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ENGAIA AE Η καταξιωµένη δύναµη στον
τοµέα των ΑΠΕ
Η ENGAIA AE ιδρύθηκε το 2007 και είναι από τις πρωτοπόρες
εταιρείες του κλάδου των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
Κύριο αντικείµενο ενασχόλησης της εταιρείας είναι η µελέτη,
σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση Φωτοβολταϊκών
Πάρκων και Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων.
Παράλληλα, η εταιρεία δραστηριοποιείται και στην παραγωγή
και µεταποίηση πινάκων χαµηλής τάσης και λοιπού
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού.

Β

ασικός στόχος της εταιρείας είναι η κατάκτηση συνεχώς αυξανόµενου µεριδίου της αγοράς µε βασικά
όπλα την διαφοροποίηση από τον ανταγωνισµό σε
θέµατα ποιότητας, υψηλών προδιαγραφών προϊόντων και
υπηρεσιών, τεχνογνωσίας, άρτιας τεχνικής υποστήριξης, σε
συνδυασµό µε τις πλέον ανταγωνιστικές τιµές της αγοράς.
Βασικές αρχές της ENGAIA είναι η ακεραιότητα, η συνέπεια, η οµαδικότητα, η πρωτοπορία, η καινοτοµία, η επιχειρηµατικότητα και η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και
των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η στελέχωση της εταιρείας
έχει γίνει από νέους, άρτια καταρτισµένους και εξειδικευµέ-
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νους µηχανικούς µε πολυετή πείρα στις ΑΠΕ αλλά και σε
κτιριακές και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Προτεραιότητα της ENGAIA σε κάθε έργο που αναλαµβάνει είναι η µέγιστη ικανοποίηση του πελάτη. Γι’ αυτόν το
λόγο εφαρµόζει το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 για
την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και το διεθνές πρότυπο για το περιβάλλον ISO 14001:2004. Επιπρόσθετα, τα προϊόντα,
καθώς και ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός που παράγει η εταιρεία διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και σήµανση CE.

Χαρακτηριστικό της υψηλής ποιότητας των έργων της
ENGAIA είναι ότι, σε σύγκριση δηµόσια διαθέσιµων δεδοµένων από συστήµατα τηλεµετρίας φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων (όπως Sunny Portal και Green Power Monitor)
και εντός συγκρίσιµων περιόδων λειτουργίας, τα έργα της
εταιρείας κυριαρχούν σε αποδόσεις και παραγόµενη ενέργεια.
Οι συνεργασίες µε τους κορυφαίους οίκους του κλάδου
και µε τα µεγαλύτερα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα επισφραγίζουν τις µέγιστες αποδόσεις των έργων της. Επιστέγασµα στις διακρίσεις της εταιρείας είναι η ένταξή της το
2011 στις «Strongest Companies in Greece» µε βάση το
ICAP Rating Score, ως µία από τις πιο ισχυρές και πιστοληπτικά αξιόπιστες εταιρείες στην Ελλάδα.
Η ENGAIA έχει ολοκληρώσει µέχρι σήµερα ένα µεγάλο
αριθµό έργων, συνολικής ισχύος άνω των 7MW, ποικίλων
τεχνοτροπιών. Από µικρές οικιακές Φ/Β εγκαταστάσεις της
τάξης των kW, έως µεγάλους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης των MW.
Στο portfolio της, η εταιρεία έχει πολλά από τα πρώτα
έργα που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα µε τον ν.3468/2006,
καθώς και έργα ορόσηµα, όπως τον Φ/Β σταθµό SOLARIS
ισχύος 1MW, τον πρώτος αυτής της τάξης µεγέθους που
κατασκευάστηκε στη χώρα µας µε διαξονικούς ηλιοστάτες.
Η εταιρεία έχει κατασκευάσει ένα µεγάλο αριθµό πάρκων
ισχύος 100kW, τόσο σε αγροτεµάχια, όσο και σε βιοµηχανικές στέγες, σε ολόκληρη την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη έως τα Ιωάννινα και από τη ∆οϊράνη έως την
Πελοπόννησο. Ορισµένα χαρακτηριστικά έργα της εταιρείας είναι η εγκατάσταση 100kW µε διαξονικούς ηλιοστάτες της εταιρείας ΑΗ∆ΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ένα από
τα πρώτα έργα που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα και το
πρώτο µε Φ/Β πάνελ υψηλής απόδοσης, οι εγκαταστάσεις
100kW της εταιρείας ΠΟΛΥΓΚΟΝ Α.Ε. στο Πολύκαστρο
Κιλκίς, αλλά και η εγκατάσταση ισχύος 100kW σε βιοµηχανική στέγη για λογαριασµό της εταιρείας ΖΟΡΠΙ∆ΗΣ ΑΕ.
Πέραν, όµως, από τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς, η
ENGAIA στρέφεται δυναµικά µέσω της ENGAIA ΟΙΚΟΣ και
του πανελλαδικού δικτύου εξουσιοδοτηµένων συνεργατών,

και στις µικρές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, διαγράφοντας ανοδική πορεία στα έργα ισχύος µέχρι 10kW για οικίες
και µικρές επιχειρήσεις. Μέχρι σήµερα, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει ένα σηµαντικό αριθµό έργων τόσο σε οικίες, όσο
και σε µικρές επιχειρήσεις όπως βιοτεχνίες, µαγαζιά, εστιατόρια, ξενώνες κ.τλ. Ενδεικτικά έργα όσον αφορά στις µικρές επιχειρήσεις αποτελούν οι δύο εγκαταστάσεις ισχύος
10kW που έχουν υλοποιηθεί για λογαριασµό του Αγροκτήµατος του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
καθώς και η εγκατάσταση για το ΚΕΚ Ευρωπρόοδος στη
Λάρισα.
Η ENGAIA είναι µια από τις λίγες εταιρείες µε οργανωµένο τµήµα συντηρήσεων, το οποίο της επιτρέπει να προσφέρει µια ευρεία γκάµα aker sales υπηρεσιών
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, όπως ενδεικτικά την
24ώρη παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, την ύπαρξη εξειδικευµένου τηλεφωνικού help line
σε καθηµερινή βάση, 7days/week, αλλά και την άµεση
εντός 48ωρών απόκριση σε περίπτωση κρίσιµης τεχνικής
βλάβης. Η ύπαρξη εξειδικευµένου τµήµατος Service δίνει
τη δυνατότητα στην ENGAIA να παρέχει τόσο στον επενδυτή, όσο και τον ιδιώτη µια πραγµατική και ουσιαστική Εγγύηση Καλής Λειτουργίας της εγκατάστασής του, πέραν
από τις εργοστασιακές εγγυήσεις του εξοπλισµού.
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