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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η 2η ΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ενηµερώνει για την έναρξη λειτουργίας της 2ης φιλτρόπρεσας στο
εργοστάσιο της «Αλουµίνιον της Ελλάδος», η οποία θα συµβάλει δραστικά στην εξάλειψη της
απόθεσης των καταλοίπων βωξίτη στον Κορινθιακό, σε συµφωνία µε τους εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους της εταιρείας.
Από το 2006 εγκαταστάθηκε και βρίσκεται σε λειτουργία ειδική φιλτρόπρεσα, η πρώτη σε
ευρωπαϊκή µονάδα παραγωγής αλουµίνας, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς τέθηκε σε
δοκιµαστική λειτουργία και η δεύτερη φιλτρόπρεσα µε σηµαντικά άµεσα οφέλη.
Το κόστος της συγκεκριµένης επένδυσης ανήλθε στα €5 εκ., ενώ έχει ήδη δροµολογηθεί και
επόµενη φάση επένδυσης για την εγκατάσταση 3ης φιλτρόπρεσας. Ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
έθεσε σε εφαρµογή το επενδυτικό πρόγραµµα για την αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των
καταλοίπων βωξίτη, αξιοποιώντας πρότερες µελέτες σχετικά µε την ξήρανση της ερυθράς ιλύος και
σειρά τεχνικών δοκιµών για την εξεύρεση του κατάλληλου βιοµηχανικού εξοπλισµού.
Η επεξεργασία της ερυθράς ιλύος µε φιλτρόπρεσα αποτελεί την πλέον εξελιγµένη τεχνική και
επιτρέπει την αξιοποίηση των Καταλοίπων του Βωξίτη σε άλλες χρήσεις. Παράλληλα:
• Επιτρέπει τη µείωση του όγκου απόθεσης στη ξηρά
• Συντελεί στην εξοικονόµηση υδάτινων πόρων χάρη στην αξιοποίηση του διηθήµατος σε
διάφορες εφαρµογές,

Ταυτόχρονα, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων ενός µακροχρόνιου και πολυσύνθετου ερευνητικού
προγράµµατος σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο και
το Πανεπιστήµιο Πατρών, το οποίο και συνεχίζεται, ένα µέρος των καταλοίπων βωξίτη έχει ήδη
διατεθεί ως πρώτη ύλη στην τσιµεντοβιοµηχανία, την κεραµοτουβλοποιία και σε γεωλογικούς
φραγµούς σε ΧΥΤΑ, ενώ µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως υπόστρωµα στην οδοποιία.
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Από το 2005 που ανέλαβε ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ την «Αλουµίνιον της Ελλάδος» έχουν γίνει
µεγάλες προσπάθειες βελτίωσης του περιβάλλοντος µε σηµαντικές ανάλογες επενδύσεις. Κατά την
τελευταία τριετία µόνο, ξεκίνησαν ή ολοκληρώθηκαν έργα που συντελούν ουσιαστικά στην
αναβάθµιση του περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, υλοποιήθηκαν και πρόκειται να ολοκληρωθούν
επενδύσεις µε αξιοσηµείωτα περιβαλλοντικά οφέλη συνολικού ύψους άνω των 15 εκατοµµυρίων
ευρώ, 50% εκ των οποίων αφορούν την αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των καταλοίπων βωξίτη
από την παραγωγή αλουµίνας, το οποίο και αποτελεί από τις µεγαλύτερες προκλήσεις παγκοσµίως
του κλάδου παραγωγής αλούµίνας και αλουµινίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε:
κα. Σίσσυ Αλευροπούλου, ∆ιευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
Τηλ.: 210-6877417, fax: 210-6877400, e-mail: sissy.alevropoulou@mytilineos.gr
ή
κο Νικόλαο Κόντο, ∆ιευθυντή Επενδυτικών Σχέσεων και Γραφείου Τύπου Οµίλου,
τηλ:. 210-6877395, fax: 210-6877400, e-mail: nikos.kontos@mytilineos.gr

O ΄Oµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέχει ηγετική θέση στους τοµείς Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, Ενέργειας, Έργων
EPC και Βιοµηχανίας Οχηµάτων. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι Εταιρία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών, µε ενοποιηµένο κύκλο εργασιών περίπου € 1 δις. και απασχολεί πάνω από 2.700 εργαζόµενους στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Οµίλου στη
διεύθυνση www.mytilineos.gr.

Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Πατρόκλου 5-7, 151 25 Μαρούσι
Τ:
210 68 77 300
F:
210 68 77 400
E:
info@mytilineos.gr
Web: www.mytilineos.gr
Σελίδα 2 από 2

