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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 VERDE.TEC: ΚΕΔΕ και ΕΒΕΑ ενισχύουν
το κύρος της «πράσινης» διεθνούς έκθεσης

Θεσμικοί φορείς και αγορά δίνουν το παρόν στην έκθεση 
και στις συνεδριακές εκδηλώσεις

Με την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος θα διοργανωθεί η βασική 
συνεδριακή εκδήλωση της διεθνούς εκθέσεως “Verde.Tec”, στη συνεδριακή αίθουσα 
του εκθεσιακού κέντρου MEC της Παιανίας, στις 2 Μαρτίου 2017. Την ίδια στιγμή, το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών έδωσε την αιγίδα του για την έκθεση 
που ενισχύει το «πράσινο» επιχειρείν με καινοτόμες τεχνολογίες περιβάλλοντος. 

Η διεθνής έκθεση “Verde.Tec” θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 5 Μαρτίου 2017 
αλλά ήδη από τώρα έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των εκθετών και των χορηγών επιχειρήσεις που 
πρωταγωνιστούν στην εγχώρια και την ξένη αγορά. Η στήριξη που έχουν παράσχει θεσμικοί και 
παραγωγικοί φορείς προς τη διοργάνωση ενισχύουν ακόμα περισσότερο το κύρος της έκθεσης και 
του συνεδριακού μέρους της. 

Ως σήμερα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ο Σύνδεσμος 
Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας 
Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), 
η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών 
Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) και ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά 
(ΣΠΕΦ) έχουν δώσει την αιγίδα τους. 

Μάλιστα η ΚΕΔΕ παραχώρησε την αιγίδα της και για την εναρκτήρια συνεδριακή εκδήλωση 
που θα προγραμματισθεί λίγο πριν από το κοκτέιλ εγκαινίων της “Verde.Tec”. Στην εκδήλωση 
αυτή θα παρουσιαστούν από τρεις βασικούς ομιλητές οι τάσεις στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική 
αγορά, μελέτες περίπτωσης για εφαρμογή τεχνολογιών περιβάλλοντος από Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της χώρας, αλλά και οι τρόποι χρηματοδότησης από προγράμματα ΕΣΠΑ, το 



αποκαλούμενο «πακέτο Γιούνκερ» ή και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

Η προετοιμασία της έκθεσης προχωρεί με γοργούς ρυθμούς και με νέα πρόσωπα στην 
επικοινωνία με τις εταιρείες. Στόχος είναι η προσέλκυση των περισσότερων εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακύκλωση, στη διαχείριση 
βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην οικολογική 
δόμηση, στα εναλλακτικά καύσιμα και στην αποκατάσταση περιβάλλοντος, απ’ αυτές που 
ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Εκθέτες & Επισκέπτες

Στην νέα διεθνή έκθεση “Verde.Tec” για τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος που διοργανώνεται 
στο MEC από τις 2 ως τις 5 Μαρτίου 2017 θα συμμετέχουν εκθέτες, οι εταιρείες των οποίων 
δραστηριοποιούνται στις εξής κατηγορίες: 

•   Αποκατάσταση περιβάλλοντος – Τεχνολογίες αιχμής & Εξοικονόμηση ενέργειας. 
•   Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
•   Κατασκευές και επισκευές κτηρίων.
•   Ανακύκλωση και Διαχείριση Αποβλήτων.
•   «Πράσινη» Βιομηχανία, μηχανήματα, εργαλεία & εξοπλισμός. 
•   Υπηρεσίες & Τεχνολογίες Διαχείρισης Εφοδιασμού.
•   Αυτοκινούμενα οχήματα & μηχανήματα.

Οι κατηγορίες επισκεπτών είναι οι ακόλουθες: 
•   Στελέχη, μηχανικοί και τεχνικοί των ΟΤΑ, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των μεγάλων 
εμπορικών επιχειρήσεων, των κατασκευαστικών εταιριών, των ξενοδοχειακών μονάδων, 
των Μεταφορών, των Logistics. 
•   Υπεύθυνοι των τεχνικών υπηρεσιών των δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων. 
•   Αρχιτέκτονες. 
•   Εργολήπτες. 
•   Επενδυτές σε ΑΠΕ. 
•   Μελετητές. 
•   Αντιπρόσωποι και έμποροι από όλη την Ελλάδα. 
•   Ξένες αντιπροσωπείες. 
•  Ιδιώτες που ενδιαφέρονται για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, βιολογικών καθαρισμών 
και  συστημάτων ποιότητας νερού ή εξοικονόμησης ενέργειας στα ακίνητά τους.



ΧΟΡΗΓΟΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
«ECOTEC»

«Θερμοϋδραυλικός»
«Logistics & Management»

«Εργοταξιακά Θέματα»
«Car & Truck»

«Μετάδοση Ισχύος»
«Ηλεκτρολόγος»

	Η έκθεση, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, θα προβληθεί με διαφημίσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, με τηλεοπτική και ραδιοφωνική διαφήμιση πανελλαδικά και με διανομή διαφημιστικών 
εντύπων, προσκλήσεων, αφισών κ.ά.


