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Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συνεχίζει να βελτιώνει την περιβαλλοντική του
επίδοση
Το 2019 μειώθηκαν περαιτέρω οι καθαρές εκπομπές CO2 κατά 5,6% και
αυξήθηκε η χρήση εναλλακτικών καυσίμων κατά 7,3%
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συνεπής στη δέσμευσή του να δημιουργεί αξία στους πελάτες,
συνεργάτες, εργαζόμενους και τοπικούς εταίρους, συνεχίζει να εξελίσσεται και να
αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και λύσεις, φροντίζοντας παράλληλα για τη συνεχή
βελτίωση των επιδόσεών του σε σχέση με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη
διακυβέρνηση (ESG). Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε στην έκδοση της νέας Έκθεσης
Αειφορίας 2019 όπου περιγράφεται αναλυτικά τόσο η ολοκληρωμένη στρατηγική του
Ομίλου για τη βιώσιμη ανάπτυξη όσο και τα αποτελέσματα στους τομείς
προτεραιότητάς του.
Ενδεικτικά, το 2019 ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ πέτυχε μείωση των καθαρών εκπομπών
CO2 κατά 5,6% ενώ αντίστοιχα οι εκπομπές CO2 ανά τόνο τσιμέντου μειώθηκαν
κατά 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εξίσου σημαντική μείωση
πραγματοποιήθηκε και στις σημειακές εκπομπές σκόνης κατά 54%.
Στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας ο Όμιλος υποκαθιστά ορυκτά καύσιμα
και ορυκτές πρώτες ύλες με δευτερογενή υλικά, εξοικονομώντας σταθερά φυσικούς
πόρους και βελτιώνοντας διαρκώς το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Το 2019 η
χρήση εναλλακτικών καυσίμων αυξήθηκε κατά 7,3% και ανήλθε σε 29%,
συμβάλλοντας στον εθνικό στόχο για μείωση της ταφής των αποβλήτων.
Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκαν και οι προσπάθειές για την περαιτέρω βελτίωση των
επιδόσεών του αναφορικά με την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζόμενων και συνεργατών
του Ομίλου, που αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά του. Οι συνεχείς και
επίμονες προσπάθειες των ανθρώπων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στον τομέα αυτό, είχαν
ως αποτέλεσμα τη λήψη δύο βραβεύσεων για την Υγεία & Ασφάλεια.
Η νέα Έκθεση Αειφορίας, που συντάχθηκε και φέτος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
GRI Standards, καλύπτοντας μάλιστα τις απαιτήσεις της «εκτενούς επιλογής»
(“Comprehensive option”), αποτελεί την 12η Έκθεση Αειφορίας του Ομίλου
ΗΡΑΚΛΗΣ και σηματοδοτεί τη διαχρονική δέσμευσή της εταιρείας τόσο στη διαφάνεια,
όσο και στην προαγωγή της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, μέσω της συνεχούς
βελτίωσης των επιδόσεών της σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και
τη διακυβέρνηση (ESG).
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Η κα Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε:
«Συνεχής επιδίωξή μας είναι η βελτίωση των επιδόσεών μας αναφορικά με το
περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση, μέσω της υλοποίησης της στρατηγικής
μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιδιώκουμε να αποτελούμε μια θετική αλλαγή στον
κλάδο που δραστηριοποιούμαστε αλλά και στην κοινωνία γενικότερα».
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στο πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και των αξιών
που πρεσβεύει, θα συνεχίσει και στο μέλλον να δραστηριοποιείται με τρόπο υπεύθυνο
και διαφανή, προσφέροντας προϊόντα και λύσεις που ικανοποιούν τις
διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις της σύγχρονης
κατασκευής, πάντα με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η Έκθεση Αειφορίας είναι διαθέσιμη στην παρακάτω διεύθυνση της εταιρικής
ιστοσελίδας.

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
Instagram @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 Twitter @LafargeHolcim
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