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Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ δώρισε απινιδωτή στον Εμπορικό Σύλλογο
Αλιβερίου
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, συνεπής στη δέσμευσή του να θέτει ως αδιαπραγμάτευτη
προτεραιότητα την Υγεία & Ασφάλεια, προχώρησε σε δωρεά Αυτόματου Εξωτερικού
Απινιδωτή στον Εμπορικό Σύλλογο Αλιβερίου. Η παράδοση του εξοπλισμού
πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση στο πλαίσιο της Λευκής Νύχτας που διοργάνωσε ο
Εμπορικός Σύλλογος, παρουσία τοπικών αρχών και φορέων.
Επιδεικνύοντας για ακόμη μια φορά υψηλό αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής
αλληλεγγύης και κάνοντας πράξη τη δέσμευσή του να απαντά σε ουσιαστικές
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, το εργοστάσιο του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στο Μηλάκι
παρέδωσε τον πιστοποιημένο εξοπλισμό και παράλληλα ενημέρωσε τους
εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου για τη χρήση και συντήρησή του. Ο
Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής είναι πλέον προσβάσιμος σε 24ωρη βάση για
χρήση από άτομα με ειδική κατάρτιση, σε σημείο που θα ορίσει ο Εμπορικός
Σύλλογος Αλιβερίου.
Ο κ. Βασίλης Καμπάνης, Διευθυντής του εργοστάσιου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο
Μηλάκι, ανέφερε σχετικά «Για όλους εμάς στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ η Υγεία &
Ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδη αξία που υπηρετούμε με συνέπεια μέσα από
στοχευμένες πρωτοβουλίες. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη διαθεσιμότητας Αυτόματου
Εξωτερικού Απινιδωτή σε δημόσιους χώρους, προχωρήσαμε σε μια δωρεά που
σώζει ζωές, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Με την ευκαιρία αυτή, προτρέπουμε
κάθε ενεργό πολίτη να εφοδιαστεί με τις απαραίτητες γνώσεις Α’ Βοηθειών».

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
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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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