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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΒΗΕ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Η Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας εκπροσωπεί τον δυναμικό κλάδο των βιομηχανιών
κατασκευής θερμικών ηλιακών συστημάτων στην Ελλάδα. Η ΕΒΗΕ, με έτος ιδρύσεως το 1978, είναι η
παλαιότερη ένωση στο χώρο των ΑΠΕ στην Ευρώπη.
Η ελληνική βιομηχανία ηλιακών συστημάτων απασχολεί περίπου 3.700 άτομα και είναι ένας από
τους ελάχιστους βιομηχανικού κλάδους που εξάγει προϊόντα του με ιδιαίτερη επιτυχία σε όλο τον
κόσμο. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα εξοικονομούν ετησίως την
ενέργεια αλλά και τους ρύπους που θα παρήγαγε ένα εργοστάσιο της ΔΕΗ ισχύος 400MW.
Στη δεδομένη οικονομική συγκυρία η Ελληνική Βιομηχανία Ηλιακής Ενέργειας εισφέρει θέσεις
εργασίας, φόρους στα δημόσια ταμεία και συμβάλλει σημαντικά στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της χώρας μας.
Αιχμή των εξαγωγικών προσπαθειών των εταιριών-μελών της Ένωσης αποτελεί η συμμετοχή σε
διεθνείς εκθέσεις. Στο παρελθόν ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών διοργάνωσε και επιδότησε
εκθέσεις που αφορούν τον κλάδο μας (πχ Genera Ισπανίας 2008).
Τόσο επιδότηση του κόστους όσο και η ανάληψη της διοργάνωσης της συμμετοχής σε διεθνείς
εκθέσεις εκ μέρους του ΟΠΕ, σε συνδυασμό με τις ελάχιστες απαιτήσεις δικαιολογητικών, εντύπων
και διαδικασιών που υπήρχαν, διευκολύνουν σημαντικά την συμμετοχή των εταιριών μας οι οποίες
στο σύνολό τους είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους.
Σε συνάντηση εργασίας εκπροσώπων μας την 20.07.2011 με τους κ.κ. Α. Καλαμπόκη Δ/ντα Σύμβουλο
ΟΠΕ και Μ. Αγγελάκη Δ/ντή ΟΠΕ, συζητήσαμε το πρόγραμμα δράσης του ΟΠΕ και ζητήσαμε την
επανάληψη του επιτυχημένου μοντέλου συμμετοχής σε εκθέσεις με την υψηλότερη δυνατή
επιδότηση.
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Κύριε Υπουργέ, ζητούμε την συνδρομή σας στην επιδότηση του κόστους συμμετοχής σε διεθνείς
εκθέσεις και την διοργάνωση εκ μέρους του ΟΠΕ. Τα χρήματα και η προσπάθεια που θα δαπανηθούν
«θα πιάσουν τόπο», αφού η ανταποδοτικότητα της δαπάνης θα είναι πολλαπλάσια όχι μόνο για τις
επιχειρήσεις του κλάδου μας άμεσα, αλλά εμμέσως και για το σύνολο της οικονομίας.
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