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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Από το

1962 συµµετέχει ενεργά στην ανάπτυξη
και ευηµερία της περιοχής

Υποστηρίζει 300
άµεσες και έµµεσες 

θέσεις εργασίας

∆ιαθέτει µία
υπερσύγχρονη
γραµµή
παραγωγής 

Επενδύει 

25
εκατ.

ετησίως στην τοπική 
οικονοµία της Ευκαρπίας 
και στην ευρύτερη περιοχή 
της Θεσσαλονίκης

Εξάγει
τουλάχιστον το

των
προϊόντων

50% που παράγει σε χώρες 
εντός και εκτός Ευρώπης

Επένδυση

200
εκατ. €

την τελευταία 20ετία,
για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και των υψηλών 
περιβαλλοντικών επιδόσεων

Η µονάδα
του Τιτάνα

στην Ευκαρπία,
Θεσσαλονίκης

>7.000
ώρες εκπαίδευσης και συνεχής επένδυση
σε δράσεις ευαισθητοποίησης

Αποτελεί

1 από τα 3
εργοστάσια τσιµέντου
του Τιτάνα στην Ελλάδα

2020

Υψηλές επιδόσεις στην Υγεία και 
Ασφάλεια Εργαζοµένων



www.titan.gr

Υλοποίηση πρωτοβουλιών και
δράσεων που προάγουν

την υγεία, την προστασία του 
περιβάλλοντος και τον εθελοντισµό

∆έσµευση    για βιώσιµη ανάπτυξη

Φροντίδα    για την τοπική κοινωνία

Συνεχής παρακολούθηση 

περιβαλλοντικών 
επιδόσεων  

Από το 2003 έχει επιτύχει:

30% Μείωση ειδικής 
κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας 35% Μείωση 

θερµικής 
ενέργειας

Επένδυση 25 εκατ. ευρώ
την τελευταία 20ετία σε
περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες για τη: 

Πιστοποίηση

ISO4001  /  ISO50001  /  ISO9001
για περιβαλλοντική διαχείριση,
ενεργειακή  αποδοτικότητα
και διαχείριση ποιότητας

Μείωση θορύβου, µείωση οπτικού αποτυπώµατος και 
ενσωµάτωση στον περιβάλλοντα χώρο

Περισσότερα από 15.000 δενδρύλλια έχουν φυτευθεί εντός 
του εργοστασίου. Φυτευµένη επιφάνεια 30% και πάνω από 
170.000 δενδρύλλια στα λατοµεία του εργοστασίου

Συνεργασία µε ΑΠΘ για τη 
µελέτη των επιπτώσεων και την 
άριστη λειτουργία

Μείωση του 
αποτυπώµατος 
του εργοστασίου

Βελτίωση της 
περιβαλλοντικής 
του απόδοσης

Στήριξη της τοπικής κοινωνίας της Ευκαρπίας 
και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες από

350 δράσεις
την τελευταία 10ετία

Υποστήριξη της κατάρτισης και 
απασχολησιµότητας των νέων µέσα από 

συνεργασίες µε εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα της Μακεδονίας

>95%
των εργαζοµένων
από την τοπική κοινωνία

µέσα από εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία της 
Θεσσαλονίκης αλλά και της Β. Ελλάδας συνολικά

Συµβολή στην ανάπτυξη γνώσεων και 
δεξιοτήτων για περισσότερους από

70.000 µαθητές


