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1θ ενότθτα: 

H NEON ENERGY 
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Θ εταιρεία μασ 

 NEON ENERGY -  Μία ιςχυρή παρουςία ςτο χώρο 
 

 Η Neon Energy πρωτοπορεί για ακόμθ μια φορά εφαρμόηοντασ τθν φιλοςοφία «Σhink Green» 
ςτον χϊρο των Φωτοβολταϊκϊν υςτθμάτων. Η εταιρεία ιδρφκθκε το 2009 αλλά θ ςυνολικι 
ςχετικι εμπειρία τθσ ομάδασ είναι πάνω από 25 χρόνια ςε Βιομθχανικό Αυτοματιςμό, 
Σεχνολογίεσ Ενζργειασ και εξειδικευμζνθ τεχνολογικι ανάπτυξθ/καταςκευι. 

 

 Επιλζγει πιςτοποιθμζνα υλικά τελευταίασ τεχνολογίασ από τθν ευρωπαϊκι αγορά, ζχοντασ 
πάντα υπόψθ τθ ςχζςθ κόςτουσ, ποιότθτασ και αξιοπιςτίασ, ϊςτε να εξαςφαλίηει τθ μζγιςτθ 
δυνατι απόδοςθ, αςφάλεια και μακροβιωςιμότθτα των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων.  

 

 Πζρα όμωσ από τθν ποιότθτα των επιλεγμζνων υλικϊν, θ Neon Energy διακζτει άρτια 
εκπαιδευμζνο προςωπικό και ςτελζχθ όπωσ μθχανικοφσ, μθχανολόγουσ, θλεκτρολόγουσ, 
ςχεδιαςτζσ, κάνοντασ άριςτθ δουλειά. 

 

 Η Neon Energy αντιμετωπίηει πάντα με ςοβαρότθτα και επαγγελματιςμό κάκε πικανι 
εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ, όπωσ άλλωςτε αρμόηει ςε μία επζνδυςθ με 
προςδοκϊμενο χρόνο ηωισ 25 ετϊν. 
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 Η NEON ENERGY μελετά, καταςκευάηει και τοποκετεί 
φωτοβολταϊκά ςυςτιματα προςφζροντασ λφςεισ 
υψθλισ ποιότθτασ. 

 

 Αναλαμβάνει επίςθσ τθ ςωςτι λειτουργία, αςφάλεια 
και ςυντιρθςθ των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων που 
τοποκετεί.  

Σο αντικείμενό μασ 
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 Φωτοβολταϊκά ζργα «με το κλειδί ςτο χζρι» 



ΟΙΚΙΑΚΕ ΣΕΓΕ 

Σομείσ δραςτθριότθτασ 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ ΣΕΓΕ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ 



Θ ςτρατθγικι μασ 
  

■ τθ NEON ENERGY πιςτεφουμε ςτθ δθμιουργία αξιϊν μζςα από τθν ειλικρίνεια, τον 
επαγγελματιςμό, τθν ακεραιότθτα, τθ διαρκι εξζλιξθ και τθ λειτουργικι και επιχειρθματικι 
αριςτεία. Η διαφφλαξθ των αξιϊν αυτϊν, αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι και κεμελιϊδθσ αρχι 
τθσ ςτρατθγικισ μασ.  

 

■ Η NEON ENERGY αναηθτά ςυνεχϊσ προϊόντα για τθν καλφτερθ ικανοποίθςθ των απαιτιςεων 
των πελατϊν τθσ. Η προςοχι τθσ ςτρζφεται ειδικά ςτθν προςφορά πρωτοποριακϊν υπθρεςιϊν 
για να διαφοροποιθκεί από τον ανταγωνιςμό κακϊσ και  καινοτομικϊν προϊόντων,  
παρακολουκϊντασ και υιοκετϊντασ τισ νζεσ τεχνολογίεσ.  

 

■ Η NEON ENERGY αξιοποιϊντασ το εξαιρετικό ανκρϊπινο δυναμικό τθσ ςκζπτεται παγκόςμια, και 
μζςω τθσ καινοτομικισ λειτουργικισ τθσ φιλοςοφίασ για τθν εξεφρεςθ επιχειρθματικϊν 
ευκαιριϊν ςε όλο τον κόςμο “GLOBAL THINKING”, ζχει κζςει ιςχυρζσ βάςεισ για μία 
μακρόχρονθ, διεκνι και ιςχυρι πορεία. 
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Σεχνογνωςία Παγκόςμιοσ  
προςανατολιςμόσ 

υνεργαςία / ομαδικότθτα Καινοτομία / Πρωτοπορία 

Αξιοπιςτία 

τοχεφουμε ςτο αποτζλεςμα = 
Εγγφθςθ βζλτιςτου αποτελζςματοσ 

Οι αξίεσ μασ 
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Θ φιλοςοφία μασ 
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«THINK GREEN»  
 
Η NEON ENERGY υιοκετεί και μετουςιϊνει ςε πράξθ τθ 
φιλοςοφία και τα οφζλθ από τθν εκμετάλλευςθ των 
Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ και αξιοποιεί πλιρωσ μζςω 
τθσ τεχνολογίασ των φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων τθν 
αςτείρευτθ πθγι ενζργειασ του θλίου, ςυμβάλλοντασ ς’ ζνα 
πιο βιϊςιμο περιβάλλον για κάκε πολίτθ του κόςμου. 

 
 

Είναι ακριβϊσ αυτι θ φιλοςοφία που διζπει τθ λειτουργία, 
τθν παραγωγικι δυναμικι και το όραμα των ανκρϊπων τθσ 
NEON ENERGY, αλλά και το κλθροδότθμα αυτισ ςτον 
πλανιτθ που ηοφμε και ςτισ μελλοντικζσ γενιζσ που κα 
ακολουκιςουν.  



Οι ςτόχοι μασ 
  

■ Η εδραίωςι μασ ςτθν εγχϊρια αγορά, όπου ιδθ 
ζχουμε ιςχυρι παρουςία.   

 

■ Η επζκταςι μασ ςτα Βαλκάνια και ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ: 

 Βουλγαρία (Ιοφλιο 2011)  

 Γερμανία (επτζμβριο 2011) 

 Σουρκία (2012) - εξαρτάται από το νομικό 
πλαίςιο των Α.Π.Ε. 
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Σο όραμά μασ  
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 Όραμα τθσ NEON ENERGY είναι να: 

 

 κακιερωκεί ωσ θ πρϊτθ επιλογι του κοινοφ ςτθν 
ελλθνικι αγορά των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων 

 

 να αναπτφξει ςθμαντικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν 
Νότια και Ανατολικι Ευρϊπθ και Σουρκία 

 

 να αποτελεί ςθμαντικό μζροσ ςτθν εξζλιξθ των 
Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ ςτο μζλλον και να 
ςυμβάλλει ςτθν διαςφάλιςθ ενόσ βιϊςιμου 
περιβάλλοντοσ για όλουσ μασ.  



 Αναλυτικι μελζτθ του χϊρου κακϊσ και καταγραφι 
όλων των κρίςιμων παραμζτρων που πρζπει να 
υπολογιςτοφν για το ςχεδιαςμό του ζργου. 
 

 Ενεργειακι μελζτθ τθσ ευρφτερθσ τοποκεςίασ.  
 

 χεδίαςθ του ζργου βάςει τθσ μελζτθσ. 
 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ & 
προςδιοριςμόσ του κόςτουσ. 
 

 Οικονομικι ανάλυςθ – μελζτθ που αναφζρεται ςτθν 
εγγυθμζνθ γραπτι απόδοςθ τθσ φωτοβολταϊκισ 
μονάδασ ωσ προσ τθν παραγόμενθ ενζργεια κακϊσ 
και ςτο γραπτϊσ εγγυθμζνο ετιςιο κζρδοσ.  
 

 τθν οικονομικι ανάλυςθ περιλαμβάνεται και θ 
διαμεςολάβθςθ ςε περίπτωςθ δανειοδότθςθσ του 
επενδυτι.  
 

 υγκζντρωςθ όλων των απαραιτιτων  
δικαιολογθτικϊν και αδειϊν από Τπθρεςίεσ και 
Οργανιςμοφσ (αίτθςθ προσ ΔΕΗ, ζγγραφα προσ 
πολεοδομία κ.τ.λ.). 

Οι υπθρεςίεσ μασ  
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 Προμικεια  υψθλισ ποιότθτασ τεχνικϊν μερϊν  τθσ 
εγκατάςταςθσ.   

 

 Δθμιουργία και εγκατάςταςθ του φωτοβολταϊκοφ 
ςτακμοφ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ τεχνικισ 
μελζτθσ.  

 

 Εκπαιδευμζνο και εξειδικευμζνο προςωπικό, όπωσ 
πιςτοποιθμζνοι μθχανικοί, μθχανολόγοι, θλεκτρολόγοι 
ςε κάκε βιμα τθσ εγκατάςταςθσ. 

 

Οι υπθρεςίεσ μασ  
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 Αςφάλιςθ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ζναντι 
πάςθσ φφςεωσ εξωγενϊν κινδφνων (ακραία καιρικά 
φαινόμενα, κακόβουλεσ πράξεισ, μθχανικζσ 
δυςλειτουργίεσ, απϊλεια ειςοδιματοσ κτλ). 

 

 Για τα πάρκα και τισ επαγγελματικζσ ςτζγεσ, φφλαξθ 
και παρακολοφκθςθ τθσ φωτοβολταϊκισ μονάδασ ςε 
εικοςιτετράωρθ κακθμερινι βάςθ μζςω καμερϊν και 
λιψθσ ςτοιχείων για τθν παραγωγι μζςω ςυςτιματοσ 
τθλεμετρίασ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ 
προβλεπόμενθσ από τθν τεχνοοικονομικι μελζτθ 
απόδοςθσ τθσ επζνδυςθσ. 

 

 Ζλεγχοσ για δυςλειτουργία του ςυςτιματοσ και άμεςθ 
αντικατάςταςθ ανταλλακτικϊν ςε περίπτωςθ βλάβθσ. 

 

 Γραπτι εγγφθςθ για τθν απόδοςθ και καλι 
λειτουργία τθσ φωτοβολταϊκισ μονάδασ για όλθ τθ 
διάρκεια τθσ επζνδυςθσ.  

 

 Παροχι εγγυιςεων από τουσ καταςκευαςτζσ των 
τεχνικϊν μερϊν.  

Οι υπθρεςίεσ μασ  
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θμεία διαφοροποίθςθσ  

 Η NEON ENERGY είναι θ μοναδικι εταιρεία ςτθν Ελλάδα παρζχει γραπτι εγγφθςθ εςόδων και 
απόδοςθσ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ. 

 

■ Η NEON ENERGY προςφζρει εγγυθμζνα τθν μζγιςτθ απόδοςθ ςε ζνα φωτοβολταϊκό ςφςτθμα 
λόγω τθσ άριςτθσ ποιότθτασ των ειςαγόμενων γερμανικϊν φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων και 
inverters, ςε ςυνδυαςμό με τθν άριςτθ ςυνδεςμολογία από διεκνείσ βιομθχανικοφσ οίκουσ που 
διακζτουν τισ απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ και υπογράφουν τισ αντίςτοιχεσ εγγυιςεισ. 

 

■ Η NEON ENERGY είναι θ μοναδικι εταιρεία που ζχει 9 υποκαταςτιματα (Θες/νίκθ, Πάτρα, 
Ηράκλειο, Χανιά, Ρζκυμνο, Χαλκίδα, Ρόδοσ, Κωσ, Κζρκυρα) και 60 αντιπροςϊπουσ πανελλαδικά, 
με εξειδικευμζνο τεχνικό και επιςτθμονικό προςωπικό. 

 

■ Η NEON ENERGY είναι θ μοναδικι εταιρεία που εφαρμόηει ζνα πρωτότυπο μοντζλο 
ςυμμετοχικισ επζνδυςθσ, ςτο οποίο ανάγει τον επενδυτι ωσ ςυμμζτοχο, δίνοντάσ του τθ 
δυνατότθτα να ςυμμετάςχει ςτο ςτρατθγικό πλάνο τθσ εταιρείασ για επζκταςθ και ςε άλλα 
Ευρωπαϊκά κράτθ, όταν κα ωριμάςει το αντίςτοιχο νομοκετικό πλαίςιο. 
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■ Η ΝΕΟΝ ΕΝΕRGY διακζτει όλα τα χαρακτθριςτικά μιασ υγιοφσ και δυνατισ εταιρείασ με 
ιςχυρζσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ κακϊσ οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ τθσ είναι μθδενικζσ και οι 
πάςθσ φφςεωσ λειτουργικζσ και επενδυτικζσ δαπάνεσ ςχεδιάηονται και ςτθρίηονται ςτα υψθλά 
αποκεματικά κεφάλαια και ρευςτά διακζςιμα τθσ εταιρείασ.  

 

■ Η NEON ENERGY ζχει ςτθν κατοχι τθσ 300 ςτρζμματα γθσ ςτο νομό Λακωνίασ & Μεςςθνίασ, 
όπου αναπτφςςει δικά τθσ φωτοβολταϊκά πάρκα (οι νομοί αυτοί ζχουν τθν μζγιςτθ 
παραγόμενθ ενζργεια λόγω των κλιματολογικϊν τουσ ςυνκθκϊν). 

 

■ Ωσ ςυνζπεια των παραπάνω, θ NEON ENERGY αποδεικνφοντασ ζμπρακτα τθν ιςχφ τθσ 
ςυμμετάςχει με ίδια κεφάλαια ςε κάκε επενδυτικό πλάνο καταςκευισ φωτοβολταϊκοφ 
ςτακμοφ.  

 

 

 

 

θμεία διαφοροποίθςθσ 
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2θ ενότθτα: 

Κυβερνθτικι πολιτικι 



Κυβερνθτικι πολιτικι για τισ Α.Π.Ε. 

 Μζςα ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ που χαράςςεται από τθν πολιτεία 
εντάςςεται και θ ιςχυρι νομοκεςία θ οποία κεςπίςτθκε και ολοκλθρϊνεται ςτο προςεχζσ 
διάςτθμα με ζναν από τουσ κεντρικοφσ αναπτυξιακοφσ άξονεσ να αποτελείται από τον κλάδο 
των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (Α.Π.Ε.) και των τεχνολογιϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

  

 Σο κράτοσ ςτθν απόφαςι του να ςτθρίξει τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ των Α.Π.Ε. αλλά και 
τθν αναγωγι αυτισ ςε πολφ ιςχυρό επενδυτικό και αναπτυξιακό μοχλό για τθν ελλθνικι 
οικονομία, δθμιουργϊντασ ζτςι πολφ ελκυςτικζσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ που ςτθρίηονται ςε 
μακροχρόνια εγγυθμζνεσ ςτακερζσ αποδόςεισ,  ορίηει μζςα από τον αναπτυξιακό νόμο για τισ 
ΑΠΕ και ειδικότερα μζςα από το νόμο 3851/2010 ςχετικά με τθν επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ 
των ΑΠΕ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ *αποτελεί τροποποίθςθ του νόμου 
3468/2006 (ΦΕΚ 129Α)+ τον εκνικό ςτόχο για τθν ανάπτυξθ του κλάδου τθσ παραγωγισ 
«κακαρισ» ενζργειασ.  
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 τόχοσ τθσ ΔΕΘ μζχρι το 2020*  
 

Θ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΩΝ ΑΝΑΝΕΩΙΜΩΝ ΠΘΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Α.Π.Ε.) 

ΣΘΝ ΕΘΝΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ε ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ 20%. 

τόχοσ τθσ Δ.Ε.Θ. μζχρι το 2020 

*Οδθγία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 2009/28/ΕΚ (ΕΕL, 140/2009) 
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Κάκε KWH που παράγεται από 
φωτοβολταϊκά ςυςτιματα 
ςυνεπάγεται τθν αποφυγι 

ζκλυςθσ ενόσ περίπου κιλοφ 
διοξειδίου του άνκρακα ςτθν 

ατμόςφαιρα. 



Εκνικό τιμολόγιο ΔΕΘ 
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Ζτοσ  Μινασ                    Διαςυνδεδεμζνο**          Μθ Διαςυνδεδεμζνα νθςιά 

          Α Β         Γ 

                  >100kwp <=  100kwp        (ανεξαρτιτωσ ιςχφοσ)                                    

   2010 Φεβρουάριοσ 0,400 0,450  0,450 

   2010 Αφγουςτοσ  0,392 0,441  0,441 

   2011 Φεβρουάριοσ 0,372 0,419  0,419  

   2011 Αφγουςτοσ  0,351 0,394  0,394 

   2012 Φεβρουάριοσ 0,333 0,375  0,375 

   2012 Αφγουςτοσ  0,314 0,353  0,353 

   2013 Φεβρουάριοσ 0,298 0,336  0,336 

   2013 Αφγουςτοσ  0,281 0,316  0,316 

   2014 Φεβρουάριοσ 0,268 0,302  0,302 

   2014 Αφγουςτοσ  0,260 0,293  0,293 

 
*Οι τιμζσ ορίηονται από το νόμο 3851/2010 ςχετικά με τισ Α.Π.Ε. 
** το θπειρωτικό δίκτυο τθσ ΔΕΗ. 

ΕΓΓΤΘΜΕΝΘ  ΣΙΜΘ ΑΓΟΡΑ* Ε € / KWH 



        Πίνακασ Αποδόςεων ανά Νομό* 

A/A ΝΟΜΟ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ 

ΑΠΟΓΟΗ kWh/kWp 

ΘΡΑΚΗ 

1 ΛΝΚΝΠ ΔΒΟΝ 1250 at 310 

2 ΛΝΚΝΠ ΜΑΛΘΖΠ 1260 at 310 

3 ΛΝΚΝΠ ΟΝΓΝΞΖΠ 1260 at 310 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

1 ΛΝΚΝΠ ΘΑΒΑΙΑΠ 1280 at 310 

2 ΛΝΚΝΠ ΓΟΑΚΑΠ 1260 at 310 

3 ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΩΛ 1270 at 310 

4 ΛΝΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 1310 at 310 

5 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 1310 at 310 

6 ΛΝΚΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 1370 at 310 

7 ΛΝΚΝΠ ΞΔΙΙΖΠ 1310 at 310 

8 ΛΝΚΝΠ ΖΚΑΘΗΑΠ 1380 at 300 

9 ΛΝΚΝΠ ΦΙΩΟΗΛΑΠ 1440 at 320 

10 ΛΝΚΝΠ ΘΝΕΑΛΖΠ 1400 at 310 

11 ΛΝΚΝΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 1400 at 310 

12 ΛΝΚΝΠ ΞΗΔΟΗΑΠ 1400 at 300 

13 ΛΝΚΝΠ ΓΟΔΒΔΛΩΛ 1380 at 300 

ΘΔΑΛΙΑ 

1 ΛΝΚΝΠ ΙΑΟΗΠΖΠ 1310 at 290 

2 ΛΝΚΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ 1370 at 290 

3 ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 1300 at 280 

4 ΛΝΚΝΠ ΡΟΗΘΑΙΩΛ 1300 at 290 

ΗΠΔΙΡΟ 

1 ΛΝΚΝΠ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ 1330 at 290 

2 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΞΟΩΡΗΑΠ 1260 at 270 

3 ΛΝΚΝΠ ΞΟΔΒΔΕΖΠ 1280 at 280 

4 ΛΝΚΝΠ ΑΟΡΑΠ 1270 at 280 
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 Πίνακασ Αποδόςεων ανά Νομό* 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

1 ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 1500 at 310 

2 ΛΝΚΝΠ ΒΝΗΩΡΗΑΠ 1410 at 280 

3 ΛΝΚΝΠ ΦΘΗΩΡΗΓΑΠ 1360 at 290 

4 ΛΝΚΝΠ ΦΩΘΗΓΑΠ 1370 at 280 

5 ΛΝΚΝΠ ΑΗΡΩΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ 1290 at 270 

6 ΛΝΚΝΠ ΔΟΡΑΛΗΑΠ 1360 at 290 

7 
ΛΝΚΝΠ ΔΒΝΗΑΠ 1460 at 300 

 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ 

1 ΛΝΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 1420 at 280 

2 ΛΝΚΝΠ ΑΣΑΪΑΠ 1420 at 290 

3 ΛΝΚΝΠ ΖΙΔΗΑΠ 1340 at 270 

4 ΛΝΚΝΠ ΑΟΘΑΓΗΑΠ 1460 at 280 

5 ΛΝΚΝΠ ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ 1410 at 290 

6 ΛΝΚΝΠ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ 1380 at 270 

7 ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΩΛΗΑΠ 1410 at 280 

ΚΤΚΛΑΓΔ 

1 ΑΛΓΟΝΠ 1490 at 300 

2 ΡΖΛΝΠ 1480 at 300 

3 ΘΔΑ 1400 at 270 

ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΩΝΙΚΟΤ 

1 ΠΞΔΡΠΔΠ 1450 at 290 

2 ΑΓΘΗΠΡΟΗ 1460 at 300 

3 ΞOΟΝΠ 1470 at 290 

4 ΓΟΑ 1490 at 290 

5 ΑΗΓΗΛΑ 1490 at 300 

6 ΚΔΘΑΛΑ 1470 at 300 
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 Πίνακασ Αποδόςεων ανά Νομό* 

ΝΗΙΑ ΒΟΡΔΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

1 ΠΑΚΝΘΟΑΘΖ 1280 at 290 

2 ΘΑΠΝΠ 1330 at 310 

ΝΗΙΑ ΙΟΝΙΟΤ 

1 ΕΑΘΛΘΝΠ 1340 at 260 

2 ΗΘΑΘΖ 1300 at 260 

3 ΘΔΟΘΟΑ 1340 at 260 

4 ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑ 1350 at 270 

5 ΘΘΖΟΑ 1450 at 280 

6 ΙΔΘΑΓΑ 1370 at 280 

7 ΞΑΜΝΗ 1320 at 280 

ΚΡΗΣΗ 

1 ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΩΛ 1500 at 270 

2 ΛΝΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 1470 at 270 

3 ΛΝΚΝΠ ΟΔΘΚΛΖΠ 1460 at 270 

4 ΛΝΚΝΠ ΙΑΠΗΘΗΝ 1530 at 270 
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*Επίςθμα ςτοιχεία από το site του PVGIS (PhotoVoltaic Geographical Information System). 



 

3θ ενότθτα: 

Σο δίκτυό μασ 



Σο δίκτυό μασ 
  

 

■ Η NEON ENERGY είναι θ μοναδικι εταιρεία με ανεπτυγμζνο δίκτυο πανελλαδικά: 

25 

9 υποκαταςτιματα: 

■ Θεςςαλονίκθ 

■ Πάτρα 

■ Ηράκλειο 

■ Χανιά 

■ Ρζκυμνο 

■ Χαλκίδα 

■ Ρόδοσ 

■ Κωσ 

■ Κζρκυρα  

60+ αντιπροςϊπουσ 



Σο προςωπικό μασ  
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 Η NEON ENERGY αναγνωρίηοντασ τθν αξία και ςθμαντικότθτα του προςωπικοφ ςτθν επιτυχία 
και ανάπτυξθ μίασ εταιρείασ, επενδφει ςε ανκρϊπουσ με επιςτθμονικι και τεχνικι κατάρτιςθ 
με εξειδίκευςθ ςτισ Νζεσ Σεχνολογίεσ και ειδικά ςτα Φωτοβολταϊκά υςτιματα.  
 

 Διακζτει πάνω από 220 ζμπειρουσ επαγγελματίεσ, όπωσ  μθχανικοφσ, μθχανολόγουσ, 
θλεκτρολόγουσ, ςχεδιαςτζσ, και ςυνεργάηεται με μεγάλεσ εταιρείεσ για τθ ςυντιρθςθ και 
αςφάλιςθ των ζργων ϊςτε να μπορεί να εγγυάται τθν βζλτιςτθ απόδοςι τουσ.  
 
 

220+ ςυνεργάτεσ 



Χάρτθσ πανελλαδικοφ δικτφου 

Σο δίκτυο τθσ NEON ENERGY 
καλφπτει το 100% τθσ 
ελλθνικισ επικράτειασ όςον 
αφορά ςε:  
  
 Πωλιςεισ 

 
 Εγκατάςταςθ 
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4θ ενότθτα: 

Σα ζργα μασ 



Μερικά από τα ζργα μασ  

■  Ν. ΚΟΗΑΝΘ 
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ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 
100KW  ΜΕ ΣΑΘΕΡΕ ΒΑΕΙ 



Μερικά από τα ζργα μασ  
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■  Ν. ΚΟΗΑΝΘ 

 

 

 

ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 
2 Χ 100KW  ΜΕ TRACKERS 



■ ΙΠΑΝΙΑ Salamanga  

 

 

Μερικά από τα ζργα μασ  
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ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 
1,5 ΜW  ΜΕ TRACKERS 



Μερικά από τα ζργα μασ  

■ ΕΛΛΘΝΙΚΟ - ΑΘΘΝΑ 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΣΕΓΘ 
26KW  ΜΕ ΣΑΘΕΡΕ ΒΑΕΙ 



Μερικά από τα ζργα μασ  

■ ΟΙΝΟΦΤΣΑ ΑΣΣΙΚΘ 
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OIKIAKH ΣΕΓΘ 
10KW  ΜΕ ΣΑΘΕΡΕ ΒΑΕΙ 



Μερικά από τα ζργα μασ  

■ ΓΛΤΚΟΒΡΤΘ ΛΑΚΩΝΙΑ 
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OIKIAKH ΣΕΓΘ 
9,84KW  ΜΕ ΣΑΘΕΡΕ ΒΑΕΙ 



Μερικά από τα ζργα μασ  

■ ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑ 
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OIKIAKH ΣΕΓΘ 
9,84KW  ΜΕ ΣΑΘΕΡΕ ΒΑΕΙ 



 

5θ ενότθτα: 

Οι ςυνεργάτεσ μασ 
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 Η NEON ENERGY ςυνεργάηεται με διεκνείσ και αξιόπιςτουσ οίκουσ παραγωγισ φωτοβολταϊκϊν 
πλαιςίων, βάςεων ςτιριξθσ και μετατροπζων για τθ καταςκευι των φωτοβολταϊκϊν 
ςυςτθμάτων που αναλαμβάνει για τουσ πελάτεσ τθσ.  

 

 τόχοσ τθσ NEON ENERGY είναι θ εγγυθμζνθ προςφορά τθσ μζγιςτθσ απόδοςθσ ςε ζνα 
φωτοβολταϊκό ςφςτθμα μζςω τθσ άριςτθσ ποιότθτασ των ειςαγόμενων πρϊτων υλϊν που 
χρθςιμοποιεί, βαςιηόμενθ ςτθν άριςτθ ςυνδεςμολογία από διεκνείσ βιομθχανικοφσ οίκουσ 
που διακζτουν τισ απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ και υπογράφουν τισ αντίςτοιχεσ εγγυιςεισ. 

 
 
 

Οι ςυνεργάτεσ μασ  



Οι ςυνεργάτεσ μασ 

Θ.Π.Α. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΑΤΣΡΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ ΙΑΠΩΝΙΑ 

1 2 3 

Διαςυνδεμζνα Φ/Β 
υςτιματα 

Φ/Β ςε ςτζγεσ 
Αυτόνομα Φ/Β 

υςτιματα 
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Οι ςυνεργάτεσ μασ 
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http://www.us.schott.com/solar/english/
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http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_xhrNZL7FEA2_.JzbkF;_ylu=X3oDMTBpdnJhMHUzBHBvcwMxBHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1h30rpuqr/EXP=1272446433/**http%3a//images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dmitsubishi%252Blogo%26w=705%26h=734%26imgurl=myparkinglot.files.wordpress.com%252F2008%252F05%252Fmitsubishi-logo.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.clublexus.com%252Fforums%252Fcar-chat%252F424927-review-2009-mitsubishi-eclipse-spyder.html%26size=33k%26name=mitsubishi%2blogo%2b...%26p=mitsubishi%2blogo%26oid=d70994c3a09023e6%26fr2=%26no=1%26tt=32084%26sigr=12qapl7vi%26sigi=11s8t0gvg%26sigb=11u8vtd48
http://www.schueco.com/web/us/start/home


 
«Επενδφςτε ςτθ ςυνεργαςία μασ για αξιοπιςτία, 

ςτακερότθτα, κερδοφορία και δϊςτε τθ ςυμβολι ςασ 
ςτθ βιωςιμότθτα του πλανιτθ.»  

 

ΝΕΟΝ ENERGY S.A., Μπακογιάννθ 80,  
(12ο χλμ. Εκνικισ Οδοφ Ακθνϊν-Λαμίασ) 

Σ.Κ. 144 52 Μεταμόρφωςθ Αττικισ 

Σel.: 2102837000 - Fax: 2102838889 

e-mail: info@neonenergy.gr, www.neonenergy.gr 
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