
Μια απάντηση στην κρίση που φέρνει 
άμεσα αποτελέσματα για όλους

ΑνΑβΑθμιση 
εγκΑτΑστΑσεων 

θερμΑνσησ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Αλωπεκής 50 – 52, 106 76 Αθήνα, Τ. 210 36.31.207 - F. 210 33.88.523

E-mail: info@uhhe.gr, www.uhhe.gr

Η νέα τεχνογνωσία και τεχνολογία μπορεί να σας εξασφαλίσει
πάνω από 50% οικονομία.

ΠΑρούσΑ κΑτΑστΑση: 
• Παλαιότητα κτιριακών εγκαταστάσεων

• Αδυναμία αυτορρύθμισης σε σχέση 
με το εξωτερικό περιβάλλον

• Υπερδιαστασιολόγηση
• Πλημμελής συντήρηση/ κακή 

ή ανύπαρκτη ρύθμιση
• Υποδεέστερες προδιαγραφές 

εξαρτημάτων

με σύνεΠειΑ νΑ εχούμε: 
• Μεγάλες απώλειες ενέργειας 

και υψηλό κόστος 
(ρεύμα και καύσιμο)
• Μικρή απόδοση

• Ρύπανση περιβάλλοντος  

Η «Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας» (ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.) 
συμπληρώνει από την ίδρυσή της (8.2.2010), πέντε συναπτά έτη σταθερής και 
μαχητικής διεκδίκησης, καθώς και συνεργασίας με τη Διοίκηση (Υπουργεία, Επιτροπές 
εργασίας κ.λ.π.) στα πλαίσια κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης του κλάδου της 
θέρμανσης, αναπτύσσοντας παράλληλα και εδραιώνοντας διαδραστικές σχέσεις, βάσει 
συνεργασιών και με άλλους συλλογικούς φορείς της χώρας μας (Τ.Ε.Ε., Ξ.Ε.Ε. κ.α.). 

Η «Ένωσή» μας, με συνεχείς προσπάθειες, επιμονή και σταθερότητα, εμπεδώνει με 
τα Μέλη της πνεύμα συλλογικότητας, αναδεικνύει τις προϋποθέσεις επιχειρηματικής 
δράσης με όρους ανταγωνισμού, επεξεργάζεται την εφαρμογή μεθόδων και καλών 
πρακτικών για την επικράτηση στην αγορά προϊόντων σύγχρονης τεχνολογίας 
εξοικονόμησης ενέργειας, συμβατής προς τις ευρωπαϊκές και εθνικές ρυθμίσεις. 

Η πολύχρονη οικονομική κρίση της χώρας μας έπληξε ιδιαίτερα τον κλάδο της 
θέρμανσης μέσω της απαξίωσης, και της αποσταθεροποίησης της αγοράς της 
οικοδομής και των κτιρίων γενικότερα. Η «Ένωσή» μας, την ιδιαίτερα ζοφερή αυτή 
περίοδο, με διεκδικητικότητα προς τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου, 
αλλά και προς τις Τράπεζες, για την διατήρηση συνεχούς ροής καταβολής πόρων 
χρηματοδότησης, ανέδειξε στα Μέλη της τις δυνατότητες αξιοποίησης όλων των 
προσφερομένων ευκαιριών από ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
συγκεκριμένων δράσεων. 

Η αρθρογραφία μας στον έντυπο τύπο (εφημερίδες, περιοδικά), η συμμετοχή σε 
επιχειρηματικές εκθέσεις,  η διοργάνωση και εισηγήσεις σε σεμινάρια και ημερίδες με 
τη σύμπραξη και άλλων συλλογικών φορέων, καθώς και η κατάρτιση του προσωπικού 
των επιχειρήσεων Μελών μας, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αποτελούν τομείς 
δράσης τόσο της «Ένωσής» μας, όσο και του καθένα από τα Μέλη μας που απαρτίζουν 
σήμερα και εδραίωσαν διαχρονικά την αναγνωρισμένη και πιο καταξιωμένη παρουσία 
του κλάδου μας στην αγορά.

Δραστηριότητες της Ένωσηςm



1. Η προάσπιση, διαφύλαξη, 
εκπροσώπηση και προαγωγή των 
κοινών συμφερόντων των επιχειρήσεων 
που ασχολούνται με την παραγωγή 
και εμπορία των ειδών θέρμανσης, 
ενώπιον πάσης αρμόδιας Διοικητικής 
και Δικαστικής αρχής στην Ελλάδα, στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνώς.

2. Η τεχνολογική και ποιοτική 
αναβάθμιση του κλάδου θέρμανσης στα 
πλαίσια της «πράσινης ανάπτυξης» των 
επιχειρήσεων – μελών του Σωματείου, 
μέσω της υιοθέτησης μεθόδων και 
διαδικασιών παραγωγής, εμπορίας 
προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, με 
στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

3. Η ενεργός συμβολή, προβολή, 
μελέτη, έρευνα και ανάδειξη της 
«πράσινης ενέργειας» καθώς και κάθε 
συναφούς διαθέσιμης τεχνολογίας 
και εξοικονόμησης ενέργειας, ως 
αναγκαιότητα της διασφάλισης της 
ποιότητας της καθημερινότητας της 
ζωής μας, μέσω της υιοθέτησης 
επιχειρηματικών προτύπων καθημερινής 
συμπεριφοράς που θα διακρίνονται 
για την αξιοπιστία του λόγου τους και 
τις υγιείς και διάφανες ανταγωνιστικές 
πρακτικές τους.

4. Η διαμόρφωση συνθηκών συμμετοχής 
και ενθάρρυνσης των μελών της 
«Ένωσης» σε θέματα επιμόρφωσης 
στελεχών και τεχνικών του κλάδου 
θέρμανσης και συναφών αυτής 
ειδικοτήτων, όλων των βαθμίδων, 
με κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
προσανατολισμό.

5. Η διοργάνωση και συμμετοχή σε 
διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια και 
εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά 
με την τεχνολογία της θέρμανσης και 
την προστασία του περιβάλλοντος της 
βιώσιμης ανάπτυξης, υπό οποιαδήποτε 
οργανωτική, δομή και καθεστώς 
λειτουργίας, στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 

6. Η προάσπιση των συμφερόντων των 
καταναλωτών και η υπεύθυνη ενημέρωση 
αυτών για τα «πράσινα» είδη θέρμανσης 
και σχετικές τεχνολογίες βιώσιμης 
ανάπτυξης που διατίθενται στην οικεία 
αγορά, παντός είδους και τύπου.

Στην Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας (ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.) 
μετέχουν επιχειρήσεις – Μέλη που κατασκευάζουν και εμπορεύονται συστήματα 
και υλικά θέρμανσης. Η ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. συγκεντρώνει στους κόλπους της τις 
επιχειρήσεις, οι οποίες στο σύνολό τους κατέχουν διακριτά το μεγαλύτερο μέρος 
της ελληνικής αγοράς Θέρμανσης και Ενέργειας, εδραιώνοντας παράλληλα την 
αναγνωρισιμότητά τους και την εμπιστοσύνη του καταναλωτή.

Σκοποί της ένωσηςm

m Μέλη της ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.ΘΕ


