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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

MESSAGE
FROM THE PRESIDENT

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ • PANAGIOTIS PSALTAKOS PRESIDENT & GENERAL MANAGER 

TEKAL S.A. is the product of hard work and a 
great vision for creation. We, at TEKAL S.A., 
started off in the field of private companies and 
consortia to find ourselves today undertaking, 
responsibly and effectively, projects ranging 
from simple constructions to the most 
demanding projects. 

During our almost 30 year ascending course, 
we have gained both invaluable know-how and 
expertise and at the same time we have acquired 
state-of-the-art mechanical equipment, allowing 

us to respond to every challenge.

Our corporate culture, which is based on family values, 
excellent relationships and long collaboration among 
employees (including senior management, engineers, and 
support staff), makes our company more competitive.

Our achievements include the prompt assessment and 
restoration of damages in school buildings caused by the 
1999 earthquake in Attica, demonstrating our commitment 
to social responsibility. We have played an active part in the 
implementation of the Ministry of Education’s Pilot Program 
for the design of new forms of school yards. We have restored 
and embellished, with our specialized staff and state-of-the-
art mechanical equipment, a great number of designated 
buildings with great historical significance.

By constructing underground and surface parking areas, we 
have contributed to the improvement of traffic and parking 
problems in the capital city of Athens, reshaping, at the same 
time, the surrounding areas. We have participated in the 
maintenance of the Olympic sports facilities thanks to the 
know-how and mechanical support that our company can 
guarantee.

Through methodical planning, we have created the necessary 
conditions to expand our activities in other Balkan countries.

We have successfully undertaken the restoration of Pier II 
from the Chinese company COSCO.

Our company, responding to the needs of our times, takes 
action in the bioclimatic projects and especially in the 
construction of bioclimatic buildings and photovoltaic parks. 

To conclude, I would like to point out that the driving force 
in our company’s development is its human resources, which 
daily contribute to our progress and the achievement of 
our highly-set targets. We believe in diligence, in the will to 
advance, and in prosperity through creation.

The President of TEKAL S.A.

Panagiotis Psaltakos

Ο όμιλος ΤΕΚΑΛ Α.Ε. είναι αποτέλεσμα σκλη-
ρής δουλειάς και ενός μεγάλου οράματος για 
δημιουργία. Εμείς οι άνθρωποί της και οι ιδρυ-
τές του Ομίλου, ξεκινήσαμε από το στάδιο των 
ατομικών επιχειρήσεων και των εργοληπτικών 
κοινοπραξιών για να καταφέρουμε σήμερα να 
αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και αποτελε-
σματικότητα από τις πιο απλές κατασκευές έως 
και τα πιο απαιτητικά έργα.
Αποκτήσαμε παράλληλα κατά την διάρκεια 

της σχεδόν τριακονταετούς ανοδικής πορείας 
μας, πλούσια τεχνογνωσία αλλά και κατάλλη-
λο μηχανικό-μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος μας δίνει τη 
δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε έγκαιρα σε οποιαδήποτε 
πρόκληση.
Η φιλοσοφία της εταιρίας να λειτουργεί σαν μια μεγάλη οικο-

γένεια και οι άριστες σχέσεις μεταξύ του ανθρώπινου δυναμι-
κού της, καθώς και η πολύχρονη συνεργασία τους, προσδίδει 
στην εταιρία ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγω-
νιστών της.
Στην διάρκεια της πορείας μας ανταποκριθήκαμε άμεσα και 

με μεγάλη κοινωνική ευαισθησία στην εκτίμηση και αποκα-
τάσταση των ζημιών των σχολικών κτιρίων που προκάλεσε ο 
σεισμός που έπληξε την Αττική το 1999. Λάβαμε μέρος ενεργά 
στην υλοποίηση του Πιλοτικού Προγράμματος του Υπουργεί-
ου Παιδείας διαμόρφωσης νέων μορφών χώρων αύλησης των 
σχολείων.
Αποκαταστήσαμε και αναδείξαμε, με το εξειδικευμένο προ-

σωπικό μας, ένα μεγάλο αριθμό διατηρητέων κτιρίων με με-
γάλη ιστορική αξία. Συμβάλλαμε, με την κατασκευή υπογείων 
και υπέργειων χώρων στάθμευσης, στη λύση κυκλοφοριακών 
προβλημάτων και προβλημάτων στάθμευσης στην μεγαλού-
πολη των Αθηνών με ταυτόχρονες αναπλάσεις του περιβάλ-
λοντα χώρου.
Συντελέσαμε στην διατήρηση των Ολυμπιακών αθλητικών 

εγκαταστάσεων με την μηχανική υποστήριξη και την ικανότη-
τα επίλυσης οποιωνδήποτε προβλημάτων που μπορεί να εγ-
γυηθεί η εταιρία μας. Δημιουργήσαμε με μέθοδο και προγραμ-
ματισμό τις προϋποθέσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων 
μας στα Βαλκάνια. Αναλάβαμε την αναβάθμιση του προβλήτα 
2 του λιμανιού του Πειραιά που έχει δοθεί με παραχώρηση 
στην Κινεζική Εταιρία COSCO και τον υλοποιούμε έντεχνα και 
έγκαιρα με μεγάλη επιτυχία. Η εταιρία μας ανταποκρινόμενη 
στις ανάγκες της εποχής, δραστηριοποιείται πλέον στα βιο-
κλιματικά έργα και ιδιαίτερα στην κατασκευή βιοκλιματικών 
κτιρίων και φωτοβολταϊκών πάρκων.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι κινητήριος δύναμη 

στην ανάπτυξη της εταιρίας μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό 
της το οποίο συμβάλλει καθημερινά στην ανοδική πορεία και 
στην επίτευξη των υψηλών στόχων μας. στην πρόοδο μας και 
στην επίτευξη των υψηλών στόχων μας. Πιστεύουμε στην ερ-
γατικότητα, στην βούληση για πρόοδο και στην ευτυχία που 
προσφέρει η δημιουργία.
 

Ο Πρόεδρος της ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Παναγιώτης Ψαλτάκος
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Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. είναι πλέον στη νέα της 
έδρα σε ιδιόκτητο κτίριο και βρίσκεται 

σε διαδικασία επέκτασης των δραστη-
ριοτήτων της στην ευρύτερη περιοχή 

της Νότιας Ευρώπης και των Βαλ-
κανίων.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1990, και είναι αποτέλε-

σμα των προσωπικών και των ομαδικών επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων των μετόχων της, που χρονολογούνται από το 1980. Η εταιρία 
δραστηριοποιείται σε έργα πολιτικού μηχανικού, κατασκευής κτιρίων, 
μηχανικής και παροχής διαφόρων υπηρεσιών σε όλη την χώρα. 

Παραδίδει έργα υψηλής ποιότητας, ικανοποιώντας τις ανάγκες των 
πελατών της και εφαρμόζοντας καινοτόμες επιχειρηματικές πρα-
κτικές.

Η συσσωρευμένη εμπειρία της εταιρίας κατά τις δύο τελευταί-
ες δεκαετίες έχει συμβάλει στην ενίσχυση της παραγωγικής της 
ικανότητας καθώς και στη θέση της στην τοπική αγορά. 

Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της εποχής και στηριζόμε-
νη στην πολύχρονη εμπειρία των μετόχων της κατάφερε να 
δημιουργήσει μία σύγχρονη μονάδα τεχνογνωσίας στην με-
λέτη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ 
ΜΑΣ
Το όραμά μας είναι η παράδοση έργων να ξεπερνά τις 

προσδοκίες των πελατών μας.

H ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΜΑΣ
Αποστολή μας είναι να καθιερώσουμε μακροχρόνιες 

σχέσεις με τους πελάτες μας, οι οποίες θα βασίζο-
νται στον αμοιβαίο σεβασμό και θα είναι το αποτέλεσμα 
της εμπειρίας που έχει η εταιρία στον σχεδιασμό, την κα-
τασκευή και την ολοκλήρωση των οικοδομικών έργων 
, τόσο   στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.  Ταυτόχρονα  το σκοπός  μας 
είναι να δημιουργήσουμε ένα δυνατό όμιλο εταιρειών με 
ποικίλη επαγγελματική δραστηριότητα.

Τεχνικό εξειδικευμένο προσωπικό

Ενδιαφέρον για το περιβάλλον

Κοινωνική Ευθύνη

Ανάπτυξη

Λόγος και πράξη

ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Η εταιρία The company
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“ TEKAL S.A. has been already relo-
cated to its new headquarters and is in 
a state of expanding its business in the 
broader region of South Europe and the 
Balkans, excelling at both private and pub-
lic sector projects. ”

OUR VISION
Our vision is to deliver projects that stretch beyond our 

client’s expectations.

Teamwork

Environmental concerns

Keeping clients satisfied

Application of innovation

Learning and knowledge sharing

WHO WE ARE
TEKAL S.A. was founded in February 1990, as a result of personal 

and cooperative business activities of its shareholders, dating back 
to 1980. The company operates in the civil engineering, building, 
mechanical and services sectors throughout the country.

The company delivers projects of high quality by satisfying the 
clients’ needs and implementing innovating business practices. 
The accumulated experience of the company over the past two 
decades has contributed towards strengthening its production 
capacity as well as its position in the local market.
 TEKAL S.A. deploys the capabilities and skills of its well-trained 
and qualified workforce in order to increase its client base and 
enlarge business profitability.

OUR MISSION
Our mission is to establish long-term relationships with 

our clients based on mutual respect as a result of 
our excellence in designing, constructing and procuring 
construction projects. 

TEKAL S. A.

Η εταιρία The company
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Οι αξίες της εταιρίας μας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• ΟμΑδιΚή ΕργΑσιΑ
• ιΚΑνΟπΟιήσή πΕΛΑΤών 
• πρΟσΤΑσιΑ πΕριβΑΛΛΟνΤΟσ 
• ΕφΑρμΟγή ΚΑινΟΤΟμιών 
• ΑπΟΚΤήσή ΚΑι ΚΟινΟπΟιήσή γνώσήσ

Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. προάγει μια φιλοσοφία που στοχεύει 
στη διατήρηση και εδραίωση του κύρους της στην 
εγχώρια αγορά, γεγονός που αποτελεί προϋπόθε-
ση για τη μελλοντική επέκταση της εταιρίας σε νέες 
αγορές. Η εταιρία αξιοποιεί την κερδοφορία της, με 
βάση τους ακόλουθους πυλώνες, που διαμορφώ-
νουν τη βάση της φιλοσοφίας της: 

Ξεπερνώντας τις προσδοκίες των πελατών
Η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας αποτελεί 
προτεραιότητα για εμάς. Μέσα από τον συνεχή διάλογο και 
την ενσωμάτωση της συνεργασίας όλων των ενδιαφερο-
μένων στην παραγωγική διαδικασία, με τρόπο που προά-
γει την επικοινωνία, τη συναδελφικότητα και την αποτελε-
σματικότητα, πετυχαίνουμε την σύλληψη, την κατανόηση 
και την μετατροπή των προσδοκιών των πελατών μας σε 
πραγματοποιηθέντα έργα και τελικά αυτό είναι που κάνει 
τη διαφορά για μας. Επιπλέον, συνειδητοποιώντας ότι οι 
σύγχρονες κατασκευαστικές εταιρείες αποτελούν συνεχή 
πηγή της δημιουργικότητας, δεν αρκούμαστε στην επίτευ-
ξη μόνο των στόχων των πελατών μας, αλλά κυρίως πάμε 
ένα βήμα παραπάνω, προτείνοντας και τελικά εκτελώντας 
έργα που ξεπερνούν τις προσδοκίες τους.

Εφαρμογή βέλτιστης πρακτικής
Προσπαθούμε να επανεξετάσουμε και να βελτιώσουμε 
τη διαδικασία των επιχειρήσεων μας με στόχο τη βελτίω-
ση της ποιότητας και της παραγωγικότητας, την πηγή των 
οικονομικών αποτελεσμάτων και της ανάπτυξής μας. Η 
εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών δεν είναι μόνο ένας 
επιθυμητός στόχος, αλλά και ένα πρότυπο πολιτικής, έτσι 
ώστε να διαφυλαχθεί και να επεκταθεί η πελατειακή μας 
βάση, ενώ βασικό μας μέλημα είναι να είμαστε συνεπείς 
πάντα με τα χρονικά όρια, την απαιτούμενη ποιότητα και 
τον προϋπολογισμό κόστους που έχουν οριστεί.

Καινοτομία
ή ΤΕΚΑΛ Α.Ε. ενθαρρύνει ουσιαστικά τις κατασκευαστι-
κές καινοτομίες και υποστηρίζει την υιοθέτηση νέων γνώ-
σεων στον τρόπο λειτουργίας της. Με την εφαρμογή της 
μεθόδου του «επιμερισμού και ανταλλαγής γνώσεων», η 
εταιρία εγγυάται την ομοιογενή κατασκευή εγκαταστάσε-
ων με εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό που προ-
σέχει και την πιο μικρή λεπτομέρεια. Η αποκέντρωση της 
εξουσίας και η δημιουργία δικτυακών δομών είναι η βασι-
κή φιλοσοφία της διαχείρισης μας, ως προς την επίτευξη 
των στόχων μας.

“φροντίδα για την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού.”

“Η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών 
μας αποτελεί προτεραιότητα για εμάς.”

‘‘Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. ενθαρρύνει
ουσιαστικά τις κατασκευαστικές 
καινοτομίες και υποστηρίζει την 
υιοθέτηση νέων γνώσεων στον 
τρόπο λειτουργίας της.’’

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ
ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΑΥΡΙΟ 

ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Η εταιρία The company
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Our values comprise of the following:

• TEAMWORK
• KEEPING CLIENTS SATISFIED
• ENVIRONMENTAL CONCERNS/PROTECTION
• APPLICATION OF INNOVATIONS
• LEARNING AND KNOWLEDGE SHARING

TEKAL S.A. encourages a culture which aims at 
preserving our status in the local market which 
is a prerequisite for the future expansion of the 
company towards new markets. The company 
capitalizes its profitability along the following 
pillars that form the backbone of our philosophy:

Going beyond clients’ expectations
We are a client-oriented company and the satisfaction of 
our clients’ needs is a priority for us. Through constant 
dialogue and cooperation integration of the production 
process by bringing all stakeholders in play, in a structured 
and collaborative way. Capturing, understanding and 
ultimately transforming clients’ aspirations into realised 
projects is what makes the difference for us. Furthermore, 
realizing that contemporary construction companies are 
a constant source of creativity, we do not limit ourselves 
by the clients’ objectives, but mainly add on them so as 
to propose and eventually construct projects that exceed 
their expectations.

Implementing best practice
We constantly try to review and improve our business 
process with a view to improving quality and productivity, 
the source of our financial results and growth. 
Implementing best practices is not only a desirable 
objective but also a standard policy so as to preserve and 
expand our client base whilst meeting our time, quality 
and budget targets.

Innovation
TEKAL S.A. substantially encourages construction 
innovation and supports the adoption of new knowledge 
into its operations. By implementing a “knowledge 
sharing” approach both vertically and horizontally, the 
company guarantees the construction of state-of-the-
art facilities in a seamless way. The decentralization 
of authority and the creation of network structures 
is our main management philosophy towards the 
accomplishment of our objectives.

“care for the health and safety 

 of the human workforce.”

“We are a client-oriented company and the 
satisfaction of our clients’ needs is a priority for us.”

“TEKAL S.A. substantially 
encourages construction 
innovation and supports the 
adoption of new knowledge into 
its operations.”

OUR PHILOSOPHY
BUILDING THE FUTURE

TEKAL S. A.

Η εταιρία The company

7



ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Η εταιρία The company
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Κατά την άποψή μας, το όφελος της κοινωνίας μας αποτελεί βα-
σικό κίνητρο για τη βελτίωση της επιχείρησης μας. Αντιλαμβα-
νόμαστε ότι είμαστε αναπόσπαστα τμήματα της κοινωνίας όπου 
λειτουργούμε και ως εκ τούτου διατηρούμε στενούς δεσμούς με 
το κοινωνικό γίγνεσθαι, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπε-
δο. Η εταιρία μας στοχεύει στην εξυπηρέτηση της κοινωνίας με 
διάφορους τρόπους, όπως η υποστήριξη των νέων ανθρώπων 
να μπουν στη βιομηχανία και την προώθηση της εικόνας της 
επιχείρησης, συμμετέχοντας σε αθλητικές εκδηλώσεις, χορηγίες 
αθλητικών συλλόγων κ.α.

“Αντιλαμβανόμαστε ότι 

είμαστε αναπόσπαστα 

τμήματα της κοινωνίας 

όπου λειτουργούμε και 

ως εκ τούτου διατηρού-

με στενούς δεσμούς με 

το κοινωνικό γίγνεσθαι, 

τόσο σε τοπικό όσο και

σε εθνικό επίπεδο.”

We all know that we are 

integral parts of a so-

ciety where we operate 

and so, we keep tight 

bonds with the social 

life in a national as 

well as an international 

level.

Our company’s principles indicate that the social benefit is the 
basic motivation for the improvement of our business. We all 
know that we are integral parts of a society where we operate 
and so, we keep tight bonds with the social life in a national as 
well as an international level. Our company aims to help the so-
ciety in various ways such as promoting young people entering 
the industry and helping with the promotion of the company’s 
image, taking part in athletic events, athletic unions’ grants etc. 
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Υγεία και 
ασφάλεια
Ένας από τους σημαντικότερους παρά-
γοντες στη λειτουργία της εταιρίας είναι 
η φροντίδα για την υγεία και ασφάλεια 
του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού, 
δεδομένου ότι το ανθρώπινο δυναμι-
κό είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στη 
διαδικασία ανάπτυξης και προόδου. Οι 
κύριοι στόχοι για την πολιτική υγείας και 
ασφάλειας είναι η συνεχής βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας καθώς και η εξαφά-
νιση ή η ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
σε κάθε εργασιακό χώρο. 

Health and 
Safety

One of the most important factors in 
the operation of the company is the care 
for the health and safety of the human 
workforce, since the manpower is a 
critical factor in its development process. 
The main objectives of the health 
and safety policy is the continuous 
improvement of the working conditions 
as well as the extinction or minimization 
of risk in every working space. 

TEKAL S. A.

Η εταιρία The company

Οι Αρχές μας για την Ασφάλεια Our Safety Principles

• Προτεραιότητα είναι η ασφάλεια.

• Τραυματισμοί & ασθένειες που 
συνδέονται με την εργασία μπορούν 
να προληφθούν.

• Ο εντοπισμός και η ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων της ασφάλειας και της υγείας
είναι οι προτεραιότητες μας.

• Η διαφάνεια, η ανατροφοδότηση και η 
εμπιστοσύνη είναι το κλειδί για την επιτυχία
της ασφάλειας.

• Η ασφάλεια σημαίνει σωστή επιχείρηση
και κρίσιμη πτυχή της υψηλής απόδοσης 
οργάνωσης.

• Safety begins at the top.

• Injuries and work-related illnesses

are preventable.

• Identifying and minimizing safety

and health.

• Risks are priorities openness, feedback

and trust are key to safety success.

• Safety is good business and critical aspect 
of a high performance organization.
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ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Η εταιρία The company

Δηλώσεις πολιτικής 
ΤΕΚΑΛ Α.Ε.
 

Ο Όμιλος ΤΕΚΑΛ Α.Ε. 

εφαρμόζει σε όλο το φάσμα 

των δραστηριοτήτων του 

Συστήματα Διαχείρισης 

Ποιότητας, Ασφάλειας και 

Περιβάλλοντος, αντίστοιχα 

πιστοποιημένα κατά 

ISO – 9001:2008 και ISO-

14001:2004 , γεγονός το 

οποίο τον καθιστά ανάμεσα 

στους πρωτοπόρους στο 

χώρο των κατασκευών στην 

Ελλάδα και διεθνώς .

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η ΒΑΣΙΚΗ ΜΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
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TEKAL S. A.

Η εταιρία The company

11

Corporate Policy 
Statements

 

TEKAL S.A. group is in the 

forefront of construction 

companies on an

 international level in

applying Quality,

Safety and Environmental 

Management Systems, 

respectively certified to

ISO - 9001:2008 and

ISO - 14001:2004 

International Standards, 

across its entire spectrum 

of operations. 

QUALITY
OUR MAJOR

PRIORITY



ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Η εταιρία The company

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΛΤΑΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΣ
ΜΕΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΨΑΛΤΑΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

ΝΟΜΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

 ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ/
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

προγραμματισμός
προμηθειών

μηχανολογικός
εξοπλισμός

αρχιτεκτονικές
μελέτες

διαχείριση συμβάσεων
& προμηθειών

τμήμα τεχνικής
υποστήριξης

χρονικός
προγραμματισμός

έργων
παρακολούθηση &

έλεγχος έργων
στατικές
μελέτες

τμήμα διοίκησης
ανθρώπινων πόρων

διαχείριση
εργοταξιών

μηχανολογικές
μελέτες

υποστηρικτικές/
συμβουλευτικές

υπηρεσίες

ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Η εταιρία απασχολεί πάνω από 60 άτομα (μηχανικούς, τεχνικούς και διοικητικούς υπαλλήλους), που αποτελούν ένα εργατικό 
δυναμικό ικανό να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία κατά την διάρκεια των εργασιών μας.

Η εταιρία έχει όλες τις απαιτούμενες τεχνικές υποδομές και εξειδικευμένο 
μηχανολογικό εξοπλισμό, έτσι ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες της με επιτυχία. 
Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός της περιλαμβάνουν:

• Φορτηγά
• Επιβατικά Οχήματα
• Μηχανικούς Φορτωτές
• Εκσκαφείς - Χωματουργικά Μηχανήματα

Εργοδηγοί

Μηχανικοί

Διοικητικοί Υπάλληλοι

Τεχνικοί

8%
24%
29%
39%

Η φιλοσοφία 
της εταιρίας 

να λειτουργεί 
σαν μια μεγά-
λη οικογένεια 
και οι άριστες 

σχέσεις μεταξύ 
του ανθρώπινου 
δυναμικού της, 

καθώς και η πο-
λύχρονη συνερ-

γασία τους,
προσδίδει στην 
εταιρία ένα συ-

γκριτικό πλεονέ-
κτημα

έναντι των αντα-
γωνιστών της.
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STAFF / MACHINERY
TEKAL S.A. employs more than 60 people (engineers, technicians and administrators) that comprise a workforce capable of 
coping with any situation encountered in the course of our work.

TEKAL S. A.

Η εταιρία The company

PRESIDENT & GENERAL MANAGER

RESEARCH &
DEVELOPMENT

ADMINISTRATION
SUPPORT 

 TECHNICAL
DEPARTMENT

 FINANCIAL
DEPARTMENT

COMMERCIAL
DEPARTMENT

LEGAL
SERVICES 

PROJECT
MANAGEMENT DIVISION

CONSTRUCTION
DIVISION

ACCOUNTING
OFFICE DEPOSITORYDESING

DIVISION

procurementlogistics departmentplant operationsarchitectural
contract &

procurement
division

computer
applications
department

construction 
operations

project control
& monitoringstructural

humman resources
& management

support
site

managementmechanical

technical support/
consultation

PANAGIOTIS PSALTAKOS
PRESIDENT & GENERAL MANAGER

ANDREAS KAFKAS
VICE - PRESIDENT

THEODOROS PANAS
MEMBER

KYRIAKOS PSALTAKOS
FINANCING DIRECTOR

BOARD OF DIRECTORS

The company has all the required technical infrastructure and
state-of-the-art equipment so as to provide its services successfully.

More specifically, plant and equipment include:

Trucks •
Cars •

 JCB, Bob Cat •
Excavators •

Foremen

Mechanics

Administrators

Technicians

8%
24%
29%
39%

COMPANY STRUCTURE
Our corporate 
culture, which is 
based on family 
values, excellent 
relationships 
and long 
collaboration 
among 
employees 
(including 
senior 
management, 
engineers, and 
support staff), 
makes our 
company more 
competitive.
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ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Η εταιρία The company

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ASSETS AND FINANCIAL
HIGHLIGHTS

ΕΣΟΔΑ (σε εκατομμύρια Ευρώ) ΤΕΚΑΛ Α.Ε. 2005-2011

TURNOVER (in million Euros) TEKAL S.A. 2005-2011

 

6.065.420,60 €   

5.658.767,18 €   

6.997.003,34 €   

7.012.039,82 €   

4.124.951,89 €   

14.436.295,65 €   

  
2010

2009

2008

2007

2006

2005 

20.000.000,00 €   

2011
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑCTIVITIES

Το όραμα μας είναι η παράδοση έργων να ξεπερνά 

τις προσδοκίες των πελατών μας”“

Our vision is to deliver projects that stretch beyond 

our client’s expectations.”“



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Το τμήμα κατασκευών ασχολείται με την κατασκευή μεγάλων
έργων (δημοσίων και ιδιωτικών), όπως τα ακόλουθα:

• Δημόσια κτίρια 
• Σχολικά κτίρια 
• Νοσοκομεία 
• Ξενοδοχεία 
• Πολιτιστικά Κέντρα 
• Εκπαιδευτικά ιδρύματα (Πανεπιστήμια) 
• Ανακαίνιση και ανάπλαση παραδοσιακών κτιρίων 
• Ιδιωτικά κτίρια γραφείων 
• Εμπορικά τετράγωνα
 • Πολυκατοικίες 
• Οδοποιία 
• Λιμενικά έργα 
• Υδραυλικά έργα – Γεωτρήσεις
• Αγροτικά έργα
• Εξωραϊστικά έργα
 • Ηλεκτρικοί υποσταθμοί
• Μηχανικές εγκαταστάσεις συγκροτημάτων
 • Γενικά κτιριακά έργα

Ε
Ν

Ε
Ρ

Γ
Ε

ΙΑ
( 

Α
να

νε
ώ

σ
ιμ

ες
 Π

η
γέ

ς 
Ε

νέ
ρ

γε
ια

ς) Στον τομέα της ενέργειας (Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας) και του περιβάλλοντος η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. 
έχει ιδρύσει την ΤΕΚσΕρΤ Α.Ε. που σκοπό έχει 
τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, την οργάνωση 
και την παροχή υπηρεσιών για την πετροχημική 
βιομηχανία, την πετρελαϊκή εξόρυξη και το φυ-
σικό αέριο. 
Η εταιρία αναπτύσσει φωτοβολταϊκά πάρκα στο 

νότιο τμήμα της Ελλάδα (Λακωνία), σε ιδιόκτητο 
οικόπεδο που έχει αγοραστεί για το σκοπό αυτό, 
καθώς και προετοιμάζει ένα αιολικό πάρκο στη 
Βόρειο Ελλάδα (στο Νομό Μακεδονίας).
Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα 

της ενέργειας σε άλλες εταιρείες μέσα από τους 
εξειδικευμένους μηχανολόγους και ηλεκτρολό-
γους μηχανικούς της.
Τέλος ειδικεύεται και στην παραγωγή βιομάζας 

καθώς και συμπαραγωγή ενέργειας από δύο ή 
περισσότερες μορφές ενέργειας και βιομάζας.

ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Δραστηριότητες Αctivities
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CONSTRUCTIONS
The Construction division is involved in the construction of 

major projects (public and private) such as the following:

Public buildings • 
School buildings •  

Hospitals • 
 

Hotels •  
Cultural Centres •  

Educational institutions (Universities) •
Renovation and regeneration of traditional buildings •  

Private office buildings • 
Commercial blocks •

House blocks •
  

Road works • 
Marine works / Specific contracts • 

Hydraulic works - drilling • 
Agricultural projects •

Landscaping projects •
 

Electrical substations •  
Complex mechanical installations •

General building projects • 

E
N

E
R

G
Y

(R
en

ew
ab

le
 E

n
er

g
y 

S
o

u
rc

es
)In the field of the Energy (Renewable Energy 

Sources) and the environment, TEKAL S.A. has 
established the company TEKSIRT S.A. that 
aims to the complete design, the organization 
and the delivery of each kind of services 
concerning the petrochemical industry, the 
drilling and the natural gas.
The company has developed photovoltaic 
parks in the southern part of Greece (Lakonia) 
in land that has been acquired for this purpose, 
as well as its preparing a wind (aeolic) park in 
the northern Greece (Macedonia).
The company is providing consultation in 
the energy field to other companies through 
its specialized mechanical and electrical 
engineers.
Finally, TEKSIRT S.A. is also involved in 
the production of biomass as well as the 
coproduction of energy by two or more forms 
of energy and biomass.

TEKAL S. A.

Δραστηριότητες Αctivities
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ
ή ΤΕΚΑΛ Α.Ε.  έχοντας ως βάση το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της και ως αρχή τον  επαγγελματι-

σμό σε όλα τα επίπεδα, είναι σε θέση να σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και στα φωτοβολταϊκά 
έργα μεγάλης κλίμακας.

TEKAL S.A., has the advantage of a highly educated personnel. The company has as main principle 
the professionalism in all levels and is capable of providing articulate solutions to photovoltaic projects 
of high standards and demands.

INDUSTRIAL ROOFING
SOLAR PARKS

100KWp
Ελευσίνα | Εlefsina

ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Δραστηριότητες Αctivities
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100KWp, Ελευσίνα | βιομηχανική στέγη
First Solar, Solutronic, Gehrlicher

σύνδεση: ιούλιος 2011
100KWp, Elefsina | Industrial Roofing

First Solar, Solutronic, Gehrlicher
Connection: July 2011

100KWp, μαρκόπουλο | βιομηχανική στέγη
YingLi, SMA, Gehrlicher

σύνδεση: φεβρουάριος 2011
100KWp, Markopoulo | Industrial Roofing

YingLi, SMA, Gehrlicher
Connection: February 2011

100KWp, Ελευσίνα | βιομηχανική στέγη
First Solar, Solutronic, Gehrlicher

σύνδεση: Οκτώβριος 2011
100KWp, Elefsina | Industrial Roofing

First Solar, Solutronic, Gehrlicher
Connection: October 2011

100KWp, δαύλεια | φωτοβολταϊκό πάρκο
First Solar, Solutronic, SolarCube

σύνδεση: Οκτώβριος 2011
100KWp, Davlia | Solar Park

First Solar, Solutronic, SolarCube
Connection: October 2011

1MWp, Λιβαδειά | βιομηχανική στέγη
First Solar, Solutronic, Gehrlicher

σύνδεση: δεκέμβριος 2011
1MWp, Livadia | Industrial Roofing

First Solar, Solutronic, Gehrlicher
Connection: December 2011

ΜΕΓΑΛA έργα | MAJOR projects

TEKAL S. A.

Δραστηριότητες Αctivities
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10KWp, Ελευσίνα 
YingLi, Delta, Gehrlicher

σύνδεση: 2011
10KWp, Elefsina

YingLi, Delta, Gehrlicher
Connection: 2011

10KWp, μαγούλα 
YingLi, Solutronic

σύνδεση: 2011
10KWp, Magoula

YingLi, Solutronic
Connection: 2011

10KWp, ώρωπός
YingLi, Solutronic, Gehrlicher

σύνδεση: 2011
10KWp, Oropos 

YingLi, Solutronic, Gehrlicher
Connection: 2011

10KWp, μαρούσι
YingLi, Solutronic, Alumil

σύνδεση: 2011
10KWp, Marousi 

YingLi, Solutronic, Alumil
Connection: 2011

25KWp, Χαλάνδρι
YingLi, SMA, Gehrlicher

σύνδεση: 2011 ( 4 x 6,25KWp )
25KWp, Halandri 

YingLi, SMA, Gehrlicher
Connection: 2011 ( 4 x 6,25KWp )

10KWp, Ελευσίνα 
YingLi, Solutronic, Gecko

σύνδεση: 2011
10KWp, Elefsina

YingLi, Solutronic, Gecko
Connection: 2011

5KWp, μέτσοβο 
YingLi, Delta, Gehrlicher

σύνδεση: 2010
5KWp, Metsovo

YingLi, Delta, Gehrlicher
Connection: 2010

ΟΙΚΙΑΚΑ έργα | DOMESTIC projects

ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Δραστηριότητες Αctivities
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2 x 150kWp ικαρία | Ikaria
Panel: Conergy Power Plus
Inverter: SMA STP 17000TL

σ. στήριξης: Hilti

7 x 70kWp μυτιλήνη | Mitilini
Panel: Bio Energy

Inverter: REFUsol 13k
σ. στήριξης: Tracker Atlas T150

2 x 100kWp Κυπαρισσία | Kiparissia
Panel: REC

Inverter: SMA STP 17000TL
σ. στήριξης: Van Der Valk

2 x 20kWp Καπαρέλι | Kapareli
Panel: Aleo S18 230

Inverter: SMA SMC 7000TL
σ. στήριξης: Tracker Atlas T150

1 x 100kWp Καρδίτσα | Karditsa
Panel: Kyocera

Inverter: SMA STP 17000TL
σ. στήριξης: Rama

TEKAL S. A.

Δραστηριότητες Αctivities
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1 x 100kWp ρόδος 1 | Rodos 1
Panel: Silcio

Inverter: SMA SMC 11000TL
σ. στήριξης: HILTI

1 x 100kWp πλατανάκι | Platanaki
Panel: Aleo

Inverter: SMA STP 17000TL
σ. στήριξης: Tracker DTS

3 x 100kWp ρόδος 2 | Rodos 2
Panel: Silcio

Inverter: SMA SMC 11000TL
σ. στήριξης: HILTI

3 x 100kWp ρόδος | Rodos
Panel: Bio Energy

Inverter: REFUsol 13k 
σ. στήριξης: Tracker Atlas T150

3 x 80kWp Κρήτη | Crete
Panel: First Solar

Inverter: SMA SMC 7000TL
σ. στήριξης: Hilti

ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Δραστηριότητες Αctivities
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3 x 100kWp Αχαΐα | Achaia
 Panel: isofoton

Inverter: Power One
σ. στήριξης: Excel

1 x 20kWp δομοκός | Domokos
Panel: Aleo

Inverter: SMA SMC 7000TL
σ. στήριξης: Tracker DTS

1 x 500kWp σπάρτη | Sparti
Panel: Yingli

Inverter: SMA SMC 11000TL
σ. στήριξης: Alumil

TEKAL S. A.

Δραστηριότητες Αctivities
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
Το τμήμα της Διαχείρισης Έργου αποβλέπει στο να συνδυάσει το σχεδιασμό και 
την τεχνική κατάρτιση της εταιρίας στις υπηρεσίες του. Προσφέρει συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών και αναλαμβάνει την προετοιμασία οικονομικών 
προσφορών, τη σύνταξη εγγράφων διαγωνισμού κλπ. Το τμήμα είναι επίσης 
υπεύθυνο για τη μελέτη του έργου, την παρακολούθηση και τον έλεγχο και 
εξασφαλίζει την ολοκλήρωση των έργων εγκαίρως, στα πλαίσια του προϋ-
πολογισμού και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη. Με τη χρήση 
των κατάλληλων εργαλείων λογισμικού και της τεχνογνωσίας των μηχα-
νικών μας, η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. είναι σε θέση να εγγυηθεί την επιτυχή παράδο-
ση των έργων στις πιο υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων, η εταιρία κατασκευάζει συ-
γκροτήματα κατοικιών καθώς και εξοχικές κατοικίες σε μεγάλες 
εκτάσεις τουριστικών περιοχών. Ένας αριθμός έργων εκμετάλ-
λευσης ακινήτων βρίσκονται σε εξέλιξη, τα οποία παρουσιά-
ζουν μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Στη νότια Ελλάδα (Μο-
νεμβασιά, ιστορική βενετσιάνικη περιοχή) ένα πρωτοποριακό 
έργο δημιουργίας περιοχής γενικής κατοικίας βρίσκεται σε 
εξέλιξη, καθώς και μια άλλη στην περιοχή του Γυθείου (λιμά-
νι της Σπάρτης). Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. στρέφεται στην εκμετάλλευση 
επενδυτικών ευκαιριών σε ακίνητα στην Ελλάδα, στα Βαλκά-
νια και στον αραβικό κόσμο, ως αποτέλεσμα της μακρόχρονη 
εμπειρίας της στην αγορά. Κύριος στόχος μας είναι η διείσδυ-
ση στις διεθνείς αγορές ακινήτων, προκειμένου να επιτευχθεί 
σημαντική οικονομική ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια.

ΕΜΠΟΡΙΟ
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον εμπορικό τομέα από το 1990, 
κυρίως στην εγκατάσταση και συντήρηση των ειδικών, μηχανο-
λογικών, ηλεκτρολογικών εξοπλισμών καθώς και στον εξοπλι-
σμό οργάνων στα κατασκευαστικά έργα, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις συσκευές κλιματισμού στα κατασκευαστικά έργα, με ιδιαί-
τερη έμφαση σε εξοπλισμό HVAC. Επιπλέον, η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. είναι 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της DAIKIN (συστήματα κλιμα-
τισμού) και της BOSCH (Συστήματα Θέρμανσης Φυσικού Αερίου).

ΣΧΕΔΙΟ
Η εταιρία μας αναλαμβάνει αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχα-
νολογικές μελέτες για μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Το τμήμα μελετών 
προσφέρει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και συμβουλευτικές υπηρεσίες 
από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού μέχρι το στάδιο διαχείρισης των κα-
τασκευασμένων εγκαταστάσεων για το κάθε έργο.

ΕΡΕΥΝΑ
Η εταιρία υποστηρίζει τις δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης και συμμετέχει 
σήμερα στην έρευνα (Εμπλουτισμός Επαγγελματικών Ικανοτήτων και Επίγνωση Εργα-
σιακής Κουλτούρας Ευρωπαίων Επαγγελματιών στις Κατασκευές) (2007-2009).

ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Δραστηριότητες Αctivities
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PROJECT
MANAGEMENT

The Project Management division aims to incorporate the design and engineering 
capability of the company into its services. It offers contracts and procurement 

services such as preparing bids, acquiring tendering documents etc. The Division 
is also responsible for the project planning, monitoring and control which ensures 

that projects are completed on time, within budget and according to client 
specifications. With the use of appropriate software tools and by employing the 
technical expertise of our staff, TEKAL S.A. is in a position to guarantee the 

successful delivery of projects up to high quality standards.

REAL ESTATE
DEVELOPMENT

In the field of real estate development, the company develops residential 
condominiums as well as holiday residences in large areas of touristic 
interest. A series of projects in real estate development are currently 
under way which pose a great investment interest. In southern Greece 
(Monemvasia historic Venetian area) a pioneering residential estate 
is currently under way whereas another is being implemented in 
the region of Githion (port of Sparta). TEKAL S.A. is also making a 
strategic shift in the Real Estate Development in Greece, Balkans and 
in the Arabic World as a result of a long term experience in the market. 
The Company is exploiting investment opportunities all over Greece, 
in Albania, Bulgaria and Libya. Our main target is the penetration in 
the international Real Estate markets in order to achieve significant 
growth of our financial results in the upcoming years.

COMMERCIAL
The Company operates in the commercial sector since 1990, mostly in 
the installation and maintenance of specialist, mechanical, electrical 
and instrumentation equipment in construction projects, with a 

particular focus on HVAC equipment. In addition, TEKAL S.A. is an 
authorised representative of DAIKIN (AC Systems) and BOSCH (Natural 

Gas Heating Systems).

DESIGN
Our company undertakes architectural, structural and mechanical design 

studies for major construction projects. The Design division offers technical 
expertise and consultation from the conceptual design stages throughout the 

construction facilities management phase of the projects.

RESEARCH
The company supports R&D operations and has participated in the EVLAC (Enhancing 
Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction 

Professionals) research project.

TEKAL S. A.

Δραστηριότητες Αctivities
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έργα ΥΠΟΔΟΜΗΣ
INFRASTRUCTURE projects

• ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | MARINE WORKS

1| Προβλήτας ΙΙ,  ΣΕΜΠΟ | 2010-2013 | PIER II PIRAEUS CONTAINER TERMINAL
2| Προβλήτας ΙΙI, ΣΕΜΠΟ | 2010-2013 | PIER III PIRAEUS CONTAINER TERMINAL
3| Προβλήτας ΙΙ,  ΣΕΜΠΟ | 2010-2013 | PIER II PIRAEUS CONTAINER TERMINAL

1 2

3

ΤΕΚΑΛ Α.Ε.ΤΕΚΑΛ Α.Ε.
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4|5|6|7 Προβλήτας ΙΙ,  ΣΕΜΠΟ | 2010-2013 | PIER II PIRAEUS CONTAINER TERMINAL
8| Προβλήτας ΙΙ - RMG, ΣΕΜΠΟ | 2010-2013 | PIER II - RMG, PIRAEUS CONTAINER TERMINAL
9| Προβλήτας ΙΙ - PORTAL,  ΣΕΜΠΟ | 2010-2013 | PIER II - PORTAL, PIRAEUS CONTAINER TERMINAL

TEKAL S. A.TEKAL S. A.
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10|11 Προβλήτας ΙΙ - METAL RACKS,  ΣΕΜΠΟ | 2010-2013 | PIER II - METAL RACKS , PIRAEUS CONTAINER TERMINAL
12|13 Προβλήτας ΙI, ΣΕΜΠΟ | 2010-2013 | PIER II PIRAEUS CONTAINER TERMINAL
14| Προβλήτας ΙI - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ, ΣΕΜΠΟ | 2010-2013 | PIER II PIRAEUS CONTAINER TERMINAL
15| Κατασκευή Προβλήτα ΙII,  ΣΕΜΠΟ | 2010-2013 | CONSTRUCTION OF  PIER IΙI PIRAEUS CONTAINER TERMINAL

10

11

12

13

14

15

ΤΕΚΑΛ Α.Ε.ΤΕΚΑΛ Α.Ε.
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ έργα
BUILDING projects

16

• ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ | SPORTS FACILITIES

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ | EDUCATION FACILITIES

4| Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο στον Δήμο Μελισσίων | 2004-2006 | Athletic center in Melissia
5| 7ο Γυμνάσιο Καλλιθέας | 2003 | 7th high school in Kallithea

4

5

ΟργΑνισμΟσ σΧΟΛιΚών ΚΤιριών Α.Ε. | 1986
Κατασκευή 2/Θ νηπιαγωγείο στο δ.σ. πετρούπολης
ORGANIZATION OF SCHOOL BUILDINGS S.A. |1986
Kindergarten in Petroupoli Athens

ΟργΑνισμΟσ σΧΟΛιΚών ΚΤιριών Α.Ε. | 1987
Κατασκευή 2/Θ νηπιαγωγείο στο 19ο δ.σ. ν. Λιοσίων
ORGANIZATION OF SCHOOL BUILDINGS S.A. | 1987
Kindergarten in 19th school in N.Liosia

ΟργΑνισμΟσ σΧΟΛιΚών ΚΤιριών Α.Ε. | 1991-1992
Κατασκευή 1ου δημοτικού σχολείου μοσχάτου 
ORGANIZATION OF SCHOOL BUILDINGS S.A | 1991-1992
1st grammar school in Moschato 

δήμΟσ πΕιρΑιΑ | 1993-1994
Κατασκευή 28ου δημοτικού σχολείου πειραιά
MUNICIPALITY OF PIRAEUS | 1993-1994
28th grammar school in Piraeus

ΟργΑνισμΟσ σΧΟΛιΚών ΚΤιριών Α.Ε. | 1995-1996
65ο Λύκειο Αθηνών
ORGANIZATION OF SCHOOL BUILDINGS S.A. | 1995-1996
65th high school in Athens

TEKAL S. A.TEKAL S. A.
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1| Αρσάκειο| 1998-1999 | Arsakeio School
2| 5ο Γυμνάσιο Καλλιθέας | 2004-2005 | 5th high school Kallitheas
3| ΤΕΕ Κορυδαλλού | 2006-2008 | ΤΕΕ in Koridalos
4| Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | Harokopio University

1

2

3

4
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ΟργΑνισμΟσ σΧΟΛιΚών ΚΤιριών Α.Ε. | 1997
1ο δημοτικό σχολείο πόρου (διατηρητέο)
ORGANIZATION OF SCHOOL BUILDINGS S.A. | 1997
1st grammar school of Poros

ΑρσΑΚΕιΟ | 1998-1999
πλήρης αποπεράτωση όψεων Α’ και β’ ορόφων νέων κτιρίων
Αρσακείου
ARSAKEIO SCHOOLS | 1998-1999
Completion of A’ and B’ sides and floors of the new buildings of 
the Arsakeio Schools

ΟργΑνισμΟσ σΧΟΛιΚών ΚΤιριών Α.Ε. | 1999-2000
1ο ειδικό σχολείο πειραιά
ORGANIZATION OF SCHOOL BUILDINGS S.A. | 1999-2000
1st special school in Piraeus

ΟργΑνισμΟσ σΧΟΛιΚών ΚΤιριών Α.Ε. | 1999-2000
Ανακατασκευή αύλειων χώρων σε οκτώ σχολεία του ν. Αττικής
ORGANIZATION OF SCHOOL BUILDINGS S.A. | 1999-2000
Renovation on 8 schools in S.Attiki

ΟργΑνισμΟσ σΧΟΛιΚών ΚΤιριών Α.Ε. | 1999-2000
ΤΕΛ γλυφάδας
ORGANIZATION OF SCHOOL BUILDINGS S.A. | 1999-2000
TEL school in Glifada

ΟργΑνισμΟσ σΧΟΛιΚών ΚΤιριών Α.Ε. | 1999-2001
2ο γυμνάσιο και 2ο Λύκειο φιλαδέλφειας
ORGANIZATION OF SCHOOL BUILDINGS S.A. | 1999-2001
2nd High school in Filadelfeia

δήμΟσ ΚΕρΑΤσινιΟΥ | 1999-2001
Κατασκευή 5ου γυμνασίου - 7ου νηπιαγωγείου
και 18ου νηπιαγωγείου Κερατσινίου
MUNICIPALITY OF KERATSINI | 1999-2001
5th high school - 7th kindergarten and 18th kindergarten in Keratsini

δήμΟσ πΕιρΑιΑ | 2000
μουσικό ώδείο πειραιά (διατηρητέο)
MUNICIPALITY OF PIRAEUS | 2000
Refurbishment of music hall in Piraeus

ΟργΑνισμΟσ σΧΟΛιΚών ΚΤιριών Α.Ε. | 2001-2002
μελέτη - κατασκευή 14ου γυμνάσιου Καλλιθέας
ORGANIZATION OF SCHOOL BUILDINGS S.A. | 2001-2002
14th high school in Kallithea

δήμΟσ ΚΑΛΛιΘΕΑσ | 2003
μελέτη - κατασκευή 7ου γυμνασίου Καλλιθέας
MUNICIPALITY OF KALLITHEA | 2003
7th high school in Kallithea 

δήμΟσ ΚΑΛΛιΘΕΑσ | 2003-2004
μελέτη-κατασκευή 1ου παιδικού σταθμού δήμου Καλλιθέας
MUNICIPALITY OF KALLITHEA | 2003-2004
1st kindergarten in Kallithea

δήμΟσ νΕΑσ σμΥρνήσ | 2003
προσθήκη αιθουσών και Α.π.Χ. στο 1ο Λύκειο νέας σμύρνης 
MUNICIPALITY OF NEA SMIRNI | 2003
School blocks in 1st high school in N.Smirni

δήμΟσ ΚΑΛΛιΘΕΑσ | 2004-2005
μελέτη - κατασκευή 5ου γυμνασίου Καλλιθέας
MUNICIPALITY OF KALLITHEA | 2004-2005
5th high school Kallitheas 

ΤΕΚΑΛ Α.Ε.ΤΕΚΑΛ Α.Ε.
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ii

• ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ | HOSPITALS

5| 2ο Γυμνάσιο Καμινίων | 2004-2007 | 2nd high school in Kaminia 
6| Γυμνάσιο - Λύκειο Μαρκόπουλου | 2005-2007 | High school in Markopoulo 
7| Νοσοκομείο Ευαγγελισμός | 1997 | Euaggelismos Hospital 

5

6

7

νΟσΟΚΟμΕιΟ «Ο ΕΥΑγγΕΛισμΟσ» | 1986
Κλιματισμός μονάδος μεταμόσχευσης μυελού των οστών
HOSPITAL»Ο EVAGGELISMOS» | 1986
Installation of air conditioning systems in EVAGGELISMOS hospital
νΟσΟΚΟμΕιΟ ΕΥΑγγΕΛισμΟσ | 1997
μελέτη - κατασκευή κτιρίου ΑΧΕπΑ
HOSPITAL ‘’O EVAGGELISMOS’’ | 1997
Construction of AHEPA building in «EVAGGELISMOS» hospital
νΟσΟΚΟμΕιΟ «Ο ΕΥΑγγΕΛισμΟσ» | 1997
Επισκευή πύργου Ψύξεως Χειρουργείων
HOSPITAL ‘’O EVAGGELISMOS’’ | 1997
Air conditioning in EVAGGELISMOS hospital
νΟσΟΚΟμΕιΟ ΕΥΑγγΕΛισμΟσ | 1997-1998
μελέτη - κατασκευή υπάρχοντος κτιρίου προς
δημιουργία ψυχιατρικού ξενώνα
HOSPITAL ‘’O EVAGGELISMOS’’ | 1997-1998
Construction of psychological department of «Evaggelismos’’ hospital
νΟσΟΚΟμΕιΟ «Ο ΕΥΑγγΕΛισμΟσ» | 2003
διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου
HOSPITAL ‘’O EVAGGELISMOS’’ | 2003
Configuration space for the installation of MRI in Evaggelismos hospital 
νΟσΟΚΟμΕιΟ «Ο ΕΥΑγγΕΛισμΟσ» | 2004
διαμόρφωση δύο δωματίων νοσηλείας αιματολογικών ασθενών και
μετατροπή των δωματίων 708, 709 σε κλινικούς θαλάμους στον
7ο όροφο της πτέρυγας ΑΧΕπΑ
HOSPITAL ‘’O EVAGGELISMOS’’ | 2004
Renovation rooms in AHEPA EVAGGELISMOS

17

δήμΟσ μΕΛισιών | 2004-2006
διασχολικό αθλητικό κέντρο δήμου μελισσίων 

MUNICIPALITY OF MELISSIA | 2004-2006
Athletic center in Melisia

δήμΟσ πΕιρΑιΑ | 2004-2007
2ο γυμνάσιο Καμινίων (Αποκατάσταση - ενίσχυση -

 ανάπλαση διατηρητέου και νέο 12/θ διδακτήριο) 
MUNICIPALITY OF PIRAEUS | 2004-2007

2nd high school in Kaminia 

δήμΟσ μΑρΚΟπΟΥΛΟΥ | 2005-2007
μελέτη - κατασκευή του γυμνασίου - Λυκείου

μαρκοπούλου (πόρτο ράφτη)
MUNICIPALITY OF MARKOPOULO | 2005-2007

High school in Markopoulo 

δήμΟσ ΚΟρΥδΑΛΛΟΥ | 2006-2008
ΤΕΕ Κορυδαλλού

 MUNICIPALITY OF KORYDALOS | 2006-2008
ΤΕΕ in Koridalos

ΧΑρΟΚΟπΕιΟ πΑνΕπισΤήμιΟ | 2009-2011
Ανέγερση εξαώροφου κτιρίου με τρία υπόγεια για

λειτουργίες υποστήριξης του Χαροκόπειου πανεπιστημίου
HAROKOPIO UNIVERSITY | 2009-2011
Office blocks of Harokopio University

δήμΟσ ΑμΑρΟΥσιΟΥ | 2010-2011
Κατασκευή ΑπΧ κλειστού γυμναστηρίου στο 2o γυμνάσιο -2o 

Λύκειο Αμαρουσίου 
MUNICIPALITY OF MAROUSI | 2010-2011

Construction ASF for the gymnasium at the 2nd High and 2nd 
Senior High School in Marousi

TEKAL S. A.TEKAL S. A.
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δήμΟσ ΑΘήνΑιών | 2009
Κατασκευή και λειτουργία πολυώροφου parking με υπόγεια 
στη Κυψέλη
MUNICIPALITY OF ATHENS | 2009
Construction and Parking Station use in Kipseli Athens

δήμΟσ ΑΘήνΑιών | 2008-2009
μελέτη - κατασκευή - χρηματοδότηση και παραχώρηση της 
εκμετάλλευσης υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στο δήμο 
Αθηναίων, επί των οδών: Ψηλορείτη και δηληγιάννη
MUNICIPALITY OF ATHENS | 2009
Construction and Parking Station use, close to Larisis 
rail station in centre of Athens

ΤΕΚΑΛ Α.Ε. | 2001
Κατασκευή σταθμού αυτοκινήτου επί των οδών Ζαΐμη 39 και 
μπουμπουλίνας 44 στην Αθήνα
TEKAL S.A. | 2001
Construction Parking Station in centre of Athens

• ΠΑΡΚΙΝΓΚ | PARKING

• ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ | RENOVATIONS

1| Σταθμός Αυτοκινήτων στο Δήμο Αθηναίων | 2001 | Parking Station in centre of Athens
2| Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων στο Δήμο Αθηναίων | 2008-2009 | Parking Station close to Larisis rail station
3| Ανάπλαση Καρέλειου Γηροκομείου | 2009-2010 | Renovation of Karelleio nursing home
4| Ανάπλαση διατηρητέας οικίας Λασκαρίδου | 2000-2002 | Renovation of Laskaridio

3

4

ΥπΟΥργΕιΟ πρΟΕδριΑσ | 1986-1987
Επισκευή Υπουργείου προεδρίας επί της οδού Ζαλοκώστα 3 
στην Αθήνα
MINISTRY OF STATES BUILDINGS | 1986-1987
Renovation of ministry of states building

βιΟΤΕΧνιΚΟ ΕπιμΕΛήΤήριΟ ΕΛΛΑδΟσ | 1997-1998
Ανακαίνιση κτιρίου β.Ε.Α.
HELLENIC CHAMBER OF SMALL AND MEDIUM 
SIZED INDUSTRIES | 1997-1998
Renovation of VEA building

δήμΟσ ΚΑΛΛιΘΕΑσ | 1998
διαμόρφωση χώρων κάλυψης ιλισού
MUNICIPALITY OF KALLITHEA | 1998
Renovation of park in Ilissos

Υπ.Ε.π.Θ. | 1999 - 2000
διαμόρφωση χώρων υπηρεσίας μηχανογράφησης Υπ.Ε.π.Θ
YPETH | 1999 - 2000
Renovation on YPETH

δήμΟσ ΚΑΛΛιΘΕΑσ | 2000-2002
Αποκατάσταση - ανάπλαση διατηρητέας οικίας Λασκαρίδου 
MUNICIPALITY OF KALLITHEA | 2000-2002
Refurbishement of Laskaridio 

δήμΟσ πΕιρΑιΑ | 2003
Αποκαταστάσεις - Επισκευές στο βεάκειο θέατρο
MUNICIPALITY OF PIRAEUS | 2003
Renovation of Veakeio theater

νΟμΑρΧιΑ ΑΘήνών | 2009-2010
Ανάπλαση Καρέλειου γηροκομείου
PREFECTURE OF ATHENS | 2009
Renovation of Karelleio nursing home

17ΤΕΚΑΛ Α.Ε.ΤΕΚΑΛ Α.Ε.
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5| 4όροφη Πολυκατοικία στο Δίλοφο της Βάρης | 2006-2007 | Block of flats in Vari
6| Κατασκευή συγκροτήματος κατοικιών στον Άλιμο | 1998-2000 | Block of flats in Alimos
7| 3όροφη Πολυκατοικία στην οδό Σπετσών 50 στη Βούλα | Block of flats in Voula

5

6

7

ΤΕΚΑΛ Α.Ε. | 1982-1985
Κατασκευή πολυκατοικίας επί της οδού 

Χρυσοστόμου σμύρνης στη Κάτω πεύκη
TEKAL S.A. | 1982-1985

Block of flats in K.Peyki

Κος ΚΟΛΥβΑσ | 1992-1993
Κατασκευή κτιρίου γραφείων - καταστημάτων

στην σιβιτανίδου 8 Καλλιθέα
MR KOLYVAS |1992-1993

Private office blocks in Kallithea

ΤΕΚΑΛ Α.Ε. | 1993-1994
Κατασκευή πολυκατοικίας επί των οδών

προπυλαίων 3 και Κνωσού στον Άλιμο
TEKAL S.A. | 1993-1994
Block of flats in Alimos

ΤΕΚΑΛ Α.Ε. | 1995-1996
Κατασκευή πενταώροφου κτιρίου γραφείων της 

ΤΕΚΑΛ Α.Ε. επί της οδού Ελευθερίου βενιζέλου 353 στην 
Καλλιθέα

TEKAL S.A. | 1995-1996
Constraction central office of TEKAL S.A. in Kallithea

ΤΕΚΑΛ Α.Ε. | 1996-1997
Κατασκευή πολυκατοικίας

επί της οδού Κοίλης 26 στα Κάτω πετράλωνα
TEKAL S.A. | 1996-1997

Block of flats in Petralona

ΤΕΚΑΛ Α.Ε. | 1996-1998
Κατασκευή πολυκατοικίας

επί της οδού Αιγέως 24 στη Καλλιθέα
TEKAL S.A. | 1996-1998

Block of flats in Kallithea

ΤΕΚΑΛ Α.Ε. | 1998-2000
Κατασκευή συγκροτήματος κατοικιών

επί της οδού προπυλαίων 1 στον Άλιμο
TEKAL S.A. | 1998-2000
Block of flats in Alimos

ΤΕΚΑΛ Α.Ε. | 2000
Κατασκευή πολυκατοικίας επί των οδών Αριστείδου

και Αριστογείτονος στην Καλλιθέα
TEKAL S.A. | 2000

Block of flats in  Kallithea

ΤΕΚΑΛ Α.Ε. | 2001
Κατασκευή πολυκατοικίας

επί της οδού Ακροπόλεως 75 στον Άλιμο
TEKAL S.A. | 2001

Block of flats in Alimos

• ΚΤΙΡΙΑΚΑ | BUILDINGS
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1| Κατασκευή οικίας στο Μαρκόπουλο Αττικής | 2002 | Villa in Markopoulo
2| Γραφεία στην Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου | 2006-2007 | Private building on Varis Avenue Athens
3| Πολυκατοικία στον Άλιμο | 2001 | House blocks at Alimos

16

 ΤΕΚΑΛ Α.Ε. | 2001-2002
Κατασκευή 4όροφης πολυκατοικίας
επί της οδού Αλαμάνας 12 στην βούλα
TEKAL S.A. | 2001-2002
Block of flats in Voula

ΤΕΚΑΛ Α.Ε. | 2002
Κατασκευή οικίας στο μαρκόπουλο Αττικής
TEKAL S.A. | 2002
Villa in Markopoulo 

ΤΕΚΑΛ Α.Ε. | 2003-2004
Κατασκευή τριώροφης πολυκατοικίας
με πισίνα επί της οδού σπετσών 50 στην βούλα
TEKAL S.A. | 2003-2004
Block of flats in Voula

ΤΕΚΑΛ Α.Ε. | 2004-2005
Κατασκευή 4όροφης πολυκατοικίας
στο γύθειο Λακωνίας
TEKAL S.A. | 2004-2005
Floor apartment block in Lakonia

ΤΕΚΑΛ Α.Ε. | 2005-2006
Κατασκευή 4όροφης πολυκατοικίας επί της οδού
ήρώων πολυτεχνείου 8 στις Τζιτζιφιές Καλλιθέας
TEKAL S.A. | 2005-2006
Block of flats in Kallithea

ΤΕΚΑΛ Α.Ε. | 2006-2007
Κατασκευή κτιρίων γραφείων στην
Λεωφόρο βάρης - Κορωπίου, οδός μυκόνου 2 στην 
βάρη
TEKAL S.A. | 2006-2007
Private building on Varis Avenue Athens

ΤΕΚΑΛ Α.Ε. | 2006-2007
Κατασκευή 4οροφης πολυκατοικίας
επί της οδού Λευκάδος στο δίλοφο της βάρης
TEKAL S.A. | 2006-2007
Block of flats in Vari

ΤΕΚΑΛ Α.Ε. | 2007-2008
Κατασκευή κτιρίων γραφείων στην
Λεωφόρο βάρης - Κορωπίου, οδός μυκόνου 1 στην 
βάρη
TEKAL S.A. | 2007-2008
Tekal Central Office Blocks in Voula

ΤΕΚΑΛ Α.Ε. | 2009
συγκρότημα κατοικιών στο Λαγονήσι
TEKAL S.A. | 2009
House blocks in Lagonisi
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• ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ | LOGISTICS

4| Workshop, Προβλήτας ΙΙ, Νέο Ικόνιο Περάματος | Workshop, PIER II, Neo Ikonio - Perama
5| Νέα Αποθήκη στο Χώρο ΣΕΜΠΟ | New Warehouse At Piraeus Container Terminal
6| Νέα Αποθήκη στο Χώρο ΣΕΜΠΟ | New Warehouse At Piraeus Container Terminal
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ
H ΤΕΚσΕρΤ Α.Ε. ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2009 και συνδέε-
ται άμεσα με την εταιρεία ΤΕΚΑΛ Α.Ε. Η Εταιρεία  στοχεύει 
τόσο στην διεθνή αγορά όσο και στον τομέα των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας εκμεταλλευόμενη την εξειδίκευση και 
εμπειρία του προσωπικού της ώστε να πληρεί τις απαιτήσεις 
του σύγχρονου επαγγελματικού κόσμου.
H ΤΕΚσΕρΤ Α.Ε. παρέχει παράλληλα συμβουλευτική δρα-
στηριότητα πάνω στον ενεργειακό τομέα σε άλλες εταιρείες 
μέσω εξειδικευμένων μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων μηχα-
νικών.
Τέλος, η ΤΕΚσΕρΤ Α.Ε. ειδικεύεται και στην παραγωγή βιο-
μάζας καθώς και στην συμπαραγωγή ενέργειας από δύο ή 
περισσότερες μορφές ενέργειας και βιομάζας.

OUR COMPANY
TEKSIRT S.A. was established in Athens in 2009 and is 
strongly connected to TEKAL S.A. The Company is focusing 
in international business as well as in the upcoming field 
of the Renewable Energy Sources using the expertise of a 
multi-discipline workforce of engineers and specialists that 
meet the requirements of the modern business world.
TEKSIRT S.A. is also providing consultation in the energy 
field to other companies through its specialized mechanical 
and electrical engineers.
Finally, TEKSIRT S.A. is also involved in the production of 
biomass as well as the coproduction of energy by two or 
more forms of energy and biomass.

TEKS IRT S .A .

info
Τ: +30 210 96 89 911
F: +30 210 94 80 683

E: :info@teksirt.gr
Μυκόνου 1, Βούλα, 166 73 - ΕΛΛΑΔΑ

1st Mikonou str., Voula, 166 73 - GREECE

TEKSIRT S.A www.tekal.gr
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