Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020

O Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει σε καινοτόμο σύστημα για την προστασία
του περιβάλλοντος
Αναβαθμίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Εργοστασίου Μηλακίου,
υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικά λύσεις
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, με επιχειρηματική υπευθυνότητα και έμπρακτο σεβασμό στο
περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού του
πλάνου για τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος υιοθετώντας πράσινες
πρακτικές με άμεσο θετικό αποτύπωμα. Δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, επενδύει
στο πλέον σύγχρονο και πιστοποιημένο σύστημα διαβροχής των σωρών
στερεών καυσίμων και πρώτων υλών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Η προηγμένη αυτή τεχνολογία εγκλωβίζει τη σκόνη και προλαμβάνει σημαντικά τη
διαφυγή της στο περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται με το σχηματισμό ενός λεπτού
προστατευτικού στρώματος στην επιφάνεια των σωρών που είναι ανθεκτικό και στις
πιο έντονες καιρικές συνθήκες. Το εξελιγμένο φορητό σύστημα διαβροχής
χρησιμοποιεί 100% βιοδιασπώμενο υλικό, απόλυτα φιλικό στο περιβάλλον και τον
άνθρωπο.
Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην ελληνική βιομηχανία από το
Εργοστάσιο Μηλακίου Ευβοίας για την καταστολή της διαφυγούσας σκόνης στους
χώρους αποθήκευσης στερεών καυσίμων και πρώτων υλών. Αποτελεί ωστόσο
ευρωπαϊκή καλή πρακτική που ήδη χρησιμοποιείται σε χώρες με υψηλό δείκτη
περιβαλλοντικής απόδοσης όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο. Επιπλέον,
χάρη στον προηγμένο σχεδιασμό του εξοπλισμού, επιτυγχάνεται σημαντική
εξοικονόμηση χρήσης νερού, μειώνοντας ταυτόχρονα και το υδάτινο αποτύπωμά της
εγκατάστασης.
Ο κ. Βασίλης Καμπάνης, Διευθυντής του Εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο
Μηλάκι, ανέφερε σχετικά «Υπηρετώντας με συνέπεια τις αρχές της υπεύθυνης
επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης, στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ εντείνουμε
τις προσπάθειές μας για την επίτευξη των στόχων αειφορίας. Με κεντρικό μέλημα την
προστασία του περιβάλλοντος, τη συνετή χρήση των φυσικών πόρων και με
προτεραιότητα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας του Αλιβερίου, επενδύουμε στην
περαιτέρω τεχνολογική αναβάθμιση του εξοπλισμού του Εργοστασίου μας στο
Μηλάκι. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες
προκλήσεις με υπευθυνότητα, βελτιώνοντας συνεχώς το περιβαλλοντικό μας
αποτύπωμα».

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
YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @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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