και τα 
μέσα (π.χ. εκπαίδευση) για την επίτευξη 
αυτών των στόχων. Να εντοπίæω και να 
εκμεταλλεýïìáé τα δυνατά μου σημεία, να 
βελτιώíù μέσω συγκεκριμένης εκπαίδευσης 
τα αδύνατα σημεία, να εκμεταλλεýïìáé τις 
ευκαιρίες για ανάπτυξη συγκεκριμένων 
δεξιοτήτων και να προετοιμÜæïìáé εφόσον 
μου δίνεται η ευκαιρία για μετάβαση σε 
άλλη θέση.
Εκπαίδευση (γενική και εξειδικευμένη), 
σεμινάρια σε εσωτερικό και εξωτερικό, 
πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων του  
Ηρακλή και της Lafarge, συμμετοχή 
σε συνέδρια του τομέα εξειδίκευσης, 
εκπαίδευση σε θέση εργασίας αλλά 
και καθοδήγηση από τους άμεσους 
προϊστάμενους είναι κάποια από τα εφόδια 
που χρησιμοποίησα και χρησιμοποιώ για την 
προσωπική μου ανάπτυξη.

Θα συστήνατε σε κάποιον ταλαντούχο 
νέο την ΑΓΕΤ Ηρακλής για 
επαγγελματική αποκατάσταση;
Ναι και πάντα το τονίζω σε άτομα του 
περιβάλλοντός μου που έχουν τα απαραίτητα 
κατά περίπτωση προσόντα, να επιδιώξουν 
να εργαστούν για την ΑΓΕΤ Ηρακλής. Οι 
άνθρωποι του Ηρακλή, η τεχνογνωσία, το 
περιβάλλον, οι δομές και οι αξίες μπορούν 
να μετατρέψουν το ταλέντο σε σταθερή 
επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
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Το πνεύμα του νικητή
Η θέληση και η ικανότητα των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις 
στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, καθώς και η δέσμευσή τους στην υγεία & 
ασφάλεια, το περιβάλλον, την ανάγκη για μείωση κόστους αποτελούν το κλειδί 
της επιτυχίας της ΑΓΕΤ Ηρακλής στις συνθήκες της εποχής που διανύουμε.

Καθημερινά όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι «πετυχαίνουν περισσότερα με 
λιγότερα» μέσα από έξυπνες λύσεις, ευελιξία, συνεργασία και πίστη ότι μπορούν 
να πετύχουν υψηλούς στόχους.  

Η Λένα Μπέλση, Διευθύντρια Προμηθειών παρουσιάζει το «πνεύμα του  
νικητή» που χαρακτηρίζει τον τρόπο δουλειάς των ανθρώπων της εταιρίας 
στη σημερινή συγκυρία και τη σημασία του για την πορεία και ανάπτυξη της 
εταιρίας.

Τι σημαίνει “winning spirit” - πνεύμα του 
νικητή στον τρόπο δουλειάς μας; 
Τι ακριβώς εννοούμε με αυτό τον όρο;
Το winning spirit - πνεύμα του νικητή είναι κάτι 
άυλο. Αναπτύσσεται γύρω από ανθρώπους και 
ομάδες και με τη σειρά του τους αναπτύσσει. 

Προϋπόθεση για την ανάπτυξή του είναι η 
ύπαρξη ανθρώπων που ανεξαρτήτως θέσης, 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ηγετικό 
ρόλο, θέτουν στόχους, προτείνουν λύσεις, 
αναλαμβάνουν ευθύνες, παρακινούν, εμψυ-
χώνουν, αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τους 
ανθρώπους που δουλεύουν μαζί τους.

Ποια θα χαρακτηρίζατε ως κυριότερα 
χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων και 
ποιο θεωρείτε ότι είναι το κίνητρό τους 
ώστε να υιοθετήσουν το «πνεύμα του 
νικητή»; 
Αυτοί οι άνθρωποι διακρίνονται για την 
ακεραιότητÜ τους. Τους αναγνωρίζουν οι όμοιοι 
τους, με τους οποίους αναπτύσσουν έναν 
άτυπο κώδικα επικοινωνίας και συνεργασίας. Το 
κυριότερο κίνητρο τους είναι η αναγνώριση.

Πόσο εύκολο είναι στις σημερινές 
συνθήκες οι εργαζόμενοι να «κάνουν 
περισσότερα με λιγότερα»; Μπορείτε να 
μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα 
όπου οι ομάδες πέτυχαν καλύτερα 
αποτελέσματα παρά τις αντίξοες συνθήκες 
της αγοράς; 
Στην εταιρία μας υπάρχουν ομάδες που έχουν 
πετύχει εκπληκτικά αποτελέσματα  παρά τις 
αντίξοες συνθήκες της αγοράς. Το AthlosTM είναι 
ένα παράδειγμα, γνωστό σε όλους μας. 
Κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο γνωστό και για το 
οποίο είμαι ιδιαίτερα περήφανη, είναι η επίδοση 
μας στη βελτίωση του Κεφαλαίου Κίνησης της 
εταιρίας μας, το οποίο επηρεάζεται σε μεγάλο 
βαθμό από τις πληρωμές προς τους προμηθευτές 
μας. Πρόσφατα, λανσάραμε με επιτυχία στην 
ελληνική και ξένη αγορά δύο προγράμματα 
Reverse Factoring που μας επέτρεψαν να 
επαναδιαπραγματευτούμε τις συμβάσεις με τους 
προμηθευτές  μας προς όφελος της εταιρίας. Και 

αυτό, σε χρόνο ρεκόρ (σε διάστημα τριών μόλις 
μηνών), με τρόπο που όχι μόνο δεν έβλαψε την 
εικόνα μας στην αγορά ή τη σχέση μας με τους 
προμηθευτές αλλά σε πολλές περιπτώσεις τους 
διευκόλυνε κιόλας.  

Για αυτό συνεργάστηκαν με κέφι και μεράκι 
άνθρωποι από πολλά τμήματα όπως όλη 
ç ομάδα της Διεύθυνσης Προμηθειών, ç 
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικού, το Τμήμα 
Ενοποίησης, η Διεύθυνση Πληροφορικής, η 
Διεύθυνση Logistics, η Νομική Υπηρεσία, και η 
Διεύθυνση Λογιστηρίου.  

Θεωρείτε ότι οι εργαζόμενοι όλων των 
διευθύνσεων μπορούν να συνεισφέρουν 
προς αυτή την κατεύθυνση και με ποιον 
τρόπο;
Για την επίτευξη υψηλών στόχων μπορούν 
να συνδράμουν όλοι ανεξαιρέτως οι εργα-
ζόμενοι, παραμένοντας προσηλωμένοι στις 
προτεραιότητες μας και αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις ως ευκαιρίες.

Ποια θα χαρακτηρίζατε ως τη μεγαλύτερη 
πρόκληση για τους σημερινούς 
εργαζόμενους;
Η μεγάλη πρόκληση λοιπόν είναι να καταφέρει 
κανείς να αναπτύξει το πνεύμα του νικητή. 
Αλλά, ακόμα μεγαλύτερη είναι η πρόκληση 
του να διατηρήσει κανείς το πνεύμα του νικητή 
όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά.

Πόσο σημαντική είναι η δέσμευση των 
εργαζομένων για την αειφόρο ανάπτυξη 
της εταιρίας;
Χωρίς τη δέσμευση, την πίστη και την 
προσπάθεια των ανθρώπων μας δεν μπορούμε 
να πετύχουμε τους Στόχους Αειφορίας 2012. 
¸να χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 
Ασφάλεια, η οποία χωρίς τη δέσμευση των 
ανθρώπων δεν μπορεί να εξασφαλιστεί.

Η μεγάλη πρόκληση είναι να καταφέρει 
κανείς να αναπτύξει το πνεύμα του 
νικητή. Αλλά ακόμα μεγαλύτερη είναι η 
πρόκληση του να διατηρήσει κανείς το 
πνεύμα του νικητή όταν τα πράγματα 
δεν πάνε καλά. 

Έχουμε αναπτύξει το «πνεύμα 
του νικητή» πετυχαίνοντας 
αποτελέσματα σε δύσκολες 
συνθήκες και χρειάζεται να 
συνεχίσουμε καθώς η κρίση δεν 
τελείωσε ακόμη και ο στόχος 
μας είναι να είμαστε οι καλύτεροι 
όταν η αγορά ανακάμψει.  

Θα πετύχουμε παραμένοντας 
εστιασμένοι στις προτεραιότητές 
μας - υγεία & ασφάλεια, μείωση 
κόστους και αύξηση εσόδων, 
ανάπτυξη ανθρώπων - και 
προλαβαίνοντας τις προσδοκίες 
της αγοράς και τις ανάγκες 
των πελατών μας μέσα από τη 
διαφοροποίηση, την καινοτομία 
και τη συνεισφορά μας στην 
αειφόρο κατασκευή…
Bruno Lafont
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Σε εφαρμογή το συμβουλευτικό κείμενο Υγείας & Ασφάλειας.

Μεταφορικά συστήματα

συστήματα μεταφοράς χύδην υλικού όπως ταινιόδρομοι, καδοφόροι, μεταφορικοί κοχλίες, αλυσομεταφορείς.  
Με στόχο μηδέν ατυχήματα σχετικά με τα μεταφορικά συστήματα, η Lafarge εξέδωσε τον Σεπτέμβριο του 
2008 ένα συμβουλευτικό κείμενο που υποδεικνύει με ποιον τρόπο πρέπει να σχεδιάζονται και να συντηρούνται 
τα συστήματα μεταφοράς και ποια προστατευτικά πρέπει να έχει κάθε τύπος μεταφορικού συστήματος 
(προφυλακτήρες, σχοινοδιακόπτες, κ.ά.). Η εφαρμογή αυτού του συμβουλευτικού κειμένου έχει ξεκινήσει στην 
ΑΓΕΤ Ηρακλής.

Σε όλες τις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ Ηρακλής λειτουργούν καθημερινά 

Για την επιτυχή εφαρμογή του Συμβουλευτικού 
Κειμένου και για τον προγραμματισμό των 
ενεργειών έχει οριστεί μια ομάδα από 
εργαζόμενους από όλες τις εγκαταστάσεις, 
ενώ τη γενική επίβλεψη της  οργάνωσης έχει 
ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Γιώργος 
Μελάτος.
Ç ïìÜäá åñãáóßáò åðåîåñãÜóôçêå Ýíá ó÷Ýäéï 
åöáñìïãÞò ðïõ ëáìâÜíåé õðüøéí ôçí éóôïñßá 
ôùí áôõ÷çìÜôùí óå ìåôáöïñéêÜ óõóôÞìáôá 
ìÝ÷ñé óÞìåñá êáé ôçí áíÜëõóç ôùí ðåñéï÷þí 
ðïõ ðñÝðåé íá âåëôéùèïýí åßôå áöïñïýí ìÝóá 
êáé åîïðëéóìü, åßôå óõìðåñéöïñÜ áóöÜëåéáò.
Το έργο της ομάδας περιλαμβάνει κυρίως τα 
παρακάτω στάδια:

Εντοπίστηκαν οι περιοχές που χρειά-
ζονται βελτίωση στα προστατευτικά των 
μεταφορικών συστημάτων.
Για να εντοπιστούν τα σημεία των 
προστατευτικών συστημάτων που πρέπει 
να βελτιωθούν, έγινε μια συστηματική 
επιθεώρηση όλων των ταινιόδρομων του 

Ομίλου. Οι ταινιόδρομοι είναι ο πιο επικίνδυνος 
τύπος μεταφορικού συστήματος καθώς δεν 
είναι κλειστού τύπου (όπως λ.χ. οι μεταφορικοί 
κοχλίες) και λειτουργούν σε μεγάλες 
ταχύτητες. 
Για το σκοπό αυτό καταγράφηκαν όλες οι 
βελτιώσεις σε ταινιόδρομους, ιεραρχήθηκαν 
με βάση την επικινδυνότητά τους και 
προγραμματίστηκε η διάθεση κονδυλίων για 
τη σταδιακή αποκατάστασή τους ξεκινώντας 
άμεσα από τα πιο επικίνδυνα σημεία.

Αξιολογήθηκαν τα ευρήματα από την 
ανάλυση των ατυχημάτων σε μεταφορικά 
συστήματα στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
Συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τα ατυχήματα 
σε μεταφορικά συστήματα που έγιναν στις 
εγκαταστάσεις μας τα τελευταία 25 χρόνια. 
Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν αφενός 
η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και 
αφετέρου ο προσδιορισμός των ασθενών 
σημείων της ασφάλειας των μεταφορικών 
συστημάτων στις εγκαταστάσεις μας.

Η ανάλυση των αιτίων αυτών των ατυχημάτων 
έδειξε πως καταλυτικό ρόλο παίζει η ασφαλής 
συμπεριφορά στις εργασίες γύρω από τα 
μεταφορικά συστήματα. Πιο συγκεκριμένα, 
προκύπτει ότι τα περισσότερα από αυτά τα 
ατυχήματα έγιναν ενώ το μεταφορικό σύστημα  
βρισκόταν σε λειτουργία, αποδεικνύοντας 
ότι πρωταρχική φροντίδα πρέπει να είναι η 
ασφάλιση όλων των πηγών ενέργειας πριν από 
οποιαδήποτε επέμβαση όσο σύντομη και αν 
είναι.

Αξιολογήθηκαν οι τρέχουσες πρακτικές 
εργασίας.
¸χοντας σαí στόχο να καταγραφούν οι 
τρέχουσες πρακτικές εργασίας από τη σκοπιά 
των εργαζομένων που απασχολούνται 
στα μεταφορικά συστήματα, συντάχθηκε 
σχετικό ερωτηματολόγιο. Θέματα αυτού του 
ερωτηματολογίου ήταν οι εργασίες γύρω από 
τα μεταφορικά συστήματα σε σχέση με την 
ασφάλιση των σχετικών πηγών ενέργειας, η 
υπάρχουσα ενημέρωση για την ασφάλεια γύρω 

Με ποιον τρόπο θα πετύχουμε μηδέν ατυχήματα

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Το Συμβουλευτικό κείμενο εισάγει τους 10 βασικούς κανόνες 
ασφαλείας, που πρέπει να τηρούνται κατά την καθημερινή εργασία 
με μεταφορικά συστήματα.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 10 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Ι. ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Οι εργαζόμενοι ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να εργάζονται σε συστήματα  
μεταφορά με χαλαρά ρούχα, μαλλιά και κοσμήματα

ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ να κρατούν τα μέρη του σώματός τους και τα  
εργαλεία τους μακριά από αυτά

Οι εργαζόμενοι ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ  να σκαρφαλώνουν, να κάθονται,  
να στέκονται πάνω, να αγγίζουν, ή να περπατούν πάνω ή κάτω  
από συστήματα μεταφοράς  

από τα μεταφορικά συστήματα, η γνώση των 
παλαιών ατυχημάτων, καθώς και η αναζήτηση 
προτάσεων για να ανεβεί το επίπεδο της 
ασφάλειας. 

Παρουσιάστηκε το Συμβουλευτικό Κείμενο 
σε όλους τους εργαζόμενους.
Το Συμβουλευτικό Κείμενο παρουσιάστηκε 
σε όλους τους εργαζόμενους μέσα από 
τακτικές ενημερώσεις Υγείας & Ασφάλειας. Η 
ενημέρωση περιελάμβανε τα βασικά σημεία 
του συμβουλευτικού κειμένου, καθώς και μια 
σύντομη ανασκόπηση των σημαντικότερων 
ατυχημάτων που έχουν συμβεί στην ΑΓΕΤ 
Ηρακλής.

Αναλύθηκαν οι τοποθετήσεις των «Παίρνω 
Θέση» των εργαζομένων.
Κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που 
προσφέρει η ηλεκτρονική βάση δεδομένων 
του Παίρνω Θέση έγινε ανάλυση των «Παίρνω 
Θέση» σχετικών με εργασίες στα μεταφορικά 
συστήματα. 

Ως sponsor του προγράμματος, 
θα ήθελα να ευχαριστήσω 
θερμά τους συμμετέχοντες 
από όλα τα εργοστάσια, τα 
κέντρα διανομής, καθώς και τα 
λατομεία της ΛΑΒΑ που με τις 
τοποθετήσεις τους κατεύθυναν 
τις διορθωτικές ενέργειες της 
ομάδας εργασίας ώστε αυτές 
να είναι πιο αποτελεσματικές.

Γιώργος Μελάτος,  
Γενικός ∆ιευθυντής  

Πωλήσεων

ΙΙΙ. ΣΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ

Οι εργαζόμενοι ΠΡΕΠΕΙ να απομονώνουν όλες τις πηγές  
ενέργειας πριν από κάθε εργασία συντήρησης

Οι εργαζόμενοι ΠΡΕΠΕΙ να απομονώνουν όλες τις πηγές  
ενέργειας πριν από κάθε εργασία καθαρισμού  
& απομάκρυνσης επικαθίσεων

Οι εργαζόμενοι ΠΡΕΠΕΙ να διασφαλίζουν ότι δεν βρίσκεται κανείς  
κοντά στους ταινιόδρομους πριν τους θέσουν σε λειτουργία

Οι εργαζόμενοι ΠΡΕΠΕΙ να είναι εκπαιδευμένοι και ικανοί  
να χειρίζονται & να συντηρούν συστήματα μεταφοράς  

Οι εργαζόμενοι ΠΡΕΠΕΙ να γνωρίζουν τη θέση και τη λειτουργία  
όλων των χειριστηρίων διακοπής λειτουργίας & εκκίνησης

IV. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Τα συστήματα μεταφοράς ΠΡΕΠΕΙ να ξεκινούν και να λειτουργούν  
ΜΟΝΟ εφόσον είναι τοποθετημένοι οι κατάλληλοι προφυλακτήρες

Οι εργαζόμενοι ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να τροποποιούν, να κάνουν  
κακή χρήση ή να απομακρύνουν τις μανδαλώσεις και τα  
συστήματα προειδοποίησης

Οι εργαζόμενοι ΠΡΕΠΕΙ να αναφέρουν επικίνδυνες  
συνθήκες και συμπεριφορές

ΙΙ. ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΣΕΛ ΙΔΑ  20   |   Η Ρ Α Κ Λ Η Σ  M A G A Z I N O   |   2009

Την πρώτη συνάντηση με τους συνεργάτες της στις θαλάσσιες 
μεταφορές πραγματοποίησε η ΑΓΕΤ Ηρακλής με κύριο σκοπό να 
μεταφέρει στους συνεργάτες της, την προτεραιότητα, το όραμα  και τις 
αξίες της όσον αφορά την ασφάλεια. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε  με 
τη συνεργασία των Διευθύνσεων Προγραμματισμού & Μεταφορών και 
Ασφάλειας.

Στις ομιλίες τους ο Pierre Deleplanque, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας 
και ο Γιώργος Μελάτος, Γενικός Διευθυντής Εμπορίας αναφέρθηκαν στη 
δέσμευση της εταιρίας για την ασφάλεια, καθώς και στη σημασία που έχει 
η ουσιαστική επικοινωνία με τους συνεργάτες για την κατάκτηση ακόμη 
υψηλότερων στόχων όσον αφορά την ασφάλεια και την αειφορία. 

Την πρόοδο της εταιρίας στον τομέα της ασφάλειας και τους Στόχους 
Αειφορίας 2012 ανέλυσε η Βίκυ Γαζιδέλλη, Διευθύντρια Υγείας, Ασφάλειας 
& Περιβάλλοντος, ενώ ο Γιώργος Δίκος, Διευθυντής Προγραμματισμού 
& Μεταφορών παρουσίασε τους 5 άξονες δράσης που αφορούν τη 
συμπεριφορά, την πολιτική ναυλώσεων, τις λιμενικές εγκαταστάσεις, 
την απόδοση και την παρακολούθηση της απόδοσης προκειμένου να 
γίνουν πραγματικότητα οι ασφαλείς θαλάσσιες μεταφορές.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και ο Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης, καθηγητής 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος ανέπτυξε τις προοπτικές 
και τις προκλήσεις για τις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και ο Νίκος 
Βαρβατές, Πρόεδρος της ¸νωσης Μεσογειακών Πλοίων, που μίλησε για 
την ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές τσιμέντου.

Η συνάντηση έκλεισε με συζήτηση και τη συνυπογραφή από όλους τους 
συμμετέχοντες της κοινής δέσμευσçς για ασφάλεια και αειφορία στις 
θαλάσσιες μεταφορές.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Η πρώτη συνάντηση  
για τις ασφαλείς
θαλάσσιες μεταφορές
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Οι κύριοι άξονες για την ασφάλεια 
στις οδικές μεταφορές, τα πρότυπα 
και οι κανόνες υγείας & ασφάλειας της  
Lafarge παρουσιάστηκαν σε συνάντηση με 
τους συνεργάτες μας στα σιλοφόρα και τις 
μεταφορές πρώτων υλών στο εργοστάσιο 
Βόλου. 

Κύρια αφορμή της εκδήλωσης υπήρξε η 
πρόοδος που έχει σημειώσει η εταιρία μας στην 
ασφάλεια των οδικών μεταφορών, αλλά και η 
ανάγκη να συνεχιστεί η προσπάθεια ώστε να 
φθάσουμε το μηδενικό αριθμό συμβάντων στις 
οδικές μεταφορές.

Στη συνάντηση έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη 
χρήση του GPS, ως εργαλείου βελτίωσης 
προγραμματισμού του μεταφορικού έργου, 
οι κίνδυνοι στο μεταφορικό έργο, ο ασφαλής 
εξοπλισμός, και αναλύθηκαν οι βασικές αιτίες 
σχετικών ατυχημάτων.

Παράλληλα παρουσιάστηκε το Ατύχημα με 
Απώλεια Χρόνου Εργασίας (LTI) ενός οδηγού 
- συνεργάτη μας, καθώς και οι δράσεις που 
αναλήφθηκαν μετά το ατύχημα. 

Στο τέλος της εκδήλωσης οι οδηγοί-
συνεργάτες δεσμεύτηκαν για την προσπάθειά 
τους στη μείωση των συμβάντων στο δρόμο, 
υπογράφοντας την Πολιτική Ασφάλειας.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
O È. Êüñäáò, ÐñïúóôÜìåíïò Ïäéêþí Ìåôáöïñþí, 

ðáñïõóéÜæåé óôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò ôá áðïôåëÝóìáôá 
ôïõ ðñïãñÜììáôïò ãéá ôéò ïäéêÝò ìåôáöïñÝò

Στο εργοστάσιο Βόλου βρίσκεται σε εξέλιξη 
ένα οργανωμένο πρόγραμμα τακτικών 
επιθεωρήσεων υγείας & ασφάλειας. Το 
πρόγραμμα ξεκίνησε με πρωτοβουλία της 
διοικητικής ομάδας και της διεύθυνσης 
ασφάλειας του εργοστασίου και περιλαμβάνει 
12 ομαδικές τεχνικές επιθεωρήσεις Υ&Α το 
μήνα, σε όλους τους χώρους του εργοστασίου 
Βόλου και στο λατομείο Αλμυρού. Οι 
επιθεωρήσεις διενεργούνται από τριμελείς 
επιτροπές εκπροσώπων της διοικητικής ομάδας 
του εργοστασίου, μηχανικών και με επικεφαλής 
εργαζόμενο έως το επίπεδο αρχιτεχνίτη/
επόπτη. Το πρόγραμμα στοχεύει κυρίως 
στην ενεργή συμμετοχή όλων των ομάδων 
και την έμπρακτη δέσμευσή τους, ώστε να 
επιτευχθεί η διατήρηση της καλής κατάστασης 
των εγκαταστάσεων αλλά και η περαιτέρω 
αναβάθμισή τους. Ειδικό ρόλο στο πρόγραμμα 
έχουν οι συντονιστές της κάθε περιοχής, οι 
οποίοι παρακολουθούν την αποκατάσταση êáé  
την αναβάθμιση της περιοχής τους, êáèþò και 
την υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με τα 
αρμόδια τμήματα.
Το πρόγραμμα επεκτείνεται ήδη και στα 
άλλα δύο εργοστάσια, όπου έχουν ξεκινήσει 
παρόμοιες επιθεωρήσεις στο χώρο των 
εγκαταστάσεων.

ÐÑÉÍ

ÐÑÉÍ

ÌÅÔÁ

ÌÅÔÁ

Συνάντηση για την Ασφάλεια 
στις Οδικές Μεταφορές 

Πρόγραμμα επιθεωρήσεων 
Υγείας & Ασφάλειας

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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HIGHLIGHTS

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΛΑΚΙΟΥ

Ανοιχτή ενημέρωση  
προς τους κοινωνικούς 
εταίρους

Οι όροι λειτουργίας του εργοστασίου Μηλακίου και του προγράμματος 
έργων αναβάθμισης που πρόκειται να υλοποιηθούν με στόχο την 
περιβαλλοντική απόδοση παρουσιάστηκαν στους κοινωνικούς εταίρους 
στο Εργοστάσιο Μηλακίου, την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου.

Ο Θανάσης Μπάμπος, Διευθυντής του εργοστασίου και ο Βασίλης 
Κατερέλος, Διευθυντής Περιβάλλοντος και Αριστοποίησης ανέλυσαν 
την παρούσα απόδοση του εργοστασίου Μηλακίου και παρουσίασαν 
τη σημερινή απόδοση του εργοστασίου και την πρόοδο που έχει 
συντελεστεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την υγεία & ασφάλεια 
και την περιβαλλοντική αναβάθμιση. Επίσης παρουσιάστηκαν οι νέοι 
εγκεκριμένοι όροι που καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του εργοστασίου 
και διασφαλίζουν την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος στην 
περιοχή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΙPPC και ενσωματώνουν τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την τσιμεντοβιομηχανία.

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής αναβάθμισης του εργοστασίου Μηλακίου 
εντάσσεται στο πλαίσιο των Στόχων Αειφορίας 2012 της ΑΓΕΤ Ηρακλής 
και συνδέεται με την ανταπόκριση του  εργοστασίου σε προκλήσεις 
όπως οι κλιματικές αλλαγές, η διαφύλαξη των φυσικών πόρων και 
η προστασία της βιοποικιλότητας. Αυτό περιλαμβάνει, πέρα από τις 
συμβατικές υποχρεώσεις, που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία, κυρίως έργα και μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών 
σκόνης και της χαμηλής ρύπανσης, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
άνθρακα, τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, τη διατήρηση φυσικών και 
υδάτινων πόρων, την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του εργοστασίου 
και τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι το 
εργοστάσιο Μηλακίου έχει πραγματοποιήσει την περίοδο 2004-2008 
επενδύσεις ύψους 28,3 εκατ. ευρώ για την αναβάθμισή του, από τις 
οποίες ποσοστό περίπου 50% (14,8 εκατ. ευρώ) αφορούν σε έργα 
ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Μετά το τέλος της παρουσίασης οι επισκέπτες εξοπλισμένοι με όλα τα 
Μέσα Ατομικής Προστασίας ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και στα νέα 
έργα στο χώρο του εργοστασίου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με 
την παρουσία πολλών προσκεκλημένων από την τοπική αυτοδιοίκηση, 
τους τοπικούς φορείς, την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς και τα τοπικά 
ΜΜΕ.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΛΑΚΙΟΥ
Ïé åðéóêÝðôåò îåíáãïýíôáé óôéò

åãêáôáóôÜóåéò ôïõ åñãïóôáóßïõ



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

Συμμετοχή στο 8ο Επιχειρηματικό Πανόραμα Βόλου

Με ένα περίπτερο που πρόβαλε τη 
σύγχρονη εικόνα και τις προτεραιότητÝς 
του, το εργοστάσιο Βόλου συμμετείχε στο 
8ο Επιχειρηματικό Πανόραμα Βόλου που 
διοργάνωσε το Εμπορικό Επιμελητήριο 
Μαγνησίας από 10 - 18 Οκτωβρίου.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε το Σάββατο, 10 
Οκτωβρίου 2009 με την παρουσία μελών 
του Κοινοβουλίου και των Τοπικών Αρχών 
της Μαγνησίας, όπως του Νομάρχη Βόλου, 
Α. Παπατόλια, του Δημάρχου Βόλου, Α. 
Βούλγαρη, του Προέδρου του Επιμελητηρίου 
Μαγνησίας, Γ. Σπηλιόπουλου καθώς επίσης 
και εκπροσώπων της επιχειρηματικής και 
τοπικής κοινωνίας του Βόλου.

Στη φετινή διοργάνωση μετείχαν 150 περίπου 
επιχειρήσεις από τη Μαγνησία, τη Θεσσαλία 
αλλά και από όλη τη χώρα, ενώ οι διοργανωτές 
υπολογίζουν ότι κατά τη διάρκεια της έκθεσης 
προσήλθαν περισσότεροι από 40.000 
επισκέπτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα 
της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας. Στο 
περίπτερο του εργοστασίου παρουσιάστηκε η 
περιβαλλοντική αναβάθμιση του εργοστασίου 
και οι επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί όπως 
το υβριδικό φίλτρο, η εγκατάσταση φυσικού 
αερίου, η βιομάζα και η συμβολή τους στην 
περιβαλλοντική απόδοση του εργοστασίου.
Η Υγεία και η Ασφάλεια ως κύρια προτεραιότητα 

παρουσιάστηκε με ιδιαίτερο τρόπο στο χώρο 
του περιπτέρου με τις αφίσες, την έκθεση του 
εξοπλισμού και των ΜΑΠ από το εκπαιδευτικό 
κέντρο Υγείας & Ασφάλειας του εργοστασίου, 
έναν εξομοιωτή ανατροπέα, δώρα με το 
μήνυμα “Νοιάζομαι για την Ασφάλεια” 
δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες την 
ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τις 

προσπάθειες βελτίωσης που γίνονται όσον 
αφορά την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο.

Παράλληλα οι επισκέπτες ενημερώθηκαν 
για τον τρόπο παραγωγής τσιμέντου, και για 
τα νέα μας προϊόντα AthlosTM και BasisTM με 
έντυπο και διαφημιστικό υλικό.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
Ï Ê. ÃéÜííáñïò, ÄéåõèõíôÞò Åñãïóôáóßïõ Âüëïõ êáé ï Áð. ÊñåìáóôÜò, ÄéåõèõíôÞò  

Áíèñùðßíùí Ðüñùí ôïõ åñãïóôáóßïõ åíçìåñþíïõí ãéá ôçí áóöÜëåéá ôïõò ìéêñïýò  
åðéóêÝðôåò óôï ðåñßðôåñï ôçò ÁÃÅÔ ÇñáêëÞò

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης 
στην οδική ασφάλεια

Με μεγάλη επιτυχία και πολλές συμμετοχές 
πραγματοποιήθηκε η Εκστρατεία Ευαισθη-
τοποίησης στην Οδική Ασφάλεια «Με το χέρι 
στην καρδιά - Δεσμεύομαι» που διοργάνωσε 
ο Δήμος Χαλκιδέων με την ΑΓΕΤ Ηρακλής και 
τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στην προβλήτα του Αγίου 
Νικολάου στη Χαλκίδα από τις 20 έως τις 22 
Σεπτεμβρίου 2009.  

Συνολικά 2.500 άτομα επισκέφθηκαν την 
εκδήλωση ενώ περισσότερα από 1.000 παιδιά 
με τους δασκάλους τους από 14 σχολεία της 
Χαλκίδας είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε 
ένα διαδραστικό πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο 
για παιδιά που περιελάμβανε προγράμματα 
εκμάθησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 
καθώς και εργαστήρια ζωγραφικής με θέμα την 
οδική ασφάλεια. Για το κοινό επίσης υπήρχαν 
προσομοιωτές ανατροπής και σύγκρουσης, 
ενώ όλοι οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία 
να συμμετέχουν σε ενημερώσεις για θέματα 
οδικής ασφάλειας.

Η εκστρατεία είχε μεγάλη απήχηση από το 
κοινό και χρειάσθηκε να παραταθεί για μία 
ημέρα ώστε να δοθεί η ευκαιρία και σε άλλους 
κατοίκους της Εύβοιας να παρακολουθήσουν 
την εκδήλωση.

ΧΑΛΚΙΔΑ
ÐáéäéÜ óõììåôÝ÷ïõí óå åñãáóôÞñéá æùãñáöéêÞò

ìå èÝìá ôçí ïäéêÞ áóöÜëåéá
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

«It’s your life!  
Ημέρα για την ασφάλεια σε 2 τροχούς» 

Με θέμα την ασφάλεια για τις 
μοτοσικλέτες καθώς και τα ποδήλατα, 
το Εργοστάσιο Χαλκίδας διοργάνωσε 
τον Νοέμβριο στο χώρο του 
εργοστασίου την εκδήλωση «It’s your 
life!  Ημέρα για την ασφάλεια σε 2 
τροχούς».

Η εκδήλωση που έγινε σε συνεργασία με τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας και την 
υποστήριξη της Αθλητικής Μοτοσικλετιστικής 
Λέσχης Χαλκίδας περιελάμβανε εκπαίδευση 
στην Οδική Ασφάλεια από τον Θανάση 
Χούντρα με καλεσμένους γνωστούς λάτρεις 
της μοτοσικλέτας, επίδειξη äεξιοτεχνίας με 
ποδήλατο και μοτοσικλέτα áðü Γάλλους κι 
¸λληνες πρωταθλητές trial, φεστιβάλ graffiti, 
συναυλία με νεανικά μουσικά συγκροτήματα 
της πόλης και κλήρωση με δώρα που 
σχετίζονται με την ασφάλεια στη μοτοσικλέτα 
και το ποδήλατο.

Αναγνώριση της επιτυχίας του AthlosTM 
από τον όμιλο Lafarge

To ΑthlosTM ήταν ένα από τα 11 προγράμματα 
που επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν στην 
ετήσια συνάντηση των 200 κορυφαίων 
στελεχών της Lafarge που πραγματοποιήθηκε 
στο Baveno της Ιταλίας από 27 έως 30 
Οκτωβρίου.
Το AthlosTM μπόρεσε να ξεχωρίσει για το 
«πνεύμα του νικητή» της ομάδας που δούλεψε 
για την υλοποίησή του, καθώς από τη μία ημέρα 
στην άλλη αντικαταστάθηκαν με επιτυχία 1 
εκατομμύριο τόνοι πωλήσεων σακευμένου 
τσιμέντου CEMIV32,5. Το ΑthlosTM αποτέλεσε 
καινοτομία για όλο τον όμιλο Lafarge γιατί 
αντικατέστησε ένα παραδοσιακό προϊόν και 

καθιερώθηκε σε όλη την ελληνική αγορά. Η 
επιτυχία του AthlosTM είναι ένα αποτέλεσμα 
δουλειάς και συνεργασίας πολλών και 
διαφορετικών τμημάτων που έδωσαν τον 
καλύτερό τους εαυτό για να αναβαθμιστεί 
η παραγωγή και να βγει στην αγορά το νέο 
προϊόν που κλείνει μέσα του εμπειρία, έρευνα 
και ενσωματώνει τη βαθειά τεχνογνωσία της La-
farge προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα. 
Ο επικεφαλής της συνάντησης Bruno Lafont, 
Ðñüåäñïò ôçò Lafarge ανέφερε στην ομιλία 
του ότι «έχουμε αναπτύξει αποτελέσματα 
σε δύσκολες συνθήκες και χρειάζεται να 
συνεχίσουμε καθώς η κρίση δεν τελείωσε 

ακόμη και ο στόχος μας είναι να είμαστε 
οι καλύτεροι όταν η αγορά ανακάμψει» και 
τόνισε ότι «θα πετύχουμε παραμένοντας 
εστιασμένοι στις προτεραιότητές μας  
- υγεία & ασφάλεια, μείωση κόστους και 
αύξηση εσόδων, ανάπτυξη ανθρώπων - και 
προλαβαίνοντας τις προσδοκίες της αγοράς 
και τις ανάγκες των πελατών μας μέσα 
από τη διαφοροποίηση, την καινοτομία 
και τη συνεισφορά μας στην αειφόρο 
κατασκευή».
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ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΤΟ ΓΥΑΛΙ

Δύο παραδείγματα 
ευταξίας
Συνάδελφοι από το Κέντρο Διανομής Δραπετσώνας και το λατομείο στο Γυαλί εργάστηκαν και 
μεταμόρφωσαν πραγματικά τις αποθήκες των μονάδων τους.

Η ομάδα των εργαζομένων του συνεργείου από τη Δραπετσώνα κατάφερε μέσα σε διάστημα 15 
ημερών και καθάρισε το χώρο εντός και εκτός  του συνεργείου, κωδικοποίησε  και  τοποθέτησε όλα 
τα υλικά που βρισκόταν εκτός αποθήκης, διαμόρφωσε χώρους εργασίας, καθαρούς και ασφαλείς, 
απομάκρυνε όλα τα άχρηστα υλικά από το χώρο και ασφάλισε την αποθήκη, αποκλείοντας την 
ελεύθερη πρόσβαση στο εσωτερικό της. Συγχαρητήρια στους εργαζόμενους Στράτο Ασημενίδη, 
Δημήτρη Μπουραζάνη, Γιώργο Στρούβαλη, Μιλτιάδη Σαλτουρίδη, Απόστολο Ρίζο και Θωμά 
Κόρδα.

Συγχαρητήρια αξίζουν και στους συναδέλφους Αναστάσιο Ζαράκη και Κωνσταντίνο Δημητριάδη από 
το λατομείο στο Γυαλί που κατάφεραν να κάνει αγνώριστη την αποθήκη υλικών - ανταλλακτικών, 
να τακτοποιήσουν όλα τα υλικά και íá êÜíïõí ôçí áðïèÞêç ένα παράδειγμα ευταξίας για όλο τον 
όμιλο.

ÐÑÉÍ ÌÅÔÁ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

5.000 ημέρες χωρίς ατύχημα

Το Κέντρο Διανομής Καβάλας συμπλήρωσε 5.000 ημέρες χωρίς ατύχημα την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. 
Η επιτυχία εορτάστηκε στο Κέντρο Διανομής, με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων του 
Κέντρου σε μια μικρή εκδήλωση κατά την οποία αναπτύχθηκαν τα αποτελέσματα και ορίστηκαν 
οι στόχοι όσον αφορά την ασφάλεια. 

Ο  επικεφαλής του Κέντρου Διανομής Δημήτρης Χατζηχρήστου συνεχάρη τους εργαζόμενους 
και τους μεταβίβασε τα συγχαρητήρια του Pierre Deleplanque, Διευθύνοντος Συμβούλου της 
εταιρίας.

ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΤΟ ΓΥΑΛΙ
Ç åõôáîßá óôï ÷þñï ôçò áðïèÞêçò

óôï Ãõáëß åßíáé åìöáíÞò

ÐÑÉÍ ÌÅÔÁ

Ç áðïèÞêç ôïõ ÊÝíôñïõ ÄéáíïìÞò Äñáðåôóþíáò êáèáñßóôçêå áðü Ü÷ñçóôá áíôéêåßìåíá êáé ôá 
õëéêÜ ôïðïèåôÞèçêáí ìå ôÜîç.

2009   |   Η Ρ Α Κ Λ Η Σ  M A G A Z I N O   |   ΣΕΛ ΙΔΑ  25



Με το συντονισμό του Κέντρου Διανομής 
Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν φορτώσεις ιπτάμενης 
τέφρας σε πλοία πνευματικού τύπου από 
το λιμένα Θεσσαλονίκης και προορισμό το 
εργοστάσιο Χαλκίδας. 
Το έργο περιλαμβάνει τη μεταφορά τέφρας 
με σιλοφόρα από τις μονάδες της ΔΕΗ στην 
ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, τη φόρτωση 
της ποσότητας σε πλοίο εντός του εμπορικού 
λιμένα Θεσσαλονίκης  και την εκφόρτωση της 
ποσότητας στο εργοστάσιο της Χαλκίδας.
Συγκεκριμένα το όλο εγχείρημα γίνεται 
στo πλαίσιο της βελτιστοποίησης του 
βαθμού εκμετάλλευσης των πνευματικών 
πλοίων μεταφοράς τσιμέντου εσωτερικού, 
μεταφέροντας ιπτάμενη τέφρα στο εργοστάσιο 
της Χαλκίδας με τη μορφή επιστρεφόμενου 
φορτίου.
Για την επίτευξη του έργου, απαιτήθηκε 
η ανάπτυξη συστημάτων εκφόρτωσης 
αυτοκινήτων  στα πλοία, ώστε να  εκφορτώνουν 
ταυτόχρονα σε πολλά σιλοφόρα. Με 
ευρεσιτεχνία  του Γιώργου  ΛαÀνα, τεχνικού 
συμβούλου της εταιρίας αναπτύχθηκε  
πρωτότυπο σύστημα  πολλαπλής λήψης, το 
οποίο προσαρμόστηκε σε κάθε πλοίο ξεχωριστά 
και επέτρεψε την ταυτόχρονη εκφόρτωση  7-
12 σιλοφόρων.
Η πρώτη φόρτωση πλοίου επιχειρήθηκε  τον 
Ιούνιο του 2009. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 
της μεταφοράς ολοκληρώθηκε άψογα, τα 
πάντα λειτούργησαν ταχύτατα και με την 
τήρηση των κανόνων ασφάλειας. 

Μέχρι σήμερα έχουν μεταφερθεί περίπου 
30.000 τόνοι.
Τα οφέλη για την εταιρία είναι ποικίλα και 
αφορούν κυρίως τη δυνατότητα προμήθειας 
του εργοστασίου της Χαλκίδας με μεγαλύτερες 
ποσότητες τέφρας, σε πολύ ανταγωνιστικές 
τιμές και με το μικρότερο δυνατό 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 
Το έργο είναι αποτέλεσμα συλλογικής 
δουλειάò και συντονισμού διαφορετικών 
ομάδων και υπηρεσιών όπως των τμημάτων Lo-
gistics (ΑΝΕΗ, θαλάσσιες μεταφορές, τεχνικές 
υπηρεσίες, οδικές μεταφορές) και τη συνδρομή 
της Διεύθυνσης Υγείας & Ασφάλειας. 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ένα σημαντικό
νέο έργο

¸να νέο σακόφιλτρο για τη μηχανή 
σάκευσης εγκαταστάθηκε στο Κέντρο 
Διανομής Θεσσαλονίκης. Για να εξασφα-
λιστεί η ασφάλεια κατά την ώρα των 
εργασιών, το προσωπικό που ανέλαβε 
την εγκατάσταση εκπαιδεύτηκε στους 
κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας, ενώ 
σε όλη τη διάρκεια του έργου υπήρχε 
“επόπτης ασφαλείας” από το προσωπικό 
της εγκατάστασης. Για την υλοποίηση του 
έργου δημιουργήθηκε για το σακευμένο 
τσιμέντο απόθεμα ρεκόρ 8.700 τόνων εντός 
του κέντρου διανομής. Με την ολοκλήρωση 
του έργου επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας στην περιοχή της 
μηχανής σάκευσης, καθώς και  εντός του 
κτιρίου.

Φορτώσεις ιπτάμενης τέφρας  
σε πλοία πνευματικού τύπου  
με προορισμό το εργοστάσιο Χαλκίδας

Tα ορυκτά στη ζωή μας

Τα ορυκτά αγκαλιάζουν την καθημερινότητά μας και βρίσκονται παντού γύρω 
μας, σε τέτοιο βαθμό που σε πολύ κόσμο δεν  γίνεται αντιληπτό, καθώς είναι 
καλά «κρυμμένα» μέσα σε αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Ο Κυριάκος Ασημακόπουλος, Διευθυντής Ανάπτυξης Λατομείων, με αφορμή την 
εκστρατεία του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων «Γύρω - γύρω όλα» 
μιλάει για τα ορυκτά στη ζωή μας.

Ποιός ο σκοπός της εκστρατείας «Γύρω 
- γύρω όλα»;
Ç åêóôñáôåßá του ΣΜΕ με τίτλο «Γύρω - γύρω 
όλα», την οποία στηρίζει και η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, 
απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και έχει ως 
στόχο να ενημερώσει το ευρύ κοινό για το πως 
τα ορυκτά και ειδικότερα τα ελληνικά ορυκτά 
αποτελούν βασικά συστατικά σε αντικείμενα 
που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Åνημερωτικό 
υλικό διανεμήθηκε σε κεντρικά σημεία της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ όλες οι 
εταιρίες μέλη του ΣΜΕ προβάλλουν μέσα από 
τις ιστοσελίδες τους βασικές πληροφορίες για 
τη σημασία των ορυκτών.

Από πότε χρησιμοποιούνται τα ορυκτά 
στην καθημερινή μας ζωη;
Από την αρχή του πολιτισμού οι άνθρωποι 
χρησιμοποιούσαν πέτρες και αργότερα μέταλλα 
που έβρισκαν κάτω από την επιφάνεια της γης. 
Το παλαιότερο ορυχείο θεωρείται σήμερα 
το «Σπήλαιο του Λιονταριού» στη σημερινή 
Σουαζιλάνδη και χρονολογείται από την 
Παλαιολιθική Εποχή, πριν από 43.000 χρόνια. 
¢λλο ορυχείο περίπου της ίδιας εποχής έχει 

βρεθεί στην Ουγγαρία από όπου οι άνθρωποι 
του Νεάντερταλ εξόρυσσαν πυρόλιθο για 
κατασκευή εργαλείων και όπλων. 

Πόσο συχνά χρησιμοποιούμε ορυκτά στην 
καθημερινή μας ζωή;
Ï μέσος άνθρωπος υπολογίζεται ότι 
χρησιμοποιεί στη διάρκει  του περί τους 400 
τόνους ορυκτών. 
Για ένα σπίτι απαιτούνται περίπου 150 τόνοι 

βιομηχανικών ορυκτών, καθώς τροφοδοτείται 
με ενέργεια (λιγνίτη, γαιάνθρακα, μαζούτ, 
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης), ενώ όλος ο 
ηλεκτρικός εξοπλισμός π.χ. ç τηλεόραση, ôï 
ψυγείο, ôï ηλεκτρικό σίδερο, ðåñéÝ÷åé μέταλλα 
όπως σπάνιες γαίες, κοβάλτιο, νικέλιο, ασήμι, 
πυρίτιο. Για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
και τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνται 
τουλάχιστον 40 ορυκτά όπως υψηλής καθα-
ρότητας χαλαζίαò, πυρίτιο.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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2010
Παγκόσμιο  Έτος  
Βιοποικιλότητας
Πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε μακρο-
πρόθεσμα  μόνο αν λειτουργούμε με το 
μέγιστο σεβασμό  προς το κοινό συμφέρον 
των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. 
Δεσμευόμαστε για την προστασία του öõóé-
êïý περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας 
και ευημερίας, την αντιμετώπιση της κλιμα-
τικής αλλαγής êáé την πιο αποτελεσματική  
χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων.

Για την προστασία της βιοποικιλότητας, 
ακολουθούμε σε όλα μας τα λατομεία τη 
σχετική πολιτική και τα κριτήρια αποκατάστασης 
που ανέπτυξε η Lafarge σε συνεργασία  με  
τη  WWF  International. Στόχος μας óôçí 
áðïêáôÜóôáóç ëáôïìåßùí είναι να μειώσουμε 
το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και να 
παραδώσουμε πίσω ένα χώρο με περισσότερα  
στοιχεία βιοποικιλότητας, ανάλογα με αυτά 
που υπήρχαν πριν την επέμβαση.

Μάθετε περισσότερα για τις προσπάθειές 
μας για την προστασία της βιοποικιλότητας 
στο www.lafarge.gr




