
 
 
 

Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2020 

 
 
Κύριε Δήμαρχε, 
 
Η πρόσφατη έγκριση της αίτησης τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου μας, συμβάλλει στην 
υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της εταιρίας μας για την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουμε 
περαιτέρω την χρήση φυσικών πόρων, στο πλαίσιο μίας προσέγγισης που προάγει συνολικά την επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών και ενέργειας αντί της απόρριψης και ταφής τους. 
 
Ταυτόχρονα, μας επιτρέπει να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη  μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του εργοστασίου 
και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς του έναντι μονάδων σε γείτονες χώρες εκτός Ε.Ε., οι οποίες δεν συμμετέχουν 
σε κανένα σύστημα περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 
 
Το εργοστάσιο του Τιτάνα στην Ευκαρπία, από την ίδρυσή του το 1962, συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη και ευημερία 
της περιοχής, υποστηρίζει περισσότερες από 300 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και επενδύει τουλάχιστον 25 εκ. 
ευρώ ετησίως στην τοπική οικονομία. Με την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων μας, έχουμε υλοποιήσει 
περισσότερες από 350 κοινωνικές δράσεις την τελευταία δεκαετία, όπως προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
απασχολησιμότητας, καθώς και πρωτοβουλίες που προάγουν την υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και τον 
εθελοντισμό. 
 
 Με αφορμή, λοιπόν, την έγκριση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων, θέλουμε να επαναλάβουμε τη διαχρονική 
μας δέσμευση για υπεύθυνη και αξιόπιστη λειτουργία, άριστες περιβαλλοντικές επιδόσεις, ουσιαστική συνεργασία με 
φορείς και κατοίκους της περιοχής, διαφάνεια και ανοιχτή και πλήρη ενημέρωση.  
 
Όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη υλοποιήσει την δέσμευσή μας στην τοπική κοινωνία για την δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου κέντρου πληροφόρησης για τα εναλλακτικά καύσιμα (coprocessing.titan.gr) και της ανοιχτής 
πλατφόρμας παρουσίασης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των μετρήσεων των αέριων εκπομπών του 
εργοστασίου μας (envi-platform.titan.gr), στα οποία θα μπορούν και στο μέλλον οι συμπολίτες μας να παρακολουθούν 
τις επιδόσεις μας και, προφανώς, την τήρηση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών όρων. 
 
Πέραν των δραστηριοτήτων εντός του εργοστασίου μας, έχουμε ήδη εκφράσει με επιστολή που σας στείλαμε την 
πρόθεσή μας να συνεισφέρουμε σε προγράμματα που θα στοχεύουν στην οργάνωση δράσεων και συστημάτων 
προώθησης της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης στον Δήμο και την υλική υποστήριξή τους, ώστε αυτά να 
τεθούν σε λειτουργία.  
 
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να σας παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε τις προτάσεις μας, συνεχίζοντας τη μακρά 
παράδοση πολύ καλής συνεργασίας με την τοπική κοινωνία. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Κώστας Νικολάου 
 

 

 

 

 

https://coprocessing.titan.gr/
https://envi-platform.titan.gr/

