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Κύριε Δήμαρχε,
Συνεπείς στην πρόθεσή μας να παρέχουμε πληροφόρηση στην τοπική κοινωνία, με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε
να σας ενημερώσουμε για την πορεία των δράσεων που έχουμε αναλάβει να υλοποιήσουμε τοπικά και στις οποίες
είχαμε αναφερθεί στην από 9ης Απριλίου επιστολή μας.
Έτσι, σε συνέχεια της πρώτης δέσμευσης που υλοποιήσαμε, το ολοκληρωμένο κέντρο πληροφόρησης σχετικά με τα
εναλλακτικά καύσιμα (coprocessing.titan.gr), προχωρήσαμε σε ανάρτηση ειδικής ανοιχτής πλατφόρμας συνεχούς
ενημέρωσης για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις αέριες εκπομπές του εργοστασίου Ευκαρπίας, ώστε να
μπορούν οι πολίτες να βλέπουν τις επιδόσεις μας σε σχέση με τα προβλεπόμενα όρια.
Η ειδική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο envi-platform.titan.gr, αλλά και μέσω του ψηφιακού κέντρου
πληροφόρησης για τα εναλλακτικά καύσιμα.
Μέσα από αυτή την πλατφόρμα, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερώνεται για τις Μετρήσεις Αερίων Εκπομπών, οι οποίες
εμφανίζονται τόσο σε ημερήσια βάση όσο και σε διαχρονική πορεία με ειδικά γραφήματα. Επιπλέον, δίνεται η
δυνατότητα πρόσβασης σε ιστορικά στοιχεία. Από τα στοιχεία αυτά, μπορεί κανείς να διαπιστώσει εύκολα ότι οι
εκπομπές των αερίων παραμένουν διαχρονικά χαμηλά και πάντα κάτω από τα προβλεπόμενα όρια.
Στην ίδια πλατφόρμα, ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τη δραστηριότητα του εργοστασίου και να ενημερωθεί για τη
συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των δραστηριοτήτων μας συνολικά. Μεταξύ άλλων, αυτές
περιλαμβάνουν:
•
•
•

Μείωση των επιπέδων σκόνης κατά 95% σε σχέση με το 2000
Μείωση των εκπομπών NOx κατά 43% σε σχέση με το 2000
Εξοικονόμηση 75.000 τόνων CO2 το 2019 από τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων

Με την πεποίθηση ότι η πλατφόρμα θα μπορέσει να προσφέρει καίρια ενημέρωση, άμεση πρόσβαση σε σημαντική
πληροφορία και να απαντήσει σε πολλά από τα ερωτήματα που έχουν τεθεί σχετικά με τη δραστηριότητά μας, σας
καλούμε να επισκεφθείτε και να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας.
Ολοκληρώνοντας σήμερα και τη δεύτερη δέσμευση που αναλάβαμε να υλοποιήσουμε προκειμένου να ανταποκριθούμε
στην ανάγκη ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, υπενθυμίζουμε ότι ανάμεσα στις δεσμεύσεις μας ήταν και η δωρεά
σταθμών μέτρησης της ποιότητας ατμόσφαιρας, ώστε να συμπληρωθεί το υφιστάμενο δίκτυο σταθμών που διαθέτει η
πόλη και η συνεισφορά μας σε προγράμματα προώθησης της ανακύκλωσης και η υλική υποστήριξή μας ώστε να τεθούν
αυτά σε λειτουργία.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας προκειμένου να σχεδιάσουμε τις παραπάνω δράσεις και πρωτοβουλίες που
αντανακλούν τις δεσμεύσεις και προτεραιότητές μας.
Με εκτίμηση,

Κώστας Νικολάου

