
Διεθνής Έκθεση Ηλιακής Ενέργειας και Ενεργειακής Απόδοσης “Solaire Expo  Maroc”  
(Καζαμπλάνκα, 21-23 Φεβρουαρίου 2023) 

 
Κατά το διάστημα μεταξύ 21 και 23 Φεβρουαρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί, στην Καζαμπλάνκα, η 11η  
διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Ηλιακής Ενέργειας και Ενεργειακής Απόδοσης “Solaire Expo Maroc”, 
υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ενεργειακής Μετάβασης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, και Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, Επιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας του Μαρόκου.  
 
Η έκθεση, η οποία πραγματοποιείται ετησίως και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες του είδους της στο 
Μαρόκο και την Αφρική, συγκεντρώνει, σε συνολική επιφάνεια 5.000 τ.μ., εγχώριους και διεθνείς εκθέτες 
του τομέα της ηλιακής ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης. Επιδίωξή της είναι να αποτελέσει μία 
συνεκτική πλατφόρμα για την παρουσίαση καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, μεθόδων και προτάσεων 
από επιχειρήσεις του χώρου, επιστημονικούς φορείς, καθώς και δημόσιους και ιδιωτικούς δρώντες. Στην 
τελευταία διοργάνωση, τον Ιούνιο τ.έ., συμμετείχαν 83 εκθέτες από 10 χώρες, και 6.750 επισκέπτες. 
 
Αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την ενεργειακή πολιτική του Μαρόκου, η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί βασική 
προτεραιότητα για την βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Προς τούτο, 
επιδιώκεται η ανάδειξή της σε κομβικό επενδυτικό προορισμό στον τομέα της καθαρής ενέργειας. 
Δεδομένου του υψηλού ηλιακού δυναμικού του (2.600 kWh/m2/έτος) και της σύνδεσης με το ισπανικό 
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας (με δύο γραμμές 400kV/700 MW), το Μαρόκο προσφέρει ενδιαφέρουσες 
επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα των θερμοδυναμικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων. 
 
Από πλευράς μας, σημειώνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα ενθαρρυντικά μέτρα για την ανάπτυξη των 
ΑΠΕ και τον προγραμματισμό για σχετικά έργα μεγάλης κλίμακας, η εν θέματι έκθεση αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία για ελληνικές εταιρίες με ενδιαφέρον δραστηριοποίησης στην χώρα. 
Μέσω συμμετοχής ή επίσκεψης στην “Solaire Expo Maroc”, μπορεί να δοθεί η ευκαιρία παρουσίασης 
καινοτόμων προϊόντων και μεθόδων, πραγματοποίησης επαγγελματικών επαφών, παρακολούθησης 
συνεδρίων και εργαστηρίων, καθώς και ανταλλαγής πληροφοριών, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις του 
κλάδου. 
Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε την ιστοσελίδα της έκθεσης: 
https://solaireexpomaroc.com/ . 
 
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι πληροφορίες για τις τρέχουσες δημοπρατήσεις έργων ΑΠΕ βρίσκονται 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του αρμόδιου μαροκινού Οργανισμού MASEN (Moroccan Agency for 
Sustainable Energy): https://www.masen.ma/fr . 
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