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Ευσταθίου Ηλεκτροτεχνική
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Η Τεχνική Εταιρεία Ηλεκτρολογικών και Τηλεπικοινωνιακών έργων Ε.ΗΛΕ ιδρύθηκε από τον Γεώργιο
Ευσταθίου, το 2011 , πτυχιούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό με πολυετή εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα.
Η Ε.ΗΛΕ αναλαμβάνει κάθε είδους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια, γραφεία, καταστήματα,
εμπορικά και βιομηχανικά κέντρα, αίθουσες θεάτρων και κινηματογράφων, ξενοδοχεία κ.ο.κ..
Παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη, επίβλεψη και συντήρηση των έργων της. Το πραγματικό ενδιαφέρον
για τις ανάγκες των πελατών της εταιρείας και η συνέπεια που την χαρακτηρίζει, έχουν οδηγήσει στη
διατήρηση ενός μεγάλου πελατολογίου.

Ανθρώπινο δυναμικό
Πολύτιμο κεφάλαιο για την επιτυχημένη πορεία και ανάπτυξη κάθε επιχείρησης είναι οι άνθρωποι που
την απαρτίζουν. Η Ε.ΗΛΕ έχει επενδύσει αρκετά στο κεφάλαιο αυτό παρέχοντας στους εργαζόμενους ένα
ανθρώπινο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία, μακροχρόνια εμπειρία,
δυναμισμό και όρεξη για εργασία.

Λόγω της συνεχούς αλλαγής και εξέλιξης των τεχνολογιών, σαν εταιρεία φροντίζουμε για την συστηματική
ενημέρωση αλλά και την άρτια εκπαίδευση του προσωπικού μας που αποτελείται από πτυχιούχους
ηλεκτρολόγους μηχανικούς και τεχνικούς εγκαταστάσεων. Σε όλα τα έργα μας παρέχουμε επίβλεψη των
εργασιών από Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Τεχνικό Ασφαλείας.

Εκπαίδευση προσωπικού
Στόχος της Ε.ΗΛΕ είναι η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων της. Σεβόμενοι τις αυξημένες
απαιτήσεις της εποχής, οδηγηθήκαμε σταδιακά στην απόκτηση μιας πρωτοποριακής τεχνογνωσίας την
οποία υποστηρίζουμε παρακολουθώντας επιμορφωτικά σεμινάρια. Ακολουθώντας τους σύγχρονους
κανονισμούς ασφαλείας, το τεχνικό προσωπικό μας επιμορφώνεται συνεχώς για:

νέες τεχνολογίες
και προϊόντα στον κλάδο της
ηλεκτρολογίας

ασφάλεια εγκαταστάσεων
και τρόπους αποφυγής
ατυχημάτων

ελέγχους και πιστοποίησεις
σε ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις

Συνεργασίες
Η Ε.ΗΛΕ διατηρεί μόνιμες συνεργασίες με μεγάλες
κατασκευαστικές και εργοληπτικές εταιρείες,
εξασφαλίζοντας μέσω αυτού μια συνεχή και δυναμική εξέλιξη
στον τομέα της εγκατάστασης. Είναι εγγεγραμμένο μέλος
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π) για
την εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών έργων ‘Α τάξης. Ως
εκ τούτου, είναι σε θέση να αναλάβει πάσης φύσεως έργα
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τόσο στον ιδιωτικό, όσο και
στον δημόσιο τομέα.

Ηλεκτρολογικά και τηλεπικοινωνιακά έργα
Η τεχνική εταιρεία Ε.ΗΛΕ με αντικείμενο τη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων εγγυάται υψηλή ποιότητα και ασφάλεια σε κάθε έργο
που αναλαμβάνει.
Η πολυετής εμπειρία μας και η διαρκής ενημέρωση στην εξέλιξη της δουλειάς μας, ικανοποιεί τις
αυξημένες απαιτήσεις κάθε σύγχρονου έργου.
Η Ε.ΗΛΕ έχει αναλάβει ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρολογικών έργων με ειδίκευση στους παρακάτω τομείς:

Σύγχρονη ηλεκτρολογική εγκατάσταση
που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε
κτιρίου.

Εγκαταστάσεις αντιεκρηκτικού
τύπου, Αυτοματισμοί, Εγκαταστάσεις
υποσταθμών μέσης τάσης.

Μέγιστη απόδοση και παραγωγικότητα
της επιχείρησης με εφαρμογή των
τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων.

Υψηλή ποιότητα κατασκευής με
έμφαση στην ασφάλεια ατόμων και
εγκαταστάσεων.

Υπηρεσίες
Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών

Πιστοποιήσεις - Πρότυπα

Ανανεώνουμε συνεχώς την αποθήκη μας με τα
πιο σύγχρονα εργαλεία, όργανα μετρήσεων και
πιστοποίησης, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα
υλικά υψηλών προδιαγραφών έτσι ώστε όλα μας τα
έργα να εξασφαλίσουν στο σύνολο τους τη μέγιστη
ποιότητα κατασκευής.

Εφαρμόζουμε το διεθνές πρότυπο διαχείρισης
ποιότητας ISO 9001:2015 και ακολουθούμε τα
διεθνή πρότυπα (ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Β1,Β2,Β3, ΙSΟ 11801,ΤΙΑ
569 κλπ.) Είμαστε πιστοποιημένοι εγκαταστάτες
κορυφαίων εταιρειών όπως Panduit, Legrand, BrandRex, R&M, AMP, Central, CommScope.

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις ισχυρών / ασθενών ρευμάτων
Έχοντας πολυετή πείρα και ένα απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό από Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους
Μηχανικούς και Τεχνικούς Ηλεκτρολόγους, η Ε.ΗΛΕ. είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
με ειδίκευση στην τοποθέτηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.
Σκοπός μας είναι να προτείνουμε στο πελάτη μας οικονομικές και ποιοτικές λύσεις, προσφέροντας
ολοκληρωμένη ηλεκτρολογική μελέτη με οικονομική προσφορά υλοποίησης/εγκατάστασης, χρήση άριστης
ποιότητας υλικών, ορθή επίβλεψη των εργασιών, καθώς και μετέπειτα συντήρηση όλων των έργων που
αναλαμβάνουμε.

Ηλεκτροπαραγωγικά Ζεύγη

Αδιάλειπτη Παροχή Ισχύος
(UPS)

Γειώσεις

Υποσταθμοί

Αξιοπιστία και Συνέπεια
Η εταιρία μας
αναλαμβάνει έργα υψηλής
ειδίκευσης και απαιτήσεων, τηρώντας αυστηρά
χρονοδιαγράμματα , προσφέροντας παράλληλα
ανταγωνιστικές
τιμές.
Προσπαθούμε
να
ανταποκρινόμαστε πάντα στις απαιτήσεις των
πελατών μας με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα.

Οπτικές ίνες

Εγκαταστάσεις
Αντιεκρηκτικού Τύπου

Data Center – Computer
Room

Δομημένη καλωδίωση

Φωτισμός

Συστήματα Ασφαλείας

Έργα
Κέντρο Πολιτισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Το 2014 η Ε.ΗΛΕ ανέλαβε όλη την κατασκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ισχυρών και ασθενών
ρευμάτων) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το έργο έλαβε μέρος στους χώρους της
Βιβλιοθήκης, του χώρου στάθμευσης και των υπόλοιπων βοηθητικών κτιρίων του ιδρύματος. Επίσης
ανέλαβε και την κατασκευή του εξωτερικού φωτισμού του πάρκου, έργο το οποίο απολαμβάνουν
καθημερινά όλοι οι επισκέπτες του. Το έργο παραδόθηκε το 2017 με απόλυτη επιτυχία.

Συνεχόμενη Εξέλιξη

Μακροχρόνιες Συνεργασίες

Το πραγματικό ενδιαφέρον που δείχνουμε για
τις ανάγκες των πελατών μας και η αδιάλειπτη
προσπάθεια εξέλιξης και προσαρμογής στις νέες
τεχνολογίες, έχουν οδηγήσει όλα αυτά τα χρόνια
στη διατήρηση ενός σημαντικού πελατολογίου.

Η Ε.ΗΛΕ διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες
με μεγάλες κατασκευαστικές και εργοληπτικές
εταιρείες, εξασφαλίζοντας μέσω αυτού μια
συνεχή και δυναμική εξέλιξη στον τομέα της
εγκατάστασης.

Angsana Corfu Benitses
Το 2018 η Ε.ΗΛΕ ανέλαβε την κατασκευή
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ισχυρών
και ασθενών ρευμάτων) στα bungalows και
τον περιβάλλοντα χώρο του τουριστικού
καταλύματος Angsana Corfu Benitses
δυναμικότητας 877 κλινών στο Δήμο
Κέρκυρας.

Golf Clubhouse της
Costa Navarino
Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις
Η εταιρεία μας ανέλαβε τις ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών
ρευμάτων στο Νέο Κτίριο Γκολφ της Costa
Navarino.

Πολυετή Εμπειρία

Βασικός μας Στόχος

Μέσω της πολύχρονης πείρας μας, έχουμε
καταφέρει να αναπτύξουμε πλέον ένα ευρύ δίκτυο
συνεργατών, που μας παρέχει την δυνατότητα να
μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε όλες τις ανάγκες
των πελατών μας

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε το υψηλό
επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε
αναπτύσσοντας τις δραστηριότητες μας σε όλη την
Ελλάδα και επενδύοντας συνεχώς σε ανθρώπινο
δυναμικό και τεχνικά μέσα.

Δείτε περισσότερα έργα μέσα από την ιστοσελίδα μας www.eile.gr

Διεύθυνση:
Κλειδήμου 12, Άνω Πετράλωνα 118 52, Αθήνα
Στοιχεία επικοινωνίας:
210 3450340
210 3450341
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