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Το τεύχος αυτό του Magazino έχει ως κεντρικό θέμα τη λειτουργία της 
Εφοδιαστικής μας Αλυσίδας, του  «νευρικού συστήματος» της εταιρίας 
όπως χαρακτηριστικά παρομοιάζεται, καθώς η δραστηριότητά της κρατά 
σε κίνηση τους κρίκους μιας αλυσίδας που ξεκινά από τις πρώτες ύλες 
και φτάνει μέχρι τους πελάτες των προϊόντων μας.

Οι ομάδες που στελεχώνουν τα τμήματα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
παρουσιάζουν την καθημερινή τους δουλειά και εξηγούν τις 
ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις της. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλες 
τις περιγραφές επανέρχεται συχνά η λέξη βελτιστοποίηση – είναι η λέξη 
κλειδί που περιγράφει το στόχο όλων να έχουν το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα από άποψη ασφάλειας, ταχύτητας, εξυπηρέτησης, σε σχέση 
με το κόστος. Σε εποχές όπως αυτή που διανύουμε, σίγουρα μπορούν να 
κάνουν τη διαφορά.

Στο τεύχος αυτό προμηθευτές μιλούν για τη σχέση τους, τους 
στόχους τους και τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη 
συνεργασία τους με την ΑΓΕΤ Ηρακλής. Επίσης παρουσιάζονται τα Κέντρα 
∆ιανομής και ο στρατηγικός τους ρόλος στη διακίνηση των προϊόντων 
μας. Εργαζόμενοί μας μιλούν για όσα τους κάνουν περήφανους από τη 
λειτουργία  του κάθε κέντρου, ιδίως σε τομείς όπως η ασφάλεια καθώς 
και η εξυπηρέτηση του πελάτη.

Παρουσιάζεται ακόμη το μεταφορικό δίκτυο της εταιρίας μέσα από μια 
σειρά συνεντεύξεις εργαζομένων στις οδικές και θαλάσσιες μεταφορές, 
αλλά και συνεργατών που μεταφέρουν τα προϊόντα μας σε όλη την 
Ελλάδα. Συνεργάτες μας οδηγοί σιλοφόρων μιλούν για την εμπειρία 
τους από τη συνεργασία μας και ιδίως για τον τρόπο που η συνεργασία 
αυτή οικοδομείται σε κοινές αρχές και προτεραιότητες, με πρώτη την 
ασφάλεια. 

Τέλος, πελάτες μας μιλούν για τις σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας 
που έχουν αναπτύξει στη συνεργασία τους με την ΑΓΕΤ Ηρακλής.

Καλή ανάγνωση!
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

H Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής 

βράβευσε την ΑΓΕΤ Ηρακλής για τη 

συμβολή της στο εθελοντικό και κοινωνικό 
έργο της Ομάδας σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε,  με την ευκαιρία του 
εορτασμού των δέκα χρόνων λειτουργίας 
της οργάνωσης στην Αττική. Η Ε.Ο.Δ. ήταν η 
ομάδα που κατάφερε να ανασύρει μετά από 
12 ημέρες έναν 24χρονο Αϊτινό, τον τελευταίο 
επιζώντα, θύμα του φονικού σεισμού.

18.545,00€ συγκεντρώθηκαν από τις 

συνεισφορές των εργαζομένων σε όλο 
τον Όμιλο για την οικονομική ενίσχυση 
των πληγέντων του φονικού σεισμού στην 
πρωτεύουσα της Αϊτής, Πορτ-ο-Πρενς. 
Το ποσό με το οποίο επιθυμούσε ο κάθε 
εργαζόμενος να συμβάλει, παρακρατήθηκε 
από τη μισθοδοσία του Φεβρουαρίου 2010. 
Η εταιρία διπλασίασε το συνολικό ποσό και 
συνεργάστηκε με το Υπουργείο Εσωτερικών 
για την άμεση αποστολή του στις πληγείσες 
περιοχές.

Δεκαοχτώ φιάλες αίμα συγκεντρώθηκαν 

στη νέα αιμοδοσία των Κεντρικών 

Γραφείων που οργανώθηκε από το Σύλλογο 
Εργατών και Υπαλλήλων ΑΓΕΤ Ηρακλής «Η 
ΕΝΩΣΗ».  Κύριος σκοπός του σωματείου 
είναι η τράπεζα αίματος να συνεχίσει να 
λειτουργεί ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όλων 
των εργαζομένων και όχι μόνο των μελών του 
σωματείου.

Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα 

“Υγιεινή & ασφάλεια εργασίας, 

προστασία περιβάλλοντος στο εργασιακό 

περιβάλλον” πραγματοποιήθηκε στο 
Εργοστάσιο Χαλκίδας με πρωτοβουλία της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας 
του τμήματος ΚΕΣΥΠ σε συνεργασία 
με το Εργοστάσιο Χαλκίδας. Η ημερίδα 
πραγματοποιήθηκε στο Εργοστάσιο και 
οι συμμετέχοντες ήταν εκπαιδευτικοί που 
στελεχώνουν δομές σχολικού επαγγελματικού 
προσανατολισμού, εφαρμόζουν το ΣΕΠ, 
καθώς και εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν 
προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας.

80 φοιτητές από το 3ο έτος Χημικών 

Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου 

Πολυτεχνείου επισκέφθηκαν στις 6 
Μαϊου το Εργοστάσιο Βόλου. Οι φοιτητές 
ξεναγήθηκαν στο χώρο του εργοστασίου και 
ενημερώθηκαν από στελέχη του εργοστασίου 
για την παραγωγική διαδικασία και τις 
προτεραιότητες της εταιρίας.

Ελεύθερη είσοδο στο Μουσείο 

Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και 

στο Κέντρο ΓΑΙΑ έχουν όλα τα παιδιά 
των εργαζομένων από 1 έως 18 ετών (με 
ημερομηνία γέννησης από 01.01.1992 – 
31.12.2008) για τα έτη 2010 και 2011. Η 
είσοδος στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας και στο Κέντρο ΓΑΙΑ γίνεται 
ελεύθερα με την επίδειξη ειδικής κάρτας και 
ισχύει και για ένα συνοδό μέλος. 

Το εργοστάσιο Χαλκίδας επισκέφθηκαν 

το 2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας και το 3ο Τεχνικό 

Γυμνάσιο Χαλκίδας τον Μάρτιο στα πλαίσια 
των σχολικών εκπαιδευτικών επισκέψεων. Οι 
μαθητές ενημερώθηκαν από στελέχη του 
Εργοστασίου για τη διαδικασία παραγωγής 
τσιμέντου, την Υγεία & Ασφάλεια καθώς και 
τις δράσεις που αφορούν το Περιβάλλον. 
Επίσης ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του 
Εργοστασίου. 

Η ετήσια εκπαίδευση των εθελοντικών 

ομάδων πυροπροστασίας των δήμων 

του Νομού Εύβοιας που συμμετέχουν 

στο αναπτυξιακό πρόγραμμα 

ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η. πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 12 Μαΐου 2010 στο εργοστάσιο 
Μηλακίου. Η εκπαίδευση περιελάμβανε τόσο 
θεωρητικό όσο και πρακτικό μέρος και 
πραγματοποιήθηκε από το Πυροσβεστικό 
Σώμα Χαλκίδας σε συνεργασία με κλιμάκιο 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλιβερίου.



Κρίκοι

μιας ισχυρής αλυσίδας

Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑ

Για την ΑΓΕΤ Ηρακλής, η διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
από την προμήθεια υλικών και πόρων, στην παραγωγή και στη συνέχεια αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση 
του τελικού προϊόντος με ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα. 
Αυτό που αποκαλούμε Εφοδιαστική Αλυσίδα (Supply Chain) είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός όπου 
εμπλέκονται καθημερινά πολλοί άνθρωποι, πολλές  δραστηριότητες, σε πολλές γεωγραφικές περιοχές. 
Συνθέτουν μια αλυσίδα που όλοι οι κρίκοι της πρέπει να είναι ισχυροί και καλά συνδεδεμένοι μεταξύ τους.



Συντονισμός ενός πολύπλοκου δικτύου
H αρχή της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ΑΓΕΤ 
Ηρακλής βρίσκεται στις πρώτες ύλες, οι οποίες 
εξορύσσονται από τα λατομεία ασβεστολίθου 
και σχιστολίθου κοντά στα τρία εργοστάσιά 
μας, στα καύσιμα και στον εξοπλισμό που 
είναι απαραίτητος για τη λειτουργία όλων 
των μονάδων και την παραγωγή των τελικών 
προϊόντων. 
Μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου από 
οδικές και θαλάσσιες μεταφορές, όλες οι 
πρώτες ύλες μεταφέρονται στα εργοστάσια 
για την παραγωγή του τσιμέντου.
Πολύ σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη 
της αλυσίδας είναι η διαθεσιμότητα 
του εξοπλισμού. Κατά μέσο όρο 60.000 
ανταλλακτικά μηχανών θα πρέπει πάντα 
να βρίσκονται σε επάρκεια και σε άριστη 
κατάσταση για την απρόσκοπτη λειτουργία 
των μονάδων.
Ο συντονισμός μεταξύ των προμηθειών είναι 
απαιτητικό αλλά και ιδιαίτερα κρίσιμο έργο 
καθώς συμβάλλει σημαντικά στην ομαλή 
συνέχιση της αλυσίδας και στην ολοκλήρωση 
της παραγωγικής διαδικασίας των μονάδων.
Στη συνέχεια τα προϊόντα μεταφέρονται από 
θάλασσα και ξηρά στα έξι Κέντρα ∆ιανομής 
και από εκεί στον τελικό χρήστη. Για την 
ομαλή υλοποίηση του μεταφορικού δικτύου, 
οι συνεργάτες μας στις οδικές μεταφορές 
οφείλουν να μεταφέρουν τα προϊόντα στον 
τελικό προορισμό με ασφάλεια και συνέπεια.

Ποιοι είναι οι συντελεστές
Η Γενική ∆ιεύθυνση της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας αποτελείται από επιμέρους τμήματα 
που το καθένα έχει την ευθύνη για ένα 
σύνθετο έργο.
Η ∆ιεύθυνση Προμηθειών έχει την ευθύνη 
για την εξασφάλιση πρώτων υλών, καυσίμων, 
υλικών και εξωτερικών συνεργατών για την 
εκτέλεση του μεταφορικού έργου. 
¸ξι κέντρα διανομής αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 
Στρατηγικά τοποθετημένα σε όλη την 
ελληνική επικράτεια έχουν νευραλγικό ρόλο 
στη διακίνηση των προϊόντων και στην επαφή 
με τον πελάτη.

Η ∆ιεύθυνση Προγραμματισμού & Μεταφορών 
έχει την ευθύνη για τις εξαγωγές και τον 
προγραμματισμό των ροών και της διακίνησης 
των προϊόντων μέσω του δικτύου των 
θαλάσσιων και οδικών μεταφορών.
Ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Πληροφοριακών 
Συστημάτων ΙΤ & ∆ιαδικασιών είναι η 
ομαλή λειτουργία όλων των ηλεκτρονικών 
εφαρμογών και εξοπλισμού της εταιρίας, 
απαραίτητου για την εύρυθμη λειτουργία της 
εταιρίας.
¼λοι οι συντελεστές και τα τμήματα που 
εμπλέκονται στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 
οφείλουν να συνεργάζονται συντονισμένα, 
με ακρίβεια, ομαδικότητα και ευελιξία για 
την επίτευξη του καλύτερου δυνατού 
αποτελέσματος.

Με προσανατολισμό στον πελάτη
Κύριος σκοπός της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
είναι να ανταποκρίνεται πάντα έγκαιρα και με 
συνέπεια στις ανάγκες του τελικού χρήστη. Ο 
πελάτης θα πρέπει να παραλαμβάνει πάντα το 
προϊόν σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές 
ποιότητας, την ώρα ακριβώς που το χρειάζεται.
Ο πελάτης για την εταιρία αποτελεί και τον 
πιο σημαντικό κρίκο της αλυσίδας για αυτό 
και οι συντονισμένες προσπάθειες όλων 
των ανθρώπων στην εφοδιαστική αλυσίδα 
στοχεύουν στην ικανοποίησή του.

«Η εφοδιαστική αλυσίδα της 
εταιρίας καθημερινά διαχειρίζεται 
και συναλλάσσεται για μια ευρεία 
γκάμα αγαθών και υπηρεσιών 
που ξεκινά από τις πρώτες ύλες, 
τα καύσιμα, τις μηχανές των 
εργοστασίων και διευρύνεται σε 
ένα σύνολο 3.000 προμηθευτών 
και 30.000 παραγγελιών ετησίως».

•  3 εργοστάσια

•  6 κέντρα διανομής 

•  100.000 παραδόσεις σε

    πελάτες

•  3.000 προμηθευτές

•  30.000 παραγγελίες

    προμηθευτών

•  60.000 ανταλλακτικά
    μηχανών

•  330 σιλοφόρα

•  11 πλοία

•  1.800 σιλό



Εφοδιαστική Αλυσίδα,

μία διαρκής πρόκληση

Αναλάβατε πρόσφατα Γενικός ∆ιευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 
Ποιο είναι το όραμά σας ως επικεφαλής και ποιες θεωρείτε βασικές 
προκλήσεις στο έργο σας?
Φιλοδοξούμε η ΑΓΕΤ Ηρακλής να αναδειχθεί πρωταγωνιστής της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας στον ¼μιλο Lafarge, αλλά και ανάμεσα στις 
ελληνικές επιχειρήσεις, παρέχοντας τη βέλτιστη ποιοτικά υπηρεσία 
στον τελικό πελάτη, υπό συνθήκες μέγιστης ασφάλειας και σεβασμού 
προς το περιβάλλον και την κοινωνία και φυσικά στο χαμηλότερο 
δυνατό κόστος. 
Οι προκλήσεις είναι πολλές και ποικίλες, με πρώτη και σημαντικότερη 
την ασφάλεια. Σε ετήσια βάση είμαστε εκτεθειμένοι σε πολλαπλούς 
κινδύνους που προέρχονται από την εκτέλεση ενός τεράστιου 
μεταφορικού έργου 9 εκατομμυρίων τόνων που αντιστοιχεί σε 
26.000.000 χιλιόμετρα με 330 σιλοφόρα και 230.000 θαλάσσια μίλια, 
τη σάκκευση 400.000 τόνων τσιμέντου και την εκτέλεση 100.000 
παραδόσεων (ή 65% επί του συνόλου των παραδόσεων) από τα κέντρα 
διανομής σε 850 εργοτάξια πελατών με 1800 σιλό.
Επιπλέον πρόκληση συνιστά η τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Οι 
πρωτόγνωρες και δύσκολες οικονομικές συνθήκες έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και των συνεργατών 
της και κατ’ επέκταση και στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Ενώ σε περιόδους 
οικονομικής ανάπτυξης η πρωταρχική προτεραιότητα είναι η κάλυψη 
της ζήτησης, σε περιόδους οικονομικής δυσχέρειας και αβεβαιότητας το 
βάρος πέφτει στον ακριβή προγραμματισμό και στην άψογη εκτέλεση 
με στόχο τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση πόρων. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Φιλοδοξία της Γενικής Διεύθυνσης Supply Chain είναι 
να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον Όμιλο Lafarge 
και να υποστηρίζει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 
τους πελάτες, την παραγωγή και τους προμηθευτές. Ο 
Κωνσταντίνος Χολέβας, Γενικός Διευθυντής Supply Chain, 
παρουσιάζει τους άξονες και τις ιδιαιτερότητες της 
εφοδιαστικής αλυσίδας στην ΑΓΕΤ Ηρακλής και μας μιλά 
για τα σχέδια και τους στόχους της Γενικής Διεύθυνσης 
ώστε να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με επιτυχία.

Γενικός ∆ιευθυντής Supply Chain



Ποιοι είναι οι κύριοι άξονες της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας?
Η Εφοδιαστική Αλυσίδα παρέχει ένα μεγάλο 
εύρος υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας τόσο 
σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς 
πελάτες. Στους μεν εξωτερικούς πελάτες 
παρέχει τη διακίνηση, αποθήκευση και 
παράδοση των προϊόντων τσιμέντου 
εντός των συμφωνημένων χρονικών/
ποσοτικών/αξιακών/ποιοτικών ορίων. Στους 
δε εσωτερικούς πελάτες παρέχει ακριβή 
κεντρικό προγραμματισμό παραγωγής και 
αποθεμάτων, σχεδιασμό και εκτέλεση 
μεταφορών με οικονομία και ασφάλεια, 
προμήθεια υλικών και υπηρεσιών στη 
βέλτιστη σχέση απόδοσης/κόστους καθώς 
και παροχή όλου του εύρους υπηρεσιών 
πληροφορικής. Λόγω δε της κομβικής της 
θέσης, η Εφοδιαστική Αλυσίδα ασκεί ένα 
κρίσιμο συντονιστικό και βελτιωτικό ρόλο 
τόσο ανάμεσα στις διάφορες λειτουργίες της 
επιχείρησης όσο και μεταξύ της επιχείρησης 
και των συνεργατών της.

Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε μία επιχείρηση 
όπως η ΑΓΕΤ Ηρακλής?
Η Εφοδιαστική Αλυσίδα θα μπορούσε δίκαια 
να χαρακτηριστεί ως το «νευρικό σύστημα» 
της επιχείρησης καθώς δεν «διασυνδέει» 
απλά τα διάφορα τμήματα/λειτουργίες της 
επιχείρησης (προγραμματισμός, προμήθεια, 
παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση, πώληση, 
παράδοση), αλλά ταυτόχρονα συλλέγει, 
επεξεργάζεται και τους διανέμει κρίσιμες 
πληροφορίες και οδηγίες. Παράλληλα 
φροντίζει για τον ακριβή συντονισμό τόσο 
μεταξύ τους όσο και με τους εξωτερικούς 
συνεργάτες.

Η γεωγραφική διαμόρφωση της Ελλάδας 
πόσο δύσκολη καθιστά την ομαλή 
λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και 
πόσο διαφορετική σε σχέση με τις άλλες 
χώρες όπου αναπτύσσει δραστηριότητα η 
Lafarge? 
Η Εφοδιαστική Αλυσίδα του Ηρακλή 
αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση τόσο από 
άποψη πολυπλοκότητας όσο και από 
άποψη πολυμορφίας στο περιβάλλον  
της Lafarge. Κατ’ αρχήν η γεωγραφική 
εγγύτητα των εργοστασίων μας διευκολύνει 
την κεντρικοποιημένη λειτουργία των 
Προμηθειών, καθιστώντας τες στρατηγικό 
εργαλείο στον εξορθολογισμό του συνολικού 
κόστους κτήσης και της βελτιστοποίησης στη 
διαχείριση των διαθεσίμων μας. Λόγω δε της 
παράκτιας και νησιωτικής διαμόρφωσης της 
χώρας, μεγάλο μέρος των πωλήσεων και των 
Α’ υλών μας διακινείται μέσω θαλάσσης. Αυτό 
επιβάλλει την ανάγκη ύπαρξης μιας ιδιαίτερα 
εκτεταμένης βάσης λιμενικών εγκαταστάσεων 

και αντίστοιχης επιχειρησιακής υποστήριξης 
επί 24-ώρου βάσης. ¢λλη ειδοποιό διαφορά 
συνιστά η ύπαρξη ενός εκτεταμένου και 
στρατηγικά τοποθετημένου δικτύου κέντρων 
διανομής με λιμενικές εγκαταστάσεις, που 
εκτελεί το 65 % των παραδόσεων σε ετήσια 
βάση. Επίσης το πλήθος των νησιών, η 
διασπορά των εργοταξίων των πελατών – 
αρκετών εξ αυτών  σε ορεινές και δύσβατες 
περιοχές – και η επικινδυνότητα του οδικού 
δικτύου καθιστούν την επιτυχή και ασφαλή 
λειτουργία του Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
στην Ελλάδα μια διαρκή πρόκληση. Η όλη 
λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
υποστηρίζεται αποτελεσματικά από 
εξελιγμένες και ολοκληρωμένες εφαρμογές 
πληροφορικής (SAP, GPS, e-dispatch, TCS, 
LINGO) οι οποίες της προσδίδουν μοναδικά 
επιχειρησιακά πλεονεκτήματα.

Ποια είναι τα άμεσα σχέδια και οι στόχοι 
της ∆ιεύθυνσής σας?
Πρωταρχική αξία είναι η Ασφάλεια με στόχο 
την επίτευξη μηδενικού δείκτη ατυχημάτων 
για το 2010. Ανάμεσα σ’ ένα πλήθος 
ενεργειών για την πλήρη υιοθέτηση των 
προτύπων ασφάλειας και υγιεινής της La-
farge (Ευταξία, επιθεωρήσεις Υ&Α, STOP 
αξιολόγηση κινδύνου, LOTOTO, CSM, κ.λπ.) 
θα ήθελα να ξεχωρίσω τα εξής: κατ’ αρχήν το 
επιτυχημένο πρόγραμμα οδικής ασφάλειας 
το οποίο συνεχίζεται με νέες δράσεις (Safe 
Pass για οδηγούς και σιλοφόρα), την επέκταση 
δράσεως σε νέα πεδία και την επανάληψη των 
πετυχημένων δράσεων όπως οι Ημέρες Οδικής 
Ασφάλειας.
Αντίστοιχα στο τομέα των θαλάσσιων 
μεταφορών τίθεται σε νέες βάσεις η 
υλοποίηση ενός πρωτοποριακού για την La-
farge, μακρόπνοου και ιδιαίτερα απαιτητικού 
έργου που αφορά στην ασφάλεια του 
συνόλου των λιμενικών εγκαταστάσεων 
της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Επίσης, ξεκίνησε και 
είναι σε εξέλιξη το έργο για την ασφάλεια 
των εργοταξίων των πελατών μέσω μιας 
ολοκληρωμένης και αυτοματοποιημένης 
διαδικασίας.

Σημαντικό στόχο αποτελεί επίσης η 
αναδιάρθρωση του συνολικού κόστους,   
ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα 
τρέχοντα δεδομένα της αγοράς αλλά και στις 
πραγματικές ανάγκες της εταιρίας μας. 
Τέλος, καίριο μέλημα είναι η προσήλωση 
στην παροχή της καλύτερα δυνατής ποιοτικά 
υπηρεσίας στον εξωτερικό, αλλά και στον 
εσωτερικό πελάτη μέσω της καινοτομίας, 
της ενδυνάμωσης της πελατοκεντρικής 
φιλοσοφίας και της απ’ άκρο σ’ άκρο 
ολοκλήρωσης ανθρώπων, διαδικασιών και 
συστημάτων.

Ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν 
της επιτυχία της?
Οι παράγοντες της επιτυχίας είναι πολλοί: 
στρατηγική, καινοτομία, οικονομία, νομοθεσία, 
σχέσεις με πελάτες, προμηθευτές και τοπικές 
κοινωνίες κ.λπ. Σημαντικότερος όμως 
παράγοντας επιτυχίας είναι οι άνθρωποί μας!

Ποια είναι η εικόνα της επιτυχίας σε μια 
Εφοδιαστική Αλυσίδα?
Προμήθειες, Προγραμματισμός και Μεταφορές, 
Κέντρα ∆ιανομής και Πληροφορική να είναι 
δυνατοί κρίκοι μιας αδιάρρηκτης αλυσίδας 
που ενώνει, συντονίζει και υποστηρίζει 
αποτελεσματικά πελάτες, παραγωγή και 
προμηθευτές.

Καίριο μέλημα είναι η προσήλωση 
στην παροχή της καλύτερα 
δυνατής ποιοτικά υπηρεσίας 
στον εξωτερικό, αλλά και στον 
εσωτερικό πελάτη μέσω της 
καινοτομίας, της ενδυνάμωσης 
της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 
και της απ’ άκρο σ’ άκρο 
ολοκλήρωσης ανθρώπων, διαδι-
κασιών και συστημάτων.

Οι προκλήσεις είναι πολλές 
και ποικίλες, με πρώτη και 
σημαντικότερη την ασφάλεια. Σε 
ετήσια βάση είμαστε εκτεθειμένοι 
σε πολλαπλούς κινδύνους που 
προέρχονται από την εκτέλεση 
ενός τεράστιου μεταφορικού 
έργου 9 εκατομμυρίων τόνων 
που αντιστοιχεί σε 26.000.000 
χιλιόμετρα με 330 σιλοφόρα 
και 230.000 θαλάσσια μίλια, 
τη σάκκευση 400.000 τόνων 
τσιμέντου και την εκτέλεση 
100.000 παραδόσεων (ή 65% επί 
του συνόλου των παραδόσεων) 
από τα κέντρα διανομής σε 850 
εργοτάξια πελατών με 1800 σιλό.



¸νας από τους ρόλους της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας είναι να επιλέγει συνεργάτες με 
κύρος και συνέπεια που θεωρούν σημαντικό 
πλεονέκτημα να συνεργάζονται με μια μεγάλη 
αξιόπιστη τσιμεντοβιομηχανία και να τηρούν 
τις καλές πρακτικές που υιοθετεί.
Ιδιαίτερα σήμερα στις δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες που διανύουμε, η επιλογή των 
συνεργατών μας παίζει σημαντικό ρόλο στο 
να είμαστε ανταγωνιστικοί στην αγορά.

Επιλέγοντας τους σωστούς συνεργάτες 
εξασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα 
των υλικών, την αξιοπιστία, τις έγκαιρες 
παραδόσεις και το μετριασμό του κόστους.
Επιδιώκουμε να συνεργαζόμαστε με 
ανθρώπους που έχουν παρόμοια πρότυπα και 
αξίες με τα δικά μας. Είμαστε περήφανοι για 
τις αξίες και την επιχειρηματική δεοντολογία 
μας και περιμένουμε ότι οι συνεργάτες μας θα 
τις συμμερίζονται.

Από τις πρώτες ύλες

στην παράδοση προϊόντων 

στον πελάτη

ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΡΓΟ

Ένας τρόπος για να περιγράψει κανείς το ρόλο της εφοδιαστικής 
αλυσίδας σε μια επιχείρηση, θα ήταν παρομοιάζοντάς την με το ανθρώπινο σώμα: όπως το αίμα τροφοδοτεί 
ζωτικά όργανα, έτσι και όλα τα τμήματα που συνθέτουν την εφοδιαστική αλυσίδα κάνουν την καρδιά ενός 
οργανισμού να χτυπά. Ο Γιώργος Δίκος, Διευθυντής προγραμματισμού και μεταφορών και η Λένα Μπέλση, 
Διευθύντρια προμηθειών μας μιλούν για τις απαιτήσεις ενός έργου που επιβάλλει σωστό συγχρονισμό και 
επικοινωνία με πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες.



¼λες οι εταιρίες συμβούλων με τις 
οποίες συνεργαζόμαστε λαμβάνουν τον 
Κώδικα Επαγγελματικής ∆εοντολογίας και 
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις 
αρχές και τους κανόνες του. 

Η δέσμευσή μας για την ασφάλεια αποτελεί 
την κορυφαία μας προτεραιότητα τόσο 
για εμάς όσο και για τους συνεργάτες μας. 
Για αυτό και στη διαδικασία επιλογής των 
συνεργατών μας συμπεριλαμβάνουμε και 
κριτήρια ασφάλειας, μία πολιτική που έχει 
εφαρμοστεί και στα τρία εργοστάσια. Επίσης 
πραγματοποιούμε εκτενή εκπαίδευση για 
την ασφάλεια σε όλους τους συνεργάτες οι 
οποίοι εργάζονται ήδη στις εγκαταστάσεις 
μας. Αυτές οι εκπαιδευτικές ενέργειες 
αντανακλούν τις οδηγίες που δίνονται στο 
Πρότυπο ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Συνεργατών 
του Ομίλου Lafarge.

Φροντίζουμε να διασφαλίζουμε ότι οι 
συνεργάτες μας σέβονται τα δικαιώματα 
και συμμορφώνονται πλήρως με τη 
σχετική νομοθεσία, εκτός των δράσεων 
που αναλαμβάνουμε για να καθιερώσουμε 
ασφαλείς πρακτικές. 
¼λη η διαδικασία της επιλογής των αγαθών 
και υπηρεσιών μας αντανακλά απόλυτα τις 
αρχές και τους Στόχους Αειφορίας που έχουμε 
υιοθετήσει.

Σημαντικός παράγοντας για την 
αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας είναι η εταιρία να γνωρίζει από 
την αρχή τις ανάγκες της αγοράς και μετά 
αντίστροφα να σχεδιάζει την εφοδιαστική 
αλυσίδα. Η φυσική ροή ξεκινάει από το 
σημείο παραγωγής, τα εργοστάσια και 
συνεχίζει στα κέντρα διανομής και από εκεί 
στους τελικούς χρήστες. Ο Γιώργος ∆ίκος, 
∆ιευθυντής Προγραμματισμού & Μεταφορών 
τονίζει ότι έχοντας εικόνα από όλα τα στάδια 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη διαθεσιμότητα 
των πόρων, τα λατομεία, την παραγωγική και 
τη μεταφορική ικανότητα αλλά κυρίως από τις 
προηγούμενες παραγγελίες είμαστε σε θέση 
να κάνουμε ετήσιο προγραμματισμό για το 
βέλτιστο πλάνο παραγωγής με το χαμηλότερο 
κόστος. 

«Στόχος είναι να υπάρχει πάντα 
διαθεσιμότητα στα υλικά που θα 
χρειαστούμε για την παραγωγή και να 
μην λείψει ποτέ κάτι, ενώ καθημερινό μας 
άγχος αποτελεί να κρατάμε πάντα τις τιμές 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς» 
όπως χαρακτηριστικά λέει η Λένα Μπέλση, 
∆ιευθύντρια Προμηθειών. «Για παράδειγμα 
αποτελεί πρόκληση για εμάς να έχουμε 
π.χ. διαθέσιμους 52.000 κωδικούς και να 
κρατάμε σε χαμηλά επίπεδα τα αποθέματα 
στερεών καυσίμων, χωρίς να διαταράσσεται η 
τροφοδοσία των εργοστασίων».
Γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες που το προϊόν 
παραδίδεται, επηρεάζουν ουσιαστικά την 
ικανοποίηση και τη συνεργασία μας με τον 
πελάτη και ότι η σωστή διακίνηση αγαθών 
αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο και ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς οι 
επιλογές μας επηρεάζουν τόσο τη συνέπεια 
στην παράδοση, όσο και τις τιμές τους 
προϊόντος.

Η εταιρία διαθέτει ένα ολοκληρωμένο 
δίκτυο από σύγχρονα σιλοφόρα και πλοία 
που διακινούν τα προϊόντα μας σε όλη την 
Ελλάδα. Ειδικά προγράμματα δρομολόγησης 
όπως το GPS, το Trucks Control System, o 
συνδυασμός μεταφοράς φορτίων συμβάλλουν 
ουσιαστικά τόσο στην ασφάλεια, όσο και στη 
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
των μεταφορών και τον περιορισμό του 
κόστους.
Ο προγραμματισμός του μεταφορικού 
έργου βάσει όλων αυτών των παραγόντων 
αποτελεί ένα πρωτοποριακό σύστημα για την 
ΑΓΕΤ Ηρακλής, μια καλή πρακτική και έναν 
υποδειγματικό τρόπο για όλη την Lafarge.

¼πως αναφέρει ο Γιώργος ∆ίκος, «Στόχος 
μας είναι η επίτευξη αριστείας στην ασφαλή 
μεταφορά και η παράδοση προϊόντων στους 
τελικούς προορισμούς την επιθυμητή ώρα 
και με το βέλτιστο μεταφορικό κόστος και 
πλάνο παραγωγής και παραδόσεων. Κάθε  
παραγγελία του πελάτη μας εκτελείται άμεσα. 
Αυτό επιτυγχάνεται από τους εξαιρετικούς 
ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, 
με την υποστήριξη τεχνολογικών καινοτομιών 
όπως έξυπνα συστήματα πρόβλεψης, 
αλγόριθμοι επιχειρησιακής έρευνας για τον 
καθορισμό του βέλτιστου πλάνου διανομής 
και εφαρμογές τηλεματικής. Οι άνθρωποι 
μας, η αφοσίωση τους στον πελάτη και ο 
ενθουσιασμός για καινοτομία μας κάνουν 
να αντιλαμβανόμαστε κάθε δυσκολία ως 
ευκαιρία.»

«Πρόκληση για εμάς είναι να 
έχουμε π.χ. διαθέσιμους 52.000 
κωδικούς και να κρατάμε σε 
χαμηλά επίπεδα τα αποθέματα 
στερεών καυσίμων, χωρίς να 
διαταράσσεται η τροφοδοσία των 
εργοστασίων»

Λ. Μπέλση

«Οι άνθρωποι μας, η αφοσίωση 
τους στον πελάτη και ο 
ενθουσιασμός για καινοτομία 
μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε 
κάθε δυσκολία ως ευκαιρία.»

Γ. ∆ίκος



Προγραμματίζοντας

με βέλτιστο τρόπο

τη ροή των υλικών μας

αλυσίδας και με βάση ένα νέο εργαλείο προγραμματισμού ροών είμαστε σε θέση να αξιοποιούμε αποτελεσματικά τις 
πηγές μας και να καθορίζουμε το βέλτιστο πλάνο παραγωγής και παραδόσεων ανά σημείο. Η Σταυρούλα Σπυροπούλου, 
Συντονίστρια Projects, Εργαλείων & Απόδοσης και ο Σπύρος Τζουτζόπουλος, Προϊστάμενος Σχεδιασμού, Εξαγωγών 
& Τεχνικής Διαχείρισης Α.Ν.Ε.Η. μας παρουσιάζουν το Lingo, το νέο εργαλείο προγραμματισμού ροών, τη διαδικασία 
προγραμματισμού καθώς και  τα ουσιαστικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή τους.

Τα τελευταία χρόνια έχοντας εικόνα από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής 

Υπάρχει κάποιο εργαλείο που ορίζει 
το βέλτιστο πλάνο παραδόσεων 
τσιμέντου?
Από το 2004 χρησιμοποιείται ένα λογισμικό, 
το Lingo, το οποίο υποστηρίζει τους 
αλγόριθμους βελτιστοποίησης που έχουν 
αναπτυχθεί από τη ∆ιεύθυνση Μεταφορών 
και Προγραμματισμού, δίνοντας λύσεις 
σε ερωτήματα όπως το πλάνο παραγωγής 
και παραδόσεων ανά σημείο και ορίζει το 
βέλτιστο πλάνο μεταφοράς και μέγεθος 
στόλου που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε 
κάθε περίπτωση. Το πρόγραμμα αυτό είναι 
σε θέση με βάση τη ζήτηση ανά νομό και 
τύπο τσιμέντου να μας δώσει την παραγωγή 
που απαιτείται ανά εργοστάσιο, τα μέσα 
μεταφοράς και τις ποσότητες για κάθε σημείο 
διανομής.

Ποια είναι ακριβώς τα δεδομένα που 
επεξεργάζεται το πρόγραμμα?
Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η μία αφορά τις 
περιορισμένες πηγές όπως τον τόπο, την 
παραγωγική δυνατότητα και το μέγεθος 
των πωλήσεων, ενώ η δεύτερη είναι οι 
ίδιες οι δραστηριότητες όπως η παραγωγή 
διαφορετικών τύπων τσιμέντου. Το ζητούμενο 
για εμάς είναι να καθορίζουμε τον καλύτερο 
συνδυασμό των επιπέδων δραστηριότητας 
χωρίς να χρησιμοποιούνται περισσότεροι 
πόροι από αυτούς που ήδη διαθέτουμε. 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που 
προκύπτουν από τη χρήση του Lingo?
Το κύριο πλεονέκτημα που προκύπτει είναι ότι 
με την πλήρη και αποτελεσματική αξιοποίηση 
των πηγών και των μέσων που διαθέτουμε 

έχουμε ουσιαστικό έλεγχο και μείωση του 
κόστους. Μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη 
μηνιαίων πωλήσεων ανά προϊόν και περιοχή 
και να υπολογίσουμε το βέλτιστο πλάνο 
παραδόσεων ανά σημείο. Για εμάς αποτελεί 
μια καθημερινή καλή πρακτική καθώς μας 
προτείνει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες 
λύσεις και δίνει απαντήσεις σε στρατηγικά 
θέματα της επιχείρησης. Λόγω της ιδιαίτερης 
γεωγραφικής διαμόρφωσης της Ελλάδας 
είναι ένα δοκιμασμένο εργαλείο και  σύντομα 
μπορεί να γίνει ένα πρότυπο για όλη τη La-
farge. Πρόσφατα εφαρμόστηκε στη μονάδα 
της Lafarge στην Ινδία και από τη Cementia, 
για προβλήματα βελτιστοποίησης στόλου

ΡΟΗ ΥΛΙΚΩΝ



Πώς προγραμματίζεται το πλάνο 
παραγωγής και διανομής, η ροή 
προϊόντων, πρώτων υλών και 
ενέργειας? 
Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από το 
Lingo καθορίζουμε το βέλτιστο πρόγραμμα 
παραγωγής με βάση τις δυνατότητες και 
τους περιορισμούς που ισχύουν σε κάθε 
εργοστάσιο και υπολογίζουμε τα αποθέματα 
των προϊόντων. Επίσης καθορίζουμε τις 
διαθέσιμες ποσότητες για εξαγωγή ανά 
προϊόν. 
¸χοντας εικόνα απ’ όλα τα στάδια 
της εφοδιαστικής αλυσίδας δηλαδή 
διαθεσιμότητα πόρων, παραγωγή 
ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων, 
φόρτωση – διακίνηση και πωλήσεις μπορούμε 
να πετύχουμε την κάλυψη της ζήτησης 
με την πιο συμφέρουσα αξιοποίηση των 
παραγωγικών δυνατοτήτων και διαθέσιμων 
πόρων, τη σωστή διαχείριση του ρίσκου, τον 
καθορισμό διορθωτικών ενεργειών και την 
αξιοποίηση των ευκαιριών. 

Εμπλέκονται άλλες διευθύνσεις σε 
όλη τη διαδικασία του σχεδιασμού – 
προγραμματισμού? 
Στη διαδικασία εμπλέκονται όλα τα τμήματα 
της διεύθυνσης προγραμματισμού & 
μεταφορών και πάρα πολλές διευθύνσεις/
τμήματα της εταιρίας όπως της παραγωγής, της 
ποιότητας, των πωλήσεων, της εξυπηρέτησης 
πελατών, του οικονομικού ελέγχου, των 
προμηθειών, του οικονομικού, του μάρκετινγκ 
της ΛΑΒΑ & της ΑΝΕΗ. Για το καλό αποτέλεσμα 
συνεργάζονται καθημερινά εργαζόμενοι 
από τα Κεντρικά Γραφεία, τα Εργοστάσια και 
τα Κέντρα ∆ιανομής. Στη διαδικασία επίσης 
εμπλέκεται και η Cementia Trading (CTAG) 
για τον προγραμματισμό - διαχείριση των 
εξαγωγών. 

Πόσο σημαντικός είναι ο σχεδιασμός 
των ροών σε περίπτωση κάποιου 
προβλήματος? 
¸χοντας πληροφόρηση απ’όλα τα στάδια 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο σχεδιασμός 
έχει μεγάλη σημασία για την έγκαιρη 
ενημέρωση και την άμεση αντιμετώπιση 
προβλημάτων μέσω διορθωτικών ενεργειών 
πριν το πρόβλημα επεκταθεί σε όλο το μήκος 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο σχεδιασμός 
επηρεάζει κυρίως του δείκτες απόδοσης 
των logistics και παραγωγής που είναι και οι 
διευθύνσεις που εμπλέκονται περισσότερο 
στη διαδικασία. Αποκτά ακόμα μεγαλύτερη 
σημασία σε περιπτώσεις έλλειψης πόρων 
ή απώλειας παραγωγικής ή μεταφορικής 
δυναμικότητας σε συνδυασμό με τα 
χαμηλά αποθέματα, όπου ο ρόλος μας είναι 
σημαντικός για τη βέλτιστη διαχείριση των 
διαθεσίμων και την ορθή κατανομή σύμφωνα 
με τις προτεραιότητες. ∆ιασφαλίζεται επίσης 
η αποφυγή αντικρουόμενων ενεργειών που 
μπορεί να επέτειναν το πρόβλημα.   

Η συμβολή του σχεδιασμού των ροών 
είχε σημαντικά αποτελέσματα σε μερικές 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
•  ¼ταν σημειώνονται  αυξημένες πωλήσεις 
σε κάποιο/α σημείο/α που μεταφράζονται 
σε αυξημένη ζήτηση μεταφορικού έργου 
και παραγωγής προϊόντων και πόρων.

•  ¼ταν είναι μειωμένη η ζήτηση και/ή υπάρχει 
πληρότητα των σιλό και υποαξιοποίηση 
της μεταφορικής και παραγωγικής 
δυναμικότητας και είναι απαραίτητη η 
βέλτιστη διαχείριση ώστε να αποφευχθεί η 
σπατάλη πόρων.

•  ¼ταν υπάρχει  έλλειψη Α ύλης ή στερεών 
καυσίμων που έχει ως αποτέλεσμα την 
αδυναμία παραγωγής και τελικά την 
έλλειψη προϊόντος σε κάποιο/α σημεία 
πώλησης με χρονικό προσδιορισμό.



Αθανάσιος Λεμονιάς,
Πρόεδρος ΜΕΚ Α.Ε
Η ΜΕΚ ΑΕ έχει αναλάβει την αποπεράτωση 
της κλειστής αποθήκης πρόσθετων υλικών 
στο εργοστάσιο Βόλου, ένα κορυφαίο έργο 
μοναδικής σημασίας. Η εταιρία μας θεωρεί 
την ΑΓΕΤ Ηρακλής στρατηγικό πελάτη και γι 
αυτό επεδίωξε με επιμονή και σχέδιο αυτή τη 
συνεργασία.
Μεταξύ των στόχων αυτής της συνεργασίας 
ήταν και η συνεργασία με μια εταιρία 
παγκοσμίου εμβέλειας όπως η Lafarge, που 
είναι πρωτοπόρος σε θέματα project and 
safety management. Ουσιαστικά θέλαμε 
να διδαχτούμε από την εταιρία και γι αυτό 
θεωρήσαμε το έργο της κλειστής αποθήκης 
σαν μια μοναδική ευκαιρία για αναβάθμιση 
και της ΜΕΚ ΑΕ. Αποδείχτηκε ότι η επιλογή 
μας ήταν πολύ εύστοχη διότι τα στελέχη μας 
αποκόμισαν με τη βοήθεια των εξειδικευμένων 
συνεργατών και στελεχών σας εμπειρίες 
μοναδικές που θα μας είναι πολύτιμες στην 
περαιτέρω πορεία μας. 
Η οργάνωση, η τήρηση των χρόνων και η εν 
γένει καλή συνεργασία ήταν μερικά από τα 
στοιχεία των αρχών του project manage-
ment που διδαχτήκαμε και αφομοιώσαμε στη 
διάρκεια της συνεργασίας μας.
To έργο της κλειστής αποθήκης πρόσθετων 
υλών θεωρήθηκε από την αρχή ως έργο 
πρότυπο στην εφαρμογή μέτρων ασφάλειας. 
¸τσι η Lafarge στελεχώθηκε με έμπειρο ξένο 
συνεργάτη την Tetyanna Raclot, υπεύθυνη 

ασφάλειας, αλλά και τοπικά στελέχη έμπειρα 
στα θέματα ασφάλειας. Η ομάδα αυτή σε 
συνεργασία με την ομάδα στελεχών της 
ΜΕΚ ΑΕ και των συνεργατών της εφήρμοσε 
πρωτοποριακά σε παγκόσμιο επίπεδο 
συστήματα και διαδικασίες ασφάλειας που 
επέφεραν εκπληκτικά αποτελέσματα.
Η επιτυχία των ομάδων ασφάλειας ήταν τόσο 
εντυπωσιακή που έγινε γνωστή στην τοπική 
κοινωνία αλλά και ευρύτερα μέσα στον όμιλο 
της Lafarge.
Μετά από αυτό, επισκέφτηκαν το εργοτάξιο για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς σε θέματα ασφάλειας 
πολλές ομάδες Ελλήνων και ξένων τεχνικών, 
μια ενέργεια που τιμά ιδιαίτερα όλους μας. 
Παράλληλα σε όλους τους ελέγχους που 
έγιναν από στελέχη του ομίλου, το εργοτάξιο 
μας αποκόμισε θετικά σχόλια και υψηλές 
βαθμολογίες αξιολόγησης.
Με την έναρξη του έργου τα στελέχη της 
ΑΓΕΤ Ηρακλής μας έκαναν σαφές ότι η 
ασφάλεια ήταν στρατηγική επιλογή της La-
farge και δεν υπήρχε περίπτωση απόκλισης 
από δοκιμασμένες μεθόδους και πρακτικές. 
Προσαρμοστήκαμε γρήγορα στις απαιτήσεις 
της εταιρίας, δεδομένου ότι βασικά στελέχη 
μας προέρχονταν από τον όμιλο της La-
farge και είχαν ήδη εξοικείωση με θέματα 
ασφάλειας, αλλά και διότι καταλάβαμε ότι 
ήταν προς όφελος της εταιρίας μας και της 
πορείας του έργου. Η ευταξία των χώρων 
εργασίας και εν γένει όλου του εργοταξίου 
θεωρείται θεμελιώδης αρχή και εφαρμόζεται 

«Η οργάνωση, η τήρηση των 
χρόνων και η εν γένει καλή 
συνεργασία ήταν μερικά από τα 
στοιχεία των αρχών του project 
management που διδαχτήκαμε και 
αφομοιώσαμε στη διάρκεια της 
συνεργασίας μας.»

Η γνώμη

των προμηθευτών μας

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Για την ομαλή λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι 
απαραίτητη η επιλογή αξιόπιστων συνεργατών που θα μας εξασφαλίζουν τόσο την υψηλή ποιότητα με τις 
αυστηρές προδιαγραφές, όσο και τις έγκαιρες παραδόσεις. Μεγάλη σημασία όμως για εμάς έχει και η δική 
τους γνώμη και οι εντυπώσεις που έχουν από τη συνεργασία μας. Ας ακούσουμε την άποψη τεσσάρων 
μεγάλων προμηθευτών...



με θρησκευτική ευλάβεια, ακόμη και εις 
βάρος των προγραμματισμένων παραγωγικών 
εργασιών.
Με την πάροδο του χρόνου μας δώσατε να 
καταλάβουμε ότι ασφάλεια, ευταξία χώρων 
και παραγωγικότητα είναι αλληλένδετες 
έννοιες και η μια βοήθα την άλλη, παρά την 
ευρέως επικρατούσα στη χώρα μας αντίληψη 
ότι συμβαίνει το αντίθετο. Ο επαγγελματισμός 
των στελεχών σας, όσον αφορά κυρίως θέματα 
ασφάλειας είναι μια αξία που φιλτράρεται 
πρώτα μέσα από την οπτική της ασφάλειας 
και στη συνέχεια ακολουθούν οι υπόλοιπες 
προτεραιότητες. Η πρακτική αυτή φέρνει 
εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το λαϊκό ρητό 
λέει. “ Με όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια 
γράμματα θα μάθεις”.
Η ΜΕΚ ΑΕ ήταν τυχερή που συνεργάστηκε 
και έμαθε από την ΑΓΕΤ Ηρακλής. Η κύρια 
πρόκλησή μας τώρα είναι να ανταποδώσουμε 
την εύνοια που μας δείξατε επιτυγχάνοντας 
στο έργο τους στόχους “ In Time, In Budget 
and in Safety”

Νικόλαος Αποστολίδης,
∆ιευθυντής της ∆ΕΗ στη μονάδα Αγίου 
∆ημητρίου, Κοζάνης
Η μονάδα μας στην Κοζάνη προμηθεύει 
με τέφρα το εργοστάσιο Βόλου, που τη 
χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη στην παραγωγή 
τσιμέντου. Ποτέ δεν αντιμετωπίσαμε 
κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία με την 
ΑΓΕΤ Ηρακλής καθώς είναι μια εταιρία που 
συμμερίζεται τις ανησυχίες μας και επιπλέον 
δίνει ιδέες και λύσεις σε πολλά θέματα. ̧ χουμε 
συχνά τακτικές συναντήσεις με στελέχη της

εταιρίας, κατά τις οποίες ανταλλάσσουμε 
απόψεις για βελτίωση, αλλά και επέκταση της 
συνεργασίας μας. Θεωρούμε ότι η ασφάλεια 
αποτελεί κύρια προτεραιότητα για την ΑΓΕΤ 
Ηρακλής και αυτό αποδεικνύεται κάθε ημέρα, 
καθώς ποτέ δεν έχει σημειωθεί κάποιο 
περιστατικό που να έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή 
εργαζομένου. Μέσα από τη συχνή επικοινωνία 
μας και τη βελτίωση των υποδομών κατά την 
παράδοση της τέφρας δουλεύουμε και οι δύο 
εταιρίες στο να διατηρήσουμε το στόχο μας για 
Μηδέν Ατυχήματα.
Η συνέχιση της συνεργασίας μας μπορεί να 
έχει πολλαπλά οφέλη και να συμβάλει στην 
ανταγωνιστικότητα καθώς αξιοποιούνται 
πρώτες ύλες και παραπροϊόντα που 
προκύπτουν από την καύση του λιγνίτη. 
Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που 
διανύουμε, θα πρέπει να υπάρχει μια γόνιμη 
συνεργασία μεταξύ της βαριάς βιομηχανίες και 
άλλων βιομηχανιών.

Νίκος Μπάκας,
Quality & Safety, εκπαιδευτικά 
προγράμματα οδικής ασφάλειας
Η συνεργασία μας με την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 
ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2005. ¼λα 
αυτά τα χρόνια δουλέψαμε από κοινού για 
την ανάπτυξη ενός συστήματος Οδικής 
Ασφάλειας. Ασχοληθήκαμε κυρίως για την 
κατάρτιση προγραμμάτων και την εκπαίδευση 
τόσο των οδηγών των σιλοφόρων, όσο και 

του προσωπικού σε θέματα αμυντικής και 
οικονομικής οδήγησης με στόχο το μηδενισμό 
των οδικών ατυχημάτων.
Θεωρώ ότι η συνεργασία μας όλα αυτά τα 
χρόνια ήταν άψογη και για το λόγο αυτό 
έχουν γίνει μεγάλα άλματα με αποτέλεσμα 
τη δραστική μείωση των ατυχημάτων και την 
αλλαγή της συμπεριφοράς  των οδηγών της 
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.
Από την εμπειρία μου θεωρώ ότι είναι από της 
λίγες εταιρίες στην Ελλάδα που είναι τόσο 
πολύ ευαισθητοποιημένη στα θέματα Οδικής 
Ασφάλειας εφαρμόζοντας ένα ευρύ σύστημα 
διοίκησης και επικοινωνίας σε αυτό το θέμα.
Από τη συνεργασία μας μέχρι τώρα μου έχει 
κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η δέσμευση της 
διοίκησης της εταιρίας σε όλα τα επίπεδα για 
την επίτευξη του στόχου για Μηδέν Ατυχήματα 
και ο τρόπος χειρισμού των θεμάτων Οδικής 
Ασφάλειας.
Πιστεύω ότι συνεχίζοντας την προσπάθεια 
με αυτό τον τρόπο η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ θα είναι 
ο κύριος ηγέτης στην ελληνική αγορά όσον 
αφορά τον τομέα της οδικής ασφάλειας.

Γεώργιος Xατζηγεωργίου, ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Γ.Μ. ΕΠΕ
(εμπορία παλετών και ξυλείας)
Συνεργάζομαι με την ΑΓΕΤ Ηρακλής 6 
χρόνια περίπου και προμηθεύω με παλέτες 
τα εργοστάσια Χαλκίδας και Μηλακίου, τα 
Κέντρα ∆ιανομής στη ∆ραπετσώνα, το Ρίο, την 
Ηγουμενίτσα, τη Θεσσαλονίκη. Η ΑΓΕΤ είναι 
από τους μεγαλύτερους πελάτες μας και σε 
αυτά τα χρόνια της συνεργασίας μας ποτέ δεν 
αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα. Θεωρώ ότι 
αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, παρά μόνο να 
βελτιώνεται.

«Η εταιρία μας θεωρεί την ΑΓΕΤ 
Ηρακλής στρατηγικό πελάτη και 
γι αυτό επεδίωξε με επιμονή και 
σχέδιο αυτή τη συνεργασία.»

«Μέσα από τη συχνή επικοινωνία 
μας και τη βελτίωση των υποδομών 
κατά την παράδοση της τέφρας 
δουλεύουμε και οι δύο εταιρίες 
στο να διατηρήσουμε το στόχο 
μας για Μηδέν Ατυχήματα.»

«Από την εμπειρία μου θεωρώ 
ότι είναι από της λίγες εταιρίες 
στην Ελλάδα που είναι τόσο πολύ 
ευαισθητοποιημένη στα θέματα 
Οδικής Ασφάλειας εφαρμόζοντας 
ένα ευρύ σύστημα διοίκησης και 
επικοινωνίας σε αυτό το θέμα.»



ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Κέντρα Διανομής

Έξι στρατηγικά σημεία 

στη διακίνηση τσιμέντου

Η ραχοκοκαλιά της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι τα έξι κέντρα 
διανομής της ΑΓΕΤ Ηρακλής που βρίσκονται σε όλη την ελληνική επικράτεια και διαχειρίζονται 2,5 
εκατομμύρια τόνους τσιμέντο ετησίως. Τα Κέντρα Διανομής στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση και διάκρισή 
τους ως πρωτοπόρες μονάδες. Εργαζόμενοι από τα Κέντρα Διανομής μιλούν για τις ιδιαιτερότητες και 
τους στόχους της κάθε εγκατάστασης και μας παρουσιάζουν τα επιτεύγματα της.  

Η αποθήκη στο Κέντρο αποτελεί 
υπόδειγμα ευταξίας



∆ιάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα, με έναρξη 
λειτουργίας γύρω στο 1965 – εκτός της 
∆ραπετσώνας που λειτούργησε το 1911 ως το 
πρώτο εργοστάσιο της εταιρίας - , τα Κέντρα 
∆ιανομής ακολούθησαν το μοντέλο που η 
ΑΓΕΤ Ηρακλής επέλεξε για τη διάθεση των 
προϊόντων της: Εργοστάσια στη ∆ραπετσώνα 
και το Βόλο και κέντρα διανομής σε νευραλγικά 
σημεία στην Ελλάδα.
Μέσω αυτών των σημείων σήμερα διακινείται 
περισσότερο από το 55% των ποσοτήτων 
στην εσωτερική αγορά. ¼λα βρίσκονται σε 
καίρια σημεία στον ελλαδικό χώρο και μερικά 
συναγωνίζονται σε παραδόσεις απ’ ευθείας 
τον ανταγωνισμό που διαθέτει εργοστάσια σε 
γειτονικές περιοχές όπως στη Θεσσαλονίκη και 
το Ρίο.
Πρωτοπόρα σε θέματα ασφάλειας, με ελάχιστα 
συμβάντα κατά τα χρόνια λειτουργίας τους, 
έχουν τελευταία να επιδείξουν εξαιρετικές 
επιδόσεις σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας. 
Επίσης μερικά από αυτά έχουν να παρουσιάσουν 
πρωτοπόρες εφαρμογές πανελλαδικά όπως 
την πλήρη εφαρμογή του Lototo στο Ρίο και 
την Ηγουμενίτσα.
Καθώς έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους 
πελάτες είναι απόλυτα προσανατολισμένα 
στην ικανοποίηση του τελικού χρήστη στην 
παροχή υπηρεσιών υψηλών επιπέδου.

Οι επενδύσεις τα τελευταία χρόνια αλλά και 
η ένταξή τους στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 
συνέβαλαν σημαντικά στην ανάδειξη των 
Κέντρων ως πρωτοπόρες μονάδες του ομίλου. 

«Ο στόχος για τα Κέντρα είναι 
αναπτυσσόμενα στο πνεύμα της 
εταιρίας να προσφέρουν όπως μέχρι 
σήμερα κάνουν, τα προϊόντα μας 
με τη μέγιστη ασφάλεια, σε άριστες 
υπηρεσίες και στο καλύτερο δυνατό 
κόστος.»

Νίκος Λυκομήτρος
Επικεφαλής του Κέντρου ∆ιανομής 

∆ραπετσώνας

Κυκλοφοριακή μελέτη για την κεντρική είσοδο του Κέντρου



ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Το Κ.∆. Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί το δεύτερο 
σε μέγεθος πολεοδομικό συγκρότημα της 
χώρας και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή 
της Κ. Μακεδονίας. Τα τελευταία χρόνια με την 
κατασκευή της Εγνατίας οδού και των κάθετων 
αξόνων είναι σε θέση να εξυπηρετήσει 
αποτελεσματικά και οικονομικά και άλλες 
περιοχές όπως αυτή της ∆υτικής Μακεδονίας. 
Από το Κέντρο διατίθενται τρεις ποιότητες ΙV 
32,5, II42,5 και MC 22,5, ενώ συσκευάζονται 
το AthlosTM και το BasisTM. Επίσης διατίθεται 
Alfablock ενώ είναι το μοναδικό κέντρο που 
διαθέτει υδραυλική άσβεστο. Το Κέντρο 
εξυπηρετείται από 23 σιλοφόρα. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι το 2009 το Κ.∆. Θεσ/νίκης 
ήταν η εγκατάσταση της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 
με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σακευμένου 
τσιμέντου. 

Πόσο ευαισθητοποιημένο είναι το 
Κ. ∆. στην Υ & Α;
Το Κ.∆. δέχεται καθημερινά έναν μεγάλο 
αριθμό πελατών και μεταφορέων γεγονός που 
αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τις υποχρεώσεις 
μας για την ασφαλή παραμονή τους στις 
εγκαταστάσεις μας. ¼λοι οι εργαζόμενοι 
έχοντας υιοθετήσει την κύρια προτεραιότητα 
της διοίκησης για την Υγεία και Ασφάλεια 
συνεχίζουμε την πρόοδο των τελευταίων 
χρόνων και προσπαθούμε καθημερινά για 
την επίτευξη του στόχου μας για ΜΗ∆ΕΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ. 

Υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες δράσεις του 
Κέντρου ∆ιανομής Θεσ/νίκης;
Το Κ.∆. Θεσσαλονίκης προσπαθεί να 
υποστηρίζει προγράμματα και δράσεις της 
εταιρίας πέρα από τα στενά όρια της καλής 
λειτουργίας του. 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί η εμπλοκή 
του στο φιλόδοξο πρόγραμμα θαλάσσιας 
μεταφοράς ιπτάμενης τέφρας προς τα 
εργοστάσια. Η ιπτάμενη τέφρα μεταφέρεται με 
σιλοφόρα οχήματα από τους σταθμούς της ∆ΕΗ 

στην περιοχή της Κοζάνης και μεταφορτώνεται 
σε πνευματικά πλοία στο εμπορικό λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης με προορισμό τα εργοστάσια. 
Το 2009 μεταφέρθηκαν πιλοτικά 24.400 τον. 
στο εργοστάσιο της Χαλκίδας.
Επίσης μετά το τραγικό ατύχημα των Τεμπών 
και το κλείσιμο του δρόμου αναλάβαμε την 
τροφοδοσία του εκεί εργοταξίου με Ι-42,5 
χωρίς να χρειάζεται η επίπονη οδική μεταφορά 
από τον Βόλο μέσω Κοζάνης. Αυτό έγινε σε 
πείσμα των λειτουργικών δυσκολιών καθώς 
πλέον διαχειριζόμαστε 4 ποιότητες τσιμέντου. 
Για τις δράσεις αυτές η εμπιστοσύνη και 
η άριστη συνεργασία με τα Logistics ήταν 
καθοριστική.  

Οι εργαζόμενοι αποδέχονται την προώθηση 
των θεμάτων Υ&Α;
Η αφοσίωση όλου του προσωπικού του Κ.∆. 
είναι καθοριστική. Μια φορά τουλάχιστον το 
μήνα πραγματοποιείται συνάντηση όπου οι 

εργαζόμενοι ενημερώνονται για τις εξελίξεις 
στην ασφάλεια και τη λειτουργία του Κέντρου.
Σημαντική υπήρξε η αποδοχή και συμμετοχή 
στο πρόγραμμα ΠΑΙΡΝΩ ΘΕΣΗ με αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων και 
υλοποίηση πολλών προτάσεων. 

Πού επικεντρώνονται οι προσπάθειές σας 
για το 2010;
Κύριος στόχος είναι να πείσουμε τους 
πελάτες για την ανάγκη τήρησης των 
κανόνων ασφάλειας. Αρκετοί στην αρχή είναι 
επιφυλακτικοί και χρειάζεται προσπάθεια για 
να αλλάξει η στάση τους.
Ακόμη φέτος έχουμε να δουλέψουμε για την 
υλοποίηση του LOTOTO, να δώσουμε ακόμη 
μεγαλύτερη προσπάθεια για ευταξία και 
καθαριότητα και να αξιοποιήσουμε με τον πιο 
αποδοτικό τρόπο τις επιθεωρήσεις Υ&Α που 
στην ουσία μεθοδεύουν και κωδικοποιούν την 
προσπάθεια μας για βελτιώσεις.

«Όλοι οι εργαζόμενοι έχοντας υιοθετήσει την κύρια 
προτεραιότητα της διοίκησης για την Υγεία και Ασφάλεια 
συνεχίζουμε την πρόοδο των τελευταίων χρόνων και 
προσπαθούμε καθημερινά για την επίτευξη του στόχου 
μας για ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ.»

 

Γιάννης Σπανομήτρος, 
Προϊστάμενος 



Ποια έργα έχουν συμβάλει σημαντικά στη 
βελτίωση των συνθηκών Υ&Α;
Κάνοντας μια αναδρομή σε σημαντικά 
έργα πρέπει να ξεκινήσουμε από το 2006, 
οπότε και άρχισε η λειτουργία της διπλής 
γραμμής εκφόρτωσης. Με τη νέα γραμμή 
διπλασιάστηκε ο ρυθμός εκφόρτωσης 
φτάνοντας στους 500τον/ώρα, ενώ 
ταυτόχρονα αντικαταστάθηκε η παλιά ταινία 
μεταφοράς τσιμέντου με συνδυασμένο 
σύστημα πνευματικής μεταφοράς και κλειστών 
ταινιοδρόμων. Επίσης έγινε εκτεταμένη 
τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων για περιορισμό 
χώρων σε συμμόρφωση με το πρότυπο 
για εργασία σε ύψος, αντικαταστάθηκε το 
σακκόφιλτρο της μηχανής σάκκευσης για 
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην 

περιοχή της μηχανής σάκκευσης και τη μείωση 
των εκπομπών σκόνης, κατασκευάστηκε νέο 
πατάρι οροφής στο μεταλλικό σιλό φορτώσεων 
ΙΙ-42,5 και τοποθετήθηκαν προστατευτικά για 
συμμόρφωση με το πρότυπο των μεταφορικών 
συστημάτων.

Έχει πραγματοποιηθεί κυκλοφοριακή 
μελέτη για το χώρο του Κέντρου;
¸χει εκπονηθεί και υλοποιηθεί η πρώτη 
φάση  της κυκλοφοριακής μελέτης. Πρόκειται 
για ένα σύνθετο έργο καθώς άλλαξε σε 
πολύ μεγάλο βαθμό τη ροή των οχημάτων 
στο χώρο του Κ.∆. ώστε να επιτευχθεί ο 
μέγιστος δυνατός διαχωρισμός της ροής 
σιλοφόρων από τα φορτηγά μεταφοράς 
σακκευμένου και τα κλαρκ στην περιοχή 
φορτώσεων. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε 
νέα πύλη εισόδου για τα σιλοφόρα οχήματα, 
το μηχανουργείο και το control room 
μεταφέρθηκαν, ώστε να δημιουργηθούν οι 
ελεύθεροι χώροι που θα χρειαστούν για τη 
δεύτερη φάση της μελέτης που περιλαμβάνει 
την κατασκευή δύο νέων σταθμών φόρτωσης 
χύμα. Επίσης δημιουργήθηκαν ασφαλείς ζώνες 
διέλευσης των πεζών, κατασκευάστηκαν 
θέσεις αναμονής των οδηγών κατά την 
διάρκεια της φόρτωσης και τοποθετήθηκε η 
απαραίτητη σήμανση.

Θανάσης Τζιντζόγλου

Πώς βλέπουν οι εργαζόμενοι τη 
συστηματική προσπάθεια που γίνεται για 
την ασφάλεια;
∆εν χωράει αμφιβολία ότι η πρόοδος στην 
Υ&Α είναι το επιστέγασμα μιας εξαιρετικής 
συνεργασίας ανάμεσα στη διοίκηση και τους 
εργαζόμενους.
Οι εργαζόμενοι έχουν ακούσει πολλές φορές 
τον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο να μας εξηγεί ότι 
η Υ&Α προηγείται από όλους τους άλλους 
στόχους και ταυτόχρονα έχουν δει σημαντικές 
βελτιώσεις στον τομέα της αναβάθμισης 
των ΜΑΠ, σε επενδύσεις που βελτιώνουν 
τις εγκαταστάσεις μας και στην εκπαίδευση. 

Κώστας Κιοσσές

Κιγκλιδώματα κάνουν τις εργασίες σε ύψος 
πιο ασφαλείς

¼λα αυτά κάνουν τους συναδέλφους να 
συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια για 
πρόοδο και να υποβάλουν τις προτάσεις 
και τις παρατηρήσεις τους στο πλαίσιο του 
ΠΑΙΡΝΩ ΘΕΣΗ.

Μπορείτε να αναφέρετε κάποιες 
προτάσεις εργαζομένων που έχουν 
υλοποιηθεί;
Η τοποθέτηση παταριών για ασφαλή πρόσβαση 
και εργασία στους καλωδιόδρομους, τα 
αντιολισθητικά δάπεδα στην σκάλα και 
τα εξωτερικά δάπεδα του εκδοτηρίου, η 
βελτίωση της σήμανσης και των συνθηκών 
οδικής κυκλοφορίας στην περιοχή μπροστά 
από την κεντρική είσοδο του Κ.∆., η 
τοποθέτηση δειγματοληπτών στην πτώση 
προς τους αναβατήρες για κατάργηση 
της δειγματοληψίας πάνω από την ταινία, 
καθώς και δειγματοληπτών στην πτώση 
προς τους αναβατήρες για κατάργηση της 
δειγματοληψίας πάνω από την ταινία.
 



ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η μονάδα της ∆ραπετσώνας ξεκίνησε να 
λειτουργεί το 1911 ως το πρώτο εργοστάσιο 
της ΑΓΕΤ Ηρακλης και από το 1982 λειτουργεί 
ως κέντρο διανομής. Από το Κέντρο 
διατίθενται όλες οι ποιότητες σακευμένου 
τσιμέντου AthlosTM, λευκού Ι 52,5, (που 
συσκευάζονται τοπικά) και BASISTM καθώς 
και Alfablock και ειδικά κονιάματα. Σε χύμα 
υπάρχουν οι ποιότητες λευκού I 52,5 καθώς 
και φαιού ΙΙ 42,5 και ΙV 32,5. Από τα 50 
σιλοφορά του Κέντρου εξυπηρετούνται πάρα 
πολλές περιοχές της Ελλάδας όπως η Αττική, 
η Κεντρική και Ανατολική Πελοπόννησο, τα 
νησιά του Αργοσαρωνικού και οι Κυκλάδες.

 
Έχει συντελεστεί πρόοδος στην Υγεία & 
Ασφάλεια τα τελευταία χρόνια;
Με την πολιτική και τα έργα που 
πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια έχει 
αλλάξει ριζικά η εικόνα των εγκαταστάσεών 
μας. Κυρίως όμως έχει αλλάξει η συμπεριφορά 
και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν 
οι εργαζόμενοι την ασφάλεια. Η μεγάλη 
αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν θεωρώ 
ότι είναι πως όλοι έχουμε θέσει ως 
προτεραιότητά μας την Υγεία & Ασφάλεια. Σε 
αυτή την προσπάθεια σημαντικό ρόλο παίζει 
το πρόγραμμα «Παίρνω Θέση», το οποίο θα 
πρέπει να συνεχιστεί και να ενδυναμωθεί 
ακόμη περισσότερο.

Θεωρείτε ότι το Κέντρο είναι 
προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση του 
πελάτη;
¼λα τα Κέντρα ∆ιανομής ήταν πάντα 
προσανατολισμένα στην εξυπηρέτηση του 
πελάτη. Το Κέντρο ∆ιανομής ∆ραπετσώνας 
προσφέρει κατά γενική ομολογία άριστες 
υπηρεσίες. Σε όλη αυτή την εικόνα συνέβαλαν 
σημαντικά οι βελτιώσεις που έγιναν 
στην υποδομή, όπως ασφαλτοστρώσεις, 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χώρος δεσίματος 
φορτίων, χώροι αναμονής.

Ποια καλή πρακτική που έχει εφαρμοστεί 
στο Κέντρο θα ξεχωρίζατε;
Σημαντική για το Κέντρο ήταν η υποχρεωτική 
κυκλική πορεία όλων των οχημάτων, με 
την οποία ελάφρυνε ο κυκλοφοριακός 
φόρτος και ελαχιστοποιήθηκε η πιθανότητα 
ατυχήματος που υπήρχε λόγω της μικτής 
κυκλοφορίας.

Νίκος Πιπέρης

«Με την πολιτική και τα έργα που 
πραγματοποιούνται τα τελευταία 

χρόνια έχει αλλάξει ριζικά η εικόνα 
των εγκαταστάσεών μας. Κυρίως 

όμως έχει αλλάξει η συμπεριφορά 
και ο τρόπος με τον οποίο 

αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι την 
ασφάλεια.»

Στις λιμενικές εγκαταστάσεις τοποθετήθηκαν ειδικά πατάρια για να προστατεύουν τους 
εργαζόμενους στις εργασίες σε ύψος κατά τη φόρτωση των σιλοφόρων



Ποια σημαντικά έργα θεωρείτε ότι 
προήγαγαν σημαντικά την ασφάλεια στο 
Κέντρο;
Μια πολύ καλή ιδέα θεωρώ ότι είναι η νέα 
κατασκευή για την ασφαλέστερη πρόσδεση 
της μάνικας των πλοίων. Πιστεύω ότι με αυτό 
το μέτρο οι περισσότεροι κίνδυνοι έχουν 
μειωθεί. Βέβαια υπάρχει μεγάλο περιθώριο 
βελτίωσης στα αποτελέσματα ασφάλειας του 
Κέντρου.

Οι εργαζόμενοι και οι πελάτες έχουν 
αποδεχτεί τα πρότυπα για την Υγεία & 
Ασφάλεια;
Τα περισσότερα πρότυπα έχουν γίνει πλήρως 
αποδεκτά από τους εργαζόμενους. Χρειάζεται 
βέβαια μεγαλύτερη προσπάθεια σε κάποια 
όπως τα γυαλιά ασφαλείας. ¼σον αφορά 
τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, ήταν 
επιφυλακτικοί για παράδειγμα για το χώρο 
αναμονής ή την τήρηση του Κ.Ο.Κ. Με τον 
καιρό όμως δείχνουν να τα αποδέχονται και να 
προσαρμόζονται σε αυτά.

Υπάρχει μια καλή πρακτική που θεωρείτε 
ότι συμβάλλει στην αποδοχή της 
ασφάλειας;
Η υλοποίηση των προτάσεων των εργαζομένων 
όσον αφορά τις βελτιώσεις και η παρουσίαση 
της προόδου με αφίσες έχει συμβάλει στη  
μεγαλύτερη εμπλοκή του προσωπικού σε 
θέματα ασφάλειας.

Υπάρχει κάποιο έργο που βελτίωσε 
αισθητά την ασφάλεια στο χώρο εργασίας 
σας;
Η τοποθέτηση των νέων προστατευτικών 
κάγκελων σύμφωνα με το πρότυπο στις 
μεταφορικές ταινίες έχει μειώσει σημαντικά 
τον κίνδυνο ατυχήματος στην εγκατάσταση.

Στέλιος ∆ανιήλογλου

∆ημήτρης Γεωργακόπουλος

«Η υλοποίηση των προτάσεων 
των εργαζομένων όσον αφορά τις 
βελτιώσεις και η παρουσίαση της 
προόδου με αφίσες έχει συμβάλει 
στη  μεγαλύτερη εμπλοκή του 
προσωπικού σε θέματα ασφάλειας.»

Για την ασφάλεια των εργαζομένων και των 
επισκεπτών έχει γίνει πεζοδρόμηση στα 
περισσότερα σημεία



ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Με 45 χρόνια λειτουργίας, το Κέντρο ∆ιανομής 
εξυπηρετεί  με τα 15 σιλοφόρα του τη 
∆υτική Πελοπόννησο, τους νομούς Αχαϊας, 
Ηλείας, Μεσσηνίας και ένα μικρό κομμάτι 
της Κορινθίας. Παράλληλα κάποιες περιοχές 
της Αιτωλοακαρνανίας, τη Ζάκυνθο και την 
Κεφαλονιά. Το κέντρο διαθέτει χύδην τις 
ποιότητες CEM IV 32,5 N και CEM II42,5N. 
Συσκευάζει σε σακιά την ποιότητα CEM II42,5N 
ως BASISTM, ενώ επίσης διαθέτει σε σακί την 
ποιότητα ATHLOSTM και το λευκό τσιμέντο I 
52,5N. Επίσης, το κέντρο εμπορεύεται και το 
δομικό υλικό Alfablock. 

Τι ρόλο παίζει η ασφάλεια για το Κέντρο 
∆ιανομής Ρίου;
Από τα πρώτα κιόλας βήματά μου στην εταιρία, 
στα τέλη του 2004 διαπίστωσα τη σοβαρότητα 
και τη σημασία που δίνει η διοίκηση στην 
ασφάλεια. Πεντέμισι χρόνια αργότερα, το 
σκηνικό έχει αλλάξει άρδην, όχι μόνο σε 
υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και σε ανθρώπινη 
νοοτροπία. Σκεφτόμαστε, εκτιμούμε, 
ενεργούμε και εργαζόμαστε με γνώμονα 
την ασφάλεια σε κάθε πτυχή της εργασιακής 
μας καθημερινότητας. Τα αποτελέσματα 
όμως αυτής της υπερπροσπάθειας γίνονται 
αντιληπτά όταν συνειδητοποιούμε ότι αυτή 
την «παιδεία» και αυτή την επίκτητη ασφαλή 
συμπεριφορά, τη μεταφέρουμε και στην 
προσωπική μας ζωή, στο σπίτι μας και στην 
οικογένειά μας. 

To προσωπικό του Κέντρου συμμετέχει 
σε αυτή την προσπάθεια για την 
Ασφάλεια;
Τότε μόνο μπορούμε να τολμήσουμε να 
πούμε ότι έχουμε κάνει πρόοδο. Το Κέντρο 
∆ιανομής Ρίου μετράει ήδη 4771 ημέρες 
χωρίς ατύχημα, κι αυτό είναι το αποτέλεσμα 

συλλογικής προσπάθειας, αφοσίωσης και 
συνεισφοράς όλου του προσωπικού. Με 
ενθουσιασμό και μεράκι το προσωπικό 
συμμετέχει ενεργά και υιοθετεί άμεσα όλα 
τα πρότυπα Υ&Α που τίθενται σε εφαρμογή. 
Βοηθάει και συνδράμει ουσιαστικά από τις 
πρώτες φάσεις διενέργειας των gap analy-
sis μέχρι τα συμβουλευτικά κείμενα και τα 
πρότυπα. Επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον 
για την Υ&Α με συνεχείς παρατηρήσεις και 
επισημάνσεις σε ελλείψεις και επικίνδυνες 
καταστάσεις.

Ποια είναι τα σημαντικότερα έργα για την 
υγεία & την ασφάλεια;
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μια σειρά 
από σημαντικά έργα, όπως η κατασκευή 
μεγάλου αριθμού σταθερών παταριών για 
την εξάλειψη του κινδύνου που εγκυμονούν 
οι εργασίες σε ύψος. Για παράδειγμα 
κατασκευάστηκαν πατάρια στη μηχανή του 
νάυλον, στα air-slides εξαγωγής τσιμέντου 
και στις δικλίδες των σιλό. Κατασκευάστηκαν 
προστατευτικά κιγκλιδώματα σε όλο το 
μήκος των ταινιόδρομων, απομονώθηκαν με 
πλέγματα όλα τα ράουλα επιστροφής των 
υπερυψωμένων ταινιών και τοποθετήθηκαν 
παντού σχοινοδιακόπτες. Σημαντικό έργο 
επίσης αποτελεί και η κατασκευή παταριών 
στο σταθμό φόρτωσης χύδην, εξασφαλίζοντας 
στους συνεργάτες μας ασφαλή πρόσβαση στα 
καπάκια φόρτωσης των αυτοκινήτων. 

Το τελευταίο διάστημα, έχουν γίνει 
σημαντικά έργα για το περιβάλλον;
Στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης 
και της ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού 
μας αποτυπώματος, έχουν επενδυθεί 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για την 
κατασκευή και την επένδυση με ηχοπαγίδες 
σχεδόν ολόκληρης της νοτιοανατολικής 
πλευράς των εγκαταστάσεών μας. 

Αριστοτέλης Φραντζής, 
Προϊστάμενος

«Σκεφτόμαστε, εκτιμούμε, ενεργούμε 
και εργαζόμαστε με γνώμονα 

την ασφάλεια σε κάθε πτυχή της 
εργασιακής μας καθημερινότητας. 

Τα αποτελέσματα όμως αυτής 
της υπερπροσπάθειας γίνονται 

αντιληπτά όταν συνειδητοποιούμε 
ότι αυτή την «παιδεία» και αυτή την 
επίκτητη ασφαλή συμπεριφορά, τη 
μεταφέρουμε και στην προσωπική 
μας ζωή, στο σπίτι μας και στην 

οικογένειά μας.»



Πρόσφατα ολοκληρώθηκε άλλο ένα μεγάλο 
περιβαλλοντικό έργο που περιελάμβανε την 
κατασκευή και τοποθέτηση ηχομονωτικών 
πάνελς στην περίμετρο του γηπέδου της 
εγκατάστασης, το οποίο εντάσσεται στο 
πλαίσιο των περιβαλλοντικών όρων για 
την άδεια λειτουργίας του κέντρου. Μια 
σειρά άλλων μικρότερων έργων, όπως ο 
εγκιβωτισμός των ηλεκτροβαλβίδων όλων 
των σακόφιλτρων, η σταδιακή αντικατάσταση 
των σιγαστήρων των ανεμιστήρων με 
νέου τύπου χαμηλής στάθμης θορύβου 
και η δενδροφύτευση χαμηλής βλάστησης 
προάγουν τις σχέσεις μας με τους κοινωνικούς 
εταίρους και ενδυναμώνουν τη θέση μας στην 
τοπική κοινωνία.

Το Κέντρο ∆ιανομής Ρίου θεωρείται σε 
κάποιον τομέα πρωτοπόρο;
Το Κέντρο μας μπορεί να θεωρηθεί πρωτοπόρο 
στην εφαρμογή του συστήματος της 
«έξυπνης κάρτας». Η επιτυχής υλοποίηση του 
προγράμματος της έξυπνης κάρτας αποτελεί 
μοχλό επίτευξης ενός από τους τρεις Στόχους 
Αειφορίας 2012 του Ομίλου Lafarge που 
αφορούν τους πελάτες. Συγκεκριμένα, ευνοεί 
την επιτυχία του OTIFIC (On time, in-Full, In-
voiced Correctly). Τα οφέλη της έξυπνης 
κάρτας είναι άμεσα για όσους εμπλέκονται 
στην Παραγγελιοληψία - Φόρτωση - ¸κδοση 
Παραστατικών - Εκτέλεση Παραγγελίας. Το 
άμεσο όφελος είναι η μείωση του συνολικού 
χρόνου παραμονής κάθε σιλοφόρου στο 

εργοστάσιο, ο περιορισμός λαθών στο 
ελάχιστο και η τιμολόγηση της σωστής 
ποιότητας και ειδικά της σωστής ποσότητας 
του τσιμέντου. Οι συνεργάτες μεταφορείς 
ενημερώνονται αυτόματα από το σύστημα για 
τον προορισμό τους και τον πελάτη που θα 
εξυπηρετήσουν, ενώ αυτόματα εκτυπώνονται 
τα κόμιστρα, η καθαρή αξία και το ΦΠΑ 
για τη διευκόλυνσή τους στην έκδοση της 
φορτωτικής.



Βασίλης Αλτούνης

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η πρώτη εικόνα του επισκέπτη στο Κέντρο 
δίνει την εντύπωση ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος; 
Η εταιρία, δείχνει καθημερινά και 
εμπράκτως το ενδιαφέρον της για την Υ&Α 
εξασφαλίζοντάς μας ένα ασφαλές εργασιακό 
περιβάλλον. ¸ργα όπως η οριοθέτηση 
πεζόδρομων, οι διαβάσεις πεζών, η 
σήμανση  και οι διαγραμμίσεις για την κίνηση 
οπισθοπορείας των Σ/Φ βελτίωσαν σημαντικά 
την κυκλοφοριακή ασφάλεια, ενώ εξαιρετικά 
μεγάλης σημασίας είναι το έργο αποκλεισμού 
και κλειδώματος όλων των χώρων των 
ηλεκτρολογικών διανομών και η τοποθέτηση 
προειδοποιητικής σήμανσης. Πρόσβαση 
πλέον σ’ αυτούς τους χώρους έχουν μόνο οι 
ηλεκτρολόγοι και κανένας άλλος.

Υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο το 
Κ.∆. Ρίου μπορεί να είναι περήφανο;
Νιώθουμε εξαιρετικά υπερήφανοι, γιατί με 
συνεργασία και συλλογικότητα καταφέραμε 
να αναδείξουμε το Ρίο στην πρώτη 
εγκατάσταση της Lafarge που είναι πλήρως 
συμμορφωμένη με το LOTOTO. Το LOTOTO 
ήταν μία μεγάλη πρόκληση για εμάς τους 
εργαζόμενους, που καθημερινά καλούμαστε 
να εκτελέσουμε εργασίες συντήρησης σε 
μηχανήματα και εξοπλισμό, τα οποία ανά 
πάσα στιγμή μπορούν να μας προκαλέσουν 
σοβαρό τραυματισμό. Από τις πρώτες 
ενημερωτικές συναντήσεις μέχρι την τελική 
υλοποίηση του project και την αποτύπωση της 
διαδικασίας, εργαστήκαμε με μεθοδικότητα 
και με προσοχή στη λεπτομέρεια. Μέσα από 
αυτή την προσπάθεια προέκυψε και μία πολύ 
καλή πρακτική για το κλείδωμα-απομόνωση 
των παλαιών ηλεκτρολογικών διανομών. Τα 
κουτιά των διανομών αυτών που περιέχουν τις 
ασφάλειες και τους ρελέδες ισχύος κλείνουν 
με απλές βίδες και η πρόσβαση στον καθένα 
είναι σχετικά εύκολη. Κατασκευάστηκαν 
ειδικές ντίζες που επιδέχονται λουκέτα, έτσι 
ώστε να μπορούν να απομονωθούν τελείως.
Μία άλλη σημαντική αναβάθμιση προς την 
κατεύθυνση της ασφάλειάς μας αποτέλεσε 
η εγκατάσταση VCS (Visible Cut Switch). 
Επιλέχθηκαν τα πιο νευραλγικά σημεία στο 

χώρο του εργοστασίου, αυτά στα οποία 
γίνονται συχνές επεμβάσεις (π.χ. αλλαγή 
νάϋλον περιτύλιξης παλέτας, ανάγλυφη 
ταινία περιστροφικής μηχανής σάκευσης) 
και τοποθετήθηκαν VCS εξασφαλίζοντας 
έτσι σιγουριά, ασφάλεια και προστασία. 
Στο άμεσο μέλλον έχει προγραμματισθεί η 
τοποθέτηση αυτού του είδους των διακοπτών 
σε όλους τους κινητήρες του εργοστασίου 
δημιουργώντας έτσι ένα απολύτως ασφαλές 
περιβάλλον.

Πόσο εύκολο είναι οι επισκέπτες του 
Κέντρου να προσαρμοστούν με τους 
κανόνες ασφάλειας;
Μία μεγάλη πρόκληση για το Κέντρο 
∆ιανομής Ρίου ήταν να εμφυσήσουμε στους 
πελάτες και τους συνεργάτες οδηγούς Σ/Φ 
και Φ∆Χ την κουλτούρα και τη νοοτροπία 
ασφάλειας που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά 
τα χρόνια. Με καθημερινή επαφή και στενή 
επικοινωνία καταφέραμε να τους πείσουμε 
για την αναγκαιότητα της χρήσης των ΜΑΠ 
και τη σπουδαιότητα των κανόνων ασφάλειας 
της εταιρίας. Οδηγίες όπως, η ασφαλής 
πρόσδεση του φορτίου, η τήρηση του ορίου 
του υπέρβαρου, η χρήση των ΜΑΠ και η 
παραμονή των οδηγών κατά τη διάρκεια της 
φόρτωσης στους ενδεδειγμένους χώρους, 
αποτελούν για εμάς καθημερινό μέλημα. Η 
κατασκευή των ειδικών χώρων παραμονής 
για τους πελάτες του σακευμένου, τόσο στην 
εμπρός όσο και στην πίσω αυλή  αποτέλεσε 
κίνηση κλειδί, για την εξάλειψη ενός 
σημαντικού και καθημερινού κινδύνου. Είναι 
αξιοσημείωτη και εντυπωσιακή, η δεκτικότητα 
και η θετική απήχηση της πολιτικής και 
των κανόνων ασφάλειας στους πελάτες 
μας, στους συνεργάτες μας αλλά και στους 
συνεργαζόμενους εργολάβους. 

Σταυρούλα Γιαννακοπούλου

«Μία μεγάλη πρόκληση για το 
κέντρο διανομής Ρίου ήταν να 
εμφυσήσουμε στους πελάτες και τους 
συνεργάτες οδηγούς Σ/Φ και ΦΔΧ 
την κουλτούρα και τη νοοτροπία 
ασφάλειας που έχουμε αποκτήσει 
όλα αυτά τα χρόνια. Με καθημερινή 
επαφή και στενή επικοινωνία 
καταφέραμε να τους πείσουμε για την 
αναγκαιότητα της χρήσης των ΜΑΠ 
και την σπουδαιότητα των κανόνων 
ασφάλειας της εταιρίας.»Το Lototo βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή στο 

Κ.∆. Ρίου



Με μία μακρόχρονη πορεία από το 1966 το 
Κ.∆. Ηγουμενίτσας εξυπηρετεί τις περιοχές 
της Ηπείρου, την Κέρκυρα, τη Λευκάδα και 
κάποια σημεία του Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 
Τα 14 σιλοφόρα του Κέντρου διανέμουν με 
ασφάλεια και συνέπεια το χύμα τσιμέντο 
ΙΙ42,5,  ενώ παράλληλα η μονάδα τροφοδοτεί 
με σακευμένο τσιμέντο ATHLOSTM, BASISTM 
(που συσκευάζονται τοπικά) και λευκό 
τσιμέντο που παραλαμβάνει από το Βόλο, τα 
εργοτάξια των παραπάνω περιοχών. 

Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι το Κ.∆. 
Ηγουμενίτσας μπορεί να είναι υπερήφανο 
σήμερα;
Θα έλεγα ότι έχουμε πολλούς λόγους να 
είμαστε περήφανοι. Η χρήση των ΜΑΠ 
τόσο από τους οδηγούς όσο και από τους 
συνεργάτες μας που εισέρχονται καθημερινά 
στο Κέντρο, ο μηδενισμός των υπερβάσεων 
των οχημάτων όσον αφορά τα όρια 
ταχύτητας, η ευταξία και η καθαριότητα που 
είναι εμφανής σε όλες τις εγκαταστάσεις, οι 
μετρήσεις των ρύπων καθώς και οι ιατρικές 
εξετάσεις που έχουμε καθιερώσει για όλους 
τους εργαζόμενους είναι μερικές από τις 
δράσεις μας που μας διακρίνουν όλα αυτά τα 
χρόνια.

Πόσο εύκολη ήταν η αποδοχή των 
προτύπων Υγείας & Ασφάλειας από τους 
εργαζόμενους;
Θα πρέπει να πω ότι η αποδοχή των προτύπων 
είναι καθολική από τους εργαζόμενους. Σήμερα 
έχουμε φθάσει σε ένα σημείο ύστερα από 
πολλή προσπάθεια από τους εργαζόμενους 
να έχουν καταλάβει την αναγκαιότητα και να 
ακολουθούν τα πρότυπα και οι συνεργάτες 
μας.

Ποια θεωρείτε ότι ήταν η κυριότερη 
πρόκληση που είχατε να αντιμετωπίσετε 
ως Κέντρο ∆ιανομής;
∆εδομένης της στενότητας του χώρου ήταν 
πολύ δύσκολο για εμάς να δημιουργήσουμε 
χώρο παραμονής των οδηγών όσο διαρκεί η 
φόρτωση, να επιτύχουμε το μηδενισμό των 
υπέρβαρων φορτίων, να αποδείξουμε την 
αναγκαιότητα του υποχρεωτικού δεσίματος 
όλων των φορτίων.

Ποια είναι τα σημαντικότερα έργα που 
έγιναν για την Υγεία & Ασφάλεια στο 
Κέντρο ∆ιανομής;
Σε όλα τα σημεία του Κέντρου, όσο και 
στα σιλοφόρα οχήματα δημιουργήσαμε 
προστατευτικά κάγκελα, κάναμε διαγράμμιση 
και πεζοδρόμηση σε όλο το Κέντρο, 
κατασκευάσαμε πατάρια στα σημεία 
που δεν υπήρχε πρόσβαση όπως στην 
παλετομηχανή, τη μηχανή περιτύλιξης, 
τους αναβατήρες βασιζόμενοι στα πρότυπα 
και στην τεχνογνωσία της Lafarge. Επίσης 
η εγκατάσταση GPS σε όλα τα σιλοφόρα 
και VCS σε βασικά μηχανήματα, καθώς και η 
δημιουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Υγείας 
& Ασφάλειας είναι έργα σημαντικά που 
αναβαθμίζουν το Κέντρο ∆ιανομής σύμφωνα 
με τα πρότυπα Υγείας & Ασφάλειας. Θα πρέπει 
να τονίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν 
υιοθετήσει πλήρως το πρότυπο ασφάλισης 
και απασφάλισης (LOTOTO), τα πρότυπα 
«Εργασία σε ύψος» και «Εργασίες σε κλειστούς 

και περιορισμένους χώρους» καθώς και 
τους περιοδικούς ελέγχους σε συστήματα 
μεταφοράς και φορητών σκαλών.

Θεωρείτε ότι το κέντρο είναι 
προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση του 
πελάτη;
¸νας από τους στόχους του Κέντρου είναι να 
διατηρήσει τις άριστες σχέσεις που έχει με τους 
πελάτες και αυτό προκύπτει από το γεγονός 
ότι δεν έχει αναφερθεί κάποιο παράπονο από 
τους ίδιους ή την τοπική κοινωνία. 

Βασίλης Τσώλης, 
Προϊστάμενος

∆ιονύσιος Γάκης

«H αποδοχή των προτύπων είναι 
καθολική από τους εργαζόμενους. 

Σήμερα έχουμε φθάσει σε 
ένα σημείο ύστερα από πολλή 

προσπάθεια από τους εργαζόμενους 
να έχουν καταλάβει την αναγκαιότητα 
και να ακολουθούν τα πρότυπα και οι 

συνεργάτες μας.»

Στη μηχανή παλετοποίησης και περιτύλιξης 
φιλμ τοποθετήθηκαν ειδικά πατάρια με 

προστατευτικά κιγλιδώματα



ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

∆ημήτρης Χατζηχρήστος, 
Προϊστάμενος 

¼λοι οι επισκέπτες εφοδιάζονται με ΜΑΠ κατά την είσοδό τους στο Κ.∆.

Το Κ.∆. Καβάλας τροφοδοτεί μέχρι σήμερα 
την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης με σακευμένο τσιμέντο ATH-
LOSTM και BASISTM, με Alfablock και με χύδην 
τσιμέντο ΙΙ32,5N και ΙΙ42,5Ν. Με το νέο 
προγραμματισμό παραδόσεων, το Κέντρο 
θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την ίδια 
περιοχή με σακευμένο τσιμέντο, Αlfablok 
και χύδην ΙΙ42,5Ν και θα αντικαταστήσει 
το χύδην ΙΙ32,5Ν με Ι52,5Ν λευκό 
τροφοδοτώντας με αυτό εργοτάξια σε όλη 
την Βόρεια Ελλάδα. 

Το Κέντρο ∆ιανομής Καβάλας έχει κάποιο 
επίτευγμα να αναδείξει όσον αφορά την 
Υγεία & Ασφάλεια;
Στο Κέντρο ∆ιανομής Καβάλας έχουμε 
δημιουργήσει τη δική μας παράδοση σε 
θέματα Υγείας & Ασφάλεια και στόχος μας 
είναι να συνεχιστεί. Θα πρέπει να θυμίσω 
ότι στις 8 Σεπτεμβρίου 2009 γιορτάσαμε τις 
5.000 ημέρες χωρίς ατύχημα και θέλουμε να 
συνεχίσουμε αδιάκοπη αυτή τη μέτρηση χωρίς 
να μηδενίσει ποτέ.

Ποιες είναι τα σημαντικότερα έργα 
που έγιναν για την Υγεία & ασφάλεια τα 
τελευταία χρόνια;
Μπορώ να θυμηθώ άπειρες επεμβάσεις στις 
εγκαταστάσεις και στα μηχανήματα που 
βελτίωσαν το επίπεδο ασφάλειας και έφεραν 
αποτελέσματα. ¸να από τα σημαντικότερα 
ήταν η μεταλλική γέφυρα που τοποθετήσαμε 
στη λιμενική εγκατάσταση για να μπορούν οι 
εργαζόμενοι να κινούνται με ασφάλεια. Επίσης 
τα κιγκλιδώματα καθώς και τα προστατευτικά 

που τοποθετήθηκαν στα χαμηλά σημεία των 
κτιρίων είναι μερικά από τα έργα που έγιναν 
για την προστασία των εργαζομένων από 
πτώση. 

Υπήρξαν δράσεις με στόχο την ασφάλεια 
και την εξυπηρέτηση των οδηγών 
σιλοφόρων που εισέρχονται κάθε ημέρα 
στο Κέντρο;
¸να σημαντικό έργο όχι μόνο για τους 
επισκέπτες μας αλλά και για εμάς τους 
ίδιους ήταν η πεζοδρόμηση και η διευθέτηση 
της κυκλοφορίας μέσα στο Κέντρο. Ακόμη 
με κύριο γνώμονα να εξασφαλίσουμε την 
ασφάλεια των οδηγών μας κατασκευάσαμε 
μεταλλικές εξέδρες πάνω στα αυτοκίνητα 
για να μπορούν να ανοίγουν με ασφάλεια τα 
καπάκια των silos. 
¸να από τα έργα που δείχνει ότι πρώτιστο 
μέλημά μας είναι η εξυπηρέτηση των πελατών 
μας είναι η δημιουργία χώρου παραμονής των 
οδηγών κατά τη διάρκεια των φορτώσεων.

Πόσο θετικοί είναι οι εργαζόμενοι στην 
υιοθέτηση των προτύπων ασφάλειας;
Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στη μεγάλη 
προσπάθεια που έγινε και γίνεται για την 
εμπέδωση κουλτούρας ασφάλειας στο 
προσωπικό μας και την επέκταση στους 
συνεργάτες και πελάτες μας. Είναι μια 
δύσκολη προσπάθεια καθώς απαιτεί να 

«Στις 8 Σεπτεμβρίου 2009 
γιορτάσαμε τις 5.000 ημέρες χωρίς 

ατύχημα και θέλουμε να συνεχίσουμε 
αδιάκοπη αυτή τη μέτρηση χωρίς να 

μηδενίσει ποτέ.»



Μεταλλικές εξέδρες επιτρέπουν στους 
οδηγούς να ανοίγουν τα καπάκια των silos με 

ασφάλεια

αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο σκέψης και 
κατ’ επέκταση τον τρόπο λειτουργίας και 
ενεργειών μας. 

Έχετε κάποιο όραμα ως Προϊστάμενος του 
Κέντρου;
Ευχή δική μου και στόχος για όλους εμάς 
είναι να γιορτάσουμε τις 6.000 ημέρες χωρίς 
ατύχημα. Και θα ήθελα να σας προσκαλέσω  
να είσαστε όλοι παρόντες.

Πώς κρίνετε την προτεραιότητα που δίνει 
η εταιρία στην Υγεία & Ασφάλεια;
Πρέπει να ομολογήσω ότι αρχικά πολλές από 
τις δράσεις και τους στόχους για την Υγεία & 
Ασφάλεια μου φάνηκαν υπερβολικά. Γρήγορα 
όμως συνειδητοποίησα ότι ο κίνδυνος 
ατυχήματος, μπορεί να ελλοχεύει παντού και 
πάντα. Ακόμη και πίσω από καταστάσεις που 
φαίνονται εκ πρώτης όψης ασφαλείς. Τώρα 
μπορώ να πω ότι η συνεχής παρατήρηση 
προκειμένου να εντοπίσουμε ανασφαλείς 
καταστάσεις έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος 
της καθημερινότητάς μου τόσο για εμένα, όσο 
και για τους συναδέλφους μου και είμαι πολύ 
ευχαριστημένος που συνέβαλα και συμβάλλω 
σε αυτή την προσπάθεια.

«Τώρα μπορώ να πω ότι η συνεχής 
παρατήρηση προκειμένου να 

εντοπίσουμε ανασφαλείς καταστάσεις 
έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της 

καθημερινότητάς μου τόσο για εμένα, 
όσο και για τους συναδέλφους μου 
και είμαι πολύ ευχαριστημένος που 
συνέβαλα και συμβάλλω σε αυτή την 

προσπάθεια.»

Νικόλαος ∆εδεγιουβάνογλου



ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Το Κέντρο ∆ιανομής Ηρακλείου ιδρύθηκε το 
1967 και εξυπηρετεί όλη την Κρήτη, ενώ κατά 
καιρούς έχει εξυπηρετήσει την Σαντορίνη και 
την Κάρπαθο. Με τα 22 σιλοφόρα αυτοκίνητα  
που έχει στη διάθεσή του το Κέντρο 
διακινούνται καθημερινά χύδην η ποιότητα 
IV 32,5 και σακκευμένο IV 32,5 (σύντομα 
θα αλλάξουν σε IV 42,5 πρώτα από όλη την 
Ελλάδα) αλλά και λευκό τσιμέντο. Το Κέντρο 
κατά καιρούς έχει σημειώσει σημαντικές 
πωλήσεις με καλύτερη χρονιά το 2007 όπου 
οι ετήσιες παραδόσεις έφτασαν τους 622.037 
τόνους. 

Έχουν γίνει σημαντικά έργα στις 
εγκαταστάσεις του Κέντρου ∆ιανομής;
Η πρόοδος των εγκαταστάσεων τα τελευταία 
χρόνια είναι εμφανής σε όλους τους τομείς. 
Με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια έχουμε 
προχωρήσει σε μία σειρά από σημαντικά 
έργα όπως τη σωληνογραμμή μήκους 450 
μέτρων για την εκφόρτωση των πλοίων, 
την τοποθέτηση επιπλέον φίλτρου για την 
καλύτερη αποκονίωση κατά την εκφόρτωση, 
τη διαχείριση – λειτουργία της εκφόρτωσης 
μέσω υπολογιστών, την κάλυψη των 
κομπλέρ, αξόνων και ταινιών καθώς και 
την κατασκευή κατάλληλων σκαλών και 
παταριών. 

Ποιο θεωρείτε το κλειδί για την επιτυχία 
ενός προτύπου ή ενός νέου έργου;
Για εμένα καθοριστικός παράγοντας είναι 
η συμμετοχή και το πνεύμα ομαδικότητας. 
Στο Κέντρο ∆ιανομής Ηρακλείου όλοι οι 
εργαζόμενοι συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων μας. 

Παναγιώτης Πανταλάκης, 
Προϊστάμενος

«Για εμένα καθοριστικός παράγοντας 
είναι η συμμετοχή και το πνεύμα 

ομαδικότητας. Στο Κέντρο Διανομής 
Ηρακλείου όλοι οι εργαζόμενοι 
συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων μας.»

Η πεζοδρόμηση είναι ένα από τα έργα για την ασφάλεια που έχουν γίνει στο Κ.∆. Ηρακλείου



Πώς αντιδρούν οι εργαζόμενοι σε κάθε νέο 
πρότυπο για την ασφάλεια;
Τα πρότυπα πάντα στην αρχή αντιμετωπίζονται 
με αμφιβολία όσον αφορά τη χρησιμότητά 
τους και την ευκολία στην εφαρμογή τους. Ο 
χρόνος όμως μας έχει δείξει ότι είναι χρήσιμα 
και εφαρμόσιμα εργαλεία γιατί προάγουν την 
υγεία και ασφάλεια όλων μας.

Ποια θεωρείτε σημαντικότερα έργα για 
την Υγεία και το Περιβάλλον;
Η εκφόρτωση του πλοίου γίνεται πνευματικά 
και έχει τοποθετηθεί νέο σακόφιλτρο με 
αποτέλεσμα να μειωθούν οι ρύποι, η σκόνη 
και η κατανάλωση ρεύματος. Ακόμη έγινε 
αντικατάσταση όλων των αεροσυμπιεστών 
παλαιού τύπου, από καινούργιους αθόρυβους. 
Η αρχειοθέτηση των μηχανημάτων και η 
συντήρησή τους σε ηλεκτρονική μορφή, η 
τοποθέτηση ειδικών παταριών στα σιλοφόρα 
είναι μερικά από τα έργα που έχουν ως κοινό 
στόχο τα Μηδέν Ατυχήματα. 

Τάσος Μαυράκης

Οι πελάτες μας έχουν λόγο να φεύγουν 
ευχαριστημένοι από το Κέντρο;
Από την πρώτη στιγμή που εισέρχονται στο 
Κέντρο οι πελάτες, νιώθουν οι ασφαλείς 
καθώς υποχρεώνονται να φορούν τα ΜΑΠ, 
σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους 
στην εγκατάσταση και έχει διαμορφωθεί ένα 
ειδικός χώρος για την παραμονή τους. Για 
εμάς η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι πολύ 
σημαντική για αυτό και δίνουμε μεγάλη 
σημασία στην παράδοση φορτίων στο σωστό 
χρόνο και στη σωστή ποιότητα, με συνεχείς 
ελέγχους στην παραγωγή τσιμέντου, 
φόρτωση με νέας τεχνολογίας περονοφόρα 
που προσφέρουν ταχύτητα και ασφάλεια με 
εξειδικευμένο προσωπικό.

Υπάρχουν κάποια έργα για την Υγεία και 
Ασφάλεια που έχετε ξεχωρίσει;
Θα έλεγα ότι πολύ σημαντικά έργα είναι 
η αναβάθμιση των ΜΑΠ, η διαγράμμιση 
στους χώρους φόρτωσης καθώς και η 
φορτοεκφόρτωση παλετών από κλειστού 
τύπου φορτηγά. Σημαντική επίσης είναι 
η εκπροσώπηση στην Επιτροπή Υγείας & 
Ασφάλειας με αποτέλεσμα να καταγράφονται 
τα προβλήματα που εντοπίζονται και να 
δίνονται άμεσα λύσεις.

Ιωάννης Βενιανάκης

Κατά τη φόρτωση των σιλοφόρων 
τοποθετήθηκαν ειδικά πατάρια για το άνοιγμα 
και κλεισιμο των καπακιών



ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ένα ολοκληρωμένο 

δίκτυο μεταφοράς
H οργανωμένη διαχείριση και υλοποίηση του μεταφορικού έργου

ενός πολύπλοκου οδικού και θαλάσσιου δικτύου αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κρίκους της 
εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας.

Οδικές μεταφορές με σταθερή και ασφαλή πορεία 
Για την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά  των πρώτων υλών στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής, καθώς και των προϊόντων στους πελάτες, ένα ολοκληρωμένο οδικό 
δίκτυο από 330 σιλοφόρα οχήματα δίνει το παρόν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας 
και ανταποκρίνεται στον πολύπλοκο προγραμματισμό του μεταφορικού έργου. Το 
Τμήμα Οδικών Μεταφορών μαζί με τα Γραφεία ∆ρομολόγησης όλων των μονάδων 
συνεργάζεται καθημερινά με τους συνεργάτες μας οδηγούς σιλοφόρων με στόχο να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες του πελάτη και να κάνει πράξη το όραμά της για ασφάλεια 
και αειφορία. 

Ο Θωμάς Κόρδας, προϊστάμενος οδικών μεταφορών και η ¸φη Αργυρούδη από το 
γραφείο δρομολόγησης Χαλκίδας παρουσιάζουν τις δράσεις και τους στόχους της 
εταιρίας όσον αφορά την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο, ενώ συνεργάτες μας οδηγοί 
σιλοφόρων μιλούν για τη συνεργασία τους με την εταιρία και τις προτεραιότητες τους 
κατά την εκτέλεση του μεταφορικού έργου.



Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ποιά έχει ως 
κύρια προτεραιότητα;
Η Ασφάλεια είναι το καθημερινό μέλημα 
της Ομάδας των Οδικών Μεταφορών. ¼λοι 
όσοι εργαζόμαστε στο Τμήμα έχουμε 
συνειδητοποιήσει την ανάγκη αλλαγής και 
βελτίωσης συμπεριφορών και προτεραιοτήτων 
ώστε να γίνει πραγματικότητα ο εταιρικός 
στόχος για ΜΗ∆ΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ. Τα τελευταία 
χρόνια επενδύσαμε σημαντικά κεφάλαια 
και αφιερώσαμε πολύ χρόνο στο τρίπτυχο 
¢νθρωποι, Εξοπλισμός, Συμπεριφορές. 
Αυτή όλη η προσπάθεια είχε εξαιρετικά 
αποτελέσματα, αλλά ξέρουμε οτι πρέπει να 
συνεχίσουμε να προσπαθούμε εντατικά κάθε 
μέρα.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες βελτιώσεις 
που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία 
χρόνια για την ασφάλεια των οδηγών 
σιλοφόρων;
¸να από τα σημαντικότερα έργα είναι η 
εγκατάσταση του GPS στο 90% των σιλοφόρων 
οχημάτων, ένα έργο που θα ολοκληρωθεί 
εντός του 2010. Επίσης όσον αφορά τα 
σιλοφόρα, στις μάνικες εκφόρτωσης άλλαξε 
και ενισχύθηκε η σύνδεσή τους με τετράβιδες 
τετράγωνες φλάντζες. Οι  θυρίδες φόρτωσης 
άλλαξαν και έγιναν από ανοιγόμενες σε 
περιστρεφόμενες. Τα κάγκελα οροφής των 
σιλοφόρων ενισχύθηκαν ώστε να περιοριστεί 
ο κίνδυνος πτώσης του οδηγού από το 
σιλοφόρο. 

Σε όλα τα σιλοφόρα έχουν τοποθετηθεί 
προστατευτικές πλευρικές  μπάρες ώστε να  
αποκλεισθεί ο κίνδυνος διέλευσης πεζού ή 
εγκλωβισμού οχήματος ανάμεσα στο σιλοφόρο 
και τον τράκτορα.  ¸γιναν αλλαγές στον τρόπο 
μεταφοράς τσιμέντου σε πελάτες στα νησιά 
με την επιβίβαση στα πλοία της ακτοπλοϊας 
ξεκοτσάριστων - ασυνόδευτων σιλοφόρων. 
Η εταιρία επίσης διέθεσε σε όλους τους 
συνεργάτες στολή εργασίας με ανακλαστικές 
λωρίδες, κράνος, γυαλιά, υποδήματα εργασίας. 
Συνολικά έχουν διατεθεί περισσότερα από 
600.000 € για έργα βελτίωσης της ασφάλειας 
των σιλοφόρων.

Πότε προγραμματίζονται να έχουν 
ολοκληρωθεί τα παραπάνω έργα;
Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν έργα σε εξέλιξη 
τα οποία εκτιμούμε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί 
μέσα στο 2010. Για την πραγματοποίησή 
τους αναλύονται οι κίνδυνοι από μηδενική 
βάση και επεξεργάζονται οι λύσεις εκείνες 
που θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας, 
θα αυξήσουν την ασφάλεια στην εργασία, θα 
καλυτερεύσουν την εξυπηρέτηση του πελάτη 
και θα μειώσουν το κόστος διάθεσης. Επίσης 
αναπτύσσονται δείκτες που θα αποτυπώνουν 
την  απόδοση σε όλα τα στάδια ώστε το 
αποτέλεσμα να είναι μετρήσιμο και να 
αποτυπώνει την πρόοδο και την προσέγγιση 
στο στόχο.

Θωμάς Κόρδας,
Προϊστάμενος Οδικών Μεταφορών

«Η Ασφάλεια είναι το καθημερινό 
μέλημα της Ομάδας των 
Οδικών Μεταφορών. Όλοι όσοι 
εργαζόμαστε στο Τμήμα έχουμε 
συνειδητοποιήσει την ανάγκη 
αλλαγής και βελτίωσης συμπερι-
φορών και προτεραιοτήτων 
ώστε να γίνει πραγματικότητα ο 
εταιρικός στόχος για ΜΗΔΕΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ.»



Πρόσφατα άρχισε το πρόγραμμα εγκατάστασης GPS σε όλα τα 
σιλοφόρα της εταιρίας. ¸χετε διαπιστώσει μείωση των συμβάντων 
μετά τη χρήση του GPS; 
Η εγκατάσταση του GPS στα σιλοφόρα επέτρεψε να εντοπίσουμε τις  
επικίνδυνες συμπεριφορές. Η επικοινωνία των συμπερασμάτων με 
τους οδηγούς έφερε εξαιρετική βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς 
του συνόλου των οδηγών. Από τον Ιανουάριο έως τον ∆εκέμβριο 
του 2009 οι υπερβάσεις των ορίων ταχύτητας περιορίστηκαν κατά 
99,5 %. Από 14.000 υπερβάσεις του ορίου που εντοπίστηκαν τον 
Ιανουάριο φθάσαμε τον ∆εκέμβριο να έχουμε μόνο 20. Ο  περιορισμός 
των υπερβάσεων του ορίου και η μείωση της μέσης ταχύτητας είχε 
σαν αποτέλεσμα να μειωθούν τα  τροχαία ατυχήματα. Σε όλο το 
2009 συνέβησαν 9 τροχαία ατυχήματα με ευθύνη των οδηγών, σε  
26.000.000 διανυθέντα χιλιόμετρα. Στα εννέα οδικά συμβάντα, δεν 
σημειώθηκε τραυματισμός οδηγού ή τρίτου, παρά μόνο δύο είχαν 
σοβαρές υλικές ζημιές. Τα προηγούμενα χρόνια τα οδικά συμβάντα 
κυμαίνονταν περίπου στα 50 κατά έτος, με 6-8 ανατροπές κατά μέσο 
όρο το χρόνο. 

Υπήρξαν αλλαγές βελτίωσης και στις εγκαταστάσεις όσον αφορά 
την ασφάλεια των οδηγών;
Σε όλες τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, στα Εργοστάσια και στα Κέντρα 
∆ιανομής εγκαταστάθηκαν σκάλες και πατάρια για βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας σε ύψος των οδηγών. Σε όλες τις εγκαταστάσεις 
έγινε κυκλοφοριακή μελέτη, ρύθμιση της κυκλοφορίας και της κίνησης 
των φορτηγών, ασφαλή σημεία πρόσδεσης παλετών, ασφαλή σημεία 
παραμονής οδηγών μεταφοράς σακευμένου. 

Για την ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι σημαντική η ενημέρωση και η 
επικοινωνία με τους συνεργάτες μας οδηγούς;
Την τελευταία διετία επενδύουμε ιδιαίτερα στην ενημέρωση και την 
εκπαίδευση των συνεργατών μας. Συγκεκριμένα έγιναν περισσότερες 
από 15 ημερίδες για την ασφάλεια με τη συμμετοχή όλων των 
συνεργατών. Επιπλέον όλοι οι οδηγοί πανελλαδικά συμμετείχαν σε 
εκπαιδευτικά σεμινάρια αμυντικής οδήγησης.
Η επικοινωνία με τους οδηγούς μας είναι καθημερινή. Αφιερώνεται 
πολύς χρόνος στην επικοινωνία της πολιτικής και των στόχων της 
εταιρίας από όλα τα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας. Ιδιαίτερη 
προσοχή δίνεται στην άμεση επικοινωνία κάθε σοβαρού ατυχήματος 
που συμβαίνει στον ¼μιλο, ενώ η αναφορά και καταγραφή ανασφαλών 
καταστάσεων είναι στο επίκεντρο της επικοινωνιακής πρακτικής 
μας. ¸χουμε πετύχει πολλά βελτιώνοντας την επαφή μας με τους 
συνεργάτες μας και συνεχίζουμε να  αναζητούμε τρόπους καλύτερης 
επικοινωνίας ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 
∆ιανέμουμε συχνά έντυπες οδηγίες για τον τρόπο επικοινωνίας 
των συνεργατών με την εταιρία και επιζητούμε τη δική τους άμεση 
συμμετοχή και ανταπόκριση. Η  φράση που χαρακτηρίζει ολόκληρη 
τη ∆ιεύθυνση κατά συνέπεια και το τμήμα είναι ‘’οι πόρτες μας είναι  
πάντα ανοικτές‘’ για κάθε συνεργάτη που θέλει να μας δει και μας 
βλέπει μέσα σε 24 ώρες. Θέλουμε να αισθάνεται ο συνεργάτης μας ότι 
η Εταιρία είναι αρωγός στην καθημερινότητά του. 

Αντιμετωπίζετε προβλήματα στον προγραμματισμό των 
δρομολογίων με την κρίση στην αγορά;
Τον τελευταίο χρόνο, ο όγκος της παραγωγής και κατά συνέπεια ο όγκος 
του μεταφορικού έργου έχει περιορισθεί από τη γενικότερη οικονομική 
κρίση. ¸χει δοθεί μεγάλη σημασία από τα γραφεία δρομολόγησης στη 
δίκαιη και ισορροπημένη κατανομή του έργου μεταξύ των συνεργατών. 
Η διαδικασία προγραμματισμού είναι σύνθετη αλλά οι συνάδελφοι 
ανταποκρίνονται με εξαιρετική επαγγελματική υπευθυνότητα. Τα 
γραφεία δρομολόγησης είναι επανδρωμένα με έμπειρο προσωπικό και 
η δουλειά τους είναι υποδειγματική. 

Ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι όσον αφορά τις οδικές μεταφορές;
Ως άμεσους στόχους στους οποίους επενδύουμε σημαντικά, θα 
χαρακτήριζα την επιτυχία του προγράμματος για την εξάλειψη 
ανασφαλών καταστάσεων, την  εξάλειψη του νεκρού χρόνου 
παραμονής των οδηγών στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, δηλ. της 
μη αναγκαίας παραμονής των οδηγών εντός των εγκαταστάσεων, 
την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, τη μείωση του κόστους, 
την επέκταση του προγράμματος GPS στα αυτοκίνητα μεταφοράς 
σακευμένου.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ



Πώς ακριβώς πραγματοποιείται ο προγραμ-
ματισμός των δρομολογίων;       
Ο προγραμματισμός των δρομολογίων είναι 
μια διαδικασία που πραγματοποιείται βάσει 
συγκεκριμένων κριτηρίων και αφορούν την 
ισοκατανομή των δρομολογίων ανά προορισμό 
για κάθε συνεργάτη μας. Στόχος μας είναι να 
εξασφαλίζεται η ισομέρεια και να μην υπάρχει 
επιλεκτικότητα και προνομιακή μεταχείριση για 
κάποια αυτοκίνητα σε σχέση με τις περιοχές 
που τροφοδοτούνται.   

¸χουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα για τη 
διευκόλυνση της δρομολόγησης;    
Με την εγκατάσταση του GPS και του νέου 
προγράμματος δρομολόγησης είμαστε σε θέση 
να έχουμε πληρέστερη εικόνα για το ακριβές 
σημείο που βρίσκεται το κάθε αυτοκίνητο έτσι 
ώστε να είμαστε αποτελεσματικότεροι στην 
εξυπηρέτηση των πελατών και σύμφωνα με τα 
προκαθορισμένα χρονικά όρια εκτέλεσης κάθε 
παραγγελίας. 

Πόσα δρομολόγια κατά μέσο όρο 
πραγματοποιούνται καθημερινά από το 
εργοστάσιο Χαλκίδας και ποια μέρη της 
Ελλάδας εξυπηρετούνται;        
Πραγματοποιούνται καθημερινά  150~180 
δρομολόγια και τροφοδοτούμε κυρίως την 
Εύβοια, μεγάλο κομμάτι της Στερεάς Ελλάδας, 
το λεκανοπέδιο της Αττικής, τις Κυκλάδες και 
ένα μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου.              

Ποιοί είναι οι στόχοι του 2010 για το 
γραφείο δρομολόγησης;                                                                                                
Η ασφαλής εκτέλεση των δρομολογίων σε 
συνδυασμό με την ταυτόχρονη ασφαλή 
φορτοεκφόρτωση του τσιμέντου από τα 
σιλοφόρα. Επίσης βασικό μέλημά μας είναι να 
βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση που παρέχουμε 
στους πελάτες μας.

¸φη Αργυρούδη, 
Γραφείο ∆ρομολόγησης

«Η εγκατάσταση του GPS 
στα σιλοφόρα επέτρεψε να 
εντοπίσουμε τις  επικίνδυνες 
συμπεριφορές. Η επικοινωνία των 
συμπερασμάτων με τους οδηγούς 
έφερε εξαιρετική βελτίωση 
της οδικής συμπεριφοράς του 
συνόλου των οδηγών. Από τον 
Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 
2009 οι υπερβάσεις των ορίων 
ταχύτητας περιορίστηκαν κατά 
99,5 %.»



ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Για εμάς τους οδηγούς που κυκλοφορούμε 
καθημερινά μεταφέροντας φορτίο σε όλη την 
Ελλάδα μία από τις σημαντικότερες δυσκολίες 
είναι η κατάσταση του οδικού δικτύου καθώς 
και η υπερβολική κίνηση που συναντάμε συχνά 
στους δρόμους. Επίσης το γεγονός ότι πολλοί 
οδηγοί δεν σέβονται τους Κανόνες Οδικής 
Ασφάλειας με αποτέλεσμα να ερχόμαστε 
συχνά αντιμέτωποι με πολλές επικίνδυνες 
καταστάσεις.
Κάθε ημέρα προσπαθώ να διατηρώ τα 
αυτοκίνητα σε καλή κατάσταση, να εκπαιδεύω 
τους οδηγούς με τους οποίους συνεργάζομαι 
και να ενημερώνομαι για το οδικό δίκτυο της 
περιοχής μας.
¼σον αφορά τη συνεργασία μου με την 
εταιρία, για εμάς τους οδηγούς είναι πολύ 
σημαντική η πρωτοβουλία της ΑΓΕΤ Ηρακλής 
να οργανώσει ημερίδες οδικής ασφάλειας, 
όπου είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε 
και να ανταλλάξουμε απόψεις. Επίσης η 
εκπαίδευση και η πιστοποίηση των οδηγών 
είναι ακόμη ένα παραπάνω εφόδιο για τη 
σωστή κυκλοφορία και συμπεριφορά μας κατά 
την εκτέλεση του έργου μας.
Θα έλεγα ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια 
για την οδική ασφάλεια και την ασφαλή 
παράδοση φορτίων. Η τοποθέτηση GPS σε 
όλα τα αυτοκίνητα, η ανανέωση του τροχαίου 
εξοπλισμού, η χρήση των απαιτούμενων ΜΑΠ, 
καθώς και τα μέτρα ελέγχου της κατάστασης 
των αυτοκινήτων είναι μερικές από τις 
πρωτοβουλίες της εταιρίας για την ασφάλεια 
των οδηγών. Επίσης σημαντικό για εμάς ήταν 
η μεγάλη αποφόρτιση των δρομολογίων με 
αποτέλεσμα να μην μας πιέζουν οι χρόνοι 
παράδοσης και να κάνουμε το δρομολόγιό μας 
με περισσότερη ασφάλεια.

Καθώς είχα μία άσχημη εμπειρία με έναν 
οδηγό μου ο οποίος είχε προκαλέσει 
ανατροπή του συρμού προκαλώντας 
ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, η ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
για εμένα και τους συνεργάτες μου είναι 
απόλυτη προτεραιότητα. Επίσης η ασφάλεια 
και η άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη είναι 
η διαφορά που δίνει αξία στη δουλειά μου. 
Τα τελευταία χρόνια έχω διαπιστώσει ότι η 
ενημέρωση από την Εταιρία γίνεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα και καλύπτει πολλούς 
ενδιαφέροντες τομείς. Πραγματοποιούνται 
συχνά συναντήσεις κατά ομάδες, όπου 
ενημερωνόμαστε για ατυχήματα που 
συμβαίνουν στην Ελλάδα ή στον εξωτερικό, 
ενώ λαμβάνουμε συχνά οδηγίες τόσο 
προφορικά, όσο και γραπτά. 
Η Εταιρία βρίσκεται κοντά στα προβλήματά 
μας και οι οδηγοί νιώθουν ότι δεν αποτελούν 
ξένο σώμα. Αντιθέτως αναδεικνύεται ο ρόλος 
μας ως συνεργάτης και η καθημερινή μας 
συνεισφορά στην ομαλή λειτουργίας της.

Το κακό οδικό δίκτυο - κυρίως το 
επαρχιακό - και το κυκλοφοριακό με τα 
συχνά μποτιλιαρίσματα, μας προκαλούν 
επιβάρυνση στο χρόνο απασχόλησης και 
απαιτούν αυξημένη προσοχή κατά την 
οδήγηση. Επίσης για εμάς είναι μία δυσκολία 
οι ώρες αναμονής μέσα στο εργοστάσιο, 
αλλά γνωρίζω ότι γίνονται σημαντικές 
προσπάθειες για τη μείωση αυτού του 
χρόνου.

Αλέξανδρος Λιάκος

Παναγιώτης ∆ροσάτος

Η ασφάλεια και η άριστη 
εξυπηρέτηση του πελάτη είναι 
η διαφορά που δίνει αξία στη 
δουλειά μου.



 Η μεταφορά του τσιμέντου και η τροφοδοσία 
των πελατών έχει ιδιαιτερότητες που 
σχετίζονται με την απαίτηση του πελάτη για 
παράδοση σε ακριβή χρόνο και τη διασπορά 
των εργοταξίων σε περιοχές που μερικές 
φορές είναι δύσκολα προσπελάσιμες. ¸να 
άλλο στοιχείο είναι ότι στα εργοτάξια που 
παραδίδουμε υπάρχουν κίνδυνοι λόγω 
της κίνησης και άλλων βαρέων οχημάτων 
ή ΙΧ που οι οδηγοί τους δεν έχουν την 
κατάλληλη εκπαίδευση ασφαλούς 
συμπεριφοράς. Η μόνιμη έγνοια του οδηγού 
είναι ο συνδυασμός της ικανοποίησης του 
πελάτη για παραλαβή στην απαιτούμενη 
ώρα και η απόλυτη τήρηση των κανόνων 
ασφάλειας τόσο στο δρόμο, όσο και μέσα 
στο εργοτάξιο.
Προτεραιότητα μας είναι να γυρίζουμε 
μετά από κάθε παράδοση, ασφαλείς στην 
εγκατάστασή μας. Για να γίνει αυτό υπάρχει ο 
συνδυασμός της καλής φυσικής κατάστασης 
του οδηγού, της άρτιας λειτουργίας του 
σιλοφόρου και η αυστηρή τήρηση των 
κανόνων οδικής ασφάλειας, με έμφαση στην 
τήρηση των ορίων ταχύτητας, στη χρήση 
της ζώνης ασφαλείας και τη μη χρήση του 
κινητού τηλεφώνου.

Είναι γεγονός ότι η μεταφορά φορτίου 
απαιτεί την πλήρη και διαρκή προσήλωση 
και επαγρύπνηση του οδηγού θέτοντας 
ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την 
υπεύθυνη οδήγηση.
Πρωταρχικός στόχος όταν μεταφέρω φορτίο 
είναι η ασφάλεια τόσο η δική μου, όσο και των 
υπόλοιπων οδηγών.
 Το επάγγελμα του οδηγού σιλοφόρου 
απαιτεί σωματικές, αλλά και πνευματικές 
ικανότητες. Αν και παραδοσιακά τα ηνία 
ανήκουν στους άντρες, εν τούτοις το 
ενδιαφέρον του επαγγέλματος μπορεί να 
αποτελέσει πόλο έλξης και για το γυναικείο 
φύλο. Η ένταξη μου στο δυναμικό της ΑΓΕΤ 
Ηρακλής ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για 
επαγγελματική σταδιοδρομία σε ένα χώρο 
που με προσελκύει και με ενδιαφέρει. Το 
πνεύμα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης 
μέσα στην εταιρία βοήθησαν καταλυτικά στην 
ομαλή μου προσαρμογή και ενασχόληση με 
το επάγγελμα. 

Θεωρώ ότι η ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι πρωτοπόρος 
στην υποστήριξη που παρέχει στους 
οδηγούς της σε πολλούς τομείς. Ξεκινώντας 
από την εκπαίδευση των οδηγών την τεχνική 
πιστοποίηση των οχημάτων (safe pass), τη 
διανομή των κατάλληλων μέσων ατομικής 
προστασίας μέχρι τη συνεχή βελτίωση 
στις υποδομές των εγκαταστάσεων. Για 
παράδειγμα πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη 
δημιουργήθηκε ξεχωριστή είσοδος για 
τα σιλοφόρα και χώρος αναμονής των 
οδηγών. Το κυριότερο όμως είναι η 
συνεχής μας ενημέρωση και προσπάθεια 
ευαισθητοποίησης για κάθε τι που έχει 
σχέση με την ασφάλεια τόσο τη δικιά μας 
όσο και του συνόλου.
¼λα όσα ανέφερα είναι δείγματα των 
βελτιώσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. 
Υπάρχει πάντοτε η διάθεση από πλευράς 
της εταιρίας να συζητάει μαζί μας και να 
λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και 
τις προτάσεις μας που οδηγούν σε κοινό 
όφελος.

Βασίλης Βενετόπουλος

Ελεάννα Κιοσίδου

Προτεραιότητα μας είναι να 
γυρίζουμε μετά από κάθε 
παράδοση, ασφαλείς στην 
εγκατάστασή μας. Για να γίνει αυτό 
υπάρχει ο συνδυασμός της καλής 
φυσικής κατάστασης του οδηγού, 
της άρτιας λειτουργίας του 
σιλοφόρου και η αυστηρή τήρηση 
των κανόνων οδικής ασφάλειας, με 
έμφαση στην τήρηση των ορίων 
ταχύτητας, στη χρήση της ζώνης 
ασφαλείας και τη μη χρήση του 
κινητού τηλεφώνου.



ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Με ποιον τρόπο γίνεται η δρομολόγηση των 
πλοίων στα Κέντρα ∆ιανομής;
Η δρομολόγηση των πλοίων στα κέντρα 
διανομής γίνεται σε εβδομαδιαία βάση. 
Πρωταρχική ανάγκη είναι να γνωρίζουμε 
εξ αρχής τα αποθέματα των σιλό σε όλες 
τις ποιότητες κάθε κέντρου. Αυτό γίνεται 

κατόπιν συνεννόησης των προϊσταμένων 
των κέντρων διανομής. Λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν την επίσημη πρόβλεψη πωλήσεων 
της εταιρίας, προβλέπουμε από κοινού με 
τους υπεύθυνους των κέντρων διανομής τις 
ποσότητες που θα μεταφερθούν με πλοία. 
Επίσης και σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες 
του κάθε κέντρου διανομής, κρίνοντας πάντα 
από τις καιρικές συνθήκες, δρομολογούμε το 
κάθε πλοίο ώστε να μην καθυστερήσει να 
ξεφορτώσει.

Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις που 
έχετε να αντιμετωπίσετε στο πλαίσιο του 
προγράμματος δρομολόγησης;
Ως κυριότερες προκλήσεις που επηρεάζουν τα 
δρομολόγια θα ανέφερα τις καιρικές συνθήκες 
σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες του κάθε 
κέντρου.  

¸φη Νάζου, 
Προϊσταμένη Θαλάσσιων Μεταφορών

Ασφαλείς και αξιόπιστες θαλάσσιες μεταφορές
Η εκτέλεση του μεταφορικού έργου περιλαμβάνει τη συνεργασία με 5 πλοία μεταφοράς 
τσιμέντου στα κέντρα διανομής και στα νησιά και 6 πλοία μεταφοράς πρώτων υλών. 
Μέλημα της εταιρίας είναι η συνεχής βελτιστοποίηση, με στόχο την ασφάλεια και την 
αειφορία στις πλωτές μεταφορές.

Η ¸φη Νάζου, Προϊσταμένη Θαλάσσιων Μεταφορών παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητες και 
τους στόχους στη δρομολόγηση των πλοίων, ενώ ο καπετάνιος Ιωάννης Σκούρας, μάς 
μιλά για την εμπειρία του από την πολύχρονη συνεργασία με την ΑΓΕΤ Ηρακλής.



Πόσα χρόνια συνεργάζεστε με την ΑΓΕΤ 
Ηρακλής; Πώς θα περιγράφατε αυτή τη 
συνεργασία;
Με την ΑΓΕΤ Ηρακλής συνεργάζομαι 
από το 1986 και σε όλη τη διάρκεια η 
συνεργασία μου με την εταιρία είναι άριστη. 
Η σχέση μας αν και βασίζεται σε αυστηρά 
επαγγελματικά κριτήρια, θα τη χαρακτήριζα 
τόσο επαγγελματική όσο και φιλική, έχοντας 
πάντα ως στόχο τη μέγιστη απόδοση σε 
όλους τους τομείς. Κύριο μέλημα μας βέβαια 
όλα αυτά τα χρόνια είναι να εξασφαλίζουμε 
την ασφάλεια και την ποιότητα.

Θεωρείτε ότι έχουν γίνει βελτιώσεις τα 
τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα σε ποιο 
τομέα;
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές 
βελτιώσεις κυρίως σε θέματα ασφάλειας. 
Για παράδειγμα υπάρχει καλύτερη 
οργάνωση στα Κέντρα ∆ιανομής κατά τη 
διαδικασία της φόρτωσης, ενώ με την 
επιβολή του ∆ιεθνούς Κώδικα Ασφάλειας, 
ISPS εξασφαλίζεται σημαντικά η ασφάλεια 
των εργαζομένων.
Αν και υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις 
κυρίως σε ζητήματα τριών ποιοτήτων και 
φόρτος εργασίας, οι συχνοί έλεγχοι και η 
επιβολή απαραίτητων προτύπων ασφάλειας 
από την εταιρία έχουν ως αποτέλεσμα την 
ουσιαστική βελτίωση σε θέματα ασφαλείας 
των πληρωμάτων, σε σημείο που να 
ελαχιστοποιείται η περίπτωση ατυχημάτων.

Υπάρχει κάποιο Κέντρο στο οποίο υπάρχουν 
ιδιαίτερες δυσκολίες στη διαδικασία 
δρομολόγησης;
Θα χαρακτήριζα ιδιαίτερη τη διαδικασία 
στο Κέντρο ∆ιανομής Θεσσαλονίκης όπου 
γίνεται εκφόρτωση τριών ποιοτήτων, γεγονός 
που απαιτεί πολύ καλό συντονισμό των 
φορτώσεων. 
Υπάρχει όμως ευελιξία στην αντιμετώπιση 
τεχνικών δυσκολιών ή απαιτήσεων, για 
παράδειγμα μετά από τις πρόσφατες 
κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στα Τέμπη, 
αποφασίσαμε να μεταφέρουμε μια ποιότητα 
τσιμέντου στο κέντρο διανομής Θεσσαλονίκης 
με πλοίο, που μέχρι τότε μεταφερόταν στο 
κέντρο διανομής Θεσσαλονίκης από το 
εργοστάσιο Βόλου με αυτοκίνητα.

Ιωάννης Σκούρας,
Καπετάνιος - 
Συνεργάτης της ΑΓΕΤ Ηρακλής



Κώστας Ακονίδης
Σακευμένο τσιμέντο, Θεσσαλονίκη
Με την εταιρία έχουμε μία πολύχρονη 
συνεργασία από το 1968, όταν τα ηνία της 
επιχείρησης τα είχε ο πατέρας μου. ¼λα αυτά 
τα χρόνια ποτέ δεν δημιουργήθηκε κανένα 
πρόβλημα και πάντα στις δύσκολες στιγμές οι 
άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμασταν 
ήταν δίπλα μας και μαζί ξεπερνούσαμε τα 
εμπόδια.

Ακόμη και όταν έπρεπε να εισάγουμε στην 
αγορά τα δύο νέα σακευμένα προϊόντα
AthlosTM και BasisTM, που ήταν κάτι εντελώς 
καινούριο για την αγορά, σε συνεργασία με 
την εταιρία καταφέραμε να μειώσουμε τα 
προβλήματα και τώρα πια να παίρνουμε θετικά 
μηνύματα.  
Ιδιαίτερα θέλω να τονίσω ότι είμαστε πολύ 
ευχαριστημένοι από την άμεση εξυπηρέτηση 
που υπάρχει τώρα στο Κ.∆. Θεσσαλονίκης 

και τη θετική στάση που έχουμε από τον 
Γ. Σπανομήτρο, Προϊστάμενο του Κέντρου. 
Σημαντική είναι και η προσπάθεια που γίνεται 
όσον αφορά την ασφάλεια και τα πρότυπα 
που τηρούνται από την εταιρία. Αν και στην 
αρχή βρήκαμε όλα αυτά τα μέτρα υπερβολικά 
γρήγορα κατανοήσαμε ότι πρόκειται για το δικό 
μας καλό και θα πρέπει να τα εφαρμόζουμε 
και να τα τηρούμε.

Εξυπηρέτηση πελατών

Μια υπόθεση συλλογική

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Για την ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι ένα καθημερινό καθήκον η ικανοποίηση 
του πελάτη. Οι επιλογές όλων όσων εργάζονται έχουν μια αλυσιδωτή αντίδραση και επίπτωση στον τελικό 
αποδέκτη των ενεργειών μας: τους πελάτες μας. Ο προσανατολισμός στον πελάτη αποδεικνύεται από το 
προϊόν που παράγουμε, την ποιότητα και την επάρκεια του, τις υπηρεσίες που προσφέρουμε εντός των 
μονάδων μας, τη θέση μας στην αγορά.
Το Magazino ρώτησε πέντε πελάτες μας τι είναι αυτό που κάνει την ΑΓΕΤ Ηρακλής να είναι ο προτιμητέος 
προμηθευτής τους, αλλά και τι προσδοκούν από τη συνεργασία μας.



Ηλίας  Πούπας
Σακευμένο τσιμέντο, Θεσσαλονίκη
Θα χαρακτήριζα τις σχέσεις μας με την εταιρία 
άριστες και για αυτό συνεργαζόμαστε 20 
χρόνια τώρα. Θα πρέπει να αναφέρω ότι 
έχουμε αναπτύξει με τους πωλητές και τους 
ανθρώπους της εταιρίας πολύ καλές σχέσεις 
και πάντα μας εξυπηρετούν με τον καλύτερο 
τρόπο. Αν και διανύουμε εποχές δύσκολες, 
οι άνθρωποι της εταιρίας, μάς κατανοούν και 
έχουμε σωστή αντιμετώπιση. 
Πολύ σημαντικό για εμένα είναι η πολιτική 
της εταιρίας να προχωρά σε καινοτομίες 
και να εισάγει στην αγορά νέα προϊόντα. 
Συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφέρω όσον 
αφορά το νέο τσιμέντο BasisTM ότι με το 
πέρασμα του χρόνου και την εφαρμογή του 
από τους πελάτες μας κατανοήσαμε πως 
πρόκειται για ένα πολύ καλό προϊόν. Είναι 
πολύ θετικό επίσης που κυκλοφορεί σε σακί 
των 40kg γιατί διευκολύνει τη μεταφορά του.
Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στη σημαντική 
προσπάθεια που γίνεται από την εταιρία όσον 
αφορά την ασφάλεια. Θεωρώ σημαντικά 
βήματα ασφάλειας το γεγονός ότι οι οδηγοί 
των σιλοφόρων όταν εισέρχονται μέσα 
στις εγκαταστάσεις είναι υποχρεωμένοι 
να φορούν τα μέσα ατομικής προστασίας  
και να περιμένουν στους ειδικούς χώρους 
παραμονής. 

Παναγιώτης Πανούσης
Σακευμένο τσιμέντο, Αττική
Συνεργάζομαι με την εταιρία από το 1989 
και είμαι πολύ ικανοποιημένος από τη 
συνεργασία όλων αυτών των χρόνων, τις 
υπηρεσίες, τη συνέπεια στους χρόνους 
παράδοσης, την ποιότητα του προϊόντος. 
Αυτό που θα ξεχώριζα είναι η συνέπεια και 
η ευαισθητοποίηση της εταιρίας όσον αφορά 
τα πρότυπα ασφάλειας και τις αρχές που έχει 
θεσπίσει. Η εταιρία μας φορτώνει τσιμέντο 
από τα Κ.∆. ∆ραπετσώνας, Ρίου από τη 
μονάδα στη Μεταμόρφωση, το Εργοστάσιο 
Χαλκίδας και αυτό που με έχει εντυπωσιάσει 
είναι πόσο αυστηρή είναι η ΑΓΕΤ Ηρακλής με 
την τήρηση των προτύπων και των κανόνων 
ασφάλειας. Μπορεί μερικές φορές κάποια 
σημεία να τα βρίσκω στην αρχή υπερβολικά, 
αλλά κατανοώ ότι η ΑΓΕΤ Ηρακλής νοιάζεται 
τόσο για την ασφάλεια των ανθρώπων της, 
όσο και των συνεργατών της και γι αυτό 
βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση.

Χρήστος Κουτσαρδάκης, ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ 
Κοζάνης Α.Ε.
Εδώ και 17 χρόνια η εταιρία μας εκπροσωπεί 
τη ∆υτική Μακεδονία στο χύμα τσιμέντο. 
Προμηθευόμαστε τσιμέντο αποκλειστικά 
από την ΑΓΕΤ Ηρακλής και ποτέ δεν 
αντιμετωπίσαμε προβλήματα με την εταιρία. 
Οι παραδόσεις γίνονται άμεσα και πάντα 
είχαμε τη βοήθεια την τεχνικής υποστήριξης. 
Αυτό που μας παρέχει κυρίως η ΑΓΕΤ Ηρακλής 
είναι η ασφάλεια μιας μεγάλης επιχείρησης 
που μπορεί να σταθεί και να στηρίξει το 
συνεργάτη της ανά πάσα στιγμή. Και το 
ίδιο περιμένουμε από εδώ και τώρα καθώς 
ζούμε την αγωνία των καιρών και έχουμε 
ανάγκη τη συνεχή στήριξη και βοήθεια. 
Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει είναι η 
ευαισθησία και το ενδιαφέρον που δείχνει 
η εταιρία για την ασφάλεια. Πολύ χρήσιμα 
για εμάς είναι όλα τα εγχειρίδια που έχουμε 
λάβει από την εταιρία για την ασφάλεια, τα 
οποία αποτέλεσαν πρότυπο για εμάς και 
πολλά από τα μηνύματα τα υιοθετήσαμε 
και στα δικά μας εργοτάξια. Επίσης υπάρχει 
μία σκέψη να προσκαλέσουμε ανθρώπους 
που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια από 
την ΑΓΕΤ Ηρακλής και να ενημερώσουν το 
προσωπικό μας για τους κανόνες ασφαλούς 
συμπεριφοράς.

∆ημήτρης Κουφός Α.Ε.
Σακευμένο τσιμέντο, Αττική
Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από τη 
συνεργασία μου με την εταιρία για την 
αξιοπιστία, τη συνέπεια και τις υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου που μας παρέχει. Επίσης 
είναι φανερό σε όλους μας ότι έχουν γίνει 
σημαντικά βήματα προόδου στο τομέα της 
ασφάλειας.

«Πολύ σημαντικό για εμένα είναι η 
πολιτική της εταιρίας να προχωρά 
σε καινοτομίες και να εισάγει στην 
αγορά νέα προϊόντα.»

«Αυτό που θα ξεχώριζα είναι η 
συνέπεια και η ευαισθητοποίηση 
της εταιρίας όσον αφορά τα 
πρότυπα ασφάλειας και τις αρχές 
που έχει θεσπίσει.»

«. Αυτό που μας παρέχει κυρίως η 
ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι η ασφάλεια 
μιας μεγάλης επιχείρησης που 
μπορεί να σταθεί και να στηρίξει 
το συνεργάτη της ανά πάσα 
στιγμή.»



ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σίγουρα το ταξίδι μ’ ένα Μέσο Μαζικής 
Συγκοινωνίας αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία 
για εξερευνήσεις.
Η πρώτη επαφή με τα βασικά σήματα της 
τροχαίας και η μύηση στα μυστικά του ΚΟΚ 
αρχίζει πολύ νωρίς, αξιοποιώντας σύγχρονες 
μεθόδους και παιδαγωγικό υλικό.

Προτείνουμε :
•  Το δάπεδο κυκλοφοριακής αγωγής της 

εταιρείας Νathan: Είναι σχεδιασμένο με 
πολλές λεπτομέρειες για να διεγείρει τη 
φαντασία των παιδιών και να τους δώσει 
τη δυνατότητα να συλλάβουν τις έννοιες 
της οργάνωσης του χώρου. Η βάση του 
αποτελείται από αντιολισθητικό ελαστικό. 
∆ιπλώνεται εύκολα και καθαρίζεται.

•  Goula. Ξύλινο σετ κυκλοφοριακής αγωγής 
της εταιρίας Νathan. Περιλαμβάνει 12 
αυτοκινητάκια και 16 σήματα.

•  DISET. Κίνηση στο δρόμο. Το παιχνίδι 
αποτελείται από μαγνητικό πίνακα 2 
όψεων και 2 καρτέλες με 44 μαγνητικά 
αντικείμενα (σήματα,  φανάρια, οχήματα, 
πεζούς κ.ά.)

ηλικίας είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε κινδύνους και ως πεζοί, ως επιβάτες και ως οδηγοί ποδηλάτου.  Η 
ενημέρωση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των νεαρών ατόμων να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις για θέματα 
που αφορούν την ασφάλεια τους στο δρόμο αποτελεί κύριο μέλημα των γονέων, οι οποίοι μπορούν να 
αποτελέσουν ένα θετικό πρότυπο συμπεριφοράς. 

Κυκλοφορώντας στο δρόμο τα παιδιά της προσχολικής και σχολικής 

Η κα Θάλεια Καλαμπαλίκη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ευβοίας, προτείνει για 
τα παιδιά τρόπους και ιδέες να προβληματιστούν σχετικά με 
το αποτύπωμα των μετακινήσεών τους στο περιβάλλον και να το 
προσεγγίσουν με διαφορετικές ματιές χρησιμοποιώντας τα Μέσα 
Μεταφοράς.

Παιδιά

και ασφαλείς μετακινήσεις



Κάιζερ Μπ. & Ρ., Μπαλουέ Π., Το βιβλίο της 
Πόλης, Ερευνητές.

Το ποίημα του κύριου ΚΟΚ μας δίνει ευκαιρίες 
για συζήτηση, κατασκευές των σημάτων και 
παρατήρηση στο δρόμο.

Το φανάρι ο Γρηγόρης,
Με το πράσινο το φως,

Τη σειρά σου θα σου δώσει
Να περάσεις βιαστικός

Το πορτοκαλί φανάρι,
Με το λαμπερό το φως,

«Φίλε πρόσεχε», σου λέει,
«ο Σταμάτης είναι μπρος».

Το φανάρι ο Σταμάτης,
Με το κόκκινο το φως

«STOP», σου λέει, «μην περάσεις,
και ας είσαι βιαστικός»

Παιδικά βιβλία για την κυκλοφοριακή 
αγωγή.

•  ∆ρόμο παίρνω…δρόμο αφήνω, της 
Γαλάτειας Γρηγοριάδου – Σουρέλη, εκδ. 
Πατάκης

•  Ο Πι και η Φι σε μαθαίνουν πως να 
κυκλοφορείς, της Μαρίας Αργυρίου, εκδ. 
∆ιάπλαση

•  Η σφυρίχτρα της Στέφης, της Παναγιώτας 
Σμύρλη – Στρατοπούλου, Εμπειρία 
Εκδοτική 

•  Μαθήματα Κυκλοφοριακής Αγωγής, της 
Giovanna Mantegazza,εκδ. Σαββάλας

•  Πρόσεχε στο δρόμο, της Angela Wein-
hold, εκδ. ¢γκυρα

Επισκέψεις
Προτείνουμε επίσκεψη σε Πάρκο 
Κυκλοφοριακής αγωγής όπου τα παιδιά μέσα 
από παιχνίδι και βιωματικές δραστηριότητες 
θα διασκεδάσουν και θα ευαισθητοποιηθούν 
με τη βοήθεια ειδικών. Επίσης επίσκεψη  στο   
Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, που 
λειτουργεί στο σταθμό του ΗΣΑΠ στον Πειραιά 
από το 1995.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Η ΤΡΑΜ Α.Ε. με έγκριση του Υπουργείου 
Παιδείας, πραγματοποιεί στις εγκαταστάσεις 
της (Τέρμα οδού Αεροπορίας, Ελληνικό) 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα κυκλοφοριακής 
αγωγής, για μαθητές ∆ημοτικού και 
Γυμνασίου. Τα τρία ξεχωριστά προγράμματα, 
προσαρμοσμένα στις αντίστοιχες ηλικίες  
οργανώθηκαν με τη συνεργασία του Παιδικού 
Μουσείου και προσφέρουν γνώσεις και 
εμπειρίες με διαδραστικό και δημιουργικό 
τρόπο.
Πληροφορίες  http://www.tramsa.gr

Μ’ ένα ποδήλατο…
Το ποδήλατο είναι οικολογικό μέσο 
μετακίνησης. 
Με την κίνηση του δεν παράγονται ρύποι 
και δεν ξοδεύεται ενέργεια. Αποτελεί καλή 
ευκαιρία για φυσική άσκηση. Επιτρέπει στον 
επιβάτη να έχει επαφή και άμεση αντίληψη 
του χώρου, που κινείται και να χαίρεται τη 
φύση.

Από το βιβλίο Ιστορίες, του κυρίου ΚΟΚ για 
παιδιά, εκδ. Πράξεις ζωής – INTERAMERICAN  
δανειζόμαστε ορισμένα χαρακτηριστικά του 
καλού ποδηλάτη. 

•  Οδηγεί πάντα προσεχτικά στο δεξί μέρος 
του δρόμου

•  Προσέχει, πάρα πολύ στις γωνίες και στις 
διασταυρώσεις

•  Φροντίζει καλά το ποδήλατό του ώστε να 
δουλεύουν σωστά τα φρένα και τα φώτα 
του

• Ανάβει πάντα τα φώτα μόλις νυχτώσει
• ∆εν οδηγεί ποτέ με wakman στα αυτιά
• Υπακούει πάντα στους τροχονόμους
•  ∆εν παίρνει ποτέ στο ποδήλατό του τους 

φίλους του, τα αδέλφια του ή τα ζώα του, 
ούτε κουβαλά πράγματα βαριά

•  ¼ταν ακούει σειρήνα νοσοκομειακού ή 
πυροσβεστικής κάνει στην άκρη για να 
περάσουν.

Ευχάριστο video clip για την κυκλοφοριακή 
αγωγή και το ποδήλατο στο:
http://vod.sch.gr/video/view/611

«Ασφαλώς κυκλοφορώ»
Σε εθελοντική βάση, εφαρμόζεται στα 
σχολεία, από το 2005, το πρόγραμμα 
«Ασφαλώς κυκλοφορώ», με έγκριση του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Υλοποιείται από 
το ΚΕΠΑ και την Ελληνική Εταιρία Παιδιατρικής 
και Προαγωγής Υγείας.

Κάιζερ Μπ. & Ρ., Μπαλουέ Π., Το βιβλίο της 
Πόλης, Ερευνητές.

(Από το βιβλίο Υπουργείο Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, Καλώς τον Κύριο ΚΟΚ, 

Κέδρος)



Ο νικητής του διαγωνισμού για το Μήνυμα 
Ασφάλειας του 2010 αναδείχθηκε!
«Σκέφτομαι, Εκτιμώ, Ενεργώ … ΑΣΦΑΛΩΣ για 
μένα, για σένα, για όλους μας.» από τους 
εργαζόμενους του ορυχείου κίσσηρης της 
ΛΑΒΑ στο Γυαλί.

Η συμμετοχή και η εφευρετικότητα των 
εργαζομένων από τις περισσότερες μονάδες 
της ΑΓΕΤ Ηρακλής απέδειξαν για άλλη μια 
φορά τη μεγάλη ευαισθητοποίηση και την 
προτεραιότητα που δίνεται από όλο τον ¼μιλο 
στην Υγεία & Ασφάλεια. 

Σκοπός του ∆ιαγωνισμού ήταν να γεννηθεί 
ένα σύντομο και περιεκτικό μήνυμα που 
θα περιείχε τους κυριότερους στόχους του 
2010 για την Υγεία & Ασφάλεια όπως την 
προσωπική έμπρακτη δέσμευση για την 

ασφάλεια των συναδέλφων, την πρόληψη 
των κινδύνων μετά από εκτίμηση και έλεγχο 
των επικίνδυνων καταστάσεων, την εφαρμογή 
των διαδικασιών και τη δημιουργία ενός χώρου 
εργασίας ασφαλή για όλους.

Κατά την πρώτη φάση, οι εργαζόμενοι 
υπέβαλαν συνολικά 223 προτάσεις εκ 
των οποίων πολλές ξεχώρισαν για τη 
δημιουργικότητά τους.  

Στη συνέχεια στη δεύτερη φάση του 
διαγωνισμού, η επιτροπή επέλεξε και υπέβαλε 
στην κρίση των εργαζομένων τρεις προτάσεις, 
από τις οποίες κλήθηκαν να ψηφίσουν αυτή 
της αρεσκείας τους.

«Αγαπάς την ασφάλεια; ∆είξ’το με πάθος.» από 
την ομάδα της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής του 

εργοστασίου Βόλου
«Ασφάλεια σημαίνει ζωή! Παρ’τη στα χέρια 
σου» του Ηλία Κακοτρίχη από το Εργοστάσιο 
Χαλκίδας.

Tο μήνυμα του Κέντρου ∆ιανομής 
Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα από τον 
Παναγιώτη Κανταρτζή, «Μεταδίδουμε τον 
ιο της Ασφάλειας, H’10-S’10: Πανδημία 
Ασφάλειας για το 2010», ενώ άλλα κέρδισαν 
την προσοχή της επιτροπής αξιολόγησης για 
την εφευρετικότητα και τη φαντασία τους.

Η πρόταση των εργαζομένων του ορυχείου της 
ΛΑΒΑ ήταν αυτή που κέρδισε τις προτιμήσεις 
των εργαζομένων και αναδείχθηκε ως το 
Μήνυμα Ασφάλειας για το 2010.

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μεγάλος Νικητής του 

Διαγωνισμού Ασφάλειας 2010

“Σκέφτομαι, εκτιμώ, ενεργώ .... ΑΣΦΑΛΩΣ 

για μένα, για σένα, για όλους μας”,

το Μήνυμα Ασφάλειας για το 2010

ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΙΣΣΗΡΗΣ ΤΗΣ ΛΑΒΑ ΣΤΟ ΓΥΑΛΙ



Ο Λευτέρης Χριστοφοράκης, προϊστά-
μενος του ορυχείου μιλά για το 
∆ιαγωνισμό και τη σημασία που έχει η 
Υγεία & Ασφάλεια στο ορυχείο, ενώ ο 
Αδαμάντιος Χαρτοφύλης, υπεύθυνος 
φορτώσεων, ο άνθρωπος που αρχικά είχε 
την έμπνευση, μιλάει για τη δημιουργία 
του μηνύματος.

Συγχαρητήρια για τη νίκη σας. Πώς 
σκοπεύετε να κάνετε πράξη το μήνυμα?
Για να κάνουμε πράξη το όραμά μας 
προσπαθούμε καθημερινά να εφαρμόζουμε 
αυστηρά τα πρότυπα και τους κανόνες για την 
Υγεία & Ασφάλεια. Οι εργαζόμενοι μας στο 
λατομείο είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι 
και έχουν ως πρώτο τους μέλημα την ασφάλεια 
για τους ίδιους και τους συναδέλφους τους.

Υπάρχουν ιδιαιτερότητες στο να 
εφαρμόσετε τα πρότυπα και τους 
κανονισμούς της Υγείας & Ασφάλειας στο 
λατομείο?
Η εφαρμογή των προτύπων και των 
κανονισμών είναι απαιτητική. Επίσης είμαστε 
μια μονάδα ιδιαίτερα απομακρυσμένη και 
δεν έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνούμε 
συχνά και να ενημερωνόμαστε για τα βήματα 
ασφάλειας.

Υπάρχει κάποια σημαντική δράση στην 
Υγεία & Ασφάλεια για την οποία νιώθετε 
περήφανοι ως μονάδα?
Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την 
προσπάθεια ευταξίας που κάνουμε 
στην εγκατάστασή μας σε όλους τους 
αποθηκευτικούς χώρους και τα συνεργεία. 
Επίσης το γεγονός ότι έχουμε συμπληρώσει 
περίπου 3.000 ημέρες χωρίς ατύχημα αποτελεί 
ένα σημαντικό γεγονός για την ασφάλεια της 
εγκατάστασής μας.

 ̧ χουν γίνει έργα βελτίωσης στην Υγεία & 
Ασφάλεια τα τελευταία χρόνια?
¼λοι οι εργαζόμενοί μας τηρούν τα πρότυπα 
και κάνουν χρήση όλων των απαραίτητων 
ΜΑΠ. Επίσης έχουμε προχωρήσει σε έργα

προφύλαξης των ταινιών, ενώ τώρα ξεκινά η 
εφαρμογή του Lototo.

 Είναι κάτι που να έχετε «ζηλέψει» στην 
Υγεία & Ασφάλεια από τις επισκέψεις σας 
στα άλλα λατομεία?
Θεωρώ ότι λόγω του εύρους της μονάδας μας 
και τα πολλά και σημαντικά βήματα βελτίωσης 
που έχουμε κάνει τον τελευταίο καιρό στην 
ασφάλεια, μάλλον τα άλλα λατομεία έχουν να 
ζηλέψουν από εμάς.

Ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι σας?
Οι άμεσοι στόχοι μας είναι να 
ολοκληρώσουμε τα έργα βελτίωσης που 
έχουμε προγραμματίσει, καθώς και να 
συμμορφωθούμε πλήρως με τα πρότυπα και 
τους κανονισμούς της Lafarge.

Πώς φθάσατε στη δημιουργία του 
συγκεκριμένου μηνύματος? 
Η δημιουργία αυτού του μηνύματος ήταν ένας 
συνδυασμός της προσωπικής μου εμπειρίας 
ως εργαζόμενος σε ένα λατομείο και στους 
κινδύνους που κρύβονται κατά την εκτέλεση 
των εργασιών και της ευαισθητοποίησης 
για την ασφάλεια που δείχνει η Lafarge όλα 
αυτά τα χρόνια. Μέσα από τα προγράμματα 
ασφάλειας, τα πρότυπα και τα μέτρα που 
λαμβάνει η εταιρία, οι εργαζόμενοι έχουμε 
συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η 
προσωπική μας ασφάλεια και η ασφάλεια των 
συναδέλφων μας και πόσο σημαντικό είναι να 
εκτιμούμε τον κίνδυνο πριν προχωρήσουμε σε 
οποιαδήποτε ενέργειά.

Το μήνυμα του Γιάννη Σπανομήτρου, 
προϊσταμένου του Κ.∆. Θεσσαλονίκης 
ξεχώρισε για την εφευρετικότητα και τη 
φαντασία του.



Στο πλαίσιο των δράσεων για την ασφάλεια 
στις οδικές και θαλάσσιες μεταφορές έχουν 
πραγματοποιηθεί σημαντικά έργα βελτίωσης 
κατά τη σύνδεση των σωληνώσεων που 
εξασφαλίζουν τη σταθερότητα των αγωγών 
και μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο 
ατυχήματος.

¼σον αφορά τα σιλοφόρα άλλαξε και 
ενισχύθηκε η σύνδεση στις μάνικες 
εκφόρτωσης, καθώς αντικαταστάθηκαν οι 
υπάρχουσες συνδέσεις με νέες τετράγωνες 
τετράβιδες φλάντζες, τοποθετήθηκε 
επιπλέον μία βίδα ασφαλείας και δύο 
κολιέδες που σταθεροποιούν τη μάνικα πάνω 
στο συνδετήριο μεταλλικό σύνδεσμο.

Η δεύτερη δράση εφαρμόζεται στην προβλήτα 
Γ1 του Εργοστασίου Χαλκίδας και αφορά τη 
σύνδεση της μάνικας εκφόρτωσης των πλοίων  
με τη γραμμή εκφόρτωσης της τέφρας στα 
σιλό. Στο άκρο της γραμμής εκφόρτωσης 
υπήρχε σύνδεση δύο ελαστικών μανικών, οι 
οποίες κατά την εκφόρτωση, λόγω μήκους, 

Ασφάλεια στις Φορτώσεις

Βελτίωση στη σύνδεση 

σωληνώσεων

Τα σκαλοπάτια εξασφαλίζουν ασφαλή 
διέλευση στη γραμμή εκφόρτωσης

Η νέα κατασκευή σταθεροποιεί το άκρο της 
μάνικας και περιορίζει τις ταλαντώσεις

HIGHLIGHTS

Η νέα κατασκευή δίνει τη δυνατότητα 
γρήγορης και ασφαλούς  σύνδεσης της 
μάνικας των πλοίων με τις μάνικες των 

Κέντρων ∆ιανομής



έκαναν πλευρικές ταλαντώσεις Από μία τέτοια 
ταλάντωση στο παρελθόν τραυματίστηκε  
εργαζόμενος του εργοστασίου. Για το λόγο 
αυτό επιμηκύνθηκε η γραμμή εκφόρτωσης  
αντικαταστάθηκε η μάνικα με σταθερό 
μεταλλικό αγωγό, κατασκευάσθηκαν 
προστατευτικά κάγκελα καθ’ όλο το μήκος 
του αγωγού και προστέθηκαν σκαλοπάτια για 
ασφαλή διέλευση.

Μία καινοτομία της ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι σε 
εφαρμογή σε όλα τα Κέντρα ∆ιανομής και 
αφορά την ασφαλή σύνδεση της μάνικας των 
πλοίων με τις σταθερές γραμμές  εκφόρτωσης 
των Κέντρων ∆ιανομής. ∆ημιουργήθηκε μία 
νέα σταθερή κατασκευή που σταθεροποιεί το 
άκρο της μάνικας, περιορίζει τις ταλαντώσεις 
και επιτρέπει να βιδώνεται η μάνικα του 
πλοίου με ασφάλεια. Η νέα κατασκευή δίνει 
τη δυνατότητα γρήγορης και ασφαλούς  
σύνδεσης της μάνικας των πλοίων με τις 
μάνικες των Κέντρων ∆ιανομής.  

Επίσης, αναπτύχθηκε σύστημα πολλαπλής 
σύνδεσης σιλοφόρων για γρήγορη φόρτωση 
των πλοίων με τέφρα. Κατασκευάσθηκε  για 
κάθε πλοίο ξεχωριστό σύστημα σύνδεσης 
μανικών που επιτρέπει την ταυτόχρονη 
εκφόρτωση 6 - 14 σιλοφόρων αυτοκινήτων 
(ανάλογα με το πλοίο). Το σύστημα  
περιλαμβάνει την κατασκευή κατάλληλων  
γωνιακών συνδέσεων πάνω στο καπάκι της 
θυρίδας φόρτωσης του πλοίου. Στις συνδέσεις 
αυτές βιδώνονται μάνικες που καταλήγουν 
στο σύστημα εκφόρτωσης των αυτοκινήτων. 

Η προσαρμογή του όλου συστήματος έγινε 
ανά πλοίο, το μήκος της κάθε μάνικας είναι 
ανάλογο της θέσης στάσης του σιλοφόρου 
και όλη η διαδικασία σύνδεσης περιορίζει τον 
αναγκαίο χρόνο φόρτωσης των πλοίων. Το 
σύστημα επιτρέπει τη φόρτωση πλοίου 6.000 
τν σε 24 ώρες, χωρίς καθυστέρηση.

Η σύνδεση στις μάνικες ενισχύθηκε με νέες 
τετράβιδες φλάντζες

Αριστείο

για την εργασιακή Υγεία & Ασφάλεια

Με το Αριστείο Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης για την εργασιακή Υγεία και 
Ασφάλεια βραβεύθηκε η ΑΓΕΤ Ηρακλής  
κατά την τελετή απονομής των Αριστείων 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που διοργάνωσε 
ο Σύνδεσμος ∆ιαφημιζομένων Ελλάδος, σε 
συνεργασία με το Ελληνικό ∆ίκτυο για την 
ΕΚΕ και την Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως 
Επιχειρήσεων και υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, 
την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2010. Το 
Αριστείο απένειμε ο Γενικός Γραμματέας 
Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Στέφανος 
Κομνηνός στον Arnaud Merienne, Γενικό 
∆ιευθυντή Βιομηχανικών ∆ραστηριοτήτων 
και την Βίκυ Γαζιδέλλη, ∆ιευθύντρια Υγείας, 
Ασφάλειας και Περιβάλλοντος της ΑΓΕΤ 
Ηρακλής. Παραλαμβάνοντας το Αριστείο 
ΕΚΕ, ο Arnaud Merienne, δήλωσε: «Αυτό 

το βραβείο αποτελεί τιμή για εμάς, για την 
προσπάθεια που κάνουμε κάθε μέρα. Η 
Υγεία και Ασφάλεια είναι βασική αξία και 
προτεραιότητα για κάθε εργαζόμενο της 
ΑΓΕΤ Ηρακλής. Η ασφαλής λειτουργία δεν 
στηρίζεται μόνο στην εφαρμογή μέτρων, 
διαδικασιών και προτύπων ασφαλείας για 
τον περιορισμό ατυχημάτων. Χρειάζεται 
επιπλέον συνεχή προσπάθεια, πηγαίνοντας 
ένα βήμα παραπέρα, ώστε να υπάρχει κοινή 
συνείδηση και συμπεριφορά ασφάλειας 
μεταξύ των εργαζομένων. Θα μοιραστώ αυτό 
το βραβείο μαζί τους και είμαι σίγουρος ότι 
θα αποτελέσει κίνητρο για να συνεχίσουμε 
την προσπάθειά μας».

Ο Αrnaud Merienne, Γεν. ∆ιευθυντής Βιομηχανικών ∆ραστηριοτήτων και η Βίκυ Γαζιδέλλη, 
∆ιευθύντρια Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος παραλαμβάνουν το Αριστείο

από τον Γεν. Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Στέφανο Κομνηνό.



Δύο διακρίσεις

στα Cement Awards 2009

∆ύο από τις υποψηφιότητες της ΑΓΕΤ Ηρακλής 
κέρδισαν την πρώτη θέση στην κατηγορία 
τους στα Cement Awards της Lafarge. Ο 
σχεδιασμός και η παραγωγή του AthlosTM ήταν 
η πρόταση της ΑΓΕΤ Ηρακλής που διακρίθηκε 
στην κατηγορία «Καλύτερη προϊοντική 
καινοτομία και προσανατολισμός στον 
πελάτη». Το νέο τσιμέντο γενικής οικοδομικής 
χρήσης διακρίθηκε από τον ¼μιλο Lafarge 
καθώς αφουγκράζεται και ανταποκρίνεται 
άμεσα στις ανάγκες της αγοράς.
Το δεύτερο βραβείο αφορούσε τη βελτίωση 
της αναλογίας κλίνκερ/τσιμέντου. Για τη 
μείωση της αναλογίας αφενός βελτιώθηκε 
η ενεργότητα του κλίνκερ και αφετέρου 
ξεκίνησε η μεταφορά ιπτάμενης τέφρας 
με πλοία πνευματικού πλοίου προς τα 
εργοστάσια με τη μορφή επιστρεφόμενου 
φορτίου.
Ο P. Deleplanque που παρέλαβε τα βραβεία 
δήλωσε: «Είμαι πολύ περήφανος που παρέλαβα 
αυτά τα δύο βραβεία εκ μέρους όλων σας. 
Αυτή είναι μια μεγάλη ομαδική επιτυχία και θα 
ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεισφορά 
σας. Κοιτάζοντας μπροστά, πιστεύω πως 
τώρα όλοι θα πρέπει να στοχεύουμε σε ένα 
Βραβείο για την Ασφάλεια!». Mε αφορμή 
τη βράβευση του AthlosΤΜ, ο Γ. Μελάτος 
δήλωσε ότι αξίζουν συγχαρητήρια κυρίως 

στην ομάδα πωλήσεων για την εμπιστοσύνη 
της στο νέο προϊόν της ΑΓΕΤ Ηρακλής και 
τη δέσμευσή της να υποστηρίξει και να 
καθιερώσει το AthlosTM στην ελληνική αγορά. 
Τα βραβεία αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία 
καθώς φέτος η συμμετοχή σημείωσε αύξηση 
70% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά 
και η επιτροπή είχε να επιλέξει μεταξύ 530 
προτάσεων από 55 Επιχειρηματικές Μονάδες. 
Συνολικά ανακοινώθηκαν περισσότερες 
από 50 υποψηφιότητες στις 5 κατηγορίες: 
Υγεία & Ασφάλεια, Μείωση κόστους και 
∆ιαχείριση ρευστότητας, Καινοτομία και 
Προσανατολισμός στον πελάτη, Ανάπτυξη 
ανθρώπων, Αειφόρος Ανάπτυξη. Η κατηγορία 
με τις περισσότερες προτάσεις αφορούσε τη 
«Μείωση κόστους & ∆ιαχείριση ρευστότητας» 
αναδεικνύοντας τις συλλογικές προσπάθειες 
του Ομίλου να ανταπεξέλθει στην οικονομική 
κρίση.
Σε κάθε κατηγορία απονεμήθηκαν ποσοτικά 
και ποιοτικά βραβεία. Τα ποσοτικά βραβεία 
βασίστηκαν στα αποτελέσματα της κάθε 
μονάδας, ενώ τα ποιοτικά αφορούσαν τις 
καλές πρακτικές κάθε τομέα.

HIGHLIGHTS

Το νέο μας website www.lafarge.gr είναι στον 
αέρα από τις 23 Μαρτίου!
Το νέο website αξιοποιεί τη σχεδιαστική 
πλατφόρμα της Lafarge, είναι εξελιγμένο  
ως προς το σχεδιασμό, την εργονομία, την 
προσβασιμότητα και την ασφάλεια, και 
ανταποκρίνεται με επιτυχία στις αυξανόμενες 
απαιτήσεις και ανάγκες των χρηστών του in-
ternet. 
Το περιεχόμενο του νέου website είναι 
οργανωμένο σε επτά βασικές κατηγορίες: 
Ποιοι είμαστε, Τσιμέντο, Σκυρόδεμα & Αδρανή 
υλικά, ¸ρευνα & Καινοτομία, Αειφόρος 
Ανάπτυξη,  ∆ημοσιογράφοι και Καριέρα, 
αναδεικνύοντας τις βασικές προτεραιότητές 
μας.

¼λες οι σελίδες του νέου website είναι στα 
ελληνικά και τα αγγλικά. Για τη δημιουργία 
του περιεχομένου, καθώς και την τακτική 
ενημέρωσή του, έχει συσταθεί μία ομάδα, με 
μέλη από όλες  τις κύριες δραστηριότητες της 
εταιρίας.
Μπείτε στο νέο website: www.lafarge.gr και 
χρησιμοποιείστε τη φόρμα «Η γνώμη σας» για 
να μας στείλετε τα σχόλια και τις προτάσεις 
σας.

www.lafarge.com

Tο νέο website !



Η ΑΓΕΤ Ηρακλής ιδρυτικό μέλος

του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών 

Ανακύκλωσης & Ενεργειακής Αξιοποίησης

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής συμμετείχε μαζί με άλλες 21 εταιρίες στη συγκρότηση του “Συνδέσμου 
Ελληνικών Βιομηχανιών Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης” - ΣΕΒΙΑΝ. Κύριος στόχος 
του ΣΕΒΙΑΝ είναι η ανάπτυξη σύγχρονης βιομηχανίας ανακύκλωσης, αξιοποίησης αποβλήτων 
και παραγωγής πράσινης ενέργειας από αυτά, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. 
Ο Γιώργος Μαλιόγλου, BU Cementitious & Industrial Ecology Manager, συμμετέχει στο 
προσωρινό ∆ιοικητικό Συμβούλιο. Στη συνέντευξη τύπου εξαγγέλθηκε η πρώτη Ημερίδα που 
θα διοργανώσει άμεσα ο ΣΕΒΙΑΝ με τίτλο “Ανακύκλωση και Ενεργειακή Αξιοποίηση: Bιώσιμες 
Προοπτικές για την Ανάπτυξη”. Μεταξύ των μελών ήταν ΤΙΤΑΝ, Χαλυβουργία Ελλάδος, 
Χαλυβουργική, ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ κ.ά.

Μία νέα περιβαλλοντική δράση έχει αρχίσει 
να εφαρμόζεται στο Εργοστάσιο Βόλου 
με σκοπό την καταγραφή και μείωση των 
αέριων ρύπων. Το νέο πρόγραμμα βασίζεται 
σε λογισμικό που συλλέγει και απεικονίζει 
τις ποσότητες NOx, SO2, σκόνης ανακομιστή 
και σκόνης ψυγείου που εκπέμπονται από 
τις περιστροφικές καμίνους, ενώ από τους 
μύλους τσιμέντου καταγράφει τη σκόνη στην 
καμινάδα.
Το σύστημα αυτό δίνει τη δυνατότητα να 
καταγράφεται η μέση τιμή ανά δεκάλεπτο, 
ανά καμινάδα και ανά ρύπο. Από το χρώμα του 
ραβδογράμματος γίνεται εμφανές κατά πόσο 
η μετρούμενη μέση τιμή της συγκέντρωσης 
του ρυπαντή είναι σύμφωνη με την αντίστοιχη 
οριακή τιμή εκπομπής, που καθορίζεται στην 
περιβαλλοντική άδεια του εργοστασίου.
Η απεικόνιση αυτή βοηθά τους χειριστές των 
μονάδων να λειτουργούν τις μονάδες τους 
χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον και σε 
περίπτωση που απαιτείται, να λαμβάνουν 
τα προβλεπόμενα διορθωτικά μέτρα. Επίσης 
είναι δυνατόν με το κατάλληλο λογισμικό να 
γίνεται σύνδεση και εκτός εργοστασίου, ώστε 
να έχουμε την παρακολούθηση των ρύπων 
από οποιοδήποτε σημείο σε πραγματικό 
χρόνο. Αυτό είναι και ένα από τα κύρια 
πλεονεκτήματα που προκύπτουν από το 
νέο σύστημα σε σχέση με τον προηγούμενο 
τρόπο καταγραφής ρύπων.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

Νέο σύστημα 

για την καταγραφή

ρύπων Τα νέα μας προϊόντα

στην έκθεση Hellas Build

Με περίπτερο αφιερωμένο στα καινοτόμα 
προϊόντα και στις λύσεις που προσφέρει η 
εταιρία μας στο χώρο της κατασκευής, η 
ΑΓΕΤ Ηρακλής συμμετείχε στην 4η ¸κθεση 
Οικολογίας & Σύγχρονης ∆όμησης Hellas 
Build που πραγματοποιήθηκε από 19 έως 22 
Μαρτίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Ε.Κ.Ε.Π.
Στην έκθεση συμμετείχαν εταιρίες από 
το χώρο της οικοδομής που ειδικεύονται 
στα είδη τσιμεντοποιίας, συστήματα 
ενέργειας, πετρώματα, ψευδοροφές, είδη 
κεραμοποιίας, φυσικό αέριο κ.ά. Και αυτό 
το χρόνο υπολογίζεται ότι επισκέφθηκαν 
την έκθεση περίπου 30.000 επισκέπτες, 
επαγγελματίες και ιδιώτες που ενδιαφέρονται 
να ενημερωθούν για τα τελευταία νέα στο 
χώρο της σύγχρονης δόμησης. Παράλληλα 
με την έκθεση διεξήχθη στο χώρο του 
Ε.Κ.Ε.Π., η Ημερίδα  «Υλικά και Στρατηγική 

Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων» του 
Πανελλήνιου Συνδέσμου Χημικών Μηχανικών 
σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 
Εταιριών Μόνωσης στις 20 Μαρτίου και η 
Ημερίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευών στις 
21 Μαρτίου.
Στην Ημερίδα του Πανελλήνιου Συνδέσμου 
Χημικών Μηχανικών συμμετείχε με ομιλία 
του ο Γιάννης Μαρίνος, Τεχνικός Σύμβουλος. 
Η ομιλία έχει τίτλο «Ενεργειακά Βιώσιμα 
Κτίρια: Καινοτόμα υλικά και συστήματα» 
και παρουσιάστηκαν οι εφαρμογές και τα 
πλεονεκτήματα των προϊόντων της ΑΓΕΤ 
Ηρακλής. Στην Ημερίδα επίσης συμμετείχαν 
με παρουσιάσεις καθηγητές Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και εκπρόσωποι 
από αντίστοιχες εταιρίες και συνδέσμους. 



Η Lafarge Beton συμμετείχε με χορηγία και 
ειδικό περίπτερο στην 11η έκθεση ∆άπεδο 
& Επένδυση Τοίχων που πραγματοποιήθηκε 
στο ΕΚΕΠ. Η Lafarge, με τα διακοσμητικά 
σκυροδέματα της σειράς Artevia, έντυσε 
και ανέδειξε ένα αρχιτεκτονικό δρώμενο, με 
Artevia έγχρωμο μαύρου χρώματος, το οποίο 
είχε πολύ θετική απήχηση από το κοινό. 
Στο χώρο της έκθεσης επίσης έλαβε χώρα 

ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά events 
με 5 αρχιτέκτονες να παρουσιάζουν τη δική 
τους οπτική στο interior design.
Τo περίπτερο της εταιρίας, που 
παραχωρήθηκε δωρεάν στην Lafarge Be-
ton λόγω της χορηγίας, φιλοξένησε 
πολυάριθμους πελάτες, οι οποίοι έδειξαν 
μεγάλο ενδιαφέρον για τα προϊόντα της 
σειράς Artevia και τις εφαρμογές τους.

HIGHLIGHTS

Υπογραφή τριμερούς συνεργασίας

μεταξύ Lafarge Βeton, Βοτανικού Κήπου 

της Βρέστης και Πανεπιστημίου Πατρών

Στο πλαίσιο του εορτασμού του διεθνούς  
έτους βιοποικιλότητας 2010, η La-
farge Beton προχώρησε στην υπογραφή 
τριμερούς  συνεργασίας  μεταξύ  Lafarge  
Βeton, Βοτανικού κήπου της Βρέστης 
και Πανεπιστημίου Πατρών που αφορά 
στην υλοποίηση ειδικού επιστημονικού 
προγράμματος για την αποκατάσταση 
του λατομείου του Αράξου στην Πάτρα 
και τη διατήρηση των ενδημικών και 
προστατευόμενων φυτών της περιοχής. 

Η συμφωνία υπεγράφη σε ειδική εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του 
λατομείου στις 28 Απριλίου παρουσία του 
∆ιευθύνοντα Συμβούλου της Lafarge Be-
ton, Didier Petetin, του Αντιπροέδρου 
Περιβάλλοντος του Ομίλου Lafarge Pierre 
De Premaire, του Υπεύθυνου του Βοτανικού 
κήπου της Βρέστης Stephane Buord, των 
καθηγητών του Παν/μίου Πατρών καθώς και 
εκπροσώπων τοπικών φορέων.

Από αριστερά:
Θεόδωρος Γεωργιάδης,
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών,
Didier Petetin,
∆ιευθύνων Σύμβουλος της Lafarge Beton,
Stephane Buord,
Υπεύθυνος του Βοτανικού κήπου της Βρέστης

Συμμετοχή στην 11η έκθεση

Δάπεδο & Επένδυση Τοίχων

Σεμινάρια Nαυαγοσωστικής

για τα παιδιά των εργαζομένων

Ξεκίνησε η διεξαγωγή των επαγγελματικών 
σεμιναρίων ναυαγοσωστικής για τα παιδιά 
των εργαζομένων 18 ετών και άνω, των 
εργοστασίων Χαλκίδας και Μηλακίου σε 
συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο ∆ιάσωσης 
& Επιβίωσης. Στα σεμινάρια συμμετέχουν 60 
παιδιά, τα οποία εκπαιδεύονται σε τεχνικές 

διάσωσης σε συνθήκες υψηλού κινδύνου, 
χρήση του ειδικού ναυαγοσωστικού και ιατρικού 
εξοπλισμού κ.ά. Μετά την ολοκλήρωση των 
μαθημάτων, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν 
δίπλωμα Β’ επαγγελματία ναυαγοσώστη.
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Εκπαίδευση και άσκηση διάσωσης

στη θάλασσα

Μικροί Οικολόγοι,

ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για το 

περιβάλλον

Στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος 
ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η. και με πρωτοβουλία του 
εργοστασίου Χαλκίδας πραγματοποιήθηκε 
στις 23 & 24 Απριλίου, εκπαίδευση και 
άσκηση διάσωσης στη θάλασσα για τους 
αθλητές και προπονητές του Ιστιοπλοϊκού 
Ομίλου Χαλκίδας. Η θεωρητική εκπαίδευση 
με τίτλο “Εκπαίδευση αθλητών των 
τμημάτων υποδομής του τμήματος 
Ιστιοπλοϊας Τριγώνου” είχε θέμα τη διάσωση 
και τις Πρώτες Βοήθειες στη θάλασσα, 
ενώ η πρακτική άσκηση είχε ως στόχο 
την ετοιμότητα των προπονητών και των 
αθλητών των τμημάτων υποδομής σε 
περίπτωση ανάγκης διάσωσης στη θάλασσα. 
Η εκπαίδευση έγινε από το Thalassa
Diving School και εκτός από τους εκπαιδευτές 
συμμετείχαν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, 
γιατρός εργασίας της εταιρίας και η Φωτεινή 
Ζυγογιάννη, νοσηλεύτρια του εργοστασίου. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Ανδρέας 
Σερεντέλος, ∆ιοικητής του Πυροσβεστικού 
Σώματος Χαλκίδας, ο Στρατής Ζαχαρής, 
∆ιευθυντής του εργοστασίου Χαλκίδας και 
άλλα στελέχη της εταιρίας.

Με τη συμμετοχή μαθητών των 
περιβαλλοντικών ομάδων δημοτικών 
σχολείων της Χαλκίδας και δασκάλων από 
όλο το Νομό Ευβοίας παρουσιάστηκε το 
εκπαιδευτικό παιχνίδι περιβαλλοντικής  
ευαισθητοποίησης «Μικροί Οικολόγοι» 
τη ∆ευτέρα 3 Μαϊου,  στο  9ο  ∆ημοτικό  
Σχολείο  Χαλκίδας. Το παιχνίδι παρουσίασαν 
ο ∆ιευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ν. Εύβοιας,  Γιάννης  Καλτσάς,  η  Υπεύθυνη 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας, 
Θάλεια Καλαμπαλίκη και η ∆ιευθύντρια 
Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας της 
ΑΓΕΤ Ηρακλής, Βίκυ Γαζιδέλλη.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης 
πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο, 
όπου οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες  
συμμετείχαν στη διαδραστική εφαρμογή του 
παιχνιδιού, απαντώντας μέσω τηλεψήφου 
σε ερωτήσεις για τη βιοποικιλότητα, την 
ανακύκλωση, τις μεταφορές, την ενέργεια και 
το νερό.

Οι Μικροί Οικολόγοι είναι ένα παιδαγωγικό  
παιχνίδι καρτών για την περιβαλλοντική  
ευαισθητοποίηση των παιδιών σχολικής 
ηλικίας. Η επιμέλεια του παιχνιδιού έγινε από 

τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ν. Εύβοιας για την υποστήριξη της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΑΓΕΤ 
Ηρακλής για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια. 
Το παιχνίδι καλύπτει με ερωτήσεις  7 βασικές 
ενότητες περιβαλλοντικών θεμάτων, 
όπως η βιοποικιλότητα, οι μεταφορές, η 
ανακύκλωση, η ενέργεια και  το νερό. Κύριος 
στόχος του είναι μέσα από μία ευχάριστη 
εμπειρία, το παιχνίδι με τους συνομήλικους, 
τα παιδιά να ψυχαγωγηθούν αλλά και να  
προβληματιστούν σχετικά με τις καθημερινές 
συνήθειες και αποφάσεις και τις συνέπειές 
τους στο περιβάλλον.

Στην παρουσίαση των Μικρών Οικολόγων 
συμμετείχαν 41 μαθητές από το 5ο, 8ο, και 9ο 
∆ημοτικό Σχολείο Εύβοιας και 90 εκπαιδευτικοί 
ενώ παρευρέθηκαν και ο Ανέστης Πίσχινας, 
Αντινομάρχης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας 
& Ποιότητας Ζωής του Ν. Εύβοιας, o Στρατής 
Ζαχαρής, ∆ιευθυντής εργοστασίου Χαλκίδας 
και άλλα στελέχη της εταιρίας.

Οι Μικροί Οικολόγοι είναι διαθέσιμοι και σε  
ηλεκτρονική μορφή στο  www.lafarge.gr
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