
Tιτάν: 8ος Απολογισμός ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

O όμιλος Τιτάν παρουσίασε τον 8ο ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
και Βιώσιμης Ανάπτυξης ο οποίος έχει για τέταρτη συνεχή χρονιά αξιολογηθεί από 
ανεξάρτητους ελεγκτές και εκπληρώνει τα κριτήρια του ανώτερου επιπέδου διασφάλισης Α+ 
των κατευθυντήριων οδηγιών του GRI (G3). 

Επιπρόσθετα, ο Απολογισμός αυτός ανταποκρίνεται στα κριτήρια του Οικουμενικού 
Συμφώνου για το προηγμένο επίπεδο της Αναφορών Προόδου (Communication on 
Progress) και το διεθνές πρότυπο ΑΑ 1000 SES.  

Ο Απολογισμός ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2010 εστιάζεται στα νέα βήματα που 
πραγματοποιεί ο όμιλος στο μεγάλο ταξίδι του με σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη. Eπίσης 
αναφέρεται στα επιτεύγματα, αλλά και στα διδάγματα που έχει αποκομίσει ο Τιτάν μέχρι 
σήμερα από το ταξίδι αυτό και μία ολόκληρη δεκαετία δέσμευσης σε συλλογικές δράσεις στο 
πλαίσιο της συμμετοχής του στο Οικουμενικό Σύμφωνο και στην πρωτοβουλία για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη στον κλάδο τσιμέντου του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου Βιώσιμης 
Ανάπτυξης., όπως επίσης και από άλλες εθνικής και τοπικής εμβέλειας συμπράξεις.  

Η δομή του Απολογισμού ακολουθεί τη στρατηγική του ομίλου Τιτάν για την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη και καλύπτει τις πιο ουσιαστικές και σημαντικές προκλήσεις για τις 
δραστηριότητές και τους κύριους συμ-μετόχους του. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Απολογισμός περιλαμβάνει επίσης τα αποτελέσματα για κάθε μία από τις 
στρατηγικές προτεραιότητες του ομίλου και συγκεκριμένα για τους τομείς : ασφάλεια στην 
εργασία, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και σύμπραξη με τους συμ-μετόχους. 
Περιλαμβάνει επίσης παραδείγματα και πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί ανά γεωγραφική 
περιφέρεια δραστηριότητας του ομίλου.  

Μερικά από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του ομίλου για το 2010 αφορούν : 
1. Ουσιαστική μείωση κατά 12% του Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων σε σύγκριση με το 2009 
με μηδέν θανατηφόρα ή σοβαρά ατυχήματα είτε στο άμεσο είτε στο έμμεσο προσωπικό. 
2. Σημαντική βελτίωση στην εξοικονόμηση νερού και στην ανάπτυξη ειδικών πρωτοβουλιών 
για την προστασία της βιοποικιλότητας. 
3. Επέκταση και διεύρυνση των δράσεων διαβούλευσης και σύμπραξης με τους συμ-
μετόχους. 
4. Υιοθέτηση και υλοποίηση νέων προγραμμάτων για την καλύτερη διαχείριση και 
ανακύκλωση σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των εναλλακτικών καυσίμων σε συνεργασία με 
τις τοπικές κοινότητες. 
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