ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Γενική Συνέλευση
Ένωσης Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου
Πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2019, η Γενική και Εκλογική Συνέλευση των Μελών της
Ένωσης Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου (ΕΒΗΕΚ), που λειτουργεί κάτω από την αιγίδα
της ΟΕΒ.
Στον απολογισμό του ο Πρόεδρος της ΕΒΗΕΚ παρουσίασε λεπτομερώς τις δράσεις του
Συνδέσμου για τον χρόνο που πέρασε.
Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση είναι τα εξής:
• Προκήρυξη του Σχεδίου Εγκατάστασης/ Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων ζεστού
νερού χρήσης στις Κατοικίες.
• Παραχώρηση του Εργαστηρίου Εφαρμογών Ενέργειας στο ΤΕΠΑΚ.
• Νέο Διάταγμα Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης
• Υποχρεώσεις κατασκευαστών ως προς τις δοκιμές των ηλιακών συστημάτων
• Πιστοποίηση εγκαταστατών ηλιακών θερμικών συστημάτων
• Συνεισφορά ηλιακών θερμικών συστημάτων στην επίτευξη των στόχων της Κύπρου για
τις ΑΠΕ το 2020
• Διοργάνωση για συμμετοχή των Μελών της ΕΒΗΕΚ σε εκπαιδευτικά σεμινάρια στην
Κύπρο και στο εξωτερικό.
• Ποιότητα νερού και τα προβλήματα που προκύπτουν στα ηλιακά θερμικά συστήματα.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε η Μελέτη αγοράς που
πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μελών της ΕΒΗΕΚ για τη «Βιομηχανία Ηλιακών θερμικών
Συστημάτων στην Κύπρο». Σύμφωνα με την μελέτη παρατηρείται μια συνεχή αύξηση στην
εγχώρια παραγωγή ηλιακών θερμικών συστημάτων πράγμα που σημαίνει ότι ο Κλάδος
παρουσιάζει ανοδική πορεία και εκτιμάται με βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται
σταθερά και για τα επόμενα χρόνια.
Συγκεκριμένα, η εγχώρια παραγωγή κυλίνδρων ζεστού νερού για το 2018 ανήλθε σε αριθμό
στις 13.800, ενώ η εγχώρια παραγωγή ηλιακών συλλεκτών στις 24.100. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι οι εισαγωγές των ηλιακών συλλεκτών αποτελούν το 28% των συνολικών αναγκών
της κυπριακής αγοράς για το 2018, ενώ το υπόλοιπο 72% καλύπτεται από την εγχώρια
παραγωγή ηλιακών συλλεκτών.
Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως ανανεώσει την εντολή στο Διοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο στην επόμενη συνεδρία καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

κ. Μάριος Νικολάου - Πρόεδρος,
κ. Ανδρέας Ιωαννίδης - Αντιπρόεδρος
κ. Γιάγκος Κανάρης - Γραμματέας,
κ. Χριστάκης Αγάθωνος Στυλιανού – Ταμίας,
κ. Κώστας Αρέστη – Μέλος,
κ. Αριστόδημος Στεφάνου – Μέλος,
κ. Χαράλαμπος Χρίστου – Μέλος,
κ. Μιχάλης Γεωργίου – Μέλος.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε για τα μέλη που θα απαρτίζουν την Επιτροπή
Δεοντολογίας ΕΒΗΕΚ, ως ακολούθως:
1. κ. Παναγιώτης Κωνσταντίνου
2. κ. Αγάθωνας Αγάθωνος
3. κ. Λούκας Νικολάου
Η φωτογραφία από στιγμιότυπο της Γενικής Συνέλευσης.

