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Ο Όμιλος TITAN ενισχύει τη δυναμικότητα  

των δραστηριοτήτων του στις ΗΠΑ με νέα επένδυση στη Βιρτζίνια 
   

Ο Όμιλος TITAN ενισχύει περαιτέρω τη δυναμικότητα των δραστηριοτήτων του στις ΗΠΑ με νέα 
επένδυση ύψους 37 εκ. δολαρίων για την επέκταση του σταθμού εισαγωγής στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια. 
Η επένδυση θα αναβαθμίσει την εισαγωγική δυναμικότητα του Τιτάνα στις ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα θα 
αυξήσει τη δυνατότητα διάθεσης τσιμέντου και συναφών προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα 
στη χώρα, συνεισφέροντας στον στόχο του Ομίλου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.  

Η επένδυση στη Βιρτζίνια, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023, προβλέπει την επέκταση του σταθμού  
εισαγωγής στο Νόρφολκ με νέες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις χωρητικότητας 70.000 τόνων και επέκταση 
της οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης των εγκαταστάσεων με πολλαπλά σημεία φόρτωσης. Με την 
ολοκλήρωση του έργου η δυναμικότητα αποθήκευσης του σταθμού εισαγωγής θα ξεπεράσει τους 100.000 
τόνους συνολικά, με δυνατότητα εισαγωγής, αποθήκευσης και διανομής διαφορετικών προϊόντων, καθώς 
και πρώτων υλών, που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά, όπως είναι η ιπτάμενη τέφρα, η σκωρία και τα 
αδρανή υλικά.   

Η επένδυση εντάσσεται στο στρατηγικό επενδυτικό πρόγραμμα της θυγατρικής του Ομίλου, Titan America, 
που έχει ως στόχο τη βελτίωση του κόστους παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων  και τη 
βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες. Επιπλέον, προστίθεται στην πρόσφατη 
επένδυση 35 εκ. δολαρίων στον σταθμό εισαγωγής του Τιτάνα στην Φλόριντα για την κατασκευή 
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας 70.000 τόνων. 

Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου στις ΗΠΑ, το οποίο προβλέπει συνολικές επενδύσεις άνω των 250 
εκ. δολαρίων την τριετία 2021-2023, θα επιτρέψει στον Τιτάνα να επωφεληθεί από την αναμενόμενη άνοδο 
της αγοράς στη χώρα τα επόμενα χρόνια.   
 
 

 

 
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. Καθ’ όλη 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 https://www.titan-cement.com/el/ 
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