Δελτίο Τύπου 14.09.2015
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒΗΕ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κο ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ.
Στα πλαίσια της προώθησης των αιτημάτων του κλάδου των θερμικής ηλιακής
ενέργειας, πραγματοποιήθηκε στις 14.09.2015 συνάντηση εκπροσώπων της ΕΒΗΕ με
τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργό Κο Κωστή Χατζηδάκη. Την ΕΒΗΕ
εκπροσώπησαν στη συνάντηση

ο Πρόεδρος Κος Παναγής Κωνσταντινίδης και ο

Εκτελεστικός Γραμματέας Κος Παναγιώτης Κεντερλής.
Ο Κος Χατζηδάκης, άκουσε με ενδιαφέρον τα
προβλήματα, τα αιτήματα αλλά και τις προοπτικές
του κλάδου.
Ο παραγωγικός κλάδος της θερμικής ηλιακής
ενέργειας επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα
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παραγωγής αλλά και εξάγοντας ποσοστό άνω
του 50% της παραγωγής του. Το προϊόν του
κλάδου αποτελεί το πλέον «πράσινο» προϊόν
Α.Π.Ε. και μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά
στους περιβαλλοντικούς στόχους του 20/20/20.
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επιχειρήσεις αναγκάζονται να μεταφέρουν την παραγωγική τους δραστηριότητα σε
βαλκανικές χώρες. Επίσης, η αρωγή του Enterprise Greece δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε
να συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του

κλάδου, λόγω του χαμηλού συνολικού ποσοστού χρηματοδότησης της συμμετοχής των
εταιρειών σε εκθέσεις του εξωτερικού. Παράλληλα, παρατηρείται το φαινόμενο της
διακίνησης προϊόντων του κλάδου χωρίς νόμιμα παραστατικά αλλά και πιστοποιήσεις
ασφάλειας και απόδοσης, δεδομένου ότι οι μηχανισμοί εποπτείας της αγοράς έχουν
αποδυναμωθεί σημαντικά.
Η ΕΒΗΕ ολοκλήρωσε πρόσφατα μία μελέτη από το ΙΟΒΕ, αναφορικά με τη
δυναμική του κλάδου, την προσφορά του σε επίπεδο ΑΕΠ, ισοζυγίου συναλλαγών αλλά
και απασχόλησης. Στόχος ήταν να καταδειχθούν οι ευεργετικές για το σύνολο των
ανωτέρω δεικτών επιπτώσεις από την ενίσχυση του κλάδου με άμεσα ή/ και έμμεσα
μέτρα. Ο Κος Χατζηδάκης έδειξε ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα της μελέτης από τον
έγκυρο αυτό φορέα και δεσμεύτηκε να τη μελετήσει στα πλαίσια προτεινόμενων μέτρων
πολιτικής.
Οι προτάσεις που εκφράστηκαν κωδικοποιούνται στα ακόλουθα:
(α) Το ποσό της αγοράς και εγκατάστασης του Ηλιακού θερμοσίφωνα να εκπίπτει
από το φορολογητέο εισόδημα εφ’ όσον το προϊόν συνοδεύεται από τις απαραίτητες
πιστοποιήσεις και μετρήσεις απόδοσης.
(β) Να επανεξεταστεί σε επόμενη αναδιάρθρωση συντελεστών η μείωση του
συντελεστή ΦΠΑ 23% και εναρμόνισή του με τον συντελεστή που ισχύει για το Ηλεκτρικό
ρεύμα και το Φυσικό αέριο.
(γ) Να ενισχυθούν με έμψυχο δυναμικό, μέσα αλλά και τεχνογνωσία οι μηχανισμοί
ελέγχου και εποπτείας της αγοράς ώστε να παταχθούν τα φαινόμενα παράνομης
διακίνησης προϊόντων του κλάδου μας, σε επίπεδο φορολογικών παραστατικών και
νομίμων δικαιολογητικών ασφάλειας και απόδοσης.
(δ) Να παρέχεται ουσιωδέστερη βοήθεια του Enterprise Greece στην συμμετοχή
των μελών μας σε εκθέσεις του εξωτερικού, στην ανίχνευση νέων αγορών και στις
ενέργειες δικτύωσης με νέους δυνητικούς πελάτες από νέες αγορές.
(ε) Να σχεδιαστούν προγράμματα ενίσχυσης για δαπάνες ενεργειακής απόδοσης
τουριστικών μονάδων, στα πλαίσια του Εξοικονομώ κατ’ Οίκον, με υψηλότερα σε κάθε
περίπτωση χρηματικά όρια.

(στ) Να εγκατασταθούν υποχρεωτικά συστήματα ηλιοθερμίας σε κτίρια του
δημοσίου, όπως στρατόπεδα, νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, διοικητικές
υπηρεσίες κλπ. Τα κτίρια αυτά σήμερα καταναλώνουν ζεστό νερό χρήσης το οποίο
παράγουν με ακριβές και ενεργοβόρες μεθόδους, καταναλώνοντας ορυκτά καύσιμα ή
ηλεκτρική ενέργεια.
(ζ) Να υπάρξει ειδική φοροαπαλλαγή για συστήματα θέρμανσης χώρων και
κλιματισμού που λειτουργούν με τους κλασικούς ηλιακούς συλλέκτες των θερμοσιφώνων.
Αν η πολιτεία έχει αποφασίσει να συμβάλει στην ανάπτυξη των παραγόμενων στην
Ελλάδα προϊόντων της Πράσινης Ενέργειας, δεν έχει παρά να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν της
τις ρεαλιστικές προτάσεις που προτείνει η Ένωσή μας.
Τέλος, εκφράστηκε με απόλυτη βεβαιότητα ότι έχουμε την τεχνογνωσία, την
εμπειρία και την θέληση να διατηρήσουμε την Ελλάδα ανάμεσα στους πρωτοπόρους στον
τομέα των θερμικών ηλιακών συστημάτων. Η Ελλάδα παραδοσιακά διατηρεί την
προεδρία της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Ε. για την ηλιοθερμία (CEN/TC 312), μέσω μέλος
του Δ.Σ. της ΕΒΗΕ, ως ένδειξη αναγνώρισης της υψηλής τεχνογνωσίας και καινοτομίας
αυτού του βιομηχανικού μας κλάδου. Αιτούμεθα μόνο την αρωγή του κράτους στην
προσπάθεια αυτή.
Η βιομηχανία των θερμικών ηλιακών συστημάτων είναι κλάδος που παράγει το
σύνολο των προϊόντων του στην Ελλάδα, εξάγει το 50% της παραγωγής του και βασικός
στόχος μας είναι να συνεχίσει να το κάνει ακόμη περισσότερο δυναμικά. Είναι μία
βιομηχανία που κρατάει ψηλά τη σημαία της Ελλάδος εδώ και δεκαετίες όχι μόνο
παραγωγικά και εξαγωγικά, αλλά και σε επίπεδο εξέλιξης και καινοτομίας σε διεθνές
επίπεδο.

