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Αποτίμηση  Διεθνούς Έκθεσης Ενέργειας και Φυσικού Περιβάλλοντος Genera, Μαδρίτη, 

16-17 Νοεμβρίου 2021 

 

H Διεθνής έκθεση ενέργειας και φυσικού περιβάλλοντος, Genera, πραγματοποιήθηκε μεταξύ 16 

και 18 Νοεμβρίου, στη Μαδρίτη, στο χώρο του Ifema, επίσημου διοργανωτή κλαδικών εκθέσεων 

και εμπορικών εκδηλώσεων της πόλης, σε συνδυασμό με το κρατικό Ινστιτούτο Διαφοροποίησης 

και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)). 

Με αφορμή την τρέχουσα κατάσταση στην Ισπανία, στην οποία παρατηρείται ότι τα κτίρια 

συγκεντρώνουν το ένα τρίτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αντιπροσωπεύοντας το 

30% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, στόχος της 24ης έκδοσης της έκθεσης ήταν να 

παρουσιάσει τα καλύτερα υλικά και λύσεις, ώστε να επιτευχθεί η απαλλαγή από τις εκπομπές 

άνθρακος στον κατασκευαστικό τομέα. 

Η έκθεση για πρώτη φορά φέτος πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή, καθώς φιλοξένησε δύο 

ακόμη παράλληλες εκδηλώσεις: The Miss: a B2B Summit+Expo by Epower & Building “Getting 

to Zero”, και την εμπορική έκθεση  HVAC AND REFRIGERATION, C&R.  Καινοτομία, επίσης, 

αποτέλεσε η φετινή προσθήκη της ψηφιακής πλατφόρμας GENERA LIVE CONNECT, στην 

οποία συμμετείχαν 10.400 άτομα από 62 χώρες. 

Συνολικά η έκθεση φιλοξένησε 237 συμμετέχουσες εταιρείες από 64 διαφορετικές χώρες και 

πάνω από 30.000 συμμετέχοντες (οι 20.000 με αυτοπρόσωπη παρουσία), ποσοστό 8,5%  

υψηλότερο, συγκριτικά με τα στοιχεία του 2020 (η έκθεση είχε πραγματοποιηθεί πριν από το 

ξέσπασμα της πανδημίας από 5-7.02.2020). Σημαντικό είναι, τέλος, ότι το 55% των επισκεπτών 

προέρχονταν εκτός της κοινότητας της Μαδρίτης. 

Aπό όλους τους τομείς, ξεχώρισε ο κλάδος της Genera Solar, καθώς και ο φωτοβολταϊκός, 

θερμικός και θερμοηλεκτρικός χώρος, για τους οποίους ενδιαφέρθηκε το 42,6% των επισκεπτών. 

Η IFEMA εργάζεται ήδη για την επόμενη έκδοση της Διεθνούς Έκθεσης, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στους εκθεσιακούς της χώρους από τις 14 έως τις 16 Ιουνίου 2022. 

Αν και δεν διαπιστώθηκαν ελληνικές συμμετοχές στην έκθεση, το Γραφείο μας παρακολουθεί 

συστηματικά την διοργάνωση, καθώς αποτελεί σημαντικό δρώμενο μεταξύ των ειδικευμένων 

κλαδικών εκθέσεων που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση στην Αυτόνομη Κοινότητα της 

Μαδρίτης ενώ ενίοτε έχουμε διαπιστώσει ελληνικό ενδιαφέρον στο παρελθόν. 
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