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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΗΕ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 

ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  

Ελληνικό χρώμα έχει η παρουσίαση της Δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

Θερμικής Ηλιακής Ενέργειας (Solar Het Europe) μέσω του προέδρου της κυρίου Κώστα 

Τραβασάρου και της έντονης συμμετοχής του εγχώριου κλάδου παραγωγής ηλιοθερμικών 

προϊόντων που εκπροσωπείται από την ΕΒΗΕ. 

Με αυτήν την πρωτοβουλία της Solar Heat Europe, το κείμενο της οποίας είναι διαθέσιμο 

στα ελληνικά στην ιστοσελίδα https://solariseheat.eu/ ,ο κλάδος της ηλιοθερμίας στην Ευρώπη 

δεσμεύεται να φέρει θετικές αλλαγές στον κόσμο μας και στις κοινωνίες μας, παρουσιάζοντας 

λύσεις που συμβάλλουν στην απανθρακοποίηση του τομέα θέρμανσης και ψύξης, ο οποίος 

αντιπροσωπεύει το 51% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και περίπου το 27% των 

εκπομπών άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Την Δέσμευση της Solar Heat Europe έχουν υπογράψει πάνω από 150 επιχειρήσεις και 

φορείς που προέρχονται από περισσότερες από 20 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων 

δεκάδες επιχειρήσεις και φορείς από την Ελλάδα. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει για άλλη μια 

φορά την σημαντική εξωστρέφεια του εγχώριου κλάδου παραγωγής θερμικών ηλιακών 

προϊόντων καθώς και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην διαμόρφωση του 

ευρωπαϊκού πράσινου μοντέλου ανάπτυξης. 

Παράγοντας την μοναδική τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που παράγεται εξ 

ολοκλήρου στην Ελλάδα, οι βιομηχανίες θερμικών ηλιακών συστημάτων στηρίζουν ενεργά το 

εθνικό όραμα της πράσινης ανάπτυξης, προσφέροντας περισσότερες από 5.700 θέσεις 

εργασίας και επιτυγχάνοντας να εξάγουν τα προϊόντα τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60%. 

Παράλληλα τα ελληνικά νοικοκυριά αξιοποιώντας τα θερμικά ηλιακά συστήματα εξοικονομούν 

περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενισχύοντας την ρευστότητα της εθνικής 

οικονομίας.  

Τέλος ο εγχώριος κλάδος ηλιοθερμίας πρωτοστατεί εδώ και δεκαετίες στην μετάβαση σε 

μια οικονομία ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος με τα ήδη εγκατεστημένα ηλιοθερμικά 

συστήματα συνολικής ισχύος 3,3 GWth να αποτρέπουν την κατασκευή περισσότερων από 

τριών λιγνιτικών μονάδων αντίστοιχης ισχύος με αυτής του λιγνιτικού κέντρου της 

Μεγαλόπολης. Οι ποσότητες καυσίμων που εξοικονομούνται σε ετήσια βάση από την χρήση 

ηλιοθερμικών συστημάτων στην χώρα εκτιμάται ότι αντιστοιχούν σε 3,2 εκ τόνους CO2, 

προσφέροντας ένα συνολικό όφελος έως και 88,5 εκ ευρώ κατά το τρέχον επίπεδο τιμών 

δικαιωμάτων ρύπων. 

http://www.ebhe.gr/
mailto:info@ebhe.gr
http://www.ebhe.gr/index.htm
https://solariseheat.eu/

