Aθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Mε τη συμμετοχή πάνω από 400 ατόμων από 40 και πλέον χώρες από όλη την
εφοδιαστική αλυσίδα αλουμινίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα από τα μεγαλύτερα
διεθνή events του κλάδου, το Διεθνές Συνέδριο Αλουμινίου 2019, που πραγματοποιήθηκε

στην Αθήνα από τις 23 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt
Athens.
εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να
ενημερωθούν από μεγάλους παραγωγούς αλλά και τελικούς χρήστες σχετικά με τις
προοπτικές στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, τις νέες χρήσεις του αλουμινίου
και τις εξελίξεις στην βιώσιμη ανάπτυξη.
Η κορυφαία αυτή

Με βάση τις παρουσιάσεις επιβεβαιώθηκε η μεγάλη αναπτυξιακή πορεία του
αλουμινίου ως το σύγχρονο υλικό. Η μεγάλη ζήτηση θα συνεχιστεί στο μέλλον
λόγω της ζήτησης του υλικού στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα κτήρια μηδενικής
κατανάλωσης ενέργειας και στη συσκευασία. Ο λόγος για την αύξηση στη ζήτηση
είναι οι καταπληκτικές ιδιότητες του αλουμινίου που συνάδουν με τις αρχές της
κυκλικής οικονομίας.
Ταυτόχρονα
το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Αλουμινίου αποτέλεσε σημείο
συνάντησης για τους εκπροσώπους από όλη την βιομηχανία του αλουμινίου και
ευκαιρία διεξοδικής συζήτησης σχετικά με τις στρατηγικές που ακολουθούνται και
τις λύσεις που υπάρχουν στις αγορές του αλουμινίου.
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου από ελληνικής πλευράς ομιλητές ήταν οι κ.κ. Ε.
Μυτηλιναίος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και Κ.
Κατσαρός Εκτελεστικός Διευθυντής, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡΑ.Ε. ενώ ο κ. Σ. Κασδάς Α’
Αντιπρόεδρος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και ο κ. Κ. Κατσαρός συμμετείχαν στο κεντρικό
πάνελ συζήτησης με θέμα «Ποιο θα είναι το μέλλον της παγκόσμιας βιομηχανίας
αλουμινίου». Στο συνέδριο συμμετείχαν στελέχη από τις μεγάλες ελληνικές
βιομηχανίες αλουμινίου.
Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου ήταν επίσημος υποστηρικτής ενώ κύριοι χορηγοί του
συνεδρίου ήταν οι βιομηχανίες ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ.

ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η Ελληνική βιομηχανία αλουμινίου είναι ένας ανταγωνιστικός και κορυφαίος κλάδος στις
διεθνείς αγορές. Με βάση πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ κατέχει στην Ευρώπη την:
* 1η θέση σε παραγωγή και αποθέματα βωξίτη
* 4η θέση σε παραγωγή Αλουμινάς
* 6η θέση σε παραγωγή πρώτης μεταποίησης (έλαση και διέλαση)
* 7η θέση σε παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου

Επίσης είναι 9 φορές πιο εξαγωγικός κλάδος σε σχέση με τον αντίστοιχο των χωρών της
ΕΕ28.
Ο συνολικός κλάδος αποτελείται από 3.000 μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις σε
όλα τα στάδια μεταποίησης και εμπορίου. Απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 30.000 άτομα με
συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τα 2,5 δις € και παραγωγικές μονάδες, ιδιόκτητα δίκτυα
διανομών και εμπορική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.), είναι ο κλαδικός σύνδεσμος των
βιομηχανιών-βιοτεχνών αλουμινίου στην χώρα μας.
Είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει ως μέλη της εταιρείες και
συνδέσμους του κλάδου, που δραστηριοποιούνται από την εξόρυξη του βωξίτη και
την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου μέχρι και τη μεταποίηση του μετάλλου για
την παραγωγή προϊόντων για διάφορες εφαρμογές και χρήσεις. Η Ε.Ε.Α., πέραν των
άλλων δραστηριοτήτων, σκοπό έχει την προβολή και την προώθηση της χρήσης των
προϊόντων αλουμινίου, τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά.
Η Ε.Ε.Α. αποτελεί τον δίαυλο επικοινωνίας των μελών της με τους Ελληνικούς
Δημόσιους Οργανισμούς, εκπροσωπεί τον κλάδο στους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς
φορείς και υποστηρίζει τεκμηριωμένα τις θέσεις των μελών της.
Η Ε.Ε.Α. συμμετέχει ως εταίρος στην ΕΕΑ –ΑΜΚΕ που είναι διαπιστευμένος Φορέας από
το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το EN ISO/IEC 17065 για τα πιστοποιητικά QUALICOAT & QUALANOD.

