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Αποτίμηση Διεθνούς Έκθεσης Ενέργειας και Φυσικού Περιβάλλοντος Genera
Μαδρίτη, 05-07 Φεβρουαρίου 2020
Η διεθνής έκθεση ενέργειας και φυσικού περιβάλλοντος, Genera, πραγματοποιήθηκε μεταξύ 5
και 7 Φεβρουαρίου, στη Μαδρίτη, στο χώρο της Ifema, επίσημου διοργανωτή κλαδικών εκθέσεων
και εμπορικών εκδηλώσεων της πόλης, σε συνδιοργάνωση με το κρατικό Ινστιτούτο
Διαφοροποίησης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE)). Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης παρακολούθησε την έκθεση, δεδομένου και του
αυξανόμενου ενδιαφέροντος παγκοσμίως για τα ενεργειακά ζητήματα, τις ΑΠΕ και την ενεργειακή
μετάβαση των χωρών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο.
Η φετινή 23η έκδοση της έκθεσης εστίασε στη βιωσιμότητα και την παραγωγή ενέργειας, μέσω
τακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, υπό το σύνθημα: «ενσωματώνουμε ενέργεια για ένα πιο
βιώσιμο μέλλον». Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, παρουσιάστηκαν καινοτομίες αναφορικά με τις
οικολογικές μορφές ενέργειας καθώς και οι τάσεις του συγκεκριμένου τομέα. Οι 241 επιχειρήσεις,
από 16 χώρες του κόσμου, πέραν της παρουσίασης των επιχειρήσεών τους, των προϊόντων τους
και των υπηρεσιών τους, είχαν την ευκαιρία να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες σε όλο το φάσμα
των δραστηριοτήτων, όπως παραγωγή, διανομή, απόδοση, αυτοκατανάλωση, μετακίνηση κοκε.
Μάλιστα, η αυτοκατανάλωση διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης,
καθώς αποτελεί σημαντική κίνηση τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις.
Επιπλέον, στη Genera, παραδοσιακά παρουσιάζονται οι τελευταίες τεχνολογίες σχετικά με τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, της συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και της
αξιοποίησης απορριμμάτων για παραγωγή ενέργειας. Επομένως, οι περισσότεροι των 14.500
επισκεπτών είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά όλες αυτές τις νέες τάσεις και
καινοτομίες που αφορούν όλο το φάσμα του τομέα της ενέργειας.
Παράλληλα, διοργανώθηκαν ειδικά σεμινάρια και ομιλίες σχετικές με τον τομέα, όπως το Marco
που διοργανώνει ο Οργανισμός Διαφοροποίησης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (IDAE), όπου και
παρουσιάστηκε το σχέδιο της Ισπανίας για την ενεργειακή της μετάβαση. Επίσης, για όγδοη
χρονιά, έλαβε μέρος και η Galeria de Innovación (Γκαλερί Καινοτομίας), όπου παρουσιάστηκαν
οι σημαντικότερες έρευνες και καινοτομίες, αναφορικά με τα υλικά και την ενεργειακή απόδοση.
Επίσης, ειδική μνεία είχε η παραγωγή ηλιακής ενέργειας, μέσω της Genera Solar, όπου
διοργανώθηκαν δραστηριότητες και ομιλίες σχετικές με τη συγκεκριμένη μορφή ενέργειας.
Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 50 ομιλίες και εκδηλώσεις, τόσο από τους διοργανωτές όσο και
από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.
Η Ισπανία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας, αφού κάθε χρόνο
παράγεται όλο και περισσότερη ενέργεια από ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, το προηγούμενο έτος, οι
εγκαταστάσεις ΑΠΕ της Ισπανίας ήταν συνολικής παραγωγής 6.456 MW, έναντι 330 MW το 2018.
Η χώρα έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών της κατά 21% έως και το 2030, σε σύγκριση με
τις εκπομπές το 1990.
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Η έκθεση ήταν ανοικτή μεταξύ 9 π.μ και 7:30 μ.μ. τις ημέρες 5 και 6 τρέχοντος μηνός, ενώ την
τελευταία ημέρα η έκθεση ολοκληρώθηκε στις 3 μ.μ..
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