
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Αγαπητοί Συνεργάτες, 
 

16η Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας “SAVENERGY 2022” και  
13η Έκθεση Τεχνολογιών Νερού και Περιβάλλοντος “ENVIROTEC 2022” 

 

Λευκωσία 18 - 20 Μαρτίου 2022 
 
 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει μετά από δύο 
χρόνια αποχής, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, τη διοργάνωση της 16ης Έκθεσης Εξοικονόμησης 
Ενέργειας “SAVENERGY 2022”  και της 13ης Έκθεσης Τεχνολογιών Νερού και Περιβάλλοντος “ENVIROTEC 
2022” οι οποίες θα διεξαχθούν το τριήμερο 18 - 20 Μαρτίου 2022 στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης 
Κύπρου.  
 
Οι Εκθέσεις διοργανώνονται όπως κάθε χρόνο με τη συνεργασία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και της Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου. 
 
Η κατακόρυφη αύξηση του κόστους ενέργειας και τα γενναιόδωρα κρατικά σχέδια χορηγιών  για 
επενδύσεις σε ΑΠΕ και ΕΞΕ αυξάνουν τη σημασία και το ενδιαφέρον για την “SAVENERGY 2022”, η 
απήχηση της οποίας στα δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας της ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Καθιερώθηκε, ως 
το σημαντικότερο εμπορικό γεγονός στην Κύπρο που καταπιάνεται με την προώθηση και προβολή 
προϊόντων και υπηρεσιών που παράγουν ή/και εξοικονομούν ενέργεια. Η Έκθεση, συνέβαλε ώστε χιλιάδες 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), να μειώσουν σημαντικά το ενεργειακό τους κόστος και ταυτόχρονα να 
στηριχθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου των ΑΠΕ και ΕΞΕ.  
 
Οι σημαντικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα περιβαλλοντικά 
θέματα οι οποίες αναμένεται να επιφέρουν αύξηση του περιβαλλοντικού κόστους  σε εθνικό, 
επιχειρηματικό καθώς και οικιακό επίπεδο υποχρεώνουν τον καθένα να αναζητήσει βέλτιστες λύσεις. 
 
Η πρωτοβουλία της ΟΕΒ το 2008 να καθιερώσει το θεσμό της Έκθεσης Τεχνολογιών Νερού και 
Περιβάλλοντος “ENVIROTEC” αποδεικνύεται χρησιμότατη για την κυπριακή οικονομία και κοινωνία.  Η 
“ENVIROTEC” στα δώδεκα χρόνια λειτουργίας θεωρείται ως η σημαντικότερη πρωτοβουλία στην Κύπρο, 
που στοχεύει στην προώθηση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών που εξοικονομούν / βελτιώνουν την 
ποιότητα του νερού, προστατεύουν το περιβάλλον ή και συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού 
φόρτου. 
 
Για προσέλκυση επισκεπτών που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο των εκθέσεων της ΟΕΒ, θα 
διοργανωθεί Επιστημονικό/Επαγγελματικό Συνέδριο με τη συνεργασία επαγγελματικών και επιστημονικών 
Συνδέσμων. Στόχος του Συνεδρίου είναι η ενημέρωση των επιστημόνων και επαγγελματιών για τα 
τρέχοντα ζητήματα και εξελίξεις που αφορούν τον τομέα της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Υπενθυμίζεται επίσης ότι, στα πλαίσια της αναβάθμισης των εκθέσεων της η ΟΕΒ ανέλαβε από το 2019 
και την παράλληλη διοργάνωση των Εκθέσεων «CONSTRUCTIONS» και «ELECTRO.NET» δίδοντας έτσι 
μια πληρέστερη εικόνα στους επισκέπτες σε τεχνολογίες δόμησης, ανακαίνισης, χρωμάτων, 
αυτοματισμών, συστημάτων συναγερμού, κλπ. 
  
Αποτέλεσμα των προσπαθειών αναβάθμισης που εφαρμόστηκαν ήταν η σημαντική αύξηση αλλά και 
συνάμα βελτίωση της ποιότητας των επισκεπτών, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στην ικανοποίηση 
που εξέφρασαν μέσω σχετικού ερωτηματολογίου οι εκθέτες, όπου πέραν του 90% δήλωσαν 
ικανοποιημένοι και πως θα συμμετάσχουν και στην επόμενη διοργάνωση. 
 
Για σκοπούς προβολής και προσέλκυσης επισκεπτών, θα γίνει έντονη διαφημιστική καμπάνια στον έντυπο 
τύπο, στο διαδίκτυο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, σε εξωτερικές πινακίδες, αποστολή τηλεφωνικών 
μηνυμάτων, προσκλήσεις, κλπ.  
 
Το κόστος συμμετοχής έχει καθοριστεί στα €85,00 το τ.μ. περιλαμβανομένου και του κόστους κατασκευής 
του περιπτέρου. 
  
Για επιβράβευση των Μελών της ΟΕΒ και των  εκθετών που συμμετείχαν στις προηγούμενες διοργανώσεις 
θα παραχωρηθεί, για τα μέλη της ΟΕΒ 10% έκπτωση στο κόστος συμμετοχής και πρόσθετη έκπτωση 
10% για τους εκθέτες των προηγούμενων διοργανώσεων. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και 
το αποστείλουν στα γραφεία της ΟΕΒ (email: savenergy@oeb.org.cy, panastasiou@oeb.org.cy, ή φαξ 
22669459). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ΟΕΒ (τηλ. 22643000) ή στην 
ιστοσελίδα www.savenergy.org.cy. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Γενικός Διευθυντής  
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