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Υπάρχει μια πηγή εσόδων
ακριβώς πάνω από το σπίτι σας.
Εσείς θα την αφήσετε να πάει χαμένη; 

Σχεδόν πάνω από κάθε σπίτι, είτε αυτό έχει κεραμοσκεπή, είτε ταράτσα 
μπορεί να τοποθετηθεί ένα φωτοβολταϊκό σύστημα.
Το φωτοβολταϊκό μπορεί να σας δώσει ετήσια έσοδα αναλόγως της 
γεωγραφικής θέσης και του προσανατολισμού, αλλά και της 
διαθέσιμης επιφάνειας έως και 7.500 ευρώ και μάλιστα αφορολόγητα.

Ποιοι δικαιούνται να εγκαταστήσουν
φωτοβολταϊκό στη στέγη;  
Φωτοβολταϊκά συστήματα έως 10kWp μπορούν 
να εγκαταστήσουν:
✔  Όλοι οι ιδιώτες & φυσικά πρόσωπα
✔  Όλες οι πολύ μικρές επιχειρήσεις
✔  Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
✔  Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα 
     ιδιωτικού δικαίου
✔  Σχολικές επιτροπές

Όλη η ενέργεια από το φωτοβολταϊκό διοχετεύεται στο δίκτυο της 
ΔΕΗ, η οποία δεσμεύεται να αγοράζει για 25 χρόνια την παραγόμενη 
ενέργεια σε τιμή σημαντικά υψηλότερη από την τιμή πώλησης 
της ηλεκτρικής ενέργειας προς τους οικιακούς καταναλωτές.

Σημαντικές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού είναι:
☛  Το οίκημα στο οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό να έχει 
ενεργή παροχή ρεύματος από την ΔΕΗ
☛  Εάν το φωτοβολταϊκό εγκατασταθεί σε κατοικία, να υπάρχει 
εγκατεστημένος ηλιακός θερμοσίφωνας.
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Που μπορούν να εγκατασταθούν
τα φωτοβολταϊκά

Μπορούν να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά συστήματα
ισχύος έως 10kWp σε:

✔  δώματα
✔ στέγες
✔ σκέπαστρα
✔ σκίαστρα
✔ σε βοηθητικούς χώρους
    όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης 

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία

 Τον προσεκτικό σχεδιασμό του συστήματος, ώστε να  
    επιτύχουμε τις μικρότερες δυνατές σκιάσεις και την  
    βέλτιστη απόδοση
 Την ενεργειακή μελέτη, ώστε να ξέρετε τα έσοδα σας 
      για την επόμενη 25ετία
 Όλη την διαδικασία μέχρι και την υπογραφή της 
      σύμβασης με την ΔΕΗ
 Την προμήθεια & εγκατάσταση του φερεγγυότερου 
      εξοπλισμού
 Την δανειοδότηση της επένδυσης σας σε ποσοστό 
      έως και 100%

Εμπιστευτείτε μας.  
Αξιόπιστες εναλλακτικές πηγές 

ενέργειας από το 1980.
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