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TΩN EΠIXEIPHΣEΩN

SIELINE

Με περιβαλλοντική
ευαισθησία
και κοινωνική ευθύνη

Η εταιρεία SIELINE συµβάλλει µε τα
καινοτόµα προϊόντα που εισάγει από
τις εταιρείες Siemens και Dimplex για
Θέρµανση - Ψύξη - Ζεστό Νερό Χρήσης στη µείωση του λειτουργικού
κόστους και στην προστασία του περιβάλλοντος από ρύπους που προκαλούνται από τα ορυκτά καύσιµα στον
κλάδο της οικοδοµής .
Παράλληλα η εταιρεία µε την τεχνογνωσία που εισάγει και την τεχνική
υποστήριξη που παρέχει σε επαγγελ68

µατίες τεχνικούς του κλάδου, όπως
ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, µηχανικούς, δίνει την δυνατότητα σ’ αυτούς
να ενηµερωθούν και να προσφέρουν
σωστές και συµφέρουσες λύσεις
στους πελάτες τους και να αυξήσουν
έτσι το πελατολόγιό τους.
Αυτά τονίζει στο ∆ελτίο του ΠΣ∆Μ-Η
ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας Παναγιώτης Αλεξανδρής και αναφέρει:
“Η παγκόσµια εξέλιξη τα τελευταία
χρόνια προκάλεσε κυρίως δύο µεγάλα
προβλήµατα για τα οποία όλοι µιλούν
σήµερα και προσπαθούν να δώσουν
λύσεις. Αυτά είναι: η Ενέργεια µε την
τάση αύξησης ζήτησης και τιµής και η
Μόλυνση του Περιβάλλοντος . Τα
προβλήµατα αυτά στην Ελλάδα, µετά
την οικονοµική κρίση, µεγαλώνουν και
απαιτούν άµεση λύση. Ιδιαίτερα ο
κλάδος της οικοδοµής όπου µε την
εξάρτηση του από το πετρέλαιο για
θέρµανση (πάνω από το 80% των κατοικιών έχουν κεντρική θέρµανση µε
βάση τα ορυκτά καύσιµα) προκαλεί
αυξηµένο λειτουργικό κόστος και ρυπαίνει το περιβάλλον.
Το κράτος, οι επιχειρήσεις, οι τεχνικοί
του κλάδου της Θέρµανσης - Ψύξης Ζεστού Νερού Χρήσης στον κλάδο
της οικοδοµής καλούνται ο καθένας
από την πλευρά του να αντιµετωπίσει
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τα παραπάνω προβλήµατα και να δώσει λύσεις σε αυτά.
Το κράτος µας προσπαθεί έρποντας,
σε σχέση µε άλλα κράτη της Ευρώπης, να δώσει από τη µία πλευρά κίνητρα παραγωγής ενέργειας από το
περιβάλλον (φωτοβολταϊκά, ανεµογεννήτριες) και από την άλλη µε νοµοθετικές ρυθµίσεις να µειώσει την κατανάλωση ενέργειας (νοµοθετική
ρύθµιση για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων) µε απώτερο σκοπό την απεξάρτηση από το
πετρέλαιο και την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να παράξουν προς αυτή την κατεύθυνση προϊόντα που µειώνουν το κόστος λειτουργίας και δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον.
Οι επαγγελµατίες τεχνικοί που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό
αλλά και οι τελικοί χρήστες βρίσκονται
σε σύγχυση και προβληµατισµό. Οι
µεν τεχνικοί, όσοι δεν έχουν την τεχνογνωσία των καινοτόµων προϊόντων, προτείνουν στους πελάτες
τους τις συµβατικές λύσεις που γνωρίζουν, οι δε τελικοί χρήστες µη γνωρίζοντας τις εξελίξεις στον τοµέα αυτό δυσκολεύονται να πάρουν σωστές
και συµφέρουσες αποφάσεις.
Η Sieline µετά την απόσχισή της από

