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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 

ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε., Εμπορική, Μελετητική και Κατασκευαστική Εταιρία, ιδρύθηκε το 2004 από τους Μιχαήλ 
Λάμπο, Κωνσταντίνο Λάμπο και Χρήστο Λάμπο (ΦΕΚ 3452/29/4/2004). Η έδρα της εταιρίας είναι στην 
Παλλήνη (Εφέδρων Αξιωματικών 3 - Αθήνα). Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη  στο μητρώο επιχειρήσεων του 
Υπουργείου Εμπορίου με τον αριθμό 58599/04/V/04/59. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται από την ίδρυσή της στον ιδιωτικό τομέα (κατασκευή, έργα οδοποιίας, 
ηλεκτρομηχανολογικά, κτλ.). Η εταιρία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε όλα τα είδη των τεχνικών έργων. 
Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας έχουν ως εξής:  

Μιχαήλ Π. Λάμπος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης των 
ανθρώπινων πόρων.  

Κωνσταντίνος Π. Λάμπος, Διευθύνων Σύμβουλος – Πολιτικός Μηχ. ΑΠΘ (1985). Διευθύνων Σύμβουλος με 
μεγάλη εμπειρία σε όλα τα είδη των δημόσιων και ιδιωτικών έργων. 

Χρήστος Π. Λάμπος, Μέλος – Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ. Μέλος και διευθυντής της εταιρείας, με 
μεγάλη εμπειρία σε όλα τα είδη των δημόσιων και ιδιωτικών κατασκευών. 

Η Εταιρεία διοικείται από την έδρα της, η οποία στεγάζει τα τμήματα σχεδιασμού- ανάπτυξης  και 
διενεργείται η διοίκηση και γενικά η υποστήριξη των έργων.  

Οι στόχοι της ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε. τα επόμενα χρόνια περιλαμβάνουν:  

• την επέκταση των δραστηριοτήτων της, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαχείριση έργων και 
κατασκευών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων (μέσω θυγατρικών και συνεργασιών με τρίτους) 
αναλαμβάνοντας έργα, όπως:  

- Οικοδομικά έργα (κατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, ψυχαγωγικά και 
εμπορικά κέντρα, κλπ.)  

- Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα 

- Λιμενικά και Αποστραγγιστικά έργα 

- Έργα Τηλεπικοινωνιών 

• την εστίαση των δραστηριοτήτων της στις Ανανεώσιμες και Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας, 
εξειδικευμένη σε υπηρεσίες παροχής συμβούλου όπως: 

- Φωτοβολταϊκά Πάρκα. (Πρόσφατα είχε αναπτυχθεί και τώρα είναι διαθέσιμο στην ελληνική 
αγορά το καινοτόμο σύστημα στήριξης φωτοβολταικών στοιχείων, Φωτοβολταϊκών Σταθμών, 
Helios Tree)  
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- Ανεμογεννήτριες 

- Έργα Βιομάζας 

- Βιοκαύσιμα 

•  την επέκτασή της σε δραστηριότητες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πληροφορικής, 
νέων τεχνολογιών εν γένει και επικοινωνιακά συστήματα, καθώς και στην παροχή εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη της υψηλής τεχνολογίας.. 

• την βελτίωση στην οργάνωση και ποιότητα των υπηρεσιών της, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί 
στις αυξημένες απαιτήσεις και τα πρότυπα ποιότητας των έργων.  

  

Συνεργασίες:  

Η ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε., πρόσφατα, ως ιδιοκτήτης του Helios Tree, ένα καινοτόμο σύστημα τοποθέτησης των 
φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πρόκειται να προμηθεύσει και να 
εγκαταστήσει το Helios Tree αρχικά στην ελληνική αγορά και έπειτα στο εξωτερικό. 

Η ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε. αξιοποιώντας την σημαντική τεχνογνωσία και την εμπειρία των ιδρυτών και συνεργατών 
της αλλά και την άριστη οργάνωση του προγραμματισμού, σχεδιασμού, διαχείρισης και κατασκευής των 
έργων που αναλαμβάνει,  έχει σαν στόχο να πάει μπροστά με την υλοποίηση του οράματός της για την 
επέκταση και ενίσχυση της δράσης της για ένα όνομα και μια θέση στην αγορά. 

Στόχος μας είναι η ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε. να συνεχίσει την ανάπτυξή της, με μεγαλύτερη διείσδυση στην Ελλάδα 
και στην αγορά του εξωτερικού. Με την υλοποίηση των στόχων αυτών, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει 
και να επεκτείνει την ανταγωνιστική της θέση. Με βάση την παραγωγικότητα και την αξιοπιστία κάθε 
τομέα δράσης της, η ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε. προχωρά, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, με μεγάλη 
αισιοδοξία. 

 
./. 


