
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε. μια εταιρία υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με ένα
εξαιρετικό ιστορικό στην αποτελεσματικότητα και στην αξιοπιστία.

Η Ενεργοποίηση Α.Ε. εστιάζει κυρίως:

● στην Ενέργεια με εξειδίκευση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

● στις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 

● στις επενδύσεις Ακινήτων 



… Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε. παρέχει  ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας με αποτελεσματικότητα …

 Διαπραγματεύσεις συμβάσεων

 Διαχείριση έργων [Project Management]

 Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης [O &M]

 Υπηρεσίες αξιολόγησης και ποιότητας 

 Εντοπισμό επενδυτικό εύκαιρων και αξιολόγηση τους

 Οικονομικούς, Νομικούς και Τεχνικούς εξειδικευμένους 
ελέγχους 

 Ανάπτυξη και διαχείριση επιχειρηματικού σχεδίου 

 Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

 Βελτιστοποίηση προμηθειών, tender texts και κείμενα 
προδιαγραφών



Ολοκληρωμένα Έργα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σε συνεργασία 
με μερικούς από τους κορυφαίους προμηθευτές και εργολάβους του 
κόσμου:

 SUNTECH, JINKO, HANWHA, CONERGY,  (PV panel suppliers)

 ENERCON (wind generator supplier)

 SMA, POWER ONE (Inverters suppliers)

 ABB, SCHNEIDER (Electrical components and commissioning services suppliers)

 AKTOR, INTRAKAT, TERNA, etc. (Engineering Procurement & Contracting Companies)



Στην  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε. στηριζόμαστε στους ανθρώπους μας.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

Διαχείριση & Λειτουργία πολλών έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα. 

Ενδεικτικά:

• 2 MW in Βοιωτία (Αιολικό)

• 5 MW Καβάλα (Ηλιακό)

• 4 MW Αργολίδα (Ηλιακό)

• 10 MW in Φθιώτιδα (Αιολικό)

• 14 MW Ημαθία (Ηλιακό)

• 28,9 MW in Φλώρινα (Αιολικό)

• 78 MW in Αιτωλοακαρνανία (Ηλιακό)

Το Δυναμικό μας– Η επιτυχία μας 



Το Δυναμικό μας – Η επιτυχία μας

• Δυναμική Βάση δεδομένων με περισσότερα από 150MW Φ/Β 
σταθμών εν λειτουργία προς πώληση

• Τεχνικές αναφορές (Due Diligence mandates) σε έργα ΑΠΕ 
συνολικής ισχύος άνω των 60MWp

• Συμμετοχή σε επιτυχείς αγοραπωλησίες έργων ΑΠΕ συνολικής 
ισχύος άνω των 45MW

• Ολική διαχείριση 28MW έργων ΑΠΕ

• Υπηρεσίες Τεχνικών μελετών κατασκευής και επίβλεψης σε 
έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος άνω των 156MW μέχρι τώρα

• Δραστηριοποίηση από το 2008 στις περιοχές της Ανατ. 
Μεσογείου και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με πωλήσεις σε 
εξοπλισμό ΑΠΕ άνω των 500MW 
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Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε. έχει την εμπειρία για να εντοπίσει τις καλύτερες
επενδυτικές ευκαιρίες ακινήτων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις
απαιτήσεις σας μέσα από ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

REAL ESTATE



• Έρευνα και αξιολόγηση ακινήτων

• Διαδικασία έκδοσης Visa για τους 
επενδυτές 

• Διαχείριση ακινήτου (property 
management)

• Συντήρηση ακινήτου 

• Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων 

• Νομικές και οικονομικές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ REAL ESTATE 



Εμπορικά ακίνητα

Συγκροτήματα κατοικιών

Διαμερίσματα στο κέντρο

Ξενοδοχεία στα νησιά 

ΑΚΙΝΗΤΑ



… πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούμε:

Επιχειρηματικά σχέδια ● ανάπτυξη εργαλείων και παρουσιάσεων για την άντληση
κεφαλαίων ● δημιουργία ισχυρών σχέσεων ● διαβουλεύσεις σχετικά με τη
διάρθρωση συμφωνιών ● εντοπισμός των κινδύνων και των ευκαιριών

Είμαστε …

 Πηγή εύρεσης επενδυτικών ευκαιριών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στη Μεσόγειο και στη
Μέση Ανατολή

Παρέχουμε …

 Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και διαχείρισης επενδυτικών έργων

Ειδικευόμαστε …

 Στην σύνταξη και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων

 Στην Λειτουργία και Συντήρηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 Στην εύρεση και αξιολόγηση ακινήτων
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Στην ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ τα αποτελέσματα μας είναι το έργο μας  

 Περισσότερα από 190 εκατομμύρια ευρώ, ιδίων κεφαλαίων επενδυμένα από τους πελάτες μας, 
εν μέσω της χειρότερης χρηματοοικονομικής συγκυρίας για την Ελλάδα. 

 Περισσότερα από 11 εκατομμύρια ευρώ σε εγκεκριμένες κυβερνητικές επιδοτήσεις / 
επιχορηγήσεις

 Περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ τραπεζικών χρηματοδοτήσεων για έργα στην Ελλάδα

 Εφαρμογή της Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε συνδυασμό με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 
κατά τις απαιτήσεις των μεγαλύτερων και αυστηρότερα ελεγχόμενων διεθνών επενδυτών. 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιτυχημένη προδιαγραφή,  υλοποίηση και αξιολόγηση 
διαγωνιστικών διαδικασιών
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 Ισχυρό ιστορικό συνεργασιών με κρατικές και ιδιωτικές πολυεθνικές εταιρείες, εισηγμένες στις 
μεγαλύτερες ρυθμιζόμενες αγορές του κόσμου. 

 Περισσότερα από 150 MWp ηλιακών έργων στο πλαίσιο της παρακολούθησης ● περισσότερα 
από 60MWp των έργων που επανεξεταστήκαν στα πλαίσια του ελέγχου ● πάνω από 45MW των 
προσφορών για έργα που ολοκληρώθηκαν 

 Ισχυρό παγκόσμιο δίκτυο προμηθευτών και επενδυτών

 Επιτυχής ολοκλήρωση πληθώρας διαδικασιών θεωρήσεων εισόδου αλλοδαπών επενδυτών.

 Περισσότερο από το 90 % των ετήσιων εσόδων μας , από την ίδρυσή μας , είναι από την 
εξαγωγή των επενδύσεων και της διάθεσης στην αγορά υπηρεσιών



ΑΜΑΛΙΑΣ 42, ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 105 58

ΤΗΛ. (+30) 210. 4514892
info@energopiisi.gr
www.energopiisi.gr
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