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Who we are

Our vision & mission
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΜΑΣ

Η Suntechnics είναι μέλος του δυναμικού ομίλου εταιρειών GDL 

GREEN ENERGY ο οποίος δραστηριοποιείται και προσφέρει 

λύσεις στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 

Εξοικονόμησης Ενέργειας, Θέρμανσης και Κλιματισμού και 

Ενεργειακών Υπηρεσιών. 

H Suntechnics αποτελεί μια συνεχώς αναπτυσσόμενη 

εταιρεία στον τομέα των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. 

Δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα της παραγωγής 

ενέργειας με τη χρήση της άπλετης ηλιακής ενέργειας. Η 

εταιρεία εξυπηρετεί πελάτες από τον οικιστικό, εμπορικό και 

βιομηχανικό τομέα, παρέχοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα 

και υπηρεσίες.

Suntechnics is a member of GDL GREEN ENERGY GROUP which 

provides effective solutions in the fields of Renewable Energy, 

Energy Saving, Heating, Air Conditioning and Energy Services.

Suntechnics is a continuously growing company in the field of 

Photovoltaic Systems. It operates exclusively in the field of energy 

production using the vast amount of solar energy. The company 

provides high quality products and services for residential, 

commercial and industrial sectors.

Όραμα μας είναι να είμαστε η κορυφαία Κυπριακή εταιρεία παροχής λύσεων «πράσινης» ενέργειας  

συμβάλλοντας δυναμικά στην παγκόσμια προσπάθεια για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με 

απώτερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.  Αποστολή μας είναι να παρέχουμε πελατοκεντρικές 

και διαφοροποιημένες λύσεις υψηλής ποιότητας για χρήση και εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας.

Our vision is to be the leading Cyprus company in the field of green energy solutions, dynamically contributing 

to the global effort to fight the climate change having the environmental conservation as our ultimate goal.

Our mission is to provide customized and distinguished high-quality solutions based on the customers’ needs 

for the use and exploitation of solar energy.



Our values: We offer solutions for:

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ: ΔΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ : 

• Υπευθυνότητα
• Responsibility

• Καινοτομία
• Innovation

• Εστίαση στο Αποτέλεσμα 
• Result Oriented 

• Συνέπεια
• Consistency

• Εξυπηρέτηση
• Service

• Ομαδικότητα
• Teamwork

• Ανάπτυξη
• Development

• Ασφάλεια & Υγεία
• Health & Safety

• Ανθρώπινο Δυναμικό
• Human Resources

• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
• Corporate Social Responsibility

• Οικίες
• Residences

• Καταστήματα
• Shops

• Βιομηχανίες
• Industries

• Εμπορικά Κέντρα
• Shopping Centers

• Ξενοδοχεία
• Hotels

• Χώροι Αναψυχής
• Leisure Places 

• Γραφεία
• Offices

• Μεγάλα Κτήρια
• Large Buildings

• Φωτιζόμενες Πινακίδες
• Illuminated Signs

• Επενδυτικά Ταμεία
• Investment Funds

• Σχεδιασμός, Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση 

  Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (οικιακά, εμπορικά):

    - Συστήματα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο

    - Συστήματα άντλησης και ανακύκλωσης νερού

    - Αυτόνομα συστήματα

• Ήλιοθερμικά συστήματα (οικιακά, εμπορικά)

• Υπηρεσίες σε μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά πάρκα:

    - Διαχείριση έργων 

    - Λειτουργία και συντήρηση 

Main activities: 
ΚΥΡΙΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ:

•  Design, Supply, Installation and Maintenance of Photovoltaic 

   Systems (residential, commercial):

    - Grid connected systems

    - Water pumping and recycling systems

    - Standalone systems

• Solar thermal systems (domestic, commercial)

• Services for large scale photovoltaic parks:

    - Project management

    - Operation and maintenance
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Διασυνδεμένα 

Φωτοβολταϊκά Συστήματα:

H Suntechnics αναλαμβάνει το σχεδια-

σμό την Προμήθεια, Εγκατάσταση και 

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημά-

των διασυνδεδεμένων με το δίκτυο, 

τόσο σε οικιακά όσο και σε εμπορικά/βι-

ομηχανικά υποστατικά. Εγκαθιστώντας 

ένα τέτοιο φωτοβολταϊκό σύστημα ο 

κάθε καταναλωτής, ταυτόχρονα γίνεται 

και παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με 

σκοπό να καλύψει πλήρως ή μερικώς τις 

ενεργειακές του ανάγκες σε ηλεκτρισμό.

Grid-connected photovoltaic systems: 

Suntechnics undertakes the Design, 

Supply, Installation and Maintenance of 

grid-connected photovoltaic systems, in 

residential and commercial/industrial 

premises.  By installing a photovoltaic 

system, the consumer automatically also 

becomes an electricity producer in order 

to fully or partially cover his energy needs.

Ανακύκλωση και Άντληση 

νερού με Φωτοβολταϊκά Συστήματα: 

Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Άντλησης 

Νερού και Ανακύκλωσης Νερού Πισίνας, 

εγκαθίστανται με στόχο την ανεξαρτητο-

ποίηση της ηλεκτροδότησης των συμβα-

τικών αντλιών από το δίκτυο. Συνεπώς, 

στα συστήματα ανακύκλωσης νερού 

πισίνας επιτυγχάνεται εκμηδένιση της 

ηλεκτρικής κατανάλωσης της αντλίας και 

στα συστήματα άντλησης νερού επιτυγ-

χάνεται εξοικονόμηση ή/και εκμηδένιση 

της χρήσης πετρελαίου. 

Photovoltaic Water Pumping 

and Recycling: 

The Photovoltaic Water Pumping and 

Recycling systems are installed to power 

the conventional pumps directly from the 

PV system. Therefore, in water recycling 

systems, the electrical consumption 

of the pump is nullified and through 

water pumping systems savings and/or 

annihilation of oil use can be achieved.

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά 

Συστήματα:

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 

εγκαθίσταται σε υποστατικό το 

οποίο βρίσκεται σε περιοχή που δεν 

καλύπτεται από το δίκτυο της Αρχής 

Ηλεκτρισμού Κύπρου. Σε αυτή την 

περίπτωση το σύστημα καλύπτει 

πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες 

του υποστατικού. Επίσης αυτόνομα 

φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να 

εγκατασταθούν για σκοπούς φωτισμού 

δρόμων, πάρκων και άλλων δημόσιων 

χώρων. 

Standalone Photovoltaic Systems:

A standalone photovoltaic system is 

installed in an area not covered by the 

Electricity Authority of Cyprus’ grid. In this 

case, the system can fully match the energy 

needs of the premises. Furthermore, it can 

be installed for lighting purposes in roads, 

parks and other public spaces.

Ήλιοθερμικά Συστήματα 

(οικιστικά και εμπορικά):

Τα Ηλιοθερμικά Συστήματα είναι υπο-

στηρικτικά συστήματα εξοικονόμησης 

ενέργειας, τα οποία μπορούν να συνδε-

θούν με το κεντρικό σύστημα θέρμαν-

σης του υποστατικού/κατοικίας ανε-

ξαρτήτως είδους. Τα συστήματα αυτά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρ-

μανση χώρου, ζεστό νερό χρήσης – για 

τις καθημερινές ανάγκες του υποστατι-

κού – και για αύξηση της θερμοκρασίας 

του νερού της πισίνας.

Solar Thermal Systems (residential 

and commercial):

Solar Thermal Systems are supportive 

energy-saving systems that can be 

connected to the central heating system 

of the premises. These systems can be used 

for heating, hot water - for the daily needs 

- of the premises and for increasing the 

water temperature of the pool. 

Υπηρεσίες σε μεγάλης 

κλίμακας φωτοβολταϊκά πάρκα:

- Προκατασκευαστική: Τελικός σχεδια-

σμός, επιλογή εξοπλισμού και υλικών, 

αξιολόγηση και επιλογή EPC, δημιουργία 

συμβολαίων.

- Κατασκευαστική: Επίβλεψη των εργα-

σιών κατά την κατασκευή του έργου, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

και προθεσμίες.

- Περίοδος ελέγχου και παράδοσης: Έλεγ-

χος πριν και κατά την πρώτη περίοδο λει-

τουργίας του πάρκου, μέχρι την ομαλο-

ποίηση και τελική παράδοση του έργου.

Large Scale Photovoltaic Park Services:

- Pre-construction: Final design, selection 

of equipment and materials, assessment 

and collection of EPC, contract creation 

and evaluation. 

- Construction: Project supervision during 

the construction phase according to the 

technical specifications and deadlines.

- Inspection & Delivery Period: Initial and 

continuous inspection during the first 

operation period of the park, until the 

project is fully delivered.

Λειτουργία και συντήρηση 

μεγάλων Φωτοβολταϊκών πάρκων: 

H Suntechnics με την υλοποίηση του 

έργου, με στόχο τη μέγιστη παραγωγή 

ενέργειας και την εύρυθμη λειτουργία 

του, παρέχει υπηρεσίες λειτουργίας και 

συντήρησης:

- Απομακρυσμένη παρακολούθηση και 

υπηρεσία on-call 24/7 

- Προληπτική συντήρηση (ηλεκτρολογικές 

μετρήσεις, θερμογράφηση, αναφορά)

- Διορθωτική συντήρηση (επιδιόρθωση 

όλων των τύπων σφαλμάτων)

- Καθαρισμός  φωτοβολταϊκών πλαισίων 

και βλάστησης

Operation and Μaintenance of 

Large Scale Photovoltaic Parks:

After project implementation, Suntechnics 

aims to maximize the energy production and 

the proper operation of the photovoltaic 

parks through the maintenance services:

- Remote monitoring & 24/7 on-call service

- Preventive maintenance (electrical measu-

rements, thermography, reporting, etc.)

- Corrective maintenance (immediate 

repair of all types of failures)

- Cleaning of photovoltaic modules and 

trimming vegetation

Σχεδιασμός, Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση 

Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (οικιακά, εμπορικά):

Design, Supply, Installation and Maintenance of Photovoltaic 

Systems (residential, commercial):

Products and Services
ΠΡΟΪΟΝΤΑ Κ ΑΙ ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ

8 9



- Οι άνθρωποι μας, η δύναμη μας! Εμπειρία, άριστη τεχνογνω-

σία και καταρτισμένο προσωπικό. Η δύναμη της εταιρείας μας 

είναι το προσοντούχο και άριστα εκπαιδευμένο, αφοσιωμένο 

και έμπειρο προσωπικό μας.  Μία ομάδα υψηλά εξειδικευμένων 

Μηχανικών που προσφέρουν τις καταλληλότερες λύσεις στις 

οποιεσδήποτε απαιτήσεις σας.

- Πρωτοπόροι σε υπηρεσίες Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντή-

ρησης των μεγαλύτερων Φωτοβολταϊκών Πάρκων της Κύπρου 

με μακροχρόνια συμβόλαια πέραν των 25 ετών. 

- Προμηθευτές μας τα μεγαλύτερα ονόματα στην παγκόσμια βιο-

μηχανία των Φωτοβολταϊκών. 

- Λαμβάνουμε υπόψη τις δικές σας μοναδικές ενεργειακές ανά-

γκες με στόχο τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας ενώ δια-

σφαλίζουμε και την άριστη τεχνική υποστήριξη και συντήρηση 

του συστήματός σας.  

- Είμαστε δίπλα σας σε όλη τη διαδικασία!

Why Suntechnics?
ΓΙΑΤΙ SUNTECHNICS; 

- Our people, our strength! The strength of our company is our 

qualified and highly-trained, dedicated and experienced Engineers. 

A team of highly-qualified professionals who provide you with the 

most appropriate solutions to any of your requirements.

- Pioneers and Leaders in Management, Operation and Maintenance 

services of the largest photovoltaic parks in Cyprus with long-term 

contracts with a total validity of over 25 years.

- Our suppliers are leaders in the photovoltaic industry worldwide.

- We take into consideration your own unique energy needs to 

maximize your return on investment while ensuring optimal 

technical support and maintenance of your system.

- We are always by your side throughout the process!



Nicou Pattichi 107B, 3070 Limassol, Cyprus

T. +357 25734800  |  info@geg.com.cy

www.geg.com.cy


