ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Β.Η.Ε
της 12ης Ιουλίου 2013
Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν οι κάτωθι:
ΜΕΛΗ ΕΒΗΕ
- Π. Κωνσταντινίδης/ Πρόεδρος ΕΒΗΕ/ CALPAK
- Ι. Παραδεισιάδης/ Αντιπρόεδρος ΕΒΗΕ/ INTERSOLAR
- Γ. Αποστολίδης/ Ταμίας ΕΒΗΕ/ SOL
- Χ. Παπαεμμανουήλ/ Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ / ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒΕΕ
- Μ. Τζιάκης/ Μέλος Δ.Σ. / TIEMME ΕΛΛΑΣ
- Γ. Μαθιουδάκης/ Μέλος Δ.Σ./ ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
- Η. Δήμτσας/ ALPHATHERM
- Π. Μπιτζίδης/ ALPHATHERM
- Ε. Σπανός / COSMOSOLAR
- Δ. Ξυλινάκης/ NOBEL
- Κ. Πλουμιτσάκος/ NOBEL
- Ι. Κιουπελής/ VENMAN
- Δ. Ναλμπάντης/ ΗΛΙΟΝΑΛ
- Μ. Ναλμπάντης/ ΗΛΙΟΝΑΛ
- Μ. Κουλούμογλου/ ΕΒΗΛ
- Δ. Κικίδης/ ΗΛΙΟΣΤΑΡ
- Κ. Τραβασάρος/ PRIME LASER TECH
- Α. Οικονόμου/ ECONOMY INOX
- Β. Δρόσου/ ΚΑΠΕ
- Γ. Κοντούλης/ KNAUFInsulation
- Δ. Παπαμαύρος/ TIEMME ΕΛΛΑΣ
- Χ. Καχραμάνογλου/ VIOPOL
- Δ. Καμπουρίδης/ THERMIS
- Κ. Ατματζίδης/ ΑΦΟΙ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ
- Λ. Ζήσης/ ΑΦΟΙ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΜΕΛΗ ΕΒΗΕ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΜΕΣΩ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΗΜΑΣ ΑΒΕΕ (Εξουσιοδότηση προς τον Χ. Αποστολίδη)
SAMMLER (Εξουσιοδότηση προς τον Κ. Τραβασάρο)

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace, στη
Θεσσαλονίκη.
Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της ΕΒΗΕ άνοιξε ο Πρόεδρος Παναγής
Κωνσταντινίδης, με την ανάγνωση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
1. Ενημέρωση δραστηριοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος της ΕΒΗΕ Κος Κωνσταντινίδης έκανε μία επιγραμματική παρουσίαση της
δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΒΗΕ.
Καταρχήν εξήρε τη συνεργασία των μελών του Δ.Σ., με τακτική παρουσία όλων των μελών
σχεδόν στο σύνολο των μηνιαίων συνεδριάσεων.
Από την εκλογή του το ΔΣ, τον Ιανουάριο 2013, έχει ασχοληθεί με θέματα που αφορούν
τον κλάδο και ειδικότερα:
Α. Στα πλαίσια του διαμορφούμενου συστήματος ενεργειακής σήμανσης των ηλιακών
προϊόντων, η ΕΒΗΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Ο λόγος είναι ότι είναι οι μέθοδοι
υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης που θα τυποποιήσουν τα σχετικά πρότυπα τείνει
να μην αποτυπώνουν την ξεκάθαρη υπεροχή των θερμικών ηλιακών συστημάτων.
Συστήματα συμπαραγωγής ενέργειας, όπως ηλιακοί συλλέκτες με αντλίες θερμότητας
εμφανίζουν πολύ υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.
Η ESTIF ομοίως παρακολουθεί το θέμα και δρα προς αυτή την κατεύθυνση. Η ΕΒΗΕ
έστειλε έγγραφη ενημέρωση προς τους Έλληνες Ευρωβουλευτές για το θέμα, το οποίο
συνεχίζει να παρακολουθεί σε διάφορες διαστάσεις.
Β. Εν όψει της συγχώνευσης του ΟΠΕ με το Invest In Greece, ο ΟΠΕ ζήτησε την
υποστήριξη της ΕΒΗΕ για τη συνέχιση της αυτόνομης λειτουργίας του. Σε κάθε περίπτωση
ένας υγιής και δραστήριος ΟΠΕ, υπό οποιοδήποτε σχήμα, είναι προς όφελος των
εξαγωγικών κλάδων. Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος της ΕΒΗΕ είναι ήδη σε επαφή και με το
Invest in Greece, το οποίο έχει εντάξει την ΕΒΗΕ στους κλάδους ενδιαφέροντος του, μέσα
από το δίκτυο των συνεργαζόμενων συνδέσμων βιομηχανιών.
Γ. Ο Πρόεδρος της ΕΒΗΕ έχει πραγματοποιήσει επαφές με τις Πρεσβείες του Ιράν και του
Πακιστάν, κατόπιν δική τους πρόσκληση για τον κλάδο.
Ειδικότερα, το Ιράν ενδιαφέρεται όχι τόσο για εισαγωγές αλλά για το στήσιμο εγχώριων
παραγωγών. Το Πακιστάν αντιθέτως, ως πιο ανοιχτή οικονομία, ενδιαφέρεται και για
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εισαγωγές. Όποια μέλη ενδιαφέρονται για ειδικότερες επαφές να απευθυνθούν στον
Εκτελεστικό Γραμματέα για στοιχεία επαφών.
Δ. Το European Enterprise Network φαίνεται να είναι μία σοβαρή προσπάθεια. Αποστολή
του δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αναπτύξουν την
ικανότητά τους για καινοτομία και να ενημερωθούν για πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, ευκαιρίες χρηματοδότησης, διακρατικές συνεργασίες, κ.ά.
Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ιδίως κατά τα αρχικά στάδια λειτουργίας τους,
σπάνια έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται συστηματικά για τις πολυποίκιλες μορφές
στήριξης που τους παρέχουν τα προγράμματα της ΕΕ. Επιπλέον, δεν είναι πάντα σε θέση
να εκτιμήσουν πλήρως το καινοτόμο ή το εμπορικό δυναμικό των προϊόντων τους και να
αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ιδιαίτερα όταν
πρόκειται για τομείς διαφορετικούς από αυτούς που γνωρίζουν καλά.
Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει το Enterprise Europe Network - Hellas. Οι υπηρεσίες
του απευθύνονται πρωτίστως σε ΜΜΕ, είτε αυτές δραστηριοποιούνται στον τομέα της
μεταποίησης είτε της παροχής υπηρεσιών, αλλά και σε ερευνητικά ιδρύματα,
πανεπιστήμια, τεχνολογικά κέντρα και φορείς ανάπτυξης επιχειρήσεων και καινοτομίας.
Το δίκτυο προωθεί την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στις επιχειρήσεις και στους
ερευνητικούς φορείς, ενδυναμώνει τους δεσμούς μεταξύ βιομηχανίας, έρευνας και
επενδυτικών κεφαλαίων και καλλιεργεί οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη
και απασχόληση.
Για περισσότερες πληροφορίες και για καταχώρηση επιχειρήσεων, προϊόντων και
ενδιαφέροντος για εμπορικές συναλλαγές τα μέλη μπορούν να πάρουν περισσότερες
πληροφορίες στο http://www.enterprise-hellas.gr.
E. Ο Πρόεδρος παρέστη σε συνάντηση των προέδρων των εθνικών ενώσεων στη Ζυρίχη,
από τις χώρες Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία, Αγγλία, Ελλάδα. Το κλίμα ήταν γενικά ότι ο
κλάδος είναι στάσιμος μέχρι πτωτικός και οι καταναλωτές έχουν στραφεί προς τις αντλίες
θερμότητας. Υπήρχαν απόψεις ότι ίσως θα πρέπει να επιστρέψει ο κλάδος στην
προώθηση των προϊόντων ζεστού νερού χρήσης και αυτό να τονίσει ο κλάδος ως απόλυτο
πλεονέκτημα. Τέλος, ο Πρόεδρος της Αυστριακής Ένωσης θεωρεί ότι το 25% των
εγκαταστάσεων θερμικών ηλιακών συστημάτων είναι κακές, με σοβαρά λάθη που
επηρεάζουν την απόδοση
Επίσης, ο ίδιος παρέστη σε συνέδριο για ΑΠΕ στο Δουβλίνο. Το ενδιαφέρον ήταν σε
επίπεδο έρευνας στον κλάδο και η ενδιαφέρουσα έρευνα αφορά τη δυνατότητα
αποθήκευση ενέργειας, μέσα από πειραματισμούς στην τεχνολογία υλικών.
ΣΤ. Το Δ.Σ. μελετά τη διοργάνωση, εντός του φθινοπώρου, συνεδρίου της ΕΒΗΕ, το οποίο
θα απευθύνεται στον τεχνικό κλάδο της χώρας. Βασικό στόχος είναι η προώθηση των
τεχνολογιών ηλιακής θέρμανσης και άλλων εφαρμογών, πλην της παραγωγής ζεστού
νερού χρήσης. Παράλληλα όμως είναι μία μεγάλη ευκαιρία να προβληθεί ο κλάδος και ο
ρόλος της ΕΒΗΕ. Λόγω του υψηλού κόστους του συνεδρίου γίνεται προσπάθεια ανεύρεσης
χορηγών.
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Ζ. Η ΕΒΗΕ, από κοινού με τις ενώσεις ΠΟΕΒΥ, ΣΥΠΑΔΕ, Ε.Ε.Α., ΠΣΕΜ και
ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε., συνέταξαν επιστολή προς το ΥΠΕΚΑ, ζητώντας τη συνέχιση του
προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Αναμένεται απάντηση αλλά τα μηνύματα είναι
θετικά. Αντιθέτως, το πρόγραμμα «Χτίζοντας το μέλλον» έχει περιέλθει σε αδράνεια.
2. Ενημέρωση για θέματα ESTIF – CEN
Ο Κος Α. Οικονόμου, εκπρόσωπος της ΕΒΗΕ στην ESTIF ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση
για θέματα που αφορούν την ESTIF, την κατάσταση της αγοράς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
και τις δράσεις της ESTIF.
Οι τάσεις της αγοράς είναι πτωτικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με εξαίρεση 3-4 χώρες, μεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα, οι οποίες εμφάνισαν αυξητικές τάσεις.
Επισυνάπτεται η ηλεκτρονική παρουσίαση του Κου Οικονόμου.
Στη συνέχεια, οι κ.κ. Τραβασάρος και Δρόσου, πρόεδρος και γραμματέας της TC 312
αντίστοιχα ενημέρωσαν για τις δραστηριότητες της επιτροπής. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται
σε εξέλιξη 8 πρότυπα, μεταξύ των οποίων για συλλέκτες, για θερμοσιφωνικά συστήματα,
για custom made συστήματα, για σωλήνες κενού, για heat pipes κλπ. Αξιοσημείωτο είναι
ότι τα νέα πρότυπα αναπτύσσονται από κοινού με τον οργανισμό ISO, συνεπώς θα έχουν
παγκόσμια εμβέλεια.
Αναφορικά με τη λεγεωνέλλα, η TC 312 έχει αναλάβει δράση για την ανάπτυξη σχετικού
προτύπου. Επισυνάπτεται σχετική ηλεκτρονική παρουσίαση.
3. Συζήτηση – ψηφοφορία για την διατήρηση της Προεδρίας της TC 312
Ο Κος Τραβασάρος, Πρόεδρος της επιτροπής TC 312, ενημέρωσε το σώμα ότι στο τέλος
του χρόνου η θητεία του λήγει. Δεν επιθυμεί να υποβάλλει εκ νέου υποψηφιότητα.
Η Ελλάδα έχει μακρά θητεία ως προεδρεύουσα της επιτροπής.
Θεωρείται δεδομένο ότι ο ΕΛΟΤ δεν θα υποστηρίξει έμπρακτα την υποχρέωση του για την
παροχή γραμματείας στην επιτροπή. Η χρηματοδότηση της αμοιβής της Κας Δρόσου αυτή
τη στιγμή γίνεται μέσα από το Solar Certification fund, κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό αν θα
συνεχιστεί. Το ετήσιο κόστος θα ανέλθει σε περίπου €1300 για ταξίδια και €5000 για την
αμοιβή της γραμματείας.
Ακούστηκαν αιτιάσεις και για τις δύο διαφορετικές απόψεις και ακολούθησε ψηφοφορία
από τα παριστάμενα ή εκπροσωπούμενα τακτικά μέλη.
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 11-1 υπέρ της υποψηφιότητας, την οποία θα θέσει ο
Πρόεδρος Κος Κωνσταντινίδης στις εκλογές του Οκτωβρίου και της ανάληψης του άνω
κόστους.
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4. Παρουσίαση νέων μελών
Ο Πρόεδρος Κος Κωνσταντινίδης, καλωσόρισε και παρουσίασε τα νέα συνεργαζόμενα
μέλη της ΕΒΗΕ.
Οι κ.κ. Ατματζίδης και Ζήσης εκπροσώπησαν την εταιρεία Αφοι Χερουβείμ ΑΒΕΕ και ο Κος
Καμπουρίδης την εταιρεία Thermis ΑΕ, κάνοντας μία σύντομη παρουσίαση των εταιρειών
τους.
5. Ενημέρωση για θέματα αρμοδιότητας
Καταστατικού και Πειθαρχικού.

της

Επιτροπής

Δεοντολογίας,

Ο κος Ι. Κιουπελής, μέλος της επιτροπής δεοντολογίας, καταστατικού και πειθαρχικού
ενημέρωσε το σώμα ότι το πεδίο δραστηριότητας της επιτροπής είναι αφενός οι αιτήσεις
των νέων μελών και αφετέρου τα θέματα του αθέμιτου ανταγωνισμού.
Ζητήθηκε από τα μέλη, όποιος έχει να καταγγείλει κάτι για θέματα ανταγωνισμού μπορεί να
απευθυνθεί στην επιτροπή, η οποία λειτουργεί υπό καθεστώς εχεμύθειας.
Παράλληλα ο Κος Κιουπελής εξέφρασε την άποψη ότι το πενταμελές σχήμα της επιτροπής
είναι δύσκαμπτο και πρέπει να μειωθεί σε τριμελές. Αυτό όμως είναι καταστατικό ζήτημα
και απαιτεί αναθεώρηση καταστατικού.
Ακολούθως, το λόγο πήραν οι εκπρόσωποι της εταιρεία NOBEL, κ.κ. Ξυλινάκης και
Πλουμιτσάκος και προέβησαν στις ακόλουθες καταγγελίες:
Α. Η επιτροπή δεοντολογίας δεν τηρεί τη νομιμότητα, δεδομένου ότι δεν πράττει τα δέοντα
σε καταγγελίες. Επί της προηγούμενης σύνθεσης της, είχε καταγγελθεί από την εταιρεία
NOBEL παράτυπη και παραπλανητική χρήση του λογοτύπου της ΕΒΗΕ από την εταιρεία
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε., συνεργαζόμενο μέλος της ΕΒΗΕ, που το χρησιμοποιούσε σε
προϊοντικό κατάλογο με τρόπο που κατά τη NOBEL παραπέμπει σε κατασκευαστή. Η
επιτροπή είχε αποστείλει επιστολή στην ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε., η οποία δεν απαντήθηκε
ποτέ αλλά δεν υπήρξε περαιτέρω δράση.
Β. Οι κ.κ. Ξυλινάκης και NOBEL κατήγγειλαν ότι αγόρασαν από το εμπορικό κατάστημα
στις Αχαρνές δύο ηλιακά boiler της εταιρεία ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ. Μετρήθηκε από τους ίδιους η
χωρητικότητα τους σε νερό με τη μέθοδο της ζύγισης και αντί για 160lt που ήταν η
ονομαστική τους χωρητικότητα, μετρήθηκαν στα 122lt περίπου. Παράλληλα, τα boilers ήταν
πολύ κακής κατασκευής και εμφάνισης, με χυμένες πολυουρεθάνες, σε βαθμό που να
αποτελούν δυσφήμιση του κλάδου. Κατήγγειλαν επίσης ότι υπάρχει ευθύνη και της
εταιρείας VENMAN που είναι ο κατασκευαστής, διότι σε δοχείο 122lt τοποθετεί σήμανση
160lt.
Γ. Οι ανωτέρω κατήγγειλαν επίσης ότι η επιτροπή δεν εξετάζει αν τα τακτικά μέλη πληρούν
τις καταστατικές απαιτήσεις. Δεν έχουν ζητηθεί νομιμοποιητικά έγγραφα τακτικών μελών
και για παράδειγμα έθεσαν την εταιρεία SIELINE που κατ΄ αυτούς παρατύπως παραμένει
τακτικό μέλος στην ΕΒΗΕ, παρότι δεν έχει μεταποιητική δραστηριότητα, όπως και την
εταιρεία VENMAN, η οποία έχει αλλάξει επωνυμία και μετοχική σύνθεση χωρίς να
ενημερώσει την ΕΒΗΕ.
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Ο κ. Κιουπελής διευκρίνισε ότι η VENMAN έχει το ίδιο ΑΦΜ με την MEVACO ΒΕ.
Ο κ. Αποστολίδης είπε για το Β, ότι τότε δεν υπήρχε κανονισμός χρήσης λογοτύπου, το
θέμα παραπέμφθηκε στο ΔΣ το οποίο και ετοίμασε σχέδιο που πρόκειται να εισαχθεί προς
έγκριση από την ΓΣ αμέσως μετά.
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων. Θεωρήθηκε οικονομικά αλλά και
πρακτικά ανέφικτο να ελεγχθούν τα προϊόντα όλων των μελών της ΕΒΗΕ και μετά από
ψηφοφορία, με αποτέλεσμα 8 υπέρ και 3 κατά αποφασίστηκε να εξετάζονται από την
επιτροπή διεξοδικά και με τεχνικό έλεγχο οι γραπτές καταγγελίες μελών για θέματα
χωρητικότητας των boilers.
Παράλληλα, μετά από ψηφοφορία με αποτέλεσμα 11 υπέρ και 2 κατά, αποφασίστηκε να
ζητηθούν από την επιτροπή οι άδειες λειτουργίας όλων των τακτικών μελών.
6. Έγκριση κανονισμού χρήσης λογοτύπου
Παρουσιάστηκε από το Δ.Σ. ένα σχέδιο κανονισμού χρήσης λογοτύπου της ΕΒΗΕ.
Ακολούθησε συζήτηση με κύριο άξονα αν πρέπει ή όχι τα συνεργαζόμενα μέλη να
δικαιούνται χρήσης του λογοτύπου.
Αποτέλεσμα της συζήτησης ήταν να δημιουργηθεί ένα νέο λογότυπο για τα συνεργαζόμενα
μέλη, ως παραλλαγή του υπάρχοντος.
Το κείμενο του κανονισμού χρήσης λογοτύπου που θα διανεμηθεί στα μέλη μετά την
έγκριση του νέου λογοτύπου, έχει ως κάτωθι:
ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΕΒΗΕ
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΕΒΗΕ
Δικαίωμα χρήσης του λογοτύπου της ΕΒΗΕ έχουν όλα τα τακτικά της ΕΒΗΕ, τα οποία δεν
έχουν διαγραφεί για λόγους που προβλέπει το καταστατικό ή μετά από δική τους αίτηση.
Για τα συνεργαζόμενα μέλη προβλέπεται να χρησιμοποιούν παραλλαγή του βασικού
λογοτύπου, ώστε να διευκρινίζεται η σχέση τους με την ΕΒΗΕ.
2. ΘΕΜΙΤΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΒΗΕ
Τα εν ενεργεία μέλη της ΕΒΗΕ μπορούν να χρησιμοποιούν το κατά περίπτωση λογότυπο
της ΕΒΗΕ ή να επικαλούνται την ιδιότητα τους ως μέλη σε όλα τα εσωτερικά ή διαφημιστικά
τους έντυπα, επιστολόχαρτα, στην ιστοσελίδα τους, σε παρουσιάσεις, ομιλίες,
επαγγελματικές κάρτες κλπ.
Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου της ΕΒΗΕ ή σχετική διατύπωση με αναφορά στην
ΕΒΗΕ επάνω σε θερμικά ηλιακά προϊόντα.
Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου της ΕΒΗΕ ή σχετική διατύπωση με αναφορά στην
ΕΒΗΕ σε έντυπα τεχνικών δοκιμών, καθώς και με κάθε άλλο τρόπο που μπορεί να
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παραπλανά τον καταναλωτή ότι το σήμα ΕΒΗΕ αποτελεί πιστοποίηση ποιότητας ή
τεχνικών προδιαγραφών.
Επίσης, δεν επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου της ΕΒΗΕ ή ή σχετική διατύπωση με
αναφορά στην ΕΒΗΕ σε συσχέτιση με προϊόντα που δεν εντάσσονται άμεσα με τα θερμικά
ηλιακά προϊόντα ή δεν παράγονται από μέλος της ΕΒΗΕ.
Ειδικότερα τα συνεργαζόμενα μέλη μπορούν να κάνουν χρήση του αντίστοιχου λογοτύπου
της ΕΒΗΕ σε φυλλάδια και καταλόγους προϊόντων, καθώς και ιστοσελίδες, παρουσιάσεις ή
άλλο μέσο με τρόπο που να μη δημιουργείται σύγχυση ότι η ΕΒΗΕ εγγυάται ποιότητα ή
προδιαγραφές προϊόντων και ειδικά αν αυτά δεν είναι θερμικά ηλιακά προϊόντα.
Το λογότυπο της ΕΒΗΕ θα πρέπει να αναπαράγεται χωρίς καμία αλλοίωση στη μορφή,
στις αναλογίες των διαστάσεων και στη χρωματική παλέτα (ή κατ’ αντιστοιχία κλίμακα του
γκρι).
3. ΠΑΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΕΒΗΕ
Με την ανακοίνωση παύσης της ιδιότητας μέλους ταυτόχρονα πρέπει ο διαγραφέντας ή
αποχωρήσας να σταματά τη χρήση του λογοτύπου της ΕΒΗΕ ή άλλη ισοδύναμη λεκτική ή
οπτική διατύπωση άμεσα, αποσύροντας διαφημιστικά ή εσωτερικά έγγραφα που το
περιλαμβάνουν, διαγράφοντας το λογότυπο ή οποιαδήποτε παραπλανητική αναφορά από
ιστοσελίδες, καταλόγους, έντυπες ή ηλεκτρονικές παρουσιάσεις ή άλλα μέσα.
Αντίστοιχα, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τους πελάτες του που τυχόν έχουν προβεί σε
αναφορά ότι προϊόντα εμπορίας τους παράγονται από μέλος της ΕΒΗΕ σε διαφημιστικά
φυλλάδια, καταλόγους, ιστοσελίδες παρουσιάσεις και άλλα μέσα, ότι δε φέρει την ιδιότητα
του μέλους της ΕΒΗΕ ώστε τα τρίτα μέρη να προβούν αντίστοιχα σε απάλειψη των
σχετικών αναφορών.

7. Στοιχεία πωλήσεων Α εξαμήνων 2012/ 2013
Τα τακτικά μέλη της ΕΒΗΕ παρουσίασαν τα συγκριτικά στοιχεία πωλήσεων τους για τα
πρώτα εξάμηνα των ετών 2012 και 2013. Αυτά αθροιστικά εμφανίζουν την ακόλουθη
εικόνα για τα 13 μέλη που παρείχαν στοιχεία:
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝ ▼
ΠΕΡΙΟΔΟΣ►

Α 2012

Α 2013

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

BOILERS ΣΕ ΤΕΜ.

30439

28403

-6,7%

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΕ Μ2.

96082

96428

+0,4%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝ ▼
ΠΕΡΙΟΔΟΣ►

Α 2012

Α 2013

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

BOILERS ΣΕ ΤΕΜ.

11741

10182

-13,3%

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΕ Μ2.

80969

90090

+10,1%

Ακολούθησε σχετικός σχολιασμός μεταξύ των παρευρισκομένων.
8. Συζήτηση επί της κατάστασης της αγοράς – προβλέψεις – προοπτικές
Σχολιάζοντας την κατάσταση στην αγορά, σε συνδυασμό με τα ανωτέρω στοιχεία
πωλήσεων, παρατηρήθηκε ότι η εικόνα είναι ακόμη δυσχερέστερη δεδομένου ότι εκτός από
τους όγκους πωλήσεων, πτωτικές είναι και οι τιμές στην αγορά.
Οι έμποροι ανταγωνίζονται σε πολύ μικρά περιθώρια κέρδους και αντίστοιχα πιέζουν τους
κατασκευαστές για χαμηλές τιμές.
Στη συνείδηση του καταναλωτή παγιώνονται τιμές για ηλιακούς θερμοσίφωνες οι οποίες
δεν αφήνουν περιθώρια νόμιμου κέρδους σε όλο το κύκλωμα της αγοράς, και αυτό θα
πρέπει να αναστραφεί.
O Πρόεδρος Κος Κωνσταντινίδης ευχαρίστησε τους παρόντες για την συμμετοχή τους και
κήρυξε την λήξη των εργασιών της Γ.Σ.
Ακολούθησε το κοινωνικό μέρος της εκδήλωσης.
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