
η φυσική ισορροπία

Βιοποικιλότητα

∆ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής
πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη



Ο  Όµιλος ΤΙΤΑΝ παρακολουθεί συστηµατικά τις ευρωπαϊκές 
και διεθνείς τάσεις σε θέµατα βιοποικιλότητας, συµµετέχοντας 
ενεργά τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τσιµεντοβιοµηχανιών 
(CEMBUREAU), όσο και στην Πρωτοβουλία της Τσιµεντοβιοµη-
χανίας για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (CSI) που λειτουργεί στο 
πλαίσιο του Παγκόσµιου Επιχειρηµατικού Συµβουλίου για τη 
Βιώσιµη Ανάπτυξη (WBCSD) ενώ συµπροεδρεύει στην Οµάδα 
Εργασίας του WBCSD/CSI «Βιοποικιλότητα και ∆ιαχείριση Γης».

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελεί προϋπόθεση 
βιώσιµης ανάπτυξης, στρατηγική προτεραιότητα για τον Όµιλο 
ΤΙΤΑΝ, ο οποίος υλοποιεί στοχευµένες δράσεις για την προστα-
σία των οικοσυστηµάτων στις περιοχές που δραστηριοποιείται 
ή που γειτνιάζουν µε αυτές και όπου υπάρχουν απειλούµενα-
προστατευόµενα είδη χλωρίδας και πανίδας. Μόνο υγιή, 
πολυποίκιλα οικοσυστήµατα µπορούν να ανταπεξέρχονται 
καλύτερα και να προσαρµόζονται στις επιπτώσεις σηµαντικών 
αλλαγών στο περιβάλλον, όπως αυτές που προέρχονται από 
την κλιµατική αλλαγή.

Ο ΤΙΤΑΝ, υπηρετώντας τη διαχρονική του δέσµευση για υπεύθυ-
νη και βιώσιµη επιχειρηµατική πρακτική, παρακολουθεί και 
αναγνωρίζει σε όλα τα λατοµεία του Οµίλου τις περιοχές υψηλής 
αξίας ως προς τη βιοποικιλότητα και την αποτυπώνει επιστηµο-
νικά. Στη συνέχεια εφαρµόζει σχέδια διαχείρισης της βιοποικιλό-
τητας σε συνδυασµό µε προηγµένες τεχνικές αποκατάστασης 
του φυσικού περιβάλλοντος των λατοµείων ενώ ταυτόχρονα 
υλοποιεί προγράµµατα ευαισθητοποίησης του κοινού.

Η βιοποικιλότητα είναι ο πλούτος της φύσης και η 
βάση της ζωής. Αποτελεί κοινό αγαθό και πολύτιµη 
παρακαταθήκη για τις επόµενες γενιές. 

Μέριµνα µε ευαισθησία για την προστασία
του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

Μαυροπετρίτης
Falco eleonorae
φωτ.: Νίκος Γ. Πέτρου

εξώφυλλο:
Οι φωτογραφίες της σελίδας προέρχονται από το έντυπο

του Τιτάνα Βιώσιµη ανάπτυξη: η φυσική µας πορεία

Ρολόι του βοσκού ή κόκκινη στελάρια
Anagallis arvensis

Σπάρτο
Spartium junceum

Γαιδουράγκαθο
Carduus pycnocephalus



Οι φωτογραφίες της σελίδας προέρχονται από το έντυπο
του Τιτάνα Βιώσιµη ανάπτυξη: η φυσική µας πορεία

Σε στενή συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια Πατρών και 
Ιωαννίνων και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως η Ελληνι-
κή Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και η Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ αναπτύσσει και 
εφαρµόζει ολοκληρωµένες µελέτες για την προστασία της 
βιοποικιλότητας βάσει διεθνών προτύπων και εργαλείων, 
συµβάλλοντας έτσι και στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγι-
κής και του Σχεδίου ∆ράσης για τη Βιοποικιλότητα. 

Έχει ήδη ολοκληρώσει πιλοτική µελέτη αξιολόγησης της 
βιοποικιλότητας στο Λατοµείο Άρτιµες της Πάτρας ενώ σε εξέλιξη 
βρίσκονται τρεις µελέτες σε περιοχές εξόρυξης εντός ή πλησίον 
προστατευόµενων περιοχών στον Λατζιµά Ρεθύµνου, στην 
Ξυλοκερατιά Μήλου και την Άψαλο Πέλλας.

Ο ΤΙΤΑΝ εφαρµόζει ειδικά µέτρα προστασίας της πανίδας και για 
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χρησιµοποιούνται ποικίλα 
φυτικά είδη τα οποία είναι χαρακτηριστικά της τοπικής χλωρί-
δας. Χρησιµοποιούνται είδη αυτόχθονα ιθαγενή, ανθεκτικά στην 
ξηρασία που ευδοκιµούν σε δύσκολες συνθήκες όπως το 
πεύκο, το κυπαρίσσι, η κοκορεβυθιά, το κέδρο, η αριά, η 
κουτσουπιά, η χαρουπιά, η αγριαχλαδιά καθώς και θάµνοι όπως 
η κουµαριά, ο σχίνος, το σπάρτο, ο ράµνος, η µυρτιά και άλλα.
Η ποικιλοµορφία αυτή δηµιουργεί ένα οικοσύστηµα σταθερό, 
εναρµονισµένο µε το γύρω φυσικό περιβάλλον και επιτρέπει τη 
διατήρηση της φυτοκάλυψης χωρίς τη φροντίδα του ανθρώπου.

Για το λόγο αυτό έχουν ήδη αναδιοργανωθεί τα δύο φυτώρια του 
Οµίλου στην Ελλάδα, ώστε να παράγουν τα είδη που είναι 
κατάλληλα για την αποκατάσταση σε κάθε περιοχή ενώ παράλ-
ληλα έχει  επανασχεδιαστεί ο προγραµµατισµός των φυτεύσεων: 
από το 1975 έχουν φυτευθεί πάνω από 1.800.000 δενδρύλλια. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι περισσότερα από 380.000 δενδρύλλια  
προσφέρθηκαν σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις για την αναδάσωση πυρόπληκτων 
περιοχών µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007-2008.

Πουρνάρι
Quercus coccifera

Χαλέπιος πεύκη
Pinus halepensis

Βυσσινί τριφύλλι
Trifolium angustifolium



Οι φωτογραφίες της σελίδας προέρχονται από το έντυπο
του Τιτάνα Βιώσιµη ανάπτυξη: η φυσική µας πορεία

Λατοµείο ασβεστoλίθου Άρτιµες
στο ∆ρέπανο Αχαΐας

Αποκατάσταση λατοµείων και ορυχείων
και προστασία της βιοποικιλότητας

Κατά την εξόρυξη των πρώτων υλών είναι πιθανό να προκύ-
ψουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Είναι σηµαντικό, λοιπόν, οι 
µεταλλευτικές και λατοµικές εργασίες να σχεδιάζονται και να 
εκτελούνται µε τρόπο που να περιορίζει τις επιπτώσεις αυτές.

Ο ΤΙΤΑΝ εφαρµόζει προηγµένες τεχνικές αποκατάστασης του 
φυσικού περιβάλλοντος των λατοµείων, όπως αποκατάσταση 
πολλαπλών βαθµίδων, αποκατάσταση εκσκαφών µε τη µέθοδο 
της λιµνοδεξαµενής και αποκατάσταση κατακόρυφων πρανών 
µε τη µέθοδο της υδροσποράς, µε σκοπό την επανόρθωση της 
αρχικής ποιότητας του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας.

Για την καταγραφή της βιοποικιλότητας στη περιοχή του λατοµείου 
ασβεστολίθου Άρτιµες πραγµατοποιήθηκε εξειδικευµένη µελέτη από 
τον Τοµέα Βιολογίας Φυτών του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπι-
στηµίου Πατρών σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιβάλ-
λοντος & Φυσικών Πόρων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

Στόχος ήταν η µελέτη της πλήρους αποκατάστασης του λατοµείου 
παράλληλα µε τη λειτουργεία του, της φυσικής διαδοχής και της 
φυτικής ποικιλότητάς του µε οικοσύστηµα αναφοράς τη χλωρίδα της 
περιβάλλουσας περιοχής.

Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της µελέτης, συνεχίζεται η ορθή 
πρακτική αποκατάστασης µε τη µέθοδο των βαθµίδων, αποφεύγοντας 
τη χρήση ξενικών προς την περιοχή ειδών και επιλέγοντας κυρίαρχα 
φυτικά είδη της Μεσογειακής βλάστησης. Μέχρι σήµερα έχουν χρησιµο-
ποιηθεί για την αποκατάσταση του λατοµείου πάνω από 250.000 
δενδρύλλια και φυτά τα οποία καλλιεργούνται στα φυτώρια του Οµίλου.

Η µελέτη αυτή αποτέλεσε την πρώτη σχετική µελέτη στα λατοµεία µας 
στην Ελλάδα και τα αποτελέσµατά της αποτελούν πρόδροµο για 
επόµενες µελέτες διαχείρισης της βιοποικιλότητας.

Μπιζέλι
Lathyrus setifolius

Μηδική δενδρώδης
Medicago arborea

Κουφολάχανο
Knautia integrifolia



Ορυχεία εξόρυξης ποζολάνης στην
Ξυλοκερατιά Μήλου και την Άψαλο Πέλλας

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο µελέτες για την προστασία της βιοποικιλότητας στα ορυχεία 
εξόρυξης ποζολάνης στην Ξυλοκερατιά Μήλου και την Άψαλο Πέλλας. Η µελέτη της Μήλου 
αφορά σε περιοχές χαρακτηρισµένες ως  Ζώνες Natura στις οποίες διαβιούν προστατευό-
µενα είδη, όπως η οχιά της Μήλου (Macrovipera schweizeri) και ο Μαυροπετρίτης (Falco 
eleonorae) στη στεριά και η φώκια Monachus monachus στη θάλασσα. Η µελέτη της 
Αψάλου αφορά σε «Ζώνη Ειδικής Προστασίας» για την προστασία της ορνιθοπανίδας. 

Αξιοποιώντας διεθνή εργαλεία και τις κατευθυντήριες οδηγίες του WBCSD/CSI σχετικά 
µε τη διαχείριση της βιοποικιλότητας, οι µελέτες ακολουθούν συγκεκριµένη µεθοδολο-
γία σύµφωνα µε την οποία:

• Καταγράφουν τα σηµαντικότερα είδη χλωρίδας και πανίδας µέσα από εργασίες πεδίου. 
• Αναγνωρίζουν τα είδη και τους οικοτόπους υψηλής προτεραιότητας. 
• Εκτιµούν τις βασικές απειλές και καθορίζουν τους στόχους διατήρησης µετά από 
βιολογική αξιολόγηση των ειδών και οικοτόπων.
• Προσδιορίζουν τα κατάλληλα διαχειριστικά µέτρα και τις ορθές πρακτικές αποκατάστασης.
• Προτείνουν συγκεκριµένο σχέδιο δράσης που θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται 
για την αποτελεσµατικότητά του.

Συνεργασία Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης 
(ΕΕΠΦ)–Οµίλου ΤΙΤΑΝ για την εκπόνηση Τοπικών Μελετών
για την Προστασία της Βιοποικιλότητας

Αποκατάσταση λατοµείων και ορυχείων
και προστασία της βιοποικιλότητας

Μικρή κίτρινη ορχιδέα
Ophrys lutea minor
φωτ.: Πηνελόπη ∆εληπέτρου

Μαυροπετρίτης
Falco eleonorae 
φωτ.: Παύλος Ανδριόπουλος

Οχιά της Μήλου
Macrovipera schweizeri 
φωτ.: Χλόη Αδαµοπούλου

Μεσογειακή Χελώνα
Eurotestudo hermanni
φωτ.: Χλόη Αδαµοπούλου



∆ηµιουργία Τοπικού Σχεδίου ∆ράσης για τη Βιοποικιλότητα 
σε συνεργασία µε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Σκοπός του  Σχεδίου ∆ράσης είναι να αναγνωριστούν τα σηµαντικό-
τερα στοιχεία βιοποικιλότητας στην περιοχή εξόρυξης -καθώς και σε 
περιµετρική ζώνη ενός χιλιοµέτρου γύρω από αυτήν- και στη 
συνέχεια να καθοριστούν οι ενδεδειγµένες κατευθύνσεις για τη 
διαχείριση της περιοχής προς όφελος της τοπικής βιοποικιλότητας.

Ακολουθώντας µεθοδολογία αντίστοιχη µε αυτή που εφαρµόζεται 
στα ορυχεία της Μήλου και της Πέλλας, η µελέτη που πραγµατοποιεί-
ται µε τη συνεργασία ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ–Οµίλου ΤΙΤΑΝ στοχεύει σε:

• Βελτίωση των οικολογικών συνθηκών της περιοχής εξόρυξης κατά 
τη διάρκεια και µετά το πέρας των εκµεταλλεύσεων, µέσω κατάλλη-
λων πρακτικών διαχείρισης, όπως ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 
και ορθών προς όφελος της βιοποικιλότητας µεθόδων αποκατάστασης.
• Ελαχιστοποίηση της απώλειας βιοποικιλότητας µε την εφαρµογή 
αντισταθµιστικών µέτρων, µέσω ευρύτερων περιβαλλοντικών 
πρωτοβουλιών.   
• Αναγνώριση και επιδίωξη ευρύτερων στρατηγικών πρωτοβουλιών 
µέσω ολοκληρωµένων προσεγγίσεων µε στοχευµένα οφέλη για τη 
βιοποικιλότητα.
• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων του Οµίλου 
ΤΙΤΑΝ καθώς και της τοπικής κοινωνίας και άλλων τοπικών οµάδων 
χρηστών στην ευρύτερη περιοχή εξόρυξης.

Αετοµάχος
Lanius collurio
φωτ.: Γιώργος Αλεξανδρής

Πετρίτης
Falco peregrinus
φωτ.: Πέτρος Τσακµάκης

Γαλαζοκότσυφας
Monticola solitarius
φωτ.: Γιώργος Αλεξανδρής

Αποκατάσταση λατοµείων
και ορυχείων και προστασία

της βιοποικιλότητας
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Ορυχείο εξόρυξης αδρανών υλικών
στον Λατζιµά Ρεθύµνου


