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Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Η πρωτοβουλία SBTi επικυρώνει τους 
νέους στόχους μείωσης των  εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου 
 

Οι νέοι στόχοι είναι συμβατοί με τις μειώσεις εκπομπών που απαιτούνται για τη 
συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5°C 

 
 

Ο Όμιλος TITAN ανακοινώνει ότι οι ανανεωμένοι στόχοι του για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου (GHG) έως το 2030 επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) ως 
συμβατοί με τα επίπεδα μειώσεων που απαιτούνται για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη στους 1,5°C. 

Με τους νέους επιστημονικά επικυρωμένους στόχους, ο ΤΙΤΑΝ επιδιώκει να μειώσει όχι μόνο τις άμεσες 
εκπομπές (Scope 1) και τις έμμεσες εκπομπές από την ηλεκτρική ενέργεια (Scope 2), αλλά και άλλες έμμεσες 
εκπομπές GHG από την εφοδιαστική αλυσίδα (Scope 3).  

Συγκεκριμένα, έως το 2030, ο Όμιλος TITAN δεσμεύεται: 

• να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Scope 1 (μικτές), 2 και 3 (μικτές), καλύπτοντας 
τόσο το παραχθέν όσο και το αγορασμένο τσιμέντο και κλίνκερ,  κατά 25,1% ανά τόνο πωληθέντος 
τσιμεντοειδούς προϊόντος, σε σύγκριση με το έτος βάσης 2020*. Για να πετύχει αυτόν τον στόχο, ο 
Όμιλος ΤΙΤΑΝ δεσμεύεται: 

- να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Scope 1 (μικτές) κατά 22,8% ανά τόνο 
τσιμεντοειδούς προϊόντος (σε σύγκριση με το έτος βάσης 2020) 

- να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Scope 2 κατά 58,1% ανά τόνο τσιμεντοειδούς 
προϊόντος (σε σύγκριση με το έτος βάσης 2020) 

• να μειώσει τις απόλυτες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Scope 3 από τη χρήση πωλημένων  
ορυκτών καυσίμων έως 42% (σε σύγκριση με το έτος βάσης 2021) 

 
Με περισσότερες από 90 πρωτοβουλίες για μείωση του CO2 σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται 
και ένα πρόγραμμα εισαγωγής νέων προϊόντων με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα που θα προσφέρουν 
στους πελάτες του βιώσιμες λύσεις στις κατασκευές, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι σε πορεία επίτευξης των 
επιστημονικά επικυρωμένων στόχων μείωσης των εκπομπών GHG έως το 2030 και της δέσμευσης του να 
προσφέρει σκυρόδεμα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050.  

*Το όριο-στόχος περιλαμβάνει τις εκπομπές που σχετίζονται με τη γη και τις απορροφήσεις από τη βιοενέργεια. 
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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. 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 www.titan-cement.com 

 

 

http://www.titan-cement.com/

