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Διαρκής Βελτίωση!

Διαρκής Βελτίωση!

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση από τους Lloyd’s στις 12 - 15 Ιανουαρίου 2016, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ επαναπιστοποιήθηκε
για το σύνολο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης που διαθέτει και εφαρμόζει στη λειτουργία της και
στην υλοποίηση των έργων της. Η επαναπιστοποίηση ισχύει για τρία (3) έτη.
Πιο συγκεκριμένα, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της ΑΣΠΡΟΦΟΣ περιλαμβάνει πιστοποιητικά για:
►
►
►
►

Διαχείριση Ποιότητας (ΙSO 9001)
Διαχειριστική Επάρκεια (ΕΛΟΤ – 1429)
Προστασία Περιβάλλοντος (ΙSO 14001) και
Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας των
εργαζομένων (OHSAS 18001)
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Στην ύλη του παρόντος τεύχους συμμετείχαν:
Γ. Βαρούχας, Μ. Γάζελα, Στ. Κουτσούκοs, Δ. Παπαδημητρίου, Κ. Πετρούνια, Ν. Πολέμης, Ε. Τράκα, Χ. Φουγιαξής
https://www.linkedin.com/company/asprofos-engineering

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έ

χουν περάσει ήδη πέντε μήνες από τότε που σχεδιάσαμε το Επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας
για το 2016.
Παρά το γεγονός ότι αναφερόμασταν από τότε σε μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, βάλαμε ψηλά
τον «πήχη» και είπαμε ότι θα πορευτούμε με αυτό το σχέδιο.
Έχουμε διανύσει ήδη τους τέσσερεις πρώτους μήνες της χρονιάς και μπορούμε να πούμε ότι αυτά
που προβλέπαμε γίνονται πραγματικότητα:
►► Διανύουμε όντως μία από τις δυσκολότερες περιόδους στο πεδίο δράσης της Εταιρείας,
αφού τόσο η εγχώρια, όσο και η ευρύτερα γειτνιάζουσα περιοχή παρουσιάζει σημαντικότατη
μείωση επενδύσεων στο χώρο του Oil & Gas.
►► Στοχεύσαμε σε αύξηση των πωλήσεών μας στα ΕΛ.ΠΕ. βάζοντας έναν προκλητικό στόχο για
το 2016 και φαίνεται πλέον ότι βαδίζουμε στην πλήρη επίτευξή του.
►► Διεκδικούμε με συνέπεια την εμπλοκή μας σε νέου τύπου υπηρεσίες στον Όμιλο και ήδη
στο μικρό διάστημα που πέρασε έχουμε αναλάβει αρκετές νέες δράσεις, όπως μελέτες
ασφαλείας, έργα στην εγχώρια εμπορία, process simulations, αδειοδοτήσεις, κτλ.
►► Συνεχίζουμε την εμπλοκή μας στο έργο του TAP για τέταρτη συνεχή χρονιά, πλέον ως
μελετητής της κατασκευάστριας εταιρείας και επιδιώκουμε περαιτέρω ανάληψη μελετών στο
έργο.
►► Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα με υποβολή νέων
προσφορών, επιτυγχάνοντας την ανάληψη υπηρεσιών στο έργο του LPG Terminal στην
Κύπρο, καθώς και στο έργο δεξαμενισμού στην Κροατία και διευρύνοντας τις επαφές και
τους ορίζοντες της Εταιρείας μας.
Αυτά και άλλα που δεν μπορούν να αναφερθούν στο σύντομο αυτό σημείωμα, έχουν οδηγήσει
την Εταιρεία μας να έχει ήδη εξασφαλίσει ένα αξιοσημείωτο ποσοστό έργων για το 2016 και να
«χτίζει» και για το 2017, ώστε να βλέπουμε με αισιοδοξία και δυναμική το μέλλον μας.
Όλα αυτά έχουν επιτευχθεί από εσάς με προσπάθεια και επιμονή εν΄ μέσω μεγάλων προκλήσεων
και δυσχερειών, πιστεύοντας στις δυνατότητες που έχουμε ως οργανισμός.
Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε πολύ καλά πως
μπροστά μας συνεχίζουμε να έχουμε ιδιαίτερα
απαιτητικούς στόχους, ώστε να ολοκληρώσουμε
το πλάνο μας. Πρέπει να συνεχίσουμε όλοι μαζί με
ακόμη μεγαλύτερη στόχευση και δυναμική ώστε
να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες μας.
Όπως είπαμε και μερικούς μήνες πριν, δεν
αντιμετωπίζουμε τους στόχους και τις αρχές
μας ως ευχές, αλλά θέλουμε και πρέπει να τις
κάνουμε πραγματικότητα. Εργαζόμαστε όλοι και
θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με βάση αυτό…
Ευχαριστώ όλους εσάς για τις προσπάθειες που
καταβάλετε και να είστε σίγουροι ότι οι επιτυχίες
θα έρθουν σε εσάς και την ΑΣΠΡΟΦΟΣ.
Πέτρος Παπασωτηρίου
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΣΠΡΟΦΟΣ

ΝΕΑ
ιστοσελίδα της

Η ανανέωση της ιστοσελίδας της ΑΣΠΡΟΦΟΣ
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αναβάθμισης της
εικόνας της Εταιρείας στην εγχώρια και διεθνή αγορά
με βάση τις διεθνείς τάσεις. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα
είναι εφικτή τόσο από smart phone όσο και από tablet,
μέσω responsive design.

Εκτός από τη δομημένη παρουσίαση της εταιρείας και
των υπηρεσιών που προσφέρει, διαθέτει:
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•

κατάλληλα διαμορφωμένο χάρτη στον οποίο
αποτυπώνονται τα σημαντικότερα έργα της
ΑΣΠΡΟΦΟΣ ανά χώρα καθώς και

•

πίνακα έργων με φίλτρα, στα οποία μπορεί ο
χρήστης να επιλέξει την επιθυμητή κατηγορία
ή/και υποκατηγορία του έργου, τη χώρα
υλοποίησής του και τη χρονιά ολοκλήρωσής του.
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Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ
ανανέωσε την
ιστοσελίδα της
Επιπλέον, η νέα ιστοσελίδα διαθέτει διακριτό τμήμα
εγγραφής προμηθευτών, στο οποίο θα τους δίνετε
πρόσβαση μέσω «password» ώστε να μπορούν να
υποβάλλουν «ευαίσθητα» δεδομένα.
Στη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας της ΑΣΠΡΟΦΟΣ
συνέβαλαν οι συνάδελφοι: Μ. Γάζελα, Σ. Κεράνης, Κ.
Κουτσογιάννης, Ε. Τσάπρα υπό το Δ/ντή Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης Β. Βοντίτσο, ενώ συμμετείχαν όλες οι
διευθύνσεις της Εταιρείας παρέχοντας το κατάλληλο
υλικό (εικόνες, κείμενο, πληροφορίες) σχόλια και ιδέες.
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ΤΜΗΜΑ

ELE & INS

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ &
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

Τ

ο Τμήμα Οργάνων & Αυτοματισμών (INS) είναι υπεύθυνο
για την προδιαγραφή των οργάνων πεδίου (μετρητές
ροής, θερμοκρασίας, πίεσης, στάθμης), των ρυθμιστικών
βαλβίδων (control και on-off valves), των ασφαλιστικών
βαλβίδων (safety relief valves) και των αναλυτών. Το τμήμα είναι
επίσης υπεύθυνο για τα συστήματα ελέγχου (DCS ή SCADA),
ασφάλειας (ESD) και ανίχνευσης διαρροής αερίων και φωτιάς
(fire and gas detection systems). Παράλληλα, αντικείμενο των
μελετών μας είναι η εκπόνηση των σχετικών σχεδίων για την
εγκατάσταση των οργάνων πεδίου (hook-ups), τη χωροταξική
τους τοποθέτηση (instrument layouts), την καλωδίωση των
σημάτων τους (junction boxes), την όδευση των καλωδίων
προς το Θάλαμο Ελέγχου (cable routing), την τοποθέτηση των
σχετικών σχαρών (cable trays layouts), κ.λπ.
Το Τμήμα Ηλεκτρολογικών Μελετών (ELE) ασχολείται με την

προδιαγραφή των μοτέρ μηχανολογικού εξοπλισμού και των
παρελκόμενών τους που εγκαθίστανται στο πεδίο, τη μελέτη των
πινάκων τροφοδοσίας, τη διασύνδεση και διάταξή τους στους
υποσταθμούς χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, τις μελέτες
φωτισμού των Μονάδων και γείωσης του εξοπλισμού στο
πεδίο, τη διαστασιολόγηση των καλωδίων ισχύος και τις μελέτες
καθοδικής προστασίας υπόγειων αγωγών. Παράλληλα, εκπονεί
τα σχετικά ηλεκτρολογικά σχέδια (μονογραμμικά διαγράμματα,
λεπτομέρειες εγκατάστασης, σχέδια όδευσης καλωδίων, κ.λπ.)
Πέρα από τη συμμετοχή των δύο Τμημάτων στα έργα της
εταιρείας που απαιτούν την ενασχόληση μηχανικών διαφόρων
ειδικοτήτων, τα INS & ELE έχουν εκπονήσει επιτυχώς τα
τελευταία χρόνια (και συνεχίζουν να εκπονούν) μια σειρά από
έργα που εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των δύο
Τμημάτων. Αναφέρουμε εδώ τα πιο σημαντικά από αυτά:
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Αναφορικά με το έμψυχο δυναμικό των Τμημάτων, αξίζει να
αναφερθεί ότι το INS διαθέτει έναν μηχανικό πιστοποιημένο
από την TÜV στον σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας, ο οποίος
έχει συμμετάσχει σε μελέτες SIL των Διυλιστηρίων. Φυσικά δεν
αρκούν μόνο οι ανθρώπινοι πόροι για τη σωστή εκτέλεση των
έργων, αλλά χρειάζονται και τα κατάλληλα μέσα. Στις εργασίες
μας χρησιμοποιούμε μια σειρά από λογισμικά εργαλεία μελετών,
όπως: InstruCalc (για τη διαστασιολόγηση των ρυθμιστικών
βαλβίδων, των ασφαλιστικών και των μετρητών ροής), Dialux (για

τις μελέτες φωτισμού), ETAP (για την ανάλυση ηλεκτρολογικών
δικτύων), EPLAN (για την ηλεκτρολογική σχεδίαση), LogSim
(για τον σχεδιασμό των διαγραμμάτων λογικής στα συστήματα
ασφαλείας) κ.λπ.
Το INS διαθέτει επίσης τη σουίτα
SmartPlant Instrumentation,
ως τμήμα του Ολοκληρωμένου
Σχεδιαστικού Λογισμικού της
Intergraph Smart Plant (SP).

Δραστηριότητες

Ετήσιο συνέδριο Athens Energy Forum

Σ

τις 2 και 3 Φεβρουαρίου 2016 διεξήχθη στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο
Μεγάλη Βρεταννία, το ετήσιο Athens Energy Forum. Στο συνέδριο
αυτό συμμετείχαν δεκάδες αντιπρόσωποι επιχειρήσεων και φορέων
που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα, καθώς και στελέχη
κρατικών υπηρεσιών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό,
περιλαμβανομένου του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Παναγιώτη Σκουρλέτη, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Δημήτρη Μάρδα.
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στο συνέδριο ήταν οι εξελίξεις
στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, την
Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα αποτελέσματα της Διάσκεψης
των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή και την επίδρασή τους στην
ευρωπαϊκή και την περιφερειακή ενεργειακή πολιτική, οι κύριες επενδυτικές
ευκαιρίες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη,
οι εξελίξεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.ά.
Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ εκπροσωπήθηκε στο Athens Energy Forum 2016 από τον
Πρόεδρο του ΔΣ, κ. Γεράσιμο Κατωπόδη, και το συνάδελφο, κ. Σταμάτιο
Κουτσούκο, οι οποίοι στο παρασκήνιο του συνεδρίου είχαν επαφές με
εταιρείες του εξωτερικού για διερεύνηση ευκαιριών συνεργασίας και
παροχής υπηρεσιών από την ΑΣΠΡΟΦΟΣ, ιδίως σε έργα πετρελαίου και
φυσικού αερίου στο Ιράν.

InfoCom Security

Η

ασφάλεια της πληροφορίας διατρέχει όλο τον
οργανισμό. Αφορά σε αξιολόγηση, διαβάθμιση,
διαφύλαξη και διαχείριση κάθε μορφής πληροφορίας
(εμπιστευτική, ευαίσθητη, απόρρητη, εμπορικά &
οικονομικά δεδομένα, προσωπικά δεδομένα κτλ.)
Η πληροφορική εμπλέκεται στη:
1) διαφύλαξη και προστασία των πληροφοριακών
συστημάτων και δεδομένων,
2) διασφάλιση της συνέχειας της εταιρικής
λειτουργίας και
3) προστασία των πληροφοριακών συστημάτων
από κακόβουλες επιθέσεις (από διαρροές και
αλλοιώσεις έως προσβολές αρχείων για απαίτηση
λύτρων [ransomware], κάτι που τελευταία είναι σε
έξαρση παγκοσμίως).
Το συνέδριο «InfoCom Security» φέτος διοργανώθηκε
για 6η συνεχή φορά και έλαβε χώρα στις 6-7
Απριλίου στο Divani Caravel με εξαιρετική επιτυχία
και με περίπου 2200 εγγεγραμμένους, 45 εταιρείες
χορηγούς, 56 ομιλίες, 15 workshops και τέλος με
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διαγωνισμό white hacking και βράβευση των
νικητών. Ενημερωτικό υλικό υπάρχει στο site www.
infocomsecurity.gr .
Εξαιρετικό ενδιαφέρον ανάμεσα στις άλλες
παρουσιάσεις είχαν οι επιδείξεις επιτήδειων white
hackers σε τεχνικές προσβολής συστημάτων,
ιστοσελίδων, κινητών τηλεφώνων και συνδεδεμένων
συσκευών.
Το
θέμα
της
ασφάλειας
πληροφοριακών
συστημάτων αφορά άμεσα στην ΑΣΠΡΟΦΟΣ ενόψει
της σχεδιαζόμενης ενοποίησης του δικτύου της με
τα ΕΛΠΕ και της επικείμενης εφαρμογής επιπλέον
μέτρων και πολιτικών ασφάλειας.

Change Management & Cultural Transformation

Σ

τις 26/4/2016 πραγματοποιήθηκε στο GAZARTE ένα πραγματικά
ενδιαφέρον συνέδριο για τις αλλαγές που πρέπει να επιτελούνται στις
εταιρείες είτε για να βελτιώνονται διαρκώς στοχεύοντας στη μελλοντική
τους καλή πορεία, είτε γιατί επιβάλλεται άμεσα από εξωτερικούς
παράγοντες. Παρουσιάστηκαν περιπτώσεις από εταιρείες διαφορετικού
εργασιακού αντικειμένου και οργανωτικής δομής που προέβησαν σε
επιτυχημένες αλλαγές, οι οποίες επιβλήθηκαν από τελείως διαφορετικούς
λόγους (συγχώνευση, πτώση πωλήσεων, capital controls, καταστροφή
μονάδας παραγωγής, κα.). Κεντρικό μέλημα σε κάθε περίπτωση: ο
«ΑΝΘΡΩΠΟΣ». Έμφαση στη σωστή και συστηματική ενημέρωση, στο
ξεκάθαρο Όραμα, στην έμπνευση και την παρακίνηση, στη συμμετοχή
και την επιβράβευση.
Διοργανωτής του συνεδρίου ήταν η εταιρεία: bussias communications
Συμμετέχοντες από την ΑΣΠΡΟΦΟΣ: Κ. Βάθης, Κ. Κρητικός, Κ. Φιαμπόλη

Επιτυχημένες Διαπραγματεύσεις

Α

πό τη Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών
Υπηρεσιών, τα στελέχη που ασχολούνται
με προμήθειες και επαφές με προμηθευτές,
παρακολούθησαν Σεμινάριο με θέμα “Επιτυχημένες
Διαπραγματεύσεις”, το οποίο πραγματοποιήθηκε από
την Εταιρεία IBCL στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA, στις
30 Μαρτίου 2016.
Στόχος του σεμιναρίου ήταν η βελτίωση των
διαπραγματευτικών
μας
δεξιοτήτων
ώστε,
αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και τις επιδιώξεις και των

δύο πλευρών, να επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα
σε φιλική ατμόσφαιρα, με βάση τη φιλοσοφία του
αμοιβαίου οφέλους των διαπραγματευτών.
Το όφελος θα είναι να διαμορφώνεται αρμονικό κλίμα
έναρξης και διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για να
αναδεικνύεται τεκμηριωμένα η “win-win” λύση και για
τις δύο πλευρές, διατηρώντας μια αξιοπρεπή στάση
ανεξάρτητα από την έκβαση των διαπραγματεύσεων.
Συμμετέχοντες: Α. Κριτάκη, Π. Ντόκας, Ζ. Παγουλάτου
Δ. Ρουπίνας, Α. Σακιριανού, Ε. Τράκα.

Σεμινάρια Ασφάλειας -Περιβάλλον
Κανόνες ασφαλείας Διυλιστηρίου / Έκδοση Κάρτας

Συμμετέχοντες : L.Costabile, Ε.Αθανασίου, Κ.Ησαϊας, Ε.Εμμανουηλίδης, Α.Καφούρος, Η.Κουμπαρούλης,
Χ.Κυριάκος, Ν.Κωστούρος, Σ.Πασαλάρης, Α.Πέτυκα, Ν.Ρέρρες, Δ.Τριαντάφυλλος, Ο.Τσαπέκης, Α.Καβαρινός.

Σεμινάριο πληροφορικής e-plan
Συμμετέχοντες : Ν.Βάππας, Σ.Καραμέτος, Σ.Μαγγιώρος, Γ.Ντίβισεκ, Γ.Πιτροπάκης, Θ.Σκόπας, Χ.Φούγιαξης

Σεμινάρια ΕΛΠΕ ACADEMY

...συνεχίζεται η εκπαίδευση στελεχών...
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Κοπή πίτας
Στις 27/01/2016 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
της εταιρείας.
Στην πρόσκληση της Διοίκησης της εταιρείας
ανταποκρίθηκαν μέλη του Δ.Σ. της ΑΣΠΡΟΦΟΣ,
ο Δ/νων Σύμβουλος και στελέχη της ΕΛΠΕ.
Ο Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Μ. Κατωπόδης,
και ο Δ/νων Σύμβουλος, κ. Π. Παπασωτηρίου,
αναφέρθηκαν στην πορεία της εταιρείας και ευχήθηκαν το έτος 2016 να είναι χρονιά προόδου
και ανάπτυξης.
Ακολούθησε ομιλία του Δ/ντος Συμβούλου της
ΕΛΠΕ Α.Ε., κ. Γ. Στεργιούλη, σχετικά με την πορεία
της ΕΛΠΕ και τις δυνατότητες ανάληψης έργων
από τον Όμιλό μας.
Από πλευράς εργαζομένων, ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου Εργαζομένων, κ. Σ. Λάττας, ευχαρίστησε τη Διοίκηση της ΕΛΠΕ για τις προοπτικές
που έδωσε στην εταιρεία μας και διατύπωσε τις
ανάγκες των ανθρώπων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ για τη
νέα χρονιά.
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Από την κοπή της πίτας, το φλουρί έπεσε
στην ΑΣΠΡΟΦΟΣ!!! Το δώρο που αντιστοιχούσε στο φλουρί (αντίγραφο εκθέματος
από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης), κληρώθηκε μεταξύ όλων των εργαζομένων
και δόθηκε στη συνάδελφο Μ. Κωνσταντοπούλου.
Για τους εργαζόμενους της ΑΣΠΡΟΦΟΣ
κληρώθηκαν, όπως συνηθίζεται, 4 δώρα.
Τα 3 αφορούν την παροχή EΚOΚΑΡΤΑΣ σε
πρατήρια καυσίμων του Oμίλου και κληρώθηκαν στους συναδέλφους Α. Σιούτα,
Δ. Νούκου και Κ. Πρωτόπαππα, ενώ το 4ο
αφορά 3ήμερο ταξίδι που κληρώθηκε στο
συνάδελφο Κ. Ρούση.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 2015
Συγχαρητήρια στα παιδιά μας!

Και φέτος η εκδήλωση βράβευσης αριστούχων μαθητών – φοιτητών & νεοεισαχθέντων στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, που οργανώθηκε από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είχε μεγάλη επιτυχία.
Καλεσμένος στη εκδήλωση ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα του ελληνικού μπάσκετ, ο κ. Παναγιώτης
Γιαννάκης, που με το λόγο του και τις αναφορές του στις προσπάθειες και τα επιτεύγματά του στον αθλητισμό
ενθουσίασε όλο το κοινό.
Τα παιδιά των εργαζομένων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ που βραβεύτηκαν ανά εκπαιδευτική βαθμίδα είναι:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Αναγνωστίδου Αικατερίνη –Αλέξια,
Δούκας (Παναγοπούλου) Γεώργιος,
Θωμά (Τριβυζαδάκη) Μαρία,
Καλοσπύρος Σπυρίδων,
Καραμιχάλη Αγγελική,
Καψάλη (Πέτυκα) Ανθή,
Μπακογιάννης Παναγιώτης,
Παπαδημητρόπουλος Χαράλαμπος,
Παπαδημητροπούλου Ισμήνη-Μιχαέλα,
Παπασωτηρίου Κωνσταντίνα,
Πρωτόπαππα Ζωή,
Σοφιά Βιργινία-Αγάθη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναγνωστίδης Ιωάννης,
Πολέμη Φραγκούλα,
Σπανίδη Καλλιόπη-Αθηνά,
Χελιώτης (Τζαβάρα) Δημήτριος

ΑΡΙΣΤΟΥΧΑ ΤΕΚΝΑ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ)
ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναγνωστίδης Σωτήριος,
Αναγνωστίδου Χριστίνα

ΛΥΚΕΙΟ
Αθανασίου Ανδρέας,
Αναγνωστίδης Ιωάννης,
Δούκα (Παναγοπούλου) Δήμητρα-Εφραιμία,
Κανούρη Σταυρούλα,
Πολέμη Φραγκούλα,
Ρόδη Μαρία- Φωτεινή,
Σπανίδη Καλλιόπη-Αθηνά
Τζωρτζακάκης (Μπεάζη) Φίλιππος
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“Θετική στάση ζωής: Δες το αλλιώς!”

Α

υτό ήταν το θέμα της διαδραστικής ομιλίας, όπου ο Dr. Αναστάσιος
Σταλίκας, καθηγητής θετικής ψυχολογίας, παρουσίασε πώς
μπορούμε να επιλέγουμε τη θετική πλευρά της ζωής, πώς να
προσεγγίζουμε τα δύσκολα με ανθεκτικότητα, πώς να αισθανόμαστε
πιο δυνατοί, πιο αποτελεσματικοί, πιο αυθεντικοί, πιο αισιόδοξοι, γεμάτοι
ελπίδα και προσμονή για το καλύτερο.
Παράλληλα έγινε αναφορά στις βασικές έννοιες της Θετικής Ψυχολογίας
και στον ευεργετικό ρόλο της βίωσης θετικών συναισθημάτων στην
σωματική και ψυχική μας υγεία, καθώς παρουσιάστηκαν η αλήθεια
και οι μύθοι αναφορικά με την αξία της θετικότητας στην προσωπική
και επαγγελματική ζωή, αναδεικνύοντας τόσο την αξία όσο και τους
περιορισμούς της.

Στην πρόσκληση της Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου της Ελληνικά Πετρέλαια ανταποκρίθηκαν
δεκατέσσερις συνάδελφοι, οι οποίοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την τρίωρη παρουσίαση.
Συμμετείχαν : E. Aθανασίου, Γ. Βαρούχας, Ά. Ζαβιτσάνου, Θ. Θωμά, Ν. Καραχάλιος, Α. Κριτάκη, Α. Λουκά, Β. Μουτάφη,
Ζ. Παγουλάτου, Π. Παπαδημητρόπουλος, Α. Σακιριανού, Σ. Σπυράκης, Ε. Τράκα, Ε. Τσάπρα.

HELPE VILLAGE

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας!
Συγκεντρώνουμε είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες στη Χίο.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο ενεργειών κοινωνικής
ευαισθητοποίησης, δημιούργησε ένα κέντρο προσωρινής υποδοχής
προσφύγων στη Χίο. Το HELPE VILLAGE έχει δυναμικότητα φιλοξενίας άνω
των 1.000 ατόμων.
Οι εργαζόμενοι της ΑΣΠΡΟΦΟΣ ανταποκρίθηκαν πρόθυμα και ανθρώπινα
στο κάλεσμα για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης.
Συγκεντρώνονται τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής και ρουχισμός, τα
οποία αποστέλλονται στο Helpe Village οργανωμένα μέσω της ΕΛΠΕ.
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Επενδύοντας σε Νέες Αγορές
Ιορδανία

Η

ΑΣΠΡΟΦΟΣ, στο πλαίσιο επέκτασης
των δραστηριοτήτων της διεθνώς,
έχει αναλάβει και εκτελεί έργο Βασικού
Σχεδιασμού και Μελέτης Σκοπιμότητας
για την ενεργειακή αναβάθμιση μονάδας ατμοσφαιρικής διύλισης στο διυλιστήριο Jordan Petroleum Refinery Co.
Ltd., στην Ιορδανία.
Το έργο περιλαμβάνει σχεδιασμό
διεργασιών (Process), μηχανολογικό
σχεδιασμό, απαιτούμενες τροποποιήσεις σωληνώσεων, προϋπολογισμό
κόστους επένδυσης και υπολογισμό
λειτουργικού κόστους της αναβαθμισμένης μονάδας.
Η μελέτη ξεκίνησε το Δεκέμβριο του
2015 και τελεί υπό ολοκλήρωση.

Κροατία - Νέο διεθνές έργο για την ΑΣΠΡΟΦΟΣ
Στα πλαίσια της διεθνούς παρουσίας της ΑΣΠΡΟΦΟΣ και παρόλη την πρωτοφανή κρίση
στην αγορά του πετρελαίου, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ ανέλαβε νέα μελέτη στην Κροατία (η 3η σε
τρία χρόνια δραστηριοποίησης στη χώρα). Το έργο ανήκει στην κοινοπραξία της VTTI με
την PPD (ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και διανομέας Φ.Α. στην χώρα) και αφορά στην
κατασκευή δεξαμενών προϊόντων πετρελαίου και LPG. Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ θα εκπονήσει το
FEED σε συνεργασία με την τοπική μελετητική και κατασκευαστική εταιρία IVICOM. Αυτό
είναι άλλο ένα έργο που αναλαμβάνει η ΑΣΠΡΟΦΟΣ από την VTTI μετά από το έργο στο
Βασιλικό της Κύπρου.
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Σρι Λάνκα

Π

ραγματοποιήθηκε, το 2ο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, επίσκεψη στη Σρι Λάνκα
με στόχο την ανίχνευση νέων ευκαιριών, την προώθηση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ και την
έγκαιρη προετοιμασία στους διαγωνισμούς που πρόκειται να ανακοινωθούν στο άμεσο
μέλλον.
Έγιναν επαφές με υψηλά κυβερνητικά στελέχη (Αναπληρωτής Υπουργός Πετρελαίου),
με ανώτατα στελέχη της CPC (Ceylon Petroleum Company) και με τοπικές εταιρίες. Η
CPC είναι ικανοποιημένη από την εργασία μας έως σήμερα και έχει προγραμματίσει
έργα του ενδιαφέροντός μας. Η οικονομία της χώρας είναι σε αναπτυξιακή τροχιά και τα
περισσότερα έργα έχουν την στήριξη της παγκόσμιας τράπεζας. Η εκτίμησή μας είναι ότι
η χώρα θα προχωρήσει τις επενδύσεις που έχει προγραμματίσει και ότι υπάρχει αρκετό
ενδιαφέρον για επιπλέον συμμετοχή της ΑΣΠΡΟΦΟΣ.

Πρώτο έργο στο Ομάν

Η

ΑΣΠΡΟΦΟΣ πραγματοποίησε
το πρώτο της έργο στο Ομάν.
Το έργο αφορά στην αναθεώρηση
του προϋπολογισμού επένδυσης
για έργο δεξαμενών για την
εταιρεία SALFO Oman Branch. Το
έργο, που υλοποιήθηκε από την
ΑΣΠΡΟΦΟΣ, παρουσιάστηκε στη
Σαλάλα μαζί με την SALFO Oman
Branch στον τελικό πελάτη Oman
Oil. Το έργο ολοκληρώθηκε τον
Ιανουάριο του 2016.
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Νέα της Αγοράς

Οι επενδύσεις σε διυλιστήρια και πετροχημικά στην Σαουδική Αραβία
αναμένεται να αυξηθούν το 2016
Οι επενδύσεις σε νέα δυναμικότητα διυλιστηρίων
στην Σ. Αραβία έχουν κατρακυλήσει. Ενώ την
περίοδο 2010 – 12 έγιναν $34.7 δις επενδύσεων σε
διυλιστήρια και πετροχημικά, τα τελευταία 3 χρόνια
το ποσό αυτό δεν ξεπέρασε τα $7.8 δις. Το 2015 μόλις
$500 εκ. συμβάσεων ανατέθηκαν, το χαμηλότερο
ποσό για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή.
Σημαντικές επενδύσεις θα απαιτηθούν ώστε να
ικανοποιηθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι των
διυλιστηρίων. Η Σ. Αραβία σχεδιάζει να αυξήσει τη
διυλιστική ικανότητα σε 8 εκ. βαρέλια την ημέρα από
5.4 που είναι σήμερα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του
CEO της ARAMCO στο συνέδριο Saudi Downstream
στις 8 Μαρτίου.
Μεγάλο ποσοστό της αύξησης αυτής στοχεύει
σε εξαγωγές. Δεδομένης της αβεβαιότητας των

τιμών πετρελαίου και της μείωσης της παγκόσμιας
ανάπτυξης, η ελκυστικότητα επενδύσεων για
εξαγωγές είναι αισθητά μειωμένη.
Η φετινή χρονιά φαίνεται να είναι ευνοϊκότερη για
νέες επενδύσεις σε διυλιστήρια και πετροχημικά με 3
μεγάλα έργα (μεταξύ άλλων μονάδες επεξεργασίας
Νάφθας και ανάκτησης Θείου) να πλησιάζουν τη
φάση ανάθεσης.
Οι μονάδες θα χτιστούν στην εγκατάσταση της
PetroRabigh στην Rabigh της Μέκκας. Η κυβέρνηση
της Σ. Αραβίας θα συνεχίσει να εξετάζει τρόπους
να μειώσει τα κόστη της στη διάρκεια της κρίσης
του πετρελαίου με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι
αποφάσεις υλοποίησης των υπόλοιπων μεγάλων
έργων.
Πηγές: http://www.meed.com/

