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Η Έκθεση

Ο δικός σας επαγγελματικός χώρος για επιτυχείς συμφωνίες στην αγορά 
των Φωτοβολταϊκών και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Σήμερα η Διεθνής Έκθεση

•  είναι η πιο γνωστή και επιτυχημένη ελληνική διορ-
γάνωση για τον ενεργειακό κλάδο στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη, 

•  οι εκθέτες και επισκέπτες της γνωρίζουν ότι αποτελεί πλέον 
το σημείο συνάντησης για τη δημιουργία επαγγελματικών 
σχέσεων και επιχειρηματικών ευκαιριών στο κλάδο των Φω-
τοβολταϊκών και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

• είναι η πιο γνωστή και επιτυχημένη ελληνική διορ

4η Διεθνής Έκθεση

Η Διεθνής Έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC, από το 2006 πρώτη χρονιά διοργάνωσης, επέτυχε να συγκεντρώσει τις πλέον 

αξιόλογες επιχειρήσεις του κλάδου των Φωτοβολταϊκών και των Α.Π.Ε. και η ανοδική της πορεία κάθε χρόνο τη φέρνει στη πρώ-

τη θέση σαν την έκθεση-κλειδί για τους επενδυτές και όλους όσους ασχολούνται με τις εφαρμογές των Α.Π.Ε.

Το 2008 η έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC ! 08 καθιερώθηκε και διεθνώς ως η πλέον επιτυχημένη και η μεγαλύτερη του 

κλάδου στην Ελλάδα. Με 200 εκθέτες και περίπου 11.000 επισκέπτες από 15 χώρες δημιούργησε το επαγγελματικό περιβάλλον 

για πολλές και επιτυχημένες εμπορικές συναλλαγές και για καλύτερες επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ εκθετών και επισκεπτών.

Με την, επί σειρά ετών, επιτυχία της η Διεθνής Έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC άνοιξε νέους ορίζοντες για επικερδείς συ-

νεργασίες προσφέροντας στους εκθέτες της το πλεονέκτημα της προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών τους σε μια άριστη 

διοργάνωση.
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The Exhibition

Your place for successful deals in the market of 
Photovoltaic and Renewable Energy Sources

Today the International exhibition 

•  is the most well known and successful Greek fair 
in Greece and Europe for the Photovoltaic systems and 
Renewable Energy Sources,

•  the exhibitors and visitors know that it constitutes the 
professional place for successful business contacts.

• is the most well known and successful Greek fair

4th International Exhibition

The Exhibition, all the years, managed to score the most considerable firms in the sectors of Photovoltaic and R.E.S. Its progress, 

every year, brings the Fair in the first place in Greece, as the Key - Exhibition for Photovoltaic Systems and Renewable Energy 

Sources.

In 2008 the Exhibition ENERGY - PHOTOVOLTAIC ’08, has been internationally established as the biggest and most successful 

in Greece.

With 200 exhibitors, from 15 countries and approximately 11.000 visitors, was the professional meeting place for many and 

successful deals and for better professional contacts between exhibitors and visitors.   

The Exhibition ENERGY PHOTOVOLTAIC, with it’s annual success, is the platform for gainful co-operations, giving to the 

exhibitors the advantage of promoting their products and services in an excellent organization.



ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ THΣ 3ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ "ENERGY-PHOTOVOLTAIC 2008"

ΕΚΘΕΤΕΣ

Ελληνικές 
εταιρείες 

Γερμανικές 
εταιρείες 

Από άλλες 
χώρες

Σύνολο Συμμετέχου-
σες χώρες

140 36 24 200 15

Αντιπροσωπευό-
μενες εταιρείες

260 40 300 20

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εκθεσιακή 
επιφάνεια

Επιφάνεια 
Ελλήνων εκθετών

Εκθέτες από χώρες 
εξωτερικού

ΣΥΝΟΛΟ

14.000 τ.μ.  9.000 τ.μ. 4.800 τ.μ. 13.800 τ.μ.

Εκθέματα 
εξωτερικού χώρου

600 τ.μ. 600 τ.μ.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Από την Ελλάδα Από το εξωτερικό Σύνολο

Επαγγελματίες  8.500 1.000 9.500

Κοινό  2.000

Σύνολο 10.500 1.000 11.500

Χώρες προέλευσης επισκεπτών: Ελλάδα, Η.Π.Α., Γερμανία, Κίνα, Βουλγα-
ρία, Καναδά, Ιταλία, Αυστρία, Τσεχία, Κόσοβο, Ολλανδία, Βέλγιο, Ινδία, Κύπρο, 
Ελβετία, Γαλλία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία και Μάλτα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλιας, εγκαινίασε την έκθεση και συγχαίροντας 

τους διοργανωτές για την άψογη οργάνωση, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Η Διεθνής Έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC 08 αποτελεί πλέον θεσμό για 

την ενεργειακή αγορά της χώρας μας καθώς διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη 

χρονιά. Μάλιστα φέτος, είναι ακόμα μεγαλύτερη, αφού συμμετέχουν εκθέτες από 

15 χώρες, η Διεθνής έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ- PHOTOVOLTAIC αποτελεί σημείο αναφο-

ράς για την ενεργειακή αγορά της χώρας».

Ο Πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα, Dr. Wolfgang Schultheiss συγχαίροντας 

το διοργανωτή, απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό τονίζοντας: 

«Η Διεθνής Έκθεση ENERGY - PHOTOVOLTAIC 2008 ανήκει στα ξεχωριστά γε-

γονότα εφέτος στην Ελλάδα και είναι αφιερωμένη στη χρήση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Όπως και κατά τα προηγού-

μενα δύο χρόνια έτσι κι εφέτος, στην έκθεση εκπροσωπούνται περισσότερες από 

20 γερμανικές επιχειρήσεις μαζί με τους Έλληνες εταίρους τους. Επιπλέον, εφέ-

τος δημιουργήθηκε για πρώτη φορά και περίπτερο του Ομοσπονδιακού Υπουρ-

γείου Οικονομίας και Τεχνολογίας, παρέχοντας έτσι στους επισκέπτες της έκθεσης 

μια εξαιρετική ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις 

από τη Γερμανία και να ακούσουν διαλέξεις γνωστών Γερμανών ειδικών στον το-

μέα της ενέργειας».

Ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας Κατασκευ-

ών Κίνας κ. Chen Yiming, αφού καλωσόρισε εκθέτες και επισκέπτες ανέφερε, με-

ταξύ άλλων: 

«Τέτοιες υψηλών προδιαγραφών διοργανώσεις συνεισφέρουν διεθνώς στην αντι-

μετώπιση του προβλήματος των κλιματικών αλλαγών και εύχομαι κάθε επιτυχία 

στη μεγαλύτερη Έκθεση και Συνέδριο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην 

Ελλάδα».

Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλιας, εγκαινίασε την έκθεση και συγχαίροντας 

Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλιας, εγκαινίασε την έκθεση και συγχαίροντας 

Υπουργός Ανάπτυξης

τους διοργανωτές για την άψογη οργάνωση, μεταξύ άλλων, τόνισε:

 αποτελεί πλέον θεσμό για 

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
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DETAILED STATISTICS OF 3rd INTERNATIONAL EXHIBITION "ENERGY-PHOTOVOLTAIC 2008"

EXHIBITORS

Exhibitors with 
their own stand 

German 
Companies 

From Abroad Total Participating 
Countries

140 36 24 200 15

Additional represented 
companies

260 40 300 20

EXHIBITION AREA

Exhibition area Domestic 
exhibitors

Foreign Exhibitors ToTAl

14.000 sq.m.  9.000 sq.m. 4.800 sq.m. 13.800 sq.m.

open area 600 sq.m. 600 sq.m.

VISITORS

Domestic                     Foreign                     Total

Trade visitors  8.500 1.000 9.500

Public  2.000

Total 10.500 1.000 11.500

Visitors from the countries: Greece, USA,, Germany, China, Spain, Canada, 
Italy, Bulgaria, Austria, Czech Rep., Netherlands, Belgium, India, Cyprus, 
Switzerland, France, Canada, Turkey, UK, Russia, Malta.

The Greek Minister of Development, Mr. Christos Folias, stated: “The International Exhibition ENERGY-PHOTOVOLTAIC has become an institution in the energy market of our country, as it has been organized for the third consecutive year. This year, the 3rd International Exhibition “ENERGY 2008”, considerably bigger than last years, with exhibitors participating from 12 countries, became a point of reference for our country’s energy market. Congratulations to the organizers”.
The German Ambassador in Greece, Dr.Wolfgang Schultheiss, in his short speech pointed out that: “The International Exhibition ENERGY-PHOTOVOLTAIC 2008, dedicated to renewable energy sources and energy efficiency, belongs among the outstanding events which took place this year in Greece. This year, as well as the two previous years, more than 20 German companies participate of, in the exhibition. Moreover, this year, for the first time, there was a stand from the Federal Ministry of Economy and Technology giving a unique opportunity to visitors to get informed on the latest technological developments in Germany and listen to speeches from well-known experts in the energy sector. 

The Chief Executive Officer of the Center of Research and Technology Manufacturing of China, Mr. Chen Yiming, mentioned that: “Such high quality organisations contribute to the combat against climate change at an international level, and I wish every success to the biggest Exhibition and Conference on renewable energy sources in Greece”.

Greek Minister of Development, Mr. Christos Folias, stated: 
Greek Minister of Development, Mr. Christos Folias, stated: 
Greek Minister of Development“The International Exhibition ENERGY-PHOTOVOLTAIC has 

COmmENTS FROm OFFICIALS
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Οι Εκθέτες
Η Διεθνής Έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ – PHOTOVOLTAIC με την επιτυχημένη πορεία της αντανακλά το δυναμισμό της στην 
αναπτυσσόμενη αγορά των Φωτοβολταϊκών συστημάτων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα. 

Οι εκθέτες ανήκουν στους μεγαλύτερους «παίκτες» της Ελληνικής και Διεθνούς αγοράς ενέργειας. Η ποιότητα και ο μεγάλος αριθ-
μός των επισκεπτών της έκθεσης καθώς και το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού, προσφέρουν σε εκθέτες και επισκέπτες την εξαι-
ρετική ευκαιρία για την πραγματοποίηση σημαντικών εμπορικών συναλλαγών.

Ε Κ Θ Ε Μ Α Τ Α

Στην έκθεση θα συμμετέχουν εταιρίες παραγωγής Φωτο-
βολταϊκών, πάνελς, υλικών και εξαρτημάτων, ηλιακών συστη-
μάτων, ανεμογεννητριών, γεωθερμίας, βιομάζας και υδροηλε-
κτρισμού. Επίσης, επιχειρήσεις εμπορίας, αντιπροσώπευσης, 
εγκαταστάσεων, μελετών, εξοικονόμησης ενέργειας και οικο-
λογικής δόμησης.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Φωτοβολταϊκά Πάρκα 

   Φωτοβολταϊκά 
συστήματα (αυτόνομα και 
διασυνδεδεμένα) 

  Φωτοβολταϊκά panels 

  Inverters 

  Συσσσωρευτές 

  Ρυθμιστές φόρτισης 

   Συστήματα στήριξης (βάσεις- 
trackers) 

  Καλωδιώσεις 

   Τηλεπαρακολούθηση 
συστημάτων 

   Εξαρτήματα και 
ανταλλακτικά 

  Μελέτες

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Ηλιακή ενέργεια 

  Aιολική ενέργεια 

  Γεωθερμία 

  Βιομάζα 

  Βιοενέργεια 

  Υδροηλεκτρισμός 

   Power fuel cells – Τεχνολογίες 
Υδρογόνου 

  Εξοικονόμηση ενέργειας 

  Συμπαραγωγή 

   Eγκαταστάσεις και Παραγωγή 
ενέργειας από Α.Π.Ε. 

   Συστήματα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης ενέργειας 

   Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 

   Καινοτόμα ενεργειακά συστήματα 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

   Βιοκλιματικός σχεδιασμός και 
Αρχιτεκτονική 

  Ψύξη - Θέρμανση από Α.Π.Ε 

   Συστήματα Βιομηχανικής και 
Κτηριακής ενέργειας

   Ενεργειακά έξυπνα σπίτια (B.E.M.S)

  Πράσινη ενέργεια-Φυσικό αέριο
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The Exhibitors
With its successful course the International Exhibition ENERGY – PHOTOVOLTAIC, reflects its progress in the 
developping market of Photovoltaic and R.E.S. in Greece.

Most of the exhibitors belong to the group of the “big players” in the Greek and International energy market. The quality and 
the big number of visitors, as well as the high level of competition, offers to the exhibitors and visitors the excellent opportunity 
to have successful deals and to develop new and dynamic deals.

E X H I B I T S

In the Exhibition will participate producers, representa-
tives and companies dealing with solar and wind energy, 
materials and elements, solar systems, wind generators, 
as well as with geothermal, biomass and hydroelectricity. 
Also, companies of marketing, installations, consulting, 
energy saving and eco build.

PHoToVolTAIC SYSTEMS

PV Parks Installations

PV Systems Installations

 PV Systems (Modules -Solar 
Cells-Thin-film modules)

Inverters 

Charge Controllers 

Batteries 

Mounting Systems 

Solar tracking systems

Connection boxes 

Cables and component 
parts 

Monitoring Systems 

Co-ogeneration 

Installations 

Planning 

Service

RENEWABlE ENERGY SoURCES

Solar energy

Wind Energy

Thermal solar systems

Geothermal Energy Systems

Biomass - Hydropower

Power fuel cells Natural Gas

Saving energy systems

Installations & Energy 

Production from R.E.S.

Management energy systems

Equipment supplies

ECo BUIlDING

Architectural Planning 
Bioclimatic construction of energy 
efficient buildings
Smart buildings
Building Energy Management 
Systems (B.E.M.S.) 
Automations 
Eco-building materials 
Aluminium constructions 
Energy saving building shells  
Energy-saving glasses 
A/C Systems from R.E.S.
Industrial energy systems and 
installations
Green energy and Natural Gas

Bioclimatic construction of energy 
efficient buildings
Bioclimatic construction of energy 
efficient buildings

Architectural Planning 
Bioclimatic construction of energy 
Architectural Planning 

Smart buildings
Building Energy Management 
Smart buildings
Building Energy Management 
Systems (B.E.M.S.) 
Building Energy Management 
Systems (B.E.M.S.) 
Automations Automations 
Eco-building materials 
Aluminium constructions Aluminium constructions 
Energy saving building shells  
Aluminium constructions 
Energy saving building shells  
Energy-saving glasses Energy-saving glasses 
A/C Systems from R.E.S.A/C Systems from R.E.S.
Industrial energy systems and 
A/C Systems from R.E.S.
Industrial energy systems and 
installations
Industrial energy systems and 
installations
Green energy and Natural GasGreen energy and Natural Gas
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Οι Επισκέπτες

Την Έκθεση επισκέπτονται 
όλοι όσοι ασχολούνται με:

   Επενδύσεις για την Παραγωγή ενέργειας  

   Παραγωγή Ενέργειας από: Φωτοβολταϊκά 
και Αιολικά Πάρκα, Γεωθερμία, Βιομάζα 
και Υδροηλεκτρισμό

   Διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας 

   Μελέτες και εγκαταστάσεις

   Τεχνικές εταιρίες έργων 

    Εταιρίες Συμβούλων Ανάπτυξης 

   Ψύξη και θέρμανση (από Α.Π.Ε.) 

   Ηλεκτρομηχανολογικό υλικό και 
Αυτοματισμούς 

    Μηχανήματα και εξοπλισμό παραγωγής 
ενέργειας 

    Επιχειρήσεις Κατασκευών κτηρίων και 
κατοικιών 

   Φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

    Στελέχη από: Βιομηχανίες - Ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις - Ξενοδοχεία - Νοσοκομεία 

   Αρχιτέκτονες - Μηχανικοί - Ηλεκτρολόγοι - 
Μηχανολόγοι - Χημικοί - Γεωλόγοι 

   Τεχνίτες και εγκαταστάτες - Επιχειρήσεις 
αγροτικού τομέα - Λοιπές κατηγορίες

Τη Διεθνή Έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC επισκέπτονται, κάθε χρόνο, χιλιάδες ενδιαφερόμενοι από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό που επενδύουν, εφαρμόζουν και χρησιμοποιούν Φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Σε κάθε διοργάνωση το σύνολο των κλάδων της αγοράς δηλώνει το παρόν αναζητώντας  
καινούργιες λύσεις και αξιόπιστες επαγγελματικές συνεργασίες.

Ωράριο Λειτουργίας

Οι επισκέπτες έχουν δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
κατά την επίσκεψή τους το δωρεάν χώρο 

στάθμευσης εντός του Εκθεσιακού  
χωρητικότητας 6.000 θέσεων.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 14:00-20:00

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10:00-20:00

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 10:00-20:00

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 10:00-20:00
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The Visitors

The visitors of the Exhibition 
deals with:

Investments in R.E.S.

Production of Energy from PV, and 
Wind Parks, Geothermics, Biomass and 
Hydroelectricity

Management and saving energy

Consulting and installations

Technical and construction companies

Cooling and heating from R.E.S

Electromechanical material and 
Automatisms

Instruments and equipment for energy 
production

Local Government Agencies, Public Social 
Sectors

Executives from: Industries - Shipping

Enterprises - Hotels - Hospitals

Architects - Engineers - Electricians -

Mechanical engineers - Chemists - 
Geologists

Enterprises of rural sector 

Remaining categories

The visitors of the exhibition are, every year, many thousands from Greece and abroad that invest, apply and use 
PV systems and Renewable Energy Sources. The visitors comes from Greece, USA, Germany, China, Spain, Canada, 
Italy, Bulgaria, Austria, Czech Rep., The Netherlands, Belgium, India, Cyprus, Switzerland, France, Canada, Turkey, UK, 
Russia, Malta.

Opening Hours

The entrance at the Exhibition 

for professionals and public is free of charge  
with registration at the Reception. 

Free parking for 6.000 cars.

Thursday 22 October 14:00-20:00

Friday 23 October 10:00-20:00

Saturday 24 October 10:00-20:00

Sunday 25 October 10:00-20:00
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4ο Διεθνές Συνέδριο ENERTECH 2009

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Με στόχο την ακόμα υψηλότερη επισκεψιμότητα, 
η 4η Διεθνής Έκθεση «ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC 
2009» θα προβληθεί δυναμικά σε πολλά δια-
φημιστικά μέσα:

ΤΥΠΟΣ: Έντυπα και Περιοδικά, τεχνικά, 
εμπορικά, επιχειρηματικά και επιστημονικά 
της Ελλάδας και του εξωτερικού.

MASSIVE MAILING: Αποστολή 
ενημερωτικών news letters σε όλες τις 
κατηγορίες των επισκεπτών και εν δυνάμει 
αγοραστών.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Διαφημιστικά spots σε 
τηλεοπτικούς σταθμούς

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ: Διαφημιστικά spots σε 
ραδιοφωνικούς σταθμούς

OUTDOOR: Αφίσες και banners σε 
κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

SITE LEADEREXPO: Πλήρες 
πληροφοριακό υλικό για τη διοργάνωση 
και προ-εγγραφές.

SITES & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 
Προβολή σε δικτυακούς τόπους της 
Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

BUSINESS FORUm

Ο νέος Νόμος για τις Α.Π.Ε. και οι γενικότερες 
προοπτικές ανάπτυξής τους στη χώρα μας, δίνουν 
ιδιαίτερη βαρύτητα στη θεματολογία του συνε-
δρίου. Διακεκριμένοι ομιλητές, από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό, θα παρουσιάσουν και θα ανα-
λύσουν ευρύτατη γκάμα σχετικών θεμάτων με 
έμφαση στις προοπτικές της Ελληνικής και Διε-
θνούς αγοράς, τις υφιστάμενες οικονομικές εξε-
λίξεις και το μέλλον των Α.Π.Ε.

Τη φετινή χρονιά ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν 
και οι εργασίες του BUSINESS FORUM το οποίο 
διοργανώνει το Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η LEADEREXPO-
LEADERTECH. Οι εργασίες του θα εστιάσουν στην 
παρουσίαση των προϊόντων, των υπηρεσιών και 
των έργων εκθετριών επιχειρήσεων δίνοντας πα-
ράλληλα βήμα για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 
των ενδιαφερομένων. Οι εργασίες του Business 
Forum θα ανοικτές στο κοινό ενώ θα προσκλη-
θούν να συμμετέχουν επενδυτές, στελέχη επι-
χειρήσεων του Βιομηχανικού και Τουριστικού 
κλάδου, στελέχη του Δημοσίου και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης καθώς και στελέχη από τον Ελ-
ληνικό χρηματοοικονομικό κλάδο.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η Έκθεση θα πλαισιωθεί από το καταξιωμένο Διεθνές Συνέδριο ENERTECH. Την Επιστημονική οργάνω-
ση του συνεδρίου ανέλαβε η ΔΕΗ Α.Ε. με συνδιοργανωτή το Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Το συ-
νέδριο στοχεύει στο να φέρει σε επαφή τις επιχειρήσεις του κλάδου των Α.Π.Ε., ακαδημαϊκούς,  επιστήμονες, ερευνητές, παράγο-
ντες της πολιτείας (Στελέχη του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης), στελέχη χρηματοδοτικών οργανισμών καθώς και όλους 
όσους ενδιαφέρονται για τον κλάδο των Α.Π.Ε.
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PROmOTION PROGRAm

The 4th International exhibition ENERGY-
PHOTOVOLTAIC 2009 is supported by a very 
strong promotional program as follow:

PRESS: Well known magazines in Greece 
and in Europe

TV & RADIO: TV and Radio Spots before 
and during the Exhibition 

OUTDOOR PROMOTION: Road’s 
Promotional Banners, Printed Invitations 
to the market

BUSINESS SITES: In Greece and abroad

MASSIVE MAILING: Electronic Media in 
Greece and abroad.

BUSINESS FORUm

TOPICS

Renewable Energy Sources (RES) constitute 
the most promising solution for the confronta-
tion of these problems, offering clean and inex-
haustible energy and contributing to energy in-
dependence. Additionally, New Energy Efficiency 
(EE) technologies decrease energy demand of-
fering both economic profits and environmental 
benefits. The Conference aims at bringing to-
gether researchers, policy makers, energy sector 
decision makers, academics, members of fund-
ing institutions, government officials, interested 
in current developments & perspectives in the  
energy sector and in particular will include 
topics related to Renewable Energy Sources,  
Energy Efficiency and Energy Management.

During the Conference, at the BUSINESS FORUM 
MEETING, the exhibitors can have their own 
presentation, to all attendants, for their products, 
services and projects. At the Business Forum, are 
invited investors, government officials, policy 
makers, decision makers, exhibitors and big Greek 
companies which invest in the R.E.S. sector.

During the Exhibition will take place also the 4th International Conference ”ENERTECH 2009” by the Scientific Organization of 
the GREEK PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.). The recent developments in the energy sector and mainly in the oil 
market, the security of energy supply, the continuously increasing needs of modern societies for energy and at the same time 
the environmental repercussions of the greenhouse effect, have raised many questions and created a lot of concerns.



ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ / UNDER THE AEGIS OF: ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ / SUPPORTED BY:

ΧΟΡΗΓΟΙ / SPONSORS:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ORGANIZER:

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / COMMUNICATION SPONSORS:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / COMMUNICATION SUPPORTERS:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / 
MINISTRY OF DEVELOPMENT

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(Αντιπρ. Ελλάδος) / 
EUROPEAN COMMISSION 
(Office in Greece)

ΔΕΠΑ A.E. /  DEPA  S.A. (PUBLIC 
GAS CORPORATION S.A.)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
(Αντιπρ. Ελλάδος) / 
EUROPEAN PARLIAMENT 
(Office in Greece)

ΕΥΔΑΠ A.E. / ATHENS WATER 
SUPPLY & SEWERAGE

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ / 
GERMAN EMBASSY OF ATHENS

Υ.Π.Ε.ΧΩ.ΔΕ / 
MINISTRY OF ENVIRONMENT, 
PHYSICAL PLANNING & 
PUBLIC WORKS

ΔΕΣΜΗΕ / DESMIE (HELLENIC 
TRANSMISSION SYSTEM 
OPERATOR S.A.)

NRG ORION

ΕΡΙΑ / EUROPEAN 
PHOTOVOLTAIC INDUSTRY 
ASSOCIATION

B2B 
RENEWABLE ENERGY

SEE SUNSTAINABLE
ENERGY EUROPE

ΚΑΠΕ / CRES (CENTER 
OF RENEWABLE ENERGY 
SOURCES)

SILCIO A.E.

GIFI (ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ) 
/ ITALIAN PHOTOVOLTAIC 
INDUSTRY ASSOCIATION

ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ- AHK 
(GERMAN- HELLENIC CHAMBER  
OF INDUSTRY & COMMERCE)

SOLAR CELLS 
HELLAS A.E.

YINGLI SOLAR

SUNPOWER

ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ / 
CHINA NEW ENERGY 
CHAMBER OF COMMERCEΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ / GREAT SPONSOR:

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. /
PPCR S.A. ( PUBLIC POWER 
CORPORATION RENEWABLES S.A.)

SUN & WIND MAGAZINE TEXNIKA 3TECH

PHOTON MAGAZINE OIKOPOLIS CAPITAL.GR

ECON3 ΕΚΔΟΤΙΚΗ 3D PLANT MANAGEMENT

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ21 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ

HOTEL RESTAURANT
ΜΑGΑΖΙΝΕ ECOCITY ΠΑΚΟΕ

& ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ


