
 

 

 

H METRICA Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 με κύρια δραστηριότητα την αντιπροσώπευση μετρητικών συστημάτων υψηλής 

ακρίβειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία βασίζεται στην τεχνογνωσία του έμπειρου προσωπικού της, το οποίο έχει 

παρουσία στον χώρο των μετρητικών εφαρμογών  πάνω από 15 χρόνια και αποτελείται από Αγρονόμους 

Τοπογράφους Μηχ/κούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχ/κούς, Χημικούς Μηχ/κούς κ.α. Διαθέτει 

βαθιά τεχνογνωσία με σκοπό να παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα για την επιλογή του 

κατάλληλου εξοπλισμού. Προτείνονται λύσεις για απλές και σύνθετες εφαρμογές στους τομείς της Τοπογραφίας, 

Βιομηχανίας, Ναυτιλίας, του Περιβάλλοντος. 

 

Δίκτυο 
Η έδρα της εταιρίας είναι στην Μεταμόρφωση Αττικής. Διαθέτει δίκτυο συνεργατών σε 
Β. Ελλάδα (Θεσσαλονίκη), Πελοπόννησο (Αίγιο), Κρήτη (Ρέθυμνο). 

Οικονομικά στοιχεία Τζίρος 2017: €2 εκατομμύρια 

Πιστοποιήσεις 
Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015),  
Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004) 

Αγορές 
Τοπογραφία, Κατασκευή, Ορυχεία, Φυσικά Φαινόμενα, Περιβάλλον, Ναυτιλία, Άμυνα, 
Βιομηχανία, Δημόσιος Τομέας, Πολιτιστική κληρονομιά, Έρευνα, κ.α. 

Λύσεις  

Τοπογραφικός εξοπλισμός 
& Υπηρεσίες 

Γεωδαιτικοί σταθμοί, συστήματα GNSS, λύσεις GIS, σαρωτές laser, αερομοντέλα, 
λύσεις καθοδήγησης μηχανημάτων, χωροβάτες, λογισμικά, υπηρεσίες ενοικίασης, 
τεχνική υποστήριξη, service. 

Συστήματα υψηλής 
τεχνολογίας  

Βιομηχανικοί γεωδαιτικοί σταθμοί, συστήματα Laser Tracker, λύσεις Mobile Mapping, 
συστήματα γεωμετρικών ελέγχων Easy Laser, κάμερες υψηλής ταχύτητας, λύσεις 
παρακολούθησης μικρομετακινήσεων, λύσεις ευθυγράμμισης σιδ/κών γραμμών κ.α.  

Περιβάλλον  
Ολοκληρωμένες λύσεις για εφαρμογές στους τομείς της Υδρολογίας, Μετεωρολογίας, 
ωκεανογραφίας. 

Υπηρεσίες βιομηχανικών 
μετρήσεων 

Υπηρεσίες μετρήσεων με χρήση επαναστατικών τεχνολογιών και καινοτόμου 
μεθοδολογίας στους τομείς της ναυτιλίας, της βιομηχανίας κ.α. 

Σημεία Υπεροχής 
 METRICA Α.Ε. 

Τεχνογνωσία 

 Καταρτισμένο προσωπικό (εμπειρία πάνω από 20 έτη) 

 Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες & εφαρμογή στην πράξη 

 Πιστοποιημένο εργαστήριο SERVICE   

 Στενή σχέση με τους συνεργαζόμενους οίκους  
Ποιότητα 

 Αντιπροσώπευση κορυφαίων κατασκευαστικών οίκων 

 Υψηλής ποιότητας λύσεις / υπηρεσίες    

 Απαράμιλλη τεχνική υποστήριξη 

 Διαχείριση ποιότητας εν ISO 9001:2008  
Ευελιξία 

 Εξατομικευμένες λύσεις  

 Καινοτόμες λύσεις και μεθοδολογίες 

 Future-proof solutions 

 Ευρύ δίκτυο συνεργατών  
Αποτελεσματικότητα 

 Άμεση ανταπόκριση / τεχνική υποστήριξη 

 Γρήγορη διεκπεραίωση των εργασιών 

 Σωστή και ακριβής πληροφόρηση/ενημέρωση 

 Άμεση επίλυση ζητημάτων σε κάθε επίπεδο 
Ενδεικτικά έργα 
Τοπογραφία - 
Κατασκευή 

 

J/V AKTOR SPIECAPAG-: Προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού υψηλής 
ακρίβειας με σκοπό την αύξηση παραγωγικότητας και την άρτια ολοκλήρωση 
κατασκευής του Διαδριατικού Αγωγού φυσικού αερίου (TAP), ενός από τα 
σημαντικότερα έργα ενεργειακής υποδομής στην Ευρώπη. 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ   



 

 
Περιβάλλον 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ναυτιλία - Βιομηχανία 

 

ΕΥΔΑΠ Α.Ε./ ΔΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: Εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση των 
παροχόμετρων του υδραγωγείου του Μόρνου, μήκους 188χλμ, για μεταφορά 
πόσιμου νερού στην Αττική. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ: Μελέτη, συλλογή, επεξεργασία δεδομένων 
ακουστικής παρακολούθησης και επαλήθευσης της ζώνης αποκλεισμού στην 
περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κατά την διάρκεια των σεισμικών μετρήσεων 
(συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών). 

ΕΥΔΑΠ ΑΕ / ΔΝΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: Εγκατάσταση, συντήρηση τηλεμετρικού 
δικτύου σταθμών μέτρησης στάθμης και υπολογισμού παροχής λυμάτων σε 
πραγματικό χρόνο σε 15 σημεία των κεντρικών συλλεκτήρων του 
αποχετευτικού δικτύου. 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ & ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ: Προμήθεια & εγκατάσταση αισθητήρων στα 
πλαίσια του έργου «Πρόληψη και περιστολή θαλάσσιας ρύπανσης σε 
εμπορικούς και τουριστικούς λιμένες» - (PREMARPOL) συγχρηματοδοτούμενο 
από το Διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 και 
εθνικούς πόρους. 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Εγκατάσταση, διαχείριση, τεχνική 
υποστήριξη παλιρροιογράφου στην Κασσιόπη, Κέρκυρα καθώς και 
παροχομέτρου στον Λούσιο ποταμό για την παρατήρηση των πλημμυρικών 
φαινομένων σε πραγματικό χρόνο. 

ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΥΗΠ: Δίκτυο σταθμών και παρακολούθησης δεδομένων των 
υδρολογικών και μετεωρολογικών σταθμών της Διεύθυνσης Υδροηλεκτρικής 
Παραγωγής της ΔΕΗ ΑΕ 

ELVAL S.A. : Υπηρεσίες μετρήσεων που περιλαμβάνουν: 3D Μοντελοποίηση 
βιομηχανικών μονάδων, ευθυγράμμιση βιομηχανικών κυλίνδρων κ.α. 

ΔΕΗ Α.Ε.: Ευθυγράμμιση ρουλεμάν, άξονα, παρακολούθηση & έλεγχος ορθής 
λειτουργίας. 

Άλλα έργα που έχουν ολοκληρωθεί από την ομάδα μας περιλαμβάνουν: 
Μετρήσεις για τοποθέτηση συστημάτων Ballast Water Treatment, 3D 
μοντελοποίηση πλοίων, έλεγχοι παραμόρφωσης πλοίων, έλεγχοι γεωμετρίας, 
ευθυγράμμιση αξόνων κ.α.  

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.metrica-env.gr για περισσότερα έργα 
στον τομέα του Περιβάλλοντος και τον ιστότπο  www.metrica-isv.gr για να 
δείτε ενδεικτικά έργα στον τομέα της Ναυτιλίας & της Βιομηχανίας. 

Οίκοι 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
Πελατολόγιο 

 
Τοπογραφία 

 GEOMATICS Α.Ε. 
 GEOKAT Α.Ε. 
 ELPHO 
 KARDITSAS 
 GEOANALYSIS 
 GEOMETRISIS 

Κατασκευαστικές 
 ELLAKTOR   
 TERNA 
 J&P - AVAX 
 ERGOSE 

Δημόσιος Τομέας 
 ΔΕΗ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ 

ΑΘΗΝΑΝ, Α.Π.Θ., Ε.Μ.Π. κ.α. 
Μηχανικοί 

 3000 Τοπογράφοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες κ.α.  
Υπουργείο Πολιτισμού 

 Υ.Σ.Μ.Α. – Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης 
 Εφορείες αρχαιοτήτων  

Ναυτιλία 
 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.  
 China (Cosco Shipyards) 
 Ukraine (Shipyards) 
 Almi Marine Management S.A 
 Suez Fortune Investment LTD  
 GENIMAR Shipping & Trading S.A.  
 NOVA OSTRIA Shipping S.A.  
 SEA TRADERS S.A.  
 WORLDWIDE GREEN TANKERS Ltd  
 ALPHA MARINE 
 C.CARABELAS Technical Office  
 NAVINCO Ltd.  

Βιομηχανία 
 SIEMENS WATER TECHNOLOGIES CORP. 
 PETREX Inc. 
 Hellenic Petroleum Α.Ε.  
 Halcor Metal Works Α.Ε. 
 Larco Α.Ε. 
 Elval Α.Ε. 
 TEMKA L.T.D. 
 Hellenic Aerospace Industry Α.Ε. 

 

Επικοινωνία 

METRICA Α.Ε.  
Γκινοσάτη 88A, Μεταμόρφωση, Αττική, 14452  
T. 2102815440 | F. 2102815481  
info@metrica.gr | www.metrica.gr  

 


