
 

 
 
 

Ιστορική Αναδρομή 
 
 
O ΤΙΤΑΝ γράφει ιστορία στην ελληνική βιομηχανία για περισσότερα 
από 100 χρόνια. Συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και τη 
λειτουργική αρτιότητα με σεβασμό στον άνθρωπο, στην κοινωνία και 
στο περιβάλλον, έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να αναπτυχθεί 
δυναμικά, παραμένοντας αξιόπιστος και την ίδια στιγμή σταθερός στις 
αξίες του. 
 
 
1902:  

Ίδρυση της Εταιρίας με την ανέγερση του πρώτου 
«τσιμεντοποιείου» στην πόλη της Ελευσίνας. 

 
Στις 12 Μαΐου 1902 ιδρύεται η Εταιρία με έδρα τον Πειραιά και μετοχικό 
κεφάλαιο 200.000 δραχμές και αρχίζει η ανέγερση του πρώτου 
εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της Ελλάδας στην Ελευσίνα.    

 
1910:  

Μετατροπή της Εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία  
«Α.Ε Τσιμέντων Ο ΤΙΤΑΝ». 

 
1912:  

Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 
 
1927:  

Μείωση της απασχόλησης εργασίας των εργαζομένων του εργοστασίου 
Ελευσίνας από 12ωρη σε 8ωρη. 

 
1933:  

Πραγματοποίηση των πρώτων εξαγωγών τσιμέντου. Επιβεβαιώνεται η 
άριστη ποιότητα των τσιμέντων της Εταιρίας από Εργαστήρια Αντοχής 
Υλικών ξένων Πολυτεχνείων και παρέχεται στον ΤΙΤΑΝΑ η άδεια να 
διαθέτει τα προϊόντα του σε δημόσια έργα στο εξωτερικό.  Οι πρώτες 
εξαγωγές πραγματοποιούνται στη Βραζιλία.   

 
1934:  

Καθιέρωση του δώρου Χριστουγέννων για το προσωπικό δύο και πλέον 
δεκαετίες πριν από τη νομοθέτησή του. 

 
 



 

1941:  
Λειτουργία συσσιτίου και καταφύγιο για το προσωπικό και τους κατοίκους 
της Ελευσίνας. 

 
1951 - 1957:  
 Η παραγωγή του εργοστασίου Ελευσίνας αυξάνεται κατακόρυφα, με 

συνεχή διεύρυνση των εξαγωγών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλέον το 
52% των πωλήσεων του ΤΙΤΑΝΑ και το 50% περίπου των συνολικών 
ελληνικών εξαγωγών τσιμέντου.  
 

 Άρχισε να παράγεται και να διατίθεται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 
και λευκό τσιμέντο. 
 

1960:  
 Εγκατάσταση σε κλίβανο του εργοστασίου Ελευσίνας του πρώτου 

ηλεκτροστατικού φίλτρου αποκονίωσης στην Ελλάδα. 
 
 Το εργοστάσιο της Ελευσίνας αποκτά Γιατρό Εργασίας και 

προγραμματίζονται περιοδικές εξετάσεις για το προσωπικό.  
 
1962:  

Έναρξη λειτουργίας δεύτερου εργοστασίου του ΤΙΤΑΝΑ στη Νέα 
Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.   

 
1964:  

Εισαγωγή του θεσμού της Κοινωνικής Λειτουργού σε όλα τα εργοστάσια 
του ΤΙΤΑΝΑ για πρώτη φορά στην Ελλάδα.  

 
1968:  

Έναρξη λειτουργίας του τρίτου εργοστασίου του ΤΙΤΑΝΑ στο ∆ρέπανο 
Αχαΐας.  

 
1976:  
 Έναρξη λειτουργίας τέταρτου εργοστασίου στο Καμάρι Βοιωτίας. 

 
 Λειτουργία του θεσμού των Σαμαρειτών, ατόμων ειδικά εκπαιδευόμενων 

στην Υγιεινή και Ασφάλεια και δημιουργία Επιτροπής Εφαρμογών 
Μέτρων Πρόληψης Ατυχημάτων (ΕΕΜΠΑ).  

 
Η Εταιρία θεσπίζει έπαθλα ασφαλούς εργασίας στους εργαζόμενους χωρίς 
ατύχημα και 10 χρόνια πριν από τη δημιουργία νομικού πλαισίου, το 
θεσμό των Επιτροπών Εργαζομένων για Μέτρα Πρόληψης Ατυχημάτων 
στα εργοστάσιά του.    

 
1977:  

Ιδρύεται η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., με αντικείμενο την 
παραγωγή, μεταφορά και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος.  

 



 

1979:  
 Έναρξη λειτουργίας του πρώτου σταθμού αποθήκευσης τσιμέντου στη 

Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας (πλωτός σταθμός) και στην Αλεξάνδρεια 
της Αιγύπτου (πλωτός σταθμός). 
 

 ∆ημιουργία Ομάδων Μελετών Συνθηκών Εργασίας και Υγιεινής με 
συμμετοχή των εργαζομένων πέντε χρόνια πριν από τη σχετική 
νομοθετική ρύθμιση (ΟΜΣΕΥ). 

 
1980:  

Κατάταξη του ΤΙΤΑΝΑ στη 2η θέση του πίνακα των μεγαλύτερων 
εξαγωγικών βιομηχανιών της Ελλάδας. 

 
Η παραγωγή της Εταιρίας αυξάνεται κατά 15% και οι πωλήσεις κατά 
16,3% και ο ΤΙΤΑΝ καταλαμβάνει τη 2η θέση στον κατάλογο των 
ελληνικών επιχειρήσεων με βάση το ύψος των εξαγωγών τους.  

 
1982:  

Εφαρμογή της εβδομάδας των 5 ημερών (40 ώρες) σε όλες τις           
εγκαταστάσεις και θέσπιση άδειας 5 εβδομάδων ετησίως.   

 
1983:  
 Έκδοση του πρώτου Κοινωνικού Απολογισμού του ΤΙΤΑΝΑ. 

 
 Απονομή στον ΤΙΤΑΝΑ από το Βρετανικό Οργανισμό “Royal Society for 

the Prevention of Accidents” ∆ιάκρισης Αξίας για τις υψηλές επιδόσεις 
στην ασφάλεια εργασίας. 

 
1985:  
 Πραγματοποίηση, για πρώτη φορά, εξαγωγών στις ΗΠΑ. 
 

Ο ΤΙΤΑΝΑΣ το 1985 κάνει το μεγάλο άλμα: πραγματοποιεί για πρώτη 
φορά εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με επιτυχία καθώς 
τα προϊόντα του ανταποκρίνονται απόλυτα στις πολύ αυστηρές ποιοτικές 
προδιαγραφές των ΗΠΑ.  

 
 1ο Βραβείο (για την Ελλάδα) Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης από την Ε.Ε.  
 
1987:  

Ο ΤΙΤΑΝΑΣ βραβεύεται με το 1ο Βραβείο από την Εθνική Επιτροπή και με 
Έπαινο από την Κοινοτική Επιτροπή Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Περιβάλλοντος.  Είναι η μόνη ελληνική 
εταιρία και η μόνη ευρωπαϊκή τσιμεντοβιομηχανία που βραβεύεται για 
την περιβαλλοντική της πολιτική στο διαγωνισμό αυτό.   

 
 
 
 



 

1988:  
Ίδρυση σταθμού διανομής τσιμέντου στις ΗΠΑ (Port Newark, New 
Jersey).  

 
1989-1993:  

Ίδρυση σταθμών διανομής στη ∆υτική Ευρώπη: Hull – Ηνωμένο 
Βασίλειο, Βενετία – Ιταλία, Μασσαλία – Γαλλία.  

 
1992:  

Ο ΤΙΤΑΝΑΣ αποκτά τον έλεγχο της τσιμεντοβιομηχανίας Roanoke 
Cement Company Inc. στην περιοχή Roanoke της Πολιτείας Virginia των 
ΗΠΑ.  

 
1995:  
 Αριστείο Αξιολόγησης Ανθρώπινου ∆υναμικού από την Ελληνική Εταιρία 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.  
 

 Βραβείο από τη ∆ιεθνή Ομοσπονδία Οργανώσεων Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας. 

 
1996:  

Βραβείο «Επιχείρηση και Παράδοση» από το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών. 

 
1997:  
 Έναρξη παραγωγής έτοιμων κονιαμάτων “INTERMIX”στην Ελλάδα. 

 
 Βραβείο ‘‘Επιχείρηση και Περιβάλλον’’ από το ΕΒΕΑ. 

 
1998:  
 Εξαγορά της εταιρίας Cementarnica Usje στη FYROM. 

 
 Επέκταση με εκσυχρονισμό του εργοστασίου Roanoke στις ΗΠΑ. 
 
1999:  
 Εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της αιγυπτιακής εταιρίας Beni 

Suef Cement (Κοινοπραξία TITAN – LAFARGE) και λειτουργία νέου 
σταθμού στη Σάφαγκα της Αιγύπτου.  

 
 Απόκτηση πιστοποίησης  ISO14001 και ΕΛΟΤ για το Σύστημα             

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος σε όλα τα εργοστάσια του ΤΙΤΑΝΑ στην 
Ελλάδα. 
 

 Ο ΤΙΤΑΝΑΣ συμβάλλει στην προσπάθεια για την ανακούφιση των 
σεισμοπαθών εργαζομένων και συνταξιούχων αλλά και του ευρύτερου 
κοινωνικού περιβάλλοντος της Αττικής με παροχές ύψους 300.000.000 
δρχ. που περιλαμβάνουν και τη συμμετοχή στο κόστος ανέγερσης του 



 

νέου Πυροσβεστικού Σταθμού Ελευσίνας.  Για την κατασκευή του 
Σταθμού η Εταιρία δώρισε και το οικόπεδο για την ανοικοδόμηση. 
 

 Βραβείο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προαγωγή της υγείας 
στους χώρους εργασίας.   

 
2000:  
 Εξαγορά της TARMAC AMERICA Inc με απόκτηση του 100% των 

εργοστασίων Roanoke (Virginia) και Pennsuco (Florida), λατομείων, 
μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, σταθμών διανομής τσιμέντου κ.ά., 
στις ΗΠΑ. 

 
 Βραβείο συστηματικής και συνεπούς περιβαλλοντικής διαχείρισης και 

επίδοσης στην αειφόρο ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 

 Ο ΤΙΤΑΝ γίνεται ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού ∆ικτύου Επιχειρήσεων για 
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.     

 
2001:  
 Μετονομασία της TARMAC AMERICA σε TITAN AMERICA και ένταξη στο 

δυναμικό της όλων των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του Ομίλου 
στις ΗΠΑ. 
 

 Βραβείο Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Πρόληψης           
Ατυχημάτων στο χώρο εργασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 

2002:  
 Εορτασμός των 100 χρόνων του ΤΙΤΑΝΑ, με σειρά εκδηλώσεων ανά την 

Ελλάδα με έμφαση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 
 
 Υπογραφή από τον ΤΙΤΑΝΑ (πρώτη Ελληνική Εταιρία) του Οικουμενικού 

Συμφώνου (Global Compact) του ΟΗΕ. 
 

 Ένταξη της αμερικανικής εταιρίας Separation Technologies 
(επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας) στον Όμιλο. 

 
 Απόκτηση του ελέγχου της τσιμεντοβιομηχανίας Kosjeric στη Σερβία. 

 
 Απόκτηση του ελέγχου της αιγυπτιακής εταιρίας ALEXANDRIA PORTLAND 

CEMENT (σε κοινοπραξία με τη LAFARGE). 
 
2003:  
 Έναρξη λειτουργίας νέας, υπερσύγχρονης γραμμής παραγωγής στο 

εργοστάσιο Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης με επένδυση € 70.000.000. 
 

 Ό Όμιλος ΤΙΤΑΝ εντάσσεται ως πλήρες μέλος στο Παγκόσμιο 
Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη (WBCSD) και 



 

μετέχει στην Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο 
Τσιμέντου (CSI), που λειτουργεί υπό την αιγίδα του WBCSD.   

 
 Ανάδειξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ΤΙΤΑΝΑ ως μιας από τις 100 

καλύτερες Ευρωπαϊκές εταιρίες όσον αφορά το εργασιακό περιβάλλον.  
 
2004:  
 Συμβολή του ΤΙΤΑΝΑ στην κατασκευή της γέφυρας Ρίου-Αντίρριου. ως 

αποκλειστικού προμηθευτή ειδικού τσιμέντου, που παράγεται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα.  

 
 Εξαγορά των μετοχών της εταιρίας ZLATΝA PANEGA Α.D. στη 

Βουλγαρία.  
 
 Έναρξη λειτουργίας νέου σταθμού διανομής τσιμέντου στην Tampa 

(Florida), στις ΗΠΑ. 
 
 Βραβείο Κοινωνικής Ευθύνης από το ΕΒΕΑ. 

 
 Ο Κοινωνικός Απολογισμός, που από το 1983 εκδίδει ο ΤΙΤΑΝ ως 

ξεχωριστή έκδοση παρουσιάζεται με νέα δομή, μορφή και περιεχόμενα με 
τον τίτλο Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης.  Η αλλαγή αυτή είναι ενταγμένη στην πολιτική της Εταιρίας 
για την παροχή πληρέστερης και πολύπλευρης ενημέρωσης, σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα.    

 
2005:  
 Εγκαινιάζεται η νέα σύγχρονη παραγωγική μονάδα του εργοστασίου 

Pennsuco (Florida) επένδυση ύψους $200.000.000.     
 

 Ο ΤΙΤΑΝ γίνεται έλος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Εταιρικής Κοινωνικής              
Ευθύνης (CSR Europe). 
 

 Εγκαίνια του έργου ηλεκτροφωτισμού του Αρχαιολογικού Χώρου της 
Ελευσίνας και του Πολιτιστικού Κέντρου Ελευσίνας «Λεωνίδας 
Κανελλόπουλος» διττής δωρεάς  του ΤΙΤΑΝΑ. 

 
2006:  
 Εξαγορά από την ΤΙΤΑΝ AMERICA τριών ανεξάρτητων εταιριών 

παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στις ΗΠΑ.  
 

 Εγκαίνια του νέου σύγχρονου σταθμού διανομής τσιμέντου στο Port 
Newark, New Jersey στις ΗΠΑ. 

 
 Κατασκευή σταθμού διανομής τσιμέντου στον Αυλώνα (Vlore) της 

Αλβανίας. 
 



 

 Συμμετοχή του ΤΙΤΑΝΑ στην δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για 
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

 
 Συμβολική φύτευση από τον ΤΙΤΑΝΑ του 1.000.000ού δέντρου στο 

πλαίσιο του διαχρονικού προγράμματος δενδροφυτεύσεων.       
 
2007:  
 Σε μια ακόμη χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την Αλβανία, 

επεκτείνεται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ με την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής 
τσιμέντου.  Το νέο εργοστάσιο προβλέπεται να λειτουργήσει στα τέλη 
του 2009, θα έχει παραγωγική δυναμικότητα 1,5 εκατ. τόννων τσιμέντου 
και θα ανταποκρίνεται στις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές και 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές.    

 
 Εξαγορά από την ΤΙΤΑΝ AMERICA δύο ακόμα εταιριών έτοιμου 

σκυροδέματος και λατομείου ασβεστόλιθου στις ΗΠΑ.  
 

 Πολύπλευρη συμβολή του ΤΙΤΑΝΑ στην αντιμετώπιση των 
καταστροφικών πυρκαγιών και στη συμπαράσταση προς τους 
πυρόπληκτους της Αττικής, της Πελοποννήσου και της Ευβοίας.   
 

 Ο Απολογισμός ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2007 αξιολογήθηκε με Α+. 
 
To A+ αποτελεί το ανώτατο επίπεδο διασφάλισης που προβλέπει η 
∆ιεθνής Πρωτοβουλία για την Έκδοση Απολογισμών (GRI, G3, 2006) 
μετά από αξιολόγηση και επαλήθευση στοιχειών από την ανεξάρτητη 
εταιρία DNV.  

 
2008:  
 Εξαγορά της τουρκικής εταιρίας Adocim Cimento Beton Sanayi ve 

Ticaret A.S. με απόκτηση του 50% του εργοστασίου στο Tokat και 
μονάδας άλεσης στο Tekirdag.   
 

 Απόκτηση του 100% της κοινοπρακτικής επιχείρησης με την επωνυμία 
"Lafarge-Titan Egyptian Investments" (εργοστάσια Beni Suef, Alexandria 
Portland Cement), στην Αίγυπτο. 
 

 Εγκαινιάζεται η λειτουργία νέας, υπερσύγχρονης γραμμής παραγωγής 
στο εργοστάσιο Zlatna Panega στη Βουλγαρία.  
 

 1st  Stakeholders’ Forum – 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών. Στόχος 
της συνάντηση ήταν η ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες και τις 
πρακτικές που εφαρμόζει ο ΤΙΤΑΝ για την ΕΚΕ και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
και η ανταλλαγή απόψεων για περαιτέρω βελτίωση.   
 

 Ο Απολογισμός ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2008 αξιολογήθηκε με Α+. 
 
 



 

2009:  
 Βραβεία Επενδυτικών Σχέσεων 
 

Ο ΤΙΤΑΝ απέσπασε πέντε από τα «Βραβεία Επενδυτικών Σχέσεων 2008» 
της Capital Link:  

      - Grand Investor Relations Award 
      - Βραβείο Καλύτερης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
      - Βραβείο Καλύτερων Επενδυτικών Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές 

- Βραβείο Καλύτερου Investor Relations Officer για τους Θεσμικούς 
Επενδυτές  
- Βραβείο Καλύτερου Ετήσιου Απολογισμού  

 
 Περιβαλλοντικά Βραβεία στην ΤΙΤΑΝ AMERICA 

 
 Ο ΤΙΤΑΝ είναι ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη. 
 

 Η INTERBETON εγκαινιάζει μια σειρά καινοτόμων προϊόντων με μεγάλο 
εύρος εφαρμογών.  

 
 Η Α.Ε Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ κατέκτησε την 1η θέση στη λίστα των “Top 

Companies for Leaders” στην Ευρώπη και την 8η θέση στην 
παγκόσμια κατάταξη για το 2009, λαμβάνοντας μια διεθνή τιμητική 
διάκριση στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και των 
ηγετικών δεξιοτήτων των στελεχών.  
 

 Ο Απολογισμός ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2009 αξιολογήθηκε με Α+. 
 

2010:  
 Εγκαίνια νέου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου ΑΝΤΕΑ στην Αλβανία. Η 

σημαντική αυτή επένδυση ανήλθε σε 200 εκατ. ευρώ και η συνολική 
δυνατότητα παραγωγής του εργοστασίου είναι 1,5 εκατ. τόνοι ετησίως.   
 

 Εξαγορά εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στο Κόσσοβο.  
 

 2ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών στην Ελευσίνα και στο Καμάρι – 2rd 
Stakeholders’ Forum. Το Φόρουμ αποσκοπεί να δώσει την ευκαιρία για 
συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και κατ’ αρχήν αποφάσεων, σε θέματα 
που μπορούν να αποτελέσουν τομείς συνεργασίας, κοινής δράσης και 
ανάληψη πρωτοβουλιών στην  ευρύτερη περιοχή του Θριασίου Πεδίου και 
έμπρακτη προώθηση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
 

 Η Α. Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στις 1.000 πιο Υπεύθυνες Κοινωνικά Εταιρίες 
του κόσμου. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τη διεθνή εταιρία CRD 
Analytics, η οποία δημιουργεί δείκτες μέτρησης επιδόσεων για 
λογαριασμό μεγάλων χρηματιστηρίων και χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών, σε συνεργασία με την εταιρεία JustMeans. 
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