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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών 
Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ) είναι 

Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση και 
ιδρύθηκε με σκοπό την καλλιέργεια 

και τη διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος, 
τη διεκδίκηση κοινών συμφερόντων, 

την ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ των μελών 
της και την επίλυση των προβλημάτων του Κλάδου 

των Κατασκευών Αλουμινίου και Σιδήρου.
Σε πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας 

η Ομοσπονδία έχει επιτύχει σε σημαντικό βαθμό 
τους στόχους της και συνεχίζει δυναμικά 

το έργο της, δίνοντας το “παρών” 
σε κάθε εξέλιξη του Κλάδου.

Η ΠΟΒΑΣ ιδρύθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου1998 
στο Ηράκλειο Κρήτης και τα πρώτα Σωματεία- 

μέλη της ΠΟΒΑΣ ήταν της Θεσσαλονίκης, 
του Βόλου, του Ηρακλείου, της Λάρισας, 

της Κατερίνης, της Κοζάνης, της Κέρκυρας, 
της Αθήνας και της Νίκαιας. Σήμερα η Ομοσπονδία 
έχει ως μέλη 26 πρωτοβάθμια Σωματεία, τα οποία 

βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. 
Η έδρα της Ομοσπονδίας βρίσκεται στην Αθήνα.

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατασκευαστών Αλουμινίου και Σιδήρου 
που συνδιοργανώνει η ΠΟΒΑΣ μαζί με τις Εταιρείες Profilmedia 
και Profilgroup αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός 
για τον Κλάδο μας, καθώς θα συναντηθούμε μετά από πολύ καιρό 
σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για τις επιχειρήσεις 
και με ταυτόχρονες απειλές.

Η σημαντική προσφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
στον Κλάδο όλο το προηγούμενο διάστημα των διαδοχικών 
κρίσεων, είναι η ανώτερη απόδειξη ότι ο Φορέας 
θέλει και μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στον Κλάδο 
και στην κοινωνία. 

Οι εξελίξεις σήμερα απαιτούν σοβαρότητα, σταθερότητα και ασφάλεια 
από τους Φορείς. Κυρίως όμως χρειάζονται συλλογική αντιμετώπιση 
των προβλημάτων και προτάσεις με απτά αποτελέσματα. 
Αυτή την κατεύθυνση ακολουθεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών 
Κατασκευαστών Αλουμινίου και Σιδήρου αρκετά χρόνια για να κρατήσει 
ζωντανό τον Κλάδο και να τον οδηγήσει στην επόμενη μέρα με ασφάλεια. 

Το Συνέδριο έρχεται να αναθερμάνει και πάλι τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων 
του Κλάδου και να υπενθυμίσει ότι ο Κλάδος έχει τις δυνάμεις και είναι έτοιμος 
να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις και τις προκλήσεις την επόμενη μέρα. 
Όποιος και όποια διαβεί το κατώφλι του Παπαστράτειου Μεγάρου στο φιλόξενο Αγρίνιο, 
θα αντιληφθεί την προσπάθεια σύμπτυξης δυνάμεων για την ανάπτυξη του Κλάδου, 
τόσο με ποιοτικούς όσο και ποσοτικούς όρους και κυρίως με αμφίδρομα οφέλη για όλους.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΓΙΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΒΑΣ

Θεόφιλος ΠΑΓΙΑΤΗΣ

Πρόεδρος
Θεόφιλος Παγιάτης

Α΄Αντιπρόεδρος
Λάζαρος Ασλανίδης 

Β΄Αντιπρόεδρος
Ελευθέριος Πλαστάρας

Γ΄Αντιπρόεδρος
Βασίλειος Νικολέτας
Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Παπαευθυμίου
Ταμίας

Παντελής Σολιδάκης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Θωμάς Δημόπουλος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Στυλιανός Καλαφατάκης

Αναπλ. Ταμίας
Δημήτριος Τσέλιος

Μέλη
Ελευθέριος Ψαλιδάκης, 

Χαράλαμπος Τσολακίδης
Αντιπρόσωπος στην Τριτοβάθμια Οργάνωση 

(ΓΣΕΒΕΕ)
Θεόφιλος Παγιάτης

Ελεγκτική Επιτροπή
Χρήστος Γκαραγκούνης, 

Γιάννης Δασκαλάκης, 
Κωνσταντίνος Πελεκούδας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΒΑΣ

2 Η μεγάλη συνάντηση του Κλάδου!
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Πρόγραμμα Συνεδρίου
ΠΑΡΑΣΚΕυΗ 27 ΜΑΪΟυ 2022 1η ΗΜΕΡΑ  ΑΠΟΓΕυΜΑΤΙΝΟΣ ΚυΚΛΟΣ

Ώρες Ομιλίες/Ομιλητές

16:00-16:45 Προσέλευση - Εγγραφή - Welcome Coffee 

16:45-17:00 Έναρξη Εργασιών - Καλωσόρισμα 

17:00-18:35 1o Πάνελ Ομιλητών 
Συντονιστής: Βασίλης Νικολέτας
Πρόεδρος Συλλόγου Κατασκευαστών Αλουμινίου - Σιδήρου Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Α΄ Ενότητα, Αρχιτεκτονική - Εξοικονομώ

17:00-17:15 H χρήση του Αλουμινίου στην Οικιστική Αρχιτεκτονική. 
Ήριννα Ντόκα, Αρχιτέκτων

17:20-17:35 Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κατασκευές Αλουμινίου
Ευάγγελος Ζαντές - Ενεργειακός Επιθεωρητής Ν. Αιτωλοακαρνανίας

17:40-17:55 Έξυπνη Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης - Έργο ePanaCea
Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος - ΚΑΠΕ (υβριδική ομιλία)

18:00-18:15 Εξωτερικές Περσίδες Αλουμινίου - Συστήματα Σκίασης με ΖΙΠ
Ιωάννης Καραβούλιας - Savenergy 

18:20-18:35 eρωτήσεις - Απαντήσεις

18:35-19:05 Coffee Brake - Επίσκεψη εκθεσιακού χώρου

19:05-20:40 2o Πάνελ Ομιλητών
Συντονιστής: Ελευθέριος Πλαστάρας - ΠΟΒΑΣ

Β΄ Ενότητα, Επιχειρήσεις - Κατασκευαστικά του Κλάδου

19:05-19:20 Ο Ρόλος και η Εξέλιξη των Κατασκευαστικών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Μαρία Νικολέτα, Σύλλογος Κατασκευαστών Αλουμινίου - Σιδήρου Ν. Αιτωλοακαρνανίας

19:25-19:40 Επιχειρήσεις και Μεταλλικές Κατασκευές
Κωνσταντίνος Οικονόμου, Σύλλογος Κατασκευαστών Αλουμινίου - Σιδήρου Ν. Αιτωλοακαρνανίας

19:45-20:00 Ευκαιρίες και δυσκολίες στη διαδοχή μιας επιχείρησης
Χαράλαμπος Φαραστέλης (ΕΝΚΑΣ Πειραιά)

20:05-20:20 Χαιρετισμός. Χρήστος Τριαντόπουλος υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ

20:25-20:40 Ερωτήσεις - Απαντήσεις

ΠΑΡ
27.05

31ο Forum ΠΟΒΑΣ - 13-14.11.2004 - Θεσσαλονίκη
ΙΧΝΗλΑΤωΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕλΘΟΝ
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Πρόγραμμα Συνεδρίου
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟυ 2022 2η ΗΜΕΡΑ  ΠΡΩΙΝΟΣ ΚυΚΛΟΣ

ΣΑΒ
28.05

Ώρες Ομιλίες/Ομιλητές

09:30-10:30 Προσέλευση - Εγγραφή - Welcome Coffee

10:30-11:15 Έναρξη Συνεδρίου - Καλωσόρισμα - Επίσημοι Χαιρετισμοί

11:15-13:20 3o Πάνελ Ομιλητών
Συντονιστής: Γεώργιος Μπιρμπουτσούκης - Profilgroup

Α΄ Ενότητα, Ανάπτυξη - Προκλήσεις - Εξωστρέφεια 

11:15-11:40 Ομιλία Προέδρου ΠΟΒΑΣ - Θεόφιλος Παγιάτης

11.45-12:00 eλληνικός Κλάδος Αλουμινίου - Παρόν και Μέλλον 
Γεώργιος Μεντζελόπουλος - Πρόεδρος ΕΕΑ

12:05-12:20 Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις και προσπερνώντας εμπόδια: Καινοτομία, Τόλμη και Επενδύσεις
Ιωάννης Αρβανίτης - europa

12:25-12:40 Η ευκαιρία Αναγέννησης της Ελληνικής Μεταποίησης ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
Τάνια Τζίκα - elvial

12:45-13:00 Εξωστρέφεια και εξαγωγές στην πράξη 
Γεώργιος Μυλωνάς - Αlumil

13:05-13:20 Ερωτήσεις - Απαντήσεις

13:20-13:50 Coffee Brake - Επίσκεψη εκθεσιακού χώρου

13:50-15:20 4o Πάνελ Ομιλητών
Συντονιστής: Θεόφιλος Παγιάτης - ΠΟΒΑΣ

B΄ Ενότητα, Καινοτομίες - Χρώμα - Πιστοποιήσεις

13:50-14:05 Καινοτομίες και Εφαρμογές στα Συστήματα Αλουμινίου
Αργύρης Καρράς - aluminco

14:10-14:25 Χρώματα πούδρας. Τα σύγχρονα δεδομένα οι τάσεις και οι εξελίξεις και πώς επιλέγοντας το σωστό προϊόν 
αυξάνουμε την αξία της κατασκευής. υψηλές απαιτήσεις, σύγχρονες λύσεις.
Νίκος Βλαχάκης - neokem

14:30-14:45 Αναθεώρηση του Κανονισμού για τα Δομικά Προϊόντα 305/2011 
(εναρμονισμένα πρότυπα και σήμανση κουφωμάτων/υαλοπετασμάτων με Ce
Παύλος Βαταβάλης - Εtem

14:50-15:05 Εξελίξεις και Καινοτομίες στον Κλάδο των Αντικωνωπικών Συστημάτων
Ευτύχιος Γαλανός MSc Φυσικός - Ideco

15:10-15:20 Ερωτήσεις - Απαντήσεις

15:20-16:20 Ελαφρύ γεύμα - Επίσκεψη εκθεσιακού χώρου



2ο Συνέδριο ΠΟΒΑΣ - 18-19.11.2006 - Βόλος 5

Πρόγραμμα Συνεδρίου
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟυ 2022 2η ΗΜΕΡΑ  ΑΠΟΓΕυΜΑΤΙΝΟΣ ΚυΚΛΟΣ

ΣΑΒ
28.05

Ώρες Ομιλίες/Ομιλητές

16:20-18:35 5o Πάνελ Ομιλητών
Συντονιστής: Αθανασία Φάκα - DOMICaL

Γ΄ Ενότητα, Εξαγωγές - Ενέργεια - Ευρωπαϊκές Πολιτικές

16:20-16:35 Εξαγωγές για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον Κλάδο του Αλουμινίου
Γιάννης Δασκαλόπουλος - ΤΕΗΝΙ Παντέλος

16:40-16:55 Το στοίχημα της Εξοικονόμησης Ενέργειας στην Πράσινη Μετάβαση
Χάρης Δούκας, ΕΜΠ (υβριδική ομιλία)

17:00-17:15 Η αντιμετώπιση των διαφανών στοιχείων από τις νέες ΤΟΤΕΕ
Κώστας Λάσκος, Πρόεδρος ΠΣυΠΕΝΕΠ (υβριδική ομιλία)

17:20-17:35 Χαρτογραφώντας Αγεωγράφητους Χαρακτήρες
Ρούλα Κωτούδη - ΚPR Consulting

17:40-17:55 ΕΝ16034: Η υποχρεωτικότητα της εφαρμογής και η ευθύνη του κατασκευαστή
Βιργίλιος Μαρωνίδης - Ilicon

18:00-18:15 Έξυπνο Σπίτι 
Δημήτρης Ταρλαντάς - nICe

18:20-18:35 Ερωτήσεις - Απαντήσεις

18:35-19:20 Coffee Brake - Επίσκεψη εκθεσιακού χώρου

Επίσημο Δείπνο (εκτός Συνεδριακού Χώρου)

ΙΧΝΗλΑΤωΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕλΘΟΝ
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6

Πρόγραμμα Συνεδρίου
ΚυΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟυ 2022 3η ΗΜΕΡΑ  ΠΡΩΙΝΟΣ ΚυΚΛΟΣ

ΚυΡ
29.05

Ώρες Ομιλίες/Ομιλητές

10:00-10:30 Προσέλευση Ι Welcome Coffee

10:30-10:45 Έναρξη - Χαιρετισμοί

10:45-13:30 6ο Πάνελ Ομιλητών
Συντονιστής: Χρήστος Παπαευθυμίου - ΠΟΒΑΣ

Α΄ Ενότητα, Εκπαίδευση - Κατάρτιση - Πιστοποίηση

10:45-11:00 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας
Μαίρη Βαραγγούλη - MSc στην εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαιδευτικός

11:05-11:20 ΕΕΑ aΜΚΕ: Φορέας Πιστοποίησης Προσόντων για τον Κατασκευαστή Συστημάτων Αλουμινίου 
Έλλη Γκανάκου - Γεν. Διευθύντρια ΕΕΑ

11:25-11:40 Επαγγελματισμός - Διαφάνεια - Πιστοποιήσεις.
Παντελής Σολιδάκης - ΠΟΒΑΣ 

11:45-12:00 Δυνατότητες απόκτησης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων μέσω μάθησης στο πλαίσιο της εργασίας.
Πάρης Λιντζέρης - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

12:05-12:20 Βραβεύσεις Ατόμων για την Προσφορά τους στον Κλάδο

12:25-12:40 Γενική τοποθέτηση για διάλογο.
Θεόφιλος Παγιάτης - ΠΟΒΑΣ

12:45-13:00 Τοποθετήσεις Κατασκευαστών

13:05 - Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Βεβαιώσεις συμμετοχών 
Λήξη εργασιών του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κατασκευαστών 2022
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Αγρίνιο - Αιτωλοακαρνανία

ΔΙΕ
ΞΑΓ
ΩΓΗ

Ένα μεγαλοπρεπές και επιβλητικό κτήριο 
με προδιαγραφές ευρωπαϊκών απαιτήσεων.

Το Παπαστράτειο Μέγαρο βρίσκεται στο κέντρο 
της πόλης στην πλατεία Παναγοπούλου. 
Είναι ένα μεγαλοπρεπές τετραώροφο 
κτήριο, ένα πραγματικό κόσμημα 
που καλύπτει κάθε είδους εκδηλώσεις. 
Διαθέτει πολυτελείς, άνετους 
και πολλαπλά λειτουργικούς χώρους 
που περιλαμβάνουν:
Ειδική διαρρυθμισμένη αίθουσα 
λαογραφικού μουσείου και βιβλιοθήκης, 
αίθουσα 300 θέσεων με σύγχρονες 
εγκαταστάσεις και μεταφραστικό κέντρο 
για διάφορες εκδηλώσεις. Το Παπαστράτειο 
Μέγαρο φιλοξενεί στους χώρους του 
πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις της ΓΕΑ 
και άλλων συλλόγων και φορέων.
Αρχιτεκτονημένο από την Donattela Poli, εγγονή του 
Τάσου Παπαστράτου, αποτελεί ένα κόσμημα του Αγρινίου. 
Δωρεά της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ και της οικογένειας Παπαστράτου 
στη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, ΓΕΑ. Ο Αναστάσιος (Τάσος) Παπαστράτος 
ήταν στη θεμελίωση του κτηρίου(1993) και όπως προκύπτει από προφορικές 
μαρτυρίες και επιβεβαιώνουν φωτογραφικές αναπαραστάσεις βάζει στα 
θεμέλια συμβολικά 4 λίρες. Τήρησε ένα τοπικό έθιμο που θέλει να βάζουν 
νομίσματα στα θεμέλια ενός κτηρίου… να «το ασημώνουν». Εγκαινίασε 
ο ίδιος το Μέγαρο και το παρέδωσε στην πόλη και τους πολίτες της.

Η πόλη του Αγρινίου αποτελεί έναν εξαιρετικό κόμβο, 
ο οποίος εξυπηρετεί όλα τα μέρη της Ελλάδος.

Οικονομικό, πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο 
του μεγαλύτερου νομού της χώρας, το Αγρίνιο είναι χτισμένο 
σε πεδινή έκταση. Κατά την επικρατέστερη εκδοχή, 
οφείλει το όνομά του στον ήρωα Άγριο, απόγονο των ηρώων 
της Καλυδώνας και της Πλευρώνας.
Κύριες πηγές πλούτου η καπνοκαλλιέργεια 
και το καπνεμπόριο.
«Χρυσή εποχή του καπνού» υπήρξε η δεκαετία 1925-1935. 
Ανάσα στην πυκνοκατοικημένη σύγχρονη πόλη δίνουν 
οι μικρές πλατείες, οι χώροι πρασίνου και οι πεζόδρομοι 
με τα εμπορικά καταστήματα και τα καφέ.

Παπαστράτειο Μέγαρο

ΙΧΝΗλΑΤωΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕλΘΟΝ
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Αναφορές Χορηγών & Φορέων

ΔΗ
ΛΩΣ

ΕΙΣΔηλώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
H Ελληνική Ένωση Αλουμινίου χαιρετίζει τη διεξαγωγή του 8ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Κατασκευαστών της ΠΟΒΑΣ στο Αγρίνιο το οποίο θα συμβάλλει 
εποικοδομητικά στο διάλογο και τη συνεργασία για την πρόοδο του Κλάδου.
Ο Κλάδος μας το 2021 ήταν ο 3ος πιο εξαγωγικός της χώρας και ο 2ος 
με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, κάτι που επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο, 
τη δυναμική των εταιρειών μας και τις τεράστιες προοπτικές που υπάρχουν.
Ευχόμαστε οι εργασίες του συνεδρίου να ολοκληρωθούν με επιτυχία 
και οι σύνεδροι να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις τους.

Γιώργος Μεντζελόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΑ 

H Ελληνική Ένωση Αλουμινίου όπως πάντα στηρίζει το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της 
ΠΟΒΑΣ ένα γεγονός που στοχεύει στην αναβάθμιση και την ποιοτική εξέλιξη 
του Κλάδου.
Ευελπιστούμε ότι η θεματολογία και οι συνέργειές του να δώσουν την ευκαιρία στους 
συνέδρους να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις στις σύγχρονες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές συστημάτων αλουμινίου.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και σε όλους τους 
συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμπεράσματα.

Έλλη Γκανάκου, Γενική Διευθύντρια ΕΕΑ

ΑΝΑΛΚΟ
Πάντα κοντά στους Κατασκευαστές η εταιρεία συμβάλλει με την χορηγία της 
σε όλες τις εκδηλώσεις του Κλάδου. 
Χαιρετίζουμε το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, τους διοργανωτές 
και θεωρούμε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις βοηθούν τον Κλάδο να αναπτύσσεται.
Έτσι και αυτό το Συνέδριο, μετά από τέσσερα χρόνια αποχής, λόγω της παγκόσμιας 
πανδημίας, με τους διακεκριμένους ομιλητές θα προσεγγίσει τα προβλήματα 
που απασχολούν τους Κατασκευαστές και γενικότερα τον Κλάδο 
των μεταλλικών Κατασκευών.
Είναι πραγματικά ένα Συνέδριο στο οποίο θα συμμετέχουν βιομηχανίες, 
εταιρείες, φορείς, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί και Σωματεία, το οποίο μετά 
από ένα γόνιμο διάλογο θα προσφέρει σημαντικά αποτελέσματα.
Η Αnalko, εταιρεία Ανοδίωσης και Ηλεκτροστατικής Βαφής Μετάλλων, 
εύχεται κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Καλώς Ήρθατε ! Σας περιμέναμε !
Είναι ιδιαίτερη η τιμή και η χαρά μεγάλη για την πραγματοποίηση 
του 8ο Πανελληνίου Συνεδρίου Κατασκευαστών Αλουμινίου 
και Σιδήρου που διοργανώνει η ΠΟΒΑΣ σε συνεργασία 
με τις Εταιρείες Profilmedia και Profilgroup. 
Έπειτα από δύο χρόνια αναβολής έχουμε καταβάλει ως Σύλλογος 
όλες τις προσπάθειες για την ομαλή διεξαγωγή του Συνεδρίου. 
Πιστεύουμε να καλύψουμε την απόσταση που μας δημιούργησαν 
τα χρόνια της πανδημίας και να βρεθούμε όλοι κοντά, πιο δυνατοί, 
πιο δημιουργικοί με όρεξη για ενδυνάμωση και εξέλιξη του Κλάδου.
Χαιρόμαστε αρκετά για την παρουσία όλων των εταιρειών 
και την προθυμία τους για παρουσίαση και συζήτηση σημαντικών 
θεμάτων του Κλάδου. Ο Σύλλογός μας που έχει λάβει δράση αρκετά 
χρόνια είναι πάντα δίπλα στον κατασκευαστή για συνεχή ενημέρωση 
και εκπαίδευση, κάτι που γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον αριθμό 
μελών και την συνεχή συμμετοχή νέων.
Η πραγματοποίηση του Συνεδρίου στην πόλη μας, στο Αγρίνιο, 
ήταν μια επιθυμία χρόνων και ο Σύλλογός μας νιώθει ευγνωμοσύνη 
για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, τιμή για την παρουσία σας εδώ, 
ευθύνη να σας ανταμείψουμε για την επιλογή σας και δέσμευση 
για την παρουσίαση ενός Συνεδρίου ανώτερου των προσδοκιών σας.
Ως πρόεδρος του Συλλόγου μας θέλω να ευχαριστήσω θερμά 
τον Περιφερειάρχη κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη, της Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας για την χορηγία γεύματος και οργάνωση μονοήμερης 
εκδρομής συνοδών. Θερμές ευχαριστίες στον Δήμαρχό μας 
κύριο Γιώργο Παπαναστασίου για την προσφορά αναμνηστικών 
της πόλης και παραχώρηση χώρου στάθμευσης με ασφάλεια 
για τους επισκέπτες μας. 
Ακόμη ευχαριστώ τον Πρόεδρο Παναγιώτη Τσιχριτζή του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για την προσφορά παραδοσιακών 
προϊόντων της περιοχής. Επίσης ευχαριστώ τον Δήμαρχο Θέρμου 
κύριο Σπυρίδωνα Κωνσταντάρα για την ελεύθερη είσοδο 
σε αρχαιολογικούς και αναψυχής χώρους της περιοχής του.
Σας ανοίγουμε την πόρτα του Συνεδρίου μας προκειμένου 
να διαπιστώσετε πως είμαστε ΟΛΟΙ εκεί προκειμένου 
να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, να αξιολογήσουμε λύσεις 
και να επιλέξουμε την βέλτιστη!

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Βασίλης Νικολέτας

ΣΥΛΛΟγΟΣ
ΣΙδΗΡΟΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
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ΔΗ
ΛΩΣ

ΕΙΣΔηλώσεις

VIOMAL 
Η πανδημία των τελευταίων δυο ετών διαμόρφωσε νέες συνθήκες 
στον τρόπο ζωής και επικοινωνίας όλων μας, σε προσωπικό 
και επαγγελματικό επίπεδο. Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση έχει, 
εδώ και ένα χρόνο, διαταράξει τις ισορροπίες του Κλάδου Αλουμινίου, 
μεταξύ άλλων κλάδων, καθιστώντας αναγκαία την ανασύνταξη 
των δυνάμεων όλων. 
Η νέα τάξη πραγμάτων βρίσκει τη Viomal δυνατή, και αναπτυσσόμενη, 
με ισχυρή παρουσία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις 20 αγορές 
του εξωτερικού στις οποίες δραστηριοποιείται, με γνώμονα τις 
διαχρονικές της αξίες και ως θυγατρική του Group elval Halcor.   
Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Κατασκευαστών της ΠΟΒΑΣ έρχεται να μας φέρει κοντά με φυσική 
παρουσία, επιτρέποντας την αμεσότητα της επικοινωνίας, της 
ενημέρωσης και της ανταλλαγής απόψεων για το μέλλον του 
Κλάδου και των κατασκευών. Στοιχεία πολύτιμα, που υπό το πρίσμα 
της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, 
ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσουν έναυσμα για να δούμε το αύριο 
με αισιοδοξία.
Στη Viomal είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε 
ως Χορηγοί στο 8ο Συνέδριο, και ευχόμαστε να έχει επιτυχή έκβαση 
και μεγάλη συμμετοχή των επαγγελματιών του Κλάδου Αλουμινίου 
και των εφαρμογών του. 

Νίκος Αποστόλου, Γενικός Διευθυντής

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Το Συνέδριο της ΠΟΒΑΣ λαμβάνει χώρα μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19,
που προκάλεσε μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση και τη μεγαλύτερη παγκόσμια 
οικονομική αναταραχή σε περίοδο ειρήνης στη σύγχρονη ιστορία. Είναι πολύ σημαντικό 
ότι 4 χρόνια μετά το τελευταίο συνέδριο της ΠΟΒΑΣ, έχουμε ξανά την ευκαιρία να 
συναντηθούμε όλοι οι εκπρόσωποι των εταιρειών του Κλάδου. Η περίοδος της 
πανδημίας «αποδυνάμωσε» την επαφή με τους φορείς και τον κατασκευαστικό Κλάδο, 
παρότι ως εταιρεία σταθήκαμε κοντά στην ΠΟΒΑΣ και τους κατασκευαστές στο 
επίπεδο που αυτό ήταν εφικτό. Το συνέδριο είναι σημαντικό για δύο λόγους. 
Ο πρώτος είναι πως πάντα η προσωπική συνδιαλλαγή, η οποία δημιουργεί χώρο 
για νέες προτάσεις διαμορφώνει το κλίμα για συναινέσεις, κοινή γραμμή 
και κατανόηση των προβλημάτων του Κλάδου. Ο δεύτερος είναι διότι βιομηχανίες, 
εμπορικοί συνεργάτες, φορείς και κατασκευαστές, έχουμε ακόμα μια ευκαιρία να 
ανταλλάξουμε απόψεις, για όλα τα σοβαρά ζητήματα, διαχρονικά και διατοπικά με 
κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις.
Εκπροσωπώντας την europa, χαιρετίζω το συνέδριο και εύχομαι να αποκομίσουμε 
όλοι τα μέγιστα και να λάβουμε εφόδια για να συνεχίσουμε το έργο μας. 

Ανούς Κ. Τζιρακιάν

NEOKEM
Ζούμε σε μια περίοδο έντονων εξελίξεων και αλλαγών και η επιθυμία για ποιοτική 
επαφή και επικοινωνία, είναι μεγάλη. Τα τελευταία χρόνια στερηθήκαμε σε σημαντικό 
βαθμό τη δυνατότητα για φυσική παρουσία και τώρα είναι η ευκαιρία να καλύψουμε 
το κενό. Το συνέδριο της ΠΟΒΑΣ θα μας δώσει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε, 
να ανταλλάξουμε απόψεις και να ενημερωθούμε άμεσα για την αγορά του σήμερα. 
Φέτος, η εταιρεία μας γιορτάζει τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της και στα πλαίσια 
αυτής της επετείου ανανέωσε τη συλλογή Prisma Collection, που συνδυάζει όλες τις 
καινοτομίες και τεχνολογικές εξελίξεις της εταιρείας και την παρουσιάζει μέσα από 
ένα ολόφρεσκο χρωματολόγιο. Περιμένουμε με χαρά την έναρξη του συνεδρίου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ
Η επιχείρηση Γιάννης Καραβούλιας με αντικείμενο δραστηριότητας 
τα συστήματα εξωτερικής σκίασης στηρίζει τις προσπάθειες του 
Κλάδου του Αλουμινίου με τον οποίο συνεργάζεται εδώ 
και 15 χρόνια.
Παρουσιάζει λοιπόν καινοτόμα Συστήματα Σκίασης που παντρεύονται 
με τα εκπληκτικά Αρχιτεκτονικά Συστήματα που αναπτύσσουν 
όλες οι ελληνικές εταιρείες.
Έχοντας ήδη κατακτήσει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς σε 
συνεργασία με αρκετούς πρωτοπόρους Κατασκευαστές Αλουμινίου 
βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά προσφέροντας υπηρεσίες 
και προϊόντα υψηλού επιπέδου.
Χαιρετίζουμε λοιπόν την έναρξη αυτού του σημαντικού συνεδρίου 
ύστερα από αρκετό καιρό και περιμένουμε σε αυτό το τριήμερο 
με τις προτάσεις και τις σκέψεις μας να δώσουμε όλοι τον καλύτερο 
εαυτό μας για το μέλλον του Κλάδου.
Καλή Επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.

IDECO
Η Ideco χαιρετίζει και στηρίζει εμπράκτως, με την ενεργή παρουσία της 
ως διακεκριμένος χορηγός, το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατασκευαστών 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδήρου. ‘Ενας θεσμός, 
που παρέχει το έδαφος για γόνιμες συζητήσεις μεταξύ των ανθρώπων 
του Κλάδου, την ώρα που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προκλήσεις, γεννημένες 
από το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με το οποίο αλληλεπιδρούμε. 
Διαδραματίζοντας κυρίαρχο ρόλο στην πρόοδο των προϊόντων αντικωνωπικής 
προστασίας, με τη συνεχή κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών σε παγκόσμιο επίπεδο, 
είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε τις καινοτομίες που καθιστούν τα προϊόντα μας 
αντάξια των σύγχρονων αρχιτεκτονικών απαιτήσεων. Στην Ideco έχοντας 
ως αξίες την ανθρωποκεντρικότητα, την αξιοπιστία και την καινοτομία, σχεδιάζουμε 
και αναπτύσσουμε ελληνικά προϊόντα με σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη

ΙΧΝΗλΑΤωΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕλΘΟΝ
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙΔΗΣ
Εκ μέρους της “Μακεδονική - Πανίδης ΑΒΕΕ” 
είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα έχουμε 
την ευκαιρία να συναντηθούμε και πάλι όλοι μαζί 
στα πλαίσια του Συνεδρίου του ΠΟΒΑΣ, 
μετά από την μακρά περίοδο της πανδημίας 
που αναγκαστικά επέβαλε περιορισμούς 
και αλλαγές προτεραιοτήτων. 
Θεωρούμε ότι το Συνέδριο σαν γεγονός είναι 
πολύ σημαντικό καθώς πραγματοποιείται σε μια 
συγκυρία πολύ μεγάλων επιχειρηματικών και 
επιχειρησιακών προκλήσεων σε όλα τα επίπεδα. 
Οι Διεθνείς Εξελίξεις που αφορούν σε όλα τα 
μείζονα θέματα (Ενεργειακή Κρίση, Θέματα 
Προστασίας Περιβάλλοντος, Πληθωριστικές 
Τάσεις, Προοπτικές της Αγοράς κ.λπ.) 
και συμβαίνουν μέσα σε μια εξαιρετικά δυναμική 
και αμφίσημη πραγματικότητα, δημιουργούν 
ένα πλαίσιο κρίσιμων καταστάσεων μεν αλλά 
και πολύ σημαντικών ευκαιριών για τις 
Επιχειρήσεις του Κλάδου μας. 
Όσον αφορά στην “Μακεδονική Πανίδης 
ΑΒΕΕ” αξιολογούμε συνεχώς τους παραπάνω 
παράγοντες γιατί επηρεάζουν όχι μόνο 
τη γενικότερη κατάσταση της αγοράς αλλά 
και το πλάνο δράσης μας στα πλαίσια 
της στρατηγικής που έχουμε χαράξει.
Με τις σκέψεις αυτές, χαιρετίζουμε 
τις εργασίες του Συνεδρίου και εκτιμούμε 
ότι αυτό θα συμβάλει καταλυτικά αφενός 
στην εξειδικευμένη ενημέρωση 
των συμμετεχόντων και αφετέρου 
στο συντονισμό των συνεργειών μας 
στην κατεύθυνση της κοινής μας Ανάπτυξης.

NICE
Οι έξυπνες συσκευές έχουν 
μπει για τα καλά στην ζωή 
μας, μένει να φανούμε το ίδιο 
έξυπνοι ή και παραπάνω και 
να χρησιμοποιήσουμε τις νέες 
τεχνολογίες προς όφελός μας. 
Είτε αυτό το όφελος αφορά 
την ευκολία, την οικονομία, την 
ασφάλεια και γενικότερα τις 
διευρυμένες δυνατότητες στην 
καθημερινή μας ζωή, είτε την 
προστιθέμενη αξία στο προϊόν 
μας στην επαγγελματική μας 
ζωή. Οι οικιακοί αυτοματισμοί 
δεν είναι κάτι νέο, όμως ο 
κεντρικός τους έλεγχος με νέα 
πρωτόκολλα ασφαλείας, ο 
απομακρυσμένος έλεγχος και 
τα αυτοματοποιημένα σενάρια 
καθημερινότητας ή «ειδικών 
περιπτώσεων» αποτελούν το 
παρόν και το μέλλον. 
Η βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων δεν 
μπορεί παρά να πλαισιωθεί 
από τον απόλυτο έλεγχο της 
κατανάλωσης ενέργειας και την 
αποφυγή σπατάλης της.
Μία σειρά αισθητήρων, 
διεπαφών και συσκευών σε 
ένα «έξυπνο» σπίτι σας δίνουν 
την δυνατότητα ελέγχου όλων 
των καταναλώσεων, όπως και 
την καλύτερη εκμετάλλευση 
του φυσικού φωτισμού ή της 
θερμότητας του ήλιου. 
Το αίσθημα της ασφάλειας στην 
οικία μας ενισχύεται, καθώς για 
ότι και αν συμβεί (παραβίαση, 
πυρκαγιά, πλημμύρα) θα υπάρξει 
έγκαιρα η σχετική ειδοποίηση 
στο κινητό ή το smart watch 
του κατοίκου με την ανάλογη 
αντίδραση από το αντίστοιχο 
σύστημα, είτε αυτό είναι 
ένα σύστημα συναγερμού ή 
πυρασφάλειας, είτε απλά μία 
ηλεκτροβάνα η οποία θα κόψει 
την παροχή του νερού.
Οι κατασκευαστές θα 
όφειλαν κατά κάποιον 
τρόπο να υποδείξουν στους 
συνεργάτες τους και εν τέλει 
στον καταναλωτή, τις νέες 
δυνατότητες και ωφέλειες 
της ήδη υπάρχουσας και 
δοκιμασμένης τα τελευταία 
χρόνια τεχνολογίας.

Δημήτρης Ταρλαντάς
nice Home automation

ALUMIL
Τα τελευταία δύο χρόνια προκλήθηκαν τεκτονικές αλλαγές 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τη μια, η υγειονομική κρίση 
με την πανδημία του κορωνοϊού ανέτρεψε παγιωμένες αντιλήψεις 
δεκαετιών και από την άλλη, η κλιμακούμενη ενεργειακή κρίση 
δημιούργησε συνθήκες πίεσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας. 
Ο Κλάδος του Αλουμινίου στη χώρα μας βρίσκεται σήμερα 
σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι. Μπορεί οι καθολικές δυσκολίες 
να δυσχεραίνουν το έργο μας, η γνώση, ωστόσο, που προκύπτει 
από την αντιμετώπισή τους είναι πολύτιμη. 
Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατασκευαστών - ΠΟΒΑΣ διεξάγεται 
σε μια κομβική συγκυρία. Τώρα, πιο πολύ από ποτέ, οφείλουμε 
να συζητήσουμε για το μέλλον του Κλάδου, τις λύσεις που μπορούμε 
να δώσουμε στις σύγχρονες κατασκευαστικές τάσεις, τις συνεργασίες 
για ανάληψη μεγάλων έργων, σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας, 
την ενθάρρυνση των βιώσιμων πρακτικών στην παραγωγή, 
την ουσιαστική εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, την ενίσχυση 
της εκπαίδευσης των κατασκευαστών μας, τον αναγκαίο ψηφιακό 
μετασχηματισμό και φυσικά την αναβάθμιση και προστασία 
του Κλάδου, μέσω των προδιαγραφών και πιστοποιήσεων, 
των αλουμινοκατασκευών.
Εύχομαι, από καρδιάς, η 8η εκδοχή του θεσμού να είναι άκρως 
επιτυχημένη και να δώσει το έναυσμα για την ενδυνάμωση 
και τη διεύρυνση των οριζόντων όλων των επαγγελματιών, 
που δραστηριοποιούνται γύρω από το αλουμίνιο 
και τις εφαρμογές του. 

Γεώργιος Μυλωνάς
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος aLUMIL 

TEHNI
Χαιρετίζουμε τη διοργάνωση του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
Κατασκευαστών της Π.Ο.Β.Α.Σ., μετά από ένα αναγκαστικό διάλειμμα 
τεσσάρων ετών.
Σε αυτό το διάστημα αντιμετωπίσαμε διαδοχικές προκλήσεις που 
δημιούργησαν ένα εκρηκτικό μείγμα που δοκίμασε τις αντοχές μας.
Όμως, για μία ακόμη φορά, ο Κλάδος στέκεται όρθιος απέναντι 
στις αντιξοότητες, με αρωγούς του κλαδικούς φορείς 
και με το βλέμμα στο μέλλον, προχωρά ξεπερνώντας τα εμπόδια 
που ορθώνονται από τις παγκόσμιες συγκυρίες.
Θα είμαστε όλοι στο Αγρίνιο για να διατρανώσουμε τη βούλησή μας 
για νέες προκλήσεις, για νέες επιτυχίες.

Παντελής Παντέλος
C.e.O.

THEMELIO 
Ανέκαθεν τα Συνέδρια αποτελούσαν σημείο 
συνάντησης, ανταλλαγής απόψεων και 
διαμόρφωσης εποικοδομητικών αποφάσεων. 
Το 8ο συνέδριο της ΠΟΒΑΣ είναι το πρώτο μετά 
από μία τετραετή αποχή λόγω της πανδημίας. 
Εύχομαι να αποτελέσει το εφαλτήριο 
για νέα βήματα που θα οδηγήσουν τον Κλάδο 
στην ανάπτυξη που του αξίζει!

Παναγιώτης Γαλατάς
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ELVAL COLOUR
Για ακόμη μια φορά η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Βιοτεχνών Κατασκευαστών Αλουμινίου & 
Σιδήρου (ΠΟΒΑΣ) δίνει τον παλμό της αγοράς 
στα θέματα που απασχολούν γενικότερα τον 
Κλάδο, “Πιστοποίηση - Ποιότητα - Εκπαίδευση 
- Καινοτομίες”. Η elval Colour θα είναι εκεί 
που θα συζητηθούν οι μεγάλες - ανάγκες 
- αλλαγές στη διαμόρφωση του πλαισίου, 
το οποίο απαιτεί το Μέλλον του Κλάδου. Ο 
γόνιμος και δημιουργικός διάλογος θα συμβάλει 
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων του Κλάδου. Η elval Colour έχει 
στο portfolio της εφαρμογές των προϊόντων της 
και μεγάλες εμπειρίες σε μικρά & μεγάλα έργα 
ανά τον κόσμο. Οι απαιτήσεις σε Τεχνικά Έργα 
& υποδομές αφορούν συνεργασίες ανάμεσα σε 
εταιρείες που μπορούν να αποτελέσουν έναν 
αξιόπιστο εταίρο, συνεργάτες - κατασκευαστές 
που προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέμενης 
αξίας βοηθώντας στις προδιαγραφές και στην 
επιλογή προϊόντων που καλύπτουν απόλυτα της 
ανάγκες κάθε έργου/εφαρμογής. Η elval Colour 
δημιούργησε μια τέτοια δομή ομάδων πωλήσεων 
και τεχνικής υποστήριξης ώστε να είναι σε 
θέση να συνεργαστεί και με τον αρχιτέκτονα, 
τον πελάτη, τον developer, κατασκευαστές 
και να συμβάλει ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να κατανοούν της απαιτήσεις του κάθε 
έργου μέσω διαδραστικών και δημιουργικών 
συναντήσεων. Συλλέγοντας όλες αυτές τις 
πληροφορίες, η Τεχνική Ομάδα της elval Colour 
είναι σε θέση να προτείνει τη βέλτιστη λύση 
συνδυάζοντας την ανθεκτικότητα το αισθητικό 
αποτέλεσμα, τη λειτουργικότητα και το κόστος. 
Το γεγονός ότι η elval Colour έχει τόσο έντονη 
εξαγωγική δραστηριότητα -σε περισσότερες 
από 70 χώρες- και το γεγονός ότι ανταγωνίζεται 
σε όλη την υφήλιο παρόμοιους παραγωγούς, 
της δίνει το πλεονέκτημα να μπορεί να είναι 
μία διεθνούς κλάσης εταιρεία. Με μια πλήρη 
γκάμα προϊόντων και λύσεων, η εταιρεία 
αποτελεί τον αξιόπιστο εταίρο στην υλοποίηση 
καινοτόμων αρχιτεκτονικών οραμάτων. Η 
elval Colour διαθέτει στις εγκαταστάσεις της 
εργαστήριο ανάπτυξης νέων αποχρώσεων, με 
τη δυνατότητα να δημιουργεί αποχρώσεις κατά 
παραγγελία. Αυτό μεταφράζεται σε βαφές που 
ταιριάζουν την αισθητική, και τις απαιτήσεις 
ανθεκτικότητας κάθε έργου, ικανοποιώντας και 
τις πιο απαιτητικές ανάγκες του έργου – πελάτη. 
Όλες της οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και 
διεργασιών είναι πιστοποιημένες από διεθνείς 
οργανισμούς πιστοποίησης ενώ είναι μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Coating association 
(eCCa), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου.

Στέλιος Σιαντίκος

ΣΥΝΟΔΙΑΣ ΑΕ 
Η εταιρεία στηρίζει ενεργά τον 
Κλάδο και άλλη μια φορά δίνει 
το «παρών» στην διοργάνωση 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Κατασκευαστών Αλουμινίου-
Σιδήρου φέρνοντας μαζί της 
νέες λύσεις σε ό,τι αφορά την 
στεγανοποίηση και συγκόλληση 
κουφωμάτων. Ιδιαίτερα 
δίνει έμφαση στην σωστή και 
αποτελεσματική στεγανοποίηση 
των κουφωμάτων με τα 
εξειδικευμένα υλικά που 
διαθέτει. Το Συνέδριο δίνει την 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες 
να ανταλλάξουν απόψεις και να 
βγουν χρήσιμα συμπεράσματα 
και να βοηθήσουν τους 
κατασκευαστές στο να 
εξελίξουν τις επιχειρήσεις τους. 
Η εταιρεία ΣυΝΟΔΙΑΣ εύχεται 
κάθε επιτυχία στο Συνέδριο.

AKzONOBEL
Εκ μέρους της Διεύθυνσης και 
όλων των εργαζομένων της 
Αρχιτεκτονικής Ομάδας της 
akzonobel Πούδρες Βαφής στην 
Ελλάδα, ευχόμαστε κάθε επιτυχία 
στο 8ο Συνέδριο Κατασκευαστών 
της ΠΟΒΑΣ με την πολύ 
ενδιαφέρουσα και καίρια 
θεματολογία. Ο Κλάδος συνεχίζει 
τη μεγάλη του ανάπτυξη, εν 
μέσω μεγάλων μεταβολών 
στο παγκόσμιο εμπόριο & 
οικονομία, αποδεικνύοντας ότι 
βαδίζει με ισχυρό πρόγραμμα και 
αξιοποιεί το εξαιρετικό δυναμικό 
του. Η αρωγή των φορέων με 
ενημερωτικές και εκπαιδευτικές 
δράσεις είναι πολύ σημαντική 
για την υποστήριξη όλων των 
επιχειρηματιών στις νέες 
ευκαιρίες που ανοίγονται. 
Σας ευχαριστούμε για την 
εμπιστοσύνη στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες μας και την εξαιρετική 
συνεχή συνεργασία μας, και σας 
διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε 
πάντα δίπλα σας σε κάθε μικρό ή 
μεγάλο σας έργο με τα χρώματα 
και την τεχνογνωσία μας!

ΕΤΕΜ
Η ιστορικότερη Βιομηχανία Διέλασης Αλουμινίου στην Ελλάδα, 
στηρίζει διαχρονικά την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών 
Αλουμίνιου Σιδηρού και θα βρεθεί στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Κατασκευαστών στις 27-29 Μαΐου, στο Αγρίνιο, 
ως διακεκριμένος χορηγός.
Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν, από τους 
εκπροσώπους της εταιρείας, νέες λύσεις και υπηρεσίες, ικανές 
να καλύψουν κάθε σύγχρονη αρχιτεκτονική ανάγκη. 
Τα αναβαθμισμένα συστήματα της ΕΤΕΜ σχεδιάζονται με τρόπο που 
βελτιστοποιούν τη χρήση πρώτων υλών, πετυχαίνοντας εξοικονόμηση 
ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωή τους, μειώνοντας σημαντικά το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα και εξασφαλίζοντας την αρχή 
της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων.
Στην ΕΤΕΜ, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, δεσμευόμαστε 
στο να σχεδιάζουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, 
που θα συνεχίζουν να βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων 
και της κοινωνίας στο σύνολό της, όραμά μας για το μέλλον, 
ένα καλύτερο, βιώσιμο περιβάλλον

ΔΟΥΚΑΣ
Πιάνοντας το νήμα της θεματολογίας που μας απασχόλησε 
στο προηγούμενο Συνέδριο στα Τρίκαλα και ενώ ο Κλάδος 
του Αλουμινίου - αλλά και γενικότερα η χώρα - κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει τα τελευταία 2 χρόνια πρωτόγνωρες καταστάσεις 
διαχείρισης υγειονομικών και οικονομικών προκλήσεων, σήμερα, 
μπορούμε να πούμε ότι ο Kλάδος aλουμινίου στο σύνολό του, τα 
κατάφερε, και οφείλει να κοιτάξει μπροστά. Αφορμή για αυτή την 
επανεκκίνηση, αποτελεί η διεξαγωγή του 8ου Πανελλήνιου Συνέδριου 
Κατασκευαστών της ΠΟΒΑΣ στο Αγρίνιο, δίνοντας την ευκαιρία να 
συζητηθούν επίκαιρα θέματα για τον Kλάδο, όπως “Εξοικονόμηση 
Ενέργειας - Εκπαίδευση - Πιστοποίηση - Καινοτομία” και να 
αναζητηθούν προτάσεις που θα βοηθήσουν τον Kλάδο. 
Η εταιρεία ΔΟυΚΑΣ ΑΒΕΕ, στηρίζει για άλλη μία φορά τη μεγάλη 
συνάντηση του Κλάδου, συμμετέχοντας ως Μεγάλος Χορηγός. 
Στη Δυτική Ελλάδα, η εταιρεία έχει παρουσία 35 ετών μέσω 
του υποκαταστήματός μας, με έδρα το Αγρίνιο, υποστηρίζοντας 
ουσιαστικά τις ανάγκες των κατασκευαστών της ευρύτερης 
περιοχής, μέσω ενός δομημένου συστήματος διανομής και τεχνικής 
υποστήριξης, σε όλα τα προϊόντα της εταιρίας. Ευχόμαστε καλή 
επιτυχία στην διεξαγωγή του Συνεδρίου και καλά αποτελέσματα.

Δούκας Α. Δημήτρης, Εμπορικός Διευθυντής

ΙΧΝΗλΑΤωΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕλΘΟΝ
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SAINT-GOBAIN GLASS
H Saint-Gobain Glass, η παλαιότερη παγκοσμίως 
εταιρεία παραγωγής υαλοπινάκων, σταθερά 
προσανατολισμένη στην παραγωγή προϊόντων 
για έναν κόσμο φιλόξενο για τον άνθρωπο 
και έναν βιώσιμο πλανήτη, στηρίζει το 8ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Κατασκευαστών ΠΟΒΑΣ 
και εύχεται καλή επιτυχία στις εργασίες του!
Ξεπερνώντας την διετή υγειονομική κρίση 
και ερχόμενοι αντιμέτωποι με καινούριες 
προκλήσεις, οικονομικές, ενεργειακές 
αλλά και κοινωνικές, είμαστε έτοιμοι να τις 
αντιμετωπίσουμε. Η ανάγκη για καλύτερα 
και ποιοτικότερα νέα προϊόντα μας ωθεί 
στην εξέλιξη και στην αναβάθμιση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών και λύσεων, ούτως 
ώστε να δημιουργούμε κτίρια αποδοτικότερα, 
λιγότερα ενεργοβόρα, που θα καλύψουν 
τις μελλοντικές ανάγκες για πραγματική 
εξοικονόμηση ενέργειας. Ατενίζουμε το μέλλον 
με αισιοδοξία και με σύνθημα :
MaKInG THe WORLD a BeTTeR HOMe
ΑΣ ΚΑΝΟυΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΕΝΑ ΚΑΛυΤΕΡΟ ΣΠΙΤΙ
Καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου!

Γαλιατσάτος Μάκης
Διαχειριστής Saint-Gobain Glass Hellas ΕΠΕ

NXS 
H nXS για άλλη μία χρονιά, χορηγεί την 
συνάντηση του Κλάδου, αφού αφουγκράζεται 
τα θέματα του χώρου, συνεργαζόμενη τόσο 
σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο με 
κατασκευαστές και επαγγελματίες. Προτεραιότητα 
όλων είναι η υγιής ανάπτυξη του Κλάδου του 
Αλουμινίου με τις δημιουργικές δυνάμεις να 
συμπορεύονται προς ένα καλύτερο μέλλον, 
ευρύτερα του χώρου αυτού. Οι εξελίξεις διεθνώς 
είναι ραγδαίες, οι πρώτες ύλες και η ενέργεια 
είναι θέματα που μας απασχολούν ήδη και θα μας 
απασχολήσουν ακόμα πιο έντονα στο μέλλον, 
συγκυριακά λοιπόν είναι η ιδανική στιγμή για 
να συναντηθούμε στο 8ο Συνέδριο ΠΟΒΑΣ στο 
Αγρίνιο, και εμείς η ομάδα της nXS θα είμαστε 
παρόντες για να δούμε μαζί θέματα & λύσεις που 
μας αφορούν όλους. Στην nXS η εξέλιξη είναι 
ταυτόσημη με το τρίπτυχο, το οποίο αποτελεί 
και το βασικό μας όραμα ως εταιρία: Ποιότητα - 
Ευελιξία - Αμεσότητα, στο ίδιο μοτίβο πιστεύουμε 
ότι εκεί βρίσκεται και το «κλειδί» για να βρούμε 
όλοι μαζί λύσεις προς κάθε κατεύθυνση.

ELVIAL
Όταν εν μέσω πανδημίας και αστάθειας της διεθνούς ειρήνης, φορείς και κοινωνία συνεχίζουν 
να προσπαθούν για καλύτερες μέρες είναι προφανές πως αξίζουν την συμπαράσταση όλων. 
Η elvial, στηρίζει κάθε τέτοια προσπάθεια, όπως αυτό το Συνέδριο, κάτι που άλλωστε παραδοσιακά κάνει. 
Ευχόμαστε μέσα από τις διεργασίες του, να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα, και συγκεκριμένες 
προτάσεις επίλυσης των σημαντικών θεμάτων που καλείται να αντιμετωπίσει ο Κλάδος των κατασκευών 
το άμεσα επόμενο διάστημα. Προτάσεις που θα εστιάζουν στην ανάπτυξη των κατασκευών με την 
εφαρμογή αναβαθμισμένων απαιτήσεων ποιότητας, απόδοσης και υπηρεσιών.
Προς αυτή την κατεύθυνση η elvial ως μια κατ’ εξοχήν πελατοκεντρική εταιρεία, σχεδιάζει προϊόντα 
αλουμινίου και υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από καινοτόμες λύσεις ικανές να απαντήσουν 
κάθε σύγχρονη κατασκευαστική πρόκληση, έχοντας κατακτήσει την καθολική αναγνώριση 
του καταναλωτικού κοινού. Κάτι που επιβεβαιώνει η κάθετα ανοδική εξέλιξη της elvial, στην Ελληνική 
αλλά και Διεθνείς αγορές, παρά τις αντιξοότητες των τελευταίων ετών εν μέσω οικονομικών, 
κοινωνικών και υγειονομικών κρίσεων. 
Θα συνεχίσουμε με προσήλωση στον σχεδιασμό για μια προοδευτική πορεία της υγιούς ανάπτυξης, 
έτοιμοι πάντα να συμβάλλουμε σε κάθε οργανωμένη προσπάθεια των φορέων του Κλάδου 
για την επίτευξη κοινών στόχων. 

Τάνια Τζίκα 
Προέδρος eLVIaL 

ALUXAL ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 
Η εταιρεία εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της, για την απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Βιοτεχνών Κατασκευαστών Αλουμινίου - Σιδήρου (ΠΟΒΑΣ) να διοργανώσει το 8ο Συνέδριό της 
στην πόλη του Αγρινίου.
Στο Συνέδριο αυτό θα τεθούν, θα αναδειχθούν και θα δρομολογηθούν για επίλυση τα έντονα 
και συσσωρευμένα προβλήματα των κατασκευαστών και του Κλάδου γενικότερα, μετά τις κρίσεις 
στην οικονομία, τη δημόσια υγεία αλλά και την ενεργειακή κρίση. 
Κρίσεις που δυσκόλεψαν στα μέγιστα τη λειτουργία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.
Όλα αυτά τα θέματα, τα παρόντα και τα μελλοντικά, που αφορούν στην εξέλιξη του Κλάδου στην περιοχή 
μας αλλά και ευρύτερα στη χώρα μας, να βρουν την κατάλληλη λύση τους προς όφελος όλων.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Συνέδριό μας. 
Οι επισκέπτες μας να περάσουν ευχάριστα στο Αγρίνιο και το Συνέδριο να καταγραφεί 
ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά και δημιουργικά της Ομοσπονδίας μας.

SHERWIN WILLIAMS
Σε μία παρατεταμένη περίοδο προκλήσεων για τον Κλάδο, 
το 8ο Πανελλήνιο Κατασκευαστών της ΠΟΒΑΣ, 
τέσσερα χρόνια μετά, αποτελεί ένα από τα σημαντικά γεγονότα 
της χρονιάς με την ελπίδα ότι θα είναι μια κοιτίδα ζύμωσης 
για το σύνολο Κλάδου. 
Η Sherwin Williams η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων 
στον κόσμο με πάνω από 150 χρόνια παράδοσης στην καινοτομία, εξελίχθηκε αφουγκραζόμενη τις 
ανάγκες των συνεργατών της 
και απαντώντας στις νέες προκλήσεις όπως αυτές προέκυπταν. 
Με τον ίδιο τρόπο, χαιρετίζει, στηρίζει και θα παραμείνει αρωγός 
στις χρόνια αυξανόμενες ποιοτικά και ουσιαστικά δράσεις της ΠΟΒΑΣ.
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ALSET 
Η εταιρεία μας, εκφράζει την ευχαρίστησή της προς την Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Βιοτεχνών Κατασκευαστών Αλουμινίου - Σιδήρου 
(ΠΟΒΑΣ), στις εταιρείες Profilmedia και Profilgroup και Οικοδεσπότη 
τον Σύλλογο Κατασκευαστών Αλουμινίου και Σιδήρου Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας, για την διοργάνωση του 8ου Πανελλήνιου 
Συνέδριου Κατασκευαστών με επίκαιρα θέματα για τον Κλάδο, όπως 
“Εξοικονόμηση Ενέργειας - Εκπαίδευση - Πιστοποίηση - Καινοτομία”. 
Θεωρούμε πολύτιμη κάθε ευκαιρία που μας φέρνει κοντά με 
επαγγελματίες του Κλάδου με στόχο την γνωριμία, την ανταλλαγή 
απόψεων και των προβληματισμών, που μας αφορά όλους. 
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ερχόμαστε κοντά μετά από 4 χρόνια, 
θεωρώντας πως το κλειδί της βελτίωσης είναι και «η συνεργασία». 
Η εταιρεία aL-SeT αποτελεί τη νέα ολοκληρωμένη πρόταση στον 
χώρο του Αλουμινίου και των εφαρμογών του. Με τις προτάσεις 
υψηλής αισθητικής και ποιότητας στη σωστή τιμή, την αξιοπιστία της 
και τον προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη, η aL-SeT, 
έχει εξελιχθεί ήδη σε ένα δυναμικό παίκτη της αγοράς αλουμινίου 
που δραστηριοποιείται πλέον και έξω από τα ελληνικά σύνορα.

Σεντάτ Σαλή
Εκπρόσωπος εταιρείας

EXALCO
Με απώτερο σκοπό την ενημέρωση 
των επαγγελματιών του Κλάδου και με σλόγκαν 
«Το Μέλλον ανήκει στους Κατασκευαστές. 
Όλοι μαζί - πιο δυνατοί» χαιρετίζουμε 
το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατασκευαστών. 
Η σημαντικότητα του Συνεδρίου είναι μεγάλη 
και έχει εδραιωθεί ως ένα από τα κλαδικά 
δρώμενα. Η Εxalco στηρίζει διαχρονικά 
τις ενέργειες του Συνεδρίου, συμμετέχοντας ως 
Διακεκριμένος Χορηγός, δίνοντας τη δική της 
παρουσία στην διοργάνωση. 
Η Βιομηχανία εξελίσσεται και η exalco 
συνεχίζει να επενδύει σε νέες τεχνολογίες, 
σε νέες γραμμές παραγωγής, όπως νέες πρέσες, 
νέα βαφεία Η/Β και σουμπλιχρωμίας, 
νέες ρομποτικές αποθήκες. Ακολουθεί 
τις αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές ανάγκες 
δημιουργώντας νέα, σύγχρονα Συστήματα 
Αλουμινίου. Εστιάζει στην ικανοποίηση 
των πελατών, στη συμμόρφωση 
με τους διεθνείς κανονισμούς-πρότυπα, 
τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των 
παρεχόμενων υπηρεσιών με σεβασμό 
στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. 
Αφουγκράζεται τις ανάγκες του πλανήτη 
και επενδύει τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας 
όσο και στην «πράσινη» ενέργεια μέσω ΑΠΕ 
έχοντας εγκαταστημένη συνολική ισχύ 20MW. 
Η exalco αντιλαμβάνεται το ρόλο της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης αναπτύσσοντας Πολιτικές 
που επιδιώκουν να ικανοποιήσουν 
τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
ανάγκες, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει 
τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και, κυρίως, 
τη μακροπρόθεσμη ευημερία χωρίς να θέτει 
σε κίνδυνο την ευημερία των επόμενων γενεών. 
Δημιουργεί συνθήκες για μακροπρόθεσμη 
οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη εξασφάλιση 
της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Δεσμεύεται για ένα πιο βιώσιμο μέλλον 
και θέτει ως στόχο μέχρι το 2025 η παραγωγική 
διαδικασία να τροφοδοτείται 100% 
από παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια 
μέσω δικών της ΑΠΕ.  

APERTO
Η διενέργεια ενός Συνεδρίου 
έχει σκοπό να ενημερώσει 
με ό,τι νεότερο έχουν ετοιμάσει 
οι συμμετέχοντες σε αυτό. Έτσι 
λοιπόν και η εταιρεία aperto 
aluminium Group συμμετέχει 
και στο 8ο Πανελλήνιο συνέδριο 
της Ομοσπονδίας που λαμβάνει 
χώρα στο Αγρίνιο στις 27 
έως 29 Μαΐου.
Ύστερα από τη στασιμότητα 
που προκάλεσε η πανδημία στη 
διαπροσωπική ενημέρωση των 
συνεργατών μας, μας δίνεται η 
ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε 
από κοντά τα νέα μας υλικά 
και τις καλαίσθητες προτάσεις 
αλουμινίου για τη σύγχρονη 
εικόνα της οικοδομής.  
Η aperto aluminium Group 
ως αρωγός και στη προσπάθεια 
αυτή, θα χαρεί να σας υποδεχθεί 
και να σας ενημερώσει σε ό,τι 
πιο σύγχρονο και καινοτόμο 
έχει δημιουργήσει για την νέα 
Αρχιτεκτονική Διακοσμητική 
ανάγκη χρήσης του Αλουμινίου. 
Όπως τα αρχιτεκτονικά μας 
σκιάδια που διατίθενται σε 
ανοιγόμενα και συρόμενα, 
τις περιφράξεις, τα γυάλινα 
στηθαία, τα κλωστρά, τις 
επενδύσεις, τα ειδικά 
κιγκλιδώματα στα φανάρια 
της σκάλας και όχι μόνο.
Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο 
για μια ολοκληρωμένη 
ενημέρωση του Κλάδου μας 
που τόσο πιστά υπηρετεί 
και σέβεται η aperto aluminium 
Group όλα αυτά τα χρόνια.

Απόστολος Ανδρεάδης
CeO aperto aluminium Group

ALUMINCO 
Με μεγάλη χαρά η aLUMInCO, συνεχίζει να στηρίζει το Συνέδριο 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Κατασκευαστών 
Αλουμινίου-Σιδήρου. 
Θα ξαναβρεθούμε μαζί ύστερα από 4 χρόνια, σφίγγοντας 
ο ένας το χέρι του άλλου, και δράττοντας της ευκαιρίας 
για επιμόρφωση, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 
Την ίδια ώρα, το διεθνές περιβάλλον είναι αβέβαιο.
Παγκόσμια πανδημία σε παραλλαγές, έκρηξη στις τιμές ενέργειας, 
πόλεμος στην Ευρώπη και κλιματική κρίση χτυπούν απειλητικά 
την πόρτα μας και δεν αφήνουν κανέναν ανεπηρέαστο. 
Σε μια χρονική περίοδο που ο Κλάδος μας έμπαινε σε τροχιά 
ανάταξης, αποκαθιστώντας την αξιοπιστία του, φέρνοντας 
νέες επενδύσεις, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. 
Κεντρική μας επιδίωξη θα είναι ο Κλάδος, παρά τις δυσκολίες, 
να κάνει την κρίση ευκαιρία, και μέσα από τη στενή συνεργασία μας 
να βαδίσει μπροστά. 
Όλοι μαζί ενωμένοι θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε 
γιατί είμαστε ένας Κλάδος προκομένος και δημιουργικός, 
γιατί περάσαμε μέσα από μεγάλες δυσκολίες και όχι απλά 
τα καταφέραμε, αλλά και δυναμώσαμε. 
Καλή επιτυχία στο 8o Πανελλήνιο Συνέδριό της ΠΟΒΑΣ. 
Για τον Κλάδο που μας αξίζει, με όλους εμάς καθημερινούς, 
ακούραστους πρωταγωνιστές. Θα είμαστε όλοι εκεί!

Βαγγέλης Καρράς, 
Εμπορικός Διευθυντής

ΙΧΝΗλΑΤωΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕλΘΟΝ
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METALOUMIN
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζουμε 
το 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Κατασκευαστών 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών 
Αλουμινίου-Σιδήρου (ΠΟΒΑΣ). Έπειτα από μία 
μακρά περίοδο, σημαντικών γεγονότων και 
αστάθειας στην αγορά,  είναι πολύ σημαντικό, 
ότι μέσω του Συνεδρίου θα δοθεί βήμα στους 
επαγγελματίες του χώρου, να ανταλλάξουν 
απόψεις και να συζητήσουν τα κοινά θέματα που 
απασχολούν όλους μας. Η Metaloumin στηρίζει 
παραδοσιακά τις εκδηλώσεις της ομοσπονδίας, 
ενώ είμαστε πεπεισμένοι πως το Συνέδριο θα 
σηματοδοτήσει ένα νέο, δυναμικό ξεκίνημα για 
τον Κλάδο και την αγορά συνολικά.

Κωνσταντίνος Κυριαζής
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ
Συναδέλφισσες - συνάδελφοι, τα προβλήματα 
του Κλάδου μας που καθημερινά αντιμετωπίζουν 
χιλιάδες μικροί επαγγελματίες είναι γνωστά σε 
όλους μας. Η ακρίβεια στις πρώτες ύλες σε βαθμό 
αισχροκέρδειας, το κόστος της ενέργειας που 
από μόνο του είναι ικανό να βάλει ταφόπλακα 
σε μια μικρή επιχείρηση, η συσσώρευση άδικων 
χρεών σε ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες 
απόρροια των κρίσεων των μονοπωλίων, το 
υποβαθμισμένο σύστημα δημόσιας υγείας και η 
υπερφορολόγηση μέχρι το κόκκαλο είναι μόνο 
μερικά από αυτά! Οι βαθύτερες αιτίες αυτής της 
κατάστασης είναι και οι ίδιες που αυτή την στιγμή 
έχουν φέρει την ανθρωπότητα κοντά σε έναν νέο 
γενικευμένο πόλεμο με ολέθρια αποτελέσματα 
για τους λαούς. Είναι οι διαρκείς και αέναοι 
ανταγωνισμοί των μεγάλων μονοπωλιακών 
ομίλων και κρατών γύρω από τους δρόμους 
της ενέργειας και τις σφαίρες επιρροής τους. 
Πέρα από αυτές τις διαπιστώσεις, η Ένωση 
Βιοτεχνών Μετάλλου Αττικής θεωρεί ότι η μόνη 
λύση σήμερα για τους μικρούς επαγγελματίες 
του Κλάδου, μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την 
οργάνωση στα σωματεία και τις αγωνιστικές 
διεκδικήσεις, μαγαζί με μαγαζί, και στον δρόμο...
διαλύοντας τις αυταπάτες και την μιζέρια που μας 
καταδικάζουν, για μια καλύτερη ζωή για εμάς και 
τις οικογένειές μας. Καλή επιτυχία στο Συνέδριο 
της Ομοσπονδίας.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ROzOS
Η εταιρεία δίνει για ακόμη 
μία φορά το «παρών» σε 
ένα σημαντικό γεγονός του 
Κλάδου. Με την χορηγία 
της στηρίζει το 8ο Συνέδριο 
Κατασκευαστών της ΠΟΒΑΣ που 
πραγματοποιείται στο Αγρίνιο 
Αιτωλοακαρνανίας από 27 έως 
29 Μαϊου 2022. Θεωρούμε ότι 
ήταν επιτακτική ανάγκη αυτή 
η συνάντηση του Κλάδου μετά 
από 4 χρόνια αποχής λόγω της 
παγκόσμιας πανδημίας.
Στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Κατασκευαστών της 
Ομοσπονδίας με σύνθημα: 
“Το Μέλλον ανήκει στους 
Κατασκευαστές” θα 
συζητηθούν θέματα που 
απασχολούν γενικότερα τον 
Κλάδο, και θεωρούμε ότι 
μετά από ένα γόνιμο διάλογο 
θα αποκομίσουμε χρήσιμα 
συμπεράσματα.
Η εταιρεία ROZOS εδώ και 
40 χρόνια είναι συνδεδεμένη 
με την εμπορία ποιοτικών 
εξαρτημάτων για κατασκευές 
κουφωμάτων αλουμινίου, PVC 
και ξύλου. Οι ανταγωνιστικές 
τιμές των προϊόντων, η 
άμεση διαθεσιμότητά τους, η 
αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη 
καθιστούν την εταιρεία ΡΟΖΟΣ 
δυναμική, αξιόπιστη και ικανή 
να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες 
ανάγκες της ελληνικής αγοράς.
Η πείρα που διαθέτει το 
ανθρώπινο δυναμικό της 
εταιρείας, η άμεση ανταπόκριση 
στους καθορισμένους χρόνους 
σε συνδυασμό με την εγγυημένη 
ποιότητα που προσφέρει η 
εταιρεία είναι μερικά από τα 
χαρακτηριστικά που την έχουν 
κάνει να ξεχωρίζει και να 
αναπτύσσεται συνεχώς.
Η μακρά παράδοσή μας, δεν 
είναι μόνο απόδειξη ενός 
πετυχημένου παρελθόντος, 
αλλά και εγγύηση για το μέλλον. 
Ένα μέλλον γεμάτο μοντέρνες 
ιδέες και αγάπη για την δουλειά 
που θα μας επιτρέψουν να 
διακριθούμε επιτυχώς στις 
αυξανόμενες ανάγκες της 
αγοράς.

Καλή επιτυχία
Παναγιώτης Ρόζος

ALFA - ALOUSYSTEM
Οι εταιρείες στηρίζουν σταθερά τα μεγάλα γεγονότα 
του Κλάδου του Αλουμινίου. 
Θεωρούμε ότι κάθε συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια 
που γίνεται στα πλαίσια της εξέλιξης του Κλάδου και της αμοιβαίας 
συνεργασίας, μόνο θετικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει 
για όλους τους συμμετέχοντες.
Γι’ αυτό και φυσικά στηρίζουμε και θα βρεθούμε στο Αγρίνιο 
για το 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Κατασκευαστών που διοργανώνει 
η Π.Ο.Β.Α.Σ.
Η εταιρεία μας δείχνει και εμπράκτως εμπιστοσύνη 
στον Κλάδο μας, τον Κλάδο του Αλουμινίου και των κατασκευών 
καθώς αυτή την περίοδο ολοκληρώνονται παράλληλα επενδύσεις 
σε 3 μεγάλα έργα ανάπτυξης:
•  Νέα υπερσύγχρονη γραμμή Διέλασης Αλουμινίου δυναμικότητας 

1800 tn,
• Νέα γραμμή Η/Β
• Νέα επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων κατά 5.000 τ.μ.

SPAL
Επιτρέψτε μας να συγχαρούμε τους διοργανωτές της (ΠΟΒΑΣ) 
του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κατασκευαστών στο Αγρίνιο.
Πάντα στηρίζουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις 
και μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός να είμαστε 
υποστηρικτές αυτού του Συνεδρίου.
Η πραγματοποίησή του έχει μεγάλη σημασία για τον Κλάδο 
του Αλουμινίου προσανατολίζοντας το μέλλον της αγοράς 
και της δια ζώσης επικοινωνίας, στην προσπάθεια να αναδυθούμε 
στην αγορά έπειτα από μια δύσκολη περίοδο. 
Προχωράμε μπροστά ελπίζοντας πως θα αποφύγουμε 
να ξαναζήσουμε τέτοιες δύσκολες μέρες.
Η εταιρεία Spal Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο κατασκευής 
αλουμινίου και P.V.C. και απευθύνεται όχι μόνο σε ιδιώτες 
αλλά συνεργάζεται και με επαγγελματίες του Κλάδου, 
καθώς επίσης και με μεγάλες τεχνικές εταιρείες. 
Η συνέπεια και η αξιοπιστία της έχει ως αποτέλεσμα 
την ανοδική της πορεία στην Ελλάδα καθώς και στο εξωτερικό.
Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία!!
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Αναφορές Χορηγών

ΔΗ
ΛΩΣ

ΕΙΣΔηλώσεις

ELECTRONIC DOOR
Η electronic χαιρετίζει το 8ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Κατασκευαστών της Ομοσπονδίας 
που θα πραγματοποιηθεί στο Παπαστράτειο 
Μέγαρο, στο Αγρίνιο από 27-29 Μαϊου 2022. 
Ήταν επιτακτική ανάγκη η πραγματοποίηση του 
Συνεδρίου, γιατί μετά από 4 χρόνια αποχής έχουν 
προκύψει πολλά προβλήματα σχετικά 
με τις επιχειρήσεις του Κλάδου. 
Ελπίζουμε και πιστεύουμε 
ότι θα προκύψουν ωφέλιμα συμπεράσματα 
για τους κατασκευαστές. 
Η electronic Door είναι μία εξειδικευμένη 
και ευέλικτη εταιρεία 15 χρόνων στον τομέα 
της αυτοματοποιημένης κίνησης για ρολά, 
τέντες, πέργκολες, γκαραζόπορτες, πόρτες, 
παράθυρα, περσίδες και γενικότερα 
των οικιακών και κτηριακών αυτοματισμών.
Διαθέτει σειρές τηλεχειρισμών, συσκευών 
ελέγχου και καλαίσθητων, εργονομικά 
σχεδιασμένων τηλεχειριστηρίων, που κάνουν 
την αυτοματοποίηση της κατοικίας και των 
επαγγελματικών χώρων πολύ εύκολη υπόθεση.
Τα στοιχεία που έχουν εδραιώσει την εταιρεία 
στις κορυφαίες θέσεις στο χώρο, 
είναι η αξιοπιστία στις παραδόσεις, η επάρκεια 
της αποθήκης, η αξεπέραστη και δοκιμασμένη 
ποιότητα κατασκευής των συστημάτων 
και οι πολύ ανταγωνιστικές τιμές των προϊόντων 
μας, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη πρόταση 
της ελληνικής αγοράς.

POWER LOCK 
Λόγω των συνεχιζόμενων δυσκολιών 
και των σύγχρονων προκλήσεων, 
οφείλουμε όλοι να εξελισσόμαστε, 
να δημιουργούμε και να στοχεύουμε στο μέλλον. 
Έτσι, σε πείσμα των καιρών, η Power Lock 
συνεχίζει ακόμη πιο δυναμικά την παρουσία της 
στο χώρο των εξαρτημάτων αλουμινίου, 
με καινοτομίες σύγχρονου σχεδιασμού 
και νέες λύσεις, με βάση πάντα την καλύτερη 
ασφάλεια και τις ανάγκες του κατασκευαστή. 
Η εμπιστοσύνη και η υποστήριξή σας αποτελεί 
κινητήριο δύναμη για να συνεχίσουμε 
την προσπάθειά μας ώστε να ανταποκρινόμαστε 
στις προσδοκίες σας.
Καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.

ARCH WINDOWS
Η ΠΟΒΑΣ με την άρτια 
οργάνωσή της, στους 
δύσκολους καιρούς που 
διανύουμε τα κατάφερε 
για μία ακόμη χρονιά στην 
πραγματοποίηση του 8ου 
Πανελλήνιου Συνέδριου 
Κατασκευαστών στις 27-29 
Μαΐου, στο Αγρίνιο.
Η παρουσία της εταιρείας arch 
Windows θα είναι ενεργή ως 
χορηγός. 
Οι απαιτήσεις της αγοράς όπως 
και το μεράκι για νέα προϊόντα 
δεν σταματάει, το 2020
Η εταιρεία arch Windows 
Χρήστος Ξανθόπουλος 
επενδύει στον τομέα της 
επικάλυψης χρώματος με την 
τεχνολογία Foil. Η επικάλυψη 
Foil εφαρμόζετε σε aLU & 
PVC προφίλ για εξωτερικούς 
χώρους όπως παντζούρια, ρολά, 
σίτες, σκιάδια και περιφράξεις 
αλλά χρησιμοποιείτε και 
για εφαρμογές εσωτερικής 
διακόσμησης δίνοντας την 
εντύπωση του ξύλου στο χώρο, 
χωρίς να απαιτεί συντήρηση.
Η αγάπη μας για την κατασκευή 
με λεπτομέρεια, και το μεράκι 
μας για κάτι καινούριο στον 
χώρο της δόμησης, μας οδήγησε 
σε δημιουργίες πιο περίπλοκες 
και εξειδικευμένες. Γι΄ αυτό 
κάθε χρόνο στόχος μας είναι να 
αναδείξουμε και κάτι καινούριο 
καλύπτοντας τις ανάγκες και 
των πιο απαιτητικών στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τέλος, ας βοηθήσουμε όλοι 
στο εγχείρημα αυτό της ΠΟΒΑΣ 
να δημιουργεί τέτοια Συνέδρια, 
με τα επίκαιρα θέματα, 
τις ενδιαφέρουσες ομιλίες 
όπου θα είναι χώρος έκφρασης 
του Κλάδου μας, όπως μέχρι 
τώρα έχει καταφέρει.

Ξανθόπουλος Χρήστος
Γενικός Διευθυντής

BLK 
Χαιρετίζουμε θερμά την πρωτοβουλία του ΠΟΒΑΣ για τη διοργάνωση 
του Συνεδρίου και ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Μέσα στις ιδιαίτερα δύσκολες συγκυρίες που ξεπερνούν τη χώρα 
μας - ενεργειακό κόστος, αυξήσεις α’ υλών, ελλείψεις υλικών κ.λπ - 
καλούμαστε για μία ακόμα φορά να βρούμε τους τρόπους 
και τις ευκαιρίες για να προχωρήσουμε. 
Εξάλλου, εμείς στη BLK, έχουμε μάθει να ξεπερνάμε προβλήματα, 
μικρά και μεγάλα, εντός και εκτός συνόρων.
Το Συνέδριο έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να μας φέρει κοντά. 
Άμεση επικοινωνία, ενημέρωση, κατανόηση αναγκών και 
δυνατοτήτων είναι μονόδρομος για την επιτυχία.
Είμαστε εδώ, για πρώτη φορά χορηγοί, δίπλα στους συνεργάτες μας 
γιατί «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟυΜΕ».
Καλή αντάμωση.

DOMUS 
Διασφαλίζουμε την ποιότητα της δουλειάς σου! 
Στην οικογένεια DOMUS διανύουμε πλέον πολλές δεκαετίες, 
από την αρχή του αλουμινένιου κουφώματος. 
Ζούμε μαζί με τους συνεργάτες μας ευχάριστες και πιο δύσκολες 
στιγμές, αλλά και περιόδους με ιδιαίτερες προκλήσεις, όπως αυτή 
που διανύουμε. Τώρα, βρισκόμαστε όλοι μαζί σε μια ευχάριστη 
στιγμή του κλάδου και χαιρετίζουμε το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Κατασκευαστών - ΠΟΒΑΣ. 
Στην DOMUS, αυτό που παραμένει σταθερή πρόκληση για εμάς, 
είναι να παρέχουμε κορυφαία προϊόντα συστημάτων ασφάλειας. 
Η μεγαλύτερη επένδυση που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα 
είναι η σχέση που έχουμε χτίσει με εσένα, τον επαγγελματία! 
Η DOMUS, είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σου, που σου διασφαλίζει: 
•  ευρύ Πακέτο Λύσεων, σύμφωνα με τις Ελληνικές και Διεθνείς 

απαιτήσεις 
•  καινοτόμα και πιστοποιημένα προϊόντα, σύμφωνα με τις σύγχρονες 

ανάγκες για πιστοποίηση. Τελευταίο, νέο μας απόκτημα,  
ο Περιμετρικός Μηχανισμός DOMUS X-100 για προφίλ  
τύπου camera 

• ποιοτικά, ελληνικά προϊόντα, όπως και το δικό σου προϊόν 
•  σχεδιασμένα να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρημάτων και 

ενέργειας 
• προϊόντα εύχρηστα και εύκολα στην τοποθέτηση 
• πλήρη σειρά αντιμικροβιακών προϊόντων.
Δημιουργήστε ένα κούφωμα ακόμη πιο ποιοτικό, ακόμη πιο ελληνικό!

ΙΧΝΗλΑΤωΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕλΘΟΝ


