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Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στηρίζει έμπρακτα τους πληγέντες από τις
πυρκαγιές
Δωρεά 300 τόνων αδρανών υλικών για την αντιπλημμυρική προστασία
των περιοχών
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ εκφράζει τη βαθύτατη λύπη αλλά και την αμέριστη
συμπαράσταση του προς όλους τους πληγέντες της καταστροφικής πυρκαγιάς στην
Ανατολική Αττική.
Συνεπής στη δέσμευσή του να συνεισφέρει άμεσα και ουσιαστικά στις πραγματικές
ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συμβάλλει στη συλλογική
προσπάθεια στήριξης των πυρόπληκτων με δωρεά 300 τόνων αδρανών υλικών. Με
υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας και αλληλεγγύης, στέκεται αρωγός στο Δήμο
Ραφήνας για την άμεση υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας των
πυρόπληκτων περιοχών.
Η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο και η στήριξη όσων έχουν ανάγκη αποτελεί
διαχρονική προτεραιότητα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, που θα συνεχίσει να υπηρετεί με
πρωτοβουλίες στήριξης και ανακούφισης των πληγεισών οικογενειών από τις
πυρκαγιές στην Αττική.

Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός
τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα
δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος
δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος και
βιομηχανικών ορυκτών προσφέροντας στην αγορά προϊόντα και λύσεις που ικανοποιούν τις
διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής.
Σχετικά με τη LafargeHolcim
Η LafargeHolcim είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο δομικών υλικών και λύσεων και
εξυπηρετεί τεχνίτες, οικοδόμους, αρχιτέκτονες και μηχανικούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο
Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσιμέντου, αδρανών και σκυροδέματος που
χρησιμοποιούνται σε οικοδομικά έργα από οικονομικά προσιτή στέγαση και μικρά τοπικού
χαρακτήρα έργα, μέχρι τα μεγαλύτερα και πλέον τεχνικά και αρχιτεκτονικά σύνθετα έργα
υποδομών. Καθώς η αστικοποίηση επηρεάζει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε
ολόκληρο τον πλανήτη, ο Όμιλος παρέχει καινοτόμα προϊόντα και κατασκευαστικές λύσεις, με
μία ξεκάθαρη δέσμευση προς την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Κατέχοντας
ηγετικές θέσεις σε όλες τις περιοχές, ο Όμιλος LafargeHolcim απασχολεί περίπου 90.000
υπαλλήλους σε περισσότερες από 80 χώρες και διαθέτει ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο
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ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες και τις ώριμες αγορές.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafargeholcim.com
Ακολουθήστε μας στο Twitter @LafargeHolcim
Περισσότερα στο www.lafarge.gr και www.lafargeholcim.com
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