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Με υψηλή τεχνογνωσία, πελατοκεντρική φιλοσοφία και αξιοπιστία, 
εξειδικεύεται σε όλο το φάσμα των κατασκευών και του Facility 

Management και εξελίσσεται αδιάκοπα με στρατηγικό σχεδιασμό. 
Έχει αναγνωρισθεί εντός και εκτός συνόρων για την πρωτοπορία της.
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Η AGT Engineering & Operations Services ιδρύθηκε το 1997 και αποτελεί έκτοτε, έναν από 
τους ισχυρότερους ομίλους με πολυετή εμπειρία, υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία 
στον τομέα Κατασκευών, Τεχνικών λύσεων και του Facility Management. Έχει καταφέρει 
να «χτίσει» σχέσεις εμπιστοσύνης που αντέχουν στο χρόνο και να αποτελεί την πρώτη 
επιλογή, την πρώτη σκέψη στην αναζήτηση άψογων τεχνικών λύσεων και εφαρμογών, 
στους τομείς Constructions,Industrial Engineering,  Fit out projects, Total FM solutions, 
Support Services, Eco applications & Special process projects.

Έχει αναγνωριστεί εντός και εκτός συνόρων για την πρωτοπορία της στον σχεδιασμό, την 
κατασκευή, την ανέγερση, την τεχνική υποστήριξη και την συντήρηση κατασκευών, για τις 
σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί και για το ευρύ φάσμα υπηρεσιών που παρέχει. 
Η εταιρία δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό με πελατολόγιο 
που συνθέτουν κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμοί, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία 
και την ποιότητα των υπηρεσιών της για περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ μετράει πάνω 
από 5000 project και 90000 work orders αθροιστικά.
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Παράλληλα, παραμένει ανταγωνιστική και σταθερά συνεπής στα έργα πολύ υψηλών 
προδιαγραφών, με τις υποδομές ώστε να ανταπεξέρχεται σε εξαιρετικά σφιχτά 
χρονοδιαγράμματα και συνθήκες εργασιών, όπως είναι τα turn-key projects στον 
βιομηχανικό και τον εμπορικό τομέα, οι εγκαταστάσεις γραμμών παραγωγής και η 
ανακατασκευή εγκαταστάσεων με σεβασμό στην αδιάκοπη λειτουργία τους.
Επιπλέον, μεγάλη πρωτοπορία έχει εισαγάγει στις υπηρεσίες Facility management, ο 
όμιλος AGT, που αντιλήφθηκε νωρίς ότι ο τομέας αυτός έχει υψηλή δυναμική στη αγορά. 
Το Facility management συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης κάτω από ένα 
ενιαίο μοντέλο λειτουργίας. Η AGT αναλαμβάνει αυτήν την ευθύνη για λογαριασμό 
του πελάτη εισάγοντας καινοτόμα μοντέλα και αποδοτικές λύσεις επιτρέποντας του να 
επικεντρωθεί σε αυτό που είναι η κύρια δραστηριότητα του, να παράγει ή να πουλάει ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. 
Η AGT «χτίζει» μαζί με τους πελάτες της. Αυτό είναι και το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημά 
της, δηλαδή η σταθερή προσήλωσή της εταιρίας στο αντικείμενο και στη σταθερή 
ανάπτυξη του εκάστοτε πελάτη που αναλαμβάνει. Και αυτό δεν το επικαλείται ο όμιλος 
AGT, αλλά το μεταφέρουν οι ίδιοι οι πελάτες και συνεργάτες της AGT. Στα πλαίσια αυτά, 
η πελατοκεντρική προσέγγιση και φιλοσοφία του ομίλου AGT για συνεχή εξέλιξη και 
το εξειδικευμένο προσωπικό του, τον κατατάσσει στους κορυφαίους του κλάδου με 
σημαντικές διακρίσεις και ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης. 

Η σταθερή αύξηση της συμμετοχής της AGT σε project του εξωτερικού στον κύκλο 
εργασιών της εταιρίας ενισχύει στρατηγικά τις δραστηριότητές του ομίλου εκτός 
Ελλάδας στις οποίες η εταιρία συνεχίζει να ανταποκρίνεται με επιτυχία, παραμένοντας 
ανταγωνιστική σε επίπεδο τεχνογνωσίας, μεθοδολογίας και παράδοσης αποτελέσματος 
και ανοίγοντας δρόμο σε αγορές του εξωτερικού, αλλά και εγχώριες. Επιπλέον κινείται 
με ταχείς ρυθμούς εξωστρέφειας, εξασφαλίζοντας την προώθηση φιλοεπενδυτικών 
πολιτικών και την ενίσχυση του τεχνικού τομέα που συντελούν δραστικά στη βιώσιμη 
ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας μας, αλλά και στην υγιή ανάπτυξη της ίδιας της 
αγοράς.

Η ανάπτυξη της AGT και η δραστηριοποίησή της είναι συνδεδεμένη με την σωστή 
διαχείριση των ανθρώπινων πόρων της εταιρίας και την κάλυψη των αναγκών του 
πελατολογίου της. Το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου AGT, κατέχει μεγάλη εμπειρία 
στον χώρο και υψηλή τεχνογνωσία, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την ποιότητα 
των υπηρεσιών της εταιρείας. Σταθερός στόχος της εταιρίας παραμένει η εξασφάλιση 
μακροχρόνιων συμβολαίων με ισχυρούς ομίλους από τον ιδιωτικό τομέα και η παροχή 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Η AGT φροντίζει να διατηρεί σταθερά υψηλά standard στο 
σύνολο των δραστηριοτήτων της, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα και πιστότητα των 
έργων που παραδίδει. 


