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Χρυσό το LYSIS του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στα Green Awards 2020
Το νέο προηγμένο προϊόν με βελτιωμένη απόδοση αειφορίας διακρίθηκε ως
«Πράσινο Δομικό Υλικό της Χρονιάς»

Ακόμη ένα σημαντικό βραβείο που αντικατοπτρίζει τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης,
της υπευθυνότητας και της καινοτομίας, τις οποίες πρεσβεύει ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ,
εξασφάλισε η εταιρία στα Green Awards 2020. Πρόκειται για το χρυσό βραβείο στην
κατηγορία «Πράσινο Δομικό Υλικό της Χρονιάς» που έλαβε ο Όμιλος για την
ανάπτυξη του LYSIS, της νέας «πράσινης» λύσης για χτίσιμο και σοβάτισμα χωρίς τη
χρήση ασβέστη.
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αξιοποιεί την υψηλή τεχνογνωσία και μακρόχρονη εμπειρία του
με στόχο να χαράσσει διαρκώς νέους δρόμους στον κλάδο και να κάνει πράξη την
μετάβαση σε πιο αειφόρες κατασκευές. Για το σκοπό αυτό, εμπλουτίζει συνεχώς το
προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο με προϊόντα και λύσεις με μειωμένο περιβαλλοντικό
αποτύπωμα σε ολόκληρο το φάσμα του κύκλου ζωής τους. Ειδικότερα, το νέο τσιμέντο
τοιχοποιίας, LYSIS, αποτελεί την πλέον «πράσινη» λύση, αφού χάρη στην καινοτόμο
σύνθεσή του, έχει το χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά μεταξύ
αντίστοιχων συνθέσεων.
Ο κ. Δημήτρης Δήμου, Γενικός Διευθυντής Εμπορίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ,
ανέφερε σχετικά «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την ανάδειξη του LYSIS, της νέας
μας πρότασης που φέρνει την καινοτομία στο χτίσιμο και το σοβάτισμα με σεβασμό
στο περιβάλλον, ως «Πράσινο Δομικό Υλικό της Χρονιάς». Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, η
αειφορία βρίσκεται στην καρδιά της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Συνεχίζουμε
με αμείωτη ένταση τις προσπάθειές μας ώστε ο κατασκευαστικός κλάδος του αύριο να
είναι καινοτόμος, κλιματικά ουδέτερος και να εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής
οικονομίας αναφορικά με τη χρήση των πόρων».
Σημειώνεται ότι τα Green Awards διοργανώνονται για πρώτη χρονιά και στόχο έχουν
να αναδείξουν καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες που προάγουν την
Πράσινη Οικονομία και το Eco Living.

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 42 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος
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δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος,
βιομηχανικών ορυκτών και προηγμένων αειφόρων λύσεων, προσφέροντας στην αγορά
προϊόντα και λύσεις που ικανοποιούν τις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και τις
απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafarge.gr
Ακολουθήστε μας στο Facebook @Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group, στο
YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ
Σχετικά με τη LafargeHolcim
Ως ο παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις δομικών υλικών, η LafargeHolcim επινοεί εκ νέου τον τρόπο
που χτίζουμε, ώστε να γίνει ο κόσμος πιο πράσινος και πιο έξυπνος για όλους. Στην πορεία της
να καταστεί μια εταιρία με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, η LafargeHolcim προσφέρει
ολοκληρωμένες λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως το «πράσινο» σκυρόδεμα ECOPact,
κάνοντας πραγματικότητα κατασκευές με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Υιοθετώντας το κυκλικό
επιχειρηματικό μοντέλο, η εταιρία ηγείται παγκοσμίως στην ανακύκλωση αποβλήτων για την
ενεργειακή αξιοποίηση και την ανακύκλωση πρώτων υλών μέσω πράσινων προϊόντων όπως
το τσιμέντο Susteno. Η καινοτομία και η ψηφιοποίηση βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής
της εταιρίας, με περισσότερα από τα μισά έργα Έρευνας & Ανάπτυξης να εστιάζουν στην
ανάπτυξη πιο πράσινων λύσεων. Οι 70.000 εργαζόμενοι της LafargeHolcim σε περισσότερες
από 70 χώρες δεσμεύονται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω των τεσσάρων
δραστηριοτήτων της: Τσιμέντο, Έτοιμο Σκυρόδεμα, Αδρανή Υλικά και Προϊόντα & Λύσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafargeholcim.com
Ακολουθήστε μας στο Facebook, Twitter, LinkedIn και YouTube
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