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Eunice Solutions
Ολοκληρωμένα Συστήματα Ενεργειακής 

Αυτονομίας για Σπίτια, Επιχειρήσεις & 
Βιομηχανίες

EW16 Thetis
Η Πρώτη & Μοναδική Ελληνική 

Ανεμογεννήτρια

Eunice Smart
Ενεργειακή Διαχείριση

Eunice Drive
Φορτιστές EV και 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
ηλεκτροκίνησης

We Energy
Ο Μοναδικός Πάροχος στην 
Ελλάδα με 100% καθαρή, 

πράσινη ηλεκτρική ενέργεια

Aigaio Project

Έργα PCI & Ενεργειακές 
Διασυνδέσεις

GAP & SAI Projects
Η Πρώτη Δια-ηπειρωτική 

Διασύνδεση στη ΝΑ Μεσόγειο

Αιολικά & Φ/Β Πάρκα Eunice Islands 
Υβριδικά Συστήματα -S4S Tilos

Διεθνής Βράβευση 
«Το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο 

νησί στη Μεσόγειο”

Eunice Trading
Energy Trading & Υπηρεσίες 

ΦοΣΕ

Eunice Storage 
Ptolemaida BESS

Arcadia BESS

Smart Green

Είμαστε ο μοναδικός Ενεργειακός Όμιλος στην Ελλάδα 
που παράγει, προμηθεύει και χρησιμοποιεί ηλεκτρική 
ενέργεια αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Ως πρωτοπόροι στην παραγωγή 100% καθαρής, πράσινης 
ενέργειας, συμβάλλουμε δυναμικά στη διαμόρφωση του 
κλάδου, υλοποιώντας ιδιωτικές επενδύσεις και αναπτύσσοντας 
ισχυρές εθνικές και διεθνείς συμμαχίες και συνεργασίες. 

Με περισσότερα απο 20 έτη  εμπειρίας στην ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων και ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών για την 

παραγωγή και χρήση ΑΠΕ, κατέχουμε σημαντική θέση στο διεθνή ενεργειακό 
χάρτη συμβάλλοντας παράλληλα σημαντικά στην εγχώρια οικονομία. 

Στη Eunice, υποστηρίζουμε  ένα ευρύ φάσμα πράσινων δραστηριοτήτων 
με ελληνικό αποτύπωμα και υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία. Από έργα 
μεγάλης κλίμακας αιολικά και φωτοβολταϊκά, μεγάλα έργα αποθήκευσης, 
συστήματα αυτονομίας και ενεργειακής ανεξαρτησίας, έως την κατασκευή 
της πρώτης και μοναδικής ελληνικής ανεμογεννήτριας EW16 Thetis, των 
πρώτων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και την έξυπνη ολοκληρωμένη 
διαχείριση της ενέργειας.

Empowering your journey



ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

• Περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των 
πράσινων τεχνολογιών

• Υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα MADE IN 
GREECE

• Ολοκληρωμένες λύσεις & υπηρεσίες A-Z για κάθε 
ανάγκη

• Μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων στο χώρο της πράσινης 
τεχνολογίας

• Διεθνής παρουσία & διεθνείς συνεργασίες
• R&D
• Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ως συνεργάτες 

με τους οποίους χτίζουμε σταθερές συνεργασίες και 
μακροχρόνιες σχέσεις

• Νοιαζόμαστε, μοιραζόμαστε και όλες οι ενέργειες 
και οι δραστηριότητές μας συμβάλλουν στη βιώσιμη 
ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την 
ανθρώπινη ευημερία

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Οραματιζόμαστε ένα κόσμο όπου κάθε 
Netprosumer, κάθε νοικοκυριό και κάθε σύνολο 
θα είναι ενεργειακά αυτόνομο και ανεξάρτητο.

Η παροχή καινοτόμων λύσεων πράσινης 
τεχνολογίας ώστε η ενέργεια να αποτελέσει 
δημόσιο αγαθό, ανοίγοντας το δρόμο προς τη 
δημοκρατία της ενέργειας, με ίση πρόσβαση από 
όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Από τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο, για τον 
άνθρωπο

100MW
Πράσινη ΠαραγωγήΠράσινη Παραγωγή

22
Έτη ΕμπειρίαςΈτη Εμπειρίας

1650MW
Project PipelineProject Pipeline
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