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 ΣΕ ΙΔΙΌΚΤΗΤΌ ΧΏΡΌ στον Αυλώνα Αττικής, σε 
μια έκταση 8.000 τ.μ. και παραγωγικού χώρου 2.000 
τ.μ., βρίσκεται η Ελληνική Βιομηχανία Έξυπνων Καρ-
τών (ΕΒΕΚ Α.Ε.Β.Ε), η μεγαλύτερη βιομηχανική μο-
νάδα κατασκευής καρτών στην Νοτιοανατολική 
Ευρώπη και η μοναδική στην Ελλάδα. Είναι μία από 
τις 3 βιομηχανικές μονάδες στην Ευρώπη που έχει 
την δυνατότητα (τεχνογνωσία και εξοπλισμό) κατα-
σκευής τηλεκαρτών. Εξάγει κάρτες και τεχνογνωσία 
στην Κύπρο, Αλβανία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμα-
νία, Γεωργία, Αρμενία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, 
Π.Γ.Δ.Μ., Ελβετία, Αυστρία, Ισραήλ, Ισπανία, Ινδία, 
Μαρόκο, Αιθιοπία και άλλες χώρες.

Η ΕΒΕΚ Α.Ε.Β.Ε είναι πιστοποιημένη με ISO  27001 
(Ασφάλειας Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων)  
και 9001:2008 (Ποιοτικού Ελέγχου). Επίσης είναι στη 
διαδικασία πιστοποίηση κατά ISO 45001 (Υγιεινής 
και Ασφάλειας στην Εργασία) και ISO 14001 (Περι-
βαλλοντικής Διαχείρισης).

Έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε κάρτες είτε 
σε χαρτί (κάρτες  χρόνου ομιλίας), είτε σε PVC σε 
διαφορετικά χρώματα (μεταλλικά χρυσά, ασημένια, 
διάφανα), κάρτες 3D,  κάρτες τύπου πιστωτικής ή σε 
μικρότερες και μεγαλύτερες διαστάσεις και πάχους. 
Όι τεχνολογικές δυνατότητες μας επιτρέπουν να κα-
τασκευάζουμε απλές κάρτες με Barcode και μαγνη-
τική ταινία ή scratch (ξυστό) αλλά και πιο σύνθετες 
με chip (τηλεφωνικές, ξενοδοχειακές), RFID (επαγω-
γικές) καθώς και με κρυπτοπροσέσορα (πιστωτικές 
κάρτες και κάρτες για ηλεκτρονικές υπογραφές). 

Με την αγορά της εκτυπωτικής μηχανής MGI 
iFOIL μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε ανάγλυ-
φη απεικόνιση πάνω στην κάρτα με στρώμα UV ή 
χρυσοτυπία/ασημοτυπία/άλλο χρώμα. 

Ό εξοπλισμός μας μάς επιτρέπει να κάνουμε 
συσκευασία, επικόλλησης της κάρτας σε επιστο-
λή και φακελοποίηση πλήρως αυτοματοποιημένα 
όπως και διπλή επικόλληση κάρτας και μπρελόκ 
σε αίτηση.  

Κατασκευάζουμε τις φοιτητικές ταυτότητες με 
ασφάλειες όπως ορίζουν οι Κοινοτικές Όδηγίες 
(Laser , ολόγραμμα, αόρατο μελάνι) και τις κάρτες 
καθηγητών (με κρυπτοπροσέσορα) για το Υπουρ-
γείο Παιδείας, τις κάρτες των εθελοντών αιμοδο-
τών για το Υπουργείο Υγείας καθώς και τις κάρτες 
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αναθέσεις 
που κερδίσαμε μετά από Διεθνείς Διαγωνισμούς.

Πελάτες  μας, από τις μεγαλύτερες εταιρεί-
ες  στον κόσμο όπως DEUTSCHE TELEKOM, IDT, 
VODAFONE, SIEMENS, INTRALOT, στην Ελλάδα 
όπως ΌΠΑΠ, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΤΙΤΑΝ, ΙΝΤΡΑΚΌΜ, 
ΕΑΒ, Τηλεπικοινωνιακοί Όργανισμοί όπως ΌΤΕ, 
ROMTELECOM, TELECOM SERBIA, CYTA,  με-
γάλα ξενοδοχεία όπως LUXURY COLLECTION 
(STARWOOD HOTELS), ALDEMAR, SANI RESORT 
HOTELS, ROBINSON CLUB, HOLIDAY INN και 
πολλά άλλα, σχεδόν όλες οι αθλητικές ομάδες  
όπως ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ, ΠΑΌΚ, ΌΛΥΜΠΙΑΚΌΣ, 
ΑΡΗΣ, ασφαλιστικές εταιρείες όπως ΝΝ HELLAS, 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ALLIANCE, τράπεζες 
όπως EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΏΣ, νοσοκομεία όπως 
ΥΓΕΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΌ ΚΕΝΤΡΌ, METROPOLITAN, ΕΥΡΏ-
ΚΛΙΝΙΚΗ, διαγνωστικά κέντρα όπως ΒΙΌΙΑΤΡΙΚΗ, 
Φαρμακεία, Πολυκαταστήματα, Super Market, Τυ-
πογραφεία, Διαφημιστικές Εταιρείες και Γραφιστι-
κά Γραφεία. 

Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε για να εξυ-
πηρετήσετε και τον πιο απαιτητικό σας πελάτη. 

50ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 
190 11 Αυλώνας Αττικής
Τηλ.: 210 3632850, 22950 41603
Email: info@hscc.gr
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 IN A PRIVATE OWNED PROPERTY in Avlona 
(50 km from Athens) and in an area of 8000m2 
with production space of 2000m2 is located 
the Hellenic Smart Card Company S.A, (HSCC). 
HSCC is the largest factory of producing cards 
in the South East Europe and the only one in 
Greece. It is among the 3 factories in Europe that 
has the ability (Know How and Equipment) to 
produce telecards. HSCC is exporting cards and 
Know How to Cyprus, Albania, Serbia, Bulgaria, 
Romania, Georgia, Armenia, United Kingdom, 
Germany, F.Y.R.O.M., Switzerland, Austria, 
Israel, Spain, India, Morocco, Ethiopia and other 
countries

HSCC is certified with ISO 27001 (Handling 
Personal Information) and 9001:2008 (quality 
Control) and is in the process to get certified for

HSCC can produce cards either on Paper 
(scratch cards) or PVC, on different sizes and 
thickness. HSCC has the know how to produce 
from simple cards with barcode, magnetic stripe 
or scratch to more high tech cards with chip 
(Telecards, hotel cards), RFID (access control 
cards) and with cryptoprossesors (Credit cards, 
cards for electronic signature) or 3D cards. 
HSCC has also the technical ability to make 
dual cards (Calypso type) with both RFID and 
cryptoprossesor modulus that are used in most 
Metros’ worldwide.

By purchasing the MGI iFOIL printing machine 
we can make any embossed image on a card with 
a UV layer and/or a gold / silver / colored foil.

The factory offers complete solution where 
the cards are stick on courier, folded and put in 

envelope fully automaticly. We can stick up to 
four different cards on each page 

HSCC is also making ID cards for the 
Greek Government that satisfies all security 
standards that EU directivities require. (Laser, 
Hologram, and Invisible Ink). We are producing 
the University student ID cards, The University 
Professor ID cards (with cryptoprossesor 
for electronic signatures) for the Ministry of 
Education and the Blood Donor cards for 
the Ministry of Health and Athens Lawers 
Association. These projects were assigned to 
HSCC through International Tenders.

Customers of HSCC are worldwide companies 
as DEUTSCHE TELECOM, IDT, VODAFONE, 
SIEMENS, INTRALOT, Greek Companies like 
OPAP, SKLAVENITIS, TITAN, INTRAKOM, 
HELLENIC AEROSPACE INDUSTRY, Telecom 
Organizations like ΌΤΕ, ROMTELECOM, 
TELECOM SERBIA, CYTA, large hotel Groups like 
LUXURY COLLECTION (STARWOOD HOTELS), 
ALDEMAR, SANI RESORT HOTELS, ROBINSON 
CLUB, HOLIDAY INN, most Greek athletic 
clubs like OLYMPIAKOS, PANATHINAIKOS, 
PAOK, ARIS, Insurance companies like NN 
HELLAS, ETHNIKI ASFALISTIKI, ALLIANCE, 
banks like EUROBANK, PEIREOS, Hospitals like 
HYGEIA, IATRIKO KENTRO, METROPOLITAN, 
EUROKLINIKI, Medical Exam Centers like 
BIOTRIKI, Pharmacies, Department Stores, Super 
Markets, Printing Companies, Advertisement 
Companies and Graphic Design Offices.

We are HERE to help you to serve the most 
demanding customers.

50th klm National Road Athens-Lamia 
GR 190 11, Avlonas Attikis, Greece
Tel.: +30 210 3632850 - +30 22950 41603
Email: info@hscc.gr
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