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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΠΟ ΑΠΕ

Αξιότιμε κ Υπουργέ,
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.
Με μεγάλο ενδιαφέρον πληροφορηθήκαμε τις δράσεις που συμφωνήσατε με την Γερμανική
Κυβέρνηση κατά την πρόσφατη επίσκεψή σας στο Βερολίνο για την παραγωγή και εξαγωγή ενέργειας
από ΑΠΕ.
Επιστολή ενδιαφέροντος για συνεργασία και πρόσκληση συμμετοχής στην γενική μας συνέλευση της
06.07.2011 είχαμε αποστείλει και στον υπουργό Οικονομικών Dr. W. Schäuble (επισυνάπτεται), όπως
άλλωστε και σε σας.
Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ Α. Φούρλας που εκπροσώπησε την Κυβέρνηση στην γενική μας
συνέλευση είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί γα τον κλάδο και τα αιτήματά μας και να μας
ενημερώσει για τις δυνατότητες υποστήριξης της επιχειρηματικής μας δράσης που προσφέρει το
Κράτος.
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Κύριε Υπουργέ, τα μέλη μας διαθέτουν πραγματική βιομηχανική υποδομή καθώς και την βούληση
και την δυνατότητα να συνεργασθούν αποτελεσματικά με γερμανικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλιακής ενέργειας. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε την ένωσή
μας στους φορείς που θα συμμετάσχουν στις σχετικές διαβουλεύσεις.
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