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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009



Πραγματοποιήθηκαν 4 Συναντήσεις στο ΥΠ. Ανάπτυξης για το πρόγραμμα

« ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»


Πραγματοποιήθηκαν 2 Συναντήσεις με Γ.Γ. κ. Μουσουρούλη και Υφυπουργό
κ. Μανιάτη για επίδοση υπομνήματος με αιτήματα του κλάδου.



Πραγματοποιήθηκε 1 Συνάντηση με αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης κ.
Παπανδρέου για επίδοση υπομνήματος με αιτήματα του κλάδου (4-09-2009).

Οι ως άνω συναντήσεις οδήγησαν στα γνωστά ενθαρρυντικά αποτελέσματα:
1. Πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στις στέγες – Υποχρεωτική εγκατάσταση
ηλιακού πριν εγκριθεί η επένδυση και
2. Υποχρεωτική εγκατάσταση Θερμικών Ηλιακών στις νέες οικοδομές
(Νέος Νόμος για τις ΑΠΕ Άρθρο 10,παραγ. 2)
Συμμετείχαμε με τεκμηριωμένες παρατηρήσεις μας και στην ηλεκτρονική
διαβούλευση.(15/01/2010)


ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURO-ASIA με το ΕλληνοΓερμανικό επιμελητήριο.



ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECO-BUILDING (ελεγχθήκαμε και
οικονομικά από δύο υπαλλήλους της κοινότητας).

Η μελέτη που κατέθεσε μέλος μας (MALTEZOS) διακρίθηκε με το πρώτο βραβείο,
ενώ μια δεύτερη (της εταιρείας SONNE) βραβεύτηκε σε εθνικό επίπεδο.
 Οργανώσαμε Ημερίδα σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ στο Μάτι- Αττικής και επίσης
παρουσιάστηκαν στο Παρίσι οι δύο μελέτες. (23 Νοεμβρίου)
 Παρενέβημεν επιτυχώς στην ESTIF μέσω του εκπροσώπου μας για το θέμα που
δημιουργήθηκε στο Εθνικό πρόγραμμα επιδότησης-στην Πορτογαλία.


Δικαίωση Δικαστικής διαμάχης με εταιρεία ΗΛΙΟΦΑΝ – Αγγελόπουλος−
Πρωτοδικείο Πειραιώς 9/09/2009
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 Παρενέβημεν επιτυχώς στο Υπ. Εξωτερικών για το θέμα της ελλιπούς
ενημέρωσης από μέρους του Εμπορικού ακολούθου της Πρεσβείας μας στην
Ν. Αφρική. Δύο μήνες μετά η Πρεσβεία μας οργάνωσε ημερίδα ΑΠΕ με την
παρουσία επιχειρηματιών της Ν. Αφρικής.
 Σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ και το Υπ. Εξωτερικών συνεργαστήκαμε στην
προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια 350 ΗΛΙΑΚΩΝ στο Λίβανο.
Πρόγραμμα HELLENIC AID.(Ο κ. Γραβάνης εκπροσώπησε την ΕΒΗΕ στον
Λίβανο, με έξοδα που κάλυψε η εταιρεία του.)
 Διευθετήσαμε επιτυχώς το θέμα που δημιουργήθηκε με την ευρεσιτεχνία του κ.
Ξυλινάκη και συστήσαμε μόνιμη επιτροπή επίλυσης διαφορών σε συνεργασία
με τον Ο.Β.Ι.
 Προσκαλέσαμε τον Γ.Γ. του Υπουργείου Ενέργειας σε Γ.Σ. και αποδέχτηκε.
 Προσκαλέσαμε τους Προέδρους των Ενώσεων των άλλων ΑΠΕ σε Γ.Σ. με
σκοπό την δημιουργία Ομοσπονδίας ΑΠΕ και αποδέχτηκαν.
 Ενημερώσαμε τα μέλη μας για όποιες δραστηριότητες και ενημερώσεις είχαμε
και αφορούσαν τα θερμικά Ηλιακά. (Ανακοινώσεις Συνεδρίων-Εμπορικών
αποστολών κτλ.)
 Συνεχίσαμε να δημοσιοποιούμε τις δραστηριότητες της ΕΒΗΕ στον Τεχνικό
Τύπο.
 Διευρύναμε την πολυφωνία στο Δ.Σ. της ΕΒΗΕ με την παρουσία των
διατελεσάντων πρώην Προέδρων.
 Διατηρούμε επίκαιρη (στα μέτρα του δυνατού) την ιστοσελίδα μας.
 Συντάξαμε (έπ’ αμοιβή) μια πλήρη και επίκαιρη Τεχνοοικονομική Μελέτη για τα
οφέλη των θερμικών Ηλιακών ως και των προτάσεων της ΕΒΗΕ προς την
Κυβέρνηση.
 Συμμετείχαμε επιτυχώς με εκπρόσωπό μας (κ.Τραβασάρο) στις δραστηριότητες
της ESTIF και στις Γενικές Συνελεύσεις ως και στις Τεχνικές Επιτροπές.
 Προσφέραμε την δυνατότητα στα μέλη μας να προμηθευτούν cd λογισμικού για
τον υπολογισμό Κεντρικού Ηλιακού Συστήματος με 100 €/ τμ.
 Συμμετείχαν 4 μέλη μας (Τραβασάρος- Παραδεισιάδης- Κωνσταντινίδης &
Οικονόμου) σε ισάριθμες αποστολές στο Ζάγκρεμπ , Σλοβενία & Βαρσοβία
όπου και παρουσίασαν την κατάσταση των Θερμικών Ηλιακών στην Ελλάδα.
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Πρόγραμμα TRANSOLAR με ΚΑΠΕ για την διάδοση Θ.Η. στις χώρες αυτές.
 Παρουσίαση των θέσεων της ΕΒΗΕ από τον Πρόεδρο κ. Καστανάκη σε
συνέδρια στην Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην Ημερίδα ΦωτοβολταΪκών για
στέγες κτλ.
 Παρουσίαση των θέσεων της ΕΒΗΕ από τον κ. Τραβασάρο σε ημερίδα του
ΙΕΝΕ.
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2

υποψήφιων τακτικών μελών (MEVACO, ALPHATHERM).
 Διοργανώσαμε με επιτυχία (23 & 24 Ιουνίου 2009) το 11ο Plenary Meeting της
επιτροπής Ηλιακών προτύπων της CEN/TC 312.
Τιμήσαμε την Ελληνική φιλοξενία με δείπνο στην Πλάκα και με έκπληξη
που επιφυλάχθηκε στους συνέδρους (επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης την
μέρα που άνοιξε.)


Καθιερώσαμε οι Γενικές Συνελεύσεις να γίνονται σε Δημόσια κτίρια .



(ΟΠΕ & ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ)



Συνεχίσαμε συνεργασία με τον ΟΠΕ και συμμετείχαν 7 μέλη μας στην έκθεση
GENERA της Μαδρίτης ως και στην INTERSOLAR Μονάχου.( Δωρεάν
μεταφορά εκθεμάτων επιτόπου υποστήριξη κτλ.)



Καταθέσαμε πρόταση στο Υπουργείο Ανάπτυξης ώστε να χρηματοδοτηθεί
κατά 70% από το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΕΣΠΑ) η δράση
πιστοποίησης Ηλιακών Συλλεκτών με SOLARKEYMARK (Μάρτιος 2009).
Συναντήσεις με ΕΛΟΤ-Δημόκριτο και Γ.Γ. κ. Μουσουρούλη. Δυστυχώς δεν
έχουμε προς το παρόν θετική εξέλιξη.



Δραστηριοποιηθήκαμε για χορηγίες του 2010 σε ΧΑΛΚΟΡ-EUROBANK &
ΕΘΝΙΚΗ . Δυστυχώς οι δύο τελευταίες δεν ανταποκρίθηκαν.

Ο Πρόεδρος
Εμμανουήλ. Καστανάκης
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