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Ανάργυρος Ανδρέου 
«Οι ελληνικές εταιρείες παραγωγής 

μονωτικών υλικών έχουν υψηλά 
στάνταρ έρευνας και παραγωγής 
και εξάγουν σε πολλές χώρες»

30

A Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α   Μ Ο Ν Ω Τ Ι Κ Α  Υ Λ Ι Κ Α

Τα πιστοποιημένα 
μονωτικά υλικά 
που φέρουν 
όλες σημάνσεις 
όπως CE, ETA 
κτλ., μπορούν να 
προσφέρουν λύσεις 
σε προβλήματα 
θερμομόνωσης, 
στεγανοποίησης 
και ενεργειακής 
αναβάθμισης.

Ο
πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου 
Εταιρειών Μόνωσης μιλά στα «Ε.Θ.» για 
το παρόν και το μέλλον των μονώσε-
ων στη χώρα μας, για το επίπεδο των 
ελληνικών μονωτικών προϊόντων, για 

τους επαγγελματίες που ασχολούνται με το αντικεί-
μενο, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν το θέμα 
της μόνωσης οι ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά και για τη 
συνεισφορά των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ 
οίκον» στην οικονομία του κλάδου και στην ανάπτυξη 
ενεργειακής κουλτούρας στην κοινωνία. 

 Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Μόνωσης 
περιλαμβάνει στους κόλπους του αρκετά μέλη, που 
δραστηριοποιούνται τόσο στο χώρο της παραγωγής 
όσο και στο χώρο της εμπορίας και της τοποθέτη-
σης μονωτικών υλικών. Με την πάροδο των ετών, 
βλέπετε αύξηση ή μείωση των επαγγελματιών που 
ασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο στο χώρο σας; 

– Στον κλάδο μας σημειώνεται αύξηση των πιστο-
ποιημένων επαγγελματιών, είτε πρόκειται για μηχα-
νικούς είτε για τεχνικούς μονώσεων. Σκοπός του Συν-
δέσμου είναι η πιστοποίηση να είναι απαίτηση για την 

οποιαδήποτε κατασκευή, ώστε οι προσφερόμενες υ-
πηρεσίες να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς. 

 Τι πρέπει να προσέχουμε όσον αφορά τα μονω-
τικά υλικά, και τι είδους προβλήματα μπορούν αυ-
τά να αντιμετωπίσουν; 

– Ως μονωτικά υλικά πρέπει να χρησιμοποιούνται 
πιστοποιημένα προϊόντα της αγοράς που φέρουν ό-
λες τις απαιτητές σημάνσεις, όπως CE, ETA κτλ. Και 
πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία 
και τους κανονισμούς ώστε να επιλύνονται θέματα 
θερμομονώσεων, στεγανοποιήσεων και ενεργεια-
κών αναβαθμίσεων. 

 Σύμφωνα με στοιχεία, ο μεγαλύτερος αριθμός 
κτιρίων στην Ελλάδα είναι γερασμένος. Η συντή-
ρησή τους απαιτεί τη χρήση περισσότερων μονω-
τικών υλικών απ’ όσα απαιτεί ένα νεοαναγειρόμε-
νο αντίστοιχο κτίριο, προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν προβλήματα όπως υγρασίες, μείωση ενερ-
γειακής κατανάλωσης και θορύβου,; 

– Η κάθε περίπτωση έργου είναι πάντοτε διαφο-
ρετική, είτε αφορά νέα κατασκευή είτε υπάρχουσα. 

Ο πρόεδρος κ. Α. Ανδρέου.

ΚΑΤΩ: Τα μέλη του ΔΣ του ΠΣΕΜ. 
Στο κέντρο διακρίνεται ο πρόε-
δρος κ. Α. Ανδρέου.
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Πρέπει να εκπονείται μελέτη από 
τους μηχανικούς του έργου, και 
εν συνεχεία να πραγματοποιού-
νται οι εργασίες από πιστοποιημέ-
νους μονωτές, για να επιτύχουμε 
τα βέλτιστα αποτελέσματα. Επο-
μένως, το κόστος είναι συνάρτη-
ση όλων αυτών των παραγόντων. 

 Σε ποιο είδος μονωτικών υλι-
κών υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση; 

–Δεν είναι θέμα ζήτησης της α-
γοράς η επιλογή, αλλά θέμα κα-
ταλληλότητας του υλικού για το 
κάθε έργο ξεχωριστά και φυσι-
κά για τα αποτελέσματα που θέ-
λουμε να επιτύχουμε. Και κάθε 
μονωτικό υλικό πρέπει φυσικά 
να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του έργου και με τή-
ρηση της σχετικής μελέτης.

Σε ποιο επίπεδο από άποψη 
τεχνογνωσίας βρίσκεται η χώ-
ρα μας σε σχέση με άλλες χώ-
ρες του εξωτερικού, όσον αφορά 
την παραγωγή αλλά και τον τρό-
πο τοποθέτησης των μονωτικών 
υλικών; Τα ελληνικά μονωτικά 
υλικά εξάγονται ευρέως στο ε-
ξωτερικό ή παράγονται κυρί-
ως για εσωτερική κατανάλωση; 

– Έχουμε την τύχη οι ελληνικές 
εταιρείες παραγωγής μονωτικών 
υλικών να βρίσκονται σε άριστο ε-
πίπεδο. Έχουν υψηλά στάνταρ έ-
ρευνας και παραγωγής και εξά-
γουν σε πολλές χώρες του εξωτε-
ρικού. Η υψηλή τεχνολογία αυτών 

των υλικών απαιτεί και υψηλή τε-
χνογνωσία στην εφαρμογή τους, η 
οποία είναι το κύριο μέλημα του 
ΠΣΕΜ. Το τρίπτυχο «μελέτη - πι-
στοποιημένα υλικά - πιστοποιη-
μένοι εφαρμοστές» είναι το μέλ-
λον του κλάδου των κατασκευών. 

Ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις 
στο χώρο της μόνωσης; Κυκλο-
φορούν στην Ελλάδα πρωτοπο-
ριακά υλικά που υπάρχουν στο 
εξωτερικό; 

– Υπάρχουν και κυκλοφορούν 
πολλά καινοτόμα υλικά τα οποία 
παράγονται από ελληνικές εται-
ρείες και εν συνεχεία εξάγονται. 
Οι τάσεις των μονώσεων αφορούν 
κυρίως την εφαρμογή αυτών των 
υλικών, η οποία διέπεται από διε-
θνείς κανονισμούς και πιστοποι-
ήσεις. Με λίγα λόγια, πρέπει να 
ξέρουμε να εφαρμόζουμε αυτά 
τα καινοτόμα υλικά. 

 Οι μονώσεις έχουν κάποιο 
σημαντικό κόστος. Τι θα λέγατε 

στον καταναλωτή που τις βλέπει 
διστακτικά; 

– Η μόνωση είναι μια επένδυ-
ση με την οποία επιτυγχάνεται σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 
απόσβεση του επενδυμένου πο-
σού. Η συμβουλή μας προς τον 
καταναλωτή είναι να πραγματο-
ποιεί μονώσεις στο σύνολό τους, 
διότι είναι τεχνικά ασφαλέστερο 
και φυσικά αποδοτικότερο. 

 Επηρέασε τον κλάδο σας η οι-
κονομική κρίση στη χώρα μας; 

– Η κρίση επηρέασε συνολικά 
την αγορά, και επομένως και τον 
κλάδο των μονώσεων. Η ανάγκη 
όμως για καλυτέρευση των συν-
θηκών διαβίωσης στα κτίρια, σε 
συνδυασμό με τη βελτίωση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών χάρη 
σε πιστοποιημένους εφαρμοστές 
και προϊόντα, έδωσε ώθηση στον 
κλάδο, ο οποίος ανακάμπτει στα-
θερά συνεχίζοντας να προσφέρει 
εργασία σε χιλιάδες ανθρώπους. 

Σας έδωσε κάποια σημαντική 
ανάσα το πρώτο πρόγραμμα «Ε-
ξοικονόμηση κατ’ οίκον»; Ποιες 
είναι οι εκτιμήσεις σας για τα α-
ποτελέσματα του «Εξοικονόμη-
ση κατ’ οίκον ΙΙ»; 

– Τα προγράμματα αυτού του 
είδους δίνουν μεγάλη οικονομι-
κή ανάσα στην αγορά. Επιπλέον, 
συμβάλλουν στην αφομοίωση ά-
γνωστων όρων από το ευρύ κοινό, 
προωθώντας την ανάπτυξη ενερ-
γειακής κουλτούρας. Και θα είναι 
τεράστιο το κέρδος εάν μέσα από 
τα προγράμματα αυτά καταφέρου-
με να εκπαιδεύσουμε τις επόμε-
νες γενιές ώστε να αποκτήσουν 
ενεργειακή συνείδηση. 

 Πώς αντιμετωπίζετε τα προ-
βλήματα που ταλαιπωρούν τους 
επαγγελματίες του κλάδου σας;

– Φιλοσοφία και πεποίθηση ό-
λων των μελών του ΠΣΕΜ είναι ό-
τι μόνο με συνέργειες μπορούμε 
να επιτύχουμε επίλυση των προ-
βλημάτων, προς όφελος όλων. Τα 
προβλήματα πρέπει να αντιμετωπί-
ζονται με τρόπο συλλογικό.      Εθ

Κυκλοφορούν 
πολλά καινοτόμα 
υλικά στο χώρο 
της μόνωσης, 

αλλά πρέπει να 
εφαρμόζονται από 
πιστοποιημένους 
επαγγελματίες 
σύμφωνα με τη 

νομοθεσία και τους 
κανονισμούς για να 
υπάρχει βέλτιστο 

αποτέλεσμα
ΚΑΤΩ: Μικροί στο μάτι αλλά 
ευέλικτοι μίνι έως micro 
εκσκαφείς λύνουν όλα τα 
προβλήματα που παρουσιάζονται 
σε έργα που εκτελούνται σε 
στενούς ή μικρούς χώρους.

ΚΑΤΩ: Από τη γενική συνέλευση 
του συνδέσμου.

Ημερίδα 
του ΠΣΕΜ 
στην Αίγλη 
Ζαππείου.


