
Η ElvalHalcor στηρίζει τους νέους ανθρώπους. Με 
το πρόγραμμα «Boost your career» και το μεγάλο 
πρόγραμμα πρακτικής άσκησης προσφέρει στους 
νέους γνώσεις και τεχνογνωσία από τον επαγγελματι-
κό κόσμο και ιδιαίτερα τη βιομηχανία (SDG 4).

Η στρατηγική προσέγγιση που ακολουθεί η 
ElvalHalcor, περιλαβάνει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης 
και αξιοκρατική εξέλιξη για όλους τους εργαζόμε-
νους (SDG 5).

H ElvalHalcor υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις σε έργα 
περιβαλλοντικής προστασίας, ακολουθεί βέλτιστες 
διαθέσιμες πρακτικές και προγράμματα που συμβάλουν 
στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπερσύγχρονη 
μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (SDG 6).

Η ElvalHalcor (το 2019) προμηθεύτηκε το 100% της 
ηλεκτρικής ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές 
προκειμένου να παράγει προϊόντα με ελάχιστο απο-
τύπωμα άνθρακα και να υποστηρίξει την αγορά των 
ανανεώσιμων πηγών για περαιτέρω επενδύσεις εντός 
των επόμενων ετών (SDG 7).

H ElvalHalcor, στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονο-
μίας, εστιάζει στην επανένταξη του σκραπ αλουμινίου και 
χαλκού στην παραγωγική διαδικασία. Επενδύει σημαντικά 
σε τεχνολογίες που διασφαλίζουν την περιβαλλοντικά φιλι-
κή ανακύκλωση μετάλλων, όπως οι τρεις φούρνοι απολα-
κοποίησης που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του τομέα 
έλασης αλουμινίου. Επιπρόσθετα στον τομέα σωλήνων 
χαλκού, τα τελευταία δύο έτη, εφαρμόζεται με επιτυχία ένα 
πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση πλαστικών 
αποβλήτων (SDG 12).

Επενδύουμε σταθερά στο ανθρώπινο δυναμικό μας, 
δίνοντας έμφαση στη συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων 
μας, οπώς Elval Academy, ενώ παράλληλα φροντίζουμε 
για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία (SDG 8).

Η ElvalHalcor αναγνωρίζει τη σημασία της επιχειρη-
ματικής δεοντολογίας και των θεμάτων καταπολέ-
μησης της διαφθοράς. Η Εταιρία, προκειμένου να 
διασφαλίσει την εφαρμογή της αντίστοιχης πολιτικής, 
εφαρμόζει τους δέοντες εσωτερικούς ελέγχους και 
διαδικασίες λειτουργίας, επιδεικνύοντας αίσθημα 
υπευθυνότητας, εντιμότητας και διαφάνειας στη 
σχέση με όλους τους συμμετόχους (SDG 16).

 Η Εταιρία δημιούργησε το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών 
Αλουμινίου, με σκοπό την προώθηση της ανακύκλωσης στην 
Ελλάδα. Το κέντρο, συνδυάζει την ανακύκλωση αλουμινίου 
(υποδέχεται, αγοράζει και συσκευάζει μεταχειρισμένα 
αλουμινένια κουτιά, τα οποία ανακυκλώνονται στο εργοστάσιο 
της Elval με τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον) με την περι-
βαλλοντική ευαισθητοποίηση μαθητών και ευρύτερου κοινού 
στα συναφή θέματα (SDG’s 4, 17). 
www.canal.gr

Η ElvalHalcor υποστηρίζει τους
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