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Περιεχόμενα

ο τεύχος αυτό του Magazino έχει ως θέμα τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και παρουσιάζει τις σχετικές δράσεις και τη συμβολή μας. 
Οι δραστηριότητές μας ως ηγετικής βιομηχανίας παραγωγής τσι-
μέντου, συνδέονται άμεσα με τις προκλήσεις για το μέλλον του 
πλανήτη, και ιδιαίτερα με την κλιματική αλλαγή. Σ’ αυτό το ζή-
τημα αλλά και σε ζητήματα όπως η βιοποικιλότητα, έχουμε έναν 
σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε.
Παρουσιάζουμε σ’ αυτό το τεύχος το πρόγραμμα που έχου-
με αναπτύξει για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών. Το 
πρόγραμμα αυτό λέγεται Στόχοι Αειφορίας 2012. Πρόκειται για 
στόχους που έχουμε θέσει και δημόσιες δεσμεύσεις που έχουμε 
αναλάβει, για την πρόοδο σε επίπεδο Διοίκησης, Κοινωνίας και 
Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει τα επόμενα χρόνια 
μέχρι το 2012. Είναι σύμφωνο με τις αρχές μας στη Lafarge και 
ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. 
Η δράση προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης δεν είναι 
κάτι νέο για την ΑΓΕΤ Ηρακλής. Στον τρόπο που λειτουργούμε 
έχουμε ενσωματώσει προ πολλού ολοκληρωμένες δράσεις για 
την υποστήριξη των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. Τα θέματα 
αυτού του τεύχους του Magazino δίνουν ορισμένα από τα πολ-
λά παραδείγματα της προόδου που κάνουμε με την καθημερινή 
μας δουλειά: παρουσιάζουμε τη δουλειά μας στα λατομεία, στην 
ανακύκλωση, στη διαχείριση της εφοδιαστικής μας αλυσίδας με 
έναν πιο πράσινο και ασφαλέστερο τρόπο.
Ελπίζω ότι διαβάζοντας αυτό το τεύχος του Magazino θα νιώσετε 
περήφανοι για όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα και πιο σίγου-
ροι για τις δυνάμεις μας να πετύχουμε αυτό που έχουμε θέσει ως 
στόχο για το μέλλον.

Τ
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 Η ΑΓΕΤ Ηρακλής επεξεργάστηκε μια σειρά από Στόχους που αφο-
ρούν τη Διοίκηση, την Κοινωνία, το Περιβάλλον και αποτελούν το πρόγραμμα
δράσης της εταιρίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Στόχοι
Αειφορίας 2012 

Πολύ πριν οι όροι βιώσιμη ή αειφόρος 
ανάπτυξη και εταιρική κοινωνική ευθύ-
νη ενταχθούν στο καθημερινό λεξιλό-
γιο των επιχειρήσεων, οι Αρχές Δράσης 
της Lafarge από το 1977 προσδιόριζαν 
τις δεσμεύσεις του ομίλου απέναντι 
στους ανθρώπους του και την κοινωνία 
για ένα κοινό μέλλον. 

Το 2003 οι Αρχές Δράσης επικαιροποι-
ήθηκαν και μεταδόθηκαν σε κάθε επι-
χειρηματική μονάδα του Ομίλου, και 
στην ΑΓΕΤ Ηρακλής, που υιοθέτησε τις 
αρχές αυτές και ενέταξε το λεγόμενο 
Lafarge Way στη λειτουργία της. 

Το 2007 η Lafarge ανακοίνωσε τους 
Στόχους Αειφορίας 2012, ένα σύνολο 
δεσμεύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
μέσω του οποίου συμμετέχει στο πρό-
γραμμα δράσης της Πρωτοβουλίας για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο του 
Τσιμέντου, του οποίου υπήρξε ιδρυτι-
κό μέλος.



PIERRE DELEPLANQUE
Διευθύνων Σύμβουλος

“Μόνη της η οικονομική ανάπτυξη δεν εγγυάται 
τη βιώσιμη προοπτική για μας ούτε για τον κόσμο 
στο σύνολο του. Μαζί οφείλουμε να βρούμε έναν 
τρόπο για να παρέχουμε τα οφέλη της οικονομικής 
ανάπτυξης αφήνοντας παράλληλα ένα ελαφρύτερο 
αποτύπωμα στον πλανήτη.” 

Η δέσμευση της ΑΓΕΤ Ηρακλής στην 
αειφόρο ανάπτυξη αντανακλάται στις 
αρχές μας και καθοδηγεί τις επιχειρημα-
τικές μας δραστηριότητες. Τόσο στο πλαί-
σιο των Αρχών Δράσης της Lafarge όσο 
και στο πλαίσιο των Στόχων Αειφορίας 
2012, έχουμε δεσμευτεί για μια ενεργη-
τική στάση όσον αφορά την προστασία 
του περιβάλλοντος, σε πλήρη αποδοχή 
της εταιρικής μας κοινωνικής ευθύνης και 

σε απτή συνεισφορά στην ανάπτυξη των 
κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιού-
μαστε. Πιστεύουμε ότι, στο μέλλον, η 
ηγετική θέση δεν θα έχει διάρκεια, παρά 
μόνο με σεβασμό στο περιβάλλον και 
κοινωνική υπευθυνότητα.
Σημειώνουμε συνεχή πρόοδο και 
έχουμε στόχο να βελτιωνόμαστε μέρα με 
τη μέρα. Οι βέλτιστες πρακτικές μας πε-
ριλαμβάνουν τη βελτίωση της Υγείας και 

Ασφάλειας, την αποκατάσταση των λατο-
μείων μας, τον περιορισμό της σκόνης με 
την εγκατάσταση υβριδικών φίλτρων στις 
εγκαταστάσεις μας, την καινοτομία, με 
νέα, πιο φιλικά στο περιβάλλον προϊόντα, 
καθώς και το “ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η.” (Πρόγραμμα 
Αλληλεγγύης και Συμπαράστασης Ηρα-
κλή) που εφαρμόζουμε τοπικά. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 2012

Στόχοι Αειφορίας 2012 για τη Διοίκηση και την Κοινωνία 

Στην Ασφάλεια, μείωση 50% σε σχέση με το 2005 του Δείκτη Συχνότητας
Ατυχημάτων Εργαζομένων με Απώλεια Χρόνου Εργασίας, στο 1,30.

100% τήρηση της Πολιτικής Ανταγωνισμού του Ομίλου Lafarge.

Εκπαίδευση των διοικητικών ομάδων όλων των εργοστασίων της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο 
Πρόγραμμα εκπαίδευσης του Ομίλου Lafarge για τη διαχείριση των σχέσεων με τους 
κοινωνικούς εταίρους 

Ως προς τους πελάτες, διεξαγωγή ετήσιας έρευνας ικανοποίησης πελατών  τόσο στο 
σακευμένο, όσο και στο χύδην τσιμέντο. Eφαρμογή του δείκτη OTIFIC (On Time, In Full, 
Invoiced Correctly - Εγκαίρως, με επάρκεια και τιμολογημένο σωστά) στις λειτουργίες μας.  

Διπλάσιο ποσοστό γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις διοίκησης, από το 2003 μέχρι το 
2008. Στόχος είναι 20% γυναίκες σε υψηλόβαθμες θέσεις (Lafarge Hay Grade 18+ μέχρι 
το 2012). 

Μέχρι το 2010, καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υγείας στην εργασία που 
κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνει τακτικές γενικές ιατρικές εξετάσεις.

Προθεσμία

2010

2010

2010

2010

2012

2010
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Στη βελτίωση της ασφάλειας σημειώ-
νουμε συνεχή πρόοδο. Tόσο ο αριθμός, 
όσο και  η  συχνότητα των ατυχημάτων με 
απώλεια ημερών εργασίας, μειώθηκαν κατά 
38%  από το 2006 μέχρι σήμερα.
Το 2008, επενδύθηκαν 1,8  εκατ. ευρώ σε 
έργα για  τη  βελτίωση  της  ασφάλειας στο 
χώρο εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή έχει 
δοθεί  σε  εκπαιδευτικά προγράμματα για 
την ασφάλεια, τα οποία απευθύνονται όχι  
μόνο  στους  εργαζόμενους αλλά και τους 
συνεργάτες μας. Από τα περίπου 200 εκπαι-
δευτικά προγράμματα της εταιρίας το 2008, 
το 40% ήταν εκπαιδευτικά προγράμματα 
αποκλειστικά για την ασφάλεια.

Στο 100% των εγκαταστάσεών μας να γίνεται περιβαλλοντικός έλεγχος κάθε τέσσερα χρόνια.

Μέχρι το 2010 το 100% των λατομείων μας να έχουν πρόγραμμα αποκατάστασης σύμφωνα
με τα πρότυπα της Lafarge. 

Μέχρι το 2010 όλα τα λατομεία μας θα έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν 
εγκριθεί από την WWF International, ενώ σε όσα είναι εφικτό θα έχει αναπτυχθεί πρόγραμμα 
βιοποικιλότητας μέχρι το 2012.

11% μείωση των καθαρών εκπομπών CO2 ανά τόνο  τσιμέντου κατά την περίοδο 1990-2010.

Μείωση των εκπομπών σκόνης στα εργοστάσια τσιμέντου κατά 40% την περίοδο 2005 - 2012.

Μείωση των εκπομπών NOx στα εργοστάσια τσιμέντου κατά 12% την περίοδο 2005 - 2012.

Μείωση των εκπομπών S02 στα εργοστάσια τσιμέντου κατά 20% την περίοδο 2005 - 2012. 

Μέχρι το 2010 να έχουμε όρια αναφοράς για τους μόνιμους οργανικούς ρυπαντές στα 
εργοστάσια τσιμέντου για το 100% των καμίνων και να ενισχύσουμε τις Βέλτιστες Πρακτικές 
Παραγωγής για τον περιορισμό των εκπομπών.

Προθεσμία

Μόνιμα

2010

2010

2010

2012

2012

2012

2010

Οι δεσμεύσεις μας μεταφράζονται 
σε πράξη. Ο ετήσιος προγραμματισμός 
και οι προτεραιότητες του επενδυτικού 
σχεδίου μας το 2009, ακόμη και στην 
αρνητική οικονομική συγκυρία της πα-
γκόσμιας κρίσης, διαμορφώθηκε με 
βάση τις προτεραιότητές μας: Υγεία και 
Ασφάλεια, αναβάθμιση των λειτουργι-

ών και της περιβαλλοντικής μας απόδο-
σης, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμι-
κού μας, καινοτομία στα προϊόντα.
Οι στόχοι αυτοί, και ο ετήσιος απο-
λογισμός αειφορίας όπου θα εκθέ-
τουμε την πρόοδο που σημειώνουμε, 
εκφράζουν παράλληλα τη συμμετοχή 
μας σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλο-

γο για θέματα που αφορούν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, τόσο στο πλαίσιο των δε-
σμεύσεων στις αρχές του Οικουμενικού 
Συμφώνου του ΟΗΕ, όσο και μέσα από 
τη συμμετοχή μας ως ιδρυτικό μέλος 
του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη.                         

Στόχοι Αειφορίας 2012 για το Περιβάλλον 
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Aποκατάσταση λατομείων και 
προστασία βιοποικιλότητας
     Ένας από τους κύριους τομείς της δραστηριότητάς
μας είναι η εξόρυξη πρώτων υλών για τα εργοστάσια. Προτεραιότητα και στόχος μας
σε όλη τη διαδικασία εξόρυξης είναι να μετριάζουμε τον αντίκτυπο και τις συνέπειες 
από την επέμβασή μας στο φυσικό περιβάλλον. 

ΛΑΤΟΜΕΙΑ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
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ία από τις προτεραιότητες και κύ-
ριες δεσμεύσεις της Lafarge είναι 
να υπάρχει πλάνο αποκατάστασης 
πριν το τέλος του 2010 τουλάχιστον 
στο 85% των 1.000 και πλέον λα-
τομείων της σε όλο τον κόσμο, να 
έχουν όλα εξεταστεί σύμφωνα με 
τα κριτήρια της WWF International 
και να αναπτύξει ένα πρόγραμμα 
βιοποικιλότητας σε όσα από αυτά 
υπάρχει η δυνατότητα. 
Εδώ και πολλές δεκαετίες εφαρ-
μόζονται από τον όμιλο τεχνικές 
που διασφαλίζουν ότι τα λατομεία 
επιλέγονται, σχεδιάζονται και απο-
καθίστανται βάσει των πιο αυστη-
ρών προτύπων. 
Μερικά από τα λατομεία αυτά είναι 
σήμερα οικολογικά πάρκα, αγρο-
κτήματα ή δάση χάρη στις δεξιότη-
τες και στην εμπειρία των ανθρώ-
πων της Lafarge. 

Το πλάνο αποκατάστασης των 
λατομείων σε κάθε μονάδα θα πρέ-
πει να λαμβάνει υπόψη τις εξής παρα-
μέτρους: περιβαλλοντικές ιδιομορ-
φίες όπως βιοποικιλότητα, νερό, 
έδαφος, τοπιογραφία, υπάρχουσα 
νομοθεσία όπως εφαρμόζεται σε 
κάθε χώρα, απόψεις των κοινωνι-
κών εταίρων (ιδιοκτητών ακινήτου, 
γειτόνων, τοπικών αρχών και περι-
βαλλοντικών οργανώσεων).
Η διαδικασία του πλάνου αποκα-
τάστασης σε κάθε λατομείο περι-
λαμβάνει πέντε στάδια:
1.  Προσδιορισμός του σκοπού της 

αποκατάστασης
2.  Προσδιορισμός των δεικτών και 

των στόχων
3.  Προσδιορισμός του υπεύθυνου 

που θα παρακολουθεί του δεί-
κτες και με ποιο τρόπο

4.  Καταγραφή και ανάλυση των 
αποτελεσμάτων

5.  Χρήση της πληροφορίας για 
βελτίωση και έκθεση 

Η αποκατάσταση μπορεί να έχει 
τέσσερις μορφές:
■  Επιστροφή στην αρχική χλωρίδα 
και πανίδα

■  Δημιουργία ενός φυσικού περι-
βάλλοντος με τεχνητές λίμνες, 
γκρεμούς αλλά διαφορετικό από 
την προηγούμενη κατάσταση,

■  Δημιουργία ενός παραγωγικού 
φυσικού περιβάλλοντος με καλ-
λιεργήσιμη γη, εμπορική δασο-
κομία, ιχθοκαλλιέργειες κ.ά. 

■   Χώρος αναψυχής με πάρκα, 
αθλητικούς χώρους κ.ά. Ο χώ-
ρος αυτός μπορεί να αξιοποιηθεί 
δημιουργικά από τη γειτονική 
κοινότητα.

Η Lafarge και η WWF 
Ιnternational έχουν γίνει παγκό-
σμιοι συνεργάτες από το 2000, 
σε μια προσπάθεια να διατηρή-
σουν τη βιοποικιλότητα και να 
αποκαταστήσουν το δασικό τοπίο. 
Μέσω αυτής της συνεργασίας η 
Lafarge υποστηρίζει το Πρόγραμ-
μα της WWF για την Αποκατάστα-
ση των Δασικών Τοπίων, το οποίο 
είναι μέρος του Προγράμματος 
Ζωής για τα Δάση. Στο  πλαίσιο 
της συνεργασίας εκπονήθηκε το 
Strategic Quarry Rehabilitation 
Project - Στρατηγικό Πρόγραμ-
μα Αποκατάστασης Λατομείων, 
που αναπτύσσει τις αρχές για την 
αποκατάσταση λατομείων και οι 
οποίες  έχουν υιοθετηθεί από τις 
λειτουργίες της Lafarge. 

Πριν τη διαδικασία εξόρυξης είναι σημα-
ντικό να λαμβάνουμε υπόψη το φυσικό τοπίο, 
ώστε να περάσουμε γρήγορα στη διαδικασία 
αποκατάστασης. Στην Ελλάδα, όλα μας τα 
λατομεία ικανοποιούν τον όρο αυτό και όλα 
διαθέτουν πλάνο αποκατάστασης εγκεκριμέ-
νο από τις αρμόδιες αρχές. Πέρα και πάνω 
από τις υποχρεώσεις μας προς τη νομοθεσία, 
έχουμε δεσμευτεί μέχρι το 2010, το 100% 
των λατομείων μας να έχουν πρόγραμμα 
αποκατάστασης σύμφωνα με τα πρότυπα της 
Lafarge.

Η έννοια της βιοποικιλότητας εμφανί-
στηκε πρώτη φορά το 1980. Υποδεικνύει την 
ποικιλία και τη μεταβλητότητα των ζωντανών 
οργανισμών σε σχέση με τα οικοσυστήματά 
τους. Εκφράζεται με 3 αλληλοεξαρτώμενα 
επίπεδα: το γένος, το είδος, τα οικοσυστή-
ματα. Η βιοποικιλότητα είναι σημαντική γιατί 
ελέγχει τις ζωτικές οικολογικές λειτουργίες 
όπως τον καθαρισμό του αέρα και του νερού, 
τη γονιμοποίηση, την αναζωογόνηση του 
εδάφους. Κατά τη Συνάντηση Κορυφής για τη 
Γη που πραγματοποιήθηκε στο Rio de Janeiro 
το 1992, ορίστηκε ως κύριος στόχος, η προ-
στασία της βιοποικιλότητας. 

M
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ΛΑΤΟΜΕΙΑ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Από την αρχή λειτουργίας των λατομείων 
του Εργοστασίου Μηλακίου το 1982, η εται-
ρία μας ανέλαβε σταθερή δέσμευση να εκ-
μεταλλεύεται το περιβάλλον με σύνεση, να 
το διαφυλάσσει και να το αποκαθιστά κατά 
τον καλύτερο τρόπο. Με μέτρα συνεχή και 
συντονισμένα ακολουθήσαμε το πρόγραμμα 
περιβάλλοντος που είχαμε καταρτίσει κατά το 
σχεδιασμό της εκμετάλλευσης των λατομεί-
ων, επιδιώκοντας τη δημιουργία ουσιαστικής 
και μακροχρόνιας αποκατάστασης.

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει:
■   Να δημιουργήσουμε περιβαλλοντική συ-
νείδηση, από όλους τους εργαζομένους και 
τους κοινωνικούς εταίρους.

■   Να φροντίσουμε συστηματικά τη βιοποικι-
λότητα των λατομικών εκτάσεων και ειδικό-
τερα της πανίδας.

■   Να συντηρούμε τα υπάρχοντα φυτά και 
να συνεχίσουμε τις φυτεύσεις τουλάχιστον 
2.000 δένδρων ετήσια, σύμφωνα με τα 
προγράμματα που έχουμε καταρτίσει, τις πε-
ριβαλλοντικές μας άδειες και τη νομοθεσία.

■  Να εφαρμόσουμε πλήρως την πολιτική, 
τα πρότυπα και τις καλές πρακτικές της 
Lafarge, που αφορούν τον τομέα αποκατά-
στασης του περιβάλλοντος και της διαχεί-
ρισής του.

 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Υπεύθυνος Λατομείων και Α’ Υλών
στο Εργοστάσιο Μηλακίου

Γι’ αυτό άλλωστε έγιναν στον τομέα αυτό και 
συνεχίζονται σημαντικές οικονομικές επεν-
δύσεις, μοναδικές στην περιοχή της Εύβοιας 
και με πολύ καλά αποτελέσματα που ανα-
γνωρίζονται από όλους. 

Για την αποκατάσταση των λατομείων 
εργάζεται το προσωπικό και οι εργολάβοι 
των λατομείων και απασχολούνται ειδικευ-
μένοι επιστήμονες δασολόγοι. Πολύτιμη 
είναι η συνεργασία με τις Υπηρεσίες Δασών 
και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Εύβοιας 
και τις Δημοτικές Αρχές του Αλιβερίου.
Από το 1982 έχουμε μεταφέρει και διαστρώ-
σει στις τελικές βαθμίδες των λατομείων, 
πάνω από 65.000 m3 χώματος. Σε διάστημα 
27 ετών έχουμε φυτέψει, σε επιφάνεια 300 
στρεμμάτων, πάνω από 110.000 δένδρα και 
θάμνους που να ταιριάζουν με το φυσικό πε-
ριβάλλον και τις γειτονικές καλλιέργειες.
Στο λατομείο σχιστόλιθου, αφού μεταφέρα-
με χώμα, εξομαλύναμε τα πρανή, τα οργώ-
σαμε και φυτέψαμε καρποφόρα φυτά κυρί-
ως ελιές, αμυγδαλιές, αχλαδιές, βερικοκιές 
και κλήματα.
Η περιοχή που αποκαταστήσαμε καλύπτεται 
πλέον από ένα νέο ελαιώνα καθώς και από 
ένα μικρό αμπέλι και αποτελεί συνέχεια των 
καλλιεργειών και του τοπίου που περιβάλλει 
το λατομείο, χωρίς να φαίνεται πλέον ότι κά-
ποτε γινόταν εκεί εξόρυξη σχιστόλιθου.

“Κάθε χρόνο, επενδύουμε 
πάνω από 50.000 €

για εργασίες αποκατάστασης 
του τοπίου των λατομείων μας 

στο Μηλάκι.” 

Οι υπεύθυνοι όλων των λατομείων μας μίλησαν για το έργο αποκατάστασης.

Λατομείο Σχιστόλιθου Μηλακίου

Λατομεία Ασβεστόλιθου και Σχιστόλιθου του Εργοστασίου του Μηλακίου

Ο Όμιλος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ διαχειρίζεται σε όλη την Ελλάδα επτά λατομεία κοντά
στα εργοστάσια, όπου εξορύσσεται ασβεστόλιθος, άργιλος και σχιστόλιθος, καθώς 
και τρία λατομεία που λειτουργούν από τη θυγατρική εταιρία ΛΑΒΑ στη Μήλο,
το Γυαλί της Νισύρου και το Αλτσί της Κρήτης.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΕΣΤΕΜΗΣ 
Υπεύθυνος Λατομείου Χαλκίδας

Ορυχείο Ασβεστολίθου, Εργοστάσιο Χαλκίδας

Το λατομείο ασβεστόλιθου έχει 
έκταση 850 στρέμματα. Στο παρελ-
θόν η επιλεκτική εκμετάλλευση και 
η σχεδόν ανύπαρκτη αποκατάστα-
ση δημιούργησε μια άσχημη εικόνα.
Από το 2000 άρχισε μια προσπάθεια 
συστηματικής εκμετάλλευσης, απο-
κατάστασης και θεραπείας της άσχη-
μης εικόνας που είχε δημιουργηθεί.
Το 2007 εξασφαλίστηκαν περίπου
2εκ. € από περιβαλλοντικά κονδύλια 
της Lafarge και ξεκίνησε ένα πρό-
γραμμα δημιουργίας βαθμίδων στη 
βόρεια πλευρά του λατομείου. Περι-
οχές με σχεδόν κατακόρυφα πρανή 

ύψους 80 m έγιναν τελικές βαθμίδες 
αποκατάστασης με ύψος 10-15 m. Στη 
συνέχεια διαστρώθηκαν με φυτική 
γη από τη γύρω περιοχή (σε πάχος
80 cm – 1 m). Μέχρι το τέλος του 
2008 είχαν φυτευτεί 3.400 δενδρύλ-
λια. Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 
3 βαθμίδες συνολικού μήκους περί-
που 2.000 m ενώ μια τέταρτη βρίσκε-
ται υπό διαμόρφωση. Στο υπόλοιπο 
τμήμα του λατομείου συνεχίζεται το 
πρόγραμμα ορθολογικής εκμετάλ-
λευσης (με απομάκρυνση δολομίτη) 
και αποκατάσταση των περιοχών που 
εξοφλούνται.
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ΛΑΤΟΜΕΙΑ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Λατομείο Εργοστασίου Βόλου

ΑΒΡΑΑΜ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
Υπεύθυνος Λατομείων στο Εργοστάσιο Βόλου

Λατομεία του Εργοστασίου 
Bόλου

Η αποκατάσταση των λατομείων του ερ-
γοστασίου ξεκίνησε πριν 30 χρόνια με τις 
πρώτες δενδροφυτεύσεις στο λατομείο του 
Εργοστασίου. 
Η προσπάθεια που ξεκίνησε τότε σε πολύ 
δύσκολες συνθήκες συνεχίζεται και σήμερα 
στα νέα λατομεία με πιο ευνοϊκούς όρους με 
μικρότερα πατάρια και με καταλληλότερο 
εδαφικό υλικό. Στόχος μιας αποκατάστασης 
ενός λατομείου είναι να παραδώσει στην 
κοινωνία ένα χώρο με περισσότερα στοι-
χεία βιοποικιλότητας ανάλογα με αυτά που 
υπήρχαν πριν την επέμβαση καθώς και να 
βελτιώσει την εικόνα του τοπίου που δημι-
ουργήθηκε από την επέμβαση. Τα αποτελέ-
σματα δυστυχώς δεν είναι άμεσα ορατά στο 
ευρύ κοινό και σε ορισμένες περιπτώσεις 
παλιών λατομείων χρειάζεται να περάσει 
μια ολόκληρη γενιά για να γίνουν εμφανή, 
καθώς οι περιοχές όπου αναπτύσσονται τα 
λατομεία μας έχουν έντονο ξηροθερμικό 
κλίμα και η ανάπτυξη των δασικών ειδών 
είναι πολύ αργή (20-30 εκ. το χρόνο). 

Η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει τα 
τελευταία 20 χρόνια καλύπτει τόσο την πα-
ραγωγή του φυτευτικού υλικού σε δικό μας 
φυτώριο, όσο και τις συστηματικές δενδροφυ-
τεύσεις στα 5 λατομεία του Εργοστασίου του 
Βόλου με φυτεύσεις 400.000 δένδρων και 
θάμνων. Η εγκατάσταση της άγριας ζωής και 
η αναγέννηση των δένδρων είναι οι νέες προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζουμε για το μέλλον, 
ενώ οι ενδείξεις που έχουμε μέχρι τώρα είναι 
ενθαρρυντικές και μας δίνουν κουράγιο για τη 
συνέχιση της δύσκολης προσπάθειάς μας.

Φυτώριο. Λατομείο Ασβεστολίθου
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Το ορυχείο εκμεταλλεύεται κίσσηρη 
σε ένα μέτωπο εκμετάλλευσης πλάτους 
600 μέτρων. Εξαιτίας της σαθρώτητας 
του υλικού δεν γίνεται αποκατάσταση 
στις βαθμίδες εκμετάλλευσης, αλλά μόνο 
στους παρακείμενους σωρούς των υπερ-
κείμενων στείρων (μπάζων) και στο χώρο 
γύρω και μέσα στις εγκαταστάσεις και τον 
οικισμό του ορυχείου.

Η αποκατάσταση ξεκίνησε συστηματικά 
το 1995 και κάθε χρόνο φυτεύονται 2.000 
– 3.000 περίπου φυτά. Η προσπάθεια επι-
κεντρώνεται κυρίως στο να εμπλουτίσουμε 
τη χλωρίδα του νησιού, η οποία αποτελείται 
μόνο από πεύκα, με καινούργια είδη ανθεκτι-
κών φυτών που έχουν αντοχή στην ξηρασία 
και τον αέρα. Φυτεύουμε κυρίως μυόπορα, 
ευκαλίπτους, ακακίες, αλμυρίκια, κυπαρίσ-
σια, κέδρους κ.ά. Η περιποίηση των φυτών 
γίνεται από εργαζόμενους του ορυχείου και 
η επιτυχία μας προσεγγίζει το 90%. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετω-
πίζαμε ήταν η έλλειψη του νερού, το οποίο 
προμηθευόμασταν με υδροφόρα πλοία. 
Με την εγκατάσταση αφαλάτωσης που 
έγινε πέρυσι δεν αντιμετωπίζουμε πλέον 
κανένα πρόβλημα.
Από το φθινόπωρο επίσης θα ξεκινήσου-
με τη λειτουργία του δικού μας φυτώριου 
για την παραγωγή φυτών που συναντάμε 
σε γειτονικά νησιά.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ
Εργοταξιάρχης Ορυχείου Γύψου Αλτσί

Ορυχείο Γύψου Αλτσί

Βασική μας επιδίωξη είναι η επαναφορά 
του χώρου σε φυσική ισορροπία που θα 
ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του ευρύτε-
ρου περιβάλλοντος, καθώς επίσης και η 
μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της 
λατομικής εκμετάλλευσης. 
Ο χώρος όπου αναπτύσσεται η εκμετάλ-
λευση είναι γυμνός από βλάστηση με πα-
ρουσία συστάδων πρίνου, δένδρων ελιάς 
και μεμονωμένων δένδρων χαρουπιάς.

Η φυτική γη που υπάρχει στo χώρο της εκ-
μετάλλευσης συγκεντρώνεται για να χρησι-
μοποιηθεί στη διάστρωση των βαθμίδων. 
H φύτευση γίνεται πριν την τελική δια-
μόρφωση της κάθε βαθμίδας στις αρχές 
της χειμερινής περιόδου, αφού πρώτα 
έχει διαστρωθεί σε όλο της το μήκος φυ-
τική γη πάχους πάνω από 1 μέτρο, ώστε 
να εκμεταλλευτούμε τις βροχές της χει-
μερινής περιόδου, δεδομένου ότι η πε-

ριοχή χαρακτηρίζεται από χαμηλό ύψος 
βροχοπτώσεων. Ένα σημαντικό πρόβλη-
μα που αντιμετωπίζουμε είναι οι τοπικές
κατολισθήσεις με συνέπεια κάποια φυτά να 
καταπλακώνονται.
Μέχρι σήμερα έχουν φυτευτεί περίπου 
3.500 δένδρα και φυτά (πεύκα, κυπαρίσσια, 
ακακίες, ευκάλυπτοι, πικροδάφνες κ.λπ.).

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ
Λατομείο Κίσσηρης Γυαλί

Ορυχείο Κίσσηρης Γυαλί



Σ ΕΛ Ι ΔΑ  1 2   |   ΗΡΑΚΛΗΣ  M A G A Z I N O   |   2 0 0 9

ΛΑΤΟΜΕΙΑ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Η αποκατάσταση περιβάλλοντος για τα 
δύο ορυχεία της εταιρίας στη Μήλο (πο-
ζολάνης και πυριτικού) απαιτεί σημαντικό 
μέρος των προσπαθειών μας όχι μόνο 
λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών που 
συναντάμε στις εδαφικές και κλιματικές 
συνθήκες της περιοχής, αλλά και γιατί λει-
τουργούμε σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη 
περιοχή (δίκτυο ΝΑΤURA) και πολύ κοντά 
σε τουριστικές δραστηριότητες.
Ειδικότερα το ορυχείο της ποζολάνης 
βρίσκεται μέσα σε μια ευρύτερη περιοχή 
προστασίας με ιδιαίτερη αισθητική, οικο-
λογική και επιστημονική αξία. Τα είδη που 
προστατεύονται είναι η οχιά της Μήλου 
(Vipera scwheizeri) και το απειλούμενο εί-
δος της Μεσογειακής Φώκιας (Monachus 
monachus).
Στις εργασίες φυτεύσεων χρησιμοποιού-
με είδη ενδημικά όπως ο κέδρος, η φίδα, 
η χαρουπιά, ο σκίνος, το κυπαρίσσι της 
Μήλου κ.ά. αλλά και είδη (ακακία κυανό-
φυλη, ευκάλυπτος) που επιλέχτηκαν γιατί 
έχουν γρήγορη ανάπτυξη και εύκολη προ-
σαρμογή στο περιβάλλον της περιοχής. 

Η παραγωγή φυτωρίων των ενδημικών 
ειδών γίνεται από τους ίδιους τους εργα-
ζόμενους μέσα στο ορυχείο σε ειδικά δια-
μορφωμένο χώρο (φυτώριο).

Η παρατεταμένη έλλειψη βροχών τη θε-
ρινή περίοδο (διαρκεί 6 – 8 μήνες) μας 
υποχρεώνει να εγκαθιστούμε συστήματα 
αυτόματου ποτίσματος σε όλες τις περιο-
χές που φυτεύουμε. Τα φυτά ποτίζονται για 
μια περίοδο 5 χρόνων. Μετά την περίοδο 
αυτή το πότισμα σταδιακά μειώνεται μέχρι 
την οριστική διακοπή του και αφού πλέον 
τα φυτά έχουν πλήρως προσαρμοστεί στις 
κλιματικές συνθήκες.
Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών απο-
κατάστασης διενεργείται από τους εργαζό-
μενους της ΛΑΒΑ και ένα μικρό μόνο μέρος 
ανατίθεται σε εργολάβους. Η συμμετοχή 
σχεδόν του συνόλου του προσωπικού των 
ορυχείων στις εργασίες αποκατάστασης δι-
αμορφώνει για όλους μας συμπεριφορές 
φιλικότερες προς το περιβάλλον.

Πέρδικα στο Λατομείο Πυριτικού

Η αποκατάσταση περιβάλλοντος για τα 
δύο ορυχεία της εταιρίας στη Μήλο (πο-
ζολάνης και πυριτικού) απαιτεί σημαντικό 
μέρος των προσπαθειών μας όχι μόνο 
λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών που 
συναντάμε στις εδαφικές και κλιματικές 
συνθήκες της περιοχής, αλλά και γιατί λει-
τουργούμε σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη 
περιοχή (δίκτυο ΝΑΤURA) και πολύ κοντά 
σε τουριστικές δραστηριότητες.
Ειδικότερα το ορυχείο της ποζολάνης 
βρίσκεται μέσα σε μια ευρύτερη περιοχή 
προστασίας με ιδιαίτερη αισθητική, οικο-
λογική και επιστημονική αξία. Τα είδη που 
προστατεύονται είναι η οχιά της Μήλου 
(Vipera scwheizeri) και το απειλούμενο εί-
δος της Μεσογειακής Φώκιας (Monachus 
monachus).
Στις εργασίες φυτεύσεων χρησιμοποιού-
με είδη ενδημικά όπως ο κέδρος, η φίδα, 
η χαρουπιά, ο σκίνος, το κυπαρίσσι της 
Μήλου κ.ά. αλλά και είδη (ακακία κυανό-
φυλη, ευκάλυπτος) που επιλέχτηκαν γιατί 
έχουν γρήγορη ανάπτυξη και εύκολη προ-
σαρμογή στο περιβάλλον της περιοχής. 

Η παραγωγή φυτωρίων των ενδημικών 
ειδών γίνεται από τους ίδιους τους εργα-
ζόμενους μέσα στο ορυχείο σε ειδικά δια-
μορφωμένο χώρο (φυτώριο).

Η παρατεταμένη έλλειψη βροχών τη θε-
ρινή περίοδο (διαρκεί 6 – 8 μήνες) μας 
υποχρεώνει να εγκαθιστούμε συστήματα 
αυτόματου ποτίσματος σε όλες τις περιο-
χές που φυτεύουμε. Τα φυτά ποτίζονται για 
μια περίοδο 5 χρόνων. Μετά την περίοδο 
αυτή το πότισμα σταδιακά μειώνεται μέχρι 
την οριστική διακοπή του και αφού πλέον 
τα φυτά έχουν πλήρως προσαρμοστεί στις 
κλιματικές συνθήκες.
Η συμμετοχή σχεδόν του συνόλου του 
προσωπικού των ορυχείων στις εργασίες 
αποκατάστασης διαμορφώνει για όλους 
μας συμπεριφορές φιλικότερες προς το 
περιβάλλον.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Εργοταξιάρχης Ορυχείου Ποζολάνης Μήλου

Oρυχεία Ποζολάνης
και Πυριτικού Μήλου



Το εργοστάσιο τσιμέντων της εταιρίας 
μας στο Βόλο τροφοδοτείται από το 1960 
με άργιλο από ιδιόκτητο ορυχείο σε από-
σταση 12 Km από τον Βόλο κοντά στο χω-
ριό Σέσκλο. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών εκμετάλ-
λευσης του ορυχείου έχουν έρθει στο 
φως σημαντικά απολιθώματα θηλαστικών 
ανωπλειοκαινικής ηλικίας τα οποία αποτέ-
λεσαν αντικείμενο πολλών μελετών. 
 Η επί σειρά ετών καλή μας συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών αρχικά και μετέ-
πειτα με την αρμόδια Εφορεία Παλαιοαν-
θρωπολογίας & Σπηλαιολογίας έχει φέρει 

σημαντικούς καρπούς στην έρευνα της 
πανίδας της περιοχής εκατομμύρια χρό-
νια πριν. Αποδείχθηκε η ύπαρξη πλήθους 
ζώων από τα οποία πολλά δεν υπάρχουν 
σήμερα στην Ελλάδα όπως καμηλοπάρ-
δαλης Mitilanortherius, αντιλόπη αλλά και 
λύκος, ίππος, χοίρος κ.ά. Τα ευρήματα δί-
νουν πληροφορίες για τη σύνθεση της πα-
νίδας που δεν διαφοροποιείται σημαντικά 
και μαρτυρούν ένα ανοιχτό περιβάλλον με 
περιορισμένη δασοκάλυψη, όπως δείχνει 
η αφθονία ίππων. 

Διατήρηση της γεωλογικής μας κληρονομιάς

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ
Γεν. Δ/ντής ΛΑΒΑ & Δ/ντής Λατομείων 
ΑΓΕΤ Ηρακλής
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Γενική άποψη μέρους του ορυχείου. Η θέση των απολιθωμάτων που ήρθαν στο φως το 2009 σημειώνεται με το βέλος.

Συμβάλλουμε στην
παλαιοντολογική 
έρευνα της περιοχής 
“Σέσκλου”.

Κάτοψη του ανασκαμμένου χώρου με τα 
αποκαλυμμένα απολιθώματα.
1: κρανίο καμηλοπάρδαλης,
2: μακρά οστά ίππου,
3: παραμορφωμένο κρανίο αδιάγνωστου  
    σαρκοφάγου,
4: κρανίο λύκου,
5: κρανίο αντιλόπης,
6: μεταταρσικό καμηλοπάρδαλης,
7 & 8: κρανίο και κάτω γνάθος ίππου. 

ΣΕΣΚΛΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΡΓIΛΟΥ

Το 1971 εντοπίστηκαν τα πρώτα απο-
λιθώματα οστών ζώων στους χώρους 
εκμετάλλευσης του ορυχείου. Ενημε-
ρώθηκε από την εταιρία ο γεωλόγος 
του ΙΓΜΕ κος Αθ. Τάταρης ο οποίος 
ενήργησε την ανασκαφή και παρέλα-
βε τα απολιθώματα προς μελέτη. 

Το 1982 ανακαλύφθηκε νέα πολύ 
πλούσια συγκέντρωση οστών.
Η εταιρία διέκοψε τις εργασίες εκ-
μετάλλευσης στην περιοχή των ευ-
ρημάτων και κάλεσε τον καθηγητή 
Παλαιοντολογίας του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών κ. Ν. Συμεωνίδη που 
διενήργησε σωστική ανασκαφή και 
παρέλαβε τα απολιθώματα. 

Το 1991 ανασκάφηκε μικρή εμφάνι-
ση οστών από τον Δρ Γεωλόγο –Πα-
λαιοντολόγο κ. Αθ. Αθανασίου. 

Το 2005 ο μεταλλειολόγος των λα-
τομείων μας στο Βόλο κος Αβρ. Χρι-
στοφορίδης παρέδωσε στους αρμό-
διους αριθμό οστών που βρέθηκαν 
από το προσωπικό εκμετάλλευσης 
του ορυχείου. 

Τον Απρίλιο 2009 λόγω των βρο-
χών που προηγήθηκαν εμφανίστηκε 
νέα απολιθωματοφόρος περιοχή 
που ήδη ανεσκάφη.
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Πράσινες,
ασφαλείς μεταφορές 

 Με ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της ασφάλειας και περιορι-
σμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά τόνο μεταφερόμενου προϊόντος,
το Τμήμα Μεταφορών και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Logistics της εταιρίας θέτει 
τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης σε κίνηση…

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

H σύνθετη γεωγραφική διαμόρφωση της Ελ-
λάδας, με περιοχές μακριά από κύριους 
οδικούς άξονες και πολλά νησιά, επιβάλ-
λουν έναν πολύπλοκο προγραμματισμό 
του μεταφορικού έργου, που περιλαμβάνει 
συντονισμό των μεταφορών πρώτων υλών 
στα εργοστάσια παραγωγής, προϊόντων στα 
Κέντρα Διανομής και παραδόσεων τσιμέ-
ντου στους πελάτες, με ένα στόλο από 15 
πλοία, 320 σιλοφόρα, 200 συνεργαζόμενα 
αυτοκίνητα και ferry boat. Η μείωση του πε-

ριβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταφο-
ρών είναι επομένως μια μεγάλη πρόκληση. 
Κύρια δέσμευσή μας είναι να μειώσουμε τη 
κατανάλωση καυσίμου ανά  μεταφερόμε-
νο τόνο και ανά χιλιόμετρο  σε όλες μας τις 
δραστηριότητες (πλωτώς και οδικώς), μέσω 
ενός προγράμματος εκσυγχρονισμού του 
στόλου, της εφαρμογής ενός μοντέλου δρο-
μολογήσεων συνδυασμού φορτίων και την 
εγκατάσταση GPS για την παρακολούθηση 
των δρομολογίων.
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Ένας από τους κυριότερους άξονες στον 
σχεδιασμό των πράσινων μεταφορών της 
ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι η βελτιστοποίηση του 
στόλου μας και η ανανέωσή του με καινούρ-
για πλοία που θα αντικαταστήσουν τα παλι-
ότερα. Προτεραιότητα δόθηκε στο μέγεθος, 
την ποιότητα, την κατανάλωση ενέργειας 

ανά μεταφερόμενο τόνο και στην ηλικία του 
στόλου. Αυτοί είναι και οι δείκτες - κλειδιά 
για τις αειφόρες θαλάσσιες μεταφορές, που 
παρακολουθούνται  χρόνο με το χρόνο και 
αποτυπώνεται η σχετική πρόοδος.  

Εκφόρτωση πρώτων 
υλών από τα πλοία
στα εργοστάσια: πιο 
καθαρή, πιο ασφα-
λής, πιο γρήγορη

Μέχρι το 2008 η εκφόρτω-
ση γινόταν με γερανό από το 
πλοίο σε φορτηγά αυτοκίνητα, 
τα οποία διένυαν στη συνέ-
χεια την απόσταση μέσα από 
το εργοστάσιο προς τις απο-
θήκες πρώτων υλών.

Ένα καθοριστικό βήμα για τον 
περιορισμό των διαδρομών 
οχημάτων μέσα στο εργοστά-
σιο έγινε όταν κατασκευάστη-
κε σύστημα εκφόρτωσης με 
Hopper (χωνί),και με μεταφο-
ρικές ταινίες στην προβλήτα 
εκφόρτωσης Α’ υλών. Από 
εκεί, το φορτίο μεταφέρεται 
μέσα από κλειστές  μεταφο-
ρικές ταινίες σε στεγασμένη  
αποθήκη πρώτων υλών. 

Με το σύστημα αυτό, έχουμε 
πλέον λιγότερη κίνηση βαρέων 
οχημάτων στο χώρο του εργο-
στασίου και συνεπώς λιγότερη 
χαμηλή ρύπανση (σκόνη από 
τη μεταφορά) και κίνδυνο ατυ-
χήματος, μείωση της κατανά-
λωσης καυσίμων αλλά και πιο 
ορθή αξιοποίηση των πλοίων 
λόγω των γρήγορων χρόνων 
εκφόρτωσης.

Ένας από τους νεότερους και πιο σύγχρονους στις πλωτές 
μεταφορές της Ελλάδας

ΣΤΟΛΟΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ



Μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα δρο-
μολόγησης (Τruks Control System, ΤCS) 
επιδιώκουμε την αυτόματη βελτιστοποίη-
ση των συνδυασμών μεταφοράς φορτίων, 
ώστε να πετύχουμε σημαντική μείωση 
στην κατανάλωση καυσίμων, μείωση της 
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με ρύ-
πους και περιορισμό του κόστους.
Είτε για τη μεταφορά προϊόντων από τα 
εργοστάσια προς τα κέντρα διανομής είτε 
για τη μεταφορά προϊόντων σε πελάτες, 
τα δρομολόγια επιστροφής συνδυάζονται 
με φορτίο που πρέπει να μεταφερθεί πίσω 
προς τα εργοστάσια. Έτσι, ένα όχημα μπο-
ρεί να μεταφέρει τσιμέντο χύδην σε πελά-
τες και να επιστρέφει λ.χ. μεταφέροντας 
τέφρα στο εργοστάσιο. 

Οι συνδυασμένες μεταφορές (σε ξηρά και 
θάλασσα) και η μεγιστοποίηση του βαθ-
μού εκμετάλλευσης της μεταφορικής ικα-
νότητας, περιορίζουν ουσιαστικά τις κενές 
μετακινήσεις, και συμβάλλουν σημαντικά 
στην προστασία του περιβάλλοντος.
Το πρόγραμμα δρομολόγησης τροφο-
δοτείται με πληροφορίες σε πραγματικό 
χρόνο από συστήματα GPS που εγκατα-
στάθηκαν σε όλα τα οχήματα του στόλου 
της εταιρίας. 

Η συμβολή της χρήσης GPS στην προώθηση της ασφαλούς οδήγησης είναι θεαματική. Η παρακολούθηση των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο έδωσε 
τη δυνατότητα βελτίωσης σε θέματα όπως οι παραβάσεις ορίων ταχύτητας και ανασφαλείς συμπεριφορές και πρακτικές  στην οδήγηση. 

Ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση GPS
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Ο χρήστης του προγράμματος  έχει άμεση 
πληροφόρηση για  τη θέση του οχήματος την 
κατάσταση του οδηγού, τις ανάγκες μεταφοράς, 
και συνδυάζει διαδρομές με στόχο τη μείωση 
των διανυόμενων  αποστάσεων, τον περιορι-
σμό των κενών χιλιομέτρων, που επιβαρύνουν 
τον οδηγό με περιττές ώρες ή τον συνεργάτη 
με δαπάνες και  τη βέλτιστη εκμετάλλευση του  
οχήματος με άξονα την ασφάλεια και την περι-
βαλλοντικά ορθή οδήγηση. Χάρη στο σύστημα 
GPS, οργανώνεται καλύτερα η πορεία του με-
ταφορικού μέσου, μεταδίδουμε ακριβή πληρο-
φορία στον πελάτη για το ακριβές σημείο του 
οχήματος, περιορίζουμε τις υπερβάσεις στην 
απασχόληση του οδηγού από πλευράς ασφά-
λειας, εντοπίζουμε κάθε άσκοπη  καθυστέρηση 
και εξαλείφουμε τις αιτίες που την προκαλούν.

Τα φορτηγά της ΑΓΕΤ
ΗΡΑΚΛΗΣ πραγματοποιούν 
κάθε χρόνο 34 εκατομμύρια 
χιλιόμετρα και παραδίδουν 
4,2 εκατομμύρια τόνους
σε πελάτες σε όλη
την Ελλάδα.

Παραβάσεις ορίου ταχύτητας: Ιανουάριος – Μάιος 2009 
   
 ΠΛΗΘΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ % ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  241 81,4 13.862

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 228 77,0 11.178

ΜΑΡΤΙΟΣ 153 51,7 3.365

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 116 39,2 1.817

ΜΑΙΟΣ 86 29,1 909
   
* Με τον όρο συμβάν χαρακτηρίζουμε κάθε υπέρβαση των 83 χλμ/ώρα   

Το GPS συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση
και αποφυγή συμβάντων   

Οι δυνατότητες

ΤΟ GPS

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

 Τα σημεία παράδοσης χύδην τσιμέντου είναι διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα
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ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΕΝΕ...

Τα παιδιά
υπεύθυνοι πολίτες
απέναντι
στο περιβάλλον
 Καθώς το καλοκαίρι είναι μια εποχή κατά την οποία 
τα παιδιά έχουν περισσότερες ευκαιρίες για προσέγγιση 
πράσινων χώρων (αυλές, δάση, άλση κ.ά.), η υπεύθυνη 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Α/θμιας Εκ-
παίδευσης του Ν. Ευβοίας, κα. Θάλεια Καλαμπαλίκη, μας
προτείνει κάποιες ιδέες για παιχνίδι και δημιουργική
απασχόληση με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητο-
ποίησή τους.

Πολλά είναι τα βιβλία που παρουσιά-
ζουν με ελκυστικό τρόπο για τα παιδιά 
προβληματισμούς και σκέψεις σχετικά 
με το πράσινο και την ποιότητα ζωής.

■   Παναγιωτοπούλου Λίτσα, «Ένα δέ-
ντρο, ζητάει αυλή», Μίνωας. 

Μέσα από την ενδιαφέρουσα πλοκή 
του  παραμυθιού ο μικρός αναγνώστης 
παρακολουθεί τον αγώνα ενός μικρού 
σπόρου για τη ζωή. Τον ωθεί να ρίξει 
μια ματιά γύρω του για να διαπιστώσει 
το πρόβλημα της έλλειψης χώρων πρα-
σίνου στις σύγχρονες πόλεις και να μι-
μηθεί τα παιδιά της ιστορίας, που φρό-
ντισαν το μικρό σπόρο να μεγαλώσει.

■  Πεπονά Μαρία, «Ο Δήμαρχος και οι 
πεταλούδες», Διάπλαση. 

Ένα παραμύθι γραμμένο με ιδιαίτερη 
ευαισθησία προσκαλεί τα παιδιά και 
τους μεγάλους στη δημιουργία χώρων 
γεμάτων πράσινο και λουλούδια ώστε 
να μπορούν να ζουν, να δημιουργούν  
και να ονειρεύονται.

■   Μάγος Κώστας, «Το δάσος της ξύλι-
νης ξύστρας», Πατάκης.

Το πρόβλημα των πυρκαγιών από αν-
θρώπινα χέρια θίγεται μ’ ένα πρωτότυ-
πο τρόπο σ’ αυτή την ιστορία συνδεδε-
μένο μ’ ένα αγαπημένο για τα παιδιά 
αντικείμενο την  ξύστρα τους. Τονίζεται 
η σημασία της ενεργοποίησης και του 
συντονισμού μικρών και μεγάλων  κα-
θώς και του εθελοντισμού για την  απο-
τελεσματική προστασία του δάσους.

ια την εξερεύνηση του χώρου, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παιχνίδια μονοπα-
τιών. Επιλέγουμε με τα παιδιά ένα μονοπάτι και το οριοθετούμε δένοντας σχοι-
νιά από δέντρο σε δέντρο. Τα παιδιά το εξερευνούν αρχικά με δεμένα τα μάτια 
ενώ μπορούν  να αγγίξουν, να μυρίσουν, και να ακούσουν ήχους γύρω τους. 
Εκφράζουν απόψεις για  ότι τα εντυπωσιάζει και προκαλεί το ενδιαφέρον τους.
(από το βιβλίο J. Cornell, Ας μοιραστούμε τη φύση με τα παιδιά, Παρατηρητής)

Το τετράγωνο της βιοποικιλότητας είναι μια απλή και διασκεδαστική χαρτογρά-
φηση  που βοηθά στην ανάπτυξη της παρατηρητικότητας και στην κατανόηση της 
έννοιας της βιοποικιλότητας. Κατασκευάζουμε ένα ξύλινου πλαίσιο με 16 «κουτά-
κια», φτιαγμένα  με νήμα. Το τοποθετούμε σε μια τυχαία θέση στο χώρο. Μετράμε 
τα φυτά που μπαίνουν σε καθένα από τα 16 κουτάκια και σημειώνουμε προσεκτικά 
τη θέση τους  στο τετράγωνο, που έχουμε ζωγραφίσει  στο σημειωματάριό μας.

(από το βιβλίο Λιζάκ Φ. – Περτιζέ Ζ-Κ. Δραστηριότητες για να ανακαλύψω τη φύση, Μεταίχμιο.)

Γ



Πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες της αγοράς και οι επιπτώσεις 
της οικονομικής κρίσης για την εταιρία;

Η δραστηριότητά μας αντιμετωπίζει σήμερα μία πολύ δύσκολη 
οικονομική και χρηματοπιστωτική συγκυρία. Η οικονομική κρίση 
σε συνδυασμό με την επιδείνωση της αγοράς ακινήτων έχει οδη-
γήσει σε μείωση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στη 
χώρα μας. Αυτό αντίστοιχα επηρεάζει τη ζήτηση τσιμέντου, όπως 
εμφανίζεται στους όγκους και τις πωλήσεις του τρέχοντος έτους. 
Στο τρίμηνο Ιανουάριος-Μάρτιος 2009 είδαμε μείωση κατά 28% 
στις πωλήσεις μας. 

Μέσα σ’ αυτή τη συγκυρία, η εταιρία έχει στόχο να διατηρήσει 
τη θέση της στην αγορά. Συνεχώς παρακολουθούμε από κοντά 
και πολύ προσεκτικά την κατάσταση της αγοράς και τις εξελίξεις, 
και εφαρμόζουμε μια σειρά από ενέργειες για να βελτιώσουμε 
τη διαχείριση του λειτουργικού κόστους και της ρευστότητάς μας, 
δεδομένου ότι αυτά τα δύο αποτελούν προτεραιότητα για τις 
εταιρείες στο σημερινό οικονομικό πλαίσιο. 

Πώς αντέδρασε στις προκλήσεις της αγοράς η Διεύθυνση Οικο-
νομικών, και η εταιρία γενικότερα; 

Αναπροσαρμόσαμε τη μερισματική μας πολιτική, και όπως είναι 
γνωστό δεν διανεμήθηκε φέτος μέρισμα στους μετόχους, ούτε 
αυξήθηκαν οι αμοιβές των μελών της εκτελεστικής επιτροπής 
της εταιρίας και των μελών του ΔΣ. Εντατικοποιούμε τις προσπά-
θειες ελέγχου και μείωσης του κόστους λειτουργίας στο πλαί-
σιο του διεθνούς προγράμματος της Lafarge, Excellence 2010. 
Δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε μεγάλη σημασία στη βελτι-
στοποίηση του κεφαλαίου κίνησης με την εφαρμογή μέτρων για 
τη μείωση, στο μέτρο του δυνατού, των αποθεμάτων, με μέτρα 
για την αναπροσαρμογή των όρων πληρωμής των προμηθευτών 
και μέτρα για την τήρηση των προγραμματισμένων πληρωμών 
προς την εταιρία. Στα πλαίσια αυτά, ιδιαίτερα μεγάλη προσπά-

θεια καταβάλλεται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πι-
στωτικής ασφυξίας που χαρακτηρίζει την κατασκευαστική αγο-
ρά τον τελευταίο χρόνο, ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης. 

Ευρύτερα ως εταιρεία, αναγκαστήκαμε να προσαρμόσουμε το 
επίπεδο της παραγωγής μας στους μειωμένους όγκους της ζή-
τησης στην αγορά και επιμηκύναμε τις περιόδους παύσης των 
φούρνων στη βάση του κόστους παραγωγής ανά κλίβανο. Επιτύ-
χαμε παρ’ όλα αυτά και κάναμε τη βέλτιστη χρήση των επενδυτι-
κών μας κεφαλαίων, εστιάζοντας τις επενδύσεις μας στις βασικές 
μας προτεραιότητες, όπως η υγεία και ασφάλεια, η αναβάθμιση 
της περιβαλλοντικής μας απόδοσης, η ανάπτυξη του ανθρώπι-
νου δυναμικού μας και η καινοτομία, μέσω προϊόντων προστιθέ-
μενης αξίας, όπως το athlosTM. 

Υπάρχουν καθυστερήσεις από πλευράς πληρωμών από τους πε-
λάτες μας; 

Οι επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης 
ήταν σημαντικές για το σύνολο του κατασκευαστικού τομέα 
και επομένως όλες οι επιχειρήσεις δίνουν στο ζήτημα ιδιαίτερη 
προσοχή. Καταβάλλουμε μια συντονισμένη προσπάθεια για να 
διατηρηθεί η κατάσταση υπό έλεγχο. Έχουμε μακρόχρονες σχέ-
σεις συνεργασίας με τους πελάτες μας και στόχος μας είναι να 
στηριχθούν οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε αυτή τη 
δύσκολη περίοδο. 

Ποιες είναι οι επενδύσεις που σχεδιάζουμε ώστε να επιτευχθούν 
οι Στόχοι Αειφορίας 2012; Είναι ρεαλιστικός ο σχεδιασμός στο 
πλαίσιο των περιορισμών από την τρέχουσα συγκυρία; 

Η βιώσιμη ανάπτυξη σχετίζεται με τη μακροπρόθεσμη επιχειρη-
ματική μας επιτυχία και είναι σε πλήρη συμφωνία με τις σημερι-
νές μας κινήσεις, ακόμη και στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες 
των παγκόσμιων αγορών. 

Στις μέρες μας, ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη αφορά 
τις επενδύσεις και το μέλλον των σχετικών προγραμμάτων. Μέσα σε ένα ρευστό οικονομικό 
περιβάλλον και αβεβαιότητα για το πότε θα βγουν οι αγορές από την οικονομική κρίση, 
πώς επηρεάζεται η στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη που πρέπει να ακολουθήσει η 
εταιρία; Κατά πόσο η οικονομική ανάπτυξη είναι προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης;

Βιώσιμη ανάπτυξη
σε συνθήκες οικονομικής
κρίσης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Η προσέγγισή μας ως προς τις επενδύσεις το 
2009 ήταν εστιασμένη στις βασικές μας στρατηγι-
κές προτεραιότητες, όπως η υγεία και ασφάλεια, 
η αναβάθμιση της περιβαλλοντικής μας απόδοσης, η ανά-
πτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας και η καινοτομία, 
μέσω προϊόντων προστιθέμενης αξίας, όπως το athlosTM. 
Από το 2005 έχουμε επενδύσει πάνω από 40 εκατ. ευρώ 
για τη βελτίωση της υγείας και ασφάλειας και των περιβαλ-
λοντικών μας επιδόσεων. Το 2009 εγκαινιάστηκαν τα πρώ-
τα έργα του προγράμματος περιβαλλοντικής αναβάθμισης 
του εργοστασίου του Βόλου (βιομάζα, υβριδικό φίλτρο, 
φυσικό αέριο), μια επένδυση 7 εκατ. ευρώ μέχρι τώρα, 
ενώ περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ έχουν δεσμευτεί για 
τα επόμενα έργα του εργοστασίου.

Πιστεύω, γενικότερα, ότι δεν μπορεί να αποσυνδέσει κα-
νείς τις οικονομικές επιδόσεις από την αειφορία. Σε ευρύτε-
ρη κλίμακα, προγράμματα που προάγουν τη βιώσιμη ανά-
πτυξη, ενσωματωμένα στις επιχειρηματικές μας πρακτικές, 
ουσιαστικά σημαίνουν καλύτερη επιχειρηματική επίδοση. 

Ποιο είναι το μήνυμα για τους εργαζόμενους της εταιρίας 
στις παρούσες συνθήκες;

Τίποτε άλλο από το να μείνουμε επικεντρωμένοι στις προ-
τεραιότητές μας. Η συμπεριφορά μας στον καθημερινό 
μας τρόπο δουλειάς να δείχνει ότι νοιαζόμαστε για την 
ασφάλεια, να ενδιαφερόμαστε για το κόστος και τη διαχεί-
ριση του κόστους και να στηρίξουμε την προσπάθεια της 
εταιρίας να διαχειριστεί την τρέχουσα κατάσταση υπό το 
πρίσμα της μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης.

Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για την ελληνική αγορά
το 2009; 

Είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς προβλέψεις μέσα στο 
κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στην παγκόσμια οικο-
νομία. Το σίγουρο είναι ότι έχει αλλάξει ανεπιστρεπτί το 
τοπίο της αγοράς και δεν ισχύουν όσα γνωρίζαμε και εί-
χαμε συνηθίσει. Δικός μας πρωταρχικός στόχος είναι να 
χειριστούμε την παρούσα κρίση με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, ώστε να είμαστε καλά τοποθετημένοι όταν φανεί 
κάποιο σημάδι πιθανής ανάκαμψης της αγοράς.
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Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών 
Μιχάλης Μιχελής περιγράφει τις 
συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί 
στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία 
και τις προσπάθειες της εταιρίας να 
διαχειριστεί με υπεύθυνο τρόπο την 
επιβράδυνση της αγοράς, με προσανα-
τολισμό την αειφόρο ανάπτυξη.



τα Κεντρικά Γραφεία διαχειριζόμαστε την ανακύκλωση οργα-
νωμένα και συστηματικά, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα είδη 
απορριμμάτων για τα οποία λειτουργεί οργανωμένο σύστημα 
ανακύκλωσης.
Σήμερα ανακυκλώνουμε το χαρτί, τους ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές, τα αναλώσιμα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
μηχανών γραφείου, τις συσκευές τηλεφώνων, τις συσκευές κι-
νητών, τις μπαταρίες ακόμα και το γυαλί ή το σίδερο.
Για την αποτελεσματική υλοποίηση της ανακύκλωσης υπάρ-
χουν ειδικοί κάδοι που διευκολύνουν τους εργαζόμενους, 
στη συγκέντρωση των απορριμμάτων ανάλογα με το είδος 
τους. Στο χώρο των γραφείων π.χ. χρησιμοποιούμε καφέ κά-
δους για την καθημερινή συγκέντρωση του χαρτιού γραφεί-
ου, κίτρινους κάδους για τη συγκέντρωση μελανιών, tonner 
και άλλων ηλεκτρονικών απορριμμάτων. Στο χώρο της κε-
ντρικής εισόδου του κτιρίου υπάρχουν ειδικοί κάδοι για την 
ανακύκλωση των μπαταριών και την ανακύκλωση των κινη-
τών τηλεφώνων και των διαφόρων εξαρτημάτων τους, ενώ 
στο χώρο του parking υπάρχουν οι μπλε κάδοι για την ανα-
κύκλωση περιοδικών και εφημερίδων. Οι εργασίες για την 
ανακύκλωση έχουν μεθοδευτεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να 
μπορούμε όλοι μας να συμμετέχουμε καθημερινά, σχεδόν 
«μηχανικά», χρησιμοποιώντας απλώς τους ειδικούς κάδους.

Ανακύκλωση,
μια καθημερινή
και οργανωμένη
διαδικασία

 Σε όλους τους τομείς της δραστηριότη-
τάς μας, στα εργοστάσια, τα κεντρικά γραφεία 
και όλες τις μονάδες με ευαισθησία και σεβα-
σμό για το περιβάλλον κάνουμε σημαντικές 
προσπάθειες να ανακυκλώνουμε όλο και 
περισσότερα είδη άχρηστων υλικών και να
τα διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο. 

Σ
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Η διαχείριση των απορριμμάτων – ανακύ-
κλωση γίνεται με βάση το ισχύον νομοθε-
τικό πλαίσιο σε συνεργασία με αδειοδο-
τημένες εταιρίες ανακύκλωσης οι οποίες 
μπορούν να μας παρέχουν Πιστοποιητικά 
Ασφαλούς Διάθεσης των προϊόντων προς 
ανακύκλωση. Επίσης, τα προϊόντα που 
συλλέγονται από τον κήπο των κεντρικών 
γραφείων π.χ. κλαδιά, γκαζόν προωθού-
νται για επεξεργασία ώστε να μετατρέπο-
νται σε λίπασμα για τις καλλιέργειες.

Στην περίπτωση των εργοστασίων η 
διαχείριση των απορριμμάτων/αποβλήτων 
αποτελεί έναν από τους βασικούς άξο-
νες της Περιβαλλοντικής Στρατηγικής του
ομίλου. 
Η πολιτική που εφαρμόζεται είναι σύμ-
φωνη με το ισχύον ευρωπαϊκό νομοθε-
τικό πλαίσιο, το οποίο έχει ενσωματωθεί 
στην εθνική νομοθεσία. Ενδεικτικό της 
αυστηρότητας του σχετικού νομοθετικού 
πλαισίου, αποτελεί ότι οι Αναθεωρημένες 
Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων για τη 
λειτουργία των εργοστασίων περιλαμβά-
νουν πάνω από 10 επιμέρους όρους για τη 
διαχείριση των αποβλήτων.
Η κατηγοριοποίηση των αποβλήτων των 
εργοστασίων προς διαχείριση είναι:
α) Αστικά Απόβλητα
β) Επικίνδυνα Απόβλητα
γ) Μη Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα.
Οι σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές για 
τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 
υπαγορεύουν το σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων, με 

βασικούς στόχους την αειφορία και την 
αποτελεσματική διαχείριση και εξοικονό-
μηση φυσικών πόρων και ενέργειας.

Το κέντρο βάρους έχει μετατοπιστεί 
προς την πρόληψη της παραγωγής απο-
βλήτων, την ανακύκλωση και προς τη 
μείωση των επικίνδυνων συστατικών των 
αποβλήτων.
Σήμερα, οι βασικοί άξονες της πολιτι-
κής μας για τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων προσδιορίζονται με βάση τη 
σπουδαιότητα:

■   Πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων
■       Επαναχρησιμοποίηση υλικών, όπου αυτό 
είναι εφικτό

■   Ανακύκλωση υλικών (παραγωγή δευτερο-
γενών υλικών) & αξιοποίηση αποβλήτων. 

■   Ασφαλής τελική διάθεση σε οργανωμέ-
νους χώρους υγειονομικής ταφής.

Ηλεκτρικός και ηλε-
κτρονικός εξοπλισμός

Η Διεύθυνση Πληροφορικής της 
ΑΓΕΤ Ηρακλής έχει στοχεύσει 
από το 2008 σε συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες, οι οποίες απο-
σκοπούν στη μείωση της κατανά-
λωσης ενέργειας των πληροφο-
ριακών συστημάτων (πχ. servers) 
του Ομίλου και κατ’ επέκταση 
στη μείωση των αναγκών ψύξης 
των συστημάτων αυτών. Οι πρω-
τοβουλίες αυτές συνίστανται στη 
βελτιστοποίηση της υλικοτεχνι-
κής υποδομής (hardware) μέσω 
υιοθέτησης νέων και πιο φιλικών 
προς το περιβάλλον τεχνολογι-
ών (blade centers, virtualization) 
οι οποίες μειώνουν το συνολικό 
αριθμό servers με επακόλουθη 
μείωση της κατανάλωσης ενέρ-
γειας για λειτουργία και ψύξη. 
Παράλληλα οι πρωτοβουλίες 
αυτές επεκτείνονται και στους 
απλούς προσωπικούς υπολογι-
στές των χρηστών της εταιρίας 
στους οποίους εφαρμόζονται 
πολιτικές εξοικονόμησης ενέρ-
γειας σύμφωνα με το πρότυπο 
Energy Star 4.0. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί η πρό-
σφατη εφαρμογή της νέας πολι-
τικής εκτυπώσεων με στόχο τη 
βελτιστοποίηση της διαχείρισης 
των εκτυπώσεων και αποτέλε-
σμα τη μείωση κατά 20% στη 
χρήση χαρτιού, κατά 30% του 
μελανιού εκτύπωσης, τη μηδε-
νική εκπομπή ακτινοβολίας και 
όζοντος και την κατά 80% μείω-
ση στην κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

“Το 2008 ανακυκλώθηκαν 
15 τόνοι χαρτιού
και 25 τόνοι υλικών
κήπου κατά προσέγγιση
στα Κεντρικά Γραφεία, ενώ
στα εργαστάσια ανακυκλώ-
θηκαν 323 τόνοι χαρτιού, 
χαρτονιού και ξύλου.” 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΛΑΚΙΟΥ
Αποθήκη ειδικών απορριμάτων

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Κάδος ανακύκλωσης χαρτιού
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ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η. 

Eίμαστε μαζί
και την επόμενη ημέρα

 Μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή της Νότιας Εύβοιας το κα-
λοκαίρι του 2007, η ΑΓΕΤ Ηρακλής ανακοίνωσε την ανάπτυξη και εφαρμογή του 
«Προγράμματος Αλληλεγγύης και Συμπαράστασης ΗΡΑΚΛΗΣ» (ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η.) για την 
υποστήριξη του πυρόπληκτου πληθυσμού και τη συμβολή στις προσπάθειες ανα-
συγκρότησης της Εύβοιας.

πό τις πρώτες ώρες των πυρκαγιών που έπληξαν τη 
Νότια Εύβοια και με κέντρο το εργοστάσιο Μηλα-
κίου, παρασχέθηκε βοήθεια για την άμεση στέγα-
ση των πυρόπληκτων. Παράλληλα, διατέθηκε στις 
Αρχές η προβλήτα του λιμανιού του εργοστασίου 
Μηλακίου για τη μεταφορά των πληγέντων, χορη-
γήθηκαν τα υδροφόρα οχήματα του εργοστασίου 

στις Αρχές, προσφέρθηκαν ζωοτροφές και εξοπλι-
σμός, συμμετείχαν εθελοντικά οι εργαζόμενοι στο 
έργο πυρόσβεσης και παρασχέθηκε βοήθεια στους 
εργαζομένους που επλήγησαν.

A

EΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΛΑΚΙΟΥ
Στιγμιότυπο από άσκηση πυρόσβεσης
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Mε ειδικό προϋπολογισμό τριών εκατομμυ-
ρίων ευρώ, από το οποίο το 1 εκατομμύριο 
ευρώ διατέθηκε στο Εθνικό Ταμείο Αρω-
γής για τους πυρόπληκτους, ξεκίνησαν τον 
Οκτώβριο του 2007, οι πρώτες δράσεις του 
προγράμματος για:

• Πυροπροστασία
• Αποκατάσταση περιβάλλοντος
• Επαναδραστηριοποίηση

Αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα πρόληψης πυρκαγιών για 
7 δήμους της Εύβοιας με την επιστημο-
νική υποστήριξη του ONF (Οrganization 
Nationale des Forets), του Εθνικού Οργα-
νισμού Δασών Γαλλίας, οι οποίοι συνερ-
γάστηκαν με  τις Τοπικές Αρχές, τη Δασική 
Υπηρεσία και το Πυροσβεστικό Σώμα της 
κάθε περιοχής. Οι προτάσεις των δασο-
λόγων που υλοποιήθηκαν περιλάμβαναν 
κυρίως την πρόληψη των πυρκαγιών, την 
εκπαίδευση εθελοντών που στελεχώνουν 
τις περιπολίες και την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος. 
H ΑΓΕΤ Ηρακλής παρέδωσε σε καθένα από 
τους πληγέντες δήμους από ένα όχημα 4Χ4 
με πυροσβεστικό εξοπλισμό για δασικές 
περιπολίες, συσκευές τηλεπικοινωνίας και 
15 πυρίμαχες στολές. Επίσης χορηγήθηκαν 
σε κάθε Δήμο 2 δεξαμενές νερού, οι οποίες 
τροποποιήθηκαν από σιλοφόρα οχήματα 
τσιμέντου σε υδατοδεξαμενές, προκειμένου 
να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες υδροληψίας 
των Δήμων σε πυρκαγιές. 
Σε συνεργασία με τους δήμους και την πυ-
ροσβεστική υπηρεσία, πραγματοποιήθηκε 

χαρτογράφηση των σημείων λήψης νερού 
για την τοποθέτηση υδατοδεξαμενών. Οι 
εθελοντικές ομάδες περιπολίας που δη-
μιουργήθηκαν, οι οποίες εκπαιδεύτηκαν 
στη χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού και 
οχημάτων τύπου 4Χ4 με πυροσβεστικό 
εξοπλισμό, καθώς και στην ανάγνωση και 
χρήση χαρτών στην περιοχή δράσης τους. 

Πραγματοποιήθηκαν μεσοπρόθεσμες 
ενέργειες που αφορούσαν στην προ-
μήθεια οικοδομικών υλικών, εκτέλεση 
αντιδιαβρωτικών έργων και επισκευή 
δημοσίων κτιρίων, αποκατάσταση ζημι-
ών σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης.
Με τη συμμετοχή κατοίκων, φορέων, σχο-
λείων, αλλά και πολλών εργαζομένων 
από το εργοστάσιο Μηλακίου ξεκίνησε 
πρόγραμμα περιβαλλοντικής προστασί-
ας με την αναδάσωση των οικισμών του 
Δήμου Ταμυνέων. Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ συμ-
μετέχοντας ενεργά στην όλη προσπάθεια 
ανέλαβε την αγορά, μεταφορά και εγκα-
τάσταση συστήματος ποτίσματος δεν-
δρυλλίων.
Επίσης υποστηρίχθηκε ενεργά η πρωτο-
βουλία εργαζομένων να δωρίσουν χρή-
ματα, διπλασιάζοντας τις δωρεές τους. 
Χορηγήθηκε ένα σύγχρονο σύστημα 
software με προσομοίωση πυρκαγιών 
στο δασαρχείο Χαλκίδας.
Μέχρι το τέλος του 2008 χορηγήθηκαν 
σε δαπάνες του Προγράμματος 887.783€, 
εκ των οποίων το 50% δόθηκε στο «Πρό-
γραμμα Πυροπροστασίας» (349.512€) 
των Δήμων που συμμετείχαν.

Μέσα στο 2009 συνεχίζονται οι ενέρ-
γειες πρόληψης και περιβαλλοντικής 
προστασίας καθώς εντάσσεται στο «Πρό-
γραμμα Πυροπροστασίας» ο Δήμος Ερέ-
τριας στον οποίο παραδόθηκε τον Απρίλιο 
παρόμοιος εξοπλισμός με τους άλλους 
Δήμους. Πραγματοποιήθηκε νέα εκπαί-
δευση εθελοντών από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Χαλκίδας συμπεριλαμβανομέ-
νων αυτή τη φορά και των εθελοντών του 
Δήμου Ερέτριας. Επίσης προγραμματίζε-
ται η ανακαίνιση και επισκευή των ιατρεί-
ων των 8 χωριών του Δήμου Ταμυνεών 
και η χορήγηση του βασικού εξοπλισμού 

υποδομής, όπως ιατρικών κρεβατιών και 
γραφείων.
Ξεκινά ένας νέος κύκλος επαφών και δια-
λόγου με στόχο την ενίσχυση των υπαρ-
χουσών μονάδων και επιχειρήσεων καθώς 
και προγράμματα ενίσχυσης αναπτυξια-
κών πρωτοβουλιών και δημιουργίας νέων 
επιχειρηματικών μονάδων στον τομέα της 
παραγωγής, μεταποίησης ή τυποποίησης 
προϊόντων και υπηρεσιών. Ακόμη προ-
γραμματίζονται και οργανώνονται εκπαι-
δευτικά προγράμματα με σχολεία όλων 
των βαθμίδων για την ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση των μαθητών της περιοχής.

Aντιδιαβρωτικά:
91.285

Πυροπροστασία:
439.512

Ανοικοδόμηση:
34.127

Κάλυψη έκτακτων
αναγκών:
69.223

Διάφορα:
45.236

Γεωργία
Καλλιέργειες:

49.500

Υποστήριξη
εργαζομένων:

120.000

Αναδασώσεις:
38.900
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Μια νέα σελίδα
για το εργοστάσιο
Βόλου

 Μια νέα εποχή ξεκίνησε για το εργοστάσιο Βόλου μετά 
την παρουσίαση των έργων του Σχεδίου Δράσης 2007-2015 για την 
περιβαλλοντική αναβάθμιση. 
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α νέα περιβαλλοντικά έργα του Εργοστα-
σίου Βόλου έχουν ως κύριο στόχο τον 
περιορισμό των εκπομπών σκόνης και 
της χαμηλής ρύπανσης, τη μείωση των 
εκπομπών CO2, τη διατήρηση φυσικών 
πόρων, την αναβάθμιση των εγκαταστά-
σεων και τη βελτίωση του εργασιακού 
περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα ανταπο-
κρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις της 
βιώσιμης ανάπτυξης και σηματοδοτεί το 
επόμενο μεγάλο βήμα μετά τις εντατικές 
προσπάθειες και τα θετικά αποτελέσμα-
τα στον τομέα της ασφάλειας.

Το πρώτο από τα τρία υβριδικά φίλ-
τρα που προβλέπονται εγκαινιάστηκε 
τον Ιανουάριο 2009. Ξεκινώντας από 
τη μονάδα Κ1, στην οποία αναλογεί το 
ήμισυ της συνολικής παραγωγικής δυνα-
μικότητας του εργοστασίου, τα υβριδικά 
φίλτρα αναμένεται να ελαχιστοποιήσουν 
τις εκπομπές σκόνης σε τιμές μικρότερες 
των 10 mg/Nm3 (από <30 mg/Nm3 σε 
κανονική λειτουργία), καλύπτοντας απαι-
τήσεις κατά πολύ υψηλότερες των σημε-

ρινών προδιαγραφών για τη βιομηχανία. 
Χάρη στην υβριδική τεχνολογία, η από-
δοσή του είναι ανεξάρτητη των συνθη-
κών θερμοκρασίας και υγρασίας του 
αερίου ρεύματος, που φιλτράρει και δεν 
επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες 
(π.χ. πτώση τάσης) ή παραγωγικές ανω-
μαλίες της μονάδας.

H χρήση φυσικού αερίου με στόχο την 
εξοικονόμηση ενέργειας και τη σταδιακή 
υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων ξεκί-
νησε τον Ιανουάριο του 2009.
Η σύνδεση του εργοστασίου έγινε με την 
εγκατάσταση της χρήσης φυσικού αε-
ρίου στην προθέρμανση των μονάδων 
παραγωγής τσιμέντου. Η επένδυση αυτή 
ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ και αφορά σε 
8 εκατ. κυβικά μέτρα αερίου σε ετήσια 
βάση, τα οποία εξοικονομούν ορυκτά 
καύσιμα και αντικαθιστούν μαζούτ.

H χρήση βιομάζας από υπολείμματα 
αγροτικών καλλιεργειών έχει ξεκινήσει 
από τον Αύγουστο 2008, για τη μείω-

ση των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα.
Η βιομάζα αποτελεί ανανεώσιμη πηγή 
ενέργειας και εμπίπτει στην κατηγορία 
της βιοενέργειας που περιέχεται σε φυ-
τικά και ζωικά κατάλοιπα. Η υποκατά-
σταση ορυκτών καυσίμων με βιομάζα, 
προσφέρει περιβαλλοντικά, οικονομικά 
και τεχνικά πλεονεκτήματα όπως:

■   Την ενεργή συμμετοχή στη βιώσιμη 
ανάπτυξη ως πηγή ενέργειας ουδέτε-
ρης ως προς το διοξείδιο του άνθρακα

■   Τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα

■    Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της επιχείρησης

Το πρόγραμμα συνεχίζεται σήμερα 
με την κατασκευή της νέας αποθήκης 
Α΄ υλών Τσιμέντου, που προβλέπεται 
να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της 
χαμηλής ρύπανσης και στην ευταξία του 
εργοστασίου.

O Κώστας Γιάνναρος ξεναγεί τους κ.κ. Aπόστολο Παπατόλια, Νομάρχη Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ν. Μαγνησίας, Νατάσα Οικονόμου, Αντινομάρχη Περιβάλλοντος και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης Νομ. Αυτοδιοίκησης Ν. Μαγνησίας, Ηλία Ξηρακιά, Αντινομάρχη 
Έργων Υποδομής-Πολεοδ. και Σχολ. Στέγης, Pierre Deleplanque και Αrnaud Merienne, 
κατά τα εγκαίνια της εγκατάστασης του νέου υβριδικού φίλτρου. Εγκατάσταση της χρήσης φυσικού αερίου

Τ

Η επένδυση για την εγκατάσταση υβριδικού φίλτρου στη μονάδα Κ1, ύψους 3 εκατ. 
ευρώ, είναι το πρώτο από τα τρία συνολικά έργα εγκατάστασης υβριδικών φίλτρων
στο εργοστάσιο Βόλου.

Βιομάζα από υπολείμματα σοδειάς
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Ποιος είναι ο κύριος σκοπός που σας 
οδήγησε στην κατασκευή μιας νέας 
κλειστής αποθήκης στο εργοστάσιο 
Βόλου;

Κ.Γ. Η νέα αποθήκη εντάσσεται στις απαι-
τήσεις- επισημάνσεις της πολιτείας για την 
κάλυψη των Α΄ υλών Τσιμέντου και αναφέ-
ρεται στην έκθεση των περιβαντολλογικών 
όρων του εργοστασίου. Σκοπός μας είναι 
να τοποθετηθούν οι πρώτες ύλες παραγω-
γής τσιμέντου, όπως γύψος και ποζολάνη 
σε ένα κλειστό χώρο συμβάλλοντας σημα-
ντικά στη μείωση της χαμηλής ρύπανσης 
και στην ευταξία του εργοστασίου. 

Υπάρχουν στο εργοστάσιο άλλες κλει-
στές αποθήκες;

Σ.Φ. Ήδη στο εργοστάσιο υπάρχoυν και 
λειτουργούν και άλλες κλειστές αποθήκες 

όπως αυτές της Προομογενοποίησης Α΄ 
υλών μίγματος και των silos ασβεστολίθου 
και κλίνκερ. 

Πότε ξεκίνησε η κατασκευή του έργου 
και πότε έχει προβλεφθεί η αποπερά-
τωσή του;

Κ.Γ. Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2009 
και θα περατωθεί στα μέσα του 2010.

Η κατασκευή του έργου, ποια στάδια 
περιλαμβάνει;

Κ.Γ. Είναι ένα σύνθετο έργο που περιλαμ-
βάνει, το κτίριο ως σύμμεικτη κατασκευή 
(μπετόν και σιδηρά) το μηχανολογικό 
εξοπλισμό που αποτελείται από αποθέ-
τη, παραλήπτη και ταινιόδρομους και τον 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό με τους απαραί-
τητους αυτοματισμούς. Στη σημερινή του 
φάση εκτελούνται οι εργασίες των θεμε-

λιώσεων οι οποίες γίνονται με τη μέθοδο 
των πασσαλώσεων και στη συνέχεια θα 
ακολουθήσουν οι οικοδομικές εργασίες. 
Τώρα βρισκόμαστε στο τέλος των εργασι-
ών εκσκαφών και πασσαλώσεων και θα 
συνεχίσουμε με τις εργασίες της καθ’ αυτής 
θεμελίωσης του κτιρίου. 

Πόσα άτομα απασχολούνται καθημε-
ρινά με την κατασκευή της κλειστής 
αποθήκης;

Κ.Γ. Τα άτομα που απασχολούνται καθημε-
ρινά είναι 18, ενώ σε πλήρη ανάπτυξη του 
έργου θα φθάσουμε τα 100 ημερησίως. 
Το έργο λόγω του υψηλού προϋπολογι-
σμού του έχει ενταχθεί στα έργα που ελέγ-
χονται από το Τεχνικό Κέντρο της LAFARGE 
στη Βιέννη. Το έργο παρακολουθείται σε 
συνεχή βάση από αρμόδια επιτροπή πα-
ρακολούθησης (Steering committee) της 

Ο Κώστας Γιάνναρος, ο Σταμούλης Φιλιππιτζής και η Tetyana Raclot, Υπεύθυνη Ασφαλείας για το έργο μελετούν το σχέδιο της καινούργιας αποθήκης  

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ

Συνέντευξη με τον Κώστα Γιάνναρο, Διευθυντή Εργοστασίου Βόλου και τον Σταμούλη 
Φιλιππιτζή, Διευθυντή Νέων Έργων του Εργοστασίου και Site Manager του έργου.
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Η νέα αποθήκη θα καταλάβει καλυμμένη έκταση 4700 m2 
και θα μπορούν να αποθηκεύονται 10.000 τόνοι γύψου και 

22.000 τόνοι ποζολάνης.

Lafarge. Project Manager του έργου έχει 
οριστεί ο David Robinson από το DEC.
Όσον αφορά το εργοστάσιο υπάρχει κα-
θημερινή παρακολούθηση του έργου 
από ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών 
που ανήκουν στο εργοστάσιο του Βόλου. 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι πρώτιστη σημα-
σία κατά τη διάρκεια της κατασκευής έχου-
με δώσει στην ασφάλεια των εργαζομένων. 
Τόσο στο θέμα της οργάνωσης, αλλά και της 
καθημερινής λειτουργίας του εργοταξίου το 
έργο αντιμετωπίζεται ως “αυτόνομο” μέσα 
στο Εργοστάσιο (Brown field). Το έργο είναι 
φυσικά οριοθετημένο. Η εργασία εντός των 
ορίων του επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής 
άδειας. Εφαρμόζονται όλες οι πρακτικές 
παρακολούθησης, ανάλυσης και τήρησης 
των πρακτικών ασφάλειας και ευταξίας.
Οι εργαζόμενοι καθ όλη την διάρκεια της 
παραμονής στο έργο εκπαιδεύονται συ-

νεχώς, αλλά και συμμετέχουν σε ομάδες 
αυτοαξιολόγησης με σκοπό μηδενικά ατυ-
χήματα και μηδενική απώλεια χρόνου ερ-
γασίας. Όπως πολύ εύκολα μπορεί να δει 
κανείς εντός του εργοταξίου, υπάρχουν 
όλες οι απαραίτητες σημάνσεις ασφαλεί-
ας, ενώ η χρήση των ΜΑΠ είναι υποχρεω-
τική σε όλους.

Ποια θα είναι η διαδικασία διαχείρι-
σης των υλικών με την κατασκευή της 
αποθήκης;

Σ.Φ. H απόθεση και παραλαβή των πρώ-
των υλών μέχρι τα σιλό τροφοδοσίας θα 
είναι πλήρως αυτόματοποιημένη. Όλα τα 
υλικά θα ζυγίζονται ανάλογα με την σύν-
θεση του προϊόντος ενώ σε κάθε κόμβο 
προβλέπονται μηχανήματα αποκονίωσης 
(σακκόφιλτρα).

Είναι εντυπωσιακή η έκταση που θα 
καταλάβει η νέα αποθήκη. Ποιο είναι 
το εμβαδόν της και πόσα υλικά θα 
μπορεί να στεγάσει:

Σ.Φ. Η νέα αποθήκη θα καταλάβει καλυμ-
μένη έκταση 4700 m2 και θα μπορούν να 
αποθηκεύονται 10.000 τόνοι γύψου και 
22.000 τόνοι ποζολάνης.

Ποιος είναι το κόστος που έχει προ-
βλεφθεί για ένα τόσο μεγάλο έργο;

Κ.Γ. Η νέα αποθήκη έχει προϋπολογιστεί 
σε 11 εκατομμύρια ευρώ. Ένα πραγματικά 
πολύ μεγάλο έργο, το όφελος του οποίου 
θα γίνεται ορατό στην καθημερινή δραστη-
ριότητα του εργαζομένου και του επισκέ-
πτη με τη σημαντική μείωση της χαμηλής 
ρύπανσης και την καλύτερη διαχείριση των 
πρώτων υλών.



Eργοστάσιο
Χαλκίδας
Πρόγραμμα
ανασυγκρότησης 
χώρων
και ευταξίας

 Στο εργοστάσιο Χαλκίδας, πρόσφα-
τα ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ευταξίας και 
ανασυγκρότησης των αποθηκευτικών χώ-
ρων, των εργολαβικών συνεργείων και των 
διάσπαρτων κινητών μονάδων (containers) 
συνεργατών μας, υπεργολάβων.

ύριος στόχος, η ασφαλής και οργανωμένη εξυπηρέτηση 
του έργου, η βελτίωση της καθημερινότητας μας στο ερ-
γοστάσιο και οπωσδήποτε ο έλεγχος της περιουσίας μας 
και των υλικών μέσα σε κλειστούς και υπαίθριους απο-
θηκευτικούς χώρους. Για το συνολικό πρόγραμμα της 
ανασυγκρότησης έχει καθοριστεί η συμμετοχή όλων των 
τμημάτων (συντήρηση, παραγωγή κλπ), με την κα Αθηνά 
Τσούλου project manager του όλου εγχειρήματος.

K
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Κυρία Τσούλου, σε ποια κατάσταση βρί-
σκονταν οι αποθήκες του εργοστασίου 
Χαλκίδας πριν τo πρόγραμμα ανασυγκρό-
τησης των αποθηκών;
Υπήρχαν 36 αποθηκευτικοί χώροι, εκ των 
οποίων οι 8 στεγασμένοι, όπου φυλάσσο-
νταν ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα και 
άλλα υλικά, με ελλιπή προστασία όσον 
αφορά στην περίφραξη και τις πόρτες, 
ιδιαίτερα των υπαίθριων χώρων. Επίσης, 
υπήρχαν 3 διαφορετικοί σταθμοί πετρε-
λαίου αφύλακτοι - ελεύθερης πρόσβασης. 
Όπως καταλαβαίνετε υπήρχε πρωτίστως 
θέμα ελέγχου και οπωσδήποτε ευταξίας 
και διαχείρισης, καθώς μέσα ήσαν απο-
θηκευμένα πάρα πολλά υλικά, μεταξύ 
των οποίων ευπαθή αλλά και επικίνδυνα, 
εύκολα προσβάσιμα σε όσους κινούνταν 
στο χώρο του εργοστασίου. 
Τι ακριβώς περιλαμβάνει το πρόγραμμα 
της ανασυγκρότησης;
Αρχικά γίνεται αποκατάσταση περιφράξεων 
με βέλτιστο τρόπο (διπλού ύψους) των υπαί-
θριων αποθηκών, και συντήρηση υπαρχό-
ντων ή τοποθέτηση νέων θυρών που κλει-
δώνουν. Τα λιπαντικά συγκεντρώθηκαν 
όλα, σε ενιαία κλειστού τύπου αποθήκη.  
 Η δεξαμενή καυσίμου (μία πλέον) τοποθε-
τήθηκε σε ένα σημείο (πλατεία με ευχέρεια 
ελιγμών και ασφάλειας) όπου και γίνεται ο 
ανεφοδιασμός του στόλου καθημερινά, 
από 7:00-08:00 και από 18:00-19:00 με 
την υποχρεωτική παρουσία αποθηκάριου.
 Επιπλέον διαχωρίστηκαν τα υλικά – κατα-
σκευές των νέων έργων και τοποθετήθη-
καν σε αποθήκες με σήμανση, όπως αυτές 
της συντήρησης.

Ακόμη, τα containers των εργολάβων απο-
μακρύνθηκαν από τις παραγωγικές μονάδες 
και τις αποθήκες και μεταφέρθηκαν σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο στην άκρη του εργο-
στασίου. Επίσης, τα παλιά αυτοκίνητα που 
είναι εκτός λειτουργίας συγκεντρώθηκαν σε 
ειδικό χώρο μέχρι να πουληθούν ή να ολο-
κληρωθεί η διαδικασία της απόσυρσης.
Με ποιον τρόπο γίνεται τώρα η διακίνηση 
των υλικών;
Τα ανταλλακτικά συγκεντρώνονται μέσα 
στις αντίστοιχες αποθήκες και η διακίνησή 
τους πιστοποιείται με δελτίο παραλαβής 
από τον εργαζόμενο που είναι υπεύθυνος 
της αποθήκης. Πλέον γίνεται τακτοποίηση 
και ταξινόμηση των υλικών και στόχος μας 
είναι μέχρι τον Οκτώβριο να έχουμε ολο-
κληρώσει για πρώτη φορά την απογραφή 
του 100% των υλικών και ανταλλακτικών.
Ποιος είναι ο στόχος σας όσον αφορά το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα;
Αυτή τη στιγμή με το πρόγραμμα της ανα-
διοργάνωσης από τις 36 αποθήκες που 
υπήρχαν αρχικά στο χώρο του εργοστασί-
ου, έχουμε καταφέρει να φθάσουμε στις 
23 αποθήκες, ενώ στόχος μας είναι μέχρι 
το τέλος του 2009 να φθάσουμε τις 17. 
Κύριο μέλημα μας είναι με τη σωστή δι-
αμόρφωση και τη μείωση των αποθηκών 
να συμβάλλουμε στην καθαρή και οργα-
νωμένη εικόνα του εργοστασίου.
Να αποτυπώσουμε τη σωστή εικόνα της 
αξίας των αποθηκών μας που θα προκύ-
ψει με το τέλος της απογραφής, δηλαδή 
ότι υπάρχει στην αποθήκη μας να είναι 
ακριβώς αυτό που έχει καταχωρηθεί στα 
λογιστικά βιβλία μας.

Με πρωτοβουλία του εργοδη-
γού και των εργαζομένων του 
συνεργείου Φίλτρων και Απο-
στολών του εργοστασίου Χαλ-
κίδας γίνεται καθημερινά καθα-
ρισμός των πάγκων εργασίας 
και του χώρου, τα εργαλεία και 
τα υλικά μαζεύονται και τοπο-
θετούνται στις αντίστοιχες θέ-
σεις ή σε θήκες. Παρόλο που το 
συνεργείο βρίσκεται σε μία αρ-
κετά επιβαρυμένη περιοχή πλη-
σίον της σάκευσης τσιμέντου, το 
δάπεδο και όλοι οι χώροι είναι 
πάντα καθαροί, ενώ οι τοίχοι 
έχουν βαφτεί από τους ίδιους 
τους εργαζόμενους σε φωτεινές 
αποχρώσεις. 
Επίσης έχουν αναρτηθεί πινα-
κίδες και η Πολιτική Υγείας και 
Ασφάλειας του Ομίλου, ενώ 
στις θέσεις, όπου γίνονται συ-
γκολλήσεις, υπάρχει τοπική 
απαγωγή με βραχίονες. Παρό-
μοια εικόνα παρουσιάζουν και 
οι χώροι εστίασης και οι αποθή-
κες του συνεργείου.

Παράδειγμα
προς μίμηση
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Οι υπαίθριοι χώροι του εργοστασίου καθαρίστηκαν από τα άχρηστα υλικά

Στις αποθήκες είναι πλέον ορατή η ευταξία
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Μήνας Υγείας και
Ασφάλειας Ιούνιος 2009

 Στο πλαίσιο του Μήνα Υγείας και Ασφάλειας πραγματοποιήθηκε τον 
Ιούνιο μια μεγάλη εκστρατεία ευαισθητοποίησης προς τους εργαζόμενους, 
τις οικογένειές τους και τους κοινωνικούς μας εταίρους. Ο Μήνας Υγείας και 
Ασφάλειας αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής μας για την καλλιέργεια 
συμπεριφοράς Ασφάλειας και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας. 

Υ & Α ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Ο Peter Hoddinott Περιφερειακός Πρόεδρος Δυτικής Ευρώπης συμμετέχει
σε δραστηριότητα στο Εργοστάσιο Μηλακίου. 

Εργοστάσιο Μηλακίου

Εργοστάσιο Βόλου
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Κέντρο Διανομής Δραπετσώνας Ορυχείο Γύψου Αλτσί

Κεντρικά Γραφεία Κεντρικά Γραφεία

Εργοστάσιο Χαλκίδας Εργοστάσιο Χαλκίδας

Κέντρο Διανομής Καβάλας Ορυχείο Ποζολάνης Μήλου

Κέντρο Διανομής Ηρακλείου Κέντρο Διανομής Ηρακλείου Κέντρο Διανομής Θεσσαλονίκης Κέντρο Διανομής Θεσσαλονίκης

Εργοστάσιο Βόλου

Ορυχείο Γύψου Αλτσί
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Κάθε ημέρα για το Κέντρο Διανομής Θεσσαλονίκης είναι 
ένα ακόμη βήμα για την εξάλειψη των κινδύνων και την 
ασφάλεια των εργαζομένων. Χάρη στη δέσμευση της διοί-
κησης και της συνεχούς προσπάθειας των εργαζομένων, το 
κέντρο συμπληρώνει πάνω από 1.200 ημέρες χωρίς ατύ-
χημα, ενώ ο πήχης ανεβαίνει καθημερινά ακόμη πιο ψηλά. 

Οι 1.000 ημέρες χωρίς ατύχημα εορτάστηκαν σε μια 
μικρή εκδήλωση στο χώρο του Εκπαιδευτικού Κέντρου 
Ασφάλειας στο τέλος του 2008. Στη διάρκεια της εκδή-
λωσης ο προϊστάμενος του Κέντρου Γιάννης Σπανομή-
τρος, παρουσίασε τις αρχές και τις δράσεις που στήριξαν 
αυτό το επίτευγμα, καθώς και ποικίλα παραδείγματα από 
πρόσφατες βελτιώσεις στις υποδομές των συνθηκών 
ασφαλείας. Οι εργαζόμενοι δεσμεύθηκαν ότι οι 1000 
ημέρες δεν είναι το τέλος του δρόμου προς την ασφά-
λεια, αλλά η αρχή για ακόμη μεγαλύτερες περιόδους 
χωρίς ατύχημα.
Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Liam Dee Διευθυντής 
ασφάλειας της CEMENTIA και  Eric Dumont, Συντονιστής 
Ασφάλειας του Τομέα Τσιμέντου στη Δυτική Ευρώπη, 
καθώς και εκπρόσωποι των Κεντρικών Γραφείων. 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ακόμη περισσότερες
ημέρες ασφάλειας

Οι εργαζόμενοι δεσμεύθηκαν ότι οι 1000 
ημέρες δεν είναι το τέλος του δρόμου προς
την ασφάλεια, αλλά η αρχή για ακόμη
μεγαλύτερες περιόδους χωρίς ατύχημα

Με στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωσή μας και δίνοντας 
πάντα προτεραιότητα σε θέματα που αφορούν την Υγεία και την Ασφάλεια 
εγκαινιάστηκε μία νέα εισαγωγική σελίδα στα Lotus Notes. 
H  “Ματιά  στην  Υγεία  &  Ασφάλεια”  είναι  ένα εργαλείο με τα νέα και τις 
εξελίξεις  στον  τομέα  της  Υγείας και Ασφάλειας στην εταιρία μας και στον 
Όμιλο  Lafarge,  καθώς  και με πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων για 
την Υγεία & Ασφάλεια.
Η σελίδα αυτή οφείλεται στο τμήμα ΙΤ που την υλοποίησε σε συνεργασία με 
την ομάδα Υγείας & Ασφάλειας και το τμήμα Επικοινωνίας που τη διαχειρί-
ζονται εφεξής. 

LOTUS NOTES

Mια νέα εισαγωγική σελίδα



H πρωτοβουλία και η τήρηση των 
διαδικασιών ενός εργαζομένου στο 
εργοστάσιο Μηλακίου συνέβαλαν 
αποτελεσματικά στην αποφυγή ενός 
σοβαρού τραυματισμού στις λιμενι-
κές εγκαταστάσεις του εργοστασίου. 
Το περιστατικό συνέβη τον Ιανουάριο 
όταν ένας χειριστής του γερανού εκ-
φόρτωσης πραγματοποιούσε οπτικό 
έλεγχο κατά τη διαδικασία εκκίνησης 
της μεταφορικής ταινίας 821, που 
μεταφέρει υλικά από το λιμάνι στην 
αποθήκη κάρβουνου. 
Ο χειριστής παρατήρησε ότι ένα μέ-
λος του πληρώματος Joanna VII στε-
κόταν στον ιμάντα προκειμένου να 
μεταφέρει υλικά από τη μια πλευρά 
του ιμάντα στην άλλη. Το μέλος του 
πληρώματος εκτελούσε εντολές του 
επικεφαλής του πλοίου, ο οποίος θε-
ώρησε ότι ο ιμάντας ήταν σε διαδικα-
σία συντήρησης και ήταν απενεργο-
ποιημένος.
Ο χειριστής ενημέρωσε με το VHF το 
χειριστή  του γερανού που σταμάτησε 
τη διαδικασία εκκίνησης του ιμάντα 
και έτσι αποφεύχθηκε το ατύχημα. 
Μετά το συμβάν προγραμματίστη-
κε μια σειρά από δράσεις ώστε μη 
συμβούν παρόμοια ατυχήματα στο 
μέλλον. 

Βελτιώθηκαν οι οδηγίες ασφαλείας 
προς τους πλοιάρχους των πλοίων 
που φιλοξενούνται στις λιμενικές 
εγκαταστάσεις του εργοστασίου και 
οι πλοίαρχοι υποχρεούνται να υπο-
γράφουν μία βεβαίωση που επιβε-
βαιώνει ότι δόθηκαν στο πλήρωμα οι 
παραπάνω οδηγίες για την ασφάλειά 
τους. 
Για να ξεκινάει ο ιμάντας με ασφάλεια 
θα πρέπει ο εργαζόμενος που πραγ-
ματοποιεί τον οπτικό έλεγχο στην πε-
ριοχή να πατάει ένα κουμπί που εγκα-
ταστάθηκε (παλμός 2 λεπτών), ώστε 
να εξασφαλίζεται η απουσία εργαζο-
μένων από το χώρο του ιμάντα.

Το κουμπί που εγκαταστάθηκε για να 
ξεκινάει ο ιμάντας με ασφάλεια

Ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες από-
δοσης (key performance index) για τον Όμιλο 
Lafarge είναι ο δείκτης LAI (Lab Accuracy Index), 
ο οποίος χαρακτηρίζει την ακρίβεια και την αξιο-
πιστία των εργαστηρίων. Το Εργοστάσιο Βόλου 
κατέλαβε την πρώτη θέση με δείκτη LAI 100% 
μεταξύ 171 εργαστηρίων που συμμετείχαν στον 
έλεγχο του 2008 από τη Lafarge.
Ο LAI είναι ένας αντικειμενικά μετρούμενος 
δείκτης για τα εργαστήρια όλων των εργοστα-
σίων, καθώς και όλων των τεχνικών και ερευ-
νητικών κέντρων της Lafarge.
Η μέτρηση του στηρίζεται στους διεργαστηρι-
ακούς ελέγχους “Lafarge Round Robin Tests” 
που διεξάγονται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα της 
Διεύθυνσης Απόδοσης Τσιμέντου της Lafarge,  
DPC “Direction de Performance Ciment” και του 
Εργαστηριακού Κέντρου Ερευνών LCR “Lafarge 
Centre de Recherche”.
Κατά τους ελέγχους και με βάση κοινά πρό-
τυπα δείγματα και διαδικασίες μετρούνται τα 
χημικά χαρακτηριστικά και οι φυσικομηχανικές 
ιδιότητες του τσιμέντου όπως η αντοχή σε συ-
γκεκριμένες ηλικίες συντήρησης των δοκιμί-
ων, ο χρόνος πήξης του υλικού, η ειδική του 
επιφάνεια και η κοκκομετρία. 
Στον εργαστηριακό έλεγχο του 2008, “Lafarge 
Round Robin Test – IU68” συμμετείχαν συ-
νολικά 171 εργαστήρια στα οποία περιλαμ-
βάνονταν και 30 εξωτερικά εργαστήρια (οίκοι 
προμηθευτών αναλυτικών οργάνων υψηλής 
τεχνολογίας).
Αφού ολοκληρώθηκε η στατιστική επεξερ-
γασία των αποτελεσμάτων, υπολογίστηκε ο 
δείκτης LAI για κάθε εργαστήριο, καθώς και 
το DTT (Distance To Target) που δηλώνει την 
απόσταση από τον τελικό στόχο. Στην τελική 
κατάταξη, το Εργοστάσιο Βόλου κατέλαβε 
την πρώτη θέση με δείκτη LAI 100% και DTT 
0,16 μεταξύ 171 εργαστηρίων που συμμετεί-
χαν στον έλεγχο του 2008.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Εργο-
στασίου Χαλκίδας με δείκτη αξιοπιστίας LAI 
100% και δείκτη DTT 0,29.

EΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΛΑΚΙΟΥ

Τήρηση διαδικασίας
με ασφάλεια

EΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

Mεγάλη διάκριση

Η IGHLIGHTS
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Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου που είχε τίτλο «Α’ 
Βοήθειες & ναυαγοσωστική», ομάδα από εξειδι-
κευμένους εκπαιδευτές της Ναυαγοσωστικής Ακα-
δημίας προσέφεραν τις γνώσεις και τις εμπειρίες 
τους σε 600 παιδιά όλων των Δημοτικών Σχολείων 
του Δήμου Ταμυνέων.
Η ενημέρωση περιελάμβανε τόσο παρουσίαση 
με χρήσιμες πληροφορίες και βίντεο, όσο και επι-
δείξεις ναυαγοσωστικής τεχνικής με εξειδικευμέ-
νο επαγγελματικό εξοπλισμό στους αθλητές του 
Ομίλου και σε όλους τους μαθητές που έλαβαν 
μέρος.  
Οι μαθητές που ζουν κοντά στη θάλασσα με τις 
ερωτήσεις τους και τη συμμετοχή τους έδειξαν 
ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα προστα-
σίας και εκμάθησης τρόπων διάσωσης μέσα στη 
θάλασσα.
Επίσης πολλοί από τους συμμετέχοντες δήλω-
σαν πρόθυμοι να αναλάβουν εθελοντική δράση 
ως ναυαγοσώστες, αφού αποκτήσουν το σχετικό 
πτυχίο στα φετινά καλοκαιρινά μαθήματα που θα 
κάνει ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος σε συνεργασία με την 
Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία.
Παράλληλα με την εκδήλωση, με πρωτοβουλία 
του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου έγινε καθαρισμός του 
βυθού και της επιφάνειας του λιμένα του Καράβου 
από ομάδα δυτών.

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής κάνοντας πράξη την κοινωνική της ευαισθησία και δίνοντας πάντα προτεραιότητα 
σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος ανέλαβε την υποστήριξη ενός ειδικού σεμιναρίου ναυαγο-
σωστικής που διοργάνωσε ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αλιβερίου σε συνεργασία με την Ελληνική Ναυα-
γοσωστική Ακαδημία από 20 – 24 Μαΐου, στο Αλιβέρι. 

EΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΛΑΚΙΟΥ

Υποστήριξη προγράμματος για την ασφάλεια στη θάλασσα

Η IGHLIGHTS
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ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΕΝΕ...

Καλοκαιρινές
διακοπές
με ασφάλεια

Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», ένας μη κερδοσκοπικός 
Οργανισμός για την καθοριστική μείωση των Παιδικών Ατυχημάτων και
των συνεπειών τους, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την αναγνώριση 
των κινδύνων και την προφύλαξη των παιδιών από αυτούς.

Ταξίδια με ασφάλεια

Οι διακοπές προϋποθέτουν συχνές μετα-
κινήσεις. Τα παιδιά πρέπει πάντα, να κάθο-
νται στο πίσω κάθισμα σωστά δεμένα και 
στο ειδικό κάθισμα εάν είναι πολύ μικρά.

Διακοπές στη θάλασσα και
στο βουνό

■   Το κολύμπι σώζει ζωές. Ας μάθουμε 
στα παιδιά μας να κολυμπούν σωστά 
από την πιο μικρή ηλικία και πάντα να 
έχουν επίβλεψη.

■     Να μην βασιζόμαστε σε φουσκωτά 
αντικείμενα, π.χ. μπρατσάκια, κουλού-
ρες κ.λπ. για την ασφάλεια των παιδιών 
μας. Όταν ασχολούνται με θαλάσσια 
αθλήματα και όταν βρίσκονται σε σκά-
φη, να φροντίζουμε να φοράνε πάντα 
εγκεκριμένα σωσίβια και να ακολου-
θούν τους κανόνες ασφαλείας.

■       Ποτέ να μην κολυμπάνε τα παιδιά με 
γεμάτο στομάχι.

■       Είναι απαραίτητο τα παιδιά να μην κά-
νουν βουτιές, αν δεν σιγουρευτούν 
πρώτα, ότι τα νερά είναι βαθιά και δεν 
υπάρχουν εμπόδια.

■   Ο ήλιος είναι πολύ επικίνδυνος. Πάντα 
καπέλο, άσπρη μπλούζα και αντηλια-
κή προστασία στα παιδιά μας. Να απο-
φεύγουμε την παραμονή στον ήλιο 
μεσημεριανές ώρες.

■   Εάν τα παιδιά ψαρεύουν, ας τους μά-
θουμε τη σωστή χρήση του εξοπλισμού 
(καλάμι, καθετή κ.λπ.) και να αναγνωρί-

ζουν τα δηλητηριώδη ψάρια. Τα μεγα-
λύτερα παιδιά που κάνουν υποβρύχιο 
ψάρεμα πρέπει να ακολουθούν πιστά 
τους κανόνες ασφαλείας, να είναι πάντα 
συνδεδεμένα με την ειδική σημαδούρα 
για να διακρίνονται από διερχόμενα σκά-
φη και να είναι πάντα συνοδευόμενα.

■   Εφόσον υπάρχουν μικρά παιδιά σε σπίτι 
με πισίνα, τότε η πισίνα πρέπει να είναι 
σωστά περιφραγμένη.

■   Στην πεζοπορία να έχουν τα κατάλληλα 
υποδήματα και το καπέλο, στην ποδη-
λασία να φορούν κράνος ασφαλείας 
και σωστά παπούτσια και στο rafting   
εγκεκριμένα σωσίβια και κράνος.
Τα αθλήματα του βουνού όπως αναρρί-
χηση, ανάβαση, ελεύθερη πτώση κ.λπ. 
καλό είναι να γίνονται σε οργανωμένες 
ομάδες υπό την επιτήρηση ειδικών.

■     Χρήσιμο είναι τα παιδιά  να αναγνωρί-
ζουν τα δηλητηριώδη έντομα και ερπε-
τά. Επίσης να αποφεύγουν να περπατούν 
μέσα σε ψηλά χόρτα, αλλιώς να κάνουν 
θόρυβο για να απομακρύνουν τα φί-
δια που  μπορεί να κρύβονται σε αυτά.
Να μη χώνουν τα χέρια τους σε χαρα-
μάδες και κάτω από πέτρες, γιατί εκεί 
μπορεί να βρίσκονται φίδια και δηλητη-
ριώδη έντομα όπως οι σκορπιοί.

■       Να μάθουμε στα παιδιά ότι γενικά τα 
ζώα γίνονται επικίνδυνα όταν αισθάνο-
νται ότι απειλούνται, είναι άρρωστα ή 
προστατεύουν τα μικρά τους, την τρο-
φή τους, την κατοικία τους, ακόμα και το 
αφεντικό τους. Κατά κανόνα τα παιδιά 
πρέπει να μάθουν να σέβονται όλα τα 

ζώα. Στην εξοχή τα παιδιά μπορεί να 
συναντήσουν ζώα μη κατοικίδια, που 
δεν είναι συνηθισμένα σε κόσμο. 

■   Να βεβαιωθούμε ότι στην περιοχή δεν 
υπάρχουν ποτάμια, πηγάδια κ.ά. 

■   Τα παιδιά μακριά από σπίρτα, φωτιά  και 
γκαζάκια. Όταν κρίνουμε ότι είναι πλέον 
ώριμα και υπεύθυνα, να τους μάθουμε 
πώς να τα μεταχειρίζονται σωστά.

■   Να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν 
δηλητηριώδη φυτά στην περιοχή πχ. 
μανιτάρια, και ας μάθουμε στα παιδιά 
μας να τα αναγνωρίζουν και να μην τα 
αγγίζουν.

■   Να προσέχουμε τις καλοκαιρινές καται-
γίδες. Ας μάθουμε στα παιδιά μας να 
μη στέκονται κάτω από δέντρα και ηλε-
κτρικά καλώδια και να μην κολυμπούν, 
όταν πέφτουν κεραυνοί.

Διατροφή το καλοκαίρι

Να μάθουμε στα παιδιά μας να αποφεύ-
γουν τις αλλοιωμένες τροφές, τα λιωμένα 
παγωτά και τα ληγμένα προϊόντα. Με τις 
υψηλές θερμοκρασίες υπάρχει μεγάλος 
κίνδυνος δηλητηρίασης.

Ασφάλεια δε σημαίνει 
υπερπροστασία. Η υπερ-
προστασία συχνά προκαλεί 
το αντίθετο αποτέλεσμα.




