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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Β.Η.Ε 

της 13ης Ιουλίου 2018 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grand Hotel, στη 
Θεσσαλονίκη. 

Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της ΕΒΗΕ άνοιξε ο Πρόεδρος Ευθύμιος Σπανός, 
με το καλωσόρισμα των μελών και την ανάγνωση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. 

 

Α’ ΜΕΡΟΣ 

1. Οικονομικά θέματα – συνδρομές 

Ο Πρόεδρος έκανε μία σύντομη εισήγηση για την οικονομική κατάσταση της ΕΒΗΕ και 
την καταβολή των συνδρομών. 

Υπενθύμισε στα μέλη τη σπουδαιότητα να είναι συνεπή στις καταβολές τους γιατί η 
συνέχιση της δράσης της ΕΒΗΕ απαιτεί έναν ελάχιστον προϋπολογισμό ο οποίος 
τροφοδοτείται αποκλειστικά από συνδρομές. 

 

2. Παρουσίαση νέων μελών  

Ο Κος Σπανός παρουσίασε νέα μέλη που προσχώρησαν στην ΕΒΗΕ κατά το τελευταίο 
εξάμηνο. 

Νέο τακτικό μέλος στην ΕΒΗΕ εντάχθηκε η εταιρεία BAUER Hellas και ο Κος Πατερδής 
έκανε μία σύντομη παρουσίαση της εταιρείας του, δεσμευόμενος για συστράτευσή του 
για την ανάπτυξη του κλάδου. 

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε την εταιρεία στην κοινή αυτή προσπάθεια και τόνισε την 
ανάγκη προσέλκυσης του συνόλου των υγιών επιχειρήσεων του κλάδου. 

 

3. Στοιχεία πωλήσεων του κλάδου για το Α εξάμηνο 2018 

Έντεκα παρευρισκόμενα τακτικά μέλη παρέδωσαν στον εκτελεστικό γραμματέα τα 
συγκριτικά στοιχεία πωλήσεων τους για το Α εξάμηνο των ετών 2017 και 2018, 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.  

http://www.ebhe.gr/index.htm
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝ ▼     
ΠΕΡΙΟΔΟΣ► 

Α 2017 Α 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

BOILERS ΣΕ ΤΕΜ. 19185 20176 +5,2% 

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΕ Μ2.        49578 54004 +8,9% 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝ ▼     
ΠΕΡΙΟΔΟΣ► 

Α 2017 Α 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

BOILERS ΣΕ ΤΕΜ.            14444 16492 +14,2% 

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΕ Μ2.         66484 96550 +45,2% 

  

Τα θετικά και αισιόδοξα αποτελέσματα σχολιάστηκαν από τους παρευρισκόμενους.  

 

Β’ ΜΕΡΟΣ 

 

4. Απολογισμός δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Πρόεδρος της ΕΒΗΕ Κος Σπανός έκανε μία επιγραμματική παρουσίαση της 
δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΒΗΕ στο πρώτο εξάμηνο του 2018. 

Παράλληλα συζητήθηκε η ανάγκη εκπόνησης νέας κλαδικής μελέτης του ΙΟΒΕ και το 
σώμα έδωσε την έγκριση του για εκπόνηση της μελέτης με κόστος 8.500 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ, ενώ το ΔΣ θα επιδιώξει να βρει μέρος της χρηματοδότησης. 

Η έκθεση πεπραγμένων διανεμήθηκε στα μέλη εντύπως και περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα Ι των Πρακτικών της Γ.Σ. 

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε το Δ.Σ. για την συνεργασία και τη βοήθεια που προσέφεραν 
όλοι στην Ένωση και ευρύτερα στον κλάδο. 

 

5. Ενημέρωση αναφορικά με θέματα ESTIF  

Ο Κ. Τραβασάρος, εκπρόσωπος της ΕΒΗΕ στην ESTIF και σε Working Groups της 
CEN έκανε εκτενή ανάλυση της πορείας του κλάδου πανευρωπαϊκά. Σημείωσε την 
συνεχιζόμενη πτωτική πορεία του κλάδου και παρέθεσε μία σειρά από στοιχεία.  

http://www.ebhe.gr/index.htm
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Επισυνάπτεται η παρουσίαση του (πατήστε εδώ). 

 

6. Ενημέρωση για θέματα CEN 

Η Β. Δρόσου, γραμματέας της TC312 της CEN, στην οποία προεδρεύει ο 
αντιπρόεδρος της ΕΒΗΕ Χ. Μιχαλόπουλος, ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη για τη 
δραστηριότητα της επιτροπής στον τομέα της προτυποποίησης. Δεδομένου ότι τα 
πρότυπα που αναπτύσσονται επηρεάζουν σημαντικά τη βιομηχανία στο σχεδιασμό 
των προϊόντων και στις εργαστηριακές τους δοκιμές, η Τεχνική Επιτροπή αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες για την ενεργή συμμετοχή στη βιοτεχνία στη διαμόρφωση των 
προτύπων αυτών. 

Επισυνάπτεται η παρουσίαση της (πατήστε εδώ). 

 

7. Εκλογή εκπροσώπου της ΕΒΗΕ στην ESTIF 

Βάση καταστατικής απαίτησης, διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες για την εκλογή του 
εκπροσώπου της ΕΒΗΕ στην ESTIF, με διετή θητεία. 

Η μόνη υποψηφιότητα που τέθηκε ήταν του Κου Τραβασάρου. 

Η εκλογή του έγινε παμψηφεί από τα παρόντα τακτικά μέλη, διά ανατάσεως των 
χειρών. 

 

8. Συζήτηση επί της κατάστασης της αγοράς – προβλέψεις – προοπτικές 

Με βάση τον απολογισμό της δράσης του της ΕΒΗΕ και τα στοιχεία πωλήσεων 
συζητήθηκε η κατάσταση και η προοπτική της αγοράς ηλιοθερμικών προϊόντων στην 
εγχώρια και τη διεθνή αγορά. 

Οι προοπτικές είναι αισιόδοξες αλλά η βιομηχανία πρέπει να ανταποκρίνεται και να 
προσαρμόζεται άμεσα στις νέες απαιτήσεις, όπως οι Κανονισμοί Eco Design και 
Energy Labelling. 

 

9. Χαιρετισμοί προσκεκλημένων 

Ανταποκρινόμενοι στις προσκλήσεις της ΕΒΗΕ, ο Κος Συμεών Διαμαντίδης, 
οικονομικός επόπτης του ΣΕΒΕ και ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Κος 
Δημήτρης Χατζηβρέττας χαιρέτησαν την εκδήλωση και την στήριξη των φορέων τους 
σε εξαγωγικούς κλάδους.  

 

http://www.ebhe.gr/index.htm
http://www.ebhe.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=115:%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B2%CE%B7%CE%B5-13/7/2018&Itemid=223&lang=el
http://www.ebhe.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=115:%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B2%CE%B7%CE%B5-13/7/2018&Itemid=223&lang=el
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10. Παρουσίαση Καθ. Άγι Παπαδόπουλου σχετικά με ακαδημαϊκές εργασίες του 
ΑΠΘ στο πεδίο της ηλιοθερμίας  

Ο Καθηγητής του ΑΠΘ Άγις Παπαδόπουλος, Διευθυντής του Εργαστηρίου 
Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών τίμησε με την παρουσία του τη Γενική Συνέλευση 
και ενημέρωσε τα μέλη για τις ακαδημαϊκές δράσεις του στον κλάδο της ηλιοθερμίας. 

Επισυνάπτεται η παρουσίαση του (πατήστε εδώ). 

 

11. Παρουσίαση για θέματα ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων  

Η Κα Μαρία Τσιλιμπάρη από την εταιρεία Nobilis έκανε αναλυτική ενημέρωση και 
παρουσίαση στα μέλη τις δυνατότητες ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων και 
απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις των μελών. 

Επισυνάπτεται η παρουσίαση της. 

 

 

O Πρόεδρος Κος Σπανός ευχαρίστησε τους παρόντες για την συμμετοχή τους και 
κήρυξε την λήξη των εργασιών της Γ.Σ. 

Ακολούθησε το κοινωνικό μέρος της εκδήλωσης.  

 

http://www.ebhe.gr/index.htm
https://www.slideshare.net/ebhegr/altius-2912018
http://www.ebhe.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=115:%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B2%CE%B7%CE%B5-13/7/2018&Itemid=223&lang=el

