
Την πρόοδό της στη βιώσιμη ανάπτυξη παρουσίασε η ΑΓΕΤ Ηρακλής 

 

Την πρόοδο ως προς τους στόχους της για τη βιώσιμη ανάπτυξη παρουσιάζει η ΑΓΕΤ Ηρακλής στην 
Έκθεση  Αειφορίας  2010,  τρίτη  κατά  σειρά  ετήσια  έκθεση  που  συντάσσεται  σύμφωνα  με  τις 
κατευθυντήριες  οδηγίες GRIG3,  στο  πλαίσιο  της  δέσμευσης  της  εταιρείας  για  πλήρη  και  τακτική 
ενημέρωση  των  κοινωνικών  της  εταίρων  για  τον  τρόπο  που  αντιμετωπίζει  θέματα  αειφορίας.  Η 
έκθεση αειφορίας 2010  έχει ελεγχθεί από το GRI και βεβαιώνεται ότι πληροί τις απαιτήσεις του 
υψηλότερου Επιπέδου Εφαρμογής Α. 

Η  Έκθεση  Αειφορίας 2010  παρουσιάζει  την  επίδοση ως  προς  τους  Στόχους  Αειφορίας 2012,  που 
περιλαμβάνουν  ουσιώδη  ζητήματα  αειφορίας  και  ως  προς  τα  θέματα  ενδιαφέροντος  των 
κοινωνικών  της  εταίρων,  όπως  αυτά  εκφράστηκαν  από  τους  ίδιους  στην  εταιρεία.  Ειδικότερα,  η 
έκθεση παρουσιάζει μεταξύ άλλων την απόδοση στην εργασιακή υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον 
και τις δράσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη μείωση των εκπομπών και την 
ενίσχυση  της  βιοποικιλότητας,  το  διάλογο  με  τους  κοινωνικούς  εταίρους  και  την ανάπτυξη  των 
τοπικών κοινωνιών, όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται. 

 Υγεία και Ασφάλεια 

Η  εργασιακή  υγεία  και  ασφάλεια  είναι  θεμελιώδης  αξία  και  βασική  προτεραιότητα  σε  κάθε 
δραστηριότητα με μοναδικό αποδεκτό στόχο μηδέν ατυχήματα. Το 2010 όλοι οι δείκτες απόδοσης 
δείχνουν  σημαντική  πρόοδο.  Τα  ατυχήματα  με  απώλεια  χρόνου  εργασίας  των  εργαζομένων 
μειώθηκαν  κατά  75%  σε  σχέση  με  το  2009  από  4  σε  1.  Ο  δείκτης  σοβαρότητας  ήταν  εξαιρετικά 
χαμηλός  (0,01),  γεγονός που σημαίνει ότι  τα ατυχήματα είχαν περιορισμένο αντίκτυπο στην υγεία 
των  εργαζομένων  και  των  συνεργατών.  Ανάμεσα  στις  καλές  πρακτικές  που  εφαρμόζονται  στα 
εργοστάσια  της  εταιρείας,  το  πρόγραμμα  για  την  ετήσια  γενική  επισκευή  του  εργοστασίου 
Βόλου συμπεριλήφθηκε το 2010 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Υγεία & την Ασφάλεια στην 
Εργασία στις βέλτιστες πρακτικές για ασφαλείς εργασίες συντήρησης. 

 Περιβάλλον, Εκπομπές και Κλιματική Αλλαγή 

Στο περιβάλλον το 2010 σημειώθηκε πρόοδος στους στόχους που αφορούσαν στις αέριες εκπομπές, 
ξεπερνώντας τους στόχους της εταιρείας για σκόνη, διοξείδιο του θείου και οξείδια του αζώτου. Η 
λειτουργία  υβριδικών  φίλτρων  σκόνης  στα  τρία  εργοστάσια  τσιμέντου  έχει  ελαχιστοποιήσει  τις 
εκπομπές  σκόνης  κάτω  από  τα  όρια  που  έχουν  θεσπιστεί.  Στο  πλαίσιο  της  στρατηγικής  για  την 
κλιματική αλλαγή, η εταιρεία βελτιστοποιεί τη διαδικασία καύσης και ενεργειακής αποδοτικότητας, 
αντικαθιστά ορυκτά  καύσιμα με ανανεώσιμα ή  εναλλακτικά  καύσιμα  και  προχωρά σε προϊοντικές 
καινοτομίες, χρησιμοποιώντας ανθρακικά ουδέτερα πρόσθετα στην παραγωγή τσιμέντου. Το 2010 η 
μείωση  των  εκπομπών διοξειδίου  του άνθρακα ανά  τόνο  τσιμέντου από  το 1990  που αποτελεί  το 
έτος βάσης ανήλθε σε 8.34%. 

 Οι περιβαλλοντικές επενδύσεις της ΑΓΕΤ Ηρακλής το 2010 ανήλθαν σε 7,7 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, 
το  εργοστάσιο  Βόλου  ολοκλήρωσε  το  2010  συνολική  επένδυση  ύψους  10  εκατ.  ευρώ  για  τη 
βελτιστοποίηση της κύριας γραμμής παραγωγής του και τη μετατροπή της σε μια υψηλής απόδοσης, 
ενεργειακά  αποδοτικής  και  ευέλικτης  μονάδας. Το  αποτέλεσμα  ήταν  μείωση  κατά  10%  της 
κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με την ποσότητα κλίνκερ που παράχθηκε, η οποία μεταφράζεται 
σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά 9.000 μετρικούς τόνους. 

 Λατομεία και Βιοποικιλότητα 

Το 2010  συνεχίστηκαν  τα προγράμματα αποκατάστασης  λατομείων με φυτεύσεις  και  τέθηκαν οι 
βάσεις ενός προγράμματος ενίσχυσης βιοποικιλότητας. Συγκεκριμένα φυτεύτηκαν 28.200 δέντρα και 
άλλα  φυτά,  τα  οποία  επιλέγονται  με  βάση  την  καταλληλότητά  τους  για  τις  τοπικές  συνθήκες. Το 



πρόγραμμα ενίσχυσης βιοποικιλότητας σε συνεργασία με  το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  ξεκίνησε  το 
2011 για τα λατομεία του εργοστασίου Βόλου. Η εταιρεία σχεδιάζει να αξιοποιήσει τις γνώσεις από 
αυτό και να τις επεκτείνει στα υπόλοιπα λατομεία της, αναβαθμίζοντας περαιτέρω τα πρότυπα που 
ακολουθεί. 

 Τοπικές κοινωνίες και διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους   

Στόχος  της  εταιρείας  είναι  κάθε  εγκατάστασή  της  είναι  να  έχει  ένα  πρόγραμμα  τοπικής 
διαβούλευσης  με  τους  κοινωνικούς  της  εταίρους  με  θέματα,  τα  οποία  προτείνονται  από  τους 
ίδιους.  Το πρόγραμμα  ξεκίνησε  το 2010  με  το  εργοστάσιο Μηλακίου. Μέσα στη  χρονιά  ξεκίνησαν 
επίσης οι προετοιμασίες για το εργοστάσιο Βόλου, το οποίο πραγματοποίησε την πρώτη συνάντηση 
το 2011, παράλληλα με τις τακτικές διαρκείς συναντήσεις στο Μηλάκι. 

 Πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας 

Δέσμευση  της  ΑΓΕΤ  Ηρακλής  είναι  να  συμβάλλει  τοπικά,  στις  κοινωνίες  που  δραστηριοποιείται, 
συνεισφέροντας στην οικονομική,  κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο.  Το 2010,  η υποστήριξη 
που  παρείχαν  οι  εγκαταστάσεις  της  εταιρείας  αφορούσε  κατά  25%  σε  πρωτοβουλίες  υγείας  και 
ασφάλειας,  26%  σε  έργα  βελτίωσης  των  τοπικών  υποδομών  και  31%  κατευθύνθηκε  σε 
περιβαλλοντικά έργα και έργα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πρωτοβουλίες τοπικών φορέων. 
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