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Το έργο LIFEPOSITIVEMgOFGD περιλαμβάνει 
το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία 
μιας καινοτόμου αντιρρυπαντικής διεργασίας για 
την επεξεργασία βιομηχανικών αέριων ρύπων με 
στόχο την μείωση των εκπομπών των οξειδίων 
του θείου. 
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1,129,690 €   

www.betterlife-withmgo.eu    
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Ιστοσελίδα
έργου: 

Η διεργασία στοχεύει σε θετικό καθαρό 
περιβα λλον τικό α ποτύπωμα:  σε  μια 
ο ικονομικά και  ε νεργειακά βιώ σ ιμη 
προσέγγιση που εξοικονομεί υδάτινους 
π όρ ο υ ς  κα ι  π αρ ά γε ι  π αρ α πρ ο ϊ όν τα 
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας σε 
σύγκριση με άλλες τεχνολογίες αποθείωσης. 
Η πιλοτική εγκατάσταση βρίσκεται στο 
Μεταλλείο Γερακινής στη Χαλκιδική, στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο μοναδικός δικαιούχος είναι η εταιρεία 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, μια ιδιωτική 
εξορυκτική και βιομηχανική εταιρεία που 
ιδρύθηκε το 1959. Η εταιρεία παράγει και 
εμπορεύεται Καυστική Μαγνησία, Δίπυρο 
Μαγνησία, Μαγνησίτη και Βασικά Μονο-
λιθικά Πυρίμαχα. Η εταιρεία κατατάσσεται 
μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών και 
εξαγωγέων μαγνησίας παγκοσμίως σε ένα 
ευρύ  φάσμα  ποιοτήτων  και  εφαρμογών.

I.  ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Περιβαλλοντικό Πρόβλημα
που αντιμετωπίζεται

Η καύση ορυκτών καυσίμων 
παράγει καυσαέρια πλούσια σε 
Οξείδια του Θείου (SO  και SO ή 2 3 

SOx) τα οποία εκπέμπονται στην 
ατμόσφαιρα μα ζί  με άλλους 
ρύπους. Τα SΟx μπορεί να επηρε-
άσουν τόσο την υγεία όσο και το 
περιβάλλον. Τα SOx μπορεί να 
βλάψουν τα δέντρα και τα φυτά 
καταστρέφοντας άμεσα το φύλ-
λωμα και  εμποδί ζον τας  την 
ανάπτυξη τους. Επιπρόσθετα, τα 
οξείδια του θείου συμβάλλουν 
στην όξινη βροχή με αρνητικές 
συνέπειες στα ευαίσθητα οικο-
συστήματα. 

Η διαδρομή της όξινης βροχής

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

LIFEPOSITIVEMgOFGD



Πως γεννήθηκε το έργο

Ο βιομηχανικός τομέας του οξειδίου του 
μαγνησίου (MgO) χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό 
ορυκτά καύσιμα για τη λειτουργία των κλιβάνων 
του εκπέμποντας καυσαέρια που περιέχουν 
μεταξύ άλλων ρύπων και οξείδια του θείου (SOx). 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι βιομηχανίες 
του κλάδου υποχρεούνται να εφαρμόζουν 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) όπως αυτές 
περιγράφονται στα ειδικά έγγραφα αναφοράς 
(BREFs) για τη μείωση των εκπομπών αυτών κάτω 
από συγκεκριμένα όρια, εφαρμόζοντας συνήθως 
μια τεχνική «αποθείωσης καυσαερίων» χρησι-
μοποιώντας ένα κατάλληλο βασικό αντιδρα-
στήριο. 

Στόχος του έργου είναι να διερευνηθεί κατά 
πόσον και υπό ποιες τροποποιήσεις στις 
υπάρχουσες τεχνικές και εξοπλισμό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το οξείδιο του μαγνησίου (MgO) 
ως ροφητικό των οξειδίων του θείου (ένα στερεό 
υλικό που δεσμεύει τα αέρια SOx και τα μεταφέ-
ρει στην στερεά κατάσταση), αντί επικίνδυνων 
χημικών ουσιών όπως ο ασβέστης ή η καυστική 
σόδα. Επιπλέον στόχος είναι να μελετηθεί κατά 
πόσον τα στερεά υποπροϊόντα που προκύπτουν 
θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν υψηλή 
προστιθέμενη αξία και να αποφέρουν κέρδη ή να 
καλύψουν μέρος ή το σύνολο του λειτουργικού 
κόστους της αποθείωσης, χρησιμοποιώντας 
αρχές  κυκλικής  οικονομίας.
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Στην Ευρώπη, η μεγαλύτερη πηγή 
SOx στην ατμόσφαιρα είναι οι 
ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί 
(60% των συνολικών εκπομπών 
στον ΕΟΧ-33) και ο βιομηχανικός 
τομέας (20%), ενώ μικρότερες 
πηγές εκπομπών SΟx αποτελούν 
τα πλοία, τα οχήματα και η θέρ-
μανση κτιρίων. Οι εκπομπές έχουν 
μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τον 
προηγούμενο αιώνα αλλά έχουν 
σ ταθεροποιηθεί  σε  περί που 
5.000.000  τόννους  ετησίως.

Εκπομπές SOx ανά κλάδο EOX-33

(στοιχεία από το “Εκπομπές των κύριων Αέριων Ρύπων 
στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, 
2019”, Σημείωση, ΕΟΧ: Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος)

Ετήσιες εκπομπές SOx  στον ΕΟΧ-33
(εκατομμύρια τόννοι)

14

12

10

2000

2002

2004

2006
2008

2010

2012

2014

2016

8

6

4

2

0



ΙΙ. ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΙΙΙ. ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σχεδιασμός και Κατασκευή της Πιλοτικής Μονάδας

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αποδείξει ότι μια νέα τεχνολογία ξηρής αποθείωσης, που χρησιμοποιεί 
οξείδιο του μαγνησίου ως μέσο ρόφησης του οξειδίου του θείου, είναι μια λύση με Θετικό Καθαρό 
Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα για τον βιομηχανικό κλάδο της μαγνησίας, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές όπου     
η περιορισμένη διαθεσιμότητα νερού καθιστά τις τεχνολογίες υγρής αποθείωσης ανεφάρμοστες. Άλλοι   
στόχοι  του  έργου  περιλαμβάνουν:

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της μονάδας 
πραγματοποιήθηκε από την Scheuch GmbH 
Austria, με τη συνεργασία των μηχανικών της 
Ελληνικοί Λευκόλιθοι και του Εργαστηρίου 
Ρευστοδυναμικής και Στροβιλομηχανών (ΕΡΣ) του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

To ΕΡΣ διεξήγαγε λεπτομερείς προσομοιώσεις με 
βάση τις αρχές της αποκαλούμενης «Υπολογιστικής 

Ρευστοδυναμικής» (CFD), για να βοηθήσει 
αποτελεσματικά τον σχεδιασμό του τρόπου με τον 
οποίο γίνεται η έγχυση του ροφητικού υλικού 
(οξείδιο του μαγνησίου) στο σύστημα.

Η κλίμακα της πιλοτικής μονάδας είναι εντυ-
πωσιακή, δεδομένου ότι έχει σχεδιαστεί για να 
τροφοδοτείται με όλα τα καυσαέρια που προέρ-
χονται από έναν από τους κλιβάνους της Ελληνικοί 
Λευκόλιθοι στο τμήμα καμινείας των εγκατα-
στάσεων  του  Μεταλλείου  Γερακινής.

Να χρησιμοποιηθεί ή/και να αναβαθμιστεί τουλάχιστον το 90% του παραγόμενου στερεού 
παραπροϊόντος  αποθείωσης  προς  χρήση  σε  κατασκευαστικές  εφαρμογές  και  λιπάσματα

Να επιδείξει ότι είναι δυνατή η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 40% σε   
σύγκριση  με  τις  τεχνολογίες  υγρής  αποθείωσης

Να επιδείξει ότι είναι δυνατή η μείωση της κατανάλωσης νερού κατά τουλάχιστον 80% σε σύγκριση με 
τις τεχνολογίες  υγρής  αποθείωσης

Να αναπαράξει τα αποτελέσματα στον βιομηχανικό τομέα της Μαγνησίας και να τα μεταφέρει σε    
άλλες  σχετικές  ευρωπαϊκές  βιομηχανίες  καύσης  υψηλής  έντασης

Να υιοθετηθεί η τεχνική αυτή ως βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική (ΒΔΤ) στο σχετικό έγγραφο αναφοράς 
(BREF)  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  την  παραγωγή  Τσιμέντου-Ασβέστη-Μαγνησίας.

Σχετικό θεσμικό πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ 

Η Οδηγία περί Εθνικών Ανώτατων Ορίων Ρύπων 
(2001/81/EC) θέτει συγκεκριμένα και δεσμευτικά 
ειδικά ανώτατα όρια εκπομπών για τoυς 
διάφορους αέριους ρύπους (συμπεριλαμβα-
νομένων των SOx) για κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ. 
Η οδηγία θέτει συγκεκριμένους περιβαλλο-
ντικούς στόχους που στοχεύουν στη μείωση των 
επιπτώσεων της οξύνισης και του ευτροφισμού 
στα οικοσυστήματα και του όζοντος στη 
βλάστηση και στην ανθρώπινη υγεία. Συγκε-
κριμένα, θέτει δεσμευτικά επίπεδα μείωσης σε 
εφαρμογή από το 2020 αλλά και από το 2030 και 
μετά.

Εκτός από αυτούς τους γενικούς περιβαλλο-
ντικούς στόχους, η ΕΕ παρακολουθεί στενά τις 
εκπομπές διάφορων βασικών βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων. Ένα από τα βασικά μέσα που 

διαθέτει είναι η λεγόμενη Οδηγία Βιομηχανικών 
Εκπομπών (OBE ,2010/75/EΕ), πρώην IPPC 
(Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος Βιο-
μηχανικής Ρύπανσης), της οποίας ένας από τους 
βασικούς στόχους είναι η υιοθέτηση των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (BΔT) για τον 
έλεγχο της ρύπανσης όπως περιγράφονται στα 
ειδικά έγγραφα αναφοράς ή BREFs, διακριτά για 
κάθε τομέα της βιομηχανίας. Ο βιομηχανικός 
κλάδος παραγωγής μαγνησίας (στον οποίο 
ανήκει η εταιρεία Ελληνικοί Λευκόλιθοι) καλύ-
πτεται από την ΟΒΕ και το σχετικό BREF είναι 
αυτό του Τσιμέντου - Ασβέστη - Μαγνησίας ή 
CLM BREF. Αυτό θέτει ως όριο εκπομπών τα 1.500 

3mg SO  ανά κανονικό m  καυσαερίων, με την 2

προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται ξηρή τεχνική 
αποθείωσης  καυσαερίων  (FGD).



Περιγραφή της Πιλοτικής Μονάδας

Τα καυσαέρια που προέρχονται από τον 
περιστροφικό κλίβανο και περιέχουν τα 
SOx που θέλουμε να μειώσουμε, περνούν 
από έναν πύργο ψύξης όπου νερό ψεκά-
ζεται στα καυσαέρια και εξατμίζεται 
απορροφώντας θερμότητα. Τα οφέλη 
αυτής της «προετοιμασίας» των καυσα-
ερίων είναι ότι: α) μειώνεται ο όγκος των 
καυσαερίων, β) αυξάνεται η υγρασία τους 
που βοηθά τις αντιδράσεις που θα 
ακολουθήσουν. Τα καυσαέρια κατόπιν 
διέρχονται μέσα από ένα σωληνωτό 
αντιδραστήρα ο οποίος έχει το σχήμα ενός 
ανάποδου U, όπου αναμιγνύονται με την 
σκόνη οξειδίου του μαγνησίου που 
εγχέεται  στον  αντιδραστήρα. 

Το MgO εν μέρει αντιδρά με το SOx και τα δεσμεύει με τη μορφή στερεών αλάτων (το παραπροϊόν), 
αφαιρώντας τα από τα καυσαέρια. Αυτό το μείγμα αερίου / σκόνης οδηγείται έπειτα σε ειδικό φίλτρο 
όπου το στερεό παραπροϊόν διαχωρίζεται από το αέριο το οποίο μπορεί τώρα να εκπεμφθεί στην 
ατμόσφαιρα από την καμινάδα, χωρίς σκόνη και με χαμηλότερα επίπεδα SOx. Μέρος του 
παραπροϊόντος ανακυκλώνεται πίσω στον σωληνωτό αντιδραστήρα, ώστε να αντιδράσει περαιτέρω. Η 
υπόλοιπη  ποσότητα  απομακρύνεται  και  αποθηκεύεται  σε  σιλό.

Παραγωγή του Ροφητικού MgO

Το ροφητικό υλικό που απαιτείται για την πιλοτική μονάδα παράγεται στο ίδιο μέρος, καθώς η Ελληνικοί 
Λευκόλιθοι εκμεταλλεύονται για τον σκοπό αυτό παλαιούς σωρούς στερεών εξορυκτικών αποβλήτων. Τα 
απόβλητα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για να παραχθεί μία μαγνησία χαμηλότερης 
ποιότητας που μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί στη μονάδα ως ροφητικό μέσο. Προκειμένου να διαχωριστεί 
το πολύτιμο ανθρακικό μαγνήσιο από τα μη επιθυμητά ορυκτά που συνυπάρχουν στον σωρό, 
πραγματοποιούνται  μία  σειρά  από  εμπλουτιστικές  διαδικασίες.

Aπορριπτόμενο λεπτό κλάσμα

Τροφοδοσία υλικού από παλαιό
σωρό για κοσκίνιση Μαγνητικός

διαχωρισμός

Προεμπλουτισμένο
κλάσμα



Βελτιστοποίηση και επικύρωση

Μετά την εγκατάσταση και 
την αρχική λειτουργία της 
πιλοτικής εγκατάστασης, 
ακολούθησε μια μακρά 
περίοδος βελτιστοποίησης, 
με διαφορετικές συνθήκες 
λειτουργίας, μείγματα καυ-
σίμων (που επηρεάζουν τα 
αρχικά επίπεδα SOx στα 
καυσαέρια που τροφοδο-
τούνται στη μονάδα), ακόμα 
και διαφορετικά ροφητικά 
υλικά. Όταν ολοκληρώθηκε 
η βελτιστοποίηση, ακολου-
θήθηκαν δύο μακρές περί-
οδοι επικύρωσης για να ορι-
στούν οι τελικές συνθήκες 
λειτουργίας υπό τη βέλτιστη 
απόδοση. Στο διπλανό σχή-
μα, δίδεται ένα παράδειγμα 
εκκίνησης και λειτουργίας 
της εγκατάστασης.

Η πιλοτική μονάδα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και η λειτουργία της παρακολουθείται και ελέγχεται 
κεντρικά από μία αίθουσα ελέγχου. Το παραπάνω γράφημα  αποτελεί ένα παράδειγμα λειτουργίας της με 
προσθήκη μαγνησίας (MgO) ως ροφητικό μέσο:  οι εκπομπές αρχικά είναι της τάξεως των 3.000 mg/Nm�, 
ενώ με την επακόλουθη προσθήκη του MgO στο σύστημα, πέφτουν στα 1.500 mg/Nm�. Ο υπολογιστής 
ελέγχει συνεχώς τις εκπομπές και αποφασίζει αν θα αυξήσει ή θα μειώσει την ταχύτητα προσθήκης  του  
ροφητικού  μέσου  για  να  φτάσει  στο  προκαθορισμένο  σημείο  ρύθμισης.

Έλεγχος εκπομπών με προσθήκη MgO 

Παραπροϊόν και αξιοποίησή του

Το παραπροϊόν της πιλοτικής μονάδας είναι μία 
λεπτόκοκκη σκόνη, στην ουσία ένα μείγμα οξειδίου 
του μαγνησίου και των παραπροϊόντων αποθείωσης, 
κυρίως θειώδη και θειικά άλατα. Αυτά τα χαρακτη-
ριστικά καθιστούν το παραπροϊόν πολύτιμο για μια 
ποικιλία πιθανών εφαρμογών, όπως πρώτη ύλη για 
την παραγωγή δομικών προϊόντων που βασίζονται   
σε μαγνησιακά τσιμέντα ή ως πρώτη ύλη για την 
παραγωγή λιπασμάτων. Συγκεκριμένα, η Ελληνικοί 
Λευκόλιθοι διενήργησε εκτενείς δοκιμές για τον 
πλήρη χαρακτηρισμό του παραπροϊόντος και των 
ιδιοτήτων του και έχει ετοιμάσει μια ολοκληρωμένη 
έκθεση δοκιμών για μαγνησιακά τσιμέντα και μια 

έκθεση σχετικά με τις δοκιμές λιπασμάτων. Το παρα-
προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 
μαγνησιακών τσιμέντων έχω έχει λάβει μία καταρχήν 
έγκριση από μεγάλο ευρωπαίο  κατασκευαστή  ακου-
στικών πάνελ.

Μέρος του παραγόμενου παραπροϊόντος αξιοποι-
είται επί τόπου, με ανάμειξη με μία εμπορική ποιότητα 
MgO της Ελληνικοί Λευκόλιθοι που προορίζεται για 
εφαρμογές μαγνησιακών τσιμέντων όπως τα πάνελ και 
οι λειαντικοί τροχοί, με ευνοϊκά έως τώρα αποτελέ-
σματα. Το υπόλοιπο παραπροϊόν αποθηκεύεται  για  
μελλοντική  χρήση.

3Η  πιλοτική  μονάδα  επεξεργάζεται  84.000  m   καυσαέρια  την  ώρα.
3Οι εκπομπές SOx μειώνονται κατά 51%, επιτυγχάνοντας λιγότερα από 1.500 mg SO  ανά κανονικό m , που 2

αντιστοιχεί  στο  όριο  εκπομπών  που  θέτει  η  BΔT.
Δεσμεύει  ετησίως  520  τόνους  SO   που  ειδάλλως  θα  εκπέμπονταν  στην  ατμόσφαιρα. 2

Το 80% του χρησιμοποιούμενου ροφητικού MgO προέρχεται από την αξιοποίηση παλαιών σωρών. Για το 
σκοπό  αυτό  αξιοποιούνται  πάνω  από  20.000  τόνοι  απόβλητα  σε  ετήσια  βάση. 
Η πιλοτική μονάδα χρησιμοποιεί 96% λιγότερο νερό και 24% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με μία αντίστοιχη 
μονάδα  υγρής  αποθείωσης  καυσαερίων.
Η πιλοτική μονάδα παράγει πάνω από 12.000 τόνους παραπροϊόντα σε ετήσια βάση. Το υφιστάμενο ποσοστό 
αξιοποίησης  τους  ανέρχεται  στο 15%  και  εκτιμάται  ότι  θα  αυξηθεί  στο  90%  στην  μετά  LIFE  περίοδο. 

Το έργο σε αριθμούς
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Ιστοσελίδα

Χρήστες: 1.925

Επισκέψεις: 7.508

Χώρες Προέλευσης:  82

Downloads:  4.564

IV. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:   

Μέσα και Δράσεις

Οργάνωση 3 Ημερίδων 
και 2 Συνεδριάσεων Αναπαραγωγής 
και Μεταφοράς Τεχνολογίας:

19 Οκτωβρίου 2017: 1η Ημερίδα για την τοπική κοινότητα, 
Επιμελητήριο Χαλκιδικής, Πολύγυρος    (50  συμμετέχοντες)

19 Μαρτίου 2019: 1η Ημερίδα Αναπαραγωγής και Μεταφοράς της 
Τεχνολογίας (AMT), Συνέλευση Παραγωγών Μαγνησίας, Γραφεία 
EUROMINES, Βρυξέλλες (12 συμμετέχοντες)

28 Μαρτίου 2019: 2η Ημερίδα του έργου με σημαντική συμμετοχή 
φορέων (67) και  με μία ξεχωρισ τή συνεδρίαση ΑΜΤ (16 
συμμετέχοντες), στα γραφεία του ΣΕΒ στην Αθήνα 

17Δεκεμβρίου 2019: 3η Ημερίδα Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων 
του Έργου (50 συμμετέχοντες), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Θεσσαλονίκη & Επίσκεψη στη 
Πιλοτική Μονάδα

(στοιχεία έως  31.12.2019)



Παρουσίαση του Έργου σε Συνέδρια & Εκδηλώσεις:

ο6  Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 25-30 Ιουνίου 2017, Θεσσαλονίκη
ο6  Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Μηχανικής, Σχεδιασμού και Οικονομικών,                        

5-7 Μαίου 2017, Θεσσαλονίκη

Εκδηλώσεις της Ελληνικής Ομάδας Κρούσης για το LIFE: Δύο (Ξάνθη & Θεσσαλονίκη)

Παραγωγή Βίντεο

Το βίντεο έργου μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση:
https://www.youtube.com/watch?v=Tas01dcgVKE&feature=emb_logo

Το βίντεο της Ελληνικής Ομάδας Κρούσης για το LIFE, με τη συμμετοχή του LIFEPOSITIVEMgOFGD
μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση:

http://www.lifetaskforce.gr/en/information-material/videos
https://www.youtube.com/watch?v=_IqRugA1D-I&t=2m22sή 

Η πιλοτική μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί 
και μετά το τέλος του έργου καθώς ο ρόλος της 
στην αποθείωση των καυσαερίων ενός περι-
στροφικού κλιβάνου είναι προτεραιότητα της 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ στις προσπάθειες 
της για μείωση των εκπομπών SΟx και τη 
ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση της περιβαλλο-
ντικής  της  επίδοσης.

Παράλληλα θα γίνουν προσπάθειες να αναπα-
ραχθεί η τεχνολογία σε έναν ακόμα κλίβανο 
στο ίδιο μεταλλείο ενώ η οριστικοποίηση της 
συμφωνίας για την πώληση του παραπροϊό-
ντος προς παραγωγή πάνελ και η συνέχιση των 
προσπαθειών αξιοποίησης θα δημιουργή-
σουν έσοδα που θα αυξήσουν την μακροπρό-
θεσμη  βιωσιμότητα  του  έργου.  

Οι δράσεις διάχυσης θα συνεχιστούν, τόσο με 
φορείς και δυνητικούς πελάτες, όσο και με 
παρουσιάσεις  σε  συνέδρια  και  ημερίδες. 

Τέλος, μία από τις πιο σημαντικές δράσεις της 
Μετά LIFE εποχής είναι να λάβει υπόψη του το 
Γραφείο της IPPC την προτεινόμενη τεχνολο-
γία ως ΒΔΤ στην επόμενη αναθεώρηση του 
εγγράφου αναφοράς Τσιμέντου, Ασβέστη και 
Μαγνησίας που αναμένεται να ξεκινήσει τον 
Απρίλιο του 2021. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 
σχεδιάζει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της 
στην Τεχνική Ομάδα Εργασίας που θα επο-
πτεύσει της διαδικασίας αναθεώρησης και θα 
πιέσει εκεί για την υιοθέτηση της τεχνολογίας. 
Κατά μία συντηρητική εκτίμηση, η διαδικασία 
αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος 
του  2022. 

Η Μετά LIFE εποχή

+30 210 7240446 (Γραφεία Αθηνών)
+30 23710 51251 (Μεταλλείο Γερακινής)

V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

http://www.betterlife-withmgo.eu/en/contact
info@grecianmagnesite.com
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