
  
  

   
Η Nexans Ελλάς, διοργάνωσε «Ημέρα Οικογένειας» για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές 
τους στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

  
  

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_  
  

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2022  
  

Η NEXANS Ελλάς στο πλαίσιο των δράσεων και ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) για 
τη στήριξη των εργαζομένων της, διεξήγαγε για πρώτη φορά «Ημέρα Οικογένειας» το Σάββατο, 15 
Οκτωβρίου 2022. 
 
Περίπου 400 άτομα, εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους, επισκέφθηκαν το εργοστάσιο που βρίσκεται 
στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας και περιηγήθηκαν στους χώρους. Η περιήγηση περιλάμβανε 
επίσκεψη σε διάφορα τμήματα του εργοστασίου όπως το μεταλλουργικό τμήμα, το τμήμα των 
πλαστικών, το τμήμα ποιοτικού ελέγχου και το τμήμα σύστρεψης.  
 
Σε όλους τους επισκέπτες μοιράστηκαν καπέλα ενώ οι γυναίκες έλαβαν επιπλέον ροζ κορδέλες και 
ενημερωτικά φυλλάδια στο πλαίσιο των δράσεων της εταιρείας μας για τον Οκτώβριο, μήνα πρόληψης 
του καρκίνου του μαστού. 
 
Η Ημέρα Οικογένειας είχε πολύ θετικό αντίκτυπο στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους! 
 
O κ. Αθανάσιος Γαβριήλ,  Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής της Nexans Ελλάς, δήλωσε: 
«Η Ημέρα Οικογένειας αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ημέρες στο εργοστάσιό μας καθώς δύναται 
η δυνατότητα στις οικογένειες των εργαζομένων να επισκεφθούν τους χώρους εργασίας των 
ανθρώπων τους. Η εν λόγω ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και 
των ενεργειών που προβαίνει η εταιρεία μας προκειμένου να ενδυναμώσει την οικογένεια της 
NEXANS». 

  
  

Σχετικά με τη Nexans Ελλάς 
  

Η Nexans Ελλάς μέλος του πολυεθνικού Ομίλου Nexans, με εξειδίκευση στον τομέα της 
ηλεκτροδότησης, κατασκευάζει καλώδια ενέργειας μέσης και χαμηλής τάσης στην Ελλάδα, στην 
ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας για σχεδόν 50 χρόνια. Αποτελεί κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της 
ελληνικής βιομηχανίας και των εξαγωγών υποστηρίζοντας έμπρακτα την τοπική κοινωνία. 
Εφαρμόζουμε τη στρατηγική του Ομίλου μας "Electrify the Future", καθώς στόχος της παραγωγικής 
μας διαδικασίας είναι μέσω των προϊόντων μας να ηλεκτροδοτούμε το μέλλον.  
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nexans.gr   

  
  Ακολουθήστε μας στο LinkedIn 
  

   Στοιχεία Επικοινωνίας:  
 

Μαρία Βλαχάκη, T: +30 211 120 7881 | M: +30 6936 619323 
email: maria.vlachaki@nexans.com  
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