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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

MΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙKTEΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



 14:30 – 15:00

15:00 – 15:10

Παναγιώτης Ζήκος
Πρόεδρος, Π.Ε.Τ.Α.Κ. - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος OTIS 
Ελλάδος και Κύπρου

Χρήστος Σταϊκούρας
Υπουργός Οικονομικών 

Άγγελος Συρίγος
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος 
για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Γιώργος Στασινός
Πρόεδρος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

Κυριάκος Φιλίνης
Policy Analyst, Τομέας Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας, 
ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

Παναγιώτης Ζήκος
Πρόεδρος, Π.Ε.Τ.Α.Κ., Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος OTIS 
Ελλάδος και Κύπρου

Κατερίνα Οικονόμου 
Διευθύντρια γραφείου Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας,
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Αλέξανδρος Φλέγγας
Πρόεδρος, Οργανισμός Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (ΟΗΕ)  

Χρύσανθος Γκολώνης
Μηχανολόγος - Μηχανικός, PAPPAS Elevators, Εκπαιδευτικός, 
Μέλος Π.Ε.Τ.Α.Κ.

Προσέλευση & Εγγραφές

‘Εναρξη

Ομιλητές

15:30 – 15:40 Κεντρική Ομιλία

Η συνεισφορά της τεχνικής εκπαίδευσης στον κλάδο του 
ανελκυστήρα και οι προοπτικές για τους νέους επαγγελματίες

15:10 - 15:30 Χαιρετισμοί

15:40 - 16:30 Πάνελ Συζήτησης
 
Θέμα: «Νέοι και ευκαιρίες στον κλάδο του ανελκυστήρα»

Πρόγραμμα Ημερίδας



16:30 – 17:00 One - to - one συζήτηση

Ο κ. Γιώργος Βούτσινος, Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συζητάει με την 
κα. Γωγώ Μπαλή, Δημοσιογράφο, MEGA CHANNEL για την 
εκπαιδευτική κατάρτιση και τις δυνατότητες απορρόφησης 
των νέων στον κλάδο του ανελκυστήρα. 

Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει cocktail

Συντονίζει: Γωγώ Μπαλή, Δημοσιογράφος, MEGA CHANNEL

Λάζαρος Ασβεστόπουλος
Group Deputy General Manager, KLEEMANN SA

Παρασκευάς Μιχαηλίδης
Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός, Εκπαιδευτικός
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17:00 – 17:15 Συμπεράσματα – Ερωτήσεις από το κοινό – Κλείσιμο Ημερίδας    
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Χρήστος Σταϊκούρας
Υπουργός Οικονομικών 

Γεννήθηκε στη Λαμία το 1973.
Εξελέγη Βουλευτής Φθιώτιδας με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2007, του 2009, του 2012 (Μάιος 
και Ιούνιος), του 2015 (Ιανουάριο και Σεπτέμβριο) και του Ιουλίου του 2019.
Από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2012 ήταν Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα 
Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της ΝΔ.
Τον Ιούνιο του 2012 ανέλαβε τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, θέση την οποία 
υπηρέτησε μέχρι τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015.  
Από τον Φεβρουάριο 2015 μέχρι τον Ιούνιο του 2019 ήταν Τομεάρχης Οικονομικών της ΝΔ.
Από τον Ιούλιο του 2019 ανέλαβε τα καθήκοντα του Υπουργού Οικονομικών.
Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA από το 
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Imperial College) και Διδάκτορας στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική 
(PhD in Banking and Finance) του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου (City University).
Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Διετέλεσε μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
(2004-2007), Επίκουρος Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006-2018) και επισκέπτης 
Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Αθηνών, City και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 ερευνητικές εργασίες σε διακεκριμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές. Στο έργο του έχουν αναφερθεί επιστήμονες σε πάνω από 2.600 δημοσιευμένες εργασίες σε 
διεθνή περιοδικά. 
Έχει εργαστεί στην Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας και στον τραπεζικό Όμιλο Eurobank.

 

Ο Ευάγγελος (Άγγελος) Συρίγος είναι αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής 
Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ.
Έχει εργασθεί στο Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ (1993-΄94), για το Συμβούλιο της Ευρώπης και ως 
δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εσωτερικών αρμόδιος για τη μετανάστευση και την 
ιθαγένεια (2012-2015) και ως Ειδικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(2007-2009) αρμόδιος για τους ελληνόπαιδες εξωτερικού και τους μουσουλμανόπαιδες στη Θράκη.
Έχει διατελέσει μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και της 
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και μέλος της 
Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE PA).
Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στην Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία στις 7 Ιουλίου 2019.
Ορκίστηκε Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στις 
5 Ιανουαρίου 2021.
Είναι παντρεμένος με την Ειρήνη Σταματούδη και έχουν τρία παιδιά.

Άγγελος Συρίγος
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος 
για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης



 

Ο Παναγιώτης Ζήκος ξεκίνησε την καριέρα του στην OTIS ως Service Manager Ελλάδος το 2007. Το 2011 
ανέλαβε καθήκοντα Service Director Ελλάδος, ενώ από το 2018 μέχρι σήμερα κατέχει την θέση του  
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟTIS Ελλάδος και Κύπρου. Eπίσης, είναι Co-Founder της 
εταιρίας Πληροφορικής iLink Νέες Τεχνολογίες. 
Ο Παναγιώτης είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ, κατέχει MSc Computer Science 
από το Carnegie Mellon University, MBA από το ΕΚΠΑ και MSc in Blockchain από το ΜΙΤ. Είναι μέλος του 
ΤΕΕ, της MENSA και του Hellenic Blockchain Hub. Είναι  Πρόεδρος της ΠΕΤΑΚ (Πανελλήνια Ένωση 
Τεχνολογίας Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων, αναπληρωματικό μέλος ΔΣ της ΕΑΣΕ, μέλος ΔΣ 
του ITS (Intelligent Transport Systems) και εκπρόσωπος του ΣΕΒ σε θέματα νομοθεσίας ανελκυστήρων.
Γεννήθηκε το 1979, έχει δύο κόρες και στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με το tennis, την ποδηλασία 
και επιδιώκει τις βόλτες με φουσκωτό. 

Παναγιώτης Ζήκος
Πρόεδρος, Π.Ε.Τ.Α.Κ. - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος OTIS 
Ελλάδος και Κύπρου

Ο Ευάγγελος (Άγγελος) Συρίγος είναι αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής 
Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ.
Έχει εργασθεί στο Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ (1993-΄94), για το Συμβούλιο της Ευρώπης και ως 
δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εσωτερικών αρμόδιος για τη μετανάστευση και την 
ιθαγένεια (2012-2015) και ως Ειδικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(2007-2009) αρμόδιος για τους ελληνόπαιδες εξωτερικού και τους μουσουλμανόπαιδες στη Θράκη.
Έχει διατελέσει μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και της 
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και μέλος της 
Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE PA).
Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στην Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία στις 7 Ιουλίου 2019.
Ορκίστηκε Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στις 
5 Ιανουαρίου 2021.
Είναι παντρεμένος με την Ειρήνη Σταματούδη και έχουν τρία παιδιά.

Ο Κυριάκος Φιλίνης είναι Policy Analyst στον Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ. Έχει 
σπουδάσει Οικονομικά (BA) και Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές (MSc) στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το οποίο έλαβε και διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD). Η διδακτορική 
διατριβή του αφορούσε στην πολιτική οικονομία των μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας. Στον ΣΕΒ 
ασχολείται με θέματα ανθρώπινου δυναμικού, δεξιοτήτων και πολιτικών απασχόλησης.

Κυριάκος Φιλίνης
Policy Analyst, Τομέας Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας, 
ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών



ΣΗΜΕΡΑ
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών - Ελεύθερος Επαγγελματίας
Σύμβουλος Δημόσιων Οργανισμών, ΕΠ. Προγραμμάτων, ΟΤΑ και επιχειρήσεων για την απορρόφηση 
Ευρωπαϊκών Κονδυλίων
Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, Πρόεδρος ΔΚΜ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (2004-2010)
Μέλος ΔΣ ΟΣΕ ΑΕ (2009)
Πρόεδρος της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για την Πανευρωπαϊκή καμπάνια του Συμβουλίου της 
Ευρώπης «Όλοι διαφορετικοί -  Όλοι Ίσοι» (2006-2007)
Μέλος Ε.Γ. ΟΝΝΕΔ (2001-2004)
Μέλος ΚΕ ΟΝΝΕΔ (1998-2006)
ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ (2014 - σήμερα)
Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (2012-2014)
Πρόεδρος ΔΚΜ (2011 - σήμερα)
Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ (2006-σήμερα)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Σύμβουλος Δημόσιων Οργανισμών, ΕΠ. Προγραμμάτων, ΟΤΑ και επιχειρήσεων για την απορρόφηση 
Ευρωπαϊκών Κονδυλίων (2010 - σήμερα)
Σύμβουλος διαχείρισης ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων- Αναπτυξιακός Νόμος (2009 - σήμερα)
Σύμβουλος διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ (ιδιωτικός και δημόσιος τομέας) (2009 - σήμερα)
Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή σημαντικών έργων (δημόσια σχολεία, μουσεία, υδραγωγεία κλπ) στο 
εξωτερικό
Μελέτη επίβλεψη κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων
Μελέτη επίβλεψη κατασκευή εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
Έκδοση οικοδομικών αδειών
Επίβλεψη οικοδομών
Κατασκευή στρατιωτικών έργων
Έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και οδοποιίας
Κατασκευαστής ιδιωτικών έργων
Διαχείριση-εκμετάλλευση ακινήτων.

Γιώργος Στασινός
Πρόεδρος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)



 

Ο Γκολώνης Χρύσανθος έχει σπουδάσει Μηχανολόγος-Μηχανικός και Οικονομολόγος. Έχει 
μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση των επιχειρήσεων και στη Διαχείριση και Προστασία του 
Περιβάλλοντος με ειδίκευση των Ενέργεια και την Ρύπανση. Τα τελευταία έτη εκπονεί τη Διδακτορική 
του Διατριβή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στα συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 
θερμότητας, σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής 
ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Είναι μόνιμος καθηγητής σε τεχνικά Λύκεια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, εκπαιδευτής σε 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ) και επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο (ΙΒΕΠΕ) του 
Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων.
Από το 2003 έως σήμερα εργάζεται ανελλιπώς σε τεχνικές εταιρείες, οι οποίες ασχολούνται με την 
πιστοποίηση, την  εγκατάσταση, τον εκσυγχρονισμό  και τη συντήρηση των ανελκυστήρων.
Είναι συγγραφέας εννέα βιβλίων τεχνικής εκπαίδευσης. Τα τρία έχουν σχέση με τον κλάδο του 
ανελκυστήρα. Έχει συμμετοχή (αξιολογητής και θεματοδότης) σε επιτροπές πιστοποίησης 
επαγγελματικών προσόντων  του ΕΟΠΠΕΠ. Συμμετέχει στη συγγραφή των νέων οδηγών σπουδών της 
ειδικότητας «τεχνικός ανελκυστήρων» σε συνεργασία με τη ΓΣΕΒΕΕ και των ΕΠΑΛ σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π).
Αρθρογραφεί σε εθνικά και  διεθνή επιστημονικά περιοδικά, με αξιολόγηση στο αντικείμενο της 
ενέργειας, της ρύπανσης και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Η Κατερίνα Οικονόμου είναι Πολιτικός Αναλυτής. Απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 
Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Πολιτική Ανάλυση 
Δημοσίων και Ευρωπαϊκών Πολιτικών του ίδιου Πανεπιστημίου.
Είναι υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. Έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, ως Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, ως 
Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων.
Σήμερα, είναι Διευθύντρια Γραφείου Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας, Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.
Στο πλαίσιο των καθηκόντων της συντονίζει και συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων 
και έργων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Χρύσανθος Γκολώνης
Μηχανολόγος - Μηχανικός, PAPPAS Elevators, Εκπαιδευτικός, 
Μέλος Π.Ε.Τ.Α.Κ.

Κατερίνα Οικονόμου 
Διευθύντρια γραφείου Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας,
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων



Η Κατερίνα Οικονόμου είναι Πολιτικός Αναλυτής. Απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 
Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Πολιτική Ανάλυση 
Δημοσίων και Ευρωπαϊκών Πολιτικών του ίδιου Πανεπιστημίου.
Είναι υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. Έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, ως Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, ως 
Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων.
Σήμερα, είναι Διευθύντρια Γραφείου Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας, Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.
Στο πλαίσιο των καθηκόντων της συντονίζει και συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων 
και έργων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Έχει επαγγελματική εμπειρία ως ηλεκτρολόγος-συντηρητής και κατέχει άδεια επίβλεψης 
εγκαταστάσεων 200 KW.  Εργάστηκε για 25 χρόνια στην Κεράνης ΑΕ καπνοβιομηχανία στον Πειραιά. 
Τώρα εργάζεται στην ΟΣΥ Α.Ε. ως Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων. Είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης 
Ηλεκτροτεχνιτών Ν. Πειραιά.

Ο Λάζαρος Ασβεστόπουλος δραστηριοποιείται στον κλάδο του ανελκυστήρα για πάνω από 35 χρόνια, 
έχοντας εργαστεί σε διάφορες θέσεις της βιομηχανίας. Παράλληλα, αντίστοιχα μακρόχρονη είναι και η 
πορεία του στον εκπαιδευτικό κλάδο, αφού έχει διατελέσει στέλεχος και εκπαιδευτικός της 
δευτεροβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης για 30 χρόνια. Είναι Διπλωματούχος 
Μηχανολόγος Μηχανικός έχοντας λάβει 3 υποτροφίες, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με 
αντικείμενο τον Περιβαλλοντικό σχεδιασμό πόλεων και κτιρίων και έχει αποκτήσει το πτυχίο της 
Παιδαγωγικής σχολής ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στον κλάδο του ανελκυστήρα τον οδήγησαν στην απόκτηση 10 
ευρεσιτεχνιών ενώ οι έρευνές του όπως και πολυάριθμα άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε πλήθος 
εγχώριων και ξένων περιοδικών. Έχει λάβει μέρος σε μεγάλο αριθμό Συνεδρίων & Ημερίδων, ενώ σε 
πλήθος αυτών υπήρξε εισηγητής. Είναι ενεργό μέλος της IAEE (International Association of Elevator Engi-
neers) και της Digitalization committee της ELA.

Αλέξανδρος Φλέγγας
Πρόεδρος, Οργανισμός Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (ΟΗΕ)

Λάζαρος Ασβεστόπουλος
Group Deputy General Manager, KLEEMANN SA



Ο Παρασκευάς Μιχαηλίδης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Εκπαιδευτικός, με μεταπτυχιακές
σπουδές στην Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση.
Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός έχει προϋπηρεσία σε Μελέτες, Πιστοποιήσεις κι Εγκαταστάσεις:
Ηλεκτρολογικές, Αυτοματισμών, Ανελκυστήρων, Διαύλου Επικοινωνίας (BUS-KNX), Πινάκων Δια-
νομής Ηλεκτρικής Ενέργειας & μεταφοράς δεδομένων επικοινωνίας, Γειώσεων - Ισοδυναμικών
Συνδέσεων, Αντικεραυνικής Προστασίας - Κρουστικών Υπερτάσεων, Αρμονικών Συνιστωσών
(Καταγραφή-Ανάλυση-Διόρθωση), Φωτοβολταϊκών & Ανεμογεννητριών, Υποσταθμών, Ηλεκτρο-
παράγωγων Ζευγών, Φωτοτεχνίας, Δομημένης Εγκατάστασης, Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων,
Επίγειας και Δορυφορικής TV, Συστημάτων Ασφαλείας & Κλειστών Κυκλωμάτων TV, Φυσικού
Αερίου, Θερμομόνωσης, Θερμογραφίας, σκαφών αναψυχής, κ.α.σ.
Ως εκπαιδευτικός εργάζεται στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων ως Υπεύθυ-
νος: του Εργαστηρίου Ε.Η.Ε., του συστήματος διαύλου επικοινωνίας KNX - εκπρόσωπος της Σ.Δ.Σ.
Τ.Ε. στο διεθνή οργανισμό KNX Association, των Ανελκυστήρων και είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυ-
νος του Νέου Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης της Ειδικότητας “Τεχνικός Ανελκυστήρων”.
Είναι Πιστοποιημένος Θερμογράφος από το Infraspection Institute (Η.Π.Α.) και διαπιστευμένος επι-
θεωρητής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από το Γερμανικό Οργανισμό VDE.
Μιλά Αγγλικά και Ισπανικά και η πιο πρόσφατη συνεργασία του είναι με το Ε.Μ.Π.-Σ.Η.Μ.Μ.Υ. του
Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος στην υλοποίηση ερευνητικού έργου Α.Π.ΕΞ.-Κόμβος ευφυούς δια-
χείρισης Ανανεώσιμων Πηγών και ΕΞοικονόμησης ενέργειας και με το Εργαστήριο Φωτοτεχνίας σε
ερευνητική εργασία.

Ο Γεώργιος Βούτσινος είναι Επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, διδάκτωρ 
Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας. Έχει  μεταπτυχιακές  σπουδές στο Institute of Education του 
Πανεπιστημίου του Λονδίνου στο Σχεδιασμό Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στη Διοίκηση της 
Εκπαίδευσης.
Έχει διατελέσει:
• Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
• Πρώτος Πρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) με την  

Ίδρυση των πρώτων στην Ελλάδα Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
• Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.
• Πρόεδρος του Συμβουλίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Ειδικός Εμπειρογνώμων-Αξιολογητής Συστημάτων και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

της Ε.Ε. και Εθνικός Εκπρόσωπος στους Οργανισμούς, Συμβούλια και  Επιτροπές για την 
Επαγγελματική Κατάρτιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Συγγραφέας σειράς διδακτικών βιβλίων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση.
 

Παρασκευάς Μιχαηλίδης
Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός, Εκπαιδευτικός

 

Γιώργος Βούτσινος
Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, 
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. 
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Η Γωγώ Μπαλή εργάζεται ως δημοσιογράφος στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA TV. Είναι διαπιστευμένη 
συντάκτρια στο Υπουργείο Εσωτερικών και μεταδίδει ρεπορτάζ για τα δελτία ειδήσεων και τις 
ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού.  
Έχει παρουσιάσει μια σειρά από συνέδρια  και ημερίδες, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί σε μέσα 
ενημέρωσης, όπως στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha TV, ONE TV και στο δίκτυο της HellasNet. Ξεκίνησε τη 
δημοσιογραφική της καριέρα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς της Φθιώτιδας απ' όπου και κατάγεται, 
όπως Star Κεντρικής Ελλάδας και ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας. Έχει υπάρξει και ραδιοφωνική παραγωγός 
στον Ρ/Σ NOVA FM Λαμίας.

Γωγώ Μπαλή
Δημοσιογράφος, MEGA CHANNEL
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Νέοι και ευκαιρίες 

στον κλάδο του 

ανελκυστήρα
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ΧΟΡΗΓΟΙ

Με έτος ίδρυσης το 1983, η KLEEMANN είναι ένας από 
τους σημαντικότερους κατασκευαστές ανελκυστήρων 
στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, παρέχοντας 
κάθε τύπο ανελκυστήρα για πρόσωπα ή φορτία, όπως 
επίσης ανυψωτικά συστήματα, κυλιόμενες σκάλες και 
διαδρόμους, ανελκυστήρες πλοίων και ανελκυστήρες 
ειδικών προδιαγραφών. Διαθέτει τοπική παρουσία σε 
σημαντικές αγορές όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, 
η Αυστραλία, οι ΗΠΑ καθώς και τοπική παραγωγή, σε 
Ελλάδα, Σερβία και Κίνα. Το διεθνές δίκτυο πωλήσεών 
της καλύπτει περισσότερες από 100 χώρες.





Η αποστολή μας εδώ στην KONE είναι η βελτίωση των 
δυνατοτήτων διακίνησης στο αστικό περιβάλλον. Ως 
παγκοσμίως κορυφαία εταιρεία στον κλάδο των 
ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων, η KONE 
αναπτύσσει ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και 
αυτόματες πόρτες κτιρίων, καθώς και λύσεις για 
συντήρηση και εκσυγχρονισμό, οι οποίες προσθέτουν 
αξία στον κύκλο ζωής οποιουδήποτε κτιρίου.

Μέσα από το πλέον αποδοτικό σύστημα People Flow®, 
κάνουμε τις διαδρομές των ανθρώπων ασφαλείς, 
εύχρηστες και αξιόπιστες, σε υψηλότερα και εξυπνότερα 
κτίρια. Μαζί με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας σε 
ολόκληρο τον κόσμο, βοηθούμε τις πόλεις να γίνονται 
καλύτερες. Το 2020, η KONE παρουσίασε καθαρές ετήσιες 
πωλήσεις 9,9 δις ευρώ και κατά το τέλος του έτους είχε 
περισσότερους από 60.000 εργαζομένους. Οι μετοχές 
κλάσης Β της KONE είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
Nasdaq Helsinki Ltd. στη Φινλανδία.

ΧΟΡΗΓΟΙ





ΧΟΡΗΓΟΙ

Με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας παγκοσμίως, 
η αποστολή της LeasePlan είναι να παρέχει το 
what’s next στη βιώσιμη μετακίνηση, ώστε να 
μπορούν οι πελάτες της να εστιάσουν στο 
what’s next για αυτούς.

210 8200 500 | otis.com



H Otis Elevator Company είναι ο μεγαλύτερος 
κατασκευαστής και συντηρητής ανελκυστήρων, 
κυλιόμενων κλιμάκων και διάδρομων παγκοσμίως. 
Aπασχολεί 68.000 εργαζομένους και συντηρεί πάνω από 2 
εκατομμύρια ανελκυστήρες και κυλιόμενες κλίμακες σε 
περισσότερες από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο. 
Η Otis Ελλάδος & Κύπρου, απασχολεί 290 άτομα μόνιμο 
προσωπικό, εκ των οποίων οι 200 είναι ειδικευμένοι 
τεχνικοί και συντηρεί πάνω από 18.000 ανελκυστήρες, 
κυλιόμενες κλίμακες και διαδρόμους στην Ελληνική και 
Κυπριακή επικράτεια όπου δραστηριοποιείται, 
διαθέτοντας διευρυμένο δίκτυο 12 καταστημάτων στις 
περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, 
Κατερίνης, Κοζάνης, Κορίνθου, Κω, Ηρακλείου Κρήτης, 
Πάτρας, Κέρκυρας  και Λεμεσού. 

ΧΟΡΗΓΟΙ
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210 8200 500 | otis.com

Η STAGER δραστηριοποιείται στον τομέα της 
εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής & πιστοποίησης 
ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και παντός τύπου 
ανυψωτικών συστημάτων από το 1976, διατηρώντας 7 
καταστήματα πανελλαδικά, έχοντας εγκαταστήσει 
περισσότερους από 5.500 ανελκυστήρες και ανυψωτικά 
συστήματα, ενώ συντηρεί περισσότερους από 8.000 
ανελκυστήρες σε όλη την Ελλάδα.

ΧΟΡΗΓΟΙ



Η  Βαλσαμίδης ΑΤΕΑ  πρωτοπορεί στον τομέα 
συστημάτων κάθετης μεταφοράς, αναγνωρισμένη ως μια 
από τις κορυφαίες Ελληνικές επιχειρήσεις με πάνω από  
7000 εγκαταστάσεις και συντηρήσεις συστημάτων. 
Χρησιμοποιώντας πάντα προϊόντα  εξελιγμένης 
τεχνολογίας, υψηλής αισθητικής και χαμηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης δίνουμε  τις βέλτιστες λύσεις σε 
οποιαδήποτε επιθυμία  των πελατών μας χτίζοντας 
μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης.

ΧΟΡΗΓΟΙ





H DOPPLER είναι Ελληνική εξαγωγική εταιρεία, που 
ειδικεύεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή 
ολοκληρωμένων λύσεων συστημάτων ανέλκυσης.
Θεωρώντας ως βασικό συστατικό της πορείας μας την 
ευελιξία και την καινοτομία, στηριζόμενοι στον 
επαγγελματισμό των ανθρώπων μας, προσφέρουμε 
συνεχώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, προσαρμοσμένα σε 
κάθε τεχνική απαίτηση και αισθητική προτίμηση.

ΥΠΟΣΤΗΡΙKTEΣ



Η εταιρεία Gand Oil χαράζει μια επιτυχημένη πορεία στη βιομηχανία 
λιπαντικών αυτοκινήτων και ναυτιλιακών κινητήρων για 
περισσότερο από μια 15ετία. Διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες 
μονάδες κάθετης παραγωγής λιπαντικών υψηλής ποιότητας και 
απόδοσης, ικανοποιώντας όλες τις μηχανικές απαιτήσεις με 
αξιοπιστία. 
Η Gand Oil παράγει μια ολοκληρωμένη γκάμα λιπαντικών, 
κατάλληλων για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες, γεωργικά 
μηχανήματα, μοτοσυκλέτες, λάδια και λιπαντικά ταχυτήτων, 
υδραυλικά συστήματα, σύστημα μετάδοσης κίνησης, ανελκυστήρας, 
μεταφορά θερμότητας, βιομηχανία, αεροσυμπιεστής, αεροθάλαμος 
γραναζιών, συρματόσχοινο, κοπή & Επεξεργασία Μετάλλων, 
Ναυτιλία, Ναυτιλιακές Μηχανές, Εξωλέμβιες και λιπαντικά για 
διάφορες άλλες εφαρμογές.
Το όραμά μας μας έδωσε την ώθηση που χρειαζόμασταν για να 
δημιουργήσουμε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας τα οποία όχι μόνο 
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μεγαλύτερων 
κατασκευαστών αυτοκινήτων και μηχανημάτων παλιάς και νέας 
τεχνολογίας, αλλά και να πληρούν τα πιο πρόσφατα πρότυπα των 
διεθνών ενώσεων λιπαντικών κινητήρα, και να προχωράμε 
δυναμικά με πίστη σε μια ισορροπημένη και βιώσιμη αναπτυξιακή 
προσέγγιση, με σεβασμό τόσο στους ανθρώπους όσο και στο 
περιβάλλον.
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙKTEΣ



Η ΚΑΥΚΑΣ ιδρύθηκε το 1975 και κατέχει ηγετική θέση στον 
χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, φωτισμού, ειδών 
τεχνολογίας κτιρίων και λύσεων διαχείρισης ενέργειας, στην 
Ελληνική αγορά. Με περισσότερα από 76 καταστήματα σε 
Ελλάδα και Κύπρο, αποτελεί σημείο αναφοράς για την αγορά 
στην οποία δραστηριοποιείται και επενδύει διαρκώς ώστε να 
συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξή της.
Η μοναδική της διάρθρωση, η οποία περιλαμβάνει 6 Business 
Units (Μονάδες Κατασκευής Ηλ. Πινάκων Μέσης και Χαμηλής 
Τάσης, Αρχιτεκτονικός Φωτισμός & Εφαρμογές, ICT: Τμήμα 
Δομημένης Καλωδίωσης & Τηλεπικοινωνιών, Energy Solutions, 
Building Technologies), της δίνει τη δυνατότητα να καλύψει τις 
ανάγκες κάθε έργου ανεξαρτήτως κλίμακας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙKTEΣ 6 Business Units

Building Technologies
Το τµήµα Building Technologies 
αποτελείται από µία οµάδα 
µηχανικών µε βασικό τους στόχο να 
προσφέρουν λύσεις για «πράσινα» 
και βιώσιµα κτίρια µε εφαρµογές 
στους τοµείς της εξοικονόµησης 
ενέργειας, της διαχείρισης ενέργειας και 
της αλληλεπίδρασης µε άλλα συστήµατα (IoT 
λύσεις). Η οµάδα του Building Technologies είναι 
άρτια εκπαιδευµένη στις σύγχρονες εφαρµογές 
αυτοµατισµού και ελέγχου των κτιρίων, όπως 
είναι η τεχνική KNX ή DALI κ.α.

Μονάδες Κατασκευής 
Ηλ. Πινάκων Μέσης και Χαµηλής Τάσης 
Οι 2 Μονάδες Κατασκευής Ηλεκτρολογικών Πινάκων 
της ΚΑΥΚΑΣ, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 
σχεδιάζουν και παράγουν πίνακες Χαµηλής και Μέσης 
Τάσης, σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες προδιαγραφές κάθε 
έργου και την νοµοθεσία, παρέχοντας εγγυηµένες 
λύσεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες και στις 
απαιτήσεις των πελατών τους.

Αρχιτεκτονικός 
Φωτισµός & Εφαρµογές

Το τµήµα φωτισµού, µε Αιχµή του 
δόρατος το HUB Lighting & Innovation 

by Kafkas, ασχολείται µε τη µελέτη 
και τον σχεδιασµό Αρχιτεκτονικού, 

Τεχνικού και ∆ιακοσµητικού 
φωτισµού καθώς και λύσεις 

αυτοµατισµού κτηρίων για κάθε 
επαγγελµατικό και ιδιωτικό χώρο.

ICT: Τµήµα ∆οµηµένης 
Καλωδίωσης & 
Τηλεπικοινωνιών
Η εξειδικευµένη οµάδα του ICT 
υποστηρίζει τον σχεδιασµό και την 
υλοποίηση ενοποιηµένων λύσεων 
φυσικών υποδοµών για κτιριακές 
εγκαταστάσεις και κέντρα δεδοµένων 
(data centers) ενώ διαδραµατίζει 
σηµαντικό ρόλο στην υλοποίηση 
των κέντρων δεδοµένων των 
τηλεπικοινωνιακών παρόχων  
και των colocation providers 
της χώρας.

Industry & Marine 
Τα ηλεκτρολογικά υλικά σε µια 

βιοµηχανία και στη Ναυτιλία µπορεί 
να είναι από πολύ απλά έως 

σύνθετα συστήµατα εφαρµογών 
αυτοµατισµού και κίνησης και η 
αποκατάσταση ενός σφάλµατος 

πρέπει να γίνεται γρήγορα για να 
διασφαλίσει την οµαλή λειτουργία 

τους. Αν προσθέσουµε στα 
παραπάνω και τη φόρτιση ηλεκτρικών 

οχηµάτων έχουµε την πλήρη εικόνα 
υπηρεσιών του business unit καθώς 
η ΚΑΥΚΑΣ διαθέτει ολοκληρωµένες 

λύσεις για κάθε τύπο φόρτισης 
(οικιακό & επαγγλεµατικό). 

Energy Solutions
To τµήµα Eνεργειακών Λύσεων 
της KAYKAΣ, στελεχώνεται από 

ηλεκτρολόγους µηχανικούς µε κύρια 
δραστηριότητα της οµάδας τις λύσεις 

παραγωγής, αποθήκευσης & διαχείρισης 
ηλεκτρικής ενέργειας µε βασικό  αντικείµενο 

τα Φ/Β συστήµατα. Με το αυξανόµενο 
κόστος ενέργειας, µπορούν να προσφέρουν 

σηµαντικές λύσεις εξοικονόµησης σε κάθε 
είδους επιχείρηση υποστηρίζοντας τους 

πελάτες µας στο σχεδιασµό την προµήθεια 
και την υλοποίηση Φ/Β συστηµάτων.

ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΥ, 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
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6 Business Units

Building Technologies
Το τµήµα Building Technologies 
αποτελείται από µία οµάδα 
µηχανικών µε βασικό τους στόχο να 
προσφέρουν λύσεις για «πράσινα» 
και βιώσιµα κτίρια µε εφαρµογές 
στους τοµείς της εξοικονόµησης 
ενέργειας, της διαχείρισης ενέργειας και 
της αλληλεπίδρασης µε άλλα συστήµατα (IoT 
λύσεις). Η οµάδα του Building Technologies είναι 
άρτια εκπαιδευµένη στις σύγχρονες εφαρµογές 
αυτοµατισµού και ελέγχου των κτιρίων, όπως 
είναι η τεχνική KNX ή DALI κ.α.

Μονάδες Κατασκευής 
Ηλ. Πινάκων Μέσης και Χαµηλής Τάσης 
Οι 2 Μονάδες Κατασκευής Ηλεκτρολογικών Πινάκων 
της ΚΑΥΚΑΣ, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 
σχεδιάζουν και παράγουν πίνακες Χαµηλής και Μέσης 
Τάσης, σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες προδιαγραφές κάθε 
έργου και την νοµοθεσία, παρέχοντας εγγυηµένες 
λύσεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες και στις 
απαιτήσεις των πελατών τους.

Αρχιτεκτονικός 
Φωτισµός & Εφαρµογές

Το τµήµα φωτισµού, µε Αιχµή του 
δόρατος το HUB Lighting & Innovation 

by Kafkas, ασχολείται µε τη µελέτη 
και τον σχεδιασµό Αρχιτεκτονικού, 

Τεχνικού και ∆ιακοσµητικού 
φωτισµού καθώς και λύσεις 

αυτοµατισµού κτηρίων για κάθε 
επαγγελµατικό και ιδιωτικό χώρο.

ICT: Τµήµα ∆οµηµένης 
Καλωδίωσης & 
Τηλεπικοινωνιών
Η εξειδικευµένη οµάδα του ICT 
υποστηρίζει τον σχεδιασµό και την 
υλοποίηση ενοποιηµένων λύσεων 
φυσικών υποδοµών για κτιριακές 
εγκαταστάσεις και κέντρα δεδοµένων 
(data centers) ενώ διαδραµατίζει 
σηµαντικό ρόλο στην υλοποίηση 
των κέντρων δεδοµένων των 
τηλεπικοινωνιακών παρόχων  
και των colocation providers 
της χώρας.

Industry & Marine 
Τα ηλεκτρολογικά υλικά σε µια 

βιοµηχανία και στη Ναυτιλία µπορεί 
να είναι από πολύ απλά έως 

σύνθετα συστήµατα εφαρµογών 
αυτοµατισµού και κίνησης και η 
αποκατάσταση ενός σφάλµατος 

πρέπει να γίνεται γρήγορα για να 
διασφαλίσει την οµαλή λειτουργία 

τους. Αν προσθέσουµε στα 
παραπάνω και τη φόρτιση ηλεκτρικών 

οχηµάτων έχουµε την πλήρη εικόνα 
υπηρεσιών του business unit καθώς 
η ΚΑΥΚΑΣ διαθέτει ολοκληρωµένες 

λύσεις για κάθε τύπο φόρτισης 
(οικιακό & επαγγλεµατικό). 

Energy Solutions
To τµήµα Eνεργειακών Λύσεων 
της KAYKAΣ, στελεχώνεται από 

ηλεκτρολόγους µηχανικούς µε κύρια 
δραστηριότητα της οµάδας τις λύσεις 

παραγωγής, αποθήκευσης & διαχείρισης 
ηλεκτρικής ενέργειας µε βασικό  αντικείµενο 

τα Φ/Β συστήµατα. Με το αυξανόµενο 
κόστος ενέργειας, µπορούν να προσφέρουν 

σηµαντικές λύσεις εξοικονόµησης σε κάθε 
είδους επιχείρηση υποστηρίζοντας τους 

πελάτες µας στο σχεδιασµό την προµήθεια 
και την υλοποίηση Φ/Β συστηµάτων.

ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΥ, 
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Η εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ιδρύθηκε στην 
Καβάλα το 1970. Οι δραστηριότητες της περιλαμβάνουν την 
μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση ανελκυστήρων – 
κυλιόμενων κλιμάκων και ανελκυστήρων σκάλας ΑΜΕΑ. 
Δραστηριοποιούμαστε κυρίως στη Β. Ελλάδα και στα νησιά 
Β. Αιγαίου, διατηρώντας εμπορική εξειδικευμένη συνεργασία 
με την KLEEMANN αποκτώντας μεγάλο και σημαντικό 
πελατολόγιο.

ΥΠΟΣΤΗΡΙKTEΣ6 Business Units

Building Technologies
Το τµήµα Building Technologies 
αποτελείται από µία οµάδα 
µηχανικών µε βασικό τους στόχο να 
προσφέρουν λύσεις για «πράσινα» 
και βιώσιµα κτίρια µε εφαρµογές 
στους τοµείς της εξοικονόµησης 
ενέργειας, της διαχείρισης ενέργειας και 
της αλληλεπίδρασης µε άλλα συστήµατα (IoT 
λύσεις). Η οµάδα του Building Technologies είναι 
άρτια εκπαιδευµένη στις σύγχρονες εφαρµογές 
αυτοµατισµού και ελέγχου των κτιρίων, όπως 
είναι η τεχνική KNX ή DALI κ.α.

Μονάδες Κατασκευής 
Ηλ. Πινάκων Μέσης και Χαµηλής Τάσης 
Οι 2 Μονάδες Κατασκευής Ηλεκτρολογικών Πινάκων 
της ΚΑΥΚΑΣ, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 
σχεδιάζουν και παράγουν πίνακες Χαµηλής και Μέσης 
Τάσης, σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες προδιαγραφές κάθε 
έργου και την νοµοθεσία, παρέχοντας εγγυηµένες 
λύσεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες και στις 
απαιτήσεις των πελατών τους.

Αρχιτεκτονικός 
Φωτισµός & Εφαρµογές

Το τµήµα φωτισµού, µε Αιχµή του 
δόρατος το HUB Lighting & Innovation 

by Kafkas, ασχολείται µε τη µελέτη 
και τον σχεδιασµό Αρχιτεκτονικού, 

Τεχνικού και ∆ιακοσµητικού 
φωτισµού καθώς και λύσεις 

αυτοµατισµού κτηρίων για κάθε 
επαγγελµατικό και ιδιωτικό χώρο.

ICT: Τµήµα ∆οµηµένης 
Καλωδίωσης & 
Τηλεπικοινωνιών
Η εξειδικευµένη οµάδα του ICT 
υποστηρίζει τον σχεδιασµό και την 
υλοποίηση ενοποιηµένων λύσεων 
φυσικών υποδοµών για κτιριακές 
εγκαταστάσεις και κέντρα δεδοµένων 
(data centers) ενώ διαδραµατίζει 
σηµαντικό ρόλο στην υλοποίηση 
των κέντρων δεδοµένων των 
τηλεπικοινωνιακών παρόχων  
και των colocation providers 
της χώρας.

Industry & Marine 
Τα ηλεκτρολογικά υλικά σε µια 

βιοµηχανία και στη Ναυτιλία µπορεί 
να είναι από πολύ απλά έως 

σύνθετα συστήµατα εφαρµογών 
αυτοµατισµού και κίνησης και η 
αποκατάσταση ενός σφάλµατος 

πρέπει να γίνεται γρήγορα για να 
διασφαλίσει την οµαλή λειτουργία 

τους. Αν προσθέσουµε στα 
παραπάνω και τη φόρτιση ηλεκτρικών 

οχηµάτων έχουµε την πλήρη εικόνα 
υπηρεσιών του business unit καθώς 
η ΚΑΥΚΑΣ διαθέτει ολοκληρωµένες 

λύσεις για κάθε τύπο φόρτισης 
(οικιακό & επαγγλεµατικό). 

Energy Solutions
To τµήµα Eνεργειακών Λύσεων 
της KAYKAΣ, στελεχώνεται από 

ηλεκτρολόγους µηχανικούς µε κύρια 
δραστηριότητα της οµάδας τις λύσεις 

παραγωγής, αποθήκευσης & διαχείρισης 
ηλεκτρικής ενέργειας µε βασικό  αντικείµενο 

τα Φ/Β συστήµατα. Με το αυξανόµενο 
κόστος ενέργειας, µπορούν να προσφέρουν 

σηµαντικές λύσεις εξοικονόµησης σε κάθε 
είδους επιχείρηση υποστηρίζοντας τους 

πελάτες µας στο σχεδιασµό την προµήθεια 
και την υλοποίηση Φ/Β συστηµάτων.

ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΥ, 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
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Η ιστορία της Metron ξεκινά το 1995 ως μια ελληνική τοπική 
εταιρεία ανελκυστήρων ενώ σήμερα έχει καταφέρει να 
ισχυροποιήσει την παγκόσμια παρουσία της σε περισσότερες 
από 50 χώρες σε 5 ηπείρους πετυχαίνοντας αύξηση εξαγωγών 
+170% τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, η Metron είναι μια από τις 
ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες του κλάδου ενώ 
σχεδιάζει και παράγει μια μεγάλη γκάμα ολοκληρωμένων 
λύσεων ανελκυστήρων σ’ ένα από τα πιο σύγχρονα 
εργοστάσια στην Ευρώπη.

ΥΠΟΣΤΗΡΙKTEΣ





Η PAPPAS Elevators είναι μία διαρκώς αναπτυσσόμενη ελληνική 
εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Τεχνικής 
Υποστήριξης Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων και 
Παραγωγής Ανελκυστήρων, τους οποίους διαθέτει στην 
ελληνική και διεθνή αγορά.
Είναι η μόνη καθετοποιημένη ελληνική εταιρεία στο κλάδο των 
ανελκυστήρων και οι εργασίες της περιλαμβάνουν σχεδιασμό, 
μελέτη, παραγωγή, εγκατάσταση, συντήρηση, πιστοποίηση και 
επισκευή των ανελκυστήρων.
Σήμερα, στην Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση και υποστηρίζει 
τεχνικά σχεδόν  5.000 ανελκυστήρες. Στο εξωτερικό η ενεργή 
παρουσία της αριθμεί τις 24 χώρες.
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙKTEΣ



STA.GE HELLAS
Ο “Elevators Genius” συνεργάτης σας

Η STA.GE HELLAS είναι η Νο.1 εταιρία Συστημάτων 
Αυτοματισμού Ανελκυστήρων στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται από 
το 1978 στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας και θέτει σαν όραμά της να σας «αλλάξει επίπεδο»! 
Με περισσότερους από 100.000 εγκατεστημένους πίνακες 
ανελκυστήρων, με in-house τμήμα Έρευνας &Ανάπτυξης, με 
ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις 2.500 τμ και εξαγωγική 
δραστηριότητα σε περισσότερες από 50 χώρες, η Sta.Ge 
HELLAS αποτελεί τον “Elevators Genius” συνεργάτη σας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙKTEΣ
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Η Würth Hellas S.A., αποτελεί μέλος του Ομίλου Würth, που 
κατέχει ηγετική θέση στην εμπορία υλικών συναρμολόγησης 
και στερέωσης με παρουσία σε πάνω από 80 χώρες με 400 
εταιρίες. Βρίσκεται στην Ελλάδα από το 1981, διαθέτοντας 
στους 40.000 πελάτες της μια τεράστια γκάμα περισσότερων 
από 125.000 προϊόντων. Επαγγελματίες του βιοτεχνικού και 
βιομηχανικού κλάδου την εμπιστεύονται καθημερινά ως 
βασικό προμηθευτή για τον εξοπλισμό μέσων ατομικής 
προστασίας στην εργασία, χημικά-τεχνικά προϊόντα, εργαλεία, 
συστήματα λήψης και αποθήκευσης, βίδες, εξαρτήματα 
κοχλίωσης, βύσματα και εξαρτήματα επίπλων και κατασκευών. 
Κάθε πελάτης της, είναι ένας ξεχωριστός συνεργάτης ο οποίος 
αξίζει μία ξεχωριστή εμπειρία Würth!

ΥΠΟΣΤΗΡΙKTEΣ





Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολογίας Ανελκυστήρων & Κυλιόμενων Κλιμάκων 
(Π.Ε.Τ.Α.Κ.) ιδρύθηκε το 2002 με τους εξής σκοπούς:
α. Την προαγωγή της ασφάλειας στους ανελκυστήρες.
β. Την ενίσχυση του θεμιτού ανταγωνισμού και της συνεργασίας μεταξύ των 
μελών της.
Η επίτευξη των σκοπών της Ένωσης επιδιώκεται μέσω της συνεχούς 
παρακολούθησης των τεχνολογικών και λοιπών εξελίξεων στον τομέα του 
ανελκυστήρα, παγκοσμίως.
H Ένωση απαρτίζεται από εκπρόσωπους επιχειρήσεων του κλάδου οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:
Παραγωγή, εμπορία, διάθεση, εγκατάσταση, συντήρηση, πιστοποίηση 
ολοκληρωμένων και μη συστημάτων ανελκυστήρα.
Με αυτή τη δομή, η ΠΕΤΑΚ δημιουργεί και υποστηρίζει μια ανοιχτή πλατφόρμα 
συζήτησης μεταξύ εταιριών που αναπτύσσουν διαφορετικές δραστηριότητες, 
εντάσσονται, ωστόσο, πάντα στον κλάδο του Ανελκυστήρα.
 
Έτσι η ΠΕΤΑΚ εκφράζει συνολικά τις ανάγκες και τις πρωτοβουλίες του κλάδου 
προς την Πολιτεία,
ενώ με τις δράσεις που σχεδιάζει λαμβάνει υπόψη της όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη.
Οι κύριοι στόχοι:
• Ενημέρωση της κοινής γνώμης, φορέων και υπηρεσιών της Πολιτείας και του 
Τεχνικού κόσμου.
• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και παρουσιάσεις γύρω από τα αντικείμενα του 
Σωματείου ή και των Μελών του.
• Κατά το δυνατόν παρέμβαση ή παρουσία σε κάθε πεδίο ενδιαφέροντος των 
μελών, ενίσχυση – προβολή της κοινωνικοοικονομικής προσφοράς των μελών και 
καλλιέργεια σχέσεων με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
• Συμμετοχή σε Εθνικές ή διεθνείς τεχνικές και συναφείς εκδηλώσεις και εξελίξεις.
• Διεξαγωγή ή συμμετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, εκθέσεις. 
Παραγωγή εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και 
επικοινωνίας. Η διεξαγωγή, προώθηση, προβολή μελετών και προγραμμάτων.
• Δραστηριοποίηση και συμμετοχή για μελέτη, καθορισμό και εφαρμογή κανόνων 
για νομικές ρυθμίσεις στο χώρο του κλάδου, στο εσωτερικό και διεθνώς. Πρόταση 
ρυθμίσεων και σχετικών πρότυπων.
• Σύσφιξη σχέσεων των μελών, καλλιέργεια σχέσεων και συνεργασίας με άλλους 
συνδέσμους και ενώσεις, με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
• Καθιέρωση βραβείων και διακρίσεων.

Λίγα λόγια για την Π.Ε.Τ.Α.Κ.
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