Η 6η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ENERGY-PHOTOVOLTAIC '11
Από 29 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2011
Στη κορυφή για έκτη συνεχή χρονιά, με ρεκόρ συμμετοχών
και χορηγών
Μόνο αέρα αισιοδοξίας έφερε μαζί της η 6η Διεθνής Έκθεση ENERGY-PHOTOVOLTAIC
2011, η οποία με περισσότερους από 250 εκθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και
χιλιάδες επισκέπτες παραμένει , για έκτη συνεχή χρονιά στην κορυφή σαν η
μεγαλύτερη αμιγής έκθεση για τα φωτοβολταϊκά και τις ΑΠΕ στη Νοτιο-Ανατολική
Ευρώπη
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
τίμησε με την παρουσία της την Έκθεση και τα επίσημα εγκαίνια της Έκθεσης
πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη από τον Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Γ. Παπακωνσταντίνου ,
παρουσία του Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Γ. Μανιάτη. Στην τελετή των εγκαινίων συμμετείχαν
ο Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. κ. Γ. Τσιπουρίδης, η Αντιπρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Ρ. Κράτσα, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλος, ο
Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης και ο Δ/ντής Καταναλωτικής Πίστης της
Εθνικής Τράπεζας κ. Χριστ. Χατζόπουλος.

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
στην ομιλία του τόνισε: « Σε αυτή την εποχή
που βρισκόμαστε , σε αυτή τη δύσκολη
συγκυρία για την οικονομία και τους πολίτες,
σε μια στιγμή που μόνη διέξοδος από την κρίση

αναγνωρίζουμε ότι είναι η ανάπτυξη, ανάμεσα στα
πολλά ταμπού που πρέπει να προσπεράσουμε, είναι
και το ταμπού απέναντι στις επενδύσεις, τους
επενδυτές και την παραγωγική διαδικασία. Για το
λόγο αυτό, είναι πάντοτε μεγάλη τιμή και χαρά να
βρίσκομαι σε χώρους μαζί με εκπροσώπους και
στελέχη από τα πιο παραγωγικά και πιο δυναμικά
τμήματα της οικονομίας μας.»
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλος στο χαιρετισμό
του ανέφερε: «Αποτελεί τιμή και χαρά να απευθύνω
χαιρετισμό στα εγκαίνια της 6ης Διεθνούς Έκθεσης
ENERGY-PHOTOVOLTAIC, μίας έκθεσης που έχει
πετύχει να αναδειχθεί σε θεσμό για τον κλάδο της
ενέργειας και σε πόλο έλξης για ελληνικές αλλά και

διεθνείς επιχειρήσεις».
Ζωντανό κύτταρο της ελληνικής αγοράς , ο ενεργειακός κλάδος έδωσε το παρόν, αυτή
τη δύσκολη χρονιά, στην ανανεωμένη , αναβαθμισμένη, μοντέρνα και πιο
ελκυστική Διεθνή Έκθεση ENERGY-PHOTOVOLTAIC που πραγματοποιήθηκε από 29
Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο MetropolitanExpo.
Χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους εκθέτες για όλες τις
σύγχρονες τεχνολογίες των Φωτοβολταϊκών , των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, των
συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, οικολογικής δόμησης και ενεργειακής απόδοσης
κτηρίων ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και σημαντικές εμπορικές συμφωνίες.
Με απόλυτη επιτυχία και περισσότερους από
250 συνέδρους, στέφθηκε και το Διεθνές
Συνέδριο ENERTECHτου οποίου την
Επιστημονική οργάνωση ανέλαβε η ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
Σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, έφεραν σε επαφή τους
εκπροσώπους όλων των κλάδων των ΑΠΕ,
επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς, επιστήμονες,
στελέχη του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και όλους όσους
ασχολούνται με τον κλάδο των ΑΠΕ.
H 6η Διεθνής Έκθεση ENERGY-PHOTOVOLTAIC 2011 πραγματοποιήθηκε με την Αιγίδα
του ΥΠΕΚΑ και πλειάδα χορηγών την εμπιστεύτηκε :
ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και SOPRAYNEWENERGY
ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ : ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.,
ΧΟΡΗΓΟΙ : JSSOLAR, DATAPV, KACONEWENERGY, RENAPPSA.E., SIEMENSA.E.,
SCHUECO, SOLARLOGIC & SUNRISEPHOTOVOLTAICSYSTEMS,
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :TEXNIKA, REALNEWS, SUN & WIND.

