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Ποιοι είμαστε
Τι κάνουμε
Τι συμβαίνει και ποια είναι η 
λύση? 
Πώς μπορούμε να το λύσουμε 
αυτό; 
Ελάτε να μας επισκεφθείτε!



Ονομάζομαι David Davis,

Είμαι

σχεδιαστής,

μηχανικός

οικολογικός αρχιτέκτονας

εφευρέτης

& αγρότης



Helios Eco Lab

Ήρθα στην Ελλάδα για να φτιάξω ένα οικολογικό σπίτι και να δείξω ότι η 

βιωσιμότητα θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρήματα και να προσφέρει μια 

ρεαλιστική λύση στην κλιματική αλλαγή



Θέλουμε να έχουμε 
1) Μηδενικός άνθρακας 
2) Μηδενικά Απόβλητα 
3) Δικό μας Φαγητό



Η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε.
Κάποια τεχνολογία είναι νέα και κάποια είναι απλώς 
ξεχασμένοι παλιοί τρόποι να κάνεις πράγματα



Έχουμε δημιουργήσει 
«Ένα ζωντανό μουσείο βιωσιμότητας



Objectives, more specifically:
1) Zero Carbon
2) Zero Waste / Upcycle
3) Circular economy activities
4) Food autonomy
5) Save Money 
6) Share, Enjoy

Με 300 ημέρες ήλιο το χρόνο 
υπολογίσαμε ότι θα ήταν εύκολο 
να παρέχουμε αρκετή ενέργεια 
για το σπίτι και τα 
αυτοκίνητα/ποδήλατα και να 
εξοικονομούμε χρήματα

….Είχαμε δίκιο!



Ανακαλύψαμε ένα νέο 
παράδειγμα ζωής όπου 
τα σπίτια και τα 
αυτοκίνητα μπορούν να 
υπάρχουν σε μια 
συμβιωτική σχέση 
όπου το σπίτι γίνεται 
επίσης σταθμός 
παραγωγής 
ενέργειας και τα 
αυτοκίνητα 
γίνονται επίσης 
αποθήκη ενέργειας
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Αντί να μιλάμε και να 
μιλάμε για μελλοντικούς 
στόχους, θέλαμε να 
"κάνουμε απλώς" τον 
τρόπο ζωής μας 
εμπορικά βιώσιμο επίσης



Το Solar Electric Club δημιουργήθηκε για να είναι ο 
εμπορικός βραχίονας του Helios Eco Lab



Σχεδιάζουμε και 
κατασκευάζουμε οικιακά 
ηλιακά συστήματα εκτός 
δικτύου



Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε 
πακέτα μπαταριών από νέα και 
ανακυκλωμένα κύτταρα



Παίρνουμε τρακαρισμένα 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τις 
μπαταρίες τους



Κατασκευάζουμε μπαταρίες 
για power bank από 5 volt 
έως 48 volt και μπαταρίες 
ποδηλάτου έως 72 volt



Μετατρέπουμε τα ποδήλατα 
σε ηλεκτρικά



Κάνουμε ριζικά 
νέα σχέδια



Κατασκευάζουμε 
δομές φόρτισης 
αυτοκινήτων



Για χώρους στάθμευσης



Και δημόσιους χώρους



Αυτές οι δομές 
λειτουργούν με 
υβριδικούς 
μετατροπείς που 
λειτουργούν με τον 
ήλιο και το δίκτυο.



Σχεδιάσαμε και 
κατασκευάσαμε έναν 
έξυπνο φορτιστή AC που 
δοκιμάζεται αυτή τηστιγμή



Η κορυφαία μάρκα φόρτισης 
αυτοκινήτου είναι πιο ακριβή, δεν 
μπορεί να επισκευαστεί ή να 
αναβαθμιστεί

Ο φορτιστής μας θα είναι ο φθηνότερος, 
μπορεί να επισκευαστεί εύκολα



Rebuilt high discharge Tesla
12volt battery

1.6 kW inverter (blue) allows
cooking in the ‘Frunk’

Κάνουμε ειδικές 
αναβαθμίσεις μπαταριών 
για ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
και ποδήλατα



Κατασκευάζουμε κινητά 
τρέιλερ φόρτισης 
αυτοκινήτων



Που επιτρέπουν κινητούς σταθμούς 
φόρτισης οχημάτων στην παραλία 
(Ανάβυσος)



Και διάφορα σχολεία και 
κοινοτικά έργα
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Τα ορυκτά καύσιμα ενδυναμώνουν τους δικτάτορες

Το κόστος ενέργειας και τροφίμων αυξάνεται 

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου επιστρέφουν 
Επίπεδα προ πανδημίας (άνω)



Η λύση είναι απλή, ηλιακή ηλεκτρική
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Χρειαζόμαστε περισσότερη φαντασία και 
λιγότερους κανονισμούς λειτουργίας … για 
παράδειγμα



1) Βόρεια Θάλασσα 
2) Νότια Κορέα 
3) Ινδία 
4) Γαλλία
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Βόρεια Θάλασσα

Ενεργειακό νησί στη 
Βόρεια Θάλασσα
«Doggerbank»
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Ηλιακή φωτοβολταϊκή 
διαδρομή ποδηλασίας στη 
μέση των 
αυτοκινητοδρόμων

Νότια Κορέα
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Ινδία 

Τα κανάλια που καλύπτονται από ηλιακά φωτοβολταϊκά 
διατηρούν τα ηλιακά πάνελ 
δροσερά και αποτελεσματικά και αποτρέπουν
την εξάτμιση του νερού
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Ο χώρος στάθμευσης 
αεροδρομίου παρέχει ενέργεια 
και σκιά για τα αυτοκίνητα

Γαλλία



ποια είναι η μεγάλη μας ιδέα?



Future developments

Θέλουμε να κατασκευάσουμε μεγάλες 
συστοιχίες ηλιακών φωτοβολταϊκών 
στέγης σε μη χρησιμοποιημένα εργοστάσια
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων και την 
τροφοδοσία δραστηριοτήτων κυκλικής 
οικονομίας εντός του εργοστασίου



Αυτό το παλιό εργοστάσιο επίπλων στον 
Γέρακα είναι ιδανικό γιατί θα αποτελούσε 
έναν μεγάλο κόμβο μεταφορών EV, ηλιακό 
σταθμό ισχύος 2 MWp και κέντρο κυκλικής 
οικονομίας. 

Ανήκει στον Δήμο Παλλήνης, 
ωστόσο δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε τη 
μετατροπή με τον δήμαρχο και την ομάδα του. 

Αναζητούμε και άλλους παρόμοιους χώρους στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Παρακαλώ βοηθήστε 
μας



Αντί για λίγες μεγάλες 
ηλιακές εγκαταστάσεις, 
ένας μεγάλος αριθμός 
μικρών ηλιακών 
εγκαταστάσεων 
θα μείωνε το συνολικό 
φορτίο στη ΔΕΗ και θα 
μείωνε τον λογαριασμό 
ενέργειας των πολιτών



Υπολογίζουμε περίπου 3,5 
χιλιάδες ευρώ για ένα τέτοιο 
σύστημα που παράγει 
περίπου 10 kWh/ημέρα με 
απόσβεση 3-5 ετών. 
(Ποδήλατο και μπαταρία 
επιπλέον)



Ελάτε να μας επισκεφθείτε!



Ανοιχτή ημέρα για την 
επίσκεψη του Solar 
Butterfly
30 Σεπτεμβρίου
1η Οκτωβρίου Δείτε το 
Facebook Helios Eco Lab
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