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Μήνυµα ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
Τα τελευταία χρόνια η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και η 
Βιώσιµη Ανάπτυξη έχουν αναδειχθεί σε ζητήµατα καίριας σπου-
δαιότητας. Στον Τιτάνα αποτελούν συστατικά της φιλοσοφίας 
του εδώ και δεκαετίες. Έχουν δε ενσωµατωθεί στην εταιρική 
στρατηγική του, όχι µόνο από αίσθηµα ευθύνης, αλλά πρωτί-
στως επειδή ωφελούν τόσο τις κοινωνίες, εντός των οποίων 
λειτουργεί, όσο και όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders).

H παρούσα έκδοση αντικατοπτρίζει τη µακρόχρονη παράδοση 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Τιτάνα -µια παράδοση 
συνεχώς προσαρµοζόµενη στις εκάστοτε νέες συνθήκες- και 
έρχεται να προστεθεί στη µακρά, 20χρονη σειρά έκδοσης 
ετήσιων Κοινωνικών Απολογισµών. Η νέα µορφή της έκδοσης 
αυτής που παρουσιάστηκε πέρυσι για πρώτη φορά, σκοπό έχει 
να προσφέρει εµπεριστατωµένη και ουσιαστική πληροφόρηση 
για τις προσπάθειες και τις ενέργειές µας σε συνδυασµό µε µια 
διαφανή αξιολόγηση της συντελούµενης προόδου. Έτσι θα 
µπορέσουν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να έχουν µια πλήρη και 
ακριβή εικόνα της συνολικής µας δραστηριότητας στο χώρο 
της ΕΚΕ.

Ως πολυ-περιφερειακός Όµιλος, ο Τιτάν αντιµετωπίζει πολλές 
προκλήσεις, η κυριότερη των οποίων αφορά, λόγω της φύσης 
του επιχειρηµατικού µας κλάδου, στη βιωσιµότητα του περι-
βάλλοντος: Η τσιµεντοβιοµηχανία επηρεάζει σηµαντικά το 
τοπικό και παγκόσµιο περιβάλλον. Το 2003 ο Τιτάν έγινε µέλος 
του Διεθνούς Επιχειρηµατικού Συµβουλίου για τη Βιώσιµη 
Ανάπτυξη (WBCSD), επιβεβαιώνοντας τη δέσµευσή του για 
ενεργό συµβολή στον καθορισµό και στην εφαρµογή των 
«άριστων πρακτικών» στον κλάδο του. Στο πλαίσιο του WBCSD, 
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η Πρωτοβουλία για Βιώσιµη Ανάπτυξη 
του Κλάδου Τσιµέντου (Cement Sustainability Initiative), µια 
παγκόσµιας κλίµακας προσπάθεια που ανέλαβαν από κοινού οι 
µεγάλοι όµιλοι του κλάδου, για την άµεση και αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση των σχετικών θεµάτων.
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Παρά το γεγονός ότι είµαστε υπερήφανοι για τις επιδόσεις 
µας στους τοµείς της ΕΚΕ και της βιώσιµης ανάπτυξης, ανα-
γνωρίζουµε ότι έχουµε ακόµη πολύ δρόµο να διανύσουµε και 
σηµαντικές προκλήσεις να αντιµετωπίσουµε. Είµαστε, ωστόσο, 
βέβαιοι ότι θα επιτύχουµε στις προσπάθειές µας, χάρη στη 
δυναµική και στη σε βάθος δέσµευσή µας. Η δέσµευση αυτή 
ξεκινά από την κορυφή της Διοίκησης, έχει ωστόσο εξελιχθεί σε 
πίστη σε όλες τις βαθµίδες της ιεραρχίας και σε κεντρικό συστα-
τικό της εταιρικής φιλοσοφίας και των θεµελιωδών αρχών και 
αξιών του Οµίλου µας.

Και αυτό, πιστεύουµε, αποτελεί την ισχυρότερη εγγύηση επιτυ-
χίας για τη συνέχιση του έργου µας χωρίς παρέκκλιση από τους 
βασικούς µας στόχους.

Στενά συνδεδεµένη µε τη βιώσιµη ανάπτυξη είναι η ενεργός 
µέριµνα για τον άνθρωπο τόσο στην επιχειρηµατική όσο και στην 
κοινωνική δράση. Η συνεχής βελτίωση της υψηλής στάθµης των 
συνθηκών εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας, όπως και η συµµετο-
χή στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής στις γειτονικές κοινότη-
τες αποτελούν προτεραιότητες για τον Τιτάνα. Το ίδιο ισχύει και 
για την εκπαίδευση, που δεν αποτελεί µόνο αντικείµενο διαρκούς 
και έντονου ενδιαφέροντος της Εταιρίας, αλλά και µέσο ενίσχυ-
σης και εµπλουτισµού της κοινωνικής προσφοράς της. Για το λόγο 
αυτό, ο φετινός Απολογισµός εστιάζεται στην εκπαίδευση και την 
επιµόρφωση. Αυτός υπήρξε, ιστορικά, ο πρώτος τοµέας δράσης 
από τον οποίο ο Τιτάν άντλησε επαγγελµατική εµπειρία για να τη 
“µεταλαµπαδεύσει” έξω από την επιχείρηση, στις οικογένειες των 
εργαζοµένων, στους συνεργάτες της Εταιρίας, στις γύρω κοινό-
τητες και πρόσφατα σε δηµόσια σχολεία. Αυτή η προσπάθεια δεν 
έγινε απλά µε την καταγραφή και µεταφορά της τεχνογνωσίας 
και την οικονοµική στήριξη. Έγινε πρωτίστως µε στελέχη της 
Εταιρίας που είχαν τη γνώση και την πείρα του αντικειµένου και 
προσέδωσαν έτσι προστιθέµενη αξία στην όλη προσπάθεια µε-
γιστοποιώντας την ευνοϊκή επίδραση της ΕΚΕ προς όφελος των 
stakeholders και της ευρύτερης κοινωνίας.

Ενδεικτικό παράδειγµα είναι η πρωτοβουλία «ΦΑΟΣ», την οποία 
εγκαινιάσαµε, πριν από πέντε χρόνια, ως ένα πιλοτικό πρόγραµ-
µα πρόληψης ατυχηµάτων στα σχολεία της Αχαΐας. Μετά την 
επιτυχία που σηµείωσε, προχωρούµε στην εφαρµογή της και σε 
άλλες περιοχές της χώρας µας.

Ως πολυ-περιφερειακός Όµιλος, ο Τιτάν “µεταλαµπαδεύει” επίσης 
και εκτός Ελλάδας την εµπειρία του, συµµετέχοντας σε διεθνείς 
συλλογικές προσπάθειες ΕΚΕ και µοιράζεται την πείρα και τις άρι-
στες πρακτικές του µε άλλες εταιρίες, ενώνοντας τις δυνάµεις του 
στην επιδίωξη κοινών στόχων. Εκτός από τη συµµετοχή του στο 
WBCSD, ο Τιτάν πέρυσι έγινε και µέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
CSR EUROPE. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στη συµ- 
µετοχή και ενεργή υποστήριξη του Οµίλου Τιτάν από το 2002 
στην Πρωτοβουλία του ΟΗΕ για ένα Οικουµενικό Σύµφωνο.

Ηµέρα αφιερωµένη στο περιβάλλον για τα παιδιά των εργαζοµένων
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 Δραστηριότητες 

Ο Όµιλος Τιτάν αύξησε τον κύκλο εργασιών του από 1.036 χιλιάδες 
Ευρώ σε 1.104 χιλιάδες Ευρώ (6,6%) και το λειτουργικό κέρδος (ΕBITDA) 
από 296 χιλιάδες Ευρώ το 2003 σε 323 χιλιάδες το 2004 (9,3%).

Η συνολική παραγωγή του Οµίλου ανήλθε σε 14.3* εκατ. τόννους τσι-
µέντου και παραγώγων του, 20.8 εκατ. τόννους αδρανή, 5 εκατ. κυβικά 
µέτρα έτοιµο σκυρόδεµα και 55.4 εκατ. τεµάχια τσιµεντολίθων.

Τα προϊόντα που παράγει ο Όµιλος Τιτάν καλύπτουν κυρίως εγχώριες, 
τοπικές ανάγκες για την ανέγερση κατοικιών, δηµόσιων και ιδιωτικών 
κτιρίων, συµπεριλαµβανοµένων νοσοκοµείων, σχολείων, εµπορικών 
κέντρων, καθώς και για βασικές υποδοµές όπως δρόµοι, γέφυρες κτλ.

Στη διάρκεια του 2004 ο Όµιλος απασχόλησε 6.005* εργαζόµενους και 
1.727 εργαζόµενους υπεργολάβων του, καθώς και 900 εργαζόµενους 
για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων στο Pennsuco (Η.Π.Α.) 
και τη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα).

Στη Βουλγαρία ένα καινούργιο εργοστάσιο, Zlatna Panega, αποκτήθη-
κε από τον Όµιλο το 2004, ενώ πωλήθηκαν τα δικαιώµατα του Οµίλου 
στο εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου στο Plevenski.

Δύο µεγάλες επενδύσεις ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία το 2004 στο 
εργοστάσιο του Pennsuco και στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης, 
όπου χρησιµοποιήθηκαν oι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές σύµφωνα 
µε τη δέσµευση του Οµίλου να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική 
του απόδοση.

*Στην Αίγυπτο, όπου ο Όµιλος Τιτάν είναι σε κοινοπραξία µε τον Όµιλο 
Lafarge, οι δραστηριότητες του Οµίλου συµπεριλαµβάνονται στα ετήσια 
αποτελέσµατά του σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ενώ τα 
στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση περιλαµβάνουν το σύνολο του 
απασχολούµενου δυναµικού.

“ Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου είναι ένα µεγάλο 
έργο για το οποίο διατέθηκαν πάνω από 
200.000µ3 ετοίµου σκυροδέµατος. Η ποιό-
τητα του τσιµέντου που χρησιµοποιήθηκε 
έπρεπε να είναι άψογη για να διασφαλίσουµε 
αφενός τη µακροβιότητα της γέφυρας, η 
οποία βρίσκεται εντός της θάλασσας και 
αφετέρου τη χαµηλή  θερµότητα ενυδάτωσης 
λόγω του µεγάλου µεγέθους των βασικών 
στοιχείων του έργου... Εξετάζοντας τις διαφο-
ρετικές επιλογές που είχαµε, αποφασίσαµε ο 
Τιτάν να είναι ο αποκλειστικός µας προµη-
θευτής. Η αξιοπιστία στην παραγωγή και 
στην ποιότητα του τσιµέντου µας απέδειξε 
ότι αναµφίβολα ήταν η σωστότερη επιλογή… 
Από τον Αύγουστο του 2004 που παραδόθηκε 
η γέφυρα, ο αριθµός των αυτοκινήτων που 
τη χρησιµοποιούν έχει ήδη αυξηθεί κατά 
30% σε σύγκριση µε τον περασµένο χρόνο 
που η µεταφορά γινόταν µε πλοία... Επίσης 
για τις τοπικές κοινότητες που ζούν στις δύο 
πλευρές της γέφυρας είναι πλέον ευκολότε-
ρο να προσεγγίσουν η µια την άλλη... Μια 
άλλη επίπτωση της λειτουργίας της γέφυρας, 
λιγότερο προβλέψιµη, είναι ο αυξηµένος 
αριθµός διερχόµενων αυτοκινήτων που τη 
χρησιµοποιούν για µακρινά ταξίδια, ειδικά 
τα Σαββατοκύριακα. Σίγουρα είναι ακόµη 
νωρίς να µιλήσει κανείς για το ποιες θα είναι 
οι συνέπειες αυτού του έργου όσον αφορά την 
ανάπτυξη, αλλά αυτό που µπορεί να ειπωθεί 
µε σιγουριά είναι πως η καλή επικοινωνία 
προωθεί την ανάπτυξη”.

J-P Teyssandier, 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της Eταιρίας “Γέφυρα Α.Ε.”  
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 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιµη Ανάπτυξη

Κυρίαρχος στόχος του Οµίλου Τιτάν είναι η καθιέρωσή του ως ανεξάρ-
τητης πολυ-περιφερειακής δύναµης στη διεθνή αγορά των δοµικών 
υλικών, συνδυάζοντας την επιχειρηµατική ικανότητα και ανταγωνιστι-
κότητα µε το σεβασµό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί για τον Όµιλο Τιτάν θεµελιώδη 
αρχή της λειτουργίας του.

Κάθε επιχείρηση που επιδιώκει να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της 
κοινωνικής υπευθυνότητας και βιώσιµης ανάπτυξης πρέπει να εξε-
τάσει δύο βασικά θέµατα : το πως θα διασφαλίσει την αξιοπιστία της 
συµπεριφερόµενη µε ειλικρίνεια και συνέπεια έναντι των διαφόρων 
stakeholders και πως θα ενισχύσει την ικανότητά της να προβλέπει 
εγκαίρως και να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά στις συνεχώς διαφο-
ροποιούµενες κοινωνικές ανάγκες και προσδοκίες. 

Για να ανταπεξέλθει ο Όµιλος Τιτάν σε αυτές τις προκλήσεις, ιδιαίτερη 
έµφαση δόθηκε το 2004 στη δηµιουργία αµφίδροµης επικοινωνίας µε 
τα ενδιαφερόµενα µέρη, καθώς και στην αύξηση της ευαισθητοποίη-
σης µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών και κυρίως των εργαζοµένων, 
µετόχων, προµηθευτών και υπεργολάβων.

Έρευνα προµηθευτών 

64% γνωρίζει την περιβαλλοντική πολιτική του Οµίλου, 51% 
γνωρίζει την πολιτική του για την ΕΚΕ,  98% συµφωνεί στην 
ανάπτυξη συµπράξεων µε σκοπό την επίτευξη κοινών περι-
βαλλοντικών και κοινωνικών στόχων. Βασικές προτεραιότη-
τες για τη συµµετοχή σε συµπράξεις θεωρούνται οι: 
>  Εργασιακές σχέσεις
>  Ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναµικού
>  Υγιεινή  και ασφάλεια στο χώρο εργασίας  
>  Προστασία του περιβάλλοντος

Στο πλαίσιο αυτό, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από έρευνες 
γνώµης που διεξήχθησαν τόσο σε εθνικό, όσο και σε διακρατικό 
επίπεδο, αποτέλεσαν αντικείµενο περαιτέρω ανάλυσης και συγκριτι-
κής αξιολόγησης. Ταυτόχρονα η διεξαγωγή από την Εταιρία έρευνας 
γνώµης που απευθύνθηκε σε υπεργολάβους και βασικούς προµηθευ-
τές χρησιµοποιήθηκε για τη διαµόρφωση νέων πρωτοβουλιών ΕΚΕ, οι 
οποίες πρόκειται να ξεκινήσουν το 2005. 

Παράλληλα, µια έρευνα γνώµης των εργαζοµένων του Οµίλου Τιτάν 
πραγµατοποιήθηκε στις Η.Π.Α., από ανεξάρτητο φορέα, µεταξύ των 
εργαζοµένων για να διευκολύνει τη συνολική αξιολόγηση των εταιρι-
κών πολιτικών και πρακτικών. Παρόµοια έρευνα έχει προγραµµατισθεί 
να διεξαχθεί το 2005 για τους εργαζοµένους του Οµίλου στην Ελλάδα.

Ο  Όµιλος Τιτάν  έχει ενώσει τις δυνάµεις του µε 15 
ακόµη εταιρίες παραγωγής τσιµέντου, οι οποίες 
στο σύνολό τους αντιπροσωπεύουν περισσότερη 
από τη µισή παγκόσµια παραγωγή (εκτός Κίνας) 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη βιώσιµη 

ανάπτυξη στον κλάδο του τσιµέντου, όπου δηµιουργήθηκε από κοι-
νού και οριστικοποιήθηκε εντός του 2004 ένα τυποποιηµένο πρωτό-
κολο για τη µέτρηση και την αναφορά των εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα (CO

2
).

H θετική εµπειρία από τη συµµετοχή του Οµίλου 
σε δίκτυα όπως το Διεθνές Επιχειρηµατικό  Συµ-
βούλιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (WBCSD) και 
το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ οδήγησε στην 

απόφαση για συµµετοχή του Οµίλου Τιτάν από το Δεκέµβριο του 2004 
στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την ΕΚΕ, CSR EUROPE.

Όπως σηµειώνεται στον Απολογισµό ΕΚΕ και 
Βιώσιµης Ανάπτυξης 2003 του Οµίλου Τιτάν, 
συγκεκριµένες προσπάθειες έχουν εστιασθεί 
στην τµηµατική ενσωµάτωση των αρχών και δει-
κτών που προτείνονται από το Global Reporting 

Initiative (GRI) στο εσωτερικό σύστηµα καταγραφής και αναφοράς 
αποτελεσµάτων του Οµίλου.

Ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί καταρχήν σε ό,τι αφορά τους βασικούς 
δείκτες για την περιβαλλοντική απόδοση και την πρόληψη ατυχηµά-
των. Ανταποκρινόµενος στις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει ο Όµιλος 
Τιτάν συνυπογράφοντας την Πρωτοβουλία του ΟΗΕ για το Οικουµενικό 
Σύµφωνο, ο φετινός απολογισµός περιλαµβάνει ειδικές αναφορές σύµ-
φωνα µε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του εντύπου «Επικοινωνία 
της Προόδου» για το Οικουµενικό Σύµφωνο του αρµόδιου γραφείου 
του ΟΗΕ.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
και Βιώσιµη Ανάπτυξη

Παρουσίαση ΟµίλουΠαρουσίαση Οµίλου



9

Ο  Όµιλος Τιτάν συµµετείχε ενεργά στην 
ειδική διαδικασία του ΟΗΕ και επικρότησε 
την απόφαση για την προσθήκη της δέκατης 
αρχής (κατά της δωροδοκίας και της δια-
φθοράς) στις εννέα αρχές του Οικουµενικού 

Συµφώνου, που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τα ερ-
γασιακά δικαιώµατα και την προστασία του περιβάλλοντος.

10η αρχή του Οικουµενικού Συµφώνου:
«Μια επιχείρηση πρέπει να εργάζεται κατά της διαφθοράς 
σε κάθε της µορφή, συµπεριλαµβανοµένων του εκβια-
σµού και της δωροδοκίας».

Η αντιµετώπιση της φτώχειας, η προστασία του περιβάλ-
λοντος, η επιµόρφωση και η εκπαίδευση είναι τα κυρίαρχα 
ζητήµατα για την ελληνική κοινή γνώµη σύµφωνα µε την 
πρώτη έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
και την Υπεύθυνη Κατανάλωση που δηµοσιεύθηκε από το 
Ινστιτούτο Επικοινωνίας.

 Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
και την Υπεύθυνη Κατανάλωση, 2004

> Το 2004 το Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
της Αθηνών απένειµε στην 
Α.Ε. Τιτάν το βραβείο για τις 
πρωτοβουλίες που έχει ανα-
λάβει σχετικά µε την ΕΚΕ και 
συγκεκριµένα για τις προ-
σπάθειές του να συνδέσει την 
επιχειρηµατική µε την ακα-
δηµαϊκή κοινότητα, µέσω του 
Βήµατος του Μεταπτυχιακού 
Φοιτητή. 

> Στη διάρκεια του 2004 ο 
Όµιλος Τιτάν συµπεριλήφθη-
κε για δεύτερη συνεχόµενη 
φορά στις δέκα καλύτερες 
εταιρίες για εργασία στην 
Ελλάδα και στις αντίστοιχες 
100 καλύτερες στην Ευρώπη, 
σύµφωνα µε την έρευνα που 
υλοποιείται σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

> Ο Τιτάν επίσης κατέλαβε 
την πρώτη θέση στον πίνακα 
των εταιριών µε το µεγαλύτε-
ρο κύρος στην Ελλάδα, σύµ-
φωνα µε σχετική έρευνα που 
διεξήχθη από τους Financial 
Times και την εταιρία 
PricewaterhouseCoopers.

Ο κ. Ν. Α. Κανελλόπουλος παραλαµβάνει το βραβείο του ΕΒΕΑ για την ΕΚΕ από τον 
Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας  και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ-2004 
(Σε χιλιαδες Ευρώ)

Κύκλος εργασιών Οµίλου 1.104.381

Κοινωνικό Προϊόν 567.100

 Δηµόσιος τοµέας 211.104

 Όµιλος (Αδιάθετα κέρδη / αποθεµατικά) 122.526

 Προσωπικό  189.723

 Μέτοχοι  (Μέρισµα)    43.747 

Άποψη από τη θάλασσα του υπό αποκατάσταση λατοµείου  Άρτιµες στην Αχαΐα 
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 Εταιρική Διακυβέρνηση

Με σκοπό τη διασφάλιση της αυξανόµενης διαφάνειας και εµπιστο-
σύνης στον Όµιλο Τιτάν, το σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης έχει 
περαιτέρω βελτιωθεί σε σχέση µε τα ισχύοντα το 2003, υιοθετώντας 
τα ακόλουθα:

>   Ο αριθµός των ανεξάρτητων, µη-εκτελεστικών µελών του   
  συµβουλίου, αυξήθηκε από 5 επί συνόλου 14, σε 7 επί συνόλου 15  
  µελών.

>   Δύο νέες επιτροπές λειτουργούν σε επίπεδο Διοικητικού 
  Συµβουλίου:

  Επιτροπή Σχεδιασµού Διαδοχής και Εταιρικής  Διακυβέρνησης, 
  η οποία αποτελείται από 3 µέλη εκ των οποίων τα δύο είναι 
  ανεξάρτητα, µη-εκτελεστικά.

   Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία αποτελείται από  
  3 στελέχη νύν και πρώην µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.

 Εφαρµογή των Διεθνών Προτύπων 
 Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης   

To 2004 ο Όµιλος Τιτάν εφάρµοσε πλήρως τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµα-
τοοικονοµικής Πληροφόρησης πριν από τη λήξη της προθεσµίας που 
έχει θέσει το κράτος για την υποχρεωτική εφαρµογή τους.

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοοικονοµικής Πληροφόρησης αµβλύνουν 
τις διαφορές σε εθνικές ρυθµίσεις που αφορούν την παράθεση οικο-
νοµικών στοιχείων, δηµιουργώντας αρµονία στις ρυθµίσεις αυτές, στα 
λογιστικά πρότυπα και στις διαδικασίες που έχουν να κάνουν µε την 
προετοιµασία και την παρουσίαση των οικονοµικών αποτελεσµάτων.

Επίσης παρέχουν στους µετόχους περισσότερο λεπτοµερείς, αναλυ-
τικές και κατανοητές πληροφορίες για την οικονοµική επίδοση των 
εταιριών.

 Εσωτερικός Έλεγχος

Η ανεξάρτητη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου υπήρξε πάγια 
πρακτική της Εταιρίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η Διεύθυνση 
Εσωτερικού Ελέγχου του Οµίλου αναφέρεται άµεσα στην Επιτροπή 
Ελέγχου του Διοικητικού Συµβουλίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από 3 ανεξάρτητα, µη-εκτελεστικά 
µέλη και έχει όλες τις σχετικές αρµοδιότητες, συµπεριλαµβανοµένης 
εκείνης που αφορά  τον έλεγχο των οικονοµικών αποτελεσµάτων, πριν 
από την υποβολή τους για έγκριση από το Διοικητικό Συµβούλιο.

Το 2004 οι αµοιβές για τους εξωτερικούς ελεγκτές αφορούσαν κατά 
ποσοστό 63% τις παρεχόµενες από αυτούς υπηρεσίες ελέγχου και 
κατά ποσοστό 37% τις υπηρεσίες που αφορούσαν τις νέες επενδύ-
σεις και την εφαρµογή των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Διοίκηση και Στόχοι Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης

Παρουσίαση ΟµίλουΠαρουσίαση Οµίλου
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 Διαχείριση ΕΚΕ και Στόχοι

Ο πρωταρχικός στόχος του Οµίλου Τιτάν πρέπει να επιτευχθεί µέσα 
στο πλαίσιο των κοινά αποδεκτών αξιών και αρχών που προσδιο-
ρίζουν ρητά την καθηµερινή συµπεριφορά και πρακτική όλων. Στο 
πλαίσιο αυτό καθορίζονται επίσης και οι δεσµεύσεις έναντι των 
stakeholders, όλων όσων δηλαδή επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα από 
τις δραστηριότητες της Εταιρίας.

Οι βασικοί stakeholders για τον Όµιλο Τιτάν είναι οι εργαζόµενοί του 
και τα µέλη των οικογενειών τους, οι εργολάβοι και οι συνεργάτες του, 
οι µέτοχοι και οι πελάτες του, οι κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων 
και η κοινωνία µε την ευρύτερη έννοια. Ο Κώδικας Δεοντολογίας του 
Οµίλου έχει σαν πρωταρχικό σκοπό να διασφαλίσει τον τρόπο καθηµε-
ρινής λειτουργίας του Τιτάνα και να εξασφαλίσει ότι οι κανόνες και οι 
οδηγίες που έχουν δοθεί, εφαρµόζονται σε όλο τον Όµιλο. Οι αρµο-
διότητες σχετικά µε την ΕΚΕ έχουν κατανεµηθεί σε όλα τα ιεραρχικά 
επίπεδα. 

Σε διοικητικό επίπεδο, η Επιτροπή της ΕΚΕ στην οποία προεδρεύουν 
και συµµετέχουν νύν και πρώην µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, 
υποστηρίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εισηγείται προ-
τάσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στο συµβούλιο να διαµορφώσει τη 
συνολική στρατηγική του Οµίλου στον τοµέα αυτόν.

Η Διεύθυνση της ΕΚΕ λειτουργώντας σε επίπεδο Οµίλου έχει την ευ-
θύνη να διασφαλίσει την εφαρµογή των αρχών και την προαγωγή της 
πολιτικής του Οµίλου για την ΕΚΕ σε όλους τους τοµείς και τις περιοχές 
όπου ασκείται επιχειρηµατική δραστηριότητα, ενώ επίσης εκτελεί 
χρέη γραµµατέα για την Επιτροπή ΕΚΕ.

Πρόσφατα Οµάδες Κοινωνικού Έργου έχουν συσταθεί πιλοτικά στις 
µονάδες παραγωγής τσιµέντου στην Ελλάδα. Επιπλέον, ενηµερωτικές 
συναντήσεις και σεµινάρια υλοποιήθηκαν για την ΕΚΕ το 2004 και θα 
συνεχισθούν συστηµατικά τόσο το 2005 όσο και το 2006 για το σύνο-
λο των εργαζοµένων του Οµίλου.

Ο Όµιλος Τιτάν συνεχίζει την προσπάθειά του να αναπτύ-
ξει µεθόδους διαχείρισης, οι οποίες προωθούν την ένταξη 
των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσι-
µης Ανάπτυξης στις καθηµερινές λειτουργίες του Οµίλου.

Έχοντας υιοθετήσει ένα κοινό Κώδικα Δεοντολογίας το 
2003, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε σε όλη τη διάρκεια του 
περασµένου χρόνου στην ενηµέρωση των εργαζοµένων 
και των εκπροσώπων τους για το θέµα αυτό. 

Τοπικές Οµάδες 
Κοινωνικού Εργου

Η έννοια της «άντλησης από την 
εµπειρία για την προσφορά στην κοι-
νωνία» µπορεί να εφαρµοστεί µόνο από 
ανθρώπους που µοιράζονται µια κοινή 
κουλτούρα.

Τοπικές Οµάδες Κοινωνικού Έργου 
δηµιουργήθηκαν πιλοτικά στις τέσσε-
ρις µονάδες παραγωγής της Εταιρίας 
στην Ελλάδα, µε σκοπό αφενός τη 
διάχυση της γνώσης και της εµπειρί-
ας και αφετέρου την ανάληψη νέων 
πρωτοβουλιών ΕΚΕ τοπικής εµβέλειας 
τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της 
µονάδας, όσο και στην τοπική κοινό-
τητα. Οι Οµάδες Κοινωνικού Εργου 
συγκροτούνται από το διευθυντή της 
κάθε µονάδας, τον προϊστάµενο οικο-
νοµικών και διοικητικών υπηρεσιών, το 
µηχανικό περιβάλλοντος, τον τεχνικό 
ασφαλείας, τον κοινωνικό λειτουργό, 
και το γιατρό εργασίας. Στις Οµάδες 
Κοινωνικού Έργου έχουν επίσης προ-
σκληθεί και συµµετέχουν εθελοντικά 
και εργαζόµενοι της µονάδας. 
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ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KAI ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 
Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ / ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντλώντας από την εµπειρία...Αντλώντας από την εµπειρία...

Ως πολυ-περιφερειακός Όµιλος, ο Τιτάν λειτουργεί σε διαφορετικές 
αγορές και διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα που εκτείνονται σε 
τρεις ηπείρους. Για το λόγο αυτό, µια από τις κυριότερες προκλήσεις που 
αντιµετωπίζει είναι η «µεταλαµπάδευση» των θεµελιωδών αξιών και 
αρχών, πρακτικών και προτύπων του σε όλες τις θυγατρικές εταιρίες, 
σε όλες τις γεωγραφικά διάσπαρτες δραστηριότητές του. Συγχρόνως 
δε, διασφαλίζονται ο σεβασµός των τοπικών κοινωνικών συνθηκών και 

η προσαρµογή σε αυτές χωρίς παρεκκλίσεις από τις θεµελιώδεις αρχές 
του. Αυτό ισχύει τόσο ως προς την επιχειρηµατική, όσο και ως προς την 
κοινωνική πλευρά του έργου που επιτελείται. Σε πολύ µεγάλο βαθµό, η 
επιτυχία µας εξαρτάται από τη σωστή, αποτελεσµατική αντιµετώπιση 
της σύνθετης αυτής πρόκλησης µε την προσφορά προστιθέµενης αξίας 
σε όλους τους άµεσα και έµµεσα ενδιαφερόµενους stakeholders.
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Από πολλά χρόνια ο Τιτάν ακολουθεί αυτή την πορεία στην επιχειρηµα-
τική στρατηγική και πρακτική του. Την ίδια προσέγγιση, της άντλησης 
από την εµπειρία για να προσφέρει πολλαπλασιαστικά στην κοινωνία, ο 
Τιτάν υιοθέτησε σαν καθοδηγητικό παράγοντα και βασικό εργαλείο του 
στις διεθνείς, εθνικές και τοπικές πρωτοβουλίες ΕΚΕ.

Η ιδέα και πρακτική της άντλησης από την εµπειρία και της προσφοράς 
στην κοινωνία είναι µια διαδικασία εταιρικής κοινωνικής εξωστρέφειας. 
Σκοπό έχει τη βελτιστοποίηση και µεγιστοποίηση της θετικής επίδρασης 
και των ωφελειών, που απορρέουν από την πολιτική, τις πρωτοβουλίες 
και τα συγκεκριµένα προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, µε τη 
µεταφορά και διάδοσης της συσσωρευµένης πείρας και ειδικής γνώσης 
του Τιτάνα σε διαφόρους τοµείς αλλά και µε την ενεργό ανάµιξη εργαζο-
µένων (πέρα από τα όρια της Εταιρίας ή µίας συγκεκριµένης γεωγραφι-
κής περιοχής), στους τοπικούς stakeholders και στις τοπικές κοινότητες.

Η προσέγγιση αυτή στην ΕΚΕ µπορεί να απεικονισθεί σχηµατικά ως ένα 
«τρισδιάστατο» εγχείρηµα: 

>  Από τη µητρική Εταιρία προς νεοαποκτηθείσες θυγατρικές εταιρίες 
ή από µια εταιρική µονάδα σε µια άλλη και, τελικά, σε ολόκληρο τον 
Οµιλο.

Παράδειγµα: Από το 1979 ο Τιτάν εκδίδει στην Ελλάδα το περιοδικό 
“Τιτάνες” ως µέσο επικοινωνίας µε το προσωπικό του και µε άλλους 
stakeholders. To 2001 ξεκίνησε η έκδοση και ενός άλλου εντύπου εσω-
τερικής επικοινωνίας (αγγλόφωνου) µε τίτλο “In Touch” για τις θυγατρι-
κές εταιρίες του εξωτερικού.

Πέρυσι ο Όµιλος -αξιοποιώντας την αποκτηθείσα στον τοµέα αυτό 
εµπειρία- προχώρησε στην έκδοση ενός παρόµοιου περιοδικού, του 
“Salama News” (δίγλωσσου, σε αγγλικά και αραβικά), που απευθύνεται 
στους εργαζόµενους και τους συνεργάτες µας στην Αίγυπτο.

>  Από την Εταιρία προς τρίτους -κυρίως τους στενούς συνεργάτες της 
(πελάτες, προµηθευτές και εργολάβους).

Παράδειγµα: Ο Τιτάν συστηµατικά µοιράζεται µε τους πελάτες του την 
τεχνογνωσία του στους τοµείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της 
τεχνολογίας, κ.ά και συµβάλλει στην εκπαίδευση των εργολάβων και 
προµηθευτών του σε θέµατα ασφάλειας (π.χ. µε την προσφορά ειδικών 
µαθηµάτων “αµυντικής οδήγησης”), σωστής επιχειρηµατικής συµπερι-
φοράς, κλπ.

>  Από την Εταιρία προς τις τοπικές κοινότητες και ευρύτερα στην 
κοινωνία.

Παράδειγµα: Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο Τιτάν –”χτίζοντας” 
πάνω στην πολύχρονη πείρα του στον τοµέα της εκπαίδευσης –εγκαι-
νίασε ένα πρόγραµµα τεχνικής κατάρτισης ανέργων νέων στην Πάτρα. 
Κατόπιν της επιτυχίας που σηµείωσε, το πρόγραµµα αυτό θα εφαρµο-
σθεί και για τους ανέργους νέους των κοινοτήτων κοντά στο εργοστάσιο 
του Τιτάνα στο Usje της ΠΓΔΜ.

Η “τρισδιάστατη” αυτή προσέγγιση στην ΕΚΕ είναι πολύπλευρα επωφε-
λής: 

>  Αξιοποιεί κατα τον καλύτερο τρόπο την πείρα και την τεχνογνωσία 
του Τιτάνα σε κρίσιµους τοµείς, όπως η εκπαίδευση, η υγιεινή και ασφά-
λεια, η προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος τόσο εντός 
του Οµίλου, όσο και ευρύτερα.

>  Προσφέρει προστιθέµενη αξία στις συγκεκριµένες κοινωνικές  πρω-
τοβουλίες του Τιτάνα και στη συµβολή τους στην τοπική ευηµερία, αλλά 
ταυτόχρονα έχει θετική πολλαπλασιαστική επίδραση στο συνολικό 
“κοινωνικό προϊόν” του Οµίλου, στις σχέσεις του µε τους stakeholders 
και µε την κοινωνία.

>  Καθιστά δυνατή τη µεταφορά και διάδοση των όσων έχουν επιτευ-
χθεί και την εξ αυτών άντληση διδαγµάτων, εµπλουτίζοντας έτσι την 
εµπειρία και συντελώντας, αφενός στην περαιτέρω βελτίωση των ήδη 
υλοποιούµενων πρωτοβουλιών και αφετέρου στην ακόµη πιο εύστοχη 
σχεδίαση και ανάπτυξη νέων.

...προσφέρουµε στην κοινωνία...προσφέρουµε στην κοινωνία
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Συνεργασία και Σύµπραξη

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KAI ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 
Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ / ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το MENTOR είναι ένα τριετές πρόγραµµα 
διαχείρισης γνώσης και ανάπτυξης του 
ανθρώπινου δυναµικού που σχεδιάστηκε και 
υλοποιείται από το 2004 µε στόχο να υποστη-
ρίξει το προσωπικό του Τιτάνα, κυρίως στα νέα 

εργοστάσια της νοτιοανατολικής Ευρώπης, να ευθυγραµ-
µιστεί µε τη φιλοσοφία, τη στρατηγική και τις πρακτικές του 
Οµίλου, αλλά και να διδαχθεί από την επικοινωνία µαζί τους 
για τις απόψεις και τις προσδοκίες τους.

Το MENTOΡ είναι ειδικότερα σχεδιασµένο να προωθεί την 
αντίληψη της διατήρησης, της βελτίωσης, της πιστοποίησης 
και της διάδοσης των βασικών ικανοτήτων του Οµίλου. Ως 
µαθησιακή διαδικασία, το ΜΕΝΤΟΡ ακολουθεί µια ολοκλη-
ρωµένη προσέγγιση και υλοποιείται µέσω µιας ποικιλίας 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σε πολυ-περιφερειακό 
και σε τοπικό επίπεδο. 

Εκπαίδευση και Επιµόρφωση Εκπαίδευση και Επιµόρφωση 

Ελλάδα        8

Βουλγαρία  7

ΠΓΔΜ  7,5

ΣΕΡΒΙΑ 5

Η.Π.Α.                          16,4

ΑΙΓΥΠΤΟΣ                                   20,3

Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο 
 2004

Διοίκηση                          31%

Τεχνικά Θέµατα           25%

Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία          36%

Άλλα 8%

Κατανοµή εκπαίδευσης ανά αντικείµενο
2004

 Προτεραιότητα Πολιτικής Οµίλου Τιτάν 

Η επιµόρφωση και η εκπαίδευση συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο της 
στρατηγικής του Oµίλου Τιτάν και µια µεγάλη µακροχρόνια επένδυσή 
του.

Ο Όµιλος προσφέρει ένα ευρύ πεδίο εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
που στοχεύουν: 

>  Να βοηθήσουν τους εργαζοµένους να αποκτήσουν µια πιο ολοκλη-
ρωµένη γνώση της Εταιρίας, της φιλοσοφίας, των στόχων, του τρόπου 
λειτουργίας της και να βελτιώσουν τόσο τις δεξιότητες, όσο και τις 
ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης και επαγγελµατικής εξέλιξής τους.

>  Να υποστηρίξουν τον Όµιλο να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναµικό 
του και τις δυνατότητές του για βελτίωση της παραγωγικότητας και 
ανταγωνιστικότητάς του.

Η εκπαίδευση στον Τιτάνα είναι µια διαρκής και συνεχιζόµενη διαδι-
κασία, που περιλαµβάνει ένα ευρύ πεδίο θεµάτων και απευθύνεται 
σε όλο το προσωπικό, σε όλα τα επίπεδα, τα τµήµατα και τις περιοχές 
δραστηριότητας.

Ειδική έµφαση δίνεται στην εκπαίδευση των ανθρώπων µας στα 
νεοαποκτηθέντα εργοστάσια του Οµίλου στο εξωτερικό, µε στόχο να 
υποστηρίζεται η άµεση και οµαλή ένταξή τους στο περιβάλλον του 
Οµίλου.

Προτεραιότητα  Πολιτικής Οµίλου Τιτάν
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Μια κρίσιµη πρόκληση που αντιµετωπίζει 
η ανθρώπινη κοινωνία στο ξεκίνηµα του 
21ου αιώνα είναι η επίτευξη πλήρους 
απασχόλησης, βιώσιµης ανάπτυξης και 
κοινωνικής συνοχής στην παγκόσµια 
οικονοµία. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού, η επιµόρφωση και η εκπαί-
δευση συνεισφέρουν σηµαντικά στην 
προώθηση των συµφερόντων των ατόµων, 
των επιχειρήσεων, των οικονοµιών και 
των κοινωνιών… Η επιµόρφωση και η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων µπορούν επίσης να 
οδηγήσουν σε λιγότερη ανεργία και σε 
µεγαλύτερη ισότητα στην απασχόληση.

Από το πόρισµα του ∆ιεθνούς Οργα-
νισµού Εργασίας σχετικά µε την ανά-
πτυξη και εκπαίδευση του ανθρώπινου 
δυναµικού, 2000 

Η παγκοσµιοποίηση, η οικονοµική 
ανάπτυξη και η τεχνολογική καινοτοµία 
αλλάζουν τον τρόπο που η Ευρώπη ζει 
και εργάζεται… Η Ευρώπη έχει ανάγκη 
να επενδύσει περισσότερο στο ανθρώπινο 
δυναµικό της…. Η παραγωγικότητα της 
επιχείρησης και η ανταγωνιστικότητα 
της οικονοµίας µας συνολικά εξαρτώνται 
άµεσα από τη δηµιουργία και διατήρηση 
ενός καλά εκπαιδευµένου και µε δεξιό-
τητες εργατικού δυναµικού που µπορεί 
να  συµµετέχει στην αλλαγή... Όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να ευαισθη-
τοποιηθούν ώστε να κάνουν τη δια βίου 
εκπαίδευση πραγµατικότητα…

Από την Έκθεση της Οµάδας εργασίας 
της ΕΕ για την απασχόληση υπό την 
προεδρία του Wim Kok, Νοέµβριος 
2003

Πρωτοβουλίες - ορόσηµα του Τιτάνα 
στον τοµέα της εκπαίδευσης πέρα από 

νοµικές υποχρεώσεις Η ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων και η εφαρµογή συστηµάτων διοίκησης υγιεινής 
και ασφάλειας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα είναι οι κύριες προτεραιότητες στα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα που προσφέρονται από τον Τιτάνα στους εργολάβους 
του.

Η “Αµυντική Οδήγηση” είναι ένα εξειδικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα που ξεκίνησε το 2003 
και συµπεριέλαβε όλους τους εργολάβους του Τιτάνα, που µεταφέρουν προϊόντα είτε για λογα-
ριασµό του Τιτάνα είτε για λογαριασµό των πελατών του. Συνολικά 520 άτοµα συµµετείχαν στο 
συγκεκριµένο πρόγραµµα το 2004.

Ακολουθώντας τις δεσµεύσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη βιώσιµη ανάπτυξη στον 
κλάδο του τσιµέντου, ένα νέο πολυδιάστατο πρόγραµµα για τους εργολάβους του Οµίλου θα 
ξεκινήσει το 2005 µε στόχο “µηδέν ατύχηµα”.   
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Προτεραιότητα Πολιτικής Οµίλου Τιτάν

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KAI ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 
Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ / ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποστηρίζοντας την Εκπαίδευση και Επιµόρφωση
Η ιδιαίτερη σηµασία της Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης για τον Όµιλο 
Τιτάν  διαπιστώνεται στις διαφορετικές πρωτοβουλίες που έχουν 
υιοθετηθεί για τα παιδιά των εργαζοµένων του και τους κατοίκους των 
τοπικών κοινοτήτων: 

>   Από το νηπιαγωγείο ως την τελευταία τάξη του λυκείου, τα παιδιά  
 των εργαζοµένων συµµετέχουν στο πρόγραµµα διανοµής   
 σχολικού υλικού που περιλαµβάνει σχολικές τσάντες, γραφική ύλη  
 και όλα τα απαραίτητα σύνεργα για το µαθητή.

950 παιδιά επωφελήθηκαν από το πρόγραµµα διανοµής σχολικού 
υλικού κατά το σχολικό έτος 2004-05

> Το πρόγραµµα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού έχει σχεδιασθεί  
 έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των µαθητών του   
 λυκείου. Είναι συµπληρωµατικό των παρεχοµένων υπηρεσιών   
 στο πλαίσιο του σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού   
 και περιλαµβάνει συνεντεύξεις µε επαγγελµατίες  συµβούλους   
 απασχόλησης, καθώς και πακέτα πληροφόρησης σε    
 συγκεκριµένους επαγγελµατικούς κλάδους που ενδιαφέρουν τους  
 µαθητές αλλά και τους γονείς τους. 

750 παιδιά και 330 γονείς έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραµµα 
Επαγγελµατικoύ Προσανατολισµού από το 1994

>  Η εισαγωγή παιδιών των εργαζοµένων στην ανώτερη και ανώτατη  
 εκπαίδευση εορτάζεται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στην  
 Αθήνα κάθε χρόνο. 

>  Όλα τα παιδιά των εργαζοµένων που φοιτούν στην τριτοβάθµια  
 εκπαίδευση λαµβάνουν ένα ετήσιο επιδόµα υποστήριξης του   
 κόστους των σπουδών τους.  

234 µαθητές ενισχύθηκαν συνολικά για το 2004 µε το ποσό των 
€ 170.000

>   Η δυνατότητα για πρακτική άσκηση, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς  
 µήνες, στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας προσφέρεται σε   
 σπουδαστές στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση,   
 συνεισφέροντας µε αυτό τον τρόπο στην απόκτηση πρακτικής  
 εµπειρίας.

140 φοιτητές έκαναν  πρακτική άσκηση στον Τιτάνα το 2004

Παιδιά εργαζοµένων επισκέπτονται τα Κεντρικά Γραφεία

Συνεργασία και Σύµπραξη

ΦΑΟΣ, Θεσσαλονίκη, 2004

Εκπαίδευση και Επιµόρφωση Εκπαίδευση και Επιµόρφωση 
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 TITAN – ΙΒΕΠΕ:  
 Η προσέγγιση της σύµπραξης 

Στα τέλη της δεκαετίας 1970, όταν η Ελλάδα προετοιµαζόταν να εισέλ-
θει στην Κοινή Αγορά, οι ελληνικές επιχειρήσεις προετοιµάζονταν να 
αντιµετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισµό χωρίς τελωνειακούς δασµούς 
και τον κρατικό προστατευτισµό. Ωστόσο, ο τεχνολογικός εκσυγχρο-
νισµός δεν ήταν αρκετός και κάτι έπρεπε να γίνει στην κατεύθυνση 
της αναβάθµισης του ανθρωπίνου δυναµικού και  της εκπαιδευτικής 
υποδοµής.

Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών ανέλαβε τότε την πρωτοβουλία 
της επιµόρφωσης και της δια βίου εκπαίδευσης. Ένας µικρός αριθµός 
ιδιωτικών και κρατικών επιχειρήσεων ανταποκρίθηκαν σε αυτήν την 
πρόκληση το 1980 συστήνοντας ένα µη κερδοσκοπικό οργανισµό, το 
Ινστιτούτο Βιοµηχανικής Επιµόρφωσης και Εκπαίδευσης (ΙΒΕΠΕ). Ο 
Τιτάν ήταν µεταξύ των πρωτοπόρων αυτής της προσπάθειας από την 
πρώτη στιγµή. 

Ως ιδρυτικό µέλος ο Τιτάν υποστήριξε πλήρως, όχι µόνο την ίδρυση 
και ανάπτυξη του οργανισµού ΙΒΕΠΕ, αλλά επίσης την οργάνωση και 
τη διοίκησή του. Όλα αυτά τα χρόνια, ο Τιτάν διέθεσε τεχνογνωσία, 
εξειδίκευση, ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους ώστε να διευκο-
λύνει την ανάπτυξη υψηλών επαγγελµατικών υπηρεσιών για τα εθνικά 
εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

Η επεκτεινόµενη ζήτηση των υπηρεσιών του ΙΒΕΠΕ έπρεπε να ικανο-
ποιηθεί και σε άλλα µέρη της Ελλάδας. Έτσι, η Θεσσαλονίκη απέκτησε 
το δικό της εκπαιδευτικό κέντρο το 1985, ο Βόλος το 1987 και η Πάτρα 
το 2000. 

Οι κύριοι τοµείς εξειδίκευσης του ΙΒΕΠΕ είναι:

> Τεχνική και τεχνολογική κατάρτιση

> Πληροφορική 

> Έλεγχος Ποιότητας

> Περιβαλλοντική προστασία

> Διοίκηση και έλεγχος παραγωγής

Το ΙΒΕΠΕ συνέχισε να προσαρµόζεται για να ανταποκρίνεται στην αυ-
ξανόµενη ζήτηση και ανάγκες. Έτσι, το 1996 πιστοποιήθηκε ως κέντρο 
Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και το 1997 ως Κέντρο 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης εθνικής σηµασίας για όλες τις ειδικότητες. 
Το κέντρο εξασφάλισε πρόσθετους οικονοµικούς πόρους από την 
Ευρωπαϊκή Ενωση χάρις στον επαγγελµατισµό του και στην υψηλή-
ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών. 

Η δέσµευση του Τιτάνα για εθελοντική ανάµιξη στο πλαίσιο της 
“άντλησης από την εµπειρία για προσφορά στην κοινωνία” οδήγησε 
στελέχη του στην εθελοντική προσφορά εξειδίκευσης και τεχνογνω-
σίας στη διοίκηση και προγραµµατισµό του κέντρου. Σήµερα τρία 
στελέχη του Τιτάνα είναι µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΙΒΕΠΕ 
και χρέη Προέδρου εκτελεί εκπρόσωπος της εταιρείας. 

Η ανάπτυξη βασικών επαγγελµατικών δεξιοτήτων και η εξασφάλιση 
της δια βίου εκπαίδευσης σε όλους όσους επιθυµούν να συµµετέχουν, 
αποτελεί πρόκληση για κάθε οικονοµία, ακόµη και την πιο πλούσια και 
µπορεί να επιτευχθεί µόνο µετά από µακροχρόνιο σχεδιασµό. Συνερ-
γασίες όπως το ΙΒΕΠΕ, είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της απόδο-
σης και της αποτελεσµατικότητας. Η «µεταλαµπάδευσή» τους σε άλλες 
περιοχές που τέτοιες συµπράξεις είναι απαραίτητες περιλαµβάνεται 
στα σχέδια του Τιτάνα στο πλαίσιο της προσπάθειας για δηµιουργία 
προστιθέµενης αξίας µέσω της άντλησης από την εµπειρία.

Από το 1980 περισσότεροι 
από 11.000 εργαζόµενοι σε 
περισσότερες  από 250 επι-
χειρήσεις εκπαιδεύτηκαν στο 
ΙΒΕΠΕ επί συνόλου 300.000 
ωρών διδασκαλίας. 

 Το ΙΒΕΠΕ συµµετέχει σε πι-
λοτικά ερευνητικά προγράµ-
µατα υποστηριζόµενα από το 
κοινωνικό ταµείο συνοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Προτεραιότητα Πολιτικής Οµίλου Τιτάν

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KAI ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 
Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ / ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 “Βήµα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή”

 Ενίσχυση του εποικοδοµητικού διαλόγου µεταξύ της   
 ακαδηµαϊκής και επιχειρηµατικής κοινότητας

Το πρόγραµµα επιδιώκει να προσφέρει στα µελλοντικά στελέχη και 
επιχειρηµατίες τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων µε διακεκριµέ-
νους ακαδηµαϊκούς και επιχειρηµατίες σε  θέµατα επιλεγµένα από 
τους άµεσα ενδιαφερόµενους µεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το πρόγραµµα ξεκίνησε το 2002, φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της 
Εταιρίας στο Καµάρι (Αττική) και υλοποιείται επιτυχώς για τρία χρόνια 
µε συνολική συµµετοχή 500 µεταπτυχιακών φοιτητών, από 9 µεταπτυ-
χιακά προγράµµατα.  

Η πρωτοβουλία πραγµατοποίησης του προγράµµατος αυτού σύµ-
φωνα µε τις προτεραιότητες της πολιτικής της Εταιρείας για την ΕΚΕ 
έδωσε την ευκαιρία για τη διεύρυνση των σχέσεων µε  την ακαδηµαϊκή 
κοινότητα αλλά και του διαλόγου σχετικά µε τα θέµατα της ΕΚΕ.

Το 2004, ο Όµιλος Τιτάν, σε συνεργασία µε τα αντίστοιχα περιφερειακά 
µεταπτυχιακά προγράµµατα, οργάνωσε το πρώτο Βήµα του Μεταπτυ-
χιακού Φοιτητή στην Θεσσαλονίκη.

Περισσότεροι από 600 φοιτητές µεταπτυχιακών προγραµµάτων 11 
διαφορετικών ΜΒΑ σε δύο περιοχές της Ελλάδας έχουν συµµετάσχει 
ενεργά στο Βήµα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή από το 2002. 

Πέρυσι, 40 µεταπτυχιακοί φοιτητές χρηµατοδοτήθηκαν από τον Τιτά-
να, να παρακολουθήσουν το 1ο Συνέδριο για την ΕΚΕ που διογανώθηκε 
από το περιοδικό “Economist” στην Αθήνα.

Το 2005, ο Όµιλος Τιτάν ξεκινά τη χρηµατο-
δότηση µιας νέας πρωτοβουλίας µε στόχο να 
δίνεται η ευκαιρία σε νέους από την Π.Γ.Δ.Μ. 
να παρακολουθήσουν προγράµµατα ΜΒΑ 
στην Ελλάδα. 

Βήµα Μεταπτυχιακού Φοιτητή, Θεσσαλονίκη , 2004

Συνεργασία και Σύµπραξη

Εκπαίδευση και Επιµόρφωση Εκπαίδευση και Επιµόρφωση 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Η απασχόληση αποτελεί κύρια κοινωνική 
επιδίωξη σε όλες τις περιοχές όπου δραστηρι-

οποιείται ο Όµιλος Τιτάν. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, 
η Πάτρα εισερχόταν σε φάση έντονης αποβιοµηχανοποίησης 
που είχε ως αποτέλεσµα την έξαρση της ανεργίας και την 
εσωτερική µετακίνηση του ειδικευµένου προσωπικού σε άλ-
λες πόλεις. Ο Τιτάν εφάρµοσε τότε για πρώτη φορά πιλοτικά 
ένα πρόγραµµα Τεχνικής Κατάρτισης για νέους ανέργους που 
έδωσε την ευκαιρία σε 15 νέους χωρίς ειδίκευση να συµµετά-
σχουν σε ένα µακροχρόνιο πρόγραµµα θεωρητικής και πρα-
κτικής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε τεχνικά επαγγέλµα-
τα. Στο τέλος του προγράµµατος, ο Τιτάν προσέφερε εργασία 
στους µισούς  από τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα, ενώ 
στους υπόλοιπους προσφέρθηκε συµβουλευτική υποστή-
ριξη ώστε να µπορέσουν να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες 
απασχόλησης. Η επιτυχία του εν λόγω πιλοτικού προγράµ-
µατος οδήγησε στην περιοδική επανάληψή του στην περιοχή 
κάθε δύο χρόνια. 

Μια νέα πρωτοβουλία αναλήφθηκε για το 2005, στοχεύοντας 
να αντιµετωπιστούν παρόµοιες προκλήσεις στην Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας όπου ο Όµιλος 
Τιτάν δραστηριοποιείται από το 1998, σύµφωνα µε την πρα-
κτική της Εταιρίας “αντλώντας από την εµπειρία προσφέρου-
µε στην κοινωνία” που ακολουθείται για την ΕΚΕ. Πρόκειται 
για ένα Πρόγραµµα Τεχνικής Κατάρτισης που θα υλοποιηθεί 
πιλοτικά για πρώτη φορά στα Σκόπια, όπου λειτουργεί το 
εργοστάσιο του Τιτάνα.

“Ο Τιτάν είναι µια από τις µε-
γαλύτερες και πιο επιτυχηµένες 
εταιρίες στην Ελλάδα και µπορεί 
να συµβάλει σηµαντικά στην 
αναβάθµιση της εκπαίδευσης στις 
τοπικές κοινωνίες όπου δραστηρι-
οποιείται, οργανώνοντας διαλέξεις 
και παρουσιάσεις σε ζητήµατα 
σύγχρονου ενδιαφέροντος. Η 
πρωτοβουλία του Τιτάνα να οργα-
νώσει στη Θεσσαλονίκη το Βήµα 
του Μεταπτυχιακού Φοιτητή 
ήταν µοναδική για την ελληνική 
πραγµατικότητα και χαιρετίστηκε 
µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό από τους 
καθηγητές και τους µεταπτυχι-
ακούς φοιτητές. Πιστεύω πως η 
πρωτοβουλία του Τιτάνα αποτελεί 
αξιέπαινη προσπάθεια µεγάλης 
αξίας για τους µεταπτυχιακούς 
φοιτητές και εύχοµαι και άλλες 
εταιρίες να ακολουθήσουν το 
παράδειγµα του”.

Ι. Χατζηδηµητρίου,  
PhD. Αναπληρωτής Καθηγητής,  
∆ιευθυντής του προγράµµατος ΜΒΑ, 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

“Το Πρόγραµµα Επισκεπτών Καθηγητών 
ΤΙΤΑΝ-INSEAD”  είναι ένα πενταετές πρόγραµ-
µα µέσω του οποίου προσκαλούνται καθηγη-
τές από το διεθνώς αναγνωρισµένο INSEAD 
να διδάξουν στα µεταπτυχιακά προγράµµατα 
του ΑLBA.
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Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

Ανθρώπινα και Εργασιακά δικαιώµατα

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KAI ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 
Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ / ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Απασχόληση, Μισθοί και Παροχές 

Ο Όµιλoς Τιτάν δραστηριοποιείται κυρίως σε χώρες οι οποίες, σύµφω-
να µε το δείκτη ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών, θεωρούνται ώριµες 
οικονοµίες µε υψηλό δείκτη ανάπτυξης. 

Η συνολική απασχόληση του Οµίλου Τιτάν το 2004 αυξήθηκε σε σχέση 
µε το 2003, λόγω της αύξησης της απασχόλησης στην Αµερική µε την 
εγκαινίαση της νέας εγκατάστασης στο Pennsuco και τις νέες επεν-
δύσεις στο συγκεκριµένο εργοστάσιο, αλλά και λόγω νέων εξαγορών 
στον κλάδο σκυροδέµατος. Η δίκαιη ανταµοιβή, η ανοικτή επικοινω-
νία, η διαρκής επιµόρφωση και πρόσθετες -πέραν των προβλεποµέ-
νων από το νόµο- παροχές προς τους εργαζόµενους αποτελούν µέρος 
της πολιτικής του Οµίλου για το ανθρώπινο δυναµικό του.

 Επικοινωνία - Συµµετοχή Εργαζοµένων

Δύο διαφορετικές µελέτες διεξήχθησαν στη διάρκεια του 2004, οι 
οποίες είχαν στόχο να αξιολογήσουν τις πολιτικές της Εταιρίας για 
το ανθρώπινο δυναµικό της. Η πρώτη ήταν µια έρευνα γνώµης που 
απευθυνόταν σε όλους τους εργαζόµενους στις εγκαταστάσεις της 
Αµερικής και η δεύτερη µια πιλοτική συγκριτική µελέτη για την 
Ελλάδα, που εστιαζόταν στις πρόσθετες -πέραν των υποχρεωτικών 
από το νόµο- παροχές προς τους εργαζοµένους της Εταιρίας στην 
Ελλάδα. 

Μια καινούργια προσέγγιση -digit vote- αξιοποιώντας τις δυνατότητες 
που παρέχονται από τις νέες τεχνολογίες, εφαρµόσθηκε στο πλαίσιο 
των τακτικών ενηµερωτικών και εκπαιδευτικών συναντήσεων που 
υλοποιούνται για το σύνολο των εργαζοµένων σε ετήσια βάση. Τα 
αποτελέσµατα µε τα οποία σχολιάζονται από τους εργαζόµενους οι 
πολιτικές που εφαρµόζει ο Όµιλος δόθηκαν στη διοίκηση. H προ-
σπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και το 2005. Ταυτόχρονα, η έκδοση των 
ενηµερωτικών περιοδικών του Οµίλου όπως οι “Τιτάνες” και το “In 
Touch” συνεχίζεται και επεκτείνεται µε πιο πρόσφατη την έκδοση του 
περιοδικού “Salama News” στην Αίγυπτο. 

Κοινωνικές παροχές στους εργαζόµενους του Οµίλου Τιτάν 
πέραν των προβλεποµένων από το νόµο

> Πρόσθετες ηµέρες άδειας

> Συµπληρωµατικά προγράµµατα ασφάλειας ζωής και  
 υγείας  για τους εργαζόµενους και τις οικογένειές τους 

> Ετήσιο πρόγραµµα προληπτικού ιατρικού ελέγχου

>  Δώρα για το Πάσχα και τα Χριστούγεννα

>  Χορηγίες για τους φοιτητές 

>   Επαγγελµατικό προσανατολισµό για τους µαθητές   
 Λυκείου, κα. 

Απασχόληση, Επικοινωνία και 
Συµµετοχή των Εργαζοµένων

∆έσµευση προς τους Ανθρώπους µας∆έσµευση προς τους Ανθρώπους µας

ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΜΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ Η.Π.Α. ΑΙΓΥΠΤΟΣ Π.Γ.Δ.Μ. ΣΕΡΒΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
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Ο Τιτάν επιδότησε στην 
Ελλάδα για το εργατικό 
προσωπικό του, το 
αυξηµένο κόστος της 
θέρµανσης, το οποίο 
προέκυψε από την 
απρόβλεπτη άνοδο της 
τιµής του πετρελαίου.

2004 Δρόµος Υγείας, Καµάρι, Ελλάδα



Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας24

Απασχόληση, Επικοινωνία και 
Συµµετοχή των Εργαζοµένων

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KAI ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 
Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ / ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στατιστικά Ασφάλειας ανά χώρα  
2004

Δείκτης συχνότητας 
ατυχηµάτων 

Δείκτης σοβαρότητας 
ατυχηµάτων 

Ελλάδα 5,30 0,29

Αίγυπτος 2,97 0,16

Βουλγαρία 3,60 0,11

ΠΓΔΜ 3,10 0,15

Σερβία 19,5 0,22

Η.Π.Α. 5,4 0,12

Σύνολο 
2004

6,8 0,17

 Υγεία και Ασφάλεια 

Όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής τσιµέντου στην Ελλάδα είναι 
πιστοποιηµένες σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα για την Υγιεινή και 
Ασφάλεια στους χώρους εργασίας (EΛOT 1401). Οµοίως οι εγκαταστά-
σεις στην Αµερική πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές σύµφωνα 
µε τα εκεί ισχύοντα πρότυπα. Στόχος µας είναι να διασφαλίσουµε την 
εφαρµογή των διεθνών προτύπων σε όλες µας τις εγκαταστάσεις µέχρι 
το 2010. Επιπλέον, το 2005 θα αρχίσει η υλοποίηση ενός  µακροχρόνι-
ου σχεδίου δράσης το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργολά-
βων που συνεργάζονται µε τον Όµιλο Τιτάν για την  ενσωµάτωση των 
διεθνών προτύπων (OHSAS) από όλους τους εργολάβους τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ειδικότερα στη Σερβία προωθούνται 
ειδικές δράσεις µε στόχο την ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης και 
την καλλιέργεια νοοτροπίας πρόληψης ατυχηµάτων και ασφαλούς 
εργασίας. 

Στη διάρκεια του 2004  δεν αναφέρθηκε κανένα θανατηφόρο περιστα-
τικό από τους εργολάβους µας.

Ο πίνακας παρουσιάζει τη συχνότητα και σοβαρότητα των  ατυχηµάτων 
ανά χώρα δραστηριότητας του Οµίλου ΤιτάνΜέριµνα για την Υγεία

Ο αυξανόµενος αριθµός των προβληµάτων 
καρδιάς στο γενικό πληθυσµό οδήγησε πριν τρία 
χρόνια στην προσθήκη ενός νέου µηχανήµατος 

(απινιδωτής), στις εγκαταστάσεις του Οµίλου στην Αµερική, το 
οποίο σκοπό έχει να ενισχύσει τη δυνατότητα παροχής πρώτων 
βοηθειών σε επείγοντα περιστατικά. Το ίδιο µηχάνηµα τοπο-
θετήθηκε πρόσφατα και στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην 
Ελλάδα. Τα τέσσερα εργοστάσια παραγωγής τσιµέντου και τα 
Κεντρικά Γραφεία εφοδιάσθηκαν µε έναν απινιδωτή το καθένα, 
µηχανήµατα που βοηθούν τη διάγνωση καρδιακών λειτουργι-
ών και ανιχνεύουν την πιθανή ανάγκη για ηλεκτροσόκ. Οι εργα-
ζόµενοι στον Τιτάνα εκπαιδεύονται κάθε χρόνο για να µπορούν 
να προσφέρουν πρώτες βοήθειες και υπηρεσίες σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης σε όποιον χρειαστεί. Ιδιαίτερα σε αποµα-
κρυσµένες περιοχές, οι εθελοντές του Οµίλου Τιτάν, οι γιατροί 
εργασίας και οι τεχνικοί ασφάλειας µπορούν να προσφέρουν 
σηµαντική βοήθεια σε επείγουσες περιπτώσεις.

 Χρώµιο VI

Το χρώµιο είναι ένα χηµικό συστατικό του τσιµέντου, το οποίο όταν 
εκτεθεί σε νερό µπορεί να προκαλέσει ελαφρείς δερµατικούς ερεθι-
σµούς. Έχει παρατηρηθεί πώς οι ερεθισµοί αυτοί κυρίως προκαλού-
νται στους εργάτες παραγωγής σκυροδέµατος και όχι στους εργάτες 
παραγωγής τσιµέντου. Λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική οδηγία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ορίζει τα πρόσθετα µέτρα τα οποία πρέπει 
να εφαρµοστούν για να αποφευχθούν οι ερεθισµοί που προκαλούνται 
από το χρώµιο, ο Τιτάν πρόσθεσε θειïκό άλας (FeSO

4
) στη διαδικασία 

παραγωγής τσιµέντου, µετατρέποντας το Χρώµιο (CrVI) σε (CrIII) απο-
τρέποντας µε αυτό τον τρόπο πιθανούς κινδύνους.

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

Ανθρώπινα και Εργασιακά δικαιώµατα

∆έσµευση προς τους Ανθρώπους µας∆έσµευση προς τους Ανθρώπους µας
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 Ανθρώπινα Δικαιώµατα

Η πολιτική του Τιτάνα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι 
βασισµένη στις διεθνείς συνθήκες και διακηρύξεις, ιδιαίτερα δε στην 
Παγκόσµια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και στις συν-
θήκες του Διεθνούς Οργανισµού Εργασίας, οι οποίες προσφέρουν µια 
συνολική αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων µέσα στο περίπλοκο 
σύγχρονο περιβάλλον. Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Οµίλου Τιτάν 
ορίζει τα πρότυπα επιχειρηµατικής πρακτικής τόσο στο εσωτερικό 
περιβάλλον του όσο και για τους εργολάβους του.

Δεδοµένου ότι σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται ο Όµιλος Τιτάν, 
θέµατα σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα µπορεί να αντιµετωπί-
ζονται διαφορετικά, έµφαση δίνεται στην ενσωµάτωση του σεβασµού 
για τα βασικά δικαιώµατα του ανθρώπου στις αξίες, τις αρχές και τις 
πρακτικές του Οµίλου.  

Για το σκοπό αυτό έχουµε επικεντρωθεί στην επιµόρφωση και συνεχή 
ευαισθητοποίηση όλων των εµπλεκοµένων τόσο στο εσωτερικό, όσο 
και στο εξωτερικό περιβάλλον του Οµίλου, σχετικά µε την αναγκαι-
ότητα εφαρµογής των διεθνών προτύπων και των αρχών του Οικου-
µενικού Συµφώνου του ΟΗΕ για την προστασία και διασφάλιση των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου.

 Εργασιακά Δικαιώµατα

O Όµιλος Tιτάν σέβεται έµπρακτα τα δικαιώµατα των εργαζοµένων 
εφαρµόζοντας την κατά τόπους ισχύουσα νοµοθεσία και τις διεθνείς 
συνθήκες. Στην Ελλάδα, η Εταιρία από την περίοδο της πλήρους 
ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις αρχές της δεκαε-
τίας του 1980, προσέφερε οργανωµένα προγράµµατα επιµόρφωσης 
στα µέλη των συνδικαλιστικών ενώσεων µε στόχο να υποστηρίξει και 
να προάγει τον κοινωνικό διάλογο µε τους εκπροσώπους των εργα-
ζοµένων, αναβαθµίζοντας τις γνώσεις, τις εµπειρίες και τις ικανότητές 
τους σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στον Όµιλο Τιτάν πραγµα-
τοποιούνται τακτικά συναντήσεις  µε τους εκπροσώπους των εργαζο-
µένων στο πλαίσιο της διαδικασίας για τον προσδιορισµό των ετήσιων 
αυξήσεων των αµοιβών και άλλων συναφών θεµάτων.

Χρήση των υπηρεσιών ασφάλειας

Ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας χρησιµοποιούνται µόνο σε ιδιαίτερες 
περιπτώσεις όπως στη φύλαξη εκρηκτικών υλών στα λατοµεία. Τις 
υπηρεσίες ασφάλειας αναλαµβάνουν εξειδικευµένοι συνεργάτες. Η 
πολιτική του Οµίλου είναι να διασφαλίζει ότι κανένας φύλακας δεν 
φέρει όπλα, µε εξαίρεση τις ανάλογες εγκαταστάσεις στην Αίγυπτο 
που έχουν δεχθεί επανειληµµένα ένοπλες επιθέσεις. Σε αυτή την 
περίπτωση, στα συµβόλαια που υπογράφονται µε τους συνεργάτες 
γίνεται αναφορά στον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τη χρήση των 
δυνάµεων ασφαλείας. Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας συνιστά όλοι οι 
φύλακες να ελέγχονται για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
στο παρελθόν και να συµµετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράµµατα µε 
σκοπό την αποφυγή κακής χρήσης των υπηρεσιών ασφάλειας. 

“ Θα περίµενα ο Τιτάν να προσδιορίσει 
ξεκάθαρα τις επιπτώσεις των δραστη-
ριοτήτων του σε θέµατα που αφορούν 
την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. Εφόσον η  δραστηριότη-
τα της Εταιρίας συµπεριλαµβάνει τη 
λειτουργία λατοµείων, συνιστάται ως 
ανάγκη ο προσδιορισµός των ζητηµά-
των που αφορούν ανθρώπινα δικαιώ-
µατα, κυρίως σε σχέση µε τις συνθήκες 
εργασίας, την πιθανή µετακίνηση και 
επανατοποθέτηση ανθρώπων στην 
εγκαινίαση ενός νέου λατοµείου κτλ. 
Ένα άλλο ζήτηµα αφορά τη χρήση των 
προϊόντων, εφόσον τα προϊόντα του 
τσιµέντου πρέπει να τα διαχειρίζεται 
κανείς µε προσοχή για να µην προκαλέ-
σουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. 

Όσον αφορά την αποτελεσµατικότη-
τά του, προσδοκώ από τον Τιτάνα να 
παραθέτει παραδείγµατα που απο-
δεικνύουν πώς η Εταιρία πραγµατικά 
προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώµα-
τα. Θα ήθελα µια εταιρία όπως ο Τιτάν 
να κάνει αναφορά σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις και έπειτα να αναφέρεται 
στην εξέλιξη αυτών των περιπτώσεων 
τον επόµενο χρόνο για να δείξει πώς 
επήλθε η βελτίωση. Θα περίµενα επίσης 
η Εταιρία να είναι ιδιαίτερα προσεκτική 
σε χώρες όπου παρατηρούνται παρα-
βιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
για να διασφαλίσει τη µη συνενοχή 
της στις παραβιάσεις που γίνονται 
από άλλους παράγοντες, όπως είναι οι 
δυνάµεις ασφαλείας”.

Chris Marsden, 
Πρόεδρος Τµήµατος Επιχειρήσεων, 
της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, 
Ηνωµένο Βασίλειο 

Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του ο Όµιλος Τιτάν απασχολεί 
ένα σχετικά µικρό ποσοστό γυναικών στο σύνολο των εργαζοµένων 
του 2004. Ο αυξανόµενος αριθµός των γυναικών στη διοίκηση τόσο σε 
τοπικό, όσο και σε  επίπεδο Οµίλου και ο σηµαντικός αριθµός διευθυ-
ντών τοπικής καταγωγής στο σύνολο του στελεχιακού του δυναµικού, 
καταδεικνύει τις αξίες και την πολιτική του Οµίλου όσον αφορά το 
σεβασµό στη διαφορετικότητα και στις ίσες ευκαιρίες σε όλους.

30% του 
προσωπικού 

των 
κεντρικών 
υπηρεσιών 
του Οµίλου 

είναι 
γυναίκες 

12% των 
διευθυντικών 
στελεχών 
είναι 

γυναίκες

96%των 
διευθυντικών 
στελεχών 

έχουν τοπική 
προέλευση  

11,8% του 
ανθρώπινου 
δυναµικού 
είναι 

γυναίκες
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Συνεργασία µε Ενδιαφερόµενα 
Μέρη (Stakeholders)

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KAI ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 
Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ / ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY

Αντιµετώπιση Κινδύνων 

 Προκλήσεις σε Τοπικό Επίπεδο

Οι τοπικές κοινότητες  προσφέρουν στον Όµιλο Τιτάν αυτό που µπορεί 
κανείς να αποκαλέσει «κοινωνική άδεια λειτουργίας». Αναγνωρίζοντας 
τις διαφορές και τις προτεραιότητες σε κάθε περίπτωση, δεδοµένου 
ότι και το επίπεδο της ανάπτυξης σε κάθε περιοχή που λειτουργεί ο 
Όµιλος διαφέρει σηµαντικά, γίνεται ευκολότερη η διάγνωση των δια-
φορετικών προκλήσεων και η επιλογή της πιο αποδοτικής προσέγγι-
σης και πολιτικής, η οποία µπορεί να συµβάλει στην τοπική ανάπτυξη. 

Ο ρόλος του Οµίλου Τιτάν στις τοπικές κοινωνίες καθορίζεται από 
τη δυνατότητα και την επιθυµία να συνεισφέρει στην αντιµετώπιση 
ζητηµάτων που αφορούν τις τοπικές ανάγκες επενδύοντας στην ανά-
πτυξη µακροχρόνιων σχέσεων, οι οποίες στηρίζονται στην αµοιβαία 
εµπιστοσύνη, στη διάθεση για συνεργασία και σε κοινούς στόχους.

 Προσδίδοντας Οικονοµική Αξία 

Στόχος του Οµίλου είναι να δηµιουργήσει προστιθέµενη αξία στις τοπι-
κές οικονοµίες µε διάφορα µέσα. Οι επενδύσεις του προσφέρουν στις 
αναπτυσσόµενες οικονοµίες κεφάλαια, εργασία και φόρους οι οποίοι 
πληρώνονται στις τοπικές κυβερνήσεις. 

Συγχρόνως, µέσω της πολιτικής ΕΚΕ, ο Όµιλος υποστηρίζει πρωτοβου-
λίες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των κοινοτήτων. Οι δραστηριό-
τητες αυτές δεν περιορίζονται µόνο στην παροχή οικονοµικής βοήθει-
ας, αλλά προωθούν τον εθελοντισµό και τη δηµιουργική συνεργασία 
των εργαζοµένων, προσφέρουν τεχνογνωσία και τεχνική υποστήριξη 
στις τοπικές αρχές, τις κοινότητες και όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. 

 Αλληλεγγύη και Συµµετοχή στην Τοπική Ανάπτυξη

Το 2004 ο Όµιλος Τιτάν ξεκίνησε µια συνεργασία τριών χρόνων µε το 
«Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή» που προβλέπει τη δυνα-
τότητα  για τους εργαζόµενους και τις οικογένειές τους, καθώς και 
τους µαθητές των Δηµόσιων Σχολείων που βρίσκονται κοντά στις 
εγκαταστάσεις του, να επισκεφτούν το Μουσείο και να παρευρεθούν 
σε οργανωµένες παρουσιάσεις. Μια άλλη συνεργασία µε το «Κέντρο 
Αντιµετώπισης Παιδικού Τραύµατος» αφορά την υποστήριξη ενός 
νέου προγράµµατος εθνικής εµβέλειας για τα παιδιά, που ονοµάζεται 
«Ταξιδεύοντας µε Ασφάλεια».

 Το 2004 ήταν η χρονιά των Ολυµπιακών Αγώνων που διεξήχθησαν 
στην Αθήνα. Ο Τιτάν συµµετείχε στις προσπάθειες του Δήµου Αθη-
ναίων να ανακαινίσει τις προσόψεις των κτιρίων και τις πλατείες στο 
πλαίσιο, του καλλωπισµού της πόλης.

>  ΤΙΤΑΝ ΑΜΕRICA 

Ο Τιτάν στις H.Π.Α. προσφέρει  τσιµέντο και εθελοντική εργασία των 
εργαζοµένων του, ως ενίσχυση των προσπαθειών του «Habitat for 
Humanity» ενός µη-κερδοσκοπικού οργανισµού, ο οποίος κατασκευ-
άζει σπίτια για άστεγους. Εννέα σπίτια κτίστηκαν το 2004,  µε την 
προσφορά του Τιτάνα.

Τον περασµένο χρόνο επίσης κατασκευάστηκε, µε έτοιµο σκυρόδεµα 
που προσέφερε η Εταιρία, ένα νέο γυµναστήριο για µη προνοµιού-
χα παιδιά, σε συνεργασία µε τον οργανισµό Volusia Police Athletic 
League, στη Φλόριδα.

>  ΤΙΤΑΝ CEMENTARA KOSJERIC, ΣΕΡΒΙΑ

Η δηµιουργία ενός δηµοτικού παιδικού σταθµού είναι ανάµεσα στα 
κοινοτικά έργα τα οποία υποστηρίζονται από τον Τιτάνα στο Kosjeric. 
Παροχή υλικής υποστήριξης για τις τοπικές οµάδες ποδοσφαίρου και 
µπάσκετ, τον τοπικό αθλητικό όµιλο, το σύλλογο για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες, τον τοπικό σύλλογο χορού και άλλους φορείς συµπεριλαµ-
βάνονται στις δραστηριότητες κοινωνικής πρωτοβουλίας της Εταιρίας 
στην περιοχή. 

Ο Τιτάν υποστηρίζει ενεργά από το 1967 την αιµοδοσία ως µια 
έµπρακτη ένδειξη κοινωνικής ευθύνης και ανθρώπινης αλληλεγγύ-
ης. Το 2004, η Εταιρία βραβεύθηκε για την προσφορά της από τον 
Οργανισµό Εθελοντών Αιµοδοτών της Αχαΐας, για τη συνεχή της 
αφοσίωση στον σκοπό της εθελοντικής αιµοδοσίας.

Δωρεές σε χρήµα και είδος, 2004

Προκλήσεις σε Τοπικό Επίπεδο

∆έσµευση προς την Κοινωνία∆έσµευση προς την Κοινωνία

Αλληλεγγύη και Συµµετοχή 
στην Τοπική Ανάπτυξη

 Προγράµµατα τοπικής 
ανάπτυξης

63%

Πολιτισµός
20%

Άλλα
9%

Επιµόρφωση 
8%
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“ Θα ήθελα καταρχήν να τονίσω ότι 
διαβάζοντας τον Απολογισµό ΕΚΕ 
και Βιώσιµης Ανάπτυξης του Τιτάνα 
για το 2003, εξεπλάγην ανακαλύ-
πτοντας ότι δεν είχε γίνει εκτετατε-
µένη αναφορά στην κοινωνική και 
πολιτιστική προσφορά της Εταιρίας. 
Καθώς τυγχάνει να γνωρίζω το έργο 
της σε αυτούς τους τοµείς, πιστεύω 
ότι δεν προβάλλεται αρκετά. Για 
το λόγο αυτό θεωρώ ότι θα ήταν 
χρήσιµο -στην πραγµατικότητα 
απαραίτητο- για µια µεγάλη επιχεί-
ρηση όπως είναι ο Τιτάν να δηµι-
ουργήσει ένα ανεξάρτητο ίδρυµα, 
το οποίο θα επικεντρωνόταν µόνο 
στην υλοποίηση των κοινωνικών 
προγραµµάτων της Εταιρίας και το 
οποίο θα προέβαλε ταυτόχρονα το 
έργο αυτό στο ευρύτερο κοινό… Η 
πρόσκληση που δέχθηκα το 2004 
από τον Τιτάνα σαν Πρόεδρος του 
Οργανισµού «Μαζί για το Παιδί» µε 
στόχο τη συνεργασία για την υπο-
στήριξη της συµµετοχής ΜΚΟ στους 
Παραολυµπιακούς Αγώνες της 
Αθήνας, ήταν πραγµατικά απροσ-
δόκητη και εντυπωσιάστηκα από το 
γνήσιο ενδιαφέρον της Eταιρίας στο 
ζήτηµα αυτό. Αυτή η συνεργασία 
που ξεκίνησε µε αφορµή τους Παρα-
ολυµπιακούς Αγώνες ελπίζω ότι θα 
µπορούσε να επεκταθεί µελλοντικά 
στην υιοθέτηση οµάδων πληθυσµού 
που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση. 
Η Εταιρία στο πλαίσιο αυτό µπορεί 
να αναλάβει τη βελτίωση των υπο-
δοµών για τους ανθρώπους αυτούς, 
ένα βήµα για την επίτευξη τελικά 
ίσων δικαιωµάτων για όλα τα µέλη 
της κοινωνίας µας”. 

Ιωάννης Παπαδάτος,  
Πρόεδρος του Οργανισµού  
«Μαζί για το Παιδί»

Υποστήριξη στους Παραολυµπιακούς Αγώνες - AΘΗΝΑ 2004

Οι Ολυµπιακοί και Παραολυµπιακοί Αγώνες στην Αθήνα ήταν ένα από τα σηµαντικότερα γεγονότα του 2004 τόσο σε εθνικό, όσο και 
σε διεθνές επίπεδο. 

Οι προσπάθειες των αθλητών στους Παραολυµπιακούς Αγώνες, αποτελούν αναµφίβολα µοναδικό παράδειγµα ανθρώπινης δύναµης 
και αποφασιστικότητας. Η Εταιρία υποστήριξε τη µεγάλη αυτή εκδήλωση διανέµοντας περισσότερα από 7.500 εισιτήρια για τους 
Παραολυµπιακούς αγώνες της Αθήνας σε εργαζόµενους και συνταξιούχους της, αλλά και σε οργανισµούς και σχολεία µέσω της µη 
κυβερνητικής οργάνωσης “Μαζί για το Παιδί”. 

Παραολυµπιακοί Αγώνες, Αθήνα 2004
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Προκλήσεις σε Τοπικό Επίπεδο

Αλληλεγγύη και Συµµετοχή 
στην Τοπική Ανάπτυξη

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KAI ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 
Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ / ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY

Αντιµετώπιση Κινδύνων 

Για τα επόµενα τρία χρόνια ο Τιτάν έχει σχεδιάσει ένα συνολικό πρό-
γραµµα -σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση- το οποίο αφορά 
τα ακόλουθα έργα:

>  Η Εταιρία έχει σχεδιάσει και θα καλύψει το κόστος για το σύστηµα 
µόνιµου φωτισµού στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. 

>  Επίσης θα προσφέρει την τεχνογνωσία της στο σχεδιασµό και θα 
καλύψει το σχετικό κόστος για την αποκατάσταση παλιών λατοµείων. 
Το έργο αυτό στοχεύει στη µεταµόρφωση ενός µεγάλου αναξιοποίη-
του χώρου σε ένα τόπο αναψυχής για τους κατοίκους της Ελευσίνας.

>  Ο Τιτάν θα παραχωρήσει στο Δηµοτικό Συµβούλιο της Ελευσίνας µια 
έκταση περίπου 16.000 µ2 ιδιοκτησίας του, για τη δηµιουργία µονάδας 
συλλογής, διαχωρισµού και ανακύκλωσης  µη επικίνδυνων απορριµ-
µάτων καθώς και ηλεκτρικών συσκευών. 

>  Η Εταιρία θα δωρίσει στην κοινότητα 560 µ2 γης µε τα απαραίτητα 
παιχνίδια για τη δηµιουργία µιας νέας παιδικής χαράς.

Το 2004 ο Τιτάν σε συνεργασία µε την 
τοπική αυτοδιοίκηση προσέφερε 2.500 
φυτά στους κατοίκους της Ελευσίνας

 Συνεργασία µε Ενδιαφερόµενα Μέρη 

 Ελευσίνα

Η πόλη της Ελευσίνας φιλοξένησε την πρώτη εγκατάσταση του Τιτάνα 
και για περισσότερο από 100 χρόνια η ιστορία της Εταιρίας συνδέεται 
µε αυτήν της πόλης. Τον περασµένο χρόνο, το Δηµοτικό Συµβούλιο 
της Ελευσίνας αποδέχθηκε µια ολοκληρωµένη πρόταση από την Εται-
ρία  να συµµετέχει στην υλοποίηση µίας σειράς έργων που στοχεύουν 
να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην περιοχή. Αυτά τα έργα είναι 
συνέχεια µιας µακρόχρονης παράδοσης κοινωνικών  πρωτοβουλιών 
κοινωνικής προσφοράς του Τιτάνα στην περιοχή.

Στην πάροδο των χρόνων η σταθερή δέσµευση της Εταιρίας προς την 
κοινότητα της Ελευσίνας έχει εκφρασθεί µε ενέργειες όπως:

>  Υποστήριξη του αρχαιολογικού χώρου και της ιστορίας της πόλης 
µε τη δηµιουργία και την προώθηση σχετικού επιµορφωτικού υλικού, 
οπτικοακουστικού και έντυπου, όπως η έκδοση  “Ο αρχαίος χώρος των 
Ελευσίνιων Μυστηρίων”.

>  Χορηγία και συµµετοχή στη διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνι-
κών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Αισχυλείων, θεατρικών παραστάσε-
ων, κ.α.

>  Δηµιουργία παιδικής χαράς και ανακατασκευή και διαµόρφωση 
των εξωτερικών χώρων των δηµόσιων σχολείων, καθώς επίσης και 
δωρεά κτιρίου ιδιοκτησίας της Εταιρίας για τη λειτουργία Πολιτιστικού 
Κέντρου. 

>  Αισθητική βελτίωση του περιβάλλοντος µε δενδροφύτευση και 
ανακατασκευή των δηµόσιων κέντρων αναψυχής καθώς και ένα προ-
σωρινό σύστηµα φωτισµού στον αρχαιολογικό χώρο. 

>  Έργα τεχνικά και υποδοµής όπως η κατασκευή του κτιρίου της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Ελευσίνας, το οποίο µετά το σεισµό του 
1999 είχε υποστεί ολοσχερή καταστροφή. Το νέο κτίριο που προσέ-
φερε ο Τιτάν θα χρησιµοποιηθεί σαν κεντρικός σταθµός, ο οποίος θα 
εξυπηρετεί εκτός από την Ελευσίνα και όλη τη Δυτική Αττική.

Συνεργασία µε Ενδιαφερόµενα 
Μέρη (Stakeholders)

∆έσµευση προς την Κοινωνία∆έσµευση προς την Κοινωνία
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 Σχέδιο δράσης για την Ελευσίνα
>  Φωτισµός αρχαιολογικού χώρου: Μελέτη και   
 εγκατάσταση

>   Αποκατάσταση παλαιών λατοµείων

>   Υποστήριξη προγράµµατος ανακύκλωσης και   
 διαχείρισης απορριµάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης

“ Η Εταιρία Τιτάν αποτελεί την 
παλαιότερη βιοµηχανία της περι-
οχής… Η εγκατάσταση γειτνιάζει 
µε τον αρχαιολογικό χώρο και 
την κατοικηµένη περιοχή. Τον 
περασµένο αιώνα, οι αρχές της 
χωροταξίας και της πολεοδοµίας 
ήταν άγνωστες... Περιβαλλοντικά 
προβλήµατα δηµιουργήθηκαν µε 
την εκποµπή της σκόνης, αλλά 
για να είµαστε δίκαιοι, ο Τιτάν 
ήταν η πρώτη εταιρία παραγω-
γής τσιµέντου στην Ελλάδα που 
εγκατέστησε ηλεκτροστατικά 
φίλτρα για να µειώσει αυτές τις 
εκποµπές. Στις ανησυχίες των 
κατοίκων για τα περιβαλλοντικά 
ζητήµατα, ο Τιτάν ήταν πάντα 
πρόθυµος να συζητήσει για αυτά 
µαζί τους… Πάνω από 100 χρόνια 
η Εταιρία ήταν ένας σηµαντικός 
εργοδότης προσφέροντας πολύτι-
µη εργασία στην κοινότητα…. Το 
γεγονός ότι ενθαρρύνει το διάλογο 
µε την τοπική κοινότητα είναι 
ένα πολύ σηµαντικό βήµα για το 
µέλλον. Ο ειλικρινής διάλογος 
µε την τοπική κοινωνία οδήγησε 
σταδιακά στην ανάπτυξη σχέσεων 
αµοιβαίας εµπιστοσύνης ανάµεσα 
στην Εταιρία και την κοινότητα, 
γεγονός που βοηθάει στην επίλυση 
των προβληµάτων που υπάρχουν 
ακόµα σήµερα”. 

Κ. Αµπατζόγλου,  
∆ήµαρχος Ελευσίνας

Διανοµή φυτών, 2004Δενδροφύτευση στις αυλές των δηµοσίων σχολείων, 2004

>   Δενδροφύτευση στις αυλές όλων των δηµοσίων   
 σχολείων και υποστήριξη για τη δηµιουργία ανοικτού  
 χώρου ψυχαγωγίας για τα παιδιά

>   Δέσµευση για την υποστήριξη της ανέγερσης του νέου  
 Αρχαιολογικού Μουσείου
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Προκλήσεις σε Τοπικό Επίπεδο

Αλληλεγγύη και Συµµετοχή 
στην Τοπική Ανάπτυξη

Συνεργασία µε Ενδιαφερόµενα 
Μέρη (Stakeholders)

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KAI ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 
Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ
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 Αντιµετώπιση Κινδύνων

Οι επενδυτικές αποφάσεις µιας εταιρίας και η καθηµερινή της 
λειτουργία πολλές φορές µπορούν να δοκιµαστούν από κινδύνους 
όπως είναι η δωροδοκία, ειδικά όταν υπάρχει  συνεργασία µε 
αντιπροσώπους του δηµόσιου τοµέα ή σε χώρες όπου τέτοιου είδους 
πρακτικές είναι ενδηµικές. Οι πολυεθνικές εταιρίες αντιµετωπίζουν 
αυξηµένη πίεση να θέσουν υπό έλεγχο αυτά τα ζητήµατα. 

Ο Όµιλος Τιτάν επικρότησε το 2004 την απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ κ.Κόφι Αννάν να προστε-
θεί η 10η εντολή στο Οικουµενικό Σύµφωνο. Ο Όµιλος 
είχε ήδη εκδώσει τον Κώδικα Δεοντολογίας του το 
2003, ο οποίος διατυπώνει τη θέση του για αυτά τα 

ζητήµατα. Η επίσηµη ανακοίνωση της 10ης εντολής στο πλαίσιο του 
Οικουµενικού Συµφώνου και η χρήση του εταιρικού Κώδικα Δεοντο-
λογίας ως εργαλείου για τη λήψη αποφάσεων σε διάφορα ζητήµατα, 
έχει αποτελέσει το κεντρικό θέµα σε συναντήσεις και εκπαιδευτικά 
σεµινάρια µε όλους τους διευθυντές, τα µέλη των σωµατείων και τους 
εργαζόµενους σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Για τη διάδοση της πολιτι-
κής αυτής, νέες εκδόσεις των αρχών του Οικουµενικού Συµφώνου και 
του Κώδικα Δεοντολογίας του Οµίλου θα µεταφραστούν σε όλες τις 
τοπικές γλώσσες.

Ανάλυση κινδύνων έκθεσης στην αγορά 

Ο αναγνωρισµένος ευρύτερα µη κυβερνητικός οργανισµός της 
Διεθνούς Διαφάνειας ορίζει δύο κατηγορίες κινδύνων έκθεσης στην 
αγορά: η πρώτη σχετίζεται µε τη χώρα λειτουργίας της κάθε εταιρίας 
και η δεύτερη µε τον κλάδο της δραστηριότητάς της.

Σύµφωνα µε την ετήσια Έκθεση Εκτίµησης Κινδύνου ανά χώρα της 
Διεθνούς Διαφάνειας για το 2004, η έκθεση του Οµίλου Τιτάν σε κινδύ-
νους σχετικούς µε δωροδοκία διαφοροποιείται σε σχέση µε το 2003. Η 
διαφοροποίηση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι χώρες στις οποίες 
δραστηριοποιείται επιχειρηµατικά ο Όµιλος, ενώ στη σχετική Εκθεση 
του 2003 αναφέρονταν ως χώρες «πολύ µεγάλου κινδύνου», στην 
Έκθεση του 2004 αναφέρονται ως χώρες «µεγάλου κινδύνου».

Όσον αφορά ειδικότερα τους κινδύνους που σχετίζονται µε τον κλάδο 
δραστηριότητας, η βιοµηχανία τσιµέντου είναι λιγότερο εκτεθειµένη 
σε κινδύνους δωροδοκίας, δεδοµένου ότι δεν έχει κατά κύριο λόγο ως 
πελάτη το δηµόσιο τοµέα. Οι περισσότεροι κίνδυνοι που διαπιστώνο-
νται στον κλάδο τσιµέντου αφορούν κυρίως την έκδοση νέων αδειών 
λειτουργίας λατοµείων.

Οι στόχοι µας 

Για την καλύτερη αντιµετώπιση των διαφόρων κινδύνων στις περιοχές 
όπου λειτουργεί ο Όµιλος αξιοποιούνται νέα εργαλεία διαχείρισης και 
πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται διεθνώς για το σκοπό αυτό. Στόχος 
µας είναι να ενισχύσουµε τις σχετικές πολιτικές και τις διαδικασίες 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρµογής τους. Η προσέγγιση 
που ακολουθείται από τον Όµιλο είναι σύµφωνη µε τα προβλεπόµενα 
από τον Κώδικα Εταιρικών Αρχών για την Αντιµετώπιση της Δωρο-
δοκίας που έχει αναπτυχθεί από τη Διεθνή Διαφάνεια και το Social 
Accountability International. Υλοποιώντας το στόχο µας στον τοµέα 
αυτό, τον περασµένο χρόνο εστιάσαµε στην ανάπτυξη ενός συστή-
µατος για την παρακολούθηση της απόδοσής µας στον τοµέα αυτό. 
Επιπρόσθετα, νέες πρωτοβουλίες υποστηρίζονται από την Εταιρία στο 
πλαίσιο της συµµετοχής της στο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοι-
νωνική Ευθύνη. Είναι κύρια προτεραιότητα στο πλαίσιο της συνεργα-
σίας µε το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ, τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος 
και το Οικουµενικό Σύµφωνο η επιµόρφωση και ευαισθητοποίηση µε 
σκοπό την ενεργή δέσµευση των επιχειρήσεων και των εµπλεκόµενων 
φορέων στην αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού.

Κατανοµή απασχόλησης Οµίλου σε σχέση 
µε το βαθµό εκθεσης σε κίνδυνο δωροδοκίας, 2004

∆έσµευση προς την Κοινωνία∆έσµευση προς την Κοινωνία

Αντιµετώπιση Κινδύνων 
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Εκτίµηση κινδύνου Διεθνούς Διαφάνειας
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Η Ολυµπιακή Φλόγα µπροστά από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα



Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας32

Προκλήσεις και Προοπτικές

Διαχείριση και Αποκατάσταση 
Λατοµείων

Παραγωγή Τσιµέντου και 
Περιβαλλοντική Απόδοση

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εκποµπές Διοξειδίου του Άνθρακα 
και Κλιµατικές Αλλαγές

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KAI ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 
Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ / ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

  1. Εξόρυξη πρώτων υλών

Το 2004 τα λατοµεία του Οµίλου Τιτάν παρήγαγαν 18,6 
εκ. τόννους πρώτων υλών τσιµέντου και 20,8 εκ. τόννους 
αδρανών.

Οι κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη 
λειτουργία των λατοµείων αφορούν τη χρήση φυσικών 
πόρων, τη µεταβολή του γεωγραφικού ανάγλυφου, τις 
εκποµπές διάχυτης σκόνης και το θόρυβο. Οι επιπτώσεις 
αυτές περιορίζονται µέσω της εφαρµογής σύγχρονων 
τεχνικών εξόρυξης και της συστηµατικής και προσεκτικά 
σχεδιασµένης αποκατάστασης των λατοµείων.

  2. Παραγωγή τσιµέντου

Η παραγωγή τσιµέντου είναι εντάσεως ενέργειας και 
φυσικών πόρων και η διεργασία παραγωγής απελευθερώνει 
αέριους ρύπους στο περιβάλλον. Ο Όµιλος λειτούργησε 11 
εργοστάσια τσιµέντου µε δυναµικότητα παραγωγής 16 εκ. 
τόννων. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή 
του τσιµέντου αφορούν τα εξής:

 Εκποµπή συνολικά 8,5 εκ. τόννων CO
2
 από τους 

 περιστροφικούς κλιβάνους, εκ. των οποίων 3,3 εκ. τόννοι 
 προήλθαν από το καύσιµο και οι υπόλοιποι από τη   
 θερµική διεργασία παραγωγής κλίνκερ. 

  Άλλες εκποµπές όπως σκόνη, NO
x
 και SO

x
, καθώς και   

 διάχυτη σκόνη.

  3. Ανάλωση καυσίµων και πρώτων υλών

Η θερµική ενέργεια που καταναλώνεται για την παραγωγή του 
κλίνκερ υπολογίζεται σε 36.100 TJ.  Τα καύσιµα που χρησιµοποι-
ούνται περισσότερο είναι ο άνθρακας, το πετρελαϊκό κωκ, τα 
υγρά καύσιµα και το φυσικό αέριο. Ωστόσο, εναλλακτικά καύσι-
µα όπως µεταχειρισµένα ελαστικά φορτηγών και αυτοκινήτων 
και τα κατάλοιπα δεξαµενών καυσίµων αντικατέστησαν µικρές 
ποσότητες ορυκτών καυσίµων.

Συνολικά 20,2 εκ. τόννοι πρώτων υλών χρησιµοποιήθηκαν στην 
παραγωγή τσιµέντου. Η χρήση βιοµηχανικών παραπροϊόντων 
ως υποκατάστατα των ορυκτών πρώτων υλών συντελεί στη 
µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τέτοια παραπροϊό-
ντα είναι η βιοµηχανική γύψος και η τέφρα από τα εργοστάσια 
παραγωγής ενέργειας, σκωρίες από χαλυβουργίες και απόβλητα 
άλλων βιοµηχανιών.

Ανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
Κατά το 2004 για την παραγωγή 
τσιµέντου ο Όµιλος ανάλωσε 
1.330 GWh (4,800 TJ) ηλεκτρικής 
ενέργειας.Δραστηριότητες και Επιπτώσεις

∆έσµευση προς το Περιβάλλον∆έσµευση προς το Περιβάλλον



33

  4. Μεταφορές

Ο Όµιλος Τιτάν µεταφέρει πρώτες 
ύλες, καύσιµα και προϊόντα µε 
φορτηγά, πλοία και τρένα. Οι κύριες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις 
χερσαίες µεταφορές είναι οι εκποµπές 
CO

2
 από τη διάσπαση του καυσίµου. 

Οι  θαλάσσιες µεταφορές θεωρού-
νται κατά κανόνα φιλικότερες για το 
περιβάλλον µε την προϋπόθεση ότι 
έχουν ληφθεί τα κατάλληλα µέτρα 
πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης.

  5. Παραγωγή σκυροδέµατος

Κατά το 2004, ο Όµιλος παρήγαγε 5 εκ. µ3 σκυροδέµατος 
σε 77 µονάδες παραγωγής. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
που προκύπτουν στον τοµέα αυτό είναι η χρήση φυσικών 
πόρων και νερού, η διάχυτη σκόνη και ο θόρυβος. Οι επι-
πτώσεις αυτές περιορίζονται µε συστηµατική συντήρηση 
των εγκαταστάσεων, τη λήψη µέτρων για τη µείωση των 
αποβλήτων και µε την ανακύκλωση νερού. 

  6. Χρήση προϊόντων στις κατασκευές 
 και διάρκεια  ζωής

Το τσιµέντο και το σκυρόδεµα που είναι τα κύρια προϊόντα του 
Οµίλου Τιτάν, συνεισφέρουν στην ικανοποίηση των βασικών 
αναγκών για στέγαση και ανάπτυξη υποδοµών για την κοινωνία.

Η διάρκεια ζωής των κτιρίων, δρόµων, γεφυρών και άλλων τύπων 
κατασκευών ποικίλλει σηµαντικά σε κάθε περίπτωση, όπως και σε 
κάθε κράτος. Σύµφωνα µε την έκθεση του OΟΣΑ (2003)*, η διάρ-
κεια ζωής των κτισµάτων µπορεί να είναι από 10 ως 100 χρόνια, 
µε ευρωπαϊκό µέσο όρο τα 45 χρόνια. Στη συνέχεια, τα κτίσµατα 
κατεδαφίζονται ή αναµορφώνονται. Στην Ευρώπη το 28% των 
υλικών που προκύπτουν από την κατεδάφιση των κτιρίων ανακυ-
κλώνεται και επαναχρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη. Στην Ελλάδα 
το αντίστοιχο ποσοστό είναι µικρότερο από 5%.



Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας34

Δραστηριότητες και Επιπτώσεις

Διαχείριση και Αποκατάσταση 
Λατοµείων

Παραγωγή Τσιµέντου και 
Περιβαλλοντική Απόδοση

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εκποµπές Διοξειδίου του Άνθρακα 
και Κλιµατικές Αλλαγές

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KAI ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 
Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ / ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Προκλήσεις και Προοπτικές

Ο σεβασµός για το περιβάλλον αποτελεί µια βασική αρχή του Τιτάνα 
από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 όταν εγκαταστάθηκαν τα πρώτα 
ηλεκτροστατικά φίλτρα στους περιστροφικούς κλιβάνους της Εταιρίας. 

Ο Όµιλος Τιτάν αγωνίζεται να µειώσει τις επιπτώσεις των δραστηριο-
τήτων του στο περιβάλλον ακολουθώντας συστηµατικά τις εξελίξεις 
στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και πρακτικές και εφαρµόζοντας τις 
βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές. Οι νέες µονάδες, που αντικατέστησαν 
τις παλαιές εγκαταστάσεις παραγωγής τσιµέντου στη Θεσσαλονίκη 
και το Pennsuco επιβεβαιώνουν αυτή την ισχυρή και µακρόχρονη 
δέσµευση.

Για να βελτιωθεί περαιτέρω η περιβαλλοντική απόδοση, εστιάζουµε 
στην απόκτηση γνώσης, στη δικτύωση και συνεργασία µε άλλες 
επιχειρήσεις και ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders) για την ανάπτυξη 
νέων πολιτικών, την προσαρµογή εργαλείων και συστηµάτων, όπως 
επίσης και για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης µεταξύ 
των εταιριών που πρόσφατα ενσωµατώθηκαν στον Όµιλο.

Ο Τιτάν είναι µεταξύ των πρώτων επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα που υποκατέστησαν τα συµβατικά 
καύσιµα µε εναλλακτικά όπως το πετρελαϊκό κωκ. 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Τιτάν υλο-
ποίησε µια ευρεία πανελλαδική εκστρατεία που 

στόχευε στην αύξηση του βαθµού ευαισθητοποίησης των εν-
διαφεροµένων µερών  για την εξοικονόµηση ενέργειας και την 
προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, ο Τιτάν φιλοξένησε 
στις εγκαταστάσεις του στο Καµάρι Βοιωτίας την πρώτη ανοικτή 
συζήτηση σχετικά µε τη βιώσιµη ανάπτυξη στην περιοχή της 
Αττικής, το 1987. 

WBCSD -
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την 
Βιώσιµη Ανάπτυξη του κλάδου Τσιµέντου, 

οι τσιµεντοβιοµηχανίες δεσµεύτηκαν να υιοθετήσουν ως 
κοινό στόχο την προσπάθεια για ένα πιο βιώσιµο µέλλον. Η 
πρωτοβουλία αυτή είναι ένα κλαδικό πρόγραµµα που υπο-
στηρίζεται από το Διεθνές Επιχειρηµατικό Συµβούλιο για τη 
Βιώσιµη Ανάπτυξη, από το 2002. 

Ο Όµιλος Τιτάν ένωσε τις δυνάµεις του µε µεγάλους παρα-
γωγούς τσιµέντου, οι οποίοι συνολικά αντιπροσωπεύουν 
µεγαλύτερη από τη µισή παγκόσµια παραγωγική δυναµι-
κότητα, (εξαιρώντας την Κίνα) για να αντιµετωπίσουν από 
κοινού τα εξής ζητήµατα:

 Προστασία του κλίµατος και διαχείριση του  CO
2

 Ορθολογική διαχείριση των καυσίµων και των πρώτων  
 υλών

 Ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας

 Παρακολούθηση και καταγραφή των αερίων εκποµπών

 Επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες

Το πρόγραµµα δράσης ως προς τις ανωτέρω πρωτοβουλίες 
εκτείνεται έως το 2007. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί έως 
τώρα, συνολικά και για κάθε εταιρία ξεχωριστά, είναι εντυ-
πωσιακή. Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν σε µια εκδή-
λωση για τα ενδιαφερόµενα µέρη το 2005 στην Ιαπωνία. 

Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί ένα βασικό πρωτόκολλο µέτρη-
σης και παρακολούθησης των αερίων εκποµπών CO

2
 το 

οποίο είναι ήδη επικυρωµένο από τη Συνέλευση του ΟΗΕ 
και από το WRI. Το πρωτόκολλο αν και υπόκειται ακόµη σε  
µικρές τεχνικές αλλαγές, χρησιµοποιείται ευρέως σε περισ-
σότερες από 600 µονάδες παραγωγής ανά τον κόσµο.

Προκλήσεις και Προοπτικές

∆έσµευση προς το Περιβάλλον∆έσµευση προς το Περιβάλλον
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“ Ειλικρινά συγχαίρω τον Όµιλο 
Τιτάν για τις πρωτοβουλίες του σχε-
τικά µε την ΕΚΕ. Ωστόσο έχοντας 
επιλέξει να είναι πρωτοπόρος τόσο 
στην εφαρµογή των αρχών της ΕΚΕ, 
όσο και στο δηµόσιο Απολογισµό σε 
εθνικό και µεσογειακό επίπεδο, ο  
Τιτάν καλείται να αντιµετωπίσει 
πολλές προκλήσεις. Καταρχήν η 
έκδοση Απολογισµού ΕΚΕ είναι 
µια νέα ιδέα για τα δεδοµένα της 
Ελλάδος και θα παραµείνει έτσι 
τουλάχιστον για τα επόµενα χρόνια. 
Η έκδοση ενός τέτοιου Απολογισµού 
δεν θα οδηγήσει αυτόµατα σε ένα 
πιο εποικοδοµητικό διάλογο µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη, δεδοµένου ότι 
το περιεχόµενό του δεν είναι αυτό 
που συνήθως αναµένει το κοινό των 
ΜΚΟ. Επίσης, ο Απολογισµός της 
ΕΚΕ δεν αποτελεί  κατάλληλο υλικό 
για εκείνους που καθορίζουν τις 
πολιτικές, οι οποίοι δεν είναι αρκετά 
εξοικειωµένοι µε τα θέµατα που πε-
ριλαµβάνονται στον Απολογισµό και 
δεν βρίσκουν εύκολη την ανάγνωση 
µιας τέτοιας έκθεσης που υπεισέρ-
χεται σε πλέον σύνθετες ιδέες και 
επιχειρήµατα... Η Εταιρία πρέπει να 
συνεχίσει την καλή προσπάθεια που 
έχει ξεκινήσει µε τον Απολογισµό του 
2003, αλλά ταυτόχρονα να αναπτύ-
ξει νέα κανάλια επικοινωνίας µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη. Πιστεύω πως ο 
Τιτάν έχει ακόµη πολλή δουλειά να 
κάνει στον τοµέα αυτό...” 

Μ. Σκούλλος, Καθηγητής  
Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το 
Περιβάλλον, τον Πολιτισµό και τη Βιώσιµη 
Ανάπτυξη (MIO-ECSDE)Το πάρκο στο εργοστάσιο Ελευσίνας
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4% λατοµεία 
τσιµέντου 
και αδρανών

29% λατοµεία 
τσιµέντου

8% λατοµεία 
αδρανών

Συνολικός αριθµός ενεργών λατοµείων 2004:41

 Διαχείριση και Αποκατάσταση Λατοµείων

Η προσεκτική αποκατάσταση του τοπίου που επηρεάστηκε από την 
εξορυκτική δραστηριότητα, είναι βασική αρχή της πολιτικής που ακο-
λουθεί ο Όµιλος. Το σχέδιο αποκατάστασης αποτελεί µέρος του σχεδί-
ου συνολικής διαχείρισης των λατοµείων από την έναρξη λειτουργίας 
τους. Αντίστοιχη πολιτική εφαρµόζεται και στα νεοαποκτηθέντα 
λατοµεία για τα οποία καταρτίζεται µελέτη αποκατάστασης σύµφωνα 
πάντα µε την ισχύουσα κατά τόπους νοµοθεσία.  

Η πιο κοινή προσέγγιση αποκατάστασης είναι η αναδάσωση και η 
φύτευση των ήδη εξαντληµένων λατοµείων µε τοπική χλωρίδα. Σε 
ορισµένες περιοχές και σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση, τα 
ανενεργά λατοµεία µπορούν να µετατραπούν σε υδροδεξαµενές.

Από το 1975, ο Τιτάν φύτευσε περισσότερα από 1.000.000 δένδρα στην 
Ελλάδα τα οποία συνεχίζουν να ευδοκιµούν µέχρι και σήµερα. Ένα νέο 
φυτώριο άνοιξε πέρυσι στη µονάδα του Τιτάνα στο Usje, (ΠΓΔΜ), και 
άλλο ένα έχει προγραµµατιστεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του στην 
Ελευσίνα αυτή τη χρονιά. Η εµπειρία που έχει αποκτήσει ο Όµιλος 
στην αποκατάσταση λατοµείων µεταφέρεται πλέον και στις νέες θυγα-
τρικές επιχειρήσεις.

 Δραστηριότητες Eξόρυξης

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

1
9
7
4

1
9
7
5

1
9
7
6

1
9
7
8

1
9
7
9

1
9
8
0

1
9
8
1

1
9
8
2

1
9
8
3

1
9
8
4

1
9
8
5

1
9
8
6

1
9
8
7

1
9
8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

Προετοιµάζοντας το φυτώριο στην Ελευσίνα

Διαχείριση και Αποκατάσταση 
Λατοµείων

∆έσµευση προς το Περιβάλλον∆έσµευση προς το Περιβάλλον

 Αριθµός δένδρων που έχουν φυτευτεί και   
 αναπτύσσονται στην Ελλάδα από το 1975 (σωρευτικό)
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 Δραστηριότητες Eξόρυξης

Οι δραστηριότητες εξόρυξης έχουν διάφορες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις συµπεριλαµβανοµένων της µεταβολής του τοπίου, των 
εκποµπών σκόνης και των θορύβων. Επιπλέον, οι πρώτες ύλες δεν είναι 
ανανεώσιµοι πόροι και συνεπώς αποτελούν µέρος των εθνικών πόρων. 

Το 2004, ο Όµιλος Τιτάν λειτούργησε 41 ορυχεία που παρήγαγαν 20,8 
εκ. τόννους αδρανών και 18,6 εκ. τόννους πρώτων υλών. Σύµφωνα µε 
την εσωτερική πολιτική του Οµίλου, τα λατοµεία πρέπει να διαθέτουν 
όλες τις απαραίτητες άδειες εξόρυξης, να συµµορφώνονται στην 
κείµενη νοµοθεσία και παράλληλα να λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να µειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και την παρε-
νόχληση των τοπικών κοινωνιών.  Σεβόµενη τα παραπάνω, η Εταιρία 
απαιτεί και από τους συνεργάτες της που διαχειρίζονται λατοµεία 
να ακολουθούν τις πρακτικές λειτουργίας που έχει ορίσει ο Όµιλος. 
Επίσης εµπεριστατωµένες έρευνες και αξιολογήσεις για όλα τα στάδια 
της παραγωγής µε άξονα την προσεκτική διαχείριση της εξορυκτικής 
δραστηριότητας, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις των λατοµείων, υλοποιούνται συστηµατικά. Ορισµένα από τα 
µέτρα που λαµβάνονται στο πλαίσιο αυτό είναι τα παρακάτω:

>  Κατάλληλη επιλογή λατοµείων µε σεβασµό στην περιοχή και µε 
κριτήριο την ποιότητα των αποθεµάτων φυσικών πόρων.

>  Χρήση αποτελεσµατικών εξορυκτικών µεθόδων και πρακτικών 
διαχείρισης υλικών ώστε να εξασφαλίζεται η υπεύθυνη διαχείριση των 
φυσικών πόρων.

>  Εφαρµογή αποτελεσµατικών τεχνικών περιβαλλοντικής προστασίας 
και διαδικασιών παρακολούθησης εκποµπών. 

 Συνολική επιφάνεια που έχει αποκατασταθεί 
 µε τη µέθοδο της υδροσποράς (σωρευτικό)
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 Εργοστάσια Tσιµέντου

Ο Όµιλος Τιτάν λειτουργεί 11 εργοστάσια τσιµέντου µε συνολική ετή-
σια δυναµικότητα 16 εκ. τόννων. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
εργοστασίων τσιµέντου οφείλονται στην εξορυκτική δραστηριότητα, 
την άλεση και τις θερµικές κατεργασίες. Στις µετρήσιµες επιδράσεις 
συµπεριλαµβάνεται και η χρήση των φυσικών πόρων, των πρώτων 
υλών, των καυσίµων, της ηλεκτρικής ενέργειας, του νερού, και τις 
εκποµπές σκόνης και αερίων. Ο Τιτάν ποτέ δε χρησιµοποίησε αµίαντο 
στα προϊόντα του και διασφαλίζει µε συστηµατικούς ελέγχους την 
απουσία αµιάντου, πριν την εξαγορά οποιασδήποτε εγκατάστασης. 

Όλες οι λειτουργίες του Οµίλου εφαρµόζουν την περιβαλλοντική 
πολιτική του Οµίλου, η οποία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο σεβασµό για 
την κοινωνία και τη φύση. Τα περιβαλλοντικά συστήµατα διοίκησης 
σύµφωνα µε το ISO 14001 εφαρµόζονται σε όλα τα ελληνικά εργοστά-
σια τσιµέντου από το 1998. Το νέο εργοστάσιο που εξαγοράστηκε 
στη Βουλγαρία από τον Τιτάνα είναι επίσης πιστοποιηµένο κατά 
ISO 14001, ενώ το εργοστάσιο στην ΠΓΔΜ πιστοποιήθηκε σύµφωνα µε 
το ISO 9000/2000 πέρυσι και έχει σχεδιαστεί ώστε να λάβει πιστοποίη-
ση για τα περιβαλλοντικά συστήµατα διαχείρισης σύντοµα. Μέσα στο 
2004 όλα τα εργοστάσια του Τιτάνα ήταν απόλυτα συµµορφούµενα µε 
τους  ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισµούς. 

Κατανάλωση πρώτων υλών

Το 2004, η συνολική παραγωγή του Οµίλου έκανε χρήση 20,2 εκ. τόν-
νων πρώτων υλών εκ. των οποίων 1,3 εκ. τόννοι ή 6,4 % ήταν πρώτες 
ύλες που αποτελούνταν από παραπροϊόντα και απόβλητα άλλων βιο-
µηχανιών. Η χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών στα εργοστάσια πα-
ραγωγής τσιµέντου είναι µια πρακτική που ευθυγραµµίζεται πλήρως 
µε την περιβαλλοντική πολιτική, συµπεριλαµβανοµένων των χρήσεων 
ιπτάµενης τέφρας, σιδηροπυρίτη, σκωρίας υψικαµίνων και βιοµη-
χανικής γύψου. Η πρακτική αυτή βοηθά άλλα εργοστάσια όπως τα 
εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και τις χαλυβουργίες, παγκοσµίως 
να επιλύσουν το πρόβληµα διάθεσης των αποβλήτων τους µειώνοντας 
παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Σιδηροπυρίτης 
και 

σιδηροσκωρίες
7%

Χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών 2004

Ιπτάµενη 
τέφρα 
38%

Σκωρία 
υψικαµίνου 

27%

Βιοµηχανική 
γύψος 
8%

 Τέφρα 
Θερµοηλεκτρικών 

σταθµών 
10%

Απολεπίσµατα 
σιδήρου 
10%

Παραγωγή Τσιµέντου και 
Περιβαλλοντική Απόδοση

∆έσµευση προς το Περιβάλλον∆έσµευση προς το Περιβάλλον
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Κατανάλωση νερού

Με τον εκσυγχρονισµό του εργοστασίου στο Pennsuco της Florida η 
µέση κατανάλωση νερού του Οµίλου ανέρχεται σε περίπου 385 λίτρα 
ανά τόνο τσιµέντου.

Επίσης όλα τα εργοστάσια του Οµίλου λειτουργούν πλέον µε τη ξηρά 
µέθοδο σε αντίθεση µε την παλιά υγρή. Το αποτέλεσµα της προσπά-
θειας αυτής ήταν η εξοικονόµηση 125.000 µ3 νερού.

Σε ένα εργοστάσιο τσιµέντου ξηράς µεθόδου το νερό χρησιµοποιείται 
κυρίως για τη ψύξη των απαερίων του κλιβάνου µε εξάτµιση καθώς και 
για τη ψύξη µηχανηµάτων. Για τον περιορισµό της κατανάλωσης νερού 
χρησιµοποιούνται συστήµατα ανακύκλωσης του νερού ψύξης µηχα-
νηµάτων, ενώ τα εργοστάσια που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα χρη-
σιµοποιούν για ψύξη θαλασσινό νερό. Τα εργοστάσια τσιµέντου ξηράς 
µεθόδου γενικότερα παράγουν λίγα ή και καθόλου υγρά απόβλητα. 

ECO-SERVE

Για πολλά χρόνια ο Τιτάν ενθάρρυνε τη χρήση εναλλακτικών πρώ-
των υλών στην παραγωγή τσιµέντου. Ωστόσο, πέραν της έρευνας 
και ανάπτυξης που συντελείται στα εργαστήρια της εταιρίας, ο Τιτάν 
συνεργάστηκε το 2002 µε άλλα εργοστάσια παραγωγής τσιµέντου και 
ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο ενός ειδικού έργου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής µε τίτλο “European Construction in Service of Society” ή 
ECO-SERVE.  Η συµµετοχή του Τιτάνα σε αυτό το έργο εστιάζει στην 
παραγωγή σύµµεικτων τσιµέντων, µε σκοπό την ανάπτυξη νέων 
τύπων τσιµέντου µε µειωµένη συµµετοχή κλίνκερ. Οι φυσικές και 
εναλλακτικές πρώτες ύλες, όπως οι σκωρίες υψικαµίνων, η ιπτάµενη 
τέφρα,οι φυσικές και βιοµηχανικές ποζολάνες και ο ασβεστόλιθος, 
µπορούν να αντικαταστήσουν το κλίνκερ στο τσιµέντο. Με τη χρήση 
εναλλακτικών πρώτων υλών χωρίς να µεταβάλλεται η ποιότητα του 
τελικού προϊόντος, τα σύµµεικτα τσιµέντα συνδέονται µε χαµηλότερες 
εκποµπές αερίων ρύπων, συµπεριλαµβανοµένου του CO

2
 και χαµηλό-

τερη ηλεκτρική και ενεργειακή κατανάλωση.
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Άνθρακας 
35,7%

Φυσικό 
Αέριο 
13,6%

Κατάλοιπα 
δεξαµενών 
καυσίµων/

Βιοµάζα 0,2%

Μεταχει-
ρισµένα 
ελαστικά 
0,3%

Πετρέλαιο
Diesel 0,1%

Μαζούτ 
5,7%

Ανάλωση καυσίµων (% της συνολικής θερµικής ενέργειας) 
2004

 Κατανάλωση Θερµικής και Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Τιτάν κατανάλωσε το 2004 36.100 TJ (34.500 TJ το 2003) θερµικής 
ενέργειας για την παραγωγή κλίνκερ χρησιµοποιώντας αρχικά κάρ-
βουνο, πετρελαϊκό κωκ, υγρά καύσιµα και φυσικό αέριο. Παρόλο που η 
συνεισφορά των εναλλακτικών καυσίµων στη συνολική θερµική ανά-
λωση ήταν µικρή (0,5%), ο Τιτάν σχεδιάζει να αυξήσει τη χρήση τους 
στο µέλλον. Προς το παρόν, η βιοµάζα, τα κατάλοιπα δεξαµενών καυ-
σίµων και τα χρησιµοποιηµένα ελαστικά αντικαθιστούν τα συµβατικά 
καύσιµα. Ο Τιτάν χρησιµοποίησε εναλλακτικά καύσιµα πιλοτικά για 
περισσότερο από µια δεκαετία. Παρά ταύτα, µόλις πρόσφατα ξεκίνησε 
τη συστηµατική χρήση εναλλακτικών καυσίµων στην Ελλάδα. Ο Τιτάν 
απέκτησε εµπειρία και τεχνογνωσία στην επεξεργασία και διαχείριση 
τέτοιων υλικών, έχοντας αναπτύξει διαδικασίες περιβαλλοντικού και 
ποιοτικού ελέγχου κατά την παραλαβή και χρήση αυτών. Επιπλέον έχει 
εγκατασταθεί σύστηµα καταγραφής εκποµπών στους περιστροφικούς 
κλιβάνους σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία.

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή κλίνκερ αυξήθηκε περίπου κατά 
12,7% το 2004, η συνολική θερµική κατανάλωση αυξήθηκε µόνο 4,6%, 
ως αποτέλεσµα της βελτιωµένης θερµικής απόδοσης στο σύνολο των 
παραγωγικών µονάδων που ήταν 3,7 MJ/kg κλίνκερ το 2004 έναντι 4,0 
MJ/kg κλίνκερ το 2003.  

Η µείωση της µέσης ειδικής ανάλωσης θερµότητας προήλθε από τον 
εκσυγχρονισµό των µονάδων παραγωγής τσιµέντου, στη Θεσσαλο-
νίκη και στο Pennsuco. Εκτός των µεγάλων επενδυτικών έργων που 
αφορούν στην εγκατάσταση σύγχρονων µονάδων παραγωγής κλίνκερ 
προς αντικατάσταση των παλαιών, ο Τιτάν συνεχώς αντικαθιστά 
παλαιό επιµέρους εξοπλισµό ώστε να εκµεταλλευτεί την αυξηµένη 
παραγωγική δυναµικότητα τους, όπως και την καλύτερη ενεργειακή 
και περιβαλλοντική απόδοσή τους. Σε αυτό το πλαίσιο το 2004 στο 
εργοστάσιο της Πάτρας, αντικαταστάθηκε ο αρχικός ψύκτης κλίνκερ 
µε νέο σύγχρονης τεχνολογίας ώστε να εκµεταλλευτούµε την σαφώς 
υψηλότερη απόδοση του ως προς την  ανάκτηση θερµότητας. 

Πέρυσι, τα εργοστάσια τσιµέντου του Τιτάνα κατανάλωσαν 1.330 GWh 
(4.800 TJ) ηλεκτρικής ενέργειας. Η αναβάθµιση του παραγωγικού εξο-
πλισµού συνήθως συνεισφέρει στη µείωση της απαιτούµενης ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Για παράδειγµα, η εγκατάσταση του νέου κατακόρυφου 
µύλου άλεσης τσιµέντου στη Θεσσαλονίκη το 2004 επέφερε µείωση 
της ηλεκτρικής ενέργειας άλεσης κατά 30%. Αυτός είναι ο δεύτερος 
κατακόρυφος µύλος του Τιτάνα στην Ελλάδα µετά τον πρώτο που λει-
τουργεί στο Καµάρι από το 1998 µε ανάλογη εξοικονόµηση ενέργειας.  

 Εναλλακτικά Καύσιµα, Διαχείριση Αποβλήτων

Με την εισαγωγή εναλλακτικών καυσίµων στη βιοµηχανία του τσιµέ-
ντου, ο Τιτάν προσφέρει τη δυνατότητα µιας νέας περιβαλλοντικά πιο 
φιλικής διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο 
περιορίζεται η ανάγκη υγειονοµικής ταφής απορριµάτων, όπως στην 
περίπτωση χρήσης µεταχειρισµένων µικρών και µεγάλων ελαστικών. 
Επίσης εξασφαλίζεται η ορθολογική διάθεση αποβλήτων όπως των 
καταλοίπων δεξαµενών καυσίµων. 

Ο Τιτάν συνεργάζεται από το 2001 µε µια ανεξάρτητη 
εταιρία διαχείρισης αποβλήτων που µετατρέπει τα 
απόβλητα σε εναλλακτικά καύσιµα. Από την αρχή 
αυτής της συνεργασίας, ο Τιτάν προσφέρει δωρεάν 
την τεχνογνωσία του και τεχνική υποστήριξη, που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην ανάπτυξη  και άλλων εφαρµογών 
της συγκεκριµένης εταιρίας στην Ελλάδα. Ως προς την επιχειρησιακή 
δραστηριότητα σε άλλα µέρη του κόσµου, ο Τιτάν βρίσκεται στη 
διαδικασία απόκτησης αδειών για τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων.

Ολόκληρος ο Όµιλος Τιτάν εφαρµόζει προγράµµατα ανακύκλωσης 
και διαχείρισης αποβλήτων. Τα κοινά βιοµηχανικά απόβλητα, τα 
οποία αποτελούνται ως επί το πλείστον από υλικά συσκευασίας, και 
τα επικίνδυνα απόβλητα, π.χ. χρησιµοποιηµένα λάδια και µπαταρίες, 
συγκεντρώνονται προς διάθεση σε συνεργασία µε αδειοδοτηµένους 
εργολάβους. Ο Τιτάν είναι ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Εταιρίας Ανά-
κτησης και Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).

∆έσµευση προς το Περιβάλλον∆έσµευση προς το Περιβάλλον

Παραγωγή Τσιµέντου και 
Περιβαλλοντική Απόδοση
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Αριθµός εργοστασίων σε σχέση 
µε την εκποµπή σκόνης
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Αριθµός εργοστασίων σε σχέση µε τις εκποµπές NOx, 
2003 & 2004
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γρ. σκόνης /τν κλίνκερ

γρ. NOx/τν κλίνκερ

 Περιβαλλοντική Απόδοση

 Σκόνη
Στα εργοστάσια παραγωγής τσιµέντου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος 
των εκποµπών σκόνης εστιάζεται κυρίως στις εκποµπές σωµατιδίων από 
τις καπνοδόχους, τη διάχυτη σκόνη από τη διαδικασία παραγωγής και τη 
διακίνηση υλικών. 

Ο Τιτάν παρακολουθεί και στα 11 εργοστάσια του τις εκποµπές σκόνης 
από τις καπνοδόχους µε συσκευές συνεχούς µέτρησης και καταγραφής. 
Σε όλες τις µονάδες βρίσκεται αρκετά χαµηλότερα των αντίστοιχων 
ορίων που ορίζει η νοµοθεσία. 

Εκτός του εκσυγχρονισµού των εργοστασίων του , όπως στο Pennsuco 
και στη Θεσσαλονίκη, όπου εγκαταστάθηκαν νέα σακκόφιλτρα, άλλα ερ-
γοστάσια επίσης αναβάθµισαν τα υπάρχοντα φίλτρα των περιστροφικών 
κλιβάνων. Στο Usje της ΠΓΔΜ και στο εργοστάσιο της Πάτρας, τα παλαιά 
ηλεκτροστατικά φίλτρα αντικαταστάθηκαν µε σύγχρονα σακκόφιλτρα. 
Κατά το 2005, θα εγκατασταθεί και στο εργοστάσιο του Καµαρίου ένα 
νέο σακκόφιλτρο σε µια από τις µονάδες παρόλο που οι εκποµπές σκό-
νης κυµαίνονται στο µισό έναντι του επιτρεπόµενου ορίου. Στο εργοστά-
σιο του Kosjeric στη Σερβία επίσης αναβαθµίστηκε το ηλεκτροστατικό 
φίλτρο, βελτιώνοντας έτσι σηµαντικά την ικανότητα αποκονίωσης του.

Οι βελτιώσεις αυτές συνέβαλλαν στη µείωση της µέσης ειδικής 
εκποµπής σκόνης από 272 g/τν κλίνκερ το 2003 σε 109 g/τν κλίνκερ 
το 2004, δηλαδή σε ποσοστό 60%. Οι συνολικές εκποµπές σκόνης το 
2004 ήταν 1.054 τν.

Αντίθετα µε τις εκποµπές από τις καπνοδόχους, η διάχυτη σκόνη είναι 
δύσκολο να περιοριστεί. Για αυτόν το λόγο, ο Όµιλος Τιτάν φροντίζει τη 
συστηµατική συντήρηση των µηχανηµάτων του και µεριµνά για τον 
τρόπο διακίνησης των υλικών. 

 Οξείδια του αζώτου (NOx)
Οι εκποµπές NO

x
 δηµιουργούνται κατά την καύση σε υψηλές θερµο-

κρασίες και πιθανά συνεισφέρουν στο σχηµατισµό της αιθαλοµίχλης 
και της όξινης βροχής. Η αντικατάσταση των παλαιών γραµµών περι-
στροφικών κλιβάνων, η χρήση καυστήρων χαµηλού NO

x
 και ο έλεγχος 

της θερµικής διαδικασίας ώστε να εξασφαλιστούν σταθερές συνθήκες 
λειτουργίας, είναι τα κύρια µέτρα που λαµβάνει ο Τιτάν για τον περιο-
ρισµό των εκποµπών NΟ

x
. Η τροφοδοσία εναλλακτικών καυσίµων στη 

ζώνη καύσης συντελεί επίσης σε χαµηλότερες εκποµπές NO
x
.  

Οι µέσες ετήσιες ειδικές εκποµπές NO
x
 του Οµίλου για το 2004 ήταν 

κατά περίπου 15% χαµηλότερες σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, 
κυρίως λόγω του νέου κλιβάνου της Θεσσαλονίκης, ενώ οι συνολικές 
εκποµπές ήταν 15.262 τν.
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Οξείδια του Θείου (SOx)

Οι εκποµπές SO
x
 από τις καπνοδόχους στην παραγωγή του 

κλίνκερ παρατηρούνται µόνον όταν υπάρχει ποσότητα 
θείου στις πρώτες ύλες. Τα SO

x
 πρέπει να περιοριστούν 

αφού είναι η κύρια αιτία πρόκλησης της όξινης βροχής. Οι 
εκποµπές τους λοιπόν µειώνονται βελτιώνοντας τις συνθή-
κες λειτουργίας του περιστροφικού κλιβάνου, ελέγχοντας 
τη χηµική σύσταση των πρώτων υλών και των καυσίµων ή 
επιστρατεύοντας δευτερεύοντα µέσα, όπως η δέσµευση 
των SO

x
 από τα καυσαέρια διοχετεύοντας ασβεστόλιθο.  

Οι ειδικές εκποµπές SO
x
 του Οµίλου κατά το 2004 ήταν 343 

γρ./τν κλίνκερ, ενώ οι συνολικές εκποµπές ήταν 3.111 τν. 

Αριθµός εργοστασίων σε σχέση µε τις εκποµπές SOx  
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 Εκποµπές CO2 και Κλιµατικές Αλλαγές

Η βιοµηχανία τσιµέντου συνεισφέρει στη δηµιουργία του φαινοµέ-
νου του θερµοκηπίου που είναι υπεύθυνο για την κλιµατική αλλαγή, 
εκπέµποντας διοξείδιο του άνθρακα (CO

2
). Οι εκποµπές µεθανίου (CH

4
) 

και διοξειδίου του αζώτου (N
2
O) από τους περιστροφικούς κλιβάνους 

παραγωγής κλίνκερ είναι σχετικά µικρές. Τα υπόλοιπα αέρια που συ-
ντελούν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου (PFC,HFC), που αναφέρονται 
στο Πρωτόκολλο του Κιότο, δεν έχουν σχέση µε την τσιµεντοβιοµη-
χανία. Η τσιµεντοβιοµηχανία επίσης είναι υπεύθυνη για την έµµεση 
πρόκληση εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από την παραγωγή και 
µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρά ταύτα, η συνεισφορά της τσιµεντοβιοµηχανίας παγκοσµίως στις 
συνολικές εκποµπές CO

2
, εξαιρουµένης της Κίνας, ανέρχεται περίπου 

σε 5% επί των συνολικών εκποµπών CO
2
.   

Αιτίες εκποµπών CO2 του Οµίλου Τιτάν

Οι άµεσες εκποµπές CO
2
 των εργοστασίων τσιµέντου του Οµίλου προ-

έρχονται από δύο κυρίως πηγές: 

 Την ασβεστοποίηση ή άλλως τη χηµική διάσπαση του ανθρακικού  
 ασβεστίου (π.χ. ασβεστόλιθος) σε οξείδιο του ασβεστίου που   
 προκαλεί την απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα κατά  τη   
 θερµική διαδικασία (π.χ. CaCO

3
 + θερµότητα  CaO + CO

2
)

 Τα καύσιµα, αφού τα περισσότερα καύσιµα που χρησιµοποιούνται  
 στους κλιβάνους όπως το πετρελαϊκό κωκ, το κάρβουνο και το   
 πετρέλαιο έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα.

Από το 2003, ο Όµιλος Τιτάν αναφέρει τις άµεσες εκποµπές του σε CO
2
 

σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του WBCSD/WRI για το τσιµέντο.  

Κατά το 2004, οι άµεσες εκποµπές CO
2
 του Οµίλου Τιτάν ήταν 8,5 εκ. 

τόννοι (περίπου 0,6 % επί των συνολικών παγκόσµιων εκποµπών της 
τσιµεντοβιοµηχανίας).1   

1 Οι εκποµπές των εργοστασίων της Αιγύπτου, τα οποία αποτελούν 
κοινοπραξία του Τιτάνα και της Lafarge, αθροίζονται κατ’ αναλογία του 
ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου Τιτάν.

γρ. SOx/τν κλίνκερ

Εκποµπές Διοξειδίου του Άνθρακα 
και Κλιµατικές Αλλαγές

2
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Εκποµπές CO2 (εκατ. τόννοι)
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Σημειώσεις: 
(1) Το 1990, ο Τιτάν λειτουργούσε μόνον στην Ελλάδα
(2) Η αύξηση των εκπομπών CO2 το 2004 έναντι του 2003 οφείλεται στην αύξηση 
της παραγωγής 

Άµεσες εκποµπές CO2 του Τιτάνα κατά την περίοδο 1990-2004

Από το 1990, οι ετήσιες εκποµπές του Οµίλου Τιτάν αυξήθηκαν από 3,9 
εκ. τόννους σε 8,5 εκ. τόννους ανά έτος. Αυτό αντικατοπτρίζει τη γενι-
κότερη αύξηση παραγωγής κλίνκερ του Τιτάνα εξαιτίας της εξαγοράς 
νέων βιοµηχανικών µονάδων, καθώς και της αύξησης της παραγωγής 
στην Ελλάδα. 

Κατά το 2004, η µέσες ειδικές εκποµπές CO
2
 του Οµίλου ανήλθαν σε 

733 κιλά CO
2
/τν τσιµέντου.  Η στρατηγική που ακολουθεί ο Όµιλος για 

τη µείωση του CO
2
 κινείται στους εξής δύο άξονες:

> Τη µείωση κατανάλωσης καυσίµων µέσω εκσυγχρονισµού  
των εργοστασίων, όπως η εγκατάσταση νέων γραµµών παραγωγής 
κλίνκερ στη Θεσσαλονίκη (2003) και το Pennsuco, ΗΠΑ (2004) και 
η αντικατάσταση των πλανητικών ψυχραντήρων και παλαιότερης 
τεχνολογίας ψυκτών κλίνκερ µε νέους αποδοτικότερους ψύκτες (δύο 
στο Καµάρι και έναν στην Πάτρα). Πέραν της µείωσης του κόστους 
καυσίµου, οι ανωτέρω εκσυγχρονισµοί έχουν βοηθήσει στη µείωση 
των εκποµπών CO

2
. Η συστηµατική συντήρηση και η σταθερή λει-

τουργία των κλιβάνων παραγωγής κλίνκερ επίσης συνεισέφεραν στην 
καλύτερη ενεργειακή απόδοση και περαιτέρω µείωση του CO

2
.  

>  Τη µείωση της συµµετοχής του κλίνκερ στο τσιµέντο, το οποίο
συµβάλλει στη µείωση της ειδικής εκποµπής CO

2
. Για τα Ελληνικά ερ-

γοστάσια, η µέση συµµετοχή κλίνκερ στο τσιµέντο µειώθηκε από 86% 
το 1990 σε 77% το 2004. Η µέση συµµετοχή του κλίνκερ στο τσιµέντο 
σε επίπεδο Οµίλου το 2004 ήταν 81%.  Η συµµετοχή του Τιτάνα στην 
πρωτοβουλία της ECO-SERVE για την “Παραγωγή και Χρήση σύµ-
µεικτων τσιµέντων” αναµένεται να βοηθήσει περαιτέρω τις προσπά-
θειες του Οµίλου στη µείωση των εκποµπών CO

2
.

Εκτός από τις άµεσες εκποµπές CO
2
, ο Όµιλος καταβάλλει συνεχή 

προσπάθεια µείωσης και των έµµεσων εκποµπών CO
2
. Με την αντι-

κατάσταση παλαιών µε νέα µηχανήµατα, ο Όµιλος Τιτάν έχει επιτύχει 
µείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δύο νέοι κατακό-
ρυφοι µύλοι τσιµέντου που εγκαταστάθηκαν στο Καµάρι το 1998 και 
στη Θεσσαλονίκη το 2004 οδήγησαν στη µείωση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύµατος κατά τουλάχιστον 30%. 

Το παράδειγµα του εργοστασίου Θεσσαλονίκης

Η πρώτη πλήρης παραγωγική χρονιά για τη νέα γραµµή παραγω-
γής κλίνκερ στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης µόλις ολοκληρώ-
θηκε. Η νέα γραµµή, η οποία είναι εξοπλισµένη µε έναν υψηλής 
απόδοσης προθερµαντή 5 βαθµίδων και διάταξη προασβεστο-
ποίησης, αντικατέστησε τους τρεις παλαιούς περιστροφικούς 
κλιβάνους ξηράς µεθόδου που λειτουργούσαν επί τέσσερις 
δεκαετίες στο εργοστάσιο. Συγκρίνοντας µε τους παλαιότερους, ο 
νέος κλίβανος συντελεί στη σηµαντικά χαµηλότερη κατανάλωση 
καυσίµων και ηλεκτρικού ρεύµατος, ήτοι αντίστοιχα - 30% και 
15%.  Αντικαθιστώντας τα παλαιά ηλεκτροστατικά φίλτρα µε νέα 
σακκόφιλτρα, η εκποµπή σκόνης µειώθηκε τουλάχιστον κατά 
80%. Επιπλέον, η βελτιωµένη ενεργειακή απόδοση του νέου κλι-
βάνου οδήγησε σε χαµηλότερες εκποµπές CO

2
 κατά περίπου 11%. 
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 Η σηµασία έκδοσης Απολογισµών - Η γνώµη των άλλων

“ Η διαφάνεια και η αληθινή επικοινωνία στις πρακτικές 
της ΕΚΕ είναι µια πρόκληση που αντιµετωπίζουν οι εταιρίες 
που αναπτύσσουν φιλόδοξα προγράµµατα ΕΚΕ. Υπάρχουν 
διαφορετικά εργαλεία και απαντήσεις που εφαρµόζουν οι 
εταιρίες σε αυτήν την κατεύθυνση. Η εθελοντική επιλογή 
της σύνταξης απολογισµού για την ΕΚΕ αποδεικνύει την 
υψηλή αφοσίωση του Τιτάνα στο ζήτηµα. Αποτέλει επίσης 
ένα σηµαντικό µέσο επικοινωνίας µε τα ενδιαφερόµενα 
µέρη. Αν ο Τιτάν δε, είναι µια από τις τις πρώτες εταιρίες 
στην Ελλάδα που συντάσσει Απολογισµό ΕΚΕ και βιώσιµης 
ανάπτυξης, τότε το βήµα αυτό είναι ακόµη πιο αξιόλογο, 
εξασφαλίζοντας πιθανά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµαστην 
Εταιρία, ενισχύοντας τη θέση της ως ηγέτη της αγοράς και 
αποτελώντας παράδειγµα για άλλες επιχειρήσεις που θα 
ακολουθήσουν. Από την άλλη πλευρά, η σύνταξη Απολογι-
σµών ΕΚΕ και βιώσιµης ανάπτυξης δεν είναι πολύ εύκολη 
και πολλές εταιρίες που επιλέγουν αυτήν την πρακτική 
υποστηρίζουν ότι είναι µια διαρκής διαδικασία µάθησης. 
Επίσης, οι εταιρίες που λειτουργούν µε διαφάνεια µπορεί να 
βρεθούν σε αµφισβήτηση από τα ενδιαφερόµενα µέρη για 
τις πληροφορίες που δηµοσιεύουν. Γενικά, ο Απολογισµός 
ΕΚΕ και βιώσιµης ανάπτυξης µιας εταιρίας θα πρέπει να 
καλύπτει τις δεσµεύσεις της έναντι των εργαζοµένων, των 
τοπικών κοινοτήτων και του περιβάλλοντος”.

Το ενδιαφέρον για τα οικονοµικά στοιχεία µιας επιχείρησης 
αλλά και για το πόσο βιώσιµες είναι οι λειτουργίες της ως 
προς τη σχέση µε τους εργαζοµένους, την επίδραση στις 
τοπικές κοινωνίες, και το περιβάλλον είναι συνεχώς αυξανό-
µενο. Η ειλικρινής δέσµευση στις αρχές της ΕΚΕ οδηγεί στη 
δηµιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, συντελεί στη 
βελτίωση της φήµης και της αναγνωρισιµότητας της εταιρί-
ας, βοηθάει στην προσέλκυση και διατήρηση του ανθρώπι-
νου δυναµικού της και έχει θετικές επιδράσεις σε ό,τι αφορά 
τους θεσµικούς επενδυτές και τον πολιτικό κόσµο.

Philippe de Buck, 
Γενικός Γραµµατέας UNICE 

Η Γνώµη των ΆλλωνΗ Γνώµη των Άλλων

“ Συγκρίνοντας µε 
την πλειονότητα των 
Απολογισµών ΕΚΕ και 
βιώσιµης ανάπτυξης 

που εκδίδονται από πολυεθνικές εταιρίες, ο 
Απολογισµός του Τιτάνα δεν είναι τόσο πολύ-
πλοκος. Αυτό το γεγονός έχει πλεονεκτήµατα 
και µειονεκτήµατα που εξαρτώνται από το κοι-
νό στο οποίο απευθύνεται ο Απολογισµός αυτός, 
την πληρότητα αλλά και τη σχετικότητα των 
πληροφοριών... Γενικά, ο τρόπος συγγραφής του 
Απολογισµού του Τιτάνα είναι ξεκάθαρος και 
µια εννιαία µορφή παράθεσης των στοιχείων 
διατηρείται σε όλο το κείµενο, γεγονός το οποίο 
βοηθάει να γίνει το πριεχόµενο ευανάγνωστο 
και κατανοητό  στον αναγνώστη”.

Σχολιασµός του Απολογισµού ΕΚΕ και Βιώσιµης
Ανάπτυξης 2003 του Οµίλου Τιτάν από το CSR 
EUROPE
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“ Ως προς τη σύνταξη αναφορών ΕΚΕ και 
τη δηµοσίευση σχετικών πληροφοριών, 
οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται 
σε αρχικό στάδιο. Ο αριθµός των 
επιχειρήσεων που εκδίδουν απολογισµούς 
για την κοινωνία, το περιβάλλον και τη 
βιώσιµη ανάπτυξη είναι ακόµη µικρός. 
Ωστόσο, τα αποτελέσµατα των ερευνών 
δείχνουν ότι η σύνταξη απολογισµών 
ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις θα 
έχει ανοδική πορεία και θετική εξέλιξη τα 
επόµενα 2-5 χρόνια”.

Μυρτώ Κονταξή
Λύσεις επιχειρηµατικής βιώσιµης ανάπτυξης 
PricewaterhouseCoopers Ελλάδος 

Κατά το έτος 2004, η 
PricewaterhouseCoopers Ελλάδος 
διεξήγαγε έρευνα για την ΕΚΕ που είχε 
στις µεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. 
Ο στόχος της συγκεκριµένης ποσοτικής 
µελέτης ήταν να αξιολογηθεί ο βαθµός 
κατανόησης της ΕΚΕ από τις εταιρίες, τα 
κίνητρα και τα εµπόδια της εφαρµογής 
της ΕΚΕ στις εταιρικές στρατηγικές 
και πρακτικές, οι διαφορετικές 
προσεγγίσεις από τις ελληνικές εταιρίες 
για τη διαχείριση της ΕΚΕ, η σύνταξη 
απολογισµών και η αξιοπιστία τους, 
καθώς επίσης και οι µελλοντικές τάσεις 
στη χώρα. 
Η έρευνα βρήκε ότι η πλειονότητα των 
ελληνικών επιχειρήσεων θεωρούν ότι η 
ΕΚΕ είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα

Υδροβιότοπος στο εργοστάσιο Δρεπάνου Αχαΐας



Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας46

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KAI ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 
Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Μεθοδολογία Σύνταξης Απολογισµού 

Αυτός είναι ο δεύτερος Απολογισµός του Οµίλου Τιτάν για την ΕΚΕ και 
τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. Προετοιµάστηκε από την Επιτροπή ΕΚΕ του 
Οµίλου σε συνεργασία µε άλλα τµήµατα της Εταιρίας και την υποστή-
ριξη από τη Γαλλική Utopies, η οποία είναι συµβουλευτική εταιρία 
ειδική σε θέµατα ΕΚΕ. Ο Όµιλος Τιτάν προσπαθεί να ανταποκριθεί στα 
εθνικά και διεθνή πρότυπα για παρόµοιες εκθέσεις και να ακολουθή-
σει τις οδηγίες του Global Reportng Initiative (GRI), η αποστολή του 
οποίου είναι η ανάπτυξη παγκόσµιας εφαρµοσιµότητας κανόνων για 
τη σύνταξη απολογισµών ΕΚΕ. Αυτές οι οδηγίες αποτελούν το βασικό 
πλαίσιο για την περιγραφή της οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλ-
λοντικής επίδοσης µιας εταιρίας.

Η µεθοδολογία σύνταξης Απολογισµών του Οµίλου Τιτάν βασίζεται 
όλο και περισσότερο στις παρατηρήσεις των ενδιαφεροµένων µερών 
που αποτυπώνονται µε διάφορες µεθόδους όπως οι συνεντεύξεις, οι 
έρευνες αγοράς προµηθευτών, η ηλεκτρονική αποτύπωση της ικανο-
ποίηση των εργαζοµένων και πανελλήνιες έρευνες για την ΕΚΕ. Αυτή 
η διαδικασία επιτρέπει την αποτύπωση των προσδοκιών των ενδια-
φεροµένων µερών ως προς την Εταιρία και παρέχει απαντήσεις για τη 
συνεχή βελτίωση µεθόδων και συστηµάτων. 

Επιλογή δεικτών

Ο παρών Απολογισµός παρέχει ένα σύνολο βασικών δεικτών µε τη 
βοήθεια των οποίων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προβούν σε 
συγκριτική αξιολόγηση των στοιχείων. Σύµφωνα µε τις αρχές του 
Global Reporting Initiative, όταν µια εταιρία εκδίδει Απολογισµό ΕΚΕ 
και Βιώσιµης Ανάπτυξης υποχρεούται να παραθέτει ανά κεφάλαιο τους 
δείκτες µέτρησης που χρησιµοποιεί. Οι δείκτες αυτοί περιλαµβάνονται 
στη σελίδα των περιεχοµένων (σελ. 3) του παρόντος Απολογισµού. 
Επίσης, ο παρακάτω πίνακας παραθέτει λεπτοµερώς όσους δείκτες 
µέτρησης κατά GRI δεν περιλήφθηκαν στον παρόντα Απολογισµό και 
τους λόγους για τους οποίους δεν έγινε χρήση τους.

Μη καλυµµένοι 
βασικοί 
συντελεστές 
της Παγκόσµιας 
καταγραφής

Μη σχετικά µε το 
αντικείµενο της 
επιχείρησης

Δείκτες GRI
µερικώς 
αναφερόµενοι

Έλλειψη 
συστήµατος 
λήψης αναφορών

Απόρρητη 
πληροφορία

Βλέπε ετήσια 
έκθεση ή την 
ιστοσελίδα

Κανένα σχόλιο επί 
του θέµατος

Κοινωνική 
Απόδοση

PR3 LA5, LA10, SO2, 
HR4, PR1

LA2, LA4, LA6, 
HR1, HR2, HR3, 
HR6, HR7, SO3, 
PR2

LA11 LA8

Περιβαλλοντική 
απόδοση

EN9, EN 12 EN10, EN8 EN4, EN6, EN7, 
EN11, EN16

2.9 EN13

Οικονοµική 
απόδοση

EC15 3.13, EC8, EC10 3.9, EC4, EC5, EC9 EC6 EC7 3.5

Μεθοδολογία - ΕυχαριστίεςΜεθοδολογία - Ευχαριστίες
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 Αναλυτική προσέγγιση 

Ο Απολογισµός ΕΚΕ και Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου Τιτάν πε-
ριγράφει τη συνολική δράση και απόδοση για το 2004. Τα ποσοτικά 
στοιχεία που παρουσιάζονται περιγράφουν την κατάσταση των βιο-
µηχανικών µονάδων του Οµίλου σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Βουλγαρία, Σερβία, 
ΠΓΔΜ και Αίγυπτο. Η προσέγγιση του ισοδυνάµου µεριδίου ακολου-
θήθηκε στην Αίγυπτο όπου διαθέτουµε το 50% της επιχείρησης σε 
κοινοπραξία µε τη Lafarge. Οι εµπορικοί σταθµοί διανοµής στη δυτική 
Ευρώπη (Γαλλία, Μ. Βρετανία, Ιταλία) δεν λαµβάνονται υπόψη καθώς 
αντιπροσωπεύουν πολύ µικρό µέρος του προσωπικού του Οµίλου. 

Ως µέλη της Πρωτοβουλίας του ΟΗΕ για το Οικουµενικό Σύµφω-
νο, ενσωµατώνουµε στον παρόντα Απολογισµό ΕΚΕ και Βιώσιµης 
Ανάπτυξης την Αναφορά Προόδου των πρακτικών που εφαρµόζουµε 
και των πρωτοβουλιών που αναλαµβάνουµε για την προώθηση των 
δέκα αρχών του Οικουµενικού Συµφώνου, όπως προβλέπεται από το 
“Communication on Progress” του αρµοδίου γραφείου του ΟΗΕ. Όλες 
οι σχετικές αναφορές σηµατοδοτούνται µε το ειδικό λογότυπο του 
Οικουµενικού Συµφώνου.  

Ευχαριστίες
Εκφράζουµε τις θερµές µας ευχαριστίες 
σε όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση 
του παρόντος απολογισµού και συγκε-
κριµένα στους:

J.-P. Teyssandier,  
Πρόεδρο και ∆ιευθύνoντα Σύµβουλο,  
«Γέφυρα Α.Ε.»

Ιωάννη Χατζηδηµητρίου,  
Καθηγητή, Πρόεδρο του προγράµµατος MBA 
στο Πανεπιστήµιο της Μακεδονίας

Chris Marsden,  
Πρόεδρο, Τµήµα Επιχειρήσεων Amnesty 
International, UK

Ιωάννη Παπαδάτο,  
Παιδίατρο, ∆ιευθυντή της Παιδιατρικής  
Εντατικής Μονάδας του Νοσοκοµείου «Αγλαΐα 
Κυριακού», Πρόεδρο «Μαζί για το Παιδί»

Γιώργο Αµπατζόγλου,  
∆ήµαρχο Ελευσίνας

Καθηγητή Μιχάλη Σκούλλο,  
Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το 
Περιβάλλον, τον Πολιτισµό και τη Βιώσιµη 
Ανάπτυξη (MIO-ECSDE)

Philippe de Buck,  
Γενικό Γραµµατέα, UNICE

 Επιτεύγµατα και Βασικές Προτεραιότητες  
 για την Επόµενη Χρονιά

Πολλοί δείκτες οι οποίοι αποδόθηκαν µόνο για την Ελλάδα πέρυσι, 
περιγράφονται στον Απολογισµό 2004 για όλο τον Όµιλο. Ισχύει ειδι-
κότερα για βασικούς περιβαλλοντικούς δείκτες και πιο συγκεκριµένα 
εκείνους που αφορούν στη χρήση ενέργειας και τις εκποµπές που 
συντελούν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Σχετικά µε την κοινω-
νική απόδοση, πολλοί νέοι δείκτες έχουν περιληφθεί στον παρόντα 
Απολογισµό. 

Τοµείς για βελτίωση ώστε να επιτευχθεί µελλοντικά η διακρίβωση 
των περιεχοµένων του Απολογισµού είναι κυρίως η τυποποίηση της 
διαδικασίας διαβούλευσης µε τους stakeholders και η ολοκλήρωση 
του συστήµατος εσωτερικής παρακολούθησης. Αυτοί είναι µεταξύ άλ-
λων οι στόχοι µας ώστε να είναι εφικτή η διαδικασία της διακρίβωσης 
από εξωτερικούς φορείς. Μέχρι τώρα, έχουµε επιτύχει έναν καλύτερο 
συντονισµό στη συλλογή στοιχείων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του 
Οµίλου, ωστόσο η διαδικασία αυτή είναι µία συνεχής προσπάθεια βελ-
τίωσης η οποία εξυπηρετεί ταυτόχρονα και την επίτευξη των στόχων 
του Οµίλου σε όλους τους τοµείς της ΕΚΕ και της Βιώσιµης Ανάπτυξης.




