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ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΦΩΤOΒOΛΤΑΪΚΑ
ΑΠO ΤΗΝ ENGAIA A.E.
Η ENGAIA A.E. ιδρύθηκε το 2007
με αντικείμενο τη μελέτη, τη
σχεδίαση, την εγκατάσταση και τη
συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων
και οικιακών φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων. Παράλληλα, η εταιρεία
δραστηριοποιείται στην παραγωγή
ηλεκτρολογικών πινάκων, πινάκων
χαμηλής τάσης, αυτοματισμών και
τηλεμετρίας, αλλά και στη μεταποίηση
λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού.

Η ENGAIA είναι μία από τις λίγες
εταιρείες του κλάδου που μπορούν
να αναλάβουν την κατασκευή αλλά
και τη μετέπειτα παρακολούθηση
και συντήρηση διασυνδεδεμένων
συστημάτων οποιουδήποτε μεγέθους,
από οικιακές φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις μέχρι επενδύσεις της
τάξης των MW.
Βασικός στόχος της εταιρείας είναι
η κατάκτηση συνεχώς αυξανόμενου
μεριδίου της αγοράς, με βασικά
όπλα τη διαφοροποίηση από τον
ανταγωνισμό σε θέματα ποιότητας,
υψηλών προδιαγραφών προϊόντων και
υπηρεσιών, τεχνογνωσίας και άρτιας
τεχνικής υποστήριξης, σε συνδυασμό
με τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της
αγοράς.
Η εταιρεία στελεχώνεται από
νέους, άρτια καταρτισμένους και
εξειδικευμένους μηχανικούς με
πολυετή πείρα στις ΑΠΕ αλλά και σε
κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις.
Διασφάλιση ποιότητας
Από τα πρώτα στάδια της λειτουργίας
της η εταιρεία εφαρμόζει το
διεθνές πρότυπο ISO9001:2008
για τη διασφάλιση της ποιότητας
των παρεχόμενων προϊόντων και
υπηρεσιών αλλά και, πλέον, το

διεθνές πρότυπο για το περιβάλλον
ISO14001:2004. 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 το ότι,
σε σύγκριση με δημόσια διαθέσιμα
δεδομένα από συστήματα τηλεμετρίας
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων (όπως
SunnyPortal και GreenPowerMonitor)
και εντός συγκρίσιμων περιόδων
λειτουργίας, τα έργα της εταιρείας
κυριαρχούν σε αποδόσεις και
παραγόμενη ενέργεια και αυξάνουν
πολλές φορές ιδιαίτερα αισθητά τις
χρηματοοικονομικές αποδόσεις των
αντίστοιχων επενδύσεων.
Μέγιστες αποδόσεις
Oι συνεργασίες με τους κορυφαίους
οίκους του κλάδου και με τα
μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
επισφραγίζουν τις μέγιστες αποδόσεις
των έργων της ENGAIA. Επιστέγασμα
στις διακρίσεις της εταιρείας είναι η
ένταξή της το 2011 στις «Strongest
Companies in Greece» με βάση το
ICAP Rating Score, ως μίας από τις πιο
ισχυρές και πιστοληπτικά αξιόπιστες
εταιρείες στην Ελλάδα.
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Η ENGAIA εδρεύει σε έναν
σύγχρονο χώρο γραφείων 500
τ.μ. και 2.000 τ.μ. logistics και
παραγωγής Η/Μ πινάκων στη
ΒΙ.ΠΕ. της Σίνδου. Παράλληλα,
η ύπαρξη εκτεταμένου
δικτύου αποκλειστικών
συνεργατών σε ολόκληρη
την ελληνική επικράτεια
έχει στόχο την πληρέστερη
και άμεση εξυπηρέτηση των
υποψήφιων επενδυτών.
Η ύπαρξη εξειδικευμένου
τμήματος Service δίνει τη
δυνατότητα στην ENGAIA
να παρέχει τόσο στον
επενδυτή όσο και στον ιδιώτη
πραγματική και ουσιαστική
εγγύηση καλής λειτουργίας
της εγκατάστασής του,
πέρα από τις εργοστασιακές
εγγυήσεις του εξοπλισμού

Κατά τη μέχρι τώρα λειτουργία της,
η ENGAIA έχει υλοποιήσει πλήθος
έργων σε ολόκληρη την ελληνική
επικράτεια, συνολικής ισχύος άνω των
7 MW, εφαρμόζοντας μεγάλο αριθμό
διαφοροποιημένων τεχνικών λύσεων.
Το χαρτοφυλάκιο
Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας
περιέχονται πολλές από τις πρώτες
επενδυτικές μονάδες μεγάλης κλίμακας
που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα με
τον ν.3468/2006 καθώς και έργα–
ορόσημα, όπως ο φωτοβολταϊκός
σταθμός SOLARIS ισχύος 1 MW, ο
πρώτος αυτής της τάξης μεγέθους
που κατασκευάστηκε στη χώρα μας με
διαξονικούς ηλιοστάτες.
Η εταιρεία έχει κατασκευάσει μεγάλο
αριθμό πάρκων ισχύος 100 kW τόσο σε
αγροτεμάχια όσο και σε βιομηχανικές
στέγες σε ολόκληρη την Ελλάδα,
από την Αλεξανδρούπολη έως τα
Ιωάννινα και από τη Δοϊράνη έως την
Πελοπόννησο.
Με σύμμαχο τις υψηλές προδιαγραφές
και την εμπιστοσύνη των επενδυτών,
η ENGAIA συνεχίζει δυναμικά την

υλοποίηση νέων έργων μεγάλης
ισχύος, έχοντας αναλάβει πρόσφατα
–εν μέσω άλλων– την κατασκευή
σταθμού ισχύος 352 kW στα Ιωάννινα
για λογαριασμό της K&P Energy αλλά
και την εγκατάσταση ισχύος 1 MW
σε βιομηχανική στέγη στη Λάρισα για
λογαριασμό της Intercomm Foods A.E.
Μικρές Φ/Β εγκαταστάσεις
Πέραν των φωτοβολταϊκών πάρκων, η
ENGAIA στρέφεται δυναμικά μέσω της
ENGAIA OΙΚOΣ και του πανελλαδικού
δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών
και στις μικρές φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις, διαγράφοντας
ανοδική πορεία στα έργα ισχύος
μέχρι 10 kW για οικίες και μικρές
επιχειρήσεις. Μέχρι σήμερα η εταιρεία
έχει ολοκληρώσει σημαντικό αριθμό
έργων τόσο σε οικίες όσο και σε
μικρές επιχειρήσεις, όπως βιοτεχνίες,
καταστήματα, εστιατόρια και ξενώνες.
Εξυπηρέτηση πελατών
Η ENGAIA έχει διαφοροποιηθεί και στην
ποιότητα παροχής after sales υπηρεσιών
με οργανωμένο τμήμα Τεχνικής

Αλέξανδρος Γιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος ENGAIA A.E.
O κ. Αλέξανδρος Γιάννης είναι
Πολιτικός Μηχανικός με ιδιαίτερη
δραστηριότητα στους χώρους των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
του Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτηρίων.
Έχει ασχοληθεί με όλο το φάσμα της
υλοποίησης εγκαταστάσεων Φ/Β ως
Διευθύνων Σύμβουλος σε εταιρείες
συμβούλων, παραγωγής, εμπορίας,
εγκατάστασης και διαχείρισης
επενδύσεων.
Ως ιδρυτής της ENGAIA A.E. στις
αρχές του 2007, σε ένα διαφορετικό
τότε περιβάλλον ως προς τις
τεχνολογίες των ΑΠΕ, θεώρησε
ότι υπήρχε απαίτηση ύπαρξης

στην αγορά μίας εταιρείας η οποία
θα είχε ως αρχή την προώθηση
της βιώσιμης ανάπτυξης με έργα
υψηλής τεχνογνωσίας, το δε προφίλ
των ανθρώπων που κλήθηκαν να
υποστηρίξουν αυτό τον στόχο
δημιουργούσαν την προϋπόθεση
για κάτι τέτοιο. Σήμερα η ENGAIA,
κυρίαρχη εταιρεία στον χώρο των
ΑΠΕ, συνεχίζει να αναβαθμίζει
καθημερινά το επίπεδο των υπηρεσιών
της και να αφουγκράζεται την αγορά
σχεδιάζοντας νέες επενδυτικές
προτάσεις με κύριο γνώμονα να
παραμείνει διαχρονικά μία εταιρεία με
καθαρά πελατοκεντρικό χαρακτήρα.

Υποστήριξης & Συντηρήσεων, το οποίο
της επιτρέπει να προσφέρει ευρεία
γκάμα επιλογών. Ενδεικτικά αναφέρονται
η 24ωρη παρακολούθηση της καλής
λειτουργίας της εγκατάστασης, η ύπαρξη
εξειδικευμένου τηλεφωνικού helpline
σε καθημερινή βάση επτά ημέρες την
εβδομάδα, αλλά και η άμεση (εντός
48 ωρών) απόκριση σε περίπτωση
κρίσιμης τεχνικής βλάβης. Η ύπαρξη
εξειδικευμένου τμήματος Service δίνει
τη δυνατότητα στην ENGAIA να παρέχει
τόσο στον επενδυτή όσο και στον ιδιώτη
πραγματική και ουσιαστική εγγύηση
καλής λειτουργίας της εγκατάστασής
του, πέρα από τις εργοστασιακές
εγγυήσεις του εξοπλισμού.
Η ENGAIA εδρεύει σε έναν σύγχρονο
χώρο γραφείων 500 τ.μ. και 2.000
τ.μ. logistics και παραγωγής Η/Μ
πινάκων στη ΒΙ.ΠΕ. της Σίνδου.
Παράλληλα, η ύπαρξη εκτεταμένου
δικτύου αποκλειστικών συνεργατών
σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια
έχει στόχο την πληρέστερη και
άμεση εξυπηρέτηση των υποψήφιων
επενδυτών.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται
στην ιστοσελίδα της εταιρείας
www.engaia.gr.

