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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. 
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

H ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Τεχνική & Συμβουλευτική Α.Ε. …

‖ έχει στόχο την άριστη εκτέλεση και διαχείριση έργων, με παράλληλη τήρηση των απαιτούμενων
χρονοδιαγραμμάτων και όποιων άλλων ειδικών απαιτήσεων και προδιαγραφών,

‖ έχει σκοπό την εξασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης των έργων που αναλαμβάνει καθώς και την απόλυτη
ικανοποίηση των πελατών της,

‖ εστιάζει κυρίως στις επενδύσεις που αφορούν στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των
Γενικών Κατασκευών, αναλαμβάνοντας τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη διαχείριση των ανάλογων
έργων,

‖ μέχρι σήμερα διαχειρίζεται το πλήρες συμβόλαιο Ο&Μ οκτώ (8) μεγάλων Φ/Β έργων συνολικής ισχύος
που αγγίζουν τα 27MWp. Η αμέριστη εμπιστοσύνη των πελατών μας, μας έχει επιφορτίσει με την ανάλογη
εταιρική ευθύνη απέναντί τους.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. εστιάζει στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε 4 βασικούς άξονες:

Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. με το εξειδικευμένο προσωπικό της 
αναλαμβάνει υπεύθυνα την υποστήριξη επενδύσεων ΑΠΕ 
(Φ/Β, Αιολικά, κλπ.) με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία τους. 
Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

 Λειτουργία και Συντήρηση

 Διαχείριση έργων 

Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. σε συνεργασία με Σύμβουλους Επενδύσεων
αναλαμβάνει τη δημιουργία και υποβολή φακέλων ενίσχυσης
με υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε επενδυτικά προγράμματα
ενίσχυσης επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων όπως:

(α) Μεταποίηση, (β) Εμπορία, (γ) Καινοτομία, (δ)
Εξοικονόμηση ενέργειας, (ε) Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
κλπ.

 Τεχνικές & Οικονομικές Μελέτες 

 Νομικούς & Τεχνικούς Ελέγχους 

 Αδειοδοτήσεις

 Κατασκευή τεχνικών έργων, επίβλεψη και παραλαβή 

 Ολοκληρωμένη διαχείριση

 Facility Management 

H ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης κτιρίων
(Sustainable Building Development), αναπτύσσει τα παρακάτω
πεδία δράσης:

 Αυτόνομα υβριδικά συστήματα (Autonomous Hybrid Systems)

 Βιοκλιματικές κτιριακές κατασκευές

 Ενεργειακές Υπηρεσίες ως εταιρεία ESCO

 Έξυπνα δίκτυα (Smart grids)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΝΟΜΙΚΟΥΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 Αρχιτεκτονικά 

 Στατικά 

 Ηλεκτρομηχανολογικά 

 Ειδικών έργων (περιβαλλοντικά, 

συγκοινωνιακά, λιμενικά κ.α.)

 Ενεργειακά 

 Βιοκλιματικά 

 Μελέτες συμπαραγωγής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 Έρευνα και Ανάλυση Αγοράς

 Μελέτες Σκοπιμότητας

 Επιχειρηματικά Σχέδια

 διάρθρωση κεφαλαίων 

 Χρηματοπιστωτικές 

 Φοροτεχνικές μελέτες 

 Μελέτες Εξαγορών

 Βελτιστοποίηση Συγχωνεύσεων

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ 

 Έλεγχοι εφαρμογής κανονισμών 

 Έλεγχοι αυθαιρεσιών 

 Έλεγχοι συμβατότητας 

 Έλεγχοι ειδικών καταστάσεων 

(αντισεισμικός, αποτελεσμάτων 

πυρκαγιάς, πλημμύρας κ.α.

ΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

 Έλεγχος τίτλων 

 Έλεγχοι και προτάσεις εταιρικών σχημάτων

 Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣΕΙΣ

 Πολεοδομικές 

 Υπουργείο Βιομηχανίας 

 Υπουργείο Υγείας 

 Ειδικών περιπτώσεων (αρχαιολογίας, τουρισμού, ΥΠΕΚΑ, 

Ναοδομίας, κλπ)



ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
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ΓΙΑΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΡΗΣΗ

 Απρόσκοπτη λειτουργία του Φ/Β σταθμού

 Μεγιστοποίηση παραγωγής του Φ/Β σταθμού

 Αύξηση της διάρκειας ζωής ασφαλούς λειτουργίας

 Διασφάλιση των εσόδων της επένδυσης και μείωση επενδυτικού κινδύνου

 Σύνταξη αναφορών προς ασφαλιστικές εταιρείες για διεκδίκηση αποζημιώσεων

 Διασφάλιση της υψηλής εμπορικής αξίας της επένδυσης σε περίπτωση μεταπώλησης

 Καταγραφή ιστορικού δεδομένων παραγωγής και γεγονότων και σύνταξη αναφορών της
διαδικασίας O&M προς τον ιδιοκτήτη
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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ για την ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Η διαδικασία ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης (Ο&Μ) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των έργων ΑΠΕ 

και επηρεάζει δραστικά τον κύκλο ζωής τους. Ο σκοπός της διαδικασίας Ο&Μ των Φ/Β σταθμών είναι η 

αδιάλειπτη παραγωγή ενέργειας και επομένως η αποδοτικότητα και η βιωσιμότητα της επένδυσης. 

Για την επίτευξή του η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. έχει εξειδικευτεί στη Λειτουργία, Συντήρηση και Διαχείριση έργων 

ΑΠΕ και ειδικότερα των Φ/Β Πάρκων.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ TUV AUSTRIA HELLAS ΚΑΤΑ ISO 9001:2008
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 Συνεχής ενημέρωση της 
βάσης δεδομένων 

 Παρακολούθηση των 
δεδομένων

 Αξιολόγηση της απόδοσης 

 Υποβολή εκθέσεων

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 Προληπτικές δράσεις 

 Επί τόπου έλεγχος και 
ειδικές μετρήσεις σε τακτική 
βάση

 Διορθωτικές Ενέργειες 
(προληπτικές/επεμβατικές)

 Υποβολή εκθέσεων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 Τεχνική Υποστήριξη

 Οικονομική Διαχείριση

 Νομική Υποστήριξη

 Υποβολή εκθέσεων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SEE

 Παρακολούθηση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

 Συνεχής ενημέρωση της βάσης δεδομένων με εξελιγμένο και ειδικό σύστημα ελέγχου: 

 Βασικά στοιχεία του έργου (τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές εξοπλισμού, σχέδια as built, 
μονογραμμικά ηλεκτρολογικά σχέδια, κλπ.) 

 Λειτουργικά χαρακτηριστικά (μετεωρολογικά δεδομένα: ακτινοβολία - θερμοκρασία -
ταχύτητα του ανέμου, παραγωγή ενέργειας, κατάσταση μετατροπέων, κλπ.)

 Στατιστική ανάλυση δεδομένων 

 Εκτίμηση της απόδοσης ανά τακτικά χρονικά διαστήματα

 Επιτόπου έλεγχοι και ειδικές μετρήσεις πεδίου

 Επιθεώρηση των θεμάτων ασφάλειας και περιβάλλοντος (πυρανίχνευση, χλωρίδα, 
σκίαση, πλημμύρα, αποχέτευση, κλπ.) 

 Υποβολή εκθέσεων αναφοράς σε χρονικά διαστήματα που καθορίζονται με βάση τις 
ανάγκες του πελάτη (π.χ. μηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια) 

 Εκπροσώπηση και συνεργασία με σχετικούς φορείς
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ACT

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Πριν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα ... 

Προγραμματισμένες επιτόπιες επισκέψεις για 

επιθεώρηση και έλεγχο Φ/Β 

Συνολικό έλεγχο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

(Φ/Β πλαίσια, inverters, διακόπτες, εξοπλισμός Χ.Τ. 

και Μ.Τ., κλπ.) 

Συνολικό έλεγχο του μηχανολογικού εξοπλισμού 

(σύστημα στήριξης, βάσεις οικίσκων Μ.Τ., έλεγχος 

φράχτη κλπ.) 

Γενικό έλεγχο του ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

(Σύστημα συναγερμού, Wi-Fi συνδέσεις, κλπ.) 

Συντήρηση inverter 

Αποψίλωση χόρτων και διαχείριση χλωρίδας

Καθαρισμός Φ/Β πλαισίων και χώρου

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Όταν παρουσιαστεί ένα πρόβλημα ... 

Άμεση επίσκεψη/ επέμβαση τεχνικού 

κλιμακίου 

Επιλογή και εφαρμογή της βέλτιστης λύσης

Επικοινωνία με τους προμηθευτές εξοπλισμού 

Πληροφόρηση και επικοινωνία του θέματος

Υπολογισμός απώλειας ενέργειας 

Επικοινωνία με τους προμηθευτές εξοπλισμού 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SUPPORT

 Οικονομική διαχείριση και υποβολή εκθέσεων

 Διαχείριση των λογαριασμών σε μηνιαία & ετήσια βάση

 Απαραίτητες πληρωμές σε φορείς και συνεργαζόμενους ιδιώτες/ εταιρείες 

 Ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες και των αντίστοιχων πιστοποιητικών

 Έκδοση λογιστικών αναφορών και ισολογισμών 

 Χρηματοδοτήσεις, αναχρηματοδοτήσεις κλπ.

 Παρακολούθηση μισθώσεων και εκμισθώσεων

 Παρακολούθηση προθεσμιών ανανέωσης αδειών, ενημέρωσης φορέων, κλπ

 Παρακολούθηση και ενημέρωση καταστατικών και ΦΕΚ 

 Διαχείριση και έλεγχο συμβάσεων 

 Νομικές συμβουλές 

Χρηματοοικονομικά

Νομικά



ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΜΑΣ

ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

… ή ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΚΕΤΟ!
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

Διαχείριση

Λειτουργίας

Υπηρεσίες 
Παρακολούθησης και 
Ενημέρωσης

Επί τόπου υπηρεσίες Επί τόπου υπηρεσίες 

Υπηρεσίες 
Παρακολούθησης και 
Ενημέρωσης

Υπηρεσίες 
Παρακολούθησης και 
Ενημέρωσης
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Παρακολούθηση και αξίωση 

εγγυήσεων 

Προληπτική συντήρηση και σύντομη 

αναφορά

Παρακολούθηση απόδοσης και λειτουργίας του 

σταθμού

Διαχείριση ανταλλακτικών υλικών 

και προμηθειών*

Αποψίλωση αγροτεμάχιου και 

καθαρισμός πλαισίων *

Ενημέρωση για βλάβη και απώλεια ενέργειας 

μέσω email και sms

Τεχνική υποστήριξη*
Διαχείριση βλαβών και αποστολή 

αναφοράς *

Ενημέρωση παραγωγής και σημαντικών μεγεθών 

παραγωγικότητας της εγκατάστασης μέσω email 

και sms

Οικονομική υποστήριξη * Διορθωτική/ επεμβατική συντήρηση *

Νομική ασφάλιση *

Υπηρεσίες ασφάλισης *

Υπηρεσίες φύλαξης *

* Κατ’ επιλογήν 

Ο πελάτης | επενδυτής έχει τη δυνατότητα να διαλέξει το πακέτο υπηρεσιών που 
επιθυμεί ή να δημιουργήσουμε μαζί, συνδυασμό υπηρεσιών απόλυτα 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ 27MWP ΣΕ 8 ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (AUTONOMOUS HYBRID SYSTEMS)

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ESCO

ΕΞΥΠΝΑ ΔΙΚΤΥΑ (SMART GRIDS)
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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ για τις ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Τα πεδία δράσης αυτά είναι μεταξύ τους αλληλοσυμπληρούμενα και απολύτως
συσχετιζόμενα.

Τα αντικείμενα των ενεργειακών κατασκευών στα κτιριακά έργα αποσκοπούν κυρίως:

 Ελαχιστοποίηση του Ενεργειακού Ίχνους των Κτιρίων (Energy Footprint) σε
υφιστάμενες και νέες κατασκευές και εγκαταστάσεις του τριτογενούς τομέα.

 Παραγωγή ενέργειας μέσω Α.Π.Ε. όπως η ηλιακή, η αιολική κτλ με υβριδικά
συστήματα σχεδιασμένα ανάλογα με την κατανάλωση για άμεση χρήση ενέργειας.

Ο συνδυασμός της χρήσης Α.Π.Ε. στην παραγωγή ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας
σε κτίρια και εγκαταστάσεις αποτελούν τη χρυσή τομή, ώστε να οδηγηθούμε στην εποχή
της αειφόρου ανάπτυξης.
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ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
(AUTONOMOUS HYBRID SYSTEMS)

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην μελέτη και στην εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων τα οποία μετατρέπουν ηλιακή ή 
και αιολική ενέργεια σε ηλεκτρικό ρεύμα με σκοπό την αξιοποίηση του σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως :

 Ηλεκτροδότηση κατοικιών ( π.χ. εξοχικές ή ακόμη και μόνιμες )

 Αγροτικές εφαρμογές όπως άντληση νερού, ιχθυοκαλλιέργειες, ψύξη αγροτικών προϊόντων, φαρμάκων κλπ

 Συστήματα τηλεπικοινωνιών, τηλεμετρίας και συναγερμού                                     

 Εφαρμογές πληροφορικής

 Αφαλάτωση / καθαρισμός νερού

 Ναυτιλιακές εφαρμογές

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Μελέτη (οικονομική και τεχνική) και σχεδιασμός του συστήματος

 Εγκατάσταση και ενεργοποίηση λειτουργίας του συστήματος

 Τεχνική υποστήριξη

 Έλεγχος του συστήματος εξ’ αποστάσεως (μέσω κατάλληλου λογισμικού)

 Λειτουργία και Συντήρηση (Ο&Μ)
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν τεχνικές και συστήματα
εξοικονόμησης ενέργειας τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα κτίρια.

Λύσεις σε νέα κτίρια
Σε νέα κτίρια προσφέρουμε τεχνικές λύσεις οι οποίες μπορούν 
να επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας κατά μέσο όρο 60%, 
όπως:

 Βιοκλιματικός σχεδιασμός

 Χρήση παθητικών και ενεργητικών ηλιακών
συστημάτων

 Ειδικός σχεδιασμός για φυσικό φωτισμό και δροσισμό

 Πράσινες στέγες

 Πλήρης θερμομόνωση κτιριακού κελύφους

 Νέας τεχνολογίας κουφώματα (πλαίσια/υαλοπίνακες)

 Νέα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού
(εκμετάλλευση γεωθερμίας ή χρήση αντλιών
θερμότητας κλπ)

 Συστήματα ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας (BMS)

Λύσεις σε υφιστάμενα κτίρια 
Σε υφιστάμενα κτίρια προσφέρουμε επίσης τεχνικές λύσεις με 
σημαντικά περιθώρια ενεργειακής εξοικονόμησης όπως:

 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων (εξοικονόμηση έως και
42%)

 Θερμομόνωση δαπέδου (εξοικονόμηση έως και 10%)

 Θερμομόνωση οροφής (εξοικονόμηση έως και 10%)

 Αλλαγή παλαιού τύπου εξωτερικών κουφωμάτων/
υαλοπινάκων με νέου τύπου κουφωμάτων/υαλοπίνακες
(εξοικονόμηση έως και 20%)

 Μείωση της διείσδυσης του αέρα (εξοικονόμηση έως και
20%)

 Αλλαγή του παλαιού τύπου κεντρικού λεβητοστάσιο με
νέο (εξοικονόμηση έως και 20% στη θέρμανση)

 Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων ή και συστήματα
αντιστάθμισης (εξοικονόμηση έως και 20% στη θέρμανση)
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ESCO

Η εταιρία μας σε συνεργασία με αξιόλογα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Ελληνικά και της αλλοδαπής, προσφέρει αμιγώς 
υπηρεσίες ESCO ήτοι ενεργειακές υπηρεσίες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων του κτιρίου του 
πελάτη, με οικονομικό αντάλλαγμα που βασίζεται εν όλω ή εν μέρει σε ενεργειακό κέρδος και σε συμβατικούς όρους 
ενεργειακής απόδοσης. 

Το αντικείμενο υπηρεσιών ESCO μπορεί να περιλαμβάνει:

 Ενεργειακές επιθεώρησης

 Μελέτες σκοπιμότητας

 Μελέτες εφαρμογής

 Εξασφάλιση χρηματοδότησης από συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς φορείς

 Διαχείριση τυχόν αδειοδοτικών διαδικασιών (πολεοδομία, ΡΑΕ, Περιφέρεια, κλπ.)

 Εγκατάσταση εξοπλισμού

 Συντήρηση εξοπλισμού

 Διαχείριση έργου

 Εγγύηση αποτελέσματος
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ΕΞΥΠΝΑ ΔΙΚΤΥΑ
(SMART GRIDS)

Η τεχνολογία smart grid (έξυπνου δικτύου) αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι υποδομές, οι πόροι και τα
δεδομένα. Οι έξυπνες συσκευές, όπως μετρητές και οι συσκευές διανομής, επιτηρούν το δίκτυο, δίνουν πληροφορίες και
παρέχουν εξ’ αποστάσεως πρόσβαση για τον έλεγχο σημαντικών στοιχείων λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο.

Τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν την αποδοτικότερη χρήση της υπάρχουσας εγκατεστημένης ισχύος και της υποδομής
μεταφοράς και διανομής ενέργειας, με χαμηλότερη ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Διευκολύνουν επίσης
την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με χρήση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών.

Μερικά από τα σημαντικότερα οφέλη της λύσης Microgrid-Οperation είναι τα εξής :

 Στην πράξη, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε ποσοστά έως και 40% μέσω της σωστής διαχείρισης
παραγωγής – ζήτησης ενέργειας

 Μείωση των εκπομπών CO2 – βέλτιστη ενεργειακή απόδοση

 Σημαντική αποφόρτιση του δικτύου στο σημείο εφαρμογής της λύσης

 Εξάλειψη παραδοσιακών τρόπων μέτρησης ενέργειας

 Συνολική εικόνα του Μικροδικτύου κάθε στιγμή

 Ανάλυση ενεργειακής συμπεριφοράς του Μικροδικτύου στο χρόνο

 Μετατροπή ηλεκτρικής επίλυσης σε οικονομικά μεγέθη

 Πρόβλεψη και προϋπολογισμός κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΣΠΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΠΔΕ, JESSICA, κ.ά.
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Ως γνωστόν η Ελληνική Πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογούν κατά καιρούς επενδυτικά 
προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σε πολλούς επιλέξιμους τομείς όπως:

Μεταποίηση | Εμπορία | Καινοτομία | Εξοικονόμηση ενέργειας | Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 
κλπ. 

Η ενίσχυση παρέχεται στις επιχειρήσεις υπό τη μορφή:

Επιχορήγησης | Επιδότησης Επιτοκίου | Φορολογικές Ελαφρύνσεις, κ.ά.

Μέσω προγραμμάτων όπως: 

ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, ΠΔΕ, Jessica, κ.ά. 

Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Τεχνική & Συμβουλευτική Α.Ε. σε συνεργασία με την Ενεργοποίηση Α.Ε. Σύμβουλοι 
Επενδύσεων αναλαμβάνει την δημιουργία και υποβολή φακέλων ενίσχυσης με υψηλά ποσοστά 
επιτυχίας, βασιζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της σε αυτό ακριβώς το 
αντικείμενο. 

Κάθε επενδυτικός φάκελος αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση και η υποστήριξη που παρέχεται είναι 
απόλυτα συντονισμένη ανάλογα με τις ανάγκες αυτού και την επιχείρηση ειδικότερα για την 
επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους για τον πελάτη|επενδυτή.   
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1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ο&Μ
Σε περισσότερα από 26MW Φ/Β υπογεγραμμένα συμβόλαια ολοκληρωμένης λειτουργίας, συντήρησης 
και διαχείρισης 

3. ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
Υπηρεσίες σε απόλυτα ανταγωνιστικό κόστος λόγω της ήδη υπάρχουσας οργάνωσης σε ανθρώπινο 
δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή.  

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΝΟΜΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Κορυφαία τεχνογνωσία στην παροχή εξειδικευμένων νομικών - οικονομικών υπηρεσιών υψηλού 
επιπέδου 

ΓΙ
Α

ΤΙ
 Ε

Μ
ΕΙ

Σ;
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5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ
Βάση δεδομένων με περισσότερες από 200 μελέτες και μετρήσεις Φ/Β έργων που έχουν εκπονηθεί από 
το δικό της προσωπικό με σημαντικά αποτελέσματα δημοσιευμένα διεθνώς

4. ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπου απαιτείται εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και όποτε αυτό ζητηθεί, η 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.  έχει άμεση συνεργασία με έγκριτα Ιδρύματα και Ινστιτούτα 

ΓΙ
Α

ΤΙ
 Ε

Μ
ΕΙ

Σ;

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
TUV AUSTRIA HELLAS

EN ISO 9001:2008
No.: 010140434




