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Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συστήνει Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

Διορίζει επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης και μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής τον κ. Χαράλαμπο Κουρή 

  

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προχωρά σε ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της 

στρατηγικής του συστήνοντας Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης με 

επικεφαλής τον κ. Χαράλαμπο Κουρή. 

Με αφοσίωση στο όραμά του να χτίζει ένα πιο βιώσιμο σήμερα για ένα καλύτερο αύριο, 

ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συνεχίζει με αμείωτη ένταση να ηγείται των 

προσπαθειών προώθησης των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης, εστιάζοντας σε 

τέσσερις πυλώνες: το κλίμα, την κυκλική οικονομία, τη φύση και τις τοπικές 

κοινωνίες. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον υλοποιεί ουσιαστικές 

δράσεις που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που πηγάζουν από τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής, αλλά και στο νέο αυστηρότερο οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (Green Deal) για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ. 

Οι βασικές λειτουργίες της νέας Γενικής Διεύθυνσης αφορούν στους τομείς της Υγείας 

& Ασφάλειας, της Περιβαλλοντικής Απόδοσης, της Έρευνας & Ανάπτυξης για την 

πράσινη επιχειρηματικότητα και της Διασφάλισης Αδειοδοτήσεων και Πιστοποιήσεων. 

Ο Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε 

σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι με το διορισμό του κ. Κουρή ως πρώτο Γενικό 

Διευθυντή Βιώσιμης Ανάπτυξης και τον καλωσορίζουμε στην Εκτελεστική Επιτροπή 

του Ομίλου. Η σύσταση της νέας Γενικής Διεύθυνσης θα ενδυναμώσει περαιτέρω την 

προσπάθεια μας να εξασφαλίζουμε ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον 

στους ανθρώπους μας δίνοντας παράλληλα τη δική μας μάχη κατά των επιπτώσεων 

της κλιματικής αλλαγής». 

Ο κ. Χαράλαμπος Κουρής είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός και κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. 

Εντάχθηκε στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ το 2004 αναλαμβάνοντας σημαντικές θέσεις στα 

τμήματα της Παραγωγής, της Ποιότητας και του Περιβάλλοντος στο Εργοστάσιο της 

Χαλκίδας. Στη συνέχεια, εργάστηκε ως Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Ερευνών 

Τσιμέντου του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ και ως Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης, ενώ 

διετέλεσε Διευθυντής Βελτιστοποίησης και Περιβάλλοντος στο Εργοστάσιο του 

Βόλου. Με ισχυρή προσωπική δέσμευση στην Υγεία & Ασφάλεια, εξειδικεύεται στον 

περιβαλλοντικό έλεγχο, τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και των 

πρώτων υλών, καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμων και «πράσινων» προϊόντων 

τσιμέντου και τσιμεντοειδών συνθέσεων. 
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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 

 

http://www.lafarge.gr/
https://www.facebook.com/xtizoumemazi/?epa=SEARCH_BOX
https://www.linkedin.com/company/heracles/https:/www.linkedin.com/company/heracles/
https://www.youtube.com/channel/UC_KjWvqs9RScEOp-FCJOMYQ/featured
https://www.instagram.com/heracles_group/
http://www.lafargeholcim.com/
https://www.facebook.com/LafargeHolcim/
https://twitter.com/LafargeHolcim?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/lafargeholcim/
https://www.youtube.com/user/LafargeHolcim

