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Εγκατάσταση φωτιστικών Led High Efficiency,
στις αποθήκες της ΠΑΕΓΑΕ,
του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας,
στην Μαγούλα Αττικής

Τον Ιούνιο 2019 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση 2.350 νέων φωτιστικών σωμάτων στις
εγκαταστάσεις της ΠΑΕΓΑΕ, του ομίλου Ε.Τ.Ε. στην Μαγούλα Αττικής. Η ΠΑΕΓΑΕ
διαθέτει 122.000 τ.μ. στεγασμένων και 620.000 τ.μ. υπαιθρίων διαμορφωμένων
χώρων αποθήκευσης και παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες logistics στους
πελάτες της. Στόχοι της παρέμβασης ήταν η αναβάθμιση του φωτιστικού
αποτυπώματος, ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιείας στους
χώρους εργασίας αλλά και η εξοικονόμηση ενέργειας, προκειμένου να μειωθεί το
ενεργειακό αποτύπωμα από την λειτουργία των εγκαταστάσεων αποθήκευσης.
Η Greenesco Ενεργειακή Α.Ε. κηρύχθηκε ανάδοχος του έργου μετά από ανοιχτό
διαγωνισμό ο οποίος αξιολογούσε όχι μόνο την ποιότητα των προσφερομένων
προϊόντων και την κάλυψη των φωτιστικών απαιτήσεων βάσει των ισχυόντων
κανονισμών αλλά και την επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση.
Για τον φωτισμό των εσωτερικών χώρων μελετήθηκε από την Greenesco και
κατασκευάστηκε από το τμήμα R&D της SUMEC ένα ειδικού τύπου φωτιστικό led
υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας το οποίο διαθέτει διαφορετικούς φακούς
διάχυσης του παραγόμενου φωτισμού 250, 400 και 800.

Linear High Bay 100w,
>135 lm/w, Low UGR,
Flicker Free, Special Optics.
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Λίγα λόγια για εμάς…
Η GREENESCO
Ενεργειακή Α.Ε,
ανήκει στους ομίλους
εταιρειών ΔΕΗ
Ανανεώσιμες και
Attica Finance.
Εξειδικεύεται στην
μελέτη και υλοποίηση
έργων εξοικονόμησης
ενέργειας και
παραγωγής ενέργειας
από ανανεώσιμες
πηγές , σε μεγάλες
επιχειρήσεις.
Συνεργαζόμαστε
αποκλειστικά με
μεγάλους ομίλους
παραγωγής
ενεργειακού
εξοπλισμού υψηλής
αποδοτικότητας,
διασφαλίζοντας έτσι
στους πελάτες μας
εξαιρετικής ποιότητας
προϊόντα και
υπηρεσίες,
μακρόχρονες
εγγυήσεις και
ανταγωνιστικά
προγράμματα
πιστώσεων.
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Πολιτική Ε.Κ.Ε. της
Τράπεζας και του Ομίλου

Προμήθεια φωτιστικών Led High Efficiency για την
Αναβάθμιση Φωτισμού σε καταστήματα της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος συνεχίζει να πρωτοπορεί και στον τομέα της
Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας μέσω και της αντικατάστασης των
συμβατικών ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων στα καταστήματά της με νέα
φωτιστικά Led υψηλής Ενεργειακής Αποδοτικότητας.
Η Greenesco Eνεργειακή Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια των νέων φωτιστικών Led,
(High Efficiency, Low UGR, Flicker Free) για την αναβάθμιση καταστημάτων της ΕΤΕ
σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της μακράς
ιστορίας της Εθνικής, ως
φορέα
που
βρισκόταν
πάντοτε στην πρώτη γραμμή
της
κοινωνικής
και
πολιτισμικής
ζωής
στην
Ελλάδα, και σε συνέχεια
αυτής, σήμερα μάλιστα που η
Τράπεζα αγκαλιάζει και τις
κοινωνίες και τον πολιτισμό
των χωρών στις οποίες
διευρύνει επεκτεινόμενη τη
δράση της, η πολιτική
Εταιρικής
Κοινωνικής
Ευθύνης, για την ίδια και τον
Όμιλο, όπως υιοθετήθηκε
από το ΔΣ της, προσδιορίζει το
στόχο και τις βασικές αξίες
που διέπουν τη δράση αυτής,
καθώς και των θυγατρικών
της.

Αναβάθμιση φωτισμού στον Βρεφονηπιακό Σταθμό ¨Ανθούλα Αμπατζή¨
του Δήμου Κηφισιάς.
Σε συνεργασία με τον Ροταριανό Όμιλο Κηφισιά-Πολιτεία, αντικαταστάθηκε ο εσωτερικός φωτισμός του 2ου
Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Κηφισιάς. Ο Ροταριανός Όμιλος ανέλαβε την δαπάνη της προμήθειας και
εγκατάστασης των φωτιστικών ενώ η Greenesco υλοποίησε το έργο και ανέλαβε δωρεάν τις φωτιστικές μελέτες αλλά
και την προμήθεια και εγκατάσταση του φωτισμού των εξωτερικών χώρων του Σταθμού. Το έργο παραδόθηκε στις 28
Ιουνίου 2019 στον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο Κηφισιάς κο Γιάννη Παντελεάκη.

Πριν

Μετά
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Αναβάθμιση του εξωτερικού φωτισμού
του Ζαππείου Μεγάρου.
Το Ζάππειο Μέγαρο αποτελεί ένα μνημείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και
πρωτοστατεί σε κάθε σημαντική κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική και
επιχειρηματική εκδήλωση. Είναι ένας εμβληματικός χώρος στο κέντρο της πόλης
που αποτελεί και πόλο έλξης όλων των τουριστών που επισκέπτονται την Αθήνα.
Στον περιβάλλοντα χώρο του Ζαππείου υπάρχουν 200 παραδοσιακοί στύλοι με
φανάρι ηλικίας άνω των 100 ετών.
Η Greenesco Eνεργειακή Α.Ε, μετά από ανάθεση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ανέλαβε
την μελέτη του εξωτερικού φωτισμού του Ζαππείου Μεγάρο με απόλυτο σεβασμό
στην ιστορικότητά του.
Προτείναμε ειδικού τύπου λαμπτήρες led για τα υφιστάμενα παραδοσιακά
φωτιστικά, στους οποίους οι φωτοδίοδοι είναι εγκατεστημένες σε ειδικά πτερύγια
ρυθμιζόμενης κλίσης και διαθέτουν ειδικούς φακούς για την οδήγηση της φωτεινής
δέσμης. Έτσι επιτυγχάνεται αποτελεσματικός φωτισμός για την ανάδειξη του
χώρου και την ανάπτυξη της αίσθησης ασφαλείας στους επισκέπτες ενώ
παράλληλα περιορίζεται η κατανάλωση ενέργειας και εκμηδενίζεται η
φωτορύπανση.
Επίσης χρησιμοποιώντας ειδικούς προβολείς Led High Efficiency με ειδικά οπτικά
μέσα φωτίσαμε τις όψεις του κτιρίου αναδεικνύοντας, ακόμη και την νύχτα, την
μοναδικότητά του.

Πριν

Τώρα

Το
Ζάππειον
Μέγαρον
αποτελεί ιστορική κληρονομιά
στον Ελληνικό Πολιτισμό.
Σχεδιάστηκε από τον Θ. Χάνσεν
(1874-1888). Ο Ευαγγελής
Ζάππας, Έλληνας Πατριώτης
και Βορειοηπειρώτης Εθνικός
Ευεργέτης, είχε το όραμα της
αναγεννήσεως του Αρχαίου
Ελληνικού Πνεύματος και
αφιέρωσε τη ζωή του στην
αναβίωση των Ολυμπιακών
Αγώνων
και
του
πανελληνισμού καθώς και στην
προαγωγή των τεχνών.
Το Ζάππειον Μέγαρον, εδώ και
περίπου
130
χρόνια,
παρακολούθησε κάθε στιγμή
της ιστορικής πορείας της
πατρίδας
μας
και
του
Ελληνισμού γενικότερα. Στον
περιβάλλοντα
χώρο
του
διεξάγονται
σπουδαία
πολιτιστικά και πνευματικά
γεγονότα.
Η επιτροπή Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων θέλησε να
αναδείξει τις πτυχές της
ιστορικής διαδρομής που
σχετίζονται τόσο με τις
Ολυμπιακές δραστηριότητες,
όσο και ευρύτερα με την
συνολικότερη
πολιτιστική
φυσιογνωμία του τόπου μας,
να εκπληρώσει τους σκοπούς
του Κληροδοτήματος και να
συνδράμει στην εμψύχωση της
βιομηχανίας, της οικονομίας
της χώρας, καθώς και του
πολιτισμού.
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Εγκατάσταση Smart Poles στον εξωτερικό χώρο
του Ζαππείου Μεγάρου.
Στα πλαίσια προώθησης από την εταιρεία μας στην ελληνική αγορά προηγμένων
εφαρμογών έξυπνης πόλης, συνεργαζόμαστε με τον κρατικό κινεζικό όμιλο CETC, China
Electronics Technology Corporation, ο οποίος αποτελεί έναν από τους κορυφαίους
προμηθευτές ηλεκτρονικού εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας παγκοσμίως, με ετήσια
έσοδα που ξεπερνούν τα 25 δις USD ετησίως, γεγονός που τον κατατάσσει στην 388η θέση
του Fortune Global.
Στο περιμετρικό χώρο του Ζαππείου Μεγάρου θα εγκατασταθούν δύο ¨έξυπνοι στύλοι¨
της εταιρείας LUSTRE, εταιρείας μέλους του ομίλου CETC , οι οποίοι σχεδιάστηκαν ειδικά
για να ταιριάζουν αισθητικά με τον ιστορικό χώρου του Ζαππείου Μεγάρου.
Οι ¨έξυπνοι στύλοι¨ διαθέτουν προηγμένο φωτισμό, κάμερες επιτήρησης του χώρου,
οθόνη αφής για επικοινωνία και λήψη πληροφοριών, μεγάλη οθόνη για μηνύματα ή
πληροφορίες στους επισκέπτες, ασύρματη μετάδοση ήχου και εικόνας και δυνατότητα
ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο των επισκεπτών. Επίσης θα εγκατασταθεί ο
απαραίτητος εξοπλισμός διαχείρισης και επιτήρησης, λογισμικό με μεγάλες δυνατότητες
επέκτασης και παραμετροποίησης και θα εκπαιδευθεί το προσωπικό του Ζαππείου
Μεγάρου στην αποτελεσματική χρήση.
Θεωρούμε ότι η εγκατάσταση αυτής της τεχνολογικά προηγμένης επιλογής θα
αναβαθμίσει τις υπηρεσίες προς τους επισκέπτες, θα τονώσει το αίσθημα ασφάλειας και
μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία περαιτέρω αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογικών
εφαρμογών.
Αντίστοιχα συστήματα έχουν εγκατασταθεί σε πολλές πόλεις στον κόσμο και ειδικά σε
περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα τουριστών αναβαθμίζοντας την ασφάλεια του χώρου
και δίνοντας την δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών. Ως
παράδειγμα να αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που χαθεί ένα μέλος μιας ομάδας
τουριστών, ο αρχηγός της ομάδας μπορεί να επικοινωνήσει μέσω του ενσωματωμένου
συστήματος επικοινωνίας, που διαθέτει ο στύλος, με τον υπεύθυνο ασφαλείας και ο
τελευταίος να εκφωνήσει μήνυμα ηχητικό ενώ παράλληλα μπορεί να προβάλλεται εικόνα
στην ενσωματωμένη οθόνη.
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Συμφωνία συνεργασίας Greenesco Ενεργειακής και CETC

Υπογράφηκε στην Αθήνα συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της GREENESCO Ενεργειακής Α.Ε., εταιρείας των Ομίλων ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ και ATTICA FINANCE και του κρατικού κινεζικού ομίλου εταιρειών υψηλής τεχνολογίας CETC, μέλους
του Hope Investment Development Corp. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία περιλαμβάνει τη μελέτη και
υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας, παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευσης ενέργειας
και εφαρμογών smart city.
Συμφωνήθηκε επίσης να αναπτυχθεί κοινό τμήμα για έρευνα-ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
υψηλής τεχνολογίας.
Η συμφωνία της GREENESCO A.E. με τον Όμιλο CETC αφορά στην παροχή από τον κινεζικό κολοσσό τεχνολογικά
πρωτοπόρων λύσεων, στην δημιουργία κοινού τμήματος στην Ελλάδα για έρευνα-ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων
και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας αλλά και στην από κοινού ανάληψη μεγάλων έργων που αφορούν στην προώθηση
της Ενεργειακής Εξοικονόμησης, στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών, στην Αποθήκευση Ενέργειας, στην
Συμπαραγωγή, στην Αφαλάτωση αλλά και την υλοποίηση εφαρμογών Smart City και βιώσιμης αστικής μετακίνησης.
Προβλέπει επίσης, τη συνεργασία για τη δημιουργία Κέντρου Έρευνας-Ανάπτυξης αλλά και Παραγωγής προϊόντων και
Υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας αλλά και την από κοινού ανάληψη μεγάλων ενεργειακών έργων που θα προωθήσουν
την ενεργειακή εξοικονόμηση και την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δημιουργεί τις
προϋποθέσεις για ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ενεργή προστασία του
περιβάλλοντος.
Η συμφωνία αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών προς την Ελληνική
Οικονομία, και γενικότερα στο διαμορφούμενο επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο για
την γρήγορη ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας της χώρας μας, μέσω της προώθησης μακρόπνοων έργων
βιώσιμης ανάπτυξης.
Εκπρόσωποι των εταιρειών πραγματοποίησαν συναντήσεις με εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης, του
οργανισμού ENTERPRISE GREECE, της Δ.Ε.Η.ΑΝ, του Κ.Δ.Ε.Π, του Ε.Μ.Π.
Την συμφωνία υπέγραψαν την Παρασκευή, 12 Απριλίου, ο κ. Αλέξανδρος Πουλαρίκας, Διευθύνων Σύμβουλος της
GREENESCO και ο κ. Li Jie, Σύμβουλος Διοίκησης της CETC.
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Έργο σε εξέλιξη:
Κατασκευή Φ/Β σταθμού
παραγωγής ενέργειας ισχύος 2 MW
στις Αχαρνές. Το έργο θα παραδοθεί
τον Οκτώβριο 2019.

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Led Linear Light,

High Efficiency >135lm/w, Low UGR, Flicker Free
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Ειδικού τύπου φωτιστικά για μεγάλα καταστήματα λιανικής.
High Efficiency, Low UGR, >150lm/w, special optics

Led Linear Light,

High Efficiency >135lm/w, Low UGR, Flicker Free

Two way optics for efficient light diffusion 300,450,600,900

High Power Led Panel Light,

High Effic. >135lm/w, Low UGR, Flicker Free

50-110 w
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Led Garden Lights,
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High Efficiency >125lm/w, Low UGR, Flicker Free, UV resistant

Solar Led Street Lights,

High Efficiency >115lm/w, Low UGR, Flicker Free

Led High Bay Linear Lights,
High Efficiency >145lm/w, Low UGR, Flicker Free, Lens optics 250,400,600,900

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site μας: www.greenesco.gr
ή επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις προσφορές και τα ανταγωνιστικά
πιστωτικά μας προγράμματα:
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ESCO (Energy Services)

Οι ενεργειακές υπηρεσίες της GREENESCO αρχίζουν με την προσεκτική και σε βάθος ενεργειακή μελέτη,
καθώς και τη μελέτη σκοπιμότητας. Συγκεκριμένα οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν:
•
•
•
•
•
•
•

Τη διενέργεια αυτοψίας και διάγνωσης του ενεργειακού προβλήματος
Την τεχνοοικονομική εκτίμηση και μελέτη σκοπιμότητας
Την εύρεση λύσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης προς όφελος του
ενδιαφερόμενου
Την ανεύρεση και εξασφάλιση κεφαλαίων με βάση την τεχνοοικονομική μελέτη
Την παροχή συμβολαίου το οποίο καλύπτει τις υπηρεσίες και τις υποχρεώσεις
Την εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση του εξοπλισμού, καθώς και την εξασφάλιση της παροχής πρώτης
ενεργειακής ύλης
Την επίβλεψη της αποτελεσματικότητας του έργου
Ειδικά μετά την αποπεράτωση του έργου, αναλαμβάνουμε:

•
•
•

Τη μέτρηση της εξοικονόμησης ενέργειας
Τη διάγνωση βλαβών και άμεση επέμβασή μας για διόρθωση
Τον προγραμματισμό της συντήρησης
Διαφέρουμε γιατί:

o Διαθέτουμε πλήρες τεχνικό τμήμα μελετών των φωτιστικών αναγκών των πελατών μας προτείνοντας λύσεις
βελτίωσης του φωτισμού (καλύπτοντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής στον χώρο
εργασίας) και εξοικονόμησης.
o Διενεργούμε επιτόπου αυτοψίες σε χώρους, κάνουμε μετρήσεις με πιστοποιημένο εξοπλισμό,
καταγράφουμε τα χαρακτηριστικά κάθε χώρου και προτείνουμε λύσεις με εξασφαλισμένα ποιοτικά
αποτέλεσμα.
o Καταφέρνουμε, σε συνεργασία με τα εργοστάσια παραγωγής και το τμήμα μελετών στην Κίνα, να
κατασκευάζουμε φωτιστικά που να καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας,
επιτυγχάνοντας μέγιστη απόδοση, ταχύτερη απόσβεση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
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ΧΡΗΣΗΣ LED by SUMEC

✓ Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται από την SUMEC, μέλος
της SINOMACH που κατετάγη 278η τον Αύγουστο 2018 στο
Global Fortune 500 list με τζίρο 35 δις δολάρια
http://en.sumec.com/html/2016/zhbd_0826/258.html.
✓ Έχει βραβευθεί επανειλημμένα για τη σταθερή ποιότητα των παραγομένων προϊόντων με τη διάκριση
«zero defect product» http://en.sumec.com/html/make/
✓ Διαθέτει πλήρες τεχνικό τμήμα μελέτης φωτιστικών και επτά εργοστάσια παραγωγής λαμπτήρων και
φωτιστικών LED.
✓ Τα προϊόντα πιστοποιούνται για τα χαρακτηριστικά τους από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς και
εργαστήρια και συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τεχνικών χαρακτηριστικών και πιστοποιητικών.
✓ Χρησιμοποιούνται υλικά των κορυφαίων παγκοσμίως κατασκευαστών.
✓ Επιτυγχάνουμε μεγάλη πιστοποιημένη απόδοση lumen/watt εξασφαλίζοντας τη μέγιστη φωτιστική
απόδοση παράλληλα με μεγάλη εξοικονόμηση και ταχύτατη απόσβεση.
✓ Η κατασκευάστρια εταιρία παρέχει εργοστασιακή εγγύηση για τα προϊόντα 3,5,7 ετών και πιστοποιημένες
μετρήσεις για τη διάρκεια ζωής τους, δημιουργώντας έτσι τις βέλτιστες επιλογές για τους πελάτες μας.
✓ Ειδικά προγράμματα πιστώσεων.

Τα φωτιστικά μας προσφέρουν:

o

Μέγιστη εξοικονόμηση

o Μεγάλο χρόνο ζωής (βάσει πιστοποιημένων μετρήσεων)
o Σταθερή χρωματική απόδοση (πιστοποιητικά MACADAM) μέχρι το τέλος της ζωής τους
o Χωρίς ακτινοβολία UV ( η οποία κουράζει τα μάτια, καταστρέφει υφάσματα, πίνακες )
o Χωρίς τοξικότητα (δεν περιέχουν υδράργυρο και άλλα τοξικά υλικά)
o Προστασία του περιβάλλοντος (μικρή κατανάλωση, μεγάλη διάρκεια ζωής)
o No Flickering drivers

