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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ , ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ , Μ.Β.Α. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΕΔΕ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΙΚΑ
SUNWIND ENERGY / GLOBILED ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΤΡΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ‘’ΣΤΕΓΗ’’ FASHION
SHOP

Η εταιρεία SUNWIND ENERGY είναι η μεγάλη τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Φωτοβολταϊκών πάρκων με
πάνω από 300 έργα στο ενεργητικό της με εμπειρία σε έργα βιομάζας και με αντικείμενο τον χώρο συνολικά
της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της Βιοκλιματικής κατοικίας , σύμβουλοι μηχανικοί
εξοικονόμησης ενέργειας αλλά κ ως σύμβουλοι αναπτυξιακών επενδυτικών προγραμμάτων .
Η SUNWIND ENERGY από το 2011 είναι αντιπρόσωπος της Amerisolar Worldwide Energy and
Manufacturing USA Co, Ltd, εταιρεία που τα πρώτα έργα της στην Ελλάδα έγιναν από την SUNWIND ENERGY
μετά από επίσκεψη και υπογραφή συμφωνίας στην Έδρα της Amerisolar στην Σαγκάη τον χειμώνα του 2011
ο Κος Δράμαλης Μάριος με τον διευθύνοντα σύμβουλο ΚΟ George Wang υλοποιώντας έργα άνω του1 MW
στην Ελλάδα και πρόσφατα με την έναρξη του net metering αναθερμάναμε την σχέση αντιπροσωπείας
μας με νέο συμφωνητικό για όλη την Ελλάδα.

Η εταιρεία μας κορυφαία εταιρεία εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών με εμπειρία άνω των 300
Φωτοβολταϊκών έργων σε όλη την Ελλάδα με δικές της αντιπροσωπείες και ως πρωτοπόρος στην
ελληνική αγορά παρουσιάζει το πρόγραμμα PAY FROM THE SUN και αναλαμβάνει για κατοικίες
,εταιρείες, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του
φωτοβολταικού εξοπλισμού ,βάσεων στήριξης, αντιστροφέων, αντλιών θερμότητας ,ενεργειακών

κουφωμάτων, φωτισμού led , και όλου του αναγκαίου εξοπλισμού με έως και 100%
χρηματοδότηση σε συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα.

H εταιρεία μας μετά την εγκατάσταση εγγυάται την αποπληρωμή της ΔΕΗ και Θέρμανσης ψύξης
από την φωτοβολταική εγκατάσταση ολικά ή μερικά αναλόγως της εγκατάστασης και την
χρηματοδότηση της αντικατάστασης φωτισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Καταγράφουμε τις ενεργειακές ανάγκες της υφιστάμενης κατάστασης και γίνεται ενεργειακή
μελέτη και για συνολική εξοικονόμηση ενέργειας με εξοικονομητές ενέργειας πέραν των
Φωτοβολταϊκών και led
2. Υποβάλουμε την τεχνοοικονομική προσφορά μας PAY FROM THE SUN και PAY US YOU SAVE και
εξοικονόμησης ενέργειας
3. Υπογράφουμε την σχετική σύμβαση
4. Προχωρούμε στην αίτηση ΔΕΔΔΗΕ και στην υλοποίηση παράδοση του έργου.

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ( ΑΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ) 55132
2310478992 6945490599
dramalis@sunwindenergy.gr , http://www.sunwindenergy.gr/ ,
https://www.facebook.com/Marios.Dramalis.2012/

H GlobiLED είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής φωτισμού LED που ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την
κατασκευή και τη διανομή σωμάτων LED υψηλής τεχνολογίας, με εμπορική δραστηριότητα σε
περισσότερες από 16 χώρες σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή.Έχει υλοποιήσει πάνω από 1.700 έργα
LED στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Χώρας:
Iδιωτικός Τομέας: Τράπεζες, Λιανεμπόριο, Supermarket, Eργοστάσια, Εμπορικά Κέντρα,
Ξενοδοχεία, Καταστήματα, κλπ.
Δημόσιος Τομέας: Δήμοι, Αεροδρόμια, Στάσεις ΜΜΕ, Μουσεία, Δημόσια Κτίρια, Νοσοκομεία, κλπ.
Έτσι, η GlobiLED διαθέτει τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, τη εκτέλεση και την
αποπεράτωση έργων LED μεγάλης κλίμακας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

PAY AS YOU SAVE
H GlobiLED πρωτοπορεί και δημιουργεί ένα μοναδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης, το PAY AS YOU
SAVE, για κάθε τύπο επιχείρισης ώστε όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το
μέγεθός τους, να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τον υφιστάμενο συμβατικό και ενεργοβόρο
φωτισμό με ισοδύναμους λαμπτήρες LED.
Το καινοτόμο πλεονέκτημα και χαρακτηριστικό του PAY AS YOU SAVE είναι ότι η GlobiLED
αναλαμβάνει και αντικαθιστά όλο τον ενεργοβόρο συμβατικό φωτισμό με 100% δικιά της
χρηματοδότηση!

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΜΕΤΟΧΟΣ
ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ CAREFOUR ( ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΡΖΗ , ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ REAL FIT)
2310473992 6945490599
dramalis@globiled.com , http://globiled.com/ , https://www.facebook.com/Globiled/

Το FASHION SHOP φιλοδοξεί να γίνει η καθημερινή σας συνήθεια μια μηχανή αναζήτησης της
μόδας σε γυναίκα άνδρα και παιδί με επιλογές από τα καλύτερα κομμάτια της αγοράς σε τιμές
πραγματικά προσιτές για όλους σας. Έχουμε για εσάς τις καλύτερες προτάσεις σε όλες τις
κατηγορίες γυναικεία ανδρικά παιδικά ρούχα με γνώμονα πάντα την άριστη σχέση ποιότητας τιμής

Η ομάδα μας επιλέγει απο όλη την Ευρώπη , Αμερική , Ασία τα καλύτερα προϊόντα στις καλύτερες
τιμές για εσάς.
Η εταιρεία μας ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο FASHION SHOP έχει 3 στόχους




Υψηλή ποιότητα προϊόντων σε καλή τιμή
Υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης και άμεσης παράδοσης προϊόντων μας
Πιστοποίηση ποιότητας προϊόντων μας

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ( ΑΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ) 55132
2310478992 6945490599
info@fashionshop.gr , http://www.fashionshop.gr/ ,
https://www.facebook.com/FashionshopMaria/

Ο Πανελλήνιος σύνδεσμος παραγωγών αυτό παραγωγών επενδυτών μελετητών κατασκευαστών
οικιακών κτιριακών Φωτοβολταϊκών εν συντομία ‘’ΣΤΕΓΗ’’ ιδρύθηκε με σκοπό την ενημέρωση και
πληροφόρηση των μελών γύρω από τα προβλήματα του κλάδου των οικιακών κτιριακών
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά , επενδυτών, μελετητών , μηχανικών,
εταιρειών , συμβούλων , αντιμετώπιση, και ενημέρωση έναντι του ΥΠΕΚΑ και κάθε άλλου αρμόδιου
υπουργείου και υπηρεσίας και η προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου με συνεχή υποστήριξη
με νομική και τεχνική υπηρεσία.
Στόχοι μας

Η νομική μας αντίδραση έναντι στην μονομερή καταγγελία των συμβάσεων μας από το ΥΠΕΚΑ.
Η δημιουργία ομάδων τεχνικής οικονομικής ασφαλιστικής και νομικής υποστήριξης των μελών μας
και η υλοποίηση πλατφόρμας επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων των οικιακών παραγωγών
με τους κατασκευαστές κα τους μηχανικούς μελετητές σε ένα σύνδεσμο ενωμένοι και όχι
διασπασμένοι όλοι μαζί να επιλύσουμε τα προβλήματα του χώρου των οικιακών σε τεχνικό και
κατασκευαστικό επίπεδο και επίπεδο τραπεζικό και ασφαλιστικό.
Η άμεση υποστήριξη της επιστήμης για την έρευνα του κλάδου μας οικιακών κτιριακών
Φωτοβολταϊκών και η συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό για την βελτίωση των συνθηκών
ανάπτυξης του κλάδου και συνέχισης του στο μέλλον δυναμικά και με άλλες μορφές όπως το Net
metering αλλά και η επίτευξη και άλλων παραπλήσιων στόχων.
Η σύσφιγξη των σχέσεων, φιλικών και κοινωνικών, των μελών του Συλλόγου και η ανάπτυξη της
αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους με σκοπό την επίλυση των κοινών προβλημάτων.
Η καλλιέργεια σχέσεων του Συλλόγου και των μελών του με παρεμφερείς Συλλόγους και μέλη τους
του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και η συνεργασία τους κατά της μονομερούς αλλαγής
συμβάσεων του ΥΠΕΚΑ. Η διαπίστωση, προβολή και προσπάθεια επίλυσης του συνόλου των
προβλημάτων των μελών.
Η ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών σχετικά με τα δικαιώματα τα οποία έχουν οι ίδιοι και ο
σύνδεσμος συνολικά (παραγωγοί, επαγγελματικά, κλαδικά κλπ).
Η επιδίωξη της επίτευξης του σκοπού του συνδέσμου γίνεται με κάθε:
Πρόσφορο νόμιμο μέσο, ιδίως ηλεκτρονικό τύπο μέσω Internet, με ομιλίες , ημερίδες , με
διαλέξεις, μελέτες, δημοσιεύσεις, κυκλοφορία ενημερωτικών δελτίων, ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών εκπομπών, παραστάσεις σε Αρχές, παρακολούθηση σεμιναρίων, εορταστικές
εκδηλώσεις, ενεργώντας συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις, τοπικές ή κρατικές αρχές για την
προώθηση των συμφερόντων των μελών, κλπ.
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ‘’ΣΤΕΓΗ’’ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δράμαλης Μάριος Κατασκευαστής - Μηχανολόγος Μηχανικός
Θεσσαλονίκη
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διανόγλου Νίκος Κατασκευαστής Ηλεκτρολόγος Αθήνα
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :Κοσμίδης Γιάννης Κτηματομεσίτης Ιδιοκτήτης Οικιακού Θεσσαλονίκη
4. ΤΑΜΙΑΣ: Μάντζιαρης Χρήστος Ιδιώτης Ιδιοκτήτης Οικιακού Θεσσαλονίκη
5. ΜΕΛΟΣ: Ποπετσίδης Μανώλης Τοπογράφος Μηχανικός Ιδιοκτήτης Οικιακού
Θεσσαλονίκη
6. ΜΕΛΟΣ: Χαλιώτης Άγης Μηχανολόγος Μηχανικός Ιδιοκτήτης Οικιακού Αθήνα
7. ΜΕΛΟΣ: Μάντζιαρης Γιώργος Μηχανικός Τοπογράφος Θεσσαλονίκη
ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ( ΑΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ) 55132
2310478992 6945490599
info@oikiakistegi.gr , http://www.oikiakistegi.gr/ , https://www.facebook.com/oikiakistegi/

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΙΟΝΕΣ
Οι ΚΙΟΝΕΣ είναι ένα δια δραστικό ανθρώπινο δίκτυο καταξιωμένων επιχειρηματιών και
επαγγελματιών από όλους τους κλάδους και χώρους με στόχο τους την αλληλεπίδραση μεταξύ
τους επιχειρηματικών δράσεων και συνέργειες με αλληλοβοήθεια και σύσταση των μελών μας
μεταξύ τους αλλά και στον κοινωνικό τους περίγυρο με συνέργειες για την βελτίωση των συνθηκών
ανάπτυξης των επιχειρήσεων τους και πελατολογίου τους και ανάδειξης των επαγγελματιών του
συνδέσμου με την υλοποίηση ημερίδων και διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης των μελών με
μορφές δικτύωσης των μελών μεταξύ τους με προφίλ επαγγελματικό τους στην ιστοσελίδα του
συνδέσμου αλλά και με στοχευμένες δράσεις παρουσίασης των επιχειρήσεων και επαγγελματιών
μέσω του συνδέσμου.
Επίσης στόχος είναι οι παράλληλες εκδηλώσεις και συμμετοχή των ΚΙΟΝΩΝ σε στοχευμένες
δράσεις πολιτισμού και τουρισμού με αξιοποίηση γνώσης μελών μας από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ τον
ΔΗΜΟ και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ προς κοινωνική συναναστροφή ανάδειξη των
μελών μας αλλά και.
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΙΟΝΑΣ
Σε δύσκολους οικονομικά καιρούς η συμμετοχή κάποιου σε ένα ανθρώπινο δίκτυο καταξιωμένων
επιχειρηματιών και επαγγελματιών από όλους τους κλάδους και χώρους με στόχο την
αλληλεπίδραση μεταξύ τους επιχειρηματικών δράσεων και συνέργειες με αλληλοβοήθεια και
σύσταση των μελών μας μπορεί να τον βοηθήσει να προάγει την δουλειά του το επάγγελμα του
την επιχείρηση του και την κοινωνικότητα του με την αξία ενός ανθρώπινου δικτύου που θα
μπορέσει να τον βοηθήσει , να του ανοίξει πόρτες επαγγελματικά και κοινωνικά τόσο μέσω των
συναντήσεων των ΚΙΟΝΩΝ σε επιλεγμένους χώρους και εκδηλώσεις όσο και με την παρουσία του
στην διαδικτυακή πλατφόρμα που θα υλοποιηθεί www.kiones.gr αλλά και στο fb στην σελίδα και
ομάδα του συνδέσμου όπου μπορεί να δημοσιεύσει εκδηλώσεις του προϊόντα του και
επιχειρηματικές του κινήσεις.
ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΙΟΝΕΣ
Η συμμετοχή κάποιου σε ένα ανθρώπινο δίκτυο καταξιωμένων επιχειρηματιών και
επαγγελματιών από όλους τους κλάδους και χώρους προϋποθέτει την σύσταση από 2 μέλη μας
και την αποδοχή από το ΔΣ και η επιτυχημένη σοβαρή πορεία του στο επάγγελμα του η επιχείρηση
του κατά γενική ομολογία. Μέλη μας μπορούν να γίνουν επιχειρηματίες ή επαγγελματίες λοιπόν
ανεξαρτήτου χώρου ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΟΜΜΩΤΕΣ πχ από όλους τους χώρους αλλά με μια
προϋπόθεση καλής τους πορείας επαγγελματικής και επιχειρηματικής στον χώρο τους , διότι οι
ΚΙΟΝΕΣ θέλουν άτομα από όλους τους χώρους αλλά επιθυμούν να κρατήσουν ένα υψηλό επίπεδο
καταξίωσης στον επαγγελματικό η επιχειρηματικό χώρο του καθενός.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΙΟΝΕΣ

Τα μέλη μας λοιπόν με την συμμετοχή τους σε ένα ανθρώπινο δίκτυο καταξιωμένων επιχειρηματιών και
επαγγελματιών από όλους τους κλάδους και χώρους τους δίνεται μια δεξαμενή γνωριμιών άλλων
επιτυχημένων στον χώρο τους ανθρώπων και γνωστών τους όπου μπορούν να δώσουν και να πάρουν
υπηρεσίες και προϊόντα προς και από τα μέλη και τις γνωριμίες τους και να διαφημίσουν και προάγουν το
επάγγελμα τους ή την επιχείρηση τους με το ανάλογο αντίτιμο που θα καθορίσουν οι ίδιοι μια διαδικασία
που βγαίνει και από τους όρους της αγοράς με την προτίμηση πάντα της συμφερότερης προσφοράς αλλά με
προτεραιότητα στην επιλογή από επαγγελματία ή επιχείρηση μέλους μας για να γίνουν στην πράξη
συνέργειες

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ( ΑΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ) 55132
2310478992 6945490599
https://www.facebook.com/kiones2016 , https://www.facebook.com/groups/kiones/
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

SUNWIND ENERGY: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ,ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
GLOBILED: ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Led
ΣΤΕΓΗ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
FASHION SHOP: e shop ΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΙΟΝΕΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ,
ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED
9ΠΜ – 5ΜΜ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ( ΑΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ) 55132
2310478992 6945490599
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ /
FAX /
ΚΙΝΗΤΟ
Email / ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ / fb

2310 478992 , 2310 473992, / 2310 473992 / 6945 490599

dramalis@sunwindenergy.gr , http://www.sunwindenergy.gr/
dramalis@globiled.com / http://globiled.com/
info@oikiakistegi.gr / http://www.oikiakistegi.gr/
info@fashionshop.gr / http://www.fashionshop.gr/
https://www.facebook.com/marios.dramalis.1
https://www.facebook.com/Marios.Dramalis.2012/
https://www.facebook.com/oikiakistegi/
https://www.facebook.com/Globiled/
https://www.facebook.com/FashionshopMaria/
https://www.facebook.com/kiones2016/
https://www.facebook.com/groups/kiones/

2310478992 6945 490599

