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ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 

 

Η ενέργεια της γης, µπορεί να τροφοδοτήσει 
τη λειτουργία της ενδοδαπέδιας θέρµανσης ή 
του δροσισµού. 

Ξέρετε ότι µπορείτε να ζεστάνετε ή να 
δροσίσετε το σπίτι σας χρησιµοποιώντας τη 
θαλπωρή της γης;  

Η αρχή του γεωθερµικού κλιµατισµού είναι 
εξαιρετικά απλή. Βασίζεται στο γεγονός ότι 
λίγα µέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, 
η θερµοκρασία του εδάφους είναι σταθερή.  

Συνεπώς, αν εκµεταλλευτούµε τη διαφορά 
θερµοκρασίας µεταξύ υπεδάφους και 
επιφάνειας της γης, µπορούµε να 
θερµάνουµε χώρους το χειµώνα και να τους 
δροσίσουµε το καλοκαίρι.  

Αυτό γίνεται µε τη χρήση µιας γεωθερµικής αντλίας θερµότητας. Η θερµότητα µεταδίδεται 
µέσω ενός δικτύου σωληνώσεων που είτε βρίσκονται σε οριζόντια διάταξη και χαµηλό βάθος, 
είτε σε κατακόρυφη διάταξη µε τη βοήθεια µίας γεώτρησης.  

Μια γεωθερµική αντλία θερµότητας αποδίδει 3 έως 4 φορές την ενέργεια που καταναλώνει,  
συµβάλλοντας σηµαντικά στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην προστασία του 
περιβάλλοντος.  

Η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως η γεωθερµία, αποτελούν την ολοκληρωµένη 
πρόταση της Interplast, η οποία υποστηρίζεται και µε κριτήρια φιλικότητας προς το 
περιβάλλον.  
Η άριστη µελέτη του συστήµατος, η ορθή επιλογή των υλικών, η εργασία εξειδικευµένων 
συνεργείων και η σχολαστική τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης εγγυάται την επιτυχία του 
συστήµατος.  
Με αυτό τον τρόπο µπορείτε να απολαµβάνετε συνθήκες θερµικής άνεσης, άρα και ποιότητα 
ζωής, ενώ παράλληλα θα συµβάλλετε στην υπεραξία της κατασκευής του σπιτιού σας.    

 
 
 
 
 



 
ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ELVIOM 

 

 
 
 
 
 
 
Σε µια νέα εποχή εισέρχεται η βιοµηχανία κατασκευής ορειχάλκινων εξαρτηµάτων ύδρευσης 
και θέρµανσης ELVIOM. Περίπου 55 χρόνια µετά την ίδρυση της, η θυγατρική εταιρεία της 
Interplast, προχωρά σε µια εκτεταµένη ανανέωση του µηχανολογικού της εξοπλισµού, µε 
στόχο την αύξηση του µεριδίου της στην ελληνική αγορά και την ανάπτυξη των εξαγωγών 
της. 
Η ELVIOM, υπήρξε η πρώτη εταιρεία του κλάδου, που µετείχε σε εκθέσεις του εξωτερικού 
και είχε εξαγωγική δραστηριότητα από το 1974. Σήµερα, σχεδόν το 40% του ετήσιου κύκλου 
εργασιών της, προέρχεται από τις εξαγωγές της οι οποίες αναπτύσσονται κυρίως στις µεγάλες 
αγορές της ∆υτικής Ευρώπης.   
Παράλληλα µε τον µηχανολογικό εκσυγχρονισµό, η ELVIOM εκσυγχρονίζει και την 
οργανωτική της δοµή, αλλά και το επικοινωνιακό προφίλ της, χρησιµοποιώντας νέο 
κατοχυρωµένο λογότυπο. Μέλος του Οµίλου Interplast από το 2002, η ELVIOM βάζει στη 
στρατηγική της ακόµα πιο έντονα το εξαγωγικό στοιχείο, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία 
των τελευταίων ετών.  

 
 

  
 

«Οι άνθρωποι που «κατοικούν» σε λογιστήρια είναι 
µια ξεχωριστή φυλή, δεν εκφράζονται µε λόγια 
αλλά µε πράξεις. Αριθµητικές και όχι µόνο. Η 
γλώσσα των αριθµών είναι άψυχη, είναι όµως η 
µόνη που αποδεικνύει ποιες εταιρίες έχουν ψυχή. 
Τελευταίες αναλύσεις δείχνουν ότι ο δείκτης 
βιοµηχανικής παραγωγής παρουσιάζει σηµαντική 
µείωση το 2008 σε αντίθεση µε την ELVIOM, µια 
εταιρεία µε δυναµική και υψηλούς στόχους.  
Το διάστηµα αυτό, νιώθω ότι ζω µια σηµαντική 
περίοδο στην ιστορία της εταιρείας. Η ELVIOM 

διανύοντας το δεύτερο µισό του αιώνα της γυρίζει σελίδα, αλλάζει κουλτούρα και προφίλ. 
Εισέρχεται πλέον στις σύγχρονες απαιτήσεις µε νέο λογότυπο και ανοίγει νέους δρόµους στην 
παγκόσµια αγορά. Ακολουθεί το παράδειγµα της Interplast στην αντικατάσταση 
µηχανολογικού εξοπλισµού, στοχεύοντας στην παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών. 
Εκσυγχρονίζει το εργαστήριο ποιότητας και τα υπόλοιπα τµήµατα της εταιρίας και δηµιουργεί 
νέους βελτιωµένους χώρους εργασίας για το προσωπικό της.  
Αισθάνοµαι πολύ τυχερή που συµβάλω κι εγώ σε αυτές τις µεγάλες αλλαγές και είµαι µέλος 
µιας οµάδας που λειτουργεί κάτω από οµόθυµο και οµόψυχο πνεύµα, κερδίζοντας γνώση και 
εµπειρία.» 
 

 
Νάνσυ Βατούση 

Προϊσταµένη Λογιστηρίου ELVIOM  
 



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 

 
Η Interplast αισθανόµενη την ανάγκη για ένα καθαρότερο και βιώσιµο περιβάλλον, έχει 
προσανατολιστεί τα τελευταία χρόνια σε ενέργειες που συµβάλλουν στην ενεργειακή 
αποτελεσµατικότητα και απόδοση, στον περιορισµό των ρύπων, στην ανακύκλωση, στην 
κατασκευή και προώθηση εναλλακτικών συστηµάτων ψύξης και θέρµανσης και σε άλλες 
γενικά ενέργειες που συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 

 
 
Φέτος, αισθανθήκαµε ιδιαίτερη χαρά για την τιµή που µας έγινε να συµπεριληφθούµε στους 
κατασκευαστές «πράσινων» προϊόντων της µη κερδοσκοπικής και παγκοσµίου εµβέλειας 
Οργάνωσης Greenpeace. 
 
Oι ενέργειες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ασκεί η Interplast και η σηµασία που δίνει 
στην προστασία του περιβάλλοντος είναι οι ακόλουθες: 
 

• Μελέτες και εφαρµογές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως ηλιακών και 
γεωθερµικών συστηµάτων αλλά και συνδυασµό διαφόρων οικολογικών συστηµάτων, 
για ψύξη και θέρµανση κατοικιών και εγκαταστάσεων. 

• Παραγωγή οικολογικών προϊόντων, όπως είναι οι σωλήνες πολυολεφινών. 
• Εστίαση στη δηµόσια υγεία µε πληθώρα πιστοποιητικών υγιεινής των προϊόντων. 
• 100% ανακύκλωση όλων των µη συµµορφούµενων προϊόντων και απορριµµάτων. 
• Μελέτη και εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης αποβλήτων και απορριµµάτων. 
• Συνεχής προσπάθεια για στροφή της αγοράς προς τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 

τη χρήση οικολογικών προϊόντων και την παύση χρήσης προϊόντων που επιβαρύνουν 
το περιβάλλον µέσω σεµιναρίων και άρθρων σε περιοδικά. 

• Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των πρώτων υλών µε την υιοθέτηση και 
εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων παραγωγής 

• Χαµηλές εκποµπές ρύπων και θορύβου. 
• Άµεσος στόχος η µελέτη και εφαρµογή συστηµάτων ώστε οι περισσότερες 

µελλοντικές κατοικίες να αποτελούν «πράσινα» σπίτια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
     
H Interplast προχωρά σε προωθητικές ενέργειες σε συνεργαζόµενα καταστήµατα, µε στόχο 
την ισχυροποίηση του ονόµατος της, την ενδυνάµωση και περαιτέρω αναγνωρισιµότητα του 
λογότυπου της.  
 

  
 

 
 
Για τον σκοπό αυτό κατασκευάζονται και εφαρµόζονται φωτεινά φανάρια, ειδικές κατασκευές 
επιγραφών και αυτοκόλλητα βιτρινών.  Η ενέργεια αυτή που θα συνεχιστεί έως τα τέλη του έτους, 
έχει ήδη βρει πολλούς ένθερµους αποδέκτες και υποστηρικτές. Οι ενδιαφερόµενοι συνεργάτες 
µπορούν να απευθύνονται στο τµήµα Marketing (τηλ. 210 6209909, e-mail tina@interplast.gr). 

 

      
 

 
Τα Νέα µας εκδίδονται κάθε τέσσερις µήνες, περιέχοντας και τις  απόψεις των εργαζοµένων της Interplast 
και της θυγατρικής της ELVIOM. Εάν θέλετε να λαµβάνετε το έντυπο ταχυδροµικώς ή ηλεκτρονικά στο e-mail 
σας, να µας γράψετε τη γνώµη σας ή και να µας στείλετε τη συµµετοχή σας, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε 
την κα. Τίνα Εκµεκτζόγλου (τηλ. 210 6209909, e-mail tina@interplast.gr) 


