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Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ καθαρίζει για την ο-ΔΙΚΗ μας ασφάλεια
Στο πλαίσιο των Ημερών Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος, υλοποίησε
εθελοντική δράση καθαρισμού πινακίδων οδικής σήμανσης
Στην καταγραφή και αποκατάσταση 110 βανδαλισμένων πινακίδων οδικής σήμανσης στο
Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης προχώρησε ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, παραμένοντας συνεπής
στη δέσμευσή του να θέτει ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την Υγεία και την
Ασφάλεια.
Πιστός στο όραμά του για τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου κόσμου για όλους, ο Όμιλος
ΗΡΑΚΛΗΣ στηρίζει «Έναν άθλο ακόμα για όλους εμάς» εστιάζοντας αυτή τη φορά στην
καλλιέργεια υποδειγματικής οδικής κουλτούρας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των φετινών
Ημερών Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος, ένωσε τις δυνάμεις του με το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», με στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο
των εργαζομένων όσο και των πολιτών για το ρόλο της οδικής σήμανσης αλλά και την
ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους. Με σύνθημα «Καθαρές πινακίδες –
Ασφαλέστεροι δρόμοι», δεκάδες εθελοντές του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, υπό την καθοδήγηση
των έμπειρων μελών του Ι.Ο.ΑΣ., ανέλαβαν να αποκαταστήσουν τις πινακίδες οδικής
σήμανσης σε κεντρικούς άξονες και παράπλευρες οδούς γύρω από τα κεντρικά του
γραφεία στη Λυκόβρυση.
Οι κατεστραμμένες - με χρώματα, συνθήματα και αυτοκόλλητα - πινακίδες αποτελούν
εκτεταμένο πρόβλημα σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι
πληροφορίες που φέρουν οι πινακίδες να είναι δυσδιάκριτες από τους οδηγούς και τους
πεζούς και πολύ συχνά να δημιουργούνται προβλήματα στη μετακίνηση, προκαλώντας
ακόμη και τροχαία συμβάντα.
Ο κ. Χαράλαμπος Κουρής, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου
ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε σχετικά «Στεκόμαστε με ευθύνη και υπευθυνότητα απέναντι στους
δημότες της περιοχής που φιλοξενεί τα κεντρικά μας γραφεία, αλλά και απέναντι σε κάθε
συμπολίτη μας, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερους δρόμους και συνεισφέροντας στην
πρόληψη τροχαίων συμβάντων. Για εμάς στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, η αποκατάσταση των
πινακίδων οδικής σήμανσης είναι μία δράση σεβασμού προς την ανθρώπινη ζωή και το
περιβάλλον, αλλά και ένα δείγμα πολιτισμού».
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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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