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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ
Η ECOENERGIA;
Η EcoEnergia Α.Ε. είναι μια σύγχρονη εταιρεία ειδι-
κευμένη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στη 
σχεδίαση και την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθ-
μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εικοσαετή εμπειρία των εταιρειών του ομίλου AICO 
και ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα 
και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας σε βιομηχα-
νικές εγκαταστάσεις, εγγυάται την παροχή υψηλών 
υπηρεσιών στον ενεργειακό τομέα.

Με δραστηριότητα στον τομέα των κατασκευών εδώ 
και 20 χρόνια και ενεργή παρουσία στον τομέα των 
φωτοβολταϊκών από το 2007, είμαστε ο πραγματικά 
έμπειρος συνεργάτης σας για να σας οδηγήσει σωστά 
και υπεύθυνα στην υλοποίηση της «πράσινης» επέν-
δυσης σας.

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 της EcoEnergia 
Α.Ε. με την έμπειρη και ειδικευμένη ομάδα μηχανι-
κών και σε συνδυασμό με τις συνεργασίες με πρω-
τοπόρους και καταξιωμένους κατασκευαστές και 
προμηθευτές, εξασφαλίζει την υψηλής ποιότητας 
εγκατάσταση και του δικού σας οικιακού φωτοβολτα-
ϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται 
στη ΔΕΗ, στην πολεοδομία καθώς και στην Τράπεζα 
για την έγκριση του δανείου σας στο 100% του προ-
ϋπολογισμού του έργου σας. Στη συνέχεια προχω-
ρούμε στη σχεδίαση και μελέτη του φωτοβολταϊκού 
σας έργου καθώς και στην επιλογή του κατάλληλου 
εξοπλισμού και ολοκληρώνουμε με την κατασκευή 
του σταθμού σας και τη σύνδεσή του με το δίκτυο 
της ΔΕΗ.
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ΒΗΜΑΤΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΑΣ

1. Αφού κάνει την αυτοψία και την αξιολόγηση του χώ-
ρου σας ένας έμπειρος συνεργάτης της ECOENERGIA, μπο-
ρούμε να ετοιμάσουμε άμεσα την αίτηση σας στη ΔΕΗ με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διατύπωση των Όρων 
Σύνδεσης. 

2. Όταν η ΔΕΗ θα σας δώσει, σε ένα μήνα, περίπου την 
Προσφορά Σύνδεσης η ECOENERGIA θα ετοιμάσει για σας:

 • Τη Μελέτη Εγκατάστασης 

 • Την Ενεργειακή Μελέτη Απόδοσης 

 • Τη Γνωστοποίηση 

3. Με την αποδοχή των Όρων Σύνδεσης κάνουμε την 
αίτηση για την κατάρτιση Σύμβασης Σύνδεσης με όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα έχει ετοιμάσει
 η ECOENERGIA για σας.

4. Υπογράφετε τη Σύμβαση Σύνδεσης καταβάλλοντας τη 
σχετική δαπάνη.

5. Υποβάλουμε αίτηση για την κατάρτιση Σύμβασης Συμ-
ψηφισμού.

6. Ετοιμάζει η ΔΕΗ τη Σύμβαση Συμψηφισμού εντός 15 
ημερών και αφού την υπογράψετε την υποβάλετε στην 
Εφορία.

7. Η ECOENERGIA ολοκληρώνοντας την κατασκευή ετοι-
μάζει όλα  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  για την Αίτηση 
Ενεργοποίησης στη ΔΕΗ.

8. Η ενεργοποίηση γίνεται παρουσία Ηλεκτρολόγου Μη-
χανικού της ECOENERGIA
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Συμβάλλετε αποφασιστικά στην επίτευξη του εθνικού στό-
χου για 40% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
το 2020.
Κάθε εγκαταστημένο kw παράγει όση ενέργεια παράγεται 
από 2,2 βαρέλια πετρελαίου.
Δίνεται πρόσθετη αξία στην περιουσία σας.
Βελτιώνεται το Ενεργειακό Αποτύπωμα του κτιρίου σας.
Σε μια ζεστή μέρα του καλοκαιριού, το δώμα κάτω από 
το φωτοβολταϊκό μπορεί να φτάσει να έχει θερμοκρασία 
μέχρι 13 βαθμούς χαμηλότερη από το αν χτυπούσε ο ήλιος 
απευθείας στο δώμα. Συνεπώς, ο χώρος ακριβώς από 
κάτω έχει χαμηλότερες απαιτήσεις για κλιματισμό.
Με κάθε εγκατεστημένο κιλοβάτ αποτρέπεται η έκλυση 1,3 
τόνων διοξειδίου του άνθρακα, ποσότητα που θα απορρο-
φούσαν δύο στρέμματα δάσους!
Επιπλέον, συμβάλετε στην εκπομπή λιγότερων ρύπων, 
όπως αιωρούμενα μικροσωματίδια, NOx, ενώσεις του θεί-
ου κλπ που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δική μας υγεία 
και την υγεία των παιδιών μας.
Αν όλα αυτά τα θεωρείτε επίσης σημαντικά, στην 
EcoEnergia Α.Ε. θα βρείτε ένα σύμμαχο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ 
ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΑΣ

Αν υποθέσουμε ότι διαθέτετε μια επιφάνεια περίπου 130 
m2 για δώμα 70m2 με καλό προσανατολισμό, θα μπορείτε 
να εγκαταστήσετε περίπου 10 kW.

Με έναν αρκετά καλό προσανατολισμό (νότιο, νοτιοανατο-
λικό ή νοτιοδυτικό) η μέση ετήσια παραγωγή είναι περίπου 
1.150 με 1.450 kWh ανά εγκατεστημένο kW.

Άρα, για το παράδειγμα μας, η ετήσια παραγωγή θα είναι 
11.500 με 14.500 kWh. Δηλαδή, το οικονομικό όφελος από 
το σύστημα αυτό θα είναι από 6.350€ ως 7.975€ ανά έτος.

Ανάλογα, για μία περίπου εγκατάσταση 5kW σε μια επιφά-
νεια 60-70m2 σε δώμα η παραγωγή θα είναι από 5.750 
ως 7.250 kWh, που μεταφράζεται σε 3.162,50€ ως 
3.987,50€ ετησίως.

* απόσβεση σε 6 - 7 έτη περίπου.
* συμβάσεις μέχρι 31/12/2012

Επικοινωνήστε μαζί μας για 
να διερευνήσουμε τη δική σας 
περίπτωση.
Δεδομένου ότι η ζωή ενός τέτοιου συστήματος είναι πε-
ρίπου 25 έτη, όσο και η διάρκεια της σύμβασης συμψηφι-
σμού με εγγυημένη τιμή ανά κιλοβατώρα τα 0,55€, μιλά-
με για μία επένδυση πολύ καλύτερη από ομόλογα ή από 
κατάθεση σε έναν προθεσμιακό λογαριασμό και μάλιστα 
αφορολόγητη!

Επίσης, μπορείτε να μην επιβαρύνετε καθόλου τον οικο-
γενειακό σας προϋπολογισμό συνάπτοντας ένα δάνειο για 
το οποίο αναλαμβάνουμε να σας το εγκρίνουμε στο 100% 
της αξίας του έργου σας χωρίς να χρειαστεί να διαθέσετε 
καθόλου προσωπικό χρόνο.

Η EcoEnergia Α.Ε. θα είναι δίπλα σας για να επιλέξετε το 
τραπεζικό πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
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ΑΘΗΝΑ
Αγίας Φανερωμένης 2Α,
155 61, Χολαργός
Τ.: 2106564515
Mob: 6974633064
info.athens@ecoenergia.gr

ΚΡΗΤΗ
Ιτάνου & Σεμέλης 1,
71307, Ηράκλειο
Τ.: 2810232024 
Mob:6973661099
iraklio@ecoenergia.gr

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Κανάρη 62, 24100, Καλαμάτα
Τ.: 2721029700
info.kalamata@ecoenergia.gr

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
3ο χλμ. Ε.Ο. Ζακύνθου-Βολιμών 
Φλόκα-Γαϊτάνι
Τ.: 2695025080
info.zakynthos@ecoenergia.gr

ΡΟΔΟΣ
Λεωφόρος Ρόδου Τριαντών, 
Κρητικά 1
Τ.: 2241073905 
info.rodos@ecoenergia.gr

ΗΠΕΙΡΟΣ
Φιλελλήνων 24,
47100, Άρτα
Τ.: 2681028840 
info.arta@ecoenergia.gr

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Δημοκρατίας 48,
40500, Κοζάνη
Τ.: 2461021071
info.kozani@ecoenergia.gr

ΘΡΑΚΗ
Εγνατίας 18, 65404, 
Χρυσούπολη Καβάλας
Τ.: 2591024717
info.kavala@ecoenergia.gr

Ecoenergia α.ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Σουλίου 48, Καλαμαριά, 551 34, Θεσ/νίκη
Τ.: 2310322972, 2310321276, Mob: 6974600834

info@ecoenergia.gr www.ecoenergia.gr

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Mihai Bravov 55, Sector 2, 
Bucharest
Τ.: 0040762360426 
Mob: 0040747670468
info.romania@ecoenergia.gr

ΚΥΠΡΟΣ
Makarios III Ave., Mitsis Bld 3, 
P.C. 2432, Nicosia, Cyprus
Τ.: 0035770000078
Mob: 0035799354048
info.cyprus@ecoenergia.gr


