
                                 
 

 

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

SABO και Δίρφυς προχώρησαν σε δωρεά στο Γυμνάσιο Μαντουδίου 

Η Δίρφυς και η SABO προχώρησαν σε δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού στο Γυμνάσιο Μαντουδίου στην 

Εύβοια, στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης ΕΚΕ της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ με τελικούς 

αποδέκτες μαθητές όλης της χώρας.  

Οι δύο εταιρίες – Μέλη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποφάσισαν να στηρίξουν το τοπικό 

εκπαιδευτικό οικοσύστημα προσφέροντας ηλεκτρονικό υπολογιστή και προτζέκτορα για τις ανάγκες των 

60 μαθητών που φοιτούν στο σχολείο. Εκπρόσωποι της SABO και της Δίρφυς παρευρέθηκαν στο 

Γυμνάσιο Μαντουδίου παραδίδοντας τον τεχνολογικό εξοπλισμό και παρουσιάζοντας στους μαθητές τις 

αξίες και τους πυλώνες της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Παράλληλα, η SABO, μαζί με την Ευβοϊκή Ζύμη, προχώρησαν 

σε δωρεά στο ΕΠΑΛ Μαντουδίου συνεισφέροντας στη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών του 

σχολείου. 

Με κοινή Έδρα και ως υπερήφανα Μέλη της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η SABO, η Δίρφυς και η Ευβοϊκή Ζύμη 

ένωσαν τις δυνάμεις τους συνεισφέροντας στη σημαντική, πανελλαδικού χαρακτήρα δράση της 

Κοινότητας. Οι τρεις εταιρίες μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων επενδύουν στην παροχή εφοδίων στη 

νέα γενιά αναγνωρίζοντας τον ρόλο της στην πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας.  

 

Λίγα λόγια για τον Όμιλο SABO: 

Ο Όμιλος SABO ιδρύθηκε το 1984 & δραστηριοποιείται στην κατασκευή βιομηχανικού εξοπλισμού. 

Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα με δυναμική παρουσία σε πάνω 

από 50 χώρες της Ευρώπης, Ασίας, Μ. Ανατολής, Αφρικής και Βόρειας και Λατινικής Αμερικής και 

περισσότερους από 350 εργαζομένους, εξάγοντας το 60% του κύκλου εργασιών του.  

Ο Όμιλος παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό σε εξειδικευμένους βιομηχανικούς 

κλάδους όπως η κεραμοποιία, η ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων, οι ρομποτικές εφαρμογές, οι 

ηλεκτρολογικοί πίνακες και αυτοματισμοί, συστήματα logistics σε τρόφιμα, ποτά και φάρμακα, η 

κατασκευή έργων υποδομής και βιομηχανικών κτιρίων, η βαριά βιομηχανία, και, πρόσφατα, η ναυτιλία.  

Με 40ετή παρουσία και σύνθετη τεχνογνωσία στον κατασκευαστικό τομέα, οι εταιρείες του Ομίλου 

εγγυώνται λύσεις υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, ανταγωνιστικό κόστος και ισχυρό after-sales service 

με άμεση τεχνική υποστήριξη μετά την εγκατάσταση.  

Τον όμιλο συνθέτουν οι ελληνικές SABO S.A., SICAP S.A., SABO Filiere S.A., και θυγατρικές εταιρείες σε 

Ιταλία, Ρουμανία & Βραζιλία.   



                                 
 

 

 

 

Λίγα λόγια για τη Δίρφυς ΑΕ:  

Η εταιρεία εμφιάλωσης Δίρφυς ΑΕ με έδρα παραγωγής στη Στενή Ευβοίας, δραστηριοποιείται και 

αναπτύσσεται εξελικτικά στην αγορά του πόσιμου νερού από το 1975, εισερχόμενη εκ νέου δυναμικά με 

ανανεωμένη εταιρική υποδομή και ενισχυμένη επιστημονική ομάδα στα ράφια εντός και εκτός συνόρων 

το 2010. Με την κατασκευή της υπερσύγχρονης, πλήρως εξοπλισμένης με μηχανήματα υψηλής 

τεχνολογίας νέας μονάδας, καθώς και τη στελέχωσή της με πλήρες εργαστηριακό κέντρο ελέγχου, η 

εταιρεία εστιάζει στην υψηλή ποιότητα και τα επιμέρους στοιχεία διαφοροποίησης της σύστασης του 

τελικού προϊόντος, που το καθιστά ιδανικό για τη διατήρηση της καλής υγείας. Επενδύοντας σε 

συνεργασίες με όλες τις αλυσίδες S/M και αξιόλογους διανομείς ποτών στην Ελλάδα, η Δίρφυς ΑΕ 

συνεχίζει την επέκτασή της στην εγχώρια και διεθνή αγορά, προβάλλοντας τη μοναδική και προικισμένη 

από τη φύση περιεκτικότητα, γεύση και διαύγεια του νερού Δίρφυς. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Καραγκιουλέ Άννη, Σύμβουλος  Γραφείου  Τύπου  και Δημοσίων Σχέσεων, τηλ.: 6944562025 e-mail: 

anniekaragioule@oni.gr, 

Site: https://el.sabo.gr/  
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