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O
γενικός διευθυντής της εταιρείας 
ΚΑΡΣΟΝ κ. Γεώργιος Καρακάσης και 
ο γενικός διευθυντής της URMET κ. 

Paolo Attanasio, μας παρουσιάζουν την ι-
στορία, την πορεία και τα επόμενα σχέδια 
των δύο εταιρειών.

Κ. Καρακάση, πώς ξεκίνησε η ΚΑΡΣΟΝ 
και ποιοι είναι οι σημαντικότεροι σταθμοί 
της εταιρείας μέχρι σήμερα;
Γεώργιος Ι. Καρακάσης: Η ΚΑΡΣΟΝ ξεκίνη-
σε ουσιαστικά τη λειτουργία της το 1932, από 
το όραμα και την πρωτοποριακή για την επο-
χή της πρωτοβουλία του Γεωργίου Προδρό-
μου Καρακάση, και συγκαταλέγεται σήμερα 
στις πλέον ιστορικές εταιρείες στο χώρο του 
ηλεκτρολογικού υλικού, του φωτισμού, των 
συστημάτων ασφαλείας, των θυροτηλεορά-
σεων, του αυτόματου ελέγχου, των αυτομα-
τισμών θυρών και των εποχικών υλικών. Η ε-
ταιρεία μας διανύει την 9η δεκαετία της στην 
αγορά και έχει συμβάλει καθοριστικά στην α-
νάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα. Το δίκτυο 
συνεργατών της ΚΑΡΣΟΝ εκτείνεται σε όλη 
την Ελλάδα. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας 
–με στεγασμένους χώρους 5.000 τ.μ.– βρί-
σκονται στην περιοχή του Βοτανικού, όπου 
συγκεντρώνονται οι διοικητικές, εμπορικές 
και τεχνικές υπηρεσίες της, καθώς και οι α-
ποθηκευτικοί της χώροι. Η ΚΑΡΣΟΝ ιδρύθηκε 
το 1974 ως συνέχεια άλλων εταιρειών με πα-
ρεμφερή δραστηριότητα όπως: η βιομηχανία 
ΒΗΕ (1947), επέκταση σε ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ το 
1952 (από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγω-
γής διακοπτικού υλικού της εποχής, στην εξα-
γορά από τη  ΣΗΜΕΝΣ ΕΛΛΑΣ), η βιομηχανία 
ΜΟΝΥΑΛ ΑΕ η οποία δημιουργήθηκε το 1965 

(παραγωγής υαλοβάμβακα) και η βιομηχανία 
ΚΑΡΣΟΝ ΕΠΕ (παραγωγής μετασχηματιστών 
φωτιστικών σωμάτων) η οποία ιδρύθηκε το 
1970, από τον Γεώργιο & Ιωάννη Καρακάση.  
Έτη-σταθμοί στην πορεία της ΚΑΡΣΟΝ εί-
ναι τα εξής: 
g 1958: Έναρξη αντιπροσώπευσης της Urmet 
Ιταλίας. 
g 1962: Έναρξη αντιπροσώπευσης της 
Friedland Αγγλίας. 
g 1985: Έναρξη αντιπροσώπευσης της 
Commax Κορέας. 
g 2006: Έναρξη αντιπροσώπευσης της Iverlux 
Ισπανίας. 
g 2011: Έναρξη αντιπροσώπευσης της 
Sentinel Γαλλίας. 
g 2015: Ισχυροποίηση των εισαγωγών ε-
ποχικού υλικού με τις επωνυμίες Brand και 
Grand Thermal.
Όσον αφορά τις συνεργασίες μας, η SCS 
Sentinel Γαλλίας, εταιρεία του ομίλου Urmet, 
συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους προμη-
θευτές στην Ευρώπη σε κουδούνια, αυτομα-
τισμούς και ηλεκτρονικές συσκευές, με οικο-
νομικές λύσεις υψηλής ποιότητας, πρωτοτυ-
πία και προσεγμένη συσκευασία των προϊό-
ντων. Η Friedland Αγγλίας εδώ και 70 χρόνια 
είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής κουδου-
νιών στον κόσμο, και προωθείται πλέον υπό 
την εμπορική ονομασία του παγκόσμιου οί-
κου Honeywell. 
Η ΚΑΡΣΟΝ έχει επεκτείνει την γκάμα των 
προϊόντων της με νέες σειρές σύγχρονης 
τεχνολογίας από καταξιωμένους κατασκευ-
αστές. Η προϊοντική διεύρυνση έχει επιτευ-
χθεί με τις σειρές φωτισμού KapaLED με την 
ήδη 15χρονη αντιπροσώπευση της ισπανικής 

Με παρουσία 
στην αγορά 
από το 1932, 
η εταιρεία ΚΑΡΣΟΝ 
έχει αναπτύξει 
συνεργασίες 
με εταιρείες 
από όλο τον κόσμο. 
Μεταξύ αυτών είναι 
και η ιταλική εταιρεία 
Urmet, την οποία 
αντιπροσωπεύει 
αποκλειστικά 
από το 1960.

«Η επιτυχία μας 
έγκειται 

στην ανάπτυξη 
στενών σχέσεων 

με τους συνεργάτες μας»

Γενικός διευθυντής της ΚΑΡΣΟΝ

Γεώργιος 
Ι. Καρακάσης

Από δεξιά προς αριστερά: Ο πρόεδρος της ΚΑΡΣΟΝ Α.Ε. κ. Ιωάννης Καρακάσης &    

ο γενικός διευθυντής κ. Γεώργιος Ι. Καρακάσης μαζί με προσωπικό της εταιρείας.
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εταιρείας φωτισμού ασφαλείας Iverlux, 
καθώς επίσης και με τις μακρόχρονες 
συνεργασίες που διατηρεί με την Orbis 
Ισπανίας στις συσκευές αυτόματου ε-
λέγχου και με τη VARTA Γερμανίας σε 
φακούς και μπαταρίες.
Η εταιρεία διανύει επίσης τρεις δεκαετίες 
διαρκούς και επιτυχημένης πορείας στις 
εποχικές συσκευές με διαρκώς αυξανό-
μενη γκάμα οικιακών και επαγγελματι-
κών λύσεων που έχουν αναβαθμισμένα 
χαρακτηριστικά και με μεγάλη προσο-
χή στην ποιότητα και στην αξιοπιστία.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της 
ΚΑΡΣΟΝ σε σχέση με τον ανταγωνισμό;
Γ. Καρακάσης: Κύριο μέλημα της εται-
ρείας μας είναι η υψηλή ποιότητα των 
προϊόντων που εισάγει, με ανταγωνιστι-
κές τιμές, ώστε να συνεχίζει να διατηρεί 
το άριστο όνομα που έχει στην αγορά. Η 
ΚΑΡΣΟΝ διαθέτει (από το 1970)  το πα-
λαιότερο και πλέον εξειδικευμένο τεχνι-
κό τμήμα υποστήριξης θυροσυστημάτων 
στην Ελλάδα, με τηλεφωνικό κέντρο  για 
την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς 
τους επαγγελματίες τεχνικούς - εγκα-
ταστάτες, συμβουλών και οδηγιών προς 
τους χρήστες, καθώς και για την προ-
σφορά βοήθειας στην επιλογή των πλέ-
ον κατάλληλων υλικών ανά περίσταση.
Την τελευταία και πλέον δεκαετία γί-
νεται στην ιστοσελίδα μας εύκολη πα-
ρουσίαση όλων των υλικών και μοντέ-
λων μας, ενώ παρέχονται τεχνικά σχέ-
δια και οδηγίες για τους εγκαταστάτες, 
καθώς και ενημέρωση για κάθε νέο 
προϊόν που προσφέρουμε. Επίσης, έ-
χουμε ενσωματώσει μεταφρασμένο το 
πρόγραμμα της Urmet για τον αυτομα-
τοποιημένο υπολογισμό της αξίας των 
συστημάτων θυροτηλεφώνων-θυροτη-
λεοράσεων, το οποίο μας παρέχει επι-
πλέον τη δυνατότητα να κατεβάσουμε 
από το Internet τα σχέδια και τα εγχει-
ρίδια που αφορούν το κάθε σύστημα. 
Για τους πελάτες μας που επιθυμούν 
μία πιο εξειδικευμένη ενημέρωση για 
τα προϊόντα μας, πραγματοποιούμε τα-

κτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια τεχνικού 
περιεχομένου, καθώς και παρουσιάσεις 
των νέων συστημάτων μας σε ομαδικό 
ή και ατομικό επίπεδο, για τους υπαλ-
λήλους των καταστημάτων ή/και τους 
εγκαταστάτες, στην αίθουσα σεμιναρί-
ων της ΚΑΡΣΟΝ ή σε κατάλληλα δια-
μορφωμένους χώρους σε κάθε πόλη 
της Ελλάδας.
Η επιτυχία μας άλλωστε έγκειται στην 
ανάπτυξη προνομιούχων σχέσεων α-
νάμεσα στα μέλη μίας μεγάλης αλυσί-
δας, κρίκοι της οποίας είμαστε εμείς, 
τα καταστήματα των συνεργατών μας, 
εγκαταστάτες σε όλη την Ελλάδα, κα-
θώς και οι προμηθευτές μας. Μαζί τους 
έχουμε αναπτύξει αμφίδρομες σχέσεις, 
καθώς συνεργάζονται μαζί μας πάνω 
από 90 χρόνια και διαδραματίζουν ση-
μαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των ε-
πιχειρηματικών μας οραμάτων.

Η ΚΑΡΣΟΝ, μεταξύ άλλων, είναι α-
ποκλειστική αντιπρόσωπος στην Ελ-
λάδα της Urmet. Μιλήστε μας γι’ αυ-
τή τη συνεργασία.

Γ. Καρακάσης: Η Urmet είναι η φυ-
σική εξέλιξη της ιστορίας του ομίλου 
Urmet, της πρωτοπόρου ιταλικής ε-
ταιρείας τηλεπικοινωνιών που είναι 
εξειδικευμένη στην οικιακή επικοι-
νωνία, στους αυτοματισμούς και στα 
συστήματα θυροτηλεφώνων και θυ-
ροτηλεοράσεων, τα οποία πρωτοπα-
ρουσίασε πριν 63 χρόνια.  Διαθέτει 
παγκόσμια παρουσία, ενσωματώνει 
περισσότερες από 30 εταιρείες σε ό-
λο τον κόσμο και έχει ιδιαίτερα επι-
τυχημένη πορεία, η οποία επιβεβαι-
ώνεται από τους αριθμούς: 85 χρόνια 
άριστης λειτουργίας και περισσότερα 
από 40 εκατομμύρια συστήματα εγκα-
τεστημένα σε όλο τον κόσμο! Η ΚΑΡ-
ΣΟΝ ΑΕΒΕ έγινε αποκλειστική αντι-
πρόσωπος της Urmet στην Ελλάδα α-
πό το 1960, και υποστήριξε την πρώτη 
εξαγωγική δραστηριότητα παγκοσμί-
ως του ιταλικού ομίλου, εγκαθιστώ-
ντας τα πρώτα συστήματα θυροτηλε-
οράσεων στην Ελλάδα το 1974. 
Από τα πρώτα βήματα έως τις ημέ-
ρες μας, η συνεργασία μας αποδεί-
χθηκε απόλυτα επιτυχημένη και μας 
έχει θέσει επικεφαλής των εξελίξε-
ων στον τομέα των θυροτηλεφώνων 
/ θυροτηλεοράσεων στη χώρα μας. 
Γι’ αυτό, κατά γενική ομολογία, θε-
ωρούμαστε οι ειδικοί στα συστήμα-
τα θυροτηλεφώνων και θυροτηλε-
οράσεων στην Ελλάδα, με τεράστια 
τεχνογνωσία και εμπειρία σε αυτούς 
τους τομείς. 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 
Οι εγκατα-
στάσεις 
της εταιρείας 
ΚΑΡΣΟΝ.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 
Προϊόντα
της εταιρείας 
ΚΑΡΣΟΝ.

«Η ΚΑΡΣΟΝ διαθέτει, από το 1970, το πα λαιότερο 
και πλέον εξειδικευμένο τεχνι κό τμήμα 

υποστήριξης θυροσυστημάτων στην Ελλάδα»
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«Η νέα πρόκληση θα είναι σίγουρα ο οικιακός αυτοματισμός»

KATΩ: 
Οι εγκατα-
στάσεις 
της εταιρείας 
Urmet.

Η Urmet
Στο σημείο αυτό έχει ιδιαίτερη αξία να 
μάθουμε για την ιστορία και για την πο-
ρεία της Urmet (η οποία είναι ένας α-
πό τους κυριότερους διεθνείς οργανι-
σμούς στον τομέα του κτιριακού αυτο-
ματισμού και των θυροσυστημάτων, α-
πασχολεί 2.320 εργαζόμενους, έχει συ-
νολικό κύκλο ερ γασιών 263 εκατ. ευρώ 
και διαθέτει πα ρουσία σε περισσότερες 
από 100 χώ ρες παγκοσμίως) από το γε-
νικό διευ θυντή της κ. Paolo Attanasio.

Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας 
της εταιρείας σας;
P. Attanasio: Δεν πρόκειται για μυστι-
κό αλλά για ικανότητα να προσαρμοζό-
μαστε και να αντα ποκρινόμαστε στην ε-
ξέλιξη και στις ανάγκες του κατανα λωτή, 
του περιβάλλοντος και της ιστορί ας. Αλλά 
ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 
Η Urmet ιδρύθηκε το 1937 ως ανώνυμη 
εταιρεία για τη χρήση και απο κατάσταση 
ηλεκτροτηλεφωνικού υλικού, σε μια ε-
ποχή που έλειπαν οι πρώτες ύ λες. Στην 
πρώτη μεταπολεμική περίοδο κατάφερε 
να εδραιωθεί στον τομέα της δημόσιας 
τηλεφωνίας, κι αυτό ήταν μια επιχειρη-
ματική επιλογή που κατέστη σε την Urmet 
μεγάλη εταιρεία σαν αυ τή που είναι σή-
μερα. Απλώς σκεφτείτε ότι το Κρατικό 
Νομισματοκοπείο για την κοπή μαρκών 
για τηλέφωνα, είχε επί σης εδώ  την έ-
δρα του, στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις 
μας στο Τορίνο, αποδεικνύοντας πόσο 
θεμελιώδης ήταν η συμβολή της Urmet 
σε αυτή την αγο ρά. Άλλωστε η Urmet α-
κολουθεί ένα εξολοκλήρου ιταλικό μο-
ντέλο ανάπτυξης: στην πραγματικότητα, 
η εταιρεία, μαζί με τα κεντρικά γραφεία 
και τους τομείς σχεδιασμού, έρευνας και 
ανάπτυξης, έχει τις ρίζες της στο Torino. 
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 ό-
λη η εμπειρία και η τεχνογνωσία από 
το χώρο της τηλεφωνίας μεταφέρθη-
καν φυσικά στην επικοινωνία του κτιρί-
ου, με τη νέα σειρά παραγωγής θυρο-
τηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων. Στη 
συνέχεια, πιο πρόσφατα, όταν η ζήτη-
ση στην Ιταλία άρχισε να επιβραδύνεται, 
παρά το γεγονός ότι τα καρτοτηλέφωνα 
εξακολουθούσαν να είναι δημοφιλή σε 
άλλες χώρες, η Urmet, πάντα με καινο-
τόμο πνεύμα, τα έκανε μέρος του κύρι-
ου επιχειρηματικού της συστήματος για 
την ασφάλεια, τη βίντεοεπιτήρηση και 
τον οικιακό αυτοματισμό, για να κάνουν 
το σπίτι ένα φιλόξενο και ασφαλές μέ-
ρος. Συχνά μιλάμε για αλλαγές: εδώ, η 

Urmet εκμεταλλεύτηκε αυτές τις εξελί-
ξεις, έχοντας ένα όραμα για το μέλλον.

Η πανδημία ήταν μια αφορμή για να 
επιβεβαιωθεί για ακόμη μια φορά αυ-
τή η ικανότητα προσαρμογής.
P. Attanasio: Ακριβώς! Και αυτό απο-
δεικνύεται από το γεγονός ότι το 2020 ο 
κύκλος εργασιών μας έκλεισε χωρίς ου-
σιαστικές μειώσεις σε σχέση με το προ-
ηγούμενο έτος. Πιστεύουμε ότι κάθε δυ-
σκολία μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία. 
Για παράδειγμα, ορισμένες λύσεις ασφά-
λειας και βιντεοεπιτήρησης που βρίσκο-
νταν ήδη στον κατάλογό μας, έχουν προ-

σαρμοστεί για τον έλεγχο της πρόσβα-
σης και της σωστής χρήσης των μέσων 
ατομικής προστασίας σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς χώρους. Μια εφαρμογή που 
υπάρχει σήμερα σε κάθε σπίτι, όπως η 
ενδοεπικοινωνία με ένα απλό μικρόφω-
νο, μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει ερ-
γαλείο για τη διαχείριση ολόκληρου του 
σπιτιού και την ασφάλεια όσων ζουν εκεί. 
Στην πραγματικότητα, εάν ενσωματωθούν 
κάμερες βιντεοεπιτήρησης, βελτιώνεται 
η προστασία μας. Με μια απλή εφαρμο-
γή, όπως το «Urmet CallMe», μπορούμε 
να ανταποκρινόμαστε από smartphone 
σε κλήσεις θυροτηλεόρασης που λαμ-
βάνουμε από ηλικιωμένους συγγενείς 
μας. Φυσικά, σε περιόδους πανδημίας 
αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο.

Οι δράσεις κοινωνικής ευθύνης, 
επίσης, είναι πολύ σημαντικές για 
την εταιρεία...
P. Attanasio: Είναι μέρος του DNA μας! 
Η σχετική φιλοσοφία εκφράζεται και 
μέσα στην ίδια την εταιρεία: Όπως ε-
πιβάλλει το επιχειρηματικό μας όραμα, 

όλα τα κέρδη επανε-
πενδύονται στην ανάπτυξη του ομίλου, 
στην καινοτομία και στο προσωπικό. 

Ποια είναι τα σχέδιά σας για το 
μέλλον;
P. Attanasio: Η νέα πρόκληση θα εί-
ναι σίγουρα ο οικιακός αυτοματισμός, 
μέσω της ενοποίησης διαφορετικών 
αλλά συμπληρωματικών συστημάτων. 
Μιλάμε πλέον για εφαρμογές τεχνη-
τής νοημοσύνης, οι οποίες δεν υπήρ-
χαν πριν από δέκα χρόνια, όταν μπή-
κα στην ομάδα της Urmet. Η Urmet 

πάντα στόχευε στη δημιουργία προ-
ϊόντων που είναι εύκολα στην εγκα-
τάσταση και εύχρηστα. αυτό είναι α-
κόμη πιο επιτακτικό, αφού έχουμε να 
κάνουμε με συστήματα υψηλής τεχνο-
λογικής πολυπλοκότητας. Η Apple έχει 
θέσει τα standards για αυτό, και δικός 
μας στόχος είναι η ενοποίηση των συ-
στημάτων χωρίς να χάνεται η απλότη-
τα. Είναι μια πολιτική που, μαζί με τις 
συνεχείς επενδύσεις στην έρευνα και 
ανάπτυξη, μας συνοδεύει όλα αυτά τα 
χρόνια και μας έκανε να γίνουμε «case 
study» για άλλες εταιρείες.

Paolo Attanasio
Γενικός διευθυντής της Urmet


