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Δελτίο Τύπου 
 
 

Η MYTILINEOS προσφέρει περιβαλλοντικές λύσεις για την διαχείριση 
επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων 

 
 

Αθήνα, Ελλάδα - 13 Ιανουαρίου 2021 - Η MYTILINEOS S.A. (RIC: MYTr.AT, 
Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US), ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας 
μέσω της θυγατρικής της ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε. με την εταιρεία INWASTE Α.Ε., για 
τον σχεδιασμό, προμήθεια και κατασκευή πρότυπης μονάδας επεξεργασίας 
Επικίνδυνων και Μη Στερεών Απόβλητων και Ιλύων στην Ελλάδα.  
 
Η επένδυση, που έχει ήδη λάβει τις απαραίτητες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις,  
θα υλοποιηθεί στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του 
Κιλκίς, και θα αποτελεί την πρώτη εγκατάσταση αυτού του είδους στη χώρα.  Ο 
στόχος της Εταιρείας είναι η μονάδα αυτή να καταστεί πρότυπη και να συμβάλει 
στην ασφαλή επεξεργασία των αποβλήτων, αποτελώντας την πρώτη 
ολοκληρωμένη περιβαλλοντική λύση στο ζήτημα της επαρκούς διαχείρισης των 
Επικίνδυνων Αποβλήτων στην Ελλάδα.  
 
Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωσή της, θα μπορεί να επεξεργαστεί Επικίνδυνα 
Στερεά Απόβλητα και Επικίνδυνες Ιλύες καθιστώντας τα μετά την επεξεργασία Μη 
Επικίνδυνα και Αδρανή, ώστε να μπορούν να οδηγηθούν προς ασφαλή διάθεση ή 
ακόμη και προς δευτερογενή χρήση (π.χ. οικοδομικά υλικά).  
 
Ο σχεδιασμός της πρότυπης αυτής μονάδας βασίστηκε στην διεθνώς 
κατοχυρωμένη μέθοδο επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων GACS 
(Geochemical Active Clay Sediment), της οποίας τα εμπορικά δικαιώματα κατέχει 
αποκλειστικά η ZEOLOGIC. 
 
Ταυτόχρονα θα συμβάλει στην ταχύτερη επίτευξη των στόχων διαχείρισης 
αποβλήτων που έχουν τεθεί, σε εθνικό επίπεδο μέσω του Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων  (Ε.Σ.Δ.Ε.Α.) για τις ελληνικές επιχειρήσεις που 
παράγουν βεβαρημένα και Επικίνδυνα Απόβλητα και υποχρεούνται να τα 
διαχειριστούν. 
 
Τέλος, μέσω της υλοποίησης αυτής της εγκατάστασης ανοίγεται η προοπτική για 
την διαχείριση και άλλων ιδιαίτερα βεβαρημένων αποβλήτων όχι μόνο στην 



 

 

 
 

mytilineos.gr 

Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, περιλαμβάνοντας σημαντικούς τομείς 
της οικονομίας όπως η εξυγίανση επιβαρυμένων εδαφών. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:  
κα. Αντιγόνη Φάκου: Γραφείο Τύπου MYTILINEOS Τηλ. 210-6877346 | Fax 210-6877400 | 
E-mail: Antigoni.Fakou@mytilineos.gr. 
 

 
MYTILINEOS 
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού 
& Φυσικού Αερίου, Έργων Ηλιακής Ενέργειας & Αποθήκευσης, καθώς και Βιώσιμων 
Υποδομών. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 2,3 δισ. ευρώ και απασχολεί 
περισσότερους από 3.600 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.  
www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn  
 
Inwaste 
Η INWASTE Α.Ε. είναι μία νέα, Ελληνική εταιρία, η οποία θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα 
της διαχείρισης αποβλήτων. Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 
περιβαλλοντικών λύσεων, στα θέματα της διαχείρισης αποβλήτων, με γνώμονα την 

προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας. 
info@inwastesa.gr 
 
 
 
 
Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον Δελτία Τύπου και ενημερώσεις από την MYTILINEOS, 
κάντε κλικ εδώ  
 
  
 

mailto:Antigoni.Fakou@mytilineos.gr
http://www.mytilineos.gr/
https://www.facebook.com/MytilineosSA/
https://twitter.com/MytilineosSA
https://www.youtube.com/user/MytilineosGroup
https://www.linkedin.com/company/6646293/
mailto:info@inwastesa.gr
mailto:communications@mytilineos.gr?subject=%CE%91%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7%20e-mail%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%20%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CF%83%CE%B1%CF%82%20/%20Remove%20me%20from%20your%20lists&body=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8E%2C%20%CE%B4%CE%B5%CE%BD%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CF%85%CE%BC%CF%8E%20%CE%BD%CE%B1%20%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CF%89%20%65%2D%6D%61%69%6C%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%4D%59%54%49%4C%49%4E%45%4F%53%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%B8%CF%85%CE%B3%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%2C%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%20%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CF%85%CE%BC%CF%8E%20%CE%BD%CE%B1%20%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%8E%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%20%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CF%8E%CE%BD%2E%0APlease,%20I%20would%20like%20you%20to%20remove%20my%20e-mail%20address%20from%20your%20list,%20since%20I%20do%20not%20want%20to%20receive%20Press%20Releases%20and%20Newsletters%20for%20MYTILINEOS%20Company.

