Δυναμικό παρόν έδωσαν οι εκθέτες της
7ης Διεθνούς Έκθεσης ENERGY-PHOTOVOLTAIC 2012
1 - 4 Νοεμβρίου 2012, Metropolitan Expo

Αν και η τελευταία κυβερνητική απόφαση για τη μείωση των τιμών πώλησης της
παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά έπληξε καίρια τον κλάδο, παρόλα αυτά η
Έκθεση , με τη στήριξη των 200 περίπου εκθετών της αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό
γεγονός στην αγορά των ΑΠΕ και πρόσφερε νέες ευκαιρίες επενδύσεων και λύσεων
στους χιλιάδες επισκέπτες της. Ελάχιστα επηρεσμένη από το δυσμενές επενδυτικό
περιβάλλον, στάθηκε για έβδομη συνεχή χρονιά, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της
Ελληνικής ενεργειακής αγοράς. Η Έκθεση που πραγματοποιήθηκε από 1 - 4 Νοεμβρίου,
έδωσε την ευκαιρία στους χιλιάδες επισκέπτες της να ενημερωθούν για όλες τις
σύγχρονες εξελίξεις του κλάδου των Φωτοβολταϊκών και των ΑΠΕ ενώ στη διάρκεια της
Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν πολλές πετυχημένες εμπορικές συμφωνίες.
Τα Εγκαίνια της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ.
Αθανάσιο Σκορδά ενώ παραβρέθηκαν επίσης ο κ. Κων. Μίχαλος Πρόεδρος ΚΕΕΕ &
ΕΒΕΑ, ο κ. Ι. Τσιπουρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ο κ. Colin
Stanbridge, Διεθύνων Σύμβουλος ΕΒΕ Λονδίνου, ο κ. Μιχ. Σαρρής, π. Υπουργός
Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ.α.

7o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ENERTECH
Oι εταιρίες LEADEREXPO-LEADERTECH παράλληλα με την Διεθνή Έκθεση ENERGYPHOTOVOLTAIC 2012, , διοργάνωσαν , με την συνεργασία του Ε.Β.Ε.Α το 7ο Διεθνές
Συνέδριο ENERTECH 2012 με θέμα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ & ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ,
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Την Επιστημονική διοργάνωση του Συνεδρίου ανέλαβε το Ε.Β.Ε.Α. με επικεφαλής τον
Πρόεδρό του κ. Κ. Μίχαλο.
Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ενημέρωση της αγοράς και των εκπροσώπων του
Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του επιστημονικού κόσμου για τις τεράστιες
δυνατότητες ανάπτυξης και τα πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία ,

από την διείσδυση των Α.Π.Ε. αλλά και τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα στην
Ελλάδα. Με τη δυναμική συμμετοχή της Οργανωτικής Επιτροπής και των έμπειρων
στελεχών του Ε.Β.Ε.Α και των εταιριών LEADEREXPO-LEADERTECΗ, το
Συνέδριο στέφθηκε με επιτυχία και αποτέλεσε πόλο έλξεως όλων όσων ασχολούνται με
τις Α.Π.Ε. και την Ενέργεια.
Ομιλητές ήταν διακεκριμένοι επιστήμονες και ειδικοί του ενεργειακού κλάδου καθώς
και του κλάδου των ΑΠΕ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η Έκθεση πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα του ΥΠΕΚΑ και τίμησαν με τη χορηγία
τους οι εταιρίες:

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
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