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Πρώτη βιομηχανία τσιμέντου στην Ελλάδα με την
πιστοποίηση κυκλικής οικονομίας Platinum ‘Zero Waste
to Landfill’
Το ανώτατο σήμα Platinum (Μηδενικά απόβλητα) σύμφωνα με το πρότυπο ‘Zero Waste to Landfill’
έλαβαν όλα τα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου του Τιτάνα, στο Καμάρι, την Πάτρα και τη
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της παγκόσμιας στροφής από τη γραμμική προς την κυκλική οικονομία και της
μείωσης της ταφής αποβλήτων.
Η καινοτόμος πιστοποίηση, που πραγματοποιήθηκε από την Eurocert, επιβεβαιώνει τις άριστες
περιβαλλοντικές επιδόσεις των εργοστασίων του Τιτάνα και επιβραβεύει την πρακτική που ήδη
ακολουθείται, της εκτροπής από την ταφή των αποβλήτων των εργοστασίων σε ποσοστό που αγγίζει το
100%. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ορθή διαχείριση και δράσεις/πρωτοβουλίες πρόληψης δημιουργίας
αποβλήτων που διαφορετικά θα οδηγούνταν σε χώρους υγειονομικής ταφής.
Ο ΤΙΤΑΝ δεσμεύεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, οι οποίες διέπουν το συγκεκριμένο πρότυπο και
προωθούν την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση ή την ανάκτηση
υλικών και ενέργειας, αλλά και το σχεδιασμό προϊόντων που σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους θα
συμβάλλουν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, τη μείωση των εκπομπών CO₂ και την αποδοτική
διαχείριση των αποβλήτων.
Όπως ανέφερε ο Άγγελος Καλογεράκος, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, «ο ΤΙΤΑΝ έχει ξεκάθαρη δέσμευση να
συμβάλλει ουσιαστικά, μέσα από τη λειτουργία και τα προϊόντα του, στον στόχο για μηδενικά απόβλητα. Η
Platinum ‘Zero Waste to Landfill’ πιστοποίηση επιβεβαιώνει και επιβραβεύει τις καλές πρακτικές που
εφαρμόζουμε συστηματικά εδώ και πολλά χρόνια και τις οποίες έχουμε υιοθετήσει με γνώμονα την
ελαχιστοποίηση του δικού μας αποτυπώματος ώστε να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τις
επόμενες γενιές. Σε αυτή τη δέσμευση θέλουμε να κάνουμε κοινωνούς όλους τους συνεργάτες μας, με
στόχο μία αξιόπιστη και βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα.»
Η κυκλική οικονομία και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι θέματα ουσιώδη για το περιβάλλον,
την κοινωνία και την ανταγωνιστικότητα και άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Βρίσκονται στο επίκεντρο
της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και αποτελούν βασικούς πυλώνες των Στόχων ESG
(Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) για το 2025 και μετά, που πρόσφατα ανακοίνωσε ο Όμιλος. Στην
κατεύθυνση αυτή, μεταξύ των νέων στόχων που έχει θέσει ο Όμιλος είναι η μείωση των άμεσων εκπομπών
CO2 κατά 35% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, σύμφωνα με το όραμα της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, καθώς και η κάλυψη του
50% της παραγωγής από τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου με πιστοποίηση μηδενικών αποβλήτων για
ταφή έως το 2025.
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Σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, είναι διεθνής παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν
την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών, ιπτάμενης
τέφρας, κονιαμάτων και άλλων δομικών υλικών. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 5.400 άτομα και δραστηριοποιείται
σε περισσότερες από 15 χώρες, λειτουργώντας εργοστάσια τσιμέντου σε 10 από αυτές: ΗΠΑ, Ελλάδα, Αλβανία,
Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Σερβία, Αίγυπτο, Τουρκία και Βραζιλία. Καθόλη τη διάρκεια της ιστορίας
του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ λειτούργησε με δέσμευση να υπηρετεί τις θεμελιώδεις ανάγκες της κοινωνίας,
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη, με υπευθυνότητα και ακεραιότητα. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.titan-cement.com
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