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      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η CORUS και η ΕΛΑΣΤΡΟΝ εγκαινίασαν το νέο κέντρο επεξεργασίας & 
διανομής προϊόντων χάλυβα στη Θεσσαλονίκη   

 
  

Η CORUS και η ΕΛΑΣΤΡΟΝ εγκαινίασαν σήμερα τη νέα τους κοινοπραξία, αυτή τη φορά  στη 
Βόρεια Ελλάδα, με αντικείμενο το εμπόριο και την επεξεργασία πλαταίων και επιμηκών 
χαλυβουργικών προϊόντων.   
Η TATA ΈΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε. (πρώην CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.), κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν η κάθε εταιρεία με 50%, θα προσφέρει 
προϊόντα και υπηρεσίες στην Ελληνική, Βαλκανική και όλες τις όμορες αγορές. Το κέντρο 
επεξεργασίας χάλυβα βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένο σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην 
βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης.    
Πλέον των επενδύσεων σε κτίρια και οικόπεδα, η TATA ΈΛΑΣΤΡΟΝ έχει εγκαταστήσει δύο 
γραμμές κοπής (cut-to-length lines), μια σχιστική γραμμή για πλαταία προϊόντα (slitting 
line), μια γραμμή ψυχρής κοπής για επιμήκη προϊόντα  (cold saw) καθώς και μια γραμμή 
αμμοβολής - βαφής (shot-blasting machine). 
Όπως είναι ήδη γνωστό η ΕΛΑΣΤΡΟΝ λειτουργεί σήμερα ένα μεγάλο κέντρο διανομής και 
επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα (πλαταίων και επιμηκών) στον Ασπρόπυργο Αττικής. Στην 
ίδια τοποθεσία επίσης λειτουργεί δύο σύνθετες γραμμές παραγωγής πάνελ πολυουρεθάνης 
σε κοινοπραξία 50/50 με τον τομέα Διανομής και Συστημάτων Παραγωγής Χαλυβουργικών 
Προϊόντων Κτιρίων (CD&BS) της Corus -- Corus’ Distribution & Building Systems (CD&BS). 
Στον τομέα αυτόν ανήκει και η CORUS DISTRIBUTION EUROPE, η οποία είναι η εταιρεία 
που συμμετέχει στην ως άνω κοινοπραξία της Θεσσαλονίκης.        
Ο κ. Adriaan Vollebergh, Διευθύνων Σύμβουλος της CORUS DISTRIBUTION EUROPE 
δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας δόθηκε η δυνατότητα να επεκτείνουμε 
την υψηλής προστιθέμενης αξίας συνεργασία που έχουμε κτίσει την τελευταία δεκαετία με 
την ΕΛΑΣΤΡΟΝ. Η συνεργασία μεταξύ της CORUS και της ΕΛΑΣΤΡΟΝ αποτελεί εγγύηση για 
την επιτυχία στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».     
Ο κ. Αθανάσιος Καλπίνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελαστρον δήλωσε σχετικά: «Μέσω της 
νέας αυτής συνεργασίας δημιουργείται η δυνατότητα προσφοράς υψηλού επιπέδου 
υπηρεσιών και προϊόντων χάλυβα εγγυώμενη την ικανοποίηση των πελατών τόσο στην 
Βόρεια Ελλάδα όσο και στις όμορες χώρες». 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους κκ:  
Βασίλη Μάνεση, ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΒΕΕ Τηλ: +30 (210) 551 5000 
Bob Jones, CORUS, Tel: +44 (0)207 717 4532 
 
CORUS – Σύντομο Προφίλ 
Η CORUS είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής χάλυβα στην Ευρώπη με ετήσιες 
πωλήσεις που ξεπερνούν τα £12 δισεκατομμύρια και παραγωγή περίπου 20 εκατομμυρίων 
τόνων ακατέργαστου χάλυβα. Με τις παραγωγικές της μονάδες χάλυβα να βρίσκονται 
κυρίως στην Βρετανία και στην Ολλανδία, η CORUS προμηθεύει χάλυβα και τις σχετικές 
υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, στους κλάδους των κατασκευών, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της 
συσκευασίας και της μηχανολογίας παγκοσμίως. Η CORUS είναι θυγατρική εταιρεία της 
TATA STEEL,  η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων εταιρειών παραγωγής 
χάλυβα παγκοσμίως. Μετά την εξαγορά της CORUS το 2007, ο νέος όμιλος έχει συνολική 
δυναμικότητα ακατέργαστου χάλυβα άνω των 28 εκατομμυρίων τόνων και απασχολεί 
περίπου 82.700 εργαζόμενους σε τέσσερις ηπείρους.        
Η CORUS DISTRIBUTION EUROPE (CDE) αποτελεί το Κέντρο Υπηρεσιών και Διανομής στην 
ηπειρωτική Ευρώπη και μέρος του τομέα Διανομής και Συστημάτων Παραγωγής 
Χαλυβουργικών Προϊόντων Κτιρίων της Corus -- Corus’ Distribution & Building Systems 
(CD&BS) division. Η CDE διαθέτει κέντρα επεξεργασίας χάλυβα στην Ολλανδία, Γερμανία, 
Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία και γραφείο αντιπροσωπίας στην Ουγγαρία. Η CDE διαχειρίζεται 
συνολικά 3 κοινοπραξίες. Η επιχειρηματική αυτή μονάδα αντιπροσωπεύει όγκο πωλήσεων 
της τάξεως περίπου των 2,4 εκατομμυρίων τόνων, απασχολώντας 1.200 εργαζόμενους. Η 
CDE προμηθεύει επεξεργασμένο χάλυβα, μεταξύ άλλων, στους κλάδους των κατασκευών, 
της αυτοκινητοβιομηχανίας, των σκαπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων 
φορτοεκφόρτωσης (yellow goods), των μεταφορών (trailer business) και της μηχανολογίας 
στην Ευρώπη. 


