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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ  
Ο Όμιλος, λόγω της φύσης των δραστη-
ριοτήτων του και της γεωγραφικής του 
διαφοροποίησης, εκτίθεται σε αβεβαιότητες 
και κινδύνους, οι οποίοι θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη λειτουργία και τα αποτελέ-
σματά του. 

Κύριο μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου 
και της διοίκησης του Ομίλου είναι η διασφά-
λιση, μέσω της εφαρμογής των κατάλληλων 
συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, του 
εντοπισμού των σχετικών κινδύνων και  της 
έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισής 
τους. 

Κρίνεται σκόπιμο πάντως να επισημανθεί, ότι 
τα συστήματα και οι πολιτικές διαχείρισης 
κινδύνων, από την φύση τους,  παρέχουν 
λελογισμένη και όχι απόλυτη ασφάλεια, διότι 
είναι σχεδιασμένα ώστε να περιορίζουν μεν 
την πιθανότητα επέλευσης των σχετικών 
κινδύνων και να αμβλύνουν τις επιπτώσεις 
τους, χωρίς ωστόσο  να μπορούν να τους 
αποκλείσουν.

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι και οι πολιτικές 
που εφαρμόζονται από τον Όμιλο για την 
αντιμετώπισή τους αναφέρονται κατωτέρω.  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού 
κινδύνου: Οι δραστηριότητες του Ομίλου 
δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομι-
κούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των 
κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και 
επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων 
ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα δια-
χείρισης του κινδύνου του Ομίλου εστιάζεται 
στις διακυμάνσεις  των χρηματοοικονομικών 
αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει 
τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις αυτών 
των διακυμάνσεων στη χρηματοοικονομική 
απόδοσή του. Ο Όμιλος δεν εκτελεί συναλλα-

γές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές 
που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυ-
τικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητές του.

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησι-
μοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από 
καταθέσεις σε τράπεζες, σύναψη δανείων, 
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα σε τρέχουσες 
τιμές ή με προθεσμιακά συμβόλαια μελλοντι-
κής εκπλήρωσης, τραπεζικούς λογαριασμούς 
υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους 
και πληρωτέους, επενδύσεις σε χρεόγραφα, 
μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής 
μίσθωσης.

Κίνδυνος ρευστότητας: Η συνετή δια-
χείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με 
την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού 
ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τρα-
πεζικών πιστώσεων. Ο Όμιλος διαχειρίζεται 
τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργη-
θούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας 
φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφα-
λισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 
Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες 
εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον 
Όμιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί 
οποιαδήποτε πιθανή στενότητα ταμιακών 
διαθεσίμων.

Στο τέλος του 2010, ο λόγος του συνόλου 
των αχρησιμοποίητων μακροπρόθεσμων 
δεσμευμένων τραπεζικών γραμμών και 
μετρητών προς βραχυπρόθεσμο δανεισμό 
ήταν 5,8.  

Κίνδυνος επιτοκίου: Το γεγονός ότι 28% 
του συνολικού δανεισμού του Ομίλου 
βασίζεται σε σταθερά και προσυμφωνημένα 
επιτόκια και ένα περαιτέρω 61% βασίζεται σε 
προσυμφωνημένα περιθώρια επιτοκίων, έχει 

ως αποτέλεσμα, οι επιπτώσεις των διακυ-
μάνσεων της ρευστότητας στην προσφορά 
χρήματος στα αποτελέσματα χρήσεως 
και στις ταμιακές ροές των λειτουργικών 
δραστηριοτήτων του Ομίλου να είναι μικρές, 
όπως αυτό φαίνεται και στην παρακάτω 
ανάλυση ευαισθησίας:  Η έκθεση σε κίνδυνο 
επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων 
παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. 
Η χρηματοδότηση του Ομίλου έχει διαμορ-
φωθεί σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο 
συνδυασμό σταθερών και κυμαινόμενων 
επιτοκίων, προκειμένου να μετριαστεί ο 
κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων.  Η σχέση 
σταθερού προς κυμαινόμενο επιτόκιο του 

καθαρού δανεισμού του Ομίλου διαμορ-
φώνεται σύμφωνα με τις συνθήκες αγοράς, 
την στρατηγική και τις χρηματοδοτικές του 
ανάγκες. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να χρη-
σιμοποιηθούν, περιστασιακά, παράγωγα χρη-
ματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου, μόνο ως 
μέσο για να μετριασθεί ο σχετικός κίνδυνος 
και για να αλλάξει ο παραπάνω συνδυασμός 
σταθερών - κυμαινόμενων επιτοκίων, εφόσον 
αυτό κριθεί απαραίτητο. Κατά το 2010, ο 
Όμιλος είχε  παράγωγα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα ανταλλαγής επιτοκίου λήξης Νο-
εμβρίου 2014. Μέσω των προϊόντων αυτών, 
το ποσοστό των σταθερών επιτοκίων στο 

Όμιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί 

επιτόκια και ένα περαιτέρω 61% βασίζεται σε 

Ανάλυση Ευαισθησίας των Δανείων του Ομίλου σε Μεταβολές Επιτοκίων

(ποσά σε χιλιάδες €)
Μεαταβλητότητα

Επιτοκίων
Επίδραση στα

κέρδη προ φόρων

Ποσά χρήσης 2010 

EUR
1.0% -3,932

-1.0% 3,932

USD
1.0% -1,890

-1.0% 1,890

GBP
1.0% -

-1.0% -

BGN
1.0% -270

-1.0% 270

EGP
1.0% -

-1.0% -

ALL
-40
40

Ποσά χρήσης 2009

EUR
1.0% -5,116

-1.0% 5,116

USD
1.0% -1,520

-1.0% 1,520

GBP
1.0% -

-1.0% -

BGN
1.0% -313

-1.0% 313

EGP
1.0% -205

-1.0% 205

Σημ.:  Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαμβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από τις καταθέσεις.
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σύνολο του δανεισμού του Ομίλου ανέρχεται 
σε 32%. 

Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί 
διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων, καθώς και 
τη διάρκεια των χρηματοδοτικών αναγκών. 
Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια, 
καθώς και τη σχέση μεταξύ σταθερών  και 
κυμαινόμενων επιτοκίων, λαμβάνονται 
ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου, 
όλα τα βραχυπρόθεσμα δάνεια έχουν συ-
ναφθεί με κυμαινόμενα επιτόκια. Τα μέσο-
μακροπρόθεσμα δάνεια έχουν συναφθεί και 
με σταθερά και με κυμαινόμενα επιτόκια.

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η έκθεση 
του Ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύ-
νους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες 
ή προσδοκώμενες ταμιακές ροές σε ξένο 
νόμισμα (εισαγωγές /εξαγωγές) καθώς και 
από επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού. Ο 
κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο 
εγκεκριμένων πολιτικών .

Η διαχείριση των διαφόρων κινδύνων 
αντιμετωπίζεται με τη χρήση φυσικών 
αντισταθμιστικών μέσων και με προθεσμια-
κά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε 
συνάλλαγμα. Πολιτική του Ομίλου είναι να 
χρησιμοποιεί, για τις επενδύσεις σε θυγατρι-
κές εξωτερικού, των οποίων η καθαρή θέση 
είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο 
μετατροπής, ως φυσικό αντισταθμιστικό 
μέσο, δανεισμό στο αντίστοιχο νόμισμα 
- εφόσον αυτό είναι εφικτό. Έτσι, ο συναλ-
λαγματικός κίνδυνος της καθαρής θέσης των 
θυγατρικών του Ομίλου στις Η.Π.Α. αντισταθ-
μίζεται μερικώς  μέσω σύναψης δανείων σε 
δολάρια. Μέσω του κοινοπρακτικού δανείου 
που συνάφθηκε το 2007, η εταιρία (όχημα 
διαχείρισης χρηματοδότησης και διαθεσίμων 
του Ομίλου) Titan Global Finance, χορήγη-
σε δάνειο σε δολάρια Αμερικής στην Titan 
America LLC.  Αυτό το δάνειο δεν δημιουργεί 
συναλλαγματικές διαφορές στα αποτελέσμα-
τα, αφού κέρδη / ζημιές από την αποτίμηση 
του δανείου καταχωρούνται στην καθαρή 
θέση και αντισταθμίζονται από ζημιές / 
κέρδη από την αποτίμηση της δολαριακής 

καθαρής θέσης.

Σε άλλες αγορές όπου δραστηριοποιείται ο 
Όμιλος, αξιολογούνται οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες της εταιρίας, και εφόσον είναι εφικτό, 
η χρηματοδότηση γίνεται στο αντίστοιχο 
νόμισμα με το στοιχείο ενεργητικού το οποίο 
χρηματοδοτείται ή πρόκειται να χρηματο-
δοτηθεί. Εξαίρεση αποτελούν η Τουρκία,  η 
Αίγυπτος και η Αλβανία, όπου η επένδυση 
του Ομίλου απεικονίζεται σε τουρκικές και αι-
γυπτιακές λίρες και αλβανικά λεκ ενώ  μέρος 
της αντίστοιχης χρηματοδότησης εκφράζεται 
σε ευρώ στην Τουρκία και Αλβανία  και γιεν 
στην Αίγυπτο. Ο Όμιλος έχει αποφασίσει ότι 
το κόστος της αναχρηματοδότησης των υπο-
χρεώσεων από ευρώ σε τουρκικές λίρες και 
αλβανικά λεκ καθώς και από γιεν σε αιγυπτια-
κές λίρες δεν είναι προς το παρόν οικονομικά 
ελκυστικό. Το θέμα αυτό επανεξετάζεται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα. Κατά τη διάρκεια 
του 2009, η Titan Global Finance είχε χορηγή-
σει δάνειο σε ευρώ στην TITAN America LLC. 
Οι συναλλαγματικές διαφορές στο επίπεδο 
της Titan America LLC έχουν αντισταθμιστεί 
μέσω προθεσμιακών συμβολαίων ευρώ–
δολαρίου για ισόποσο ποσό και ίδια διάρκεια 
με αυτά του δανείου, με αποτέλεσμα να μη 
δημιουργούνται συναλλαγματικά κέρδη ή 
ζημίες στο κεφάλαιο του δανείου από μετα-
βολές ισοτιμιών και να μην επηρεάζουν τα 
αποτελέσματα της Titan America LLC καθώς 
και τα ενοποιημένα.

Ακολουθεί πίνακας ανάλυσης ευαισθησίας 
στα κέρδη προ φόρων και στην καθαρή θέση 
σε μεταβολές συναλλάγματος: 

Ανάλυση Ευαισθησίας σε Μεταβολές Συναλλάγματος 

(ποσά σε χιλιάδες €) Ξένο
Νόμισμα

Μεταβλητότητα 
Ξένου Νομίσματος

έναντι €

Επίδραση στα 
Κέρδη

Προ Φόρων

Επίδραση 
στην 

Καθαρή 
Θέση

Ποσά χρήσης 2010

USD
5% -4,291 30,141

-5% 3,882 -27,270

RSD
5% 1,010 2,393

-5% -913 -2,165

EGP
5% 6,285 26,900

-5% -5,686 -24,338

GBP
5% - 140

-5% - -127

TRY
5% 269 1,099

-5% -244 -994

ALL
5% -3 2,334

-5% 3 -2,111

Ποσά χρήσης 2009

USD
5% -1,884 30,526

-5% 1,704 -27,619

RSD
5% 1,017 2,633

-5% -920 -2,382

EGP
5% 3,572 26,194

-5% -3,323 -23,699

GBP
5% 45 442

-5% -41 -400

TRY
5% -40 828

-5% 37 -749

ALL
5% -500 2,419

-5% 452 -2,188
Σημ.: a) Ο υπολογισμός της “Επίδρασης στα Κέρδη προ φόρων” βασίζεται στις μεταβολές του μέσου όρου  των 
ισοτιμιών συναλλάγματος της χρονιάς, ενώ ο υπολογισμός της “Καθαρής Θέσης” βασίζεται στις μεταβολές των 
ισοτιμιών συναλλάγματος κατά την ημερομηνία ισολογισμού β) Η παραπάνω ανάλυση ευαισθησίας γίνεται σε 
νομίσματα που είναι κυμαινόμενα και όχι σταθερά.

Πιστωτικός κίνδυνος: Ο Όμιλος δεν αντι-
μετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύ-
νους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται 
κυρίως από μια μεγάλη και ευρεία πελατεια-
κή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση 
των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από 
τις εταιρίες του Ομίλου.

Όπου κρίνεται κατάλληλο, ζητείται επιπλέ-
ον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της 
πίστωσης. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύ-
νους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από 
απαξίωση. Στο τέλος του 2010, κρίνεται ότι 
δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός 
κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από 
κάποια ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση 

της πίστωσης ή από πρόβλεψη επισφαλούς 
απαιτήσεως.

Ο πιστωτικός κίνδυνος, που μπορεί να 
προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλ-
λόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του προς τον Όμιλο όσον αφορά τα διαθέ-
σιμα και ταμιακά  ισοδύναμα, τις επενδύσεις 
και τα συμβόλαια χρηματοοικονομικών 
παραγώγων, μετριάζεται κάνοντας χρήση 
προ-εγκεκριμένων ορίων στο βαθμό έκθεσης 
σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό 
ίδρυμα. Αυτά τα προ-εγκεκριμένα όρια είναι 
μέρος ενός πλαισίου εγκεκριμένων πολιτικών 
από το Διοικητικό Συμβούλιο, και παρακο-
λουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ετήσια Έκθεση του   
Διοικητικού Συμβουλίου
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OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ: 
Η συνεχιζόμενη δυσμενής οικονομική συγκυ-
ρία στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ έχει επηρεάσει 
δραματικά την οικοδομική δραστηριότη-
τα. Ως εκ τούτου και για όσο διάστημα η 
οικονομική κρίση στις περιοχές αυτές θα 
συνεχίζεται, θα εξακολουθήσει να επηρεάζει 
αρνητικά τις πωλήσεις και τα αποτελέσματά 
μας. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου από 
τη συνέχιση της δυσμενούς συγκυρίας στις 
εν λόγω περιοχές, ο Όμιλος έλαβε σειρά 
μέτρων το 2010 , τα οποία θα συνεχιστούν το 
2011, με στόχο την ισχυροποίηση των θεμε-
λιωδών οικονομικών μεγεθών του, μέσω της 
μείωσης του δανεισμού και της συμπίεσης 
των δαπανών.   

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ: 
Ο κατασκευαστικός κλάδος εμφανίζει κυκλι-
κή διακύμανση, η οποία εξαρτάται από το 
επίπεδο των δαπανών για υποδομές, τη ζήτη-
ση οικιστικής και επαγγελματικής στέγης, τη 
στεγαστική πίστη, το ύψος των επιτοκίων κ.α.

Ο Όμιλος διαχειρίζεται αυτόν τον κίνδυνο 
δραστηριοποιούμενος σε γεωγραφικά 
διαφοροποιημένες αγορές, με χαρτοφυλάκιο 
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει τόσο 
ώριμες αγορές, όπως η Δ. Ευρώπη και η Β. 
Αμερική, όσο και αναδυόμενες αγορές, όπως 
η Μ. Ανατολή και η Α. Ευρώπη, οι οποίες επι-
δεικνύουν ιστορικά χαμηλότερα επίπεδα συ-
σχέτισης στους οικονομικούς τους κύκλους, 
και συνεπώς, η συνολική έκθεση του Ομίλου 
στον κίνδυνο περιορίζεται σε κάποιο βαθμό.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ:
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε περιοχές, 
όπως η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Τουρκία και η 
Φλόριντα (ΗΠΑ), οι οποίες είναι περιοχές με 
έκθεση σε κινδύνους από φυσικά (κλιματικά 
και γεωλογικά) φαινόμενα, όπως τυφώνες, 

αμμοθύελλες, σεισμούς κλπ Μεταξύ των 
αποτρεπτικών μέτρων για την αποφυγή των 
καταστροφικών συνεπειών από ανάλογα 
φαινόμενα, ο Όμιλος υιοθετεί και εφαρμόζει 
σχεδιαστικούς κανόνες (designing standards), 
οι οποίοι είναι αυστηρότεροι, από όσα 
προβλέπονται σχετικώς από την εκάστοτε 
νομοθεσία. 

Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει σχέδια έκτακτης 
ανάγκης, τα οποία αποσκοπούν στη διαφύλα-
ξη της ακεραιότητας των υποδομών του και 
στην προστασία της ζωής των εργαζομένων.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤO 
KΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 
Η κατανάλωση θερμικής ενέργειας, ηλεκτρι-
κής ενέργειας και πρώτων υλών αποτελούν 
τους σημαντικότερους συντελεστές κόστους. 
Η μεταβλητότητα των τιμών των ορυκτών 
καυσίμων αποτελεί κίνδυνο που επηρεάζει 
το κόστος παραγωγής.  Προκειμένου να 
μετριαστούν οι συνέπειες από αυτόν τον κίν-
δυνο, ο Όμιλος επενδύει στην υποκατάστασή 
των ορυκτών καυσίμων από εναλλακτικά 
καύσιμα. 

Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, οι τιμές 
της εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν σημαντι-
κή αύξηση στο μέλλον. Για την αντιμετώπιση 
αυτού του κινδύνου, ο Όμιλος, μεταξύ των 
λοιπών ενεργειών του, επενδύει σε εξοπλισμό 
χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
και στην ανάπτυξη και λειτουργία εξειδικευ-
μένων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης.

Η εξασφάλιση πρόσβασης στην απαιτούμενη 
ποσότητα και στην απαιτούμενη ποιότη-
τα των πρώτων υλών αποτελεί πρόσθετη 
προτεραιότητα κατά το σχεδιασμό των νέων 
επενδύσεων του Ομίλου.

Ως προς τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ο 
Όμιλος μεριμνά για την εξασφάλιση επάρ-
κειας κοιτασμάτων πρώτων υλών  για όλη τη 
διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεών του.

Επίσης, ο Όμιλος επενδύει στη χρήση 

εναλλακτικών πρώτων υλών προκειμένου 
σταδιακά να μειώσει την εξάρτησή του από 
τις φυσικές πρώτες ύλες. Σε αυτό το πλαίσιο, 
έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους για την 
ποσοστιαία υποκατάσταση των φυσικών 
πρώτων υλών από εναλλακτικές ύλες (από-
βλητα) και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη 
αυτού του στόχου. 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: 
Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομέ-
νους μας αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα 
του Ομίλου και απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη λειτουργία των εργοστασίων μας. 

Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα 
που αποβλέπει στη βελτίωση της κουλτού-
ρας ασφάλειας σε όλες τις λειτουργίες του 
Ομίλου, το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει 
τη στελέχωση των παραγωγικών μονάδων 
με ικανό αριθμό μηχανικών  ασφαλείας. 
Επιπλέον, ο Όμιλος εφαρμόζει ευρύτατα εκ-
παιδευτικά προγράμματα για τη συστηματική 
σχετική εκπαίδευση και επιμόρφωση  των 
εργαζομένων  και έχει θεσπίσει συστήματα 
και διαδικασίες, των οποίων η εφαρμογή 
ελέγχεται από τη Διεύθυνση Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εταιρίας. Τα αποτελέσματα, 
μέχρι σήμερα, όσον αφορά την ασφάλεια 
είναι ικανοποιητικά σε σύγκριση με τις λοιπές 
εταιρίες του κλάδου που μετέχουν στη διε-
θνή Πρωτοβουλία για Βιώσιμη Ανάπτυξη του 
Κλάδου Τσιμέντου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: 
Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσι-
μη ανάπτυξη αποτελούν θεμελιώδεις αρχές 
του Ομίλου.

Για το λόγο αυτό ,ο Όμιλος, στις περιοχές 
όπου δραστηριοποιείται λαμβάνει μέτρα, τα 
οποία εκτείνονται πέραν των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας. 

Επίσης , προκειμένου να περιορίσει το ενδε-
χόμενο  περιβαλλοντικών κινδύνων, ο Όμιλος 
επενδύει συστηματικά στις Βέλτιστες Διαθέ-
σιμες Τεχνικές (Βest Available Techniques) για 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ο Όμιλος επέλεξε να αναλάβει έγκαιρα 
δράση κατά της κλιματικής αλλαγής συμμε-
τέχοντας από το 2003 στην Πρωτοβουλία 
για Βιώσιμη Ανάπτυξη του Κλάδου Τσιμέντου 
(Cement Sustainability Initiative-CSI) του 
Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) και δεσμευόμε-
νος οικειοθελώς να περιορίσει τις εκπομπές 
CO2 εντός συγκεκριμένων ορίων. 

Παράλληλα, παρακολουθεί στενά τις δρομο-
λογούμενες αλλαγές στη νομοθεσία για την 
προστασία του περιβάλλοντος, και φροντίζει 
να λαμβάνει εκ των προτέρων τα απαιτού-
μενα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος μη έγκαιρης συμμόρφωσης με νέα 
νομοθεσία, μόλις αυτή τεθεί σε ισχύ. 




