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Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ δίπλα στις πληγείσες
από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Εύβοιας
Με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ κάνει πράξη τη διαχρονική
δέσμευσή του να στέκεται στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών όπου
δραστηριοποιείται. Από την πρώτη στιγμή, βρέθηκε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες της
Εύβοιας που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες,
συνεισφέροντας στην αντιμετώπιση των ζημιών με την άμεση δωρεά υλικοτεχνικής
βοήθειας και αδρανών υλικών.
Εξειδικευμένοι εργαζόμενοι και συνεργάτες του Εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο
Μηλάκι και της Lafarge Beton στο Αλιβέρι, εργάστηκαν πυρετωδώς στο πλευρό της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων για την άμεση αντιμετώπιση των
συνεπειών, με στόχο την αντιμετώπιση των ζημιών στις πληγείσες περιοχές.
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, με τη συνεργασία των τοπικών αρχών, προχώρησε στη διάθεση
του απαραίτητου κινητού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου για τη διάνοιξη των
δρόμων και την απομάκρυνση των φερτών υλικών από αυλές κατοικιών και δρόμους.
Ακόμη, λαμβάνοντας γνώση για το πρόβλημα υδροδότησης στις πληγείσες περιοχές
του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αντέδρασε άμεσα και
παρέδωσε εμφιαλωμένο νερό, για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων.
Επιπλέον, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προχώρησε σε δωρεά υλικών για την κάλυψη
επειγουσών επισκευαστικών αναγκών σε υποδομές του Δήμου Χαλκιδέων.
Ειδικότερα, με στόχο την άμεση επαναφορά της κυκλοφορίας, προσέφερε φυσικούς
ογκόλιθους για την ενίσχυση των θεμελίων και την αποκατάσταση της γέφυρας του
Λήλαντα ποταμού, καθώς και αδρανή υλικά οδοποιίας για την αποκατάσταση
περιφερειακών δρόμων.

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,
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
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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 72.000
υπαλλήλους σε περισσότερες από 75 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 Facebook, Twitter, LinkedIn και YouTube
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