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ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.04.17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

14.30 - 15.00 XΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

 Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner – Palladian Conferences

 Γιώργος Δανιόλος, Πρόεδρος – Hellenic Facility Management Association  (HFMA), 
 Διευθύνων Σύμβουλος – ENGIE, Διευθύνων Σύμβουλος - ΗΡΩΝ

 Κατερίνα Δασκαλάκη, Associate Advisor, Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού - Σύνδεσμος
 Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

 ΟΜΙΛΗΤHΣ

15.00 - 15.30 Roberto Fumagalli, Market and Sales Manager Life Science - Siemens Building 
  Τechnologies Ελβετίας “IoT in Buildings – Transfer Data into Real Value”

ΕΝΟΤΗΤΑ I  THE TECHNOLOGY ISSUE & ΠΩΣ ΤΟ INTERNET OF THINGS 
ΘΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟ FACILITY MANAGEMENT 

 
 ΟΜΙΛΗΤΕΣ

15.30 - 17.00  Βαγγέλης Μαρκάκης, SEE Sector Director BSC/FM - Diversey
 “Internet of CleanΤΜ: Αλλάζοντας τον τρόπο που βλέπουμε τον καθαρισμό”

  Ιορδάνης Χατζησταμάτης, Target Group Sales Manager – Karcher
  “Connected Cleaning”

  Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος – SenseOne
  “Building Internet of Things for Facility Management”

17.00 - 17.30  Διάλειμμα Καφέ

ΕΝΟΤΗΤΑ II  THE ENERGY ISSUE 

 ΟΜΙΛΗΤΕΣ

17.30 - 19.00 Νίκος Αττάλογλου, Διευθυντής Ανάπτυξης Διανομής - Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής Α.Ε. 
“Ο Ρόλος του Φυσικού Αερίου στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων”

   Φώτης Κοκοτός, Διευθύνων Σύμβουλος - Elounda Real Estate Development, 
Μέλος διοίκησης -  Ελούντα Α.Ε.  “Hotel Energy Management: What do resorts need?”

 Σταύρος Μπουλταδάκης, Υπεύθυνος Προώθησης Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας, 
Τομέας Κτηριακών Αυτοματισμών - Siemens A.E. “Οι Κτηριακοί Αυτοματισμοί ως βασικός 
παράγοντας μείωσης των λειτουργικών εξόδων και αύξησης της αποδοτικότητας στη 
Διαχείριση Εγκαταστάσεων”  

19.00-19.15  Κατερίνα Φραγκούλη, Καθηγήτρια – Εισηγήτρια Σεμιναρίων Success in C.a.s.h.

19.15-21:00 Cocktail
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ / ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΝΙΟΛΟΣ
Πρόεδρος – Hellenic Facility Management Association  (HFMA), 
Διευθύνων Σύμβουλος – ENGIE, Διευθύνων Σύμβουλος - ΗΡΩΝ
Εκπρόσωπος – Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Ο Γιώργος Δανιόλος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ENGIE Hellas A.E. από το 2006 και πρόσφατα 
ανέλαβε και ως Διευθύνων Σύμβουλος στον ΗΡΩΝ. Πριν αναλάβει τα καθήκοντά του στην ENGIE, ερ-
γαζόταν στη Vodafone σε διάφορες θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό για περισσότερο από 10 έτη. 
Έχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Πανεπιστήμιο Πατρών) και μεταπτυχιακό στην Επιχειρησιακή 

Έρευνα (University of Warwick). Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά και μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά. Κατέχει επίσης τη 
θέση του Προέδρου Δ.Σ. του Ελληνικού Σωματείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων (HFMA).

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
SEE Sector Director BSC/FM - Diversey

O Βαγγέλης Μαρκάκης είναι επικεφαλής του τμήματος πωλήσεων FM της Diversey, το οποίο υποστη-
ρίζει μεγάλες εταιρείες  στο χώρο του Facility Management παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις καθαρι-
σμού και υγιεινής κτιριακών εγκαταστάσεων.  
‘Εχει πολυετή εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων, τόσο στη βιομηχανία όσο και στο λιανεμπόριο. Εργά-
ζεται στη Diversey από το 2000 σε διάφορες θέσεις  πωλήσεων,  στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι 
μέλος της ευρωπαϊκής ομάδας διοίκησης του FM sector της Diversey εκπροσωπώντας την Ελλάδα και 

την Κύπρο και έχει συμμετάσχει σε διάφορα projects σχετικά με το Internet of CleanΤΜ, την πλατφόρμα που αφορά τις ψηφιακές 
λύσεις της Diversey.
Είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του EMΠ και κάτοχος MBA. 

ROBERTO FUMAGALLI
Market and Sales Manager Life Science - 
Siemens Building Τechnologies Ελβετίας

Background as engineer HVAC HTL, PG environmental engineering und Executive Master of Business 
Administration in International Markets.  Responsible for the Life Science Market of Switzerland, Italy 
and Greece at Siemens Building Technologies. Since years active Participation in Forum’s, Associations and 
Platforms for Energy Optimization in Buildings and in the Industrial Value Chain; Actual Topics: Digitalization 
of Buildings, Data and Information Model Industry 4.0, IoT in Buildings - Transfer Data into Real Value.
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ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ
Target Group Sales Manager – Karcher

Ο Ιορδάνης Χατζησταμάτης είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, κά-
τοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου από το ίδιο Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο “σύνθεση και 
χαρακτηρισμός πολυπυρηνικών και πολυμερών συμπλοκών 3d- μετάλλων με χρήση των μονοαμιδίων 
των α, ω – δικαρβοξυλάτο οξέων ως γεφυρωτικούς υποκατάστατες και διδοντικών Ν, Ν’ αρωματικών 
χημικών υποκατάστατων”.
Κατά τη διάρκεια και με την ολοκλήρωση των σπουδών του εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης εταιρειών, 

τόσο ως χημικός (SPIDER SA.), όσο και ως εκπρόσωπος τμημάτων Πωλήσεων (HAF / Hellenic Air Force), καθώς και σε καίριες 
θέσεις υποστήριξης - IT support (LogiTech SA). 
Από το 2006 απασχολείται στην Kärcher Ελλάδος: η πορεία του στην εταιρεία ξεκίνησε από το πρόγραμμα επεξεργασίας νερού 
και χημικών καθαριστικών, όπου ήταν υπεύθυνος πωλήσεων και ανάπτυξης αγοράς. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στο τμήμα b2b, 
έχοντας υπό την ευθύνη του τους κλάδους “Φιλοξενία”, “Λιανικό Εμπόριο” και “Βιομηχανία τροφίμων.” Το 2013 έγινε επικεφαλής 
του τμήματος b2b και στο πλαίσιο αυτό, είναι έως και σήμερα υπεύθυνος για την οργάνωση, την ανάπτυξη και την εύρυθμη λει-
τουργία του τμήματος. Παράλληλα, διατηρεί υπό την επίβλεψη του τους σημαντικούς key accounts της εταιρείας.  
Έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια και έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικά. 
Είναι έγγαμος και έχει ένα παιδί. 

ΝΙΚΟΣ ΑΤΤΑΛΟΓΛΟΥ
Διευθυντής Ανάπτυξης Διανομής - Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής Α.Ε.

Ο Νίκος Αττάλογλου είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της σχολής Μεταλ-
λουργών Μηχανικών. Από το 2005 εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στην Εταιρεία Παροχής Αερίου 
Αττικής Α.Ε. στον τομέα Ανάπτυξης Μεγάλων Πελατών και των Λιανικών Πωλήσεων, ενώ από το 
1999 απασχολείται στο χώρο των πωλήσεων. Σήμερα, είναι Διευθυντής Ανάπτυξης Διανομής στην 
Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. με βασικό στόχο την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού 
αερίου στην αγορά της Αττικής.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος – SenseOne

Ο Γιάννης Θεοδωρόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της SenseOne, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά 
για περισσότερα από 30 χρόνια στην αγορά λογισμικού και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής 
για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Είναι πτυχιούχος του Φυσικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει εξειδικευτεί σε θέματα Ανάλυσης και Προγραμματισμού Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών στο Control Data Institute, του οποίου στη συνεχεία υπήρξε καθηγητής επί μια 
πενταετία (1984-1989). Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών Computer Project, Sitec και 

SingularLogic Business Services, καθώς και Σύμβουλος Διοίκησης της εταιρείας Singular Soq ware, του Ομίλου Ideal και του 
Ομίλου SingularLogic. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
Ελλάδος (ΣΕΠΕ) επί δέκα συνεχείς θητείες, από το έτος ίδρυσης του το 1995 έως και το 2015, και Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
του Δ Σ του ΣΕΠΕ από το 2003 έως το 2015. Ως εκπρόσωπος του ΣΕΠΕ διετέλεσε μέλος Συμβουλίων και Εθνικών Επιτροπών 
για το στρατηγικό σχεδιασμό και την παρακολούθηση δράσεων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα. 



ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.04.17

WWW.PALLADIANCONFERENCES.GR

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
Καθηγήτρια – Εισηγήτρια Σεμιναρίων Success in C.a.s.h.

Κατερίνα Φραγκούλη: Φιλόλογος, με μεταπτυχιακο στο «professional psychology» και πιστοποίηση στο 
coaching ανθρώπινου δυναμικού. Υπήρξε διοικητικό στέλεχος της Citybank  απ όπου παραιτήθηκε 
για να δραστηριοποιηθεί ως Ασφαλιστική σύμβουλος στην Ιnteramerican. Παρέμεινε κορυφαία ασφ. 
Σύμβουλος επί 22 έτη. Στη συνέχεια ως επαγγελματίας εισηγήτρια σεμιναρίων έχει διδάξει στο Ι.Χ.Ο.Σ 
και στο Ε.Ι.Α.Σ επί σειρά ετών. Παράλληλα υπήρξε η αποκλειστική εκπαιδεύτρια ασφ. Συμβούλων δια-
φόρων εταιριών στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών όπου διεξάγονταν εκπαιδευτικά σεμινάρια 

με πρωτοβουλία του ΕΕ Αθηνών επί μία δεκαετία, ενώ έχει διατελέσει εκπαιδευτρια security της Εταιριας G4S επι 12 ετη.   Τέλος 
έχει λάβει μέρος ως προσκεκλημένη βασική ομιλήτρια σε 17 ετήσια Συνέδρια ασφ. Εταιριών στην Ελλάδα και στη Κύπρο. Στις 
δραστηριότητές της ως εισηγήτρια σεμιναρίων περιλαμβάνεται επίσης η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού  εμπορικών 
επιχειρήσεων  όλων των εμπορικών κλάδων με στόχο πάντοτε την αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας. Η Κατερίνα 
Φραγκούλη έχει διατελέσει Διευθύντρια Εκπαίδευσης στο Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικής  Ανάπτυξης Morax Media.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΟΤΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος - Elounda Real Estate Development, Μέλος διοίκησης -  Ελούντα Α.Ε. 

Ο Φώτης Κοκοτός είναι επιχειρηματίας του τουρισμού και των κατασκευών, Διευθύνων Σύμβουλος 
της Elounda Real Estate Development, και μέλος της διοίκησης της Ελούντα Α.Ε., της οικογενειακής 
ξενοδοχειακής επιχείρησης στην οποία εργάστηκε από μαθητής Γυμνασίου. Ασχολείται με μελέτες και 
κατασκευές έργων τουριστικής φύσης (ξενοδοχεία, σπα, συνεδριακά, κ.ο.κ.) ενώ ταυτόχρονα επενδύει 
στην ανάπτυξη παραθεριστικών τουριστικών κατοικιών και αρθρογραφεί σχετικά με τον Τουρισμό και το 
Περιβάλλον. Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών, όπου πρώτευσε, και αποφοίτησε με άριστα επίσης 

από το Τμήμα Φυσικών Επιστημών του Cambridge University στο Ηνωμένο Βασίλειο και της Σχολής Πολιτικών και Περιβαλλο-
ντικών Μηχανικών του UCLA στις ΗΠΑ, ενώ γνωρίζει άπταιστα την Αγγλική γλώσσα, πολύ καλά τη Γερμανική, καλά την Ιταλική, 
ενώ ομιλεί επίσης τη Γαλλική και Ισπανική. Υπηρέτησε τη θητεία του ως αλεξιπτωτιστής σε επίλεκτη μονάδα ειδικών αποστολών 
(Ε.Τ.Α.), και ασχολείται με την ελεύθερη πτώση, την ιστιοπλοΐα, το water polo, και εν γένει με τα σπορ. Διαβάζει κλασσική νεοελ-
ληνική λογοτεχνία, σύγχρονη οικονομική και πολιτική ανάλυση, καθώς και επιστημονικές επιθεωρήσεις έρευνας και τεχνολογίας. 
Γεννηθείς το 1974, είναι πατέρας τριών κοριτσιών με τα οποία θα ήθελε να μπορεί να περνά περισσότερο χρόνο καθώς ταξιδεύει 
συχνά για δουλειές.

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ
Υπεύθυνος Προώθησης Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας, Τομέας Κτηριακών Αυτοματισμών - 
Siemens A.E.  

Ο Σταύρος Μπουλταδάκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1974. Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος 
Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Έπειτα από 10ετη απασχόλησή του σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες και εταιρίες μεταλλικών κα-
τασκευών ως Μηχανολόγος Μηχανικός, εργάζεται από το Νοέμβριο του 2007 στο Τμήμα Κτηριακών 
Αυτοματισμών της Siemens A.E., αρχικά ως Μηχανικός Πωλήσεων Κεντρικών Συστημάτων Ελέγχου 

(B.M.S.), και από τον Οκτώβριο του 2010 ως Υπεύθυνος Δικτύου Συνεργατών Desigo και Υπεύθυνος Προώθησης Συστημάτων 
Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Τομέας ευθύνης του είναι η διαχείριση του δικτύου συνεργατών των συστημάτων B.M.S., και η προώθηση των συστημάτων ενερ-
γειακής εξοικονόμησης στην αγορά της Ελλάδος και  της Κύπρου.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ / ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
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BRONZE SPONSOR

Η Siemens A.E. είναι μέλος του Ομίλου εταιρειών Siemens, με 
παρουσία άνω των 110 ετών στην Ελλάδα, και ουσιαστική συμ-
βολή στη βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εταιρεία αναπτύσσεται στους τομείς 
της ηλεκτροδότησης, του αυτοματισμού και της ψηφιοποίησης 
και αποτελεί κορυφαίο πάροχο αποδοτικών λύσεων στην παρα-
γωγή και διανομή ενέργειας, καθώς και πρωτοπόρο στις λύσεις 
υποδομών και στους αυτοματισμούς, τους κινητήρες και τις ψη-
φιακές λύσεις για τη βιομηχανία. 
Στην Ελλάδα, η Siemens δραστηριοποιείται με τις Διευθύν-
σεις: Power and Gas,  Power Generation Services, Energy 
Management, Building Technologies, Mobility, Digital Factory, 
Process Industry and Drives, καθώς και με την Siemens Wind 
Power και Siemens Healthcare ΑΒΕΕ, οι οποίες διοικούνται ξε-

χωριστά. Η Siemens, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, υποστη-
ρίζει την τοπική κοινωνία και οικονομία και δεσμεύεται στην 
υιοθέτηση μιας επιχειρηματικής στρατηγικής, η οποία προάγει 
την επίτευξη οικονομικών στόχων με τα υψηλότερα ηθικά κρι-
τήρια.
Η Διεύθυνση Building Technologies είναι κορυφαίος πάροχος 
τεχνολογιών αυτοματισμού και υπηρεσιών για εμπορικά, βιομη-
χανικά, δημόσια κτήρια και υποδομές, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
τους. Οι πιο σημαντικές εφαρμογές τους αφορούν τη λειτουργία 
κτηρίων, τους αυτοματισμούς, την άνεση, την πυρασφάλεια και 
την ασφάλεια, προσφέροντας προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες 
που βελτιστοποιούν το ενεργειακό κόστος, την αξιοπιστία, την 
άνεση και την απόδοση κτηρίων, ενώ παράλληλα ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις για ένα βιώσιμο μέλλον.
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Η Dyson είναι μια εταιρεία έρευνας και τεχνολογίας, που έχει 
ως στόχο την ανάπτυξη εντελώς νέων τεχνολογιών και προϊ-
όντων. Ο ιδρυτής της εταιρείας James Dyson εφηύρε την ηλε-
κτρική σκούπα χωρίς σακούλα και απώλεια απορροφητικότη-
τας, το στεγνωτήρα χεριών Dyson Airblade ™ που στεγνώνει 
τα βρεγμένα χέρια υγιεινά, χωρίς τη χρήση θερμότητας και δύο 
φορές πιο γρήγορα από τους συμβατικούς στεγνωτήρες καθώς 
και τον ανεμιστήρα και το αερόθερμο Dyson Air Multiplier ™ 
, που λειτουργούν χωρίς λεπίδες και δημιουργούν μια ομαλή 
ροή του αέρα. Η σειρά καθαρισμού αέρα Dyson Purifi er, αφαιρεί 
99,95% των αλλεργιογόνων και των ρύπων είναι στην αγορά 
από το 2016. Με την είσοδο του Jake Dyson, γιού του ιδρυτή, 
στη διοίκηση της εταιρείας, το φωτιστικό Dyson Lighting πε-
ριλαμβάνεται πλέον στην οικογένεια προϊόντων, καθώς και το 
νεοεισαχθέν πιστολάκι για τα μαλλιά Dyson Supersonic.
Η Dyson απασχολεί περισσότερους από 6.000 εργαζομένους 
και διαθέτει τα προϊόντα σε περισσότερες από 75 χώρες. 80% 
των προϊόντων της Dyson εξάγονται. Περισσότεροι από 2000 
μηχανικοί εργάζονται στην έδρα της Dyson στο Malmesbury 

στo τμήμα έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης, αμφισβητώ-
ντας τις υπάρχουσες τεχνολογίες και σχεδιάζοντας τις νέες 
τεχνολογίες της Dyson. Περίπου το ένα τρίτο των εταιρικών 
κερδών δαπανώνται για έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών.
Η εταιρεία VASSILIAS Α.Ε είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσω-
πος της Dyson στην Ελλάδα, λειτουργεί από το 1982 και κύρια 
δραστηριότητά της είναι η εισαγωγή και διανομή μικρών ηλε-
κτρικών συσκευών, συσκευών προσωπικής φροντίδας, θερμα-
ντικών, κλιματιστικών και αξεσουάρ οικιακής χρήσης κ.λπ.
Η VASSILIAS κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών 
του κλάδου στην Ελλάδα και διανέμει γνωστές μάρκες όπως 
STIROPLUS, ROHNSON & HAIR MAJESTY.
Εκτός από την Ελλάδα, η VASSILIAS έχει θυγατρικές εταιρεί-
ες που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία (από το 1992), στη 
Ρουμανία (από το 1998), και στην Τσεχια (από το 2002), οι οποί-
ες διανέμουν τα περισσότερα από τα προϊόντα.
Η VASSILIAS αναγνωρίζεται εύκολα τόσο στην Ελληνική όσο 
και στην Βαλκανική αγορά, καθιστώντας το όνομα συνώνυμο 
της υψηλής ποιότητας.

Η ENGIE στον τομέα των υπηρεσιών παγκοσμίως
Η ENGIE είναι Νο 1 πάροχος στον κόσμο ενεργειακών υπηρεσιών 
σχεδιασμένων να βελτιώνουν τις επιδόσεις και την αποδοτικότητα των 
κτιρίων, της βιομηχανίας, των υποδομών και των πόλεων. Σε χιλιάδες 
έργα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι ομάδες τις ENGIE εργάζονται 
στενά με τους πελάτες για να παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις σε 
τεχνικές υπηρεσίες, facility management και επαγγελματικές εφαρ-
μογές, συχνά συνδυάζοντάς τες με την ενεργειακή εξειδίκευσή της. 
Η ENGIE, με πρωταρχική θέση στην Ευρώπη και με δεκάδες χιλιάδες 
πελάτες, αναπτύσσει τις δραστηριότητές της παγκοσμίως απασχολώ-
ντας πάνω από 94.000 εργαζόμενους στον τομέα των υπηρεσιών.

Η ENGIE στην Ελλάδα
Η ENGIE έχει δύο κύριες δραστηριότητες στην Ελλάδα: ενεργεια-
κές υπηρεσίες και facility management μέσω της ENGIE Hellas, 
και παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου μέσω του ομίλου εταιρειών ΗΡΩΝ (50%). Η ENGIE Hellas 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2000 και είναι ηγέτης στην 
παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, τεχνικής συντήρησης και facility 
management. Απασχολεί πάνω από 130 άτομα έμπειρο προσω-
πικό και εκτελεί κάποιες από τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες 
συμβάσεις υπηρεσιών ολοκληρωμένης διαχείρισης εγκαταστάσε-
ων στην Ελλάδα.
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Η SenseOne, μέλος του ομίλου SingularLogic, είναι καινοτόμος 
εταιρεία τεχνολογίας και δραστηριοποιείται στην αγορά ολοκληρω-
μένων λύσεων Building Internet of Things (ΒΙοΤ) και Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας (Energy Effi  ciency). Έχει αναγνωριστεί ως ‘Top 50 
Most Promising IoΤ Solution Providers 2015’ από την έγκριτη αμε-
ρικανική πλατφόρμα αξιολόγησης λύσεων τεχνολογίας CIOReview 
(Fremont, California) και βραβευθεί κατ΄ επανάληψη για τα αποτε-
λέσματα μείωσης κόστους και βελτίωσης της λειτουργίας επαγγελ-
ματικών κτιρίων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρόσφατα έλαβε το 
“GOLD Energy Mastering Award 2016” για την υλοποίηση έργου 
Building Internet of Things στην Τράπεζα Πειραιώς. 
Η λύση buildingSense της SenseOne είναι η πιο ολοκληρωμέ-
νη πρόταση της ελληνικής αγοράς για την υλοποίηση projects 

Building Internet of Things, καθώς και έργων Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 50001 και IPMVP. 
Απευθύνεται στους επαγγελματίες του Facility Management 
και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών : από την online διαδρα-
στική ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας και νερού 
και την διασύνδεση συστημάτων και αυτοματισμών κτιρίου σε 
ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τον εξ’ αποστάσεως, 
κεντρικοποιημένο, έλεγχο λειτουργίας και χρήσης κτιριακών 
υποδομών, εξοπλισμού και μηχανημάτων (συστήματα θέρμαν-
σης/κλιματισμού, φωτισμού, ανελκυστήρες, συστήματα CCTV, 
δίκτυα υπολογιστών, access control κ.λπ.) και το Predictive 
Maintenance στα κτίρια. 
Περισσότερες πληροφορίες : www.senseonetech.com 

Η Kärcher Α.Ε.Ε. είναι θυγατρική εταιρεία του ομώνυμου Γερμανι-
κού Ομίλου, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής συστη-
μάτων καθαρισμού στον κόσμο. 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1991 και σε μικρό διάστημα κατέκτησε την 
πρώτη θέση στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων που διαθέτει 
στην ελληνική αγορά, χάρη στην ποιότητα και τον σχεδιασμό των 
προϊόντων της, κερδίζοντας την εκτίμηση τόσο των επαγγελματιών 
όσο και των ιδιωτών. Από την ίδρυσή της έως σήμερα, δημιουρ-
γεί σχέσεις εμπιστοσύνης με συνεργάτες αλλά και καταναλωτές, 
προσηλωμένη με συνέπεια στο να παρέχει πάντα το καλύτερο. Κι 
αυτό γίνεται εφικτό με προϊόντα που δημιουργούνται από δικές 
της εφευρέσεις και καινοτομίες, για να επιτυγχάνουν κορυφαίες 
επιδόσεις σε επίπεδο αποτελεσματικότητας, οικονομίας, ευκολίας 
και αντοχής, όπως επίσης με υπηρεσίες μοναδικές στο είδος τους, 
που την καθιστούν πρωτοπόρο στον κλάδο της.
Η Kärcher εφάρμοσε πρώτη στον κλάδο της το σύστημα διασφάλι-
σης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO 9001, ενώ κατέχει 

επίσης από το 1996 πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής δι-
αχείρισης βάσει του προτύπου ISO 14001.
Προκειμένου η εταιρεία να βρίσκεται δίπλα σε όλους τους έλληνες 
επαγγελματίες και καταναλωτές, το δίκτυο επίσημων εμπόρων και 
πιστοποιημένων τεχνικών κέντρων της Kärcher καλύπτει όλον τον 
Ελλαδικό χώρο και προσφέρει στους πελάτες μας την ολοκληρωμέ-
νη εμπειρία εξυπηρέτησης Kärcher.
Η σκέψη μας δεν είναι μόνο σταθερά προσανατολισμένη στην πα-
ροχή αξεπέραστων λύσεων στους έλληνες επαγγελματίες και στην 
ελληνική οικογένεια. Ξεχωριστή θέση, με βάση την προσήλωσή 
μας σε κορυφαίες αξίες, έχει στο μυαλό μας και στην καρδιά μας 
η προσφορά συνολικά στην ελληνική κοινωνία, στον πολιτισμό και 
στο περιβάλλον. Από το 2003, στην Karcher κάνουμε πράξη αυτή 
μας την προσήλωση και διακρινόμαστε και σε αυτό το επίπεδο, είτε 
διεξάγοντας έργα καθαρισμού σε ελληνικά μνημεία είτε συμμετέχο-
ντας ενεργά σε δράσεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος 
και του αστικού τοπίου.
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«Η ΟΤΕ ESTATE Α.Ε. είναι 100% θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ, στην 
οποία έχει μεταβιβασθεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του Ορ-
γανισμού, με στόχο την επίτευξη υπεραξιών για τον Όμιλο μέσω της 
διαχείρισης, ανάπτυξης και εμπορικής εκμετάλλευσης του χαρτοφυ-
λακίου ακινήτων που διαθέτει. Βάσει της πρόσφατης ανεξάρτητης 

μελέτης εκτίμησης κατά τα ΔΠΧΑ, το ως άνω χαρτοφυλάκιο απο-
τελείται από 2.291 ακίνητα  (οικόπεδα και κτήρια) σε στρατηγικές 
θέσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια- με την πλειονότητα των κτι-
ρίων στα πλέον εμπορικά σημεία μεγάλων και μικρών πόλεων- ενώ 
η εύλογη αξία του ανέρχεται σε 823 εκατ. €.»

Η Diversey Care, μέλος του ομίλου Sealed Air , προσφέρει ολο-
κληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες καθαρισμού και υγιεινής 
επαγγελματικών χώρων κατέχοντας ηγετική θέση στην παγκό-
σμια και την Ελληνική αγορά. Οι λύσεις αυτές για την φροντίδα 
κτιρίων, την υγιεινή της κουζίνας, την φροντίδα του ιματισμού 
και την προσωπική υγιεινή προστατεύουν την επωνυμία κάθε 
επιχείρησης, εξασφαλίζουν υψηλή λειτουργική απόδοση και 
προστασία του περιβάλλοντος στους κλάδους των υπηρεσιών 

διαχείρισης κτιρίων, των νοσοκομείων, των ξενοδοχειακών επι-
χειρήσεων, της μαζικής εστίασης και του λιανικού εμπορίου. Οι 
καινοτόμες λύσεις της περιλαμβάνουν συστήματα προϊόντων 
καθαρισμού και υγιεινής αλλά και μηχανήματα και εργαλεία 
μαζί με πρότυπες υπηρεσίες εκπαίδευσης και εξυπηρέτησης 
μετά την πώληση. Κάτω από την ομπρέλα «Internet of clean» 
προβάλλει μια σειρά βραβευμένες διεθνώς λύσεις με την αξιο-
ποίηση νέων τεχνολογιών .
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Η Easy Facilities παρέχει κτηριακές υπηρεσίες συντήρησης, κατα-
σκευής, εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης ακινήτων, στις 
χώρες των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.
Στους πελάτες της, έχει την τιμή να περιλαμβάνονται κορυφαίοι τρα-
πεζικοί οργανισμοί, αλυσίδες καταστημάτων λιανικής και πολυτελή 
ξενοδοχεία.
Σκοπός της Easy Facilities είναι η μετατροπή της ανταγωνιστικής 
σχέσης πελάτη-προμηθευτή σε μία σχέση συνεργασίας, με κοινούς 
στόχους.

Οι πελάτες της Easy Facilities απολαμβάνουν τη δραστική μείωση 
του κόστους συντήρησης, την απαλοιφή του περιττού διαχειριστικού 
φόρτου και τη μετρήσιμη, προσυμφωνημένη ποιότητα των παρεχό-
μενων υπηρεσιών.
Περισσότερες πληροφορίες για τις ικανότητες, την τεχνογνωσία, 
τις μεθοδολογίες, τις διαδικτυακές εφαρμογές, τις καινοτομίες και 
τις πιστοποιήσεις της Easy Facilities, μπορείτε να βρείτε στο www.
easyfacilities.com ή μιλώντας, στο 2108976030, με ένα εξειδικευ-
μένο σύμβουλο μηχανικό της Easy Facilities.

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) Α.Ε., από τον 
Ιανουάριο του 2017 λειτουργεί ως ο Διαχειριστής του Δικτύου 
Διανομής Φυσικού Αερίου στην Αττική, στο πλαίσιο των διατά-
ξεων του Ν.4001/2011 σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς φυ-
σικού αερίου. 
Αξιοποιώντας την πολύτιμη γνώση και εμπειρία της 15ετούς πο-
ρείας της στην Αττική και με την καθοδήγηση των μετόχων της 
ΔΕΠΑ Α.Ε. και Shell Gas, η ΕΔΑ Αττικής έχει ως βασική δρα-
στηριότητα τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου 
διανομής στην Αττική, καθώς και τη σύνδεση των κατοίκων του 
λεκανοπεδίου με τρόπο ασφαλή και αποδοτικό. 

Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Αττική αριθμεί περί τα 
3.400 χλμ. χαμηλής και μέσης πίεσης που εκτείνονται σε 65 δή-
μους του λεκανοπεδίου. Μέσω του δικτύου διανέμεται φυσικό αέριο 
σε 60.000 παροχετευτικούς αγωγούς και 100.000 μετρητές, που 
τροφοδοτούν 330.000 νοικοκυριά, 6.000 επαγγελματίες και 1.300 
σχολεία και δημοτικά κτήρια στην Αττική. Μέσα από το έργο της, 
η εταιρεία αποσκοπεί στην απρόσκοπτη και ομαλή τροφοδοσία των 
καταναλωτών της Αττικής, την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία 
των υποδομών φυσικού αερίου, την παροχή σύγχρονων και απο-
δοτικών λύσεων προς τους πελάτες της και την ευρύτερη ανάπτυξη 
της αγοράς φυσικού αερίου με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.
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TO HELLENIC FACILITY MANAGEMENT ASSOCIATION 

(HFMA)

Το HFMA (www.hfma.gr) είναι ο σύνδεσμος των επαγγελματιών του Facility Management, που στόχο έχει την ενδυνάμωση και ανα-
βάθμιση του κλάδου.
Σκοποί του Σωματείου είναι:

  Η διάδοση των αρχών και των επιστημονικών εξελίξεων σε θέματα διοίκησης, τεχνολογίας, εκπαίδευσης, πιστοποίησης και εφαρ-
μοσμένων πρακτικών στο χώρο του Facility Management.
  Η συζήτηση και εξεύρεση λύσεων για τα προβλήματα του κλάδου, η εκπροσώπηση των μελών του σωματείου ενώπιον δημόσιων 
αρχών προκειμένου τα προβλήματα αυτά να γνωστοποιούνται και να επιλύονται.
  Η αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών για τον κλάδο και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων, καθώς και η συμμετοχή στο 
δημόσιο διάλογο και η ορθή παρουσίαση και υποστήριξη των θέσεων των μελών του Σωματείου σε κάθε νομοθετική ή άλλη πρω-
τοβουλία που επηρεάζει τις επιχειρήσεις του κλάδου.
  Η ανάδειξη και αναβάθμιση του ρόλου του Facility Management στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία κάθε επιχείρησης/
οργανισμού καθώς επίσης και στο περιβάλλον, την υγιεινή και την ασφάλεια.
  Η δημιουργία και η εφαρμογή κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας των απασχολουμένων στη Ελλάδα στο χώρο του Facility 
Management.
  Η επιστημονική, υποστήριξη των δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα, στο χώρο του Facility Management.
  Να λειτουργεί ως φορέας εκπαίδευσης για τους διευθυντές εγκαταστάσεων αλλά και όλους όσους εμπλέκονται στη διαχείριση 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του εμπορίου, της βιομηχανίας, της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης και αυτοδιοίκησης, της 
υγειονομικής υπηρεσίας, της εκπαίδευσης, του μη κυβερνητικού τομέα  και των εθελοντικών οργανώσεων και κάθε άλλου.
  Να λειτουργεί ως τεχνικός και εκπαιδευτικός φορέας,  για τη δημόσια διάδοση των τεχνικών πληροφοριών του κλάδου του 
Facility Management
  Να αιτείται, υλοποιεί και συμμετέχει σε πάσης φύσεως προγράμματα και χρηματοδοτήσεις των Δήμων, των Περιφερειών, του Ελ-
ληνικού Κράτους , της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα οποία θα αντλεί οικονομικούς πόρους για την πραγμάτωση των σκοπών του.
  Η προώθηση της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μελών του Σωματείου.

PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS 

Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS είναι εταιρία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στις εξής 
υπηρεσίες: communication strategy development, media relations, public aff airs, crisis & issues management. 

Η σημαντική εμπειρία που έχει η PALLADIAN στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων, οδήγησαν το 2014 στη δημιουργία ενός 
νέου, ανεξάρτητου business unit, του Palladian Conferences (www.palladianconferences.gr) εντός της εταιρίας με αντικείμενο 
τη διοργάνωση συνεδρίων. Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η ανάδειξη σημαντικών θεμάτων από όλο το φάσμα 
της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.
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