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THINK GREEN!
ACT GREEN!
GO GREEN!

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Ο Όμιλος Green Energy αποτελείται από ένα δυναμικό και
ευέλικτο συγκρότημα εταιρειών το οποίο δραστηριοποιείται
στον τομέα της «Πράσινης Ενέργειας» στην Κύπρο. Με
πολυετή εμπειρία και άρτια καταρτισμένο προσωπικό,
ο όμιλος προσφέρει λύσεις υψηλής απόδοσης με μια
σειρά εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών όπως
Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Λειτουργία και Συντήρηση
Πάρκων Μεγάλης Κλίμακας, Θέρμανση/Ψύξη/Εξαερισμός,
Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Έργα ESCo και Μελέτες
Εξοικονόμησης Ενέργειας. Το προσοντούχο, άριστα
εκπαιδευμένο, αφοσιωμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό
του είναι η ραχοκοκαλιά, το στήριγμα και η δύναμη του Ομίλου.

Think Green! Act Green! Go Green!

ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΉ
Όραμά μας είναι να έχουμε ηγετική παρουσία στον ευρύτερο
χώρο της ενέργειας με έμφαση στην πράσινη ενέργεια και
καταλυτική συμβολή στο ενεργειακό μετασχηματισμό της
χώρας.
Αποστολή μας είναι η παροχή πρωτοποριακών και
ολοκληρωμένων λύσεων στους τομείς των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης και άλλων Πηγών Ενέργειας.
Συνειδητά επιλέγουμε συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα
της παγκόσμιας βιομηχανίας, την εφαρμογή βέλτιστων
πρακτικών και εφαρμογών και την παροχή υπηρεσιών
αριστείας σε όλο το εύρος των υπηρεσιών μας.

ΟΙ ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η συνεργασία μας με κορυφαίους προμηθευτές παγκοσμίως,
μας καθιστά πρωτοπόρους στην εισαγωγή και εφαρμογή των πιο προηγμένων και καινοτόμων λύσεων:
•
•
•
•
•

Φωτοβολταϊκά συστήματα – Οικιακά / Βιομηχανικά
Διαχείριση, Λειτουργία & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων
Ολοκληρωμένα Φωτοβολταϊκά Κτίρια (BIPV)
Ολοκληρωμένα Συστήματα ΦΒ
Θέρμανση / Κλιματισμός / Εξαερισμός - Οικιακά / Εμπορικά /
Κεντρικά συστήματα / Συντήρηση
• Εταιρεία Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

• ESCo - Πάροχος Ενεργειακών Υπηρεσιών
• Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας,
Διαχείρισης Ενέργειας
• Υποστήριξη Χρηματοδότησης - Υλοποίηση του έργου και
ταυτόχρονη χρηματοδότησή του, μέσω του συνδεδεμένου με
τον όμιλο το Cyprus Energy Fund, ενός ειδικού επενδυτικού
ταμείου για χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ

www.geg.com.cy

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΟΦΕΛΟΣ

ΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ
ΕΞΥΠΉΡΕΤΉΣΟΥΜΕ

Η στροφή στην Πράσινη Ενέργεια μπορεί να προσφέρει πολλαπλά
οφέλη με κυριότερο την προστασία του περιβάλλοντος. Η Πράσινη
Ενέργεια παρέχει βέλτιστες λύσεις εξοικονόμησης στο σπίτι,
στην επιχείρηση, στην κοινότητα, στην πόλη. Η παραγωγικότητα
αυξάνεται, η ασφάλεια και υγεία διασφαλίζονται, η ποιότητα
ζωής βελτιώνεται αισθητά. Η ανεξάντλητη ενέργεια του ήλιου
και της φύσης γίνεται σύμμαχος στην εξοικονόμηση ενέργειας
και χρημάτων.

O Όμιλος Green Energy παρέχει λύσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα. Από το πιο μικρό νοικοκυριό μέχρι τη μεγαλύτερη
βιομηχανία.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΈΑΣ

Υψηλής Ποιότητας Προϊόντα & Υπηρεσίες

ΔΉΜΟΣΙΟΣ
ΤΟΜΈΑΣ

Επενδύσεις σε Μεγάλα Φωτοβολταϊκά πάρκα

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΑΣ

Η εταιρεία, συνεργάζεται με τη Suntechnics Ltd για τη διαχείριση
έργων κατά την κατασκευή και τη μακροχρόνια λειτουργία και
συντήρηση των Πάρκων. Επίσης η εταιρεία συνεργάζεται με την
εταιρεία Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Energy and Beyond
για την προμήθεια της παραγόμενης ενέργειας.
Επιπλέον, διασφαλίζει τη συνεχή άνοδο του Ομίλου στην Αγορά
Ενέργειας. Επίσης, ενδυναμώνει και αναπτύσσει τη συνεργασία.
Η CYPV Solar Holding έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ανοδικής
πορείας του Ομίλου στην αγορά ενέργειας και τη συνεχή
καλλιέργεια, ενδυνάμωση και επέκταση της συνεργασίας με τους
επενδυτές, τιμώντας με αυτό τον τρόπο την εμπιστοσύνη τους.

Best Solutions For You

H AirWay Solutions δραστηριοποιείται και προσφέρει καινοτόμες
και ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας, Θέρμανσης,
Κλιματισμού και Ενεργειακών Υπηρεσιών.
Η AirWay Solutions έχει επιλεχθεί ως ο κύριος συνεργάτης στην
Κύπρο από παγκοσμίου φήμης εταιρείες που είναι πρωτοπόροι
στην ανάπτυξη και τεχνολογία συστημάτων κλιματισμού/
θέρμανσης και εξαερισμού.
Προσφέρει τη μεγαλύτερη επιλογή λύσεων για θέρμανση και
ψύξη στην αγορά, ικανοποιώντας κάθε ανάγκη και απαίτηση του
πελάτη.
Οι προσφερόμενες λύσεις της εταιρείας είναι:
•
•
•
•

Οικιακά (Residential) κλιματιστικά (splits wall type Units &
Portable) ή συστήματα Multi
Light Commercial κλιματιστικά (Console/Under-Ceiling,
Cassette, Duct & Free Standing)
Kεντρικά συστήματα Κλιματισμού VRF (Variable Refrigerant
Flow)
Κεντρικά συστήματα Κλιματισμού με ψύκτες (Chillers),
αντλίες θερμότητας (Heat Pumps) & FCU νερού

Η άριστη εξυπηρέτηση χαρακτηρίζει
τις άριστες επιχειρήσεις!
Μαζί σας και μετά την πώληση
Η Superior Air conditioning Services – SAcS, είναι συνδεδεμένη
εταιρεία της AirWay Solutions και στελεχωμένη με έμπειρο και
εκπαιδευμένο προσωπικό. Παρέχει από το 2011 άριστη τεχνική
υποστήριξη στις εγκαταστάσεις εμπορικού και βιομηχανικού
κλιματισμού Carrier στην κυπριακή αγορά. Η εταιρεία δίνει
έμφαση στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου,
τις οποίες παρακολουθεί και μελετά συνεχώς, προσαρμόζοντας
ανάλογα τις ανάγκες συντήρησης των εγκατεστημένων
συστημάτων.

Ήγέτης των Φωτοβολταϊκών συστημάτων!

Η Suntechnics δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα
της παραγωγής ενέργειας με τη χρήση της άπλετης ηλιακής
ενέργειας. Είναι πρωτοπόρος εταιρεία των Φωτοβολταϊκών
Συστημάτων που ασχολείται με τον Σχεδιασμό, τη Διαχείριση, τη
Λειτουργία και τη Συντήρηση των μεγαλύτερων Φωτοβολταϊκών
Πάρκων της Κύπρου με πελατολόγιο που ξεπερνά τα 40MW.
Η εγγύηση στην επιτυχημένη διαχείριση και λειτουργία έργων
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πηγάζει από τα ανταγωνιστικά
μας πλεονεκτήματα και την πελατοκεντρική μας προσέγγιση,
δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία για τον κάθε
επενδυτή!
Εξυπηρετεί πελάτες από τον οικιστικό, εμπορικό και βιομηχανικό
τομέα, παρέχοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας:
• Διαχείριση Έργων 29.72MW, Λειτουργία & Συντήρηση
Φωτοβολταϊκών Πάρκων, περισσότερο από 40MW
• Συμβολή στην υλοποίηση έργων που προκύπτουν από το
- συνδεδεμένο με τον Όμιλο Green Energy - Ενεργειακό
Επενδυτικό Ταμείο
• Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα (οικιστικό net
• metering)
• Φωτοβολταϊκά Συστήματα Αυτοπαραγωγής (εμπορικού
χαρακτήρα έργα)
• Συμμετοχή / συμβολή σε έργα ESCOs-Energy Services
Companies
• Ανακύκλωση και Άντληση νερού με Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Διαχειριζόμαστε την ενέργεια!

H Energy and Beyond, θυγατρική του Ομίλου Green Energy,
δραστηριοποιείται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ως
ανεξάρτητος Προμηθευτής συμμετέχων στην Αγορά Ηλεκτρικής
Ενέργειας, που στόχο έχει να προσφέρει απευθείας ηλεκτρική
ενέργεια σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές σε
ανταγωνιστικές τιμές με πρόσθετες υπηρεσίες εξοικονόμησης
προς τους πελάτες της. H Ε&Β είναι υπεύθυνη για την αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις παραγωγής και την
πώληση της σε τελικούς πελάτες στα πλαίσια της Αγοράς
Ηλεκτρισμού. Δηλαδή προσφέρει στην Αγορά Ηλεκτρισμού
ή σε τελικούς πελάτες της, την παραγόμενη ενέργεια από το
συμβεβλημένο παραγωγικό δυναμικό, ΑΠΕ και συμβατικές
μονάδες ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
Η εταιρεία δεσμεύεται να αντιμετωπίζει τους πελάτες της
ως συνεργάτες, προσφέροντας συνεχή και άμεση επικοινωνία
για επίλυση των ενεργειακών θεμάτων που αντιμετωπίζουν.
Η E&B, είναι η πρώτη ESCo εταιρεία (ίσως η μοναδική μέχρι
σήμερα στην Κύπρο) που έχει συνάψει Σύμβαση Ενεργειακής
Απόδοσης. Η εταιρεία έχει στόχο την παροχή ολοκληρωμένων

ΟΙ ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

λύσεων αναβάθμισης ενέργειας σε βιομηχανίες και εμπορικούς
καταναλωτές.
Οι τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας:
• Αγορά από ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και πώληση
Ηλεκτρικής Ενέργειας σε βιομηχανικούς και εμπορικούς
καταναλωτές.
• Λειτουργία και συμμετοχή στις καθημερινές δραστηριότητες
της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
• Δημιουργία, παραγωγή, σχεδιασμός, εγκατάσταση, συντήρηση,
αντιπροσώπευση, προώθηση και πώληση κάθε μορφής
ενέργειας, συστημάτων παραγωγής, αποθήκευσης και
διάθεσης ενέργειας, περιλαμβανομένων και των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.
• Διαχείριση ενέργειας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
παρακολούθησης.
• Μελέτες – συμβουλευτικές υπηρεσίες εξοικονόμησης
ενέργειας.
• Ανάπτυξη τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Η ισχύς εν τη ενώσει

Η δύναμή μας!

Ο Όμιλος Green Energy πιστεύει στην αξία των καίριων
στρατηγικών συνεργασιών και η επιλογή των συνεργατών του
γίνεται βάσει αυστηρών κριτηρίων ποιότητας έχοντας ως κύριο
γνώμονα την άριστη εξυπηρέτηση του πελατολογίου του.

Η δύναμη του Ομίλου Green Energy είναι πρώτα και πάνω απ’
όλα οι άνθρωποί του. Μια ομάδα επαγγελματιών με άριστη
κατάρτιση στον τομέα τους, μοιράζονται το ίδιο κοινό όραμα
για ένα πράσινο μέλλον. Δουλεύοντας σε πνεύμα ομαδικότητας
και συλλογικότητας κρατάνε ζωντανό το όραμα και κτίζουν με
προσεκτικά βήματα τις προϋποθέσεις υλοποίησής του.

www.geg.com.cy
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