ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Β.Η.Ε
της 27ης Ιανουαρίου 2017
Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης εκπροσωπήθηκαν οι κάτωθι οργανισμοί –
μέλη της ΕΒΗΕ:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

SAMMLER

ALANOD SOLAR/ K. ΚΑΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

CALPAK

KNAUFInsulation

COSMOSOLAR

REFLEX

PRISMATHERM

VIOPOL

Ν. ΜΠΑΖΙΓΟΣ

ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ

PRIME LASER TECHNOLOGY

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ

SIELINE

ΕΛΤΟΝ

SOL

ΚΑΠΕ

SOLE

ECONOMY INOX

VENMAN

ΤΙΕΜΜΕ ΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΑΣ

ΧΑΛΚΟΡ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ

ISOREN

ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ECOSYSTEM

ΗΛΙΟΑΚΜΗ

ΕΒΗΛ

ΞΑΦΗΣ Α.Ε.
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα.
Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της ΕΒΗΕ άνοιξε ο Πρόεδρος Παναγής
Κωνσταντινίδης, με το καλωσόρισμα των μελών και την ανάγνωση των θεμάτων
ημερήσιας διάταξης.
Α’ ΜΕΡΟΣ
1. Απολογισμός
Συμβουλίου

δραστηριοτήτων

της

διετούς

θητείας

του

Διοικητικού

Ο Πρόεδρος της ΕΒΗΕ Κος Κωνσταντινίδης έκανε μία επιγραμματική παρουσίαση της
δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΒΗΕ στην τελευταία διετή θητεία του.
Καταρχήν τόνισε ότι αυτή η θητεία του Δ.Σ. της ΕΒΗΕ συνέπεσε με τη χειρότερη ίσως
συγκυρία, αφού αποδομήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και το τραπεζικό
σύστημα αλλά και οι μηχανισμοί του κράτους.
Παρόλα αυτά η ΕΒΗΕ κατάφερε μέσα σε αυτό το αρνητικό κλίμα να διατηρήσει τις
δυνάμεις της και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις.
Ένα σημαντικό επίτευγμα είναι ότι πλέον ο κλάδος της ηλιοθερμίας και η ΕΒΗΕ σαν το
συλλογικό όργανο του έχουν μπει πλέον στην ατζέντα όλων των φορέων που
ασχολούνται με θέματα ΑΠΕ και ενέργειας ευρύτερα.
Μέσα από αρθρογραφία, συμμετοχή σε forum και πάνελς, παρουσία και
εκπροσώπηση σε συνέδρια, ανταπόκριση σε καλέσματα από κυβερνητικούς φορείς
αλλά και επιδίωξη όμοιων συναντήσεων η ΕΒΗΕ έχει αναγνωριστεί ως εκ των
εκπροσώπων του κλάδου της ενέργειας.
Παράλληλα συμμετείχε στη συνδιοργάνωση, μαζί με την ΕΝΕΕΠΙΘΕ, το Εργαστήριο
Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", το ΕΜΠ και
το ΚΑΠΕ ενημερωτικής ημερίδας στο αμφιθέατρο του Υπουργείο Ενέργειας για τους
νέους κανονισμούς οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής σήμανσης.
Η πλέον πρόσφατη απόδειξη είναι η πρόσκληση του Προέδρου της ΕΒΗΕ σε τόσο σε
συνάντηση φορέων και εταιρειών ΑΠΕ και Φωτοβολταϊκών υπό τον Υφυπουργό
Εξωτερικών κ. Δ. Μάρδα, όσο και σε μία συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με τον
Ευρωπαίο Επίτροπο κ. Arias Cañete, με θέμα «Δέσμη μέτρων για Καθαρή Ενέργεια &
οι επιπτώσεις της στην Ελλάδα».
Σημαντική συμμετοχή σε αυτό είχε και η σύνταξη κλαδικής μελέτης από το ΙΟΒΕ, με
χρηματοδότησης της από τη ΧΑΛΚΟΡ, την ALANOD και έκτακτες συνδρομές μελών, η
οποία καταδεικνύει τη συμβολή του κλάδου μας στην εθνική οικονομία και στην
εξοικονόμηση ενέργειας.
Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε το απερχόμενο Δ.Σ. για την άριστη συνεργασία και τη
βοήθεια που προσέφεραν όλοι στην Ένωση και ευρύτερα στον κλάδο.
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Τέλος, εξέφρασε την άποψη του ότι είναι πλέον ανάγκη να αυξηθεί ο χρόνος
απασχόλησης της εκτελεστικής γραμματείας για τους σκοπούς της ΕΒΗΕ και καλεί το
νέο Δ.Σ. να εξετάσει τις οικονομικές δυνατότητες της Ένωσης για να χρηματοδοτήσει
αυτή την προσπάθεια, ακόμη και με αύξηση των συνδρομών των μελών.
2. Παρουσίαση νέων μελών
Ο Κος Κωνσταντινίδης παρουσίασε 3 νέα μέλη που προσχώρησαν στην ΕΒΗΕ κατά το
τελευταίο εξάμηνο.
Πρόκειται για το νέο τακτικό μέλος ΞΑΦΗΣ Α.Ε. και τα συνεργαζόμενα μέλη Ν.
Μπαζίγος Α.Β.Ε.Ε και Solar Parts Solutions – Π. Παναγόπουλος.
Ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη στην κοινή αυτή προσπάθεια και τόνισε την ανάγκη
προσέλκυσης του συνόλου των υγιών επιχειρήσεων του κλάδου.
3. Εκλογές – συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα
Ο Πρόεδρος κήρυξη την έναρξη της διαδικασίας εκλογών για την εκλογή του νέου Δ.Σ.
για την περίοδο 2017 – 2019, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή
υποψηφιοτήτων.
Ρόλο εφορευτικής επιτροπής ανέλαβαν οι κ.κ. Απόστολος Οικονόμου και Παναγιώτης
Κεντερλής.
Από τα τακτικά μέλη υποψηφιότητα δήλωσαν αλφαβητικά οι κ.κ.:


Αλεξανδρής Πάνος – Sieline



Αποστολίδης Χρήστος – Sol



Μελισσαρόπουλος Γιώργος – Prismatherm



Μιχαλόπουλος Χάρης – SAMMLER



Σπανός Ευθύμιος – Cosmosolar



Παπαεμμανουήλ Χρήστος – Παπαεμμανουήλ Α.Β.Ε.Ε.



Πατεράκη Κατερίνα – Μαλτέζος Α.Β.Ε.Ε.

Από τα συνεργαζόμενα μέλη υποψηφιότητα δήλωσαν αλφαβητικά οι κ.κ.:


Δρόσου Βασιλική – ΚΑΠΕ



Κανελλάκης Αστυάγης – Κανελλάκης Α.Ε.

Εκλογές διεξήχθησαν για τα 5 τακτικά μέλη μόνο, δεδομένου ότι τα υποψήφια
συνεργαζόμενα κάλυπταν τις προβλεπόμενες από το καταστατικό 2 θέσεις.
Ψήφισαν 16 τακτικά μέλη και τα αποτελέσματα με φθίνουσα σειρά είχαν ως εξής:
1. Σπανός Ευθύμιος – Cosmosolar  13 ψήφους
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2. Πατεράκη Κατερίνα – Μαλτέζος Α.Β.Ε.Ε.  8 ψήφους
3. Αλεξανδρής Πάνος – Sieline  5 ψήφους
4. Μιχαλόπουλος Χάρης – SAMMLER  5 ψήφους
5. Μελισσαρόπουλος Γιώργος – Prismatherm  5 ψήφους
6. Αποστολίδης Χρήστος – Sol  4 ψήφους
7. Παπαεμμανουήλ Χρήστος – Παπαεμμανουήλ Α.Β.Ε.Ε.  3 ψήφους
Εκλόγιμοι είναι οι 5 πρώτοι υποψήφιοι με βάση την καταμέτρηση της Εφορευτικής
Επιτροπής.
Ακολούθως έγινε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. της ΕΒΗΕ όπου συστάθηκε σε
σώμα ως ακολούθως:


Σπανός Ευθύμιος  Πρόεδρος



Μιχαλόπουλος Χάρης  Αντιπρόεδρος



Μελισσαρόπουλος Γιώργος  Γενικός Γραμματέας



Πατεράκη Κατερίνα  Ταμίας



Αλεξανδρής Πάνος  Μέλος



Δρόσου Βασιλική  Μέλος



Κανελλάκης Αστυάγης – Κανελλάκης Α.Ε.  Μέλος

Ο νεοεκλεγής Πρόεδρος Κος Σπανός ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τη
συμμετοχή στη διαδικασία και δεσμεύτηκε για τη συνέχιση και την ενίσχυση της
προσπάθειας που επί χρόνια διεξάγει ο κλάδος.
Σημείωσε δε ότι το Δ.Σ. θα εκπληρώνει και το ρόλο της Επιτροπής Δεοντολογίας,
Πειθαρχικού και Καταστατικού, δεδομένου ότι τα τακτικά μέλη είναι μειωμένα ώστε να
υπάρχουν τόσοι διαφορετικοί εκπρόσωποι σε κάθε όργανο.
4. Οικονομικός απολογισμός 2016 – προϋπολογισμός 2017
Ο Κος Σπανός, υπό την ιδιότητα του τέως ταμία της ΕΒΗΕ, παρουσίασε την ταμειακή
κατάσταση της Ένωσης.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΒΗΕ 31.12.2015:
ΜΕΤΡΗΤΑ 425,51
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΨΕΩΣ EUROBANK 7.012,25
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK 12.217,28
ΣΥΝΟΛΟ: 19.655,04
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΒΗΕ 31.12.2016
ΜΕΤΡΗΤΑ 405,51
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΨΕΩΣ EUROBANK 15.844,66
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK 914,95
ΣΥΝΟΛΟ: 17.165,12
Σημειώθηκε ότι κατά το προηγούμενο έτος εισπράχθηκαν δύο πολυετής εκκρεμείς
οφειλές μελών.
Υπό την προτεραιότητα της ανάσχεσης της φθίνουσας οικονομικής κατάστασης της
ΕΒΗΕ συντάχθηκε ο νέος προϋπολογισμός, ώστε να καταστεί πλεονασματικός:
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5. Αναθεώρηση καταστατικού
Ο απελθόντας Πρόεδρος Κος Κωνσταντινίδης κλήθηκε από τον Κο Σπανό να
παρουσιάσει τις εισηγήσεις που είχε συζητήσει το Δ.Σ. για την αναθεώρηση του
καταστατικού. Κο Κος Κωνσταντινίδης σημείωσε τα εξής:


Μείωση των τακτικών μελών του ΔΣ από 5 σε 3 και των συνεργαζόμενων από 2
σε 1.



Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Δεοντολογίας, Πειθαρχικού και Καταστατικού να
αναληφθούν από το Δ.Σ. και να καταργηθεί.



Να διορθωθεί σφάλμα του ισχύοντος καταστατικού που εμφανίζει ελλιπή τα
καθήκοντα του Ταμία, αφού ουσιαστικά λείπει μία σελίδα ακόμη και στο
θεωρημένο αντίγραφο του Πρωτοδικείου.



Να εκλέγεται όλο το ΔΣ από όλα τα μέλη, έστω και με διαφορετικό συντελεστή
βαρύτητας ανάμεσα σε τακτικά και συνεργαζόμενα.



Να καθοριστεί το δικαίωμα και ο τρόπος χρήσης του λογοτύπου.



Να διερευνηθεί η ανάγκη εμπλουτισμού των σκοπών της Ένωσης, όπως το
συντονισμό σχήματος πιστοποίησης προσώπων (π.χ. πιστοποίηση
εγκαταστατών).

Το νέο Δ.Σ. θα μελετήσει το θέμα και θα επανέλθει με προτάσεις στην εαρινή Γ.Σ.
6. Ενημέρωση αναφορικά με θέματα ESTIF
Ο Κ. Τραβασάρος, εκπρόσωπος της ΕΒΗΕ στην ESTIF και σε Working Groups της
CEN έκανε εκτενή ανάλυση της πορείας του κλάδου πανευρωπαϊκά. Σημείωσε την
συνεχιζόμενη πτωτική πορεία του κλάδου και παρέθεσε μία σειρά από στοιχεία.
7. Χαιρετισμός του Προέδρου της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ Κου Κωνσταντίνου
Μίχαλου
Τις εργασίες της Γ.Σ. τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ
Κος Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Ο Κος Μίχαλος εξήρε τη συμβολή του κλάδου στην οικονομία, στην απασχόληση, στο
εμπορικό ισοζύγιο και στην προστασία του περιβάλλοντος και τόνισε ότι από το
θεσμικό ρόλο του παραμένει πάντα διαθέσιμος στο Δ.Σ. της ΕΒΗΕ για συνεργασία ή
αρωγή.
Επίσης αναγνώστηκε χαιρετισμός του προσκεκλημένου Βουλευτή της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης Καθ. Ι. Μανιάτη, ο οποίος δεν παραβρέθηκε λόγω απρόοπτου
κωλύματος.
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8. Στοιχεία πωλήσεων του κλάδου για το 2016
Τα παρευρισκόμενα τακτικά μέλη παρέδωσαν στον εκτελεστικό γραμματέα τα
συγκριτικά στοιχεία πωλήσεων τους για τα έτη 2015 – 2016, με στόχο να εκτιμηθούν οι
τάσεις του κλάδου.
Σημειώνεται ότι τα ποσοτικά στοιχεία μπορούν να μελετηθούν μόνο συγκριτικά και δε
καμία περίπτωση δεν αποτελούν τους παραγωγικούς όγκους του κλάδου. Επίσης, στα
ποσοτικά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι πωλήσεις κατασκευαστών προς
συναδέλφους του κλάδου, για να αποφευχθούν οι διπλοί υπολογισμοί.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝ ▼
ΠΕΡΙΟΔΟΣ►

2015

2016

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

BOILERS ΣΕ ΤΕΜ.

40815

39158

-4,06%

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΕ Μ2.

138843

139570

+0,52%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝ ▼
ΠΕΡΙΟΔΟΣ►

2015

2016

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

BOILERS ΣΕ ΤΕΜ.

22058

27814

+26,09%

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΕ Μ2.

145487

165764

+13,94%

Τα θετικά και αισιόδοξα αποτελέσματα σχολιάστηκαν από τους παρευρισκόμενους.
9. Ενημέρωση αναφορικά με θέματα CEN
H Κα Δρόσου, γραμματέας της Τεχνικής Επιτροπής 312 της CEN έκανε εκτενή
ανάλυση των διαδικασιών ανάπτυξης και εναρμόνισης προτύπων για την ηλιοθερμία
στην Ε.Ε.
Τόνισε την ιδιαίτερη επιτυχία της διοργάνωσης των συνεδριάσεων των επιτροπών TC
312, ISO 180, Solar KeyMark και των υποεπιτροπών τους στα Χανιά κατά το διάστημα
21-25/10/2016. Κατά τη συνεδρίαση της TC 312 εξελέγη ως νέος Πρόεδρος ο Κος
Χάρης Μιχαλόπουλος, προτεινόμενος από τον ΕΛΟΤ μετά από εισήγηση της ΕΒΗΕ.
Οι συμμετέχοντες εξήραν τη διοργάνωση που συντονίστηκε από την ΕΒΗΕ στο σύνολο
της. Οι δαπάνες καλύφθηκαν από χορηγία της ΧΑΛΚΟΡ και αναμενόμενη χρηματική
καταβολή του ΕΛΟΤ.
Η παρουσίαση της αναρτάται στην ιστοσελίδα www.ebhe.gr.
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10. Γενική συζήτηση
Στο τέλος των εργασιών ο Κος Βαγέλης Λαμάρης από την εταιρεία SOLE κινητοποίησε
μία εκτενή συζήτηση για θέματα δεοντολογίας, με στόχο τη συσπείρωση και την
προστασία του κλάδου.

Β’ ΜΕΡΟΣ
O Πρόεδρος Κος Σπανός ευχαρίστησε τους παρόντες για την συμμετοχή τους και
κήρυξε την λήξη των εργασιών της Γ.Σ.
Ακολούθησε το κοινωνικό μέρος της εκδήλωσης, με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας και ο μπουφές.
Ο Κος Αλεξανδρής Πάνος ήταν ο τυχερός που βρήκε το φλουρί της πίτας και έλαβε
από τον Πρόεδρο το συμβολικό δώρο της εκδήλωσης.
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