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Green action

Ειδικότερα οι ενότητες των προϊόντων της κι-
νούνται σε δύο άξονες: Πρώτον, την απαλλαγή
και απεξάρτηση της θέρμανσης και ψύξης από
το πετρέλαιο και δεύτερον, την άντληση ενέργει-
ας από τον περιβάλλοντα χώρο με ταυτόχρονη
προστασία του από τους ρύπους. Πιο συγκεκρι-
μένα η Sieline ΑΕ διαθέτει στην αγορά  θερμαντι-
κά σώματα άμεσης απόδοσης, θερμοπομπούς,
αερόθερμα, στεγνωτήρες χειρός, ταχυθερμοσί-
φωνες, τζάκια κ.α. των εταιριών Siemens και Dim-
plex. Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται για κύ-
ρια ή συμπληρωματική θέρμανση, για παραθε-
ριστικές κατοικίες ή ενοικιαζόμενα δωμάτια και
σε πολλές περιπτώσεις είναι μια απλή γρήγορη
και οικονομική λύση. 
Εμπορεύεται επίσης, θερμοσυσσωρευτές της Sie-
mens και Dimplex αρίστης τεχνολογίας, οι οποίοι
καταναλώνουν το φτηνό νυκτερινό ρεύμα του δι-
κτύου. Στην γκάμα των προϊόντων της περιλαμ-
βάνονται επίσης, συστήματα ηλεκτρικής ενδοδα-
πέδιας θέρμανσης των παραπάνω εταιριών που
παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα γεγονός που δι-
καιολογεί την κατακόρυφη αύξηση των πωλήσε-
ων τους, τα τελευταία χρόνια. Διαθέτει τέλος μια
πρωτοποριακή και φιλική προς το περιβάλλον
θέρμανση που εξασφαλίζουν οι αντλίες θερμό-
τητας οι οποίες είναι τριών κατηγόριων: Αέρα/Νε-
ρού, Εδάφους/Νερού, Νερού/Νερού. 
Γιατί όπως εξηγεί στο Green ο Διευθύνων Σύμ-

βουλος της εταιρείας κ. Παναγιώτης Αλεξαν-

δρής, «η προστασία του περιβάλλοντος, δεν είναι
θέμα μόνο των κυβερνήσεων, αλλά πρωτίστως
των πολιτών, δηλαδή των καταναλωτών ενέργειας
που πρέπει να ευαισθητοποιηθούν προς αυτή την
κατεύθυνση για το συμφέρον της Ελλάδας και των
πολιτών της. Η ενεργειακή κρίση και η ρύπανση
δεν αντιμετωπίζεται μόνον με μεγάλα σχέδια πα-
ραγωγής νέων μορφών ενέργειας και πυρηνικά
εργοστάσια αλλά με την αφύπνιση των συμπολι-
τών μας για σωστές επιλογές θέρμανσης και ψύξης
στον κτιριακό τομέα και με τη χρήση μη ενεργο-
βόρων προϊόντων. Τα προϊόντα της εταιρείας μας
διαθέτουν αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία, επομένως
μπορούμε να πούμε ότι η Sieline εξ αντικειμένου
εκδηλώνει εμπράκτως -και με αυτόν τον τρόπο-
την εταιρική κοινωνική ευθύνητης».

Stop στα ενεργοβόρα κτήρια 
Σύμφωνα με τον κ. Αλεξανδρή: «Για τη θέρμανση
και ψύξη των κτηρίων καταναλώνεται περισσότε-
ρο από τo 25% του πετρελαίου που εισάγει η χώ-
ρας μας η οποία έχει τη μεγαλύτερη εξάρτηση από
το πετρέλαιο από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η
τεράστια αυτή κατανάλωση σχετίζεται με το ότι το
90% των κτιρίων στην Ελλάδα έχει κεντρική θέρ-
μανση με πετρέλαιο, ενώ τα περισσότερα κτήρια
δεν διαθέτουν σωστές μονώσεις. Παράλληλα δεν
είναι διαδεδομένες στην αγορά  εφαρμογές ενέρ-

γειας μη ενεργοβόρες στον κτιριακό τομέα για θέρ-
μανση και ψύξη, ούτε και κάτι τέτοιο υποστηρίζεται
από την ελληνική πολιτεία όπως συμβαίνει σε άλ-
λες χώρες της Ευρώπης». 
Ένα απτό παράδειγμα είναι οι ηλιακοί θερμοσί-
φωνες. Έχει αποδειχθεί ότι οι εγκαταστημένοι
ηλιακοί θερμοσίφωνες στην Ελλάδα εξοικονο-
μούν 1.400MWh το χρόνο και μειώνουν τους ρύ-
πους περίπου κατά 1.700.000 τόνους C02. Αν δεν
υπήρχαν τόσοι ηλιακοί θερμοσίφωνες θα χρει-
αζόμασταν δύο κλασικές μονάδες της ΔΕΗ συ-
νολικής εγκαταστημένης ισχύος 1000 MW. «Πα-
ρόλα αυτά», σημειώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Sieline «η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφω-
να, δεν επιδοτείται από το κράτος».
«Ένα άλλο, παρόμοιο, παράδειγμα» σημειώνει ο κ.
Αλεξανδρής «είναι οι αντλίες θερμότητας, οι οποί-
ες αντλούν ενέργεια από τον περιβάλλοντα χώρο,
παρέχοντας θέρμανση και ψύξη και εξοικονομούν
ενέργεια έως 65% χωρίς να μολύνουν το περιβάλ-
λον. Μια κατοικία 150τ.μ. για θέρμανση πετρελαίου
μολύνει την ατμόσφαιρα με 6199kg C02, με θέρ-
μανση αερίου 3830kg C02 και με αντλία θερμότη-
τας μόνο 770kg C02. Αυτό το είδος θέρμανσης ση-
μειώνει σημαντική εμπορική ζήτηση στην Ευρώπη
και υποστηρίζεται με φορολογικές ελαφρύνσεις
από πολλά ευρωπαϊκά κράτη». 

Περισσότερες πληροφορίες www.sieline.gr.

H
εταιρεία Sieline ΑΕ, δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων θέρ-
μανσης-ψύξης. Η δραστηριότητα της μέχρι τον Οκτώβριο του 2000 ήταν κομμάτι του επιχειρηματικού το-
μέα της Siemens στην Ελλάδα. Έκτοτε η εταιρεία έγινε αυτόνομη και σήμερα πλέον εκπροσωπεί τα προ-

ϊόντα της Siemens και Dimplex στη θέρμανση, ψύξη και ηλιακά συστήματα στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες. 
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