
“Νέα τεχνολογία αποθείωσης για τη μείωση 
των SOx με θετικό καθαρό περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο βασισμένη σε αντιδραστήρια MgO”
With the contribution of the 

LIFE Programme of the 
European Union

Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους 
παραγωγούς και εξαγωγείς μαγνησίας στην Ε.Ε. 

Δραστηριοποιείται στα κοιτάσματα Μαγνησίτη 
της Χαλκιδικής εφαρμόζοντας πρωτοποριακές 
τεχνολογίες που έχει αναπτύξει η ίδια.

Παράγει προϊόντα Μαγνησίας τα οποία είναι 
απαραίτητα για πολλούς βιομηχανικούς κλάδους 
και συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης του ανθρώπου. 

Επενδύει για τη βιώσιμη ανάπτυξη του μεταλλείου 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Τα ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ είναι ένας από τους κύριους 
αέριους ρύπους που εκπέμπεται λόγω της χρήσης 
καυσίμων στους κλιβάνους διάσπασης του 
μαγνησίτη. Η μείωση των εκπομπών αυτών με 
τεχνικά μέσα ονομάζεται Αποθείωση Καυσαερίων και 
συνήθως προϋποθέτει τη χρήση επικίνδυνων 
χημικών ή/και υψηλή κατανάλωση νερού και την 
παραγωγή στερεών αποβλήτων χωρίς προστιθέμενη 
αξία.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

betterlife-withmgo.eu

LIFE POSITIVEMgOFGD

Το LIFE POSITIVEMgOFGD είναι ένα έργο που 
συγχρηματοδοτείται από την Ελληνικοί Λευκόλιθοι 
και το Πρόγραμμα LIFE, το χρηματοδοτικό εργαλείο 
της Ε.Ε. για την υποστήριξη περιβαλλοντικών 
δράσεων και της προστασίας της φύσης στα κράτη 
μέλη της Ένωσης. Το έργο περιλαμβάνει το 
σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία μιας 
νέας τεχνικής αποθείωσης σε ένα από του κλιβάνους 
του μεταλλείου της Γερακινής. Η τεχνική 
περιλαμβάνει τη χρήση της μαγνησίας, ως φιλικό 
προς το περιβάλλον αντιδραστήριο, ενώ στοχεύει στο 
να:

μειώσει τις εκπομπές οξειδίων του θείου στην 
περιοχή του μεταλλείου  

αξιοποιήσει πάνω από το 90% του παραγόμενου 
στερεού παραπροϊόντος ως πρώτη ύλη για την 
παραγωγή λιπασμάτων και δομικών προϊόντων

καταναλώνει 40% λιγότερη ενέργεια και 80% 
λιγότερο νερό από τις τυπικές τεχνολογίες 
αποθείωσης

αποτελέσει παράδειγμα για άλλους παραγωγούς 
μαγνησίας και εγκαταστάσεις καύσης ανά την 
Ευρώπη

Περιγραφή και εφαρμογή 
της πιλοτικής μονάδας Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση 

των παραγόμενων 
αποβλήτων/υπολειμμάτων

Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων

Διαχείριση του έργου

C1

C2

Παρακολούθηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
του έργου

Παρακολούθηση των 
κοινωνικο-οικονομικών 
επιπτώσεων του έργου

C Παρακολούθηση της 
επίδρασης του έργου

B1

Σχέδιο Πιλοτικής 
Μονάδας Αποθείωσης

Δράσεις υλοποίησης

E

D

B3

B

Επαλήθευση και προσδιορισμός 
των συνθηκών λειτουργίαςB2 

Δράσεις του έργου

Διάρκεια Έργου:  1/7/2016 – 31/12/2019
Συνολικός Προϋπολογισμός:  2,333,817 €
Χρηματοδότηση EU/LIFE:  1,129,690 €

Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Μιχαλακοπούλου 45, ΤΚ. 115 28, Αθήνα, Ελλάδα
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“New desulfurization technology for SOx 
reduction with positive net environmen-

tal impact based on MgO reagents”
With the contribution of the 

LIFE Programme of the 
European Union

Ranks among the top magnesium oxide producers 
and exporters in the EU 

Operates the Chalkidiki Magnesite Deposits 
applying custom-developed, pioneering techno- 
logies  

Produces Magnesia products which are necessary 
for a variety of industrial sectors and contribute to 
improving the quality of life for humans. 

Invests for the sustainable development of the 
mine and for the protection of the environment

SULFUR OXIDES are one of the main air pollutants 
emitted by the burning of fuel in magnesite decom-
position kilns. The industrial techniques to reduce 
these emissions are called Flue Gas Desulfurization 
(FGD). Typically, FGD involves the use of hazardous 
chemicals and/or high water consumption and 
produces solid by-products of no added value.

GRECIAN MAGNESITE S.A.

betterlife-withmgo.eu

LIFE POSITIVEMgOFGD

LIFE POSITIVEMgOFGD is a project co-�nanced by 
Grecian Magnesite and LIFE, EU’s �nancial instrument 
supporting environmental and nature conservation 
projects throughout the member states. It is about 
designing, constructing and operating a new FGD 
process in one of the Yerakini Mine kilns. This new 
process will use magnesium oxide, an environmental 
friendly reactant, aiming at:

Reducing sulfur oxide emissions in the mine area  

Utilizing  more than 90% of the generated solid 
waste as feedstock for fertilizer and construction 
products

Consuming 40% less energy and 80% less water 
than typical FGD technologies

Transferring the results to other magnesia    
producers and fuel combustion plants across 
Europe.

Flow sheet and 
implementation of the 
demonstrative installation

B3
Characterization and 
valorization of the 
generated waste/residue

Public awareness and dissemination of the project results

Project Management

Monitoring of the impact
of the project
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C2

Monitoring of the 
environmental 
impact of the project actions

Monitoring of the 
socio-economic impact of 
the project actions

B1

FGD Pilot Plant DesignImplementation actions
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E
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Validation and determination 
of operating conditions
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Project actions

Project Duration:  1/7/2016 – 31/12/2019
Total project budget:  2,333,817 €
EU/LIFE �nancial contribution:  1,129,690 € 

Grecian Magnesite 45, Michalacopoulou str., GR 115 28 Athens, Greece
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