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•  ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΉΡΉΣΉ COMPUTER 
ROOM

•  ΥΠΟΔΟΜΕΣ SMART 
CITIES & IOT

•  ΉΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - 
ΜΉΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία για την 
υλοποίηση έργων που αφορούν 

•  Δίκτυα δομημένης καλωδίωσης 
• Τεχνολογίες οπτικών ινών FTTx 
• Κατασκευή & συντήρηση computer room 

 αλλά και 

•  Ολοκληρωμένες ηλεκτρικές & μηχανολο-
γικές εγκαταστάσεις.

Είμαστε πρωτοπόροι στην Ελλάδα στην 
τεχνολογία FTTO (Fiber to the Office). 

Είμαστε πιστοποιημένοι Certified Solution 
Partners σε καλωδιακές λύσεις με χαλκό και 
οπτικές ίνες. 

Οι εγκαταστάσεις μας συνοδεύονται από 
25ετή εγγύηση του κατασκευαστή.

Εφαρμογές και σύγχρονες 
τεχνολογίες όπως:

•  Internet of Things 
•  Smart Cities  
•  Wi-Fi
•  Power over Ethernet
•  IP τηλεφωνία 
•  Intelligent metering 
•  Energy Saving
•  Κτιριακοί αυτοματισμοί, κ.λπ. 

απαιτούν έμπειρους και εξειδικευμένους 
μηχανικούς και εγκαταστάτες ώστε έργα 
ιδιαίτερης πολυπλοκότητας και διασποράς 
να ολοκληρωθούν με επιτυχία.

Η «EFCC  I.K.E.», είναι τεχνική εταιρεία 
με αντικείμενο την κατασκευή σύγχρονων 
υποδομών τεχνολογίας

•  ΔΊΚΤΥΑ ΔΟΜΗΜΈΝΗΣ 
ΚΑΛΩΔΊΩΣΗΣ

•  FTTx, ΤΈΧΝΟΛΟΓΊΈΣ  
ΟΠΤΊΚΩΝ ΊΝΩΝ



Στην EFCC παρέχουμε ολοκληρωμένη 
υποστήριξη που περιλαμβάνει επιτόπου 
αυτοψία στο έργο, σχεδιασμό λύσεων, 
υπηρεσίες presales για διαγωνισμούς 
σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, πιστοποίηση 
δικτύων, παροχή εγγύησης στον πελάτη.

Για την διασφάλιση της ποιότητας διαθέτουμε 
ISO 9001 & ISO 27001.

Επίσης πιστοποιητικό βιομηχανικής ασφάλειας 
ΕΚΒΑ για εγκαταστάσεις σε σώματα ασφαλείας, 
NATO & EU.

Διαθέτουμε εργοληπτικό πτυχίο και η εταιρία 
είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ΜΕΕΠ, 
για έργα Η.Μ, τάξης Α2.

Oλοκληρωμένη υποστήριξη Υπηρεσίες
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•   Δομημένη καλωδίωση,  
δίκτυα χαλκού και οπτικών 
ινών. Σχεδιασμός, εγκατάσταση,  
πιστοποίηση,  έκδοση εγγύησης,  
συντήρηση.

•  Fiber to the Office 
  Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παράδοση  

σε λειτουργία, συντήρηση.

•   Εγκατάσταση εξοπλισμού για λύσεις 
smart cities, smart metering, Wi-Fi, IoT  
και λοιπές εφαρμογές.

•  Κατασκευή και συντήρηση computer/data/ 
technical rooms. Ξηρή δόμηση, υπερυψωμένα  
δάπεδα, συστήματα ασφαλείας, ηλεκτρική  
εγκατάσταση, UPS, H.Z, κλιματισμός, κατάσβεση.

•  Ολοκληρωμένες ηλεκτρικές και  
μηχανολογικές εγκαταστάσεις, λύσεις ΚΝΧ,  
ΒΜS, φωτισμός, κλιματισμός, πυρόσβεση,  
συστήματα ασφαλείας.



Το όραμα μας
Όραμα μας  είναι σε κάθε έργο να 
υπερβαίνουμε τις προσδοκίες των 
πελατών μας, να δημιουργούμε 
μακρόχρονες και αμοιβαία επωφελείς
συνεργασίες μαζί τους.

Με γνώμονα την εμπιστοσύνη, 
έχουμε στόχο την παράδοση άρτιων
τεχνικά και λειτουργικά έργων.

Συνεργαζόμαστε με έμπειρους τεχνικούς, 
αξιόπιστους και επαγγελματίες μηχανικούς 
και χρησιμοποιούμε μόνο ποιοτικά και 
πιστοποιημένα υλικά.

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία, 
την εξειδικευμένη εμπειρία και είμαστε 
πάντα δίπλα στους συντελεστές του έργου 
συμβάλλοντας στην ομαλή ροή και 
επιτυχημένη ολοκλήρωση του, 
με αξιοπιστία, ποιότητα και συνέπεια.

Σημαντικοί πελάτες μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Technology Systems
Business Solutions



efcc.gr

Σκρά 1-3 (& Συγγρού 292)

176 73 Καλλιθέα

T. (+30) 213 025 3177

E-mail: info@efcc.gr


