Δελτίο Τύπου
Η MYTILINEOS στηρίζει με έργα υποδομών τις πυρόπληκτες περιοχές της
Ανατολικής Αττικής
Αθήνα, Ελλάδα – 8 Νοεμβρίου 2018 – Η MYTILINEOS, από την πρώτη στιγμή,
εκδήλωσε έμπρακτα τη συμπαράστασή της στους πληγέντες από τις καταστροφικές
πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018, και τέθηκε στη διάθεση των αρμόδιων αρχών
προκειμένου να παρασχεθεί κάθε δυνατή στήριξη στους Δήμους Μαραθώνος και
Ραφήνας - Πικερμίου, με την αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης και έκτακτη
αιμοδοσία.
Εν συνεχεία ετέθη εκτάκτως από τον Πρόεδρο στο Διοικητικό Συμβούλιο το θέμα
αρωγής των πληγέντων, όπου με την απόφαση στις 30/7/2018 διατίθεται το ποσό
του €1.000.000 για τη θεραπεία και πρόληψη παρόμοιων καταστροφών.
Μετά από σειρά διαβουλεύσεων με τις Δημοτικές Αρχές, τις επιτροπές κατοίκων και
την Υπηρεσία της Πυροσβεστικής, η εταιρεία ανέλαβε τις εξής δράσεις για τη
διάθεση του ποσού του €1.000.000.
Συγκεκριμένα:
•

€600.000 διατίθενται για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού
συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου και του όμορου κλειστού γυμναστηρίου
της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, όπου
στεγάζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες 600 παιδιών και αθλητικές
δραστηριότητες 1.000 παιδιών από τις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου και
των όμορων Δήμων.

•

€300.000 διατίθενται για τη δωρεά 6 αυτόνομων πυροσβεστικών οχημάτων
στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην
επιχειρησιακή ετοιμότητα της υπηρεσίας.

•

€100.000 διατέθηκαν, μέσω προγράμματος που υλοποίησε ο ΣΕΒ
σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, για τη στήριξη 94 οικογενειών
που βρέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
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Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού
& Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το
1990, είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών
που ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 2.900 άμεσους και
έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mytilineos.gr | Facebook
| Twitter | YouTube | LinkedIn
Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον Δελτία Τύπου και ενημερώσεις από την MYTILINEOS,
κάντε κλικ εδώ
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