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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ 

CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN, ΜΑΔΡΙΤΗ 26.02-01.03.2019 

 

 

Η Διεθνής Έκθεση Κλιματισμού και Ψύξης Climatizacion y Refrigeracion διοργανώθηκε στους 

εκθεσιακούς χώρους του IFEMA, επίσημου διοργανωτή εκθέσεων της Μαδρίτης, μεταξύ 26 

Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου στα περίπτερα 4,6,8 και 10. Παράλληλα με την εν λόγω έκθεση 

διοργανώθηκαν και τρεις ακόμη, η Διεθνής Έκθεση Ενέργειας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

Genera, η Έκθεση για Πισίνες Tecnova Piscinas καθώς και η Έκθεση σχετικά με τη διαχείριση 

του νερού SIGMA, στον ίδιο χώρο, σε διαφορετικά περίπτερα. 

Στην έκθεση συμμετείχαν περί τις 700 εταιρείες, 375 από τις οποίες εδρεύουν σε 30 

διαφορετικές χώρες, εκτός της Ισπανίας. Η Cosmosolar LTD και η Sigma Energy ήταν οι δύο 

ελληνικές εταιρείες, οι οποίες επέστρεψαν μετά από κάποια χρόνια απουσίας στην έκθεση και 

το Γραφείο μας τις επισκέφθηκε και συζήτησε με τους υπεύθυνους. 

Οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν τις καινοτόμες τάσεις της παγκόσμιας αγοράς 

όσον αφορά τον κλιματισμό, τη θέρμανση και την ψύξη και, συγκεκριμένα, τις νέες τεχνολογίες 

του τομέα που αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης και ταυτόχρονα στην αύξηση της 

απόδοσης, τον σχεδιασμό των συστημάτων, νέα ψυκτικά συστήματα αλλά και θέματα 

οικολογικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, οι εταιρείες και οι επαγγελματίες του χώρου 

συζήτησαν για τις αγορές και τις προκλήσεις των επόμενων ετών. 

Μεταξύ των εκθεμάτων, υπήρχαν νέες τεχνολογίες ελέγχου κλιματισμού και υγρασίας, 

συστήματα έξυπνης οικιακής θέρμανσης και ζεστού νερού καθώς και νέα σχέδια καλοριφέρ 

και θερμαντήρων, μεταξύ άλλων. Επιπροσθέτως, παρουσιάστηκαν διάφορων ειδών λέβητες 

και συσσωρευτές ζεστού νερού. 

Ο συγκεκριμένος κλάδος στην Ισπανία παρήγαγε την περσυνή χρονιά 1,2 δις ευρώ, ενώ οι 

πωλήσεις στην ισπανική αγορά αυξήθηκαν κατά 11,75% σε σχέση με το 2017, που αντιστοιχεί 

σε 1,19 δις ευρώ συνολικά. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του τομέα ψύξεως αυξήθηκαν κατά 

3% ενώ για τη φετινή χρονιά οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η αγορά θα παραμείνει σταθερή. Στον 

τομέα της θέρμανσης, υπολογίζεται ότι το 2018 πωλήθηκαν περισσότερα από 722.000 

λέβητες και θερμαντήρες.  

Αξίζει να τονιστεί ότι οι καινοτομίες του κλάδου είναι ιδιαίτερα σημαντικές τόσο για την 

οικονομία όσο και για το φυσικό περιβάλλον, δεδομένου ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 

διαμερίσματα καταναλώνουν το 85% της ενέργειάς τους στη θέρμανση και το ζεστό νερό. 

 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr


                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

 

 

Ελληνική συμμετοχή   

Cosmosolar L.T.D. 

Η εταιρεία Cosmosolar Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2005 και έχει το κεντρικό της εργοστάσιο στην Πύλη 

Δερβενοχωρίων Βοιωτίας ενώ λειτουργεί υποκατάστημα με την επωνυμία Cosmosolar Italia 

στην Ιταλία. Διαθέτει προϊόντα ηλιακών και ηλιοθερμικών συστημάτων παραγωγής της, όπως 

ηλιακούς θερμοσίφωνες κοκε. 

Βρέθηκε στην έκθεση για πολλοστή φορά, αν και μεσολάβησαν τέσσερα χρόνια απουσίας της 

από αυτήν. Κάνει εξαγωγές σε 38 συνολικά χώρες, μεταξύ αυτών και της Ισπανίας ενώ 

προσπαθεί να εδραιωθεί καλύτερα στην αγορά της τελευταίας. 

Sigma Energy 

Η εταιρεία Sigma Energy εδρεύει στο Βόλο το 1983 και παράγει ηλιακούς θερμοσίφωνες, 

boiler και συλλέκτες. Κάνει εξαγωγές σε 23 χώρες μεταξύ των οποίων είναι η Πορτογαλία και 

η Ιταλία ενώ επιθυμεί να εισέλθει και στην ισπανική αγορά. 

Συμμετέχει για 2η φορά στην έκθεση, με την πρώτη της να είναι πριν από πέντε έτη χωρίς να 

έχει επιτύχει τότε να εισέλθει στην ισπανική αγορά, ενώ επέστρεψαν προκειμένου να 

προσπαθήσουν εκ νέου να ξεκινήσουν τις εξαγωγές τους εδώ.  

Το Γραφείο μας επισκέφθηκε την έκθεση και τις ελληνικές συμμετέχουσες εταιρείες. Είχε ήδη 

επικοινωνήσει μαζί τους προ μηνός, με σκοπό να διευκολύνει την παρουσία τους στην διεθνή 

κλαδική έκθεση και τους είχε αποστείλει χρήσιμο ενημερωτικό υλικό. 

θα παραμείνει σε επαφή με τις προαναφερόμενες εταιρείες και θα συνδράμει την εξαγωγική 

τους δραστηριότητα στην αγορά της Ισπανίας στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων 

του. 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

