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Απολογισμός Διεθνούς Έκθεσης  Intersolar Europe 

 

Από 6 έως 8 Οκτωβρίου τ. έ. πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο η Διεθνής Έκθεση του 

κλάδου ηλιακής ενέργειας Intersolar Europe. Η εν λόγω έκθεση πραγματοποιείται κάθε 

χρόνο από το 1991 στο Μόναχο και θεωρείται η σημαντικότερη στον τομέα της παγκοσμίως 

για κατασκευαστές, προμηθευτές, διανομείς και παρόχους υπηρεσιών της παγκόσμιας 

βιομηχανίας ηλιακής ενέργειας. 

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

συνάντησης όλων των εμπλεκομένων επιχειρηματικών παραγόντων της ενεργειακής 

βιομηχανίας. 

H διοργάνωση της Intersolar εντάχθηκε στο πλαίσιο τεσσάρων παράλληλων 

εκθεσιακών εκδηλώσεων υπό το γενικό τίτλο The Smarter E- Europe Restart, η οποία 

αντιπροσωπεύεται από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην 

Ελλάδα και την Κύπρο. 

Στις ανωτέρω εκδηλώσεις περιλαμβάνονται η ees Europe, η μεγαλύτερη Δ.Ε. για 

μπαταρίες και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, Power2Drive Europe που αφορά 

υποδομές φόρτισης ενέργειας και EM Power η οποία αφορά ευφυή χρήση ενέργειας σε 

βιομηχανία και σύγχρονα κτίρια.  

Η Intersolar γνωρίζει διαρκώς ανοδική πορεία από την δεκαετία του 1990 μέχρι 

σήμερα. Στη φετινή Intersolar, η οποία κατέλαβε επιφάνεια 45.000 τ.μ., συμμετείχαν 450 

εκθέτες, ενώ την επισκέφθηκαν 26.000 επαγγελματίες προερχόμενοι από 93 χώρες. 

Xορηγοί της έκθεσης είναι ο Ομοσπονδιακός Σύνδεσμος βιομηχανίας ηλιακής 

ενέργειας (BSW, Bundesverband Solarwirtschaft), η γερμανική εταιρεία ηλιακής ενέργειας 

(DGS, Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie), καθώς και αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί και 

διεθνείς φορείς.  

Στην Intersolar Europe παρουσιάζουν τα προϊόντα τους εταιρείες φωτοβολταϊκών 

καθώς και επιχειρήσεις που κατασκευάζουν συστήματα συσσωρευτών ενέργειας, ηλεκτρικά 

οχήματα και ευφυή συστήματα ελέγχου και χρήσης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις. 

Στο επίκεντρο της Έκθεσης ήταν καινοτόμες λύσεις που σχετίζονται με μια βιώσιμη και 

φιλική στο περιβάλλον βιομηχανία ενέργειας και μεταφορών: ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, ψηφιοποίηση και σύζευξη τομέων, καθώς και έξυπνα, συνδεδεμένα ενεργειακά 

συστήματα. 
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Στην φετινή Intersolar συμμετείχαν 6 ελληνικές εταιρείες, οι περισσότερες εκ των 

οποίων έχουν λάβει μέρος για πολλοστή φορά ως εκθέτες (επισημαίνεται ότι την περίοδο 

2010-2014 συμμετείχαν 10 με 15 εταιρείες), κυρίως κατασκευαστές φωτοβολταϊκών και 

προϊόντων νανοτεχνολογίας, και συγκεκριμένα οι εταιρείες:  

- Elvan SA 

- Ilvief SA 

- Nanotechnology Lab LTFN 

- Organic Electronic Technologies PC 

- Solbotix SA 

- S.K. Evangelopoulos & Co 

Η επόμενη διοργάνωση προγραμματίζεται για τις 11 – 13 Μαΐου 2022 στο Εκθεσιακό 

Κέντρο του Μονάχου. 
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