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Με  αφορμή  διάφορα  σχόλια  που  έγιναν  στην  ελληνική  αγορά  για  μέτριας  ποιότητας  ξύλινα 
κουφώματα, αλλά και με βάση τα ποιοτικά κριτήρια που θα πρέπει να καθορίζουν και να κυριαρχούν 
σε έναν Σύνδεσμο, όπως το δικό σας (παίρνοντας και ως πρότυπο υπόδειγμα τα καλά παραδείγματα 
σε ορισμένες χώρες, βλ. Γερμανία), στέλνουμε αυτή την παρέμβαση και σας προτείνουμε:

- Ο Σύνδεσμος πρέπει να σταματήσει να εγγράφει νέα μέλη έτσι, δηλ. χωρίς κανέναν ουσιώδη 
ποιοτικό έλεγχο, χωρίς κανένα κριτήριο ή προαπαιτούμενο, παρά μόνο με την καταβολή ενός  
χρηματικού ποσού συνδρομής.
-  Αν ο Σύνδεσμός σας οραματίζεται έμπρακτα και όχι θεωρητικά μια αλλαγή στην ελληνική  
αγορά, θα πρέπει ο ίδιος, εσωτερικά, να θεσπίσει αυστηρά κριτήρια ποιότητας που θα πρέπει  
όλα τα υποψήφια μέλη να τηρούν πριν την εγγραφή τους. Ο έλεγχος αυτός να είναι ουσίας  
και να αφορά πρωτίστως την ποιότητα των τελικών προϊόντων (πόρτες, παράθυρα κ.α.) ανά 
κατηγορία.

Σας συμβουλεύουμε να σταματήσετε να εγγράφετε νέα μέλη και σας προτρέπουμε να κάνετε ξανά 
από την αρχή, μια νέα σωστή αρχή.

Πριν την   εγγραφή του κάθε μέλους  :

* Τα τελικά προϊόντα κάθε μέλους να έχουν υποστεί ενδελεχή έλεγχο ποιότητας σε ξένο, έγκριτο 
εργαστήριο  ελέγχου  (π.χ.  Γερμανίας,  Αυστρίας,  Ιταλίας)  βάσει  ιδιοτήτων  υδατοστεγανότητας,  
θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, αντοχής στον αέρα κ.α. Να υποβάλλονται προς έλεγχο σε ανεξάρτητη 
επιτροπή όλα τα πιστοποιητικά ελέγχων. Αυτό να αποτελεί το πλέον καθοριστικό κριτήριο.

* Κάθε υποψήφιο μέλος απαραιτήτως να κάνει χρήση οικολογικών βαφών, εμποτισμού της ξυλείας  
και  να  διαθέτει  σύγχρονα  συστήματα  ηλεκτροστατικών  βαφών  στη  μονάδα  του.  Αυτά  να 
επιθεωρούνται από οικεία ανεξάρτητη επιτροπή.

* Κάθε υποψήφιο μέλος να πληροί ελάχιστα κριτήρια σύγχρονων παραγωγικών εγκαταστάσεων, με 
τήρηση κανόνων ασφαλείας, ορθής υγιεινής και εν γένει εργασιακών προδιαγραφών.

* Κάθε υποψήφιο μέλος να δεσμεύεται γραπτά ότι εγγυάται την παραγωγή προϊόντων κουφωμάτων 
στα οποία θα υπάρχει υποχρεωτικά μία ελάχιστη χρονική εγγύηση (π.χ. 10 έτη) στους καταναλωτές. 
Αυτό να γίνεται για όλα τα σχετικά μέρη του κουφώματος και έτσι θα αναβαθμιστεί και το κύρος  
του ξύλου ως υλικού στην ελληνική αγορά των κουφωμάτων.

Αξιότιμοι κύριοι του Δ.Σ.:

Τα  καλά  παραδείγματα  τα  δανειζόμαστε  από  το  εξωτερικό,  όχι  από  το  εσωτερικό  γι’  αυτό  και 
φτάσαμε  εδώ  ως  χώρα·  συνεπώς,  εάν  και  μόνο  εάν  εκπληρώσετε  τα  ως  άνω,  με  δικλείδες  
ασφαλείας και με υψηλής ποιότητας προϊόντα, και γίνει ο Σύνδεσμος μια ομπρέλα ελέγχου – ομάδας  
μονάδων κουφωμάτων με αυστηρά κριτήρια, τότε πιθανώς και το πολύ ωραίο λογότυπό σας να 
αποκτήσει στην αγορά υψηλό κύρος και να γίνει εφάμιλλο με υψηλή ποιότητα. Με σεβασμό και  
αντιμετωπίζοντας την πραγματικότητα προβληματιστείτε για τα παραπάνω διαλαμβανόμενα.  
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