ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Β.Η.Ε
της 6ης Ιουλίου 2011
Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν οι κάτωθι:
ΜΕΛΗ ΕΒΗΕ
- Δρ. Ι. Παραδεισιάδης/ Πρόεδρος ΕΒΗΕ/ Intersolar
- Π. Κωνσταντινίδης/ Αντιπρόεδρος ΕΒΗΕ/ Calpak
- Χ. Παπαεμμανουήλ/ Γ. Γραμματέας ΕΒΗΕ/ Παπαεμμανουήλ ΑΒΕΕ
- Γ. Αποστολίδης/ Ταμίας ΕΒΗΕ/ SOL
- Π. Μιχαλόπουλος/ Μέλος ΔΣ ΕΒΗΕ/ Sammler
- Ε. Καστανάκης/ Elitherm
- Κ. Κωνσταντινίδης/ Calpak
- Κ. Γραβάνης/ Μαλτέζος
- Γ. Κύρκος/ Μαλτέζος
- Π. Λαμάρης/ Sole
- Χ. Παπαδόπουλος/ Ηλιοακμή
- Ι. Κιουπέλης/ Mevaco Β. Ελλάδος
- Π. Αλεξανδρής / Sieline
- Ν. Γιάνναλος/ Diana
- Κ. Πλουμιτσάκος/ Nobel
- Γ. Γαμπιεράκης/ ΣΗΕ
- Κ. Τραβασάρος/ Prime Laser
- Α. Οικονόμου/ Economy Inox
- Π. Κρικζώνης/ Isoren
- Γ. Μαθιουδάκης/ Αφοι Μαθιουδάκη
- Ι. Δελκίογλου / Πολυφόρμα
- Χ. Καχραμάνογλου/ ΒΙΟΠΟΛ
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ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ
Α. Φούρλας/ Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας
Δρ. Ν. Κανελλόπουλος/ Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Δρ. Γ. Αγερίδης/ ΚΑΠΕ
Τ. Γρηγορίου/ Greenpeace
Β. Γιωτόπουλος/ ΧΑΛΚΟΡ
Β. Δρόσου/ ΚΑΠΕ
Μ. Τζιάκης/ TIEMME
Γ. Μυρσινιάς
ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Κα Δάνου/ Περιοδικό Υδραυλικός
Μ. Μπαχαρνίκου/ Περιοδικό Θερμοϋδραυλικός
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΣΜΑΤΑ:
Τις εργασίες της εαρινής Γενικής Συνέλευσης της ΕΒΗΕ άνοιξε ο Πρόεδρος Δρ. Ι.
Παραδεισιάδης. Αναγνώσθηκε επίσης και χαιρετιστήρια επιστολή του Γερμανού Υπουργού
Οικονομικών κ. Βολφγκανγκ Σόϊμπλε ο οποίος είχε προσκληθεί στη ΓΣ μετά την αναφορά
του σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Zeit για πώληση στην Γερμανία ηλιακής ενέργειας
που παράγεται στην Ελλάδα.
Ο έγγραφος χαιρετισμός της εκδήλωσης από τον πρόεδρο του ΕΒΗΕ κ. Κ. Μίχαλου
απεστάλη στα μέλη της ΕΒΗΕ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λόγω της καθυστερημένης
παραλαβής του.
1. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος “SO PRO”
(Solar Process Heat).
Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ξεκίνησαν με την παρουσίαση του ευρωπαϊκού
προγράμματος Intelligent Energy “SO PRO” από τους εταίρους Regina Aufreiter, Stefan
Hess.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, παραδείγματα εφαρμογών ηλιακής
θέρμανσης παραγωγικών διεργασιών στα πλαίσια του προγράμματος και άλλο
υποστηρικτικό υλικό στην ιστοσελίδα http://www.solar-process-heat.eu/
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2. Παρουσίαση του νέου Εκτελεστικού Γραμματέα Κου Κεντερλή.
Ο κ. Ι. Παραδεισιάδης, έκανε σύντομη παρουσίαση του νέου Εκτελεστικού Γραμματέα της
ΕΒΗΕ κου Παναγιώτη Κεντερλή, από την εταιρεία συμβούλων IDEC Α.Ε.
Ο νέος Εκτελεστικός Γραμματέας απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στους παρόντες
δεσμευόμενος για την καταβολή κάθε προσπάθειας για την πρόοδο της ΕΒΗΕ και του
κλάδου εν γένει.
3. Ενημέρωση για θέματα ΚΕΝΑΚ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Θέματα ΚΕΝΑΚ  Ο κ. Παραδεισιάδης έκανε μία σύντομη εισήγηση για τον νέο ΚΕΝΑΚ.
Σημείωσε ότι ενώ στην αρχή του ο ΚΕΝΑΚ καθιστά υποχρεωτική την κάλυψη μεγάλου
ποσοστού του οικιακού ζεστού νερού χρήσης από θερμικά ηλιακά συστήματα, περιέχει
τεχνικά λάθη στον υπολογισμό της συνολικής ποσότητας (σε lt) και της απαιτούμενης
θερμοκρασίες. Οι χρησιμοποιούμενοι τύποι οδηγούν σε απαίτηση τεράστιας δυναμικότητας
θερμικών ηλιακών συστημάτων, οι οποίοι δεν αποτελούν καν τους τυποποιημένους
εμπορικούς τύπους.
Η ΕΒΗΕ έχει καταθέσει τις προτάσεις της προς τους αρμόδιους φορείς αλλά η διαδικασία
είναι δαιδαλώδης και αργή.
Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον  Η ΕΒΗΕ έχει κάνει σημαντικό αριθμό
παρεμβάσεων αλλά επίσης η διαδικασία είναι δαιδαλώδης και δύσκαμπτη. Υπήρξε γενική
εκτίμηση ότι τουλάχιστον σε ότι αφορά τα θερμικά ηλιακά συστήματα, υπήρξε μικρή
απορρόφηση από ωφελούμενους του προγράμματος, κυρίως λόγω των αυστηρών και
πολλών απαιτήσεων. Σε γενικές γραμμές όμως, το πρόγραμμα δεν είχε την απήχηση που
αναμενόταν.
Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον  Ο Π. Κωνσταντινίδης, ως βασικός εκπρόσωπος του
Δ.Σ. της ΕΒΗΕ για το πρόγραμμα, έκανε σύντομη παρουσίαση του προγράμματος.
Πρόκειται για ιδιωτικές πρωτοβουλίες, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΚΑ και το συντονισμό του
ΚΑΠΕ. Δεν αφορά επιδότηση για εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας αλλά
εθελοντικές συμφωνίες για παροχή εκπτώσεων. Σημεία προσοχής:
-

Αφορά μόνο κεντρικά ηλιακά συστήματα.

-

Καταρχήν εξέφρασαν ενδιαφέρον και υπέβαλλαν προσφορές 6 εταιρείες μέλη της
ΕΒΗΕ.

-

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει σύντομα, με τη δημιουργία της σχετικής ιστοσελίδας.

-

Οποιοδήποτε μέλος μπορεί στη συνέχεια να εντάξει συστήματα του στο πρόγραμμα.

Λοιπές παρεμβάσεις  Παρεμβάσεις σχετικές με τα ανωτέρω θέματα έκαναν οι κ.κ.
Καστανάκης, Παπαδόπουλος και Τραβασάρος. Σημειώνονται τα κάτωθι:
-

Θα μπορούσαν τα μέλη της ΕΒΗΕ να βγάζουν στην αγορά προϊόντα που να
εξυπηρετούν τυχόν εξειδικευμένες ανάγκες των προγραμμάτων.
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-

Η ΕΒΗΕ πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να εφαρμόζεται η νομοθετική
υποχρέωση όσων εγκαθιστούν οικιακό φωτοβολταϊκό σύστημα ώστε «μέρος των
θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας του κυρίου του
φωτοβολταϊκού, εφόσον αυτή χρησιμοποιείται για κατοικία, πρέπει να καλύπτεται με
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ενδεικτικά ηλιοθερμικά, ηλιακοί
θερμοσίφωνες κλπ» (ΦΕΚ 1079/4-6-2009)

-

Μπορεί να ζητηθεί η συνεργασία του ΣΕΦ αλλά επίσης η ΕΒΗΕ μπορεί να διαχειρίζεται
και να υποβάλλει σχετικές καταγγελίες.

4. Θέματα ESTIF, ΕΛΟΤ, CEN
Το κύριο μέρος της εισήγησης για τα σχετικά θέματα έκανε ο Κ. Τραβασάρος. Έγινε
ενημέρωση πως έχει ξεκινήσει συνεργασία επιτροπών της ESTIF με τον οργανισμό ISO
ώστε να εναρμονίζονται τα σχετικά συστήματα και πρότυπα.
Σχεδιάζεται ένα διεθνές σύστημα πιστοποίησης το οποίο θα μπορέσει να αναδείξει την
προστιθέμενη αξία των συστημάτων.
Για το θέμα της συνεργασίας με τον ΕΛΟΤ και την εκπροσώπηση στις αρμόδιες τεχνικές
επιτροπές, ο Κος Π. Μιχαλόπουλος ενημέρωσε τα μέλη της ΕΒΗΕ ότι παρότι ο ΕΛΟΤ
όρισε στέλεχος του ως γραμματέα υποστήριξης της TC 35, δεν διαφαίνεται σχετική
προθυμία. Θα συνεχιστούν οι συντονισμένες προσπάθειες προς τον ΕΛΟΤ για να υπάρξει
ουσιαστική ενεργοποίηση του.
5. Στοιχεία πωλήσεων του κλάδου για το Α εξάμηνο 2011
13 εκ των 14 παραβρισκόμενων τακτικών μελών της ΕΒΗΕ παρουσίασαν τα συγκριτικά
στοιχεία πωλήσεων τους για το 1ο εξάμηνο των ετών 2010 και 2011. Αυτά αθροιστικά
εμφανίζουν την ακόλουθη εικόνα:
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝ ▼

ΠΕΡΙΟΔΟΣ►

Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2010

Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2011

BOILERS ΣΕ ΤΕΜ.

21332

22057

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΕ Μ2.

60297

56397

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝ ▼

ΠΕΡΙΟΔΟΣ►

Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2010

Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2011

BOILERS ΣΕ ΤΕΜ.

15461

15102

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΕ Μ2.

68835

55857

Ακολούθησε σχετικός σχολιασμός μεταξύ των παρευρισκομένων.
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6. Εκλογή 2 συνεργαζομένων μελών στο Δ.Σ. της ΕΒΗΕ υπό την αίρεση εγκρίσεως
του νέου καταστατικού από το πρωτοδικείο.
Η διαδικασία δεν υλοποιήθηκε διότι το νέο καταστατικό δεν έχει αποκτήσει νομικό κύρος
ακόμη. Το ισχύον καταστατικό δεν έχει σχετική πρόβλεψη και η διαδικασία παραπέμπεται
στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
7. Εκλογή μελών επιτροπής δεοντολογίας και καταστατικού υπό την αίρεση
εγκρίσεως του νέου καταστατικού από το πρωτοδικείο
Η διαδικασία δεν υλοποιήθηκε διότι το νέο καταστατικό δεν έχει αποκτήσει νομικό κύρος
ακόμη. Το ισχύον καταστατικό δεν έχει σχετική πρόβλεψη και η διαδικασία παραπέμπεται
στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
8. Επαναστελέχωση της επιτροπής διαφήμισης και χορηγιών
Ο επικεφαλής της επιτροπής διαφήμισης και χορηγιών Κος Χ. Παπαεμμανουήλ ζήτησε την
υποβολή υποψηφιοτήτων από τους παραβρισκόμενους ώστε να επαναστελεχωθεί η
αρμόδια επιτροπή. Νέο στέλεχος για την επιτροπή ορίσθηκε ο κ. Χρηστος Παπαδόπουλος..
Τονίστηκε η ανάγκη να δραστηριοποιηθεί η επιτροπή και το Δ.Σ., υπό το συντονισμό του
Αντιπροέδρου κ. Π. Κωνσταντινίδη καταρτίζει μία πρόταση χορηγιών ώστε να μπορέσει να
προσεγγίσει δυνητικούς ενδιαφερόμενους χορηγούς, έχοντας να παρουσιάσει ένα πλάνο
προβολής τους.
9. Ενημέρωση για την αποδοχή ως συνεργαζόμενα μέλη τις εταιρείες Knauff
Insulation και Tiemme.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τους παραβρισκόμενους ότι εφαρμόζοντας της διατάξεις
του ισχύοντος καταστατικού, το σώμα του Δ.Σ. ενέκρινε τις αιτήσεις συμμετοχής ως
συνεργαζόμενα μέλη της ΕΒΗΕ των εταιρειών Knauff Insulation και Tiemme.
Τα παραβρισκόμενα μέλη καλωσόρισαν τα νέα συνεργαζόμενα μέλη χωρίς να εκφραστούν
αντιρρήσεις.
10. Απονομή αναμνηστικής πλακέτας στον απελθόντα Εκτελεστικό Γραμματέα Κο
Οικονόμου.
Ακολούθησε η απονομή αναμνηστικής πλακέτας από το Δ.Σ. της ΕΒΗΕ στον επί 20
συναπτά έτη διατελέσαντα Εκτελεστικό Γραμματέα Κο Α. Οικονόμου.
Ο κ. Ι. Παραδεισιάδης καλωσόρισε την σύζυγο και τα παιδιά του τιμωμένου, εξήρε το έργο
και ευχαρίστησε τον κ. Α. Οικονόμου για την μακρά προσφορά του.
Οι διατελέσαντες πρόεδροι κ.κ. Καστανάκης και Λαμάρης έκαναν σύντομη αναδρομή στην
πορεία αλλά και στη σημαντική προσφορά του κ. Οικονόμου στην ΕΒΗΕ και στην εν γένει
ανάπτυξη των θερμικών ηλιακών συστημάτων στην Ελλάδα.
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Η πλακέτα απονεμήθηκε από τον πρώην Πρόεδρο και εκ των ιδρυτών της ΕΒΗΕ κ. Πάνο
Λαμάρη, υπό τα θερμά χειροκροτήματα όλων των παρευρισκομένων.
Τέλος, ο ίδιος ο κ. Α. Οικονόμου έκανε σύντομο απολογισμό της μακράς πορείας του στο
χώρο των θερμικών ηλιακών συστημάτων γενικότερα και του ρόλου του ως Εκτελεστικού
Γραμματέα της ΕΒΗΕ, ευχαριστώντας όλους όσους τον βοήθησαν στην πορεία του αυτή.
11. Διεξαγωγή συζήτησης σε πάνελ
Τέλος, διεξήχθη συζήτηση με συμμετέχοντες στο πάνελ του Γενικού Γραμματέα
Βιομηχανίας κ. Αλέξανδρου Φούρλα, του Προέδρου του Δημοκρίτου Δρ. Ν.
Κανελλόπουλου και του Δ.Σ. της ΕΒΗΕ.
Καταρχήν καλωσόρισε τους δύο προσκεκλημένους ο Πρόεδρος της ΕΒΗΕ και κατόπιν
έγιναν εισηγήσεις τόσο από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
Εκφράστηκαν θέσεις, προβλήματα και κλαδικά αιτήματα από τους παραβρισκόμενους και
ακολούθως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοκρίτου εξέφρασε προτάσεις αλλά και την
ουσιαστική βούληση του Δημοκρίτου για συνεργασία, στον άξονα της τεχνολογικής
προόδου των θερμικών ηλιακών συστημάτων.
Ο Κος Φούρλας, αναγνώρισε την κύριας σημασίας συμβολή της ελληνικής παραγωγής
θερμικών ηλιακών συστημάτων, ως ενός κλάδου υψηλής προστιθέμενης αξίας και
εξωστρεφούς προσανατολισμού.
Κατόπιν, έκανε παρουσίαση προσπαθειών του Υπουργείου Οικονομίας για τη διευκόλυνση
δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, με δεδομένους τους περιορισμούς της οικονομικής
συγκυρίας. Ανάμεσα στις δράσεις που αναλαμβάνει το Υπουργείο Οικονομίας
αναφέρθηκαν:
-

Η

ουσιαστική

μεταποιητικών

επιτάχυνση

και

απλοποίηση

των

διαδικασιών

αδειοδότησης

επιχειρήσεων, και ειδικότερα αυτών με χαμηλή θερμική ισχύ και

περιβαλλοντική όχληση.
-

Στην πάταξη της διαφθοράς.

-

Στην επιτάχυνση προκήρυξης αλλά και έγκρισης προγραμμάτων στα πλαίσια του
ΕΣΠΑ.

-

Στην προκήρυξη προγράμματος για την κάλυψη εξαγωγικών πιστώσεων σε ποσοστό
μέχρι 80%.

-

Στην βούληση για υποστήριξη εξωστρεφών κλάδων με κύριο άξονα την εύρεση αγορών
και την τεχνολογική καινοτομία και όχι μέσω άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων του
προϊόντος, οι οποίες περιορίζονται και από την Ε.Ε.

Τέλος, ο κος Φούρλας ενθάρρυνε την επαφή της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με την
ΕΒΗΕ και αναμένει περαιτέρω ενέργειες συνεργασίας.
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΡΑΔΙΑΣ:
Μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, οι εργασίες της οποίας παρατάθηκαν
χρονικά λόγω του μη προγραμματισμένου πάνελ, ακολούθησε το κοινωνικό μέρος της
βραδιάς, με μπουφέ και φιλική συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων.

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

Χρήστος Παπαεμμανουήλ
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