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Σεβασμιώτατε 

Αξιότιμε κε. Υπουργέ 

Αξιότιμε Περιφερειάρχα 

Αγαπητή Πρόεδρε του Συνδέσμου μας 

Κυρίες & Κύριοι 

Στην οθόνη θα βλέπετε στην διάρκεια της ομιλίας μου βίντεο της λειτουργίας του 

εργοστασίου μας. 

Πριν από ένα χρόνο τον Σεπτέμβρη γιορτάσαμε με την οικογένεια του εργοστασίου την 

συμπλήρωση της πρώτης δεκαετίας από την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου μας, με 

την παρουσία της Προέδρου κας Κολιοπούλου και της Γενικής Δ/ντριας κας Δαγλαρίδου. 

Έτσι αποδέχθηκα με χαρά την πρόταση τους να ενημερώσω σήμερα την Γενική Συνέλευση 

του Συνδέσμου για την δραστηριότητα της εταιρίας μας Knauf Aquapanel που συμπληρώνει 

ένδεκα χρόνια παρουσίας στην περιοχή του Βόλου. 

Η εταιρία μας είναι μια Ελληνική εταιρία, ανήκει στον όμιλο της Knauf, ο οποίος είναι ένας 

οικογενειακός πολυεθνικός ομιλος εταιριών με κύριο αντικείμενο την ξηρά δόμηση, και 

κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά. 

Το 2005 η Knauf αποφάσισε την επέκταση της δραστηριότητας παραγωγής 

τσιμεντοσανίδων και σε άλλες χώρες εκτός της Γερμανίας και επέλεξε την Ελλάδα για την 

εγκατάσταση του δεύτερου εργοστασίου παραγωγής τσιμεντοσανίδων. Σήμερα ο Ομιλος 

διαθέτει τεσσερα εργοστάσια παραγωγής συνολικά και υπάρχει προγραμματισμός 

ανάπτυξης και σε νέες περιοχές. 

Με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τις τότε υπηρεσίες της 

δημόσιας διοίκησης  για την ταχύτητα που εκδόθηκαν οι σχετικές άδειες με αποτέλεσμα σε 

χρονικό διάστημα ενός έτους από την πρώτη μας αίτηση να ολοκληρωθεί η επένδυση και να 

ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές παραγωγές. Η ταχύτητα αυτή εντυπωσίασε τους επενδυτές, 

δηλαδή την οικογένεια Knauf, οι οποίοι σχημάτισαν πολύ θετική γνώμη για την Ελλάδα. 

Πιστεύω, ότι αν γενικά υπήρχε η αντίστοιχη αντιμετώπιση των ξένων επενδύσεων στην 

Ελλάδα, τότε το οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας θα ήταν διαφορετικό. 

Ξεκινήσαμε την κατασκευή του εργοστασίου τον Σεπτέμβρη του 2006 και στις αρχές του 

Ιουνίου 2007 αρχίσαμε τις δοκιμαστικές παραγωγές. Τον Αυγουστο του 2007 έγιναν οι 

πρώτες μας φορτώσεις. 

Το εργοστάσιο μας παράγει αποκλειστικά τσιμεντοσανίδες νέας γενιάς  και καλύπτει τις 

αγορές της Ελλάδας, των Βαλκανίων, της Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής, του Ιράν, της 

Αφρικής, της Απω Ανατολής, της Νότιας Αμερικής και της Αυστραλίας. Οι εξαγωγές μας 

αποτελούν το 90% της συνολικής μας παραγωγής. 



Τα προιόντα μας είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις Ευρωπαικές, τις Βρετανικές και τις  

Αμερικάνικες προδιαγραφές. Αποτελούν μαζί με τα βοηθητικά υλικά, ένα πιστοποιημένο 

σύστημα για δομικές κατασκευές. Η διεισδιτικότητα του συστήματος στις αγορές ειναι πολύ 

μεγάλη και έτσι έχουμε ετήσια αύξηση των πωλήσεων περίπου 30% κάθε χρόνο, ενώ 

συνεχώς εντάσσονται και νέες αγορές. 

Η ποιότητα των προιόντων μας είναι ο πρωταχικός μας στόχος. Διενεργείται σχολαστικός 

έλεγχος των πρώτων υλών, της παραγωγικής διαδικασίας και των τελικών προιόντων, 

βασισμένος τόσο στα πρώτυπα, οσο και στο εφαρμοζόμενο εσωτερικά σύστημα ποιότητας, 

μέρος του ISO. Οι φορτώσεις μας διενεργούνται αφού προηγουμένως το Τμήμα Ελέγχου 

Ποιότητας απελευθερώσει τα προιόντα. 

Από το ξεκίνημα δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των εργαζομένων, με την 

εφαρμογή των πλέον συγχρονων συστηματων ασφάλειας. Ολα τα σημεία των γραμμών 

παραγωγής είναι προστατευμένα με πλέγματα ασφαλείας και σε περίπτωση που κάποιος 

προσεγγίσει στην γραμμή παραγωγής, διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία των 

μηχανημάτων του τομέα. Απο το ξεκίνημα θέσαμε σε ισχύ τον κανονισμό ασφαλείας του 

ομίλου, ο οποίος υπερκαλύπτει σε απαιτήσεις την ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα, κάθε 

μήνα γίνεται συνάντηση του προσωπικού με θέματα υγειηνής και ασφάλειας. Στις 

συναντήσεις συζητούνται και προτάσεις του προσωπικού που αφορούν το θέμα της 

ασφάλειας, οι οποίες εφόσον κρίνονται αποτελεσματικές εφαρμόζονται. Η όλη διαδικασία 

ειχε αποτέλεσμα τον μηδενισμό των ατυχημάτων και την διασφάλιση άριστου περιβάλλοντος 

εργασίας. Η διαδικασία βελτίωσης των συνθηκών εργασίας είναι συνεχής και τα 

αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά. 

Δώσαμε και εξακολουθούμε να δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο προσωπικό μας, που 

αποτελεί και τον κύριο παράγοντα στην ομαλή πορεία μας και την βελτίωση των 

αποτελεσμάτων μας. Με διαδικασίες συνεχούς εκπαίδευσης βελτιώνουμε καθημερινά τις 

γνώσεις και τα προσόντα των εργαζομένων στο εργοστάσιο μας. Στις μηνιαίες μας 

συναντήσεις εξετάζονται όλα τα θέματα που επηρεάζουν τόσο την απόδοση, όσο και 

προσωπικά τους εργαζομενους μας. Καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για την διατήρηση 

του ηθικού των εργαζομένων μας σε υψηλά επίπεδα. Ολοι γνωρίζουν ότι τους θεωρούμε 

μέλη της μεγάλης μας οικογένειας και οτι μπορούμε να τους συμπαρασταθούμε σε 

οποιοδήποτε πρόβλημα. Ολο το προσωπικο που ανέρχεται σε 35 άτομα προέρχεται απο 

την ευρύτερη περιοχή του εργοστασίου και την πόλη του Βόλου. Αυτό αποτελεί βασική μας 

επιλογή με στόχο να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της περιοχής του εργοστασίου μας.  

Το προσωπικό μας με την γνώση και εμπειρία που διαθέτει αποτελεί σήμερα τον μοχλό 

ανάπτυξης των νέων εργοστασίων του Ομίλου. Ασχολήθηκε με την έναρξη λειτουργίας των 

νεων εργοστασίων μας στην Γερμανία και στην Ρωσία και θα συμμετέχει στις σχεδιαζόμενες 

επεκτάσεις σε διάφορες περιοχές. 

Μεγάλη σημασία δίνουμε και στο περιβάλλον τόσο του εργοστασίου, όσο και της ευρύτερης 

περιοχής. Σήμερα ανακυκλώνουμε όλα τα απόβλητα εκτός απο τα οικιακά. Εχουμε 

αναπτύξει νέες μεθόδους ανακύλωσης της παραγόμενης σκόνης κατά την παραγωγική 

διαδικασία κυρίως απο τις κοπές των τελικών προιόντων. Συστηματικά ελέγχουμε τα 

συστήματα αποκονίωσης και εφαρμόζουμε πρόγραμμα συνεχών βελτιώσεων, ώστε να 

ελαχιστοποιήσουμε την επομπή της σκόνης. 



Το πρόγραμμα των συνεχών βελτιώσεων που προανέφερα είναι μια διαδικασία που 

εφαρμόζουμε απο το ξεκίνημα της λειτουργίας του εργοστασίου. Υπάρχει συνεχής 

καταγραφή των βελτιώσεων, η οποία αποτελεί μια βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται και 

στα αλλα εργοστάσια. Οι βελτιώσεις βασίζονται κυρίως σε προτάσεις των εργαζομένων και 

των στελεχών, οι οποίες αξιολογούνται και προγραμματίζεται η εφαρμογή τους. 

Φυσικά όλες οι βελτιώσεις απαιτούν επενδύσεις και θέλω να σας ενημερώσω ότι, απο το 

ξεκίνημα του εργοστασίου μέχρι σήμερα, πραγματοποιήσαμε επενδύσεις οι οποίες 

ξεπερνούν τα 2 εκ. Ευρώ. Καμμία απο αυτές δεν εντάχθηκε σε κάποιο αναπτυξιακό πλάισιο. 

Όλες ολοκληρώθηκαν με ίδια κεφάλαια της εταιρίας. 

Οπως ανέφερα και προηγουμένως στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την ευρύτερη μας 

περιοχή και φροντίζουμε ώστε οι περισσότεροι προμηθευτές μας να έιναι απο την περιοχή. 

Κατα κύριο λόγο οι πρώτες ύλες προέρχονται απο τοπικές πηγές. Χρησιμοποιούμε εντατικά 

το λιμάνι του Βόλου και οι βασικοί μας προμηθευτές προέρχονται απο την τοπική αγορά. 

Παράλληλα υπάρχουν και τοπικές εταιρίες που παράγουν ποιοτικά προιόντα και τους 

προωθούμε, ώστε να προμηθεύουν και τα υπόλοιπα εργοστάσια παραγωγής 

τσιμεντοσανίδων του Ομίλου. 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αφορούν κυρίως την λειτουργία της Βιομηχανικής 

περιοχής που είμαστε εγκατεστημένοι (το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν όλες οι βιομηχανίες 

στην Β Βιομηχανική παραγωγή), με τον ΔΕΔΗΕ που έχουμε συχνές διακοπές ηλεκτρικού 

ρεύματος με πολύ σοβαρές συνέπειες, με την ΔΕΥΑΜΒ με συχνές διακοπές στην παροχή 

νερού και γενικά με τις τοπικές Δημοτικές αρχές οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις 

υποχρεώσεις τους. 

Κλείνοντας την ομιλία μου θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας και να 

ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Κεντρικής Ελλάδας για την συνεχή 

βοήθεια και ενημέρωση που μας παρέχει. 

 

 

 

 

 


