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Καβάλα και Ξάνθη 
στο έλεος των απα-
τεώνων

ΞΑΝΘΗ: Ακόμη ένα θύμα των 
απατεώνων. Αφαίρεσαν από 
τον λογαριασμό της 5.100 
ευρώ

Δυστυχώς οι απατεώνες και οι 
τεμπέλιδες που ψάχνουν εύκο-
λο χρήμα συνεχίζουν την δράση 
τους και εξαπατούν τον κόσμο 
της Ξάνθης, παρά τις νουθεσίες 
της αστυνομίας και την κοινοποί-
ηση μέσω των τοπικών ΜΜΕ των 
ανακοινώσεων για άλλους παθό-
ντες. Σύμφωνα με την αστυνομία 
οι δράστες αναζητούνται.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευ-
νες των αστυνομικών Αρχών για 
την ταυτοποίηση άγνωστου μέχρι 
στιγμής δράστη, ο οποίος την 22-
5-2022, εξαπάτησε ημεδαπή στην 
Ξάνθη. Συγκεκριμένα, κατά τη 
διαδικασία ηλεκτρονικής συναλ-
λαγής της παθούσας μέσω ηλε-
κτρονικής εφαρμογής, άγνωστος 
δράστης κατάφερε να πραγμα-
τοποιήσει μεταφορές χρημάτων, 
συνολικού ύψους 5.100 ευρώ. 
Την προανάκριση ενεργεί το Τμή-
μα Ασφάλειας Ξάνθης.

ΚΑΒΑΛΑ: Άλλα 3.500 ευρώ 
έκαναν «φτερά» εξ αιτίας απα-
τεώνων – Τους ψάχνει η αστυ-
νομία

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευ-
νες των αστυνομικών Αρχών για 
την ταυτοποίηση άγνωστου μέ-
χρι στιγμής δράστη, ο οποίος την 
18-5-2022, εξαπάτησε ημεδαπό 
στην Καβάλα. Συγκεκριμένα, ο 
δράστης απέστειλε μήνυμα (sms) 
στον παθόντα που εμφανιζόταν ως 
αποστολέας τράπεζα και το οποίο 
τον προέπεμπε να πληκτρολογή-
σει τον προσωπικό του κωδικό σε 
σύνδεσμο (link) που περιείχε για 
την ολοκλήρωση ηλεκτρονικής 
τραπεζικής συναλλαγής, με απο-
τέλεσμα να αποκτήσει πρόσβαση 
στον λογαριασμό του και να με-
ταφέρει χρηματικό ποσό, ύψους 
3.500 ευρώ Την προανάκριση 
ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κα-
βάλας.

Η Sunlight Group υπερδιπλασιάζει την παραγωγή 
ανακύκλωσης μολύβδου

Στην κορυφή των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης 
στην Ευρώπη

Κομοτηνή, 2 Ιουνίου 2022 – Με αφορμή τον 50ο 
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλο-
ντος στις 5 Ιουνίου, η Sunlight Group Συστήμα-
τα Αποθήκευσης Ενέργειας, εταιρεία τεχνολογίας 
που ειδικεύεται στις ολοκληρωμένες και καινοτό-
μες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας, ανακοινώνει 
τα σχέδιά της για υπερδιπλασιασμό της ετήσιας 
παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας ανα-
κύκλωσης που λειτουργεί στην Κομοτηνή, ως το 
2025: από 45.000 τόνους μαλακού μολύβδου και 
κραμάτων μολύβδου σε 100.000 τόνους. Η επέ-
κταση αυτή φέρνει τη μονάδα ανακύκλωσης της 
Sunlight στις κορυφαίες του είδους της σε ό,τι 
αφορά την παραγωγή ενός και μόνο εργοστασίου, 
καθώς θα συγκαταλέγεται πλέον στους μεγαλύτε-
ρους παραγωγούς δευτερογενούς μολύβδου στην 
Ευρώπη.

 

Η Μονάδα Ανακύκλωσης Μπαταριών της Sunlight 
Group είναι η πιο σύγχρονη μονάδα ανακύκλω-
σης μπαταριών μολύβδου-οξέος στην Ευρώπη, 
με πιστοποίηση του συστήματος οικολογικής δι-
αχείρισης και οικολογικού ελέγχου EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme) της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Λειτουργεί από το 2014 και μπορεί 
να ανακυκλώσει έως 25.000 τόνους χρησιμοποι-
ημένων μπαταριών το χρόνο. Απασχολεί πάνω 
από 80 εργαζομένους και εφοδιάζει τη βασική 
μονάδα παραγωγής της Sunlight στην Ξάνθη με 
πάνω από το 50% των αναγκών της σε πρώτες 
ύλες, μειώνοντας σημαντικά τη χρήση φυσικών 
πόρων και ενισχύοντας την εφοδιαστική αλυσίδα 
της εταιρείας.

 

Η δραστηριότητα της Sunlight σε ό,τι αφορά την 
ανακύκλωση και η εφαρμογή του επιχειρημα-
τικού μοντέλου της κυκλικής οικονομίας ευθυ-
γραμμίζονται πλήρως με τους φιλόδοξους στόχους 
της ΕΕ να ανακυκλώνεται το 80% των μπαταριών 
μολύβδου-οξέος ως το 2030. Επίσης, τιμούν το 
σύνθημα του φετινού 50ου εορτασμού της Πα-
γκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος, #ΜόνοΜιαΓη 
(#OnlyOneEarth).

 

Η Sunlight δεσμεύεται να συμβάλλει περαιτέρω 
σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, επενδύοντας σημα-
ντικά στο ανακυκλωτήριό της ώστε να αυξήσει 
την παραγωγική του δυναμικότητα και να δια-
τηρήσει ακόμη περισσότερους φυσικούς πόρους. 
Η εταιρεία θα επενδύσει συνολικά €9 εκατ. στα 
επόμενα χρόνια για οικοδόμηση εγκαταστάσεων, 
προσθήκη εξοπλισμού και προσωπικού. Με την 
εγκατάσταση αυτοματοποιημένων διαδικασιών, 
μηχανημάτων και συστημάτων, και αυξάνοντας 
τους εργαζομένους σε 110 άτομα, έως το 2025 η 
Sunlight στοχεύει να υπερδιπλασιάσει την πα-
ραγωγική δυναμικότητα σε ράβδους μαλακού 
μολύβδου και κραμάτων μολύβδου από 45.000 
τόνους το χρόνο σε 100.000 τόνους. Οι επενδύ-
σεις εντάσσονται στο γενικότερο επιχειρηματικό 
πλάνο της εταιρείας να επεκτείνει τη δραστηρι-
ότητά της στις εγκαταστάσεις της σε Ελλάδα και 
εξωτερικό.

 

Σχολιάζοντας το επενδυτικό πλάνο για την επέ-
κταση, ο Δρ. Αθανάσιος Καρακατσάνης, Διευ-
θυντής Παραγωγής Ανακύκλωσης της Sunlight 
Group, σημείωσε: «Είμαστε περήφανοι που λει-
τουργούμε μία από τις καλύτερες μονάδες ανα-
κύκλωσης στην Ευρώπη και ανυπομονούμε να 
επεκτείνουμε τη λειτουργία μας. Η επιδίωξή μας 
να υπερδιπλασιάσουμε την παραγωγική δυνα-
μικότητα του ανακυκλωτηρίου απαντά σε βασι-
κές ανάγκες βιωσιμότητας της ΕΕ και βοηθά την 
Ελλάδα να επιτύχει τους στόχους ανακύκλωσης 
της χώρας. Παράλληλα, και στο πλαίσιο του μο-
ντέλου κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζουμε, 
προετοιμαζόμαστε να αυξήσουμε και να ενισχύ-
σουμε την τροφοδοσία της παραγωγικής μονάδας 
στην Ξάνθη με πρώτες ύλες-προϊόντα δικής μας 
ανακύκλωσης. Και ταυτόχρονα, τηρούμε τις δε-
σμεύσεις μας σε ό,τι αφορά θέματα ESG. Πρό-
κειται για μία επένδυση επωφελή για όλους, και 
κυρίως για το περιβάλλον, το οποίο καλούμαστε 
να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε για τις 
επόμενες γενιές».

 

Η βιωσιμότητα βρίσκεται στην καρδιά της λει-
τουργίας της Sunlight που δεσμεύεται να στη-
ρίξει τη μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μέλ-
λον μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, παράγει και διαθέτει καινοτό-
μες και βιώσιμες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας, 
υλοποιεί σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις, και 
λειτουργεί με σεβασμό στο περιβάλλον. Στο ίδιο 
πλαίσιο, και ενώ η ζήτηση αυξάνεται, η ομάδα 
R&D της Sunlight Group αναζητά την καλύτε-
ρη δυνατή επιλογή για την ανακύκλωση και των 
προϊόντων της ιόντων λιθίου.

 


