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14 εργοστάσια 

τσιμέντου

5.359 εργαζόμενοι

238 μονάδες

€1.607 εκ. κύκλος 
εργασιών

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ

127 μονάδες ετοίμου 
σκυροδέματος
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Αδρανή Τσιμέντο Σκυρόδεμα

Άμμος, χαλίκι, προϊόντα θραύσης 

πετρωμάτων και ανακυκλωμένο 

σκυρόδεμα από κατεδαφίσεις 

οικοδομών που χρησιμοποιούνται ως 

πρώτη ύλη για το τσιμέντο, καθώς και 

ως ενισχυτικός παράγοντας στο έτοιμο 

σκυρόδεμα. 

Χρησιμοποιούνται επίσης στη οδοποιία,

στις σιδηροδρομικές γραμμές και 

λιμενικά έργα.

Συνδετικό υλικό που αποτελεί το κύριο 

συστατικό του έτοιμου σκυροδέματος. 

Παράγεται από την άλεση κλίνκερ, 

γύψου και άλλων υλικών με αντίστοιχες 

υδραυλικές ιδιότητες, σε λεπτή σκόνη.

Παράγεται από την ανάμιξη τσιμέντου, 

αδρανών υλικών και νερού που δίνουν 

ένα ανθεκτικό προϊόν.

Πρόκειται για το πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενο υλικό για την 

κατασκευή σπιτιών, υποδομών και 

εμπορικών κτιρίων. 

Τα προϊόντα μας
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Integrity

Know-how

Value to 
Customer

Delivering 
Results

Continuous 
Improvement

Sustainability

OUR VALUES

Οι Αξίες μας

TITAN_

Ο κυρίαρχος στόχος μας

«Να αναπτυχθούμε ως διεθνής και 

καθετοποιημένος παραγωγός τσιμέντου, 

συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και 

τη λειτουργική αποτελεσματικότητα με 

σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και 

το περιβάλλον

Ακεραιότητα

Γνώση

Αξία στον 
Πελάτη

Δέσμευση 
έναντι 

στόχων

Συνεχής 
βελτίωση

Εταιρική 
Κοινωνική 

Ευθύνη
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Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στον πυρήνα της λειτουργίας μας 

TITAN_
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• Εξασφάλιση πρώτων υλών

• Ενεργειακό κόστος

• Εργολάβοι / προμηθευτές

• Βιώσιμες προμήθειες

• Κόστος συμμόρφωσης

• Δημιουργία θέσεων εργασίας

• Βιώσιμη και οικονομικά προσιτή στέγαση

• Βιώσιμες κατασκευές

• Μείωση εκπομπών

• Προϊόντα χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος

• Εναλλακτικά καύσιμα / αποδοτικότητα πόρων

• Διαχείριση αποβλήτων

• Αποκατάσταση λατομείων

• Βιοποικιλότητα – διαχείριση νερού

• Ήθος, ακεραιότητα, διαφάνεια

• Διάδραση με τους Συμ-μετόχους 

• Εθελοντισμός και εμπλοκή τοπικών κοινοτήτων

• Υγεία και Ασφάλεια

• Υπεύθυνη εργοδοσία

• Εκπαίδευση/κατάρτιση και ανάπτυξη

• Διαφορετικότητα και ενσωμάτωση

Περιβάλλον Οικονομία

Κοινωνία

Βιώσιμη Ανάπτυξη
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Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, INTERBETON, INTERMIX

Οι δραστηριότητές μας στην Ελλάδα_
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Εργοστάσια παραγωγής 

κλίνκερ-τσιμέντου

Μονάδα 

άλεσης
Σταθμοί 

διανομής

Περιοχές Μονάδων έτοιμου σκυροδέματος 

και λατομείων ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ

Προϊόντα/Δραστηριότητες

Αδρανή*

Τσιμέντο*

Έτοιμο Σκυρόδεμα*

Κονιάματα

* #1 παραγωγός 

στην Ελλάδα

Βασικά μεγέθη

Εργοστάσια 

Τσιμέντου

Μονάδα 

άλεσης

Λατομεία Μονάδες Ετοίμου 

Σκυροδέματος

Εργοστάσιο 

Κονιαμάτων

Στοιχεία 2020
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TITAN Εργοστάσιο Ευκαρπίας_
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Από το 1962, συμμετέχουμε ενεργά στην ανάπτυξη & την ευημερία του τόπου

• 300 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας 

• >95% εργαζομένων από τις τοπικές 

κοινότητες

• Ειδικά προϊόντα για απαιτητικές κατασκευές 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό

• Εξαγωγές 50%

• Πιλοτικά έργα Ομίλου για την 4η Βιομηχανική 

Επανάσταση – μετάβαση στην ψηφιακή 

εποχή

• Επενδύσεις 200 εκ. ευρώ την τελευταία 

20ετία για τη συνεχή βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και των υψηλών 

περιβαλλοντικών επιδόσεων 

• Ετήσια συμβολή στην εθνική και τοπική 

οικονομία 22 εκ. ευρώ μ.ο.

• Πλήθος κοινωνικών δράσεων, μόνο το 2020 

37 δράσεις που «άγγιξαν» 14.000+ άτομα



Σημαντικά αναπτυξιακά έργα με τη συμμετοχή ΤΙΤΑΝ

Οι δραστηριότητές μας στην Ελλάδα_
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Ιόνια 

Οδός



Σημαντικά αναπτυξιακά έργα με τη συμμετοχή ΤΙΤΑΝ

Οι δραστηριότητές μας στην Ελλάδα_
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Μουσείο 

Ακρόπολης



Σημαντικά αναπτυξιακά έργα με τη συμμετοχή ΤΙΤΑΝ

Οι δραστηριότητές μας στην Ελλάδα_
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Γέφυρα 

Ρίου-Αντιρρίου



Σημαντικά αναπτυξιακά έργα με τη συμμετοχή ΤΙΤΑΝ

Οι δραστηριότητές μας στην Ελλάδα_
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Εξωτερική 

Περιφερειακή 

Οδός 

Θεσσαλονίκης

https://ypodomes.com/aytokinitodromoi/astikoi/perifereiaki-odos-thessalonikis/
https://ypodomes.com/aytokinitodromoi/astikoi/perifereiaki-odos-thessalonikis/


TITAN Εργοστάσιο Ευκαρπίας_



Ο προϋπολογισμός είναι ένα σημαντικό εργαλείο σχεδιασμού και ελέγχου των δραστηριοτήτων
μιας επιχείρησης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αποτελεί την «πυξίδα» για την δράση της.
Προϋπολογισμός σημαίνει: καθορισμός στόχων και αντικειμενικών σκοπών, που όχι μόνο
προσφέρουν ένα μέσο μέτρησης της πραγματικής απόδοσης της επιχείρησης, αλλά αποτελεί
συγχρόνως τον μόνο τρόπο βελτίωσής της, από το στάδιο που βρίσκεται χωρίς προϋπολογισμό.

Με τον προϋπολογισμό οι επιχειρήσεις μπορούν να προβλέψουν την πορεία τους, να
ερμηνεύσουν τις οποιεσδήποτε αλλαγές στα οικονομικά τους μεγέθη και να πάρουν γρήγορες
αποφάσεις, σε περιπτώσεις προβλημάτων που εμφανίζονται στο οικονομικό περιβάλλον τους.
Αν πρέπει να ξεχωρίσουμε το σημαντικότερο απ' όλα τα οφέλη του προϋπολογισμού, θα
μπορούσαμε να πούμε ότι γίνεται εργαλείο, μέσω του οποίου, τα στελέχη κινητοποιούνται για
τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης.

Οι προϋπολογισμοί είναι πολύ χρήσιμοι τόσο για τις μεγάλες όσο και για τις μικρές
επιχειρήσεις. Πάρα πολλές πτωχεύσεις αλλά και πολλές μη εξασφαλισμένες δημιουργίες
(ενάρξεις) πολλών μικρών επιχειρήσεων θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν γινόταν μια
έγκαιρη προσπάθεια σωστού προϋπολογισμού.



Υπάρχουν πολλά είδη προϋπολογισμών, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, των δεδομένων και
των στόχων της.

1. Ένας προϋπολογισμός πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας κατάστασης των αναμενόμενων
εισπράξεων σε μετρητά.

2. Ένας προϋπολογισμός παραγωγής (αν πρόκειται για εμπορική επιχείρηση θα μπορούσε να
αποτελεί ένα προϋπολογισμό αγοράς εμπορευμάτων).

3. Ένας προϋπολογισμός άμεσων υλικών, συμπεριλαμβανομένης μιας κατάστασης με τις
αναμενόμενες εκταμιεύσεις χρηματικών ποσών για τις πρώτες ύλες.

4. Ένας προϋπολογισμός άμεσης εργασίας.
5. Ένας προϋπολογισμός έμμεσου κόστους εργασίας.
6. Ένας προϋπολογισμός για το απόθεμα έτοιμων προϊόντων τέλους χρήσης.
7. Ένας προϋπολογισμός για τις δαπάνες πωλήσεων και διοίκησης.
8. Ένας προϋπολογισμός μετρητών.
9. Μια προϋπολογισμένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
10. Ένας προϋπολογιζόμενος ισολογισμός.



Η σύνταξη του προϋπολογισμού γίνεται γιατί:

1. Ο προϋπολογισμός είναι μια ποσοτική έκφραση της αντικειμενικής επίδοσης της επιχείρησης.

2. Βοηθά πολύ στον έλεγχο του κόστους, γιατί μπορούν οι υπεύθυνοι να συγκρίνουν αν ένα προσδιορισμένο
ύψος προγραμματισμένων εξόδων είναι δικαιολογημένο, σε σχέση με τους οργανικούς σκοπούς μιας
επιχείρησης.

3. Βοηθά στο συντονισμό των προσπαθειών των προϊσταμένων των υπηρεσιών της επιχείρησης, σχετικά με την 
περιστολή του κόστους.

4. Βοηθά στον έλεγχο αποφάσεων. Δηλαδή, μπορούν οι υπεύθυνοι να συγκρίνουν το ποσό του πραγματικού
κόστους με αυτό που είχε προβλεφθεί, όταν λαμβανόταν η απόφαση για τη δημιουργία του.

5. Βοηθά να προσδιορίζονται οι λόγοι, για τους οποίους το πραγματικό κόστος διαφέρει από τον
προϋπολογισμό. Οι διαφορές αυτές λέγονται διακυμάνσεις.
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