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Protergia: Φιλική, ανεξάρτητη, «πράσινη» 

 

«Δεν έχει όρια το μέλλον που μπορείς να φτιάξεις» 
 

 
 
H Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, 
της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας, δείχνει το μόνο δρόμο για το 
μέλλον του πλανήτη. Επιστρατεύει τη γνώση και την καινοτομία και δημιουργεί μία 
ενέργεια  φιλική, ανεξάντλητη, και πιο «πράσινη». 
 
Στη νέα εταιρική καμπάνια της Protergia, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμετράται 
με τα στοιχεία της φύσης. Αμείλικτα, αλλά το κάθε ένα ξεχωριστά αποτελεί πηγή 
ανεξάντλητης καθαρής ενέργειας. 
 

«Αν σταθείς  δυνατός όσο ο αέρας, το νερό, ο ήλιος και αφήσεις την 
ενέργειά τους να γίνει η δική σου ενέργεια, τότε, δεν έχει όρια το 
μέλλον που μπορείς να φτιάξεις». 

 
Απέναντι στην ισχύ της φύσης, ο Γιάννης προβάλλει τη δική του ισχύ. Τη θέλησή 
του να κινείται ασταμάτητα μπροστά. Αξίες που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη 
Protergia. Αξίες που εμπνέονται από τη συνολική στρατηγική της MYTILINEOS με 
γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
 
Με συνεχείς «πράσινες» επενδύσεις και με γνώμονα την καινοτομία και την 
βιωσιμότητα, η Protergia μετασχηματίζεται σε ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό 
utility, προσφέροντας ολιστικές υπηρεσίες και ανταγωνιστικά προϊόντα στους 
πελάτες της, μέσα από το πρίσμα της εξοικονόμησης ενέργειας. Έχοντας ήδη 
καταστεί ηγέτιδα στην ελληνική αγορά, ενισχύει το ενεργειακό της χαρτοφυλάκιο 
(1,2 GW σε λειτουργία και 826 MW υπό κατασκευή -  μονάδες με καύσιμο το 
φυσικό αέριο) αντλώντας ενέργεια από τα στοιχεία της φύσης:  
 

• 250 MW ΑΠΕ σε λειτουργία ή κατασκευή (Αιολικά πάρκα, Φωτοβολταϊκοί 
σταθμοί, υδροηλεκτρικά έργα)  

• 1.480 MW  υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκά πάρκα  

• 100 MW αιολικά πάρκα προς τελική επενδυτική απόφαση (FID) στο τέλος 
του 2021 

• 25 υπό ανάπτυξη έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 
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Αρωγοί στους εθνικούς στόχους για απανθρακοποίηση, πιστοί στο όραμα για ένα 
μέλλον βιώσιμο για όλους, στην Protergia πιστεύουμε ότι δεν έχει όρια το μέλλον 
που μπορούμε να φτιάξουμε.  
 
Δείτε εδώ τη νέα εταιρική καμπάνια της Protergia και ελάτε μαζί μας στο δρόμο για 
ένα καλύτερο και βιώσιμο αύριο, για όλους. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Qywa2boLrQk

