Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019

Διπλή διάκριση για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ
στα Health & Safety Awards 2019
Για τις καινοτόμες πρακτικές και τις υψηλές επιδόσεις του σε θέματα Υγείας &
Ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον διακρίθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Ομίλου LafargeHolcim, μέσα από τη διπλή του
βράβευση στο θεσμό των Health & Safety Awards 2019. Η εταιρία απέσπασε το
χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Αποτελεσματική Συμμετοχή Εργαζομένων» και
το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Αξιολόγηση & Παραμετροποίηση Νέων
Εργασιακών Κινδύνων», επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση για τη
διασφάλιση ενός υγιούς, ασφαλούς και ποιοτικού χώρου εργασίας για όλους τους
εργαζόμενους και συνεργάτες της.
Ειδικότερα, η χρυσή διάκριση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ αφορά στο Πρόγραμμα
Επιβράβευσης Ιδεών και Καλών Πρακτικών «ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ» που στόχο έχει
την περαιτέρω ανάπτυξη της κουλτούρας συμμετοχικότητας του Ομίλου, καθώς και
την ενίσχυση του αισθήματος προσωπικής ευθύνης κάθε εργαζόμενου απέναντι τόσο
στην ομάδα εργασίας όσο και στο σύνολο των συναδέλφων. Πρόκειται για μία
ηλεκτρονική «τράπεζα» ιδεών μέσω της οποίας οι ιδέες και προτάσεις των
εργαζόμενων για τη βελτίωση της εργασιακής τους καθημερινότητας γίνονται πράξη
και επιβραβεύονται με οργανωμένο και διαφανή τρόπο.
Στην κατηγορία «Αξιολόγηση & Παραμετροποίηση Νέων Εργασιακών Κινδύνων», ο
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ απέσπασε βραβείο για το πρόγραμμα «Ενεργειακή Απομόνωση
Κινητού Εξοπλισμού». Με διαχρονικό μέλημα να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα
των Εκτιμήσεων Επικινδυνότητας και στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κουλτούρας
πρόληψης, η εταιρία προχώρησε στο σχεδιασμό δομημένης μεθοδολογίας
αναγνώρισης κινδύνων ανά τύπο Κινητού Εξοπλισμού, ανά εργασία και συχνότητα.
Με αυτό τον τρόπο ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ βελτίωσε σημαντικά την αρχή της
Ενεργειακής Απομόνωσης, προδιαγράφοντας και υλοποιώντας τις απαραίτητες
τεχνικές βελτιώσεις που απαιτούνταν.
«Κάθε αναγνώριση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή που μας γεμίζει με χαρά και υπερηφάνεια.
Τα βραβεία αυτά αποτελούν την αναγνώριση της συλλογικής μας προσπάθειας για
τη διατήρηση της υψηλής μας επίδοσης στην Υγεία & Ασφάλεια. Ταυτόχρονα,
αποτελούν μια διαρκή υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε απέναντι στους
ανθρώπους μας και τους συνεργάτες μας», ανέφερε ο κ. Τάσος Παπανικολάου,
Διευθυντής Υγείας & Ασφάλειας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.
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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
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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