
Sustainability at a glance



Η ElvalHalcor δραστηριοποιείται σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές:

Αυτοκινητο-
βιομηχανία

Μεταφορές

Οδικά και 
σιδηροδρομικά 

δίκτυα 

Ναυπηγική 
βιομηχανία

Aνανεώσιμες 
πηγές ενέργειας

Θέρμανση, 
εξαερισμός, 

κλιματισμός και 
ψύξη (HVAC&R) 

Συσκευασία 

Ενέργεια 
και δίκτυα 
διανομής

ΙχθυοτροφείαBιομηχανικές 
εφαρμογές 

Άλλες αγορές Δόμηση και 
κατασκευές

Δίκτυα 
εγκατάστασης 
πόσιμου νερού 
και θέρμανσης

(δίκτυα διανομής ιατρικών 
αερίων, μαγειρικά σκεύη, 

οικιακές συσκευές, 
σήμανση, κλπ.)

Ισχυρή δύναμη στους 
κλάδους αλουμινίου και χαλκού

Ο Όμιλος 
ElvalHalcor 
σε αριθμούς
(στοιχεία 2018)

2,1
δις ευρώ
κύκλος 

εργασιών

1.945
εκ. ευρώ

συνολικές 
εξαγωγές

92,2
εκ. ευρώ

επενδυτικό 
πρόγραμμα



14
Σύγχρονες παραγωγικές 

μονάδες σε 4 χώρες

102
Πωλήσεις σε 

102 χώρες

21
Ισχυρό εμπορικό δίκτυο 

σε 21 χώρες

17
Θυγατρικές εταιρίες 

σε 7 χώρες

Κορυφαίος 
βιομηχανικός 
όμιλος παραγωγής 
προϊόντων χαλκού 
και αλουμινίου

Διεθνής παρουσία του Ομίλου ElvalHalcor

13,7%
αύξηση κύκλου εργασιών

(2018: ετησιοποιημένα στοιχεία
2017: Η σύγκριση αφορά ετησιοποιημένα

και ενοποιημένα στοιχεία)

91,8%
πωλήσεις εκτός Ελλάδας



Η ElvalHalcor είναι μία σύγχρονη και 
δυναμική εταιρία επεξεργασίας μη 
σιδηρούχων μετάλλων με διεθνή 
εμβέλεια και υψηλή εξειδίκευση 
στους κλάδους αλουμινίου και χαλκού. 
Δραστηριοποιείται στον κλάδο 
του αλουμινίου μέσω του τομέα 
έλασης αλουμινίου με την επωνυμία 
Elval, καθώς και των παραγωγικών 
θυγατρικών εταιριών επεξεργασίας 
προϊόντων αλουμινίου.

Tομέας έλασης αλουμινίου Al

* Τα στοιχεία βασίζονται σε στοιχεία της Εταιρίας. 

Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος των εγχώριων πωλήσεων, κατευθύνεται στη θυγατρική Συμετάλ που έχει έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα οι 
άμεσες και έμμεσες εξαγωγές να ανέρχονται σε 85% των συνολικών πωλήσεων.

Πωλήσεις τομέα έλασης  
αλουμινίου σε αξία

Ευρωπαϊκά μερίδια αγοράς 
προϊόντων αλουμινίου  

(προϊόντα έλασης αλουμινίου)*

Εμπειρία ~50 ετών στην εξυπηρέτηση παγκόσμιας 
πελατειακής βάσης

Πωλήσεις σε περισσότερες 
από 60 χώρες

Καινοτόμα προϊόντα

Στο επίκεντρο 
οι πελάτες μας 

Κλάδος αλουμινίου - Προϊόντα

Εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας

Πάροχος αξιόπιστων και δυναμικών λύσεων 
αλουμινίου

26,3%
Ελλάδα

12%
Αμερική

5%
Ασία4,4%

Λοιπές χώρες

52,3%
Ευρωπαϊκή Ένωση

εκτός Ελλάδος
93%

Υπόλοιπη αγορά

7%
Τομέας έλασης 
αλουμινίου



Στον κλάδο του χαλκού και 
ψευδαργύρου, δραστηριοποιείται 
μέσω του τομέα σωλήνων χαλκού, με 
την επωνυμία Halcor καθώς και των 
παραγωγικών θυγατρικών εταιριών 
επεξεργασίας προϊόντων χαλκού, 
κραμάτων χαλκού και τιτανιούχου 
ψευδαργύρου.

Τομέας σωλήνων χαλκού

* Τα στοιχεία βασίζονται σε στοιχεία της Εταιρίας.

Πωλήσεις τομέα σωλήνων 
χαλκού (%) σε αξία

Ευρωπαϊκά μερίδια αγοράς 
προϊόντων χαλκού

(σωλήνες χαλκού)*Εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας

Ηγετική θέση στους σωλήνες χαλκού στην Ευρώπη

Cu

Προϊόντα τιτανιούχου ψευδαργύρου

Κλάδος χαλκού - Προϊόντα

Το μεγαλύτερο εργοστάσιο 
σωλήνων χαλκού σε Ευρώπη, 
Μέση Ανατολή και Αφρική

Καινοτόμα προϊόντα

Πωλήσεις σε περισσότερες 
από 58 χώρες

Στο επίκεντρο 
οι πελάτες μας 

7% Ελλάδα

2% Αφρική

6% Αμερική

3% Ασία

10%
Λοιπές ευρωπαϊκές 
χώρες

72%
Ευρωπαϊκή Ένωση

εκτός Ελλάδος
82%

Υπόλοιπη αγορά

18%
Τομέας σωλήνων 
χαλκού



Επενδύουμε στους ανθρώπους μας

Σεβόμαστε το περιβάλλον

Οικονομική ανάπτυξη

Πελατοκεντρική προσέγγιση

οι δαπάνες και 
επενδύσεις για την 
περιβαλλοντική 
προστασία 

6,8  
εκ. ευρώ

οι επενδύσεις 
μας (σε εθνικό 
επίπεδο)

75,4   
εκ. ευρώ >95% των αποβλήτων οδηγούνται 

προς ανακύκλωση και 
ενεργειακή αξιοποίηση

48% η αναλογία αγορασμένου 
σκραπ στο σύνολο α’ υλών 
χαλκού

73% των εργαζομένων μας ανήκει 
στην ηλικιακή κατηγορία  
18 < ηλικία <  50

55% του ανθρώπινου 
δυναμικού μας 
εκπαιδεύτηκε (2018)

18.488 ώρες 
εκπαίδευσης

14%  
αύξηση ανθρώπινου 
δυναμικού 
(2018 σε σχέση με το 2017)

14 σύγχρονες παραγωγικές 
μονάδες σε 4 χώρες 

21 χώρες ισχυρό 
εμπορικό δίκτυο

Μέριμνα για την κοινωνία

η συνολική αξία πληρωμών 
προς προμηθευτές εθνικής 
εμβέλειας

26 
εκ. ευρώ

55% οι εργαζόμενοι από 
την τοπική κοινωνία

οι επενδύσεις σε 
επίπεδο ευρύτερης 
κοινότητας

244 
χιλ. ευρώ

Ακαδημία Elval

Υπερσύγχρονη μονάδα 
επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων (ZLD)

Εστιάζουμε σε 
προγράμματα ανακύκλωσης 
αλουμινίου και χαλκού

Επενδύουμε  στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 oικονομική 
αξία που
δημιουργήθηκε 
και διανεμήθηκε

778,6    
εκ. ευρώ

Εργαστήριο θερμικής 
απόδοσης σωλήνων 
(Halcor)

Ελληνικό Κέντρο Έρευνας 
Μετάλλων (Ελκεμέ Α.Ε.). 
Συνεργάζεται στενά 
και υποστηρίζει τα 
κέντρα τεχνολογίας  της 
ElvalHalcor

Πιστοποιημένα συστήματα 
διαχείρισης:
• ISO 9001:2015
• ISO 14001:2015
• ISO 50001:2011
• OHSAS 18001:2007
- IATF 16949:2016 (Elval)

Κέντρο 
τεχνολογίας 
Elval

προώθηση της ανακύκλωσης αλουμινίου 
και χαλκού (φούρνοι απολακοποίησης, 
ΚΑΝΑΛ-Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών 
Αλουμινίου)
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9Tεχνολογικές 
λύσεις και 
τεχνογνωσία 
παγκόσμιας 
κλάσης για την 
παροχή ανώτερης 
ποιότητας στους 
πελάτες μας

EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 
Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία (ElvalHalcor)

Έδρα: 
Πύργος Αθηνών (Β' Κτίριο) 
Μεσογείων 2-4, Τ.Κ. 115 27
Αθήνα, Ελλάδα  

   www.elvalhalcor.com
  e-mail: info@elvalhalcor.com

Τομέας έλασης αλουμινίου - Elval
61ο χλμ Εθνικής Οδού 
Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 320 11 
Οινόφυτα Βοιωτίας, Ελλάδα 
Τηλ.: 22620 53111 
Fax:   22620 53677  

   www.elval.com 
  e-mail: info@elval.com

Τομέας σωλήνων χαλκού - Halcor
62ο χλμ Εθνικής Οδού  
Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 320 11 
Οινόφυτα Βοιωτίας, Ελλάδα 
Τηλ.: 22620 48111
Fax:   22620 48911  

   www.halcor.com 
  e-mail: info@halcor.com

 

www.elvalhalcor.com




