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Θα στοιχημάτιζα όλα μου τα 

χρήματα στον ήλιο και την ηλιακή 

ενέργεια, τι πηγή δύναμης! Ελπίζω 

μόνο να μην περιμένουμε να 

τελειώσει ο άνθρακας και το 

πετρέλαιο μέχρι να καταφέρουμε να 

δαμάσουμε τι δύναμη αύτη 

Thomas Edison, 1931
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Η Κλάδης Ενεργειακή Ε.Π.Ε., θυγατρική της Κλάδης 

Α.Ε., ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό να διαδραματίσει 

ηγετικό ρόλο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στην Ελλάδα. Η Κλάδης Ενεργειακή 

συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους και πλέον 

αξιόπιστους οίκους φωτοβολταϊκών, αιολικών & 

ηλιοθερμικών συστημάτων στην παγκόσμια αγορά. 

Η εταιρεία μας τολμά και επενδύει σε καινοτόμα 

ερευνητικά προγράμματα και αναπτύσσει 

καινοτόμες εφαρμογές και προϊόντα

Λίγα λόγια για εμάς 



Ιδρύεται στο 

Ηράκλειο Κρήτης η 

Κλάδης Α.Ε 

Κατασκευαστική 

Εταιρεία, με κύρια 

δραστηριότητα τις 

κατασκευές Δημοσίου 

και Ιδιωτικού τομέα
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Η Κλάδης Α.Ε. 

δημιούργει το 2011 την 

θυγατρική Κλάδης 

Ενεργειακή Ε.Π.Ε. με 

σκοπό την μελέτη και 

την κατασκευή 

μονάδων παραγωγής 

ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές

Η Κλάδης Ενεργειακή 

ξεκινά την εμπορική 

της δραστηριότητα 

στο κλάδο των 

αυτόνομων 

συστημάτων 

παραγωγής ενέργειας

H Elpedison  

εμπιστεύεται την  

Κλάδης Ενεργειακή 

σαν επίσημο 

συνεργάτη και 

αντιπρόσωπο 

πωλήσεων

Η Κλάδης Ενεργειακή 

ιδρύει τμήμα  Έρευνας 

& Ανάπτυξης με έδρα 

στο Ι.Τ.Ε. και 

αντικείμενο την 

ανάπτυξη καινοτόμων 

προϊόντων και λύσεων

Ιστορική διαδρομή

1961 2011 2012 2016 2017



Όταν κάθε σπίτι, κάθε σχολειό, κάθε 

δρόμος, κάθε πάρκο, κάθε επιχείρηση 

της πατρίδας μας θα χρησιμοποιεί μόνο 

τον Ήλιο, τον Αέρα και το Νερό για να 

καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες 

τότε και εμείς θα είμαστε βέβαιοι πως το 

όραμα μας έχει πραγματοποιηθεί

Το όραμα μας



Αποστολή μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων 

ενεργειακών λύσεων, από τον σχεδιασμό μέχρι και 

την υλοποίηση,  τόσο στον ιδιωτικό  όσο και στο 

δημόσιο τομέα.  Αναζητάμε συνεχώς νέες  

«πράσινες» λύσεις και νέα  «πράσινα» προϊόντα 

που μας επιτρέπουν να προσφέρουμε  

ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες προτάσεις που 

οδηγούν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και 

στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης. 

Σκοπός μας είναι να δημιουργούμε τις εξελίξεις, να 

ανοίγουμε νέους δρόμους και νέες προοπτικές

Η αποστολή μας



Οι αξίες μας 

σεβασμός 

στο 

περιβάλλον

καινοτομία

αξιοπιστία

δημιουργικότητα

συνέπεια

kaizen

κοινωνική 

ευθύνη

εμπιστοσύνη
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Ανθρώπινο 
δυναμικό

Οι άνθρωποι μας  αποτελούν το σημαντικότερο 

“περιουσιακό” μας στοιχείο. Ομαδική εργασία, 

συνεργατικότητα, εμπιστοσύνη, σεβασμός, κατανόηση 

είναι οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους είναι 

κτισμένες οι σχέσεις μέσα στην Κλάδης Ενεργειακή 

Επενδύουμε στην διαρκή εκπαίδευση και εξέλιξη 

των ανθρώπων μας, ενθαρρύνουμε και αποζητούμε την 

πρωτοβουλία και τον καινοτόμο τρόπο σκέψης. Το 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο των ανθρώπων μας  αποτελεί 

για εμάς συγκριτικό πλεονέκτημα



Οι δραστηριότητες μας  

Εμπορική δραστηριότητα 

Μελέτες 

Συντηρήσεις 

R&D



Η μεγαλύτερη 
ευρωπαϊκή εταιρεία 

και μια από τις 
μεγαλύτερες και πλέον 

αξιόπιστες 
παγκοσμίως στον 

κλάδο των 
ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας

Ουκρανική εταιρεία με 
μακρά παράδοση και 

τεχνογνωσία στον 
τομέα των μπαταριών 

παντός  τύπου. Με 
στιβαρή και άρτια 

ποιότητα κατασκευής 
τα προϊόντα της 

Vladar αποτελούν 
εγγύηση ακόμα και για 
τις ποιο απαιτητικές 

εφαρμογές

Αμερικάνικη εταιρεία 
με μακρά παράδοση 

στην κατασκευή 
ρυθμιστών φόρτισης 

και όχι μόνο

Εταιρεία κατασκευής 
πρωτοπόρων 

φωτοβολταϊκών πάνελ 
από την Taiwan

Η aleo κατασκευάζει 
φωτοβολταϊκά πάνελ 
στη Γερμανία από το 

2001, είναι μια από τις 
μεγαλύτερες και πλέον 

αξιόπιστες εταιρείες 
στην Ευρώπη

Κάποιες από τις συνεργασίες μας 



Μελέτες

Eγκατάστασης

Φωτοβολταϊκών Σταθμών

Eγκατάστασης Αυτόνομων 

Συστημάτων Παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας

Εγκατάστασης 

αυτοπαραγωγής  

ηλεκτρικής ενέργειας 

(Net-metering) 

Πλήρους αυτονόμησης 

μικρών οικισμών και 

νησιώτικων περιοχών

Σχέδια δράσης Αειφόρου 

ενέργειας για οργανισμούς 

κοινής ωφέλειας

Αδειοδοτήσεις / Εγκρίσεις

Μονάδων παραγωγής 

Βιοαερίου ενέργειας

Αιολικών πάρκων



Συντηρήσεις 



Έρευνα και καινοτομία
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξης υπηρεσιών και 

προϊόντων η εταιρία λειτουργεί ανεξάρτητο τμήμα έρευνας και 

ανάπτυξης. Το τμήμα αυτό λειτουργεί μέσα στο Τεχνολογικό Πάρκο 

Ηρακλείου, στο χώρο του Ι.Τ.Ε.

Ο σκοπός ίδρυσης αυτού του τμήματος στο συγκεκριμένο χώρο, εκτός 

άλλων, αποσκοπεί στην άμεση συνέργεια με το Ι.Τ.Ε., το Πανεπιστημιακό 

περιβάλλον καθώς και άλλες τεχνολογικές εταιρίες που εδρεύουν στον 

ίδιο χώρο, σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας καθώς και σε 

ιδιωτικές πρωτοβουλίες.

Το ερευνητικό μας ενδιαφέρον έγκειται στην υλοποίηση ώριμων 

ερευνητικών προσπαθειών με σκοπό την άμεση υλοποίηση προϊόντων ή 

υπηρεσιών που προκύπτουν από αυτές και τη μετάβαση τους στην 

αγορά.

Το προσωπικό που δραστηριοποιείται στο τμήμα είναι ανώτατης 

πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Η δύναμη του τμήματος έγκειται στο 

γεγονός ότι η τεχνολογική κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού της την 

καθιστά ικανή να φέρει σε πέρας έργα στα οποία δεν υπάρχει πεπατημένη 

γραμμή, τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και δημιουργίας πρωτοτύπων  

(Technology Innovation & Prototyping).


