
Άγις Κοθάλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΚΕΒΕ

Δομικά κεραμικά προϊόντα: Η συμβολή στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων 



ME MIA MATIA

235.000 m² ιδιόκτητος χώρος

44.000 m² βιομηχανικό κτίριο

12.000 m² βιομηχανικό 

υπόστεγο στέγασης α’ ύλης

85 έτη ιστορίας

30+ διεθνείς αγορές

2 εγκαταστάσεις: Νέα Σάντα 

Κιλκίς & Λάρισα

1 από τις υψηλότερες παραγωγικές 

δυναμικότητες παγκοσμίως & η υψηλότερη 

στην Ευρώπη

700.000 tn παραγωγική δυναμικότητα 

οπτόπλινθων 

75.000.000 τμχ παραγωγική 

δυναμικότητα κεραμιδιών & ειδικά τεμάχια 

στέγης



ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Εξόρυξη & 
επεξεργασία 
πρώτης ύλης

Μορφοποίηση

Ξήρανση

Όπτηση

Ποιοτικός
έλεγχος

Συσκευασία & 
αυτόματη 
αποθήκευση

ΣΗΘΥΑ

Συνεχής έρευνα & 

ανάπτυξη

Ανάκτηση θερμότητας

3.000 tn ημερησίως

Εναρμόνιση με τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα

Ταχύτερη 

παραγωγή  

Επενδύουμε σταθερά στη γραμμή παραγωγής για να παρέχουμε 
ποιοτικά κεραμικά δομικά προϊόντα υψηλής ενεργειακής αξίας



ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ενεργειακός χάρτης: Μείωση κατά 80-95% των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050

ΕΕ: Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων κατά 
τουλάχιστον 32,5% έως το 2030.

Κεραμικά δομικά προϊόντα: 
συμβάλλουν καθοριστικά στην 

ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων, την εξοικονόμηση 
ενέργειας και το χαμηλό 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων: κτίρια με μηδενικές 
εκπομπές αερίων από το 2030

Κτιριακός τομέας στην ΕΕ: ευθύνεται για το 40% της 
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.



ΠΗΛΟΣ & ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΑΥΡΙΟ

Ο πηλός ως πρώτη ύλη:

Αποτελεί μια οικολογική επιλογή ,που συνεισφέρει στην κατασκευή ανθεκτικών & 
ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, με σημαντικά οικονομικά οφέλη, τόσο κατά την 
κατασκευή, όσο και κατά τη λειτουργία.

Πολλαπλασιαστικά οφέλη δομικών κεραμικών προϊόντων:

Εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες

Μείωση κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων

Υψηλή θερμοχωρητικότητα του πηλού-ενίσχυση της θερμικής άνεσης των 

κτιρίων

Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής (>150 χρόνια)

Μηδενική απαίτηση συντήρησης

Κυκλική οικονομία - δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν ή να 

ανακυκλωθούν

Χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά την παραγωγή & χρήση



ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟBLOCK & ΟΡΘΟBLOCK PLUS

Θερμομονωτικοί οπτόπλινθοι ΟΡΘΟBLOCK και ΟΡΘΟBLOCK PLUS 

• κυρίαρχο δομικό σύστημα πλήρωσης ή φέρουσας κατασκευής

• σχεδιασμός κτιριακού κελύφους που οδηγεί στην ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απαιτήσεών του
Τοιχοποιία από οπτόπλινθους 

Δεν προσμετρώνται πλέον στον συντελεστή δόμησης  

Διευκρινιστική Εγκύκλιος (09/05/2022) ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558

Εξοικονόμηση ενέργειας & χρημάτων

Ταχύτητα & ευκολία στην κατασκευή

Μηδενική απαίτηση συντήρησης & αντοχή στον χρόνο

Θερμομόνωση (λ10, dry, unit έως 0,1052)

Ηχομόνωση (έως 46dB)

Πυροπροστασία (Α1-άκαυστο, για την πλειοψηφία των προϊόντων)

Αντισεισμικότητα (συντελεστής υπεραντοχής έως 5)

Συμβολή στη φυσική διαπνοή του  κτιρίου (μ=5)



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:2015, EN ISO 

14001:2015, EN ISO 45001:2018, EN ISO 

26000:2010, CE

Υπολογισμός περιβαλλοντικών δεικτών κατά EN 

15804+A2 

Επαλήθευση και έκδοση των περιβαλλοντικών 

δηλώσεων EPD

Τα πιστοποιημένα δομικά 

υλικά, με χαμηλό περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα, κυριαρχούν στις 

τάσεις στον κατασκευαστικό 

κλάδο, για τον περιορισμό του 

περιβαλλοντικού και 

ανθρακικού αποτυπώματος 

των κτιρίων.

Οικοσήματα LEED, BREEAM, DGNB



ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 ΤΟΝΟΥ 
ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΩΝ

Συγκριτικά αποτελέσματα GWP

(Global Warming Potential)

*Σύμφωνα με εκτιμήσεις



Ευχαριστώ πολύ!


