ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS UNION OF SOLAR THERMAL
INDUSTRIALISTS

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ
ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
CYPRUS SOLAR THERMAL MARKET ANALYSIS
Ιανουάριος/January 2018

TABLE OF CONTENTS
Περιεχομενα/Contents
Εισαγωγη/Introduction _________________________________________________________________________________ 1
Αριθμος Βιομηχανιων ηλιακων θερμικων συστηματων στην Κυπρο ________________________________ 5
Απασχοληση στον κλαδο/Employment in Solar Thermal Industry__________________________________ 5
Εγχωρια παραγωγη ηλιακων συλλεκτων/Domestic Production of Solar panels ___________________ 7
Εισαγωγες ηλιακων συλλεκτων/Imports of Solar Collectors ________________________________________ 9
Κυκλος εργασιων/Annual turnover ___________________________________________________________________ 11
Περισσοτερες πληροφοριες/Further information____________________________________________________ 12
Company Information___________________________________________________________________________________ 12

ΕΙΣΑΓΩΓΉ/INTRODUCTION
Εισαγωγη/Introduction
Η Ένωση Βιομηχανων Ηλιακης Ενεργειας Κυπρου (ΕΒΗΕΚ) ιδρυθηκε το 1977 και ειναι μια απο τις
παλαιοτερες Ενωσεις Βιομηχανων που ιδρυθηκαν στην Κυπρο.
Η κατασκευη ηλιακων θερμοσιφωνων στην Κυπρο ξεκινησε με την ιδρυση της Κυπριακης Δημοκρατιας το
1960. Λογω της ανθισης, της ωφελιμοτητας αλλα και της απλοτητας των ηλιακων θερμοσιφωνικων
συστηματων, η εγκατασταση ηλιακου θερμοσιφωνα, αγκαλιαστηκε απο καθε κυπριο πολιτη με αποτελεσμα
να υπαρχει εγκατεστημενος θερμοσιφωνας σε καθε νοικοκυριο αλλα και επιχειρηση που χρειαζεται ζεστο
νερο χρησης. Έτσι, η Κυπρος καταφερε να ειναι η πρωτη χωρα στον κοσμο για τα m2 εγκατεστημενων
ηλιακων συλλεκτων ανα κατοικο.
Απο τοτε μεχρι σημερα εχουν εγκατασταθει περαν των 926.564 m2 ηλιακων συλλεκτων. Η κυπριακη
βιομηχανια ηταν ανταγωνιστικη και μεχρι το 1998 και υπηρχε και μεγαλος αριθμος εξαγωγων.
Ωστοσο, με τα σημερινα δεδομενα, της ανταγωνιστικοτητας και της παγκοσμιοποιησης, η κυπριακη
βιομηχανια δεν καταφερε να παραμεινει ανταγωνιστικη τοσο σε εξαγωγικο αλλα και σε εγχωριο επιπεδο και
αρκετες ποσοτητες ηλιακων πλαισιων εισαγεται.
Το οραμα μου, μιας και τα Μελη της ΕΒΗΕΚ μου εχουν ανανεωσει την εντολη να ειμαι Προεδρος για δευτερη
θητεια, απο το 2011, ειναι να δω την κυπριακη βιομηχανια ηλιακων θερμοσιφωνων να αναπτυσσεται, να
εκσυγχρονιζεται, να εναρμονιζεται με νεα προτυπα, να επενδυει σε ερευνα και αναπτυξη, να διατηρει και να
αυξανει τον αριθμο του απασχολουμενου εξειδικευμενου προσωπικου και να αναπτυξει ξανα εξαγωγικη
δραστηριοτητα.
Η βιομηχανια ηλιακης ενεργειας εχει τοση ορμη που μπορει να αναπτυσσεται και να εξυπηρετει τις αναγκες
παραγωγης ζεστου νερου χρησης τοσο σε κατοικιες αλλα και επιχειρησεις και ειναι δυσκολο να φανταστει
κανεις τη βιομηχανια να επιβραδυνεται συντομα. Η χρηση ηλιακης ενεργειας για την παραγωγη ζεστου
νερου αλλα και θερμανσης/ψυξης συνεισφερει στους στοχους της Κυπριακης Δημοκρατιας για μεριδιο
ανανεωσιμων πηγων ενεργειας 13% μεχρι το 2020, αλλα και στους στοχους μειωσης εκπομπων αεριων του
θερμοκηπιου μεχρι το 2030.
Οι βιομηχανιες Μελη της ΕΒΗΕΚ σημερα ειναι 23 (τακτικα μελη) και 13 συνεργαζομενα μελη, αλλα
ευελπιστω πως συντομα η ΕΒΗΕΚ θα ειναι σε θεση να απαριθμει και νεα τακτικα και συνεργαζομενα μελη
που ειναι φορεις, οργανισμοι και εταιρειες που σχετιζονται αμεσα η εμμεσα με την παραγωγη ηλιακων
θερμοσιφωνων.
Συνοπτικα στοιχεια που τηρει η Ένωση Βιομηχανων Ηλιακης Ενεργειας Κυπρου (ΕΒΗΕΚ) και η Στατιστικη
Υπηρεσια Κυπρου, που αφορουν τον κλαδο της κυπριακης βιομηχανιας παραγωγης ηλιακων θερμικων
συστηματων, ειναι:
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Δημιουργια και διατηρηση πρασινων θεσεων εργασιας. Σημερα στις εταιρειες μελη της ΕΒΗΕΚ
απασχολουνται συνολικα 170 ατομα, εκ των οποιων 35 ειναι Διευθυντικο προσωπικο, 19 Επιστημονικο
προσωπικο, 96 τεχνικο προσωπικο και 20 Γραμματειακο προσωπικο.
Εξειδικευση και καταρτιση. Το τεχνικο προσωπικο και συμφωνα με τις απαιτησεις της Νομοθεσιας,
παρακολουθει εξιδεικευμενα προγραμματα καταρτισης για αναπτυξη δεξιοτητων και ικανοτητων,
αποκτωντας σχετικη πιστοποιηση προσοντων που αυτο εχει ως αποτελεσμα την παροχη υψηλης
ποιοτητας υπηρεσιων.
Βελτιωση της ενεργειακης αποδοσης. Τα σημερινα ηλιακα συστηματα που παραγονται απο την
κυπριακη βιομηχανια, πληρουν ολες τις ευρωπαϊκες απαιτησεις και προτυπα και ως εκ τουτου ειναι πιο
αποδοτικα με αποτελεσμα την υψηλη τους ενεργειακη αποδοση. Αντικαθιστανται μεσω των Σχεδιων
Χορηγιων παλαια ηλιακα συστηματα και ως εκ τουτου μειωνεται η καταναλισκομενη ενεργεια και
μελετες που εγιναν απο ξενους οικους για λογαριασμο της Κυπριακης Δημοκρατιας, εχουν αποδειξει πως
η εγκατασταση/αντικατασταση ηλιακων θερμικων συστηματων προκειται απο τα πολυ ενεργειακα
αποδοτικα μετρα που συνεισφερουν στην εξοικονομηση ενεργειας.
Διατηρηση της παγκοσμιας πρωτιας της Κυπρου. Η Κυπρος διαθετει αξιολογο δυναμικο αξιοποιησης
ηλιακης ενεργειας με περισσοτερο απο 300 μερες με 75% ηλιοφανειας ετησιως. Επιθυμια της ΕΒΗΕΚ
ειναι να διατηρησει την παγκοσμια πρωτια της Κυπρου που αφορα την εγκατασταση ηλιακων
συλλεκτω ν 1m2 ανα κατοικο.
Μεγαλη συνεισφορα στο μεριδιο των Ανανεωσιμων Πηγων και στις εισαγωγες προϊοντων πετρελαιου.
Αξιοσημειωτο ειναι επισης το γεγονος οτι η συνολικη παραγωγη ανανεωσιμης ενεργειας απο το συνολο
των ηλιακων θερμικων συστηματων στην Κυπρο υπολογιζεται στις 622.766 MWh το χρονο. Αυτο
συνεπαγεται εξοικονομηση 48 εκ. ευρω απο εισαγωγες πετρελαιοειδων θερμανσης στην επικρατεια της
Κυπριακης Δημοκρατιας.
Κυκλος εργασιων Μελων ΕΒΗΕΚ. Ο συνολικος ετησιος κυκλος εργασιων της Κυπριακης βιομηχανιας
ηλιακων θερμοσιφωνων παρουσιαζει σταθερη ανοδο τα τελευταια χρονια οπου συγκεκριμενα το 2016
ο κυκλος εργασιων των επιχειρησεων-Μελων της ΕΒΗΕΚ ανηλθε στα 10.576 εκ. ευρω, ποσο το οποιο
επενδυεται στην Κυπριακη οικονομια και αυξανει τα εσοδα του κρατους (ΦΠΑ, φορος εισοδηματος,
εταιρικος φορος κλπ) απο τη λειτουργια των βιομηχανιων Μελων της ΕΒΗΕΚ.
Οι εισαγωγες ηλιακων συλλεκτων ειναι το 39% των συνολικων αναγκων της αγορας για το 2016, ενω
το υπολοιπο 61% καλυπτεται απο την εγχωρια παραγωγη ηλιακων συλλεκτων.
Οι εισαγωγες απο την γειτονικη Ελλαδα κατεχουν το μεγαλυτερο ποσοστο, ενω ακολουθουν η Κινα και
η Ιταλια. Γενικα, οι εισαγωγες ηλιακων συλλεκτων στην Κυπρο προερχονται κατα 75% απο χωρες της
Ευρωπαϊκης Ένωσης, ενω το 25% απο τριτες χωρες με την Κινα να κατεχει κυριαρχη θεση.

Ευελπιστω πως θα βρειτε χρησιμα στοιχεια σε αυτη τη Μελετη που καλυπτει την περιοδο 2014-2016.

Μαριος Νικολαου
Προεδρος 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 23 and 13 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 170 employees, of which 35
are Managerial staff, 19 Scientific staff, 96 technical staff and 20 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.
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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 39% of total market demand for 2016 in Cyprus, while the remaining
61% is covered by domestic solar panel production.
Imports from neighboring Greece hold the largest share, followed by China and Italy. Generally, imports
of solar panels in Cyprus are 75% from EU countries, while 25% from third countries with China to be
the dominant.

I hope you find useful information in this study which covers the period 2014-2016.

Marios Nicolaou
Chairman
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ΑΡΙΘΜΌΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΏΝ ΗΛΙΑΚΏΝ ΘΕΡΜΙΚΏΝ
ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ /SOLAR THERMAL
INDUSTRIES IN CYPRUS
Αριθμος Βιομηχανιων ηλιακων θερμικων συστηματων στην
Κυπρο /Solar Thermal Industries in Cyprus
Industry name
Johnsun Heaters Ltd
Theohalko Solar Ltd
VESTA Solar Heaters Ltd
FLOGA Ltd
ELCORA Ltd
Laos Bros Ltd
GEOSUN Ltd
SUNERGY Ltd
THRIAMVOS Ltd
ASPIS Solar Heaters Ltd
ILISA Industry Ltd
VELPA Ltd
P D Solar Systems Ltd
"THILEN" Antoniou & Christou Iliaka
Sistimata Ltd
Thermosifones GASOS Ltd
C.C. Master Sun Ltd
C & K Kyriakou Bros Ltd
KAFSON Ltd
ARSOS-THERM LOUCAS NICOLAOU Ltd
METALCO (Heaters) Ltd
P&I IOANNOU AKTIL Ltd
SOLAR HEATERS LUX Ltd
A&G Koutsofta Bros Ltd
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email

District

Johnsun.heaters@cytanet.com.cy

Lefkosia

plastikon@cytanet.com.cy

Lefkosia

info@vestasolar.com

Lefkosia

flogayk@cytanet.com.cy

Lefkosia

sales@elcora.com.cy

Limassol

laos@cytanet.com.cy

Limassol

geosun@cytanet.com.cy

Paphos

sunergysolarheaters@gmail.com

Lefkosia

info@solarthriamvos.com

Larnaka

aspisltd@cytanet.com.cy

Larnaka

ilisasolar@hotmail.com

Ammochostos

velpa.solar@cytanet.com.cy

Limassol

pdsolar@gmail.com

Lefkosia

info@thylensolar.com

Ammochostos

gasosolar@cytanet.com.cy

Lefkosia

master-sun@mail.com

Limassol

larcosolarheaters@cytanet.com.cy

Larnaka

info@kafson.com

Paphos

arsos_therm@hotmail.com

Larnaka

info@metalcoheaters.com.cy
arenco@cytanet.com.cy
cesmarie@hotmail.com

Lefkosia

lux.solar@cytanet.com.cy

Paphos

koutsoftabros@cytanet.com.cy

Larnaka

Ammochostos

ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΆΔΟ/EMPLOYMENT IN SOLAR
THERMAL INDUSTRY IN CYPRUS
Απασχοληση στον κλαδο/Employment in Solar Thermal
Industry in Cyprus




Δημιουργια και διατηρηση πρασινων θεσεων
εργασιας. Σημερα στις εταιρειες μελη της
ΕΒΗΕΚ απασχολουνται συνολικα 170 ατομα,
εκ των οποιων 35 ειναι Διευθυντικο
προσωπικο, 19 Επιστημονικο προσωπικο, 96
τεχνικο προσωπικο και 20 Γραμματειακο
προσωπικο.
Εξειδικευση και καταρτιση. Το τεχνικο
προσωπικο και συμφωνα με τις απαιτησεις
της
Νομοθεσιας,
παρακολουθει
εξιδεικευμενα προγραμματα καταρτισης για
αναπτυξη δεξιοτητων και ικανοτητων,
αποκτωντας
σχετικη
πιστοποιηση
προσοντων που αυτο εχει ως αποτελεσμα την
παροχη υψηλης ποιοτητας υπηρεσιων.



Create and maintain green jobs. Currently,
the companies employ a total of 170
employees, of which 35 are Managerial staff,
19 Scientific staff, 96 technical staff and 20
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.

Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού/Employment in Solar Thermal
Sector
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2015

Τεχνικό
προσωπικό/Technical

2016

Γραμματειακό
προσωπικό/Administration

ΕΓΧΏΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΗΛΙΑΚΏΝ ΣΥΛΛΕΚΤΏΝ/ DOMESTIC
PRODUCTION OF SOLAR PANELS
Εγχωρια παραγωγη ηλιακων συλλεκτων/ Domestic
Production of Solar panels






Βελτιωση της ενεργειακης αποδοσης. Τα
σημερινα ηλιακα συστηματα που παραγονται
απο την κυπριακη βιομηχανια, πληρουν ολες
τις ευρωπαϊκες απαιτησεις και προτυπα και
ως εκ τουτου ειναι πιο αποδοτικα με
αποτελεσμα την υψηλη τους ενεργειακη
αποδοση. Αντικαθιστανται μεσω των
Σχεδιων Χορηγιων παλαια ηλιακα συστηματα
και
ως
εκ
τουτου
μειωνεται
η
καταναλισκομενη ενεργεια και μελετες που
εγιναν απο ξενους οικους για λογαριασμο της
Κυπριακης Δημοκρατιας, εχουν αποδειξει
πως
η
εγκατασταση/αντικατασταση
ηλιακων θερμικων συστηματων προκειται
απο τα πολυ ενεργειακα αποδοτικα μετρα
που συνεισφερουν στην εξοικονομηση
ενεργειας.
Διατηρηση της παγκοσμιας πρωτιας της
Κυπρου. Η Κυπρος διαθετει αξιολογο
δυναμικο αξιοποιησης ηλιακης ενεργειας με
περισσοτερο απο 300 μερες με 75%
ηλιοφανειας ετησιως. Επιθυμια της ΕΒΗΕΚ
ειναι να διατηρησει την παγκοσμια πρωτια
της Κυπρου που αφορα την εγκατασταση
ηλιακων συλλεκτων 1 m2 ανα κατοικο.
Μεγαλη συνεισφορα στο μεριδιο των
Ανανεωσιμων Πηγων και στις εισαγωγες
προϊοντων πετρελαιου. Αξιοσημειωτο ειναι
επισης το γεγονος οτι η συνολικη παραγωγη
ανανεωσιμης ενεργειας απο το συνολο των
ηλιακων θερμικων συστηματων στην Κυπρο
υπολογιζεται στις 622.766 MWh το χρονο.
Αυτο συνεπαγεται εξοικονομηση 48 εκ. ευρω
απο εισαγωγες πετρελαιοειδων θερμανσης
στην επικρατεια της Κυπριακης Δημοκρατιας.
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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 ηλιακών συλλεκτών
(αριθμός)/Number of flat solar collectors
production
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Παραγωγή ηλιακών συλλεκτών/Domestic
production of flat solar collectors (m2)
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2015

2016

ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ ΗΛΙΑΚΏΝ ΣΥΛΛΕΚΤΏΝ/IMPORTS OF SOLAR
COLLECTORS
Εισαγωγες ηλιακων συλλεκτων/Imports of Solar Collectors




Οι εισαγωγες ηλιακων συλλεκτων ειναι το
39% των συνολικων αναγκων της αγορας για
το 2016, ενω το υπολοιπο 61% καλυπτεται
απο την εγχωρια παραγωγη ηλιακων
συλλεκτω ν.
Οι εισαγωγες απο την γειτονικη Ελλαδα
κατεχουν το μεγαλυτερο ποσοστο, ενω
ακολουθουν η Κινα και η Ιταλια. Γενικα, οι
εισαγωγες ηλιακων συλλεκτων στην Κυπρο
προερχονται κατα 75% απο χωρες της
Ευρωπαϊκης Ένωσης, ενω το 25% απο τριτες
χωρες με την Κινα να κατεχει κυριαρχη θεση.





Solar collector imports account the 39% of
total market demand for 2016 in Cyprus,
while the remaining 61% is covered by
domestic solar panel production.
Imports from neighboring Greece hold the
largest share, followed by China and Italy.
Generally, imports of solar panels in Cyprus
are 75% from EU countries, while 25% from
third countries with China to be the dominant.

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

2016

25%

39%

61%

Επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών που εισάγονται /Solar collectors that are
imported and country of origin (m2) (2016)
Παραγωγή ηλιακών συλλεκτών/Domestic production of flat solar collectors
(m2) (2016)
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75%

EE/EU

Τρίτες χώρες/Third Countries

ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ ΗΛΙΑΚΏΝ ΣΥΛΛΕΚΤΏΝ/IMPORTS OF SOLAR
COLLECTORS
Αριθμός ηλιακών συλλεκτών που εισάγονται και
προέλευση/Number of solar collectors that are imported
(2016)
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Επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών που εισάγονται και
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ΚΎΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ/ANNUAL TURNOVER
Κυκλος εργασιων/Annual turnover


Κυκλος εργασιων Μελων ΕΒΗΕΚ. Ο
συνολικος ετησιος κυκλος εργασιων της
Κυπριακης
βιομηχανιας
ηλιακων
θερμοσιφωνων παρουσιαζει σταθερη ανοδο
τα τελευταια χρονια οπου συγκεκριμενα το
2016 ο κυκλος εργασιων των επιχειρησεωνΜελων της ΕΒΗΕΚ ανηλθε στα 10.576 εκ.
ευρω, ποσο το οποιο επενδυεται στην
Κυπριακη οικονομια και αυξανει τα εσοδα
του κρατους (ΦΠΑ, φορος εισοδηματος,
εταιρικος φορος κλπ) απο τη λειτουργια των
βιομηχανιων Μελων της 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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4.000.000
2.000.000
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ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ/FURTHER INFORMATION
Περισσοτερες πληροφοριες/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.204)
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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