
ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEW ENERGY & ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - 

NEEEST 

 

Η NEEST – NEW ENERGY & ENVIRONMENTAL SOLUTIONS AND 

TECHNOLOGIES ιδρύθηκε το 2017, αποτελώντας τη συνέχεια της ΕΥΗΛΙΟΝ Ι.Κ.Ε 

με αποστολή την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου σε 

θέματα «πράσινης» ενέργειας, προστασίας του περιβάλλοντος και εκπόνησης 

μελετών, οικονομοτεχνικών αναλύσεων, βιωσιμότητας και σκοπιμότητας, καθώς και 

την παραγωγή τεχνογνωσίας και καινοτόμων εργαλείων στους παραπάνω τομείς, 

επενδύοντας σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης, μέσω και της συμμετοχής της σε 

ερευνητικά έργα. 

 

Η Εταιρεία έχει ως κύριους σκοπούς μεταξύ άλλων: 

 

• την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό 

Τομέα, σχετικά με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Τεχνολογίες Αποθήκευσης 

Ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κτίρια, μεταφορές και βιομηχανία, 

καθώς και σε έργα περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας  

• την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς 

(συμπεριλαμβανομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Ο.Τ.Α) 

αναφορικά με την υλοποίηση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Δράσης για την 

Ενέργεια, το Περιβάλλον, την Κυκλική Οικονομία και την Ανακύκλωση, την 

Εξοικονόμηση Ενέργειας, καθώς και την υλοποίηση Αναλύσεων 

Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών 

Επενδύσεων 

• την υλοποίηση Ενεργειακών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Μελετών 

για λογαριασμό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών 

• το Σχεδιασμό και τη Συμμετοχή στην υλοποίηση  συγχρηματοδοτούμενων 

Εθνικών και Ευρωπαϊκών Επιδεικτικών - Ερευνητικών  Προγραμμάτων στους 

τομείς της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος και των Μεταφορών 

• την  παραγωγή,  εκμετάλλευση καθώς και την εμπορία και διανομή  

ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης  

• τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων  

 

Η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη αποτελούν τις βασικές 

προτεραιότητες για την NEEST. Όραμα της NEEST, με βασικό άξονα τις 

εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει, είναι να συνεισφέρει καθοριστικά στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας, την ανάπτυξη 

καινοτόμων εργαλείων και τεχνογνωσίας συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας 

του περιβάλλοντος και της ενεργειακής επάρκειας τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό 

επίπεδο. 

 

Οι συνεργάτες της έχουν μεγάλη εμπειρία: 

1.  σε όλο το φάσμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Αιολικά, 

Φωτοβολταϊκά, Γεωθερμία, Βιομάζα, Υδροηλεκτρικά, Θερμικά Ηλιακά), 

2.  στην Εξοικονόμηση Ενέργειας τόσο στον κτιριακό τομέα, όσο και στον 

τομέα των μεταφορών (ηλεκτροκίνηση και οχήματα υδρογόνου),  

3. στην Αποθήκευση Ενέργειας (Υδρογόνο, Συσσωρευτές, Αντλιοταμίευση),  



4. στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου και την υλοποίηση Μελετών και 

Ολοκληρωμένων Σχεδίων Δράσης Ενέργειας και Περιβάλλοντος, για 

λογαριασμό Ο.Τ.Α  

5. στο Σχεδιασμό και την Υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ 

6. στην Τεχνο-οικονομική ανάλυση, Περιβαλλοντική αδειοδότηση, και 

7. στο Σχεδιασμό και Χρηματοδότηση έργων “πράσινης” ενέργειας.  

 

Η εταιρεία έχει σχεδιάσει, εξασφαλίσει χρηματοδότηση και υλοποιήσει μεγάλο 

αριθμό έργων ΑΠΕ. Επίσης έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε έργα ΑΠΕ 

& Εξοικονόμησης Ενέργειας προς ιδιώτες αλλά και Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Τα στελέχη της έχουν επίσης μεγάλη εμπειρία από την υλοποίηση 

Ευρωπαϊκών καινοτόμων έργων στον τομέα της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. 

Τα έργα αυτά αφορούν αφενός την υλοποίηση καινοτόμων επιδεικτικών έργων ΑΠΕ, 

Εξοικονόμησης και Αποθήκευσης Ενέργειας  αφετέρου την ενεργειακή πολιτική με 

την κατάστρωση ολοκληρωμένων ενεργειακών και περιβαλλοντικών σχεδίων, αλλά 

και οδικών χαρτών για την υλοποίηση των στόχων των Δήμων, Περιφερειών, 

Κρατών κτλ. Επίσης έχει υλοποιήσει έργα οικονομοτεχνικής ανάλυσης, μελετών 

βιωσιμότητας και σκοπιμότητας επενδύσεων.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Βασική στόχευση της NEEST αποτελεί η δραστηριοποίηση της στις Τεχνολογίες 

Αποθήκευσης Ενέργειας (συσσωρευτές, υδρογόνο και αντλιοταμίευση), προκειμένου 

να επιτευχθεί πρόοδος στην οικονομική απόδοση των συγκεκριμένων τεχνολογιών 

αποθήκευσης ενέργειας ώστε να γίνει ώθηση στην ανάπτυξη τεχνολογιών ΑΠΕ με 

συστήματα αποθήκευσης σε απομονωμένες περιοχές όπως είναι για παράδειγμα τα 

Ελληνικά νησιά ώστε να επιτευχθούν υψηλότερα επίπεδα διείσδυσης ΑΠΕ, με παράλληλα 

πλεονεκτήματα που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας ισχύος και της ευστάθειας του 

ηλεκτρικού δικτύου σε αυτές τις περιοχές.  

Στόχευση της NEEST είναι η εξέλιξη των εργαλείων προσομοίωσης και βελτιστοποίησης 

Υβριδικών Ενεργειακών Συστημάτων που έχει ήδη αναπτύξει, έτσι ώστε να αποτελέσουν 

ένα εμπορικό προϊόν προς διάθεση σε μεγάλους παραγωγούς ενέργειας που εξετάζουν το 

ενδεχόμενο να επενδύσουν στην υλοποίηση αντίστοιχων συστημάτων. Επίσης βασικός 

στόχος ανάπτυξης προϊόντος είναι η περαιτέρω βελτίωση υπαρχόντων εργαλείων 

χρηματοδότησης – επιδοτήσεων αναφορικά με τεχνολογίες υδρογόνου, για την υλοποίηση 

επιδεικτικών έργων για λογαριασμό Δήμων και Περιφερειών της χώρας.  

Ανάλυση Υπηρεσιών 

Οι βασικοί τομείς παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου προς Δήμους και 

Περιφέρειες που δραστηριοποιείται ήδη η NEEST είναι: 

o Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) 

o Τοπικά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (Mayors 

ADAPT) 

o Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ – 

συνδυασμός των δύο παραπάνω σχεδίων)  

o Υποστήριξη στη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία CIVITAS 

που έχει στόχο την προώθηση βέλτιστων και καθαρότερων μεταφορών 



o Υποστήριξη στη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων / 

Περιφερειών Υδρογόνου (FCH JU Regions and Cities Initiative) 

o Ανάληψη εκπόνησης Σχεδίων Δράσης Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

o Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός Δήμων και Περιφερειών 

o Σχέδια Δράσης Ηλεκτροκίνησης και Υδρογονοκίνησης Δήμων και 

Περιφερειών 

o Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Δήμων σχετικά με τη συμμετοχή 

τους στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πόλεων – Περιφερειών 

Υδρογόνου και Κυψελών Καυσίμου 

o Υποστήριξη βιομηχανιών αναφορικά με το καθεστώς υποβολής 

υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης (εξοικονόμησης ενέργειας)  

Επιπλέον η NEEST δραστηριοποιείται στην εκπόνηση μελετών και υποβολή 

ολοκληρωμένων φακέλων με σκοπό την επιχορήγηση/χρηματοδότηση ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, αλλά και Δήμων και Περιφερειών από: Ευρωπαϊκά Προγράμματα, 

Αναπτυξιακό Νόμο, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2014 - 2020). 

Ειδικότερα αναλαμβάνει τα ακόλουθα: 

o Υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης στα πλαίσια του Επενδυτικού 

Νόμου 4399/2016 με ειδίκευση σε: 

o Υβριδικά έργα ΑΠΕ και Αποθήκευσης Ενέργειας σε μη 

διασυνδεδεμένα νησιά 

o Μονάδες αφαλάτωσης σε νησιά τροφοδοτούμενες αποκλειστικά 

από ΑΠΕ 

o Έργα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 

o Τουριστικές επιχειρήσεις 

o Σχεδιασμό, συγγραφή προτάσεων και διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων στα 

πλαίσια του HORIZON 2020 στους τομείς Ενέργειας, Περιβάλλοντος και 

Μεταφορών 

o  Υποβολή προτάσεων – επιχειρηματικών σχεδίων καινοτόμων 

επιχειρήσεων μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας SME Instrument 

o Υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ (2014-

2020)  

Η NEEST προσφέρει επίσης τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

o Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 

o Ενεργειακές μελέτες και τεχνοοικονομικές αναλύσεις για αυτόνομα 

ενεργειακά συστήματα (συνδυασμός ΑΠΕ με τεχνολογίες αποθήκευσης 

ενέργειας, όπως μπαταρίες, αντλιοταμίευση και υδρογόνο) 

o Σύνταξη αιτήσεων, σχεδιασμό και υλοποίηση έργων Φωτοβολταϊκών με 

ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) 

o Ενεργειακές μελέτες και υποβολή πλήρων φακέλων για λήψη άδειας 

παραγωγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

o Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας για Δήμους, Ιδιώτες και Βιομηχανία 

o Διεξαγωγή εξειδικευμένων σεμιναρίων  

 

 



ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Μεταξύ άλλων η εταιρεία ή/και τα στελέχη της έχουν υλοποιήσει για λογαριασμό 

Δημοσίων Φορέων (μεταξύ άλλων) τα ακόλουθα έργα: 

• Ανάληψη Υπηρεσιών Συμβούλου προς το Δήμο Μήλου για την εκπόνηση του 

Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) 

• Υπηρεσίες εκπόνησης μελέτης προς ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ με θέμα: 

ανάλυση της εφαρμογής τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας σε κτίρια  

• Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την υποστήριξη των Δήμων Αλίμου και 

Βριλησσίων και Καλύμνου στα πλαίσια της συμμετοχής τους στο 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων – Περιφερειών Υδρογόνου 

• Υπηρεσία παροχής συμβουλών προς το Δήμο Μήλου για την εκπόνηση του 

Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) με ενσωμάτωση 

Σχεδίου Τοπικής Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή – ADAPT 

• Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο 

Μήλου 

 

 

Στον Ιδιωτικό τομέα η εταιρεία μας και τα στελέχη της έχουν συμμετάσχει στην 

υλοποίηση των ακόλουθων συμβάσεων: 

 

• Υποστήριξη της Process Engineering για την υποβολή ετήσιου σχεδίου 

συμμόρφωσης αναφορικά με το Καθεστώς Επιβολής Υποχρέωσης 

Ενεργειακής Απόδοσης μεγάλης εταιρείας πετρελαιοειδών 

• Υποστήριξη της Process Engineering για το σχεδιασμό ηλεκτρονικής 

καμπάνιας προβολής δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον τριτογενή τομέα 

για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας πετρελαιοειδών 

• Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος υδρογόνου 

αποτελούμενο από μονάδα ηλεκτρόλυσης, δεξαμενή αποθήκευσης υδρογόνου 

σε μεταλλικά υδρίδια, κυψέλη καυσίμου και σύστημα ελέγχου για 

λογαριασμό της EUROSOL Hellas AE. Το σύστημα εγκαταστάθηκε στο 

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 

• Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης εξοικονόμησης ενέργειας και 

εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ σε μεγάλη φαρμακευτική βιομηχανία 

• Υλοποίηση προμελέτης σκοπιμότητας για υβριδικό σταθμό παραγωγής 

ενέργειας σε νησιωτικό σύστημα για λογαριασμό του Ενεργειακού και 

Περιβαλλοντικού Γραφείου Αιγαίου 

• Υποστήριξη μεγάλου αριθμού ιδιωτικών επιχειρήσεων στην υποβολή 

φακέλων χρηματοδότησης, με υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων και 

οικονομοτεχνικών μελετών σε έργα ΕΣΠΑ 
 


