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ποιοι είμαστε who we are

Νίκος Παπακωνσταντίνου
Γενικός Διευθυντής

Γεννήθηκε το  1965. Αποφοίτησε Πολιτικός 
Μηχανικός από την Πολυτεχνική Σχολή 
Πανεπιστημίου Πατρών, με συμμετοχή σε δημόσια 
& ιδιωτικά έργα με μελέτες ‐ κατασκευές – 
αναπλάσεις.  

Ξεκίνησε με δική του εταιρεία πριν 21 χρόνια  με 
κατασκευές δημοσίων και ιδιωτικών έργων.  Μέσα 
στα χρόνια εξειδικεύτηκε στις κατασκευές και  
αναπλάσεις καινοτόμων αθλητικών 
εγκαταστάσεων (στάδια και γήπεδα), αλλά και 
χώρων αναψυχής (παιδικές χαρές). 

Η εμπειρία του ανέδειξε τις ισχυρές ηγετικές του 
ικανότητες και τις δεξιότητες του στη διαχείριση 
ενός  έργου.

Nikos Papaconstantinou
General Manager

Born in 1965, Nikos Papaconstantinou has 
graduated from the University Of Patra “ School of 
Engineering”, with participation in public and 
private projects for studies‐constructions‐ 
reconstructions.

He started his own construction company 21 years 
ago, with construction of public and private 
projects. Within the years he specialized in 
constructions and renovations of safe, durable, 
innovative and on‐time sport facilities (stadiums & 
gyms) and recreational‐leisure parks (playgrounds).

He is a result oriented Civil Engineer professional, 
capitalizing 21 years of experience in civil 
engineering field and construction industries, with 
strong leadership qualities and project 
management skills. 

Μιχάλης Δρίτσας
Σύμβουλος Εξοπλισμού Αναψυχής & Ψυχαγωγίας 

Γεννήθηκε το 1975.
Με σπουδές στο τομέα του φυσικού αερίου 
ξεκίνησε την επαγγελματική καριέρα από 
ναυτιλιακή εταιρεία.
Ως πρώην παίχτης του μπάσκετ δεν μπόρεσε παρά 
να ασχοληθεί με τον αθλητικό χώρο από το τομέα 
της πώλησης αθλητικού εξοπλισμού.
Από το 2000 ασχολείται ενεργά με στο χώρο αυτό,  
ενώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στη 
χώρα το 2004, με την ενεργό συμμετοχή του στη 
κατασκευή πολλών αθλητικών εγκαταστάσεων, 
απέκτησε μεγάλη εμπειρία.
Η ενασχόληση του και μετά τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, του έδωσε εκτεταμένη γνώση και 
εμπειρία για την εκτίμηση πρακτικών και μεθόδων, 
προκειμένου να ολοκληρώνει έργα  χαμηλού 
κόστους με υψηλή ποιότητας στον αθλητικό 
τομέα, αλλά και γενικότερα στους χώρους 
αναψυχής.  

Michael Dritsas
Manager/Consultant for Recreational & Leisure 
Equipment

Born in 1975, with studies in the field of natural gas 
Michael Dritsas began his professional career by a 
shipping company.

As former basketball player, he couldn't resist his 
involvement with the Sports Market, especially 
with sport equipment field.

He has been active in Sport Equipment sales since 
2000, while in the Olympic Games ATHENS 2004, 
he participated in the construction of several 
sports facilities, which acquired him with great 
experience.

His involvement after 2004 with the recreational & 
leisure market, gave him extensive knowledge and 
experience in estimating practices and methods, in 
order to present cost estimating products or 
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τί κάνουμε

Από το 1992, η MICROSPORT κατασκευάζει 
δημόσια και ιδιωτικά έργα (οδοποιίας –κτίρια‐
αναπλάσεις ‐επισκευές κλπ), καθώς και τη πλήρη 
μελέτη και κατασκευή αθλητικών έργων που 
περιλαμβάνει τις υποδομές, το δάπεδο, εξοπλισμό 
περιφράξεων και φωτισμών .  

Συνεχίζοντες αυτή τη προσπάθεια η MICROSPORT  
επέκτεινε τις δραστηριότητες της, στην κατασκευή 
και εμπορία εξειδικευμένου αθλητικού εξοπλισμού 
για όλα τα αθλήματα.
Επίσης, αναλαμβάνει και την κατασκευή αθλητικού 
εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων όπως 
κερκίδες, δάπεδα, ηλεκτρονικά συστήματα, 
προστατευτικά κλπ.

Τέλος, η MICROSPORT  ξεκίνησε και τη παραγωγή 
δική της σειράς οργάνων που αφορούν παιδικές 
χαρές και εξοπλισμό πόλης , ώστε να καλύψει 
συνολικά τις απαιτήσεις ενός ολοκληρωμένου 
πάρκου αναψυχής.

Η MICROSPORT είναι πιστοποιημένη για το 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ σύμφωνο με τις 
απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 9001 : 
2008.

Since 1992, MICROSPORT constructs public and 
private projects ( roads – buildings‐ 
reconstructions‐ repairs etc), as well as the 
complete design and construction of sport areas 
including infrastructure, floorings systems, fencing 
and lighting equipment.

Continuing at this effort MICROSPORT expanded its 
activities in the production and trade specialized 
equipment for all sports. 
Moreover, undertakes the production and trade of 
sport facilities equipment like bleachers, 
scoreboards, safety pads etc

Finally, MICROSPORT began producing his own 
series of playground and urban equipment to meet 
the demands of an overall integrated leisure park.

MICROSPORT is certified with QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM, according to the 
requirements of the International Standard EN ISO 
9001 : 2008.

what we do

Η MICROSPORT προσφέρει υπηρεσίες και 
προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, σε 
ανταγωνιστικές τιμές, χωρίς ο πελάτης να 
χρειάζεται να χρειάζεται να εμπλακεί με πολλούς 
κατασκευαστές ή προμηθευτές. 

Οποία και αν είναι η απαίτηση σας η MICROSPORT 
έχει την τεχνογνωσία να σας προσφέρει τη λύση.  

Η εμπορική ονομασία MICROSPORT δηλώνει την 
προσήλωση στην λεπτομέρεια και στην 
ικανοποίηση του πελάτη.

MICROSPORT offers competitively‐priced superior‐
quality services and equipment, with no need for 
the customer, to deal with multiple manufacturers 
or suppliers.

 Whatever sport your heart desires, MICROSPORT 
has THE SOLUTION FOR EVERY GAME.

The brand name MICROSPORT indicates dedication 
to detail and customer satisfaction.
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εξυπηρέτηση πελατών customer service

Η MICROSPORT  με έμπειρο τεχνικό τμήμα και 
τμήμα πωλήσεων, θα σας βοηθήσει στη μελέτη 
της εγκατάστασης σας, στην επιλογή εξοπλισμού, 
καθώς και στις προδιαγραφές του εξοπλισμού, 
 ώστε να επιλέξετε τη καλύτερη λύση για σας.

Η MICROSPORT έχει δεσμευτεί να είναι ο ειδικός 
σύμβουλος σας, για κατασκευές και 
εξοπλισμό αθλητικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμό 
πόλης και  πάρκων αναψυχής.

Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για 
οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε!

MICROSPORT’s experienced engineers, designers 
and sales staff assists you with facility layout, 
equipment selection, and product specifications to 
choose YOUR best solution. 

MICROSPORT is committed to being your expert 
consultant for all services and equipment about 
sport facilities and recreational‐leisure parks.

Feel free to call our customer service team with 
any questions you may have!

Θα μας βρείτε:
www.microsport.gr
Διεύθυνση
manager@microsport.gr
Πωλήσεις
sales@microsport.gr
Marketing
marketing@microsport.gr

και στο  !!!Facebook

Contact us:
www.microsport.gr
Management
manager@microsport.gr
Sales
sales@microsport.gr
Marketing
marketing@microsport.gr

and on !!!  Facebook
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Κυριάκου Δ. 6-10
104 45 Αθήνα

6-10 Kyriakou D. Str
 Athens - Greece 104 45

Τηλ. - Tel. :
Τηλ./Φαξ - Tel/Fax :

(+30) 210.24.46.684
(+30) 210.83.95.106
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