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Η ecoCreta...
Η εταιρεία ecoCreta ιδρύθηκε με αποστολή την
ποιοτική και πλήρη εξυπηρέτηση επενδυτών για την
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών περιβαλλοντικής
διαχείρισης και την παραγωγή τεχνογνωσίας και
καινοτόμων εργαλείων για την προστασία του
περιβάλλοντος.
H ecoCreta διαθέτοντας στελέχη με εκτεταμένη
εμπειρία καθώς και αδιάλειπτη πρόσβαση σε υψηλού
επιπέδου εξοπλισμό (εργαστηριακό και πεδίου),
καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της στον τομέα των
μετρήσεων διαφόρων περιβαλλοντικών παραμέτρων,
πα ρέ χο ν τα ς β άσ ε ι των α π ο τ ε λ εσ μά των π ο υ
προκύπτουν τεκμηριωμένα συμπεράσματα και
ολοκληρωμένες προτάσεις ανάλογα με την περίπτωση.
Εκμεταλλευόμενοι τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες
κερδίζουμε πολύτιμο χρόνο, μειώνοντας δραστικά το
κόστος. Μεταξύ άλλων, η ecoCreta έχει αποκτήσει
σημαντική εμπειρία στη μελέτη, επίβλεψη και
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στην
έδρας μας, εξάλλου, είναι εγκατεστημένο και
συνδεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ φωτοβολταϊκό
σύστημα ισχύος 10kWp.
Η εξειδίκευση και η άρτια κατάρτιση των μηχανικών
μας μπορούν να εγγυηθούν την έγκαιρη και
επιστημονικά βέλτιστη λύση σε ένα ευρύ φάσμα
εφαρμογών.

ecoCreta
energy & environmental solutions

Δραστηριότητες...

www.ecoCreta.gr

Η Εταιρεία έχει ως κύριους σκοπούς:
α) Ενεργειακές, Περιβαλλοντικές, Μηχανολογικές & Οικονομοτεχνικές Μελέτες:
Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών (βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τουριστικών
εγκαταστάσεων, κλπ).
 Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
 Εκπόνηση μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ).
 Εκπόνηση μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτικών έργων, αντιπλημμυρικών
έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων).
 Εκπόνηση τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
κτιρίων και τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.
 Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών. Προετοιμασία και υποστήριξη υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια επιχορηγούμενων προγραμμάτων.
 Έρευνα για την ανάπτυξη υλικών, μεθόδων και λογισμικού και τη χρήση τους για
την επίτευξη βελτιωμένου χαρακτηρισμού γεωλογικών ταμιευτήρων (φυσικού
αερίου, πετρελαίου, γεωθερμίας, υδάτινων ταμιευτήρων).
 Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ενεργειακής και περιβαλλοντικής
διαχείρισης και την παραγωγή τεχνογνωσίας και καινοτόμων εργαλείων για την
προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ενέργειας.
 Οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα εκμετάλλευσης ερευνητικών
προγραμμάτων σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς, δημόσιους
φορείς ή ιδιώτες.


β) Τοπογραφικές Εφαρμογές:
Αποτυπώσεις εδάφους για ψηφιακά μοντέλα εδάφους (π.χ. ισοϋψείς καμπύλες)
για μελέτη και εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως φωτοβολταϊκά
πάρκα, αιολικά πάρκα κ.α. καθώς και χάραξη αυτών κατά την κατασκευή τους.
 Χάραξη ρυμοτομικών/οικοδομικών γραμμών.
 Χωρισμό - κατάτμηση ιδιοκτησιών σε μικρότερες άρτιες ιδιοκτησίες.
 Μετρήσεις φωτοσταθερών σημείων για φωτογραμμετρικές εργασίες.
 Φωτογραμμετρικά διαγράμματα.
 Ορθοφωτογραφίες και ορθοφωτοχάρτες.
 Γεωγραφικές βάσεις δεδομένων GIS.
 Καθορισμός αιγιαλού.
 Φωτοερμηνείες για εύρεση παλαιών ορίων ή μεταβολές ορίων οικοπέδων στο
χρόνο με χρήση αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που
χρονολογούνται από το 1940 έως και σήμερα καθώς και με την χρήση
δορυφορικών εικόνων. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης προς κατάθεση σε δικαστήριο.
 Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων προς χαρακτηρισμό από δασαρχείο.
 Οποιεσδήποτε άλλες τοπογραφικές εφαρμογές με σκοπό την έκδοση οικοδομικών
αδειών, μεταβιβάσεις ακινήτων, αποδοχής κληρονομιάς, αγοραπωλησίες κ.λ.π.


Εμπειρία...
Από το 2000 μέχρι και σήμερα οι μηχανικοί της εταιρείας μας λειτουργώντας είτε
αυτόνομα είτε ως Επιστημονικοί Συνεργάτες διαφόρων εταιρειών και ερευνητικών
ιδρυμάτων παρείχαν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους βοηθώντας στην ανάπτυξη
ενεργειακών και βιομηχανικών επενδύσεων όπως:
α) Συγγραφή ερευνητικών προτάσεων:
Experimental investigation and theoretical modeling of CaCO3
deposition during oil recovery (KMBSCALE), Norwegian
Research Council (NFR).
 Ολοκληρωμένη προσέγγιση και λογισμικό για την ποσοτική
εκτίμηση τοξικών οργανικών (ENVIRON), Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), Διεθνής
Συνεργασία στη Βιομηχανική Έρευνα και Δραστηριότητες
Ανάπτυξης σε Προ-Ανταγωνιστικό Στάδιο.
 Advances Metal Hydride Tanks for Integrated Hydrogen
Applications (ATLAS-H2), Marie Curie Industry-Academia
Partnerships and Pathways, Call: FP7-PEOPLE-2009-IAPP.
 Κατασκευή Αυτόνομου Υβριδικού Συστήματος Ενσωμάτωσης
ΑΠΕ-Η2 για τη λειτουργία Αειφόρου Κτηρίου Αναψυχής
(Η2ΛΕΚΤΡΑ), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
& Επιχειρηματικότητα», ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση Εθνικής
Εμβέλειας.
 Development and installation of an innOvative hybrid
RES/enerGY storaGe power system for the Island of GAvdos
(OGYGIA), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα &
Επιχειρηματικότητα», ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση Εθνικής
Εμβέλειας.
 Process evaluation & optimization of hybrid RES-Hydrogen
plants through the adoption and use of Novel Solid Storage
Materials (PRORESHY), Διμερής Ε&Τ Συνεργασία ΕλλάδαςΚίνας 2012-2014.
 Smart management and integration of Renewable Energy
technologIE (RESMART), ALTENER 10.2.1 Intelligent Energy
Europe Agency, 2012.
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β) Πλήθος μελετών και σύνταξης προσφορών για συστήματα επεξεργασίας νερού και
εξοπλισμού δικτύων ρευστών.
γ) Οργάνωση και επίβλεψη δημοσίων έργων, τόσο κατά τη σύνταξη του φακέλου
προσφοράς όσο και κατά την ορθή εκτέλεση και παρακολούθησή τους, όπως
αναπλάσεις οδών και πλατειών, κτίρια, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης.
δ) Μελέτη και επίβλεψη φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Το σύνολο των μελετών
εφαρμογής φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ξεπερνά σε ισχύ τα 150 MWp. Από αυτές
έχουν εφαρμοστεί στην κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών συνδεμένων με το δίκτυο
της ΔΕΗ η ισχύς των οποίων ξεπερνά τα 22 MWp. Μεταξύ άλλων αποτελέσαμε βασικά
μέλη της μελετητικής ομάδας για την εύρεση κατάλληλων εκτάσεων καθώς και για την
δημιουργία και πλήρωση του φακέλου υποβολής για αίτηση προς την Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας (ΡΑΕ) για «Χορήγηση Αδειών Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας από
Φωτοβολταϊκά Συστήματα στην Κρήτη με Υποθαλάσσια Διασύνδεση, ισχύος 1 GWp»,
της εταιρείας «Παγκρήτια Ανανεώσιμες ΑΕ».
ε) Πλήθος οικομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων και
προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ.
ζ) Δημιουργία Αεροτριγωνισμών, παραγωγή Ψηφιακού Αναγλύφου Εδάφους (DTM)
από στερεοσκοπικά μοντέλα αεροφωτογραφιών και δημιουργία ορθοφωτοχαρτών για
την Κτηματολόγιο Α.Ε. σε έκταση περίπου 36.000.000 στρεμμάτων (Πελοπόννησος,
Νησιά Αιγαίου και Κρήτη).
η) Δημιουργία δορυφορικών ορθοφωτοχαρτών σε όλο το μήκος της Ελλάδας έκτασης
περίπου 25.000.000 στρεμμάτων.
θ) Παραγωγή Ψηφιακού Αναγλύφου Εδάφους (DTM) από στερεοσκοπικά δορυφορικά
μοντέλα μέσης ακρίβειας για 70.000.000 στρεμμάτων σε χώρα του εξωτερικού.
ι) Δημιουργία στερεοσκοπικών δορυφορικών εικόνων με τρισδιάστατη απόδοση
πολυγώνων κτιρίων στις πόλεις Riyadh, Dammam και Zeda στη Σαουδική Αραβία.
κ) Τοπογραφικές αποτυπώσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα με δημιουργία ψηφιακού
μοντέλου εδάφους με χρήση GPS μεγάλης ακριβείας (1cm) σε εκτάσεις περίπου 450
στρεμμάτων. Υλοποίηση και χάραξης των πάρκων στα πλαίσια της κατασκευής τους.
λ) Δημιουργία τοπογραφικών διαγραμμάτων σε οικόπεδα εντός και εκτός σχεδίου
πόλεων συνολικής έκτασης περίπου 2.300 στρεμμάτων.
μ) Δημιουργία γεωγραφικής βάσης δεδομένων (GIS) με ψηφιοποίηση των δρόμων όλης
της Ελλάδας καθώς και καταγραφή ονοματολογίας, αρίθμησης και φοράς των δρόμων
για Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο καθώς και για άλλες 14 μεγάλες πόλεις της
Ελλάδας.
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Καινοτομία...
Πρόσφατα η εταιρεία μας έγινε κάτοχος Κουπονιού
Καινοτομίας από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) με σκοπό τη μεταφορά
τεχνογνωσίας από φορείς καινοτομίας όπως είναι τα
Ερευνητικά Κέντρα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
και διαχειριστικών εργαλείων που θα συμβάλλουν
στην προστασία και την παρακολούθηση της
κατάστασης των υδάτων.
Συγκεκριμένα το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών
Ερευνών του Ερευνητικού Κέντρου Φυσικών
Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» μας παρείχε καινοτόμες
συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ποσοτική εκτίμηση
του ρυπαντικού φορτίου υδατικών λυμάτων. Η
μεταφορά τεχνογνωσίας διεξήχθη τόσο με την
συγγραφή – παράδοση των σχετικών μελετών –
προτάσεων, όσο και με την παράδοση προς χρήση
σχετικού πρωτοτύπου πηγαίου κώδικα (λογισμικού) ο οποίος αναπτύχθηκε από την
ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ και
έγινε διαθέσιμος στην εταιρεία μας μέσω της εξαργύρωσης του συγκεκριμένου
Κουπονιού Καινοτομίας.
Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τις
περιβαλλοντικές αρχές και τη λήψη (άμεσων) αποφάσεων εκ μέρους των, καθώς παρέχει
τη δυνατότητα της έγκαιρης ποσοτικής εκτίμησης του ρυπαντικού φορτίου από
συγκεκριμένες αγροτικές δραστηριότητες. Το τελικό προϊόν μπορεί να αποτελέσει ένα
ολοκληρωμένο εργαλείο, ικανό να μπορεί να προβλέπει το ρυπαντικό φορτίο αγροτικών
δραστηριοτήτων στα παραγόμενα υδατικά απόβλητα με τη συλλογή πραγματικών
γεωλογικών πληροφοριών και δειγμάτων ρευστών από συγκεκριμένα αγροτικά πεδία στα
οποία παρατηρείται έντονη αγροτική δραστηριότητα.
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Οι στόχοι μας...
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Η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος
ανάπτυξη αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες για
την ecoCreta. H εταιρεία μας είναι μια επιχείρηση
Ενεργειακών/Περιβαλλοντικών υπηρεσιών, με
πρωταρχικό στόχο την ποιότητα, την αειφορία, την
πράσινη ανάπτυξη και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Βασικός μας στόχος αποτελεί η αποτελεσματικότερη
χρησιμοποίηση μεθοδολογίας συναφούς με την
επιστήμη του μηχανικού ώστε αυτή να εφαρμόζεται σε
τεχνο-οικονομικές αποφάσεις της παραγωγής και της
τεχνολογίας για την παροχή υπηρεσιών υψηλού
επιπέδου σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται
με το δίπτυχο Ενέργεια-Περιβάλλον.
Όραμα μας είναι η ecoCreta, με τις υπηρεσίες που
παρέχει, να συνεισφέρει καθοριστικά στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας, με τη
συμβολή της στη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και της ενεργειακής επάρκειας τόσο σε
εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο.
Άμεσοι μελλοντικοί στόχοι της εταιρείας αποτελούν:
 Η περαιτέρω ανάπτυξη και η εδραίωση μας.
 Η απόκτηση ακόμα υψηλότερης θέσης και
μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς.
 Η συνεργασία με εταιρείες του εξωτερικού σε μορφή κοινοπραξιών,
συνεταιρισμών ή αντιπροσωπειών προς δημιουργία και ανάπτυξη νέων αγορών
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει.
 Η συνέχιση της αύξησης του άψυχου και έμψυχου δυναμικού της εταιρείας με
αγορά εξειδικευμένων μηχανημάτων, αύξηση του εργατικού δυναμικού και
ανάπτυξη πλήθους επενδυτικών προγραμμάτων.

Με εκτίμηση
οι μηχανικοί της εταιρείας μας

Σταματάκης Μάνος

Σταματάκης Δημήτρης

Λαθουράκης Γιώργος

Δρ. Χημικός Μηχανικός

Μηχανολόγος Μηχανικός

Τοπογράφος Μηχανικός
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