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Σελ. 07
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΠΕΛΑΤΩΝ

ΝΤ Σ

Σελ. 12-13
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΑΣΠΡΟΦΟΣ

Σελ. 20-21
ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)
ΑΣΠΡΟΦΟΣ ALBANIA

Σελ. 22-23
ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
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Συντονισμός
Ομάδας

Ρουμπίνη
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Νικολακοπούλου
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Ζωή
Παγουλάτου
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Πεντεδέκα

Κώστας
Ρούσης

Ελτζίνα
Τσάπρα

Στην ύλη του παρόντος τεύχους συμμετείχαν: Τ. Βαΐτσης, Μ. Γάζελα, Γ. Δαμίγος, Α. Ζαβιτσάνου, Σ. Θωμά,
Π. Κεραμιτζής, Σ. Κουτσούκος, Κ. Κρητικός, Γ. Μεθυμάκης, Δ. Νούκου, Γ. Παραδείσης, Ν. Πολέμης,
Η. Πουλόπουλος, Δ. Ρουπίνας, Φ. Σπανίδης
https://www.linkedin.com/company/asprofos-engineering

Καλλιόπη
Φιαμπόλη

Από

τον
Πρόεδρο
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με

την ευκαιρία της ανάληψης των
καθηκόντων μου ως πρόεδρος
του ΔΣ της εταιρείας απευθύνω
τις πιο θερμές ευχές μου σε
όλους εσάς και στις οικογένειές σας.
Επιστρέφω σε μια εταιρεία που είχα τη μεγάλη τύχη να
την υπηρετήσω από το ξεκίνημά της το 1983 και για
μια γεμάτη δεκαετία. Όλοι εμείς οι παλιοί που παίξαμε
ένα ρόλο στην αρχική ανάπτυξη της εταιρείας, τη
βλέπαμε και συνεχίζουμε να την βλέπουμε όχι μόνο
σαν την εταιρεία που μας προσφέρει μια δουλειά ή
που μας βοηθάει να χτίσουμε την καριέρα μας αλλά
κυρίως σαν ένα χώρο τεχνογνωσίας και ανάπτυξης
απολύτως απαραίτητο για την Βιομηχανία Αερίου και
Πετρελαίου της Χώρας μας και για την Ελληνική
Βιομηχανία γενικότερα.
Τώρα βρίσκομαι μπροστά σε μια νέα σημαντική
πρόκληση. Να είμαι συμμέτοχος σε μια νέα προσπάθεια και να συμβάλλω ώστε η ΑΣΠΡΟΦΟΣ να ανέβει
επίπεδο και να παίξει το ρόλο της όπως τον
οραματίστηκαν οι ιδρυτές της, όπως τον ονειρεύονται
οι εργαζόμενοι της και τον περιμένει ο μέτοχος.
Η αλήθεια είναι ότι η νέα διοίκηση ξεκινάει από καλύτερες θέσεις που οφείλονται:

•

Στην σημαντική εμπειρία και την τεχνογνωσία της εταιρείας και των εργαζομένων της, το πιο σημαντικό απ’ όλα.

•

Στην πολιτική της νέας διοίκησης της ΕΛΠΕ Α.Ε., η οποία μας εμπιστεύεται και αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της
ΑΣΠΡΟΦΟΣ στον Όμιλο.

•

Στην επιτυχημένη ανάπτυξη της παρουσίας μας στο έργο ΤΑΡ.

•

Στην οργανωτική δουλειά της προηγούμενης διοίκησης της εταιρείας.

Ξέρουμε πού είμαστε και πού πρέπει να πάμε.
Ξέρουμε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και πώς θα γίνουμε καλύτεροι.
Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας.
Ξέρουμε ότι πρέπει να στηριχτούμε στους εργαζόμενους και στην αξιοκρατική αξιοποίησή τους.
Απαιτείται πολύ δουλειά από όλους, μεγάλη προσπάθεια του καθενός από το πόστο του και αποδοτική συνεργασία των
εργαζομένων των Τμημάτων, των Διευθύνσεων και της Διοίκησης. Δεν έχουμε αντιθέσεις.
Πρέπει να πείσουμε τους πελάτες μας και τους υποψήφιους πελάτες μας ότι η ζωτική ανάγκη της επίτευξης των στόχων μας
συνδέεται απολύτως με την ποιότητα των υπηρεσιών μας και την ευλαβική τήρηση των υποχρεώσεών μας.
Είμαι βέβαιος ότι θα πετύχουμε. Είναι θέμα προσωπικής και εταιρικής αξιοπρέπειας για όλους μας. Και να είστε βέβαιοι ότι
τα οφέλη θα έρθουν σε εσάς, τους εργαζόμενους της εταιρείας που άλλωστε αποτελείτε και το μοναδικό της κεφάλαιο.
Μάκης Κατωπόδης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΦΟΣ

Από

το
Διευθύνοντα
Σύμβουλο
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Α

κόμη ένα τεύχος με τα νέα μας, σχεδιασμένο και γραμμένο εξ ολοκλήρου από
το προσωπικό μας για εμάς, τις οικογένειές μας, τους πελάτες και τους
προμηθευτές μας.

Μέσα από τις σελίδες του θα ενημερωθείτε για την πρόοδο που επιτελείται στο Πρόγραμμα
Μετασχηματισμού ΕΞΑΝΤΑΣ, με σκοπό να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Για τη συμμετοχή
των εργαζομένων μας σε εκπαιδευτικές δράσεις και συνέδρια, που μας προσθέτουν
γνώσεις σε νέες τεχνολογίες και μεθόδους διοίκησης, ενδυναμώνουν τα στελέχη μας στην
επιχειρηματική ανάπτυξη, ενώ, ταυτόχρονα, προβάλλουν την εταιρεία μας.
Συνεχίζουμε να προωθούμε τις ικανότητες της ΑΣΠΡΟΦΟΣ σε νέους τομείς, σε νέες χώρες
και σε νέους πελάτες με απτά αποτελέσματα. Είναι μεγάλη η φετινή επιτυχία μας στον
αγωγό ΤΑΡ, με τη συμβολή όλων των Τμημάτων. Ανοίξαμε υποκατάστημα στα Τίρανα και
το στελεχώσαμε με εργαζόμενούς μας. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει για το 2015 περισσότερα
έσοδα από εκείνα του 2014. Καμαρώνουμε για την νέα είσοδο του κτιρίου των γραφείων
μας.
Υπάρχουν όμως και αβεβαιότητες στο περιβάλλον μας, που αναπόφευκτα επηρεάζουν
και την ΑΣΠΡΟΦΟΣ. Δύο από τα διυλιστήρια του Ομίλου μας αντιμετωπίζουν σημαντικές
προκλήσεις, ενώ οι μειωμένες τιμές του αργού πετρελαίου οδηγούν σε αναβολή ή
ματαίωση επενδύσεων στους κλάδους που δραστηριοποιούμαστε.
Παρά τις δυσκολίες, συνεχίζουμε την ανοδική πορεία μας στηριζόμενοι στις δυνάμεις μας:
σε όλες και όλους εσάς. Ιδιαίτερα θα αναφερθώ στα στελέχη μας που εδώ και δύο μήνες
υποστηρίζουν τους συναδέλφους των διυλιστηρίων συνεργαζόμενοι καθημερινά μαζί
τους στις εγκαταστάσεις τους. Βγάζουν ασπροπρόσωπη την ΑΣΠΡΟΦΟΣ σε αντίξοες
συνθήκες, κερδίζοντας την αναγνώριση τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο
εταιρείας.
Οι εργαζόμενοί μας συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι στα δύσκολα μπορούν.

Εύχομαι Καλό Καλοκαίρι σε εσάς και στις οικογένειές σας.
Γιάννης Φωτόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΣΠΡΟΦΟΣ

ΕΞΑΝΤΑΣ

AGENDA
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Ολοκλήρωση Έργου
Εκπόνηση Μελετών
Ολοκληρώθηκε το έργο Εκπόνηση Μελετών:
HAZOP & SIL ASSESSMENT
FEASIBILITY STUDIES
Στόχος του έργου της ομάδας ήταν η αποτύπωση και ανάδειξη της υφιστάμενης εμπειρίας
της εταιρείας σε εκπόνηση μελετών αυτού του είδους και η σύνταξη πλάνου ενεργειών για
την περαιτέρω διείσδυση στην αγορά και την επιδίωξη δυνητικών συνεργασιών. Η ομάδα
ολοκλήρωσε το έργο της συντάσσοντας σχετική μελέτη και πλάνο επόμενων ενεργειών.
Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της ομάδας θα αξιοποιηθούν για λήψη σχετικών
αποφάσεων δράσης.

Ανάδοχος:
Π. Παπασωτηρίου

Υπεύθυνος Ομάδας:
H. Πουλόπουλος

Μέλη Ομάδας:
Μ. Αθανασίου, Σ. Θωμά,
Ν. Καραμιχάλης

Υπεύθυνος Ομάδας

Για την ολοκλήρωση της μελέτης συνεργάστηκε με την ομάδα
ο Β. Κωνσταντινίδης ως εκπρόσωπος της Διεύθυνσης
Μελετών Διεργασιών.

Υποδοχή

&
Φιλοξενία Πελατών
Ανάδοχος: Β. Βοντίτσος
Υπεύθυνος Ομάδας: Φ. Σπανίδης
Μέλη Ομάδας: Κ. Κουτσογιάννης, Ε. Τσάπρα
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μετασχηματισμού ΕΞΑΝΤΑΣ-ΙΙ ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες της ομάδας που δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των Στρατηγικών Marketing και
ανέλαβε τη διερεύνηση του αντικειμένου ‘’Υποδοχή και Φιλοξενία Πελατών’’ (Customer
Care).
Αντικείμενο της ομάδας ήταν η διερεύνηση

meeting rooms, ενώ καταρτίστηκε σχετική

μεθόδων, διαδικασιών και τεχνικών που

διαδικασία

ακολουθούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις για

ΑΣΠΡΟΦΟΣ.

τη διαμόρφωση εποικοδομητικού κλίματος

Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστη-

συνεργασίας με τους πελάτες τους με

καν στην διευθυντική ομάδα και κοινοποιήθη-

έμφαση

καν

στους

υποψήφιους

πελάτες

(prospect clients).

σε

προς

όλους

εφαρμογή

τους

από

εργαζόμενους

την

με

ανάρτηση στο δίκτυο εσωτερικής επικοινωνίας
(intranet) της εταιρείας.

Εξετάστηκαν βιβλιογραφικές και ερευνητικές
αναφορές μεθόδων υποδοχής/φιλοξενίας,

Ήδη ξεκίνησε η εφαρμογή ορισμένων εκ των

εναλλακτικές προτάσεις για το σχεδιασμό

προτάσεων της ομάδας, όπως ο ορισμός

των χώρων υποδοχής (interior design), την

«Υπεύθυνου» υποδοχής με ανάθεση συγκε-

αισθητική (aesthetics) και την εργονομία των

κριμένων αρμοδιοτήτων.
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Τμήμα

Πληροφορικής
Το Τμήμα Πληροφορικής υποστηρίζει όλα τα τμήματα
και εργοτάξια της εταιρείας παρέχοντας υπηρεσίες
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Το Τμήμα μας φροντίζει για:
Το σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση των πληροφοριακών, τηλεπικοινωνιακών και
ηλεκτρονικών συστημάτων &
Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας των παραπάνω για όλες τις
θέσεις εργασίας της εταιρείας.

Στην καθημερινή μας εργασία περιλαμβάνονται:
Η υποστήριξη των συναδέλφων στην εργασία τους δίνοντας λύσεις στα θέματα
πληροφορικής που παρουσιάζονται.
Η φροντίδα για την ορθολογική κατανομή και αξιοποίηση του εξοπλισμού για την
εκτέλεση των έργων.
Η διαχείριση, επεξεργασία και διανομή της πληροφορίας.
Η κατά περίσταση εκπόνηση μελετών για την επέκταση,
προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων.
Η παρακολούθηση των προμηθειών
πληροφορικής και η προμήθεια
αναλωσίμων.

Νίκος Πολέμης

Η φροντίδα για τη λήψη αντιγράφων
ασφαλείας.
Οι αναβαθμίσεις των
λειτουργικών συστημάτων
(σε servers και PCs), των παντός
τύπου προγραμμάτων και του
antivirus.
Η διαχείριση και η συνεργασία
των προμηθευτών μας.
Η μέριμνα υποστήριξης ειδικών εκδηλώσεων
(π.χ. συναντήσεις σε meeting rooms,
διοργάνωση εσωτερικών σεμιναρίων κτλ).
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Γιάννης Δαμίγος

Δημήτρης Ρουπίνας

Στόχος μας είναι η παροχή των καλύτερων δυνατών
υπηρεσιών πληροφορικής, με το μικρότερο οικονομικό
κόστος και πάντα στα πλαίσια των πολιτικών και των
κανονισμών της εταιρείας.
Στην επίβλεψη του τμήματός μας εμπίπτει η ομαλή λειτουργία:
Του software:
Των Λειτουργικών Συστημάτων των servers και των προσωπικών υπολογιστών, τα Antivirus σε επίπεδο
υπολογιστή, email και internet, το εσωτερικό Intranet στη νέα πλατφόρμα του sharepoint, το σύστημα ασφαλούς
διανομής εγγράφων (RMS), τη Βάση Δεδομένων Oracle με διάφορες εσωτερικά ανεπτυγμένες εφαρμογές, τις
Εφαρμογές του Λογιστηρίου, Προσωπικού και Μισθοδοσίας και ακόμη, περί τα 30 διαφορετικά και εξειδικευμένα
λογισμικά που χρησιμοποιούν στην εργασία τους οι μηχανικοί της εταιρείας.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα: PDS και όλη η σουΐτα της Intergraph (P&ID, PD Ortho, Isometrics, Instrumentation), η
σουΐτα της Aspen (FLARE SYSTEM, ANALYZER, HYSYS κ.α.), το Autocad, Autocad MAP 3D, Autocad CIVIL, το
ArcGIS, ενώ υπό ανάπτυξη βρίσκεται το Meridian για αρχειοθέτηση και κυκλοφορία τεχνικών εγγράφων.
Των Επικοινωνιών:
Με το τηλεφωνικό κέντρο και τις 180 τηλεφωνικές συσκευές των γραφείων και τις 8 κινητής τηλεφωνίας, το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενισχυμένο με το Antispam appliance, τον ftp server για ανταλλαγή πολλών και
μεγάλων αρχείων με πελάτες και συνεργάτες, το Internet με διαβαθμισμένη πρόσβαση και γραμμή που βρίσκεται
υπό αναβάθμιση στα 30 Mbps, τη διαχείριση του site της εταιρείας www.asprofos.gr.
Του Hardware και του Δικτύου ήτοι:
των 17 servers, των 180 προσωπικών και 25 φορητών υπολογιστών, των 30 εκτυπωτών, το Σύστημα αδιάλειπτης
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (UPS), το File Storage και το σύστημα Backup,του Firewall, των 25 Switches και των
5 routers, της δομημένης καλωδίωσης δικτύου και τηλεφώνων (συνολικά 110 km καλώδια).
Πρώτιστο μέλημά μας είναι η υποστήριξη των έργων και των πωλήσεων της
εταιρείας. Οι επιτυχίες της εταιρείας είναι και δικές μας επιτυχίες.
Ν. Πολέμης
Μέσα από αυτά τα χιλιόμετρα των καλωδίων, που χρησιμοποιούνται για όλες τις
μορφές μετάδοσης φωνής, σημάτων επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστών του
εσωτερικού μας δικτύου και με το παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων
υπολογιστών, θέλω να πιστεύω πως στα 23 χρόνια που τα συντηρώ,σας παρέχω
την απρόσκοπτη και καλή λειτουργία του συστήματος…..
Δ. Ρουπίνας
Ο τομέας της πληροφορικής είναι πολύ απαιτητικός και οι καθημερινές
ανάγκες της εταιρείας επίσης ανάλογες. Στόχος μου στη δουλειά είναι …
όλα να δουλεύουν απρόσκοπτα. Always On … Always Online
Γ. Δαμίγος

Συμμετοχή

Δραστηριότητες

σε
σε
2014

2014-2015

Dry Gas Seals for Centrifugal
Compressors
by John Crane
Οι Γ. Δεληγιάννης και Γ.

εφαρμογή, αλλά και να

Παραδείσης παρακολούθησαν

εκτιμήσουν τους λόγους που

για 4 ημέρες ένα από τα

οδήγησαν σε συγκεκριμένες

σημαντικότερα σεμινάρια πάνω

αστοχίες υλικού (failure analy-

στην Τεχνολογία των

sis). Το πιο σημαντικό όμως

Συστημάτων Στεγανοποίησης

ήταν το πρακτικό σκέλος, αφού

(Dry Gas Seals) για

οι δύο από τις 4 ημέρες ήταν

Φυγοκεντρικούς Συμπιεστές. Το

αφιερωμένες στην εκμάθηση

σεμινάριο διοργανώνεται και

αποσυναρμολόγησης και

προσφέρεται από την John

συναρμολόγησης

Crane - κορυφαίο

διαφορετικών μοντέλων Dry

κατασκευαστή mechanical

Gas Seals με hands-on sessions.

seals στον κόσμο.
Με την ολοκλήρωση του

Αποσυναρμολόγηση και
συναρμολόγηση διαφορετικών
μοντέλων Dry Gas Seals με
hands-on sessions.

Κατά τη διάρκεια του

σεμιναρίου, αποκτήθηκαν

σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι

πιστοποιητικά με τα οποία η

είχαν την ευκαιρία να

John Crane πιστοποιεί τους

εμβαθύνουν στα θεωρητικά

εκπαιδευθέντες στην

των Dry Gas Seals (αρχή

εγκατάσταση / απεγκατάσταση

λειτουργίας), να «φρεσκάρουν»

mechanical seals σε

τις γνώσεις τους στην

συμπιεστές καθώς επίσης και

προδιαγραφή και επιλογή του

στην συναρμολόγηση /

κατάλληλου τύπου συστήματος

αποσυναρμολόγησή τους.

στεγανοποίησης για κάθε
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Σεμινάρια
2014-2015

Σεμινάρια
ΑΣΦΑΛΕIΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εκπαίδευση ομάδας απεγκλωβισμού για απεγκλωβισμό από
ανελκυστήρες του κτιρίου γραφείων (K.Bάθης, M.Μαλούπος,
Δ.Ρουπίνας, Σ.Θωμά, Δ.Μπένης, Κ.Σταυρινός, Ο.Τσαπέκης,
Μ.Φόρας).
Εκπαίδευση ομάδας απεγκλωβισμού για απεγκλωβισμό από
ανελκυστήρες parking (K.Bάθης, Δ.Ρουπίνας, Σ.Θωμά,
Δ.Μπένης, Ο.Τσαπέκης, Μ. Παπαντωνάκης, Μ.Φόρας).

Σεμινάρια
ΕΛΠΕ ACADEMY
Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπων και Ομάδων (Σ.Σοφιάς,
Κ.Πρωτόπαππας, Χ. Φουγιαξής, Σ.Κουτσούκος, Δ.Παππάς).
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στελεχών Ομίλου/ EDGE Λογιστική &
Χρηματοοικονομικά (Σ. Σοφιάς, Κ.Πρωτόπαππας, Χ. Φουγιαξής,
Σ.Κουτσούκος, Δ.Παππάς).

Κανόνες ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Έκδοση κάρτας/ ΕΛΠΕ/ ΒΕΕ/ ΒΕΑ (16 άτομα από Δ/νση Τεχνικών
Μελετών, 5 από Δ/νση Έργων κ.α).

2014-2015

Συμμετοχή

Δραστηριότητες

σε
σε

2014-2015

2014-2015

“Safety Day” - Safety Lifecycle Training
Η EMERSON Ελλάς διοργάνωσε

• Ανάλυση επικίνδυνων

συνέδριο με θέμα “Safety Day -

εφαρμογών (HAZOP study, LOPA)

Safety Lifecycle Training” στο

• Καθορισμός των απαιτήσεων

ξενοδοχείο Civitel Olympic Hotel.

ασφαλείας σύμφωνα με τα διεθνή

Το συνέδριο παρακολούθησαν

πρότυπα

οι Π. Κεραμιτζής, Σ. Πιτροπάκης

• Διαχείριση της ασφάλειας κατά

και Η. Πουλόπουλος.

την διάρκεια του έργου
• Προαπαιτούμενα για τον έλεγχο

Αντικείμενο της παρουσίασης

της αξιοπιστίας, τις δοκιμές

ήταν η Διαχείριση της

αξιοπιστίας (Proof Testing) και την

Ασφαλούς Λειτουργίας

επιθεώρηση του εξοπλισμού

(Functional Safety Manage-

πεδίου

ment) του κρίσιμου

• Partial Stroke Testing

βιομηχανικού εξοπλισμού και

• Επισκόπηση των εφαρμογών

συζητήθηκαν επιγραμματικά τα

των Συστημάτων Ασφαλείας (SIS)

εξής:

όπως των ESD, F&G, HIPPS, BMS,
κτλ.

Συνέδριο ΥΠΕΚΑ
Ο Δ. Χουρμουζιάδης παρακολούθησε εκ
μέρους της ΑΣΠΡΟΦΟΣ την Ημερίδα του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα “Το ΥΠΕΚΑ
μετράει τις επιδόσεις του: Εφαρμογή του νέου
νομοθετικού πλαισίου για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτωνΗλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο”
Σκοπός της Ημερίδας ήταν η προβολή των
αποτελεσμάτων εφαρμογής του ν.4014/2011
και η παρουσίαση του ηλεκτρονικού
συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
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Συνέδρια
2014-2015

Συνέδριο “Επενδύσεις στην Ελλάδα και
Αναπτυξιακή Προοπτική”
Στελέχη της Διεύθυνσης

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η

Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

αποτύπωση των βέλτιστων

παραβρέθηκαν στο στρατηγικό

πρακτικών για τις εγχώριες

συνέδριο “Επενδύσεις στην

εταιρείες καθώς και η

Ελλάδα και Αναπτυξιακή

προσέλκυση επενδύσεων.

Προοπτική” που

Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης,

πραγματοποιήθηκε στο

στελέχη του Εμπορικού και

ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία,

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

στην Αθήνα και διοργανώθηκε

Αθηνών, ανώτατα στελέχη

από το Εμπορικό & Βιομηχανικό

επιχειρήσεων και

Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και

εμπειρογνώμονες παρουσίασαν

το Ελληνικό Ινστιτούτο

προτάσεις ενίσχυσης της

Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου

ανταγωνιστικότητας των

Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.).

Ελληνικών επιχειρήσεων, με
αναπτυξιακή προοπτική.

Συνέδριο IBSBI
Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Γεφυρών διοργάνωσε
την δεύτερη Διάσκεψη “International Conference
on Bridges”, με θέμα "Innovations On Bridges And
Soil-Bridge Interaction, στην Αθήνα (Ίδρυμα
Ευγενίδου). Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ συμμετείχε στο συνέδριο
με την Π. Κάπελλα.

2014-2015

Δραστηριότητες

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ

γίνεται καλύτερη...

Η ανανεωμένη είσοδος της εταιρείας μας αντικατοπτρίζει τη νέα μας προσέγγιση:
Στρεφόμαστε στον
πελάτη

Επενδύουμε στο άνετο και
φιλικό περιβάλλον

Στην ΑΣΠΡΟΦΟΣ φροντίζουμε πάντα για

Στις τελικές εξόδους έχει προβλεφθεί η

την ασφάλεια των εργαζομένων και

τοποθέτηση μπαρών πανικού για την

επισκεπτών του κτιρίου μας.

απρόσκοπτη διαφυγή από το κτίριο.

Βελτιώνουμε συστηματικά τις υποδομές

Σε όλες τις πόρτες έχουν τοποθετηθεί

που αφορούν στην ασφάλεια.

μηχανισμοί

επαναφοράς

ώστε

Χτίζουμε συνεργασίες
βασισμένες στον άνθρωπο

να

εξασφαλίζεται η ομαλή επαναφορά της
Αντικαταστήσαμε τις μεταλλικές θύρες

πόρτας στην κλειστή της θέση στην

στα

οποία και πρέπει να παραμένει μόνιμα

σημεία

εξόδου

κινδύνου

και

οδεύσεως διαφυγής του κτιρίου με νέες

για

πυράντοχες θύρες με δείκτη πυραντίστα-

πυροδιαμερισμάτων.

σης REI 60 λεπτών.
Με την τοποθέτηση των πυράντοχων
θυρών,

ουσιαστικά

εφαρμόζεται

η

παθητική πυροπροστασία του κτιρίου και
διαχωρίζονται τα πυροδιαμερίσματα.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η εξάπλωση
της φωτιάς, των καπνών και της θερμοκρασίας θα περιορίζεται για χρονικό
διάστημα

60

λεπτών

τουλάχιστον,

χρόνος αρκετός και κρίσιμος για την
εκκένωση του κτιρίου από το ανθρώπινο
δυναμικό (εργαζόμενοι και επισκέπτες
του κτιρίου).
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να

εξασφαλίζεται

η

ύπαρξη

“ Ανοίγουμε την
πόρτα να
υποδεχτούμε
νέους πελάτες ”

Παράλληλα, ξεκινήσαμε και τις παρεμβάσεις
που αφορούν στον εξωραϊσμό των χώρων
της εταιρείας μας.
Στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην είσοδο του κτιρίου
μας, η οποία πλέον αναδεικνύει το πρόσωπο
και το αντικείμενο της εταιρείας μας.
Η νέα είσοδος σχεδιάστηκε με μεράκι και
επαγγελματισμό

από

εργαζόμενους

της

εταιρείας και οι εργασίες κατασκευής υποστηρίχτηκαν

με

ενθουσιασμό

και

πολύωρη

απασχόληση επίσης από εργαζόμενους της
εταιρείας μας.
Ευχαριστούμε θερμά όσους συνετέλεσαν από τη
σχεδίαση (Ι. Κανούρης, Ζ. Νικολακοπούλου) έως
την κατασκευή (Εμ. Μαλούπος) και λειτουργία των
συστημάτων (Ν. Πολέμης, Δ. Ρουπίνας).

Η ανακαινισμένη είσοδος λειτουργεί με νέες κάρτες εισόδου - εξόδου που διασφαλίζουν
την πλήρη καταγραφή των ευρισκόμενων εντός του κτιρίου (εργαζόμενων και
επισκεπτών) για την άμεση αντιμετώπιση και εντοπισμό ατόμων σε περίπτωση έκτακτων
αναγκών, όπως σεισμού ή πυρκαγιάς.

Το

επόμενο

διαμόρφωση
συσκέψεων,

διάστημα

μελετάται

συγκεκριμένων
ώστε

να

η

χώρων

μπορούν

να

υποστηρίξουν τεχνολογικά και αισθητικά
και τις πιο απαιτητικές συνεργασίες.
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Δραστηριότητες

Εξειδικευμένη Τεχνογνωσία

HAZOP ΑΣΠΡΟΦΟΣ
Στα πλαίσια του έργου Λεπτομερούς Σχεδιασμού και Ανέγερσης της 3ης Δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου
(LNG), χωρητικότητας 95.000 m3, στον Τερματικό Σταθμό LNG του ΔΕΣΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα, πραγματοποιήθηκε τον
Ιανουάριο η Μελέτη Ανάλυσης Επικινδυνότητας και Λειτουργικότητας (HAZard and OPerability –HAZOP– study) στην
πόλη Darlington της Μεγάλης Βρετανίας.
Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ στο έργο αυτό παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στο ΔΕΣΦΑ με κύριο αντικείμενο τον έλεγχο του
λεπτομερούς σχεδιασμού και την επίβλεψη του εργολάβου.
Από πλευράς ΑΣΠΡΟΦΟΣ συμμετείχαν στη σύσκεψη δύο στελέχη της Διεύθυνσης Μελετών Διεργασιών (Ά. Ζαβιτσάνου
και Σ. Κουτσούκος), οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης HAZOP.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκτός από την ΑΣΠΡΟΦΟΣ οι εταιρείες ΔΕΣΦΑ, J&P Άβαξ (εργολάβος), Whessoe (στις
εγκαταστάσεις της οποίας διεξήχθη η μελέτη HAZOP) και η εταιρεία διεξαγωγής HAZOP ASVE.
Τα συμπεράσματα της σύσκεψης, αφού καταγράφηκαν, αναλύθηκαν από την ΑΣΠΡΟΦΟΣ και παρουσιάστηκαν στον
ΔΕΣΦΑ. Έτσι οριστικοποιήθηκαν τα στοιχεία του λεπτομερούς σχεδιασμού του έργου, βάσει των οποίων εκτελείται ήδη η
επίβλεψη των εργασιών.
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Ενημέρωση των

Εργαζομένων
09 Ιουνίου 2015

Στις 09 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη πλέον

Ο κ. Μ. Κατωπόδης διαβεβαίωσε ότι η ΑΣΠΡΟΦΟΣ θα στηρίξει

ενημέρωση

με κάθε τρόπο την προσπάθεια που καταβάλλει ο Όμιλος της

των

εργαζομένων

από

τη

Διοίκηση

της

ΑΣΠΡΟΦΟΣ. Στη συγκέντρωσή μας παρευρέθηκε και μας

ΕΛ.ΠΕ

τίμησε με την παρουσία του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛ.ΠΕ

λειτουργήσουν εκ νέου οι μονάδες και να ολοκληρωθεί το shut

Α.Ε., κ. Γρ. Στεργιούλης.

down του διυλιστηρίου του Ασπρόπυργου. Όσο για τα δικά του

Ο νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, κ. Μ. Κατωπόδης,

νέα καθήκοντα, εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του που

και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΣΠΡΟΦΟΣ κ. Ι. Φωτόπουλος,

επιστρέφει στην ΑΣΠΡΟΦΟΣ μετά από αρκετά χρόνια ως

μίλησαν για το παρόν και το μέλλον της εταιρείας , ενώ αρκετοί

πρόεδρος πλέον για να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του,

συνάδελφοι συνέβαλαν με ερωτήσεις και τοποθετήσεις στην

ώστε η ΑΣΠΡΟΦΟΣ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για ακόμη

επιτυχία της συγκέντρωσής μας.

περισσότερη ανάπτυξη και κερδοφορία και με στόχο να

Ο κ. Γρ. Στεργιούλης:

υπάρξει επιστροφή μέρους των κερδών στους ίδιους τους

Αναφέρθηκε διεξοδικά στο πρόσφατο δυστύχημα στο
διυλιστήριο του Ασπρόπυργου που είχε ως αποτέλεσμα
ανθρώπινες απώλειες.
Τόνισε την προσπάθεια που καταβάλλει ο Όμιλος για να
ξεπεράσει το συμβάν και τις επιπτώσεις του, λαμβάνοντας
όλα εκείνα τα απαιτούμενα μέτρα

προστασίας και

ασφάλειας για την αποφυγή τέτοιου είδους ατυχημάτων.

Α.Ε.

προκειμένου

άμεσα

και

με

ασφάλεια

να

εργαζόμενους. Παράλληλα, παρότρυνε τους εργαζόμενους σε
συστηματική

δουλειά

για

συνέπεια

και

πάντα

ποιοτικό

αποτέλεσμα, ώστε να κερδίζουμε πάντα τους πελάτες μας.
Ο κ. I. Φωτόπουλος τόνισε την άμεση παρουσία της
ΑΣΠΡΟΦΟΣ με εξειδικευμένα στελέχη της στον χώρο του
διυλιστηρίου του Ασπρόπυργου μετά το δυστύχημα.
Δεσμεύτηκε ότι, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ, ως θυγατρική Εταιρεία του

Κάλεσε το προσωπικό της Εταιρείας να συνδράμει το

Ομίλου

προσωπικό του διυλιστηρίου του Ασπρόπυργου με την

προσπάθεια να στηρίξει τον Όμιλο στην αποκατάσταση που

παρουσία μας εκεί και τη συνεχή μας υποστήριξη, τεχνική

απαιτείται. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την πορεία της

και συναδελφική.

εταιρείας,

Προέτρεψε τους εργαζομένους της ΑΣΠΡΟΦΟΣ σε συνεχή
προσπάθεια για το καλύτερο αποτέλεσμα, ενώ εξέφρασε
την υποστήριξή του στην εταιρεία μας και την πρόθεσή
του για συνεχή βελτίωση της συνεργασίας μας.

της

ΕΛ.ΠΕ

Α.Ε.,

αναφέρθηκε

θα

στα

καταβάλλει

μέχρι

κάθε

σήμερα

δυνατή

οικονομικά

αποτελέσματα της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, εξήρε για μια ακόμη φορά τη
δουλειά των εργαζομένων και τονίζοντας ότι καταβάλλεται
μεγάλη προσπάθεια, συμμετέχοντας σε προσφορές και
συνεργασίες για σημαντικά έργα.
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Good News

ΑΣΠΡΟΦΟΣ

Κοπή Πίτας 2015
Χρονιά προόδου και ανάπτυξης!
Στις 22 Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
εκδηλώσεων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ γιορτή για την κοπή της πίτας και
την έναρξη της νέας χρονιάς.
Η

συμμετοχή

ήταν

ιδιαίτερα

μεγάλη,

τόσο

από

τους

εργαζόμενους και τη Διοίκηση της εταιρείας μας, όσο και από

Στρατηγική Εξωστρέφειας και Ανταγωνιστικότητας που

την ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., από την οποία μας τίμησαν με την παρουσία

ακολουθεί τα τελευταία χρόνια και παρότρυνε εργαζόμενους

τους, ο κ. Ι. Κωστόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος, κ. Δ. Ρούτσης

και Διοίκηση να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας.

Γενικός Δ/ντής Διυλιστηρίων Νότου, η κ. Μ. Ψυλλάκη Δ/ντρια I

Φέτος κληρώθηκαν τέσσερα δώρα στους εργαζομένους

Ανθρώπινου Δυναμικού, ο κ. Γ. Στανίτσας Δ/ντής Εσωτερικής

από την κοπή της πίτας. Τρεις τυχεροί συνάδελφοι, η Ο.

Επικοινωνίας, και ο κ. Σ. Τριανταφύλλου Δ/ντής Συντήρησης

Λαθύρη, Κ. Πετρούνια και η Τ. Τράκα, κέρδισαν 200lt βενζίνης

και Έργων Νότου.

από πρατήρια ΕΚΟ, ενώ ένα ταξίδι στη Ρώμη για δύο άτομα

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα σύντομο χαιρετισμό του

κέρδισε ο συνάδελφος Δ. Μπένης. Τους ευχόμαστε: Πάντα

Προέδρου

Τυχεροί!!!

Συμβούλου

και

συνεχίστηκε

με

την

ομιλία

του

Δ/ντος

της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, κατά την οποία αναφέρθηκε

Το φλουρί της πίτας που κόπηκε συμβολικά για τη Διοίκηση

στην πορεία της εταιρείας και ευχήθηκε για το έτος 2015 να

και τα Δ/ντικά στελέχη έπεσε στον κ. Ι. Κωστόπουλο.

είναι χρονιά προόδου και ανάπτυξης.

Ακολούθησε μπουφές σε ευχάριστη και φιλική ατμόσφαιρα,

Ακολούθησε

ομιλία

του

Προέδρου

του

Συνδέσμου

των

Εργαζομένων, Σ. Λάττα, και στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δ/νων

όπως χρειάζεται για να πηγαίνουμε πάντα μπροστά με
σύμπνοια και κοινό στόχο.

Σύμβουλος της ΕΛΠΕ Α.Ε., ο οποίος εξήρε την ΑΣΠΡΟΦΟΣ για τη

Τέσσερεις εργαζόμενοι της εταιρείας (Ν. Καραμιχάλης, Κ. Κουτσογιάννης,
Μ. Σακκά, Α. Σιούτα), συμμετείχαν στο διαγωνισμό και κατέκτησαν μια
καλή θέση στην κατάταξη.
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Ταξίδι για δύο
στη Ρώμη

Δώρο από την κοπή
της βασιλόπιτας
Η ”Αιώνια Πόλη” πλημμυρισμένη από τουρίστες, στην πλειοψηφία τους
Γάλλους και Αμερικάνους που μετακινούνταν με όλους τους δυνατούς
τρόπους - ποδήλατα πατίνια, ηλεκτρικά πατίνια, λεωφορεία, μετρό, πεζοί απο αξιοθέατο σε αξιοθέατο και από μνημείο σε μνημείο.
Έτσι κι εμείς τουρίστες από την Ελλάδα, αφού κάναμε μερικές βόλτες στην
πόλη βρεθήκαμε με το μετρό στο Βατικανό, με το λεωφορείο στο
Κολοσσαίο, πεζοί στη Fontana di Trevi και στο Πάνθεον και φυσικά
κουρασμένοι και

πεινασμένοι σε πιτσαρία για να απολαύσουμε την

καλύτερη πίτσα ever.
Το απόγευμα για καφέ και dolce vita στη Via Veneto.

Ευχαριστούμε για το δώρο κι ευχόμαστε σε όλους καλά ταξίδια!
Βιβέτα & Δημήτρης Μπένης

Απονομή Βραβείων 2014
Τα παιδιά μας συνεχίζουν να διαπρέπουν!
Για άλλη μια χρονιά ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διοργάνωσε
εκδήλωση βράβευσης για τα παιδιά που στοχεύουν στη διάκριση
και στην αριστεία!
Τα παιδιά των εργαζομένων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ που βραβεύτηκαν
ανά εκπαιδευτική βαθμίδα είναι:
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Αθανασίου Ανδρέας, Αναγνωστίδου Αικατερίνη-Αλεξία, Δούκας
(Παναγοπούλου) Γεώργιος, Καλοσπύρος Σπυρίδων, Κανούρη
Κωνσταντίνα, Μπακογιάννης Παναγιώτης, Παπαδημητρόπουλος
Χαράλαμπος, Παπαδημητροπούλου Ισμήνη-Μιχαέλα, Πρωτόπαππα Ζωή, Σοφιά Βιργινία-Αγάθη.

ΕΙΣΑΓΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΛΥΚΕΙΟ

Ζαχαριά Αικατερίνη, Κρητικού Δήμητρα, Ρουπίνα Μαρία

Αναγνωστίδης Ιωάννης, Δούκα (Παναγοπούλου) Δήμητρα-Ευφραιμία,

Χλόη, Σπανίδης Παντελής, Τζιρίτας Νικόλαος, Τζωρτζακάκης

Ζαχαριά Αικατερίνη, Κανούρη Σταυρούλα, Καψάλη (Πέτυκα) Ανθή,

(Μπεάζη) Εμμανουήλ, Φιλόπουλος Κωνσταντίνος, Χελιώτη

Πολέμη Φραγκούλα, Πολυζώνη Ευγενία, Ρόδη Μαρία-Φωτεινή,

(Τζαβάρα) Ζωή.

Σπανίδη Καλλιόπη-Αθηνά, Σπανίδης Παντελής, Τζωρτζακάκης
(Μπεάζη) Εμμανουήλ, Τζωρτζακάκης (Μπεάζη) Φίλιππος, Χελιώτη
(Τζαβάρα) Ζωή.

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Αναγνωστίδης Σωτήριος-Κωνσταντίνος, Ρίζου Βασιλική
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Ο Διαδριατικός Αγωγός (Trans Adriatic Pipeline -TAP)
είναι ένα σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου από
νέες περιοχές κοιτασμάτων της Κασπίας προς την
Δυτική και τη Νότιο – Ανατολική Ευρώπη, το οποίο θα
συνδεθεί με τα υφιστάμενα συστήματα μεταφοράς
φυσικού αερίου.

Διαδριατικός

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. έχει εμπλακεί ήδη από τα αρχικά

Αγωγός (TAP)

στάδια του σχεδιασμού στο Έργο και έχει συμμετάσχει
σε όλα τα στάδια εκπόνησης μελετών για τον Αγωγό:
Ενιαία Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων του Αγωγού ΤΑΡ (ΜΠΚΕ), 2012-2013.
Προκαταρτικός Λεπτομερής Σχεδιασμός (FEED),
2013-2014.
Αδειοδότηση του Αγωγού ΤΑΡ σε Ελλάδα &
Αλβανία (σε εξέλιξη από το 2014).

Αδειοδότηση του Αγωγού ΤΑΡ από την Κοινοπραξία της ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.ΕC&M Engιneering S.Α.
Η Αδειοδότηση του Αγωγού ΤΑΡ απαιτεί ένα σύνολο τεχνικών
μελετών και υλοποιείται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες
αρχές. Επί του παρόντος εκπονούνται από την ΑΣΠΡΟΦΟΣ οι
μελέτες για την Άδεια Προτιμώμενης Περιοχής Έργου, την Πράξη
Εγκατάστασης, την Άδεια Εγκατάστασης, τις Εγκρίσεις & Άδειες
Δόμησης, τις Συμφωνίες & Άδειες Διέλευσης διασταυρώσεων και
το Πρωτόκολλο Εγκατάστασης σε Δασικές Περιοχές.

Τμήμα Μελετών Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος
Τμήμα Επαφών με Αρχές & Περιβαλλοντικών Μελετών
Τμήμα Ηλεκτρολογικών Μελετών, Οργάνων &
Αυτοματισμών
Τμήμα Υπηρεσιών Έργων,

Σε αυτό το πλαίσιο συστάθηκε η «Ομάδα Έργου για τον Αγωγό

ενώ και όλα τα υπόλοιπα τμήματά της υποστηρίζουν
καθοριστικά για την απρόσκοπτη υλοποιήση και συντονισμό
του έργου.

ΤΑΡ», η οποία στελεχώθηκε με έμπειρους και καταρτισμένους

Στη διάρκεια της έως τώρα πορείας του έργου, η Εταιρεία έχει

επιστήμονες Μηχανικούς.

αναδείξει και αναλάβει σε συνεργασία με την E.ON Technolo-

Η Ομάδα Έργου υποστηρίζεται για τον πληρέστερο σχεδιασμό
από τα αρμόδια τμήματα της εταιρείας:
Τμήμα Μελετών Πολιτικού
Τοπογραφικών Μελετών

Μηχανικού,

Τμήμα Μελετών Σωληνώσεων
Τμήμα Μελετών Διεργασιών
Τμήμα Μηχανικών Έργου
Τμήμα Μηχανολογικών Μελετών
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Γεωλογικών

&

gies GmbH, σημαντικές επιπρόσθετες τεχνικές έρευνες
(γεωτεχνικές έρευνες, τοπογραφικές μελέτες κλπ.) που έχουν
κριθεί αναγκαίες.

Μέσα στο κλίμα ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας
και των παραγωγικών δυνάμεων, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
παραμένει στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών
για ανάπτυξη και ανάκαμψη με εξωστρεφή
προσανατολισμό, αποδεικνύοντας τη δυναμική των
ελληνικών τεχνικών εταιρειών σε ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο επίπεδο.

ASPROFOS

ALBANIA

Mε την ανάθεση του έργου “Παροχής Υπηρεσιών

εταιρείας μας με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την

Αδειοδότησης του Αγωγού ΤΑΡ για Ελλάδα και Αλβανία”

παραγωγικότητα και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών

ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2015 το υποκατάστημα

υψηλού επιπέδου.

της ΑΣΠΡΟΦΟΣ στην Αλβανία (ASPROFOS Engineering

Η ASPROFOS Αλβανίας στελεχώθηκε από έμπειρους

S.A –Dega ne Shqiperi) με Έδρα το κτίριο των Δίδυμων

συναδέλφους με μακροχρόνια εξειδίκευση σε θέματα

Πύργων (Twin Towers) στο κέντρο των Τιράνων. Το

Φυσικού Αερίου, Επίβλεψης και Eκπόνησης μελετών, οι

συγκεκριμένο κτίριο βρίσκεται στην καρδιά των Τιράνων

οποίοι διαθέτουν την εμπειρία, την τεχνογνωσία, το

απέναντι από την Πυραμίδα, πολύ κοντά στο Προεδρικό

υπόβαθρο αλλά και τις πρακτικές γνώσεις για να

Μέγαρο και στο Εθνικό Πάρκο των Τιράνων, στην

αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του Έργου.

ιστορική περιοχή που ονομάζεται Blokku, η οποία επί

Η

εποχής Χότζα ήταν προσβάσιμη μόνο σε κυβερνητικά

αντιμετώπισε με επιτυχία μια σημαντική πρόκληση για

στελέχη.

την ίδρυση και οργάνωση του υποκαταστήματος,

Το υποκατάστημα της ΑΣΠΡΟΦΟΣ διαθέτει μοντέρνα

αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά τις δυνατότητες και

γραφεία και υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και

το υψηλό στελεχιακό δυναμικό που διαθέτει σε σύνθετα

υπολογιστές τα οποία σχεδιάστηκαν από

και απαιτητικά Έργα σε Διεθνές Περιβάλλον.

στελέχη της

Εταιρεία

μας

μέσα

από

αυτή

τη

διαδικασία
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Δραστηριότητες

Επενδύοντας

σε Νέες Αγορές

Προχωράμε
και σε νέες
Συνεργασίες
ΝΕΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
Mitsubishi Hitachi Power Systems

NESTLE Hellas

Υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας με την Mitsubishi

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ, ύστερα από επιτυχημένη συμμετοχή σε σχετικό

Hitachi Power Systems (MHPS) της Ιαπωνίας για την παροχή

διαγωνισμό, ανέλαβε τη μελέτη ανέγερσης της νέας

υπηρεσιών συμβούλου στο έργο της λιγνιτικής μονάδας 660 MW

μονάδας φρύξης καφέ της NESTLE Hellas Α.Ε., η οποία

της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα. Οι υπηρεσίες της Ασπροφός

πρόκειται να εγκατασταθεί στο εργοστάσιο των Οινοφύτων.

αφορούν θέματα αδειοδότησης υπό την πλήρη τήρηση του

Το αντικείμενο εργασιών της ΑΣΠΡΟΦΟΣ αφορά στην

Ελληνικού νομικού πλαισίου.

εκπόνηση της μελέτης σκοπιμότητας, την πολυκριτηριακή

Η συνολική επένδυση του έργου ξεπερνά τα 1,3 δισ. ευρώ
και περιλαμβάνει την τελευταία λέξη της αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας. Η κατασκευή της μονάδας θα γίνει από την
κοινοπραξία της ΤΕΡΝΑ με υπεργολάβους τις Hitachi Power,
Hitachi Ltd και Hamon Environmental GmbH. Στην μονάδα
θα χρησιμοποιηθεί γερμανικός εξοπλισμός της εταιρείας
Babcock, η οποία ανήκει στην Mitsubishi Hitachi Power
Systems (MHPS) και πρόκειται να προμηθεύσει το μεγαλύτερο
μέρος του εξοπλισμού της Πτολεμαΐδας Μονάδας 5.

αξιολόγηση και χωροθέτηση της θέσης του κτιρίου της νέας
μονάδας,

το

λεπτομερή

σχεδιασμό

ύδρευσης,

κτιριακών

αποχέτευσης,

πυρόσβεσης

και

παροχής

ηλεκτρικού ρεύματος.
Η μελέτη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να
ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου 2015.
Με το έργο αυτό η ΑΣΠΡΟΦΟΣ διευρύνει το πελατολόγιό της
με την προσθήκη ενός μεγάλου πολυεθνικού οργανισμού
και αποκτά την ευκαιρία ανάπτυξης τεχνογνωσίας στον
τομέα της βιομηχανίας τροφίμων.
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των

εγκαταστάσεων, το σχεδιασμό των δικτύων φυσικού αερίου,

ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΑ

ΝΕΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
UPSTREAM

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ, στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων της, βρίσκεται στη φάση

Στρατηγικές συμφωνίες πρα-

υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας με τοπική κατασκευαστική εταιρεία στην Ιορδανία με

γματοποιήθηκαν με εξειδικευ-

έδρα το Αμμάν και παρουσία και στη Σ. Αραβία. Μαζί με στελέχη της εταιρείας αυτής

μένες

πραγματοποίησε επίσκεψη στο μοναδικό διυλιστήριο της Ιορδανίας που ανήκει στην κρατική

στον τομέα εξόρυξης πετρε-

εταιρία JPRC.

λαίου, καθώς και παρουσιά-

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ φιλικό κλίμα και είχε ως αποτέλεσμα την εγγραφή της

σεις και συζητήσεις με νέους

ΑΣΠΡΟΦΟΣ στην λίστα προμηθευτών του διυλιστηρίου.

δυνητικούς πελάτες.

μελετητικές

εταιρείες

Συνεπώς, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ θα έχει πλέον τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του
συγκεκριμένου διυλιστηρίου, οι οποίοι αναμένονται σύντομα, καθώς βρίσκεται σε διαδικασία

Μάλιστα, στο πλαίσιο των

σχεδιασμού επενδυτικού προγράμματος ύψους 1,5 δις δολαρίων.

ανωτέρω υποβλήθηκαν τρεις
προσφορές για υπηρεσίες σε

ΡΩΣΙΑ

έργα Upstream.

Στελέχη της GAZPROM NEFT επισκέφτηκαν το διυλιστήριο της Ελευσίνας στο πλαίσιο της
προετοιμασίας επενδυτικού προγράμματος για το διυλιστήριο της Μόσχας. Προηγήθηκαν
επαφές στα γραφεία της ΑΣΠΡΟΦΟΣ στις οποίες συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων θεμάτων, οι
προοπτικές μελλοντικής

συνεργασίας, παρόλο που η αγορά της Ρωσίας αντιμετωπίζει

σημαντικά προβλήματα λόγω της χαμηλής τιμής πετρελαίου.
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Αγορά Ενέργειας

Οι επιπτώσεις της μείωσης

της τιμής του πετρελαίου

Η μείωση της τιμής του πετρελαίου έχει επηρεάσει την
οικονομία όλων των χωρών (πετρελαιοπαραγωγών και
μη), τη βιωσιμότητα ενεργειακών εταιρειών αλλά και την
καθημερινή μας ζωή.
Κάποιες από τις επιπτώσεις της μείωσης της τιμής του
πετρελαίου ήταν άμεσες. Πετρελαιοπαραγωγές χώρες
όπως η Ρωσία, η Βενεζουέλα ακόμα και η Νορβηγία,
δέχθηκαν σημαντικό πλήγμα στις οικονομίες τους, αν και σε
διαφορετικό εύρος: υποτίμηση του νομίσματός τους,
μείωση των επενδυτικών κεφαλαίων του κράτους, διαφυγή
ξένων κεφαλαίων, μείωση της χρηματοπιστωτικής τους
ικανότητας κ.λπ.
Ακόμα και οι χώρες της Μέσης Ανατολής δέχθηκαν και
συνεχίζουν να δέχονται τις επιπτώσεις από την μείωση της
τιμής του πετρελαίου. Η σημαντικότερη εξ αυτών είναι ο
περιορισμός των κρατικών εσόδων, ο οποίος οδήγησε σε
πτώση των επενδυτικών κεφαλαίων που σημαίνει επ’
αόριστον αναβολή προγραμματισμένων έργων και
συρρίκνωση της αγοράς.
Σύμφωνα με την Goldman Sachs, άνω του ενός
τρισεκατομμυρίου δολαρίων επενδυτικά κεφάλια που
προορίζονταν για ενεργειακά έργα σε παγκόσμια κλίμακα
βρίσκονται πλέον «στον αέρα». Ο λόγος για αυτό; Αυτά τα
έργα καθίστανται πλέον μη οικονομικά βιώσιμα λόγω της
χαμηλής τιμής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι τα σχιστολιθικά
αποθέματα των ΗΠΑ, τα οποία θα πρέπει να παραμείνουν
ανεκμετάλλευτα έως ότου η τιμή του πετρελαίου φθάσει σε
επίπεδα που να μπορεί να καλύψει το κόστος επένδυσης.
Μακροχρόνια, η μείωση επενδύσεων στον τομέα
πετρελαιοειδών αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της
παραγωγής του πετρελαίου και κατ’ επέκταση σε αύξηση των
τιμών. Αλλά βραχυχρόνια, η ξαφνική διακοπή των
επενδύσεων σε ενεργειακά έργα επιβαρύνει τις ενεργειακές
εταιρείες και πολύ περισσότερο τους προμηθευτές τους, τους
εργολάβους και τις τεχνικές εταιρείες, οι οποίες είχαν σχεδιάσει
να συμμετάσχουν στα προγραμματισμένα έργα.
Μία άλλη όχι και τόσο εμφανής επίπτωση είναι η
αναδιάρθρωση του κλάδου των εταιρειών που εμπλέκονται
στον ενεργειακό τομέα. Το νέο κύμα εξαγορών και
συγχωνεύσεων αναμένεται να οδηγήσει στο περιθώριο
παλαιότερους «γίγαντες» και να ενισχύσει νέους «παίχτες» που
προέβλεψαν τις αλλαγές και προετοιμάστηκαν κατάλληλα.
Γενικότερα, το εύρος των επιπτώσεων εξαρτάται από το
χρόνο παραμονής της τιμής του πετρελαίου σε χαμηλά
επίπεδα. Όσο μεγαλύτερη είναι η παραμονή, τόσο εντονότερη
θα είναι η συρρίκνωση της αγοράς πετρελαιοειδών μέχρι να
βρεθεί το νέο σημείο «ισορροπίας» από το οποίο θα ξεκινήσει
η σταδιακή αναστροφή της τρέχουσας κατάστασης.

Πηγές: http://www.theatlantic.com
greekenergyforum.com
http://www.albawaba.com
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