


Η ΕΚΘΕΣΗ

Για  4η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται η Έκθεση 
Ενεργειακών Τεχνολογιών  παράλληλα με το 14ο Ετήσιο Εθνικό 
Συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2009» στο πλαίσιο της 3ης 
Εβδομάδας Ενέργειας που οργανώνει το ΙΕΝΕ. Το Συνέδριο 
αυτό έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα και την Ν.Α. Ευρώπη  ως 
μια από τις πιο γνωστές εκδηλώσεις του ενεργειακού κλάδου 
και διοργανώνεται ανελλιπώς από το 1996 έως σήμερα.

Φέτος το 14ο Συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2009» θα 
πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στις 10 και 11 
Νοεμβρίου 2009 ενώ η  Έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 
10 έως και τις 13 Νοεμβρίου (4 ημέρες). Υπεύθυνο για την 
οργάνωση του Συνεδρίου και της Έκθεσης είναι το Ινστιτούτο 
Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ).

Σκοπός της Έκθεσης είναι η προβολή σ’ ένα επαγγελματικό 
κυρίως κοινό του μεγάλου φάσματος εφαρμογών του 
ενεργειακού τομέα με έμφαση τις τεχνολογικές εφαρμογές. 
Η Έκθεση Ενεργειακών Τεχνολογιών και Προϊόντων αν και 
περιορισμένης κλίμακας προβάλλει κατάλληλα τις σημαντικές 
νέες τεχνολογίες, τις πρωτοποριακές εφαρμογές, τα νέα 
προϊόντα και τα  προηγμένα συστήματα του ενεργειακού 
τομέα. Η Έκθεση απευθύνεται κυρίως στους επαγγελματίες 
του ενεργειακού και ευρύτερου τεχνικού τομέα (πολιτικοί 
μηχανικοί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, κατασκευαστές, 
οικονομολόγοι κλπ.) η είσοδος για τους οποίους είναι δωρεάν 
με την υποχρέωση εγγραφής των στοιχείων τους κατά την 
προσέλευση τους. Οι οργανωτές θα έχουν φροντίσει για την 
έγκαιρη αποστολή προσκλήσεων αλλά και την ευρεία προβολή 
της Έκθεσης μέσω του Τύπου.

Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον 1ο και 2ο όροφο του 
Ιδρύματος Ευγενίδου, ο οποίος   έχει μια συνολική επιφάνεια 
800 τ.μ. διαθέσιμου χώρου. Στον χώρο αυτό θα φιλοξενηθούν 
έως 50 περίπτερα τα οποία μεταξύ τους θα καλύπτουν όλους 
τους τομείς της ενέργειας. Η βασική οργάνωση του χώρου 
παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα (κάτοψη Α’ 
και Β’ ορόφου). 



Οι Εκθέτες

Η Έκθεση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών 
προϊόντων, συστημάτων και τεχνολογιών. Οι επιμέρους 
εκθεσιακές ενότητες περιλαμβάνουν τους εξής κλάδους: 
Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο, Ηλεκτρισμός, Άνθρακας και 
Καθαρές Τεχνολογίες, Μεταφορές, ΑΠΕ, Υδρογόνο, 
Κυψέλες Καυσίμου, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενέργεια 
και Κτίριο. Ο λεπτομερής κατάλογος των κατηγοριών της 
Έκθεσης έχει ως εξής:

Κατηγορίες Εκθετών

Πετρέλαιο
-Διύληση και Εμπορία Πετρελαίου - Έρευνα και 
Παραγωγή Πετρελαίου (upstream) 

Φυσικό Αέριο
-Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή ΦΑ
- Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις ΦΑ

Ηλεκτρισμός
-Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και Εμπορία 
Ηλεκτρισμού

Λιγνίτης- Άνθρακας 
-Εξόρυξη, μεταφορά, παραγωγή ηλεκτρισμού 
-Δέσμευση & αποθήκευση CO2 
-Τεχνολογίες καθαρού άνθρακα

Μεταφορές/Έναλλακτικές Πηγές Ενέργειας 
-Αποτελεσματική χρήση καυσίμων 
-Υβριδικά οχήματα
-Κυψέλες καυσίμου
-Υδρογόνο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
- Ηλιακή Ενέργεια  (Ηλιακά Θερμικά, Φωτοβολταϊκά)
-Αιολική Ενέργεια 
- Μικρά υδροηλεκτρικά
- Βιομάζα, Υγρά Βιοκαύσιμα
-Γεωθερμία
-Αστικά απόβλητα

Εξοικονόμηση Ενέργειας
- Βιομηχανία
- Μεταφορές
- Κτιριακές Υποδομές

Ενέργεια & Κτίριο
- Θέρμανση/ψύξη χώρων
- Θέρμανση νερού χρήσης
- Ηλεκτρισμός 
- Βιοκλιματικός σχεδιασμός
- Θερμική μόνωση 
- Σκίαση
- Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργιών, («έξυπνο σπίτι»)

4η ΕΚΘΕΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ



Τα Περίπτερα

Το τυποποιημένο περίπτερο έχει διαστάσεις 2 x 3 m, (6 m²). ενώ 
υπάρχει δυνατότητα και για μεγαλύτερα περίπτερα 8 ή και 10 m². 
Κάθε περίπτερο παραδίδεται εξοπλισμένο με ένα γραφείο και 
δύο καρέκλες ενώ παρέχεται φωτισμός καθώς και πολύμπριζο 
για την σύνδεση διάφορων ηλεκτρικών συσκευών. Η επιγραφή 
στην μετώπη κάθε περιπτέρου ετοιμάζεται από τους διοργανωτές. 
Επιπλέον εξοπλισμός χρεώνεται extra. Εναλλακτικά, οι εκθέτες 
μπορούν να φέρουν αυτοί τον δικό τους εξοπλισμό. 

Τιμοκατάλογος Ενοικίασης Χώρων 

- Για standard περίπτερα 2 x 3 = 6m² :

Θέση Α : 
Περιστύλιο (εντός του περιστυλίου)  1.800 € + ΦΠΑ

Θέση Β:  
Κεντρική αίθουσα εκτός Περιστυλίου  1.400 € +ΦΠΑ

Θέση Γ:  
Διάδρομοι     700 € +ΦΠΑ

– Για μεγαλύτερο περίπτερο το κάθε επιπλέον τετραγωνικό μέτρο 
χρεώνεται προς 60 € /τ.μ.

Παρατίθεται το λεπτομερές σχέδιο του Α’ και Β’ ορόφου, πάνω στο 
οποίο εμφανίζεται η διάταξη των περιπτέρων.  Για οποιαδήποτε 
πληροφορία για τα περίπτερα παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε 
με την κα. Αικατερίνη Στεργίου στα τηλέφωνα 210- 3628457, 
3640278, 3624245, Fax: 210- 3646144 e-mail:marketing@iene.gr.

Σχέδιο Α’ Ορόφου



Τρόπος Πληρωμής

Με την υπογραφή της Δήλωσης Συμμετοχής 
καταβάλλεται το συνολικό ποσό του περιπτέρου. Η 
πληρωμή του περιπτέρου πρέπει να έχει τακτοποιηθεί 
έως 5/11/2009. Επιταγές είναι πληρωτέες στο όνομα 
Ινστιτούτο Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης, ενώ απευθείας 
πληρωμή μπορεί να γίνει στον λογαριασμό του 
Ινστιτούτου στην Alpha Bank, αρ. λογ/σμού: 
124-00-2002-003-200   

Γενικές Πληροφορίες για τον Εκθέτη:

Ημέρες & Ώρες Έκθεσης:   

-Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009  16:00-21:00
-Τετάρτη 11 Νοεμβρίου  2009     9:00-20:00
-Πέμπτη 12 Νοεμβρίου  2009     9:00-20:00
-Παρασκευή 13 Νοεμβρίου  2009      9:00-16:00

Στήσιμο Περιπτέρων:
Τρίτη 10 Νοεμβρίου  2009  9:00  – 15:00 

Διάλυση περιπτέρων, συλλογή αντικειμένων, 
Αποχώρηση από τον χώρο έκθεσης:

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου  2009 16:00 -21:00 

Ασφάλεια Εκθεσιακού Χώρου:
Θα υπάρχει security καθ’ όλη την διάρκεια της 
έκθεσης ενός και εκτός του κτιρίου. 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου  

Ο κατ’ εξοχήν χώρος για επιστημονικές συναντήσεις 
και συνέδρια υψηλού επιπέδου το Ίδρυμα Ευγενίδου 
προσφέρεται για την διοργάνωση εκθέσεων 
τεχνολογικού προσανατολισμού. Δίπλα στο πλανητάριο 
ο εκθεσιακός χώρος είναι ιδιαίτερα λειτουργικός με 
απευθείας πρόσβαση στο αμφιθέατρο και στις άλλες 
αίθουσες διαλέξεων. Επιπλέον, οι προβλεπόμενοι 
χώροι είναι άνετοι και επιτρέπουν την διοργάνωση 
εκδηλώσεων υποδοχής γύρω από τα περίπτερα. 

Σχέδιο B’ Ορόφου

4η ΕΚΘΕΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ



Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να επιβεβαιώσουμε την συμμετοχή της εταιρείας/ οργανισμού μας 
στην έκθεση που διοργανώνεται,  στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Ενέργειας 2009», στο Ίδρυμα Ευγενίδου 
στις 10-13 Νοεμβρίου 2009.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΘΕΤΗ (όπως θα εμφανίζεται στην Μετώπη του Περιπτέρου)

………………………………………………………….........................................................................................

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 

………………………………………………………….........................................................................................

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΤΗ

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………................................................

ΑΦΜ………………………………………………Δ.Ο.Υ ……………………......................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ………………..………………….................................................................…… Τ.Κ. 

ΠΟΛΗ……... ….........……………ΤΗΛ. …………………..............................................………FAX 

Ε-MAIL  ……………………....................................................…………………………………………………

Σύνολο……………….........…………ΦΠΑ 19% ………….......………Γενικό Σύνολο ………...........................

• ΘΕΣΗ Α: Περιστύλιο
• ΘΕΣΗ Β’: Κεντρική αίθουσα εκτός Περιστυλίου
• ΘΕΣΗ Γ’: Διάδρομοι 

          ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΝΕ  Ο ΕΚΘΕΤΗΣ
(υπογραφή & σφραγίδα)

ΑΘΗΝΑ ……………………

4η ΕΚΘΕΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΘΕΤΟΥ


