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32 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

 

¡ Περισσότερα από 35 MWp εγκατεστημένα 

αυτόνομα συστήματα  

 

¡ Περισσότερα από 250 MWp εγκατεστημένα 

διασυνδεδεμένα συστήματα 

 

¡ Έχουμε αδειοδοτήσει μερικά από τα σημαντικότερα 

Φ/Β που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα 

 

 



ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 



¡ Αντιπρόσωπο̋ στην Ελλάδα των εταιρειών 

SOLARWORLD AG (πρώην Siemens Solar GmbH & 

Shell Solar), STECA GmbH από το 1995, ROLLS 

BATTERIES 

 

¡ Phaesun GmbH Partner Company, Germany 

 

 



SOLARWORLD AG 
 

 

STECA GmbH 

 

 

ROLLS BATTERIES  

 

 

OUTBACK POWER SYSTEMS 

 

 

VEGA 

 

 

 



Τα πλεονεκτήματα τη̋ ηλιακή̋ ενέργεια̋ 

•  μηδενική ρύπανση  

 

•  αθόρυβη λειτουργία  

 

•  αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωή̋ (που φθάνει τα 30 

χρόνια)  

 

•  απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων για τι̋ 

απομακρυσμένε̋ περιοχέ̋  

 

•  δυνατότητα επέκταση̋ ανάλογα με τι̋ ανάγκε̋  

 

•  ελάχιστη συντήρηση  

 

 



¡ Είναι ανεξάρτητη από ορυκτά και πυρηνικά 

καύσιμα. 

 

¡ Κατά τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών, 

αποφεύγεται η έκλυση του βλαβερού για το 

περιβάλλον CO2  

 

¡ Παράγει πολλαπλάσια ποσότητα ενέργεια̋ από 

αυτή που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή 

των συστημάτων 

 



¡ Ηλεκτροδότηση κατοικιών 

 

¡ Ξενοδοχειακών μονάδων  

 

¡ Μοναστηριών  

 

¡ Εγκαταστάσεων Ενόπλων 
Δυνάμεων  

 

¡ Αναμεταδοτών κινητή̋ 
τηλεφωνία̋ 

 

¡ Σταθμών ελέγχου του 
φυσικού αερίου – ΔΕΠΑ 

 

¡ Αεροδρομίων & 
Ελικοδρομίων – ΥΠΑ 

 

¡ Μετρητικών σταθμών - 
Υπουργείο Γεωργία̋  

 

¡ Συστήματα αυτόνομου 
φωτισμού - ΟΑΣΑ 

 

¡ Φ/Β συστήματα για την 
Υπηρεσία Φάρων - Πολεμικό 
Ναυτικό 

 

¡ Απομονωμένων περιοχών και 
νήσων σε συνεργασία με την 
ΔΕΗ

 
 

Εφαρμογέ̋ Αυτόνομων Συστημάτων 



Θερμοπύλε̋ ρμ ̋



Browning Effect - Delamination 



Θηρασιά 



Ευηνοχώρι 



Τα πρώτα Αυτόνομα Συστήματα 

τη̋ Εταιρεία̋ μα̋ 



Αρκαδία 



Τα πρώτα μεγάλη̋ κλίμακα̋ 

Αυτόνομα Συστήματα 



Άγιο Όρο̋ 



Μονή Κουδουμά – Νότια Κρήτη 



Σαρωνίδα Αττική̋ 



Αυτόνομα Συστήματα σε Νησιά 



Νήσο̋ Σαντορίνη  ή ̋ ρ ηη



Νήσο̋ Αστυπάλαια 



Νήσο̋ Πεταλιοί 



Νήσο̋ Άνδρο̋ 



Νήσο̋ Άνω Κουφονήσι – Παραλία Ιταλίδα̋ 



Νήσο̋ Κάτω Κουφονήσι 



Συστήματα σε 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 



Ίδρυμα τεχνολογία̋ και έρευνα̋ 
Πανεπιστημίου Κρήτη̋ – 
Αστεροσκοπείο Σκίνακα 

 



Υβριδικό Σύστημα Σε Σχολείο – Κουφάλια Θεσσαλονίκη̋ 



Αυτόνομο  Φωτοβολταϊκό σύστημα αφαλάτωση̋   

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 



  

 

Πολεμικό Ναυτικό 

Ελληνικό̋ Στρατό̋ 

Υπηρεσία Πολιτική̋ Αεροπορία̋ 

 

 



Νήσο̋ Στρογγυλή – Πολεμικό Ναυτικό 1η Φάση 



Νήσο̋ Στρογγυλή – Πολεμικό Ναυτικό 2η Φάση 



Νήσο̋ Στρογγυλή – Πολεμικό Ναυτικό 3η Φάση 



Νήσο̋ Στρογγυλή – Πολεμικό Ναυτικό 3η Φάση  

Προσθήκη Συστήματο̋ Αφαλάτωση̋ 

 Αυτόνομο φωτοβολταικό σύστημα 

αφαλάτωση̋ στην Νήσο Στρογγύλη του 

Καστελορίζου. Το σύστημα αποτελείται 

απο φωτοβολταϊκα πλαίσια SolarWorld 

AG συνολική̋ ισχύο̋ 10 kWp, 

ρυθμιστέ̋ φόρτιση̋ με λειτουργία 

MPPT των εταιριών Steca GmbH και 

Outback και Inverter τη̋ εταιρία̋ Steca 

GmbH συνολική̋ ισχύο̋ 15 kWp.  
 

 



Πω̋ λειτουργεί ένα σύστημα αφαλάτωση̋ 



Ελληνικό̋ Στρατό̋ 17 kWp 

Ηλεκτροδότηση Νήσου Ρω 



Φάρο̋ Γαύδου - Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Κρήτη̋ 



Υ.Π.Α. Ελικοδρόμιο  Γαύδου  ΥΥ..ΠΠ..ΑΑ.. ΕΕλλιικκοοδδρρόόμμιιοο  ΓΓααύύδδοοοουυυυ



Επαρχείο Καλύμνου - Νήσο̋ Κίναρο̋  



Συστήματα σε  

Δημόσιου̋ Φορεί̋ 



Συστήματα Αφαλάτωση̋ – Κ.Α.Π.Ε. 



Καταφύγιο Πάρνηθα̋, θέση Φλαμπούρι. Αυτόνομο ΦΒ 

σύστημα  



53 Αυτόνομα φωτοβολταϊκά Φωτιστικά, Δήμο̋ Αλίμου 

 



42 Αυτόνομα φωτοβολταϊκά φωτιστικά στον Δήμο Ξάνθη̋ 



   ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  

 ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

 

 

Διασυνδεδεμένο Φ/Β 10 KWp 

 

49 αυτόνομα Φ/Β φωτιστικά 



ΔΕΠΑ 

1997 - 1998 

 



Αναμεταδότη̋ κινητή̋ τηλεφωνία̋ - Μήλο̋ 



Αναμεταδότη̋ κινητή̋ τηλεφωνία̋ – Πόρτο Ύδρα 



Αυτόνομο̋ ηλεκτροφωτισμό̋ ΟΑΣΑ



Δημόσια Τηλέφωνα - Κύπρο̋ 



         Αυτόνομο̋ Ηλεκτροφωτισμό̋ σε Πλωτέ̋ Μαρίνε̋ - Μεσολόγγι  
 



Ειδικέ̋ Εφαρμογέ̋ 



Αυτόνομα Φ/Β συστήματα στη Ναυσιπλοΐα 

 



Αντλητικό Φ/Β Σύστημα - Κεφαλλήνια 

 



Green Project Africa - 2010 

 



Τηλεοπτική Διαφήμιση τη̋ ΡΑΕ 

 



Ocean Rig 

 



Διασυνδεδεμένα Συστήματα 



Το 1ο Διασυνδεδεμένο Φ/Β σύστημα Πανελληνίω̋ –  

4ο Γυμνάσιο Αθηνών  

 



Κλειστό Γυμναστήριο Ηλυσιακού Δήμου Ζωγράφου 



Πάρκο Γουδί  Δήμου Ζωγράφου 



Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 



ΗΛΠΑΠ – 1η Πράσινη Στέγη - ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 



Αμαξοστάσιο ΕΘΕΛ - ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 

 



Διασυνδεδεμένο Φ/Β Σύστημα 100 kWp τη̋ ΔΕΗ Ανανεώσιμε̋ ΑΕ 

Επαναλειτουργία 2008 



Αλυσίδα Καταστημάτων ΜΕΤΡΟ Cash & Carry (My Market) 



Διασυνδεδεμένο Σύστημα 8,5kWp στο παρκινγκ τη̋ ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. 
 



Βιομηχανική Στέγη – Μαρκόπουλο Αττική̋ 



Διασυνδεδεμένα Φ/Β Συστήματα σε Νησιά 



Νήσο̋ Μήλο̋ ή ̋ ή ̋



Νήσο̋ Σχοινούσα ΝΝήήσσοο̋̋ ΣΣχχοοιιννοούύσσσσαα



Νήσο̋ Αμοργό̋ 



Διασυνδεδεμένα Φ/Β συστήματα 
Μεγάλη̋ Ισχύο̋ 



Τρίπολη Αρκαδία̋ ρ η ρ ̋



Θήβα Βοιωτία̋ ήβ ̋



Διασυνδεδεμένα Φ/Β συστήματα σε 
στέγε̋ 



1ο Διασυνδεδεμένο Φ/Β σύστημα σε στέγη στην Αθήνα  

Γαλάτσι Αττική̋ ΓΓααλλάάττσσιι ΑΑττττιικκήήΓαλάτσι Αττικήήή̋̋ή̋



Τράπεζα Πειραιώ̋ – Ναύπλιο 



Τράπεζα Πειραιώ̋ – Ξυλαγανή Τρράπεζζα Πειρραιώ̋̋̋̋ υλαγγανΞυΞ νήή



ΝΕΑ Φ/Β ΠΑΡΚΑ 



Φωτοβολταϊκά Πάρκα 
 

¡ Οι επιλογέ̋ που έχει κάποιο̋ που θέλει να επενδύσει στα 
φωτοβολταϊκά είναι είτε να πωλήσει την παραγόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια στο δίκτυο είτε να εγκαταστήσει ένα σύστημα 
αυτοπαραγωγή̋ για κάλυψη μέρου̋ ή και όλη̋ τη̋ κατανάλωση̋ 
ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ που έχει.  

 

¡ Με την ψήφιση του Ν.4414/2016 (κατ’ επιταγή σχετικών 
κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών) ξεκίνησε το νέο καθεστώ̋ 
ενίσχυση̋ των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια̋ 

 

 

 

 

 



Οικονομικά Στοιχεία 

 

Με βάση το νέο καθεστώ̋ ενίσχυση̋, ισχύουν τα εξή̋: 

 

¡ Για έργα ισχύο̋ μέχρι 500 κιλοβάτ (kWp), μπορεί να 
εφαρμόζεται ο υποστηρικτικό̋ μηχανισμό̋ των εγγυημένων 
σταθερών τιμών (feed-in-tariffs). 

¡ Από 1-1-2016 και για έργα ισχύο̋ μεγαλύτερη̋ των 500 kWp οι 
ενισχύσει̋ χορηγούνται ω̋ διαφορική προσαύξηση, επιπλέον τη̋ 
αγοραία̋ τιμή̋ με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική 
ενέργεια απευθεία̋ στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικό̋ 
μηχανισμό̋ των εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-in-
premium). Επιπλέον, oι ενισχύσει̋ για τα έργα αυτή̋ τη̋ 
κλίμακα̋ θα χορηγούνται στο πλαίσιο μια̋ ανταγωνιστική̋ 
διαδικασία̋. 

 

 

 



Οικονομικά Στοιχεία 

 

¡ Για έργα <500 kWp οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν 
οικειοθελώ̋ σε διαγωνιστικέ̋ διαδικασίε̋, είτε διαφορετικά να 
αποζημιώνονται με τιμέ̋ 10%-20% πάνω από την Οριακή Τιμή 
Συστήματο̋. 

¡ Με βάση λοιπόν την ισχύουσα νομοθεσία, και δεδομένου ότι η μέση ΟΤΣ 
το 2018 ήταν 60,30 €/MWh, το 2019 οι αποζημιώσει̋ για τα 
φωτοβολταϊκά ισχύο̋ <500 kWp που δεν συμμετέχουν σε διαγωνισμού̋ 
διαμορφώνονται σε 0,07236 για έργα <100 kWp και σε 0,06330 €/kWh 
για τα υπόλοιπα.  

¡ Σε ότι αφορά τον διαγωνισμό τη̋ ΡΑΕ τον Δεκέμβριο του 2018, η 
χαμηλότερη τιμή διαμορφώθηκε σε 0,064 για έργα ισχύο̋ ≤1 MWp. Είναι 
σαφέ̋ ότι στου̋ διαγωνισμού̋ που θα ακολουθήσουν, οι τιμέ̋ θα είναι 
μικρότερε̋, ακολουθώντα̋ την πτωτική τάση που παρουσιάζει το 
επενδυτικό κόστο̋ σε φωτοβολταϊκού̋ σταθμού̋.    

 

 

 



Οικονομικά Στοιχεία – Κόστο̋ 

 

¡ Το ενδεικτικό κόστο̋ ενό̋ φωτοβολταϊκού σταθμού 100kWp 
είναι 90.000€ και περιλαμβάνει ό,τι απαιτείται, δηλαδή: Βασικό 
εξοπλισμό (Φ/Β γεννήτριε̋, αντιστροφεί̋, βάσει̋, καλώδια κλπ.) 
μεταφορικά, διαμόρφωση χώρου, περίφραξη κλπ και τι̋ 
απαιτούμενε̋ μελέτε̋. Σημειώνεται ότι το κόστο̋ συντήρηση̋ 
και λειτουργία̋ του σταθμού πρακτικά είναι πολύ χαμηλό και 
περιορίζεται στην ασφάλιση και φύλαξη του σταθμού, τον 
περιοδικό καθαρισμό των επιφανειών των φωτοβολταϊκών 
γεννητριών και έναν προληπτικό ετήσιο έλεγχο λειτουργία̋ όλων 
των παραμέτρων του συστήματο̋.  

 

¡ Αντίστοιχα, για ένα φωτοβολταϊκό σταθμό 500kWp το 
ενδεικτικό κόστο̋ επένδυση̋ είναι 400.000€ περιλαμβάνοντα̋ 
όλα τα παραπάνω.  

 
 



Οικονομικά Στοιχεία – Απόδοση 

 

¡ Η μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ από ένα 
φωτοβολταϊκο σύστημα είναι για την Αττική 1600kWh/kWp, /- 
10% ανάλογα με την περιοχή εγκατάσταση̋. Επομένω̋ η ετήσια 
παραγωγή ενέργεια̋ ενό̋ φωτοβολταϊκού πάρκου 100kWp θα 
είναι: 100 kWp* 1600kWh/kWp= 160.000 kWh  

 

¡ Με τιμή πώληση̋ 0,07236€/kWh για έργα που δεν συμμετέχουν 
στου̋ διαγωνισμού̋ τα έσοδα που προκύπτουν ανά έτο̋ είναι: 
11.578€ χωρί̋ ΦΠΑ, προ φόρων και αποσβέσεων, και επομένω̋ 
η απόσβεση του θα γίνει σε περίπου 7,77 χρόνια. 

 
 
 

 





Οικονομικά Στοιχεία – Απόδοση 

 

¡  Αντίστοιχα η ετήσια παραγωγή ενέργεια̋ ενό̋ φωτοβολταϊκού 
πάρκου 500kWp θα είναι: 500 kWp* 1600kWh/kWp= 800.000 
kWh  

 

¡ Με τιμή πώληση̋ 0,06330€/kWh για έργα που δεν συμμετέχουν 
στου̋ διαγωνισμού̋ τα έσοδα που προκύπτουν ανά έτο̋ είναι: 
50.640€ χωρί̋ ΦΠΑ, προ φόρων και αποσβέσεων, και επομένω̋ 
η απόσβεση του θα γίνει σε περίπου 7,89 χρόνια. 

 

 
 

 

 

 

 



Αδειοδοτικά στάδια  

 

¡ Για συστήματα με ισχύ έω̋ 500 kWp τα βήματα που απαιτούνται 
είναι η βεβαίωση απαλλαγή̋ από Έγκριση Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΕΠΟ), η έγκριση από την Πολεοδομία, η προσφορά όρων 
σύνδεση̋ από τον ΔΕΔΔΗΕ και η υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ 
αγοροπωλησία̋ με τον ΔΑΠΕΕΠ ( πρώην ΛΑΓΗΕ).  

 

¡ Για συστήματα με ισχύ έω̋ 500 kWp έω̋ 1.000 kWp (1 MWp) τα 
βήματα που απαιτούνται είναι η ΕΠΟ η οποία χορηγείται από την 
Περιφέρεια (από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα έργα εντό̋ 
οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων), η 
έγκριση από την Πολεοδομία, η προσφορά όρων σύνδεση̋ από 
τον ΔΕΔΔΗΕ και η υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ αγοροπωλησία̋ με 
τον ΔΑΠΕΕΠ.  

 

 



Αδειοδοτικά στάδια 

 

¡ Για συστήματα με ισχύ μεγαλύτερη από 1 MWp τα βήματα που 
απαιτούνται είναι η έκδοση άδεια̋ παραγωγή̋ από τη ΡΑΕ και 
στη συνέχεια άδεια̋ εγκατάσταση̋ από την Περιφέρεια (που 
προϋποθέτει και έγκριση ΕΠΟ όπου αυτή απαιτείται), έγκριση 
από την Πολεοδομία, προσφορά όρων σύνδεση̋ από τον 
ΔΕΔΔΗΕ, υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ αγοροπωλησία̋ με τον 
ΔΑΠΕΕΠ και τελικά έκδοση άδεια̋ λειτουργία̋ από την 
Περιφέρεια. 

 

 



Αδειοδότηση 

 

¡ Η εταιρεία μα̋ παρέχει καθετοποιημένε̋ υπηρεσίε̋ και 
υποστήριξη και πέρα τη̋ εγκατάσταση̋ του συστήματο̋. 
Αναλαμβάνει όλα τα προαπαιτούμενα αδειοδοτικά στάδια και τη̋ 
διαχείριση̋ του έργου παραδίδοντα̋ τελικά το φωτοβολταϊκό 
σταθμό «με το κλειδί στο χέρι».  

 

¡ Στα χρόνια παρουσία̋ του, έχουν διεκπεραιωθεί εκατοντάδε̋ 
φάκελοι μικρών και μεγάλων έργων, αθροιστική̋ ισχύο̋ 
εκατοντάδων MW, ελλήνων και ξένων πελατών. Στι̋ επιτυχίε̋ 
του γραφείου συμπεριλαμβάνονται και τα μεγαλύτερα ηλιακά 
έργα σε λειτουργία στην Ελλάδα. 
 

 

 



Αδειοδότημένα  Έργα 
 

¡ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. – Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύο̋ 8,05 MW. 

¡ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. – Ανάπτυξη του 
μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού σταθμού σε λειτουργία στην Ελλάδα, 
ισχύο̋ 10 MW. 

¡ SUSTAINABLE SOLAR THERMAL FUTURE EAST CRETE ΕΠΕ – 
Ανάπτυξη τη̋ πρώτη̋ αίτηση̋ ηλιοθερμικού σταθμού στην Ελλάδα 
ισχύο̋ 60 MW. 

¡ ΑΚΡΟΝ ΕΝΕΡΤΖΙ ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. – Ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθμού 
2 ΜW. 

¡ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – Ανάπτυξη και υπαγωγή σε πρόγραμμα του ΕΠΑΝ 
ενό̋ από τα πρώτα διασυνδεδεμένα Φ/Β συστήματα στην Ελλάδα. 

¡ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – 
Ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθμού 1 ΜW στον ΧΥΤΑ Λάρισα̋. 

¡ ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ. Α.Ε. – Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών. 

 

 



Αδειοδότημένα  Έργα 
 

¡ ENVITEC Α.Ε. – Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών. 

¡ ETRION S.A. / LUNDIN GROUP OF COMPANIES – Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών 
και ηλιοθερμικών έργων.  

¡ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. – Ανάπτυξη σταθμών βιομάζα̋ και 
βιοαερίου. 

¡ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΛΑΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ – Ανάπτυξη και υπαγωγή σε 
πρόγραμμα του ΕΠΑΝ μη διασυνδεδεμένου Φ/Β συστήματο̋. 

¡ ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε. – Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων. 

¡ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών. 

¡ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Α.Ε. – Ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθμού 7 ΜW. 

¡ POSITIVE ENERGY Α.Ε. – Περιβαλλοντική αδειοδότηση φωτοβολταϊκών 
σταθμών. 

¡ RENINVEST HELLAS ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. – Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και 
αιολικών έργων. 

¡ ROLLMAN A.E. – Ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθμού. 

¡ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. – Ανάπτυξη και υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο φωτοβολταϊκών 
σταθμών στι̋ οροφέ̋ εγκαταστάσεων τη̋ εταιρεία̋. 

 

 



Γιατί PHOTOVOLTAIC?  
 

¡ Γιατί είναι πρωτοπόρο̋ στον χώρο των φωτοβολταϊκών με 
εμπειρία από το 1995  

¡ Γιατί αντιπροσωπεύει τι̋ παλαιότερε̋ και σημαντικότερε̋ 
εταιρείε̋ του χώρου 

¡ Γιατί η εγγύηση που δίνει αντιστοιχεί σε εμπειρία κατασκευή̋ 

¡ Γιατί η ποιότητα των υλικών και τη̋ εγκατάσταση̋ επηρεάζει 
καθοριστικά την οικονομική βιωσιμότητα τη̋ επένδυση̋  

¡ Γιατί προσφέρει άριστη σχεδίαση του συστήματο̋  

¡ Γιατί θα είναι εδώ και ‘αύριο’ για να σα̋ προσφέρει τι̋ υπηρεσίε̋ 
τη̋ 



PHOTOVOLTAIC  
20 Ellanikou St. 

Pagkrati, 11635 

Athens, Greece 

Tel: +30 210 7225 440 / 471 

Fax: +30 210 722 0637 

Email: info@photovoltaic.gr 

Web: www.photovoltaic.gr 

 




