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Η Ιστορία μας • Πορεία 5 δεκαετιών
Our Ηistory • 5 Decades of Progress

1972 1982 1986 1992 1993

1994 1997 2006 2010 2012

2019 2022

ZARIFOPOULOS S.A.
establishment

Brink’s Hellas establishment; 
an Aviation Security Services 

company

Kalamata’s branch opening

ACON Firefighting Equipment LTD 
establishment

Company opening
in Bulgaria

Company opening
in Albania

Company opening
 in Cyprus

HERMES (Central  Alarm Station) 
establishment; the 1st Alarm 
Reception Center in Greece

Opening of the 1st branch in 
Thessaloniki

Completion of the new 
privately owned headquarters 

in Nea Ionia

1993 to 2005 Establishment of 
another 8 branches at key cities 

throughout Greece

Εγκαίνια ταυ 1ου 
υποκαταστήματος στη 

Θεσσαλονίκη

Ίδρυση της εταιρείας 
ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε

Ίδρυση της Brinks’ Hellas, 
εταιρείας παροχής υπηρεσιών 

χρηματαποστολών

Εγκαίνια καταστήματος
στην Καλαμάτα

Προς την 6η δεκαετία με Πολιτική Ποιότητας, 
Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, 
Ασφάλειας Διαχείρισης Πληροφοριών και Σύστημα 

Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας κατά ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 , ISO 27001:2013 

και ISO 37001
Νέα εταιρεία στη Βόρεια Μακεδονία 

We continue towards the 6th decade of our operation by ap-
plying Quality and Environment Policies, Health and Safety at 
Work and Anti-Bribery Policies according to ISO 9001: 2015, 

ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, ISO 37001: 2016.
Company opening in North Macedonia

Ιδρυση της ACON
Πυροσβεστικά Μέσa

Εγκαίνια εταιρείας
στη Βουλγαρία

Εγκαίνια εταιρείας 
στην Αλβανία

Εγκαίνια εταιρείας
στην Κύπρο

Ίδρυση της ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ, του 1ου 
Κέντρου Λήψης Σημάτων στην 

Ελλάδα

Ολοκλήρωση του νέου 
ιδιόκτητου κτιρίου στη 

Νέa Ιωνία

1993 έως 2005  Ίδρυση 
ακόμα 8 καταστημάτων σε 

κομβικά σημείο στην Ελληνική 
επικράτεια



Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1972, με 
αντικείμενο το σχεδιασμό, εισαγωγή, προμήθεια, 
εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση 
συστημάτων:
Ασφαλείας, Πυρανίχνευσης και Ανίχνευσης εκρηκτικών 
και τοξικών αερίων, Κατάσβεσης και Πυρόσβεσης, 
Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης - Μεταφοράς 
Εικόνας και Τηλεμετρίας, Ελέγχου Πρόσβασης - 
Ωρομέτρησης, Ελέγχου Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων, 
Μεγαφωνικών καθώς και Συστημάτων ενοποιημένης 
λειτουργίας (Integration) όλων ή και μέρους των 
παραπάνω.
Η εταιρεία στα 50 χρόνια λειτουργίας της διαθέτει 
συνεργασίες με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις όλων των 
κλάδων της ελληνικής Οικονομίας και με τους πλέον 

εύφημους οίκους της παγκόσμιας αγοράς, έχοντας 
αναλάβει και παραδώσει με απόλυτη επιτυχία πλήθος 
ειδικών όσο και απαιτητικών Δημόσιων και Ιδιωτικών 
έργων.
Στο πλούσιο portfolio της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται 
τελευταίας τεχνολογίας συστήματα σε εγκαταστάσεις 
τραπεζών, πανεπιστημίων, μουσείων και αρχαιολογικών 
χώρων, ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων, 
εμβληματικών έργων υποδομών, αεροδρομίων, 
βιομηχανιών, εμπορικών κέντρων, εγκαταστάσεων και 
υποδομών παραγωγής ενέργειας, νοσοκομείων και 
δομών υγείας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό κ.α
Mε έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό, προσφέρει 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και αξιόπιστες λύσεις 
κατέχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο της. 

ZARIFOPOULOS SA was established in 1972, with main 
tasks to design, import, supply, install, technically support 
and maintain the following Systems:
Security, Fire Detection, Explosive and Toxic Gases 
Detection, Fire Suppression and Fire Extinguishing, CCTV 
- Image and Telemetry Transmission, Access Control - 
Timekeeping, Buildings Energy Control Management, 
PAVA, as well as Integrated Systems, including all the 
aforementioned Systems or part of them.
In its 50 years of operation, the Group has collaborated 
with the biggest companies in every sector of the Greek 
Economy as well as with world’s market most prestigious 
companies, having undertaken and delivered with 
absolute success numerous special and demanding 
projects in both Public and Private Sectors.

Our rich portfolio includes state-of-the-art systems 
in banking facilities, universities, museums and 
archeological sites, hotels and lodging facilities, 
emblematic infrastructure projects, airports, 
industries, shopping malls, power generation 
infrastructure, hospitals and health 
facilities in Greece and abroad.
With our experienced, specialized 
personnel, we offer high-
quality services and reliable 
solutions holding a 
leading role in 
the respective 
industry.

Εταιρική Tαυτότητα 

Company Profile



Ο Όμιλός μας

Οι Άνθρωποί μας, η Δύναμή μας
Our People, Our strength

4646

6565

145145
Specialized technicians-installers for 

projects and clients support

 Certified Design and 
Sales Engineers

Administrative staff



Συστήματα Ασφαλείας
Η Εταιρία  αξιοποιεί την αιχμή της τεχνολογίας στα συστήματα Ασφαλείας, διαθέτοντας από τα 
βασικά συμβατικά καλωδιακά συστήματα µέχρι τα πιο εξελιγμένα  διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα 
καθώς και ασύρματα συστήματα για τις πλέον απαιτητικές εφαρμογές.

Συστήματα Πυρανίχνευσης & Ανίχνευσης Αερίων
Παρέχουμε  μία ολοκληρωμένη σειρά συστημάτων πυρανίχνευσης και ανίχνευσης εκρηκτικών 
αερίων ενώ παράλληλα διαθέτουμε  έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση και 
υποστήριξη τους, σε όλη την Ελλάδα.

Συστήματα Κατάσβεσης
Προσφέρουμε υψηλής αξιοπιστίας προϊόντα πυροπροστασίας, όπως, καταιονιστήρες/sprinklers, 
βαλβίδες συναγερμού και συστήματα κατάσβεσης, που στηρίζονται στη χρήση υδρονέφωσης, 
αφρού, αδρανών αερίων και wet chemical για κουζίνες και οχήματα.

Συστήµατα Πυρόσβεσης
Η Acon Πυροσβεστικά Μέσα Ε.Π.Ε., θυγατρική εταιρεία του  Ομίλου, εξειδικεύεται σε συστήματα 
πυρόσβεσης, φορητά και τροχήλατα μέσα πυρόσβεσης. Διαθέτει βιομηχανική μονάδα κατασκευής  
μεταλλικών ερμαρίων για εφαρμογές πυρασφάλειας ,σταθμό αρχικής γόμωσης- αναγόμωσης φιαλών 
FM200, NOVEC, ARGONITE, INERGEN και CO2, καθώς και Κέντρο Ελέγχου φιαλών υπό πίεση.

Καινοτομία και Ποιότητα
σε Προϊόντα και Υπηρεσίες



Security Systems
The Group uses cutting-edge technology in its Security systems, covering all ranges: from basic 
conventional cable systems to the most advanced addressable ones as well as wireless systems for 
the most demanding applications.

Fire Detection & Gas Detection Systems
We provide a complete range of fire detection and explosive gas detection systems, whilst having a 
highly experienced and well-trained staff for their secure installation and constant support, throughout 
Greece.

Fire Suppression Systems
We offer high-reliable fire protection products, such as sprinklers, alarm valves and extinguishing 
systems, based on water mist, foam and inert gases use and wet chemical for kitchen and vehicle use.

Fire Extinguishing Systems
Acon Firefighting Equipment Ltd., a ZARIFOPOULOS Group subsidiary, specializes in firefighting 
systems and portable and wheeled fire-extinguishing equipment. Acon has an industrial unit where 
metal cabinets for fire safety applications are being manufactured, a first charge-refill station for 
FM200, NOVEC, ARGONITE, INERGEN and CO2 cylinders, as well as a Control Center for cylinders 
under pressure.

Products and Services: 
Innovation and Quality



In our organization, we firmly believe that 
being a member of Europe greatly enhances our 

significant asset of doing business within its 
strong political financial and social community.

At the same time our strong commitment to 
continuous investment in innovative products, 

services, endless thorough digitation of all 
facets of our works while constantly upgrading 

our personnel’s expertise, safeguards our 
perpetual sustainability in growth and healthy 

finances.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, μέλος του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης CSR HELLAS, έχει συμβάλει 
από ιδρύσεώς της στην ανάπτυξη του Κλάδου Ασφάλειας και Ελέγχου στην Ελλάδα και όχι μόνο, αφήνοντας 
ταυτόχρονα το κοινωνικό της αποτύπωμα στην Αγορά Εργασίας, την Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία, με 
περιβαλλοντική συνείδηση και υπευθυνότητα, στοχεύοντας διαρκώς σε «δρόμους» βιώσιμης ανάπτυξης.

Με σεβασμό στους Ανθρώπους της, στους Πελάτες της, στους Συνεργάτες της, στους Προμηθευτές της, στο 
Ελληνικό Κράτος, στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και με σταθερή αναφορά στις Αξίες και το Όραμα που  
ακολουθεί από την ίδρυση της εταιρείας την ταυτότητά της, ενστερνίζεται τους 17 στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης 
του ΟΗΕ.
Η εταιρεία δίνει έμφαση στον Άνθρωπο, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό, αναπτύσσοντας αντίστοιχες δράσεις, 
πρωτοβουλίες και συνέργειες  κοινωνικής υπευθυνότητας, ενώ συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία CSR 
EUROPE -  CEOs Call to Action, διά του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Τ. Ζαριφόπουλου.

Εφαρμόζει Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Ασφάλειας 
Διαχείρισης Πληροφοριών και Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας κατά ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 και ISO 37001: 201 6η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ και βρίσκεται 
σε σταθερή πορεία ανάπτυξης, αποτελώντας μία από τις πλέον ευαισθητοποιημένες  σε θέματα ΕΚΕ 
ελληνικές επιχειρήσεις για ένα μέλλον βιώσιμης ανάπτυξης. 

Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη

Takis Zarifopoulos, CEO



ZARIFOPOULOS, a member of the Hellenic Corporate Social Responsibility Network CSR HELLAS, has 
since its foundation contributed to Security and Control Sector’s development, in Greece and abroad, 
leaving at the same time its social footprint to the Labor Market and the Greek Economy and Society as 
well, with environmental consciousness and responsibility, constantly aiming in finding paths towards 
sustainable development.

With respect to its People, Customers, Partners and Suppliers, to the Greek State and the Greek and 
European Legislation, with constant reference to Corporate Values and Vision forming Group’s identity 
since its foundation, ZARIFOPOULOS SA embraces the 17 UN Sustainable Development Goals.
The Group emphasizes in its People, the Environment and Culture by developing corresponding actions, 
initiatives and synergies of social responsibility. Through its President and CEO Mr. Takis Zarifopoulos, the 
Group participated in the European Initiative CSR EUROPE - CEOs Call to Action.

According to ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, ISO 27001: 2013 and 
ISO 37001: 2016, Policies regarding Quality, Environment, Health and Safety at Work, 
Information Management Safety and Anti-Corruption Management Systems are implemented. 
ZARIFOPOULOS is always in a steady development course, being one of the most CSR-aware 
Greek companies, targeting to a sustainable future.

Corporate Social
Responsibility



Συνεργάτες –
Προμηθευτές

Associates -
 Suppliers

Οι κορυφαίοι παγκοσμίως οίκοι και προμηθευτές συστημάτων 
Ασφαλείας, συνεργάζονται με την ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  σε 
λύσεις τελευταίας τεχνολογίας .

Συνεργασίες εμπιστοσύνης, 
εγγύηση ποιότητας  
και αξιοπιστίας.

World’s leading Security Systems companies and suppliers, cooperate 
with ZARIFOPOULOS SA in state-of-the-art solutions.

Partnerships of trust, quality 
guarantee and reliability.



Συνοδοιπόροι - Πελάτες μας 
Our Customers

Banks

Public Authorites

Hotels

Companies

Education Facilities Hospitals

Construction Companies - Real Estate Development
and Management Companies

Industries

Homes

Supermarkets

Maritime

Shops

Shopping Malls

Museums - Theatres - 
Cultural Centers 

Design and Consultant 
Companies

Airports



For Safe and Secure Environments


