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Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επιβραβεύει την αριστεία
Χορηγεί υποτροφίες αριστείας για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ανάλυση & Διαχείριση
Ενεργειακών Συστημάτων» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, πιστός στη δέσμευσή του να επενδύει στην παιδεία και τη νέα γενιά,
επιβραβεύει τους νέους που επιλέγουν τον απαιτητικό δρόμο της γνώσης. Προσφέροντας
ετήσιες υποτροφίες αριστείας, ο Όμιλος στέκεται αρωγός των μεταπτυχιακών φοιτητών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση & Διαχείριση Ενεργειακών
Συστημάτων» (ΠΜΣ ΑΔΕΣ) του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου οι νέοι, μέσα από τους δικούς τους άθλους, να
κατακτήσουν τις διακρίσεις που ονειρεύονται στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους
πορεία.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένας
άθλος ακόμα», ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει τέσσερις υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς
φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΜΣ ΑΔΕΣ, με κριτήρια επιλογής που βασίζονται στην
ακαδημαϊκή τους απόδοση. Οι υποτροφίες στοχεύουν στην υποστήριξη επιστημόνων
μηχανικών, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους στην
ανάπτυξη και χρήση μεθόδων και τεχνικών που έχουν στόχο την επίλυση προβλημάτων
τεχνολογίας, παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας και την ανάπτυξη καινοτόμων
πρακτικών στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ενέργειας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για μια
βιώσιμη έξοδο από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Όμιλος
ΗΡΑΚΛΗΣ αναγνωρίζει ότι η παιδεία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για τη διαμόρφωση
της κουλτούρας που θα οδηγήσει στη σταδιακή μετάβαση της οικονομίας σε ένα μοντέλο
βασιζόμενο σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Γι’ αυτό επενδύει στη γνώση και δίνει την
ευκαιρία σε νέους να αποκτήσουν πολύτιμες δεξιότητες σε ενεργειακά θέματα.
Ο Δρ. Σπύρος Καραμάνος, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανέφερε σχετικά «Εκτιμούμε ιδιαίτερα την ευγενική
προσφορά του Ομίλου Ηρακλής προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ-ΑΔΕΣ. Η
χορηγία αυτή είναι μία σημαντική συνεισφορά στην προσπάθειά μας για επιβράβευση της
αριστείας και την περαιτέρω αναβάθμιση των μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα μας».
Η Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου
ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε «Αναγνωρίζοντας τη συνέπεια των αριστούχων φοιτητών στη
μάθηση και τη γνώση, στεκόμαστε δίπλα τους αρωγοί και χτίζουμε σε γερές βάσεις το
δρόμο της εξέλιξης για τη μετέπειτα ζωή τους. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους νέους για
τις σπουδές τους και ελπίζουμε ο μεταπτυχιακός τους τίτλος να αποτελέσει το εφαλτήριο
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για σπουδαίες μελλοντικές διακρίσεις τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και τον επαγγελματικό
τομέα».
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.
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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