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Απολογισμός Διεθνούς Έκθεσης  Intersolar Europe 2022 

 

Από 11 έως 13 Μαΐου τ. έ. πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο η Διεθνής Έκθεση του 

κλάδου ηλιακής ενέργειας και φωτοβολταϊκών 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. 

Στην Intersolar Europe παρουσιάζουν τα προϊόντα τους εταιρείες φωτοβολταϊκών 

καθώς και επιχειρήσεις που κατασκευάζουν συστήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 

και θέρμανσης με χρήση ηλιακής ενέργειας, συστήματα συσσωρευτών ενέργειας, ηλεκτρικά 

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

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

συνάντησης όλων των εμπλεκομένων επιχειρηματικών παραγόντων της ενεργειακής 

βιομηχανίας, πολλώ δε μάλλον, όταν οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, η εκρηκτική 

αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων, καθώς και οι διακηρυγμένοι στόχοι για την 

προστασία του κλίματος επιταχύνουν την πράσινη ενεργειακή μετάβαση.  

H διοργάνωση της Intersolar εντάσσεται στο πλαίσιο τεσσάρων παράλληλων 

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

αντιπροσωπεύεται από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην 

Ελλάδα και την Κύπρο. 

Στις ανωτέρω εκδηλώσεις περιλαμβάνονται η ees Europe (electrical energy storage), 

η μεγαλύτερη Δ.Ε. για μπαταρίες και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, Power2Drive 

Europe που αφορά υποδομές φόρτισης ενέργειας και EM Power η οποία επικεντρώνεται 

στην αποτελεσματική διανομή και χρήση ενέργειας ΑΠΕ και θερμότητας, καθώς και στην 

έξυπνη διαχείριση και σύζευξη δικτύων σε κτίρια. 

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

σήμερα. Στη φετινή Intersolar συμμετείχαν 1.356 εκθέτες από 46 χώρες, ενώ την 

επισκέφθηκαν περίπου 65.000 επαγγελματίες από 149 χώρες (αύξηση επισκεπτών +33% σε 

σχέση με 2019). 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. 

mailto:ecocom-munich@mfa.gr


Μöhlstr. 22, D - 81675 München -  Τηλ : 0049 89 9988 6713 - Φαξ:0049 89  99886721 

E-mail : ecocom-munich@mfa.gr   2 

Στην φετινή Intersolar συμμετείχαν 7 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 βάσεων φωτοβολταϊκών, 

οργανικών εύκαμπτων φωτοβολταϊκών, Η/Μ μελετών και εξοπλισμού. Συγκεκριμένα στη 

φετινή Intersolar έλαβαν μέρος οι εταιρείες: Elvan SA, Solbotix SA, Profilodomi SA, 

Nanotechnology Lab LTFN, Organic Electronic Technologies PC, Protasis SA και S.K. 

Evangelopoulos & Co. 

Το Γραφείο μας επισκέφτηκε μαζί με τον διευθυντή του Enterprise Greece αρμόδιο 

για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας κ. Ν. Στάμου 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 στα πλαίσια αυτής με 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από πολλές χώρες. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Δ.Ε. Intersolar, το Γραφείο μας διοργάνωσε σε 

συνεργασία με το Enterprise Greece επιχειρηματικό δείπνο παρουσία του Γενικού 

Προξένου κ. Β. Γκουλούση, του κ. Ν. Στάμου, και των κ. Χ. Αρμπάρα CEO της εταιρείας 

Mega Finance και κ. Stanley Bronsiz Advisory Board Chairman της εταιρείας Somerset 

Energy Enterprises LLC. Στην ανωτέρω συνάντηση ο κ. Στάμου παρουσίασε στους 

δυνητικούς επενδυτές το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων για ΑΠΕ και υπογράμμισε τις 

μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ελλάδα, στους τομείς της 

ενέργειας. 

Εξάλλου, οι προσκεκλημένοι από το Γραφείο μας εκπρόσωποι του γερμανικού 

Συνδέσμου συμβούλων επιχειρήσεων σε θέματα χρηματοδοτήσεων (Bundesverband 

deutscher Fördermittel-Berater e.V.) καθηγητής κ. Klaus Weiler και Dr.-Ing. Johannes John, 

οι οποίοι δεν μπόρεσαν τελικά να παραστούν στο εν λόγω δείπνο, συμφώνησαν να 

συνομιλήσουν με τον κ. Στάμου μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Η επόμενη διοργάνωση Δ.Ε. Intersolar προγραμματίζεται για τις 14 – 16 Ιουνίου 2023 

στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου. 
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