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Παρουσίαση του τετραπλού θερμού ελάστρου TANDEM, παρουσία του
Πρωθυπουργού
Η νέα στρατηγική επένδυση που φέρνει την ΕΛΒΑΛ στην κορυφή του κλάδου έλασης αλουμινίου
παγκοσμίως
Παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση παρουσίασης του
τετραπλού θερμού ελάστρου τελευταίας τεχνολογίας TANDEM, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στις
εγκαταστάσεις της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα. Η νέα αυτή στρατηγική επένδυση της ΕΛΒΑΛ, τομέα έλασης
αλουμινίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, σε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει παγκοσμίως στον μηχανολογικό εξοπλισμό
της θερμής έλασης, τοποθετεί την ελληνική βιομηχανία αλουμινίου στην αιχμή της παγκόσμιας
πρωτοπορίας.
Η επένδυση του νέου ελάστρου, ύψους 150 εκατ. ευρώ, καθιστά την ΕΛΒΑΛ το δεύτερο εργοστάσιο στην
Ευρώπη από πλευράς δυνατότητας όγκου παραγωγής, ενώ με συμπληρωματικές επενδύσεις που
προγραμματίζονται στην επόμενη πενταετία, η παραγωγική δυναμικότητα της ΕΛΒΑΛ αναμένεται να
τριπλασιαστεί. Η κορυφαίας σημασίας αυτή επένδυση, ανοίγει τον δρόμο για καινούργιες, πιο
απαιτητικές αγορές, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η αεροναυπηγική. Παράλληλα ενισχύει
σημαντικά την ενεργειακή αποδοτικότητα του εργοστασίου, μειώνοντας την ειδική κατανάλωση
ενέργειας και το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα, συμβάλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και
χρόνου, βελτιστοποιώντας παράλληλα τη μεταλλουργική διαδικασία. Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια,
μοιραζόμαστε τη νέα αυτή πρωτοπορία, καθώς η επένδυση του TANDEM, σηματοδοτεί μία νέα εποχή για
την ΕΛΒΑΛ, φέρνοντας μαζί της άμεσα και σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία και την κοινωνία.
Με το σύνθημα «Η Ελλάδα που παράγει, η Ελλάδα που εξάγει", ξεκίνησε την ομιλία του ο Πρωθυπουργός
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή παρουσίαση του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου TANDEM της
ΕΛΒΑΛ, επισημαίνοντας ότι η αναγέννηση της ελληνικής βιομηχανίας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα
για την κυβέρνηση, με έμφαση στη βαριά βιομηχανία. Η επένδυση αυτή της ΕΛΒΑΛ, τόνισε ότι αποτελεί
εμβληματικό παράδειγμα του πώς λειτουργεί στην πράξη η κυκλική οικονομία, που είναι προτεραιότητα
του αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης, αναγγέλλοντας παράλληλα τη μείωση του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης για τις βιομηχανίες που ηλεκτροδοτούνται από το δίκτυο μέσης τάσης. Η ΕΛΒΑΛ αποτελεί
έναν αφανή πυλώνα της βαριάς βιομηχανίας της Ελλάδας, αλλά είναι μία εταιρία με παγκόσμια φήμη και
μία εταιρία πρωταθλήτρια στις εξαγωγές, είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του,
τονίζοντας παράλληλα ότι, «Δεν ισχύει το ότι η Ελλάδα δεν παράγει ούτε καρφίτσα. Η ΕΛΒΑΛ είναι εδώ,
πρωτοπόρα στην επεξεργασία του αλουμινίου. Και με την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ πρωτοπόρα σε έναν κλάδο με
μεγάλο παρελθόν, αλλά με ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές». Επιπρόσθετα, υπογράμμισε το γεγονός ότι η
επένδυση ολοκληρώθηκε σε περίοδο αβεβαιότητας λόγω κορονοϊού και προστίθεται στις θετικές
εξελίξεις της χώρας των τελευταίων εβδομάδων. Κλείνοντας την ομιλία του ο Πρωθυπουργός, ευχήθηκε
στη Διοίκηση της Εταιρίας για τη νέα επένδυση, λέγοντας ότι: «Η αναβαθμισμένη έλαση αλουμινίου να
γίνει το ελατήριο εκτίναξης της ΕΛΒΑΛ, και αυτό το πρωτοποριακό τετραπλό έλαστρο, να γίνει
εφαλτήριο για μία βιομηχανική άνοιξη σε ολόκληρη τη χώρα».

Ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Viohalco στην ομιλία του σημείωσε ότι, η
ΕΛΒΑΛ εκσυγχρονίζεται συνεχώς από την ίδρυση της, ενώ με τη νέα επένδυση κατατάσσεται στους
κορυφαίους παραγωγούς αλουμινίου σε όλο τον κόσμο. «Η επένδυση, τόνισε, αποτελεί έμπρακτη
απάντηση στην αμφισβήτηση της δυνατότητας της χώρας να έχει σύγχρονη βιομηχανία, η οποία δεν έχει
ανάγκη από δεκανίκια αλλά από μια βιομηχανική πολιτική που παρέχει υγιείς βάσεις για ανάπτυξη.» Ο κ.
Στασινόπουλος τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία που έχει για τις βιομηχανικές εταιρίες το ανταγωνιστικό
κόστος ενέργειας μέσα από μια ανοικτή ενεργειακή αγορά ώστε να καταστεί δυνατή και η μετάβαση στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το πλάνο μετά τη λειτουργία του TANDEM είναι φιλόδοξο και θα κινηθεί
αξιοποιώντας πλήρως τις διεθνείς δυναμικές αύξησης της χρήσης του αλουμινίου,
δήλωσε
χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το αλουμίνιο θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα πράσινη
οικονομία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι με την αύξηση της παραγωγής που θα φέρει η επένδυση του
TANDEM, έχουν προγραμματιστεί πρόσθετες επενδύσεις στην ανακύκλωση αλουμινίου, με την
ολοκλήρωση των οποίων θα έχουν δημιουργηθεί περίπου 400 νέες θέσεις εργασίας. «Η νέα επένδυση της
ΕΛΒΑΛ έχει όλες τις προϋποθέσεις για να προσφέρει δημιουργικές και συναρπαστικές καριέρες για
επιστήμονες και επαγγελματίες, να γίνει ένας κόμβος συνεργασίας με τα πανεπιστήμια, να φέρει πίσω
νέους ανθρώπους από το εξωτερικό, και να γίνει ένα υπόδειγμα για το σύγχρονο νόημα της κοινωνικής
εταιρικής ευθύνης, όπου οι εταιρίες αναπτύσσονται και προοδεύουν μαζί και παράλληλα με τις κοινωνίες
στις οποίες λειτουργούν», ανέφερε κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος.
Ο κ. Λάμπρος Βαρούχας, Γενικός Διευθυντής της EΛΒΑΛ έκανε μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην
επιτυχημένη πορεία της εταιρίας που μετράει 45 ολόκληρα χρόνια εμπειρίας στον κλάδο έλασης
αλουμινίου και με περηφάνεια δήλωσε ότι: «Η ΕΛΒΑΛ ανεβαίνει στην κορυφή του κλάδου χάρη στην
επενδυτική της στρατηγική και κυρίως στο ταλαντούχο, εξειδικευμένο και διαρκώς εξελισσόμενο
ανθρώπινο δυναμικό της». Το νέο έλαστρο TANDEM που σας παρουσιάσαμε σήμερα, είναι κορυφαίας
τεχνολογίας, ότι πιο σύγχρονο υπάρχει παγκοσμίως στον μηχανολογικό εξοπλισμό της θερμής έλασης.
Στην Ευρώπη μόλις τρία εργοστάσια έχουν τετραπλό θερμό έλαστρο, αλλά αυτό που εγκαταστήσαμε
εμείς είναι το πιο ισχυρό και το πιο σύγχρονο, δήλωσε ο κ. Βαρούχας. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του,
ανέφερε συγκινημένος: «Εμείς όλοι οι εργαζόμενοι στην ΕΛΒΑΛ αισθανόμαστε υπερήφανοι που
αποτελούμε μέρος αυτής της ιδιαίτερα πρωτοπόρου και παγκοσμίου εμβελείας εταιρία αλλά και
συντελεστές της δυναμικής της εξέλιξης.»

Σχετικά με την Elval:
Η Elval αποτελεί τον τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor Α.Ε. και είναι μια από τις κορυφαίες εταιρίες
του κλάδου αλουμινίου, σε παγκόσμιο επίπεδο και η μοναδική στην Ελλάδα. Για σχεδόν 50 χρόνια, η Elval
αναγνωρίζεται ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης και πρωτοπόρος παραγωγός προϊόντων αλουμινίου, με ευρύ
χαρτοφυλάκιο προϊόντων υψηλής ποιότητας, για αγορές όπως η συσκευασία, οι κατασκευές, η ναυπηγική, η
αυτοκινητοβιομηχανία, η ενέργεια, οι βιομηχανικές εφαρμογές και η θέρμανση – ψύξη - κλιματισμός (HVAC).
Μέσω ενός παγκόσμιου εμπορικού δικτύου, σε 21 χώρες, η Elval εξάγει το 80% περίπου της παραγωγής της,
σε περισσότερες από 60 χώρες και προσφέρει αξιόπιστες και ανταγωνιστικές λύσεις, που καλύπτουν τις
ανάγκες και των πλέον απαιτητικών, διεθνών πελατών. Για περισσότερες πληροφορίες για την Elval,
παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.elval.com

