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Τριπλή διάκριση για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ στα Mining Awards 2021
Ξεχώρισε για τη συνεισφορά του στην «πράσινη» ανάπτυξη, την ενίσχυση της
οικονομίας και τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών
Η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, και τα Λατομεία
αδρανών υλικών του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ ξεχώρισαν με τρεις διακρίσεις στα Mining
Awards 2021, που διοργανώθηκαν για πρώτη χρονιά, με στόχο να αναδείξουν και να
επιβραβεύσουν τις καινοτόμες και καλές πρακτικές των επιχειρήσεων του κλάδου των
ορυκτών πρώτων υλών της χώρας.
Συγκεκριμένα, η ΛΑΒΑ απέσπασε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Industrial
Minerals» για την προσήλωσή της στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της
ανταγωνιστικότητας των εγκαταστάσεών της, το «πράσινο» επενδυτικό της
πρόγραμμα με στόχο τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων,
καθώς και τις καινοτόμες της λύσεις προστιθέμενης αξίας. Ανάμεσα στις «πράσινες»
δράσεις της εταιρίας ξεχωρίζουν η αποκατάσταση τοπίων, η προστασία της θαλάσσιας
βιοποικιλότητας και το πρόσφατο έργο αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού στο Γυαλί
της Νισύρου. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι για τα προϊόντα ελαφρόπετρας, η
ΛΑΒΑ εκδίδει σε ετήσια βάση το Carbon Footprint Report.
Επιπλέον, η ΛΑΒΑ έλαβε το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Local society
development» για την αφοσίωσή της στην κοινωνική προσφορά, τη διασφάλιση της
Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών της, καθώς και τη
δημιουργία προστιθέμενης αξίας τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα,
το κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα της εταιρίας ξεπερνά τα 4 εκατ. ευρώ,
υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης της τοπικής ανάπτυξης που
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρωτοβουλίες αναβάθμισης υποδομών, έργα
ανακατασκευής και δράσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων με επίκεντρο
την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
Παράλληλα, η Επιτροπή αξιολόγησης των Mining Awards, ο Πρόεδρος της Επιτροπής
και η Boussias απένειμαν στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ το τιμητικό βραβείο «Judges'
Choice», αναγνωρίζοντας τη σημασία και συνεισφορά του Ομίλου στην επιστημονική
και υπεύθυνη διαχείριση των Λατομείων αδρανών υλικών για την προστασία της
τοπικής βιοποικιλότητας. Με σεβασμό στο περιβάλλον, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ έχει
υιοθετήσει το Biodiversity Indicator & Reporting System (BIRS), που έχει αναπτυχθεί
από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για τη
διατήρηση της φύσης (IUCN). Η αξιολόγηση με τo πρωτόκολλο BIRS συμβάλλει στη
βέλτιστη διαχείριση των προγραμμάτων αποκατάστασης, διατηρώντας και
ενισχύοντας την τοπική βιοποικιλότητα.
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Ο κ. Λευτέρης Χριστοφοράκης, Διευθυντής Λατομείων & Ορυχείων του Ομίλου
ΗΡΑΚΛΗΣ, ανέφερε: «Η υψηλή τεχνογνωσία των ανθρώπων μας και η συστηματική
προσπάθεια με την οποία κάνουν πράξη το όραμα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ για βιώσιμη
ανάπτυξη, αποτελούν το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα για να
συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να οδηγούμε τις εξελίξεις στον κλάδο. Η τριπλή
διάκριση στα Mining Awards 2021 αποτελεί το επιστέγασμα της συντονισμένης
προσπάθειάς μας προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία».

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 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 LafargeHolcim
Ως ο παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις δομικών υλικών, η LafargeHolcim διαμορφώνει εκ νέου τον
τρόπο που χτίζουμε, ώστε να γίνει ο κόσμος πιο πράσινος και πιο έξυπνος για όλους. Στην
πορεία της να καταστεί μια εταιρία με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, η LafargeHolcim
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως το «πράσινο» σκυρόδεμα
ECOPact, κάνοντας πραγματικότητα κατασκευές με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Υιοθετώντας
το κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο, η εταιρία ηγείται παγκοσμίως στην ανακύκλωση αποβλήτων
για την ενεργειακή αξιοποίηση και την ανακύκλωση πρώτων υλών μέσω πράσινων προϊόντων
όπως το τσιμέντο Susteno. Η καινοτομία και η ψηφιοποίηση βρίσκονται στον πυρήνα της
στρατηγικής της εταιρίας, με περισσότερα από τα μισά έργα Έρευνας & Ανάπτυξης να εστιάζουν
στην ανάπτυξη πιο πράσινων λύσεων. Οι 70.000 εργαζόμενοι της LafargeHolcim σε
περισσότερες από 70 χώρες δεσμεύονται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω των
τεσσάρων δραστηριοτήτων της: Τσιμέντο, Έτοιμο Σκυρόδεμα, Αδρανή Υλικά και Προϊόντα &
Λύσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafargeholcim.com
Ακολουθήστε μας στο Facebook, Twitter, LinkedIn και YouTube
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