
  

 

 

  

 

 

 

“Ergo.tec”:  Η 1η διεθνής έκθεση για τα 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ από 8 έως 10 Οκτωβρίου 2021 

 

Οι πρωταγωνιστές... των εργοταξίων  

και πάλι στο προσκήνιο! 

Res, non verba -Έργα, όχι λόγια 

 

Με ξεκάθαρο το μήνυμα της αγοράς η “Τεχνοεκδοτική – T/Press” 

πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις και «ανοίγει τον δρόμο» για μια εξειδικευμένη 

διεθνή έκθεση για τα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ.   

Το μήνυμα ελήφθη και είναι ξεκάθαρο. Οι εταιρείες του κλάδου των μηχανημάτων 

έργων αναζητούν διέξοδο, σημείο αναφοράς και προβολής, σε μία εξειδικευμένη 

έκθεση στη χώρα που δραστηριοποιούνται. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η 

“Τεχνοεκδοτική / Τ-Press” με τεχνογνωσία σχεδόν 30 ετών - καθώς με ιδιαίτερη 

χαρά ανακοινώνει ότι η 1η “Ergo.tec” θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 10 

Οκτωβρίου 2021, στο εκθεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία.  

Μετά τους δύσκολους τελευταίους μήνες η χώρα έχει, πλέον, εισέλθει σε μία περίοδο 

γενικευμένης ανασύνταξης δυνάμεων με στόχο την ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη. Η 

συγκυρία αυτή αποτελεί σπουδαία ευκαιρία για την κατασκευή, τον κλάδο με τη 

μεγαλύτερη δυναμική στην Ελλάδα, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά και 

θετικά στην τόνωση της εγχώριας οικονομίας. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tpressmagazines.gr/el/default.asp
http://tpressmagazines.gr/el/default.asp
https://www.ergo-tec.gr/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο αυτό η “Ergo.tec” προετοιμάζεται ώστε να προβάλει και να αναδείξει με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο ό,τι πιο σύγχρονο έχουν να επιδείξουν τα μηχανήματα 

έργων, σηματοδοτώντας την «αναγέννηση» της αγοράς μετά από μια μακρά 

αρνητική περίοδο.  

Παράλληλες εκδηλώσεις  

Παράλληλα με την έκθεση προετοιμάζονται οι εργασίες του τριήμερου “Ergo.tec 

Forum” με στόχο να αποτελέσει το βήμα ώστε ο συγκεκριμένος κλάδος να δώσει 

ηχηρό παρών, να αναδείξει τις δυνατότητές του και ουσιαστικά να 

επαναπροσδιοριστεί υπό το πρίσμα της νέας πραγματικότητας. Το συνεδριακό 

κομμάτι της έκθεσης σχεδιάζεται με την υποστήριξη των επιστημονικών και 

επαγγελματικών φορέων του κλάδου με ημερίδες και workshops, ώστε να καλυφθεί 

ένα ευρύ πεδίο θεμάτων. 

Εκθέτες  

Στην “Ergo.tec” μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρήσεις που κατασκευάζουν, 

εισάγουν ή αντιπροσωπεύουν: 

 Μηχανήματα έργων πάσης φύσεως όπως: Χωματουργικά, Ανυψωτικά, 

Σκαπτικά, Διατρητικά, Μεταφορικά, Φόρτο-Εκφορτωτικά, Οδοποιίας, 

Διάνοιξης Σηράγγων, Λιμένων, Κατεδάφισης, Παραγωγής 

Σκυροδέματος, Λατομείων, Ανακύκλωσης, Καθαριότητας κ.ά., καθώς και 

Εξαρτήματα, Ανταλλακτικά και Λιπαντικά. 

 Είδη Εξοπλισμού Εργοταξίων: Καλούπια, Σκαλωσιές, Μεταλλικές 

Κατασκευές, Γεννήτριες, Τόρνοι, Κάδοι, Εκρηκτικά, Μονωτικά, Εργαλεία, 

Όργανα, Στολές, Λογισμικά, καθώς και Συστήματα Ελέγχου, Ασφαλείας 

και Ποιότητας, Επικοινωνίας, Σχεδίασης, Αντισεισμικής Προστασίας κ.ά. 
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 Επίσης συμμετέχουν Κρατικές Υπηρεσίες, Πρεσβείες, Επιμελητήρια, 

Οργανισμοί, Επιστημονικοί, Επαγγελματικοί Εκπαιδευτικοί και 

Συνδικαλιστικοί Φορείς, Ινστιτούτα, Τράπεζες, Εταιρείες Ασφαλειών, 

Leasing κ.ά. 

 

Η έκθεση απευθύνεται σε: 

Κατασκευαστές, Αντιπροσώπους, Εισαγωγείς, Ιδιοκτήτες Μηχανημάτων 

Έργων 

Στελέχη Τεχνικών Εταιρειών 

Εργολάβους Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων 

ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα) 

Εργοταξιάρχες 

Χειριστές μηχανημάτων 

Υπεύθυνους Έργων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

Ιδιοκτήτες Μεταλλείων και Λατομείων 

Πολιτικούς Μηχανικούς – Αρχιτέκτονες – Τοπογράφους κ.λπ. 

Εισαγωγείς – Εμπόρους Εξοπλισμού Εργοταξίου 

                                                                                                

                                                                                                  Με εκτίμηση 

                                                                                 Για την Τεχνοεκδοτική / T-Press                                                                                                         

                                                                                    Βούλα Μουρτά                                                                                                                  

 


