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Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. ιδρύθηκε το 1979 από 
τους  Νικόλαο Λακασά και Παναγιώτη Αρβανιτίδη. 
Αποτελεί τη μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική παραγωγική 
μονάδα ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στην 
Ελλάδα και μία από τις δέκα μεγαλύτερες στην 
Ευρώπη. 

Η δραστηριότητα της εταιρείας είναι η ανάπτυξη 
ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. H  OLYMPIA 
ELECTRONICS A.E. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις 
τεχνολογίες αιχμής, την καινοτομία, την ποιότητα και 
τη σχέση ποιότητας και τιμής των προϊόντων που 
παράγει. Η εταιρεία βασίζεται στην τεχνογνωσία του 
έμπειρου προσωπικού της, με το 15% του ανθρώπινου 
δυναμικού της αποτελούμενο από μια ιδιαίτερα 
δυναμική ομάδα έμπειρων Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών 
να εργάζεται στο νευραλγικό τμήμα του R&D και να 
αναπτύσσει συνεχώς νέα καινοτόμα προϊόντα. 

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. παράγει τις ακόλουθες 
κατηγορίες προϊόντων:

§ Ηλεκτρονικά συστήματα φωτισμού ασφαλείας
§ Ηλεκτρονικά συστήματα πυρανίχνευσης
§ Ηλεκτρονικά συστήματα ανίχνευσης αερίων
§ Ηλεκτρονικά συστήματα συναγερμού 
§ Ηλεκτρονικοί Θερμοστάτες χώρου
§ Hotel Access

Η έδρα της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. βρίσκεται στη 
Μεθώνη Πιερίας, ενώ διατηρεί ιδιόκτητο 
υποκατάστημα πωλήσεων στην Αθήνα και  απασχολεί 
πάνω από 200 εργαζόμενους. Πρόσφατα η εταιρεία, 
για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της, 
προχώρησε στην αγορά και στελέχωση νέων 
εγκαταστάσεων στη Δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης 
στο κτίριο του PORTO CENTER. Οι νέες εγκαταστάσεις 
αφορούν υποδομές Έρευνας & Ανάπτυξης για 
προγραμματιστές (so�ware developers) και 
ηλεκτρονικούς (embedded engineers). 

Η εταιρεία μας
από το 1979
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Η παραγωγή μας

§ Πλήρως καθετοποιημένη και 
αυτοματοποιημένη παραγωγική 
διαδικασία

§ 5 υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής 
SMD της Fuji με χρήση AOI

§ Industry 4.0 cer�fied

Έρευνα & Ανάπτυξη

§  Άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο 
προσωπικό R&D

§ Δυνατότητα γρήγορης και αποτελεσματικής 
ανάπτυξης νέου προϊόντος

§ Έμφαση και προσανατολισμός στην καινοτομία

§ Πλήρης εξοπλισμός σε So�ware και Hardware.

Η φιλοσοφία μας

§ Να παράγουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα, 
κορυφαίας τεχνολογίας & καινοτομίας σε 
ανταγωνιστικά επίπεδα τιμών.

§ Είμαστε Easy To Do Business With εταιρεία.

§ Ο προσανατολισμός μας είναι διαχρονικά 
ανθρωποκεντρικός.

Η αποστολή μας

Να είμαστε η καλύτερη ελληνική εταιρεία και να 
ανήκουμε μέσα στις πιο αναπτυσσόμενες 
ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα της βιομηχανίας 
Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας.

Το προσωπικό μας

Το προσωπικό μας αποτελεί την πραγματική μας 
δύναμη καθώς:

§ Είναι επαγγελματίες

§ Εργάζονται ομαδικά

§ Κατέχουν ισχυρά κίνητρα για την ολοκλήρωση της 
δουλειάς τους

§ Είναι προσηλωμένοι στην εκπλήρωση της εταιρικής 
αποστολής

Πιστοποιήσεις

Η Olympia Electronics A.E. στοχεύοντας στην 
ποιότητα, έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια 
διαδικασίες λειτουργίας, παραγωγής και ελέγχου, οι 
οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη διάθεση στην αγορά 
προϊόντων απόλυτα συμβατών με τα Ευρωπαϊκά (ΕΝ) 
και παγκόσμια πρότυπα ποιότητας και κατασκευής. 

Για την παραγωγή της η εταιρεία εφαρμόζει 
εξελιγμένα συστήματα “world class manufacturing” 
όπως lean systems , TQM, 6 sigma κλπ που της 
προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. H εταιρεία 
εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
IQMS «oly q» το οποίο ενσωματώνει συστήματα 
διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού και άλλα 
διαχειριστικά συστήματα. Είναι επίσης από το 2011, 
κάτοχος του bee bronze award του EBEN του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρησιακής Ηθικής. Προϊόντα 
της διαθέτουν πιστοποιητικά από φορείς όπως LPCB, 
BSI, EVPU, CNBOP, DEDAL, UL κ.α.. 

Η Olympia Electronics A.E. έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα 
με το ISO 9001, IS0 45001, ISO 14001, και επίσης για 
δεύτερη φορά το 2011 (πρώτη το 2005) απέκτησε την 
Ευρωπαϊκή Διάκριση Επιχειρήσεων στα πλαίσια του 
EFQM «Levels of Excellence».
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Εξαγωγές
σε

  χώρες72
Εξάγουμε σε 72 χώρες του εξωτερικού 
στις εξής γεωγραφικές περιοχές:

§  Ευρωπαϊκή Ένωση

§  Ανατολικές Ευρωπαϊκές χώρες & Ρωσία

§  Μέση Ανατολή & Χώρες του Κόλπου

§  Αφρική

§  Αμερική

Εμπορική 
δραστηριότητα
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ΕΡΓΟΣΤAΣΙΟ - KENΤΡΙΚΑ
72 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Κατερίνης

R&D Hub
ης26  Οκτωβρίου 90 

(Μινωταύρου), Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Λεονταρίου 18, Κάντζα, 
Παλλήνη, Αττική
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Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. τα τελευταία χρόνια 
μέσω της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης προβάλλει 
έντονα την υπευθυνότητα, την κοινωνική 
ευσυνειδησία, την ευαισθησία, τη συνείδηση και 
την επιχειρηματική ηθική της επιχείρησης, 
συμβάλλοντας στην στήριξη της κοινωνίας και στην 
προστασία του περιβάλλοντος.

Μια βασική πτυχή της είναι η διαχείριση του 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου και των φυσικών 
πόρων. Η εταιρεία έχει λάβει όλα τα μέτρα και 
κατάφερε να μειώσει την κατανάλωση πόρων, των 
ρυπογόνων εκπομπών και των αποβλήτων και να 
επιφέρει έτσι διπλό όφελος για την ίδια την 
επιχείρηση και για το περιβάλλον.

Μια επιπλέον πτυχή είναι η εξωτερική κοινωνική 
ευθύνη, η οποία αφορά την επέκταση της ευθύνης 
της εταιρείας στην τοπική κοινότητα, που 
περιλαμβάνει τις δημόσιες αρχές, τους μη 
κυβερνητικούς οργανισμούς κ.α. που ασχολούνται 
με το περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες. 
Συνεισφέρει στην τοπική κοινότητα παρέχοντας 
θέσεις εργασίας, κοινωνικές παροχές καθώς και 
άμεσους και έμμεσους φόρους, αφού η 
βιωσιμότητά της εξαρτάται από την υγεία, τη 
σταθερότητα και την ευημερία της κοινότητας μέσα 
στην οποία λειτουργεί. 

Εταιρική
Κοινωνική
Ευθύνη

Ε.Κ.Ε.

Ανακυκλώνουµε 
για έναν καθαρό πλανήτη

H Olympia Electronics δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και την επίτευξη 
της βιώσιμης ανάπτυξης, παράγει προϊόντα 
υψηλής ποιότητας με μεγάλη διάρκεια ζωής.

Σημαντικό κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης 
αποτελούν οι πρακτικές της κυκλικής οικονομίας 
όπου το προϊόν σχεδιάζεται εξαρχής με τρόπο 
τέτοιο ώστε να μπορεί να γίνεται εύκολα και 
οικονομικά η ανακατασκευή του ή κατασκευάζεται 
εξαρχής από ανακυκλωμένο υλικό.

Έτσι υιοθετούμε την ιδέα του Think Green 
θέτοντας ως στόχο την ανάπτυξη της 
βιωσιμότητας εντάσσοντας την κυκλική οικονομία 
σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας μας!

Η Olympia Electronics δείχνοντας έμπρακτα την 
ευαισθητοποίησή της σε θέματα κοινωνικής 
ευθύνης, αποφάσισε να χορηγήσει την we4all, μια 
ΜΚΟ που αναλαμβάνει περιβαλλοντικές δράσεις.

Η συγκεκριμένη χορηγία θα χρησιμοποιηθεί για 
την πραγματοποίηση εκπαίδευσης των μαθητών 
ενός σχολείου σε περιβαλλοντικά θέματα και την 
ανάγκη της συμβολής καθενός από εμάς στην 
προστασία του πλανήτη μας.

Η We4all είναι ένας ΜΚΟ που ιδρύθηκε για να 
βοηθήσει τη γη να θεραπευτεί και να θυμίσει 
στους ανθρώπους ότι αυτός ο πλανήτης είναι το 
σπίτι μας. 
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Συνεισφέρει στην τοπική κοινότητα παρέχοντας 
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Ανακυκλώνουµε 
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