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Θεσσαλονίκη, 24 Μαρτίου 2020 

 

 

Επιστολή ενημέρωσης προς Δημάρχους όμορων δήμων  

σχετικά με την αίτηση τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου Ευκαρπίας 

 

 

Σε συνέχεια της από 23/3 τηλεφωνικής μας συνομιλίας σχετικά με την αξιοποίηση πρόσθετου κωδικού 

εναλλακτικών καυσίμων στο εργοστάσιο μας στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, επιτρέψτε μας να 

θέσουμε υπόψη σας ορισμένα στοιχεία που σχετίζονται με τη δραστηριότητά μας και τις δεσμεύσεις 

που αναλαμβάνουμε με στόχο να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις της κλιματικής 

αλλαγής, αλλά και να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, διατηρώντας παράλληλα 

τον ρόλο που η κοινωνία προσδοκά από εμάς ως μία από τις ιστορικές εταιρείες στην Ελλάδα.  

 

Τον Δεκέμβριο 2019, καταθέσαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φάκελο σχετικά με την 

τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου στην Ευκαρπία 

Θεσσαλονίκης, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε με τη μέθοδο της συνεπεξεργασίας, ένα 

ακόμα εναλλακτικό καύσιμο και συγκεκριμένα RDF/SRF που παράγεται από την επεξεργασία αστικών 

στερεών απορριμμάτων. Όπως γνωρίζετε, μέσω της συνεπεξεργασίας, εναλλακτικά καύσιμα 

αξιοποιούνται ήδη στο εργοστάσιο Ευκαρπίας και πρόθεσή μας ήταν πάντα, όπως έχουμε διατυπώσει 

και στην τελευταία συνάντησή μας, να διευρύνουμε και με νέους κωδικούς. 

 

Η συνεπεξεργασία αποτελεί βιώσιμη λύση, συμπληρωματική όχι ανταγωνιστική της ανακύκλωσης και 

χρησιμοποιείται για περισσότερα από 40 χρόνια στην Ευρώπη και διεθνώς, σε αρμονική συμβίωση με 

τις τοπικές κοινωνίες. Τα εναλλακτικά καύσιμα που μπορούν να αξιοποιηθούν ακολουθούν αυστηρές 

προδιαγραφές και πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη διασφάλιση της υγείας εργαζομένων 

και κατοίκων της περιοχής, της ποιότητας των προϊόντων, αλλά και της απρόσκοπτης λειτουργίας της 

παραγωγικής διαδικασίας. Οι εκπομπές αερίων του εργοστασίου δεν επηρεάζονται αρνητικά από την 

αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων ενώ θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η συνεπεξεργασία δεν είναι 

αποτέφρωση απορριμμάτων. 

 

Πρόκειται για μία άμεσα διαθέσιμη και εφαρμόσιμη μέθοδο που εξασφαλίζει τη λύση σε ένα 

ουσιαστικό πρόβλημα, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, με απολύτως βιώσιμο τρόπο και 

διαδικασία που ακολουθεί αυστηρές προδιαγραφές και πρότυπα. Προβλέπεται από την ελληνική και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι σε πλήρη συμφωνία με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΕΚ Α’ 

174/2015), τις κατευθυντήριες οδηγίες του πακέτου της κυκλικής οικονομίας της ΕΕ (COM (2017) 34 

final/26.1.2017), καθώς και το Εθνικό Επιχειρησιακό Πλαίσιο για την Κυκλική Οικονομία (Αποφ. 

81/17.4.2018 ΚΥΣΟΙΠ), όπως αυτό μετεξελίχθηκε στην Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία 

που υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο 2018.   
 

Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο 2019, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανανέωσε την 

εθελοντική συμφωνία συνεργασίας με την Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας, που είχε αρχικά 

υπογραφεί το 2012, για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στο πλαίσιο της βιομηχανικής 

συμβίωσης και της κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον, καθώς η τσιμεντοβιομηχανία ανήκει στους 

κλάδους έντασης ενέργειας, η συμφωνία αυτή αποτελεί εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών του 

διοξειδίου του άνθρακα συμβάλλοντας στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των 

στόχων της χώρας. 
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Είμαστε μια ελληνική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στη χώρα, εδώ και 117 χρόνια, και ένα διαρκώς 

αναπτυσσόμενο διεθνές αποτύπωμα. Αποτελούμε σταθερό πυλώνα ανάπτυξης στην Ελλάδα, 

μεγιστοποιώντας την αξία που δημιουργούμε για τους ανθρώπους μας, την κοινωνία, και τους 

μετόχους μας. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί οργανικό κομμάτι της δραστηριότητάς μας από το 1962 και 

στην Ευκαρπία λειτουργεί 1 από τα 3 εργοστάσια τσιμέντου του Τιτάνα στην Ελλάδα. Μέσα από την 

παραγωγική μας δραστηριότητα στην Ευκαρπία, υποστηρίζουμε άμεσα και έμμεσα περισσότερες από 

300 θέσεις εργασίας τοπικά, αλλά και περισσότερους από 300 συνεργάτες/προμηθευτές και 

στηρίζουμε την οικονομία με επενδύσεις που τα τελευταία 20 χρόνια έχουν ξεπεράσει τα 200 εκ. ευρώ. 

Ταυτόχρονα, η μονάδα μας είναι μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής τσιμέντου στην 

Ευρώπη, με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, που διασφαλίζει την πιστή τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων και την επίτευξη άριστων περιβαλλοντικών επιδόσεων. Ειδικότερα, το 

εργοστάσιο εφαρμόζει βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που διασφαλίζουν περιβαλλοντικές επιδόσεις 

που ξεπερνούν όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Διαθέτοντας έναν από τους πλέον σύγχρονους 

κλιβάνους παραγωγής τσιμέντου στην Ευρώπη, μία επένδυση που ξεπέρασε τα  150 εκατ. ευρώ,  το 

εργοστάσιο χρησιμοποιεί υπερσύγχρονο εξοπλισμό αντιρρύπανσης. Ταυτόχρονα, αξιοποιεί ήδη 

αποτελεσματικά και με ασφάλεια εναλλακτικές πρώτες ύλες και εναλλακτικά καύσιμα.  
 

Οι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά 

και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, αποτελούν για τον Τιτάνα προτεραιότητα. Επιδιώκουμε να 

συμβάλλουμε με ουσιαστικό τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη και η αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων 

στην παραγωγική διαδικασία του τσιμέντου με τη μέθοδο της συνεπεξεργασίας είναι μια διεθνώς 

αναγνωρισμένη λύση στην κατεύθυνση αυτή. Ειδικότερα, η συνεπεξεργασία αποτελεί ένα κρίσιμο 

στάδιο του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας που συνολικά προωθεί τη μείωση της ταφής των 

αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών και ενέργειας. Μόνο 

το 2019, μέσω της συνεπεξεργασίας στα εργοστάσια του Τιτάνα στην Ελλάδα οι εκπομπές CO2 

μειώθηκαν κατά 75.000 τόνους ενώ εξοικονομήθηκαν περίπου 100.000 τόνοι ορυκτών πόρων. 

Είμαστε ένας υπεύθυνος πολίτης, υποστηρίζοντας την τοπική κοινωνία με πρωτοβουλίες κοινωνικού, 

πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και αθλητικού χαρακτήρα και δράσεις που βελτιώνουν τις υποδομές 

και την καθημερινότητα των κατοίκων της Ευκαρπίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της 

Θεσσαλονίκης. Με την κίνηση αυτή, συνεισφέρουμε έμπρακτα στην αποδοτική χρήση των πόρων, την 

ανάκτηση πρώτων υλών και ενέργειας και την εκτροπή αποβλήτων από την ταφή, με βιώσιμο και 

ασφαλή τρόπο και διασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. 

Με την πεποίθηση ότι τα παραπάνω σας βοηθούν να σχηματίσετε πληρέστερη εικόνα για τη 

δραστηριότητα της εταιρείας μας, είμαστε στη διάθεση σας για όποια περαιτέρω ενημέρωση 

χρειασθείτε. 

 

 
 

 


