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      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
ΤΑΤΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ A.E. 

 η νέα επωνυμία της CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ Α.Ε. , θυγατρικής του 
Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ  

 
  
 

Στο πλαίσιο της νέας ταυτότητας του ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ, βάσει του οποίου μετονομάστηκε 
πρόσφατα η μητρική Εταιρεία σε ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε από Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ 
Α.Ε.Β.Ε., ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αλλαγής επωνυμίας και της θυγατρικής εταιρείας 
CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
η οποία μετονομάζεται πλέον σε ΤΑΤΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ   
 
Η ΤΑΤΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε. (πρώην CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ Α.Ε.) είναι θυγατρική του ομίλου με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συστάθηκε σε κοινοπραξία με την διεθνούς κύρους και 
εμβέλειας CORUS-TATA Group, με στόχο τη δημιουργία σε ιδιόκτητο χώρο ενός 
υπερσύγχρονου κέντρου διανομής και επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα που θα αποτελεί το 
κέντρο εξυπηρέτησης του δικτύου πελατών στην ευρύτερη περιοχή. Η συνολική επένδυση, 
η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέρχεται σε € 14,8 εκατ. 
 
Υπενθυμίζουμε ότι η ΤΑΤΑ STEEL, μέλος του Ομίλου ΤΑΤΑ, είναι ένας κολοσσός του κλάδου 
χάλυβα παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος καθετοποιημένος χαλυβουργικός όμιλος της Ινδίας. 
Με έδρα την Ινδία, ο όμιλος ΤΑΤΑ ιδρύθηκε το 1907 και δραστηριοποιείται σε 7 
επιχειρηματικούς τομείς που πέραν της χαλυβουργίας και των βασικών μετάλλων 
περιλαμβάνουν τις κατασκευές, την ενέργεια, τα χημικά, τα καταναλωτικά προϊόντα, τις 
υπηρεσίες και τέλος τις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική. Πρόσφατα η αξία του ομίλου 
ΤΑΤΑ STEEL  ενισχύθηκε σημαντικά μετά την εξαγορά του διεθνούς ομίλου CORUS που 
παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες χάλυβα και αλουμινίου. Αποτέλεσμα της εξαγοράς αυτής 
είναι η δημιουργία του πέμπτου μεγαλύτερου χαλυβουργικού ομίλου παγκοσμίως με πάνω 
246.000 εργαζόμενους, κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 18 δισ. Ευρώ και παρουσία σε 96 
χώρες.  
 
Η στρατηγική αυτή συνεργασία με τον όμιλο ΤΑΤΑ, αποτελεί ορόσημο στην πορεία του 
ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ καθώς επιβεβαιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο Όμιλος 
ΕΛΑΣΤΡΟΝ αναδεικνύοντας τη δυναμική του ως συνεργάτη σημαντικών ονομάτων του 
κλάδου της χαλυβουργίας. Με κοινό παρονομαστή τις θεμελιώδεις αξίες της ποιότητας, της 
υπευθυνότητας, της υψηλής τεχνογνωσίας και της καινοτομίας, η νέα ονομασία ΤΑΤΑ 
ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕ της θυγατρικής του ομίλου σηματοδοτεί την νέα αναπτυξιακή εποχή του 
Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ και τη διεύρυνση της δραστηριότητας του στην ευρύτερη περιοχή της 
ΝΑ Ευρώπης. 
 
 
 
 


