
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 
 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915645932, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr,  

 

 
 

           
   ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                               
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Διεθνής ισπανική έκθεση για την ενέργεια και το περιβάλλον. GENERA 2018 

(Μαδρίτη, 13-15/6/2018) 

 

H Διεθνής Έκθεση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (GENERA) πραγματοποιήθηκε από τις 

13  έως τις 15 Ιουνίου 2018 στην Μαδρίτη και διοργανώθηκε από τον επίσημο 

διοργανωτή διεθνών εκθέσεων Μαδρίτης, IFEMA σε συνεργασία με το ισπανικό 

Ινστιτούτο Διαφοροποίησης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (IDEA). Kύριος στόχος της 

εφετινής διοργάνωσης ήταν η παρουσίαση μιας ενδιαφέρουσας προοπτικής των 

τεχνολογικών και άλλων εξελίξεων που σηματοδότησαν σημαντική πρόοδο στον τομέα 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας. 

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 8 (Hall 8) της Feria de Madrid και σε αυτή 

παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του εξοπλισμού και των υπηρεσιών 

που σχετίζονται με τις διάφορες πηγές ενέργειας και την εκπροσώπηση των κλάδων 

συμπαραγωγής, τριπαραγωγής, μικροπαραγωγής, φυσικού αερίου, πετρελαίου, 

άνθρακα, γεωθερμίας, εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας, 

υδραυλικών και μικρο-υδραυλικών, αιολικής ενέργειας, φωτοβολταϊκών, ηλιακής 

ενέργειας, θερμοηλεκτρικών, βιομάζας, βιοκαυσίμων, αποβλήτων, υδρογόνου και 

κυψελών καυσίμων, κινητικής και άλλων μορφών ενέργειας καθώς και προτάσεις 

εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών.  

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση διάφορων λύσεων που αποσκοπούν στην 

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων και των λύσεων βιωσιμότητας 

από διάφορες τεχνολογίες, με εμφανή παρουσία ηλιακών φωτοβολταϊκών αλλά και 

προμηθειών για παραγωγή αιολικής ενέργειας. Επίσης, έγιναν ενδιαφέρουσες 

παρουσιάσεις σχετικά με την αυτοκατανάλωση και τη διαχείριση τιμολογίων. Ακόμη, στο 

πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές συναντήσεις στο Foro Genera 

και παρουσιάστηκαν στην Γκαλερί Καινοτομίας 19 πρωτοποριακά έργα στον τομέα της 

ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.   

Στις 14 Ιουνίου 2018, την έκθεση επισκέφθηκε η νέα Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, 

κα Τερέζα Ριβέρα. Η κα Ριβέρα συνοδευόταν από τον πρόεδρο της IFEMA, κ. Κλεμέντε 

Γκονζάλεθ Σολέρ, τον Γενικό Διευθυντή της IFEMA, κ. Εντουάρντο Λόπεθ Πουέρτας και 

διάφορα μέλη της οργανωτικής επιτροπής της Genera.   
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Η GENERA 2018 παρουσίασε αύξηση των εθνικών συμμετοχών, της τάξεως του 38% 

σε σχέση με το 2017, καθώς σε αυτή συμμετείχαν 105 εκθέτες από διάφορες χώρες 

όπως η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ινδία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία, η 

Τσεχία και η Ρουμανία. Τέλος, εκτιμάται ότι η επισκεψιμότητα της έκθεσης ανήλθε στους 

11.000 επισκέπτες. 

 


