
Από το 1975

φροντίζουμε για

την ασφάλειά σας



Η ΗΛΚΑ ξεκίνησε σαν προσωπική εταιρία το 1975 από τον Γιώργο Αυγερινόπουλο, μετά τις

σπουδές του στο Πολυτεχνείο του Τορίνο στην Ιταλία, σαν ηλεκτρονικός μηχανικός. Το

αντικείμενο της ήταν τότε οι ηλεκτρονικές κατασκευές, από τα αρχικά των οποίων προέκυψε

και το όνομά της, το οποίο διατηρείται ως σήμερα. Οι πρώτες κατασκευές της, εμπνεύσεις του Γ.

Αυγερινόπουλου:

ΗΛΚΑ - Από το 1975 

• συναγερμοί αυτοκινήτου,

• τηλεχειρισμοί, πίνακες πυρανίχνευσης,

• πίνακες συναγερμού,

• σειρήνες & παρελκόμενα,

• ειδικά projects ηλεκτρονικών συστημάτων

για την Πολεμική Αεροπορία και άλλους

σημαντικούς πελάτες.



Από την αρχή στην πρωτοπορία (δεκαετίες 1980 – 1990)

Η ΗΛΚΑ ήταν μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες στον κλάδο μας και συνέβαλε θετικά στην δημιουργία

και τη ανάπτυξη του τομέα των συστημάτων ασφαλείας στη χώρα μας:

• Πρωτεργάτης στη δημιουργία του πρώτου 

Κέντρου Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων 

στην Ελλάδα, που έγινε μάλιστα με δικό της 

εξοπλισμό.

• Η πρώτη και μοναδική που ανέπτυξε ασύρματα 

ραδιοδίκτυα, για την αποστολή σημάτων 

συναγερμού στις Αστυνομικές Υπηρεσίες και τα 

Κέντρα Λήψης Σημάτων.

• Η πρώτη που κατασκεύασε και διέθεσε στην 

Ελληνική αγορά κωδικοποιητές τηλεφωνικής 

γραμμής, για σύνδεση με Κέντρα Λήψης και 

Επεξεργασίας Σημάτων.

• Η πρώτη που κατασκεύασε πίνακα 

συναγερμού με ενσωματωμένο κωδικοποιητή 

ελεγχόμενο από μικροϋπολογιστή.

• Η πρώτη που κατασκεύασε μεγάλα 

computerized συστήματα ασφαλείας / access 

control / πυρανίχνευσης / CCTV.



Το 1997, καθώς αυξανόταν η πολυπλοκότητα των ηλεκτρονικών συσκευών και το κόστος ανάπτυξης

και πιστοποίησής τους έγινε δυσβάσταχτο, ενώ παράλληλα έλειπε από την Ελλάδα ένα οικοσύστημα

με τις βοηθητικές υποδομές και την κρατική υποστήριξη, που υπήρχαν στις άλλες Ευρωπαϊκές

χώρες, στις ΗΠΑ και στην Άπω Ανατολή, αποφασίσαμε να διακόψουμε την παραγωγή και να

ασχοληθούμε αποφασιστικότερα με τη διανομή προϊόντων συστημάτων ασφαλείας, κάτι που ήδη

κάναμε σε κάποιο βαθμό.

Εν τω μεταξύ είχαμε γίνει πλέον Όμιλος εταιριών, που ασχολούνταν με επιτυχία και με άλλες

δραστηριότητες, όπως ταμειακές μηχανές SAREMA, συστήματα λιανικής πώλησης, θωρακισμένα

οχήματα, οχήματα ειδικών χρήσεων, ασθενοφόρα, ελικόπτερα, κ.λ.π.

Όμιλος ΗΛΚΑ - Περισσότερες Δραστηριότητες - Χονδρική Πώληση



Η ΗΛΚΑ Α.Ε. είχε πλέον δύο δραστηριότητες, οι οποίες διατηρούνται ως σήμερα:

• Εισαγωγή και διάθεση στην Ελληνική αγορά (χονδρική πώληση) συστημάτων ασφαλείας,

των πλέον επώνυμων κατασκευαστικών οίκων.

• Ανάπτυξη και κατασκευή εξειδικευμένων προϊόντων, υπηρεσιών και συστημάτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι τα Κέντρα Λήψης Σημάτων της Αστυνομίας και ο

τερματικός εξοπλισμός σύνδεσης με την Αστυνομία, ο οποίος χρησιμοποιείται από όλες τις

Τράπεζες (σύστημα DualPath).

Χονδρική πώληση
Εξειδικευμένα συστήματα

(π.χ. Police / DualPath)

Δραστηριότητες της ΗΛΚΑ Α.Ε.



Σύστημα αποστολής σημάτων συναγερμού μέσω 

πολλαπλών επιτηρούμενων διαδρομών 

ALARM TRANSMISSION SYSTEM



Διαθέτουμε ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, συνεργαζόμενοι με τους πλέον

επώνυμους και αξιόλογους κατασκευαστικούς οίκους.

Ειδικά στο CCTV, είμαστε από τους πρωτεργάτες στη χώρα μας (πρώτοι φέραμε multiplexers, αν

τους θυμάστε καθώς και ψηφιακά καταγραφικά και από τους πρώτους που προσφέραμε IP

λύσεις), έχουμε από τις μεγαλύτερες γκάμες προϊόντων και λύσεων και μπορούμε να

αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες οποιουδήποτε έργου, όσο μεγάλο ή σύνθετο και αν είναι αυτό.

Εταιρείες θρύλοι, όπως η DEDICATED MICROS, η ELMO, η SONY, η DALLMEIER, η ΕΝΕΟ, η

CNB, η INDIGO VISION, κ.α. παρουσιάστηκαν από την ΗΛΚΑ στην Ελλάδα.

Στα χρόνια που πέρασαν έχουμε διανείμει εκατοντάδες χιλιάδες κάμερες, που χρησιμοποιούνται

σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από μικρές εγκαταστάσεις σε οικίες και καταστήματα μέχρι σε

Καζίνο, αυτοκινητοδρόμους και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Εισαγωγή και διανομή προϊόντων - Συνεργασίες



• Πιστοποίηση ISO9001:2015 (από το 2002) από το φορέα TUV-CERT, για τον σχεδιασμό, ανά-

πτυξη, κατασκευή, πώληση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.

• Άδεια Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας 3015/39/60/97-μγ’ από το Υπουργείο

Προστασίας του Πολίτη.

• Μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου

Αθηνών, με αριθμό μητρώου 143532.

• Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου

(Γ.Ε.ΜΗ.) 084833702000.

Πιστοποιήσεις - Άδειες

• Συμμετοχή σε όλα τα προβλεπόμενα

από τον νόμο Συστήματα Διαχείρισης

Ανακύκλωσης, για ηλεκτρονικές συσκευές,

μπαταρίες, συσκευασίες προϊόντων.



• Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

• Πλήρης μηχανογράφηση.

• ERP πρόγραμμα Microsoft Dynamics NAV (Navision).

• Σύγχρονος ηλεκτρονικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός.

• Ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα.

Τεχνική Υποδομή



• Νέο Show Room στην είσοδο της εταιρείας μας, για την επίδειξη αντιπροσωπευτικών λύσεων

που προσφέρουμε.

• Μετάβαση σύντομα σε ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (cloud).

• Νέα ιστοσελίδα και portal για τους συνεργάτες μας σε προετοιμασία.

• CRM Microsoft Dynamics 365 Sales & Customer Service σε προετοιμασία.

Συνεχίζουμε τις επενδύσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας



• Υγιής επιχείρηση με μηδενικές δανειακές υποχρεώσεις

• Εμπειρία και τεχνολογική δικτύωση

• Συνεχής έρευνα της αγοράς

• Άμεση επικοινωνία με τους κατασκευαστές

• Μεγάλη γκάμα προϊόντων

• Ανταγωνιστικές τιμές

• Απόκριση σε ελάχιστο χρόνο

• Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών

• Πλήρεις εργοστασιακές εγγυήσεις

• Τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση

• Τεχνικά σεμινάρια σε τακτική βάση

Πλεονεκτήματα ΗΛΚΑ Α.Ε.


