Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020

O Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συνεχίζει να επενδύει στην πράσινη ενέργεια
Αναβαθμίζουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Εργοστασίου Μηλακίου, επενδύοντας σε
ένα πρωτοποριακό έργο για την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ σχεδίασε και υλοποιεί ένα πρωτοποριακό έργο για την ενεργειακή αξιοποίηση
βιομάζας στην παραγωγή τσιμέντου στο Εργοστάσιο του Μηλακίου στην Εύβοια. Με γνώμονα την
εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος, πραγματοποιεί επένδυση
ύψους €2 εκ. για την επεξεργασία και αξιοποίηση της βιομάζας ως εναλλακτικό καύσιμο,
υποκαθιστώντας ορυκτά καύσιμα και μειώνοντας τις παραγόμενες εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα του εργοστασίου (CO2) κατά 70.000 τόνους ετησίως.
Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού το Νοέμβριο του 2020, 75.000 τόνοι κλαδεμάτων και άλλης
βιομάζας σε ετήσια βάση θα μπορούν να αξιοποιηθούν ως εναλλακτικό καύσιμο, αποφέροντας
πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον. Παράλληλα, συμβάλει στην προώθηση των αρχών της
κυκλικής οικονομίας, την αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής και την αειφόρο
ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας της Εύβοιας.
Συγκεκριμένα, μέσω της επένδυσης αυτής:


Βελτιώνεται δραστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του εργοστασίου και του Ομίλου
συνολικά,



Προσφέρεται εναλλακτική, βιώσιμη και ορθή λύση, σύμφωνη με τις αρχές της κυκλικής
οικονομίας, σε επίκαιρα θέματα που άπτονται της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως:
o

η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων,

o

ο περιορισμός του όγκου απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή και η επακόλουθη
εξοικονόμηση πολύτιμου χώρου που οδηγεί σε επέκταση του χρόνου ζωής των
Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων/Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/Υ),

o

ο καθαρισμός οδών και ρεμάτων και η απομάκρυνση επικίνδυνης καύσιμης ύλης από
άλση, δάση και κατοικημένες περιοχές, που συμβάλει στην πρόληψη πυρκαγιών.



Μειώνεται η εισαγωγή στη χώρα και η χρήση ορυκτών καυσίμων (κάρβουνου και
petcoke),



Ολοκληρώνεται ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο συνολικό επενδυτικό πλάνο
απανθρακοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, με έργα
πράσινης καινοτομίας που έχουν στόχο τη συνεχή μείωση των εκπομπών αερίων διοξειδίου
του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EU
Green Deal).
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Με σταθερό προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ σκοπεύει να επεκτείνει τη
συγκεκριμένη καλή πρακτική, που αποδεικνύει την αφοσίωσή του στην προστασία και τον σεβασμό
του περιβάλλοντος, των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών στις περιοχές που
δραστηριοποιείται.

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 και στο YouTube
@Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ
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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