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Ισχυρό το αποτύπωμα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στην εγχώρια οικονομία και
κοινωνία την τριετία 2018-2020
Στα 681 εκατ. ευρώ ανέρχεται η συνολική προστιθέμενη αξία του Ομίλου για την
τριετία
Πιστός στο όραμά του να χτίζει ένα καλύτερο και πιο αειφόρο μέλλον για όλους, ο Όμιλος
ΗΡΑΚΛΗΣ συνεχίζει με συνέπεια να αναπτύσσεται και να λειτουργεί ως
πολλαπλασιαστής αξίας με οφέλη για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Την
αξία που προσθέτει στην χώρα σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο αποτύπωσε για πρώτη
φορά ο Όμιλος στην Έκθεση με τίτλο «Προτεραιότητα στην κοινωνία», η οποία
βασίζεται σε μελέτη που υλοποιήθηκε από το Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής
και Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος.
Τα αποτελέσματα της μελέτης επαλήθευσαν τόσο το μέγεθος και τη θέση του Ομίλου
ΗΡΑΚΛΗΣ στην αγορά δομικών υλικών, όσο και τον καθοριστικό του ρόλο στον
κατασκευαστικό κλάδο. Επιπλέον, αναδείχθηκαν οι υψηλές επιδόσεις του και η σταθερή
συνεισφορά του στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, στην απασχόληση αλλά και στην
αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών.
Ειδικότερα, κατά την τριετία 2018-2020 η συνολική συνεισφορά του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ σε
προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία εκτιμήθηκε σε 681 εκατ. Ευρώ, με το μέσο
όρο να αντιστοιχεί στο 0,13% του ΑΕΠ της χώρας. Αντίστοιχα, η συνολική συνεισφορά
του στα δημόσια φορολογικά έσοδα του κράτους ανέρχεται σε 222 εκατ. Ευρώ, με το μέσο
όρο να αντιστοιχεί στο 0,10% των φορολογικών εσόδων του ελληνικού κράτους.
Επιπρόσθετα, για κάθε 1 Ευρώ άμεσης προστιθέμενης αξίας του Ομίλου κατά μέσο όρο
ετησίως, δημιουργούνται επιπλέον 3,5 Ευρώ στην ελληνική οικονομία, αναδεικνύοντας
έτσι ότι η δυναμική του Ομίλου είναι τέτοια που ο κύκλος εργασιών του υπερτριπλασιάζει
την παραγόμενη αξία.
Παράλληλα, την ίδια περίοδο ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συνεισέφερε σημαντικά και στην
απασχόληση προσφέροντας κατά μέσο όρο 6.537 θέσεις εργασίας πλήρους
απασχόλησης, οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,02% της συνολικής απασχόλησης στην
Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι για κάθε 1 θέση εργασίας υποστηρίζονται κατά μέσο όρο
ετησίως επιπλέον 7 θέσεις εργασίας στην ευρύτερη οικονομία. Επίσης, από τη
δραστηριότητα του Ομίλου στηρίζεται το εισόδημα περισσότερων από 15.000 πολιτών
κατά μέσο όρο ετησίως.
Με έμπνευση τον ίδιο τον άνθρωπο και τις αρχές που σταθερά πρεσβεύει, ο Όμιλος
ΗΡΑΚΛΗΣ συνεχίζει να δημιουργεί αξία για τα παιδιά, τους νέους, τις κοινωνικά ευάλωτες
ομάδες, την κοινωνία στο σύνολό της και να στέκεται δίπλα τους, σε κάθε τους όνειρο, να
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είναι μαζί τους σε κάθε τους άθλο. Μέσα από το πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, στήριξε στην πράξη 130 φορείς και υλοποίησε
περισσότερες από 210 δράσεις κοινωνικής ευθύνης.
Ο κ. Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε σχετικά
«Τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην μελέτη της ΕΥ αποδεικνύουν ότι στον Όμιλο
ΗΡΑΚΛΗΣ σταθερή προτεραιότητά μας είναι να βελτιώνουμε διαρκώς τις επιδόσεις μας,
φροντίζοντας παράλληλα για το περιβάλλον, τον άνθρωπο και τις κοινωνίες μέσα στις
οποίες δραστηριοποιούμαστε αλλά και ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης της
εγχώριας οικονομίας. Η στρατηγική μας και τα επιχειρηματικά μας βήματα είναι πλήρως
εναρμονισμένα με το όραμά μας για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον. Κάθε ένας από
εμάς, τους ανθρώπους του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δεσμεύεται ότι και την επόμενη τριετία θα
έχουμε να επιδείξουμε «έργα» που θα συμβάλλουν θετικά στην οικονομία της χώρας και
θα «χτίζουν» υπεραξία για την ελληνική κοινωνία».

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 33
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 @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
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.
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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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