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Εισαγωγή /Introduction 

Η Ένωσή Βιόμήχα νων Ηλιακή ς Ενε ργειας Κυ πρόυ (ΕΒΗΕΚ) ιδρυ θήκε τό 1977 και ει ναι μι α από  τις 

παλαιό τερες Ενω σεις Βιόμήχα νων πόυ ιδρυ θήκαν στήν Κυ πρό.  

Η κατασκευή  ήλιακω ν θερμόσιφω νων στήν Κυ πρό ξεκι νήσε με τήν ι δρυσή τής Κυπριακή ς Δήμόκρατι ας τό 

1960. Λό γω τής α νθισής, τής ωφελιμό τήτας αλλα  και τής απλό τήτας των ήλιακω ν θερμόσιφωνικω ν 

συστήμα των, ή εγκατα στασή ήλιακόυ  θερμόσι φωνα, αγκαλια στήκε από  κα θε κυ πριό πόλι τή με απότε λεσμα 

να υπα ρχει εγκατεστήμε νός θερμόσι φωνας σε κα θε νόικόκυριό  αλλα  και επιχει ρήσή πόυ χρεια ζεται ζεστό  

νερό  χρή σής. Έτσι, ή Κυ πρός κατα φερε να ει ναι ή πρω τή χω ρα στόν κό σμό για τα m2 εγκατεστήμε νων 

ήλιακω ν συλλεκτω ν ανα  κα τόικό. 

Από  τό τε με χρι σή μερα ε χόυν εγκατασταθει  πε ραν των 926.564 m2 ήλιακω ν συλλεκτω ν. Η κυπριακή  

βιόμήχανι α ή ταν ανταγωνιστική  και με χρι τό 1998 και υπή ρχε και μεγα λός αριθμό ς εξαγωγω ν.  

Ωστό σό, με τα σήμερινα  δεδόμε να, τής ανταγωνιστικό τήτας και τής παγκόσμιόπόι ήσής, ή κυπριακή  

βιόμήχανι α δεν κατα φερε να παραμει νει ανταγωνιστική  τό σό σε εξαγωγικό  αλλα  και σε εγχω ριό επι πεδό και 

αρκετε ς πόσό τήτες ήλιακω ν πλαισι ων εισα γεται. 

Τό ό ραμα μόυ, μιας και τα Με λή τής ΕΒΗΕΚ μόυ ε χόυν ανανεω σει τήν εντόλή  να ει μαι Πρό εδρός για δευ τερή 

θήτει α, από  τό 2011, ει ναι να δω τήν κυπριακή  βιόμήχανι α ήλιακω ν θερμόσιφω νων να αναπτυ σσεται, να 

εκσυγχρόνι ζεται, να εναρμόνι ζεται με νε α πρό τυπα, να επενδυ ει σε ε ρευνα και ανα πτυξή,  να διατήρει  και να 

αυξα νει τόν αριθμό  τόυ απασχόλόυ μενόυ εξειδικευμε νόυ πρόσωπικόυ   και να αναπτυ ξει ξανα  εξαγωγική  

δραστήριό τήτα. 

Η βιόμήχανι α ήλιακή ς ενε ργειας ε χει τό σή όρμή  πόυ μπόρει  να αναπτυ σσεται και να εξυπήρετει  τις ανα γκες 

παραγωγή ς ζεστόυ  νερόυ  χρή σής τό σό σε κατόικι ες αλλα  και επιχειρή σεις και ει ναι δυ σκόλό να φανταστει  

κανει ς τή βιόμήχανι α να επιβραδυ νεται συ ντόμα. Η χρή σή ήλιακή ς ενε ργειας για τήν παραγωγή  ζεστόυ  

νερόυ  αλλα  και θε ρμανσής/ψυ ξής συνεισφε ρει στόυς στό χόυς τής Κυπριακή ς Δήμόκρατι ας για μερι διό 

ανανεω σιμων πήγω ν ενε ργειας 13% με χρι τό 2020, αλλα  και στόυς στό χόυς μει ωσής εκπόμπω ν αερι ων τόυ 

θερμόκήπι όυ με χρι τό 2030. 

Οι βιόμήχανι ες Με λή τής ΕΒΗΕΚ σή μερα ει ναι 22 (τακτικα  με λή) και 14 συνεργαζό μενα με λή, αλλα  

ευελπιστω  πως συ ντόμα ή ΕΒΗΕΚ θα ει ναι σε θε σή να απαριθμει  και νε α τακτικα  και συνεργαζό μενα με λή 

πόυ ει ναι φόρει ς, όργανισμόι  και εταιρει ες πόυ σχετι ζόνται α μεσα ή  ε μμεσα με τήν παραγωγή  ήλιακω ν 

θερμόσιφω νων. 

Συνόπτικα  στόιχει α πόυ τήρει  ή Ένωσή Βιόμήχα νων Ηλιακή ς Ενε ργειας Κυ πρόυ (ΕΒΗΕΚ) και ή Στατιστική  

Υπήρεσι α Κυ πρόυ, πόυ αφόρόυ ν τόν κλα δό τής κυπριακή ς βιόμήχανι ας παραγωγή ς ήλιακω ν θερμικω ν 

συστήμα των, ει ναι: 
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• Δήμιόυργι α και διατή ρήσή πρα σινων θε σεων εργασι ας. Σή μερα στις εταιρει ες με λή τής ΕΒΗΕΚ 

απασχόλόυ νται συνόλικα  164 α τόμα, εκ των όπόι ων 28 ει ναι Διευθυντικό  πρόσωπικό , 9 Επιστήμόνικό  

πρόσωπικό , 102 τεχνικό  πρόσωπικό  και 26 Γραμματειακό  πρόσωπικό . 

• Εξειδι κευσή και κατα ρτισή. Τό τεχνικό  πρόσωπικό  και συ μφωνα με τις απαιτή σεις τής Νόμόθεσι ας, 

παρακόλόυθει  εξιδεικευμε να πρόγρα μματα κατα ρτισής για ανα πτυξή δεξιότή των και ικανότή των, 

απόκτω ντας σχετική  πιστόπόι ήσή πρόσό ντων πόυ αυτό  ε χει ως απότε λεσμα τήν παρόχή  υψήλή ς 

πόιό τήτας υπήρεσιω ν. 

• Βελτι ωσή τής ενεργειακή ς από δόσής. Τα σήμερινα  ήλιακα  συστή ματα πόυ παρα γόνται από  τήν 

κυπριακή  βιόμήχανι α, πλήρόυ ν ό λες τις ευρωπαι κε ς απαιτή σεις και πρό τυπα και ως εκ τόυ τόυ ει ναι πιό 

απόδότικα  με απότε λεσμα τήν υψήλή  τόυς ενεργειακή  από δόσή. Αντικαθι στανται με σω των Σχεδι ων 

Χόρήγιω ν παλαια  ήλιακα  συστή ματα και ως εκ τόυ τόυ μειω νεται ή καταναλισκό μενή ενε ργεια και 

μελε τες πόυ ε γιναν από  ξε νόυς όι κόυς για λόγαριασμό  τής Κυπριακή ς Δήμόκρατι ας, ε χόυν απόδει ξει πως 

ή εγκατα στασή/αντικατα στασή ήλιακω ν θερμικω ν συστήμα των πρό κειται από  τα πόλυ  ενεργειακα  

απόδότικα  με τρα πόυ συνεισφε ρόυν στήν εξόικόνό μήσή ενε ργειας. 

• Διατή ρήσή τής παγκό σμιας πρωτια ς τής Κυ πρόυ. Η Κυ πρός διαθε τει αξιό λόγό δυναμικό  αξιόπόι ήσής 

ήλιακή ς ενε ργειας με περισσό τερό από  300 με ρες με 75% ήλιόφα νειας ετήσι ως. Επιθυμι α τής ΕΒΗΕΚ 

ει ναι να διατήρή σει τήν παγκό σμια πρωτια  τής Κυ πρόυ πόυ αφόρα  τήν εγκατα στασή ήλιακω ν 

συλλεκτω ν 1m2 ανα  κα τόικό. 

• Μεγα λή συνεισφόρα  στό μερι διό των Ανανεω σιμων Πήγω ν και στις εισαγωγε ς πρόι ό ντων πετρελαι όυ. 

Αξιόσήμει ωτό ει ναι επι σής τό γεγόνό ς ό τι ή συνόλική  παραγωγή  ανανεω σιμής ενε ργειας από  τό συ νόλό 

των ήλιακω ν θερμικω ν συστήμα των στήν Κυ πρό υπόλόγι ζεται στις 622.766 MWh τό χρό νό. Αυτό  

συνεπα γεται εξόικόνό μήσή 48 εκ. ευρω  από  εισαγωγε ς πετρελαιόειδω ν θε ρμανσής στήν επικρα τεια τής 

Κυπριακή ς Δήμόκρατι ας. 

• Κυ κλός εργασιω ν Μελω ν ΕΒΗΕΚ. Ο συνόλικό ς ετή σιός κυ κλός εργασιω ν τής Κυπριακή ς βιόμήχανι ας 

ήλιακω ν θερμόσιφω νων παρόυσια ζει σταθερή  α νόδό τα τελευται α χρό νια ό πόυ συγκεκριμε να τό 2016 

ό κυ κλός εργασιω ν των επιχειρή σεων-Μελω ν τής ΕΒΗΕΚ ανή λθε στα 10.576 εκ. ευρω , πόσό  τό όπόι ό 

επενδυ εται στήν Κυπριακή  όικόνόμι α και αυξα νει τα ε σόδα τόυ κρα τόυς (ΦΠΑ, φό ρός εισόδή ματός, 

εταιρικό ς φό ρός κλπ) από  τή λειτόυργι α των βιόμήχανιω ν Μελω ν τής ΕΒΗΕΚ. 

• Οι εισαγωγε ς ήλιακω ν συλλεκτω ν ει ναι τό 28% των συνόλικω ν αναγκω ν τής αγόρα ς για τό 2018, ενω  

τό υπό λόιπό 72% καλυ πτεται από  τήν εγχω ρια παραγωγή  ήλιακω ν συλλεκτω ν. 

• Οι εισαγωγε ς από  τήν γειτόνική  Ελλα δα κατε χόυν τό μεγαλυ τερό πόσόστό , ενω  ακόλόυθόυ ν ή Κι να, ή 

Ιταλι α και ή Αυστρι α. Γενικα  κατα  τό 2018, όι εισαγωγε ς ήλιακω ν συλλεκτω ν στήν Κυ πρό πρόε ρχόνται 

κατα  92% από  χω ρες τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής, ενω  τό 8% από  τρι τες χω ρες με τήν Κι να να κατε χει 

κυρι αρχή θε σή. 

Ευελπιστω  πως θα βρει τε χρή σιμα στόιχει α σε αυτή  τή Μελε τή πόυ καλυ πτει τήν περι όδό 2014-2018. 

 

Μα ριός Νικόλα όυ 

Πρό εδρός ΕΒΗΕΚ  
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The Union of Cyprus Solar Thermal Industrialists (EBHEK) was founded in 1977 and is one of the oldest 

associations of industrialists established in Cyprus. 

The production of solar water heaters in Cyprus began with the independence of the Republic of Cyprus in 

1960. Due to the simplicity of the solar thermal systems, every Cypriot citizen embraced the installation of a 

solar water heater, resulting an installed domestic hot water heater in almost all households in Cyprus, in 

swimming pools but also by enterprises that have hot water needs. Thus, Cyprus is the first country in the 

world for the installed m2 of solar collectors per inhabitant. 

Since then, more than 926.564 m2 of solar panels have been installed. The Cypriot industry was competitive 

until 1998 and there was also exporting activity. 

However, with current data, competitiveness and globalization, Cypriot industry has not been able to remain 

competitive at both export and domestic levels and several solar panel volumes are being imported. 

My vision, since EBHEK Members have renewed my mandate to be the Chairman for a second term since 2011, 

is to see the Cyprus solar water heater industry to grow, modernize, align with new standards, invest in 

research and development, maintain and increase the number of skilled personnel and export. 

The solar thermal industry has so much momentum that it can grow and serve the needs of hot water 

production both in homes and businesses and it is hard to imagine industry slowing down soon. The use of 

solar energy for the production of hot water as well as heating / cooling contributes to the Republic of Cyprus' 

targets for a 13% renewable energy share by 2020 and to the targets for the reduction of greenhouse gas 

emissions by 2030. 

The EBHEK member industries today are 22 and 14 the associate members but I hope that EBHEK will soon 

be able to list new regular and associate members that are bodies, organizations and companies that are 

directly or indirectly related to the production of solar water heaters. 

In the following paragraphs, data of EBHEK and the Statistical Service of Cyprus, concerning the Cypriot solar 

thermal industry, is presented which can be summarized: 

• Create and maintain green jobs. Currently, the companies employ a total of 164 employees, of 28 are 

Managerial staff, 9 Scientific staff, 102 technical staff and 26 secretarial staff 

• Specialization and training. The technical staff and according to the regulations in force, attends 

specialized training programs for skills and competences development, acquiring relevant qualification 

certification, which results in the provision of high quality services. 

• Improving energy efficiency. The current solar systems produced by the Cypriot industry meet all 

European requirements and standards and are therefore more efficient and result in their high energy 

efficiency. Replacement of old solar systems and installation of new, studies proved, that is a very energy-

efficient measures that contribute to energy savings and thus to the national indicative target. 

• Maintaining the world pioneer position of Cyprus. Cyprus has a significant potential for solar energy 

utilization with more than 300 days with 75% sunshine per year. EBHEK desire is to maintain the world's 

pioneer position of Cyprus for the installation of 1 m2 solar collectors per inhabitant. 
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• Great contribution to the share of Renewable Sources and imports of petroleum products. It is also 

noteworthy that the total production of renewable energy from all solar thermal systems in Cyprus is 

estimated at 622.766 MWh per year. This would save € 48 million on imports of heating oil in the territory 

of the Republic of Cyprus. 

• Turnover of EBHEK Members. The total annual turnover of the Cyprus solar water heaters has been 

steadily rising in recent years where, in 2016, the turnover of the EBHEK member companies amounted 

to 10.576 million euros, which is invested in the Cypriot economy and increases the state revenues VAT, 

income tax, corporation tax etc.). 

• Solar collector imports account the 28% of total market demand for 2018 in Cyprus, while the remaining 

72% is covered by domestic solar panel production. 

• Imports from neighboring Greece hold the largest share, followed by China, Italy and Austria.. Generally, 

in 2018 imports of solar panels in Cyprus are 92% from EU countries, while 8% from third countries with 

China to be the dominant. 

I hope you find useful information in this study which covers the period 2014-2018. 

 

Marios Nicolaou 

Chairman 
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Αριθμό ς Βιόμήχανιω ν ήλιακω ν θερμικω ν συστήμα των στήν 
Κυ πρό /Solar Thermal Industries in Cyprus 
 

• Στό Δια γραμμα πόυ ακόλόυθει  

απεικόνι ζόνται όι τόπόθεσι ες ό λων των 

επιχειρή σεων τακτικω ν μελω ν τής ΕΒΗΕΚ. 

• The following Figure shows the locations of all 

EBHEK members industries. 
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• Στόυς Πι νακες πόυ ακόλόυθόυ ν 

παρόυσια ζόνται τα τακτικα  και 

συνεργαζό μενα με λή τής ΕΒΗΕΚ με 

αλφαβήτική  σειρα . 

• The following tables present the regular 

(industries) and associate members of EBHEK 

in alphabetical order. 

 

Associate members 
A&G Koutsofta Bros Ltd 
Chrysamo Trading Co Ltd 

EASYPLAST PRODUCTS LTD 
FINDIX ltd 

G. IOANNOU EMPORIUM Ltd 
HYDROTHERM CO. LTD 

K.A.M.P QUALITY Training Consulting Ltd 
Mass and Energy Transport Laboratory, University of Cyprus 

POLYCHEMIE Ltd 
TOP ROTO LTD 
Varelplast Co. Ltd 
VITA CYPRUS LTD 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΚΟΠΕΤΡΙΤΗΣ ΛΤΔ 
Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΙ Λτδ 

Industry Members District 

A. SIOPAXAS & SIA LTD Larnaca 
ARSOS-THERM Larnaca 

ASPIS SOLAR HEATERS LTD Larnaca 
C & K KYRIAKOU  BROS Larnaca 

C.C. MASTER SUN Larnaca 
ELCORA LTD Limassol 
FLOGA LTD Nicosia 

GASOS THERMOSIFONES LTD Nicosia 
GEOSUN LTD Paphos 

ILISA INDUSTRY LTD Ammochostos 
JOHNSUN HEATERS LTD Nicosia  

KAFSON SOLAR HEATERS LTD Paphos 
LAOS BROS LTD Limassol 

METALCO (Heaters) LTD Nicosia 
P&I IOANNOU "AKTIL" Ammochostos 
P.D SOLAR SYSTEMS Nicosia 

SOLAR HEATERS LUX LTD Paphos 
SUNERGY Ltd Nicosia 

THEOHALKO SOLAR LTD Nicosia 
THRIAMVOS Ltd Larnaca 

THYLEN SOLRA SYSTEMS Ammochostos 
VELPA Ltd Limassol 
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Απασχό λήσή στόν κλα δό/Employment in Solar Thermal 
Industry in Cyprus 

• Δήμιόυργι α και διατή ρήσή πρα σινων θε σεων 

εργασι ας. Σή μερα στις βιόμήχανι ες 

κατασκευή ς ήλιακω ν συστήμα των, με λή τής 

ΕΒΗΕΚ, απασχόλόυ νται συνόλικα  164 

α τόμα, εκ των όπόι ων 28 ει ναι Διευθυντικό  

πρόσωπικό , 9 Επιστήμόνικό  πρόσωπικό , 102 

τεχνικό  πρόσωπικό  και 26 Γραμματειακό  

πρόσωπικό . 

• Εξειδι κευσή και κατα ρτισή. Τό τεχνικό  

πρόσωπικό  και συ μφωνα με τις απαιτή σεις 

τής Νόμόθεσι ας, παρακόλόυθει  

εξιδεικευμε να πρόγρα μματα κατα ρτισής για 

ανα πτυξή δεξιότή των και ικανότή των, 

απόκτω ντας σχετική  πιστόπόι ήσή 

πρόσό ντων πόυ αυτό  ε χει ως απότε λεσμα τήν 

παρόχή  υψήλή ς πόιό τήτας υπήρεσιω ν. 

 

• Create and maintain green jobs. Currently, 

the Solar Thermal Industries employ a total 

of 164 employees, of which 28 are 

Managerial staff, 9 Scientific staff, 102 

technical staff and 26 secretarial staff. 

• Specialization and training. The technical 

staff and according to the regulations in 

force, attends specialized training programs 

for skills and competences development, 

acquiring relevant qualification certification, 

which results in the provision of high quality 

services. 
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Απασχόληση στον κλάδο/Employment in Solar 
Thermal Industry in Cyprus

Διευθυντικό 
προσωπικό/Managerial 
staff
Επιστημονικό 
προσωπικό/Scientific 
staff  
Τεχνικό 
προσωπικό/Technical 
staff
Γραμματειακό 
προσωπικό/Secretarial 
staff
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Εγχω ρια παραγωγή  ήλιακω ν συλλεκτω ν/ Domestic 
Production of Solar panels  

• Βελτι ωσή τής ενεργειακή ς από δόσής. Τα 

σήμερινα  ήλιακα  συστή ματα πόυ παρα γόνται 

από  τήν κυπριακή  βιόμήχανι α, πλήρόυ ν ό λες 

τις ευρωπαι κε ς απαιτή σεις και πρό τυπα και 

ως εκ τόυ τόυ ει ναι πιό απόδότικα  με 

απότε λεσμα τήν υψήλή  τόυς ενεργειακή  

από δόσή. Αντικαθι στανται με σω των 

Σχεδι ων Χόρήγιω ν παλαια  ήλιακα  συστή ματα 

και ως εκ τόυ τόυ μειω νεται ή 

καταναλισκό μενή ενε ργεια και μελε τες πόυ 

ε γιναν από  ξε νόυς όι κόυς για λόγαριασμό  τής 

Κυπριακή ς Δήμόκρατι ας, ε χόυν απόδει ξει 

πως ή εγκατα στασή/αντικατα στασή 

ήλιακω ν θερμικω ν συστήμα των πρό κειται 

από  τα πόλυ  ενεργειακα  απόδότικα  με τρα 

πόυ συνεισφε ρόυν στήν εξόικόνό μήσή 

ενε ργειας. 

• Διατή ρήσή τής παγκό σμιας πρωτια ς τής 

Κυ πρόυ. Η Κυ πρός διαθε τει αξιό λόγό 

δυναμικό  αξιόπόι ήσής ήλιακή ς ενε ργειας με 

περισσό τερό από  300 με ρες με 75% 

ήλιόφα νειας ετήσι ως. Επιθυμι α τής ΕΒΗΕΚ 

ει ναι να διατήρή σει τήν παγκό σμια πρωτια  

τής Κυ πρόυ πόυ αφόρα  τήν εγκατα στασή 

ήλιακω ν συλλεκτω ν 1 m2 ανα  κα τόικό. 

• Μεγα λή συνεισφόρα  στό μερι διό των 

Ανανεω σιμων Πήγω ν και στις εισαγωγε ς 

πρόι ό ντων πετρελαι όυ. Αξιόσήμει ωτό ει ναι 

επι σής τό γεγόνό ς ό τι ή συνόλική  παραγωγή  

ανανεω σιμής ενε ργειας από  τό συ νόλό των 

ήλιακω ν θερμικω ν συστήμα των στήν Κυ πρό 

υπόλόγι ζεται στις 622.766 MWh τό χρό νό. 

Αυτό  συνεπα γεται εξόικόνό μήσή 48 εκ. ευρω  

από  εισαγωγε ς πετρελαιόειδω ν θε ρμανσής 

στήν επικρα τεια τής Κυπριακή ς Δήμόκρατι ας. 

 

• Improving energy efficiency. The current solar 

systems produced by the Cypriot industry 

meet all European requirements and 

standards and are therefore more efficient 

and result in their high energy efficiency. 

Replacement of old solar systems and 

installation of new, studies proved, that is a 

very energy-efficient measures that 

contribute to energy savings and thus to the 

national indicative target. 

• Maintaining the world pioneer position of 

Cyprus. Cyprus has a significant potential for 

solar energy utilization with more than 300 

days with 75% sunshine per year. EBHEK 

desire is to maintain the world's pioneer 

position of Cyprus for the installation of 1 m2 

solar collectors per inhabitant. 

• Great contribution to the share of Renewable 

Sources and imports of petroleum products. It 

is also noteworthy that the total production of 

renewable energy from all solar thermal 

systems in Cyprus is estimated at 622.766 

MWh per year. This would save € 48 million 

on imports of heating oil in the territory of the 

Republic of Cyprus. 
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Εγχω ρια παραγωγή  ήλιακω ν συλλεκτω ν/ Domestic 
Production of Solar panels  

• Τό δια γραμμα πόυ ακόλόυθει  δει χνει μια 

συνεχή  αυ ξήσή στήν εγχω ρια παραγωγή  

κυλι νδρων ζεστόυ  νερόυ . 

• The following diagram shows a continuous 

increase in domestic water heaters 

production. 
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Εισαγωγε ς ήλιακω ν συλλεκτω ν/Imports of Solar Collectors 

• Οι εισαγωγε ς ήλιακω ν συλλεκτω ν ει ναι τό 

28% των συνόλικω ν αναγκω ν τής αγόρα ς για 

τό 2018, ενω  τό υπό λόιπό 72% καλυ πτεται 

από  τήν εγχω ρια παραγωγή  ήλιακω ν 

συλλεκτω ν. 

• Οι εισαγωγε ς από  τήν γειτόνική  Ελλα δα 

κατε χόυν τό μεγαλυ τερό πόσόστό , ενω  

ακόλόυθόυ ν ή Κι να, ή Ιταλι α και ή Αυστρι α. 

Γενικα , όι εισαγωγε ς ήλιακω ν συλλεκτω ν 

στήν Κυ πρό πρόε ρχόνται κατα  92% από  

χω ρες τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής, ενω  τό 8% 

από  τρι τες χω ρες με τήν Κι να να κατε χει 

κυρι αρχή θε σή. 

 

• Solar collector imports account the 28% of 

total market demand for 2018 in Cyprus, 

while the remaining 72% is covered by 

domestic solar panel production. 

• Imports from neighboring Greece hold the 

largest share, followed by China, Italy and 

Austria. Generally, imports of solar panels in 

Cyprus are 92% from EU countries, while 8% 

from third countries with China to be the 

dominant. 
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Κυ κλός εργασιω ν/Annual turnover 

• Κυ κλός εργασιω ν Μελω ν ΕΒΗΕΚ. Ο 

συνόλικό ς ετή σιός κυ κλός εργασιω ν τής 

Κυπριακή ς βιόμήχανι ας ήλιακω ν 

θερμόσιφω νων παρόυσια ζει σταθερή  α νόδό 

τα τελευται α χρό νια ό πόυ συγκεκριμε να τό 

2016 ό κυ κλός εργασιω ν των επιχειρή σεων-

Μελω ν τής ΕΒΗΕΚ ανή λθε στα 10.576 εκ. 

ευρω , πόσό  τό όπόι ό επενδυ εται στήν 

Κυπριακή  όικόνόμι α και αυξα νει τα ε σόδα 

τόυ κρα τόυς (ΦΠΑ, φό ρός εισόδή ματός, 

εταιρικό ς φό ρός κλπ) από  τή λειτόυργι α των 

βιόμήχανιω ν Μελω ν τής ΕΒΗΕΚ. 

 

• Turnover of EBHEK Members. The total 

annual turnover of the Cyprus solar water 

heaters has been steadily rising in recent 

years where, in 2016, the turnover of the 

EBIE-member companies amounted to 

10.576 million euros, which is invested in the 

Cypriot economy and increases the state 

revenues VAT, income tax, corporation tax 

etc.). 
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Περισσό τερες πλήρόφόρι ες/Further information 

ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΒΗΕΚ 

ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΕΒ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΕΒ 

   

Marios Nicolaou 

Chairman EBHEK 

 

 

 

 

Tel +357-99619001 

Fax +357 22666661 

Email info@ebhek.org.cy  

Anthi Charalambous 

Head of Energy & Environment 
Service 

Cyprus Employers and 
Industrialists Federation 

 

Tel +357-22665102(ext.204) 

Fax +357-22666661 

Email acharalambous@oeb.org.cy  

Panayiotis Kastanias  

Appointed EBHEK  Secretary 

Officer of the Energy & 
Environment Service 

Cyprus Employers and 
Industrialists Federation 

Tel +357-22665102(ext.207) 

Fax +357-22666661 

Email pkastanias@oeb.org.cy  

Company Information 

Union of Cyprus Solar Thermal Industrialists (EBHEK) 

Member of Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB) 

Acropoleos Avenue 2 & Glafkou Street, 

Strovolos, 2000 Nicosia, Cyprus. 

Tel: +357 22 665 102, Fax: +357 22 669 459 

Email: info@ebhek.org.cy 

Website: www.ebhek.org.cy , EBHEK 
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