
 

 

 

 

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2023 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Όμιλος SABO: «Ανεβάζει ταχύτητα» με επένδυση σε ΑΠΕ και Netmetering 

 

Εν μέσω κλιματικής και ενεργειακής κρίσης, ο Όμιλος SABO στρέφεται δυναμικά στην αξιοποίηση των ΑΠΕ και 

στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του. Πριν την εκπνοή του 2022, ολοκληρώθηκε η 

εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού σταθμού Net Metering, μέγιστης δυναμικότητας 500 KW. 

 

Το νέο φωτοβολταϊκό σύστημα ενεργειακού συμψηφισμού έρχεται να προστεθεί σε παλαιότερες επενδύσεις 

στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε φωτοβολταικά πάρκα και στέγες δυναμικότητας 1,5 MW, με το 

βιομηχανικό συγκρότημα του Ομίλου να αποκτά συνολική εγκαταστημένη ισχύ 2 MW. 

 

Όπως αναφέρει η CEO του Ομίλου κα Μ. Κοίλιαρη, «Στόχος της επένδυσης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας 

κατά 60% έως το 2050 και η εξέλιξή μας σε μια από τις πιο «πράσινες» βιομηχανίες στην Ελλάδα. Οφείλουμε 

να προσθέτουμε αξία στους πελάτες μας εντός και εκτός Ελλάδας που μας στηρίζουν σταθερά εδώ και τέσσερις 

δεκαετίες,  προσφέροντάς τους προϊόντα υψηλής ποιότητας σε χαμηλό κόστος».  

 

Το νέο φωτοβολταϊκό πάρκο διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνικές προδιαγραφές με την ετήσια παραγόμενη 

ενέργεια να εκτιμάται στα 705 MWh και προβλεπόμενο χρόνο απόσβεσης της επένδυσης 2 έτη. Ο σταθμός 

παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία από τον συνεργάτη του Ομίλου SABO, SOLARAGE, που ανέλαβε τον 

σχεδιασμό, τη μελέτη, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και την εγκατάσταση. 

 

Παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για μια βιομηχανία εντάσεως ενέργειας, η επένδυση στις ΑΠΕ και η 

μετάβαση σε ένα κυκλικό παραγωγικό μοντέλο βρίσκονται στην κορυφή της επιχειρηματικής agenda του 

Ομίλου. 

 

#Sabo #sabosa #netmetering 

 

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.   

 

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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