
 

 

 

Οι πιο σύγχρονες λύσεις και ιδέες για τα 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ στη «Verde.tec 2023» 

 

Οι πλέον δυναμικές και καινοτόμες εταιρείες του χώρου που ειδικεύονται 

στα φωτοβολταϊκά συστήματα δίνουν ραντεβού στην 5η διεθνή έκθεση 

Verde.tec.  

 

Για τρεις ημέρες, από τις 17 έως τις 19 Μαρτίου 2023, στο εκθεσιακό κέντρο 

MEC στην Παιανία, η 5η Verde.tec / Τεχνολογίες Περιβάλλοντος έρχεται για 

να αναδείξει κάθε πτυχή που αγγίζει το περιβάλλον, με την υποστήριξη των 

σημαντικότερων επιχειρηματικών, επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων 

του χώρου.  

Κυκλική οικονομία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακύκλωση, διαχείριση 

φυσικών πόρων, διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, ηλεκτροκίνηση, 

«πράσινη» βιομηχανία, μηχανήματα και εργαλεία είναι μερικοί από τους τομείς 

που θα βρεθούν στο επίκεντρο της διοργάνωσης.  

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ  

Πιο εντυπωσιακή από ποτέ θα είναι η παρουσία εταιρειών από τον κλάδο των 

φωτοβολταϊκών, καθώς συμμετέχουν οι πιο δυναμικές και πρωτοπόρες εταιρείες 

του χώρου που ειδικεύονται σε κάθε πτυχή που αφορά τον συγκεκριμένο τομέα, 

από την κατασκευή φωτοβολταϊκών, τη μελέτη και την εγκατάστασή τους μέχρι 

την πιστοποίηση και τη συντήρησή τους. Οι επισκέπτες, είτε πρόκειται για 

επαγγελματίες του κλάδου είτε για οικιακούς χρήστες, θα έχουν την ευκαιρία να 

ανακαλύψουν προϊόντα που… έρχονται από το μέλλον και να ενημερωθούν από 

κάθε εταιρεία ξεχωριστά για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα 

φωτοβολταϊκά συστήματα. 

 

https://www.verde-tec.gr/el/default.asp?sw=1920


 

 

 

 

 

Εργολάβοι, επενδυτές, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, 

ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, ιδιώτες, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος που θα 

ήθελε να αποκτήσει ολοκληρωμένη γνώση για τα προϊόντα που κυκλοφορούν 

στην αγορά, μπορούν να επισκεφθούν τη Verde.tec, καθώς η είσοδος είναι 

ελεύθερη για το κοινό.  

 

Verde.tec Forum 

Οι εξελίξεις στον τομέα του περιβάλλοντος τρέχουν με ταχείς ρυθμούς και το 

5ο τριήμερο Verde.tec Forum προετοιμάζεται για να καλύψει κάθε πτυχή του 

συγκεκριμένου τομέα, μέσα από ημερίδες και workshop. Εταιρείες, φορείς από 

τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, επιστήμονες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και, 

φυσικά, Πολιτεία και τοπική αυτοδιοίκηση προετοιμάζουν ήδη τις εκδηλώσεις 

τους, ενώ οι εξελίξεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών αναμένεται να 

πρωταγωνιστήσουν. Το πρόγραμμα του Verde.tec Forum θα ανακοινωθεί τις 

επόμενες ημέρες. 

*Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του γραφείου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Αθήνα και τελεί υπό την αιγίδα 34 Υπουργείων και Φορέων, 

μεταξύ των οποίων είναι ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών – ΣΕΦ και ο 

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά – ΣΠΕΦ.  

 

Στην έκθεση μπορούν να συμμετέχουν ως εκθέτες: 

 Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, Δήμοι, Αναπτυξιακοί 

Σύνδεσμοι, ΔΕΥA, ΦΟΔΣΑ 

Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: 

 Αποκατάσταση Περιβάλλοντος – Τεχνολογίες Αιχμής & Εξοικονόμηση 

Ενέργειας 

 

 

https://www.verde-tec.gr/el/default.asp?sw=1920
https://verde-tec.gr/el/default.asp?groupID=5
https://verde-tec.gr/el/default.asp?groupID=5


 

 

 

 

 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

 Φωτοβολταϊκά Συστήματα 

 Ανακύκλωση Προϊόντων και Υλικών 

 Διαχείριση Φυσικών Πόρων 

 Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων 

 «Πράσινη» Βιομηχανία, Μηχανήματα, Εργαλεία & Εξοπλισμός 

 Ηλεκτροκίνηση 

 

Οι κατηγορίες επισκεπτών είναι οι ακόλουθες: 

 Στελέχη, Μηχανικοί και Τεχνικοί: Περιφερειών, ΟΤΑ, ΔΕΥΑ, ΦΟ.Δ.Σ.Α., 

της Βιομηχανίας, της Βιοτεχνίας, Εμπορικών Επιχειρήσεων, 

Κατασκευαστικών Εταιριών, Ξενοδοχειακών Μονάδων, Μεταφορών, 

Logistics. 

 Υπεύθυνοι Τεχνικών Υπηρεσιών των Δημοσίων Οργανισμών και 

Επιχειρήσεων 

 Αρχιτέκτονες 

 Εργολήπτες 

 Μελετητές 

 Επενδυτές σε ΑΠΕ 

 Αντιπρόσωποι και έμποροι από όλη την Ελλάδα 

 Ξένες αντιπροσωπείες 

 Ιδιώτες που ενδιαφέρονται για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, 

βιολογικών καθαρισμών και συστημάτων ποιότητας νερού ή 

εξοικονόμησης ενέργειας στα ακίνητά τους. 


