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Δραστηριότητα 
 
Η ΕΣΤΙΑ σύμβουλοι & μηχανικοί Α.Ε. ιδρύθηκε το 2000 από μετόχους με πολυετή 
εμπειρία στους τομείς του σχεδιασμού, ανάπτυξης , κατασκευής και λειτουργίας 
ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων.  
Ο στόχος της ΕΣΤΙΑ είναι να σχεδιάζει και να υλοποιεί επενδύσεις και έργα που 
παράγουν καθαρή ενέργεια και έχουν θετική συμβολή στην αειφορία.  
 
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται σε ένα ιδιόκτητο κτίριο  500 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη, 
μόλις 8 χλμ. από το  κέντρο της πόλης και 2 χλμ. από το αεροδρόμιο. 
 
 
 
 
 
Πρόσβαση 
 

 
 
 
] 
Επικοινωνία  
 
ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.  
 
1ο χλμ Θέρμης - Αεροδρόμιο "Μακεδονία"  
Τ.Θ. 60649, 57001, Θέρμη-Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
Τηλ : 0030 2310 487501, 487502, 
Fax: 0030 2310 489927, 
Email : info@estiaconsulting.gr 

ESTIA Consulting & Engineering Ltd 
 
40 Gracechurch Street,  
London EC3V 0BT, United Kingdom 
Tel : +44 (0)20 7078 7277 
Fax : +44 (0)20 7117 4323 
Email : info@estiaconsulting.eu 
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 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
 
Η ΕΣΤΙΑ είναι ενεργή στους περισσότερους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ) όπως αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά, μικρά υδροηλεκτρικά, 
βιομάζα, βιοαέριο κ.α. 
 
 
Αιολική Ενέργεια. 
 
Η ΕΣΤΙΑ σύμβουλοι & μηχανικοί Α.Ε. προσφέρει 
όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι επενδυτές  
για την ανάπτυξη, υλοποίηση και εκμετάλλευση 
έργων αιολικής ενέργειας.   
Οι υπηρεσίες της ΕΣΤΙΑ περιλαμβάνουν: 
 

- Αναζήτηση και αξιολόγηση περιοχών με 
αιολικό δυναμικό  

- Πιστοποιημένες ανεμολογικές μετρήσεις 
με ιστούς σε ύψη μέχρι 50 m και μετρητή 
laser σε ύψη μέχρι 250 m 

- Μικροχωροθέτηση (micrositing) 
ανεμογεννητριών 

- Βελτιστοποίηση Αιολικού σταθμού 
- Πλήρης αδειοδότηση αιολικού πάρκου 

(άδεια παραγωγής ενέργειας, ΜΠΕ, 
απόφαση ΕΠΟ, όροι σύνδεσης με ΔΕΗ, άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας, 
περιβαλλοντική αδειοδότησης έργων υποδομής κλπ) 

- Επιδοτήσεις και Χρηματοδοτήσεις 
- Μελέτες εφαρμογής 
- Διαχείριση έργου και επίβλεψη εργασιών σε συνεργασία με τον προμηθευτή 

των ανεμογεννητριών. 
- Έναρξη λειτουργίας 
- Συντήρηση έργου.  

 
Μέχρι σήμερα η ΕΣΤΙΑ ολοκλήρωσε και συμμετέχει ή αναπτύσσει ολοκληρωμένα με 
τους συνεργάτες της έργα αιολικού δυναμικού συνολικής ισχύος περίπου 1900 MW σε 
όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα τα οποία ανήκουν σε Έλληνες αλλά και 
Διεθνείς επενδυτές. 
 
Εργαστήριο Ανεμολογικών Μετρήσεων. 
 
Στην  ΕΣΤΙΑ λειτουργεί Εργαστήριο Ανεμολογικών μετρήσεων διαπιστευμένο κατά 
το πρότυπο ΙSO 17025  από τον  ΕΣΥΔ. 
   
Όλα τα έργα ανεμολογικών μετρήσεων που πραγματοποιούνται από την ΕΣΤΙΑ είναι 
υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας ακολουθώντας αυστηρά τις παραμέτρους ποιότητας 
που απαιτούνται από το σύστημα πιστοποίησης. Το Εργαστήριο ανεμολογικών 
μετρήσεων της ΕΣΤΙΑ πραγματοποιεί αυτό το διάστημα πάνω από 50 έργα μετρήσεων 
για διάφορους πελάτες. 
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Διακρίβωση ανεμομέτρων  
 
Η εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο 
αεροσήραγγας αποκλειστικά για διακριβώσεις ανεμομέτρων. 
Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025 από τον 
ΕΣΥΔ. 
 
Υπολογισμός αιολικού δυναμικού,  μικροχωροθέτηση και βελτιστοποίηση 

τοποθεσίας 
 
Προσφέρονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την αξιολόγηση τοποθεσιών και την 
βελτιστοποίηση αιολικών σταθμών. Εκτός από εξειδικευμένο λογισμικό που ανέπτυξε 
η ίδια, η ΕΣΤΙΑ χρησιμοποιεί διεθνείς αποδεκτούς κώδικες για την εκτίμηση του 
αιολικού δυναμικού. Αυτοί οι κώδικες αξιολογήθηκαν και από την ΕΣΤΙΑ, με χρήση 
μετρήσεων πεδίου και μερικά από τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν και 
παρουσιάστηκαν σε διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια. Τα ιδιαίτερα αξιόπιστα 
αποτελέσματα που προκύπτουν με την χρήση των υπολογιστικών αυτών εργαλείων, 
προσφέρουν στους ενδιαφερόμενους επενδυτές ρεαλιστική εικόνα για την 
αναμενόμενη παραγωγή ενέργειας στην κάθε τοποθεσία, και δίνουν πολύτιμες οδηγίες 
για τη βελτιστοποίηση των αιολικών σταθμών. 
 
Αδειοδότηση. 
 
Η εταιρεία έχει σημαντική εμπειρία στη αδειοδότηση ενεργειακών έργων στην Ελλάδα. 
Γνωρίζει τη νομοθεσία και παρακολουθεί στενά οποιαδήποτε τροποποίησή της που 
μπορεί να έχει επιπτώσεις στη ανάπτυξη των έργων των πελατών της. 
 
 
Φωτοβολταϊκά 
 

Η ΕΣΤΙΑ προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που 
απαιτούνται για τον αρχικό σχεδιασμό, την 
αδειοδότηση, την επιχορήγηση, την κατασκευή και τη 
λειτουργία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.  Προς το 
παρόν συμμετέχει στην υλοποίηση φωτοβολταϊκών 
εγκαταστάσεων με ισχύ μεγαλύτερη από 50MW, έχει 
δε ήδη Φ/Β σταθμούς συνολικής ισχύος 520 kWp, οι 
οποίοι αποδίδουν την ενέργειά τους στο δίκτυο. 
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 Άλλες AΠΕ (ηλιοθερμία, βιομάζα, βιοαέριο, μικρά υδροηλεκτρικά) 
 
Οι υπηρεσίες της ΕΣΤΙΑ στους άλλους τομείς που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας είναι παρόμοιες με αυτές που προαναφέρθηκαν, αλλά με διαφοροποίηση ως 
προς τον υπολογισμό ή μέτρηση του ανανεώσιμου δυναμικού που είναι διαθέσιμο για 
παραγωγή ενέργειας. Αναλυτικότερα : 

 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις με προσδιορισμό διαθέσιμου δυναμικού για 
παραγωγή ενέργειας (πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015)    

 Μετρήσεις ανανεώσιμου δυναμικού, όπου δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία 
όπως : ανάλυση δυναμικού βιοαερίου (gas potential test) σύμφωνα με το 
πρότυπο DIN 38414 S8, ανάλυση Κατωτέρας Θερμογόνου Δύναμης  & 
περιεκτικότητος νερού βιομάζας, μέτρηση υδρολογικού δυναμικού με ροόμετρο 
ανοικτής προπέλας κλπ. 

 
 
 
 
 
 
 

 Πλήρη υπηρεσία αδειοδότησης και φάκελο αίτησης Όρων σύνδεσης με το 
δίκτυο της ΔΕΗ, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία. 

 Μελέτες συνοδευτικών έργων & έργων υποδομής της ενεργειακής επένδυσης ( 
Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, δασικές, ορνιθολογικές, 
οδοποιίας, στατικές σκυροδέματος, 
αποχέτευσης & ομβρίων, 
ηλεκτρολογικής διασύνδεσης ΧΤ-ΜΤ-
ΥΤ, κλπ). 

 Τεχνικοοικονομικές μελέτες & 
επιχειρηματικά σχέδια επενδύσεων 
για προγράμματα επιχορηγήσεων και 
χρηματοδοτήσεις. 

 Μελέτες εφαρμογής (detailed 
engineering) ενεργειακών επενδύσεων (πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015)  

 Εργολαβική υλοποίηση και διαχείριση των έργων. 
 
 
Ενεργειακά έργα στη Βιομηχανία και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού 
Θερμότητας (ΣΗΘ & ΣΗΘΥΑ). 

 
Έχει σημαντική εμπειρία στους τομείς της 
εξοικονόμησης ενέργειας. Έχει ολοκληρώσει 
πλήθος έργων με ή χωρίς επιδότηση από το 
1985, που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση 
ενέργειας στη βιομηχανία (βιομηχανία 
κεραμικών, χαρτοποιία, κλωστοϋφαντουργία, 
βιομηχανία τροφίμων, χαλυβουργεία) και στον 
τριτογενή τομέα (ξενοδοχεία, επαγγελματικά 
κτίρια, εμπορικά κέντρα , γραφεία).  Είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 για την 
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διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και Μελετών εφαρμογής ενεργειακών 
επενδύσεων.   
Η ΕΣΤΙΑ κατέχει πρωτοπορία στην Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ). 
Έχει σχεδιάσει, αδειοδοτήσει, κατασκευάσει και λειτουργήσει μονάδες ΣΗΘ ξεκινώντας 
από 20 kWel μέχρι 11,5 MWel. Επίσης έχει αναπτύξει καινοτόμες προσεγγίσεις στην 
εφαρμογή ΣΗΘ σε εργοστάσια που λειτουργούν με υψηλές θερμοκρασίες (τεχνολογία 
TUBEK®). Είναι πολύ καλά καταρτισμένη στο να παρέχει βέλτιστες λύσεις για τη 
μείωση του ενεργειακού κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας 
βιομηχανικής ή/και τριτογενούς δραστηριότητας, μέσα από την συστηματική 
προσέγγιση της Επιθεώρησης Ενέργειας, Νερού & Ρύπων. 
 
Περιβαλλοντικές υπηρεσίες. 
 
H ορθολογική χρήση της ενέργειας έχει άμεση σχέση με την μείωση των αερίων ρύπων. 
H ΕΣΤΙΑ δραστηριοποιείται στον περιβαλλοντικό τομέα και προσφέρει υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν: 
 

- Περιβαλλοντικό έλεγχο σύμφωνα με το ISO 14000 
- Συμμετοχή εταιρειών στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 

(Emission Trading Scheme, ETS). 
- Παρακολούθηση αερίων εκπομπών παραγωγικών μονάδων  
- Επιθεωρήσεις Ρύπων & Μελέτες εφαρμογής για την μείωση των εκπομπών των 

βιομηχανιών και επανασχεδιασμό για τη μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
- Περιβαλλοντική αδειοδότηση για παραγωγικές δραστηριότητες και παραγωγή 

ενέργειας. 
Η ΕΣΤΙΑ είναι μέλος του Μητρώου Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΜΕΑΡ) και 
συμμετέχει σε αγοραπωλησίες δικαιωμάτων εκπομπών σε βιομηχανίες που εμπίπτουν 
στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 
 
Τέλος λειτουργεί ένα πλήρως 
εξοπλισμένο εργαστήριο με όργανα 
τελευταίας τεχνολογίας για τις 
μετρήσεις αέριων εκπομπών (παροχή 
απαερίων, υγρασία , ΗF, HCl, VOC, 
μέταλα, NOx , SO2, σωματίδια) .  Το 
εργαστήριο είναι πιστοποιημένο από 
τον ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο  
ISO 17025 από τον ΕΣΥΔ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πιστοποιήσεις Δομικών Προϊόντων 
 
Για σήμανση δομικών προϊόντων όπως οι σόμπες και  τα τζάκια κατά CE, σύμφωνα με 
τον κανονισμό 305/2011/EU της Ε.Ε., απαιτείται η απόδειξη συμμόρφωσης με  
ευρωπαϊκά πρότυπα. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης γίνεται μέσω : 

• Αρχικής δοκιμής τύπου επιλεγμένων συσκευών για κάθε σειρά προϊόντων 
• Έλεγχο Βιομηχανικής παραγωγής (FPC), συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου 

ποιότητας του προϊόντος 
Η αρχική δοκιμή τύπου εκτελείται σύμφωνα με το Σύστημα 3 της Οδηγίας 89/106/EEC 
(CPD), Annex III.2.(ii), από διαπιστευμένα κατά ΕΝ 17025:2005 εργαστήρια και 
κοινοποιημένα στην Ε.Ε. (NANDO). Ο Έλεγχος Βιομηχανικής Παραγωγής εκτελείται  
είτε από τον ίδιο τον κατασκευαστή, είτε από Τρίτο Μέρος (ανεξάρτητο επιθεωρητή). 
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Ο Κανονισμός βρίσκεται σε ισχύ από 01/07/2013 και έχει εφαρμογή σε όλες τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
  
Η εταιρεία έχει αναπτύξει  εργαστήριο για 
διεξαγωγή πιστοποιημένης δοκιμής τύπου 
δομικών προϊόντων σύμφωνα με τον 
κανονισμό 305/2011/EU, 
διαπιστευμένο σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 17025 από τον ΕΣΥΔ 
και κοινοποιημένο στο ΝΑNDO (αρ. 
κοινοποίησης : 2601). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Επίσης λειτουργεί εργαστήριο λεβήτων 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 303-5 για 
λέβητες στερεής βιομάζας, για τους 
οποίους ισχύει η Οδηγία Μηχανών και η 
Υ.Α. 189533/07.11.11. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Πιστοποιήσεις εξοπλισμού 
 
Η ΕΣΤΙΑ μέσω της μητρικής εταιρείας Enervac –Flutec ΕΠΕ την οποία και απορρόφησε 
το 2012 έχει σημαντική εμπειρία σε πιστοποιήσεις μέσω κατάλληλων μετρήσεων βάσει 
διεθνών προτύπων σε εξοπλισμό HVAC, όπως λέβητες, βιομηχανικοί ανεμιστήρες και 
στόμια κλιματισμού και διαφράγματα αεραγωγών. 

Επιπρόσθετα έχει πιστοποιήσει αποδόσεις 
στομίων κλιματισμού σύμφωνα με τα 
πρότυπα ΕΛΟΤ EN 12238:2002 και ΕΛΟΤ 
EN 1751:1998 και ανεμιστήρων σύμφωνα 
με το πρότυπο ANSI AMCA 210-85 / ANSI 
ASHRAE 51-1985. 
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Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) 
 
Η ΕΣΤΙΑ συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας και 
υλοποίησης επιδεικτικών έργων (demonstration plants), στα οποία αναπτύσσονται 
καινούργιες τεχνολογίες που σχετίζονται με την ενέργεια και τις ΑΠΕ.  Στα 
προγράμματα αυτά που χρηματοδοτούνται εν μέρει από Ευρωπαϊκά κονδύλια 
(DGTREN ή DG έρευνα), συμμετέχουν φορείς από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 
(πανεπιστήμια, ινστιτούτα, επιχειρήσεις) με κοινό στόχο την βελτιστοποίηση & 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην ενέργεια. 
Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται τα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετείχε η εταιρεί 
και βάσει των οποίων ανέπτυξε και αναπτύσσει την τεχνογνωσία της. 
 

1 JOULE OPTIMISATION OF INDUSTRIAL  KILNS BY MEANS OF 
USING LOW OXYGEN CONTENT FLUE GASES FROM 
INDUSTRIAL TURBINE COGENERATION  SETS  - In 
collaboration with Enervac-Flutec Ltd 

JOE3-CT98-7024 

2 ECSC-COAL A NEW TECHNIQUE FOR CONTROLLING ASHES AND 
GASEOUS POLLUTING EMISSION BY GASIFICATION OF 
COAL INJECTED IN SLAG  - In collaboration with Enervac-
Flutec Ltd 

7220 – ED/092 
 

3 ECSC-COAL ZERO 'DIOXIN' RELEASES IN COAL COMBUSTION AND 
COAL/ORGANIC WASTE CO-COMBUSTION PROCESSES - In 
collaboration with Enervac-Flutec Ltd 

RFCR-CT-2004-00007 

4 ECSC-COAL EMISSIONS MINIMIZATION IN COAL SOLID WASTE CO-
COMBUSTION BY PRIMARY MEASURES  

7220 – PR/108 

5 GROWTH MODELING AND OPTIMIZATION OF INDUSTRIAL 
ABSORPTION PROCESSES  

GRD-2001-40261 

6 COOPERATION DESIGN OF ADVANCED CONTROLLERS FOR ECONOMIC, 
ROBUST AND SAFE MANUFACTURING PERFORMANCE 

COOP-CT-2006-031638 

7 PAVET DESIGN AND CONTROL TOOL FOR HIGH TEMPERATURE 
MANUFACTURING PROCESSES 

PVN-204 

8 MARIE-CURIE DEVELOPMENT OF EFFICIENT AND ROBUST 
CONTROLLERS FOR ADVANCED ENERGY SYSTEMS  

FP7-PEOPLE-2007-3-1-IAPP 

9 SYNERGASIA09 DESIGN AND DEVELOPMENT OF MEMBRANE GAS-LIQUID 
CONTACT SYSTEMS FOR REMOVAL, CAPTURE AND 
MANAGEMENT OF CO2 FROM INDUSTRIAL FLUE GASES  

09SYN-32719 

10 SYNERGASIA11 ADVANCED MATERIALS FOR MERCURY CAPTURE 11SYN-87375 

11 ENERGY.2011.8.1
-2 

EFFICIENT ENERGY INTEGRATED SOLUTIONS FOR 
MANUFACTURING INDUSTRIES 

296003 

12 ESPA-CLUSTERS CHORUS CLEAN ENERGY CLUSTER 12SYS-104 

13 PAVET 2013 EXPERIMENTAL STABILIZATION SETUP AND SOFTWARE 
FOR THE CORRECTION OF MEASUREMENTS TAKEN 
UNDER VARIATING POSITION OF THE MEASURING 
DEVICES  

1142-BET-2013 
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Πελάτες 
Μερικοί από τους πελάτες της ΕΣΤΙΑ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ 
 
 ΒΑΡΝΟΥΣ  Α.Ε. 

 ΑΝΕΜΟΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Α.Ε. 

 ΒΟΡΡΕΑΣ  Α.Ε. 

 ΑΝΕΜΟΣ  Α.Ε. 

 ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Ε. 

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ  Α.Ε. 

 Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ  

 ΑΛΠΕΝΕΡ  Α.Ε. 

 Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΥ) 

 QUEST Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε. 

 EWF ΕΛΛΑΣ  Α.Ε. 

 ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

 DEUTSCHE BANK 

 Μ. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α.Ε. 

 ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ Α.Ε. 

 Κονσερβοποιία Β. Αιγαίου Α.Ε. 

 AKTIVA BETEILIGUNGS AG 

 VENERGIA A.E. 

 ΑΝΤ. ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ Α.Ε. 

 ΑΝΤ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Ε.Π.Ε. 

 ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΦΟΙ ΣΕΪΤΗ Α.Ε. 

 Π. & Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΚΤΙΡΙΑ 
 BΦΛ Εργοστάσιο Θεσ/νίκης. 

 3Ε Ελληνική  Εταιρεία  Εμφιαλώσεως  Α.Ε. 

 ΝΕSTLE ΕΛΛΑΣ A.E. 

 FIBRAN  Δ. Αναστασιάδης  Α.Ε. 

 COLORA  A.E. 

 SANTEX  AG –Ελβετία- 

 ΒΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε. 

 Κεραμοποιία  ΚΟΘΑΛΗ  Α.Ε. 

 ΧΡ. ΓΡΙΒΑΣ  Α.Ε. 

 ΒΕΑΚ  Α.Ε. Κεραμοποιία 

 Δ. Χορταρίδης  Α.Ε. 

 Κ. Παπαιωάννου  & Υιός  Α.Ε. 
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 ΕΛΙΝΑ Χαρτοποιΐα Κομοτηνής Α.Ε. 

 ΤΕΞΑΠΡΕΤ  Α.Ε. 

 AMYLUM  HELLAS  A.E.  (πρώην ΒΙΑΜΥΛ) 

 Βαφεία  Φινιριστήρια  Θεσσαλονίκης  Α.Ε. 

 SATO  A.E. 

 Ελληνική  Εταιρεία  Χάλυβος  Α.Ε. (Hellenic Steel Co) 

 ΜΕΒΙΟΡ  Α.Ε.   

 ΦΑΡΜΑΧΗΜ  Α.Ε. 

 ΑΡΤΦΙΝ  A.E.  επεξεργασία  υφασμάτων. 

 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ Α.Ε. 

 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ Α.Ε. 

 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 

 ΤΙΤΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΑ Α.Ε. 

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ 

 ΟΞΥΜΑΧΟΝ, Οξύμαχα Δομικά Κεραμικά Ροδόπης Α.Ε.  

 ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Α.Ε. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

 PHILKERAM JOHNSON A.E. Βιομηχανία Πλακιδίων. 

 M. AMΠΑΤΖΗΣ Α.Ε. Βαφεία – Φινιριστήρια υφασμάτων 

 TOSOH ΕΛΛΑΣ Παραγωγή προϊόντων μαγγανίου, ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 ΓΙΩΤΑΣ Α.Ε. Βιομηχανία Ξύλου, Γρεβενά. 

 BΦΛ Εργοστάσιο Καβάλας. 

 Εταιρεία  Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης  A.E. (ΕΥΑΘ) 

 DEMO  A.E./DEMO  Bulgaria  A.E. 

 Κονσερβοποιία Β. Αιγαίου Α.Ε. 

 BIC -BIOLEX  A.E. 

 ION  A.E. 

 J & P ABΑΞ 

 ΑΦΟΙ Δ. ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΙΟΥ Α.Ε. Ξενοδοχείο ΚΡΥΟΠΗΓΗ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS A.E. 

 VPI A.E. Βιομηχανία ρητίνης ΡΕΤ 

 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ &ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΙΑΓΑΙΟΝ  Α.Ε. 

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  ΝΕΦΕΛΗ  Α.Ε. 

 ΤΕΜΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Ε. 

 Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΑΕ 

 AGROLOGY-ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ A.B.E.E. 

 ALPHA KERAMICA A.E. 

 ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. 

 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 

 ΤΕΧΝΟΚΕΡΑΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 


