
Σύντομη Εταιρική 
Παρουσίαση

Εκδήλωση Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ
2019

Τομαράς Κωνσταντίνος 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής



✓ Η εταιρεία ιδρύεται το 2004 όπου δραστηριοποιείται στον χώρο των
Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας προσφέροντας turn key solutions.

✓ Έχει να επιδείξει ένα σημαντικό portfolio έργων τόσο στον κτιριακό
όσο και στον χώρο των ΑΠΕ έχοντας κατασκευάσει έως σήμερα 35MW
Φωτοβολταϊκών Πάρκων.

✓ Από το 2015 ξεκινά δυναμικά την ανοδική της πορεία στον χώρο του
Operation & Maintenance έχοντας φτάσει σήμερα να διαχειρίζεται
πάνω από 150MW Φ/Β εγκαταστάσεις και 600MW σε πλυσίματα Φ/Β
και χορτοκοπές πάρκων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

✓ Επεκτάθηκε με τα χρόνια συνολικά στον τομέα των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όσο και στους τομείς της
κατασκευής, ανακαίνισης και συντήρησης εμπορικών και
βιομηχανικών κτιρίων.

✓ Σήμερα με τη δύναμη της νέας γενιάς, προσφέρει υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας, στελεχωμένη με ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, πολιτικούς
μηχανικούς και συνολικά 80 άτομα προσωπικό.
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Σύντομο ιστορικό
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✓ Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ A.E. έχει αναπτύξει ένα μοναδικό δίκτυο τεχνικών καταστημάτων στην Ελλάδα,
λειτουργώντας -6- υποκαταστήματα, με τα κεντρικά στην Κάτω Αχαΐα, και άλλα πέντε, ένα στη Θήβα, ένα
στα Ιωάννινα ένα στην Καλαμάτα, ένα στην Ξάνθη και ένα στην Λάρισα.

✓ Η διασπορά των υποκαταστημάτων προσφέρει στην άμεση απόκριση σε πανελλαδική κλίμακα

✓ Τα καταστήματα λειτουργούν με μόνιμο προσωπικό 365 μέρες τον χρόνο με stand-by προσωπικό

Τεχνικό Δίκτυο ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
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✓ Φωτοβολταϊκά : Υπηρεσίες Ο&M, Κατασκευές Φ/Β ,  Monitoring, Διαχείριση  Εγγυήσεων, Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

✓ Κατασκευαστική : Μεταλλικά Κτίρια, Κατασκευές/Ανακατασκευές, Υπηρεσίες  Facility Management

✓ Ανεμογεννήτριες : Project Development, Υπηρεσίες O&M

Φωτοβολταϊκά Κατασκευαστική Ανεμογεννήτριες

Τομείς Δραστηριότητας
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Τομείς Δραστηριότητας – Κτιριακά & Α/Γ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. /  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019



6

Τομείς Δραστηριότητας - Φωτοβολταϊκά
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➢ Υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ο&Μ με τον πελάτη
στο επίκεντρο

➢ Ιδιόκτητος στόλος 20 οχημάτων και πλήρης σύγχρονος μετρητικός
εξοπλισμός τόσο για τακτική και επεμβατική συντήρηση όσο και
αποκατάσταση βλαβών σε χαμηλή και μέση τάση.

➢ Αποτελεί την εταιρεία με το μεγαλύτερο Retail δίκτυο πελατών στην
Ελλάδα έχοντας ένα portfolio με πάνω από 500 συμβόλαια με μεγάλη
διασπορά.

➢ Απομακρυσμένη παρακολούθηση 365 μέρες το χρόνο

➢ Διαχείριση εγγυήσεων εξοπλισμού

➢ Υπηρεσίες πλυσίματος Φ/Β με χρήση -3- ρομποτικών μονάδων και -3-
κινητών μονάδων πλυσίματος

➢ Υπηρεσίες χορτοκοπής και περισυλλογής

Φωτοβολταϊκά – Υπηρεσίες O&M “in house”
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✓ Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ έχει στο portfolio της εγκαταστημένα έργα

συνολικής ισχύος 35 MW σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς και στέγες

✓ Προσφέρει κατασκευαστικές λύσεις «με το κλειδί στο χέρι»

✓ Τρέχει σε ανάπτυξη περίπου 150MW νέων έργων

✓ Δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακατασκευής παλαιών πάρκων

✓ Νέες εγκαταστάσεις στα πλαίσια του ενεργειακού συμψηφισμού

“Net metering”.

Φωτοβολταϊκά – Κατασκευή & Ανάπτυξη
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✓ Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών

Υπηρεσιών στην Κατηγορία Α2 (Ενεργειακών Έργων) για έργα πάνω

από 1 εκατ. ευρώ



Η Εταιρεία αναλαμβάνει:

✓ Εύρεση κατάλληλης γης

✓ Χρηματοοικονομική ανάλυση επένδυσης

✓ Κατάθεση ολοκληρωμένου φακέλου σε Περιφέρεια & ΔΕΔΔΗΕ

✓ Συμμετοχή σε δημοπρασία ΡΑΕ

Ενώ διαθέτει για την κατασκευή :

✓ Ποικίλη κατασκευαστική εμπειρία σε όλα τα συστήματα σταθερά, τράκερ μονού ή διπλού

άξονα, μονοπάσσαλο, ή διπάσσαλο σύστημα, μπετόμπηξη, αλουμινίου ή γαλβανισμένες

κατασκευές, πάνελ κρυσταλλικά ή λεπτού ιμενίου, κεντρικούς και string inverter

✓ On time schedule management για σύνδεση με το δίκτυο εντός χρονοδιαγράμματος

✓ Γραμμή χρηματοδότησης σε συνεργασία με ελληνικές τράπεζες

✓ Συνεργασία με κορυφαίους οίκους κατασκευαστών

✓ Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό για όλες τις εργασίες

Φωτοβολταϊκά – Κατασκευή & Ανάπτυξη
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Φωτοβολταϊκά – Πιστοποιημένος Συνεργάτης

➢ Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. λόγω του εκτενούς πελατολογίου που διαθέτει έχει εμπειρία στο service πολλών εταιρειών

κατασκευαστών inverter και συγκεκριμένα είναι πιστοποιημένος συνεργάτης των παρακάτω εταιρειών:

➢ ABB

➢ SATCON (Central inverters)

➢ FIMER

➢ SMA (Central Inverters)

➢ KOSTAL

➢ Επιπλέον έχει πολύ καλή συνεργασία στο service επώνυμων κατασκευαστών

➢ Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιταλική FIMER ανέθεσε στην ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε την επίσημη υπηρεσία και τεχνογνωσία για

τους μετατροπείς ισχύος που κατασκευάζει χρίζοντας την εταιρεία ως Service Center στην Ελλάδα.

➢ Πέραν από το κομμάτι της συντήρησης η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της την δυνατότητα μίσθωσης μετατροπέα σε

περίπτωση βλάβης με χρέωση ανά kWh.
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➢ Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι επίσημος τεχνικός σύμβουλος ασφαλιστικών εταιρειών σε θέματα ζημιών σε Φ/Β πάρκα.

➢ Το ενεργειακό τεχνικό δίκτυο της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. λειτουργεί σήμερα ως επίσημος συνεργάτης υπηρεσιών για

μεγάλες εταιρείες της φωτοβολταϊκής κοινότητας.

➢ Επίσημος τεχνικός σύμβουλος της ασφαλιστικής εταιρείας ERGO και ΑΤΕ Ασφαλιστική σε φωτοβολταϊκά πάρκα.

➢ Τεχνικός σύμβουλος για μεγάλες κτιριακές ζημιές σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και

γραφεία πραγματογνωμόνων.

➢ Στις υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου εντάσσεται η τεχνική γνωμάτευση για το αίτιο, η αξιολόγηση του ύψους της ζημιάς

καθώς επίσης αναλαμβάνει, εφόσον επιθυμεί ο πελάτης, και την αποκατάσταση της.
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Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου



Εκτός από το Retail πελατολόγιο η εταιρεία έχει να επιδείξει σημαντικές συνεργασίες σε επίπεδο B2B τόσο σε Φ/Β όσο 

και κτιριακές εγκαταστάσεις σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της εταιρείας.

Ενδεικτικό Πελατολόγιο Πελατών B2B
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Πιστοποιήσεις

➢ ISO 9001: 2015 για τη Διαχείριση

Ποιότητας

➢ ISO 14001: 2015 για τα Συστήματα

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

➢ OHSAS 18001:2007 για τα Συστήματα

Ασφάλειας και Υγιεινής

➢ Η ασφάλεια των πληροφοριών και η

συνέχεια της επιχείρησης γίνονται πολύ

σημαντικές για την εταιρεία όσο αυτή

μεγαλώνει. Αυτός είναι ο λόγος για τον

οποίον προετοιμάζεται για μια νέα

πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο

ISO / IEC 27001.

Η εταιρεία ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ διαθέτει τις παρακάτω πιστοποιήσεις :
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➢ Βραβεύτηκε στον διαγωνισμό Environmental Awards 2016

κερδίζοντας το SILVER βραβείο στην κατηγορία της κυκλικής

οικονομίας – για τη δημιουργία της ιστοσελίδας της

www.energyclub.gr και το BRONZE βραβείο στην κατηγορία

αειοφόρας ανάπτυξης σε συνδυασμό με τη μείωση των

ενεργειακών καταναλώσεων, με την ανακαίνιση των

εγκαταστάσεων και τη δημιουργία του τεχνικού δικτύου

καταστημάτων.

Διακρίσεις
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➢ Βραβεύτηκε επίσης στον διαγωνισμό Facilities Management

Awards 2017 και κατάφερε να βραβευτεί δύο φορές,

κερδίζοντας το SILVER βραβείο στην κατηγορία Operations, για

τη συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων για λογαριασμό

τηνς INTRACOM TELECOM – και το BRONZE βραβείο στην

κατηγορία Facilities σχετικά με τη συντήρηση του Σταθμού

Μέσης Τάσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Αράξου.

http://www.energyclub.gr/


ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. /  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

➢ Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ A.E. δημιούργησε έναν καινοτόμο ιστότοπο στον

τομέα των ΑΠΕ, www.energyclub.gr, όπου οι επισκέπτες, εκτός από το

γεγονός ότι μπορούν να μάθουν για τις τελευταίες εξελίξεις στον

τομέα των ΑΠΕ παγκοσμίως, μπορούν να βρουν οποιοδήποτε προϊόν,

μεταχειρισμένο ή καινούργιο, να το αγοράσουν καθώς επίσης να

προσθέσουν τις δικές τους διαφημίσεις με μεταχειρισμένα

ανταλλακτικά ή προϊόντα προς πώληση απευθείας και δωρεάν.

➢ Ειδικότερα, οι πελάτες της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. μπορούν, ως μέλη του

συλλόγου, να επωφεληθούν από τις συγκεντρωτικές συμφωνίες της

εταιρείας και να ανταμείβεται η εμπιστοσύνη που δείχνουν στην

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ A.E. μέσω μιας μεγάλης λίστας δώρων μπόνους.

Energy Club
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Επιτεύγματα
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➢ Σε αντίθεση με την συνολική πτώση του κλάδου των Φ/Β από το 2013 και μετά η εταιρεία παρουσιάζει σταθερά

ανοδική πορεία επενδύοντας στην ανάπτυξη και εξειδίκευση καθιερώνοντας την ανάμεσα στους πρωτοπόρους.

➢ Όσον αφορά τη συντήρηση των φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η εταιρεία ξεκίνησε το

2014 με 8 MW σε σύμβαση συντήρησης, φτάνοντας τα 40 MW μέχρι το τέλος του 2015, 70 MW το 2017, ενώ σήμερα

έχει σχεδόν 150 MW σε συμβάσεις συντήρησης.

➢ Η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων αντανακλά την ανάπτυξη της επιχείρησης με τον καλύτερο τρόπο.

➢ Από το 2014 έως το 2018 η εταιρεία έχει τριπλασιάσει το μόνιμο προσωπικό ενώ απασχολεί συνολικά 80 άτομα.

➢ Συνεχίζει την ανοδική της πορεία το 2019 αναπτύσσοντας και κατασκευάζοντας για ξένους και έλληνες επενδυτές Φ/Β

πάρκα πανελλαδικά.
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Η

«Είναι οι άνθρωποι της»
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Έδρα: Στάδιο Κάτω Αχαΐας, Τ.Κ. 25200
Τηλ.: 26930 23883

Θήβα: Αυλίδος 50-54, Θήβα, Τ.Κ. 32200
Τηλ.: 22620 27161

Ιωάννινα: Λεωφόρος Ανατολής 11, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45221
Τηλ.: 26510 49407

Καλαμάτα: Φαρών 104, Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100

Ξάνθη: Φ3χλμ Ξάνθης – Καβάλας, Ξάνθη

Λάρισα: Bόλου 163

Websites: www.pv-spyropoulos.gr
www.energyclub.gr

E-mail: info@pvspyropoulos.gr
alexspyropoulos2@gmail.com

http://www.pv-spyropoulos.gr/
http://www.energyclub.gr/
mailto:info@pvspyropoulos.gr
mailto:alexspyropoulos2@gmail.com

