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Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συνεχίζει να προσφέρει ανάσα φροντίδας
στους πρόσφυγες
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, σταθερός στη δέσμευσή του να στηρίζει την κοινωνία και
ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες, στέκεται με συνέπεια αρωγός στην προσπάθεια για
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης με την αύξηση των προσφυγικών και
μεταναστατευτικών ροών. Μέσω της θυγατρικής εταιρίας Lafarge Beton
αναλαμβάνει να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδομή των
κοινωνιών εκείνων που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος του μεταναστευτικού
προβλήματος.
Επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης, η Lafarge
Beton, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Δήμου Μυτιλήνης, προσφέρει τα
απαραίτητα δομικά υλικά για την αναβάθμιση των υποδομών της τοπικής κοινωνίας.
Η δωρεά αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα σύνολο δράσεων που υλοποιεί ο Όμιλος
με στόχο την υποστήριξη και ανακούφιση των προσφύγων τόσο στη Λέσβο όσο και
σε όλη την Ελλάδα.
Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, κ. Ευστράτιος Κύτελης, δήλωσε «Αισθάνομαι την ανάγκη
να ευχαριστήσω την εταιρία Lafarge Beton για την προσφορά δομικών υλικών στο
Δήμο μας για την αναβάθμιση των υποδομών του. Η δωρεά αυτή έρχεται σε μια
πολύ δύσκολη περίοδο του τόπου μας, ο οποίος δοκιμάζεται από τις αυξημένες
μεταναστευτικές ροές».
«Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ ακούμε τις προσδοκίες της κοινωνίας και απαντούμε με κάθε
τρόπο και μέσο, και κυρίως με ουσία, όπου υπάρχει ανάγκη. Στο πλαίσιο της ολοένα
αυξανόμενης ροής προσφύγων, συνεισφέρουμε με ουσιαστικές λύσεις για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και τη στήριξη των δοκιμαζόμενων
συνανθρώπων μας για ένα καλύτερο αύριο», ανέφερε ο Διευθυντής Λατομείων και
Ορυχείων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, κ. Λευτέρης Χριστοφοράκης.
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 και
βιομηχανικών ορυκτών προσφέροντας στην αγορά προϊόντα και λύσεις που ικανοποιούν τις
διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής.
Σχετικά με τη LafargeHolcim
Η LafargeHolcim είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο δομικών υλικών και λύσεων και
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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 75.000
εργαζόμενους σε περισσότερες από 80 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 Twitter @LafargeHolcim
Περισσότερα στο www.lafarge.gr και www.lafargeholcim.com
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