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Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι η θυγατρική εταιρία του 
ομίλου εταιριών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ που ασχολείται με τις 
ενεργειακές εφαρμογές την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ, την εμπορία ενέργειας και την 
παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της 
ενέργειας. Η επιστημονική ομάδα της εταιρίας, 
αποτελείται από μηχανικούς με πολυετή εμπειρία αλλά 
και εκτενή ακαδημαϊκή δραστηριότητα στον χώρο της 
ενέργειας και των ΑΠΕ. 

Η εταιρία αναπτύσσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο 
ενεργειακών έργων ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα 
σε όλη την Ελληνική επικράτεια, αναλαμβάνοντας 
κατασκευαστική αλλά και μελετητική ή συμβουλευτική 
δραστηριότητα στα πλαίσια των έργων αυτών. Στόχος 
της MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι να προσφέρει υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας, συμβάλλοντας στη μείωση του 
ενεργειακού κόστους των πελατών της και την 
βελτίωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος μέσω 
επενδύσεων σε εφαρμογές ΑΠΕ ή εξοικονόμησης 
ενέργειας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ THE COMPANY

MES ENERGY is the subsidiary company of 
MESOGEOS group of companies, dealing with 
energy applications, RES energy production, 
energy trading and specialized energy engi-
neering services. The scientific team of the 
company consists of engineers with years of 
experience and extensive academic activity 
in the field of energy and renewables.

The company develops a wide portfolio of 
energy projects of a private or public interest 
throughout the Greek territory; undertakes 
constructional as well as designing or consulting 
activity in the framework of these projects. 
MES ENERGY aims to offer high quality services, 
helping its customers to reduce their energy 
costs and improve their energy footprint by 
investing in RES or energy saving applications.



Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σχεδιασμού ή συμβούλου για έργα ΑΠΕ και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας σε φορείς ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα.
To provide specialized engineering or consultancy services for RES and Energy Saving 
projects to private or public enterprises.

Η αντιπροσώπευση στην Ελληνική αγορά κατασκευαστικών οίκων προϊόντων παραγωγής 
ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.
To distribute in the Greek market specialized products relevant to energy production, 
energy saving or environmental protection.

Η κατασκευή έργων ΑΠΕ ή Εξοικονόμησης Ενέργειας στον ιδιωτικό ή Δημόσιο τομέα.
To provide EPC services for RES and Energy Saving projects to private or public enterprises.

Συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ή Διεθνή ερευνητικά προγράμματα της θεματικής 
περιοχής της ενέργειας.
To actively participate in National and European or International research projects on the 
thematic area of energy.

Ανάπτυξη και επένδυση σε έργα ΑΠΕ ή Εξοικονόμησης Ενέργειας.
To develop and invest in RES or Energy Saving projects.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της 
εταιρίας έχει πέντε παράλληλες 
κατευθύνσεις:

The company’s strategic plan 
has five general targets: 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / STRATEGY



Ο όμιλος εταιρειών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους στην Ελλάδα στον τομέα της 
περιβαλλοντικής προστασίας. Δραστηριοποιείται 
στις αγορές  της διαχείρισης του νερού και της 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων και παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ. Κατέχει σημαντική θέση στα 
Βαλκάνια, τη μέση ανατολή και την Αφρική, ενώ 
προϊόντα του ομίλου διατίθενται σε πολλές χώρες.

MESOGEOS group of companies is one of the larg-
est groups in the field of environmental applica-
tions in Greece. Furthermore, the group is active in 
water management, solid waste treatment and 
energy production from RES markets. The group 
holds a significant position in the Greek market 
and has a signifiacant presence in the Balkan 
region, Middle East and Africa. The group's products 
are available in many countries.

Ο όμιλος Λασκαρίδη κατέχει και λειτουργεί κυρίως ναυτιλιακές εταιρείες και 
εταιρείες τουριστικών περιουσιακών στοιχείων. Βασική δραστηριότητα των 
ναυτιλιακών εταιριών του ομίλου είναι η μεταφορά καυσίμων, φρούτων από 
τη Νότια Αμερική προς τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, νωπών 
θαλασσινών από τα Νησιά Φώκλαντ προς την Άπω Ανατολή, τη βόρεια 
Ισπανία και τμήματα της Ευρώπης, καθώς και την παροχή ναυτιλιακών 
υπηρεσιών break-bulk. Στον τομέα της διαχείρισης τουριστικών περιουσιακών 
στοιχείων, ο Όμιλος κατέχει ένα από τα πιο εμβληματικά κτήρια στην ελληνική 
πρωτεύουσα, το ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία". Επιπλέον, ο όμιλος κατέχει ένα 
σημαντικό μέρος των μεριδίων των ξενοδοχείων "Hyatt Regency" και "Excelsi-
or Hotel" στο Βελιγράδι καθώς και στο "Sheraton Rhodes Resort" στης Ρόδο, 
σε συνδυασμό με την εκμίσθωση και τη λειτουργία του πολυτελούς 
ξενοδοχείου "King George" στην πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα.

Laskarides Group of Companies mainly holds and operates shipping compa-
nies and touristic asset companies. In shipping the groups operations are 
mainly transporting fuel, fruits from South America to North America and 
Europe; and squid from the Falkland Islands to the Far East, northern Spain, 
and parts of Europe, as well as provide refrigerated break-bulk shipping 
services. In touristic asset management, the group holds one of the most 
emblematic edifices in the Greek capital, namely the “Grande Bretagne” 
Hotel. Moreover, the group posses a significant share part of the luxury “Hyatt 
Regency” and the “Excelsior Hotel” in Belgrade and the “Sheraton Rhodes 
Resort” on the island of Rhodes, along with the rental and the operation of 
the luxury Hotel “King George“ at Syntagma Square in the heart of Athens.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ / MESOGEOS GROUP

Albania / Αλβανία,
Azerbaijan / Αζερμπαϊτζάν,
Croatia / Κροατία,
Cyprus / Κύπρος,
Ethiopia / Αιθιοπία,
Greece / Ελλάδα,
Morocco / Μαρόκο, 
Montenegro / Μαυροβούνιο, 
Palestine / Παλαιστίνη,
Romania / Ρουμανία



Ο όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε οκτώ 
χώρες, σύνολο ενεργητικού €73,8 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 16.662 εργαζόμενους. Με συνολικό 
δίκτυο άνω των 960 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο Όμιλος παρέχει ένα 
ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. 
Στην Ελλάδα, η Eurobank είναι ένας από τους τέσσερεις πυλώνες του τραπεζικού συστήματος. Ο 
Όμιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία, διακρίνεται στον 
τομέα διαχείρισης περιουσίας στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο, ενώ έχει παρουσία στην 
Ουκρανία.

The Eurobank group is a dynamic banking group active in eight countries, with total assets of €73.8 
billion and 16,662 employees. With a total network of over 960 branches in Greece and abroad, the 
Group offers a comprehensive range of financial products and services to its retail and corporate 
customers. In Greece, Eurobank is one of the four pillars of the banking system. The Group also holds 
a strategic position in retail and business banking in Bulgaria, Romania and Serbia, offers distinguished 
Wealth Management services in Cyprus, Luxembourg and London and is also active in Ukraine.

Ο όμιλος Λασκαρίδη κατέχει και λειτουργεί κυρίως ναυτιλιακές εταιρείες και 
εταιρείες τουριστικών περιουσιακών στοιχείων. Βασική δραστηριότητα των 
ναυτιλιακών εταιριών του ομίλου είναι η μεταφορά καυσίμων, φρούτων από 
τη Νότια Αμερική προς τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, νωπών 
θαλασσινών από τα Νησιά Φώκλαντ προς την Άπω Ανατολή, τη βόρεια 
Ισπανία και τμήματα της Ευρώπης, καθώς και την παροχή ναυτιλιακών 
υπηρεσιών break-bulk. Στον τομέα της διαχείρισης τουριστικών περιουσιακών 
στοιχείων, ο Όμιλος κατέχει ένα από τα πιο εμβληματικά κτήρια στην ελληνική 
πρωτεύουσα, το ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία". Επιπλέον, ο όμιλος κατέχει ένα 
σημαντικό μέρος των μεριδίων των ξενοδοχείων "Hyatt Regency" και "Excelsi-
or Hotel" στο Βελιγράδι καθώς και στο "Sheraton Rhodes Resort" στης Ρόδο, 
σε συνδυασμό με την εκμίσθωση και τη λειτουργία του πολυτελούς 
ξενοδοχείου "King George" στην πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα.

Laskarides Group of Companies mainly holds and operates shipping compa-
nies and touristic asset companies. In shipping the groups operations are 
mainly transporting fuel, fruits from South America to North America and 
Europe; and squid from the Falkland Islands to the Far East, northern Spain, 
and parts of Europe, as well as provide refrigerated break-bulk shipping 
services. In touristic asset management, the group holds one of the most 
emblematic edifices in the Greek capital, namely the “Grande Bretagne” 
Hotel. Moreover, the group posses a significant share part of the luxury “Hyatt 
Regency” and the “Excelsior Hotel” in Belgrade and the “Sheraton Rhodes 
Resort” on the island of Rhodes, along with the rental and the operation of 
the luxury Hotel “King George“ at Syntagma Square in the heart of Athens.

Βασικοί μέτοχοι του ομίλου είναι δύο 
μεγάλοι οικονομικοί παράγοντες της 
Ελληνικής τραπεζικής και του παγκόσμιου 
εμπορίου, ο όμιλος Eurobank και ο όμιλος 
Λασκαρίδη.

Key shareholders of the group are two 
major economic players of the Greek 
banking and global trade, the Eurobank 
Group and the Laskaridis Group.

Ιδρυτικά Μέλη
Founding members

60%

20%

20%

Όμιλος Eurobank
Eurobank Group

Όμιλος Λασκαρίδη

Laskarides Group



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ /
SERVICES & ACTIVITIES

Η εταιρία αναπτύσσει ένα επενδυτικό portfolio ενεργειακών έργων διάφορων  τεχνολογιών, 
εκμεταλλευόμενη την πολυετή εμπειρία των στελεχών της στην κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών, 
στην διεξαγωγή αναμολογικών μετρήσεων, στην μελέτη υβριδικών συστημάτων και συστημάτων 
αποθήκευσης ενέργειας, στις τεχνολογίες αξιοποίησης βιομάζας καθώς και στην αδειοδότηση έργων 
ΑΠΕ. 

The company is developing an investment portfolio of renewable energy or energy saving related projects, 
exploiting the extensive experience of its executives in the construction of photovoltaic power plants, the 
conducting of wind potential measurements, microgrid design, hybrid systems and storage systems 
modelling, biomass utilization technologies as well as in developing renewable energy projects.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /
RENEWABLE ENERGY PRODUCTION & ENERGY SAVING PORTFOLIO

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /
RENEWABLE ENERGY PRODUCTION & ENERGY SAVING PORTFOLIO

Ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπων έργων 
βιομάζας/βιοαερίου για την εκμετάλλευση 
αγροτικών, αστικών ή βιομηχανικών αποβλήτων.
Development and implementation of pilot 
projects of biomass / biogas to exploit agricul-
tural, urban or industrial waste.

Ανάπτυξη αιολικών έργων.
Development of Wind Power Plants.

Ανάπτυξη μικρών υβριδικών σταθμών με 
φωτοβολταϊκά και μπαταρίες.
Development of hybrid power stations with solar 
and batteries.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ /
CONSULTING & ENGINEERING SERVICES

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ /
R&D PROJECTS

Ανάπτυξη έργων ηλεκτροκίνησης.
Development of electrical mobility projects.

Επένδυση σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς.  
Investing in PV Power Plants.

Επένδυση σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας με 
ΣΗΘΥΑ ή Ανάκτηση Θερμότητας μέσω συμβάσεων 
παραχώρησης, ΣΔΙΤ ή ενεργειακών υπηρεσιών. 
Investment in Energy Saving with CHP or Heat 
Recovery projects by concession, PPP or pay as 
you save contracts (ESCO). 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /
EPC FOR ENERGY PROJECTS



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /
EPC FOR ENERGY PROJECTS

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ παρέχει ολοκληρωμένες 
λύσεις που αφορούν στο σχεδιασμό, την 
προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή 
αλλά και τη συντήρηση Ενεργειακών 
Έργων.
Πλεονέκτημά μας είναι η επιστημονική 
προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη τα 
διεθνή πρότυπα που ισχύουν για κάθε 
κατηγορία. 

MES ENERGY provides integrated solutions 
for the design, equipment supply, construction 
and maintenance for Energy Projects. 
Our advantage is our scientific approach 
taking into account the international stand-
ards applicable to each project category.

Κατασκευή Σταθμών αξιοποίησης Βιομάζας / Βιοαερίου
Construction of Biomass/ Biogas Power Plants

Εφαρμογές ΑΠΕ σε κτίρια και εγκαταστάσεις 
RES Applications in buildings and infrastructure

Κατασκευή Σταθμών Φόρτισης & Συστημάτων Ηλεκτροκίνησης 
Construction of Electrical Charging and EV Systems

Σχεδιασμός παρεμβάσεων για εξοικονόμηση στα συστήματα φωτισμού με λαμπτήρες LED
και έξυπνα συστήματα διαχείρισης 
Design interventions for energy saving in lighting systems with LEDs and intelligent
management systems 
 

Κατασκευή & Λειτουργία Φωτοβολταϊκών Σταθμών
Construction & Operation of PV Power Plants 

Κατασκευή και Λειτουργία Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) 
Construction and Operation of CHP Systems

Κατασκευή Αιολικών Σταθμών
Construction of Wind Power Plants

Αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας με την εγκατάσταση συστημάτων ORC 
Utilization of waste heat by installing ORC systems

Κατασκευή Υδροηλεκτρικών Έργων
Construction of Hydro Power Plants



Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ παρέχει εξειδικευμένες 
υπηρεσίες που σχετίζονται με την προσομοίωση 
της ενεργειακής συμπεριφοράς εγκαταστάσεων 
παραγωγής ή κατανάλωσης ενέργειας. 
Επίσης η εταιρία παράσχει υπηρεσίες ενεργειακού 
συμβούλου ή συμβούλου υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας για Ιδιωτικούς ή Δημόσιους φορείς.

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στοχεύει να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην Ε & Τ, συμμετέχοντας σε 
επιστημονικά προγράμματα και δραστηριότητες 
σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Στρατηγική της εταιρίας είναι να αναπτύξει 
συνεργασίες με ερευνητικούς οργανισμούς 
με έμφαση στους τομείς των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας, 
το demand-response, την ηλεκτροκίνηση, τις 
τεχνολογίες αξιοποίησης αποβλήτων και τις 
τεχνολογίες υδρογόνου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ /
CONSULTING & ENGINEERING SERVICES

Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας 
Energy Saving Engineering Services

Ενεργειακός Σύμβουλος
Energy Consultant Services

Σχεδιασμός Μονάδων Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
RES Power Plant Design

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ /
R&D PROJECTS Το όραμα της MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι η ανάπτυξη 

τεχνολογιών προστιθέμενης αξίας που 
μελλοντικά θα μπορούν να λύσουν προβλήματα 
της παγκόσμιας αγοράς. Με κίνητρο την 
δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η 
MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε συνεργασία με ερευνητικά 
κέντρα παγκοσμίου φήμης, προσβλέπει σε 
ενεργειακές εφαρμογές έντασης γνώσης. 

MES ENERGY aims in playing a significant role in 
R&D area, taking part in Scientific Programmes 
and Activities in collaboration with the greatest 
Educational Institutions in Greece and abroad. 
The strategy of the company targets healthy, 

trustworthy and fruitful partnerships with 
research organizations focusing on the fields of 
renewable energy, energy storage, demand 
response, electrical mobility, waste to energy 
and hydrogen technologies.

MES ENERGY’s vision is to develop added value 
technologies which in the close future will be 
able to resolve problems of the global market. 
Motivated by creating new products and 
services, MES ENERGY in cooperation with 
world-renowned research centres, looks at 
developing knowledge-intensive applications 
for the global energy & environment market.

MES ENERGY provides specialized 
services for simulating / modelling 
energy power plants.
The company also provides energy 
consulting services to private or 
public entities.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

JOIN US:
www.mese.gr

Αιόλου 67,
Αθήνα 10559

info@mese.gr

+302106996260
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