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Μέριμνα για την  
κοινωνία μας

Η προσέγγισή μας
Αναγνωρίζουμε τη σημασία της 
κοινωνικής συνεισφοράς, ιδιαίτερα 
στην τοπική κοινωνία όπου 
δραστηριοποιούμαστε. Η προσφορά 
και η υπεύθυνη στάση απέναντι στο 
κοινωνικό σύνολο, έχει αξιολογηθεί ως 
ένα από τα σημαντικά θέματα Βιώσιμης 
Ανάπτυξης για την ElvalHalcor. 

Υποστηρίζουμε την τοπική 
απασχόληση (56,1% του ανθρώπινου 
δυναμικού της ElvalHalcor 
προέρχεται από τις τοπικές 
κοινότητες) και ενισχύουμε την 
τοπική επιχειρηματικότητα (ο όγκος 
συναλλαγών με τους τοπικούς 
προμηθευτές ανήλθε στα 25,7 εκατ. 
ευρώ). Παράλληλα, στηρίζουμε 
συνεχώς προγράμματα και δράσεις 
που αφορούν την κοινωνία, το 
περιβάλλον, τις ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες, τον πολιτισμό και τον 
αθλητισμό, έργο που δεσμευόμαστε να 
συνεχίσουμε με αμείωτο ενδιαφέρον.

Πρωτοβουλίες 
κοινωνικής προσφοράς
Με πυξίδα τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης, η ElvalHalcor βρίσκεται 
σε διαρκή και ανοιχτό διάλογο με την 
τοπική κοινωνία και τους φορείς της, 
μεριμνώντας συνεχώς για τις ανάγκες 
των κοινοτήτων σε τομείς όπως η 
υγεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, ο 
αθλητισμός, τα έργα υποδομής και η 
κοινωνική αλληλεγγύη. 

Για το 2020, οι πρωτοβουλίες και 
η υλικοτεχνική μας συνεισφορά 
επικεντρώθηκε πρωτίστως 
στην εθνική μάχη απέναντι στην 
πανδημία και την υποστήριξη της 
τοπικής κοινωνίας και των θεσμών 
της απέναντι στη διασπορά και 
αντιμετώπιση του κορονοϊού. Την 
ίδια στιγμή ωστόσο δώσαμε την 
απαραίτητη προσοχή σε τομείς όπως 
η εκπαίδευση, αθλητισμός και ο 
πολιτισμός αλλά και στην καθημερινή 
κοινωνική αλληλεγγύη. 

Υποστηρίζοντας τον 
τομέα της Υγείας
Η ElvalHalcor, αναγνωρίζοντας τις 
σοβαρές ελλείψεις των τοπικών 
κέντρων υγείας και νοσοκομείων 
ανταποκρίθηκε άμεσα με χορηγίες 
για την προμήθεια κατάλληλου 
εξοπλισμού και την πλήρη 
υποστήριξη δύο θέσεων ΜΕΘ 
στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας. 
Παράλληλα, υποστηρίξαμε τα Κέντρα 
Υγείας Οινοφύτων, και Σχηματαρίου 
προσφέροντας εξοπλισμό που 
ζητήθηκε με αναλώσιμα όπως και 
μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), 
στολές μιας χρήσεως, χειρουργικά 
γάντια, μάσκες, καθώς και μεγάλο 
αριθμό Rapid τεστ. 

Κοινωνικές δράσεις 2020

ΜΚΟ  
14%  

Υγεία  
32%  

Εκπαίδευση  
18%  

Αθλητισμός  
17%  

Τοπικοί
φορείς
19%

Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε 
στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα 
των τοπικών κοινωνιών, 
υιοθετώντας και εφαρμόζοντας 
δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. 
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Υποστηρίζοντας 
την παιδεία 
Επιθυμώντας να ανταποδώσουμε 
την εμπιστοσύνη που μας δείχνει 
η τοπική κοινωνία μας, και 
γνωρίζοντας την σημασία της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης  προβαίνουμε σε 
ενέργειες για την αναβάθμιση των 
μέσων διδασκαλίας της τοπικής 
μαθητικής κοινότητας. Το 2020, 
επισκεφθήκαμε και στηρίξαμε 
μερικά από τα σχολεία της 
τοπικής κοινότητας (1ο Δημοτικό 
Σχολείο Αυλώνα, Δημοτικό 
Σχολείο Δηλεσίου, Γυμνάσιο 
Κανήθου Χαλκίδας, 3ο Δημοτικό 
Σχολείο Βασιλικού Ευβοίας, 
ΕΠΑΛ Χαλκίδας, 2ο ολοήμερο 
Νηπιαγωγείο και Επαγγελματικό 
λύκειο Σχηματαρίου) προσφέροντας 
σύμφωνα με τις προτεραιότητές 
τους τον ζητούμενο εξοπλισμό 
(διαδραστικούς πίνακες, προβολείς 
παρουσιάσεων, σταθερούς 

και φορητούς ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, κ.α.). Παράλληλα, με 
επιτυχία συνεργαστήκαμε και με τους 
συλλόγους γονέων και κηδεμόνων 
των τοπικών σχολείων όπως π.χ. 
με τον  σύλλογο του Δημοτικού 
Σχολείου Παραλίας Αυλίδας για την 
διαμόρφωση της νέας αίθουσας 
πληροφορικής του σχολείου.  

Υποστηρίζοντας 
τον αθλητισμό
Η ElvalHalcor, αρωγός των 
προσπαθειών των τοπικών 
αθλητικών συλλόγων, υποστηρίζει 
συστηματικά αθλητικές 
πρωτοβουλίες και δράσεις της 
περιοχής. Συγκεκριμένα το 
2020 υποστήριξε τον Αθλητικό 
Κολυμβητικό Όμιλο Χαλκίδας, τον 
Ναυτικό Όμιλο Χαλκίδας, τον ΠΑΣ 
Οινοφύτων, τον ΑΣ Οινοφύτων 
«Καπετάν Λιάπης», τους αθλητικούς 
συλλόγους Ερμής Σχηματαρίου και 
το Α.Ο. Ελλοπιακό.

Υποστηρίζοντας 
τοπικούς φορείς 
και συλλόγους
Βασική μας επιδίωξη αποτελεί 
να δρούμε ως ενεργά μέλη 
της κοινωνίας στην οποία 
δραστηριοποιούμαστε. Για το 
λόγο αυτό, η Εταιρία μας δίνει 
προτεραιότητα και ανταποκρίνεται 
με ιδιαίτερη ευαισθησία και χαρά 
σε θέματα που απασχολούν τους 
τοπικούς φορείς και συλλόγους. 

Συγκεκριμένα, το 2020, 
υποστηρίξαμε τις ανάγκες των 
κάτωθι τοπικών φορέων:
-  Ενίσχυση του κοινωνικού

παντοπωλείου του Δήμου
Τανάγρας (προσφορά τροφίμων
τα οποία προωθεί ο Δήμος σε
οικογένειες που έχουν ανάγκη).

-  Συνεισφορά εξοπλισμού στη 
Δημοτική Κοινότητα Ληλαντίων 
του Δήμου Χαλκίδας για τις 
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ανάγκες εργασιών αποκατάστασης 
ύστερα από τις καταστροφικές 
πλημμύρες το φθινόπωρο του 
2020.

-  Προσφορά ΜΑΠ έναντι της 
Covid-19 και παροχή ζητούμενου 
εξοπλισμού στο Πυροσβεστικό 
Σώμα Οινοφύτων και στα 
εθελοντικά σωματεία Πολιτικής 
Προστασίας (Πυροσβέστες) στο 
Κρυονέρι και τον Άγιο Στέφανο.

-  Υποστήριξη αναγκών θέρμανσης 
του Ιερού Ναού Ζωοδόχου πηγής  
Δηλεσίου, Ιερού Ναού Αναλήψεως 
του Κυρίου Οινόης και Ιερού Ναού 
Οινοφύτων Άγιος Σπυρίδωνα.

-  Ενίσχυση για την βελτίωση των 
κτιριακών εγκαταστάσεων στην 
Ι.Μ. Αγ. Κυπριανού & Ιουστίνης.

Υποστηρίζοντας  
τον πολιτισμό
Η Εταιρία για μία ακόμη χρονιά 
συνέχισε να στηρίζει το Μουσείο 
Γουλανδρή για την περάτωση της 
ανακαίνισης της πτέρυγας «Plastic 
Pollution», που αναδεικνύει/
παρουσιάζει την επίπτωση χρήσης 
του πλαστικού στο περιβάλλον. 
Επιπρόσθετα υποστήριξε χορηγικά 
το πρόγραμμα Βιομηχανικού 
Μουσείου Λαυρίου και το Μουσείο 
Ιστορίας Βιομηχανίας Ευβοίας.

Μέριμνα για την 
τηλεκπαίδευση των 
μαθητών Βοιωτίας
Υποστηρίζοντας το μήνυμα «κανένας 
μαθητής έξω από τη μάθηση», 
η ElvalΗalcor συνεισέφερε στην 
πρωτοβουλία του ΣΒΣΕ για τον 
εξοπλισμό των μαθητών της 
τοπικής κοινότητας στο πλαίσιο της 
τηλεκπαίδευσης με 15 laptop στη Δ/
νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βοιωτίας.

Πρόγραμμα εθελοντικής 
προσφοράς ElvalHalcor
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε 
για ένατη συνεχή χρονιά το 
ετήσιο πρόγραμμα εθελοντικής 

προσφοράς των ανθρώπων 
της ElvalHalcor. Με μεγάλη 
συμμετοχή των εργαζομένων 
πραγματοποιήθηκε συλλογή ειδών 
ρουχισμού, βιβλίων και παιχνιδιών 
τα οποία παραδόθηκαν στο 
Νικοδήμειο Θεραπευτήριο Χρόνιων 
Παθήσεων Λιβαδειάς λίγο πριν τα 
Χριστούγεννα, προσφέροντας χαρά 
και αισιοδοξία σε οικογένειες που 
έχουν ανάγκη. 

Καθαρισμός παραλίας
Στο πλαίσιο των ενεργειών 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και 
σε συνέπεια με τον 14ο Παγκόσμιο 
Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε 
ετήσια βάση, ο τομέας σωλήνων 
χαλκού, φροντίζει για τον καθαρισμό 
μιας παραλίας της τοπικής 
περιοχής. Για το 2020, επιλέχθηκε 
η παραλία στον Βιότοπο Ωρωπού. 
Εφαρμόζοντας πλήρως τα μέτρα 
προστασίας (μάσκες, γάντια, 
σακούλες, απόχες, αντισηπτικά), η 
ομάδα εθελοντών της Εταιρίας, με 
καλή διάθεση, καθάρισε ένα μεγάλο 
κομμάτι της ακτής που είχε πληγεί 
μετά τις καταστροφικές πλημμύρες 
στις αρχές Αυγούστου στην Εύβοια. 

Στηρίζουμε το  
Χαμόγελο του Παιδιού
Κατά τη διάρκεια του 2020, 
εργαζόμενοι του τομέα σωλήνων 
χαλκού, με εθελοντική συμμετοχή, 
επισκέφτηκαν μονάδα του 
Χαμόγελου του Παιδιού στο 
Μαρούσι, προσφέροντας την 
αμέριστη βοήθεια σε ανάγκες της 
ΜΚΟ (κατανομή και καταμέτρηση 
ρούχων και τροφίμων βάση 
κριτηρίων).

Υποστήριξη 
προγραμμάτων  
Global talent 
Για τέταρτη συνεχή χρονιά, 
υποστηρίξαμε ένθερμα το έργο 
της ΜΚΟ AIESEC. Η ElvalHalcor 
έδωσε την ευκαιρία σε  νέους να 
βιώσουν από κοντά το γρήγορο και 

αναπτυξιακό περιβάλλον μίας start-
up επιχείρησης και να αναπτύξουν 
νέες επαγγελματικές δεξιότητες. 

Προωθώντας την 
ανακύκλωση του 
αλουμινίου

Το Κέντρο Ανακύκλωσης 
Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ) 
δημιουργήθηκε από την Elval 
το 2003, με στόχο τη γενικότερη 
ευαισθητοποίηση γύρω από την 
ανακύκλωση του αλουμινίου και  
την περιβαλλοντική συνείδηση. 

Το ΚΑΝΑΛ δεν είναι μόνο ένας 
χώρος συλλογής κουτιών 
αλουμινίου (μπορεί ετησίως να 
δεχθεί σχεδόν 2.800 τόνους), 
αλλά και  ένα ζωντανό κέντρο 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, ένα κέντρο 
περιβαλλοντικών δράσεων και 
διαλόγου με την κοινωνία, με 
έμφαση στις νεότερες γενιές και τα 
σχολεία.

Το ΚΑΝΑΛ εφαρμόζει πιστοποιημένο 
Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης (ISO 14001:2015).
Με υπευθυνότητα και συνέπεια 
από το 2004 μέχρι και το 2020, 
το ΚΑΝΑΛ έχει υποδεχθεί, 
διαχωρίσει και προωθήσει προς  
ανακύκλωση συνολικά 5.477.604 
κιλά χρησιμοποιημένων κουτιών  
αλουμινίου. 

Στην ιστοσελίδα του ΚΑΝΑΛ (www.
canal.gr), υπάρχει διαθέσιμη όλη η 
πληροφορία για τη λειτουργία του, 
τις δράσεις του και το εκπαιδευτικό 
έργο του, καθώς επίσης και 
πληροφορίες για την ανακύκλωση 
του αλουμινίου και τα οφέλη αυτής.
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Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα 
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που 
υλοποιεί το ΚΑΝΑΛ ικανοποιεί 
την ανάγκη για περιβαλλοντική 
εκπαίδευση εντός σχολείου (με 
πρότυπη βιωματική εκπαίδευση) 
και εκτός σχολείου (στο χώρο του 
ΚΑΝΑΛ) και συμβάλλει στο να 
αλλάξει η νοοτροπία του κοινού 
απέναντι στην ανακύκλωση, 
να ενισχυθεί η περιβαλλοντική 
ευαισθησία και τα ποσοστά 
ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Από 
το 2003 που ξεκίνησε η λειτουργία 
του ΚΑΝΑΛ μέχρι και το 2020, 
επισκέφτηκαν και παρακολούθησαν 
το ενημερωτικό πρόγραμμα  68.699 
μαθητές. Παράλληλα, σε συνεργασία 
με το εκπαιδευτικό τμήμα του 
Quality-Net Foundation «Βιωματικό 
Σχολείο», το διάστημα 2006-2020 
υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά 
προγράμματα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης (υπό την έγκριση 
του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων) σε 85.235 μαθητές.

Το 2015, δημιουργήσαμε το 
ψηφιακό πρόγραμμα «Η ζωή 
χωρίς σκουπίδια: Μείωση, 
Επαναχρησιμοποίηση, 
Ανακύκλωση». Ένα πρωτότυπο 

16 χρόνια σταθερή δέσμευση
για την ανακύκλωση αλουμινίου

48.409 
tn CO2 δεν εκλύθηκαν 
στην ατμόσφαιρα

153.934 
μαθητές ενημερώθηκαν/
εκπαιδεύτηκαν
75 κουτιά ~ 1 Kg αλουμινίου ** H ανακύκλωση του αλουμινίου απαιτεί 95% λιγότερη ενέργεια και εκπομπές CO

2
 από το πρωτόχυτο αλουμίνιο.

πολυεπίπεδο πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
που, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας (www.
lifewithnogarbage.gr) και 
βιωματικής προσέγγισης, προτρέπει 
τους μαθητές να εφαρμόσουν τις 
αρχές της κυκλικής οικονομίας με 
έμφαση στην ανακύκλωσης στην 
καθημερινή ζωή τους. 

Την τελευταία πενταετία (2015-
2020), μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, ενημερώθηκαν και 
εκπαιδεύτηκαν για την ανακύκλωση 
40.139 μαθητές.

Το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 
της μαθητικής κοινότητας για την 
ανακύκλωση αλουμινίου» που 
υλοποιεί το ΚΑΝΑΛ διακρίθηκε 
από τον Θεσμό BRAVO 2018 στον 
Πυλώνα Bravo Society. Επιπρόσθετα, 
η ηλεκτρονική πλατφόρμα: 
www.lifewithnogarbage.gr του 
εκπαιδευτικού προγράμματος, στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας in action 
for a better world – δημιουργούμε 
έναν καλύτερο κόσμο, διακρίθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο 
θεσμό των European Sustainability 
Awards 2019.

Επιτεύγματα σχολικού έτους  
2019-2020
-  Πραγματοποιήσαμε περιβαλλοντική 

εκπαίδευση στο  θέμα της
ανακύκλωσης σε 9.015 μαθητές
σε 210 περιοχές σε όλη την Ελλάδα

-  Ενημερώσαμε 15.000 μαθητές
πανελλαδικά, οι οποίοι έγιναν
φορείς μηνυμάτων στις οικογένειές 
τους, ευαισθητοποιώντας 42.000
επιπλέον άτομα (οικογένειες)

-  Κινητοποιήσαμε 362 εκπαιδευτικούς 
για την υλοποίηση εκπαιδευτικών
δράσεων

-  Ενεργοποιήσαμε 2.813 μαθητές που
έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό

-  Συνδέσαμε το ψηφιακό πρόγραμμα 
με τους Παγκόσμιους Στόχους
μέσω της πρωτοβουλίας in action

-  Ενημερώσαμε 18.000 αποδέκτες για 
τους Παγκόσμιους Στόχους μέσα
από τα ενημερωτικά newsletters

-  Βάλαμε τις βάσεις για το πρόγραμμα 
family engagement αναπτύσσοντας 
σελίδα και newsletter.

-  Ενεργοποιήσαμε τα σχολεία μέσω
του Bravo Schools, με συμμετοχή
10% στο Στόχο 12 επί του συνόλου 
των συμμετοχών.

384
εκατ. κουτάκια 
ανακυκλώθηκαν 
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