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«Εταιρία της Χρονιάς» ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στα Building Materials Awards
Απέσπασε τιμητική διάκριση για τη συνεισφορά του στον κλάδο και 4 βραβεία για
τις προηγμένες λύσεις που προσφέρουν τα Ειδικά Σκυροδέματα και τα
«πράσινα», υψηλής τεχνολογίας, προϊόντα του σε σκυρόδεμα, τσιμέντο και
εκτοξευόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα

Ξεχώρισε για ακόμη μια χρονιά ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στα Building Materials Awards
2022, που διοργανώθηκαν από την Boussias Communications με στόχο να επιβραβεύσει
τους κορυφαίους στο χώρο των δομικών υλικών.
Ειδικότερα, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ απέσπασε την τιμητική διάκριση «Εταιρία της Χρονιάς»
για τη συνολική του προσφορά στον κλάδο μέσω των καινοτόμων λύσεων που
αναπτύσσει κατόπιν έρευνας, οδηγώντας την μετάβαση σε αειφόρες και κλιματικά
ουδέτερες κατασκευές.
Παράλληλα, Χρυσό Βραβείο έλαβε για το πράσινο τσιμέντο LYSIS στην κατηγορία
«Τσιμέντο». Πρόκειται για καινοτόμο προϊόν του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ για χτίσιμο και
σοβάτισμα χωρίς τη χρήση ασβέστη, γεγονός που το καθιστά βέλτιστη λύση για αειφόρες
κατασκευές, αλλά και ασφαλές για τον τεχνίτη. Χάρη στην πρωτοπόρα σύνθεσή του, το
LYSIS αποτελεί τη λύση με το χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα μεταξύ αντίστοιχων
σακευμένων προϊόντων στην αγορά, ενώ παράλληλα διαθέτει Περιβαλλοντική Δήλωση
Προϊόντος (EPD).
Επιπλέον, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ βραβεύτηκε με Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Κονίες»
για το αειφόρο και τεχνολογικά προηγμένο προϊόν Gunitech, που ανέπτυξε σε συνεργασία
με την εξειδικευμένη βιομηχανία χημικών κατασκευής Sika. Αποτελεί έτοιμο για χρήση
εκτοξευόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, το μοναδικό στην ελληνική αγορά
που είναι εμπλουτισμένο με ειδικό μείγμα ελαφρόπετρας και παρουσιάζει το χαμηλότερο
ανθρακικό αποτύπωμα μεταξύ αντίστοιχων παραδοσιακών συνθέσεων.
Επιπρόσθετα, η Lafarge, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, αναδείχθηκε με Χρυσό
Βραβείο στην κατηγορία «Σύνθετα Υλικά» για τα Ειδικά Σκυροδέματα, τις προηγμένες
λύσεις που κάνουν πράξη το όραμα κάθε δημιουργού χωρίς όρια και περιορισμούς,
επαναπροσδιορίζοντας τα δεδομένα στην Αρχιτεκτονική και το σύγχρονο Design.
Ακόμα, έλαβε το Ασημένιο Βραβείο για την πρωτοπόρα σειρά σκυροδεμάτων ECOPact
της Lafarge στην κατηγορία «Σκυρόδεμα». Πρόκειται για την πρώτη πράσινη σειρά
σκυροδέματος στην ελληνική αγορά με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, καθώς παράγεται
με 30% χαμηλότερες εκπομπές CO2 σε σύγκριση με το παραδοσιακό σκυρόδεμα. Διαθέτει
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Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD), γεγονός που καθιστά το ECOPact ως την
ιδανική πράσινη πρόταση για κάθε κατασκευαστικό έργο υψηλών απαιτήσεων και
προδιαγραφών ως προς το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.
Ο Δημήτρης Δήμου, Γενικός Διευθυντής Εμπορίας, δήλωσε σχετικά «Στον Όμιλο
ΗΡΑΚΛΗΣ, η αειφορία βρίσκεται στην καρδιά της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.
Έτσι, η διάκριση των «πράσινων» λύσεων μας αποτελεί για όλους εμάς τους ανθρώπους
του Ομίλου αναγνώριση της επιμονής μας να κάνουμε πράξη το όραμά μας για ένα πιο
βιώσιμο σήμερα και ένα καλύτερο αύριο. Παράλληλα, η διάκριση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ
ως «Εταιρία της Χρονιάς» μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους, καθώς αποδεικνύεται
έμπρακτα η δέσμευση που έχουμε αναλάβει: να ηγούμαστε των εξελίξεων του
κατασκευαστικού κλάδου, με καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις, που έχουν ως επίκεντρο το
περιβάλλον αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο».

Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην
Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 36
παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος ηγείται της μεταστροφής
του κλάδου των δομικών υλικών σε έναν κλάδο μικρότερης έντασης άνθρακα, που εφαρμόζει τις
αρχές της κυκλικής οικονομίας αναφορικά με τη χρήση των πόρων. Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει
στην ελληνική και διεθνή αγορά καινοτόμα προϊόντα και βιώσιμες λύσεις που ικανοποιούν τις
διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις των σύγχρονων αειφόρων κατασκευών.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafarge.gr
Ακολουθήστε μας στο Facebook @Heracles Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group,
στο YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

Σχετικά με τη Holcim
Η Holcim χτίζει την πρόοδο για τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Ως παγκόσμιος ηγέτης στις
καινοτόμες και βιώσιμες κατασκευαστικές λύσεις, η Holcim κάνει πραγματικότητα την ανάπτυξη πιο
πράσινων πόλεων και πιο έξυπνων υποδομών αλλά και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου σε
ολόκληρο τον κόσμο. Με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής της, η Holcim εξελίσσεται
σε μια εταιρία καθαρού μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, έχοντας πάντα τους εργαζόμενους και τις
τοπικές κοινωνίες στην καρδιά της επιτυχίας της. Η εταιρία προωθεί την κυκλική οικονομία και ως
πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση φροντίζει να χτίζει περισσότερα με λιγότερα. Η Holcim
περιλαμβάνει στο χαρτοφυλάκιό της μερικές από τις πιο αξιόπιστες εμπορικές επωνυμίες στον
κλάδο των δομικών υλικών παγκοσμίως, όπως ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement,
Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim και Lafarge. Η Holcim αποτελείται από
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70.000 ανθρώπους παθιασμένους με τη δημιουργία προόδου για τον άνθρωπο και τον πλανήτη σε
70 αγορές και 4 δραστηριότητες: Τσιμέντο, Έτοιμο Σκυρόδεμα, Αδρανή Υλικά και Λύσεις &
Προϊόντα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.holcim.com, ενώ μπορείτε να
μάθετε περισσότερα για το νέο όραμα του Ομίλου στη διεύθυνση www.holcim.com/about-holcim
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