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Απολογισμός Διεθνούς Έκθεσης IFAT 2022 

 
 

Από 30 Μαΐου έως 3 Ιουνίου τ. έ. πραγματοποιήθηκε, με σημαντική ελληνική 

παρουσία, στο Μόναχο η Διεθνής Έκθεση IFAT 2022, η κορυφαία παγκοσμίως εμπορική 

έκθεση για τεχνολογίες περιβάλλοντος (διαχείριση νερού, συλλογή και επεξεργασία 

απορριμμάτων, λυμάτων και υγρών αποβλήτων) και κυκλικής οικονομίας (ανακύκλωση 

και αξιοποίηση πρώτων υλών και ενέργειας από τα απορρίμματα). 

Η IFAT έχει μεγάλη διεθνή εμβέλεια και αποτελεί σημείο αναφοράς και τόπο 

συνάντησης όλων των εμπλεκομένων επιχειρηματικών παραγόντων, οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων δημόσιων οργανισμών και επιστημονικής κοινότητας, όπου 

παρουσιάζονται φιλικές στο περιβάλλον τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις με στόχο τη 

μείωση των απορριμμάτων, την προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης 

πρώτων υλών, τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και την ανάδειξη εργαλείων για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. 

Την Δ.Ε. IFAT επισκέφτηκε, κατόπιν πρωτοβουλίας της Ελληνογερμανικής 

Συνέλευσης (ΕΓΣ), ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος κ. Μ. Γραφάκος, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Θηβαίων κ. 

Γ. Αναστασίου και τον Πρόεδρο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μ. Γεράνη, ενώ την 

αποστολή συντόνισαν και πλαισίωσαν οι εκπρόσωποι της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 

Ν. Pestka (Συντονιστής ΕΓΣ), Μ. Μαντζαφλάρη (Δ/ντρια Γραφείου ΕΓΣ στην Αθήνα) και 

Κ. Γεράκης (στέλεχος του γερμανικού ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης - BMZ). 

Τον Γενικό Γραμματέα και τη συνοδευτική αποστολή υποδέχθηκαν στην Δ.Ε. ο κ. 

R. Winkler, ανώτατο στέλεχος του βαυαρικού υπουργείου Περιβάλλοντος, συνοδευόμενος 

από υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου. Ο κ. Winkler στο πλαίσιο των συζητήσεων 

ανέφερε χαρακτηριστικά ότι χρειάστηκε σχεδόν μια γενιά για να καμφθούν οι αντιδράσεις 

των τοπικών κοινωνιών, ενώ η τελική απόφαση για την κατασκευή μονάδων καύσης 

λήφθηκε το 1990, κατόπιν προσφυγής σε δημοψήφισμα. Σήμερα, κεντρικός άξονας στη 

διαχείριση απορριμμάτων στη Βαυαρία είναι το τρίπτυχο μείωση του όγκου, ανακύκλωση, 

καύση (vermeiden, verwerten, verbrennen). 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες συναντήσεις 

με τον επικεφαλής τoυ φορέα διαχείρισης απορριμμάτων της πόλης Bergisch Gladbach κ. 

D. Zenz, με εκπροσώπους της εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων PreZero (θυγατρική 

εταιρεία του ομίλου Schwarz, στον οποίο ανήκει η μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων Lidl), η 

οποία δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο, έχει κύκλο εργασιών 2,1 δις ευρώ και 30.000 

εργαζόμενους, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος είναι ο ελληνικής καταγωγής κ. Θ. Κυριάκης. 
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Στη συνέχεια, ο κ. Γραφάκος συναντήθηκε με τον κ. J. Grimm από την εταιρεία 

Michaelis GmbH, η οποία εξέφρασε ενδιαφέρον για εγκαταστάσεις μονάδων σε μικρά 

ελληνικά νησιά, καθώς και με τον κ. Κ. Σαμαντά, εκπρόσωπο της ελληνικών συμφερόντων 

γερμανικής εταιρείας HTCycle AG με αντικείμενο τη διαχείριση και αξιοποίηση 

λυματολάσπης. 

Στο επίκεντρο των συζητήσεων τέθηκε η ελληνογερμανική συνεργασία όσον αφορά 

την κατασκευή και λειτουργία μεγάλων (PreZero) και μικρών (Michaelis GmbH) μονάδων 

θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ως προς 

τη βελτιστοποίηση και εξεύρεση καινοτόμων λύσεων στη διαχείριση απορριμμάτων. Μετά 

την επίσκεψη στην IFAT στις 31.5, ο κ. Γραφάκος και τα μέλη της αποστολής επισκέφτηκαν 

στο Schwandorf μία από τις 14 μονάδες θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων που 

λειτουργούν στη Βαυαρία, προκειμένου να ενημερωθούν για θέματα κατασκευής και 

λειτουργίας ανάλογων μονάδων. 

Τη Δ.Ε. IFAT επισκέφτηκε ελληνική αποστολή επιχειρηματιών, εκπροσώπων φορέων 

της τοπικής αυτοδιοίκησης και ερευνητικών κέντρων που διοργάνωσε το παράρτημα 

Βορείου Ελλάδος του ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, με συντονίστρια την κα 

Ζ. Μπαλτζή, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς επίσης και την επίτευξη 

μελλοντικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων και φορέων 

που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο. Στο πλαίσιο της εν λόγω αποστολής 

διοργανώθηκε ενημερωτική ημερίδα για θέματα κυκλικής οικονομίας, με ομιλητές 

εκπροσώπους γερμανικών επιχειρηματικών συνδέσμων VDMA (τομέας Waste Treatment 

and Recycling Technology) και German RETech Partnership (σύνδεσμος γερμανικών 

βιομηχανιών και φορέων διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης). Την εν λόγω 

ημερίδα παρακολούθησαν μέλη της ανωτέρω αποστολής καθώς και μέλη αντίστοιχης 

αποστολής από Πορτογαλία. 

Παράλληλα, μια άλλη επιχειρηματική αποστολή του ελληνογερμανικού 

Επιμελητηρίου με συντονιστή τον κ. Γ. Πατσιαβό στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο 

πρόεδρος κ. Α. Παπαδόπουλος και στελέχη της ΕΥΑΘ, ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, 

Βουλιαγμένης κ. Γ. Κωνσταντέλλος, ο αντιδήμαρχος Ιωαννιτών κ. Ε. Πήχας και έλληνες 

επιχειρηματίες, συναντήθηκε στις 1.6 με την εκπρόσωπο της Messe München κα 

Τ. Dettmann και ακολούθως επισκέφτηκε μεγάλο αριθμό γερμανών και ξένων εκθετών στην 

έκθεση. Το Γραφείο μας συνόδεψε τον κ. Κωνσταντέλλο στα περίπτερα των εταιρειών Emdot 

και Adambi με τις οποίες συνεργάζεται ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης για 

ανάπτυξη πιλοτικών πρωτοποριακών συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων. 
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Με πρωτοβουλία του Γραφείου μας, διοργανώθηκε συνάντηση των ως άνω 

αποστολών με τον πρόεδρο επιχειρήσεων προστασίας του περιβάλλοντος της Βαυαρίας 

(Umwelt Cluster) κ. Α. Mayr κατά την οποία συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας και 

μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ βαυαρικών και ελληνικών φορέων και επιχειρήσεων.  

Συμφωνήθηκε επίσης, όπως είχε ήδη προτείνει το Γραφείο μας την περίοδο προ της 

πανδημίας, η διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής βαυαρικών φορέων και 

επιχειρήσεων στη χώρα μας, με στόχο την πραγματοποίηση συναντήσεων με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες φορέων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και αντίστοιχες ελληνικές 

επιχειρήσεις. Από πλευράς Umwelt Cluster, ο κ. Α. Mayr ζήτησε να παρασχεθούν στοιχεία 

για τους τομείς στους οποίους καταγράφονται υφιστάμενες ανάγκες των ελληνικών φορέων 

και οργανισμών αυτοδιοίκησης, προκειμένου να επιλεγούν οι ενδιαφερόμενες βαυαρικές 

επιχειρήσεις που ειδικεύονται σε αυτούς. 

Στην φετινή IFAT συμμετείχαν 13 ελληνικές εταιρείες, κάποιες εκ των οποίων είχαν 

λάβει μέρος για πολλοστή φορά ως εκθέτες (επισημαίνεται ότι στην IFAT 2018 συμμετείχαν 

8 ελληνικές εταιρείες, ενώ η IFAT 2020 ακυρώθηκε), που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ 

φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, όπως αντλίες, σωληνώσεις, κατασκευαστές μονάδων και 

παροχής υπηρεσιών συλλογής και επεξεργασίας απορριμμάτων και διαχείρισης νερού. 

Συγκεκριμένα, στην IFAT 2022 έλαβαν μέρος οι εταιρείες: Alphadynamic Pumps Co, 

Dialynas SA, DP Pumps Manufacturers SA, Ecotech Ltd, Emdot SA, Gkekas Savvas and Son 

CO, Helector SA (η οποία έχει εξαγοράσει τη μεγάλη γερμανική εταιρεία Herhof GmbH), 

Ianic SA, Lubrico A. Tsakalis Ltd, Rotogran AEBE, Sabo SA, Watera SA και Zeologic SA. 

Το Γραφείο μας επισκέφτηκε τους έλληνες εκθέτες, οι οποίοι εμφανίστηκαν κατά τις 

συζητήσεις μας ικανοποιημένοι τόσο από την επισκεψιμότητα της συγκεκριμένης έκθεσης, 

όσο και από τις επαφές που είχαν με ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από πολλές χώρες. 

Όπως μας ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι της φετινής IFAT, ο αριθμός των εκθετών ανήλθε 

σε 2.900 περίπου έναντι 3.300 το 2018, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών θεωρείται 

ικανοποιητικός, αφού προσέγγισε το επίπεδο επισκεψιμότητας της τελευταίας προ της 

πανδημίας IFAT 2018. Η επόμενη Δ.Ε. IFAT προγραμματίζεται για τις 13 – 17 Μαΐου 2024 

στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου. 


