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Το Τεχνικό γραφείο ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ & ΠEΛEKHΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ιδρύθηκε το 1989. Το γραφείο μας στελεχώνεται από
Μηχανικούς , Επιστήμονες εξειδικευμένους στην παροχή
υπηρεσιών Υγιεινής Ασφάλειας της Εργασίας &
Διασφάλισης Ποιότητας, οι περισσότεροι δε εξ αυτών
έχουν σπουδάσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Ο πλουραλισμός , η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν
να υπηρετούμε αποτελεσματικά τα συμφέροντα των
πελατών μας. Ο Στόχος μας, είναι και παραμένει η άμεση
και αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών ακόμη και
του πιο απαιτητικού Πελάτη.
Σκόπιμα είμαστε μια ευέλικτη εταιρεία που μπορεί
εστιάζοντας σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα που άλλοι
αδυνατούν να επιλύσουν, να παρέχει λύσεις ώστε να μας
προτιμούν τόσο οι μεγάλες επιχειρήσεις όσο και οι
υπεργολάβοι τους.

Paradisis & Pelekis Associates was founded in 1989.
Our office consists of engineers, specialized in providing
services in the field of Health Safety and Quality of
Occupation. Most of our staff has been educated both in
Greek and foreign universities
Pluralism, knowledge and experience are the means that
allow us to serve our clients interests in the most
effective way.
Our aim is and still remains to fulfill and satisfy the
needs of a demanding clientele.
Purposely we are a flexible and versatile firm enabling us
to focus on specialized technical aspect and provide
solution. That’s the reason why large companies & their
subcontractors prefer us.

Οι Συνεργάτες μας
Το γραφείο στελεχώνεται από ομάδα Μηχανικών- Τεχνικών Ασφαλείας και πληθώρα
εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών ( Ιατρών Εργασίας, Ψυχολόγων Διαχείρισης Εργατικού
Δυναμικού, Δικηγόρων Εργατικού, Διοικητικού & Ασφαλιστικού Δικαίου, Ακτινοφυσικών,
Εκπαιδευτών Εναεριτών κ.α) οι οποίοι συνδυάζουν την πολυετή εμπειρία με τον νεανικό
ενθουσιασμό, πάντα σε πνεύμα άριστης συνεργασίας, επαγγελματισμού και άμεσης ανταπόκρισης
στις ανάγκες και τα αιτήματα των πελατών μας.
Επενδύουμε καθημερινά στην ενδυνάμωση του γραφείου εμπλουτίζοντας την βάση δεδομένων και
την τεχνική βιβλιοθήκη με τα απαραίτητα συγγράμματα και άρθρα, δίνοντας στους Συνεργάτες μας
την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε διάφορα σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό , με κορυφαία Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, Ιδιωτικούς και Δημόσιους φορείς (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης ΕΣΥΔ, Ελληνικό
Ινστιτούτο για την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ, την Γενική Διεύθυνση Συνθηκών
Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης, την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, την Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, την ΚΕΔΚΕ , National Occupational Health & Safety ,
European Construction Law Society , Rush Foundation κ.α) και πρωτοστατούμε στην οργάνωση
σεμιναρίων σε θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας της Εργασίας & Διασφάλισης Ποιότητας σε τεχνικά έργα
στις Τηλεπικοινωνίες, στην Ενέργεια, στους ΟΤΑ, σε Λατομεία και Μεταλλεία, σε Κτηριακές
Κατασκευές και έργα Οδοποιίας.
Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στην Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Ισπανική και Kινεζική γλώσσα.

Our Associates
Our office consists of a team of engineers – safety engineers and external associates (Occupation
& Hazards doctors, Human Research psychologists , Lawyers specialized on labour administration
& Safety, linemen instructors, Radiation Physics, etc ), combining experience with enthusiasm, always in spirit of excellent cooperation, professional and prompt response to our clients’ needs and
demands.
We invest in the enhancement of our office, updating our database and our technical library with
all the latest books and articles, thus providing the opportunity to our associates to participate in
several seminars and conferences in Greece and abroad.
We constantly collaborate with top universities both in Greece and abroad, private and public organizations - (the Greek National Credential Committee, the Greek Institute of Health and Safety, the
General Office of Labour Conditions of the Ministry of Labour and Social Welfare, the Greek Committee of Nuclear Energy, the Greek National Telecommunication and Postal Committee, National
Occupational Health and Safety, European Construction Law Society, Rush Foundation etc) - and
contribute to the organization of seminars regarding matters in Health, Safety, Quality, constructions, energy, Local Authorities, quarries and mines, building sites, and road construction sites.
We offer our services in English, German, French, Spanish and Chinege languages.

Υγιεινή, Ασφάλεια & Διασφάλιση Ποιότητας
• Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
• Υγιεινή ασφάλεια στα νοσοκομεία - κλινικές.
• Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα.
• Υγιεινή και ασφάλεια στη βιομηχανία.
• Υγιεινή και ασφάλεια στις υπηρεσίες.
• Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων- ISΟ 22000 - HACCP
• Διαχείριση κρίσεων.
• Διαχείριση και έλεγχος περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Υπηρεσίες Συντονιστού/Τεχνικού Ασφαλείας / Ιατρού Εργασίας
Εκτιμήσεις Επαγγελματικού Κινδύνου
Μετρήσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων
Διοικητική και Νομική υποστήριξη για Υ&Α
Εκπαίδευση εργοδοτών & εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας
Εκπαίδευση ελέγχου και επίβλεψης ασφάλειας στα τεχνικά έργα
Παροχή πιστοποιημένων εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων (εργασιών σε ύψη εναεριτών,
εργασίες σε σταθμούς μεσαίας ή υψηλής τάσης, εργασίες υπό δυσμενείς καιρικές
συνθήκες σε πυλώνες, ιστούς κλπ, εργασίες συντήρησης επισκευής, επιθεώρησης κλπ)
Πιστοποιήσεις κατά ISO & TUV
Διοικητική και Νομική υποστήριξη για Υ&Α

Τεχνικές Μελέτες / Αδειοδοτήσεις
Έκδοση Πιστοποιητικών πυρασφάλειας. Διενέργεια τεχνοοικονομικών μελετών
Εκδόσεις αδειών κτηριακών εγκαταστάσεων. Eκδόσεις αδειών ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών σταθμών. Εκδόσεις αδειών τηλεπικοινωνιακών σταθμών βάσης.
Αδειοδότηση εγκαταστάσεων, μηχανημάτων έργων. Έλεγχος συστημάτων πυρόσβεσης
πυροπροστασίας. Διαχείριση αποβλήτων.

Έκδοση Οδηγιών Καλών Πρακτικών
Παροχή έντυπων εξειδικευμένων οδηγιών και καλών πρακτικών διαχείρισης της
υγιεινής και της ασφάλειας της εργασίας σε έργα τηλεπικοινωνιακά, ενέργειας, οδικά,
σιδηροδρομικά, λατομικά, μεταλλευτικά, υδραυλικών συστημάτων, κατασκευών
κτηνοτροφικών μονάδων, έργα φυσικού αερίου, ανακατασκευών και ανέγερσης
κτηρίων κ.α.

Health Safety and Quality
• Health and Safety in the work place.
• Health Safety in hospitals - clinics.
• Health and Safety in constructions
• Health and Safety in industry.
• Health and Safety in services.
• Health and Safety in food industry – ISO 22000 - HACCP
• Crisis Management.
Manage and control environmental impacts.
Provide coordination / safety / medical service
Risk appraisal
Estimate physical chemical and biological factors.
Administration and legal endorsement for Health and Safety.
Training seminars both employers and employees for Health and Safety.
Check and supervise safety in construction sites.
Provide certified training (work at heights – linemen -, with average or high voltage, on
pylons and poles under bad weather conditions, maintenance repairs, inspections etc.
Certificates according to ISO and TUV.

Projects / Construction Permits
Issue fireproof certificates. Transact technical economical projects.
Issue building licences, radio and television permits. Issue telecommunication station
base permits.
Issue installation, construction equipment licence.
Check the fire proof and the fire protection systems. Waste management.

Issue Book Record Instructions
Provide in printed form record instructions, managing health and safety on
telecommunication sites, energy sector, road constructions, railway, quarries, mines,
hydraulic systems, building farming facilities, gas sites, construction and reconstruction
buildings.

Ενέργεια - Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας
Το γραφείο μας έχει αποκομίσει μεγάλη εμπειρία στα θέματα της ενέργειας, αφού ήδη από
το 2005 έχει ξεκινήσει συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό. Είμαστε σε θέση να συνδράμουμε ουσιαστικά εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα από την σύστασή τους έως και τη σύνταξη
σχετικών συμβάσεων και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και υπηρεσιών που
αφορούν στην διαχείριση της ασφάλειας της εργασίας όπως:
• Υπηρεσίες Τ/Α, Συντονιστού Ασφαλείας • Κατασκευές επισκευές εγκαταστάσεις
• Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών • Υποσταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
• Εγκαταστάσεων Η/Μ • Διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων
• Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων • Μελετών Φωροβολταΐκών Πάρκων
• Εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών Πάρκων & για Οικιακή Χρήση.
• Συντηρήσεων Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων. • Ανεμογεννητριών

Τηλεπικοινωνίες
Η ασφάλεια της εργασίας στο κλάδο των τηλεπικοινωνιών αποτελεί έναν από τους πλέον
σύχρονους και συνεχώς εξελισσόμενους κλάδους. Η εμπειρία του Γραφείου μας στον ως άνω
τομέα , μας επιτρέπει την ουσιαστική υποστήριξη των πελατών μας σε ολόκληρο το φάσμα
της διαχείρισης της Υγιεινής, της Ασφάλειας και της διασφάλισης της Ποιότητας. Ο
Αλέξανδρος Παραδείσης διετέλεσε Κλαδικός Εκπρόσωπος, εισηγητής για τα θέματα
ασφάλειας της εργασίας στις τηλεπικοινωνίες στη Δημόσια Διαβούλευση του Νομοσχεδίου
για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2005), ενώ εις εκ των αξιολογότερων εξωτερικών
συνεργατών ο κος Δημοσθένης Μαγγίνας, υπήρξε Εθνικός Εκπρόσωπος της Κοινωνίας της
Πληροφορίας, των Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο. Η
εμπειρία τους καθιστά το γραφείο μας ένα από τα ελάχιστα της Ελλάδος με πραγματική
εμπειρία στους σχετικούς τομείς όπως :
- Εκδόσεις αδειών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, Σταθερής και Κινητής
τηλεφωνίας, Ευρυζωνικών υπηρεσιών, Ραδιοεπικοινωνιών Τηλεπικοινωνιών
- Αδειοδότηση εγκαταστάσεων κεραιών, αγροτικών-αστικών σταθμών βάσης
- Πρόσκτηση - εύρεση νέων θέσεων.
- Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων (ακτινοπροστασίας, θορύβου κ.α)
- Παροχή νομικών συμβουλών και διαμεσολάβησης μεταξύ των διαφορών των ιδιοκτητών
εκμισθωτών των σταθμών βάσης και των μισθωτριών παρόχων εταιρειών.
- Παροχή νομικών συμβουλών και διαμεσολάβησης μεταξύ των παρόχων εταιρειών από την
μία και ιδιωτών, συλλόγων, φορέων ιδιωτικών ή δημόσιων Αρχών από την άλλη κατά των
κεραιών.
- Σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών όρων, Σύνταξη μελετών επικινδυνότητας τοπικής
εφαρμογής, Σύνταξη οδηγιών ασφάλειας της εργασίας
- Παροχή πιστοποιημένων εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων (εργασιών σε ύψη εναεριτών,
εργασιών σε σταθμούς μεσαίας ή υψηλής τάσης, εργασιών υπό δυσμενείς καιρικές
συνθήκες σε πυλώνες, ιστούς κλπ, εργασιών συντήρησης επισκευής, επιθεώρησης κλπ)
- Παροχή υπηρεσιών Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών Εργασίας έμπειρων & εξειδικευμένων
στις Τηλεπικοινωνίες για την επιθεώρηση και ανάληψη της σχετικής ευθύνης για τα
εμπορικά καταστήματα, τα τηλεπικοινωνιακά κέντρα, τους αστικούς, τους αγροτικούς
σταθμούς βάσης και τους αναμεταδότες.

Energy Sector
In this new and rapidly evolving area our office possess a thorough knowledge since 2005 of
all the stages for the granting of the relevant licences and we can assist our clients with this
complicated process. Our office can provide an in-depth analysis such as:
• Provide safety coordinator services.
• Construct and reconstruct installations
• Substations producing electricity
• Install H/M • Manage wastes
• Electrical and mechanical installations
• Photovoltaic projects
• Domestic installation and use of photovoltaic
• Maintenance of photovoltaic installations
• Windmills

Telecommunications
Safety in telecommunication constitutes one of the most modern and continuously evolving
sectors. The experience of our firm in this field allows us to provide the essential support to
our clients in the entire spectrum of the health safety and quality.
Our managing director Alexander Paradisis represented the Union as the introducer regarding
safety bill for telecommunications in the public consultation (2005), even though one of the
promenent external associates Dimosthenis Manginas represented the Greek Government
for several years at the EU Council as IT, Telecommunication and Postal Services
Attacche.Their experience makes our office undoubtedly one of the few specialized firms in
the following areas:
Issue radio and television licence, telephony and mobile telephony, broadband eyrizonike
services, radio communication and telecommunication services.
• Issue antenna licence, rural and urban station bases.
• Finding new locations.
• Measure hazardous factors (radiation, noise etc)
• Legal consultation services and intervention between lessors of the station bases and the
tenant companies (supplier)
• Legal consultation services and intervention between the companies (supplier) and the
private and public organizations.
• Prepare and draw a project according to environmental standards.
• Prepare and draw a project of local danger application.
• Provide certified training (work at heights – linemen -, with average or high voltage, on
pylons and poles under bad weather conditions, maintenance repairs, inspections etc.
• Provide safety, medical services for telecommunication, inspection and undertake the
responsibility for telecommunication centers, urban and rural station bases and windmills.

ΟΤΑ - Κατασκευές - Λοιπά Έργα
Το Γραφείο μας εξυπηρετεί τις ανάγκες Δήμων όλης της χώρας, έχοντας τεράστια σχετική εμπειρία
σε ζητήματα διασφάλισης της εργονομίας και ασφάλειας της εργασίας τόσο στους γραφειακούς
χώρους όσο και στα εργοτάξια , τα αμαξοστάσια, τους χώρους αποκομιδής και διαχείρισης
αποβλήτων, τις οδικές αρτηρίες και λοιπούς χώρους.
Ο Διευθύνων το Γραφείο Αλ. Παραδείσης διατελεί από το 2003 ως σήμερα Τεχνικός Σύμβουλος για
τα θέματα ασφάλειας της εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς μετέχοντας σε πλήθος έργων ενώ ως
εισηγητής μετείχε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες για την Διαχείριση της ασφάλειας στις
κατασκευές & τα τεχνικά έργα που έχει διοργανώσει ο Σύλλογος των Υγειονομικών και Τεχνικών
Επιθεωρητών Ασφάλειας της Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης.
Η υποστήριξη του γραφείου μας στα έργα αυτά δεν απαφίεται στην ξερή καταγραφή των
προβλημάτων αλλά δίνουμε άμεσα οικονομικές και εφικτά υλοποιήσιμες λύσεις.
Παρέχουμε:
– Υπηρεσίες Συντονιστού Ασφαλείας και Τεχνικού Ασφαλείας
– Εξειδικευμένη επίβλεψη των εγκαταστάσεων και των εργοταξίων
– Εξειδικευμένη επίβλεψη κατά μήκος όλων των προς ανάληψη έργων οδοποιίας (χιλιομετρική
αναφορά επικινδυνότητας τοπικής εφαρμογής)
– Την συνολική ή κατ΄αποκοπή ανάληψη της ευθύνης έναντι του Νόμου.
– Την κατάθεση των απαραίτητων δικιολογητικών και στοιχείων, την επικοινωνία με τις οικείες
Επιθεωρήσεις Εργασίας (Κεπεκ)
– Την παροχή νομικών συμβουλών
– Την διενέργεια τακτικών και εκτάκτων Επιθεωρήσεων & κατάθεση προτάσεων βελτίωσης.
Διενεργούμε & μεριμνούμε για:
– Τον έλεγχο των εργολάβων και των υπεργολάβων και την διευθέτηση σχετικών με την ασφάλεια
της εργασίας θεμάτων που έχουν να κάνουν με δυσλειτουργίες και επικαλυπτόμενα θέματα
κοινών ή μη εγκαταστάσεων.
– Την εκπόνηση οδηγιών που αφορούν την ασφάλεια της εργασίας για κάθε θέση εργασίας και
ειδικότητα των εργαζομένων (γραφειακοί χώροι, εργοτάξια, οδικό δίκτυο κλπ)
– Την μέτρηση βλαπτικών παραγόντων (σκόνη, θόρυβο, χημικούς παράγοντες, ακτινοβολία,
ηλεκτρισμό κλπ)
– Την εκπόνηση μελετών επικινδυνότητας τοπικής εφαρμογής (ανά εγκατάσταση ή εργοτάξιο)
– Την τήρηση ημερολογίου τήρησης μέτρων ασφάλειας
– Την τήρηση ημερολογίου ατυχημάτων
– Την κατάρτιση ΣΑΥ- ΦΑΥ, την έκδοση στατιστικών στοιχείων, πιστοποιητικών πυρασφάλειας
– Την έκδοση ή παράταση των αδειών μηχανημάτων έργων
– Την τήρηση των βιβλίων καταγραφής συντήρησης και ελέγχου των συστημάτων ασφαλείας
– Τον έλεγχο για την σωστή τοποθέτηση της προειδοποιητικής σήμανσης ασφαλείας και άλλων
σχετικών σημάτων.
– Την διαχείριση των φορτίων και την αποφυγή πτώσεων αντικειμένων
– Την παροχή συμβουλών και υποδείξεων σχετικά με τα μηχανήματα έργου και του ανυψωτικού
εξοπλισμού.
– Την ορθή χρήση των κλιμάκων (σταθερών – κινητών)
– Την ασφαλή εργασία σε ύψη, σε φρεάτια, σε οδικά τεχνικά έργα.
– Την εκπαίδευση για την ασφαλή εκτός δρόμου οδήγηση
– Τον έλεγχο της πυρασφάλειας.
– Τη διενέργεια σεμιναρίων επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού (επιδοτούμενων)

Local Authorities - Constructions
Our office serves the needs of municipalities having enormous relative experience. We can provide
safety support for each employee and every position offices, building sites, waste management,
roads etc.
Our managing director since 2003 serves as the Technical Consultant in the Municipality of Kifisia
and has participated in many seminars regarding safety construction held by the Union of Inspectors of the Ministry of Labour and Social Welfare.
Our office provides prompt solutions.
We provide:
– Safety and coordination services
– Supervise installations and sites
– Supervise lengthwise all the road construction
– Overall or partial assumption of liability
– Prepare and register papers (deal with bureaucracy) and make all necessary preparations and
arrangements for Labour Inspector Officers.
– Provide legal services.
– Transact regular and irregular inspections, proposals of improvement.
Accomplish the following:
– Check out that contractors and subcontractors taking all necessary safety measures and the
accomplishement of all relevant safety matters malfunctioning with common or uncommon
installations.
– Elaborate safety instructions for each employee and every position.
– Measure hazardous factors (dust, noise, chemical, radiation, electricity etc).
– Prepare danger reports for every installation or work site.
– Record in printed forms accidents that may occur.
– Issue statistical reports.
– Issue fire protection certificates.
– Issue or extent permits.
– Record in printed forms the maintenance of the safety systems.
– Placement of warning signs.
– Check consignments in order to avoid falls.
– Consultation regarding the mechanical and elevatory devices.
– Correct scale use
– Safe occupation in heights, gully and road construction sites.
– Training for off road driving.
– Check fire protection systems.
– Organize seminars educated and of personnel (being payed by the employmet office).
– Issue specification for the Personal Protection Means.
– Provide medical services by occupation doctor and keep in printed form record of each
employee and issue relevant directions
– Issue Quality Certificates and elaborate internal management process (planning the policy for
health and safety, apply and operation, checking and taking all corrective actions (steps),
education and verification of the system).
– In the relevants seminars we organise we give people the possibility of theoretical and practical
application, our basic aim being the presentation of the foundamentals of the technical statistical

– Την έκδοση προδιαγραφών ΜΑΠ (Μέσων Ατομικής Προστασίας).
– Την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας αν και όπου απαιτείται, με τήρηση αρχείου ανά κατηγορία
εργαζόμενου και την έκδοση σχετικών οδηγιών.
– Την έκδοση Πιστοποιητικών Διασφάλισης Ποιότητας και την εκπόνηση των εσωτερικών
διαδικασιών διαχείρισης (Σχεδιασμό της πολιτικής για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία,
εφαρμογή και λειτουργία, έλεγχο και λήψη των διορθωτικών ενεργειών, εκπαίδευση, τεκμηρίωση
συστήματος).
– Παράλληλα στα σχετικά σεμινάρια στελεχών που διοργανώνουμε δίνουμε την δυνατότητα
θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης με στόχο την παρουσίαση των βασικών εννοιών και
τεχνικών στατιστικού ελέγχου ποιότητας , δειγματοληψίας, προηγμένων τεχνικών για την βέλτιστη
διαχείριση της ποιότητας (στατιστικό έλεγχο διεργασίας, μέθοδοι Τaguchi ), τεχνικές οργάνωσης
και διοίκησης της ποιότητας, μελέτη του σχεδιασμού των προτύπων συστημάτων για τη
διασφάλιση ποιότητας, των μοντέλων ολικής ποιότητας, του κόστους ποιότητας, των σχέσεων
πελάτη-προμηθευτή καθώς και του υπάρχοντος νομικού πλαισίου των διαπιστευμένων φορέων
που ασχολούνται με την πιστοποίηση της ποιότητας.

Πελατολόγιο
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ • ΒΩΞΙΤΕΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ •
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ • WIND (TIM) • VODAFONE • ΕΡΤ Α.Ε • ΝΟΚΙΑ SIEMENS • ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ • ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ • WARTSILA S.A. • KOINOΠPAΞIA
EUROIONIA • ΠΟΛΥΔΟΜΗ Α.Ε • SOLAR SYSTEM • COSTER HELLAS ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ • ΕΡΓΑΝΗ • Κ.
ΤΣΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ • ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΘ. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ • ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ • ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ • ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΜΩΝ • ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑ • ΟΜΙΛΟΣ
ΑΚΜΗ • FORUM • STEVEN KELLY GROUP • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΕΠΕΚ) • ΠAΘE - EΘNIKH OΔOΣ AΘHNΩN ΛAMIAΣ • KATΩΓI KAI ΣTPOΦYΛIA • TPANΣKONTEINEP A.E. • AΦOI ΠAΠAΔOΠOYΛOI A.T.E.E. •
ABIES A.E. • AΣΦAΛTEP A.E. • ΓAΛAΞIAΣ A.B.A.E. • KΩΣTAPEΛOY XP. YIOI & ΣIA A.E. • Δ.O.Y.
ΛAYPIOY • KENTPIKO ΛIMENAPXEIO ΛAYPIOY • N.A.A.A. Δ/NΣH KTEO • TELETRANS S.A. •
THALPOS KATΣIMΠAPOΣ MONOΠPOΣΩΠH E.Π.E. • AUTOPOWER TOΛIAΣ E.Π.E. • OPΓANIΣMOΣ
ΛIMENOΣ ΛAYPIOY A.E. • EΛTA (KATAΣTHMA ΛAYPIOY) • AΣTYNOMIKO TMHMA ΛAYPIOY •
BIOMEREUX A.E. • ROLLINI A.E. • WEIDENHAMMER HELLAS S.A. • KABEIPOΣ A.E. • MAN EΛΛAΣ
A.E. • E.Π.A. ATTIKHΣ A.E. • AΠEΛΛA A.E. • ΠPOΩΣH A.E. • ΣKYPOΔEM A.E. • FORMULA X. KAPPAΣ
A.E. • ΠETPEΛAIA ΛAYPIOY A.E. • FLEXOPACK A.E.B.E. • ΠPEMIΞ A.B.E.Σ. • EXPRESS BETON A.E. •
ENTOΛYΣH IATPIKEΣ TEXNOΛOΓIEΣ A.E. • IKA ΛAYPIOY • I & Φ NEOΦΩTIΣTOΣ A.E. • KOINOTHTA
ΠAΛAIAΣ ΦΩKAIAΣ • OLYMPIC MARINE A.E. • OMIΛOΣ ΠAZAPOΠOYΛOY • BROTER AE TEXNIKA
EPΓA OΔOΠOIIAΣ • OCEAN YACHTS A.E. • ΠEPIΠΛOYΣ E.Π.E. • KOPMOΣ A.B.E.E. • NOMAPXIA
AΘHNΩN Δ/NΣH METAΦOPΩN ANATOΛIKOY TOMEA • EYPΩΠAΪKO KENTPO ΔHMOΣIOY ΔIKAIOY
• AΦOI TEPΛAKH ΞENOΔOXEIAKAI EΠIXEIPHΣEIΣ A.E. • ΔHMOΣ KAΛYBIΩN • ΔHMOΣ
ΛAYPEΩTIKHΣ • KOINOTHTA ΣAPΩNIΔAΣ • AΘHNAΪKH OPAΣH A.E. • KATAΣKHNΩΣEIΣ «TO
ΞENOIAΣTO MEΛIΣΣI» • KATAΣKHNΩΣEIΣ YΠOYPΓEIOY ΓEΩPΓIKHΣ ANAΠTYΞHΣ KAI TPOΦIMΩN •
1ο ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΛAYPIOY • 1ο & 3ο NHΠIAΓΩΓEIO ΛAYPIOY • 16ο ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO
AMAPOYΣIOY • 3ο ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΛAYPIOY • 8ο ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO AMAPOYΣIOY •
KATAΣKHNΩΣH YΠOYPΓEIOY OIKONOMIKΩN • EΔPAIOΣ A.T.E. • NEW NAVAL E.Π.E. •
KΩNΣTANTINIΔHΣ X.Δ. A.E. • KEA ΠPOMΠETON ABTKEE • THΛETYΠOΣ A.E. • TMHMA TPOXAIAΣ
KEPATEAΣ

control of quality, taking samples of latest technics for better quality management (statistical
process conntrol, Taguchi methods), organise and manage quality technics, elaborate and plan the
original systems, models of overall quality, cost of quality, relationship client - supplier as well as of
the existing legal frame and the authorities issuing and approving the certifications of quality.

Our main clients
HELLAS ALUMINIUM METKA • BAUXITE PARNASSOS, ILIOPOULOI BROS • DOXIADIS
OFFICE • WIND (TIM) • VODAFONE • ERT AE • NOKIA SIEMENS • THE CHURCH OF GREECE •
MUNICIPALITY OF KIFISIA • UNIVERSITY OF PATRAS • WARTSILA SA • CONSORTIUM
EUROIONIA • POLIDOMI SA • SOLAR SYSTEM • COSTER HELLAS ANTONOULIS • ERGANI •
Κ. TSIKOS INTUSTRIAL CONSTRUCTIONS • QUARRIES “A. BELEGRATIS” • QUARRIES
“KARAGIANNI” • ACROPOLE MUSEAM • AKMON GROUP • MANOLA • AKMI GROUP •
FORUM • STEVEN KELLY GROUP • UNION OF HEALTH & SAFETY INSPECTORS MINISTRY OF
LABOUR • PATHE NATIONAL ROAD • KATOGI & STROFILIA WINE COMPANY •
TRANSCONTAINER S.A. • PAPADOPOULOS BROS TECHNICAL Co • ABIES S.A. • ASHPALTER
S.A. • C. KOSTARELOS SONS & Co S.A. • LAVRIO TAX OFFICE • LAVRIO CENTRAL COAST
GUARD OFFICE • AUTOMOBILE TECHNICAL INSPECTION Dept of KALIVIA • TELETRANS S.A.
• THALPOS KATSIBAROS L.T.D. • AUTOPOWER TOLIAS L.T.D. • LAVRIO PORT AUTHORITIES •
LAVRIO POST OFFICE • LAVRIO POLICE DEPT. • BIOMEREUX S.A. • ROLLINI S.A. •
WEIDENHAMMER HELLAS S.A. • KAVEIROS S.A. • MAN HELLAS S.A. • E.P.A. ATTICA S.A. •
APELLA S.A. • PROOSIS S.A. • SKIRODEM S.A. • FORMULA C. KARRAS S.A. • LAVRIO
PETROLEUM S.A. • FLEXOPACK S.A. • PREMIX S.A. • EXPRESS BETON S.A. • ENTOLISIS
MEDICAL TECHNOLOGIES S.A. • IKA LAVRIO • I & F NEOFOTISTOS S.A. • MUNICIPALITY OF
OLD FOKEA • OLYMPIC MARINE S.A. • PANTAZOPOYLOS GROUP OF COMPANIES • BROTER
SA TECHNICAL CONSTRUCTION PROJECTS • OCEAN VACHTS S.A. • PERIPLOUS L.T.D. •
KORMOS S.A. • PREFIC OF ATHENS - TRANSPORTATION DEPT OF EAST SECTOR • EUROPEAN
CENTRAL OF PUPLIC JUSTICE • TERLAKIS BROS HOTEL Co S.A. • MUNICIPALITY OF KALIVIA
• MUNICIPALITY OF LAVRIO • MUNICIPALITY OF SARONICA • ATHINAIKI ORASIS S.A. •
CAMP “THE PLAYFUL BEE” • CAMPS OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE • DEVELOPMENT
AND FOOD • 1st ELEMENTARY SCHOOL OF LAVRIO • 1st & 3rd KINDER GARDEN OF LAVRIO
• 16th ELEMENTARY SCHOOL OF AMAROUSION • 3rd ELENTARY SCHOOL OF LAVRIO • 8th
ELEMENTARY SCHOOL OF AMAROUSION • CAMP OF THE MINISTRY OF FINANCE • EDREOS
TECHNICAL S.A. • NEW NAVAL L.T.D. • D.D. KONSTANTINIDIS S.A. • KEA PROBETON S.A. •
TILETYPOS S.A. • TRAFFIC POLICE DEPT OF KERATEA

Head Quarters:
7, F. Negri str., 19 500 Lavrio Attica
Tel: +30 22920 27015 • Fax: +30 22920 27015
e-mail: zahariaspelekis@gmail.com
Branch Office:
20, Makris str., 172 37 Ymittos, Athens
Tel: +30 210 6201203 • Fax: +30 210 6201203
e-mail: kimonal1@otenet.gr

