ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Β.Η.Ε
της 5ης Φεβρουαρίου 2016
Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης εκπροσωπήθηκαν οι κάτωθι οργανισμοί –
μέλη της ΕΒΗΕ:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

ALPHA THERM

ALANOD SOLAR/ K. ΚΑΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

CALPAK

KNAUFInsulation

COSMOSOLAR

REFLEX

PRISMATHERM

VIOPOL

INTERSOLAR

ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

PRIME LASER TECHNOLOGY

ΑΦΟΙ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ

SIELINE

ΕΛΤΟΝ

SOL

ΚΑΠΕ

SOLE Α.Ε.

ECONOMY INOX

VENMAN

ΤΙΕΜΜΕ ΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΑΣ ΑΒΕΕ

ΧΑΛΚΟΡ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ

ISOREN

ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒΕΕ

ECOSYSTEM
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Caravel, 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 το νέο τακτικό μέλος, την εταιρεία
Prismatherm. Ο Κος Μελισσαρόπουλος εκ μέρους της Prismatherm έκανε μία σύντομη
παρουσίαση της εταιρείας του και δήλωσε την σύμπλευση του με τους σκοπούς και το
όραμα της ΕΒΗΕ.
Τέλος, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα για την παραίτηση της εταιρείας
STIBETHERM από μέλος της ΕΒΗΕ, ευχαρίστησε προσωπικά τον Κο Καστανάκη για
την πολυετή προσφορά του ως Πρόεδρος της ΕΒΗΕ και τέλος τόνισε ότι ο ίδιος
παραμένει επίτιμος Πρόεδρος, με βάση το άρθρο 3Δ του καταστατικού.
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 2015, η
οποία κωδικοποιείται ως εξής:


Με βάση τη νέα δομή του Δ.Σ. έχει γίνει κατανομή και διάκριση ρόλων για την
αποτελεσματικότερη διαχείριση των σκοπών της ΕΒΗΕ. Το σχήμα αυτό είναι πιο
λειτουργικό και ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. για τη συνεργασία τους
και ιδιαίτερα τον Γενικό Γραμματέα Ηρακλή Δήμτσα που συμμετέχει σε κάθε
συνεδρίαση του Δ.Σ. ταξιδεύοντας από τη Θεσσαλονίκη.



Η ΕΒΗΕ, εκπροσωπούμενη τεχνικά κυρίως από τον Κώστα Τραβασάρο
συνεργάστηκε με το Δημόκριτο αλλά και με την ESTIF για τη διασάφηση αλλά και
ανάδειξη των απαιτήσεων των εν ισχύ κανονισμών Ecodesign και Energy labelling.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας οι δράσεις που ανέλαβε η ΕΒΗΕ
κωδικοποιούνται ως εξής:
-

Διοργάνωση ημερίδας στο ΥΠΑΠΕΝ, σε συνεργασία με την ΕΝΕΕΠΙΘΕ, το
ΚΑΠΕ, το ΕΜΠ και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος στις 9/6/2015.

-

Συμμετοχή σε ενημερωτική ημερίδα στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος – εργαστήριο
Ηλιακών και άλλων Ενεργειακών Συστημάτων στις 26/6/2015.
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Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της ΕΒΗΕ με συμβούλους του
Υπουργού Περιβάλλοντος Π. Σκουρλέτη με κύριο στόχο την διασφάλιση αιτημάτων
του κλάδου μας προς το συγκεκριμένο Υπουργείο, που συμπυκνώνονται στους
ακόλουθους άξονες:
-

Εφαρμογές ηλιοθερμίας σε δημόσια κτήρια για ζεστό νερό χρήσης και
υποβοήθηση θέρμανσης.

-

Ουσιαστικές τροποποιήσεις στο νέο ΚΕΝΑΚ με βάση τη μελέτη που
συγχρηματοδοτήσαμε από κοινού με άλλους κλάδους παθητικών συστημάτων
εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.

-

Απαλοιφή των αντλιών θερμότητας από τον κατάλογο των ΑΠΕ για παραγωγή
ζεστού νερού χρήσης.

-

Τροποποιήσεις στον Οικοδομικό Κανονισμό ώστε να αμβλυνθούν οι περιορισμοί
για μέγιστο ύψος τοποθέτησης ηλιοθερμικών και να απαλειφθεί η απαίτηση για
έκδοση άδειας μικρής κλίμακας.



Η ΕΒΗΕ ολοκλήρωσε και προώθησε σε διάφορα επίπεδα την κλαδική μελέτη του
ΙΟΒΕ. Η μελέτη καταδεικνύει τη συμβολή του κλάδου μας στην οικονομία και την
απασχόληση, τη δυναμική μας, τον εξωστρεφή προσανατολισμό μας, καθώς και τα
οφέλη για τα δημόσια οικονομικά από την φοροελάφρυνση της αγοράς
ηλιοθερμικού προϊόντος. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τη ΧΑΛΚΟΡ, την Alanod
και από μέλη της ΕΒΗΕ που κατέβαλλαν οικειοθελώς έκτακτη συνδρομή.



Πραγματοποιήθηκαν και άλλες συναντήσεις σε πολιτικό επίπεδο, όπως με τον
βουλευτή από «Το Ποτάμι» Γιώργο Αμυρά, τον αντιπρόεδρο της ΝΔ Κωστή
Χατζηδάκη, την Υπουργό Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη και κατόπιν συμβούλους
της.



Η ΕΒΗΕ συναντήθηκε με εκπροσώπους του Enterprise Greece, θα θέματα διεθνών
εκθέσεων και αποστολών, με τον Πρόεδρο του ΚΑΠΕ για θέματα και δράσεις κοινού
ενδιαφέροντος, ενώ ανταποκρίθηκε και εκπροσωπήθηκε σε εκδήλωση του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

2. Ενημέρωση για θέματα ESTIF
Ο εκπρόσωπος της ΕΒΗΕ στην ESTIF κος Οικονόμου 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.
Η παρουσίαση του Κου Οικονόμου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΒΗΕ.
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3. Οικονομικά θέματα – απολογισμός του 2015 και προϋπολογισμός του 2016
Ο Ε. Σπανός, 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 υστέρηση κάποιων
εσόδων από μέλη που δεν είναι ταμειακά ενήμερα συρρίκνωσε το ταμειακό της
απόθεμα.
Ο προϋπολογισμός του 2016 αναμένεται να είναι ισοσκελισμένος, με προσδοκία
προσέλκυσης χορηγιών αλλά και νέων μελών.
Παρόλα αυτά, η ΕΒΗΕ δεν έχει καμία οικονομική εκκρεμότητα προς προμηθευτές,
συνεργάτες και δημόσιο και το ταμείο της θα διαθέτει ρευστότητα και το 2016.
Επισυνάπτεται η κατάσταση εξόδων, εσόδων και ταμείου για το 2016 και ο
προϋπολογισμός του 2016. Σημειώνεται ότι το ισοζύγιο του έτους επηρεάζεται από το
γεγονός ότι πολλές συνδρομές καταβάλλονται στις αρχές του επόμενου έτους.
Η κατάσταση ταμείου και ο προϋπολογισμός
παρευρισκόμενους και εγκρίθηκαν από το σώμα.

παρουσιάστηκαν

στους

4. Στοιχεία πωλήσεων του κλάδου για το 2015
Τα παρευρισκόμενα τακτικά μέλη παρέδωσαν στον εκτελεστικό γραμματέα τα
συγκριτικά στοιχεία πωλήσεων τους για τα έτη 2014 – 2015, 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►

2014

2015

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

BOILERS ΣΕ ΤΕΜ.

31234

27012

-13,52%

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΕ Μ2.

145031

144044

-0,43%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝ ▼
ΠΕΡΙΟΔΟΣ►

2014

2015

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

BOILERS ΣΕ ΤΕΜ.

17314

16685

-3,63%

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΕ Μ2.

119006

126827

+6,57%

5. Γενική συζήτηση
Στο τέλος του 1ου μέρους της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκε το θέμα της προεδρίας
της τεχνικής επιτροπής της CEN TC 312. Η θητεία του Προέδρου Παναγή
Κωνσταντινίδη ως Πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής λήγει προς το τέλος του 2016.
Συζητήθηκε αφενός αν υπάρχει ενδιαφέρον για άλλον Έλληνα υποψήφιο εκπρόσωπο
αλλά και για το αν θεωρείται σκόπιμο η ΕΒΗΕ να χρηματοδοτεί τη Γραμματεία της TC
312, καίτοι η υποχρέωση για παροχή γραμματείας ανήκει στον ΕΛΟΤ, ο οποίος
κωφεύει επί σειρά ετών.
Ακούστηκαν απόψεις από τους παρευρισκόμενους και προς τις δύο κατευθύνσεις,
δηλαδή ότι η οικονομική επιβάρυνση της ΕΒΗΕ για την αμοιβή της γραμματείας και το
κόστος ταξιδιών είναι σημαντικό, αλλά παράλληλα είναι και η μοναδική τεχνική
επιτροπή στην οποία προεδρεύει Έλληνας.
Συμφωνήθηκε το θέμα να προετοιμαστεί, να συζητηθεί αναλυτικά και να ληφθούν
αποφάσεις κατά την εαρινή Γενική Συνέλευση.

Β’ ΜΕΡΟΣ
Ο Πρόεδρος της ΕΒΗΕ άνοιξε το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης απευθύνοντας
καλωσόρισμα και ευχαριστίες προς τους προσκεκλημένους μας.
Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης περιείχε αφενός χαιρετισμούς των προσκεκλημένων
και αφετέρου παρουσιάσεις ενδιαφέροντος τους κλάδου μας.
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Οι χαιρετισμοί που απευθύνθηκαν προήλθαν κατά σειρά από τους κ.κ Βασίλη Λεβέντη,
Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων, Κωστή Χατζηδάκη, Αντιπρόεδρο της Νέας
Δημοκρατίας και τον Κωνσταντίνο Μίχαλο, Πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ.
Παράλληλα, αναγνώστηκε χαιρετισμός από τον Καθ. Γιάννη Μανιάτη, βουλευτή της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Στρατηγός ε.α. Φραγκούλης Φράγκος
και ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος.
Πραγματοποιήθηκαν οι εξής παρουσιάσεις:
1. Βασίλης Γιωτόπουλος (Διευθυντής Πωλήσεων Εσωτερικού ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.):
Παρουσίαση πορείας του ομίλου και εξέλιξη πωλήσεων προϊόντων χαλκού.
2. Δρ. Βασίλειος Μπελεσιώτης (Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλιακών και άλλων
Ενεργειακών Συστημάτων του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος): Η Ελληνική Ένωση
Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας σε συνθήκες αστάθειας της Παγκόσμιας
Αγοράς
3. Δρ. Γεώργιος Αγερίδης (Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΚΑΠΕ):
Τα θερμικά ηλιακά συστήματα στα δημόσια κτίρια σχεδόν Μηδενικής
Ενεργειακής Κατανάλωσης
4. Δρ. Ευφροσύνη Γιαμά (Εργαστηριακο Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.): Σκοπιμότητα χρήσης ηλιακών συστημάτων
στον ξενοδοχειακό τομέα: Η συμβολή του στην αναβάθμιση του τουριστικού
προϊόντος.
5. Γεώργιος Μανιάτης (Επικεφαλής Κλαδικών Μελετών του ΙΟΒΕ): Σκοπιμότητα
και επιδράσεις από την παροχή κινήτρων για την εγκατάσταση ΘΗΣ σε
κατοικίες.
Οι παρουσιάσεις 2-5 είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΒΗΕ.
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.
Ο Κος Ευθύμιος Σπανός ήταν ο τυχερός που βρήκε το φλουρί της πίτας και έλαβε από
τον Πρόεδρο το συμβολικό δώρο της εκδήλωσης.
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