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Βραβείο '' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ''
στην ELVIAL
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος-ΣΒΒΕ και η επιτροπή αξιολόγησης
απένειµε στις 2 Απριλίου 2013 την υψηλότερη διάκριση της κατηγορίας ''Αριστεία –
Μεσαία Επιχείρηση'' στην Ελληνική Βιοµηχανία Αλουµινίου ELVIAL. Την επιτροπή
συνέθεταν γνωστοί και διακεκριµένοι άνθρωποι από το χώρο της επιστήµης και
του επιχειρηµατικού κλάδου γενικότερα.
Το αριστείο απενεµήθη στην ELVIAL, γιατί αποδεδειγµένα συµβάλλει:
• στην απασχόληση της περιοχής
• παράγει προϊόντα που έχουν στοιχεία καινοτοµίας
• χρησιµοποιεί µεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον
• έχει αναπτυγµένη εξωστρέφεια
• έχει αναπτύξει δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
• έχει χρηµατοοικονοµική υγεία σε µια πολύ δύσκολη περίοδο,
όπως αυτή της οικονοµικής κρίσης.

Θ. Καράογλου, ∆. Τζίκας

Η εκδήλωση του ΣΒΒΕ έγινε σε αίθουσα του Ξενοδοχείου ''The Met Hotel''
σε ευχάριστο και αισιόδοξο κλίµα. Στην τελετή απονοµής παρέστησαν ο Υπουργός
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
κ. Κ. Χατζηδάκης, ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ. Θ. Καράογλου, ο Πρόεδρος του
ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος, ο Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας κ. Α. Τζιτζικώστας και πολλοί
άλλοι επίσηµοι από το χώρο της πολιτικής, των γραµµάτων και των επιχειρήσεων.
Το βραβείο για την ELVIAL παρέλαβε ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
της εταιρίας κ. ∆ηµήτριος Τζίκας ο οποίος, εµφανώς συγκινηµένος, συνεχάρη
τον Πρόεδρο και τη ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ για την πρωτοβουλία, που είχε σα στόχο
την ανάδειξη των επιχειρήσεων Β. Ελλάδος, και τους ευχαρίστησε, όπως και
την επιτροπή αξιολόγησης, για τη µέγιστη τιµή που του έκαναν προσφέροντάς του
το πρώτο βραβείο-αριστείο ''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ'' για λογαριασµό της ELVIAL. ∆ήλωσε,
επίσης, ότι αισθάνεται ικανοποίηση και δικαίωση για τις σκληρές προσπάθειες,
µιας εικοσαετίας και πλέον, της δικής του αλλά και της ευρύτερης οικογένειας
της ELVIAL. Oι προσπάθειες αυτές έχουν δηµιουργήσει πλέον µια κοινωνία ELVIAL
εντός και εκτός Ελλάδας, η οποία, µε την ίδια συνέπεια, θα συνεχίσει να στηρίζεται
µε στόχο την ανάπτυξη και την ευηµερία.

Η ELVIAL στην 11η Κλαδική Έκθεση
"Ελληνικό Αλουµίνιο 2013"
Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε η συµµετοχή της ELVIAL στην 11η κλαδική έκθεση
“Ελληνικό Αλουµίνιο 2013”, που πραγµατοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο
Metropolitan Expo από 18 έως 21 Απριλίου.
Το εντυπωσιακό περίπτερο µε το δέντρο της ελιάς στο κέντρο, συµβόλιζε
την ελληνικότητα, τη δηµιουργία και την παραγωγικότητα της εταιρίας και κέντριζε
το ενδιαφέρον των επαγγελµατιών κατασκευαστών αλουµινίου, αλλά και
των ιδιωτών επισκεπτών.
Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν από τεχνικούς συµβούλους,
µε απόλυτα επαγγελµατική στάση και αρτιότητα γνώσεων, για την εταιρία ELVIAL
που, µε σεβασµό στη φύση, τον άνθρωπο και τον κατασκευαστή, παράγει
αποκλειστικά στην Ελλάδα ποιοτικά συστήµατα αλουµινίου µε την πολυετή πείρα
και τεχνογνωσία που διαθέτει. Η εταιρία αναπτύσσει και εφαρµόζει εξελιγµένα
ροµποτικά συστήµατα διαχείρισης των προφίλ και υπηρεσίες, καθιστώντας τον κάθε
συνεργάτη της µοναδικό.
Τα προϊόντα της ELVIAL εστιάζουν αποκλειστικά σε πολύ υψηλούς δείκτες
εξοικονόµησης ενέργειας αλλά και απόλυτης ασφάλειας, όπως τα θερµοµονωτικά
συστήµατα τεχνολογίας Ecosafe και τα κουφώµατα Elvial multilock systems
που αποτελούν Πανευρωπαϊκή Ευρεσιτεχνία πιστοποιηµένης ασφαλείας.
Έµφαση δόθηκε στα ανοιγόµενα και ανακλινόµενα θερµοδιακοπτόµενα multilock
systems EL 2400 wood και στα νέα συστήµατα χαµηλής θερµικής διαπερατότητας
Uw (Uwindow) 1,1.
Παράλληλα µε το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ», η ELVIAL ήταν χορηγός στο
2ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Σχεδιασµού Χώρου «αλλάζω, αλλά …ζω!», που
διοργάνωσε η Ένωση ∆ιακοσµητών Κεντρικής Ελλάδος. Το Σάββατο 20 Απριλίου,
στην τελετή απονοµής των βραβείων και των επαίνων, η κα Τάνια Τζίκα απένειµε
έπαινο σε διαγωνιζόµενο που διακρίθηκε για το έργο του.
Την Κυριακή, µε τη λήξη της έκθεσης, έκπληξη περίµενε τους µικρούς επισκέπτες,
καθώς η εταιρία µοίρασε τις γυάλες µε τα χρυσόψαρα που διακοσµούσαν το χώρο,
ευχαριστώντας µικρούς και µεγάλους για τη µαζική παρουσία τους στο µεγάλο αυτό
γεγονός του κλάδου.

Ηµερίδα για το πρόγραµµα
“Εξοικονόµηση κατ’ οίκον”
Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία και ενεργός η συµµετοχή των κατασκευαστών
αλουµινίου στην ενηµερωτική ηµερίδα, που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 6
Απριλίου στον πολυχώρο THE HUB EVENTS, για το πρόγραµµα "Εξοικονόµηση κατ'
οίκον". Την ηµερίδα διοργάνωσε ο ΣΕΚΑ µε την ειδική χορηγία της Βιοµηχανίας
Συστηµάτων Αλουµινίου ELVIAL.

∆. Τζίκας, Πρόεδρος ELVIAL

∆. Αθανασίου, Εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ

Από τους βασικούς οµιλητές της ηµερίδας ήταν ο κ. Τζίκας ∆ηµήτρης, Πρόεδρος
της Βιοµηχανίας Συστηµάτων Αλουµινίου ELVIAL, ο οποίος στην εισήγηση του
ανέλυσε γιατί το πρόγραµµα πρέπει να είναι στόχος και η αντικατάσταση µια δια βίου
επένδυση και πως όλοι µας, ιδιώτες, φορείς και πολιτεία θα πρέπει να
συνειδητοποιήσουµε ότι τον πρωταρχικό ρόλο έχει η εξοικονόµηση ενέργειας
και έπεται η παραγωγή ενέργειας. Επίσης, τόνισε τη σηµαντικότητα της ένωσης
όλων των φορέων για να εισακουστούν τα αιτήµατά του κλάδου και να γίνουν
νόµος του κράτους.
Ο πρόεδρος της ELVIAL ∆. Τζίκας στάθηκε ιδιαίτερα στη σωστή προετοιµασία
του φακέλου, διαδικασία στην οποία έχει άµεσο ενδιαφέρον ο κατασκευαστής
του κουφώµατος, αφού αυτός είναι που θίγεται περισσότερο από την καθυστέρηση
της εξόφλησης ενός έργου. Ο κ. Τζίκας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η σύνταξη
του φακέλου είναι ουσιαστική και θα πρέπει να γίνεται µε µεγάλη επιµέλεια.
Ο κ.Τζίκας ανέφερε παραδείγµατα που αποδεικνύουν ότι η ελλιπής σύνταξη του
φακέλου δηµιουργεί καθυστερήσεις. Άρα λοιπόν το τυπικό µέρος, δηλαδή η σύνταξη
του φακέλου, δεν είναι καθόλου τυπική αλλά µία ουσιαστική διαδικασία.
Η ELVIAL, έχει δηµιουργήσει ένα σπουδαίο εργαλείο «οδηγό» µε όλα τα βήµατα
του προγράµµατος για τη δηµιουργία ενός σωστού και υποδειγµατικού φακέλου,
που είναι διαθέσιµο σε CD για τους συνεργάτες της κατασκευαστές.
Σε τοποθέτηση του εκπροσώπου του ΥΠΕΚΑ και µέλους του προγράµµατος
«Εξοικονόµηση κατ’ οίκον» κ. ∆ηµήτρη Αθανασίου, ανακοινώθηκαν τα εξής:
• 24.000 εγκρίσεις υπαγωγών στο πρόγραµµα έχουν εγκριθεί µέχρι τις 5 Απριλίου
και οι εγκρίσεις θα συνεχίζονται µε ρυθµό 1.500 – 2.000 ανά µήνα
• 10.000 επεµβάσεις έχουν ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα
• 120 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί µέχρι σήµερα για το πρόγραµµα και αποµένουν
ακόµη για διάθεση 280 εκατ. ευρώ
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, συµπεραίνουµε ότι µε τα υπάρχοντα προς διάθεση
κονδύλια θα γίνουν ακόµη γύρω στις 25.000 παρεµβάσεις, από τις οποίες οι 20.000
θα αφορούν αντικαταστάσεις κουφωµάτων. Ένα σηµαντικό ενθαρρυντικό στοιχείο
για το «δοκιµαζόµενο» κλάδο των κατασκευαστών αλουµινίου.

Ενηµερωτική Ηµερίδα στη Βοιωτία
Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε η ενηµερωτική ηµερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσµος
Αλουµινοκατασκευαστών-Σιδηροκατασκευαστών Βοιωτίας, µε τη συνεργασία και
την υποστήριξη της Βιοµηχανίας Συστηµάτων Αλουµινίου ELVIAL και τη συµµετοχή
του Συνδέσµου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουµινίου-Σ.Ε.Κ.Α., που έγινε στις
11 Μαρτίου στη Λιβαδειά, στην Αίθουσα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Βοιωτίας.
Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του συνόλου σχεδόν των κατασκευαστών της
περιοχής που ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα του Συνδέσµου τους. Ο Πρόεδρος της
ELVIAL κ. ∆ηµήτρης Τζίκας, παρατηρώντας το µέγεθος της συµµετοχής, σχολίασε
πως δικαιώνεται η επιλογή της ELVIAL που, από την ίδρυσή της, το ενδιαφέρον
της ήταν µόνο ο κατασκευαστής και πρόσθεσε ότι η σηµερινή τους ανταπόκριση
αυξάνει την ευθύνη της εταιρίας.
Την έναρξη των εργασιών έκανε ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Βοιωτίας κ. Σ. Καγιάς,
ενώ ο κ. Μ. Σαγιάννης, ταµίας του Συνδέσµου, επεσήµανε τη σπουδαιότητα αυτής
της εκδήλωσης, ευχαριστώντας όλους τους υποστηρικτές της.
Χαιρετισµό απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Βοιωτίας κ. Π. Αγνιάδης, ο οποίος
συνεχάρη τους διοργανωτές και εγκωµίασε την ενηµερωτική κίνηση της ELVIAL.
Στη συνέχεια οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για το προφίλ
και τους στόχους του Σ.Ε.Κ.Α. από την Πρόεδρό του κ. ∆. Κοντελέ, και για το φορέα
εκπαίδευσής του, το Ινστιτούτο Κατασκευών Αλουµινίου - ΙΝΚΑΛ, από τον Πρόεδρό
του κ. Γ. ∆αµανάκη.
Ακολούθησε η εισήγηση του Προέδρου της ELVIAL ∆. Τζίκα, ο οποίος έδωσε
το στίγµα και τους στόχους της εταιρίας από την ίδρυσή της έως σήµερα, παρουσίασε
τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον υπερσύγχρονο εξοπλισµό και την υποδοµή,
και τόνισε τον πρωταρχικό ρόλο του κατασκευαστή, τη µοναδικότητα του καθενός
και την υποστήριξη της ELVIAL. Αναφερόµενος στο πρόγραµµα ''Εξοικονόµηση κατ'
οίκον" είπε ότι πρόκειται για τη σηµαντικότερη διέξοδο εργασίας και, πιστεύοντας
πως το θέµα είναι πολιτικό, σύντοµα θα δροµολογηθούν οι πρέπουσες λύσεις.
Ο κατασκευαστής όµως θα πρέπει να είναι έτοιµος γιατί, όπως ανέφερε
συγκεκριµένα "ο ρόλος του επαγγελµατία µάστορα έχει τελειώσει. Τώρα πρέπει
να γίνουµε αρχιτέκτονες, διακοσµητές, µηχανικοί και κυρίως πωλητές που να
εµπνέουµε, προκειµένου να κάνουµε µία πετυχηµένη πώληση, και ο πελάτης µας
να έχει την αίσθηση ότι έχει κάνει µία πολύ συµφέρουσα αγορά". Για το θέµα
της αντικατάστασης συγκεκριµένα ανέφερε πως είναι µία διαχρονική ανταποδοτική
επένδυση και πρέπει να προσπαθήσουµε να γίνει αυτό κατανοητό πλήρως από
τον καταναλωτή.

∆. Τζίκας, Πρόεδρος ELVIAL

Γ. ∆ιακάτος, Προϊστάµενος
Πωλήσεων Ν. Ελλάδας ELVIAL

∆. Κοντελέ, Πρόεδρος ΣΕΚΑ

Γ. ∆αµανάκης, Πρόεδρος ΙΝΚΑΛ

Την ενηµέρωση έκλεισε ο κ. Γ. ∆ιακάτος, Προϊστάµενος Πωλήσεων Ν. Ελλάδας,
µε την παρουσίαση κυρίως των νέων προϊόντων της ELVIAL, που εστιάζουν
αποκλειστικά σε πολύ υψηλούς δείκτες εξοικονόµησης ενέργειας και απόλυτης
και πιστοποιηµένης ασφάλειας, κάτι που άλλωστε αποτελεί κατοχυρωµένη
Πανευρωπαϊκή Ευρεσιτεχνία της ELVIAL.
Σ. Καγιάς,
Πρόεδρος Συνδέσµου Βοιωτίας

Η ELVIAL σας στέλνει
Θερµές ευχές για

Καλή Ανάσταση &
Καλό Πάσχα
µε υγεία και ευηµερία!

Τηλέφωνο: 23410 39500
E-mail: info@elvial.gr
www.elvial.gr
Υπ/µα Ασπροπύργου:
Τσιµισκή & Ανεξαρτησίας, Τηλ.: 210 2801 710

