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Editorial
Αγαπητοί
Συνάδελφοι,

Ό

ταν στα μέσα του 2012 χαράζαμε τη νέα
στρατηγική μας για Εξωστρέφεια και
Ανταγωνιστικότητα, γνωρίζαμε από τη διεθνή
εμπειρία ότι θα διανύσουμε 2-3 χρόνια
προκειμένου να δρέψουμε τους καρπούς των
προσπαθειών μας.
Στον πυλώνα της Ανταγωνιστικότητας μέχρι το τέλος του
2013 επιτύχαμε, με θυσίες από όλους, να διεκδικούμε νέες
δουλειές σε άλλες χώρες.
Στον πυλώνα της Εξωστρέφειας βρισκόμαστε στο μέσον
του 2014 και συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε την
επιχειρηματική ανάπτυξή μας με νέες επαφές, με
συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια του χώρου μας, με
κατάθεση προσφορών για τις υπηρεσίες μας σε μεγάλες
επενδύσεις εκτός Ελλάδος.
Ως αποτέλεσμα των προγενέστερων εξωστρεφών
δραστηριοτήτων μας, μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες
του κλάδου μας επιζητούν πλέον συνεργασία με την
ΑΣΠΡΟΦΟΣ για την ανάληψη έργων από κοινού σε χώρες
της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής κατ’ αρχήν.
Είμαστε πολύ κοντά στο να πάρουμε τέτοιες δουλειές.

ανάμεσα στα στελέχη μας και τα στελέχη της ΕΛΠΕ, με
προφανή οφέλη για όλους.
Να έχουμε όμως πάντοτε στο μυαλό μας ότι όλα αυτά
εσείς, οι άνθρωποι της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, τα επιτύχατε.
Διαβάζοντας το τεύχος του ΕΞΑΝΤΑΣ που κρατάτε στα
χέρια σας, που το επιμελούνται εξ ολοκλήρου δικοί μας
άνθρωποι, θα ενημερωθείτε για το πώς εργαζόμενοί μας
προβάλλουν και προάγουν την εταιρεία μας τηρώντας τις
χρονικές και ποιοτικές δεσμεύσεις απέναντι στην ΕΛΠΕ,
συμμετέχοντας σε συνέδρια και κοινωνικές δράσεις,
στελεχώνοντας τις ομάδες του ΕΞΑΝΤΑΣ ΙΙ.
Είμαι αισιόδοξος και βέβαιος ότι με τέτοιους εργαζόμενους
η ΑΣΠΡΟΦΟΣ μπορεί να ατενίζει το κοντινό μέλλον με
θετικές προσδοκίες.
Καλό καλοκαίρι σε εσάς και τις οικογένειές σας.

Από την άλλη μεριά, αντεπεξερχόμαστε με επιτυχία στις
ανάγκες των Διυλιστηρίων της ΕΛΠΕ, που μέχρι τώρα
αποτελούν το μεγαλύτερο πελάτη μας, ανταποκριθήκαμε
πλήρως στις απαιτήσεις του πρόσφατου σταματήματος
στο Διυλιστήριο της Ελευσίνας, βελτιώνουμε διαρκώς την
επικοινωνία και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας

Γιάννης Φωτόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΣΠΡΟΦΟΣ

ΟΜΑΔΑ NEWSLETTER
Συντονισμός
Ομάδας

Ρουμπίνη
Τζαβάρα

Σχεδιασμός Επιμέλεια Εντύπου

Ζέτα
Νικολακοπούλου

Συντακτική Ομάδα

Ηλίας
Κουμπαρούλης

Ζωή
Παγουλάτου

Ελένη
Πεντεδέκα

Κώστας
Ρούσης

Ελτζίνα
Τσάπρα

Καλλιόπη
Φιαμπόλη

Στην ύλη του παρόντος τεύχους συμμετείχαν: Κ. Βάθης, Λ. Γιώτη, Ε. Μπεάζη, Π. Παπασωτηρίου, Φ. Σπανίδης, Δ. Χουρμουζιάδης
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ΕΞΑΝΤΑΣ

“Μαθήματα”

ΕΞΑΝΤΑΣ Ι

από το (LESSONS LEARNED)

Ολοκληρώνοντας το Προγράμμα Μετασχηματισμού ΕΞΑΝΤΑΣ Ι σκεφθήκαμε ότι θα άξιζε να αναγνωρίσουμε τι κάναμε
καλά στη διάρκειά του, ώστε να το συνεχίσουμε, αλλά και τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερα, ώστε να το
βελτιώσουμε στο ΕΞΑΝΤΑΣ ΙΙ.
Μιλώντας λοιπόν με τους Αναδόχους, τους Ομαδάρχες και τους Υπεύθυνους υλοποίησης των 11 ομάδων
διαπιστώθηκε ότι η επιτυχία του προγράμματος οφείλεται στο γεγονός ότι υποστηρίχθηκε πλήρως από τη Διοίκηση
καθώς και ότι επιδιώχθηκε η αλλαγή να επέλθει από τους ίδιους τους εργαζόμενους.
Κοιτάζοντας πίσω όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε στο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού ΕΞΑΝΤΑΣ Ι, καταλήγουμε σε
μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

Γνωστοποίησε σε όλους την ανάγκη και τη δέσμευση να γίνουν αλλαγές.

Λειτούργησε ως κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση βελτιώσεων που γνωρίζαμε αλλά χρειαζόταν να γίνουν
με οργανωμένη καθοδήγηση και διάθεση χρόνου και πόρων που δόθηκαν από το ΕΞΑΝΤΑΣ.

Συνετέλεσε στον περιορισμό των «στεγανών» και στην καλύτερη γνώση των παρεχόμενων υπηρεσιών της
εταιρείας μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων ή Διευθύνσεων.
Ενίσχυσε τη συνεργασία μας, δίνοντας την ευκαιρία σε ανθρώπους από διαφορετικά τμήματα να ανταλλάξουν
απόψεις και να συνεργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου πέρα από την εργασία.
Λειτούργησε ως καινοτόμος ιδέα που οδήγησε στην απόκτηση κουλτούρας ανανέωσης και προσαρμογής
στα δεδομένα της αγοράς.

Διευκόλυνε την υποβολή προτάσεων από τους εργαζόμενους, μέσω της θυρίδας.

Σε μια ζυγαριά cost-value
αν
νθ
ανθρωποωρών
και ποιότητας
παραδοτέων,
το αποτέλεσμα κατά
πα
αρ
γεενικ αποδοχή άξιζε τον κόπο,
γενική
κυ
υρ
ρίως γιατί
γ
κυρίως
δημιούργησε τη σωστή
βά
β
άση
η για
για περαιτέρω
περαιτέρ εξέλιξη της εταιρείας.
βάση
Προτάθηκε η διατήρηση του ΕΞΑΝΤΑΣ για
συνεχή βελτίωση, με πιο συγκεκριμένο πλέον
αντικείμενο, προσανατολισμένο στους στόχους
της εταιρείας ανάλογα με τη χρονική στιγμή
(Business Plan).

NEWSLETTER ΕΞΑΝΤΑΣ | ΤΕΥΧΟΣ 07

05

ΕΞΑΝΤΑΣ

Power
σε έργα Plants

Πλάνο εισόδου

Στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΞΑΝΤΑΣ ΙΙ» συγκροτήθηκε Ομάδα
Μελέτης για να εξετάσει τον τρόπο διείσδυσης της ΑΣΠΡΟΦΟΣ στον
τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής (Power Plants).

Ομάδα
Power Plants

Η Ομάδα συστάθηκε και ξεκίνησε τις εργασίες της το Φεβρουάριο και
ασχολήθηκε με το θέμα τους επόμενους 2,5 μήνες.

Η έρευνα επικεντρώθηκε κυρίως:
Κ. Βάθης

Η. Κουμπαρούλης

Στην εξέταση αγορών (μέγεθος,

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

λειτουργία, ανταγωνισμός κ.λ.π.)
στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής
σε επιλεγμένες χώρες – στόχους.

Π. Καπέλλα

Κ. Κουτσογιάννης

Στην αποτύπωση των υφιστάμε-

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

νων τεχνικών δυνατοτήτων της
ΑΣΠΡΟΦΟΣ στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής,

στους

τρόπους

αξιοποίησης αλλά και ενίσχυσής
Σ. Πιτροπάκης

Ε. Πρωτοπαπά

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

τους.
Στη

διαμόρφωση

πλάνου

ενεργειών για την ταχύτερη και
επιτυχή διείσδυση της Εταιρείας
Μ. Γάζελα

στον τομέα και την εξασφάλιση

ΜΕΛΟΣ

εσόδων στο άμεσο μέλλον από
αυτόν.

Τα συμπεράσματα από τα ευρήματα κατά τη διάρκεια της μελέτης και οι συγκεκριμένες
προτάσεις για τη διείσδυση στο νέο τομέα, θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε σχετική
εκδήλωση για ενημέρωση των στελεχών της εταιρείας που θα εμπλακούν στο εγχείρημα.
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AGENDA

ΣΥΣΤΑΣΗ 5ης ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο πλαίσιο του ΕΞΑΝΤΑΣ ΙΙ συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την
υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ 4: MARKETING STRATEGIES.
Η ομάδα θα εξετάσει την υπάρχουσα κατηγοριοποίηση πελατών
και θα κρίνει εάν υπάρχει ανάγκη για αλλαγή / βελτίωση. Αφού
οριστικοποιήσει
υπάρχουσα

τις

κατηγορίες

στρατηγική

πελατών

διείσδυσης,

θα

θα

εξετάσει

προτείνει

την

αλλαγές/

βελτιώσεις καθώς και πλάνο επικοινωνίας ανά κατηγορία, αφού
λάβει υπόψη την στρατηγική και το επικοινωνιακό πλάνο κύριων
ανταγωνιστών.
επαφής

με

Επιπλέον, η ομάδα θα εξετάσει βασικά σημεία

πελάτες

και

υποψήφιους

πελάτες

(ιστοσελίδα,

τηλεφωνικό κέντρο, υποστήριξη μετά την πώληση, διαδικασία
παραπόνων, ποιότητα παραδοτέων, προσφορών κλπ.) και θα
προτείνει αλλαγές/ βελτιώσεις, όπου κρίνει απαραίτητο. Σημαντικό
είναι ότι η ίδια η ομάδα θα λάβει μέρος και στην υλοποίηση των
αλλαγών αυτών, όπου αυτό είναι εφικτό.
Οι συνάδελφοι που δήλωσαν ενδιαφέρον, κατόπιν σχετικής
πρόσκλησης, και συμμετέχουν στην ομάδα είναι οι εξής:

Ανάδοχος: Β. Βοντίτσος
Υπεύθυνος Ομάδας: Γ. Βαρούχας
Μέλη Ομάδας: Μ. Γάζελα, Μ. Γεωργοπούλου, Π. Καπέλλα,
Κ. Κουτσογιάννης, Ε. Πρωτοπαπά, Φ. Σπανίδης, Ε. Τσάπρα,
Δ. Χουρμουζιάδης

Ευχαριστούμε
πολύ
τους συναδέλφ
ους
για το ενδιαφέρ
ον τους
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Εκδήλωση

ενημέρωσης των

Εργαζομένων
Στις 21 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε από τη
Διοίκηση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ και το τμήμα Αναδιοργάνωσης
και Αλλαγών, εκδήλωση ενημέρωσης των εργαζομένων
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας με θέμα:
Απολογισμός ΕΞΑΝΤΑΣ Ι και Σχεδιασμός ΕΞΑΝΤΑΣ ΙΙ.
Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο της ενίσχυσης της
επικοινωνίας και της συστηματικής ενημέρωσης των
εργαζομένων. Αποτιμήθηκαν τα αποτελέσματα του
Προγράμματος

Μετασχηματισμού

ΕΞΑΝΤΑΣ

Ι,

που

ξεκίνησε το 2012 και τελείωσε φέτος το Φεβρουάριο και
παρουσιάστηκε το ΕΞΑΝΤΑΣ ΙΙ, που ξεκίνησε τον
Ιανουάριο και θα υλοποιείται σε όλη τη διάρκεια του

3 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

2014.

Ι. Φωτόπουλος

Β.. Βοντίτσος
Β

Π.. Παπασωτηρίου
Π
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Δραστηριότητες

Έργα Βελτίωσης

νέων Μονάδων

Βιομηχανικών
Εγκαταστάσεων
Ελευσίνας

ΜΟΝΑΔΑ FLEXICOKING

6η
αυτού του τύπου
που λειτουργεί
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΒΕΕ

2η
στην ΕΥΡΩΠΗ

Σημαντική είναι η εμπλοκή και συμβολή της ΑΣΠΡΟΦΟΣ σε έργα βελτίωσης των νέων
μονάδων του βιομηχανικού συγκροτήματος της ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα, σε ανταπόκριση
επειγόντων αιτημάτων.
Πιο συγκεκριμένα, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ ανέλαβε την εκπόνηση

PDS», προσδίδοντας έτσι επιπλέον στον Πελάτη ένα

μελετών λεπτομερούς σχεδιασμού για παρεμβάσεις και

ενημερωμένο μοντέλο των εγκαταστάσεών του.

βελτιώσεις στις νέες μονάδες του Διυλιστηρίου ΕΛΠΕ ΒΕΕ και

Ήδη οι περισσότερες από τις μελέτες έχουν ολοκληρωθεί

κυρίως στην Μονάδα 32 «Flexicoker», ξεκινώντας τον

από την ΑΣΠΡΟΦΟΣ και, με την ευκαιρία του πρόσφατου μη

Οκτώβριο του 2013.

προγραμματισμένου σταματήματος «shut down» των

Στο έργο ενεπλάκη όλο το εύρος ειδικοτήτων της εταιρείας

αντίστοιχων μονάδων του συγκροτήματος της Ελευσίνας,

(Process, Piping, Mechanical, Civil, Instrumentation &

υλοποιήθηκαν με επιτυχία.

Electrical).
Αξίζει να αναδειχθεί ότι όλες οι μελέτες σωληνώσεων
υλοποιήθηκαν εξ’ ολοκλήρου με χρήση του «3D Software
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Δραστηριότητες

Αναμνηστική
Φωτογραφία
Με τα 24 στελέχη της
εταιρείας και τον
εισηγητή – ορειβάτη (στη
μέση). Mπροστά ο
ορειβατικός του
εξοπλισμός

Η Κατάκτηση

της Κορυφής

Το Σάββατο 10 Μαΐου και στο χώρο του Ελληνικού Ιππικού

Τα

Ομίλου Αμαρουσίου, πραγματοποιήθηκε το βιωματικό

πραγματοποίησαν προσομοίωση της αποστολής

σεμινάριο

παίρνοντας σε περιορισμένο χρόνο αποφάσεις

«Η

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ

ΤΗΣ

ΚΟΡΥΦΗΣ»,

που

στελέχη

μας

χωρίστηκαν

σε

παρακολούθησαν 24 στελέχη της Εταιρείας.

κρίσιμες για την επιτυχία της.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο ορειβάτης Παναγιώτης

Η

Κοτρωνάρος,

βραβεύτηκε από τον Π. Κοτρωνάρο.

Αρχηγός

της

Εθνικής

Ορειβατικής

ομάδα

που

είχε

την

ομάδες

καλύτερη

και

απόδοση

Αποστολής «HELLAS – EVEREST 2004» με τους συνεργάτες
του.
Ο

ΝΙΚΗΤΕΣ !

Π.

Κοτρωνάρος

εξιστόρησε

λεπτομερώς

την

επιτυχημένη αποστολή στο ψηλότερο βουνό του πλανήτη
και παράλληλα, τόνισε τις πτυχές της αποστολής που
έχουν άμεση αντιστοίχιση στο επιχειρησιακό περιβάλλον,
όπως

η

λήψη

αποφάσεων,

η

οργάνωση

ενός

πολύπλοκου project, η αλληλεξάρτηση των μελών της
ομάδας, η επίτευξη των στόχων, η πιστή τήρηση του
χρονοδιαγράμματος, κτλ.
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Δραστηριότητες

Ανα κύκλωση
Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ δείχνει έμπρακτα το
ενδιαφέρον της για το περιβάλλον,
εφαρμόζοντας ολοκληρωμένο

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης.

Για τον σκοπό αυτό έχουν τοποθετηθεί κάδοι ανακύκλωσης στις
εγκαταστάσεις της ΑΣΠΡΟΦΟΣ για τη συλλογή αντικειμένων όπως χαρτιά,
μπουκάλια

και

κουτάκια

αναψυκτικών.

Επίσης

γίνεται

ανακύκλωση

μπαταριών, μπαταριών (συσσωρευτών) κινητών, λαμπτήρων, συσκευών

Εξοικονόμηση

Ενέργειας
Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ
ευαισθητοποιημένη σε
θέματα εξοικονόμησης
ενέργειας εφαρμόζει μία
σειρά από δράσεις με
σκοπό την καλλιέργεια
περιβαλλοντικής
συνείδησης στους
εργαζόμενους.
Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με
ISO 14001 για την εφαρμογή

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης (μελάνια

συστήματος περιβαλλοντικής

εκτυπωτών).

διαχείρισης. Το πρόγραμμα
Εξοικονόμησης ενέργειας και η

Η ανακύκλωση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα και υποχρέωση κάθε
κοινωνίας, που συμβάλλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών ζωής. Η
συμμετοχή στην ανακύκλωση είναι τρόπος ζωής με αδιαμφισβήτητα οφέλη

γνωστοποίηση των δράσεων
πραγματοποιείται μέσω
καμπάνιας στο εταιρικό δίκτυο
και στους χώρους της

για το περιβάλλον και απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της

εταιρείας.

οικολογικής ισορροπίας του πλανήτη μας.

Η εξοικονόμηση ενέργειας
βοηθά στην προστασία του
περιβάλλοντος και μειώνει τα
λειτουργικά κόστη μας.

Είναι σημαντικό ότι, μέσω της Ανακύκλωσης:






Προστατεύεται το περιβάλλον από τεράστιες ποσότητες
απορριμμάτων με μεγάλο χρόνο αποδόμησης
Εξοικονομούνται πρώτες ύλες και ενέργεια
Δημιουργούνται θέσεις εργασίας
Αποκτάται οικολογική συνείδηση

Ανακύκλωση
Μια διαδικασία
διαδικασσ ία που πρέπει
πρέέ πεει

να γίνει

η καθημερινότητα
όλων μας!
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Good News

ΑΣΠΡΟΦΟΣ

Η Ασφάλεια πρώτη μας
προτεραιότητα!
Ενημέρωση για Πυρκαγιά & Σεισμό
Στα πλαίσια συνεχούς ενημέρωσης του
προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων
περιστατικών, την Παρασκευή 7 Μαρτίου
2014

πραγματοποιήθηκε

εκδηλώσεων
σεμινάριο,
αντιμετώπιση

της
με

στην

εταιρείας,
θέμα

εκτάκτων

αίθουσα

ενημερωτικό

«Πρόληψη

και

περιστατικών

(σεισμών & πυρκαγιάς)».
Εισηγητής:
αξιωματικός

Δέδες
της

Βασίλειος,
οικείας

αρμόδιος

Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας

Με ορθοπεταλιά ακόμα
και στη δουλειά!

Μπορώ και εγώ!

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη που έχει η μετακίνηση των εργαζομένων από και προς τo γραφείο με
ποδήλατο, πήρε μέρος στην εκστρατεία «Με Ποδήλατο στη Δουλειά».
Πέντε εργαζόμενοι της εταιρείας (Ν. Καραμιχάλης, Α. Καφούρος, Γ. Κομπούρας, Σ. Πιτροπάκης και Α.
16,2 τόνοι
1
διοξειδίου του
άνθρακα
λιγότεροι στην
ατμόσφαιρα

Σιούτα), που καθημερινά έρχονται στο γραφείο χρησιμοποιώντας ποδήλατο, συμμετείχαν στο
διαγωνισμό που διοργάνωσε η ομάδα «ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ» και κατέκτησαν σημαντική θέση μεταξύ 392
ποδηλάτων από 93 Οργανισμούς.
Καλή Συνέχεια και γερό πετάλι για να αρχίζουν δυνατά και παραγωγικά τη μέρα!

Το 1ο τουρνουά bowling
της ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι
γεγονός! Έτοιμοι για STRIKE?
Το

πρώτο

τουρνουά

bowling

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη
28 Μαΐου με τη συμμετοχή 16 συναδέλφων
και φίλων.
Την πρώτη θέση κατέκτησε ο συνάδελφος
Μανώλης
πόντους

Μαλούπος
και

την

με

δεύτερη

συνολικά
ο

313

Μανώλης

Παπαντωνάκης με 212 πόντους. Οι νικητές
ΝΙΚΗΤΕΣ !

βραβεύτηκαν με αναμνηστικά δώρα της
ΑΣΠΡΟΦΟΣ.
Στο επόμενο τουρνουά ο διαγωνισμός θα
γίνει μεταξύ των Διευθύνσεων της εταιρείας.

Δραστηριότητες

Συμμετοχή

σε

11

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2014

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ χορηγός Συνεδρίου
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Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ ήταν χορηγός

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ αναγνωρίζοντας

και συμμετείχε στις εργασίες

την ανάγκη των επιχειρήσεων

του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου

να προσαρμοστούν στις νέες

με τίτλο «Ο ρόλος της

οικονομικές προκλήσεις των

διοίκησης στην Ευρωπαϊκή

καιρών μας, ενθαρρύνει και

Οικονομία», το οποίο

καλλιεργεί μια κουλτούρα

οργανώθηκε από την ΕΕΔΕ

συνεχούς αλλαγής, μέσω της

και πραγματοποιήθηκε στο

υιοθέτησης βέλτιστων

Ξενοδοχείο Metropolitan της

πρακτικών.

Αθήνας, την Παρασκευή 11

Εξειδικευμένοι επιστήμονες, οι

Απριλίου 2014.

οποίοι συμμετείχαν στο

Οι συμμετέχοντες

συνέδριο, τόνισαν ότι η

επικεντρώθηκαν στο σημαντικό

διοίκηση απαιτεί ηγετικές

ρόλο των ΜΜΕ για την

ικανότητες για να εμπνέει το

ανάπτυξη της οικονομίας και

ανθρώπινο δυναμικό και να

στην πρωτοπορία, στην

οδηγεί σε ανάπτυξη. Η

παραγωγικότητα, στην αριστεία

«δικτύωση» ήταν ένα από τα

και στην αειφόρα ανάπτυξη, οι

εργαλεία που προτάθηκαν,

οποίες μπορούν να

καθώς μπορεί να συνεισφέρει

συμβάλλουν στη μακροχρόνια

στην οικονομική ανάπτυξη της

ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Ευρώπης.

13

Συνέδρια
05-06

ΜΑΪΟΥ

2014

Ο Αραβικός Επιχειρηματικός Κόσμος
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της

Κυβέρνησης και ο Υπουργός

ΑΣΠΡΟΦΟΣ, κ. Ι. Φωτόπουλος

Εξωτερικών της Ελλάδος καθώς

συμμετείχε στο συνέδριο του

και πολλοί Υπουργοί της

Economist «Europe and the

Ελληνικής Κυβέρνησης. Από

Arab World: Strengthening

αραβικής πλευράς, ομιλητές του

Political, Business and Invest-

συνεδρίου ήταν ο Γενικός

ment Ties» που

Γραμματέας του Αραβικού

πραγματοποιήθηκε 5 και 6

Συνδέσμου, ο Πρίγκιπας της

Μαΐου, στο Athenaeum

Σαουδικής Αραβίας, ο

Intercontinental της Αθήνας,

Πρωθυπουργός του Μαρόκο

υπό την αιγίδα της Ελληνικής

και Υπουργοί από Τυνησία, Ιράκ,

προεδρίας του Συμβουλίου της

Λιβύη, Μαρόκο, Σουδάν,

Ευρώπης και του Συνδέσμου

Παλαιστίνη και Κουρδιστάν. Όλοι

Αραβικών Κρατών.

οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη

Το συνέδριο συγκέντρωσε το

βαθύτερης συνεργασίας της

ενδιαφέρον του πολιτικού και

Ευρώπης με τον Αραβικό κόσμο

οικονομικού κόσμου καθώς

τόσο σε πολιτικό όσο και σε

συμμετείχαν υψηλού επίπεδου

επιχειρηματικό και επενδυτικό

ομιλητές όπως ο Πρωθυπουρ-

επίπεδο.

γός, ο Αντιπρόεδρος της

2014

09-10

ΜΑΪΟΥ

14

Δραστηριότητες

η

Πανελλαδική
συνάντηση χρηστών

Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.)

Στα πλαίσια της 22ης Πανελλαδικής Συνάντησης Χρηστών Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) ArcGIS που διοργάνωσε η Marathon Data
Systems στις 8-9 Μαΐου 2014 στην Αθήνα, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ, ως έμπειρος χρήστης
αυτής της τεχνολογίας, παρουσίασε την εφαρμογή των Γ.Σ.Π. στη διαδικασία
εκπόνησης μιας Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ)
κατά τη φάση κατασκευής, λειτουργίας και τερματισμού ενός γραμμικού
ενεργειακού έργου. Σκοπός των ΜΠΚΕ είναι η παρουσίαση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον (φυσικό, κοινωνικοοικονομικό, πολιτιστικό κλπ.) και η εκτίμηση,
αξιολόγηση και αντιμετώπισή τους. Εισηγητές ήταν οι Λ. Γιώτη και Δ.
Χουρμουζιάδης.
Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν εφαρμογές που σχετίζονται με δημιουργία
Χαρτών Περιορισμού, Χωρική Ανάλυση (πχ Κλίσεις, Υψομετρικά Προφίλ,
Ορατότητα

Εγκαταστάσεων),

Πολυκριτιριακή

Ανάλυση

(π.χ.

Βέλτιστη

Οικονομικά Όδευση) και Χωροθέτηση Εγκαταστάσεων. Επιπλέον, τονίστηκε η
σημαντικότητά τους για τη διαχείριση ενός τεράστιου όγκου δεδομένων,
διεπιστημονικού επιπέδου και η διάχυσή τους στον Παγκόσμιο Ιστό. Τέλος,
δόθηκε ιδιαίτερη βάση στις δυνατότητες που προσφέρουν τα Γ.Σ.Π. στην
κατασκευή υψηλής ποιότητας θεματικών χαρτών και στην εκπόνηση μιας ΜΠΚΕ
αφού προσφέρουν μια ευρεία γκάμα εργαλείων.
Η παρουσίαση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το παρευρισκόμενο κοινό. Στο
τέλος, οι Λ. Γιώτη και Δ. Χουρμουζιάδης, απάντησαν στις ερωτήσεις που έγιναν
και έδωσαν πρόσθετες πληροφορίες επί του θέματος.

!
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Δραστηριότητες

Τεχνολογία
οριζόντιας Κατευθυνόμενης
Διάτρησης

Η οριζόντια κατευθυνόμενη διάτρηση (Horizontal Direc-

συνεργασία με τους συναδέλφους της επίβλεψης

tional Drilling, HDD) είναι μέθοδος ευρείας εφαρμογής

ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν στις πραγματικές

στη

συνθήκες

διεθνή

κατασκευαστική

βιομηχανία

και

εφαρμογής

της

μεθόδου.

Εξετάστηκαν

χρησιμοποιείται στην υπόγεια και μεγάλου βάθους

θέματα οργάνωσης, σχεδιασμού και διαχείρισης της

διέλευση γραμμικών έργων, όπως οι αγωγοί φυσικού

μεθόδου, προβλήματα και ρίσκα της διάνοιξης, τεχνικές

αερίου και πετρελαίου, τηλεπικοινωνιακά καλώδια,

διαδικασίες ανάπτυξης του εργοταξίου και θέματα

δίκτυα

εφοδιαστικής

νερού,

κλπ.

Η

μέθοδος

εφαρμόζεται

σε

περιπτώσεις υποχρεωτικής διέλευσης των έργων από
να

παραμείνουν

ανέπαφα

από

χώροι, προστατευόμενα οικοσυστήματα, δάση, εθνικές
οδοί, ποτάμια, γεωλογικές αστάθειες της ανώτερης
στρωματογραφίας, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό και βάσει της
Ελληνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ο αγωγός
φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ προς Μεγαλόπολη, την
επίβλεψη του οποίου έχει αναλάβει η ΑΣΠΡΟΦΟΣ,

της

συγκεκριμένης

Εκπαίδευση στη μέθοδο HDD

τις

κατασκευαστικές δραστηριότητες, όπως αρχαιολογικοί

επιμελητείας

μεθόδου.

περιοχές των οποίων τα επιφανειακά χαρακτηριστικά
πρέπει

και

Με

τις

επισκέψεις

του

προσωπικού

στο

εργοτάξιο της Κορίνθου, επιτεύχθηκε περαιτέρω
αναβάθμιση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας της
ΑΣΠΡΟΦΟΣ, πάνω στις επιστημονικές εξελίξεις
και βελτιώσεις της μεθόδου. Έτσι εξασφαλίστηκε
η δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων γνώσεων στο
συναφών

περιεχόμενο

εφαρμογή HDD. Αξιοποιώντας αυτή την ευκαιρία,

αντικατοπτρίζοντας παράλληλα την ποιοτική

οργανώθηκαν τακτικές επισκέψεις ομάδων μηχανικών

βελτίωση

και τεχνικών της ΑΣΠΡΟΦΟΣ στη θέση του έργου και σε

ΑΣΠΡΟΦΟΣ.

των

μελλοντικών

έργων,

διασταυρώνεται με τη διώρυγα της Κορίνθου με

υπηρεσιών

που

παρέχει

η
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Αγορά Ενέργειας
HYDROGENICS

O SOUTH STREAM

Τεχνολογία Κλειδί
Με επιτυχία λειτουργεί η πρώτη πιλοτική μονάδα P2G –
Power to Gas στις εγκαταστάσεις της EON στο Falkenhagen της ανατολικής Γερμανίας.
Η μονάδα χρησιμοποιεί την ανανεώσιμη αιολική ενέργεια
που παράγεται στην περιοχή και την καινοτόμο
τεχνολογία στην ηλεκτρόλυση του νερού της εταιρείας
Hydrogenics.
Το νερό μετατρέπεται σε υδρογόνο το οποίο διοχετεύεται
στο υπάρχον σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου. Η
μονάδα έχει ισχύ 2 MW και παράγει 360 κυβικά μέτρα
υδρογόνο την ώρα.
Η τεχνολογία της Hydrogenics λύνει το πρόβλημα της
απορρόφησης της περίσσειας παραγωγής ενέργειας
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το δίκτυο καθώς
μπορεί να αποθηκευτεί στο σύστημα φυσικού αερίου. Τα
πλεονεκτήματα του υδρογόνου ως μεταφορέα καθαρής
ενέργειας είναι αρκετά γιατί μπορεί να συνδέσει όλες τις
μορφές
της
ενεργειακής
χρήσης
επιτρέποντας
μεγαλύτερη ευελιξία, εκμετάλλευση και απόδοση.

Θα Υλοποιηθεί
Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας διαβεβαίωσε ότι το έργο του
αγωγού φυσικού αερίου South Stream θα υλοποιηθεί.
Τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών όσο και ο Υπουργός
Οικονομικών δήλωσαν ότι όλες οι χώρες στη διαδρομή του
αγωγού έχουν επιβεβαιώσει την πολιτική υποστήριξη στο
έργο, οπότε δεν πρόκειται για ένα έργο που έχει ανασταλεί.
Διευκρίνισαν ότι η Βουλγαρία δεν μπορεί να προχωρήσει
στην υλοποίηση του South Stream σε αντίθεση με τους
κανόνες της ΕΕ γιατί αυτό θα έθετε υπό αμφισβήτηση το έργο
συνολικά.
Για να διασφαλιστεί ότι τι έργο δεν κινδυνεύει και για να
μπορέσουν να ξεκινήσουν ξανά «στo πολύ κοντινό μέλλον»
οι εργασίες, θα πρέπει η Βουλγαρία ως κράτος μέλος της ΕΕ
να δώσει καλά τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα
και τις αμφιβολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το
South Stream.
Πηγή: www.energia.gr

Η καινοτομία αυτή θεωρείται τεχνολογία κλειδί για την
μετάλλαξη του ενεργειακού συστήματος της Γερμανίας.
Πηγή: www.eon.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΑΠΟ 01/02/2014 ΜΕΧΡΙ 31/05/2014
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ

61
Συνολικού ύψους: 15.736.765 €

31
Συνολικού ύψους: 1.598.000 €

Αριθμός Προσφορών:

Γραφεία
ΑΣΠΡΟΦΟΣ:
Ελ. Βενιζέλου
284, Καλλιθέα,
Αθήνα
www.asprofos.gr

Αριθμός Συμβάσεων:

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

