ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Β.Η.Ε
της 13ης Ιουλίου 2015
Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν οι κάτωθι εκπρόσωποι
εταιρειών μελών της ΕΒΗΕ:
Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ – CALPAK
Ι. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗΣ – INTERSOLAR
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ – SOL
Χ. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒΕΕ
Ε. ΤΖΙΑΚΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΣ, Ν. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – TIEMME ΕΛΛΑΣ
Ε. ΣΠΑΝΟΣ – COSMOSOLAR
Β. ΛΑΜΑΡΗΣ – SOLE Α.Ε.
Η. ΔΗΜΤΣΑΣ – ALPHA THERM
Κ. ΒΡΕΛΗΣ, Γ. ΚΥΡΚΟΣ, Κ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ, Ι. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ – ΜΑΛΤΕΖΟΣ
Κ. ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ – PRIME LASER TECHNOLOGY
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ECONOMY INOX
Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ – SIELINE
Ι. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ – KNAUFInsulation
Χ. ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ – VIOPOL
Γ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ – ΑΦΟΙ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ
Γ. ΛΟΖΟΣ – ΕΛΤΟΝ
Β. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΑΛΚΟΡ
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Η Γενική Συνέλευση φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα Βοιωτίας.
Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της ΕΒΗΕ άνοιξε ο Πρόεδρος Παναγής
Κωνσταντινίδης, με την ανάγνωση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Λόγω της προσφοράς της ΕΛΒΑΛ να γίνει παρουσίαση της εταιρείας και ξενάγηση στους
χώρους παραγωγής, αλλά και λόγω της δυσχερούς οικονομικής και εθνικής συγκυρίας, η
ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης συμπτύχθηκε.

1. Ξενάγηση στους χώρους παραγωγής της ΕΛΒΑΛ
Η ΕΛΒΑΛ διέθεσε στελέχη της εταιρείας να κάνουν μία παρουσίαση της εταιρείας στα
παραβρισκόμενα μέλη της ΕΒΗΕ. Ακολούθως, 15 μέλη της ΕΒΗΕ ξεναγήθηκαν στους
χώρους παραγωγής της ΕΛΒΑΛ και τους περιεγράφηκε η παραγωγική διαδικασία.

2. Παρουσίαση για θέματα marketing και branding της ΕΒΗΕ και των προϊόντων
των μελών της ΕΒΗΕ
Ο Κος Δημήτρης Λώλης, σύμβουλος διοίκησης του ομίλου Olympia και επιφανές στέλεχος
marketing έκανε μία παρουσίαση στα μέλη της ΕΒΗΕ με κύριους άξονες:
-

Θέματα οργάνωσης και προβολής της ΕΒΗΕ

-

Θέματα προβολής και προώθησης των προϊόντων των μελών της ΕΒΗΕ

Η φιλοσοφία της παρουσίασης του εκφράζεται από τον τίτλο της παρουσίασης του που
ήταν «Επίθεση στα δύσκολα».

3. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο κο Π. Κωνσταντινίδη
Ο Πρόεδρος της ΕΒΗΕ έκανε μία σύντομη παρουσίαση των κινήσεων, επαφών και
επιτευγμάτων της ΕΒΗΕ κατά το τελευταίο εξάμηνο.
Λόγω της δυσχερούς συγκυρίας που υφίσταται η χώρα και κατά συνέπεια και όλος ο
επιχειρηματικός κόσμος, προκάλεσε μία συζήτηση αναφορικά με τις προσδοκίες για τις
μελλοντικές εξελίεις.
Ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το οικονομικό κλίμα μπορεί να αναστραφεί και να
υλοποιηθούν αναγκαίες μεταβολές που είχαν βαλτώσει για χρόνια.
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Αναφορικά με το 2015 θεώρησε ότι το β εξάμηνο θα είναι πτωτικό για τον κλάδο μας. Επ’
αυτού ακούστηκαν και διαφορετικές εκτιμήσεις, σε κάθε περίπτωση όμως οι εκτιμήσεις είναι
πολύ επισφαλείς, αφού τελικά η ψυχολογία της αγοράς ενίοτε είναι σημαντικότερος
παράγοντας από το ίδιο το εισόδημα του καταναλωτή.
Το ΔΣ της ΕΒΗΕ θα συνεχίσει την προσπάθεια επαφών με κυβερνητικούς και λοιπούς
πολιτικούς παράγοντες γιατί είναι ανάγκη να καθιερωθεί στη συνείδηση των φορέων λήψης
αποφάσεων η ελληνική βιομηχανία θερμικών ηλιακών προϊόντων ως ένας δυναμικός
εξωστρεφής κλάδος που μπορεί να συμβάλλει με τη δική του δυναμική αλλά και διεθνή
αναγνώριση στην ανάπτυξη της οικονομίας.

4. Ενημέρωση για θέματα ESTIF
Ο Κος Οικονόμου, εκπρόσωπος της ΕΒΗΕ στην ESTIF, ενημέρωσε τα μέλη της ΕΒΗΕ για
τη δραστηριότητα της ESTIF για τον κλάδο.
Οι τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς είναι πτωτικές, εκτός από επιμέρους περιπτώσεις.
Επισυνάπτεται αναλυτική παρουσίαση του Κου Οικονόμου αναφορικά με τη δραστηριότητα
της ESTIF και την πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς.

5. Εκλογή εκπροσώπου της ΕΒΗΕ στην ESTIF
Βάση καταστατικής απαίτησης, διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες
εκπροσώπου της ΕΒΗΕ στην ESTIF, με διετή θητεία.

για

την

εκλογή

του

Η μόνη υποψηφιότητα που τέθηκε ήταν του Κου Τραβασάρου.
Η εκλογή του έγινε παμψηφεί από τα παρόντα τακτικά μέλη, διά ανατάσεως των χειρών.
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6. Στοιχεία πωλήσεων Α εξαμήνων 2014/ 2015
Τα στοιχεία πωλήσεων για τα πρώτα εξάμηνα των ετών 2014 – 2015, όπως
καταχωρήθηκαν στην ηλεκτρονική βάση από 9 μέλη – κατασκευαστές, έχουν ως εξής:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

A εξάμηνο 2014  A εξάμηνο 2015

BOILERS (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ)

-8,5%

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΣΕ M2)

-5%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

A εξάμηνο 2014  A εξάμηνο 2015

BOILERS (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ)

-3,6%

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΣΕ Μ2)

+11%

Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και ο Εκτελεστικός Γραμματέας θα προσπαθήσει να
συλλέξει στοιχεία πωλήσεων και από άλλα τακτικά μέλη, ώστε να είναι περισσότερο
αντιπροσωπευτικά.
O Πρόεδρος Κος Κωνσταντινίδης ευχαρίστησε τους παρόντες για την συμμετοχή τους και
κήρυξε την λήξη των εργασιών της Γ.Σ.
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