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Βούλα Μουρτά
Υφυπουργός Βιομηχανίας

Ένα μεγάλο τόλμημα βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για τη διεθνή έκθεση τεχνολογιών ανελκυστήρων “Ascen.tec” 
που αποτέλεσε για όλους εμάς στην «Τεχνοεκδοτική / T-Press» μια χρήσιμη πρόκληση. 
Ύστερα από 28 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα δρώμενα του τεχνικού κόσμου είχαμε καθήκον να δώσουμε βήμα, 
παρουσία και προβολή σε έναν κλάδο που ταλαιπωρήθηκε από την κρίση. Ταυτοχρόνως, έχουμε ευθύνη απέναντι 
στους επιχειρηματίες, τους τεχνικούς και όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο να τονώσουμε το ηθικό τους 
με μια αξιοπρεπή και εξαιρετική πρώτη διοργάνωση που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις επόμενες. 
Όπως συμβαίνει σε ανάλογες εκθέσεις στο εξωτερικό, οι τριήμερες συνεδριακές εκδηλώσεις σχεδιάστηκαν με 
γνώμονα την ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων, αλλά και τη δημιουργία ερεθισμάτων για σύνθεση απόψεων 
και επιχειρημάτων. Ο νέος συνεδριακός θεσμός, το “Ascen.tec Forum”, διαφέρει από ανάλογες πρωτοβουλίες του 
εξωτερικού διότι προσαρμόζει τα θέματα που εξετάζουν οι διεθνείς αγορές με τα ζητήματα που απασχολούν τις 
ελληνικές επιχειρήσεις που δίνουν καθημερινό αγώνα επιβίωσης σε μια αγορά που αναζητεί το βηματισμό της 
ύστερα από μια δύσκολη δεκαετία. 
Τεχνικοί, συντηρητές, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, ιδιοκτήτες ακινήτων και ΑμεΑ θα ενημερωθούν για νέους κανό-
νες, πρακτικές προληπτικής συντήρησης, καθώς και της αναγκαιότητας για την αναβάθμιση των ανελκυστήρων. 
Οι σύνεδροι θα πληροφορηθούν για νέες τάσεις και λύσεις, που δίνουν υπεραξία σε ένα κτίριο και επιτυγχάνουν 
εξοικονόμηση σε χρήματα και ενέργεια. 
Βασικός στόχος είναι να αποτραπούν πιθανά ατυχήματα και να εκπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας, 
ειδικά για κτιριακές υποδομές που ανοικοδομήθηκαν πριν πέντε δεκαετίες και λειτουργούν ακόμα με συστήμα-
τα πεπαλαιωμένης τεχνολογίας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται θέματα ζωτικής σημασίας όπως είναι ο χρόνος 
ζωής ενός ανελκυστήρα, οι απαραίτητες διαστάσεις του και η γενική κατάστασή του (αναλόγως με τη συντήρηση 
που έχει δεχθεί), ενώ θα γίνει και σύγκριση τύπων (υδραυλικού ή ηλεκτροκίνητου).
Στο ειδικό συνεδριακό πρόγραμμα έχει συμπεριληφθεί ειδική εκδήλωση σχετικά με τη χρήση, τη λειτουργία, τα 
πλεονεκτήματα αλλά και τις προϋποθέσεις εγκατάστασης αναβατορίων και ανελκυστήρων για ΑΜΕΑ. Σ’ αυτή τη 
συνεδριακή ενότητα, οι επιστήμονες και οι συντηρητές αναμένεται να δείξουν πώς οι τεχνολογίες αιχμής διευκολύ-
νουν τους συνανθρώπους μας, διότι αυτά τα συστήματα δεν χρησιμοποιούνται μόνο από άτομα με αναπηρίες αλλά 
και από άτομα που κινούνται με αμαξίδιο ή από ηλικιωμένους που κινούνται με βοηθήματα.

Στόχος μας είναι να γίνει η “Ascen.tec”, 
η έκθεση που θα σας… ανεβάζει!

Βούλα Μουρτά

Η “Ascen.tec” είναι γεγονός!





Φέτος, μετά από μία δεκαετία, πραγματοποιείται μια νέα, απολύτως εξειδικευμένη έκθεση, αποκλειστικά αφιερωμένη στις τεχνολογίες 
ανελκυστήρων στην Αθήνα. Ως πρόεδρος της EFESME, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Ανελκυστή-
ρων, δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο ευχαριστημένος.
Για εμάς, ως ομοσπονδία που εκπροσωπεί τη φωνή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, η ύπαρξη μιας τέτοιας έκθεσης 
αποτελεί πηγή ικανοποίησης και αισιοδοξίας για το μέλλον και απόδειξη της δέσμευσής μας στον κλάδο. Η συμμετοχή του μέλους μας, 
της ΠΟΒΕΣΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων, είναι μια έγκυρη μαρτυρία της δρά-
σης μας και είμαστε ευτυχείς που μας εκπροσωπεί, αλλά και σίγουροι για την επιτυχία αυτής της σημαντικής διοργάνωσης.
Μια τέτοια έκθεση, αποτελεί την τέλεια ευκαιρία για ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων σε έναν τομέα που 
εξελίσσεται συνεχώς, είναι ζωντανός, δυναμικός και καθημερινά βρίσκεται ενώπιον νέων προκλήσεων, ώστε να συμβαδίσει με μια 
αγορά που είναι πάντα επιρρεπής στην αλλαγή και την καινοτομία.
Όπως είναι γνωστό, πολλές προκλήσεις περιμένουν τη βιομηχανία ανελκυστήρων και απαιτούν την απόλυτη προσοχή μας και τις προ-
σπάθειές μας κάθε μέρα. Νέος τύπος εργοστασίων, η ψηφιακή εποχή και τι αυτή σημαίνει... την εγγύηση της ασφάλειας των εγκαταστά-
σεων, είτε παλαιών είτε νέων, την ποιότητα των προϊόντων μας και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, τις δυσκολίες που 
εξακολουθούν να υφίστανται σε μια αγορά η οποία σηκώνει το κεφάλι της μετά την κρίση. Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν τεχνική 
προετοιμασία, ευελιξία και ανοιχτό πνεύμα από τον κλάδο μας, ώστε να προσαρμοστούμε και να βρουμε λύσεις που θα μας επιτρέψουν 
να προχωρήσουμε καλύτερα στο έργο μας με το μέγιστο των δυνατοτήτων μας.
Όλα αυτά απαιτούν να είμαστε έτοιμοι να αγκαλιάσουμε τις καινοτομίες και τις νέες τεχνολογίες, να είμαστε σε θέση να συμβαδίσουμε 
με τις γρήγορες και συχνές τεχνολογικές και τεχνικές αλλαγές στον τομέα των ανελκυστήρων.
Πιστεύω ότι η πρώτη “Ascen.tec”, στoχεύοντας στη σύνδεση επιχειρήσεων, επαγγελματιών και φορέων, με το ευρύ φάσμα των συμμε-
τεχόντων και των εκδηλώσεών της, έχει τη δυνατότητα να είναι ένας κόμβος στον οποίο μπορούμε όλοι να εκφράσουμε τις απόψεις μας 
και τα δυνατά σημεία μας και όπου μπορούμε να συνδεθούμε με άλλους παράγοντες για να βρούμε κοινές πορείες και λύσεις.
Εναπόκειται τώρα σε εμάς, ως συμμετέχοντες στην αγορά και ως φορείς του κλάδου, να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία 
και να δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ώθηση στις δραστηριότητές μας, στη δέσμευσή μας και στο μέλλον μας.
Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι συμμετέχοντες και επισκέπτες θα βρουν αυτή την έκθεση χρήσιμη και ενδιαφέρουσα και ότι θα μπορέσουν να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτή την ευκαιρία.

Massimo Bezzi
πρόεδρος EFESME*

Χαιρετισμός Massimo Bezzi, προέδρου EFESME

* EUROPEAN FEDERATION 
FOR ELEVATOR SMALL AND 
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Χαιρετίζουμε την  πρωτοβουλία της εταιρείας «Τεχνοεκδοτική / Τ-Press» που δίνει την ευκαιρία στο σημαντικό από άποψη ασφάλειας 
κλάδο των ανελκυστήρων και γενικότερα της κατασκευής ανυψωτικών μηχανημάτων προσώπων και φορτίων να παρουσιάσει προτά-
σεις και λύσεις για τους ανελκυστήρες και τα ανυψωτικά που διαθέτει ο κλάδος στην αγορά. 
Ο συγκεκριμένος κλάδος αγγίζει σημαντικές πτυχές των πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, κυρίως στον τομέα ασφά-
λειας και συμμόρφωσης προϊόντων και εγκαταστάσεων, που έχουν ως πρωταρχικό στόχο την προστασία της ασφάλειας των χρηστών 
καταναλωτών και επαγγελματιών, καθώς και την προώθηση της υγιούς, καινοτόμου και βιώσιμης επιχειρηματικότητας και του υγιούς 
ανταγωνισμού στην αγορά, μέσω θεσμοθέτησης μέτρων για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και εγκαταστάσεων, του διαρκούς 
εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της ρύθμισης των τεχνικών 
επαγγελμάτων. 
Η Γενική Γραμματεία βιομηχανίας αποτελεί  σε εθνικό επίπεδο τον βασικό πυλώνα εποπτείας αγοράς όλων των βιομηχανικών προϊό-
ντων, καταναλωτικών και μη (πλην τροφίμων, φαρμάκων/καλλυντικών), συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων και των ανυψω-
τικών μηχανημάτων, με αρμοδιότητα σε:
• 32 Οδηγίες της κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης,  σε σύνολο 36 οδηγιών σε επίπεδο χώρας, δηλ. στο 80% περίπου της ενωσιακής 
τομεακής νομοθεσίας εναρμόνισης που ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο. 
• 2 Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς  και 35 τουλάχιστον εφαρμοστικές ευρωπαϊκές κανονιστικές πράξεις.
• 10  Εθνικούς Κανονισμούς, δηλαδή αμιγώς εθνικές κανονιστικές  διατάξεις (μη εναρμονισμένος τομέας) που ρυθμίζουν θέματα ασφά-
λειας, ποιότητας, διάθεσης στην αγορά, ασφαλούς εγκατάστασης, λειτουργίας  και χρήσης βιομηχανικών  προϊόντων (εγκατάσταση, 
λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων, Κανονισμός ανυψωτικών, Ρευματοδότες και ρευματολήπτες, κ.λπ.) που δεν 
καλύπτονται από την τεχνική εναρμόνιση. 
Να επισημανθεί ότι σήμερα η Γενική Γραμματεία, μέσω τεχνικής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και 
ενώσεις, προχωρά στη  βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τους ανελκυστήρες προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα 
τα θέματα που αφορούν στην ομαλή λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων, με αποκλειστικό γνώμονα την εξυπηρέτηση του 
δημοσίου συμφέροντος μέσω της διασφάλισης ικανού επιπέδου ασφάλειας των χρηστών των ανελκυστήρων.
Κλείνοντας θα ήθελα να σας συγχαρώ για το έργο σας και να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία στις εργασίες της 1ης Διεθνούς  Έκθεσης 
Ascen.tec – Τεχνολογίες Ανελκυστήρων.

Απόστολος 
Μακρυκώστας
Γενικός Γραμματέας 
Βιομηχανίας

Χαιρετισμός Απόστολου Μακρυκώστα, 

Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας 
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Γεώργιος Καββαθάς
πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ*

Ιωάννης Βαρδακαστάνης
πρόεδρος  Ε.Σ.Α.μεΑ. *
και E.D.F.**

* ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
 ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χαιρετισμός Γεωργίου Καββαθά, προέδρου ΓΣΕΒΕΕ 

Χαιρετισμός Ιωάννη Βαρδακαστάνη,
προέδρου Ε.Σ.Α.μεΑ. και E.D.F.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τις εργασίες της 1ης Διεθνούς Έκθεσης “Ascen.tec – Τεχνολογίες Ανελκυστήρων”, η οποία με την έναρξή 
της θα καθιερωθεί στη συνείδηση των επαγγελματιών του χώρου, ως μια εκδήλωση που προωθεί με ενάργεια και στρατηγικό σχεδι-
ασμό, την ποιότητα των υπηρεσιών και υλικών που παρέχουν και χρησιμοποιούν οι εγκαταστάτες συντηρητές ανελκυστήρων, καθώς 
και ως ένας ενεργητικός τρόπος ενημέρωσής τους για τις νέες τάσεις που υπάρχουν, τόσο στους ανελκυστήρες όσο και στα συστήματα 
ανύψωσης.
Η ΓΣΕΒΕΕ ως η μεγαλύτερη οργάνωση εκπροσώπησης μικρών επιχειρήσεων με μεγάλη αντιπροσωπευτικότητα σε κλαδικό αλλά και 
τοπικό επίπεδο, εκπροσωπεί μερικά από τα πιο σημαντικά και πολυπληθή επαγγέλματα της ελληνικής αγοράς εργασίας, όπως εκείνο 
του τεχνικού ανελκυστήρων. Η ΓΣΕΒΕΕ εδώ και χρόνια βρίσκεται στο πλευρό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών 
Συντηρητών Ανελκυστήρων (Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.) και συνεργάζονται μαζί με σκοπό τη διεκδίκηση, διαφύλαξη και προστασία των οικονομικών, 
κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των εγκαταστατών. Οι δύο πιο σημαντικοί άξονες της κοινής μας συνεργασίας είναι η 
διασφάλιση του επαγγέλματος και ο εκσυγχρονισμός της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτό πόσο καίριο είναι το επάγγελμα του εγκαταστάτη συντηρητή ανελκυστήρων, καθότι συνδέεται 
άμεσα με την προστασία προσώπων και εξοπλισμού από επικίνδυνες καταστάσεις που μπορούν να προέλθουν από τη χρήση, τη συντήρη-
ση και τη λειτουργία τους. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι διαρκώς εκδίδονται νέα κανονιστικά κείμενα (Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Πρότυπα) 
τα οποία είναι υποχρεωτικής εφαρμογής. Η φύση της εργασίας αυτού του επαγγέλματος εγκυμονεί ιδιαίτερους κινδύνους και γι’ αυτό 
απαιτεί υψηλό αίσθημα ευθύνης από τους ίδιους τους επαγγελματίες και σεβασμό ως προς τη σημαντικότητά του από όλους εμάς.
Τέλος, η έκθεση αυτή αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία καθότι θα μπορέσει να ενημερώνεται σε ετήσια 
βάση για τις εξελίξεις της τεχνολογίας και για τα νέα προϊόντα, με αποτέλεσμα να του δίνεται η δυνατότητα να παραμείνει ανταγωνιστικός, 
να βελτιώνει το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει και να μην κινδυνεύει να μείνει στο περιθώριο του κλάδου.

Αγαπητοί μου,
Είναι μεγάλη χαρά να χαιρετίζω αυτή την προσπάθεια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που θέλει να εντάξει τα άτομα με αναπηρία, είτε ως 
εν δυνάμει καταναλωτές, είτε ως εκθέτες, είτε ως παρατηρητές. Το κλειδί σε κάθε περίπτωση για εμάς, για την Εθνική Συνομοσπονδία 
Ατόμων με Αναπηρία είναι η ένταξη, το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις να συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε πτυχή 
του κοινωνικού βίου. 
Όπως, άλλωστε, τονίζει και η έρευνα του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας, τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα είναι το 24,7% 
του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, δηλαδή 2.231.197 σε σύνολο 9.016.247, εκ των οποίων 1.014.177 άτομα με βαριά αναπηρία. 
Παράλληλα και σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT για το 2017, η κοινωνία γερνά: ήδη το 1/5 του πληθυσμού της ΕΕ είναι άνω των 
65 ετών.
Οι παραπάνω πολυπληθείς ομάδες έχουν δικαιώματα και χρήζουν ασφάλειας στη χρήση και στην πραγμάτωσή τους. Σύμφωνα μάλιστα 
με τη διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία του ΟΗΕ, αναγνωρίζεται η σημασία «για τα άτομα με αναπηρίες, της 
ατομικής αυτονομίας και ανεξαρτησίας τους, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας να κάνουν τις επιλογές τους».
Οι πιστοποιημένοι ανελκυστήρες και ανυψωτικοί μηχανισμοί εν γένει είναι εξαιρετικής σημασίας βοηθήματα για τα άτομα με αναπηρία, 
τους ηλικιωμένους και όλα τα εμποδιζόμενα άτομα.
Διασφαλίζουν στο άτομο:
• Την ασφαλή κάλυψη υψομετρικών διαφορών.
• Την αυτόνομη και ανεξάρτητη κινητικότητα.
• Την επί μακρότερον ανεξάρτητη διαβίωση και παραμονή στο σπίτι.
• Την απελευθέρωση των οικείων από την υποχρέωση μεταφοράς/ μετακίνησής τους.
• Τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες.
• Τη δυνατότητα επιλογής σε ίση βάση με τους άλλους.
• Τη βελτίωση της ψυχολογικής τους κατάστασης.
• Την πλήρη ένταξη.
• Διασφαλίζουν στις επιχειρήσεις:
• Τη βελτίωση επισκεψιμότητας από ευρύτερη μερίδα πελατών (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, οικογένειες με μικρά παιδιά κ.λπ.).
• Την προσέλκυση νέων δυναμικών αγορών (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι κ.λπ.). 
• Τη βελτίωση του κύκλου εργασιών τους.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας.

* ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

** EUROPEAN DISABILITY FORUM
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Γιώργος Στασινός
πρόεδρος ΤΕΕ*

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,
Ένας σημαντικός κλάδος ξαναβρίσκει βήμα φωνής, παρουσίας και διεκδικήσεων μέσα από τη διεθνή έκθεση “Ascen.tec”, την οποία 
διοργανώνει η «Τεχνοεκδοτική / Τ-Press». Πρόκειται για τις επιχειρήσεις κατασκευής, συντήρησης και ανάπτυξης των τεχνολογιών 
ανελκυστήρων. 
Ύστερα από δέκα δύσκολα χρόνια που ταλάνισαν την οικονομία και την επιχειρηματικότητα λόγω της δεινής δημοσιονομικής κατάστα-
σης στη χώρα μας, οι πρώτες ακτίδες αισιοδοξίας έχουν αρχίσει να φαίνονται. Στην πορεία επανεκκίνησης της οικονομίας, οι τεχνικοί 
κλάδοι και πρώτοι οι Μηχανικοί, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε ώστε να ξαναβρούμε το δρόμο της ανάπτυξης, της ευημερίας και της 
προκοπής. 
Προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι η προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα και η δημιουργία ενός ρεαλιστικού πλαισίου 
για να λειτουργήσει η αγορά επί ίσοις όροις. Σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, η αγορά των ανελκυστήρων βρίσκεται ενώπιον προκλήσε-
ων, στις οποίες πρέπει να αντιδράσει με ρεαλιστικούς όρους λαμβάνοντας υπ’ όψιν όσα αφήνει πίσω της η κρίση. 
Ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα και φυσικά διαθέτει πολλά εμπόδια και δυσκολίες αφού είναι ανηφορικός. Οι θέσεις που 
διατυπώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, δίνουν την προοπτική της επόμενης ημέρας. Σε αυτήν την πορεία θα υπάρξει αντίλο-
γος και πρέπει να υπάρξει αντίλογος προκειμένου να προκύψουν νέες ιδέες, αλλά και σύνθεση απόψεων. 
Από τη σύνθεση μπορούν να προκύψουν συνέργειες, οι οποίες θα διαμορφώσουν το νέο πλαίσιο δραστηριοτήτων για παραγωγή, έρευ-
να και ανάπτυξη, αλλά και εξαγωγές. Έτσι θα ξεπεραστούν αγκυλώσεις και αντιλήψεις προηγούμενων δεκαετιών. 
Σε αυτήν την προσπάθεια, η διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης “Ascen.tec” συμβάλλει τα μέγιστα και γι’ αυτό ευχόμαστε καλή επιτυ-
χία. Όπως και στη “Verde.tec”, έτσι και τώρα το ΤΕΕ έχει δώσει την αιγίδα του και αποτελεί αρωγό των θετικών πρωτοβουλιών για τον 
τεχνικό κόσμο της χώρας μας. 

Χαιρετισμός Γιώργου Στασινού, προέδρου ΤΕΕ 

* ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

Κωνσταντίνος Mίχαλος
πρόεδρος ΚΕΕΕ* 
ΕΒΕΑ**

* ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

** ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Κυρίες και κύριοι, 
Η διεθνής έκθεση “ASCEN.TEC” αποτελεί μια ιδιαίτερα φιλόδοξη διοργάνωση, η οποία έχει στόχο να συγκεντρώσει τις υγιείς δυνάμεις 
της ελληνικής αγοράς σε κάθε βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα που αφορά στους ανελκυστήρες. 
Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αντίξοες οικονομικές συνθήκες και κακό δημοσιονομικό κλίμα εξαιτίας της απαισιοδοξίας πρωτί-
στως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναδεικνύεται η δραστηριότητα δυναμικών και καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων. Επιχειρήσεων 
που δίνουν τη μάχη ενάντια στην κρίση, με «όπλα» την εξωστρέφεια, την ευελιξία, την καινοτομία, την επένδυση στη γνώση και στην 
τεχνολογία. 
Το γεγονός ότι η διοργάνωση αυτή φέρει από την αρχή τη σφραγίδα της στήριξης και της συμμετοχής των φορέων εκπροσώπησης της 
αγοράς, επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει ο ίδιος ο κλάδος στα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξή του. Οι σημαντικές παράλλη-
λες εκδηλώσεις, που φιλοξενούνται στο πλαίσιο της έκθεσης, παρέχουν τη δυνατότητα μιας συνολικής θεώρησης των προβλημάτων, 
αλλά και των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που παρουσιάζονται για τους ανθρώπους της αγοράς, σήμερα και στο μέλλον. 
Με τα δεδομένα αυτά, η διεθνής έκθεση “ASCEN.TEC” δεν αποτελεί μόνο ένα εμπορικό γεγονός, αλλά ένα ουσιαστικό εργαλείο ενδυ-
νάμωσης και εξέλιξης του κλάδου. 
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στηρίζουν τη διοργάνωση με ιδι-
αίτερη χαρά και με την ευχή να εξελιχθεί σε σταθερό θεσμό και σημείο αναφοράς. 
Το μήνυμα της αναγέννησης της ελληνικής οικονομίας μπορεί και πρέπει να προέλθει από τον κόσμο της αγοράς και της παραγωγής. 
Εμείς θα είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό το μήνυμα πιο δυνατό, για να μεταφέρουμε τη φωνή των επιχειρήσεων στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων. Για να διεκδικήσουμε βιώσιμες συνθήκες άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ένα περιβάλλον στο οποίο η 
δημιουργικότητα και η ικανότητα, θα μπορούν επιτέλους να ανθίσουν.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στη διοργάνωση και καλές δουλειές σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Χαιρετισμός Κωνσταντίνου Μίχαλου, προέδρου ΚΕΕΕ - ΕΒΕΑ 
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Βασίλης Κορκίδης
πρόεδρος ΕΒΕΠ* και ΠΕΣΑ**

* ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

** ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ 
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χαιρετισμός Παύλου Ραβάνη, προέδρου Β.Ε.Α. 

Παύλος Ραβάνης
πρόεδρος Β.Ε.Α.*

* ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
 ΑΘΗΝΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την έναρξη της 1ης Διεθνούς Έκθεσης "Ascen.tec 2019", την οποία το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας έθεσε υπό την αιγίδα του, 
επιθυμώ να μεταφέρω την πάγια θέση του Επιμελητηρίου μας, ως ο θεσμικός εκπρόσωπος των μικρομεσαίων βιοτεχνών και επαγγελ-
ματιών τεχνικών κλάδων, που είναι, να στηρίζει κάθε πρωτοποριακή πρωτοβουλία, που ενισχύει τους επαγγελματίες που αγωνίζονται 
για την ανάπτυξη και την απόδοση της εργασίας τους, στην κοινωνία και την οικονομία. Το όχημα για την ανάπτυξη και τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων, είναι ο σχεδιασμός καινοτόμων ιδεών και η υλοποίησή τους, με πρωτοπόρες κατα-
σκευαστικές μεθόδους.  
Προσφέροντας στα Μέλη του κλάδου σας την απαραίτητη τεχνογνωσία με κατάλληλη επιμόρφωση και κατάρτιση, για την εφαρμογή 
αυτών των καινοτόμων τεχνικών και μεθόδων, θα επιτευχθεί ο στόχος του εκσυγχρονισμού του επαγγέλματος, και η ενδυνάμωση του 
κύρους του επαγγελματία.
Στη σημερινή πολιτική και οικονομική συγκυρία, που η μικρή επιχείρηση αγωνίζεται να επιβιώσει και να αναπτυχθεί, η καινοτομία  είναι 
η απάντηση, στο πώς θα εξελίξει ανταγωνιστικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και πώς θα διευρύνει τις συνεργασίες της.  
Επιθυμώ να επισημάνω ιδιαιτέρως, ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, προωθεί στοχευμένα, εργαλεία που θεωρεί επωφελή 
για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, στηρίζει και τη συμμετοχή των μελών του, σε διεθνείς εκθέσεις, 
την πιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών, την επιμόρφωση μέσω των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τη διαρκή 
κατάρτιση στον κλάδο των τεχνικών επαγγελμάτων. 
Για να επιτύχουμε μαζί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, σας καλώ να γνωρίσετε τις νέες ανταποδοτικές υπηρεσίες του Β.Ε.Α. και να 
τις αξιοποιήσετε προς όφελος της επιχείρησής σας. Με την εγγραφή και ένταξή σας στο Μητρώο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, δι-
ασφαλίζεται παράλληλα η ορθή απεικόνιση όλων των τεχνικών επαγγελμάτων και επιχειρήσεων παροχής εξειδικευμένων τεχνικών 
υπηρεσιών, τις οποίες το Β.Ε.Α. ως το μόνο αρμόδιο, μπορεί και θέλει να υποστηρίξει.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στην έκθεση και υλοποίηση των στόχων σας.

Χαιρετισμός Βασίλη Κορκίδη, προέδρου ΕΒΕΠ και ΠΕΣΑ 

Ως επιχειρηματική κοινότητα, έχουμε επανειλημμένως τονίσει την ανάγκη στήριξης της ελληνικής βιομηχανίας, με εξωστρέφεια και 
μόνιμες επενδυτικές πρωτοβουλίες, ώστε η Ελλάδα να παρακολουθήσει τις ευρωπαϊκές επιδιώξεις αύξησης της συμμετοχής της βιο-
μηχανίας από το 15% στο 20% του Α.Ε.Π. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Γιατί, η επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας θα είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν. 
Η ανάπτυξη θα πρέπει πλέον να τροφοδοτηθεί από τις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα. Και θα πρέπει να στηριχθεί σε νέους κλάδους και 
δραστηριότητες, με εξωστρεφή, καινοτόμο προσανατολισμό και υψηλότερη προστιθέμενη αξία. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, παραχωρώντας και την Αιγίδα του, χαιρετίζει τη νέα, Διεθνή, 
εξειδικευμένη Έκθεση "Ascen.tec 2019". 
Μία πρωτοβουλία η οποία επιχειρεί να φέρει στο προσκήνιο την αγορά και τις εταιρείες τεχνολογιών ανέλκυσης, παρουσιάζοντας σύγ-
χρονα προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες, που έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την πρόσβαση, την κινητικότητα και την ασφάλεια, μέσω 
ανελκυστήρων, σε κάθε είδους κτήριο. 
Αξίζει, να επιβραβευτεί το γεγονός πως, στο πλαίσιο της Έκθεσης, μεταξύ άλλων δράσεων, θα παρουσιαστούν οι τάσεις, καθώς και νέα 
προϊόντα για τα ΑμεΑ, με απόλυτο σεβασμό στην επιθυμία κάθε ανθρώπου για αυτονομία και ασφάλεια. 
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* ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναστάσιος Καπνοπώλης
πρόεδρος ΒΕΘ*

Χαιρετισμός Αναστάσιου Καπνοπώλη, προέδρου ΒΕΘ 
Από την εποχή που κατασκευάστηκαν τα ψηλά κτίρια προέκυψε το πρόβλημα της κάθετης διακίνησης ανθρώπων και φορτίων.
Αρχαιολογικές ανασκαφές έδειξαν ότι στην αρχαία Ρώμη, οι άνθρωποι ανυψώνονταν πάνω σε πλατφόρμες.
Στο Θιβέτ και στα δικά μας Μετέωρα, άνθρωποι ή εμπορεύματα ανυψώνονταν, μέσα σε καλάθια, σε μεγάλα ύψη. Στην αρχαία Ελλάδα, ο 
Αρχιμήδης επινόησε ένα μηχανισμό ανύψωσης που λειτουργούσε με σχοινιά και τροχαλίες.
Χρειάστηκε να περάσουν αιώνες μέχρι να φτάσουμε στις αρχές του 19ου αιώνα, οπότε και παρουσιάστηκε ένας υδραυλικός ανελκυστή-
ρας, του οποίου η εξέδρα ήταν στερεωμένη σε ένα έμβολο που κινούνταν μέσα σε έναν κύλινδρο βυθισμένο στο έδαφος κάτω από το 
φρεάτιο και σε βάθος ίσο με το ύψος του φρεατίου. Κατά τις  επόμενες δεκαετίες εμφανίστηκαν βελτιωμένοι τύποι ατμοκίνητων ανελκυ-
στήρων χωρίς όμως να σημειωθεί καμιά σημαντική πρόοδος μέχρι το 1889 που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο ηλεκτροκινητήρας. 
Μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή μορφή των ανελκυστήρων, εφαρμόστηκαν μία σειρά από εξελιγμένα συστήματα και ενσωματώθηκαν 
δεκάδες νέες τεχνολογίες.   
Μέσα στο πέρασμα των χρόνων δημιουργήθηκαν ελληνικές εταιρείες του κλάδου που διαθέτουν ανελκυστήρες υψηλής τεχνολογίας. 
Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να έχουν ένα βήμα για να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, να ενημερώσουν για τις λύσεις που προσφέρουν, 
αλλά και για να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις στο τεχνολογικό και κανονιστικό πλαίσιο. 
Στο πλαίσιο αυτό, η 1η Διεθνής Έκθεση Ascen.tec 2019, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσα-
λονίκης, αναμένεται να αποτελέσει το εφαλτήριο για τις εταιρείες και τους επαγγελματίες, οι οποίοι διαθέτουν λύσεις και προτάσεις για 
την κατασκευή συστημάτων ανέλκυσης και ανύψωσης προσώπων και εμπορευμάτων, αλλά και για ειδικές κατασκευές, όπως είναι τα 
συστήματα εξυπηρέτησης ομάδων ατόμων με ειδικές ικανότητες. 
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, υπέρμαχος της καινοτομίας και της τεχνολογίας στέκεται συμπαραστάτης σε τέτοιες προ-
σπάθειες, καθώς ο επιχειρηματικός κόσμος  έχει ανάγκη από νέες διεξόδους και οι διεθνείς κλαδικές εκθέσεις μπορούν να συνεισφέ-
ρουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ανδριανός Μιχάλαρος
πρόεδρος ΒΕΠ*

* ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
 ΠΕΙΡΑΙΑ

Χαιρετισμός Ανδριανού Μιχάλαρου, προέδρου ΒΕΠ 
Είναι αποδεδειγμένο ότι η  ικανότητα μιας οικονομίας να μετασχηματίζει και να αναβαθμίζει τεχνολογικά το παραγωγικό σύστημα της 
μεταποιητικής της βιομηχανίας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και βι-
ώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.
Ο ιδιαίτερος – σημαντικός  αναπτυξιακός ρόλος της μεταποίησης  δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι καλύπτει ποσοτικά ένα ση-
μαντικό μερίδιο του συνολικού παραγωγικού συστήματος μιας οικονομίας, αλλά και με τη συνεισφορά της μεταποίησης στις εξαγωγές 
μιας χώρας , λόγω της υψηλής εμπορευσιμότητας των αγαθών που παράγονται σε αυτή, καθώς και με τις διασυνδέσεις που υπάρχουν 
μεταξύ των κλάδων της μεταποίησης με άλλους κρίσιμους κλάδους της οικονομίας.
Η υψηλή παραγωγικότητα και οι αυξανόμενες αποδόσεις κλίμακας που  χαρακτηρίζουν τους κλάδους της μεταποίησης, αποτελούν 
σημαντικούς παράγοντες που μπορούν  να συμβάλλουν με καθοριστικό τρόπο σε θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση, καθώς και 
στην επίτευξη δημοσιονομικής και μακροοικονομικής σταθερότητας.
Παρόλα αυτά, η συρρίκνωση του μεταποιητικού κλάδου στην Ελλάδα και η αδυναμία του κλάδου αυτού να ανταποκριθεί στις προκλή-
σεις που δημιουργήθηκαν στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, αποτελεί έναν από τους παράγοντες που έχουν συμβάλει στην 
τρέχουσα κρίση της ελληνικής οικονομίας.
Κατά συνέπεια η αναγκαιότητα του παραγωγικού και τεχνολογικού μετασχηματισμού της μεταποιητικής βιομηχανίας στην Ελλάδα είναι 
απαραίτητη πλέον.
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά  απαριθμεί περισσότερα από 15.000 μέλη όλων των παραγωγικών κλάδων, που συνεισφέρουν 
σημαντικά στην Ελληνική οικονομία και αξίζουν πράγματι μια καλύτερη αντιμετώπιση. Κύριος στόχος μας, η χάραξη  νέας αναπτυξιακής 
στρατηγικής μετασχηματισμού, στήριξης και αναβάθμισης του μεταποιητικού κλάδου στην Ελλάδα, καθώς  και η εφαρμογή ενός σύγ-
χρονου αναπτυξιακού πλάνου για τη μεταποιητική βιομηχανία της χώρας που θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στη διαμόρφωση 
προϋποθέσεων για την επίτευξη μιας βιώσιμης αναπτυξιακής δυναμικής, όχι μόνο για  την ίδια τη μεταποίηση αλλά και για την οικονομία 
συνολικότερα.
Όραμα μας, να χτίσουμε ένα ισχυρό, δυναμικό και σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Η βιοτεχνία μπορεί να γίνει ένας από τους κύριους πόλους της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας γιατί η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΔΙΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ!



17

Θεόφιλος Παγιάτης
πρόεδρος ΠΟΒΑΣ*

Γεώργιος Π. Βλασόπουλος
πρόεδρος Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.*

* ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
 ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 
 ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟ-
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

* ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Θεωρούμε πολύ σημαντική εξέλιξη για τον κατασκευαστικό κλάδο της χώρας μας, την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διοργάνωση της 
έκθεσης “Ascen.tec” από την «Τεχνοεκδοτική / T-Press» με την αιγίδα της Π.Ο.Β.E.Σ.A. Ο κλάδος των ανελκυστήρων και των συστημά-
των ανύψωσης, χρειάζονται  μια εξειδικευμένη έκθεση, στο πλαίσιο της οποίας, θα δοθεί η δυνατότητα να παρουσιαστούν θέματα και 
τεχνολογίες, που αφορούν τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και παράλληλα να αναπτυχθεί μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ των ανθρώπων του κλάδου.
Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Κατασκευαστών Αλουμινίου και Σιδήρου, είμαστε αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, η οποία 
πιστεύουμε ότι θα αναδείξει  τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις των ανελκυστήρων. Πιστεύουμε ότι το σπουδαιότερο όλων, σε ένα 
τέτοιο γεγονός με παράλληλες εκδηλώσεις, είναι η πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων για τις σύγχρονες εξελίξεις και τεχνολο-
γίες, η οποία θα επηρεάσει  θετικά την ποιότητα   των παραγομένων προϊόντων  και των υπηρεσιών, σε μια αγορά που διαμορφώνεται 
με νέες προκλήσεις και ευκαιρίες.  
Ευχόμαστε η έκθεση “Ascen.tec” να αποτελέσει την αρχή για ένα νέο θεσμό κοινής αποδοχής, μέσα από τις εμπειρίες που θα προσφέρει 
στους επισκέπτες και τους εκθέτες οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και καλή επιτυχία. 

Ο ανελκυστήρας, ως μέσο κάθετης μεταφοράς, είναι συνδεδεμένος με την καθημερινότητα κάθε Πολίτη και θεωρείται το πιο ασφα-
λές μεταφορικό μέσο. Η ιστορία του ανελκυστήρα ξεκινά από την αρχαιότητα, απαντάται σε διάφορες μορφές και εξελίσσεται συνεχώς 
μέχρι και σήμερα.

Στην Ελλάδα, τη δεκαετία του 1960 θεωρήθηκε ως προϊόν πολυτελείας και επιβαρύνθηκε με φόρο 25%. Στη συνέχεια επιβλήθηκε 
μειωμένος φόρος κατανάλωσης 15%, έως ότου καταργήθηκε, αφού αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα της εξυπηρέτησης των Πολιτών 
στις νέες κοινωνικές συνθήκες με τα πολυώροφα κτήρια και κατέστη υποχρεωτική η εγκατάσταση ανελκυστήρων σε οικοδομήματα με 
περισσότερες από τρεις στάσεις. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων επί 30 συνεχή χρόνια αγωνίζεται στοχεύοντας: α) 
στην ενίσχυση της Ελληνικής βιοτεχνίας, β) στην αναβάθμιση των επαγγελματιών του Κλάδου και γ) στην προστασία, σωματική ακεραι-
ότητα και αρτιμέλεια των επιβατών αλλά και των εργαζομένων στον Κλάδο του ανελκυστήρα. 

Από το 2012 αγωνιζόμαστε για την έκδοση μιας νέας κοινής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.) η οποία θα οδηγήσει στην υποχρεωτική 
καταγραφή όλων των ανελκυστήρων (περίπου 750.000) και θα καθορίσει τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες αναβάθμισης μόνο των 
ασφαλιστικών διατάξεων προστασίας. Επιπλέον, στόχος μας είναι στη νέα Κ.Υ.Α. να επανέλθει η θεώρηση από την επαγγελματική ένω-
ση περί του αληθούς του περιεχομένου στην υπεύθυνη δήλωση ανάληψης του υπεύθυνου συντηρητή, για ηλεκτρονική καταχώρηση 
στο μητρώο ανελκυστήρων, καθώς και για αδειοδοτημένα κινητά συνεργεία.

Ακόμη, η Κ.Υ.Α. θα πρέπει να ορίζει τη συχνότητα της συντήρησης, καθώς επίσης: ενιαία λίστα τεχνικού ελέγχου, δειγματοληπτι-
κούς ελέγχους με αυστηρές κυρώσεις, διακοπή της λειτουργίας με αιτιολογημένη τεχνική έκθεση και ποινική ευθύνη όποιου θέσει σε 
λειτουργία τον ανελκυστήρα, εφαρμογή της νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, καθώς και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής 
και επαγγελματικής ευθύνης.

Τέλος, απαιτείται άμεση παρέμβαση της επιτροπής της εποπτείας αγοράς και της επιτροπής ανταγωνισμού για την προστασία των 
Πολιτών - καταναλωτών από τη διαφαινόμενη ολιγοπώληση και «καρτελοποίηση» της αγοράς με σκοπό το οικονομικό όφελος και με 
διακύβευμα τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών του ανελκυστήρα. 

Η Ομοσπονδία μας έχει προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την προστασία κεκτημένων επαγγελματικών δικαιωμά-
των από το 2013, που τα επιβουλεύονται διάφορες συντεχνίες, και με τη γενικότερη στάση της αποδεικνύει ότι μεριμνά για την ασφάλεια 
των Πολιτών-επιβατών του ανελκυστήρα, για τη διασφάλιση των συμφερόντων της κοινωνίας, για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, 
αλλά και για την προστασία της Πολιτείας από φαινόμενα παρανομιών, διαπλοκής, φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και απώλειας 
νομίμων εσόδων.

Για την Ομοσπονδία μας η σωματική ακεραιότητα είναι αδιαβάθμητη και αδιαπραγμάτευτη.

Χαιρετισμός Θεόφιλου Παγιάτη, προέδρου ΠΟΒΑΣ

Χαιρετισμός Γεωργίου Π. Βλασόπουλου, προέδρου Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.
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Χαιρετισμός Στράτου Ι. Παραδιά, Δικηγόρου Α.Π., 
προέδρου UIPI και ΠΟΜΙΔΑ 

Στράτος Ι. Παραδιάς
Δικηγόρος Α.Π., 
πρόεδρος UIPI 
και ΠΟΜΙΔΑ*

O ανελκυστήρας αποτελεί το πλέον ζωντανό κύτταρο κάθε πολυορόφου κτιρίου, γιατί εξασφαλίζει την προσβασιμότητα σε όλους τους 
ορόφους του.  Όπως είναι γνωστό, η εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων, νέων και υφιστάμενων, 
εξακολουθεί να διέπεται από την ΚΥΑ 28425/2008 του ΥΠΑΝ η οποία μεταξύ άλλων καθόρισε τον αριθμό των ετήσιων συντηρήσεων και 
τις νέες προθεσμίες διενέργειας αρχικού ελέγχου κατά κατηγορία ανελκυστήρων, με καταληκτική ημερομηνία την 31.12.2012. 
Η οικονομική κρίση που άρχισε αμέσως μετά την έκδοση της παραπάνω ΚΥΑ, ανέτρεψε όλα τα οικονομικά δεδομένα των νοικοκυριών, 
αλλά και των διαχειρίσεων των πολυκατοικιών. Το συλλογικό αγαθό της κεντρικής θέρμανσης ήδη κατέρρευσε, απειλείται δε άμεσα και 
η λειτουργία των κοινόχρηστων ανελκυστήρων, ο δε νομοθετικά προβλεπόμενος και αναγκαίος εκσυγχρονισμός τους είναι αδύνατον 
να υλοποιηθεί λόγω της πλήρους οικονομικής αδυναμίας των διαχειρίσεων των πολυκατοικιών!
Εν όψει της κατάστασης αυτής η ΠΟΜΙΔΑ, μετά από συνεννόηση και με την ΠΟΒΕΣΑ που εκπροσωπεί τον κλάδο των εγκαταστατών 
και συντηρητών ανελκυστήρων, προέβη σε επανειλημμένα διαβήματα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, τονίζοντας 
την ανάγκη αντιμετώπισης του όλου οξύτατου αυτού προβλήματος, το οποίο σχετίζεται με την οδυνηρή όψη της καθημερινότητας των 
νοικοκυριών της χώρας που ζουν σε κτίρια με ανελκυστήρες, ζητώντας μια διπλή παρέμβαση, τόσο στο νομικό-οργανωτικό, όσο και 
στο οικονομικό σκέλος του.   
Συγκεκριμμένα ζητήσαμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης: 
• Να εκδοθεί νέα ΚΥΑ η οποία θα καθορίσει νέες προθεσμίες και περιόδους αρχικών και τακτικών επιθεωρήσεων και συντηρήσεων, 
κατά κατηγορία ανελκυστήρων, προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης των υποχρεώσεων και βαρών των πολιτών / ιδιοκτητών και 
χρηστών ανελκυστήρων. 
• Να ενταχθεί το έργο του εκσυγχρονισμού των υφισταμένων ανελκυστήρων, με βάση τις υποδείξεις των επιθεωρητών, σε Κοινοτικό 
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ώστε να επιδοτηθεί η εκτέλεση των επιθεωρήσεων και εκσυγχρονισμού των ανελκυστήρων όλων των κάθε είδους 
κτιρίων. 
Ηδη έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή της ΠΟΜΙΔΑ η οποία επανεξετάζει διεξοδικά τις ρυθμίσεις της ισχύουσας ΚΥΑ 
με στόχο τον εξορθολογισμό τους και τον καθορισμό νέων προθεσμιών αρχικής επιθεώρησης των ανελκυστήρων, έχοντας προ οφθαλ-
μών τόσο την ασφάλεια των χρηστών, όσο και τον περιορισμό υπερβολικών οικονομικών επιβαρύνσεών τους. 

* INTERNATIONAL UNION OF 
PROPERTY OWNERS

** ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση ο Πρόεδρος και το Γ.Σ. της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.) χαιρετίζουν και 
θέτουν υπό την Αιγίδα τους, την 1η Διεθνή Έκθεση AscenTec 2019, που αφορά τις τεχνολογίες ανελκυστήρων. 
Η Ε.Ο.Κ.Α. είναι ο μοναδικός δευτεροβάθμιος κοινωνικο-συνδικαλιστικός φορέας, μέλος της ΕΣΑμεΑ, που εκπροσωπεί τους κινητικά 
αναπήρους. Αγωνίζεται για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική 
και πολιτιστική ζωή της χώρας. 
Τα άτομα με κινητικές αναπηρίες είναι άμεσα εξαρτημένα από την ύπαρξη ή μη, προσβασιμότητας στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον, 
κάτι που στη χώρα μας παραμένει ακόμη ζητούμενο. Ο όρος «προσβασιμότητα» είναι θεμελιώδης γιατί καθορίζει την ισότητα των ατό-
μων με αναπηρία με τα άλλα μέλη της κοινωνίας, την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, την ένταξή τους στην κοινωνία. 
Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες είναι συνταγματική επιταγή, άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πυρήνα της 
προστασίας της ανθρώπινης αξίας, της αξιοπρέπειας, της αρχής της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. 
Στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας, συμβάλει καθοριστικά η χρήση των ανελκυστήρων, σε διάφορες μορφές. Είναι επομένως κα-
τανοητό ότι κάθε εξέλιξη στις τεχνολογίες των ανελκυστήρων μας ενδιαφέρει, γιατί αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που 
διευκολύνουν, τόσο μέσα στον χώρο της κατοικίας μας, όσο και σε μεγάλο μέρος του δομημένου περιβάλλοντος. 
Χαιρετίζουμε λοιπόν την έκθεση αυτή που μας «γνωρίζει» νέες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να δώσουν λύσεις ακόμα και σε δύσκο-
λες περιπτώσεις, βελτιώνοντας σημαντικά το επίπεδο πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. 
Ευελπιστούμε ότι τόσο η πολιτεία, όσο και οι ιδιώτες, θα κατανοήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες μας, θα «εμπνευστούν» από τα εκθέματα 
και θα υιοθετήσουν τις προτεινόμενες λύσεις, ώστε να κάνουν τα βήματα που οφείλουν, για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας, 
ακολουθώντας το πνεύμα του Συντάγματος, που ορίζει την ισότητα όλων των πολιτών. 
Καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας.

Χαράλαμπος Γερώνυμος
πρόεδρος Ε.Ο.Κ.Α.*

Χαιρετισμός Χαράλαμπου Γερώνυμου, προέδρου Ε.Ο.Κ.Α.

* ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
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Χαιρετισμός Ιωάννη Καραγιάννη, προέδρου HellasCert

Χαιρετισμός Ρένας Μπαρδάνη, προέδρου ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Ρένα Μπαρδάνη
πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.*

Ιωάννης Καραγιάννης
πρόεδρος HellasCert*

* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η  HellasCert είναι η «Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης» που δραστηριοποιούνται και διαπι-
στεύονται στη χώρα μας, τόσο στον προαιρετικό τομέα σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, 
ISO/IEC 17025 και ISO/IEC 17065 όσο και στον υποχρεωτικό τομέα σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Η Ένωση ιδρύθηκε το 2004.
Στην HellasCert, συμμετέχουν οι εγκυρότεροι Φορείς Πιστοποίησης και Ελέγχου που λειτουργούν στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται 
πλέον τόσο στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή Αγορά και οι οποίοι ανήκουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία στον Ιδιωτικό τομέα. Η 
διαπίστευσή τους γίνεται κατά κύριο λόγο από τον Εθνικό Φορέα, ΕΣΥΔ, που είναι αναγνωρισμένο και ισότιμο μέλος του Ευρωπαικού 
Διακρατικού Οργανισμού EA MLA και του αντίστοιχου Διεθνούς Φόρουμ, IAF.
Οι Φορείς αυτοί που συμμετέχουν στην HellasCert  εφαρμόζουν με συνέπεια τις αρχές της Ανεξαρτησίας, της Αξιοπιστίας και της 
Αντικειμενικότητας κατά τις πιστοποιήσεις και τους ελέγχους σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και Οργανισμών 
τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου Τομέα, στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της Οικονομίας. Οι Έλεγχοι και 
οι Πιστοποιήσεις γίνονται όπως προβλέπονται και απαιτούνται από τα διεθνή πρότυπα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά 
στην ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
Ελληνικής Οικονομίας. 
Από τη στιγμή της συγκρότησης της Ένωσης, πρωταρχικό μέλημά της ήταν, η εξυπηρέτηση των σκοπών και η επίτευξη των στόχων για 
τους οποίους ιδρύθηκε:
• Της προώθησης και διεύρυνσης της ελληνικής αγοράς Ελέγχων και Πιστοποιήσεων με βάση τα Διεθνή πρότυπα και την ισχύουσα 
Νομοθεσία.
• Της προώθησης της εικόνας και του κύρους του κλάδου μας με την έννοια  της Προστιθέμενης Αξίας που δίνει η Πιστοποίηση σε 
προϊόντα και υπηρεσίες στην  αγορά.
• Της ανάδειξης ενός αξιόπιστου εταίρου, συνομιλητή και συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα Διαπίστευσης - Πιστοποίησης και εφαρ-
μογής διεθνών προτύπων αλλά και βέλτιστων πρακτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας.
• Της διασφάλισης ύπαρξης και λειτουργίας ενός πλαισίου υγιούς ανταγωνισμούκαι άμιλλας μεταξύ των Φορέων Πιστοποίησης, μελών 
(και μη) της Ένωσης.
• Της συνεργασίας και εγκατάστασης διαύλων επικοινωνίας τόσο μεταξύ των μελών της Ένωσης όσο και με άλλους θεσμικούς παρά-
γοντες και φορείς της ευρύτερης αγοράς.
Η HellasCert και οι Διαπιστευμένοι φορείς Πιστοποίησης, όπως πάντα, θα είμαστε δίπλα σας στα νέα προϊόντα της δικής σας Αγοράς 
τόσο σε ανελκυστήρες όσο και σε  συστήματα ανύψωσης - έτοιμοι να συμβάλουμε και εμείς με τη δική μας Προστιθέμενη Αξία, σε όλα 
τα νέας τεχνολογίας προϊόντα αλλά και υπηρεσίες σας.

Καλή Επιτυχία!

Συχνά, είτε από άγνοια είτε από υπερεκτίμηση δυνάμεων, δεν δίνουμε τη δέουσα σημασία στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην ερ-
γασία.
Από το 1992, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., ως ο φορέας των κοινωνικών εταίρων -ΓΣΕΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ- για τα θέματα της υγείας και 
της ασφάλειας της εργασίας στη χώρα μας, προάγει τις αρχές της πρόληψης με οφέλη για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις, αλλά και 
την κοινωνία στο σύνολό της. 
Η πρόληψη, εκτός του ότι αποτελεί βασική αρχή κάθε σύγχρονης κοινωνίας, αποτελεί συγχρόνως και στόχο, η σημασία του οποίου 
θα πρέπει να επιδιωχθεί με τα κατάλληλα μέσα. Το Ινστιτούτο μας διαθέτει όλα τα μέσα αυτά έχοντας, ταυτόχρονα, υψηλής ειδίκευσης 
ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία και γνώση, αλλά και με διάθεση να προσφέρει. 
Η υγεία και η ασφάλεια στους χώρους εργασίας είναι θέμα πολιτισμού, που η χώρα μας οφείλει να ενσωματώσει στην καθημερινότητά 
της. 

Με τις σκέψεις αυτές, εύχομαι κάθε επιτυχία στην έκθεση που οργανώνετε.

* ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Σύνδεσμος Εγκαταστατών & Συντηρητών 
Ανελκυστήρων Αθηνών (Σ.Ε.Σ.Α.)
Πειραιώς 118, Αθήνα 118 54

Τηλ.: 210 34 54 256

Φαξ: 210 34 25 229

url: www.sesa.gr

email: info@sesa.gr

Πρόεδρος: Μαμμωνάς Παύλος 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών 
Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων
Πειραιώς 118, Αθήνα 118 54

Τηλ.: 210 34 70 581

Φαξ: 210 34 25 326

url: www.povesa.gr

email: info@povesa.gr

Πρόεδρος: Βλασόπουλος Π. Γεώργιος 

Σύνδεσμος Αδειούχων Εγκαταστατών 
& Συντηρητών Ανελκυστήρων 
Κεντρικής Ελλάδος 
Παναγούλη 73, Λάρισα 412 23

Τηλ.: 2410 551 557

Φαξ: 2410 551 547

email: saesake@gmail.com

Πρόεδρος: Καραχάλιος Χρήστος, 2410 282 588

Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Εγκαταστατών 
– Συντηρητών Ανελκυστήρων 
Βορειοδυτικής Ελλάδας 
Πλατεία Δευκαλίωνα 16β (Καρδαμίτσια), 
Ιωάννινα 45 500

Τηλ.: 26510 27960

Φαξ: 26510 27960

email: saesabd@gmail.gr

Πρόεδρος: Ράτσικας Παναγιώτης, 26510 37 378 

Σύνδεσμος Εγκαταστατών & Συντηρητών 
Ανελκυστήρων Πελοποννήσου 
& Δυτικής Στερεάς Ελλάδος 
Αλ. Μαυροκορδάτου 19, Πάτρα 262 22

Τηλ.: 2610 324 395

Φαξ: 2610 324 395

url: www.anelkysthres.gr

email: info@anelkysthres.gr

Πρόεδρος: Χατζηϊωάννου Νικόλαος, 2610 312525

Σύνδεσμοι – Μέλη Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α. 



Σύνδεσμος Εγκαταστατών & Συντηρητών 
Ανελκυστήρων Αθηνών (Σ.Ε.Σ.Α.)
Πειραιώς 118, Αθήνα 118 54

Τηλ.: 210 34 54 256

Φαξ: 210 34 25 229

url: www.sesa.gr

email: info@sesa.gr

Πρόεδρος: Μαμμωνάς Παύλος 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών 
Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων
Πειραιώς 118, Αθήνα 118 54

Τηλ.: 210 34 70 581

Φαξ: 210 34 25 326

url: www.povesa.gr

email: info@povesa.gr

Πρόεδρος: Βλασόπουλος Π. Γεώργιος 

Σύνδεσμος Αδειούχων Εγκαταστατών 
& Συντηρητών Ανελκυστήρων 
Κεντρικής Ελλάδος 
Παναγούλη 73, Λάρισα 412 23

Τηλ.: 2410 551 557

Φαξ: 2410 551 547

email: saesake@gmail.com

Πρόεδρος: Καραχάλιος Χρήστος, 2410 282 588

Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Εγκαταστατών 
– Συντηρητών Ανελκυστήρων 
Βορειοδυτικής Ελλάδας 
Πλατεία Δευκαλίωνα 16β (Καρδαμίτσια), 
Ιωάννινα 45 500

Τηλ.: 26510 27960

Φαξ: 26510 27960

email: saesabd@gmail.gr

Πρόεδρος: Ράτσικας Παναγιώτης, 26510 37 378 

Σύνδεσμος Εγκαταστατών & Συντηρητών 
Ανελκυστήρων Πελοποννήσου 
& Δυτικής Στερεάς Ελλάδος 
Αλ. Μαυροκορδάτου 19, Πάτρα 262 22

Τηλ.: 2610 324 395

Φαξ: 2610 324 395

url: www.anelkysthres.gr

email: info@anelkysthres.gr

Πρόεδρος: Χατζηϊωάννου Νικόλαος, 2610 312525

Σύνδεσμοι – Μέλη Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α. 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 MAΪΟΥ

12:00 – 13:15

Ειδική εκπαιδευτική εκδήλωση
Σπουδαστές και φοιτητές τεχνικής κατεύθυνσης και ανελκυστήρες
➜ Εισαγωγή στη λειτουργία

➜ Χρησιμότητα ανελκυστήρα

➜ Αναγκαιότητα τεχνικού

➜ Ασφάλεια και επικινδυνότητα

13:30 – 18:30

Θεσμικό πλαίσιο και προβλήματα     
στη συντήρηση ανελκυστήρων
Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ Το ισχύον πλαίσιο και η έρευνα: Οι νέοι κανονισμοί
13:30 – 14:00 Βασική εισήγηση: Γιώργος Βλασόπουλος

14:00 – 14:30 Keynote speaker: Ανδρέας Νεφελούδης, γ.γ. υπουργείου Εργασίας

14:30 – 14:45 Παρέμβαση εκπροσώπου Γ.Γ. Βιομηχανίας
 Αναστάσιος Μητιακούδης, Γενικός Διευθυντής Γ.Γ. Βιομηχανίας

14:45 – 15:00 Παρέμβαση εκπροσώπου ΤΕΕ

15:00 – 15:15 Εκπρόσωπος ΚΑΠΕ

15:15 – 15:30 Συζήτηση

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ Ο Ανελκυστήρας ως αναπόσπαστος κτηριακός εξοπλισμός
16:00 – 16:15 Εκπρόσωπος κατασκευαστών κτηρίων

16:15 – 16:30 Παναγιώτης Παπασταμάτης, Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων ΕΜΠ

16:30 – 16:45 Γιώργος Ζουρίδης, Εκπρόσωπος “Hellas Cert”

16:45 – 17:00 Εκπρόσωπος ΕΣΥΔ

17:00 – 17:15 Νισσήμ Μπενμαγιώρ, Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων

17:15 – 17:30 Αντώνης Πολίτης, Labor

17:30 – 17:45 Εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης για καταχωρήσεις

18:00 – 18:30 Συζήτηση και προβλήματα

20:00 

Τελετή εγκαινίων
Διοργάνωση: Τεχνοεκδοτική / Τ-Press

  Lobby MEC

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΪΟΥ

11:00 – 13.00 

Ειδική εκδήλωση ΕΛΙΝΥΑΕ
Νέο πρωτοποριακό εργαλείο για την ασφάλεια και την υγιεινή
➜ Εισαγωγή στη λειτουργία
➜ Γνωριμία με το εργαλείο
➜  Γιατί το χρειάζονται εταιρείες και τεχνικοί

13:00 – 19:45

Θεσμικό πλαίσιο και προβλήματα     
στη συντήρηση ανελκυστήρων
Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ Νεότερες ασφαλιστικές εξελίξεις για εταιρείες και τεχνικούς ανελκυστήρων
Α΄μέρος

13:00 – 13:15 Εγγραφές
13:15 – 13:30 • Παρουσίαση πλαισίου
 Παύλος Μαμμωνάς
13:30 – 14:00 • Νομοθετικές πρωτοβουλίες και δημοσιονομικά εμπόδια
 Αναστάσιος Πετρόπουλος, Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων
14:00 – 14:15 Αντίλογος
 Εκπρόσωπος αντιπολίτευσης 
14:15 – 14:30 Παρέμβαση Επιμελητηρίων
 Εκπρόσωπος ΒΕΑ
14:30 – 14:45 Παρέμβαση Επιμελητηρίων
 Εκπρόσωπος ΒΕΠ
14:45- 15:00 Διάλειμμα
Β΄μέρος

15:00 – 15:15 • Ασφαλιστικές εισφορές, χρέη, διαμεσολάβηση

15:15 – 15:30 Εκπρόσωπος ΓΣΕΒΕΕ
15:30 – 15:45 • Εξωδικαστικός συμβιβασμός και νομικές λύσεις
15:45 – 16:00 • Θέματα τεχνικής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης
16:00 – 16:15 • Πιστοποιήσεις τεχνικών και επιμόρφωση
16:15 – 16:30 Συζήτηση με τη συμμετοχή του πάνελ

 Δ’ ΕΝΟΤΗΤΑ  Ανελκυστήρες και Άτομα με Αναπηρία
17:00 – 17:30 Παρέμβαση ΕΣΑμεΑ
17:30 – 18:00 Παρέμβαση ΕΟΚΑ
18:00 – 18:30 Θέσεις ΠΟΒΕΣΑ
18:30 – 18:45 • Η καθημερινότητα των ΑμεΑ και οι ανελκυστήρες
18:45 – 19:00 • Προβλήματα – ατυχήματα
19:00 – 19:15 • Ενέργειες απεγκλωβισμού  και πρώτες βοήθειες 
19:15 – 19:30 • Νέες τεχνολογίες και προδιαγραφές
 Αθήνα Σταματιάδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος “Stamatiadis Lifts”
19:30 – 19:45 Συζήτηση - συμπεράσματα
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ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΪΟΥ

12:00 – 18:30

Θεσμικό πλαίσιο και προβλήματα     
στη συντήρηση ανελκυστήρων
Ε’ ΕΝΟΤΗΤΑ Κτήριο και ανελκυστήρας
12:00 – 12:15 • Στατιστικά στοιχεία και απεγκλωβισμοί 

12:15 – 12:30 • Ατυχήματα σε ανελκυστήρες και νομική κάλυψη

12:30 – 12:45 • Αστική ευθύνη και ασφαλιστική κάλυψη
 Κάτια Κυριλή, Ασφαλιστική Σύμβουλος

12:45 – 13:00 • Προσωπικά δεδομένα και Οδηγία GDPR

13:00 – 13:15 • Διαχείριση πολυκατοικίας και ανελκυστήρων

13:15 – 13:30 • Οι απόψεις και οι προτάσεις των ιδιοκτητών ακινήτων

13:30 – 13:45 • Ανελκυστήρες σε κτήρια Air bnb (Συντήρηση, χρήση, νομική ευθύνη)

ΣΤ’ ΕΝΟΤΗΤΑ Ανελκυστήρες, αναλώσιμα και σύγχρονος εξοπλισμός
14:00 – 14:15 • Ανελκυστήρες για μεταφορά προσώπων

14:15 – 14:30 • Ανελκυστήρες εμπορευματικής χρήσης

14:30 – 14:45 • Ανελκυστήρες αυτοκινήτων

14:45 – 15:00 • Τεχνολογίες αιχμής και κυλιόμενες κλίμακες

Ζ’ ΕΝΟΤΗΤΑ Ο ρόλος των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών στον σύγχρονο ανελκυστήρα
17:00 – 17:15 • Νέες τάσεις: Αισθητική και σύγχρονος σχεδιασμός στις κατασκευές ανελκυστήρων
 Εκπρόσωπος ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

17:15 – 17:30 • Πώς σχεδιάζονται τα φρεάτια και τι ισχύει από τον ΓΟΚ
 Πάρις Χαρλαύτης, γενικός γραμματέας Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος

17:30 – 17:45 • Ο ρόλος του αλουμινίου και του σιδήρου στις σύγχρονες κατασκευές 
 Λάζαρος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος ΠΟΒΑΣ

17:45 – 18:00 • Κατασκευή εξωτερικών ανελκυστήρων σε παλιές οικοδομές

18:00 – 18:15 • Σύγχρονες τάσεις στις διεθνείς αγορές

18:15 – 18:30 Συζήτηση – συμπεράσματα









EUROPEAN FEDERATION FOR ELEVATOR SMALL AND MEDIUM-SIZED 
ENTERPISES (EFESME aisbl)
Έτος  Ίδρυσης: 2005
Διεύθυνση: 6, Rond-Point Schuman, 7th Floor – c/o Confartigianato Imprese 1040, Βέλγιο, Βρυξέλλες 
Τηλ.: +32 2 2307414
Web Site: www.efesme.org • e-mail: efesme@efesme.org, secretariat@efesme.org
Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Elettra Bilibio

Η EFESME, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Ανελκυστήρων, είναι η φωνή των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη 
βιομηχανία των ανελκυστήρων, η οποία εκπροσωπεί και υπερασπίζεται σε επίπεδο ΕΕ τα συμφέροντά τους στον κλάδο. Η EFESME δημιουργήθηκε το 2005, και 
σήμερα αριθμεί 15 ενώσεις που εκπροσωπούν 14 κράτη μέλη της ΕΕ. Με το πέρασμα των ετών, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο που επιτρέπει στα μέλη της να μοιρά-
ζονται πληροφορίες, να συνεργάζονται και να είναι ισχυρότερα στην αγορά.
Για την υποστήριξη και υπεράσπιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εκπροσωπεί, οι εμπειρογνώμονες της EFESME συμβάλλουν άμεσα στις εργασίες της 
CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) και του ISO (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης) και συμμετέχουν τακτικά στις συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής 
Ανελκυστήρων και των Ομάδων Εργασίας Ανελκυστήρων, τους φορείς που επικουρούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της οδηγίας για τους ανελ-
κυστήρες (Οδηγία 2014/33 / ΕΕ).
Η πρόθεση της EFESME είναι να παρέχει στους φορείς αυτούς τεχνική και ενημερωτική υποστήριξη, ώστε να συμμετέχουν άμεσα σε όλα τα ζητήματα που επη-
ρεάζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ανταγωνιστικότητά τους και την ευημερία τους.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έτος  Ίδρυσης: 1919
Διεύθυνση: Aριστοτέλους 46, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 33 
Τηλ.: 210 3816600, 210 8846852 • Fax.: 210 8846853
Web Site: www.gsevee.gr • e-mail: info@gsevee.gr
Yπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μιχάλης Τζάμαλης, Βίλλυ Παπαγεωργίου

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ) εκπροσωπεί από το 1919 εργοδότες μικρών επιχειρήσεων και 
αυτοαπασχολούμενους που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη μεταποίηση, το εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών. 
Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει ενεργά στον κοινωνικό διάλογο και αποτελεί έναν από τους θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους που λαμβάνoυν μέρος στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Βασικοί στόχοι της ΓΣΕΒΕΕ είναι η υπεράσπιση, προαγωγή και κατο-
χύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.
Η ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη οργάνωση εκπροσώπησης μικρών επιχειρήσεων και παρουσιάζει μεγάλη αντιπροσωπευτικότητα σε τοπικό, αλλά και κλαδικό 
επίπεδο. Στη δύναμή της υπάγονται 59 τοπικές και 30 κλαδικές ομοσπονδίες, στις οποίες συμμετέχουν 1.100 σωματεία, με 140.000 περίπου εγγεγραμμένα φυσικά 
πρόσωπα (επιχειρηματίες).
Μέσω της ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπούνται μερικά από τα πιο σημαντικά και πολυπληθή επαγγέλματα της ελληνικής αγοράς εργασίας σε βασικούς κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας, όπως ο κατασκευαστικός τομέας (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, αλουμινοκατασκευαστές, υαλοθέτες, κ.ο.κ.), η επισκευή αυτοκινήτου (μη-
χανικοί και ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, φανοποιοί-βαφείς, κ.ο.κ), ο επισιτισμός (ζαχαροπλάστες, αρτοποιοί, εστιάτορες, κρεοπώλες, υπεύθυνοι κυλικείων κ.ο.κ.) 
και άλλα επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών (φοροτεχνικοί, κτηματομεσίτες, αισθητικοί, καθαριστήρια, φροντιστήρια, κομμωτές, αργυροχρυσοχόοι, φωτογράφοι, 
εκπαιδευτές οδήγησης, βενζινοπώλες, κλειθροποιοί, επιπλοξυλουργοί κ.ά.).
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ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Έτος  Ίδρυσης: 1989
Διεύθυνση: Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, Τ.Κ.: 163 41 
Τηλ.: 210 9949837 • Fax.: 210 5238967
Web Site: www.esamea.gr • e-mail: esaea@otenet.gr
Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Τάνια Κατσάνη, Γραφείο Τύπου

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ιδρύθηκε το 1989 από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες 
παθήσεις και των οικογενειών τους και την προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. 
Η Συνομοσπονδία έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός εθνικού πολιτικού πλαισίου για την αναπηρία, με έμφαση στην ανάδειξη της κοινωνικοπολιτικής διάστασής 
της. Η πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα πρέπει να λάβει υπόψη της το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας, βάσει του οποίου η Αναπηρία δε πρέπει να 
ιδωθεί ως ατομικό αλλά ως κοινωνικό, συλλογικό ζήτημα. Οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία δεν είναι απλώς συνέπεια των δικών τους 
ατομικών λειτουργικών περιορισμών αλλά συνέπεια της αδυναμίας της κοινωνίας να λάβει υπόψη της τις ανάγκες και της ιδιαιτερότητας των ατόμων αυτών.
Η Συνομοσπονδία είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum) που αποτελεί την πιο αντιπροσωπευτική 
οργάνωση του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος, εκπροσωπώντας πάνω από 80 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες με αναπηρία στο διάλογο με τα θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία χρόνια πρόεδρος του Φόρουμ είναι ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (TEE)
Έτος  Ίδρυσης: 1923
Διεύθυνση: Νίκης 4, Αθήνα, Τ.Κ.: 105 63 
Τηλ.: 210 3291613, 210  3291608 • Fax: 210 3291614
Web Site: www.tee.gr • e-mail: greok@central.tee.gr
Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Άννα Αναγνωστάκη, Προϊσταμένη Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης  &  Διεθνών Σχέσεων

Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) ιδρύθηκε το 1923. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο της Κυβέρνη-
σης. Τακτικά μέλη του ΤΕΕ είναι όλοι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτοι των Πολυτεχνείων της Ελλάδος και ισότιμων σχολών χωρών 
του εξωτερικού στους οποίους χορηγείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού. Το σύνολο των τακτικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα είναι 
περίπου 103.016.
Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής 
και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και 
της προστασίας του περιβάλλοντος.
Τα μέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις ακόλουθες 13 ειδικότητες: 
• πολιτικών μηχανικών  • αρχιτεκτόνων μηχανικών
• μηχανολόγων μηχανικών  •  ηλεκτρολόγων μηχανικών
• αγρονόμων - τοπογράφων μηχανικών  • χημικών μηχανικών
• μηχανικών μεταλλείων - μεταλλουργών  • ναυπηγών μηχανικών 
• ηλεκτρονικών μηχανικών  • μηχανικών χωροταξίας, 
       πολεοδομίας και ανάπτυξης,
• μηχανικών περιβάλλοντος  • μηχανικών ορυκτών πόρων
• μηχανικών παραγωγής και διοίκησης. 

33



ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Έτος  Ίδρυσης: 1919
Διεύθυνση: Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τ.Κ.: 106 71 
Web Site: www.acci.gr • e-mail: info@acci.gr
Επικοινωνία: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Το ΕΒΕΑ, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας, βρίσκεται κοντά στις ανάγκες των μελών του, παρέχοντας υπηρεσίες που δίνουν αποτελεσματικές λύσεις 
σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Συγκεκριμένα  το ΕΒΕΑ:
• Γνωμοδοτεί και συμβουλεύει την πολιτεία για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
• Τηρεί μητρώα εμπορικών - βιομηχανικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων.
• Λειτουργεί το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). 
• Πραγματοποιεί και υποδέχεται εμπορικές αποστολές, διοργανώνει συνέδρια - ημερίδες, σεμινάρια και επιχειρηματικές συναντήσεις.
• Παρακολουθεί τις εξελίξεις του εμπορίου και της βιομηχανίας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και ενημερώνει τα μέλη του.
• Παρέχει πληροφορίες κατά δραστηριότητα και προϊόντα επιχειρήσεων.
• Παρέχει δωρεάν πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις-μέλη του.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έτος  Ίδρυσης: 1905
Διεύθυνση: Γ. Κασιμάτη 1, Πλ. Οδησσού, Πειραιάς, Τ.Κ.: 185 31 
Τηλ.: 210 4170529
Web Site: www.pcci.gr • e-mail: evep@pcci.gr
Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Αδαμαντία Σάββα

Το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ είναι το αρχαιότερο και ένα από τα μεγαλύτερα Επιμελητήρια της χώρας. Μέλη του είναι οι επιχει-
ρήσεις με έδρα, τόσο στον κεντρικό Δήμο Πειραιά όσο και τους περιφερειακούς Δήμους. Οι επιχειρήσεις του κατάσσονται στα εξής τμήματα: 
Εμπορικό, Μεταποιητικό, Υπηρεσιών, Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων & Ναυπηγοεπισκευής. 
Το Ε.Β.Ε.Π.: 
• Διεκδικεί υπεύθυνα, με  τεκμηριωμένες παρεμβάσεις προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων, τις θέσεις των επιχειρήσεων σε κλαδικό, τοπικό και εθνικό επίπεδο. 
• Προωθεί την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, διασυνδέοντας τις επιχειρήσεις με τις ξένες αγορές. 
• Αναπτύσσει σύγχρονα εργαλεία και καινοτόμες υπηρεσίες προς τα μέλη του, συμβάλλοντας στη συγκρότηση ενός φιλικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

για τις παραγωγικές  δυνάμεις.
• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάσχεση της ανεργίας και την ενδυνάμωση των εργαζομένων και επιχειρήσεων μέσω προγραμμάτων  κατάρτισης. 
• Συμβάλλει στο ευρύτερο γίγνεσθαι της πόλης με χορηγίες σε συλλόγους, οργανισμούς, και σωματεία. 
• Προάγει την έρευνα και τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά και την απασχόληση. 
• Σχεδιάζει ολοκληρωμένες  δράσεις για την αναβάθμιση του Πειραιά, ως διεθνή ναυτιλιακό και εξαγωγικό κόμβο.
• Συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου  επενδυτικού πλαισίου για τον Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή.
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Έτος  Ίδρυσης: 1940
Διεύθυνση: Ακαδημίας 18, Αθήνα, Τ.Κ.: 106 71 
Τηλ.: 210 3680874 • Fax.: 210 3635292
Web Site: www.vea.gr • e-mail: info@acsmi.gr
Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Ξ. Δημητρακάκη

Το ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ, λειτουργεί από το 1940 και είναι το μεγαλύτερο από τα τρία Βιοτεχνικά Επιμελητήρια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Διοικείται από 51μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται 
κάθε 4 χρόνια και 9μελή Διοικητική Επιτροπή, που εκλέγεται από το Δ.Σ. 
Εκπροσωπεί σήμερα πάνω από 35.000 επιχειρήσεις – μέλη, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας, όπως: ενδύματος – υποδήματος, μεταλλουργίας, 
πλαστικών, αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής, αργυροχρυσοχοΐας και τεχνικών επαγγελμάτων. 
Έχει οικονομική αυτονομία και διοικητική αυτοτέλεια και ο σκοπός του περιλαμβάνει :  
• Προστασία των συμφερόντων των μελών.  
• Ενημέρωση για την προσφορότερη εκμετάλλευση των κινήτρων-ευκαιριών της αγοράς. 
• Παροχή γνωμοδοτήσεων προς τα όργανα της πολιτείας.
• Πιστοποίηση της δραστηριότητας (οικονομικής και επιχειρηματικής). 
• Παροχή ανταποδοτικής φύσης εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως συμβουλευτική για εμπορικά θέματα, υποστήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, 

καθοδήγηση σε θέματα αδειοδότησης και περιβάλλοντος, νομικές συμβουλές και υποβοήθηση στην επίλυση των διαφορών τους, μέσω της Διαμεσολάβησης.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έτος  Ίδρυσης: 1925
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 27, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 546 24 
Τηλ.: 2310 241689 • Fax.: 2310 232667
Web Site: www.veth.gov.gr • e-mail: info@veth.gov.gr
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Γεώργιος Φιλιππίδης

Το ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου. H ιστορία του ξεκινά το 1925 όταν ιδρύθηκε το Επαγγελματικό και 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα γίνεται η διαίρεση σε δύο αμιγή επιμελητήρια. 
Το ΒΕΘ στα 94 χρόνια της αδιάλειπτης λειτουργίας του, συνδέθηκε με τα σημαντικά οικονομικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης και της χώρας, συμβάλλοντας στη 
διαμόρφωση των συνθηκών ανάπτυξης και ανάδειξης της επιχειρηματικότητας και οικονομίας γενικότερα. 
Σήμερα διοικείται από επταμελή επιτροπή και διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 41 άτομα, ενώ διαθέτει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Μέλη 
του ΒΕΘ είναι όλες οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών, που για τη δραστηριοποίησή τους απαιτούνται ειδικές 
τεχνικές γνώσεις και έχουν την έδρα τους στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης.
Το ΒΕΘ είναι το πρώτο Επιμελητήριο στην Ελλάδα που έχει  πιστοποιηθεί με ISO 9001:2000 καθώς και με πιστοποιητικό  διαχειριστικής  επάρκειας για το ΕΣΠΑ 
2007-2013 τύπου Β΄ για τη μεταβατική περίοδο.
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έτος  Ίδρυσης: 1925
Διεύθυνση: Καραΐσκου 111 (3ος όροφος), Πειραιάς, Τ.Κ.: 185 32 
Τηλ.: 210 4121298 • Fax.: 210 4179495
Web Site: www.bep.gr • e-mail: andrianos.mixalaros@omd.com
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Ανδριανός Μιχάλαρος

Το ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ιδρύθηκε το 1925. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης.
Διοικείται από αιρετό αντιπροσωπευτικό ΔΣ, το οποίο εκλέγεται ανά τετραετία και συνιστά το κυρίαρχο όργανο, λαμβάνοντας τις σημαντικότερες αποφάσεις που 
αφορούν τη δράση του. Εκπροσωπεί το σύνολο της μεταποιητικής δραστηριότητας στην Επιμελητηριακή Περιφέρεια του Πειραιά.
Ενδεικτικές δραστηριότητες:
• Χορηγεί πιστοποιητικά για κάθε νόμιμη χρήση (Δ.Ο.Υ., Τράπεζες,  κλπ.).
• Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες.
• Χορηγεί κωδικούς αριθμούς στους κατασκευαστές χρυσοχόους.
• Γνωμοδοτεί επί σχεδίων νόμων, Π.Δ. και αποφάσεων της Κεντρικής Διοίκησης που αναφέρονται στη βιοτεχνία καθώς επίσης εισηγείται και προτείνει 

τροποποιήσεις επί νόμων και αποφάσεων, που είναι σε ισχύ.
• Παρακολουθεί τη βιοτεχνική κίνηση της Περιφέρειάς του ως προς τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, την εξαγωγική τους δραστηριότητα, την εξέλιξη των 

κλάδων μεταποίησης. 
• Ενημερώνει για θέματα αμέσου ενδιαφέροντος (φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, επενδύσεις, αδειοδότηση, κ.λπ.) μέσω της σελίδας του στο διαδίκτυο 

–www.bep.gr-, και διά των ειδικών συμβούλων που βρίσκονται μία φορά την εβδομάδα στο Επιμελητήριο.
• Μελετά τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι και φροντίζει για την προώθησή τους στα αρμόδια Υπουργεία προς επίλυση (Βιοτεχνικά Πάρκα, 

Ναυπηγοεπισκευή, βυρσοδεψεία, κλπ.).
• Πραγματοποιεί σεμινάρια, ημερίδες κ.α. για θέματα που αφορούν τους βιοτέχνες.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Έτος  Ίδρυσης: 1989
Διεύθυνση: Πειραιώς 118, Αθήνα, Τ.Κ.: 118 54 
Τηλ.: 210 3470581 • Fax.: 210 3425326
Web Site: www.povesa.gr • e-mail: stratos@povesa.gr
Yπεύθυνοι Επικοινωνίας: Βλασόπουλος Π. Γεώργιος, Πρόεδρος
                                              Μαμμωνάς Παύλος, Γεν. Γραμματέας

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ είναι το δευτεροβάθμιο και μοναδικό Πανελλαδικά όργανο. Τα γρα-
φεία της Ομοσπονδίας βρίσκονται Πειραιώς 118, στον 3ο Όροφο. 
Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη και προστασία, η μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών 
συμφερόντων των μελών της, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
Μέλη της Ομοσπονδίας είναι οι νόμιμα λειτουργούσες  πρωτοβάθμιες επαγγελματικές Οργανώσεις που έχουν σαν φυσικά πρόσωπα βιοτέχνες, εγκαταστάτες, 
συντηρητές Ανελκυστήρων. 
Σωματεία – Μέλη Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α. 
Σύνδεσμος Εγκαταστατών & Συντηρητών Ανελκυστήρων Αθηνών (Σ.Ε.Σ.Α.)
Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Εγκαταστατών – Συντηρητών Ανελκυστήρων Βορειοδυτικής Ελλάδας
Σύνδεσμος Αδειούχων Εγκαταστατών & Συντηρητών Ανελκυστήρων Κεντρικής Ελλάδος
Σύνδεσμος Εγκαταστατών & Συντηρητών Ανελκυστήρων Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδος 
Επίσης, ενώσεις που έχουν μέλη Βιοτέχνες ή Βιοτεχνικές εταιρείες που ασχολούνται με τη μελέτη ή κατασκευή εξαρτημάτων Ανελκυστήρων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
Έτος  Ίδρυσης: 1998
Διεύθυνση: Καποδιστρίου 24, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα, Τ.Κ.: 106 82 
Τηλ.: 210 6453740 • Fax.: 210 6453740
Web Site: www.povas.gr • e-mail: povaspovas@gmail.com
Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Βασιλική Ευσταθίου

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΠΟΒΑΣ) είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και ιδρύθηκε το 
1998 με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος, τη διεκδίκηση κοινών συμφερόντων, την ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ των 
μελών της, τη συμβολή στον κοινωνικό διάλογο και την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου. 
Είναι βασικός συνομιλητής με την Πολιτεία και με κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι σκοποί και οι δραστηριότητες του οποίου συνδέονται 
με τα γενικότερα συμφέροντα του κλάδου, ενώ παράλληλα προωθεί και ενισχύει κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
την ανάπτυξη της παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.)
Έτος  Ίδρυσης: 1983
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα, Τ.Κ.: 105 51 
Τηλ.: 210 3216141 • Fax.: 210 3218055
Web Site: www.pomida.gr • e-mail: stratos@paradias.gr
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Ευστράτιος Παραδιάς

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.), είναι η δευτεροβάθμια οργάνωση (σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκ-
προσωπεί την μικρή και μεσαία ακίνητη ιδιοκτησία στη χώρα μας. Η ΠΟΜΙΔΑ ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1983 ενώνοντας από τότε στις γραμμές της όλα τα πρωτο-
βάθμια τοπικά και κλαδικά σωματεία ιδιοκτητών ακινήτων της Ελλάδας και του Απόδημου Ελληνισμού, με ιστορία πολλών δεκαετιών, για να δώσει φωνή στους 
εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες της εποχής, που βασανίζονταν από τις άδικες ενοικιοστασιακές ρυθμίσεις, τους βαρείς φόρους στα ακίνητα και την αναλγησία 
του κρατικού μηχανισμού. H ΠΟΜΙΔΑ κατάφερε να δώσει αξία στο ελληνικό ακίνητο και ελπίδα στον ιδιοκτήτη του, μειώνοντας σε τριετία τον υποχρεωτικό χρόνο 
των μισθώσεων κατοικιών αλλά και των εμπορικών μισθώσεων, και πρωτοστατώντας στην κατάργηση τρείς φορές του δημευτικού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας 
(ΦΑΠ). Σήμερα, παρά τις τεράστιες δυσκολίες, η ΠΟΜΙΔΑ ως θεσμικός εκπρόσωπος των ιδιοκτητών της χώρας μας, αγωνίζεται για τα νομικά, φορολογικά, πο-
λεοδομικά και άλλα προβλήματα των μελών των σωματείων της, ιδιοκτήτες και διαχειριστές κάθε είδους ακινήτων, εξασφαλίζοντάς τους παράλληλα συνεχή και 
έγκυρη πληροφόρηση και προνομιούχο πρόσβαση σε ενέργεια και ασφάλιση κτιρίων. 
Η ΠΟΜΙΔΑ είναι κεντρικό μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (U.I.P.I.) που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Από το 2005, Πρόεδρος της UIPI είναι ο 
Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ!

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (Ε.Ο.Κ.Α.)
Έτος  Ίδρυσης: 2000
Διεύθυνση: Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, Τ.Κ.: 163 41 
Τηλ.: 210 5224974 • Fax.: 210 5224974
Web Site: www.eoka.com.gr • e-mail: info@eoka.com.gr
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Χαράλαμπος Γερώνυμος

Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (Ε.Ο.Κ.Α.) είναι ο δευτεροβάθμιος κοινωνικό-συνδικαλιστικός φορέας που ιδρύθηκε το 2000, με στόχο την 
προστασία και την κοινωνική ένταξη των τετραπληγικών, παραπληγικών και κινητικά αναπήρων. Η Ομοσπονδία, εδώ και 19 χρόνια αγωνίζεται για την κατοχύ-
ρωση των συνταγματικών δικαιωμάτων των κινητικά αναπήρων και έχει προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες τόσο στο επίπεδο της κοινωνικής ένταξης, όσο και στο 
επίπεδο αναβάθμισης της ποιότητας ζωής τους. 
Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 
• Ο συντονισμός των δράσεων των δεκάδων πρωτοβάθμιων σωματείων των κινητικά αναπήρων ανά την επικράτεια, με στόχο την συντεταγμένη διεκδίκηση 

και ικανοποίηση των αιτημάτων τους. 
• Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η διεξαγωγή αγώνων, προκειμένου να αναγνωριστεί και να κατοχυρωθεί από την πολιτεία, το δικαίωμα των κινητικά 

ανάπηρων, για πλήρη και ισότιμη συμμετοχή, στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας. 
• Η οργανωμένη και συστηματική ενημέρωση πολιτείας και κοινωνίας, για θέματα που αφορούν τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. 
Η Ε.Ο.Κ.Α. είναι μέλος της ΕΣΑμεΑ.
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ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έτος  Ίδρυσης: 1992
Διεύθυνση: Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 45 
Τηλ.: 210 8200210 • Fax.: 210 8200222
Web Site: www.elinyae.gr • e-mail: info@elinyae.gr
Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Ίρμα Ριζάκου

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. είναι ο φορέας των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ΥΑΕ), με εμπειρία 
26 ετών στην έρευνα, την πληροφόρηση, την ενημέρωση, τη συμβουλευτική υποστήριξη και την εκπαίδευση.
Το Ινστιτούτο παρέχει υπηρεσίες έρευνας, εκπαίδευσης-κατάρτισης και ενημέρωσης που απευθύνονται σε εργαζόμενους, εργοδότες και επιχειρήσεις, τεχνικούς 
ασφάλειας, γιατρούς εργασίας, επαγγελματίες στον τομέα της ΥΑΕ, επιτροπές ΥΑΕ, σωματεία και άλλες οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, δημόσιους 
φορείς και οργανισμούς, ερευνητές, φοιτητές, σπουδαστές, επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινωνικές οργανώσεις, σε κάθε 
ενδιαφερόμενο πολίτη για θέματα ΥΑΕ.
Ειδικότερα, διερευνούμε τις συνθήκες εργασίας και διεξάγουμε έρευνες/μελέτες, προσδιορίζουμε βλαπτικούς παράγοντες σε εργασιακούς χώρους, διεξάγουμε 
συμβουλευτικές αυτοψίες στους χώρους εργασίας και εμπειρογνωμοσύνες για διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών κ.λπ. Eκπαιδεύ-
ουμε και καταρτίζουμε τεχνικούς ασφαλείας, γιατρούς εργασίας, εργοδότες επιχειρήσεων, υλοποιούμε εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 
και παρέχουμε πληροφόρηση και τεκμηρίωση για θέματα ΥΑΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
HELLASCERT

Έτος  Ίδρυσης: 2004
Διεύθυνση: Αλκμάνος 7, Αθήνα, Τ.Κ.: 115 28 
Τηλ.: 210 7292344 • Fax.: 210 7290366
Web Site: www.hellascert.gr • e-mail: contact@hellascert.gr
Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Χριστίνα Καρινιωτάκη

Η HELLASCERT, είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ των ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον 
προαιρετικό και υποχρεωτικό τομέα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025 και ISO/IEC 17065.
Σκοπός της ίδρυσης της Ένωσης είναι:
• Η διάδοση των εννοιών «Ποιότητα», «Επιθεώρηση», «Πιστοποίηση».
• Η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τις διαδικασίες Επιθεώρησης- Πιστοποίησης.
• Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων με την παροχή πιστοποιητικών με διεθνή αναγνώριση και προστιθέμενη αξία.
• Η διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των Φορέων.
• Η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων και υπηρεσιών.
• Η διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των Φορέων.
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BAΚ - Π. ΓΟΥΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ
Έτος  Ίδρυσης: 1979
Διεύθυνση: Ι. Γωγούση 7, Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 546 29 
Τηλ.: 2310 808083 • Fax.: 2310 808073
Web Site: www.bak-lift.gr • e-mail: pinakes_bak@yahoo.gr
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Πασχάλης Γουνιώτης

Η εταιρεία B.A.K. ιδρύθηκε το 1977 από τον Πασχάλη Γουνιώτη με αρχικό σκοπό την εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων. Η πολύτιμη εμπειρία που απο-
κτήθηκε στην συντήρηση βιομηχανικών αυτοματισμών τον ώθησε να επεκτείνει τη δραστηριότητα του το 1987 στην κατασκευή ηλεκτρικών χειριστηρίων ανελκυ-
στήρων. Αρχικά η εταιρεία καθιερώθηκε στην αγορά της Θεσσαλονίκης αλλά με την αξιοπιστία των προϊόντων της απέκτησε πελατολόγιο πανελλαδικά και στην 
ευρύτερη περιοχή Ευρωπαικών, Βαλκανικών και Αραβικών χωρών. Από το 1992 και μέχρι σήμερα η εταιρεία Β.Α.Κ. έχει υιοθετήσει τα ηλεκτρονικά συστήματα 
σαν κύριο εξοπλισμό των χειριστηρίων της, με ηλεκτρονικό διαλογέα στην αρχή και από το 1997 με πλήρη ηλεκτρονικό χειριστήριο.
Μετά από πολλά χρόνια στον τομέα των ανελκυστήρων, η εταιρεία μας παρέχει πιστοποιημένα προϊόντα και έχει αφοσιωθεί στην παραγωγή καινοτόμων συστη-
μάτων ακολουθώντας πάντα τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της εποχής.

DATA SOLUTION
Έτος  Ίδρυσης: 1998
Διεύθυνση: Σινώπης 56, Αθήνα, Τ.Κ.: 142 33 
Τηλ.: 210 2793500 • Fax.: 210 2753340
Web Site: www.datasolution.gr • e-mail: info@datasolution.gr
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Νικόλαος Τζιλιβάκης

Είμαστε μια εταιρεία πληροφορικής η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς ανάπτυξης και προώθησης ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων πληροφορι-
κής και εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων.
Ξεκινήσαμε το 1998 αναπτύσσοντας ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για τη διαχείριση αποθηκών, και την οργάνωση γραφείου Τεχνικών Εταιρειών Ανελκυστήρων. 
Το πρόγραμμα αυτό ονομάστηκε Winlift 2000. Πλέον το καινούριο πρόγραμμα, Winlift Next, ενσωματώνει καινούριες πρωτοποριακές καινοτομίες, όπως εφαρμο-
γή κινητού για τους τεχνικούς των ανελκυστήρων.
Τα τελευταία χρόνια μπήκαμε δυναμικότερα στον κόσμο του cloud, του web development, καθώς και του design, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές μας στον χώρο 
της κατασκευής και σχεδίασης ιστοσελίδων, αλλά και στην σχεδίαση προσαρμοσμένων εφαρμογών διαδικτύου.
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DIGITAL CONTROL
Έτος  Ίδρυσης: 2011
Διεύθυνση: Αρετής 48, Ίλιον, Αθήνα, Τ.Κ.: 131 22 
Τηλ.: 210 2620272 • Fax.: 210 2620257
Web Site: www.digitalcontrol.gr • e-mail: info@digitalcontrol.gr
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Ι. Δαμάσκος

Η DIGITAL CONTROL ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τον Νοέμβριο του 2011, από ανθρώπους που βρίσκονται επί σειρά δεκαετιών στον χώρο του ανελκυστήρα με 
εξειδίκευση στον αυτοματισμό του. Είμαστε πρωτοπόροι, εμφανίζοντας πρώτοι ηλεκτρονικό πίνακα στην Ελλάδα και στη συνέχεια προχωρήσαμε στην κατασκευή 
και εφαρμογή της προκατασκευασμένης ηλεκτρικής εγκατάστασης θαλάμου-φρεατίου.
Γνωρίζοντας την επιστήμη των ηλεκτρονικών και του ανελκυστήρα από τη θεωρητική και πρακτική τους πλευρά, έχουμε το πλεονέκτημα του σχεδιασμού και της 
ανάπτυξης προϊόντων, άρτιων και σύγχρονων τεχνολογικά, με φιλικότατη χρήση προς τον εγκαταστάτη και συγχρόνως προσφέρουμε ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ 
INVERTER ΠΟΡΤΩΝ ΑΡΚΕΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Με οδηγό τις ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ οι οποίες είναι:
• Η Υψηλότατη ποιότητα των προϊόντων μας.
• Η άμεση παροχή των υπηρεσιών μας.
• Η ασταμάτητη έρευνα πάνω σε νέα και καινοτόμα προϊόντα.
Και με ΟΡΑΜΑ, το όνομα DIGITAL CONTROL να γίνει συνώνυμο του Ποιοτικού και Σύγχρονου Αυτοματισμού του Ανελκυστήρα, συνεχίζουμε το έργο μας βρισκό-
μενοι πάντα δίπλα σας.

ELEVATOR PROGRESS - MP LIFTS AUTHORIZED DISTRIBUTOR
Έτος  Ίδρυσης: 2003
Διεύθυνση: Βερναρδάκη 28, Αθήνα, Τ.Κ.: 115 22 
Τηλ.: 210 6422797 • Fax.: 210 6422797
Web Site: www.elevatorprogress.gr • e-mail: info@elevatorprogress.gr
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Απόστολος Καυκιάς

Η εταιρεία ELEVATOR PROGRESS δημιουργήθηκε από καταξιωμένα στελέχη με πολυετή εμπειρία στη μελέτη και στην εφαρμογή μηχανολογικών, ηλεκτρολογι-
κών-ηλεκτρονικών συστημάτων στον χώρο των ανελκυστήρων.  Aσχολείται με τη σχεδίαση, εγκατάσταση, συντήρηση και εμπορία εξαρτημάτων ανελκυστήρων. 
Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή, τον εκσυγχρονισμό παλαιών αλλά και την εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων. 
Η σύγχρονη τεχνολογία, η αξιοπιστία και η υψηλή ποιότητα των υλικών καθώς, επίσης, η προσπάθεια να ικανοποιήσουμε και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις των 
πελατών, μας επιτρέπουν να θεωρούμε τις υπηρεσίες της εταιρείας μας από τις πιο αξιόπιστες στον χώρο. Έχοντας πάντα ως στόχο την επιλογή υλικών αρίστης 
ποιότητας και τελευταίας τεχνολογίας επιλέξαμε τη συνεργασία με μεγάλες εταιρείες κατασκευής εξαρτημάτων και ολοκληρωμένων πακέτων ανελκυστήρων από 
την Ελλάδα και την Ισπανία. 
Η άριστη συνεργασία μας με τον ισπανικό οίκο MP LIFTS (MAC PUAR S.A.) εξελίχθηκε και από τον Φεβρουάριο του 2017 η εταιρεία μας αξιοποίησε την πρόταση 
του ισπανικού οίκου και ανέλαβε τη διάθεση των ανταλλακτικών των ανελκυστήρων, καθώς και την παροχή τεχνικής υποστήριξης για τα εξαρτήματα της ΜΡ 
πανελλαδικώς ως εξουσιοδοτημένος συνεργάτης.
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e-ROE.com 
ELECTRONIC REGISTRY OF ELEVATOR'S SUPPORTED BY TOPSOFT

Έτος  Ίδρυσης: 2018
Διεύθυνση: Ηπείρου 9α, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 554 38 
Τηλ.: 697 933 8300 • Fax.: 2310 968677
Web Site: www.e-roe.com • e-mail: info@e-roe.com
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Θεόφιλος Χατζηιωαννίδης

Η e-ROE.com (Electronic Registry of Elevator’s) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δημιούργησε και διαχειρίζεται μια παγκόσμια καινοτόμο πλατφόρμα στον χώρο των 
τεχνικών γραφείων ανελκυστήρων. Προγραμματιστές, αναλυτές, τεχνικοί δικτύων, μηχανολόγοι μηχανικοί, επαγγελματίες που βρίσκονται πολλά χρόνια στον 
χώρο της πληροφορικής και του ανελκυστήρα, συνεργάζονται για πρώτη φορά για την κοινότητα του ανελκυστήρα, για να σας προσφέρουν «εμπειρία, εφευρε-
τικότητα και εξωστρέφεια». Η e-ROE.com προέκυψε με τη σύμπραξη και συνεργασία τριών εταιριών νέας τεχνολογίας. Της TopSoft, ιδιαιτέρως γνωστής στον 
χώρο των τεχνικών γραφείων ανελκυστήρων, με τη νούμερο ένα εξειδικευμένη εφαρμογή Perfect_ERP και με μεγάλη εμπειρία από το 1990, η οποία ανέλαβε 
την ανάλυση της πλατφόρμας e-ROE. Της NetWerk, με αντικείμενο την κατασκευή σύγχρονων ιστοσελίδων e-shop, καθώς και καμπάνιες στα social media, η 
οποία δίνει το παρόν από το 2005 και ανέλαβε την κατασκευή της πλατφόρμας. Και τέλος της HIGHLAND Μ.ΕΠΕ, με πλούσια δράση στον χώρο του IT Solutions 
από το 1996, απαρτιζόμενη από μηχανικούς με εμπειρία και βαθειά γνώση της τεχνολογίας των πληροφοριακών συστημάτων, η οποία ανέλαβε τη μηχανο-
γραφική υποστήριξη του όλου εγχειρήματος με τον πλέον αυτοματοποιημένο τρόπο. Οι έδρες όλων των συμμετεχόντων βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, ενώ η 
δράση μας είναι πανελλαδική αλλά και σε χώρες του εξωτερικού. Στόχος της ομάδας e-ROE.com είναι ο εμπλουτισμός της πλατφόρμας και με νέες καινοτόμες 
ιδέες που θα εξυπηρετούν με τον πιο σύγχρονο τρόπο τα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων! Η ομάδα e-ROE.com είναι ανοιχτή σε νέες ιδέες, ειδικά όταν αυτές 
προέρχονται από τους ίδιους τους πελάτες της, αυτούς δηλαδή που αποτελούν τη βάση της όλης ιδέας και που σε αυτούς θα επιστρέφεται κάθε επιτυχία!

GENEMEK GEN ELEKTROMEKANIK SAN TIC LTD STI
Έτος  Ίδρυσης: 1999
Διεύθυνση: Emek Mah. Ordu Cad. No: 6/1 34785 Sancaktepe, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 
Τηλ.: +90 216 3659242 • Fax.: +90 216 3659244
Web Site: www.genemek.com • e-mail: export@genemek.com
Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Nazlim Dinc

Η GENEMEK ιδρύθηκε το 1999 και διαθέτει ένα ευρύ φάσμα κατασκευής και παραγωγής προϊόντων, όπως πάνελ δαπέδου και καμπίνας, κομβία ανελκυστήρων, 
οθόνες LCD, οθόνες με ψηφιακές ενδείξεις και οθόνες 7 τμημάτων (7-segment indicators), ελεγχόμενα συστήματα μετάβασης και συστήματα plug & play, στον 
τομέα των ανελκυστήρων.
Με εγκαταστάσεις παραγωγής 22.000 τ.μ., η GENEMEK είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη και δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο. Η εταιρεία διαθέτει τμήμα Έρευνας 
και Ανάπτυξης, στο οποίο το 1/4 του συνόλου των εργαζομένων, δείχνουν την αποφασιστικότητά τους, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, ακολουθώντας τα 
βήματα της επιτυχίας.
Από την ίδρυσή της, η GENEMEK έχει θέσει ως προτεραιότητα τις αρχές της εμπιστοσύνης και της επιχειρηματικής δεοντολογίας και εξακολουθεί να τις διατηρεί 
με υποστήριξη προς τον πελάτη, πριν και μετά την πώληση. 
Η εταιρεία εξάγει σε πολλές χώρες παγκοσμίως και συνεχίζει να στοχεύει σε μία ηγετική θέση στον τομέα των ανελκυστήρων.
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IKAROS LIFT - ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ
Έτος  Ίδρυσης: 1967
Διεύθυνση: Μενελάου 6, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ.: 176 72 
Τηλ.: 210 9513544 • Fax.: 210 9513544
Web Site: www.ikaroslift.gr • e-mail: ikaroslift@gmail.com

Η IKAROS LIFT Controls, είναι μία από τις μακροβιότερες επιχειρήσεις στην κατασκευή πινάκων ελέγχου ανελκυστήρα.
Με εμπειρία 50 και πλέον χρόνων στον ανελκυστήρα, αξιοποιούμε την παλιά καλή τέχνη και τεχνική, σε συνδυασμό με τις πιο καινοτόμους τεχνολογίες αιχμής, 
ώστε να προσφέρουμε πίνακες, μοναδικά απλούς και εύκολους στην εγκατάσταση και ρύθμισή τους, ακόμα και για τα πιο πολύπλοκα συστήματα κάθετης  μετα-
κίνησης.
Σκοπός μας παραμένει η συνεχής εξέλιξη των προϊόντων μας, η οποία με οδηγό την απλότητα, την ευκολία κατανόησης και την αξιοπιστία, στην πάροδο του χρό-
νου τα καθιστά ισχυρούς συμμάχους του εγκαταστάτη και συντηρητή του ανελκυστήρα.

LIFT.DER. - ΑΦΟΙ ΝΤΕΡΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΟΕ
Έτος  Ίδρυσης: 1970
Διεύθυνση: 17ο χλμ. ΠΕΟ Θεσσαλονίκης - Καβάλας, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 572 00 
Τηλ.: 23940 52972 • Fax.: 23940 52923
Web Site: www.liftder.gr • e-mail: info@liftder.gr
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Ιωάννης Ντερκαραμπετιάν

Η δραστηριότητα της εταιρείας μας ξεκίνησε το 1970 στη Θεσσαλονίκη, με την επωνυμία Ντερκαραμπετιάν Μιχαήλ και αντικείμενο την κατασκευή και επισκευή 
μειωτήρων ανελκυστήρων, γνωρίζοντας μεγάλη και γρήγορη επιτυχία. 
Οι απαιτήσεις της αγοράς μας ώθησαν να ασχοληθούμε και με την παραγωγή υδραυλικών ανελκυστήρων το 1990. 
Εξειδικευτήκαμε στην παραγωγή υδραυλικών αναβατορίων, όπου αριθμούμε πάνω από 2.000 μηχανήματα σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο καθώς και στο εξωτε-
ρικό όπως στη Γερμανία, Αλγερία, Αλβανία, FYROM και Βουλγαρία. 
Σήμερα, η εταιρεία μας με επωνυμία ΑΦΟΙ ΝΤΕΡΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΟΕ LIFT.DER. εδρεύει στο βιομηχανικό πάρκο Λαγκαδά, σε ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστά-
σεις, εφοδιασμένη με το σύστημα ποιότητας ISO 9001, παρέχοντας υψηλής ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ υπηρεσίες, ως το παλαιότερο και μακροβιότερο μηχανουργείο στη Β. 
Ελλάδα, το οποίο είναι εξειδικευμένο στους ανελκυστήρες.
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LIFTSHOP.GR
Έτος  Ίδρυσης: 1997
Διεύθυνση: Αλκιβιάδου 6, Βύρωνας, Αθήνα, Τ.Κ.: 162 33 
Τηλ.: 694 428 9697 • Fax.: 210 7648117
Web Site: www.liftshop.gr • e-mail: eklampanis@yahoo.gr
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Ευάγγελος Κλαμπάνης

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Η επιχείρηση Ε. ΚΛΑΜΠΑΝΗΣ - LIFTSHOP δραστηριοποιείται στον χώρο του ανελκυστήρα επίσημα από το 1997. Είναι η φυσική εξέλιξη της επιχείρησης «Νικό-
λαος Κλαμπάνης και Σία ΟΕ», η οποία δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των ανελκυστήρων από το 1975 έως το 2010. Η επιχείρηση συνεχίζει τον σχεδιασμό και την 
κατασκευή εξαρτημάτων ανελκυστήρων και εμπορεύεται ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.  
Χρησιμοποιώντας τους όρους και κανόνες καλής τεχνικής παράλληλα με τις μηχανολογικές γνώσεις που απέκτησε από τις σπουδές του στον τομέα της μηχανο-
λογίας και τη συνεχή εκπαίδευση στον χώρο των ανελκυστήρων, ο κος Κλαμπάνης επιδιώκει την ποιοτική και αξιόπιστη εξέλιξη των ανελκυστήρων. 
Για το χρονικό διάστημα 2002 έως 2010 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πιστοποίησης. Αυτή την περίοδο παρείχε τις υπηρεσίες του ως επιθεωρητής 
ανελκυστήρων και διετέλεσε τεχνικός διευθυντής σε φορέα πιστοποίησης ανελκυστήρων, ακολουθώντας τους κανόνες δεοντολογίας και εφαρμόζοντας πάντα 
την ευρωπαϊκή οδηγία και την ελληνική νομοθεσία.

MLD HELLAS - ΖΩΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΚΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ
Έτος  Ίδρυσης: 2010
Διεύθυνση: Τατοΐου 207, Μεταμόρφωση, Τ.Κ.: 144 52 
Τηλ.: 210 2811705
Web Site: www.myliftdoors.gr • e-mail: info@myliftdoors.gr
Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Ζωή Φωτεινή Τσακνάκη

Η εταιρεία MLD HELLAS ιδρύθηκε στις αρχές του 2010 ως εμπορική μονάδα. Σκοπός της, η χονδρική πώληση στην ελληνική και εκτός Ελλάδος αγορά αυτόμα-
των πορτών ανελκυστήρων τύπου BUS. 
Μετά από 4 χρόνια επιτυχημένης πορείας και συγκεκριμένα στο τέλος του 2014, η εταιρεία MLD HELLAS ίδρυσε την κάθετη εσωτερική μονάδα παραγωγής αυ-
τόματων πορτών ανελκυστήρων τύπου BUS, στην έδρα της, στη Μεταμόρφωση Αττικής. Για τον λόγο αυτό, αγοράσθηκαν σύγχρονα μηχανήματα κοπής, διάτρησης 
και διαμόρφωσης μετάλλων και η οικογένεια της MLD HELLAS αυξήθηκε με την εισαγωγή άρτια καταρτισμένων τεχνιτών. 
Τον Οκτώβριο του 2017 η MLD HELLAS ξεκίνησε και την κατασκευή θαλάμων ανελκυστήρων. 
Τον Δεκέμβριο του 2017 ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δοκιμές και τους εργαστηριακούς ελέγχους για την προσαρμογή στο πρότυπο EN81-20 της αυτόματης πόρτας 
τύπου BUS όπως και του θαλάμου του ανελκυστήρα. 
Τον Μάρτιο του 2019, η MLD HELLAS προχώρησε στην εσωτερική και αυτόνομη κατασκευή της πλακέτας ελέγχου πόρτας BUS από τον σχεδιασμό και την κατα-
σκευή ολοκληρωμένου, μέχρι τον προγραμματισμό των πλακετών.
Μετά από 9 έτη στον κλάδο των ανελκυστήρων η εταιρεία MLD HELLAS είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα έργα σας τόσο σε πόρτα BUS όσο και 
σε θάλαμο ανελκυστήρα.
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PAPAGELOU
Έτος  Ίδρυσης: 1952
Διεύθυνση:  Φοίβου 13, Αθήνα, Τ.Κ.: 117 43  
Τηλ.: 210 9231366 • Fax.: 210 9210589
Web Site: www.papagelou.gr • e-mail: info@papagelou.gr
Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Αριστέα Παπαγγέλου

H επιχείρησή μας ιδρύθηκε το 1952 και ειδικεύεται στην κατασκευή ωθητήρων θυρών ανελκυστήρων. 
Κατά τη μακρά διάρκεια της εμπειρίας μας και της εξειδίκευσής μας, έχουμε επιμείνει με συνέπεια στην επιλογή υλικών άριστης ποιότητας και στη διατήρηση της 
ποιοτικής διαδιακασίας της παραγωγής των προϊόντων μας, τα οποία χαρακτηρίζονται από την άψογη λειτουργικότητά τους. 
Τα προϊόντα μας έχουν καταφέρει να πραγματοποιούν περισσότερα από 150.000 ανοιγοκλεισίματα, και μέσα σε αυτό το διάστημα δεν χρειάζονται καμία επιπλέον 
ρύθμιση ή συντήρηση.

POLYLIFT ΑΕ 
Έτος  Ίδρυσης: 1986
Διεύθυνση: Πειραιώς 80, Μοσχάτο, Τ.Κ.: 183 46 
Τηλ.: 210 4823395, 210 4824645 • Fax: 210 4818343
Web Site: www.polylift.gr • e-mail: info@polylift.gr
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Λευτέρης Εμμανουήλ

Η εταιρεία POLYLIFT SA είναι ένα πρότυπο εργοστάσιο μηχανολογικών κατασκευών, με έδρα στη βιομηχανική ζώνη του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου Αττικής. 
Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους ηγέτες της εγχώριας βιομηχανίας τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, όσον αφορά στην παραγωγή ολοκληρωμένων 
ανελκυστήρων και μερών αυτών, χρησιμοποιώντας παραγωγικά μηχανήματα που διαθέτουν ανώτερη πιστοποίηση U.N 1 και ΕΝ 81.
Το εύρος των προϊόντων που προμηθεύει το εργοστάσιο POLYLIFT SA περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ηλεκτρικούς ανελκυστήρες, υδραυλικούς ανελκυστήρες 
φορτίων, ανελκυστήρες σκάλας, υδραυλικά αναβατόρια φορτίου, κυλιόμενες σκάλες και διαδρόμους, teleferics. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην παροχή εφαρ-
μογών και λύσεων που αφορούν σε Α.Μ.Ε.Α., με αντίστοιχη σχετική προμήθεια συστημάτων ανελκυστήρων σκάλας, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου (με κά-
θισμα ή πλατφόρμα) για άτομα και αμαξίδια.
Το εργοστάσιο POLYLIFT SA είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος διαφόρων αυστηρά επιλεγμένων και αναγνωρισμένων προμηθευτών, της Ευρώπης και της 
Άπω Ανατολής, όπως OMAR - GEBAUER C.O.A.M. – SHARP – FUJI – TULFER. Τα ανταλλακτικά παλαιών ασανσέρ προέρχονται από τις εταιρείες FIAM - 2SG – 
OTIS – SCHINDLER – KONE – THYSSEN – PUARSA – MAC.
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SΕMITRON ΑΕ
Έτος  Ίδρυσης: 1978
Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 570 22 
Τηλ.: 2310 796963 • Fax.: 2310 795563
Web Site: www.semitron.gr • e-mail: info@semitron.gr
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτριος Τριανταφυλλίδης

Η εταιρεία SEMITRON ΑΕ ιδρύθηκε το 1978 στη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί σε ιδιόκτητες, πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή της 
Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.
Εστιάζοντας στην ανάπτυξη και την παραγωγή σύνθετων και έξυπνων ηλεκτρονικών συστημάτων, πολύ σύντομα κατάφερε να δημιουργήσει υψηλής ποιότητας 
ταξίμετρα και πίνακες ανελκυστήρων.
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης προϊόντων καλύπτουν μια συνολική έκταση 2200m2.
Εκθεσιακοί χώροι και αποθήκες λειτουργούν τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.
Η γκάμα των προϊόντων για τους πίνακες, πληρεί  όλες τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο 81.20-50, ενώ η εταιρεία έχει υιοθετήσει το πρότυπο συστημάτων 
διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015.
Η SEMITRON είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται σήμερα σε πάνω από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ η φήμη της συνεχώς 
μεγαλώνει.
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε προϊόντα μοναδικού σχεδιασμού και αξιοπιστίας, που υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών.

STA.GE HELLAS AEBE
Έτος  Ίδρυσης: 1978
Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 49, Ν. Χαλκηδόνα, Αθήνα, Τ.Κ.: 143 43 
Τηλ.: 210 2711300 • Fax.: 210 2710497
Web Site: www.stage.gr • e-mail: info@stage.gr
Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρία Σταυγιανουδάκη

Η Sta.Ge HELLAS είναι η Νο.1 εταιρία ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου για ανελκυστήρες στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται από το 1978 στην παροχή προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και θέτει σαν όραμά της «…Να σας αλλάξει επίπεδο!».
Αμιγώς ελληνική αλλά με πωλήσεις και στρατηγικές συμμαχίες σε Βαλκάνια και Ευρώπη, η Sta.Ge HELLAS κατασκευάζει πίνακες και περιφερειακά συστήματα 
για ανελκυστήρες που εξάγει σε Σαουδική Αραβία, Σερβία, Μάλτα, Πολωνία, Ρωσία, Ρουμανία, Γαλλία, Κύπρο, Ολλανδία, Αλβανία, Γερμανία και συνεχίζει να 
επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε όλο τον κόσμο.
Με οργανωμένο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, με ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις 2.500 τ.μ ευρωπαϊκών προδιαγραφών και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλι-
σμό, η Sta.Ge HELLAS αποτελεί τον Elevators Genius συνεργάτη σας. 
Η εταιρία εδρεύει στην Αθήνα και απολαμβάνει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με πάνω από 100.000 εγκατεστημένους πίνακες ανελκυστήρων σε Ελλάδα και 
εξωτερικό.
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THINK DEVICES
Έτος  Ίδρυσης: 2017
Διεύθυνση: Ύδρας 45, Καλαμάτα, Τ.Κ.: 241 31 
Τηλ.: 697 637 8275
Web Site: www.think-devices.com • e-mail: thinkdevices@gmail.com
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Ανδρέας Παπακοσμάς

Η THINK DEVICES είναι ένα ανεξάρτητο εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης ηλεκτρονικών εφαρμογών. Έχει εκτελέσει πλήθος έργων στον χώρο της ηλεκτρονι-
κής. Κατά παραγγελία, ως εξωτερικός συνεργάτης  και ένα με δημόσιο διαγωνισμό στο πολεμικό ναυτικό.
Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης οι τεχνικοί ανελκυστήρων χρειάζονταν έναν αξιόπιστο controller με καλή τεχνική υποστήριξη, για να επισκευάσουν τις πόρτες 
θαλάμου για τις οποίες δεν έβρισκαν ανταλλακτικά. Καλύψαμε την ανάγκη αυτή με τον controller TREK 1 ο οποίος προσαρμόζεται μόνος του σε διαφορετικούς 
μηχανισμούς και έτσι λειτουργεί άψογα, με σχεδόν όλα τα μοντέλα πορτών BUS που υπάρχουν στη χώρα. 
Το 2017 η THINK DEVICES αξιολογείται ως «καινοτόμα επιχειρηματικότητα» και επιδοτείται για να βγάλει τον controller TREK 1 στην αγορά, προκειμένου να 
καλυφθούν εγχώριες ανάγκες, ενώ ήδη δεχόμαστε παραγγελίες από γειτονικές χώρες.

TÜV HELLAS (TÜV NORD)
Έτος  Ίδρυσης: 1987
Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 282, Χολαργός, Τ.Κ.: 155 62 
Τηλ.: 215 2157400 • Fax.: 210 6528025
Web Site: www.tuvhellas.gr • e-mail: info@tuvhellas.gr
Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Κονδυλία Κοντογιάννη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV NORD GROUP. Στην  Ελλάδα 
δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification), σε όλο το φάσμα των 
επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλο-
ντος. 
Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας, παρέχοντας πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση, που αποτελούν διαβατήριο 
εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών 
Έργων, έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας. 
Διαθέτει θυγατρικές στην Κύπρο και στην Αίγυπτο, γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα, ενώ έχει παρουσία μέσω της πιστοποίησης 
και επιθεώρησης έργων σε όλο τον κόσμο.
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ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ

Έτος  Ίδρυσης: 2017
Διεύθυνση: Εθν. Μακαρίου 11, Καβάλα, Τ.Κ.: 654 03 
Τηλ.: 2510 223706
Web Site: www.stamatiadis-lifts.com • e-mail: contact@stamatiadis-lifts.com
Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Αθηνά Σταματιάδου

Η τεχνική και εμπορική εταιρεία STAMATIADIS LIFTS ιδρύθηκε το 1989 στην Καβάλα και έχοντας στο δυναμικό της εξειδικευμένους μηχανικούς και τεχνικούς 
με υψηλά προσόντα και μεγάλη εμπειρία, κατάφερε να καταξιωθεί ανάμεσα στις ηγετικές εταιρείες του είδους της. Εξασφάλισε αποκλειστικές συνεργασίες με τα 
πιο αξιόπιστα, καινοτόμα ελληνικά και ευρωπαϊκά εργοστάσια παρέχοντας προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, υψηλών προδιαγραφών και απόλυτης ασφάλειας. 
Μερικά από τα  brands που αντιπροσωπεύει είναι η BESPOKE, η CAMA και η DIGI με μακρά πορεία στον κατασκευαστικό κλάδο.
Με έμφαση σε κάθε μορφής ανυψωτικό εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ, η STAMATIADIS LIFTS παρέχει σήμερα ολοκληρωμένες λύσεις προσβασιμότητας, 
για κάθε περίπτωση, με πλήθος προϊόντων όπως ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, ανυψωτικές πλατφόρμες, καρεκλάκια σκάλας, αναβατόρια πισίνας, ράμπες 
θαλάσσης κ.ά. Το δίκτυο συνεργατών της αποτελείται από γραφεία ανελκυστήρων, κατασκευαστικές εταιρείες, μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα, Βουλγαρία και 
Κύπρο ενώ οι τελικοί χρήστες των προϊόντων της απολαμβάνουν, είτε απευθείας από την STAMATIADIS LIFTS είτε μέσω κάποιου συνεργάτη της, οφέλη κορυ-
φαίων προϊόντων.
Στόχος της STAMATIADIS LIFTS είναι να πρωτοπορεί σε ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις με βασικό κρι-
τήριο την ποιότητα και τον σεβασμό στον πελάτη.

BAΛΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ - VALCO
Έτος  Ίδρυσης: 1972
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 361, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 546 28 
Τηλ.: 2310 529639 • Fax.: 23130 48916
Web Site: www.valcom.gr • e-mail: info@valcom.gr
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Βασίλειος Βαλούκας

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΛΟΥΚΑ, «VALCO» ιδρύθηκε το 1976 στη Θεσσαλονίκη. Το κύριο αντικείμενό μας είναι η προώθηση και η εμπορία ηλεκτρολογικού 
υλικού και συναφών ειδών.
 Η εταιρεία μας βρίσκεται εδώ και 40 χρόνια δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις και στους ιδιώτες, προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες και προϊόντα για κάθε 
ανάγκη των σύγχρονων επιχειρήσεων σε ηλεκτρολογικό/ηλεκτρονικό υλικό.
Τα προϊόντα μας προέρχονται κυρίως από οίκους του εξωτερικού. 
Οι τιμές μας είναι ανταγωνιστικές και καλύπτονται από τις εγγυήσεις των αντιπροσωπειών. Οι τιμοκατάλογοί μας ενημερώνονται συστηματικά με πολλή προσοχή 
και επιμέλεια.
Το τμήμα πωλήσεων είναι πάντα στη διάθεσή σας για πληροφορίες που αφορούν τόσο στα προϊόντα μας όσο και στην τεχνική τους κάλυψη.
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ΓΕΡΑΝΟΙ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Έτος  Ίδρυσης: 1999
Διεύθυνση: Χρυσανθέμων 6, Γλυκά Νερά, Τ.Κ.: 153 54 
Τηλ.: 210 6040222 • Fax.: 210 6042439
Web Site: www.papastergiou.com.gr • e-mail: info@papastergiou.com.gr
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτρης Παπαστεργίου

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο των ανυψωτικών μηχανημάτων (τηλεσκοπικών γερανών – καλαθοφόρων – φορτηγών με παπαγάλο) από το 1999 
παρέχοντας λύσεις σε ιδιώτες και επαγγελματίες καλύπτοντας όλες τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς για ενοικίαση ή αγορά εξοπλισμού.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Το έμπειρο προσωπικό μας σε συνδυασμό με τις πολλές και διαφορετικές ανυψωτικές δυνατότητες του κάθε μηχανήματος, μπορεί να προτείνει λύσεις στους 
πελάτες μας, που για άλλους είναι αδύνατες, εκμεταλλευόμενοι τις μικρές διαστάσεις των μηχανημάτων και τις μεγάλες ανυψωτικές τους ικανότητες.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ)
Η πολυετής συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες εταιρείες ενοικιάσεων μηχανημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά και η εμπειρία μας στον χώρο των εισαγωγών από 
χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (κυρίως Ιαπωνία και Μέση Ανατολή), μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να βρούμε τον αγοραστή ή το μηχάνημα που θα 
εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες της επιχείρησής σας, από μια ευρεία γκάμα μηχανημάτων σε όλες τις αγορές, καθώς και να οργανώσουμε όλη τη διαδικασία 
θαλάσσιας ή και οδικής μεταφοράς και εκτελωνισμού από και πρός την Ελλάδα.

ΔΕΗ ΑΕ / ΚΔΕΠ
Έτος  Ίδρυσης: 1964
Διεύθυνση: Λεονταρίου 9, Κάντζα Αττικής, Τ.Κ.: 153 51 
Τηλ.: 210 6601768 • Fax: 210 6659396 
Web Site: www.kdep.gr • e-mail: kdep@dei.com.gr
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Αναστάσιος Παπαδόπουλος

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ), δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών προς τις μονάδες του Ομίλου της ΔΕΗ ΑΕ, αλλά και προς 
τρίτους, εκτός ΔΕΗ πελάτες.
Οι υπηρεσίες που προσφέρει περιλαμβάνουν δοκιμές στα εργαστήριά του, πιστοποιήσεις, έρευνες, ελέγχους στους χώρους των Μονάδων του Ομίλου ΔΕΗ, 
διακριβώσεις οργάνων, ειδικές μελέτες, εφαρμογές και αναλύσεις, εξειδικευμένες συμβουλευτικές μελέτες και επιθεωρήσεις υλικών και εξοπλισμού για τον 
ποιοτικό έλεγχο υπαρχόντων και υπό αγορά υλικών και εξοπλισμού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων. Πραγματοποιεί, με ασφάλεια και αξιοπιστία, το σύνολο των 
δραστηριοτήτων του, όχι μόνο στις εγκαταστάσεις του, αλλά και πάνω στα προϊόντα και επιτόπου στις εγκαταστάσεις των πελατών του.
Το ΚΔΕΠ είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ, (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 17020 και ISO 17025. Για τη διατήρηση της Διαπίστευσης 
αυτής, το κέντρο υπόκειται σε περιοδικούς εξονυχιστικούς ελέγχους από το ΕΣΥΔ, που ελέγχει όχι μόνο τον τρόπο λειτουργίας του ΚΔΕΠ, αλλά αξιολογεί και αυτές 
καθαυτές τις δοκιμές και τους ελέγχους που πραγματοποιεί ως προς την αξιοπιστία και την ακρίβεια των μετρήσεών τους.

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Γ 11Stand



50

 Προφίλ
 ΕΚΘΕΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ELMEC INO ΦΑΪΣ ΑΕΤΕ
Έτος  Ίδρυσης: 1953
Διεύθυνση: Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 9, Αθήνα, Τ.Κ.: 118 55 
Τηλ.: 210 3424246 - 8 • Fax: 210 3424168 
Web Site: en.chint.com • e-mail: sales@elelmec.com
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Σαμ Φάις

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ELMEC INO ΦΑΪΣ ΑΕΤΕ ιδρύθηκε το 1953 ως τεχνική εταιρεία και σύντομα έγινε μια από τις πρώτες και πλέον καινοτόμες εισαγωγικές εταιρείες 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην ελληνική αγορά.
Η συνεργασία μας με την CHiNT ξεκίνησε το 1992 όταν ήταν μία βιοτεχνία κατασκευής μικροαυτομάτων και διακοπτών αέρος.
Σήμερα μετά από 25 χρόνια συνεχούς εξέλιξης, ο Όμιλος, πλέον, CHiNT είναι ο μεγαλύτερος στον κλάδο του στην Κίνα και ένας από τους μεγαλύτερους στον 
κόσμο. Από το 2010 είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Σαγκάης (601877), απασχολεί 35.000 άτομα, διαθέτει 12 υπερσύγχρονες παραγωγικές μονάδες (με 
ISO9001 και ISO18001), κέντρο δοκιμών και πιστοποίησης προϊόντων (με ISO17025), 3 κέντρα έρευνας και εξέλιξης, 20 θυγατρικές σε κομβικές αγορές και παρου-
σία μέσω αντιπροσώπων-διανομέων σε 140 χώρες. Αυτονόητο είναι ότι τα προϊόντα της CHiNT καλύπτουν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας 
και προστασίας του περιβάλλοντος (ISO14001, REACH, RoHS), έχοντας δοκιμαστεί επιτυχώς από τα εγκυρότερα εργαστήρια δοκιμών-πιστοποίησης στον κόσμο, 
όπως αυτά των VDE, KEMA, UL, DNV, FIMKO, SEMKO κ.λπ. Ο κύκλος  εργασιών της CHiNT το 2015 ξεπέρασε τα 8 δις.
Το εύρος των προϊόντων που κατασκευάζει, καλύπτει ό,τι αφορά την παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. (Φ/Β), τη μεταφορά και διανομή της με δίκτυα Υ.Τ., Μ.Τ. και 
Χ.Τ. Σήμερα ο Όμιλος CHiNT κατασκευάζει τα πάντα, από υποσταθμούς GIS Y.T. 750KV μέχρι οικιακούς επιτοίχους διακόπτες. Το 2014 εξαγόρασε το γερμανικό 
εργοστάσιο παραγωγής Φ/Β πάνελ CONNERGY. Η κίνηση αυτή έκανε την CHiNT-ASTRONERGY έναν από τους πέντε πρώτους κατασκευαστές Φ/Β πάνελ στον 
κόσμο.
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ΛΑΜΠΟΡ ΑΕ
Έτος  Ίδρυσης: 1996
Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 84, Παλλήνη, Τ.Κ.: 153 51 
Τηλ.: 210 6033377 • Fax: 210 6033378 
Web Site: www.labor.gr • e-mail: labor@labor.gr
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Aντώνιος Πολίτης

Η LABOR ΑΕ είναι αμιγώς ελληνικός, ιδιωτικός και ανεξάρτητος οργανισμός πιστοποίησης. Ιδρύθηκε το 1996 και είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ και κοινοποι-
ημένος στην Ευρώπη (Notified Body) με αριθμό κοινοποίησης N.B. 2537.
Συνοπτικά οι τομείς της δραστηριότητας της εταιρείας:
1.  Διαπιστευμένα κατά ΕΝ 17025 εργαστήρια δοκιμών με ευρύ πεδίο διαπίστευσης και δοκιμές σε: 
 • Δοκιμές για την ασφάλεια προϊόντων,
 • Δοκιμές επίδοσης προϊόντων, 
 • Μετρήσεις ενεργειακής απόδοσης συσκευών, 
 • Μετρήσεις έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία,
 • Μετρήσεις εκπεμπόμενου θορύβου, 
 • ……….
2. Διαπιστευμένος κατά ΕΝ 17065 φορέας πιστοποίησης με πεδίο διαπίστευσης που περιλαμβάνει:
 • Έλεγχο τεχνικών φακέλων, 
 • Ηλεκτρολογική ασφάλεια συσκευών και διατάξεων,
 • Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα,
 • Ραδιοεπικοινωνίες,
 • Αυτοψίες  τουριστικών εγκαταστάσεων (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια).
3.  Διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης  κατά ΕΝ 17021 για συστήματα διασφάλισης ποιότητας:
 • ISO 9001,
 • ISO 14001,
 • ISO 22000.
4.  Επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων  και συστημάτων.
5.  Τεχνικοί εμπειρογνώμονες σε θέματα πιστοποίησης και συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
6. Έλεγχοι τεχνικής τεκμηρίωσης και ταυτοποίησης προϊόντων.
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ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ Χ. Ι. & Χ. Κ. ΟΕ
 
Έτος  Ίδρυσης: 1958
Διεύθυνση: Παπαρρηγοπούλου 72, Περιστέρι, Τ.Κ.: 121 33 
Τηλ.: 210 5712445 Fax: 210 5786644 
e-mail: manologlou1@gmail.com
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Χρήστος Ι. Μανώλογλου

Το μηχανουργείο ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ Χ. Ι. & Χ. Κ. ΟΕ ιδρύθηκε το 1958 και ως βασικό αντικείμενο εργασιών έχει την κατασκευή και επισκευή εξαρτημάτων ανελκυ-
στήρων, αλλά και κάθε είδους μηχανουργική εργασία.
Η υπεύθυνη λειτουργία, ο σεβασμός, η συνέπεια και η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας, ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό πελάτη.
Η εταιρεία μας, δραστηριοποιείται και στις εξαγωγές.

ΜΙΝΩΣ ΕΠΕ
 
Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισού 22, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 42 
Τηλ.: 210 5134900 
Web Site: www.minoselevators.com • e-mail: minoselevators@gmail.com

Η ΜΙΝΩΣ ΕΠΕ είναι ένα σύγχρονο εργοστάσιο εξαρτημάτων και ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων, εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα μηχανήματα ικανά 
για την κατασκευή προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Το προσωπικό της ΜΙΝΩΣ είναι άρτια εκπαιδευμένο, με εμπειρία, έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πιο απαιτητικών πελατών.
Η κατασκευή ολοκληρωμένων μηχανικών και υδραυλικών συστημάτων ανελκυστήρων, η μελέτη, ο σχεδιασμός, η προμήθεια πιστοποιημένων ανταλλακτικών, 
αλλά και η τεχνική υποστήριξη, αποτελούν μερικές από τις δραστηριότητές μας.
Η ΜΙΝΩΣ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, ενώ είναι εναρμονισμένη με την κείμενη Νομοθεσία και τα 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα που διέπουν τον κλάδο.
Το 2012, αναγνωρίζοντας την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για χώρους στάθμευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα, επενδύει σε προσωπικό, αλλά και σε τεχνογνωσία, 
ξεκινώντας τη μελέτη και κατασκευή σύγχρονων συστημάτων στάθμευσης.
Όλα τα συστήματα στάθμευσης διαθέτουν CE, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία Μηχανών, πληρώντας τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας.
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ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ Κ. & Σ. ΕΠΕ
 
Έτος  Ίδρυσης: 1965
Διεύθυνση: Αργοναυτών 7 - 9, Μαρούσι, Τ.Κ.: 151 26 
Τηλ.: 210 8062811 • Fax: 210 8029352 
Web Site: www.barberis.eu • e-mail: info@barberis.gr
Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Σαπφώ Μπαρμπέρη

LOTTO WORKS, παπούτσια ασφαλείας υψηλής ποιότητας - Iταλία.
Πλήρης γκάμα σε παπούτσια ασφαλείας.
Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Lotto είναι μία μάρκα που αποτελεί συνώνυμο της ποιότητας στον κόσμο των σπορ, χάρη στην ικανότητά της να συνδυάζει την 
καινοτομία με την τεχνολογία και το design με την ασφάλεια. 
Η κατασκευαστική φιλοσοφία, εμπλουτισμένη με τη μεγάλη εμπειρία και την αξιοπιστία που αποκτήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, εφαρμόζεται στη Lotto Works, την 
υψηλής ποιότητας σειρά υποδημάτων ασφαλείας. Η ανατομία και οι μοναδικοί τεχνολογικοί νεωτερισμοί  εξασφαλίζουν στους τεχνικούς άνεση και εργονομία που 
με τη σειρά τους εγγυώνται αποδοτικότητα στην εργασία. Τα παπούτσια ασφαλείας Lotto είναι σχεδιασμένα στην Ιταλία σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές και 
διαθέτουν μαρκάρισμα CE. Υποδήματα άριστης ποιότητας, κατασκευασμένα με πλήρη συμμόρφωση στις προδιαγραφές σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας 
και με το βλέμμα πάντα στραμμένο στα χαρακτηριστικά της σωστής εφαρμογής, του στιλ και της άνεσης. Αλλά και συστήματα έκθεσης ευέλικτα και πρακτικά, με 
δυναμική επικοινωνία, ειδικά και ξεχωριστά σχεδιασμένοι για το κάθε σημείο πώλησης.

Η SCANGRIP είναι κορυφαίος ευρωπαίος κατασκευαστής επαγγελματικών φακών και προβολέων εργασίας και διαθέτει ίσως τη μεγαλύτερη και περιεκτικότερη 
γκάμα με LED τελευταίας τεχνολογίας.
SCANGRIP σημαίνει νεωτερισμός από τη Δανία: όλα τα προϊόντα σχεδιάζονται και αναπτύσσονται από τη SCANGRIP στη Δανία και κατασκευάζονται στα εργο-
στάσιά μας.
Η SCANGRIP προσπαθεί διαρκώς για την τελειότητα και ασταμάτητα μεγιστοποιεί την απόδοση των φακών και των μπαταριών της. Βελτιώνει συνεχώς το design 
και την εργονομία, τη διάρκεια ζωής, την ευχρηστία και τη λειτουργικότητα των ειδών της. Στόχος είναι να θέσει νέα πρότυπα στον επαγγελματικό φωτισμό ερ-
γασίας.
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ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ  
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Έτος  Ίδρυσης: 1953
Διεύθυνση: Χανδρή 7, Μοσχάτο, Aθήνα, Τ.Κ.: 183 46 
Τηλ.: 210 4812100 • Fax.: 210 4813690
Web Site: www.elevator.gr • e-mail: elevator@elevator.gr, elevator.gr@gmail.com
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Ηρακλής Μπεχλιβάνης

1953
Η ιδιωτική πρωτοβουλία όσον αφορά αποκλειστικά τους ανελκυστήρες ξεκινά από την εταιρεία μας με την κατασκευή ελληνικού μειωτήρα και εξαρτημάτων. 
Με την είσοδο στην εταιρεία του Ηρακλή Μπεχλιβάνη, τεχνολόγου μηχανικού, ηλεκτρολόγου και ηλεκτρονικού, γιού του Αθανασίου Μπεχλιβάνη, η εταιρεία με-
τονομάζεται πλέον σε ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ.

2004
Με την πλήρη ανάληψη της επιχείρησης από τον Ηρακλή Μπεχλιβάνη βρισκόμαστε πλέον σε ιδιόκτητο χώρο 1.500 τ.μ. επί της οδού ΧΑΝΔΡΗ 7-10 (Μοσχάτο).
Παρέχουμε ένα καλά εξοπλισμένο μηχανουργείο με άρτια καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό. Επισκευάζουμε όλους τους τύπους μηχανών και εξαρτημάτων για 
ανελκυστήρες που κυκλοφορούν διεθνώς και παρέχουμε στους συνεργάτες μας ταχεία εξυπηρέτηση. 
Επεκτεινόμαστε πλέον περισσότερο στον εμπορικό τομέα, με εισαγωγές μηχανών και εξαρτημάτων για ανελκυστήρες, ενώ παράλληλα κλείνουμε ειδική συμφω-
νία με τους προμηθευτές μας που αντιπροσωπεύουμε στον ελληνικό χώρο, προκειμένου να παρέχουμε ως εταιρεία και το επίσημο σέρβις για τα προϊόντα που 
εισάγουμε.
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ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΟΒΕΕ
Έτος  Ίδρυσης: 1989
Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 62 - 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 546 28 
Τηλ.: 23910 51698, 2310 772860 • Fax.: 23910 51996, 2310 756959
Web Site: www.papazoglou.com • e-mail: info@papazoglou.com
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Ευάγγελος Παπάζογλου

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑζΟΓΛΟΥ ΟΒΕΕ δραστηριοποιείται στον χώρο κατασκευής μηχανισμών ανελκυστήρων επί 30 και πλέον έτη. Η έδρα και αποθήκη της εται-
ρείας βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και το εργοστάσιο παραγωγής στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.
Είναι επίσημος εκπρόσωπος και τεχνικός συνεργάτης του ιταλικού οίκου κατασκευής μηχανών ανελκυστήρων Sicor. Η εταιρεία σχεδιάζει και κατασκευάζει 
πλήρεις ανελκυστήρες MR / MRL / Υδραυλικούς προσώπων και φορτίων, με έμφαση στις ειδικές κατασκευές για δύσκολα φρεάτια.
Μεταξύ των προϊόντων σχεδιασμού και κατασκευής μηχανισμών και ηλεκτρικών μερών ανελκυστήρων, πιστοποιημένων κατά το πρότυπο Ε.Ν. 81-20/40-
50, περιλαμβάνονται:
• Πίνακες όλων των τύπων ανελκυστήρων,
• Περιοριστές ταχύτητας,
• Τροχαλίες,
• Τροχαλιοστάσια,
• Σασί θαλάμου,
• Σασί αντίβαρων,
• Βάσεις μηχανών. 
Αρχή της εταιρείας είναι η κατασκευή τεχνικά σωστών και σχεδιαστικά καλαίσθητων προϊόντων, καθώς και η πλήρης τεχνική τους υποστήριξη.
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ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ
Έτος  Ίδρυσης: 1996
Διεύθυνση: 7ο χλμ. Ε.Ο. Άρτας - Αγρινίου, Άρτα, Τ.Κ.: 470 40 
Τηλ.: 26810 70988 • Fax: 26810 65935 
Web Site: www.uplift.gr • e-mail: info@uplift.gr
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Βασίλειος Παπαχρήστος

Η εταιρεία UPlift δραστηριοποιείται στον χώρο από το 1984. Το 2016 ολοκλήρωσε την κατασκευή των 2 νέων υπερσύγχρονων μονάδων έρευνας και παραγωγής 
υδραυλι κών ανελκυστήρων inverter στην περιοχή της Άρτας.
Το καινοτόμο - επαναστατικό σύστημα κατασκευής των ανελκυστήρων UPlift, προϊόν του τμήματος έρευνας & τεχνολογίας της εταιρείας, σε συνδυασμό με τη 
συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση, 35 χρόνων, των φορέων και εργαζομένων στην εταιρεία κατατάσσει την UPlift ως μια από τις μεγαλύτερες και ραγδαία ανα-
πτυσσόμενες εταιρείες του χώρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση σε όλους τους τομείς της δραστηριοποίησής της.
Όραμα της εταιρείας είναι να καταξιωθεί ως μια εταιρεία πρότυπο στην κατασκευή υδραυλικών ανελκυστήρων, να χτίσει μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες 
της, θέτοντας ως προτεραιότητα την ικανοποίησή τους και να συνδέσει το όνομα UPlift με τους πλέον ασφαλείς και ποιοτικούς ανελκυστήρες ανά τον κόσμο.
Παράλληλα η εταιρεία διαθέτει ένα δίκαιο και αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους της και είναι ένας ευαισθητοποιημένος και δραστήριος 
εταιρικός πολίτης για την κοινωνία.

ΠΕΛΕΚΗΣ Ε. & ΣΙΑ ΟΕ
Έτος  Ίδρυσης: 1989
Διεύθυνση: Χρήστου Καρβούνη 27, Αχαρναί, Αθήνα, Τ.Κ.: 136 71 
Τηλ.: 210 2323345 • Fax: 210 2386382 
Web Site: www.pelekis.tech • e-mail: info@pelekis.tech
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Ηλίας Πελέκης

Η PELEKIS ELECTRONICS ιδρύθηκε το 1989 με στόχο την ανάπτυξη, τη βιομηχανική παραγωγή και τη διάθεση ηλεκτρονικών συσκευών. 
Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στην Αττική σε δύο ιδιόκτητα σύγχρονα βιομηχανικά κτίρια.
Η εταιρεία μας προμηθεύει με ηλεκτρονικές συσκευές, τόσο τους εγχώριους όσο και τους κατασκευαστές του εξωτερικού με κύριο αντικείμενο τον Ανελκυ-
στήρα.
Η PELEKIS ELECTRONICS είναι σταθερά προσανατολισμένη στην κατασκευή ποιοτικών προϊόντων και είναι πιστοποιημένη από την TUV Austria Hellas 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια.
Η PELEKIS ELECTRONICS με δραστηριότητα εξαγωγής άνω των 15 ετών στις ευρωπαϊκές χώρες, είναι σε θέση να υποστηρίξει τα προϊόντα φωτισμού της με 
τριετή εγγύηση και απεριόριστη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη σε όλα τα προϊόντα του τμήματος ανελκυστήρα.
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ΠΟΛΑΡΙΣ ΕΠΕ
Έτος  Ίδρυσης: 2007
Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 229, Νέα Σμύρνη, Αθήνα, Τ.Κ.: 171 21 
Τηλ.: 210 9522777, 693 685 0393 • Fax: 210 9522737 
Web Site: www.polarisbrokers.gr • e-mail: kkyrili@polaris brokers.gr
Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Αικατερίνη Κυριλή

Η POLARIS INSURANCE BROKERS, μέλος του Σ.Ε.Μ.Α. (Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων), από την ίδρυσή της (2007)  παραμένει μια δυναμική και 
διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία, στον χώρο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. Παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, τόσο σε εταιρικούς πελάτες όσο και σε 
ιδιώτες σε όλους τους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο Αστικής Ευθύνης .  
To 2009 σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων και τη Μεσίτη Ασφαλίσεων, Κυριλή Κάτια, αποκλει-
στικά εξουσιοδοτημένη συνεργάτη από την ΠΟΒΕΣΑ  για την υποστήριξη των προγραμμάτων, δημιουργήθηκε ειδικό πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής ευθύνης από 
τη Συντήρηση ανελκυστήρων που υποστηρίζεται από την ERGO  ασφαλιστική και το 2011 ειδικό πρόγραμμα Νομικής προστασίας συντηρητών που υποστηρίζεται 
από την ARAG.  
Οι  υπηρεσίες που προσφέρονται από εξεδεικευμένο προσωπικό και σε συνεργασία με τις πιο φερέγγυες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, αφορούν την παροχή 
τεχνικής αλλά και συμβουλευτικής υποστήριξης, καθώς και εκπροσώπησης των πελατών μας ως προς τις ασφαλιστικές εταιρείες με κύριο στόχο την ικανοποί-
ηση των ασφαλισμένων πελατών μας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.polarisbrokers.gr.

ΣΟΥΠΕΡΤΣΙΠ ΕΠΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Έτος  Ίδρυσης: 1998
Διεύθυνση: K. Παλαιολόγου 18, Άγ. Ι. Ρέντης, Τ.Κ.: 182 33 
Τηλ.: 210 5222600 • Fax.: 210 5222060
Web Site: www.superchip.gr • e-mail: info@superchip.gr
Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιάννης Ξεφτέρης

H SUPERCHIP LTD ιδρύθηκε το 1998, με σκοπό την υποστήριξη των πελατών της, οι οποίοι είναι κυρίως ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες ηλεκτρονικών 
προϊόντων και συσκευών, μέσα από την εμπειρία των μελών της που κυμαίνεται από 5 έως 40 χρόνια. 
Στόχος της να προμηθεύει και να υποστηρίζει πάντοτε με επώνυμα προϊόντα μικροηλεκτρονικής από διεθνώς αναγνωρισμένα εργοστάσια, για τα οποία η 
SUPERCHIP LTD είναι επίσημος αντιπρόσωπος ή / και διανομέας. 
Aποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι οι ευχαριστημένοι πελάτες και συνεργάτες μας. 
Συνεχίζοντας πάντα την προσπάθειά μας, που μας κρατά στις πρώτες θέσεις της προτίμησης των πελατών μας, πιστεύουμε ότι οι σωστές συνεργασίες εξασφαλί-
ζουν τη θέση μας στην κορυφή της αγοράς.
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
■ Στις 13 Απριλίου 2009 συστήνεται Σωματείο με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ με έδρα την Αθήνα, επί της 

οδού Λεωνίδου 30 στο Μεταξουργείο. 
 Tο Δ.Σ του Πανελληνίου Συνδέσμου Συνταξιούχων Ηλεκτρολόγων:
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΣΚΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΤΑΜΙΑΣ: ΒΕΛΕΝΤζΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΜΕΛΗ: ΒΑΣΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.

■ Στις 19 Οκτωβρίου 2009 συστήνεται Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ με 
έδρα τον Πειραιά επί της οδού Σαχτούρη 2. 

 Tο νέο Δ.Σ του Συλλόγου Συνταξιούχων Εργολάβων Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Πειραιά: 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΤΣΑΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΙΜΕΡΗΣ
 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
 ΤΑΜΙΑΣ:  ΦΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΜΕΛΟΣ:  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΑΣ.

■ Στις 14 Ιανουαρίου 2013 συστήνεται Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ με έδρα την 
Λαμία κι επί της οδού Ανθήλης 18. 

 Με προσωρινή διοίκηση τους: 
 ΣΤΕΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΙΑΦΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΡΒΕΛΗ, ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΑΤΣΑΝΟ και ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ.

■ Στις 15 Μαρτίου 2013 συστήνεται Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ με έδρα το Νομό 
Πέλλας. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε, μετά τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου ήταν το κάτωθι: 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΚΑΦΕΤζΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 ΜΕΛΗ:  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.  

■ Στις 23 Ιουνίου 2013 συστήνεται Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ με έδρα το Νομό 
Λασιθίου επί της οδού Ρούσσου Καπετανάκη 2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε, μετά τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου ήταν το κάτωθι: 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ
 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
 ΤΑΜΙΑΣ:  ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
 ΜΕΛΟΣ:  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ.

Yπεύθυνοι Επικοινωνίας: Γεώργιος Κισσανδράκης, Λευτέρης Σκαρής
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ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ T-Press
Έτος  Ίδρυσης: 1991
Διεύθυνση: Τροίας 2, Βριλήσσια, Τ.Κ.: 152 35 
Τηλ.: 210 6800470 • Fax: 210 6800476 
Web Site: www.tpress.gr, www.tpressmagazines.gr • e-mail: tpress@tpress.gr
Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Βούλα Μουρτά

Η ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ T-Press εκδίδει 7 μηνιαία περιοδικά, με ισάριθμα ενημερωτικά site στο διαδίκτυο και άλλες ειδικές εκδόσεις. 
Διαθέτει δικό της ατελιέ, που πέρα από την έκδοση των περιοδικών και τη δημιουργία διαφημιστικών καταχωρήσεων σε αυτά, αναλαμβάνει την κάλυψη κάθε 
είδους έντυπης ή ψηφιακής διαφημιστικής ανάγκης των πελατών της αλλά και τη δημιουργία εταιρικών προφίλ. 
Τα περιοδικά που εκδίδει κάθε μήνα –και τα αντίστοιχα site τους– είναι τα παρακάτω: 
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - www.electrologos.gr.
• ECOTEC - www.ecotec.gr.
• CAR & TRUCK - www.car-truck.gr.
• ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΙΣΧΥΟΣ - www.metadosi-ischios.gr.
• ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - www.ergotaxiaka.gr.
• LOGISTICS & MANAGEMENT - www.logistics-management.gr.
• ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ - www.thermoydravlikos.gr.

H ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ T-Press διοργανώνει τρεις εξειδικευμένες τεχνικές εκθέσεις:
• ELEC.TEC | Ηλεκτρολογικό Υλικό και Φωτισμός - www.elec-tec.gr.
• VERDE.TEC | Τεχνολογίες Περιβάλλοντος - www.verde-tec.gr.
• ASCEN.TEC | Τεχνολογίες Aνελκυστήρων - www.ascen-tec.gr.
















