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Ο διευθύνων σύμβουλος της LEDVANCE 
ΑΕ κ. Δημήτριος Ζαχαράκης μάς μιλά 
για την πορεία, για τα επόμενα σχέδια 

της εταιρείας, αλλά και για τη σημασία του ποι-
οτικού φωτισμού στη ζωή μας.

Πώς θα συστήνατε τη LEDVANCE σήμε-
ρα; Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι σταθμοί 
της εταιρείας;
Δημήτριος Ζαχαράκης: Όλα ξεκίνησαν το 
Μάιο του 1925, όταν με προεδρικό διάταγ-
μα εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρεί-
ας με την επωνυμία «Ανώνυμος Ελληνική 
Εταιρεία Ηλεκτρικών Λαμπτήρων». Οι λα-
μπτήρες της εταιρείας παράγονταν στην Ελ-
λάδα και διαθέτονταν στην αγορά με την ε-
πωνυμία «Φως» ώσπου το 1933 μετονομά-
στηκαν σε «Ωμέγα».
Πέντε χρόνια αργότερα, η γερμανική εται-
ρεία OSRAM απέκτησε την πλειοψηφία των 
μετοχών, και το 1939 οι λαμπτήρες διαθέ-
τονταν πλέον με την επωνυμία OSRAM. Η 
επωνυμία δημιουργήθηκε από τα ονόματα 
των δύο υλικών που ήταν απαραίτητα για 
τη δημιουργία των νημάτων πυράκτωσης: 
από το πρώτο μέρος της λέξης osmium (ό-
σμιο) και από το δεύτερο μέρος της λέξης 
wolfram (βολφράμιο). Η εξαγορά ωστόσο 
όλων των μετοχών της εταιρείας από την 
OSRAM πραγματοποιήθηκε το 1991.

Τον Ιούλιο του 2016 συναντάμε τον επόμενο 
σημαντικό σταθμό, όταν επήλθε ο επίσημος 
διαχωρισμός και η εταιρεία μετονομάστη-
κε από OSRAM AE σε LEDVANCE AE. Δύο 
χρόνια μετά ολοκληρώνεται η πώληση της 
LEDVANCE στην «MLS Co. Ltd», λανσάρο-
ντας τη νέα σειρά φωτιστικών κάτω από την 
ίδια επωνυμία, ενώ εξακολουθεί να διαθέτει 
τους λαμπτήρες OSRAM.
Σήμερα, με παρουσία 96 χρόνων στην ελληνική 
αγορά, η εταιρεία συνεχίζει να εξελίσσει το φω-
τισμό με ίδιο πάθος και ενθουσιασμό, ενώ βα-
σίζεται σε αξιόπιστες και μακροχρόνιες σχέσεις 
πελατών και σε ένα ισχυρό δίκτυο διανομής. 
Αξιοποιώντας τη βαθιά κατανόηση της αγο-
ράς γενικού φωτισμού, τις τελευταίες τάσεις 
της τεχνολογίας και τις μεταβαλλόμενες ανά-
γκες, υποστηρίζει τις ειδικές και ατομικές α-
παιτήσεις τόσο των άμεσων όσο και των έμ-
μεσων πελατών της. 
Επίσης, διαθέτει ένα εκτεταμένο προϊοντικό 
χαρτοφυλάκιο, που καλύπτει σχεδόν κάθε 
επαγγελματική και οικιακή εφαρμογή, από 
βασικά έως προηγμένα προϊόντα φωτισμού. 
Κάθε νέα προσθήκη σε αυτό τηρεί πάντα τη 
βασική της φιλοσοφία: την παροχή ευφυών 
και εύχρηστων λύσεων φωτισμού, που έχουν 
δημιουργηθεί με γνώμονα την ανθρώπινη υ-
γεία, για να υποστηρίζουν τη συγκέντρωση 
και την ευημερία. 

Με ιστορία 96 ετών 

στην Ελλάδα, 

η εταιρεία 

εστιάζει στον άνθρωπο 

και επιχειρεί 

να διαμορφώσει 

το μέλλον, πάντα 

με βασική φιλοσοφία 

την παροχή ευφυών 

και εύχρηστων 

λύσεων φωτισμού 

που έχουν 

δημιουργηθεί 

με γνώμονα 

την ανθρώπινη 

υγεία.

«Όραμά μας 
να επαναπρο-

σδιορίσουμε 
τον σωστό 

και ποιοτικό 
φωτισμό»

Συνέντευξη στη Νίκη Καραθάνου

Διευθύνων σύμβουλος της LEDVANCE ΑΕ

Δημήτριος Ζαχαράκης Διευθύνων Σύμβουλος LEDVANCE ΑΕ

Δημήτριος 
Ζαχαράκης
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Έτσι, η LEDVANCE θα συνεχίζει να αναπτύσσει 
προϊόντα υψηλής ζήτησης και να δημιουργεί 
νέες ευκαιρίες στο μέλλον.
Θα συστηνόμασταν, επομένως, ως μια νεο-
σύστατη εταιρεία με 96 χρόνια εμπειρίας στο 
φωτισμό, η οποία διαμορφώνει το μέλλον ε-
στιάζοντας στον άνθρωπο.

Πώς έκλεισε το 2020 για την εταιρεία; 
Δημήτριος Ζαχαράκης: Λόγω της πανδημί-
ας, η αγορά λειτούργησε με πολλούς περιορι-
σμούς κι ένας σημαντικός αριθμός έργων δεν 
κατέστη εφικτό να ολοκληρωθεί. Οι συνθήκες 
αυτές επηρέασαν επομένως και τον κλάδο του 
φωτισμού. Παρά τις ιδιαίτερες αυτές συνθή-
κες, η LEDVANCE ΑΕ έκλεισε στα ίδια με το 
προηγούμενο οικονομικό έτος επίπεδα, κι ε-
πομένως θεωρούμε ότι ήταν μια καλή χρονιά 
για την εταιρεία μας. 

Ποιοι οι στόχοι σας για την επόμενη περίοδο;
Δημήτριος Ζαχαράκης: Ως μία από τις κορυ-
φαίες εταιρείες γενικού φωτισμού, για τους ε-
παγγελματίες και για τους πελάτες λιανικής, 
προσφέρουμε στην αγορά μια μεγάλη ποικιλία 
προϊόντων, όπως φωτιστικά LED, προηγμένους 
λαμπτήρες LED, έξυπνες και δικτυωμένες λύ-
σεις Smart Home και Smart Building, αλλά και 
παραδοσιακές πηγές φωτισμού. 
Η LEDVANCE προσφέρει διαχρονικά μια άψο-
γη και συνεπή εμπειρία μέσω των προϊόντων 
της, που εστιάζουν στον άνθρωπο και sτις α-
νάγκες του για φυσικό φως. Στόχος μας είναι 
σε έναν δικτυωμένο κόσμο να επαναπροσδι-
ορίσουμε το ρόλο του φωτισμού. Σε αυτό συμ-
βάλλει και η πολύ έμπειρη και δυναμική ομά-
δα που αναπτύξαμε, για να προσεγγίσουμε τις 
απαιτήσεις των πελατών μας με επαγγελματι-
σμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες. 

Σας έχει επηρεάσει η πανδημία; Πώς αντι-
μετωπίζετε τις όποιες συνέπειες;
Δημήτριος Ζαχαράκης: Η πανδημία είναι μια 
πρωτόγνωρη κατάσταση, για την οποία και η 
εταιρεία μας προσπαθεί να θωρακιστεί με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, τηρώντας όλα τα μέτρα 
ασφαλείας και φροντίζοντας για την υγεία τη 
δική μας, των αγαπημένων μας και κατά συ-
νέπεια του συνόλου. 

Ωστόσο, πριν ακόμη από την πανδημία Covid-19, 
η ποιότητα του αέρα, του νερού και της καθα-
ριότητας των γύρω επιφανειών ήταν σημαντικά 
για εμάς, καθώς όλοι διατρέχουμε κίνδυνο να 
μολυνθούμε από ιούς και βακτήρια.
Η LEDVANCE πρόσφερε και συνεχίζει να προ-
σφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα UV-C για 
την απολύμανση και την αποστείρωση του α-
έρα, του νερού, των επιφανειών και μικρών 
αντικειμένων. 
Η απολυμαντική δράση της υπεριώδους α-
κτινοβολίας είναι γνωστή και αξιοποιείται ε-
δώ και αρκετά χρόνια. Έρευνες αποδεικνύουν 

άλλωστε ότι η ακτινοβολία UV-C απενεργοποι-
εί γρήγορα τα βακτήρια, τους ιούς, τη μούχλα, 
τους μύκητες και άλλους μικροοργανισμούς. 
Μέχρι πρόσφατα, η εφαρμογή των λαμπτήρων 
UV-C ήταν ακόμη πολύ περιορισμένη. Ωστόσο, 
με το ξέσπασμα της πανδημίας, η ανάγκη για 
UV-C εφαρμογές έχει αυξηθεί, και επομένως 
θα έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην υ-
γεία και στον τρόπο ζωής μας.

 Έχει αποδειχθεί, πλέον, ότι ο ανθρωπο-
κεντρικός φωτισμός συμβάλλει καθοριστικά 
στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του 
ανθρώπου και ουσιαστικά της υγείας του. 
Ποιες λύσεις προσφέρετε σε αυτό τον τομέα;
Δημήτριος Ζαχαράκης: Η εφεύρεση του τε-
χνητού φωτός αποτέλεσε κοινωνική επανάστα-
ση. Δραστηριότητες όπως εργασία, εκπαίδευση 
και ψυχαγωγία μπορούσαν πλέον να πραγμα-
τοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους χωρίς το 

φως της ημέρας. Η ζωή, όπως τη γνωρίζου-
με, δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τεχνητό φως.
Σήμερα η τεχνολογική πρόοδος, σε συνδυα-
σμό με μια μεγαλύτερη κατανόηση του πώς το 
φως επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά, 
μας ανοίγει νέους ορίζοντες και στον τομέα 
του ανθρωποκεντρικού φωτισμού. Με τον φω-
τισμό αυτό εστιάζουμε στους ανθρώπους και 
στην ανάγκη τους για φυσικό φως, ευέλικτα, 
υγιεινά και αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, 
οι λύσεις φωτισμού σε σύγχρονα εργασιακά 
περιβάλλοντα πρέπει να σχεδιαστούν για να 
προωθήσουν τη δημιουργική σκέψη και τα υ-
ψηλά επίπεδα συγκέντρωσης. 
Οι λύσεις που προσφέρουμε σε αυτόν τον 
τομέα είναι το LEDVANCE BIOLUX Human 
CentricLighting (HCL). Η συγκεκριμένη σει-
ρά προϊόντων έχει γίνει αποδέκτης πολλών 
βραβείων, όπως του γερμανικού βραβείου 
καινοτομίας 2020 στην κατηγορία “Lighting 
Solutions” και του Red DotAward για την ε-
ξαιρετική ποιότητα σχεδιασμού της μονάδας 
ελέγχου BIOLUX HCL. Επίσης, είναι και κά-

τοχος πιστοποιητικού ποιότητας HCL με την 
καλύτερη δυνατή διάκριση από το ανεξάρτη-
το VDE ινστιτούτο δοκιμών και πιστοποίησης.
Το σύστημα αυτό ουσιαστικά προσαρμόζει αυ-
τόματα το τεχνητό φως στις αλλαγές του φω-
τός της ημέρας, επιτρέποντας στους χρήστες 
να επιλέγουν τη σωστή δυναμική για αυτούς 
ανά πάσα στιγμή. Η καρδιά του καινοτόμου και 
βιολογικά αποτελεσματικού συστήματος φω-
τισμού είναι η μονάδα ελέγχου BIOLUX HCL, 
που σε συνδυασμό με τα φωτιστικά BIOLUX 
HCL παρέχει πάντα το σωστό φως, τη σωστή 
ώρα της ημέρας.
Για να προσαρμόσει κανείς το σύστημα ακό-
μη περισσότερο στις ατομικές του ανάγκες, 
μπορεί να επιλέξει μεταξύ πέντε διαφορετι-
κών προφίλ φωτισμού διάθεσης:
α) BOOST: Υψηλότερη συγκέντρωση για ε-
ξαιρετικά λεπτομερείς και ιδιαίτερα απαιτη-
τικές εργασίες. 

«Είμαστε μια νεοσύστατη εταιρεία    
με 96 χρόνια εμπειρίας στο φωτισμό»

     UV-C Τ8        ΦΩΤΙΣΜΟΣ UV-C     LINEAR HOUSING     LED DISINFECTION
 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ      AIR STERILIZER             SENSOR                   BOX UV-C

ΠΡΟΪΟΝΤΑ UV-C ΤΗΣ LEDVANCE
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β) FOCUS: Ενισχυμένη συγκέντρωση, π.χ. σε 
συναντήσεις. 
γ) NATURAL: Προεπιλεγμένη ρύθμιση. 
δ) CREATIVE: Δημιουργικότητα σε εργαστήρια, 
π.χ. σε συνεδρίες καταιγισμού ιδεών. 
ε) RELAX: Για παράδειγμα, ιδανικό κατά τη δι-
άρκεια διαλειμμάτων σε συναντήσεις.

Ποιες είναι οι επιδιώξεις και η φιλοσοφία 
της εταιρείας; 
Δημήτριος Ζαχαράκης: Ως αξιόπιστος συνερ-
γάτης με πολυετή εμπειρία στο γενικό φωτισμό, 
δεσμευόμαστε να νικήσουμε τη μάχη ενάντια 
στον κακό φωτισμό. Συνδυάζουμε την παρά-
δοση με τη σύγχρονη τεχνολογία βασιζόμενοι 
σε μακροχρόνιες σχέσεις με τους συνεργά-
τες μας, μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο πωλή-
σεων. Ειδικευόμαστε στο γενικό φωτισμό πα-
γκοσμίως και πρωτοπορούμε. Το εκτεταμένο 
χαρτοφυλάκιό μας καλύπτει σχεδόν κάθε ε-
παγγελματική και οικιακή εφαρμογή, από βα-
σικά έως και προηγμένα προϊόντα φωτισμού.
Κάθε ανάπτυξη προϊόντος βασίζεται στη βα-
σική φιλοσοφία της LEDVANCE, που είναι να 
διασφαλίζουμε την ευημερία του ανθρώπου 
με φιλικές προς τον χρήστη έξυπνες λύσεις 
φωτισμού· και όλα αυτά μέσω μίας σειράς 
προϊόντων LED που συνδυάζουν μια ολοκλη-
ρωμένη επιλογή, τεχνική καινοτομία και αξι-
όπιστη απόδοση. Έχοντας πάντα υπόψη μας 
τις απαιτήσεις, ως επαγγελματίες φωτισμού, 
κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι 
τα φωτιστικά μας είναι ιδιαίτερα εύκολα στο 
να εγκατασταθούν και να προγραμματιστούν. 
Με βάση αυτές τις αρχές, θα συνεχίσουμε να 
αναπτύσσουμε προηγμένα προϊόντα και θα 
προσφέρουμε τη βέλτιστη υποστήριξη ενά-
ντια στον κακό φωτισμό.

Ο φωτισμός είναι ένας τομέας που μπο-
ρεί να συνεισφέρει πολύ στην καταπολέ-
μηση της κλιματικής αλλαγής. Ποια είναι 
η πολιτική σας σ’ αυτό το ζήτημα;
Δημήτριος Ζαχαράκης: Για τη LEDVANCE, 
η βιωσιμότητα είναι ένα θεμελιώδες συστα-
τικό της επιχειρηματικής ηθικής και, μεταξύ 
άλλων, ζωτικής σημασίας για τις στρατηγικές 
μας αποφάσεις. Χρησιμοποιούμε τις σχεδόν 
απεριόριστες δυνατότητες του φωτός για να 
συνεργαστούμε με τους κυριότερους εμπλε-
κόμενους φορείς μας για τη βιώσιμη βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Είναι 
ουσιαστικό μέρος της εταιρικής μας ευθύνης. 
Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην αντιμετώ-
πιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιμα-
τική αλλαγή και η έλλειψη πόρων, μειώνουμε 
την κατανάλωση φυσικών πόρων και εξοικο-
νομούμε ενέργεια κατά τη διάρκεια της πα-
ραγωγής, και έτσι βοηθάμε στη μείωση των 

εκπομπών. Ανακυκλώνουμε λαμπτήρες και 
άλλα υλικά για να ελαχιστοποιήσουμε τα α-
πόβλητα, ενώ παράλληλα βοηθάμε τους πε-
λάτες μας να εξοικονομούν ενέργεια και να 
μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Υπάρχει κάτι νέο που θα μας παρουσιά-
σετε το επόμενο διάστημα;
Δημήτριος Ζαχαράκης: Η ισχυρή απόδοση 
απαιτεί καλή διαχείριση. Αυτό που ισχύει για 
τις επιχειρήσεις ισχύει επίσης για το φωτισμό. 
Με το νέο μας σύστημα διαχείρισης φωτισμού, 
το VIVARES της LEDVANCE, ο έξυπνος συν-
δεδεμένος έλεγχος φωτισμού είναι ευκολό-
τερος και πιο ευέλικτος από ποτέ, ενώ μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη και 
οι δυνατότητες του σύγχρονου φωτισμού LED. 

Για παράδειγμα, ο φωτισμός προσαρμόζεται 
στις ποικίλες απαιτήσεις με τον απλούστερο 
δυνατό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι με την εν-
σωμάτωση αισθητήρων ημέρας και κίνησης, 
η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να μειωθεί 
έως και 80%. Μεταξύ άλλων, η παρακολούθη-
ση μέσω cloud διασφαλίζει ακόμη μεγαλύτε-
ρη αξιοπιστία και ασφάλεια. Τα κύρια οφέλη 
για τους επαγγελματίες του φωτισμού περι-
λαμβάνουν απλή, βολική και φιλική προς το 
χρήστη εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρη-
ση του VIVARES. Ανάλογα με τις απαιτήσεις 
των πελατών, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 
ανάμεσα στο ασύρματο LEDVANCE VIVARES 
Zigbee και το VIVARES Dali, το ενσύρματο σύ-
στημα Dali-2. Το πρώτο συνιστάται εάν –για 
παράδειγμα– ο καταναλωτής / πελάτης θέλει 
να εγκαταστήσει το VIVARES σε ένα υφιστάμε-
νο κτίριο χωρίς αλλαγές στον ιστό του κτιρίου. 
Σε περιπτώσεις όμως νέων κτιρίων, ή εργα-

σιών ανακαίνισης, η ενσύρματη έκδοση είναι 
μια λογική επιλογή. Να σημειωθεί ότι και τα 
δύο συστήματα μπορούν να συνδεθούν με τις 
υπηρεσίες του VIVARES Cloud.

Ποιο είναι το όραμα της εταιρείας LEDVANCE;
Δημήτριος Ζαχαράκης: Όραμά μας είναι η 
εξέλιξη του φωτισμού, και αυτό που μας βο-
ηθά στην επίτευξη του οράματός μας είναι οι 
εταιρικές μας αξίες. Για το λόγο αυτό:
g Επιδιώκουμε την τελειότητα.
Είμαστε περή φανοι για τη δυναμική οργάνωσή 
μας. Οι άν θρωποί μας αναλαμβάνουν ευθύνες, 
υπολο γισμένα ρίσκα και ισχυρές αποφάσεις. 
Βασι ζόμαστε στην ατομική προθυμία για μά-
θηση και ανάπτυξη. Μόνο έτσι μπορούμε να 
οι κοδομήσουμε τη μακροπρόθεσμη επιτυχία.

g Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
Είμαστε αφοσιω μένοι, ευέλικτοι και θαρρα-
λέοι. Ξεφεύγουμε από την πεπατημένη για να 
εξερευνήσουμε νέα μονοπάτια. Αντιμετωπί-
ζουμε την ταχεία μεταστροφή του κλάδου ως 
ευκαιρία για νέα προϊόντα, αγορές και νέους 
τρόπους σκέψης. Θεωρούμε ότι το καλό δεν 
είναι αρκετό εάν μπορεί να επιτευχθεί το κα-
λύτερο. Για αυ τό και επιβραβεύουμε την ε-
φευρετικότητα.
g Βγαίνουμε μαζί νικητές.
Εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον, συνομι-
λούμε μεταξύ μας α νεξαρτήτως ιεραρχίας ή 
τμήματος, ανοιχτά και άμεσα. Ακούμε, παρέ-
χουμε ανατροφο δότηση και μαθαίνουμε ο έ-
νας από τον άλ λον. Είμαστε περήφανοι για την 
ομαδική ερ γασία και τη συνεργασία εντός της 
εταιρείας αλλά και με τους πελάτες μας. Με 
αυτόν τον τρόπο οικοδομούμε μακροχρόνι-
ες σχέσεις εμπιστοσύνης.

Ειδήσεις

«Στόχος μας σε έναν δικτυωμένο κόσμο είναι 
να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο του φωτισμού»

LEDVANCE BIOLUX HCL


