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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17:30

Προσέλευση

18:00

Χαιρετισμός
Αθανάσιος Μπίκας, Πρόεδρος ΠΕΤΑΚ

18:15

Ομιλίες – Παρουσιάσεις
Μελλοντικές τάσεις στη νομοθεσία του ανελκυστήρα
Νίκος Σπυρόπουλος, εκπρόσωπος ΠΕΤΑΚ στην Components
Committee ELA
Έλεγχοι ασφαλείας ανελκυστήρων στην Ελλάδα.
Οφέλη - αδυναμίες
Παναγιώτης Κοντούλης, Διευθυντής ανελκυστήρων
& ανυψωτικών μηχανημάτων TUV Austria Hellas
Εφαρμογή της νομοθεσίας για τους ανελκυστήρες
στην Ελλάδα
Σάββας Πελτέκης, Γενικός Διευθυντής TUV Hellas
Ασφάλεια, προσβασιμότητα, εξοικονόμηση ενέργειας
στην Ευρωπαϊκή αγορά ανελκυστήρων
Philippe Lamalle, απερχόμενος Πρόεδρος ELA
Το παράδειγμα της Γαλλίας
Gilles de Robien, πρώην Υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας

19:40

Πάνελ ανοικτής συζήτησης

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Η KLEEMANN είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες
ανελκυστήρων στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.
Ιδρύθηκε το 1983 στην Ελλάδα και σήμερα διατηρεί την
παρουσία της με θυγατρικές και γραφεία πωλήσεων
σε 13 χώρες, ενώ εξάγει σε 98 χώρες σε όλο τον
κόσμο. Με περισσότερα από 30 χρόνια επιτυχημένης
εμπειρίας, η KLEEMANN διακρίνεται για τα υψηλά
πρότυπα ποιότητας, το σχεδιασμό, την ευελιξία και
τις εξειδικευμένες λύσεις για τις οποίες η εταιρία
αναγνωρίζεται παγκοσμίως.

Η Metron ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί μέλος του
ομίλου Alumil. Κύριος τομέας δραστηριοτήτων της
είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή ολοκληρωμένων
συστημάτων ανελκυστήρων. Το χαρακτηριστικό που
ξεχώρισε τη Metron στον κλάδο του ανελκυστήρα και
συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της
είναι η αξιοπιστία σε όλα τα επίπεδα, ως εταιρία, ως
άνθρωποι και ως προϊόν. Σήμερα η Metron χάρη στην
αφοσίωση και τη συνεχή υποστήριξη των ανθρώπων
της ανά τον κόσμο εξάγει σε 42 χώρες, σε 4 ηπείρους.

Η Otis Ελλάδoς & Κύπρου, θυγατρική της Otis Elevator
Company, μέλος του ομίλου United Technologies Corp.
(NYSE:UTC), είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες
εγκατάστασης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης
ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων/διαδρόμων
στην ελληνική και κυπριακή επικράτεια. Με την
έδρα της στην Αθήνα, απασχολεί 220 άτομα μόνιμο
προσωπικό και συντηρεί περισσότερους από 14.000
ανελκυστήρες και κυλιόμενες κλίμακες/διαδρόμους
σε Ελλάδα και Κύπρο όπου δραστηριοποιείται, με
καταστήματα στην Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα,
Κατερίνη, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κόρινθο, Κω, Ηράκλειο
Κρήτης, Πάτρα και Λεμεσό.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Η εταιρεία STAGER με την πολυετή εμπειρία της, είναι
από τις πλέον γνωστές και καταξιωμένες εταιρείες στον
τομέα των ανελκυστήρων.
Δραστηριοποιείται στην εγκατάσταση, συντήρηση και
επισκευή παντός τύπου ανυψωτικών μηχανημάτων,
ενώ με τα 6 καταστήματα που απαριθμεί, εξυπηρετεί
ένα πολύ μεγάλο μέρος της επικράτειας. Διαθέτοντας
πιστοποιητικό ISO 9001:2008, καταφέρνει να
διασφαλίσει την άρτια οργάνωση και λειτουργία της,
αποβλέποντας στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών
της.

Η ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΑΤΕΑ, προσφέρει εδώ και δύο
δεκαετίες τα πιο σύγχρονα και ασφαλή συστήματα
ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και διαδρόμων
καλύπτοντας κάθε ανάγκη μεταφοράς ατόμων ή
φορτίων. Η ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ εκπροσωπεί την υψηλή
διεθνή τεχνογνωσία και ασφάλεια συνδυασμένη με
την ευελιξία της ελληνικής επιχείρησης και προσφέρει
πάντα πρωτοπόρες ιδέες και λύσεις εξυπηρετώντας
με επαγγελματισμό κάθε ανάγκη της σύγχρονης
καθημερινότητας.

Η εταιρία ∆ΑΝΤΙΝΟΥΛΗΣ είναι µία από τις μεγαλύτερες
εταιρίες στον κλάδο της εγκατάστασης και συντήρησης
ανελκυστήρων στην Ελλάδα. Στα 40 χρόνια λειτουργίας
της αριθµεί µια σειρά από σηµαντικά ιδιωτικά και
δημόσια έργα κάθε είδους. Όλα τα μοντέλα της
εταιρίας µας είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και
τοποθετημένα µε αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια.

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 & θέτει σαν όραμά
της «…Να σας αλλάξει επίπεδο!». Με οργανωμένο
τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, με ιδιόκτητες κτιριακές
εγκαταστάσεις 2.500τμ ευρωπαϊκών προδιαγραφών και
τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, η Sta.Ge HELLAS
αποτελεί τον Elevators Genius συνεργάτη σας.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, μέλος του διεθνούς δικτύου
του TÜV AUSTRIA Group, παρέχει ολοκληρωμένες
υπηρεσίες ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης
για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον
και τη διαχείριση πόρων. Τα κεντρικά γραφεία της
βρίσκονται στην Αθήνα και διαθέτει παραρτήματα στη
Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Μυτιλήνη.
Η Δ/νση Ανελκυστήρων & Ανυψωτικών Μηχανημάτων
της εταιρείας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες
ελέγχου/πιστοποίησης ανελκυστήρων και κυλιόμενων
κλιμάκων/διαδρόμων και ηγείται στην Ελληνική
αγορά σε τεχνογνωσία, σε κατάρτιση και εμπειρία
προσωπικού, σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε
συνέπεια, σε εγκυρότητα και σε ταχύτητα ανταπόκρισης,
έχοντας επιθεωρήσει μέχρι σήμερα πάνω από 45.000
ανελκυστήρες και αρκετές εκατοντάδες κυλιόμενων
κλιμάκων/διαδρόμων.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Διαπιστευμένος
Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης από
το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και
κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή
υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης ανελκυστήρων
(Αριθμός Κοινοποίησης 0654). Με την τεχνογνωσία
και την αξιοπιστία της έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη
του τεχνικού κόσμου κατέχοντας πρωτοπόρο θέση
στον κλάδο. Από το 2000, έχει επιθεωρήσει και
πιστοποιήσει περισσότερους από 40.000 ανελκυστήρες
σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ άλλων σε ολυμπιακά έργα,
ξενοδοχειακές και νοσοκομειακές μονάδες, καθώς και
σε μεγάλα ιδιωτικά και δημόσια έργα.

Η Würth Hellas S.A. μέλος του Ομίλου Würth που
δραστηριοποιείται σε 80 χώρες παγκοσμίως με πάνω
από 400 θυγατρικές εταιρίες και 65.000 εργαζόμενους,
κατέχει ηγετική θέση στην εμπορία υλικών
συναρμολόγησης και στερέωσης για επαγγελματική
χρήση. Η εταιρεία προσφέρει μια γκάμα προϊόντων με
περισσότερα από 100.000 προϊόντα υψηλής ποιότητας:
οι σύμβουλοι πωλήσεων της Würth προμηθεύουν τους
πελάτες του βιοτεχνικού και βιομηχανικού κλάδου
με βίδες, εξαρτήματα κοχλίωσης, βύσματα, εργαλεία,
συστήματα λήψης και αποθήκευσης, εξοπλισμό
προστασίας στην εργασία κ.α. Σύνθημά μας είναι:
Όχι μία Würth για όλους τους πελάτες, αλλά για κάθε
πελάτη μία ξεχωριστή Würth.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Η «Γκάμαρης Θαλαμοτεχνική» δραστηριοποιείται στον τομέα
της κατασκευής θαλάμων ανελκυστήρων τόσο σε οικιακούς,
όσο και σε επαγγελματικούς χώρους. Επίσης πρόσφατα
ξεκίνησε μια καινούργια παραγωγική διαδικασία, την
κατασκευή ημιαυτόματων θυρών ορόφου. Κατέχοντας άξια
μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους κατασκευαστές της
Ευρώπης, έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε προϊόντα
αξιόπιστα, τα οποία πληρούν στο μέγιστο όλες τις συνθήκες
και προϋποθέσεις ασφαλείας.

Η επιχείρηση “Γιώργος Ν. Βότσης” φέρει μια ιστορία και
εμπειρία άνω των 50 ετών στο χώρο του σχεδιασμού και
της υλοποίησης αυτοματισμών και πινάκων ανελκυστήρων,
καθώς και στην εισαγωγή και το εμπόριο μηχανικών, ηλεκτρομηχανικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
ανελκυστήρων, τόσο από την εγχώρια αγορά, όσο και με
εισαγωγές από Ευρώπη και Ασία. Γνώμονάς μας είναι πάντα
η κατά το δυνατόν ποιοτικότερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, κρατώντας τη συνέπειά μας προς
τον κλάδο αναλλοίωτη.

Η ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ A.E ιδρύθηκε το 1973. Οι
δραστηριότητες της περιλαμβάνουν την εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικών και ηλεκτροβιομηχανικών ειδών τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αξιοποιώντας την πολύ
καλή γνώση της αγοράς, την άμεση ενημέρωση για της εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας και εφαρμόζοντας αυστηρή
επιλογή αξιόπιστων και καταξιωμένων στο χώρο προμηθευτών, η εταιρία μας εισάγει και διανέμει προιόντα άριστης
ποιότητας και σε ανταγωνιστικές τιμές, ανταποκρινόμενη
γρήγορα και αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς.

Η Hilti παρέχει τεχνολογία αιχμής για την παγκόσμια κατασκευαστική βιομηχανία. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της
προσφέρουν στον επαγγελματία της κατασκευής καινοτόμες
λύσεις με εξαιρετική προστιθέμενη αξία. Η έδρα του ομίλου
είναι στο Πριγκιπάτο του Λίχτενσταϊν και 21.000 εργαζόμενοι
παγκοσμίως ενθουσιάζουν τους πελάτες τους και οικοδομούν ένα καλύτερο μέλλον.

Η Electrometal ιδρύθηκε το 1946 ως εταιρεία κατασκευής
λεπτουργικών εξαρτημάτων. Από το 1955 εξειδικεύεται στη
σχεδίαση και κατασκευή εξαρτημάτων ανελκυστήρων. Στα
60 χρόνια λειτουργίας της έχει διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο στο χώρο του ανελκυστήρα με καινοτομίες, πλήρη
γκάμα προϊόντων, ποιότητα κατασκευής και ευρύτερες συνεργασίες. Σήμερα διαθέτει μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής για πληθώρα εξαρτημάτων και ειδίκευση στις κλειδαριές
θυρών, ωθητήρες, ηλεκτρομαγνήτες και κομβιοδόχους
παντός τύπου. Είναι πιστοποιημένη με σύστημα διασφάλισης
ποιότητας ISO9001:2008.

Η LeasePlan Hellas ξεκίνησε τη δραστηριοποίηση της το
2003. H LeasePlan προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ικανοποιεί διαφορετικές ανάγκες σχετικές με τη
διαχείριση του εταιρικού στόλου. Συμπληρώνοντας φέτος τα
12 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα, έχει κατακτήσει ένα
σημαντικό κομμάτι της αγοράς, διαθέτοντας στόλο 14.000
οχημάτων και διατηρώντας ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο
που ξεπερνάει τους 1.700 πελάτες. Κινητήριος δύναμη της
αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας αποτελεί το ανθρώπινο
δυναμικό της, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 85 εργαζόμενους.

Η Q-CERT ιδρύθηκε το 1998 και είναι ο μεγαλύτερος φορέας
πιστοποίησης με έδρα την Βόρεια Ελλάδα, ενώ συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους ελληνικούς οργανισμούς πιστοποίησης από άποψη οικονομικών μεγεθών
και πλήθους παρεχόμενων υπηρεσιών. Πρόκειται για μια
αμιγώς ελληνική εταιρία, η οποία εκπροσωπεί την Ελλάδα
επάξια στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων χωρών της
Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής.

Πληροφορίες – Εγγραφές
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