
>95% ποσοστό εργαζοµένων από τοπικές κοινωνίες

Με µια µατιά

€25+
εκατ./έτος

συµβολή στην τοπική
- Ευκαρπία, ευρύτερη Θεσσαλονίκη -

και εθνική οικονοµία

300+ 300+ 
θέσεις
εργασίας

τοπικοί
προµηθευτές

για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της παραγωγικής 
διαδικασίας, υιοθετώντας τεχνολογίες µηχανικής µάθησης 
και εφαρµόζοντας εργαλεία τεχνητής νοηµοσύνης για τη 
µείωση του αποτυπώµατος άνθρακα στην παραγωγή 
τσιµέντου και σκυροδέµατοςτα επόµενα 2 χρόνια

€15+ εκατ.
Επενδύσεις

Συµµετοχή σε εµβληµατικά έργα: Συµβολή στην ολοκλήρωση πολλών αναπτυξιακών έργων στη 
Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως

το νέο αεροδρόµιο
στο Καστέλι

το αεροδρόµιο "Μακεδονία" 
Θεσσαλονίκης

το Μετρό
Θεσσαλονίκης

το νοσοκοµείο
Κοµοτηνής

ο Αυτοκινητόδροµος
Κεντρικής Ελλάδας Ε65 κ.ά.

ο κάθετος άξονας
Εγνατίας ∆ηµάρι – Ξάνθη

€200 εκατ.
Επενδύσεις την τελευταία 20ετία

για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
των υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων

Επιχειρηµατικό µοντέλο που εστιάζει 
στην ετοιµότητα για το µέλλον,
σ’ έναν κόσµο µε ουδέτερο
αποτύπωµα άνθρακα

εξοικονόµηση

200.000 τόνων
εκποµπών CO2

τα τελευταία 12 χρόνια

Καινοτοµία µε έµφαση στον ψηφιακό µετασχηµατισµό και το 
ουδέτερο αποτύπωµα άνθρακα

Cement Mill Optimizer (CMO) & On-line PSD Analyzer 
Αύξηση της παραγωγικότητας των µύλων τσιµέντου
και ταυτόχρονη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Τεχνολογίες µηχανικής 
µάθησης 

Τεχνητή νοηµοσύνη 

Προτεραιότητα η Υγεία
και Aσφάλεια στην Εργασία  

169
Πιστοποιήσεις

ISO 9001 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας
ISO 45001 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης ΥΑΕ 
ISO 14001 
Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  
ISO 50001 
Σύστηµα Ενεργειακής ∆ιαχείρισης
Zero Waste To Landfill 
100% εκτροπή αποβλήτων από την ταφή 
EPDs όλων των τύπων τσιµέντου 
που παράγει το εργοστάσιο

επιθεωρήσεις και
περίπατοι ασφαλείας

το 2021

Περιβαλλοντικές δράσεις
µε κοινωνικό αποτύπωµα 
Πρόγραµµα Κυκλικής Οικονοµίας και Ανακύκλωσης
"Nothing to Waste" σε συνεργασία µε επιχειρήσεις  
της ∆υτικής Θεσσαλονίκης

Συµβολική φύτευση δένδρου µε τον αριθµό  2.000.000 
στο πλαίσιο του προγράµµατος  δενδροφυτεύσεων 
του Τιτάνα 

∆ιανοµή 25.000 φυτών σε σχολεία, συλλόγους, 
νοσοκοµεία και κατοίκους της περιοχής σε Εβδοµάδα 
∆ράσης ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον 
από κοινού µε τη Χ.Α.Ν.Θ.

Περιβαλλοντικά έργα
ιδιαίτερου χαρακτήρα

18.000+ δενδρύλλια έχουν φυτευθεί 
εντός του εργοστασίου 

30% φυτευµένη
επιφάνεια

180.000+
1ος

δενδρύλλια στα λατοµεία 
του εργοστασίου

Φαινολογικός Κήπος στην Ελλάδα 
φιλοξενείται στο εργοστάσιο Ευκαρπίας

Πλήθος
κοινωνικών δράσεων

Με κύριο άξονα
τους νέους / ΤΙΤΑΝ Youth Matters

www.titan.gr

60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ.
Εδώ. Για όλα τα «Ευ» του αύριο 

• Νέα προϊόντα τσιµέντου µε 
χαµηλότερο αποτύπωµα άνθρακα

• Σκυρόδεµα ουδέτερων εκποµπών 
έως το 2050

• H2CEM - Παραγωγή και χρήση πράσινου 
υδρογόνου για την παραγωγή ενέργειας 
στη βιοµηχανία τσιµέντου

∆ιαχρονικά άριστες 
περιβαλλοντικές επιδόσεις

68
δράσεις για 31.000+
κατοίκους της πόλης
το 2021

35
φορείς από την Ευκαρπία και την ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης µε τους οποίους 
το εργοστάσιο διατηρεί µακροχρόνιους δεσµούς

Εκπαιδευτικά Προγράµµατα/
30.000+ παιδιά από τις τοπικές 
κοινότητες και όλη την Ελλάδα 
συµµετείχαν στα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα σε συνεργασία µε 
∆ηµόκριτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών, κ.ά.

Πρακτική Άσκηση /
7 Πρωτόκολλα Συνεργασίας και
130 θέσεις πρακτικής: ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ, 
∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδας, 
ReGeneration, UP TITAN Program

Together /
Πρόγραµµα ενδυνάµωσης 150 νέων 
επαγγελµατιών της Θεσσαλονίκης, 
µία συνέργεια µε τον φορέα 
καινοτοµίας among

Από το 1962, συµµετέχουµε ενεργά στην ανάπτυξη 
και ευηµερία της περιοχής

Εξάγει
τουλάχιστον το Ακτή Ελεφαντοστού, Αλβανία, 

Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, 
Γαλλία, Ισραήλ, Ιταλία, 
Κόσοβο, Μάλι

των
προϊόντων

50%


