ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Β.Η.Ε
της 2ας Φεβρουαρίου 2015
Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης εκπροσωπήθηκαν οι κάτωθι οργανισμοί:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
K.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ALPHA THERM

ALANOD SOLAR/
ΚΑΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

CALPAK

KNAUFInsulation

ΗΛΙΟΣΤΑΡ

COSMOSOLAR

REFLEX

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΕ

ECONOMY INOX

VIOPOL

INTERSOLAR

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

PRIME LASER TECHNOLOGY

ΑΦΟΙ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ

SIELINE

ΕΛΤΟΝ

SOL

ΚΑΠΕ

SOLE Α.Ε.

Π. ΛΑΣΚΑΡΗΣ Α.Β.Ε

VENMAN

ΤΙΕΜΜΕ ΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΑΣ ΑΒΕΕ

ΧΑΛΚΟΡ

ΕΒΗΛ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒΕΕ
ΣΗΕ

EBHE Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας
Ηρ. Πολυτεχνείου 96, 18536, Πειραιάς, Τηλ. 2104286227, fax 2104286228, web site: www. ebhe.gr - mail: info@ebhe.gr

1

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Metropolitan, στην Αθήνα.
Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της ΕΒΗΕ άνοιξε ο Πρόεδρος Παναγής
Κωνσταντινίδης, με την ανάγνωση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τα νέα συνεργαζόμενα μέλη της ΕΒΗΕ
Allanod Solar, εκπροσωπούμενη από τον αντιπρόσωπο της Κο Κανέτη, καθώς και την
εταιρεία REFLEX, εκπροσωπούμενη από τη Δ/νουσα Σύμβουλο Κα Λαμπρινίδου.
Τέλος, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο για τη
συνεργασία του, αλλά και τον προσωπικό χρόνο που δαπάνησε δραστηριοποιούμενο
για τους σκοπούς της ΕΒΗΕ.
Α’ ΜΕΡΟΣ
1. Ενημέρωση δραστηριοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος της ΕΒΗΕ Κος Κωνσταντινίδης έκανε μία επιγραμματική παρουσίαση της
δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΒΗΕ.
Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τη δραστηριότητα του ΔΣ για το 2014, η
οποία κωδικοποιείται ως εξής:


Τον Φεβρουάριο 2014 η ΕΒΗΕ πήρε πρωτοβουλία να διοργανώσει, υπό την αιγίδα
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, συνέδριο για τον ξενοδοχειακό κλάδο,
στα πλαίσια της τουριστικής έκθεσης HORECA. Στόχος ήταν η ενημέρωση του
ξενοδοχειακού κλάδου για τις τεχνολογικές λύσεις αλλά και τα οικονομικά οφέλη
από την εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή
για υποβοήθηση θέρμανσης. Η εκδήλωση αυτή άνοιξε το δρόμο επαφής με το ΞΕΕ
και τα μέλη του και έστρεψε το ενδιαφέρον του κλάδου και προς αυτή την
κατεύθυνση.



Η ΕΒΗΕ συμμετέχει σε μία κοινή πρωτοβουλία φορέων του κλάδου των
κατασκευών και του εξοπλισμού κτιρίων για τη σύνταξη μία μελέτης για διόρθωση
ατελειών του ΚΕΝΑΚ. Στόχος της μελέτης είναι να κατατεθεί στο ΥΠΕΚΑ ώστε να
αποτελέσει τη βάση αναθεώρησης του ΚΕΝΑΚ, δεδομένου ότι τα λάθη στους
υπολογισμούς των θερμικών ηλιακών συστημάτων είναι σοβαρά. Η μελέτη
χρηματοδοτείται από τους φορείς που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία και το ΔΣ
συμμετέχει στην ομάδα εργασίας.



Το Δ.Σ. συνεχίζει μία έντονη και συντονισμένη προσπάθεια για να επιτευχθούν
φοροελαφρύνσεις στον κλάδο, αλλά και να ενισχυθούμε μέσα από προγράμματα
του ΕΣΠΑ που θα ενισχύσουν εφαρμογές θερμικής ηλιακής ενέργειας, σε κατοικίες,
βιομηχανία, τουρισμό και δημόσια κτίρια. Στα πλαίσια αυτά, έχουν γίνει επαφές με
EBHE Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας
Ηρ. Πολυτεχνείου 96, 18536, Πειραιάς, Τηλ. 2104286227, fax 2104286228, web site: www. ebhe.gr - mail: info@ebhe.gr

2

πολλούς φορείς και υπηρεσιακούς παράγοντες. Η συνάντηση με τον απελθόντα
Υπουργό ΠΕ.ΚΑ. Κο Μανιάτη κατέληξε στο σχεδιασμό μιας στρατηγικής για να
ενισχύσουμε την επιχειρηματολογία μας για μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα μας,
πιθανές φοροελαφρύνσεις για οικιακές εγκαταστάσεις και πάταξη της μαύρης
διακίνησης. Σε αυτά τα πλαίσια, ανατέθηκε στο ΙΟΒΕ η εκπόνηση μία κλαδικής
μελέτης που θα αναδείξει τη συμβολή του κλάδου στην οικονομία μας, τον
εξωστρεφή προσανατολισμό του αλλά και τις επιπτώσεις της μαύρης διακίνησης. Η
μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Φεβρουαρίου και κατόπιν θα αξιοποιηθεί
καταλλήλως. Η χρηματοδότηση δε της μελέτης εξασφαλίστηκε από τις ευγενείς
χορηγίες της ΧΑΛΚΟΡ (5.000 ευρώ), της Allanod με τη διαμεσολάβηση του
αντιπροσώπου της Κου Κανέτη (2.500 ευρώ) και μελών της ΕΒΗΕ που
ανταποκρίθηκαν στην πρόταση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε δημόσια
όλους όσους προσφέρθηκαν να χορηγήσουν αυτή τη μελέτη, δεδομένου ότι η
ρευστότητα της ΕΒΗΕ δεν επιτρέπει την αυτοχρηματοδότηση της μελέτης.


Η ΕΒΗΕ υπέβαλλε τις προτάσεις του κλάδου για το Εξοικονομώ κατ' οίκον, με κύρια
σύσταση την υποχρεωτική ύπαρξη πιστοποίησης των προϊόντων.



Η ΕΒΗΕ συμμετείχε σε διαβούλευση στη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα, στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ
2014 – 2020, με στόχο την υποβολή προτάσεων ενδιαφέροντος του κλάδου μας.
Στη διαβούλευση η ΕΒΗΕ εκπροσωπήθηκε από τον Εκτελεστικό Γραμματέα Π.
Κεντερλή, ο οποίος υπέβαλλε τις ανάγκες για χρηματοδότηση τόσο των
παραγωγικών επιχειρήσεων σε θερμικά ηλιακά συστήματα, όσο και επενδύσεων σε
κεντρικά συστήματα για διάφορους κλάδους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.



Η ΕΒΗΕ εκπροσωπήθηκε σε συνάντηση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας, με στόχο τον καθορισμό του πλαισίου χρηματοδότησης της έρευνας
σε διάφορους κλάδους, μεταξύ των οποίων και αυτός της θερμικής ηλιακής
ενέργειας.



Η ΕΒΗΕ υπέβαλλε τις προτάσεις της για την ενίσχυση της εξεστρέφειας του κλάδου
προς τη διάδοχη κατάσταση του ΟΠΕ που είναι ο οργανισμός Invest In Greece.



Η ΕΒΗΕ ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή
ώστε να πληροφορηθούμε τις νομοθετικές προβλέψεις για διαφημίσεις αλλά και
εγγυήσεις των προϊόντων, ώστε η ακόλουθη πληροφόρηση που διαχύθηκε στα
μέλη να δράσει προληπτικά.



Η ΕΒΗΕ συμμετείχε σε διαβούλευση παραγωγικών κλάδων του κλάδου των
δομικών υλικών με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, υπό τον Γενικό Γραμματέα.
Στην συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Εσόδων και
EBHE Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας
Ηρ. Πολυτεχνείου 96, 18536, Πειραιάς, Τηλ. 2104286227, fax 2104286228, web site: www. ebhe.gr - mail: info@ebhe.gr

3

τελωνιακών αρχών με στόχο τον καθορισμό μέτρων αλλά και την παροχή
αναγκαίων πληροφοριών σε τεχνικό επίπεδο, για πάταξη του λαθρεμπορίου.


Τέλος, με πρωτοβουλία του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, σε συνεργασία με την ΕΝΕΕΠΙΘΕ
και με τη συνεργασία του ΕΜΠ και του ΚΑΠΕ, η ΕΒΗΕ θα συνδιοργανώσει
ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες νομοθεσίες πιστοποίησης των προϊόντων μας
με βάση τους κοινοτικούς κανονισμούς Eco Design και Energy Labeling. Η
εκδήλωση είχε λάβει την αιγίδα του ΥΠΕΚΑ και τη συνεργασία του ΥΠΑΝ και αρχικά
είχε προγραμματιστεί για τις 26/1/2015 σε αμφιθέατρο του ΥΠΕΚΑ, όμως οι εκλογές
ανέβαλλαν την εκδήλωση, η οποία θα προγραμματιστεί εκ νέου.

2. Ενημέρωση για θέματα αρμοδιότητας
Καταστατικού και Πειθαρχικού.

της

Επιτροπής

Δεοντολογίας,

Ο Γ. Αποστολίδης, συντονιστής της Επιτροπής Δεοντολογίας, Καταστατικού και
Πειθαρχικού, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι η επιτροπή δεν δραστηριοποιείται
σημαντικά.
Αφενός δεν υπάρχουν σημαντικά θέματα αρμοδιότητας της επιτροπής και αφετέρου ο
ρόλος της σε πολλά θέματα επικαλύπτεται με αυτόν του Δ.Σ.
Προτάθηκε για το επόμενο διάστημα τα μέλη της Επιτροπής να είναι κοινά με αυτά του
Δ.Σ. ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα στα θέματα αρμοδιότητας της.
Το σώμα της Γ.Σ. αποδέχθηκε την πρόταση.
3. Οικονομικά θέματα – απολογισμός του 2014 και προϋπολογισμός του 2015
Ο Γ. Αποστολίδης, ταμίας της ΕΒΗΕ ενημέρωσε τη Γ.Σ. για την κατάσταση εσόδων και
εξόδων.
Η οικονομική δυσπραγία της χώρας μας που οδήγησε και στη συρρίκνωση των
τακτικών μελών της ΕΒΗΕ απαιτεί πολύ προσεκτική οικονομική διαχείριση. Παρά την
ελαχιστοποίηση των εξόδων της ΕΒΗΕ τα τελευταία χρόνια, η επένδυση στην
εκδήλωση της ΕΒΗΕ στην έκθεση HORECA οδήγησε σε ταμειακή υστέρηση το 2014.
Ο προϋπολογισμός του 2015 αναμένεται και το 2015 να είναι ελλειμματικός, κάτι που
θα συσπειρώσει τις προσπάθειες του Δ.Σ. στην εξεύρεση πόρων με νέα μέλη, χορηγίες
και άλλους πόρους όπως από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Παρόλα αυτά, η ΕΒΗΕ δεν έχει καμία οικονομική εκκρεμότητα προς προμηθευτές,
συνεργάτες και δημόσιο και το ταμείο της θα διαθέτει ρευστότητα και το 2015.
Επισυνάπτεται η κατάσταση εξόδων, εσόδων και ταμείου για το 2014 και ο
προϋπολογισμός του 2015. Σημειώνεται ότι το ισοζύγιο του έτους επηρεάζεται από το
γεγονός ότι πολλές συνδρομές καταβάλλονται στις αρχές του επόμενου έτους.
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Η κατάσταση ταμείου και ο προϋπολογισμός
παρευρισκόμενους και εγκρίθηκαν από το σώμα.

παρουσιάστηκαν

στους

Τέλος, ανακοινώθηκε η διαγραφή της εταιρείας Thermohellas από την ΕΒΗΕ λόγω
συσσωρευμένων οφειλών από το 2011.
4. Αρχαιρεσίες
Ο Πρόεδρος της ΕΒΗΕ αρχικά κάλεσε τους παρευρισκόμενους να δηλώσουν τις
υποψηφιότητες τους για το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου τα τακτικά μέλη θα
στελεχώσουν και την Επιτροπή Δεοντολογίας, Καταστατικού και Πειθαρχικού.
Από τα τακτικά μέλη υποψηφιότητα έθεσαν οι Π. Κωνσταντινίδης, Χ. Παπαεμμανουήλ,
Η. Δήμτσας, Ε. Σπανός και Π. Αλεξανδρής. Από τα συνεργαζόμενα μέλη
υποψηφιότητα έθεσαν οι Α. Κανελλάκης, Μ. Τζιάκης και Χ. Καχραμάνογλου.
Στις εκλογές ψήφισαν τα παρευρισκόμενα μέλη, ενώ έγγραφες εξουσιοδοτήσεις για το
σκοπό αυτό έφεραν οι Βένος Κιουπελής από τις εταιρείες Κανελλάκης Α.Ε. και
Ηλιοστάρ, καθώς και ο Γ. Αποστολίφης από την εταιρεία ΕΒΗΛ.
Δεδομένου ότι τα υποψήφια τακτικά μέλη ήταν όσες οι εκλόγιμες θέσεις, ο Πρόεδρος
πρότεινε και έγινε δεκτό από το σώμα να μην γίνει σταυροδοσία.
Διαδικασία εκλογής έγινε για τα συνεργαζόμενα μέλη.
Ψήφισαν 26 μέλη και οι υποψήφιοι έλαβαν:
Αστυάγης Κανελλάκης 13 ψήφους.
Μανώλης Τζιάκης 7 ψήφους.
Χρήστος Καχραμάνογλου 6 ψήφους.
Εκλόγιμες είναι οι 2 πρώτες θέσεις.
Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας και της διαβούλευσης των τακτικών μελών
του Δ.Σ., η σύσταση σε σώμα έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Παναγής Κωνσταντινίδης
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Παπαεμμανουήλ
Γενικός Γραμματέας: Ηρακλής Δήμτσας
Ταμίας: Ευθύμιος Σπανός
Μέλος: Πάνος Αλεξανδρής
Μέλος: Αστυάγης Κανελλάκης
Μέλος: Μανώλης Τζιάκης
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5. Ενημέρωση για θέματα CEN
Ακολούθησε ενημέρωση της γραμματείας της CEN, όπου ο Πρόεδρος της ΕΒΗΕ κος
Κωνσταντινίδης διατηρεί την προεδρία της τεχνικής επιτροπής (TC) 312.
Επισυνάπτεται παρουσίαση αναφορικά με τη δραστηριότητα της TC 312.
Ειδικότερα για το θέμα της Λεγεωνέλλας σε σχέση με την ύπαρξη της στο νερό,
επισυνάπτεται εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας του 2012, όπως υποδείχθηκε από τον
Κο Ι. Παραδεισιάδη.
6. Ενημέρωση για θέματα ESTIF
Ο εκπρόσωπος της ΕΒΗΕ στην ESTIF ενημέρωσε το σώμα για τη δραστηριότητα της
ESTIF στο προηγούμενο διάστημα, τις τελευταίες και τις αναμενόμενες εξελίξεις
πανευρωπαϊκά στον κλάδο, καθώς και στοιχεία της διεθνούς αγοράς.
Επίσης, ενημέρωσε για τις νέες νομοθεσίες Eco Design και Energy Labeling που
αφορούν τα προϊόντα μας, παραπέμποντας για περισσότερες πληροφορίες στην
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την ΕΝΕΕΠΙΘΕ και το
συντονισμό του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
Επισυνάπτεται η παρουσίαση του Κου Οικονόμου.
7. Στοιχεία πωλήσεων του κλάδου για το 2014
Τα παρευρισκόμενα τακτικά μέλη παρέδωσαν στον εκτελεστικό γραμματέα τα
συγκριτικά στοιχεία πωλήσεων τους για τα έτη 2013 – 2014, με στόχο να εκτιμηθούν οι
τάσεις του κλάδου.
Σημειώνεται ότι τα ποσοτικά στοιχεία μπορούν να μελετηθούν μόνο συγκριτικά και δε
καμία περίπτωση δεν αποτελούν τους παραγωγικούς όγκους του κλάδου. Επίσης, στα
ποσοτικά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι πωλήσεις κατασκευαστών προς
συναδέλφους του κλάδου, για να αποφευχθούν οι διπλοί υπολογισμοί.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝ ▼
ΠΕΡΙΟΔΟΣ►

2013

2014

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

BOILERS ΣΕ ΤΕΜ.

58147

59945

+3,1%

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΕ Μ2.

96011

114865

+19,6%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝ ▼
ΠΕΡΙΟΔΟΣ►

2011

2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

BOILERS ΣΕ ΤΕΜ.

19212

29824

+55,2%

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΕ Μ2.

124040

143980

+16,1%

Ακολούθησε συζήτηση ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, σχολιάζοντας ότι ο κλάδος
ανακτά το χαμένο του έδαφος, ενισχύοντας περεταίρω το εξαγωγικό προφίλ του.
Β’ ΜΕΡΟΣ
Παρουσιάσεις νέων συνεργαζόμενων μελών
Ο Πρόεδρος της ΕΒΗΕ Κος Κωνσταντινίδης κάλεσε τους εκπροσώπους των νέων
συνεργαζόμενων μελών της ΕΒΗΕ, Κα Λαμπρινίδου από την Reflex και Κανέτη,
αντιπροσώπου της Alanod Solar, να κάνουν παρουσίαση των ανωτέρω εταιρειών και
των προϊόντων τους.
Επισυνάπτεται η παρουσίαση της εταιρείας Reflex.
Γ’ ΜΕΡΟΣ
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, με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας και ο μπουφές.
Η Κα Παναγιώτα Λάσκαρη ήταν η τυχερή που βρήκε το φλουρί της πίτας και έλαβε από
τον Πρόεδρο το συμβολικό δώρο της εκδήλωσης.
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