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Η Αποστολή μας
Να είμαστε ο κύριος προμηθευτής προϊόντων χάλυβα που προσφέρει 
προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ανταγωνιστικό κόστος, 
εργαζόμενοι όλοι μαζί, απλά και αποτελεσματικά, σε ένα ασφαλές και 
καθαρό περιβάλλον, με την αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής.

Οι Αξίες μας
Ακεραιότητα
Διευθύνουμε την επιχείρησή μας σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής, 
δικαιοσύνης και διαφάνειας.

Οι  Άνθρωποί μας
Ο τρόπος που επιλέγουμε, εκπαιδεύουμε, αναπτύσσουμε, παρακινούμε και 
φροντίζουμε τους ανθρώπους μας είναι ο βασικός παράγοντας της επιτυχίας μας. 

Η Εικόνα της Επιχείρησης
Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ είναι συνυφασμένη με τη βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα.  
Η διασφάλιση και ενίσχυση αυτής της εικόνας είναι σημαντικός στόχος και 
ευθύνη όλων μας. 

Ηγεσία Αγοράς
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών μας, 
του ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής, του προσανατολισμού στις ανάγκες 
του πελάτη, της χρήσης βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας και προπάντων, 
μέσω της ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον, στους ανθρώπους μας και 
στην κοινωνία. 

Ο Πελάτης
Ο τρόπος που ενεργούμε καθημερινά πρέπει να έχει ως προτεραιότητα την 
εξυπηρέτηση και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας. 

Our Mission
To remain the leading producer of steel products, delivering high quality products 
and services at competitive cost, working together simply and effectively, utilizing 
the best available technology, in a safe and clean environment. 

Our Values
Integrity
We manage our corporation with the highest standard of ethics, fairness and 
transparency.

Our People
The way we select, train, develop, motivate, and treat our people is a key factor to 
our success. 

Corporate Profile
HALYVOURGIKI is directly linked to the heavy industry in Greece. Protecting and 
enhancing this profile is an important task and a responsibility for all of us.  

Market Leadership
It is achieved through our high quality products and services, our competitive 
cost, our customer focus, the use of the best available technology and, above all, 
through our responsibility towards the environment, our people, and the society.

The Customer
Priority of our daily operations is to provide quality service and to create 
value-added conditions for our customers.



Η Διαδρομή μας Our Course  

Ο Θεόδωρος Α. 
Αγγελόπουλος 
με τους γιους 
του Δημήτρη, 
Παναγιώτη
και Γιάννη, 
ξεκινούν την 
εμπορία ειδών 
σιδήρου.

Theodoros A. 
Angelopoulos 
and his sons 
Dimitris, 
Panagiotis 
and Yiannis, 
embarked
in the business 
of steel products 
trading.

Ιδρύονται 
τα Ελληνικά 
Συρματουργεία 
Θ.Α. Αγγελόπουλος 
& Υιοί στην οδό 
Πειραιώς 197 και 
ξεκινά η παραγωγή 
συρματουργικών 
προϊόντων.

Establishment of 
the Greek Wire 
Drawing Mills Th. 
A. Angelopoulos 
& Sons at 197 
Piraeus Street 
and beginning 
of wire products 
production.

Εγκατάσταση 
των πρώτων 
ηλεκτρικών 
κλιβάνων
6-8 τόννων 
και παραγωγή 
χάλυβα οπλισμού 
σκυροδέματος.

Installation of the 
first electric arc 
furnaces of 6-8 
tonnes capacity
and production 
of steel 
bars for the 
reinforcement
of concrete.

Μεταφορά δραστηριοτήτων 
στην Ελευσίνα από την 
οδό Πειραιώς και έναρξη 
δραστηριοτήτων υπό την 
επωνυμία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 
με τη λειτουργία ηλεκτρικών 
κλιβάνων 20 τόννων και 
μηχανών συνεχούς
χύτευσης χάλυβα
(από τις πρώτες στον κόσμο).

Transfer of production 
facilities from Piraeus St. 
to Elefsina and initiation of 
business activity under the 
name of HALYVOURGIKI Inc.  
Commission of 20 tonnes 
electric arc furnaces 
and continuous casting 
machines (amongst the first 
in the world).

Ολοκλήρωση της 
πρώτης φάσης 
εκσυγχρονισμού 
στην παραγωγή 
χάλυβα με την 
εγκατάσταση
ενός κλιβάνου 
Siemens Martin
40 τόννων.

Completion of 
the first stage of 
modernization 
in the steel 
production with 
the installation of 
a 40 tonnes
Siemens Martin 
furnace.

Θεμελίωση της 
πρώτης υψικαμίνου 
στην Ελλάδα
για την 
καθετοποιημένη 
παραγωγή 
χυτοσιδήρου 
και χάλυβα από 
σιδηρομετάλλευμα.

Foundation of the 
first blast furnace
in Greece for 
the intergrated 
production of 
cast iron and steel 
from iron ore.

Έναρξη παραγωγής 
χυτοσιδήρου και χάλυβα 
από σιδηρομετάλλευμα 
με τη χρήση 
σύγχρονης υποδομής 
χαλυβουργείου από 
μεταλλάκτες LD με 
εμφύσηση οξυγόνου.  
Θεμελίωση της
δεύτερης υψικαμίνου.

Start up of the 
production of cast 
iron and steel from 
iron ore with the 
use of modern steel 
plant facilities with 
LD converters by 
utilizing pure oxygen.  
Foundation of the 
second blast furnace.

Installation of the 
first ever unit in 
Greece, for the 
production of hot 
and cold rolled 
sheets in coils and 
sheets.

Παραγωγή 
χάλυβα με τήξη 
παλαιοσιδηρικών 
σε 3 ηλεκτρικούς 
κλιβάνους 
βολταϊκού τόξου 
των 100 τόννων.

Steel production 
by melting
of scrap steel 
in 3 electric arc 
furnaces of 100 
tonnes capacity.

Εγκατάσταση νέας 
υπερσύγχρονης 
μονάδας παραγωγής 
χαλυβδοφύλλων 
ψυχρής έλασης σε 
ρόλλους και φύλλα.

Installation of a 
new modern cold 
rolling mill for 
coils and sheets.

Απόφαση 
για το ριζικό 
εκσυγχρονισμό 
των παραγωγικών 
μονάδων.  
Εγκατάσταση 
εξοπλισμού 
βέλτιστης 
διαθέσιμης 
τεχνολογίας.

Decision to radically 
modernize the 
production facilities.
Installation of the 
Best Available 
Technology (BAT) 
equipment.

Ολοκλήρωση της 
πρώτης φάσης 
επένδυσης αξίας 
150 εκατ. ευρώ και 
έναρξη λειτουργίας 
παραγωγικών 
εγκαταστάσεων 
πρωτοποριακής 
τεχνολογίας.

Completion of 
the first phase of 
investment,
150 million 
euros worth and 
commission of 
production facilities 
with state-of-the-
art technology 
equipment.

Εγκατάσταση 
των πρώτων και 
μοναδικών στην 
Ελλάδα, μονάδων 
παραγωγής 
χαλυβδοφύλλων 
θερμής και ψυχρής 
έλασης σε ρόλλους 
και φύλλα.
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Ολοκλήρωση της  
δεύτερης φάσης 
επενδύσεων,
που περιλαμβάνει 
την εγκατάσταση 
και έναρξη 
λειτουργίας 
του δεύτερου 
υπερσύγχρονου 
ελασματουργείου.

Completion of 
the second phase 
of investment, 
including the 
installation
and operation
of a second
state-of-the-art 
rolling mill.

Εγκατάσταση 
και λειτουργία 
μονάδας 
παραγωγής 
SPOOLER LINE
για την παραγωγή 
κουλούρας 
συμπαγούς μορφής 
(spooled coil).

Installation
and operation
of the
SPOOLER LINE 
production
unit for the 
production of 
spooled coil.



Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Σήμερα
 

HALYVOURGIKI Today
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Σήμερα, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ αποτελεί μία σταθερή αξία στην αγορά χάλυβα. Έχοντας ήδη εδραιώσει τη 
θέση της από το 2001, προχώρησε σε νέες, μεγάλες επενδύσεις εκσυγχρονισμού.  Διαθέτει πλέον τις 
πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής προϊόντων χάλυβα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλον το κόσμο.
Με ξεκάθαρους στόχους και οράματα, συνδυάζοντας επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα, 
με σεβασμό προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος.

HALYVOURGIKI constitutes, today, a standing value to the steel market.  Although enjoying an already 
established presence, HALYVOURGIKI made major investments to upgrade production facilities in 
2001 and can now boast about the most modern of steel production facilities not only in Greece but 
worldwide.  Guided by clearly defined targets and visionary aspirations, while combining business 
awareness and competitiveness along with respect for fellow man, society and the environment, 
HALYVOURGIKI is well positioned to face the challenges of the future.



Οι Νέες Εγκαταστάσεις The New Facilities
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Χαλυβουργείο
Σε ένα υπερσύγχρονο Χαλυβουργείο παράγεται ρευστός χάλυβας από την τήξη παλαιοσιδήρου, ο οποίος στη 
συνέχεια χυτεύεται στη μηχανή συνεχούς χύτευσης σε μπιγέτες. Είναι το πρώτο ολοκληρωμένο συγκρότημα 
παραγωγής χάλυβα που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια και το πιο προηγμένο τεχνολογικά, 
με δυνατότητα να παράγει όλες τις κατηγορίες χάλυβα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές.  

Ελασματουργείο 1 & 2
Δύο από τα πιο σύγχρονα ελασματουργεία στον κόσμο.  Εφαρμόζουν την  πρωτοποριακή τεχνολογία συνεχούς 
έλασης μπιγέτας για την παραγωγή επιμήκων προϊόντων χάλυβα.  Έχουν τη δυνατότητα να παράγουν χάλυβα 
οπλισμού σκυροδέματος σε ευθύγραμμες ράβδους και κουλούρες, χονδρόσυρμα και μορφοσίδηρο, σε 
συσκευασίες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του πελάτη.

Μονάδα Παραγωγής Συμπαγούς Κουλούρας (Spooler Line)
Μία επένδυση καινοτόμου τεχνολογίας, η νέα μονάδα παραγωγής Spooler Process Line, παράγει χάλυβα 
οπλισμού σκυροδέματος στη μορφή συμπαγούς κουλούρας. Η τύλιξη της σπείρας με ταυτόχρονη περίσφιξη σε 
υψηλή ταχύτητα οδηγεί στην παραγωγή πυκνής στιβαρής κουλούρας μικρού όγκου, με βασικό πλεονέκτημα 
την έλλειψη διαμήκους στρέψης.

Meltshop
In the new, state-of-the-art meltshop, crude steel is produced by melting steel scrap, which is next cast through 
the continuous casting machine in the form of billets. It is the first complete steel production plant that has 
been installed in Greece in many years, and the most technologically advanced, having the capacity to produce 
steel product categories in accordance with the strictest requirements.  

Rolling Mill 1 & 2
They are two of the most modern rolling mills in the world.  They feature the innovative continuous rolling 
technology for the production of long steel products. They have the capacity to produce steel for the 
reinforcement of concrete in straight bars and coils, wire rod and iron profiles, in packages that suit customer 
requirements.

Spooled Coil Production Unit (Spooler Line)
The latest investment using innovative technology, the new production unit Spooler Process Line, produces 
steel for the reinforcement of concrete in the form of spooled coil.  By winding the coil while simultaneously 
tightening it at a high speed, the production of an ultra-compact/ultra-heavy coil is achieved.  The spooled coil’s 
main advantage is that the winding of rebar is torsion free.
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Μονάδες Παραγωγής Πλέγματος
Τρεις νέες πρωτοποριακές μονάδες παραγωγής δομικών πλεγμάτων και πλεγμάτων κολώνας (μανδύες 
υποστυλωμάτων) παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Μονάδα Παραγωγής Οξυγόνου
Μία πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής οξυγόνου, αργού και αζώτου, καλύπτει πλήρως 
τις ανάγκες του εργοστασίου.

Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Υπερσύγχρονες, ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις δίπλα στις παραγωγικές μονάδες, διασφαλίζουν 
την αβίαστη, γρήγορη και ασφαλή διεκπεραίωση των εμπορικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Mesh Production Units
Three pioneering plants for the production of structural wire mesh and wire mesh for columns (column mesh) 
manufacture high quality products.

Oxygen Production Plant
A fully automated plant for the production of oxygen, argon and nitrogen, which covers in total factory 
needs.

Port Facilities
Having state-of-the-art, privately-owned port facilities next to the production units, HALYVOURGIKI ensures the 
unobstructed, fast and safe handling of the commercial activities of the company.

10

Άλλες Βιομηχανικές Μονάδες Other Production Units & Facilities



Τα Προϊόντα
 

Products
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Thanks to its new state-of-the-art production units, HALYVOURGIKI can produce products that meet any 
specification and requirement of the market. HALYVOURGIKI’S product range extends to such items as: 
• Steel for the reinforcement of concrete, smooth or ribbed, in straight bars (8-40mm diameter, in lengths 
up to 14 meters) 

• Steel for the reinforcement of concrete in spooled coil marketed under the brand name                         (8-16mm in diameter)  
• Steel for the reinforcement of concrete and wire rod in coils, smooth or ribbed (5.5-16mm diameter in coil 
weights up to 3000 kg). 

• Standard mesh types: O92, T92, T131, T139, and T196 as well as any other special type of mesh
• Column mesh (8, 10 or 12mm diameter) and grids (8, 10 or 12mm diameter) 
• Profiles with equal or unequal angles, pi-sections (channels), T-sections (tees), flats and squares
• Billets of various grades (130mm x 130mm or 140mm x 140mm cross section in 6-12 meter lengths) 
The steel for the reinforcement of concrete meets all European and International Standards, certified by CARES 
according to BS 4449, as well as the new requirements for high ductility steel (category B500C – Greek Standard 
ELOT 1421-3) for the earthquake-resistant constructions. The steel lateral ribs ensure high cohesion with the 
concrete. It is characterized as weldable steel and is either a hot rolled product requiring no further treatment 
(vanadium steel) or a hot rolled product where the hot rolling is followed directly by a heat treatment procedure 
(tempcore steel).

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, χάρη στις νέες υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής, είναι σε θέση να παράγει προϊόντα που 
καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της αγοράς. Το φάσμα των προϊόντων της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ 
εκτείνεται σε προϊόντα όπως:
• Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, λείος και με νευρώσεις, σε ευθύγραμμες ράβδους διαμέτρου 8 έως 40mm, σε μήκη μέχρι 14m 
• Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος σε μορφή συμπαγούς κουλούρας (spooled coil), γνωστός με την εμπορική 
επωνυμία                     με διάμετρο από 8mm έως 16mm

• Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος και χονδρόσυρμα σε κουλούρες, λείος και με νευρώσεις, με διάμετρο από 
5,5 έως 16mm και βάρος κουλούρας έως 3000kg  

• Δομικά πλέγματα τύπου: O92, Τ92, Τ131, Τ139, και Τ196, καθώς και ειδικών απαιτήσεων  
• Πλέγματα κολώνας (μανδύας υποστυλωμάτων) διαμέτρου σύρματος 8, 10 και 12mm και σχάρες διαμέτρου 8, 10 και 12mm 
• Μορφοσίδηρος, όπως γωνίες ισοσκελείς (equal angles) και ανισοσκελείς (unequal angles), Πι (channels), Ταφ 
(tees), λαμάκια (flats), καρέ (squares), κλπ. 

• Μπιγέτες, διατομής 130mm x 130mm και 140mm x 140mm, μήκους 6  έως 12 μέτρων, διαφόρων ποιοτήτων 
 Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος καλύπτουν τις απαιτήσεις όλων των Ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, 
πιστοποιημένοι από τον Βρετανικό οργανισμό CARES σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου BS 4449, καθώς και τις 
νέες απαιτήσεις χάλυβα υψηλής ολκιμότητας (κατηγορία B500C – Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3), για αντισεισμικές 
κατασκευές. Διαθέτουν πλάγιες νευρώσεις που εξασφαλίζουν υψηλή συνάφεια με το σκυρόδεμα. Χαρακτηρίζονται ως 
συγκολλήσιμοι χάλυβες και είναι είτε προϊόντα θερμής έλασης χωρίς περαιτέρω κατεργασία (βαναδιούχος χάλυβας), είτε 
προϊόντα θερμής έλασης, η οποία ακολουθείται από μια άμεση εν σειρά θερμική κατεργασία (χάλυβας tempcore).



Διασφάλιση Ποιότητας
 

Quality Assurance
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Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ έχει ως βασική της αποστολή να προμηθεύει και να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, 
τα Ελληνικά και διεθνή πρότυπα.  Βασιζόμενη στην εμπειρία, την τεχνογνωσία του έμψυχου δυναμικού της και 
στον συνεχή προσδιορισμό νέων προδιαγραφών όλο και υψηλότερης ποιότητας, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, πρώτη από 
όλες τις ελληνικές εταιρίες, αποκτά  το 1994, Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ποιότητας από τον ΕΛΟΤ για τους 
παραγόμενους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος.

Το 2001 πιστοποιείται κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9002, το 2003 κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 και το 2006 πιστοποιείται 
με το Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας του Περιβάλλοντος στη βάση του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN 
ISO 14001:2004.  Για να παραμείνει στην πρώτη γραμμή, όσον αφορά στην ποιότητα και στην τεχνολογία, η 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ έχει αναπτύξει μία σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης (Research 
and Development).

HALYVOURGIKI’S main aim is to supply quality products and provide services fulfilling Greek and international 
standards and according to Greek and European Union legislation. In 1994 the company was awarded a Quality 
Compliance Certificate issued by ELOT (the Greek Bureau of Standards) for its steel used in the reinforcement 
of concrete.  It was the first Greek company to achieve this distinction, reflecting its experience, know-how and 
tireless striving for higher standards of quality.

In 2001, HALYVOURGIKI was certified according to ELOT EN ISO 9002. In 2003 this was followed by certification 
ELOT EN ISO 9001:2000, and in 2006, HALYVOURGIKI was certified for its system of safeguarding environmental 
quality according to the international standard ELOT EN ISO 14001:2004. To maintain its cutting edge position 
of quality and technology, HALYVOURGIKI has developed significant activity in the field of research and 
development. 



Η εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας στην παραγωγή και η δέσμευση της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ για την καλύτερη δυνατή 
ποιότητα στα προϊόντα της, συνοδεύονται από την ευαισθησία της εταιρείας για πιο καθαρό περιβάλλον.  Στις 
εγκαταστάσεις της Ελευσίνας έχουν τοποθετηθεί σύγχρονες μονάδες καθαρισμού, οι οποίες κατακρατούν τα 
αιωρούμενα σωματίδια του χαλυβουργείου μέσα σε ειδικά σακόφιλτρα.  Η αποκλειστική χρήση φυσικού αερίου 
διασφαλίζει ότι ρύποι, όπως διοξείδιο του θείου, δε θα επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα.  Τρεις υπερσύγχρονες 
μονάδες, μία για το χαλυβουργείο και δύο για τα ελασματουργεία, ανακυκλώνουν το νερό ψύξης.  Επιπλέον, δύο 
μονάδες βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων του προσωπικού λειτουργούν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, το 
επεξεργασμένο νερό των οποίων χρησιμοποιείται για την άρδευση των ευκαλύπτων στην περιοχή.  Συχνοί έλεγχοι 
και αναλύσεις δειγμάτων νερού, από τα κανάλια και τον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο, διενεργούνται στα εργαστήρια 
της εταιρείας για να επιβεβαιώσουν την αξιοπιστία του συστήματος διαχείρισης των υγρών αποβλήτων.

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, λόγω της παραγωγικής της διαδικασίας, αποτελεί σημαντική μονάδα ανακύκλωσης καθώς 
χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη παλαιοσίδηρο (scrap). 

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πλήρες Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 14001:2004, πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ. Το σύστημα αποτελείται από διαδικασίες για ολοκληρωμένη 
διαχείριση όλων των αποβλήτων βάσει εγκεκριμένων μελετών. Το κάθε απόβλητο, από το χαρτί που 
χρησιμοποιείται μέχρι τη σκωρία κλιβάνου, διατίθεται σε εγκεκριμένους από το κράτος φορείς.

Η Ποιότητα του Περιβάλλοντος Environmental Quality  
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The application of high-end technologies in the production process and HALYVOURGIKI’S commitment to the 
best possible quality of its products are accompanied by the company’s concern for a clean environment.  Modern 
fume-treatment plants are located on the premises of the Elefsis plant.  These trap the suspended particles or 
molecules produced in the meltshop, through specialized bag filters. The exclusive use of natural gas ensures 
that pollutants such as sulfur dioxide do not pollute the atmosphere.  Three state-of-the-art plants, one for the 
meltshop and two for the rolling mills, recycle the cooling water. In addition, two sewage treatment plants are 
located on the site. The treated effluent is used for the irrigation of the eucalyptus trees on the factory’s premises. 
Water, both from the canals and the surrounding sea area is frequently analyzed, using the company’s laboratories. 
The results confirm the reliability of the implemented system. 

HALYVOURGIKI is considered to be a major recycling unit, as the raw material used is steel scrap.

HALYVOURGIKI has developed and applies a complete Environmental Management System according to the 
Standard ELOT EN ISO 14001:2004 which has been certified by the Hellenic Organization for Standardization 
(ELOT). The company implements and maintains procedures for the complete management of all wastes, which 
are based on approved environmental assessments. All types of waste, from the paper used in the offices, to the 
slag produced in the meltshop, are disposed properly through state-licensed Waste Management Companies.



Η φιλοσοφία της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ συνίσταται στο να αισθάνεται ο εργαζόμενος αναπόσπαστο κομμάτι της 
εταιρείας και υπεύθυνος για τη συνεισφορά του σε όλη τη διαδικασία παραγωγής.  Η σύγχρονη αυτή διαδικασία 
απαιτεί εργαζόμενους με ενεργό ρόλο και όχι ανθρώπους που απλά εκτελούν εντολές και η λειτουργία αυτή 
πράγματι αποδίδει άριστα αποτελέσματα. Μεγάλο βάρος δίνεται επίσης στην ασφάλεια και υγιεινή των 
εργαζομένων, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές στην παραγωγή, την ποιότητα και τον περιβαλλοντικό έλεγχο. 
Όλο το προσωπικό εκπαιδεύεται συστηματικά σε όλες τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται. Το αποτέλεσμα 
είναι πολύ ενθαρρυντικό και φαίνεται καθημερινά στη βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσής τους σε 
όλους τους τομείς.

Οι Άνθρωποι της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ The People of HALYVOURGIKI  
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HALYVOURGIKI’S approach towards its personnel is the employees to feel that they are an integral part of 
the company, responsible for their contribution throughout the production process. This up-to-date process 
requires the employees to play an active role and not simply to follow orders. This method of operation has 
had excellent results.  Compliance to all production quality and environmental control regulations reflects 
the great importance attached to the safety and hygiene of the personnel. All employees are trained on all 
the new technologies applied on a regular basis. This process has shown an improvement in the qualitative 
and quantitative performance of employees in all fields.



Έχοντας ήδη βάλει τις βάσεις για το μέλλον, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ προχωρά σε περαιτέρω ανάπτυξη με την 
εφαρμογή νέων επενδυτικών σχεδίων που θα την κρατήσουν στην κορυφή.  Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, σε κάθε της 
επιλογή και δραστηριότητα, θα συνεχίζει να στηρίζει και να συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία, στοχεύοντας 
στην κατάκτηση του μεγαλύτερου δυνατού μεριδίου στην ελληνική αγορά και στην αύξηση των εξαγωγών της.

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Αύριο HALYVOURGIKI Tomorrow
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Having established a solid foundation for the future, HALYVOURGIKI is advancing toward further development 
with the application of investment strategies which will maintain the company’s leading position.  HALYVOURGIKI, 
in its every choice and action, will continue to support and contribute to the Greek economy, aiming at gaining 
the biggest share in the Greek market and the increase of its exports business.



Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ και τα Mεγάλα Έργα
 

HALYVOURGIKI and Major Construction Projects
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Η αξιοπιστία της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, το μέγεθος, η εμπειρία και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων χάλυβα 
που παράγει, πιστοποιούνται μέσα από την επιλογή και συμμετοχή της εταιρείας στα μεγαλύτερα έργα που 
υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Έργα όπως το λιμάνι της Πάτρας, το Ολυμπιακό Στάδιο, το 
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η Γέφυρα της Χαλκίδας, η Εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου, ο Διεθνής Αερολιμένας 
Ελευθέριος Βενιζέλος, η Εγνατία Οδός, η Αττική Οδός, η γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, το Ολυμπιακό Χωριό καθώς 
και άλλα Ολυμπιακά έργα, αποτελούν ξεχωριστά δείγματα αυτού του επιτεύγματος.

HALYVOURGIKI’s reliability, size and experience, as well as the high standard of quality of its products, are confirmed 
by the company’s participation in the most ambitious construction projects, undertaken in this country during the 
past years. Participation in projects such as the port of the city of Patra, the Olympic Stadium, the Stadium of Peace 
and Friendship, the Halkida Bridge, the Athens - Corinth National Road, the Eleftherios Venizelos International 
Airport, the Egnatia Odos, the Attiki Odos, the Rion - Antirion Bridge, the Olympic Village and other Olympic 
construction projects, constitute outstanding proof of this achievement.

Αττική Οδός / Attiki Odos

O.A.K.A / OAKA - OLYMPIC STADIUM 
Θεμελίωση και ανέγερση με προϊόντα 
αποκλειστικά της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣΟλυμπιακό χωριό / Olumpic villageΓέφυρα Ρίου Αντιρρίου / Rion Antirion bridge



Στα πλαίσια της κοινωνικής και εθνικής της ευαισθησίας, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ:
• Συνέβαλε στην ανακούφιση των πληγέντων πυρόπληκτων τον Αύγουστο του 2007 προσφέροντας το ποσό των  €12.000.000
• Το Δεκέμβριο του 2006  προσέφερε το ποσό των €30.000  στον τηλεμαραθώνιο “ΓΙΝΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙ”  του ΑΝΤΕΝΝΑ
• Χορηγεί την ανέγερση ή αποκατάσταση ναών, μονών και πνευματικών κέντρων
• Συνέβαλλε στον εκσυγχρονισμό των μέσων θεραπείας ασθενειών και κοινωνικών προβλημάτων (ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ, 

ΙΘΑΚΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ).  
• Χορήγησε την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, κρίσιμων περιόδων και τόπων της εθνικής μας ιστορίας
• Το 1992 διενήργησε εκστρατεία για την ενημέρωση της παγκοσμίας κοινής γνώμης για την ελληνικότητα της Μακεδονίας
• Η μεγαλύτερη προσφορά με ευρύτερη εθνική και θρησκευτική σημασία αφορά στην εξ ολοκλήρου ανάληψη της δαπάνης 

ανέγερσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στο Φανάρι  
Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής της δράσης, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ:
• Διεξάγει Τεχνικές Ημερίδες σε όλη την Ελλάδα
• Πραγματοποιεί εκπαιδευτικές εκδρομές στους χώρους του εργοστασίου
• Χορηγεί πολιτιστικές δραστηριότητες Δήμων και Κοινοτήτων 
• Χορηγεί Επιστημονικά Προγράμματα (Ακαδημίας Αθηνών - Πανεπιστημίων - Ιδρύματος Ερευνών για το παιδί - 

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας)
• Χορηγεί  πνευματικές δραστηριότητες σωματείων (Εταιρεία Φίλων του Λαού, Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού 
 και Ιστορικού Αρχείου, Κέντρο Έρευνας και Πρακτικών Εφαρμογών Αρχαίου Ελληνικού Δράματος,  κ.α.)
Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής της πολιτικής, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ δεν αρκείται στη συμμόρφωση προς τις εκάστοτε
νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις αλλά δεσμεύεται για συνεχή και ενεργή βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 

Corporate Social Responsibility
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HALYVOURGIKI recognizes its social and cultural responsibility and demonstrates it by undertaking various
initiatives to support local communities and to promote and preserve Greek culture:
• Donated €12.000.000 towards the relief of the victims devastated by the catastrophic fires in August 2007
• In December 2006 donated €30.000 during ΑΝΤΕΝΝΑ channel’s telemarathon for the needy, orphan and ill children  
• Contributes to the construction or restoration of churches, monasteries and cultural centres.
• Financed the modernization of various rehabilitation centers (AGIOS SAVVAS, ITHAKI, PAREMVASI) 
• Supported financially the promotion of Greek culture, focusing on important periods and places in Greek history  
• In 1992 played a leading role by initiating a worldwide campaign to raise awareness regarding the Greek origin of 

Macedonia, the northern province of Greece
• The greatest contribution, which was of considerable national and religious significance, is the full funding of the
 reconstruction of the Ecumenical Patriarchate located at Fanari, Constantinople.
HALYVOURGIKI’ s educational and cultural awareness is demonstrated through various initiatives, such as the following:
• Conducts technical seminars all over Greece
• Organizes educational tours at  HALYVOURGIKI’s modern production units for University and High school students
• Sponsors cultural activities organised by local communities
• Sponsors various scientific programs (The Academy of Athens, Universities, Research Foundation for the Child, 

Goulandris Natural History Museum)
• Contributes to social activities organised by various non-profit associations
ENVIRONMENT: HALYVOURGIKI does not merely comply with current regulatory environmental  requirements, but goes
a step further by making a commitment to constantly and actively protect and improve the enviromental conditions. 



Η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων αποτελούν για τη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ πολύτιμες εταιρικές αξίες και η 
δέσμευση στη συνεχή βελτίωσή τους είναι βασική στρατηγική απόφαση.

Η εταιρική πολιτική Υγείας & Ασφάλειας, όπως αναθεωρήθηκε στις αρχές του 2008, καταγράφει το καινούργιο 
πλαίσιο, μέσω του οποίου η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ οραματίζεται την εξάλειψη των ατυχημάτων και την προάσπιση 
της υγείας στους χώρους εργασίας.

Με κυρίαρχη δήλωση ότι τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την Υγεία και την Ασφάλεια των ανθρώπων της, 
η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ  εφαρμόζει ένα σύγχρονο σχέδιο διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας, με εμπλοκή ομάδων σε 
διάφορα ιεραρχικά επίπεδα, καθορισμένες αρμοδιότητες στον σχεδιασμό, την υλοποίηση ενεργειών, την λήψη 
αποφάσεων και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. 

Ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις και τάσεις για ποιότητα στην εργασία, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ επενδύει 
συνεχώς όχι μόνο στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αλλά και στην εκπαίδευση - ευαισθητοποίηση όλων 
των εργαζομένων στην τήρηση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας, εντάσσοντας στα ετήσια επιχειρηματικά 
πλάνα της σημαντικό αριθμό επισκέψεων των υπευθύνων Υγείας & Ασφάλειας στις θέσεις εργασίας.

Σε συνεργασία με το WORLD STEEL ASSOCIATION (WSA), παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις του κλάδου για την 
Υγεία και Ασφάλεια, συμβάλλει με στοιχεία, γνώση και εμπειρία, αλλά επίσης υλοποιεί ενέργειες, όπως η έκδοση 
οδηγού με τις αρχές Ασφάλειας και Υγείας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Χάλυβα στα Ελληνικά.

Στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ  η έμπρακτη δέσμευση  για συνέπεια, επιμονή και ομαδικότητα στην επίτευξη του στόχου, 
αποτελεί το κύριο συστατικό της επιτυχίας.

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας
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The health and safety of its employees constitute for HALΥVOURGIKI a corporate value of outmost importance. 
Commitment to continuously improve health and safety performance is a top priority mandated by Company’s 
strategy.
HALYVOURGIKI’s Health and Safety policy, which was revised at the beginning of 2008, dictates the Company’s new 
approach for ensuring a healthy and safe working environment, aiming to create an accident-free workplace.
As nothing is more important than the health and safety of its employees, HALYVOURGIKI implements an integrated Health 
and Safety policy based on the involvement of its work-force. Employees, at various hierarchical levels, organized in teams, 
are engaged in daily tasks having clearly-defined responsibilities for the planning, implementation, and decision making 
processes, as well as for the fulfillment of specific targets in order to continuously improve Health and Safety record.
Adapting to the current standards and trends and in order to ensure a quality workplace, HALYVOURGIKI is continually 
investing not only on improving working conditions, but also on training and raising the awareness of all employees 
regarding the importance of complying with all Health and Safety regulations. Towards that goal, included in annual 
business plans, is a substantial number of recurring visits to every work station by the company’s Health and Safety officials.

In collaboration with the WORLD STEEL ASSOCIATION (WSA), HALYVOURGIKI stays constantly informed regarding 
international trends and developments on Health and Safety issues. The company also contributes by providing 
data, knowledge and expertise to the WSA, but also takes initiatives of its own, like, the publication in Greek of the 
policy on Health and Safety of the WORLD STEEL ASSΟCIATION.

At HALYVOURGIKI, the key ingredient to success is the collective commitment to reliability, persistence, and team-
work in striving to achieve excellence.

Health and Safety


