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ΕΙΣΑΓΩΓΉ/INTRODUCTION
Εισαγωγή/Introduction
Η Ένωσή Βιόμήχανων Ηλιακής Ενεργειας Κυπρόυ (ΕΒΗΕΚ) ιδρυθήκε τό 1977 και ειναι μια από τις
παλαιότερες Ενωσεις Βιόμήχανων πόυ ιδρυθήκαν στήν Κυπρό.
Η κατασκευή ήλιακων θερμόσιφωνων στήν Κυπρό ξεκινήσε με τήν ιδρυσή τής Κυπριακής Δήμόκρατιας τό
1960. Λόγω τής ανθισής, τής ωφελιμότήτας αλλα και τής απλότήτας των ήλιακων θερμόσιφωνικων
συστήματων, ή εγκαταστασή ήλιακόυ θερμόσιφωνα, αγκαλιαστήκε από καθε κυπριό πόλιτή με απότελεσμα
να υπαρχει εγκατεστήμενός θερμόσιφωνας σε καθε νόικόκυριό αλλα και επιχειρήσή πόυ χρειαζεται ζεστό
νερό χρήσής. Έτσι, ή Κυπρός καταφερε να ειναι ή πρωτή χωρα στόν κόσμό για τα m2 εγκατεστήμενων
ήλιακων συλλεκτων ανα κατόικό.
Από τότε μεχρι σήμερα εχόυν εγκατασταθει περαν των 926.564 m2 ήλιακων συλλεκτων. Η κυπριακή
βιόμήχανια ήταν ανταγωνιστική και μεχρι τό 1998 και υπήρχε και μεγαλός αριθμός εξαγωγων.
Ωστόσό, με τα σήμερινα δεδόμενα, τής ανταγωνιστικότήτας και τής παγκόσμιόπόιήσής, ή κυπριακή
βιόμήχανια δεν καταφερε να παραμεινει ανταγωνιστική τόσό σε εξαγωγικό αλλα και σε εγχωριό επιπεδό και
αρκετες πόσότήτες ήλιακων πλαισιων εισαγεται.
Τό όραμα μόυ, μιας και τα Μελή τής ΕΒΗΕΚ μόυ εχόυν ανανεωσει τήν εντόλή να ειμαι Πρόεδρός για δευτερή
θήτεια, από τό 2011, ειναι να δω τήν κυπριακή βιόμήχανια ήλιακων θερμόσιφωνων να αναπτυσσεται, να
εκσυγχρόνιζεται, να εναρμόνιζεται με νεα πρότυπα, να επενδυει σε ερευνα και αναπτυξή, να διατήρει και να
αυξανει τόν αριθμό τόυ απασχόλόυμενόυ εξειδικευμενόυ πρόσωπικόυ και να αναπτυξει ξανα εξαγωγική
δραστήριότήτα.
Η βιόμήχανια ήλιακής ενεργειας εχει τόσή όρμή πόυ μπόρει να αναπτυσσεται και να εξυπήρετει τις αναγκες
παραγωγής ζεστόυ νερόυ χρήσής τόσό σε κατόικιες αλλα και επιχειρήσεις και ειναι δυσκόλό να φανταστει
κανεις τή βιόμήχανια να επιβραδυνεται συντόμα. Η χρήσή ήλιακής ενεργειας για τήν παραγωγή ζεστόυ
νερόυ αλλα και θερμανσής/ψυξής συνεισφερει στόυς στόχόυς τής Κυπριακής Δήμόκρατιας για μεριδιό
ανανεωσιμων πήγων ενεργειας 13% μεχρι τό 2020, αλλα και στόυς στόχόυς μειωσής εκπόμπων αεριων τόυ
θερμόκήπιόυ μεχρι τό 2030.
Οι βιόμήχανιες Μελή τής ΕΒΗΕΚ σήμερα ειναι 22 (τακτικα μελή) και 14 συνεργαζόμενα μελή, αλλα
ευελπιστω πως συντόμα ή ΕΒΗΕΚ θα ειναι σε θεσή να απαριθμει και νεα τακτικα και συνεργαζόμενα μελή
πόυ ειναι φόρεις, όργανισμόι και εταιρειες πόυ σχετιζόνται αμεσα ή εμμεσα με τήν παραγωγή ήλιακων
θερμόσιφωνων.
Συνόπτικα στόιχεια πόυ τήρει ή Ένωσή Βιόμήχανων Ηλιακής Ενεργειας Κυπρόυ (ΕΒΗΕΚ) και ή Στατιστική
Υπήρεσια Κυπρόυ, πόυ αφόρόυν τόν κλαδό τής κυπριακής βιόμήχανιας παραγωγής ήλιακων θερμικων
συστήματων, ειναι:
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•

•

•

•

•

•

•
•

Δήμιόυργια και διατήρήσή πρασινων θεσεων εργασιας. Σήμερα στις εταιρειες μελή τής ΕΒΗΕΚ
απασχόλόυνται συνόλικα 164 ατόμα, εκ των όπόιων 28 ειναι Διευθυντικό πρόσωπικό, 9 Επιστήμόνικό
πρόσωπικό, 102 τεχνικό πρόσωπικό και 26 Γραμματειακό πρόσωπικό .
Εξειδικευσή και καταρτισή. Τό τεχνικό πρόσωπικό και συμφωνα με τις απαιτήσεις τής Νόμόθεσιας,
παρακόλόυθει εξιδεικευμενα πρόγραμματα καταρτισής για αναπτυξή δεξιότήτων και ικανότήτων,
απόκτωντας σχετική πιστόπόιήσή πρόσόντων πόυ αυτό εχει ως απότελεσμα τήν παρόχή υψήλής
πόιότήτας υπήρεσιων.
Βελτιωσή τής ενεργειακής απόδόσής. Τα σήμερινα ήλιακα συστή ματα πόυ παραγόνται από τήν
κυπριακή βιόμήχανια, πλήρόυν όλες τις ευρωπαικες απαιτήσεις και πρότυπα και ως εκ τόυτόυ ειναι πιό
απόδότικα με απότελεσμα τήν υψήλή τόυς ενεργειακή απόδόσή. Αντικαθιστανται μεσω των Σχεδιων
Χόρήγιων παλαια ήλιακα συστήματα και ως εκ τόυτόυ μειωνεται ή καταναλισκόμενή ενεργεια και
μελετες πόυ εγιναν από ξενόυς όικόυς για λόγαριασμό τής Κυπριακής Δήμόκρατιας, εχόυν απόδειξει πως
ή εγκαταστασή/αντικαταστασή ήλιακων θερμικων συστήματων πρόκειται από τα πόλυ ενεργειακα
απόδότικα μετρα πόυ συνεισφερόυν στήν εξόικόνόμήσή ενεργειας.
Διατήρήσή τής παγκόσμιας πρωτιας τής Κυπρόυ. Η Κυπρός διαθετει αξιόλόγό δυναμικό αξιόπόιήσής
ήλιακής ενεργειας με περισσότερό από 300 μερες με 75% ήλιόφανειας ετήσιως. Επιθυμια τής ΕΒΗΕΚ
ειναι να διατήρήσει τήν παγκόσμια πρωτια τής Κυπρόυ πόυ αφόρα τήν εγκαταστασή ήλιακων
συλλεκτων 1m2 ανα κατόικό.
Μεγαλή συνεισφόρα στό μεριδιό των Ανανεωσιμων Πήγων και στις εισαγωγες πρόιόντων πετρελαιόυ.
Αξιόσήμειωτό ειναι επισής τό γεγόνός ότι ή συνόλική παραγωγή ανανεωσιμής ενεργειας από τό συνόλό
των ήλιακων θερμικων συστήματων στήν Κυπρό υπόλόγιζεται στις 622.766 MWh τό χρόνό. Αυτό
συνεπαγεται εξόικόνόμήσή 48 εκ. ευρω από εισαγωγες πετρελαιόειδων θερμανσής στήν επικρατεια τής
Κυπριακής Δήμόκρατιας.
Κυκλός εργασιων Μελων ΕΒΗΕΚ. Ο συνόλικός ετήσιός κυκλός εργασιων τής Κυπριακής βιόμήχανιας
ήλιακων θερμόσιφωνων παρόυσιαζει σταθερή ανόδό τα τελευταια χρόνια όπόυ συγκεκριμενα τό 2016
ό κυκλός εργασιων των επιχειρήσεων-Μελων τής ΕΒΗΕΚ ανήλθε στα 10.576 εκ. ευρω, πόσό τό όπόιό
επενδυεται στήν Κυπριακή όικόνόμια και αυξανει τα εσόδα τόυ κρατόυς (ΦΠΑ, φόρός εισόδήματός,
εταιρικός φόρός κλπ) από τή λειτόυργια των βιόμήχανιων Μελων τής ΕΒΗΕΚ.
Οι εισαγωγες ήλιακων συλλεκτων ειναι τό 28% των συνόλικων αναγκων τής αγόρας για τό 2018, ενω
τό υπόλόιπό 72% καλυπτεται από τήν εγχωρια παραγωγή ήλιακων συλλεκτων.
Οι εισαγωγες από τήν γειτόνική Ελλαδα κατεχόυν τό μεγαλυτερό πόσόστό, ενω ακόλόυθόυν ή Κινα, ή
Ιταλια και ή Αυστρια. Γενικα κατα τό 2018, όι εισαγωγες ήλιακων συλλεκτων στήν Κυπρό πρόερχόνται
κατα 92% από χωρες τής Ευρωπαικής Ένωσής, ενω τό 8% από τριτες χωρες με τήν Κινα να κατεχει
κυριαρχή θεσή.

Ευελπιστω πως θα βρειτε χρήσιμα στόιχεια σε αυτή τή Μελετή πόυ καλυπτει τήν περιόδό 2014-2018.

Μαριός Νικόλαόυ
Πρόεδρός 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 energyefficient 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.

Σελιδα/Page 3

ΕΙΣΑΓΩΓΉ/INTRODUCTION
•

•

•
•

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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ΑΡΙΘΜΌΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΏΝ ΗΛΙΑΚΏΝ ΘΕΡΜΙΚΏΝ
ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ /SOLAR THERMAL
INDUSTRIES IN CYPRUS
Αριθμός Βιόμήχανιων ήλιακων θερμικων συστήματων στήν
Κυπρό /Solar Thermal Industries in Cyprus
•

Στό
Διαγραμμα
πόυ
ακόλόυθει
απεικόνιζόνται όι τόπόθεσιες όλων των
επιχειρήσεων τακτικων μελων τής ΕΒΗΕΚ.
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•

The following Figure shows the locations of all
EBHEK members industries.

ΑΡΙΘΜΌΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΏΝ ΗΛΙΑΚΏΝ ΘΕΡΜΙΚΏΝ
ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ /SOLAR THERMAL
INDUSTRIES IN CYPRUS
•

Στόυς
Πινακες
πόυ
ακόλόυθόυν
παρόυσιαζόνται
τα
τακτικα
και
συνεργαζόμενα μελή τής ΕΒΗΕΚ με
αλφαβήτική σειρα.

•

The following tables present the regular
(industries) and associate members of EBHEK
in alphabetical order.

Industry Members

District

A. SIOPAXAS & SIA LTD
ARSOS-THERM
ASPIS SOLAR HEATERS LTD
C & K KYRIAKOU BROS
C.C. MASTER SUN
ELCORA LTD
FLOGA LTD
GASOS THERMOSIFONES LTD
GEOSUN LTD
ILISA INDUSTRY LTD
JOHNSUN HEATERS LTD
KAFSON SOLAR HEATERS LTD
LAOS BROS LTD
METALCO (Heaters) LTD
P&I IOANNOU "AKTIL"
P.D SOLAR SYSTEMS
SOLAR HEATERS LUX LTD
SUNERGY Ltd
THEOHALKO SOLAR LTD
THRIAMVOS Ltd
THYLEN SOLRA SYSTEMS
VELPA Ltd

Larnaca
Larnaca
Larnaca
Larnaca
Larnaca
Limassol
Nicosia
Nicosia
Paphos
Ammochostos
Nicosia
Paphos
Limassol
Nicosia
Ammochostos
Nicosia
Paphos
Nicosia
Nicosia
Larnaca
Ammochostos
Limassol

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
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ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΆΔΟ/EMPLOYMENT IN SOLAR
THERMAL INDUSTRY IN CYPRUS
Απασχόλήσή στόν κλαδό/Employment in Solar Thermal
Industry in Cyprus
•

•

Δήμιόυργια και διατήρήσή πρασινων θεσεων
εργασιας. Σήμερα στις βιόμήχανιες
κατασκευής ήλιακων συστήματων, μελή τής
ΕΒΗΕΚ, απασχόλόυνται συνόλικα 164
ατόμα, εκ των όπόιων 28 ειναι Διευθυντικό
πρόσωπικό, 9 Επιστήμόνικό πρόσωπικό, 102
τεχνικό πρόσωπικό και 26 Γραμματειακό
πρόσωπικό.
Εξειδικευσή και καταρτισή. Τό τεχνικό
πρόσωπικό και συμφωνα με τις απαιτήσεις
τής
Νόμόθεσιας,
παρακόλόυθει
εξιδεικευμενα πρόγραμματα καταρτισής για
αναπτυξή δεξιότήτων και ικανότήτων,
απόκτωντας
σχετική
πιστόπόιήσή
πρόσόντων πόυ αυτό εχει ως απότελεσμα τήν
παρόχή υψήλής πόιότήτας υπήρεσιων.

•

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.

Απασχόληση στον κλάδο/Employment in Solar
Thermal Industry in Cyprus
16%

62%

Σελιδα/Page 2

17%

5%

Διευθυντικό
προσωπικό/Managerial
staff
Επιστημονικό
προσωπικό/Scientific
staff
Τεχνικό
προσωπικό/Technical
staff
Γραμματειακό
προσωπικό/Secretarial
staff

ΕΓΧΏΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΗΛΙΑΚΏΝ ΣΥΛΛΕΚΤΏΝ/ DOMESTIC
PRODUCTION OF SOLAR PANELS
Εγχωρια παραγωγή ήλιακων συλλεκτων/ Domestic
Production of Solar panels
•

•

•

Βελτιωσή τής ενεργειακής απόδόσής. Τα
σήμερινα ήλιακα συστήματα πόυ παραγόνται
από τήν κυπριακή βιόμήχανια, πλήρόυν όλες
τις ευρωπαικες απαιτήσεις και πρότυπα και
ως εκ τόυτόυ ειναι πιό απόδότικα με
απότελεσμα τήν υψήλή τόυς ενεργειακή
απόδόσή. Αντικαθιστανται μεσω των
Σχεδιων Χόρήγιων παλαια ήλιακα συστήματα
και
ως
εκ
τόυτόυ
μειωνεται
ή
καταναλισκόμενή ενεργεια και μελετες πόυ
εγιναν από ξενόυς όικόυς για λόγαριασμό τής
Κυπριακής Δήμόκρατιας, εχόυν απόδειξει
πως
ή
εγκαταστασή/αντικαταστασή
ήλιακων θερμικων συστήματων πρόκειται
από τα πόλυ ενεργειακα απόδότικα μετρα
πόυ συνεισφερόυν στήν εξόικόνόμήσή
ενεργειας.
Διατήρήσή τής παγκόσμιας πρωτιας τής
Κυπρόυ. Η Κυπρός διαθετει αξιόλόγό
δυναμικό αξιόπόιήσής ήλιακής ενεργειας με
περισσότερό από 300 μερες με 75%
ήλιόφανειας ετήσιως. Επιθυμια τής ΕΒΗΕΚ
ειναι να διατήρήσει τήν παγκόσμια πρωτια
τής Κυπρόυ πόυ αφόρα τήν εγκαταστασή
ήλιακων συλλεκτων 1 m2 ανα κατόικό.
Μεγαλή συνεισφόρα στό μεριδιό των
Ανανεωσιμων Πήγων και στις εισαγωγες
πρόιόντων πετρελαιόυ. Αξιόσήμειωτό ειναι
επισής τό γεγόνός ότι ή συνόλική παραγωγή
ανανεωσιμής ενεργειας από τό συνόλό των
ήλιακων θερμικων συστήματων στήν Κυπρό
υπόλόγιζεται στις 622.766 MWh τό χρόνό.
Αυτό συνεπαγεται εξόικόνόμήσή 48 εκ. ευρω
από εισαγωγες πετρελαιόειδων θερμανσής
στήν επικρατεια τής Κυπριακής Δήμόκρατιας.
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•

•

•

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.

ΕΓΧΏΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΗΛΙΑΚΏΝ ΣΥΛΛΕΚΤΏΝ/ DOMESTIC
PRODUCTION OF SOLAR PANELS
Παραγωγή ήλιακών συλλεκτών
(αριθμός)/Number of flat solar collectors
production
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Παραγωγή ήλιακών συλλεκτών/Domestic
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ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ/
DOMESTIC PRODUCTION OF WATER HEATERS
Εγχωρια παραγωγή ήλιακων συλλεκτων/ Domestic
Production of Solar panels
•

Τό διαγραμμα πόυ ακόλόυθει δειχνει μια
συνεχή αυξήσή στήν εγχωρια παραγωγή
κυλινδρων ζεστόυ νερόυ.

•

The following diagram shows a continuous
increase in domestic water heaters
production.

Παραγωγή κυλίνδρων ζεστόύ νερόύ (αριθμός)/Number of
Domestic production of water heaters
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ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ ΗΛΙΑΚΏΝ ΣΥΛΛΕΚΤΏΝ/IMPORTS OF SOLAR
COLLECTORS
Εισαγωγες ήλιακων συλλεκτων/Imports of Solar Collectors
•

•

Οι εισαγωγες ήλιακων συλλεκτων ειναι τό
28% των συνόλικων αναγκων τής αγόρας για
τό 2018, ενω τό υπόλόιπό 72% καλυπτεται
από τήν εγχωρια παραγωγή ήλιακων
συλλεκτων.
Οι εισαγωγες από τήν γειτόνική Ελλαδα
κατεχόυν τό μεγαλυτερό πόσόστό, ενω
ακόλόυθόυν ή Κινα, ή Ιταλια και ή Αυστρια.
Γενικα, όι εισαγωγες ήλιακων συλλεκτων
στήν Κυπρό πρόερχόνται κατα 92% από
χωρες τής Ευρωπαικής Ένωσής, ενω τό 8%
από τριτες χωρες με τήν Κινα να κατεχει
κυριαρχή θεσή.

•

•

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.

Εισαγωγές ήλιακών συλλεκτών από
ΕΕ/Τρίτες χώρες/Imports of solar collectors
EU/Third Countries (2016)

2018

8%
28%

92%
72%
EE/EU
Επιφάνεια ήλιακών συλλεκτών πόυ εισάγόνται/Solar collector area that are
imported and country of origin (m2) (2018)
Παραγωγή ήλιακών συλλεκτών/Domestic production of flat solar collectors
(m2) (2018)
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Τρίτες χώρες/Third Countries

ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ ΗΛΙΑΚΏΝ ΣΥΛΛΕΚΤΏΝ/IMPORTS OF SOLAR
COLLECTORS
Αριθμός ήλιακών συλλεκτών πόυ εισάγόνται και
πρόέλευσή/Number of solar collectors that are
imported (2018)
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Επιφάνεια ήλιακών συλλεκτών πόυ εισάγόνται και
πρόέλευσή/Solar collectors that are imported and
country of origin (m2) (2018)
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ΚΎΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ/ANNUAL TURNOVER
Κυκλός εργασιων/Annual turnover
•

Κυκλός εργασιων Μελων ΕΒΗΕΚ. Ο
συνόλικός ετήσιός κυκλός εργασιων τής
Κυπριακής
βιόμήχανιας
ήλιακων
θερμόσιφωνων παρόυσιαζει σταθερή ανόδό
τα τελευταια χρόνια όπόυ συγκεκριμενα τό
2016 ό κυκλός εργασιων των επιχειρήσεωνΜελων τής ΕΒΗΕΚ ανήλθε στα 10.576 εκ.
ευρω, πόσό τό όπόιό επενδυεται στήν
Κυπριακή όικόνόμια και αυξανει τα εσόδα
τόυ κρατόυς (ΦΠΑ, φόρός εισόδήματός,
εταιρικός φόρός κλπ) από τή λειτόυργια των
βιόμήχανιων Μελων 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.).

Ετήσιος Κύκλος Εργασιών/Annual
Turnover (€)
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ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ/FURTHER INFORMATION
Περισσότερες πλήρόφόριες/Further information
ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΒΗΕΚ

Marios Nicolaou
Chairman EBHEK

Tel +357-99619001
Fax +357 22666661
Email info@ebhek.org.cy

ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΕΒ

Anthi Charalambous
Head of Energy & Environment
Service
Cyprus Employers and
Industrialists Federation

Panayiotis Kastanias
Appointed EBHEK Secretary
Officer of the Energy &
Environment Service
Cyprus Employers and
Industrialists Federation
Tel +357-22665102(ext.204)
Tel +357-22665102(ext.207)
Fax +357-22666661
Fax +357-22666661
Email acharalambous@oeb.org.cy 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 ,
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΕΒ

EBHEK

COMPANY INFORMATION
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