
 

 

         

         
Αθήνα, 28.09.2021 

 

Η ElvalHalcor, πρώτη ελληνική βιομηχανία που πιστοποιεί τις 

εγκαταστάσεις της παραγωγής / επεξεργασίας αλουμινίου 

(Τομέα Έλασης Αλουμινίου – «Elval») σύμφωνα με το πρότυπο 

ASI Chain of Custody 

 

Η ElvalHalcor, ανακοινώνει την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων παραγωγής του Τομέα Έλασης 

Αλουμινίου – «Elval», στα Οινόφυτα, σύμφωνα με το πρότυπο ASI Chain of Custody Standard (CoC). Η 

επιθεώρηση διενεργήθηκε από την DNV Business Assurance Services UK LTD από τις 30 Ιουνίου έως 

την 1η Ιουλίου 2021, και ολοκληρώθηκε με επιτυχία οδηγώντας σε πλήρη πιστοποίηση του Τομέα 

Έλασης Αλουμινίου της ElvalHalcor. 

Η ElvalHalcor είναι πλέον η πρώτη ελληνική εταιρεία που πιστοποιεί τις εγκαταστάσεις της παραγωγής 

αλουμινίου (Τομέα Έλασης Αλουμινίου – «Elval»), σύμφωνα με το Πρότυπο ASI Chain of Custody 

Standard της Aluminium Stewardship Initiative (ASI), ενώ από πέρυσι παραμένει η μόνη στην Ελλάδα 

που έχει πιστοποιήσει τις εγκαταστάσεις της σύμφωνα και με το πρότυπο ASI Performance Standard. 

Η πιστοποίηση ASI CoC επιτρέπει στην εταιρεία να προσφέρει στους πελάτες της πιστοποιημένα κατά 

ASI προϊόντα αλουμινίου, εξασφαλίζοντας ότι προέρχονται από υλικό που έχει γίνει αντικείμενο 

προμήθειας και επεξεργασίας με υπεύθυνες πρακτικές, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται 

από τα πρότυπα ASI, για κάθε στάδιο της παραγωγικής τους διαδικασίας. Η πιστοποίηση αυτή 

επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ElvalHalcor στη βιώσιμη ανάπτυξη και ενδυναμώνει τη δυνατότητά της 

να προσφέρει προϊόντα αλουμινίου που έχουν παραχθεί με βιώσιμες μεθόδους. 

Ο κ. Λάμπρος Βαρούχας, Γενικός Διευθυντής του Τομέα Έλασης Αλουμινίου – «Elval» και Εκτελεστικό 

Μέλος του Δ.Σ. της ElvalHalcor, δήλωσε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που λαμβάνουμε την 

πιστοποίηση ASI Chain of Custody Standard, ένα σημαντικό επίτευγμα για το πρόγραμμα βιώσιμης 

ανάπτυξης που εφαρμόζουμε. Στηριζόμενοι στις στέρεες πρακτικές ESG που υλοποιούμε εδώ και καιρό 

στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας, αυτή η πιστοποίηση μας επιτρέπει να προσφέρουμε στους 

πελάτες μας πιστοποιημένα κατά ASI προϊόντα αλουμινίου, κατασκευασμένα από υλικά που 

προέρχονται και κατεργάζονται εντός των υπεύθυνων αλυσίδων εφοδιασμού που έχουν πιστοποιηθεί 

από την Aluminium Stewardship Initiative». 

Το πρόγραμμα πιστοποίησης ASI αναπτύχθηκε έπειτα από μία ενδελεχή, πολυ-συμμετοχική 

διαβούλευση και είναι η μόνη ολοκληρωμένη εθελοντική πρωτοβουλία πιστοποίησης σε θέματα 

βιώσιμης ανάπτυξης στην αλυσίδα αξίας του αλουμινίου. Το πρότυπο ASI Chain of Custody, 



συμπληρώνει το πρότυπο ASI Performance Standard και καθορίζει απαιτήσεις για την προμήθεια και 

την παραγωγή πιστοποιημένου κατά ASI αλουμινίου, σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του μετάλλου. 

 

Σχετικά με το ASI (Aluminium Stewardship Initiative) 
Το Aluminium Stewardship Initiative (ASI) είναι ένας οργανισμός καθορισμού και πιστοποίησης προτύπων που αναγνωρίζει και 
προωθεί την υπεύθυνη παραγωγή, προμήθεια και διαχείριση αλουμινίου. Ως παγκόσμια πρωτοβουλία που βασίζεται σε μέλη, 
το ASI προέκυψε από τη συγκέντρωση των παραγωγών, χρηστών και ενδιαφερομένων στην αλυσίδα αξίας αλουμινίου με στόχο 
να χτίσουν συναίνεση σε ότι αφορά το «υπεύθυνο αλουμίνιο». Ο ASI συνεχίζει να αναζητά τη συνεργασίες με εμπορικές 
οντότητες και ενδιαφερόμενα μέρη στην αλυσίδα αξίας αλουμινίου από όλο τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με το ASI, επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://aluminium-stewardship.org/ 
 
Σχετικά με την DNV Business Assurance Services UK LTD 
Η DNV GL Business Assurance Services UK Limited είναι μέρος της DNV GL –Business Assurance, τον παγκόσμιο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, επαλήθευσης, αξιολόγησης και κατάρτισης, ο οποίος υποστηρίζει τους πελάτες του στην προσπάθειά 
τους να επιτύχουν βιώσιμες επιχειρηματικές επιδόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα DNV - 
Business Assurance - DNV 
 
Σχετικά με την ElvalHalcor 
Η ElvalHalcor είναι μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρίες παραγωγής αλουμινίου και χαλκού. Η ElvalHalcor 

δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο 2017 μέσω της συγχώνευσης δια απορρόφησης της ΕΛΒΑΛ από την ΧΑΛΚΟΡ. Η ElvalHalcor 

σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στους σωλήνες χαλκού, ενώ έχει εδραιώσει τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων 

βιομηχανιών έλασης αλουμινίου παγκοσμίως. Η ElvalHalcor διαθέτει πάνω από 80 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία, ισχυρή 

παραγωγική βάση με 17 εργοστασιακές μονάδες και εμπορική παρουσία σε πάνω από 100 χώρες προσφέροντας βιώσιμες 

λύσεις και προϊόντα σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές όπως οι συσκευασίες, οι μεταφορές, η δόμηση και κατασκευές, η 

θέρμανση, η ψύξη και ο κλιματισμός και οι ΑΠΕ. Η ElvalHalcor αναπτύσσεται επενδύοντας στην τεχνολογία και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και δημιουργώντας αξία στους συμμετόχους της. Για περισσότερες πληροφορίες για την ElvalHalcor, παρακαλούμε 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.elvalhalcor.com. 
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