ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραµµα δίνει τη δυνατότητα για εγκατάσταση
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µε
εγκατεστηµένη ισχύ έως 10kw (κιλοβάτ)
στις στέγες και στα δωµάτια κτιρίων.
Η παραγόµενη ενέργεια πωλείται, σε εγγυηµένη προνοµιακή
τιµή, στην ∆ΕΗ, για διάστηµα 25 ετών µε την υπογραφή
αντίστοιχης σύµβασης.
Ο παραγωγός δεν έχει καµία φορολογική ή ασφαλιστική
υποχρέωση (άνοιγµα βιβλίων, έκδοση τιµολογίων, ασφάλιση
κλπ) για την πώληση του ρεύµατος. Οι ευεργετικές αυτές
ρυθµίσεις ισχύουν για όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα
που έχουν δικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα.
Στο πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν όλες οι ιδιόκτητες
κατοικίες που έχουν σύνδεση ∆ΕΗ καθώς και µικρές
επιχειρήσεις.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Λόγω της εγγυηµένης απόδοσης του προγράµµατος ΦΒ σε
στέγες αλλά και της 25ετούς διάρκειάς του, οι περισσότερες
τράπεζες έχουν αναπτύξει ειδικά χρηµατοδοτικά προϊόντα
που µπορούν να καλύψουν µέχρι και το 100% της επένδυσης.
Έτσι, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν
την επένδυση χωρίς να βάλουν καθόλου αρχικό κεφάλαιο.
Η εταιρία µας σε συνεργασία µε τις τράπεζες µπορεί να
αναλάβει τη δανειοδότηση της επένδυσής σας.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΓΙΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ

Η απόδοση της επένδυσης µέσω του προγράµµατος “φωτοβολταϊκά σε στέγες” είναι εξαιρετική και εγγυηµένη
για 25 χρόνια.
Ετήσια απόδοση συστήµατος έως και 7500€.
Κατά µέσο όρο στην Ελλάδα η επένδυση σε φωτοβολταϊκό σύστηµα σε στέγη αποσβένεται σε 5 - 7 χρόνια.Ισχύς φωτοβολταϊκού (κιλοβάτ, kWp)

SOLAR ENERGY

Ετήσια έσοδα (€) Εγγυηµένα για 25 χρόνια

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
Για εγκατάσταση 10kw απαιτούνται περίπου 80τ.µ. στέγης ή
120 τ.µ. ταράτσας.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, µπορεί να εγκατασταθεί
σύστηµα µικρότερης ισχύος.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ
Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από
συµβατικά ρυπογόνα καύσιµα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης
ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα.
Ένα κιλοβάτ (kwp) φωτοβολταϊκών αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση
1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν
δύο στρέµµατα δάσους (ή αντίστοιχα 100 δέντρα). Για να παραχθεί η
ίδια ηλεκτρική ενέργεια µε πετρέλαιο, απαιτούνται 2,2 βαρέλια
πετρελαίου κάθε χρόνο.
Από περιβαλλοντική άποψη, αποφεύγοντας 1,3 τόνους
διοξειδίου του άνθρακα ετησίως είναι σαν να κάνει ένα µέσο
αυτοκίνητο 7000 χιλιόµετρα λιγότερα κάθε χρόνο.
Επιπλέον, έχουµε λιγότερες εκποµπές άλλων επικίνδυνων ρύπων
όπως τα αιωρούµενα µικροσωµατίδια, τα οξείδια του αζώτου,
οι ενώσεις του θείου, κλπ.)
Οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν
το φαινόµενο του θερµοκηπίου και αλλάζουν
το κλίµα της Γης, ενώ η ατµοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές
επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

Γεωργαντώνης O.E.
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Μέλος των επιχειρήσεων
ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ
-ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ
-ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ
..........................................................
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ο.Ε
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΙ∆ΗΡΟΥ
ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΡΟΛΛΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10kw

•Εγγυηµένη απόδοση
•∆υνατότητα 100% χρηµατοδότησης
•Απλές διαδικασίες αδειοδότησης και σύνδεσης
•Μηδαµινή συντήρηση
•Αφορολόγητο από τη νοµοθεσία

ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ
SOLAR ENERGY

•Εγγυηµένη απόδοση
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•Μηδαµινή συντήρηση
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ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10kw

ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ
SOLAR ENERGY

Γεράκι Λακωνίας,τ.κ. 23058
τηλ.:27310 71704
κιν.:6945 372049
6937 263273
fax 27310 71760
www.georgantonis.gr

ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10kw

