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Ο Όμιλος Εταιριών ΣΠΥΡΙΔΗ αποτελείται από την ΔΗΜ. Γ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΕ που ασχολείται με την 
εμπορία βιομηχανικού εξοπλισμού πρατηρίων, την Πετροτεκ ΑΕ που ασχολείται με την κατασκευή 
την αναβάθμιση και την συντήρηση πρατηρίων υγρών καυσίμων και την Αβετελ ΑΕ που αναλαμ-
βάνει την κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων και σημάνσεων για πρατήρια υγρών καυσίμων.

Η Εταιρία ΔΗΜ. Γ ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε ιδρύθηκε το 1970 ως 

εμπορική & εισαγωγική Εταιρία, με αντικείμενο την 

προμήθεια εξοπλισμού στη βιομηχανία, στις εγκατα-

στάσεις και τα πρατήρια καυσίμων. Από τα μέσα του 

1990 πρωτοπόρησε και κατασκεύασε εξ’ ολοκλήρου 

στην Ελλάδα Αντλίες Καυσίμων για πρατήρια υγρών 

καυσίμων.

Έκτοτε, έχει αναδειχθεί σε εξέχοντα κατασκευαστή 

αντλιών (ο μόνος στα Βαλκάνια με διεθνής πιστοποι-

ήσεις), με τιμητικές διακρίσεις από Ευρωπαϊκούς και 

Αμερικανικούς οίκους όπως PEI, APEA, IP κλπ, που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς των καυσίμων και 

στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε  επικίνδυνες 

ζώνες στα πρατήρια. 

Η εταιρία πραγματοποιεί εξαγωγές σε περισσότερες 

από 35 χώρες (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική).

Η Εταιρία «ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε» δημιουργήθηκε  το 1996 

για να αναλάβει τις τεχνικές εργασίες του Ομίλου, 

η οποία σύντομα δημιούργησε τον Όμιλο Εταιριών  

ΠΕΤΡΟΤΕΚ για την κατασκευή, αναβάθμιση υποστήρι-

ξη και συντήρηση των πρατηρίων, ιδρύοντας εταιρίες 

σε νευραλγικές περιοχές της Ελλάδας. Οι πέντε ιδιό-

κτητες έδρες της είναι στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, 

τη Λάρισα, την Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης.

Η Εταιρία «ΑΒΕΤΕΛ Α.Ε» δημιουργήθηκε  το 2005 

και ασχολείται με την δημιουργία στεγάστρων για 

πρατήρια και τις διαφημιστικές κατασκευές έχοντας 

σαν αντικείμενο την εφαρμογή εταιρικής ταυτότητας 

προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις εσωτερικής 

και εξωτερικής σήμανσης με την αξιοπιστία και την 

συνέπεια που διέπει τις εταιρείες του Ομίλου μας, 

έχοντας ταυτόχρονα και την υποστήριξή του.

Η ηγετική θέση της εταιρείας στην αγορά είναι απο-

τέλεσμα του σταθερού προσανατολισμού της στην 

υλοποίηση κορυφαίων προδιαγραφών ποιότητας από 

τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς τόσο ως 

προς την παραγωγή όσο και ως προς την υποστήριξη 

και τις υπηρεσίες που συνοδεύουν τις δραστηριό-

τητες της. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία είναι μέλος 

οργανισμών όπως PEI, APEA, IP, IFSF forum κλπ.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ...
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Ο Όμιλος Σπυρίδη δραστηριοποιείται σε:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μελέτη & Κατασκευή εσωτερικών και 
εξωτερικών σημάνσεων (πυλώνων, 
φωτεινών επιγραφών, στεγάστρων 
κλπ) εταιρικής ταυτότητας.

Ο Όμιλος Σπυρίδης κατανοώντας πλήρως τις ανάγκες των πελατών του έχει ανα-
πτύξει και προσφέρει την κορυφαία συνολική λύση για ένα από τα σημαντικότερα 
κόστη, το καύσιμο. Απόλυτα προσανατολισμένος στην εύρεση άρτιας και πλήρως 
προσαρμοσμένης λύσης για την αποθήκευση, έλεγχο και διαχείριση καυσίμου 
με ολοκληρωμένα συστήματα με το «κλειδί στο χέρι». Πιο συγκεκριμένα έχει 
αναπτύξει λύσεις για Ιδιωτικούς Στόλους Οχημάτων, τις Μεταφορικές Εταιρείες, 
τις εταιρείες Logistics, τις Βιομηχανίες, τα Λατομεία και γενικότερα οποιαδήποτε 
εταιρεία διαθέτει ιδιωτικό στόλο οχημάτων και μηχανημάτων.

Παραγωγή και διάθεση Ηλεκτρονικών 
Αντλιών Καύσιμων και Συστημάτων 
Φόρτωσης & Εκφόρτωσης καυσίμων.

Ηλεκτρονικά Συστήματα Ελέγχου Ανε-
φοδιασμού, Αποθήκευσης και Διαχεί-
ρισης καυσίμου, με προγράμματα και 
εξοπλισμό πλήρως ανεπτυγμένα από 
την εταιρία, από ειδικευμένους Έλληνες 
προγραμματιστές και ηλεκτρονικούς, οι 
οποίοι έχουν πλήρη γνώση των ανα-
γκών και των απαιτήσεων της αγοράς.

Συστήματα Πληρωμών – Αυτόματων 
Πωλητών για την πλατεία των Πρατη-
ρίων, Συστήματα Επιβράβευσης Πι-
στότητας Πελατών (Loyalty Schemes), 
Συστήματα Διαχείρισης Εταιρικών 
Οχημάτων (Fleet Management).

Προμήθεια εξοπλισμού Πρατηρίων 
Υγρών Καύσιμων, Συνεργείων, Λι-
παντηρίων, Πλυντηρίων Οχημάτων 
μέσω της αντιπροσώπευσης που 
έχει συνάψει με τους μεγαλύτερους 
οίκους του εξωτερικού.

Κατασκευή Πρατηρίων Υγρών Καυ-
σίμων “με το κλειδί στο χέρι” από συ-
νεργεία του Ομίλου, που διαθέτουν 
εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό 
προσωπικό όλων των αναγκαίων ει-
δικοτήτων.

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, με 
ετήσιο συμβόλαιο σε περισσότερα από 
3.000 πρατήρια Πανελλαδικά.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ
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Πλήρη κατασκευή ή αναβάθμιση σύγχρονων 
πρατηρίων υγρών καυσίμων

Έχοντας μακροχρόνια εμπειρία στην Ελλάδα στο χώρο των πρατηρίων 
υγρών καυσίμων, Ο Όμιλος Σπυρίδη αναλαμβάνει και κατασκευάζει σε 
όλη την Ελλάδα πρατήρια Ιδιωτών και Πετρελαϊκών Εταιρειών καθώς 
και ιδιωτικών πρατηρίων για την κάλυψη αναγκών του στόλου οχημάτων 
των πελατών του. 

Μέσω των πέντε (5) ιδιόκτητων υποκαταστημάτων σε κεντρικά σημεία 
της χώρας, και σε συνεργασία με πιστοποιημένους συνεργάτες σε πολ-
λές πόλεις και νησιά, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες κάθε πρατηρίου σε 
κατασκευή ή και αναβάθμιση ενός πρατηρίου, σε όλη την επικράτεια. Η 
εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της τηρώντας αρχές και βάσεις σε όλες 
τις δραστηριότητές της.

Συντήρηση - Υποστήριξη Πρατηρίων

Ο Όμιλος Σπυρίδη αναλαμβάνει σε πανελλαδική εμβέλεια την συντή-
ρηση, επισκευή και υποστήριξη όλων των συνεργαζόμενων πρατηρίων. 

Οι εργασίες πραγματοποιούνται από τα εξουσιοδοτημένα και άρτια 
εκπαιδευμένα στο αντικείμενο αυτό συνεργεία του Ομίλου, βάση των 
οδηγιών εργασίας σχετικά. 

Τα συνεργεία εκτελούν εργασίες συντήρησης και επισκευής στις αντλί-
ες, στους ηλεκτρολογικούς πίνακες, στο μηχανολογικό εξοπλισμό, στα 
συστήματα αυτοματισμού και τον φωτισμό του πρατηρίου. 

ΠΛΕΟνΕκΤΗΜΑΤΑ 
ΙΔΙωΤΙκΟύ ΕΣωΤΕΡΙκΟύ ΠΡΑΤΗΡΙΟύ ΓΙΑ ΣΤΟΛΟύΣ ΟχΗΜΑΤων

P Μείωση του μεγαλύτερου κόστους μια επιχείρησης (μέχρι 20%) που διαθέτει στόλο οχημάτων, τα καύσιμα. 

P Έλεγχος ποιότητας καυσίμου διότι η αγορά γίνεται απευθείας από το διυλιστήριο για την μακροχρόνια καλή
 λειτουργία του στόλου.

P Το ιδιωτικό πρατήριο λειτουργεί με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο καθ’ όλο το 24ωρο. 

P Αυτοματοποιημένη απόλυτα ελεγχόμενη και εύχρηστη χρήση του πρατηρίου. 

P Μόνο τα εγκεκριμένα οχήματα λαμβάνουν καύσιμο και κανένας άλλος. 

P Διαρκής λήψη αναφορών χρήσης και κατανάλωσης καυσίμου ανά όχημα.

P Τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο καυσίμων στόλου ανά όχημα, οδηγό κλπ καταργώντας τη γραφειοκρατία.

P Διασφαλίζεται έλεγχος και διαφάνεια στο καθημερινό ισοζύγιο εισροών εκροών του πρατηρίου.

ύΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Αντλίες Υγρών Καυσίμων

Μ5300 – Μ5200

Σειρά αντλιών Ειδικά σχεδιασμένες για ιδιωτικά πρατήρια, 
εργοτάξια, αντίξοες συνθήκες

Εργοταξιακή Ηλεκτρονική αντλία καυσίμου 

Στιβαρή κατασκευή

Χαμηλό κόστος συντήρησης

Διαρκή υποστήριξη με γνήσια ανταλλακτικά

Ογκομετρητή Υψηλής Ακρίβειας, που εξαλείφει 

την απώλεια καυσίμου

Σύγχρονα Ηλεκτρονικά Μέρη

Ονομαστική Παροχή: 40/80/120/160 λίτρα ανά λεπτό

Ηλεκτρομηχανικοί αθροιστές

Λειτουργία Preset (προεπιλογή όγκου)

Ηλεκτρονική βαθμονόμηση (καλιμπράρισμα)

Πιστοποίηση κατά ATEX 2014/34/EU

Πιστοποίηση κατά MID 2014/32/EU

ΠΡΟΪΟνΤΑ
Η εταιρία Σπυρίδης  με μακρόχρονη εμπειρία και συνεργασίες τόσο στην Ελληνική όσο και Διεθνή αγορά είναι η μοναδική 
εταιρία που κατασκευάζει αντλίες στην Ελλάδα και  παρέχει  ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις   που τις διακρίνει η υψηλή 
Ποιότητα, και η λειτουργικότητα, ικανοποιώντας  τις ανάγκες των πελατών της. Οι αντλίες διαθέτουν όλα τα διεθνή πιστοποι-
ητικά ακριβείας, μετρολογίας και αντιεκρηκτικότητας.

Η διακίνηση προϊόντων υψηλής τιμής επιβάλλει τη γνώση 
των διακινηθεισών ποσοτήτων με ακρίβεια, ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για πώληση ή αγορά εμπορευμάτων.

Το Διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ κατά ISO17025 Εργαστήριο 
Διακριβώσεων Δεξαμενών Καυσίμων διενεργεί ογκομετρή-
σεις με αξιοπιστία και μεγάλη ακρίβεια.

Το σύγχρονο εργαστήριό μας αποτελείται από εξειδικευμένο 
επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο αξιοποιώντας 
το θεωρητικό υπόβαθρο και τη διαρκή εκπαίδευσή του, έχει 
αναπτύξει αξιόπιστο και ακριβή εξοπλισμό και μέθοδο.

Υψηλός δείκτης κλάσης διακρίβωσης που αγγίζει έως και το 
0,01% ενώ σε καμιά περίπτωση δε ξεπερνά το 0,1%.

Διακρίβωση & Βαθμονόμηση Δεξαμενής - Ογκομέτρηση
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•	 Μόνο εγκεκριμένα οχήματα μπορούν να παραλάβουν καύσιμο

•	 Τοποθέτηση ορίων ανά συναλλαγή-όχημα

•	 Αυτόματη Καταγραφή συναλλαγής 

•	 Διατήρηση ηλεκτρονικού αρχείου

•	 Πληθώρα εκτυπώσεων

•	 Το καύσιμο εισέρχεται στο εγκεκριμένο όχημα και όχι σε κάποιο άλλο

•	 Κατά την συναλλαγή αν απομακρυνθεί το πιστόλι σταματά αυτόματα η συναλλαγή

•	 Ασύρματη επικοινωνία πομποδέκτη ακροσωληνίου με ασφάλεια χωρίς καλώδια

•	 Διασύνδεση με όλα τα γνωστά ERP’s 

•	 Δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης σε πολλαπλά πρατήρια

Πλεονεκτήματα συστήματος διαχείρισης στόλου

Αυτοματοποιημένος έλεγχος πετρελαιοδότησης μόνο των εξουσιοδοτημέ-
νων οχημάτων για τον έλεγχο των καταναλώσεων καυσίμου. 

Σύστημα Διαχείρισης Στόλου

Ο όμιλος Σπυρίδη παρέχει σε ιδιωτικά πρατήρια την από-
λυτη λύση για τον έλεγχο της διακίνησης του καυσίμου στο 
στόλο οχημάτων με το σύστημα διαχείρισης στόλου Fleet 
Guard. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη υπάρχουν 
τέσσερις βασικές επιλογές για την αυτοματοποίηση της δια-

δικασίας πετρέλεοδότησης εκμηδενίζοντας τις "απώλειες" 
καυσίμου. Πληθώρα καταγραφών όπως: Ημερομηνία, ώρα, 
λίτρα, χλμ, στοιχεία οχήματος, στοιχεία οδηγού, κέντρο 
κόστους, ομάδα οχήματος, ΑΦΜ κτλ.

Ο Όμιλος Σπυρίδη, ως εγκαταστάτης συστημάτων Εισροών 
Εκροών έχει αναπτύξει βελτιώνοντας διαρκώς ένα από τα πιο 
αξιόπιστα και ακριβή συστήματα στην χώρα με εγκατεστημένα 
συστήματα σε περισσότερα από 2300 πρατήρια. 

Αναφορικά με τα ιδιωτικά πρατήρια ο Όμιλος αναλαμβάνει, 
βάσει της σχετικής νομοθεσίας και των οδηγιών που έχουν 

εκδοθεί από τη Διεύθυνση Μετρολογίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και από το Υπουργείο Μεταφορών, την τοποθέτηση 
συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου Εισροών Εκροών στις 
παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών 
πρατηρίων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

P Διασφαλίζεται έλεγχος και διαφάνεια στο καθημερινό ισοζύγιο 
εισροών εκροών του πρατηρίου

P Λογιστική διαχείριση αποθεμάτων δεξαμενών.

P Παρακολούθηση αποθεμάτων δεξαμενών με μετρητές δεξαμε-
νών. Εμφάνιση ύψους καυσίμου σε mm, ανίχνευση ύψους νερού 
σε mm και θερμοκρασία καυσίμου στις δεξαμενές. Ηχητική και 
οπτική σήμανση για τα κατώτερα και ανώτερα όρια της δεξαμενής. 
Εκτύπωση αποθεμάτων. Παρακολούθηση παραλαβών.

Εισροών Εκροών

Πλεονεκτήματα συστήματος Εισροών Εκροών
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Τέσσερις βασικές λύσεις διαχείρισης των καταναλώσεων του στόλου

Εργοταξιακό πρατήριο Τύπου Container

Ο Όμιλος Σπυρίδη παρέχει την κορυφαία λύση φορητού εργοταξιακού 
πρατηρίου Container που μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις της επι-
χείρισης του πελάτη. Πλήρες πρατήριο που περιλαμβάνει δεξαμενή, 
αντλία, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό πυρόσβεση. Απευθύνεται 
σε Εγκαταστάσεις προσωρινής λειτουργίας, Εργοτάξια, Μεταλλεία, 
Ορυχεία, Λατομεία κτλ. 

Container 20” ή 40” High Cube ή σε Skid 

Δεξαμενές καυσίμου μονού ή διπλού τοιχώματος χωρητικότη-
τας 7m3, 10m3, 15m3, 20m3, 30m3, 40m3

ΚΑΡΤΟΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΠΡΕΛΟΚ

Κλειδώνεται ηλεκτρονικά η αντλία και μόνο με 
χρήση κάρτας ο χρήστης μπορεί να βάλει καύσιμο.

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
ΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΠΡΕΛΟΚ

Έλεγχος πολλαπλών αντλιών και δυνατότητα 
συναλλαγής με τον χρήστη για προθήκη σημαντι-
κών στοιχείων όπως χιλιόμετρα οχήματος ή ώρες 
λειτουργίας μηχανήματος, στοιχείων οδηγού. 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ  
ΣΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ασφάλεια στην συναλλαγή εξασφαλίζοντας ότι το 
καύσιμο εισέρχεται μόνο στο εγκεκριμένο ρεζερ-
βουάρ. Δυνατότητα πληκτρολόγησης πρόσθετων. 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ,  
ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία πετρελαι-
οδότησης με συσκευή στο όχημα για ασύρματη 
ενημέρωση χιλιομέτρων ή/και ωρών λειτουργίας. 

1 2

3 4

Station gurard
Fleet guard

Display
Pin Pad
RFID
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Πιστοποιήσεις

Ακολουθούμενες διεθνείς οδηγίες 

Λεωφόρος Αθηνών 24, Τ.Κ. 10441 | Τηλ. 210 5228603,  Fax 210 5248347 | www.spyrides.gr

PETROTEK Αθήνας

Σερρών 15-17 
10441 Αθήνα

Τηλ.: 210 5228659 
Fax: 210 5222861 

PETROTEK Μακεδονίας

Αγροτεμάχιο 360/3 
56334 Κορδελιό Θεσ/νίκης

Τηλ.: 2310 705005

Fax: 2310758479

PETROTEK Λάρισας

Φαρσάλων 163 
41335 Λάρισα

Τηλ.: 2410 671871 
Fax: 2410 619992

PETROTEK Πάτρας

Ηροδότου 5 
26333

Τηλ.: 2610 527057 
Fax: 2610 526398

PETROTEK Κρήτης

Ούλοφ Πάλμε 191 
71410 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810 213662 
Fax: 2810 213662

Μας εμπιστεύονται

ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - ΕΡΓΟΤΑξΙΑ

ΑΚΤΩΡ	ΑΕ	•	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΑΕ	•	ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ	ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ	Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.	•	ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΣ	ΧΡΥΣΟΣ	ΑΕ	•	ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ	ΒΩΞΙΤΕΣ	Α.Ε	•	IMERYS	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ	ΟΡΥΚΤΑ	
ΕΛΛΑΣ	ΑΕ	•	ΛΑΡΚΟ	ΓΕΝΙΚΗ	ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ	&	ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ	Α.Ε.	•	ΜΠΥΡΟΣ	
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΜΑΡΜΑΡΑ	ΑΕ	•	ΤΕΡΝΑ	ΑΕ	•	ΤΙΤΑΝ	ΑΕ	•	ΧΑΛΥΨ	ΔΟΜΙΚΑ	ΥΛΙΚΑ	ΑΕ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ-Logistics

APM	TRANSPORT	S.A.	 •	ΒΛΑΖΑΚΗΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ	Α.Ε	 •	 EUROLOGIC	
TRANSPORTS	SA	•	ΕΞΥΠ	ΑΕ	•	ΕΞΠΡΕΣ	ΕΛΛΑΣ	-	ΑΦΟΙ	ΛΙΟΥΔΑΚΗ	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ	
ΕΠΕ	•	ΕΘΝΙΚΕΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	|	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΜΙΧΑΚΟΣ	ΑΕ	•	ΙΜΕ	ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ	ΕΠΕ	•	
ΛΕΩΝΙΔΑΣ	&	ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΛΟΥΚΑΣ	Ι.Μ.Ε.	–	Ε.Π.Ε.	•	ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ	Α.Ε.	•	ΟΡΦΕΥΣ	
ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ	ΔΙΕΘΝΗΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ	Α.Ε.	•	ΠΑΕΓΑΕ	A.E.	•	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΙΚΗ	Α.Ε.	•	CARGO	LINES	&	LOGISTICS	A.E.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΤΟΛΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

AVIS	SA	•	MERCEDES-BENZ	ΕΛΛΑΣ	Α.Ε.E.	•	ΑΒ	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

ALFA	WOOD	Α.Ε.Β.Ε.	•	ANAMET	A.E.	•	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΑΕ	•	ΕΛΑΣΤΡΟΝ	ΑΕΒΕ	
•	VASTE	ECO	EVOLUTION	-	ΑΦΟΙ	ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ	ΕΠΕ	•	ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ	ΑΡΤΟΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΑ	Α.Ε.	•	ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ	ΚΟΡΙΝΘΟΥ	Α.Ε.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΜΦΙΤΡΙΩΝ	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ	ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ	•	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ	ΑΕ	•	ΕΝΩΣΗ	
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ,	«UNION»	Α.Ε.	•	ΝΕΡΟΜΥΛΙΩΤΗΣ	Σ.	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	•	
ΠΑΠΑΔΑΚΗ,	ΑΦΟΙ,	Α.Β.Ε.Τ.Ε.	•	ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΑ	Α.Ε.	•	CRETAN	HOLIDAYS	-	ΜΠΑ-
ΝΤΟΥΒΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΕ	•	ΚΤΕΛ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	•	ΚΤΕΛ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-
ΠΟΛΗΣ	•	ΚΤΕΛ	ΣΕΡΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

AEGEAN	AE	•	AVIN	OIL	ΑΒΕΝΕΠ	•	ΑΡΓΩ	ΕΛΛΗΝ.	ΑΝΩΝ.	ΕΤ.	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ	Α.Ε.	 
•	BP	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	Α.Ε.	•	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	•	ΕΚΟ	Α.Β.Ε.Ε.	•	ΕΛΙΝΟΙΛ	Α.Ε.	•	 
CORAL	Α.Ε.	•	CYCLON	A.E.	•	REVOIL	•	ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ	Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΔΗΜΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	•	ΔΗΜΟΣ	ΣΥΚΥΩΝΙΩΝ	(ΚΙΑΤΟ)	•	ΔΗΜΟΣ	ΗΛΙΟΥΠΟ-
ΛΗΣ	•	ΔΗΜΟΣ	ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ	•	ΔΗΜΟΣ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	ΚΡΗΤΗΣ	•	
ΔΗΜΟΣ	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	•	ΔΗΜΟΣ	ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ	ΕΥΟΣΜΟΥ	•	ΔΗΜΟΣ	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	
ΣΥΚΕΩΝ	•	ΕΛΤΑ	•	ΔΕΗ	•	ΕΥΔΑΠ	•	ΟΣΥ	•	ΟΑΣΘ	•	ΕΣΔΝΑ	(Ειδικός	Διαβαθμιδικός	
Σύνδεσμος	Νομού	Αττικής)	•	ΟΛΠ	•	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ	ΣΤΡΑΤΟΣ	•	ΠΟΛΕΜΙΚΟ	ΝΑΥ-
ΤΙΚΟ	•	ΠΟΛΕΜΙΚΗ	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ	•	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	•	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ
ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Συνεργασίες


