ΣΙΜΔΝΣΟ

Σπλερήο πξόνδνο κε άμνλα
ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε
ΑΓΔΤ Ηξαθιήο
ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Η παξνπζία καο
Καβάλα
Θεζζαλονίκη

Βόλορ
Ηγοςμενίηζα

Χαλκίδα
Μηλάκι

Ρίο
Γπαπεηζώνα

2008
Παπαγωγική δςναμικόηηηα

9.6 εκ.η.

Δξγαδόκελνη

1800

Κύκλορ Δπγαζιών

€ 708 εκ.

EBITDA

€144 εκ.

Καζαξά θέξδε

€ 60 εκ.

Ηπάκλειο

Σπία Δπγοζηάζια Σζιμένηος
Έξι Κένηπα Γιανομήρ
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Lafarge θαη Σηόρνη Αεηθνξίαο 2012
( ε ΑΓΔΤ Ηξαθιήο είλαη κέινο ηνπ νκίινπ Lafarge από ην 2001 )


Σρέδην δξάζεο θαη πιαίζην δεζκεύζεωλ γηα ηε ΓΙΟΙΚΗΗ
ηεο εηαηξίαο, ην ξόιν ηεο ζηελ ΚΟΙΝΩΝΙΑ θαη ην
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ



Δίλαη απνηέιεζκα ελεξγνύ δηαιόγνπ πνπ δηαηεξεί ε Lafarge
κε ηνπο θνηλωληθνύο εηαίξνπο ηεο



3 θύξηεο πξνηεξαηόηεηεο


Αγώλαο ελάληηα ζηηο Κιηκαηηθέο Αιιαγέο



Πξνζηαζία ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο



Υγεία & Αζθάιεηα
Γηα 5ε ζπλερόκελε ρξνληά, ε Lafarge είλαη ζηνλ θαηάινγν
ηωλ 100 πην αεηθόξωλ επηρεηξήζεωλ δηεζλώο
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Γεζκεύζεηο ηεο ΑΓΔΤ Ηξαθιήο


Η ΑΓΔΤ Ηξαθιήο ζπκκεηέρεη ωο ηδξπηηθό κέινο ζην Διιεληθό
Δπηρεηξεκαηηθό Σπκβνύιην ηνπ ΣΔΒ γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε



Μέινο από ην 2008 ηνπ Οηθνπκεληθνύ Σπκθώλνπ ηωλ Ηλωκέλωλ
Δζλώλ



Όπωο θάζε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ηεο Lafarge, έρεη ελζωκαηώζεη
ηνπο Σηόρνπο Αεηθνξίαο 2012 ζην ζρέδην δξάζεο ηεο εηαηξίαο


Από ην 2009 ζα ζπληάζζεηαη εηήζηα αλαθνξά γηα ηελ πξόννδν ζε
ζρέζε κε ηνπο Σηόρνπο Αεηθνξίαο 2012
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Γηνίθεζε - Κνηλωλία


Υγεία & Αζθάιεηα: Σηόρνο ε κείωζε 50% ζε ζύγθξηζε κε ην 2005
ηνπ δείθηε αηπρεκάηωλ κε απώιεηα ρξόλνπ εξγαζίαο



Σπκκόξθωζε κε ηελ αξρέο ηεο Πνιηηηθήο Αληαγωληζκνύ ηεο
Lafarge



Αλνηρηόο δηάινγνο θαη δηαβνύιεπζε κε θνηλωληθνύο εηαίξνπο



Σπκκεηνρή γπλαηθώλ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο



Πξνζαλαηνιηζκόο ζηνλ πειάηε / θαηλνηνκία ζηα πξνϊόληα



Οινθιεξωκέλν πξόγξακκα πγείαο γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο
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Πεξηβάιινλ






Πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο


Πξόγξακκα απνθαηάζηαζεο ιαηνκείωλ ζύκθωλα κε ηε κεζνδνινγία
θαη ηα πξόηππα ηεο Lafarge



Έιεγρνο ιαηνκείωλ ζύκθωλα κε θαζνξηζκέλα θξηηήξηα (εγθεθξηκέλα
από WWF International) θαη αλάπηπμε πξνγξακκάηωλ
βηνπνηθηιόηεηαο

Κιηκαηηθέο αιιαγέο, κείωζε εθπνκπώλ αεξίωλ ζεξκνθεπίνπ


Αξηζηνπνίεζε δηαδηθαζίαο παξαγωγήο γηα κείωζε θαηαλάιωζεο
ελέξγεηαο – ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο



Υπνθαηάζηαζε ζπκβαηηθώλ θαπζίκωλ από ελαιιαθηηθά θαύζηκα



Υπνθαηάζηαζε θιίλθεξ από άιια πξόζζεηα ζην ηζηκέλην



Καηλνηνκία – λέα πξνϊόληα

Μείωζε εθπνκπώλ ζθόλεο




Δπελδύζεηο ζε πβξηδηθά θίιηξα θαη ζηα ηξία εξγνζηάζηα

Φξήζε ελαιιαθηηθώλ Α πιώλ
01/06/09

6

