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ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Μαρία Σβουράκη
Υπεύθυνη Τμήματος Ιατρικών

Μάγδα Χαραλαμπάκη 
Χημικός MSc.
Υπεύθυνη Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας

Γιάννης Γκιουμές
Μηχανικός Περιβάλλοντος
Τμήμα Ποιότητας, Πυροσβεστικών

Βαγγέλης Καρτέρης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Τμήμα Ποιότητας, Πυροσβεστικών

Σοφία Σταμπολάκη
Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών
Τμήμα Ποιότητας, Πυροσβεστικών

Αργυρώ Σχολινάκη
Χημικός MSc. / Υπεύθυνη Τμήματος Υγρών - Αερίων

Έφη Μαναρωλάκη 
Χημικός MSc. / Τμήμα Υγρών - Αερίων

Λευτέρης Κυραλάκης
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης ΜSc. 
Υπεύθυνος Παραγωγής & Εισαγωγών Πυροσβεστικών 

Δημήτρης Μαραγκουδάκης
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης 
Tμήμα Εισαγωγών Πυροσβεστικών

Σοφία Ψυλλάκη
Ηλ. Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ
Υπεύθυνη Τμήματος Πωλήσεων Πυροσβεστικών Ελλάδος 
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Τμήμα Πωλήσεων Πυροσβεστικών Ελλάδος

Μανώλης Σταυρουλάκης 
Τμήμα Πωλήσεων Πυροσβεστικών Ελλάδος

Φίλιππος Χριστοδουλάκης
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων BSc.
Υπεύθυνος Εισαγωγών Ιατρικών

Μιχάλης Βαρδάκης
Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Τμήμα Εισαγωγών Ιατρικών 

Μαρία Βουράκη
Graphic Designer
Τμήμα  Μarketing 

Στράτος Κορώνης
Μηχατρονικός Μηχανικός MSc.
Υπεύθυνος Τμήματος Εξαγωγών Πυροσβεστικών
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Μηχανολόγος Μηχανικός 
Τμήμα Εξαγωγών Πυροσβεστικών

Χρήστος Σταυρίδης 
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
Τμήμα Εξαγωγών Πυροσβεστικών

Κώστας Παπαθανασίου
Μηχανικός Περιβάλλοντος
Τμήμα Εξαγωγών Πυροσβεστικών

Νατάσσα Τζεβελέκου
Οικονομολόγος BSc.
Τμήμα Εξαγωγών Πυροσβεστικών
Διοικητική Υποστήριξη 

Ματίνα Γκάτζια
Μηχανικός Οικονομίας & Διοίκησης
Τμήμα Εξαγωγών Πυροσβεστικών

Αντωνία Κουφάκη
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
Τμήμα Εξαγωγών Πυροσβεστικών

Γιώργος Χουδαλάκης
Μηχανικός Πληροφορικής
Τμήμα Εξαγωγών Ιατρικών

Μάκης Γιαννόπουλος
Ηλ. Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ 
Τμήμα Εξαγωγών Ιατρικών

Νίκος Φραγκιουδάκης
Μηχανικός Πληροφορικής
Υπεύθυνος Πωλήσεων Ιατρικών Ελλάδος

Μανώλης Γαλανάκης
Πολιτικός Μηχανικός
Τμήμα Πωλήσεων Ιατρικών Ελλάδος

Βασίλης Σημανδηράκης
Τμήμα Πωλήσεων Ιατρικών Ελλάδος
 
Δημήτρης Παπαπαναγιώτου
Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Ιατρικών

Δημήτρης Μουσουράκης 
Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού

Θάνος Μπαδιεριτάκης
Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Τμήμα Λογιστηρίου

Ανδριάνα Μπιτζανάκη
Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Τμήμα Λογιστηρίου 

Δέσποινα Μεταξάκη
Λογιστική 
Τμήμα Λογιστηρίου

Γιώργος Θεοδωράκης 
Μηχανολόγος Μηχανικός  
Υπεύθυνος Καταστήματος Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων Ν. Χανίων «Πυροπροστασία»

Τάσος Τσαγκαρίδης 
Πωλητής - Υπεύθυνος Kέντρου Διανομής 
Κεντρικής & Ανατολικής Κρήτης 

Αθανάσιος Μποδοσάς
Logistics
Υπεύθυνος Κέντρου Διανομής Β. Ελλάδος 
& Βαλκανίων

Iδρυτής
Mανώλης Σβουράκης (Πρεσβ.)
1939 - 2020

Έτος 1ης έκδοσης MΟΒΙΑΚpress:  2009

H Eφημερίδα MOBIAKpress, Διανέμεται σε 77 Χώρες και Μεταφράζεται στις Παρακάτω Γλώσσες: Aγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

Εκδότης - Διευθυντής
Μανώλης Σβουράκης (Νεότ.)
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

Αρχισυντάκτης & Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Αντώνης Γκεζέπης
Διπλ. Εφαρμ. Πληρ/κής στη Διοίκηση & Οικονομία
Τμήμα Μarketing 

Art Director /  Επιμέλεια
Nεκταρία Ψεγιαννάκη
Graphic Designer  /  Τμήμα  Μarketing

Διάθεση:
Την Εφημερίδα MOBIAKpress θα τη Bρεiτε:
-  Στα Κεντρικά Καταστήματα της MOBIAK Ν. Χανίων 
-  Στα Τμήματα Πωλήσεων του Ομίλου
-  Στους Εξωτερικούς Πωλητές
-  Στα Κέντρα Διανομής Ελλάδας
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Τι μας έμεινε από τη χρονιά 
που πέρασε...

Τ ο 2020 θα μείνει στην ιστορία και χαραγμένο βαθιά στην καρδιά μου ως η πιο 
δύσκολη χρονιά στην προσωπική και επαγγελματική μου διαδρομή (με απο-
κορύφωμα την απώλεια του πατέρα μου).
Σίγουρα πρώτα από όλα για τις αναρίθμητες ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν 
παγκοσμίως. Οπωσδήποτε και για την οικονομική καταστροφή αμέτρητων 

επιχειρήσεων.
Βεβαίως για τα αρνητικά αποτελέσματα όλων αυτών, κοινωνικά και οικονομικά, τα 
οποία δεν έχουν φανεί ακόμα στην πλήρη τους έκταση.

Όμως η χρονιά που πέρασε θα μείνει ως παρακαταθήκη στην ανθρωπότητα  και για 
έναν άλλο λόγο. Στην άμεση αντίδραση, αντιμετώπιση κρίσεων στον πλανήτη μας. 
Αυτές τις ημέρες πλέον, οι προβολείς της δημοσιότητας έχουν κάνει στροφή. Έφυγαν 
από τους ποδοσφαιριστές, τους τραγουδιστές και τις συνήθεις «Celebrities» και ανέ-
δειξαν το έργο, φώτισαν άλλους πρωταγωνιστές. 
Τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Τους ανθρώπους στην πρώτη γραμμή της μάχης 
της πανδημίας. Σε εκείνους που η μάσκα αφήνει σημάδια στο πρόσωπο και τραύματα 
στην ψυχή για τις ζωές που έχασαν μέσα από τα χέρια τους.

Αξιοποιήθηκε η συνεργασία το 2020. Και έφερε αποτελέσματα η συνεργασία.  
Βρέθηκαν λύσεις και δόθηκαν όπλα και εφόδια μέσα από την συνεργασία και ξεκίνησε 
να χτίζεται το ανάχωμα αντιμετώπισης προβλημάτων. Στην έννοια συνεργασία πρέπει 
να μπορείς να επικοινωνήσεις και να μοιράζεσαι πληροφορίες.
Η πεμπτουσία της συνεργασίας είναι να δίνεις και να παίρνεις από τον άλλο και έτσι 
δημιουργείς τελείως καινούργια πράγματα. Η συνεργασία είναι πλέον η κινητήριος 
δύναμη που φέρνει αίσιο τέλος σε κάθε αγώνα.
Αναδείχθηκε ως έννοια, ως αξία στην καθημερινότητά μας!

Η δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου απαιτεί ομαδικότητα, συνέργειες και συ-
νεργασία, δεδομένου ότι χρειαζόμαστε έναν ολόκληρο στρατό από επιχειρήσεις που 
θα δουλέψουν μαζί για να χτίσουν έναν καλύτερο κόσμο τις επόμενες λίγες δεκαετίες.
Ο καλός σχεδιασμός ξεκινά με τιμιότητα, θέτει δύσκολες ερωτήσεις, προκύπτει από τη 
συνεργασία και την εμπιστοσύνη στη διαίσθηση σου.

Κι εμείς λοιπόν, οι άνθρωποι της ΜΟΒΙΑΚ, καθημερινοί εργάτες, συνεχίζουμε να συ-
νεργαζόμαστε μαζί σας, καθημερινά για να βρούμε μαζί λύσεις. 
Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές επιβάλλεται να βρούμε μαζί λύσεις που θα κά-
νουν τη ζωή μας (επαγγελματικά & προσωπικά) καλύτερη!

EDITORIAL
ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΣΒΟΥΡΑΚΗ

ΠΡoΕΔΡΟΣ & ΔΙΕυθυΝΩΝ ΣyΜΒΟυΛΟΣ 
ΤΗΣ ΜΟΒΙΑΚ
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Η Μείωση της Παραγωγής στα 
Εργοστάσια Μετάλλων έφτασε στο 
Χαμηλότερο Επίπεδο των Τελευταίων 
20 Ετών. 

Οι αλλαγές που έφερε η πανδημία τον τελευταίο 
χρόνο, θα μπορούσαμε να πούμε πως άλλαξε δρα-
ματικά και τον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη. 
Σχεδόν όλοι οι κλάδοι έχουν επηρεαστεί με πολλές επιχει-
ρήσεις να βρίσκονται στα πρόθυρα χρεωκοπίας.
Οι πρώτες επιχειρήσεις που θα μπορούσε να σκεφτεί κά-

ποιος ότι πλήττονται είναι η εστίαση και ο τουρισμός. Όμως το πρόβλη-
μα είναι πολύ βαθύτερο και επηρεάζονται και κλάδοι που δεν έρχονται 
πρώτοι στο μυαλό όπως οι εταιρείες που χρησιμοποιούν μέταλλα σαν 
πρώτες ύλες στα προϊόντα τους.

Η ζήτηση για τις περισσότερες πρώτες ύλες μειώθηκε σημαντικά τους 
πρώτους μήνες της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένης και της ζήτησης 
για χάλυβα, αλουμίνιο και ορείχαλκο. Η απότομη μείωση της ζήτησης 
οδήγησε πολλά χαλυβουργεία και εργοστάσια παραγωγής αυτών των 
πρώτων υλών στο να περιορίσουν την παραγωγή τους. Η μείωση της 
παραγωγής σε αυτά τα εργοστάσια έφτασε στο χαμηλότερο 
επίπεδο των τελευταίων 20 ετών. 

Το διστακτικό άνοιγμα των αγορών τους τελευταίους μήνες, βλέποντας 
το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία εξαιτίας και των εμβολιασμών, 
έχει αυξήσει την ζήτηση σε πρώτες ύλες. Παρόλα αυτά, τα εργοστάσια 
παραγωγής-προμήθειας πρώτων υλών δεν δείχνουν πρόθυμα να ανε-
βάσουν την παραγωγή τους μιας και θεωρούν ακόμα ότι οι συνθήκες 
δεν το επιτρέπουν και το περιβάλλον είναι εξαιρετικά ασταθές.

Συνεχίζοντας λοιπόν με την παραγωγή σε πολύ χαμηλά επίπε-
δα, οι τιμές των πρώτων υλών έχουν εκτοξευθεί. Αυτό έρχεται να 
προστεθεί στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εφοδιαστική 
αλυσίδα από Κίνα και κυρίως οι θαλάσσιες μεταφορές που λόγω της 
«τεχνητής» μείωσης χώρων πάνω στα πλοία οι τιμές των ναύλων εί-
ναι πλέον 4πλάσιες συγκριτικά με ένα χρόνο πριν. Ο εκρηκτικός αυτός 
συνδυασμός πιέζει δραματικά τα κοστολόγια των εταιρειών, είτε αυτές 
είναι παραγωγικές είτε εμπορικές, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα 
κύμα ανατιμήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνοντας σαν η 
μόνη λύση για να μπορέσουν να επιβιώσουν.

Μια Δύσκολη Εξίσωση για τις 
Επιχειρήσεις που Εισάγουν  το

 2021 
ΤΟυ ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΑΛΑΚΗ

Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης ΜSc.
yπεύθυνος Παραγωγής & Εισαγωγών Πυροσβεστικών
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Η ΜΟΒΙΑK Κατακτά την 
Πρώτη Θέση στην 
Κατηγορία 
«Top Industrial Export 
Companies»

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΓΚΕΖΕΠΗ
Διπλ. Εφαρμογών Πληροφορικής 

στη Διοίκηση & Οικονομία BSc.
Tμήμα Μarketing

Η ΜΟΒΙΑK Κατακτά την Πρώτη Θέση 
στην Κατηγορία «Top Industrial 
Export Companies» στη Διοργά-
νωση - θεσμό Greek Export Forum 
Awards 2020, Επιστρέφοντας από 
τη Διαγωνιστική Διαδικασία με το 

Πολυπόθητο «Χρυσό».

Η διάκριση αυτή έρχεται να επιβραβεύσει τη δυναμι-
κή και την καινοτομία που αναπτύσσει όλα αυτά τα 
χρόνια η ΜΟΒΙΑΚ με αφετηρία την ελληνική επαρ-
χεία και τους πολύτιμους ανθρώπους της, για να φτά-
σει σήμερα 44 χρόνια από την ίδρυση της, να ταξιδεύ-
ει περήφανη σε 77 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΜΟΒΙΑΚ κος 
Μανώλης Σβουράκης ευχαρίστησε τα μέλη της κριτι-

κής επιτροπής και την Εthos Media για την Ανά-
δειξη της ΜΟΒΙΑΚ ως Τοp Industrial 

Export Company.

Όπως είπε, “Η διάκριση 
αυτή αποτελεί ψήφο 

ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ς 
στην ελληνική 
επιχειρηματι-

κότητα και μάλι-
στα στην επιχειρη-

ματικότητα που τολμά 
να ανοίξει τα φτερά της με 

αφετηρία την ελληνική περι-
φέρεια. Από τα Χανιά της Κρήτης 

που ξεκινήσαμε το 1977 και που δια-
τηρούμε σήμερα  ως κέντρο της παραγω-

γικής μας μονάδας αλλά και της διοίκησης, 
με αποθηκευτικές εγκαταστάσεις σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη  και από εκεί σε 77 χώρες σε ολόκληρο 
τον κόσμο καθιστώντας μας μια από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες παραγωγής και προμήθειας πυροσβεστικού 
εξοπλισμού, συστημάτων κατάσβεσης και πυροπρο-
στασίας, βιομηχανικών και ιατρικών αερίων και ια-
τροτεχνολογικού εξοπλισμού.”

Τέλος δεν παρέλειψε να τονίσει τη σημασία της ομα-
δικότητας και της “οικογένειας” ευχαριστώντας και 
τα 150 μέλη της ΜΟΒΙΑΚ που όπως είπε χαρακτηρι-
στικά “χωρίς αυτούς δεν θα βρισκόμασταν σή-
μερα εδώ”

Η Ανάδειξη της ΜΟΒΙΑΚ ως Top Industrial 
Εxport Company μας δίνει περισσότερη ενέρ-
γεια για εξωστρέφεια και τη συνεχή προσπά-
θεια ανάπτυξής μας στο άνοιγμα νέων αγορών.

 
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της 
ΜΟΒΙΑΚ κος Μανώλης  Σβουράκης 
ευχαρίστησε τα μέλη της κριτικής 
επιτροπής και την Εthos Media για 
την  Ανάδειξη της ΜΟΒΙΑΚ ως Τοp 
Industrial Export Company.
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Compact Line

Α 
ποτελεί το πιο ολοκληρωμένο και compact σύστημα στον 
κόσμο καθώς και το πρώτο πιστοποιημένο σύστημα κατά 
SP για χρήση σε λεωφορεία παγκοσμίως!
Η ανίχνευση της φωτιάς και η λειτουργία του συστήμα-
τος βασίζεται στο ειδικό πνευματικό καλώδιο γραμμικής 

ανίχνευσης το οποίο είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για να μπορεί 
να εισέλθει ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία της μηχανής 
παρέχοντας μια άμεση και αξιόπιστη λύση προστατεύοντας τους 
επιβάτες και το όχημα. 
Η θερμοκρασία τήξης του καλωδίου έγκειται περίπου 
στους 110°C ενώ με τη σχάση του ξεκινάει η ενεργο-
ποίηση του συστήματος κατάσβεσης, οδηγώ-
ντας το κατασβεστικό υλικό μέσω κατάλ-
ληλα διαμορφωμένων ακροφυσίων 
προς όλα τα καίρια σημεία 
του κινητήρα. 

Η 
ενεργοποί-
ηση του συστή-
ματος μπορεί να γίνει 
και μέσω ηλεκτρομαγνητικής 
ενεργοποίησης κατόπιν ειδικής πα-
ραγγελίας. Επίσης δίδεται η δυνατότητα 
απομακρυσμένης επιτήρησης του συστήματος 
από την καμπίνα του οδηγού μέσω κατάλ-
ληλα διαμορφωμένης κονσόλας ειδοποιώντας για οποιαδήποτε βλά-
βη - εκτόνωση - η σφάλμα. 
Το σύστημα αποτελείται από διπλό θάλαμο ώστε το κατασβεστικό 
υλικό και το πεπιεσμένο αέριο να βρίσκονται συνεχώς διαχωρι-
σμένα στο δοχείο. Ο πρωτοποριακός αυτός σχεδιασμός του προ-
στατεύει το σύστημα από κραδασμούς και χτυπήματα παρέχοντας 
ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη λειτουργία την στιγμή 
της ενεργοποίησης. Όταν το σύστημα ενεργοποιηθεί, (βλ. Εικόνα 
1)  το πεπιεσμένο άζωτο από τον εσωτερικό θάλαμο απελευθερώ-
νεται στον εξωτερικό και με τη βοήθεια εμβόλου το κατασβεστικό 
υλικό ωθείται προς τα ακροφύσια μέσω του σωλήνα εκτόνωσης κα-
ταστέλλοντας στον ελάχιστο χρόνο την φωτιά – ενώ ο ενσωματωμέ-
νος ρυθμιστής πίεσης εξασφαλίζει μια σταθερή και παρατεταμένη 
κατάσβεση.

Το υλικό κατάσβεσης TS-55 του συστήματος βάσης 
νερού γνωστό για την αντιψυκτική του ικανότητα με 

σημείο πήξης τους -55oC το καθιστά ιδανικό για φωτιές σε 
μηχανές και κινητήρες απομακρύνοντας την θερμότητα και απο-
τρέποντας την ανάφλεξη της φωτιάς.
Το σύστημα διατίθεται σε 3 μεγέθη: 4L διαστάσεων 38 x 19 x 19cm 
7L διαστάσεων 60 x 19 x 19cm και 12L διαστάσεων 83 x 19 x 19cm 
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών όγκων κάλυψης.  

Ένα PRE - ENGINEERED Σύστημα Πυρόσβεσης 
για Κινητήρες Αυτοκινούμενων

ΤΟΥ  ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΗ
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

Τμήμα Πωλήσεων, Πυροσβεστικά

KYDON
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Φορέας 
Πιστοποίησης 
Kiwa

Ησημερινή Kiwa αποτελείται από τρεις ανεξάρτητες εταιρί-
ες, τις: Kiwa Assurance, Kiwa Information και Kiwa Asset 
Health. Αν και επιτελούν πολύ διαφορετικές υπηρεσίες 
και αποτελούν ξεχωριστές εταιρίες, μοιράζονται μια κοινή 
κληρονομιά δεδομένου ότι κάποτε ιδρύθηκαν ως εθνικοί, 
εν μέρει (ημι-) κυβερνητικοί φορείς με εντολή να προστα-

τεύουν την ποιότητα και την ασφάλεια σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της 
αγοράς.
Η Kiwa ιδρύθηκε από την Dutch Water Works το 1948 ως μη κερ-
δοσκοπική εταιρεία πιστοποίησης προϊόντων για τη διασφάλιση της 
ποιότητας των συσκευών και υλικών πόσιμου νερού σε όλες τις Κάτω 
Χώρες. Ξεκίνησε από απαιτήσεις ώστε τα εξαρτήματα που χρησιμο-
ποιούνται στην επεξεργασία και διαχείριση του πόσιμου νερού (όπως 
σωλήνες νερού, εξαρτήματα και βαλβίδες) να πληρούν ορισμένα πρό-
τυπα και η Kiwa ήταν υπεύθυνη για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους 
με τα εν λόγω πρότυπα.
Για παρόμοιους λόγους, ο ολλανδικός τομέας κοινής ωφέλειας φυσι-
κού αερίου Kiwa τότε, τώρα & αύριο ίδρυσε την εταιρία Gastec (τώρα 
Kiwa Technology) ακόμη νωρίτερα, το 1929. Η Inspecta, η οποία απο-
τελεί τώρα τον πυρήνα της Kiwa Asset Health, ιδρύθηκε το 1975 όταν 
το Φινλανδικό κράτος ίδρυσε το λεγόμενο Κέντρο Τεχνικής Επιθεώ-
ρησης για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και το 
Σουηδικό κράτος ίδρυσε την εταιρία Inspecta Sweden το 1977 με την 
Εθνικό Κέντρο Δοκιμών. Με τα χρόνια, οι δραστηριότητές της KIWA 
έχουν επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνουν πολλές άλλες αγορές. Η 
Kiwa έγινε μέλος της ACTA * Holding το 2006 μετά από εξαγορά από 
τη διοίκηση και μεταβίβαση μετοχών στην ABN AMRO Participaties. 
Από το 2011, η NPM Capital υποστηρίζει την ανάπτυξη της ACTA * ως 
κύριου επενδυτή.
Το 2010 η KIWA ξεκίνησε την πιστοποίηση σε μέσα πυρασφάλειας 
όπως οι πυροσβεστήρες.
Το κρατικό σήμα ελέγχου της KIWA είναι απαιτούμενο ώστε οι πυ-
ροσβεστήρες - φορητοί πυροσβεστήρες (έως 20 κιλά) να μπορούν να 
διατεθούν στην αγορά της χώρας. Αυτό το «σήμα ποιότητας» εμφανί-
ζεται σε ένα ελλειπτικό σύμβολο που αναγράφεται στην ετικέτα του 
πυροσβεστήρα.

Το κρατικό αυτό σήμα επιβεβαιώνει εάν ο πυροσβεστήρας είναι κα-
τάλληλος για την κατηγορία ταξινόμησης πυρκαγιάς που αναγράφεται 
στην ετικέτα (A, B, C, D ή F).
Τα παραπάνω ορίζονται νομικά σε διάταγμα της χώρας από το 1997. 
Στις Κάτω Χώρες, το Κρατικό Σήμα Επιθεώρησης διοικείται και εκ-
δίδεται από το NCP για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Σχέσεων Βασιλείου.

Σήμα κατατεθέν του φορέα (μασκότ) είναι ο κάστορας.
Στον Kiwa θεωρούν ότι όπως ο κάστορας εργάζεται σκληρά για την 
κατασκευή των φραγμάτων για την ευημερία του αλλά και προς ένα 
υγιέστερο φυσικό περιβάλλον , έτσι και ο φορέας διαχειρίζεται τα έργα 
του προς το συμφέρον του κράτους, του πολίτη και του περιβάλλο-
ντος. Επίσης, κοινό φυσικό στοιχείο είναι το νερό ιδιαίτερα στα πρώτα 
χρόνια λειτουργίας του φορέα.

Το κρατικό σήμα ελέγχου της KIWA είναι 
απαιτούμενο ώστε οι πυροσβεστήρες - φορητοί 
πυροσβεστήρες (έως 20 κιλά) να μπορούν να 
διατεθούν στην αγορά της χώρας. 

ΤΗΣ  MΑΓΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
Χημικός MSc.
Υπεύθυνη Τμήματος Ποιότητας, Πυροσβεστικών

Από το 1948 στην Υπηρεσία 
Διασφάλισης Ποιότητας
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*Μόλις ξεκίνησε 

το lockdown οι 

υπεύθυνοί των 

λιμανιών στην 

Ασία λόγο της 

μείωσης των 

δραστηριοτήτων 

τους, 

αποφάσισαν να 

απολύσουν 

οριστικά 

μεγάλο ποσοστό 

των 

εργαζομένων 

οι οποίοι ήταν 

υπεύθυνοι στην 

διαχείριση των 

εμπορευματοκι-

βωτίων  

Αυξήσεις των Ναύλων των 
Εμπορευματοκιβωτίων Υλών

 ι επιπτώσεις του Covid-19 ήταν και εξακολουθούν να 
είναι τεράστιες σε όλους τους κύκλους εργασιών πα-
γκοσμίως. Ένα από τη σημαντικότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν  οι εταιρίες που εισάγουν προϊ-
όντα και πρώτες ύλες από τις Ασιατικές χώρες, είναι 
ο διπλασιασμός έως και τριπλασιασμός των  ναύλων 
του κάθε εμπορευματοκιβωτίου καθώς και η έλλειψη 
εμπορευματοκιβωτίων με αποτέλεσμα να μην μπορεί 
να πραγματοποιηθούν οι εισαγωγές.
Οι αιτίες που προκάλεσαν τα παρακάτω προβλήματα 
αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω:

• Μόλις ξεκίνησε το lockdown οι υπεύθυνοι των λιμα-
νιών στην Ασία λόγο της μείωσης των δραστηριοτή-
των τους, αποφάσισαν να απολύσουν οριστικά μεγάλο 
ποσοστό των εργαζομένων οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι 
στην διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων.

• Ταυτόχρονα πολλά εργοστάσια τόσο στην Ασία όσο 
και στον υπόλοιπο κόσμο έκλεισαν, δεσμεύοντας τε-
ράστιο ποσό γεμάτων ή άδειων εμπορευματοκιβωτί-
ων στις εγκαταστάσεις τους, τα οποία οι εταιρίες δε 
μπορούσαν να τα πάρουν πίσω και να τα διαθέσουν σε 
άλλους πελάτες.

• Από την άλλη πλευρά οι ναυτιλιακές εταιρίες, λόγο 
έλλειψης ζήτησης, αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν τα 
πλοία που είχαν ναυλώσει από άλλες εταιρίες, ώστε να 
χάσουν όσο το δυνατό λιγότερα χρήματα από τυχών 
δρομολόγια χωρίς εμπορεύματα. 

• Ωστόσο τον Μάιο με Ιούνιο του 2020 η αγορά τόσο 
στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική ξεκίνησε να ξανά 
λειτουργεί με αποτέλεσμα να έχουν ανάγκες για νέες 
μαζικές εισαγωγές από τις Ασιατικές χώρες. Αυτό 
δημιούργησε τεράστιες ελλείψεις χώρων στα πλοία 
(διότι είχαν μειωθεί τα πλοία που πραγματοποιούσαν 
αυτές τις μεταφορές ) όσο και ελλείψεις εμπορευμα-
τοκιβωτίων λόγο των δεσμευμένων κουτιών από τα ερ-
γοστάσια που δεν είχαν ανοίξει και δεν είχαν επιστρέ-
ψει ακόμα τα κουτιά που είχαν δεσμεύσει. 

• Τέλος, πολύ σημαντικό πρόβλημα αποτελεί ότι οι 
οδηγοί που πραγματοποιούν τις μεταφορές των κοντέ-
ινερ, είναι αναγκασμένοι να υποβάλλονται συνεχώς σε 
τεστ Covid-19  τα οποία κάποιες φορές είναι θετικά 
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν 
τις μεταφορές κουτιών από και προς το λιμάνι πράγμα 
το οποίο δρα ανασταλτικά στην ομαλή μεταφορά των 
κουτιών.

Λόγο της μεγάλης ζήτησης σε χώρους καθώς και της 
έλλειψης εμπορευματοκιβωτίων, οι ναυτιλιακές απο-
φάσισαν να αυξήσουν δραματικά τα ναύλα τους ώστε 
να κάνουν κρατήσεις και να πληρώνουν αυτά τα πάρα 
πολύ υψηλά ναύλα, αυτοί που είχαν την μεγαλύτερη 
ανάγκη (έτσι και αλλιώς είχαν τόσο μεγάλη ζήτηση, 
που, είχαν εξασφαλίσει να ταξιδεύουν τα πλοία πλή-
ρη).

Απόρροια της πανδημίας 
που βιώνουμε

Από την άλλη πλευρά οι Nαυτιλιακές 
Εταιρίες, λόγο  έλλειψης ζήτησης, 
αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν 
τα πλοία που είχαν ναυλώσει από 
άλλες εταιρίες ώστε να χάσουν όσο 
το δυνατό λιγότερα Χρήματα ...

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
Τμήμα Εισαγωγών, ΠυροσβεστικώνΟ
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H 
ΜΟΒΙΑΚ όντας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής πυρο-
σβεστήρων παγκοσμίως, αποφάσισε να επενδύσει σε τεχνολογί-
ες οι οποίες είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον λαμβάνοντας 
υπόψιν και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων που κατα-
σκευάζει.

Για το λόγο αυτό, τις προσεχείς εβδομάδες θα είναι έτοιμες 2 σειρές πυρο-
σβεστήρων που θα έχουν ως υλικό κατάσβεσης αφρό  100% χωρίς φθόριο, 
πλήρως βιοδιασπώμενο και ακολουθώντας αυστηρά τις Ευρωπαϊκές Οδη-
γίες 2019/1021, 1907/2006 και 2017/1000.
Το συγκεκριμένο κατασβεστικό υλικό θα είναι κατάλληλο για πυρκαγιές τύ-
που Α (στερεά υλικά) και τύπου Β (υγρά καύσιμα). 

Οι δύο σειρές πυροσβεστήρων οι οποίες θα περιέχουν αυτό το υλικό 
είναι οι παρακάτω:

•  Πυροσβεστήρες εγκλωβισμένης πίεσης 6 λίτρων  & 9 λίτρων. 
Οι δοκιμές των εν λόγο πυροσβεστήρων πραγματοποιήθηκαν και βρίσκο-
νται στη διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών 2014/68/EU (CE ή αλλιώς 
PED), EN3 από τους φορείς πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ, APRAGAZ & NF. Οι 
κατασβεστική τους ικανότητα θα γίνει γνωστή με την έκδοση των πιστοποι-

ητικών τους.
•  Πυροσβεστήρες με εσωτερικό φιαλίδιο  6 λίτρων  & 9 λίτρων. 
Οι συγκεκριμένοι πυροσβεστήρες θα κυκλοφορούν σε 2 εκδοχές. Η πρώ-
τη εκδοχή θα είναι το κατασβεστικό υλικό να βρίσκεται αναμεμειγμένο με 
νερό εντός του δοχείου του πυροσβεστήρα και η δεύτερη εκδοχή θα είναι 
με το συμπύκνωμα του κατασβεστικού υλικού να βρίσκεται σε ανεξάρτητο 
φιαλίδιο εντός του δοχείου του πυροσβεστήρα. Με την ενεργοποίηση του 
πυροσβεστήρα σκάει το φιαλίδιο που περιέχει το συμπύκνωμα του αφρού 
και αναμειγνύεται με το νερό ώστε να είναι έτοιμος για χρήση σε περίπτωση 
ανάγκης. Αυτός ο τρόπος είναι μια τεχνολογία η οποία επιτρέπει στο κέντρο 
επανελέγχου να πραγματοποιεί ελέγχους και αναγομώσεις σε αυτού του 
τύπου πυροσβεστήρων γρηγορότερα, με μικρότερο κόστος και είναι ακόμα 
φιλικότερο προς το περιβάλλον καθώς το συμπύκνωμα του αφρού είναι σε 
ξεχωριστό δοχείο.

Η εταιρεία μας στοχεύοντας στην ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την 
μεταστροφή της σε φιλικότερα προς το περιβάλλον υλικά κατάσβεσης δεν 
μπορούσε να μείνει αμέτοχη και να μην πρωτοπορήσει έχοντας ως βασική 
κατεύθυνση το ρητό  «Η Ποιότητα  το Κλειδί της Επιτυχίας» (Quality, the 
Key to Success).

Νέα Σειρά Πυροσβεστήρων 
με Αφρό Κατάσβεσης 
Χωρίς Φθόριο
 

ΤΟυ ΓΙΑΝΝΗ ΓΚΙΟΥΜΕ
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Τμήμα Ποιότητας, Πυροσβεστικών
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TΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 
ΚΛΑΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
Τμήμα Εξαγωγών 

Πυροσβεστικών

Η Σημασία της Συσκευασίας 
του Προϊόντος

0ι πρώτες εντυπώσεις είναι πολύ σημαντικές και η συσκευα-
σία σας είναι συχνά η πρώτη εισαγωγή του προϊόντος στον 
καταναλωτή. Ως εκ τούτου, η συσκευασία προϊόντων είναι 
ένας παράγοντας που δεν πρέπει ποτέ να παραβλέπουν οι 
κατασκευαστές. Η σημασία της συσκευασίας προϊόντων εί-

ναι πολύπλευρη και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εξασφάλιση 
μιας καλής πρώτης εντύπωσης και μόνιμης εμπιστοσύνης στην επω-
νυμία. 

Προστατεύει το Προϊόν
Στο πιο βασικό επίπεδο, η συσκευασία προϊόντων χρησιμεύει για την 
προστασία του προϊόντος που περιέχει. Η συσκευασία πρέπει να δι-
ατηρεί το προϊόν ασφαλές κατά την αποστολή μεταξύ της μονάδας 
παραγωγής και του τελικού χρήστη. Επομένως, η συσκευασία του 
προϊόντος πρέπει να είναι ανθεκτική και αξιόπιστη. Οι καταναλωτές 
αναμένουν ότι τα προϊόντα τους θα λειτουργούν ακριβώς όπως προο-
ρίζεται - η ασφαλής, αξιόπιστη συσκευασία προϊόντων είναι ο καλύτε-
ρος τρόπος για να διασφαλιστεί ακριβώς αυτό.

Προωθεί το Προϊόν 
Μια άλλη λειτουργική πτυχή της συσκευασίας προϊόντων είναι ο τρό-
πος προώθησης του προϊόντος. Πολλά προϊόντα περιλαμβάνουν πε-
ριγραφή των λειτουργιών και χαρακτηριστικών στη συσκευασία. Σε 
άλλες συσκευασίες προϊόντων ενδέχεται να εμφανίζονται οδηγίες που 
εξηγούν τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης του προϊόντος. Η προβολή 
σημαντικών πληροφοριών σχετικά με το προϊόν βοηθά στη διαχείριση 
των προσδοκιών των χρηστών και προωθεί την ικανοποίηση των πε-
λατών. Όσο καλύτερα κατανοούν οι χρήστες τι αγοράζουν, τόσο πιθα-
νότερο είναι να είναι ευχαριστημένοι. 

 Προσελκύει Αγοραστές
 Όταν λαμβάνετε υπόψη τη σημασία της συσκευασίας των προϊόντων, 
είναι σημαντικό να αφουγκραστείτε τις ανάγκες του καταναλωτή. Ο κύ-
ριος στόχος της δημιουργίας οποιουδήποτε προϊόντος, τελικά, είναι να 
προσελκύσει πελάτες και να τους ενθαρρύνει να αγοράσουν το προϊόν 
σας. Επειδή οι πρώτες εντυπώσεις είναι τόσο σημαντικές, η καλά σχε-
διασμένη συσκευασία προϊόντων μπορεί να συμβάλει 

Η συσκευασία πρέπει να διατηρεί το 
προϊόν ασφαλές κατά την αποστολή 
μεταξύ της μονάδας παραγωγής και του 
τελικού χρήστη.

σημαντικά στην κατάληξη του προϊόντος σας στα χέρια των αγορα-
στών. Η επιλογή ενός στυλ και χρωμάτων που θα προσελκύσει τους 
καταναλωτές και θα τους ενθαρρύνει να παραλάβουν το προϊόν σας 
είναι πολύ σημαντική, όπως είναι η επιλογή υλικών συσκευασίας υψη-
λής ποιότητας. 

Η συσκευασία του προϊόντος είναι μια αντανάκλαση του προϊ-
όντος που περιέχει και της μπράντας που αντιπροσωπεύει στο 
σύνολό της. Κατά το σχεδιασμό της συσκευασίας των προϊόντων, 
επομένως, πολλές εταιρείες διεξάγουν εκτενή έρευνα σχετικά με τις 
επιθυμίες και τις ανάγκες των πελατών για να διασφαλίσουν ότι η συ-
σκευασία τους είναι ελκυστική και συναρπαστική. 
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Η Ελλάδα κατείχε ανέκαθεν ισχυρή θέση στο μέγεθος των εξαγωγών της προς 
άλλες χώρες, λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που παράγονται 
στην χώρα μας και αποτελούν πηγή τροφοδότησης άλλων χωρών.

ΗΠανδημία έχει επηρεάσει σημαντικά τις ζωές όλων μας από όταν έκανε την εμφάνιση του και 

όπως είναι φυσικό δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει τις εξαγωγές όλων των χωρών, αλλά και 

την παγκόσμια οικονομία γενικότερα.

Παρόλα αυτά, οι Ελληνικές εξαγωγές κόντρα στο αντίξοο αυτό περιβάλλον διατήρη-

σαν τη δυναμική τους, πετυχαίνοντας να συγκρατήσουν τις απώλειες από την επιβράδυνση 

της παγκόσμιας οικονομίας. Μάλιστα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, πέ-

τυχαν - έστω και οριακά - να παραμείνουν σε θετικό έδαφος, ενώ στους πρώτους 9 μήνες του 2020, έφτασαν 

τα 17,5 δισεκατομμύρια, υπερβαίνοντας κατά 253 εκατομμύρια την αντίστοιχη επίδοση του 2019.

Παράλληλα, οι Ελληνικές εξαγωγές διατηρούν και το χαρακτηριστικό της ευελιξίας, καθώς οι απώλειες σε 

κάποιους τομείς (πετρελαιοειδή) αναπληρώθηκαν από σημαντική αύξηση εξαγωγών σε άλλους τομείς, όπως 

τα φάρμακα, τα τρόφιμα, τα μεταλλουργικά προϊόντα και τα χημικά.

Η διορατικότητα της Ελληνικής επιχειρηματικότητας λοιπόν και η σωστή και συνεχή δουλειά που 

γίνεται στις Ελληνικές εξαγωγές, αποδεικνύεται ικανή να εμποδίσει δύσκολες παγκόσμιες 

καταστάσεις όπως αυτή που βιώνουμε στις μέρες μας, να βλάψει τις εξαγωγές της 

χώρας μας, όπως έκανε σε τόσες άλλες χώρες μέχρι σήμερα. Αυτό, από μόνο 

του, αποτελεί αν μη τι άλλο ένα πολύ ευχάριστο γεγονός και δείχνει για 

ακόμα μια φορά την ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να 

προσαρμόζονται σε όλες τις συνθήκες και να επιβιώνουν 

παρά τις αντιξοότητες.

Η διορατικότητα της Ελληνικής επιχειρηματικότητας 
λοιπόν και η σωστή και συνεχή δουλειά που γίνεται στις 

Ελληνικές εξαγωγές, αποδεικνύεται ικανή να εμποδίσει 
δύσκολες παγκόσμιες καταστάσεις...

Διατηρούν τη Δυναμική τους 
οι Ελληνικές Εξαγωγές

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Τμήμα Εξαγωγών, Πυροσβεστικών
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Φωτιστικά Ασφαλείας
Ορθή χρήση και Χαρακτηριστικά

Φωτισμός ασφαλείας (ΦΑ) ορίζεται το 
εξάρτημά που στόχο έχει να δώσει την 
κατάλληλη σήμανση και ποσότητα 
φωτισμού, ώστε με ασφάλεια να γίνει  
η εκκένωση ενός κτιρίου, σε περίπτω-

ση ανάγκης.

Τα φωτιστικά ασφαλείας τα συναντάμε συνήθως με 
τις παρακάτω δυνατότητες / λειτουργίες:

- Φωτιστικά Ασφαλείας Μη Συνεχούς Λειτουρ-
γίας  είναι τα φωτιστικά που λειτουργούν μόνο σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος.

- Φωτιστικά Ασφαλείας Συνεχούς Λειτουργίας 
είναι τα φωτιστικά που λειτουργούν είτε από την 
πηγή ρεύματος είτε από μπαταρίες, σε περίπτωση 
διακοπής του ρεύματος με την ίδια λάμπα και στις 
δύο περιπτώσεις. 
W
- Φωτιστικά Ασφαλείας Σύνθετης Λειτουργίας  
είναι ιδιά με τα συνεχούς λειτουργίας, με τη διαφορά 
ότι χρησιμοποιούν διαφορετική πηγή φωτός/ λάμπα 
για τη λειτουργία τους από την παροχή ρεύματος και 
άλλη για τη λειτουργία τους από τη μπαταρία.

- Φωτιστικά Κεντρικής Μονάδας ή Εξαρτώμενα 
είναι τα φωτιστικά εκείνα που δεν διαθέτουν μπα-
ταρίες για τη λειτουργία τους, αλλά εξαρτώνται από 
κάποια άλλη πηγή ρεύματος, έχουν κεντρικό πίνακα 
τροφοδότησης τους

Χαρακτηριστικά και Δυνατότητες  Φωτιστικών 
Ασφαλείας 

- Αυτοελεγχόμενα φωτιστικά ασφαλείας είναι 
αυτά που έχουν κάποια χαρακτηριστικά όπως έλεγ-
χο για τη σωστή φόρτιση, την σωστή λειτουργία του 
κυκλώματός τους και τη σωστή τοποθέτηση της 
μπαταρίας. 

Κάνουν αυτόματο έλεγχο λειτουργίας της λάμπας 
τους ανά τακτά διαστήματα, εκτελούν μία πλήρη 
εκφόρτωση μπαταρίας ανά προκαθορισμένες χρο-
νικές περιόδους  και τέλος διαθέτουν led κατάστα-
σης.

- Διευθυνσιοδοτούμενα φωτιστικά ασφαλείας 
είναι αυτά που έχουν τις δυνατότητες και τις λει-
τουργίες των αυτοελεγχόμενων, αλλά σε αυτήν την 
περίπτωση οι έλεγχοι εκτελούνται με εντολές που 
δίνει ένας κεντρικός πίνακας ελέγχου

Τοποθέτηση Φωτιστικών Ασφαλείας Ανάλογα 
με την Χρήση.

Οι χρήσεις για τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν φω-
τιστικά ασφαλείας σε ένα κτίριο είναι δυο:

Η Πρώτη Χρήση είναι η Σήμανση με στόχο να 
δώσει πληροφορίες για την κατεύθυνση που πρέ-
πει να ακολουθήσει κάποιος για να εγκαταλείψει 
το κτίριο με ασφάλεια και τοποθετούνται κυρίως  
κοντά σε διασταυρώσεις διαδρόμων και σε αλλα-
γή κατεύθυνσης, πάνω από πόρτα που οδηγεί προς 
την έξοδο και πάνω από κάθε έξοδο.

Η Δεύτερη Χρήση των Φωτιστικών Ασφαλεί-
ας είναι η Παροχή Φωτισμού, ώστε να γίνει με 
ασφάλεια η εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση 
ανάγκης. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να τοπο-
θετούνται  στις σκάλες ώστε φωτίζονται επαρκώς 
τα σκαλοπάτια , σε κάθε αλλαγή επιπέδου, στο 
εσωτερικό του κτιρίου και κατά μήκος των οδών 
διαφυγής.

Σημεία που δεν θεωρούνται οδοί διαφυγής αλλά 
απαιτείται φωτισμός σε περίπτωση έκτακτης ανά-
γκης, είναι οι ακόλουθες:
• Ανελκυστήρες
• Τουαλέτες για το Κοινό 
                                                                                                
Διάρκεια Λειτουργίας (Αυτονομία)
Η διάρκεια αυτόνομης λειτουργίας των φωτιστι-
κών ασφαλείας πρέπει να είναι τέτοια, που να εξα-
σφαλίζει την ασφαλή εκκένωση του κάθε κτιρίου 
σε περίπτωση ανάγκης. Η ελάχιστη απαίτηση που 
θέτουν οι ελληνικές προδιαγραφές, είναι τα 90 λε-
πτά. Εξαίρεση αποτελούν κάποια δημοσιά κτίρια  η 
νοσοκομεία όπου απαιτείται ελάχιστη αυτονομία 3 
ωρών.
Κατά τη σύνταξη μελέτης πυρασφάλειας, ο μηχα-
νικός προβλέπει να ακολουθείται η νομοθεσία και 
ορίζει ακριβώς τις θέσεις που είναι να τοποθετη-
θούν τα φωτιστικά στον προστατευόμενο χώρο.

Φωτισμός 
ασφαλείας 

(ΦΑ) ορίζεται 
το εξάρτημά 

που στόχο έχει 
να δώσει την 

κατάλληλη 
σήμανση και 

ποσότητα 
φωτισμού, 

ώστε με 
ασφάλεια να 

γίνει  η 
εκκένωση ενός 

κτιρίου, 
σε περίπτωση 

ανάγκης

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 
Μηχανολόγος Μηχανικός

Υπεύθυνος Καταστήματος Πυροπροστασίας
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Όσοι ασχολούνται 
με τα Συστήματα 

Ναυτιλίας 
γνωρίζουν ότι η 

FIREBOY 
XINTEX είναι 

μακράν η 
κορυφαία εταιρεία 

στον Κλάδο της 
παγκοσμίως - 

και η ΜΟΒΙΑΚ 
είναι περήφανη 

που αποτελεί 
τον μοναδικό 
Αποκλειστικό 

Αντιπρόσωπο της 
FIREBOY 

XINTEX στον 
κόσμο. 

Καθώς έχει μπει ήδη η Άνοιξη και πλησιάζει το Καλοκαίρι είναι μια καλή ευκαιρία να σας Ενημερώσω 
για τα Συστήματα FIREBOY διότι ένα καλό Σκάφος είναι ένα προστατευμένο και ασφαλές 
Σκάφος. 

Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, η ΜΟΒΙΑΚ είναι ο Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της FIREBOY 
XINTEX σε Συστήματα Ναυτιλίας για την Προστασία Κινητήρων μικρών η μεγάλων Σκαφών 

Όσοι ασχολούνται με τα Συστήματα Ναυτιλίας γνωρίζουν ότι η FIREBOY XINTEX είναι μακράν η 
κορυφαία καλύτερη εταιρεία στον Κλάδο της παγκοσμίως - και η ΜΟΒΙΑΚ είναι περήφανη που 
αποτελεί τον μοναδικό Αποκλειστικό Αντιπρόσωπο της FIREBOY XINTEX στον κόσμο. 

Αυτό το οποίο δεν γνωρίζετε και για αυτόν τον λόγο άλλωστε υπάρχει η σχετική υπογράμμιση είναι ότι 
η FIREBOY XINTEX δεν έχει υπογράψει με καμία Εταιρία στον κόσμο Συμβόλαιο Αποκλειστικότητας 
- μόνο η ΜΟΒΙΑΚ το έχει καταφέρει αυτό για Ελλάδα & Κύπρο - το γεγονός αυτό πρέπει να σημαίνει 
πολλά και για εσάς γιατί με τέτοιου είδους Συνεργασίες καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος και την δυνα-
μική της ΜΟΒΙΑΚ. 

Αυτό το οποίο γνωρίζατε και το οποίο υπάρχει στον σχετικό κατάλογο μας είναι ότι η ΜΟΒΙΑΚ μπο-
ρούσε να προμηθεύσει Συστήματα Ναυτιλίας FIREBOY με  Κατασβεστικό Υλικό HFC-227ea ή με 
NOVEC 1230 

Από 01.01.2021 αυτό αλλάζει - λόγω της αποχώρησης της Αγγλίας από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η FIREBOY η οποία εδρεύει στην Αγγλία δεν έχει πλέον το δικαίωμα να Εξάγει 

Συστήματα με Κατασβεστικό Υλικό HFC-227ea στην Ευρώπη. 

Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι πλέον όλα τα Συστήματα FIREBOY σχε-
διάζονται μόνο με το Κατασβεστικό Υλικό NOVEC 1230 

Κλείνοντας, η αλλαγή αυτή είναι προς τη θετική Κατεύθυνση 
διότι α) το Κατασβεστικό Υλικό NOVEC 1230 είναι μακράν πιο 
Αποδοτικό από το αντίστοιχο HFC-227ea με αποτέλεσμα την 
χρήση μικρότερου δοχείου και β) είναι Φιλικό προς το περι-
βάλλον 

Μετά χαράς, αναμένουμε τις ζητήσεις σας να σας 
προσφέρουμε πάντα το καλύτερο! 

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΟΡΩΝΗ
Μηχατρονικός Μηχανικός MSc.

Υπεύθυνος Τμήματος Εξαγωγών Πυροσβεστικών

Η ΜΟΒΙΑΚ Αποκλειστικός 
Αντιπρόσωπος της FIREBOY XINTEX
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Οι Λυχνίες Πυρόσβεσης περιέχουν ένα γνωστό κατα-
σβεστικό υλικό με την ονομασία «Novec» και στοχεύ-
ουν στο να εντοπίσουν και να ισοκατανέμει τη φωτιά 
ακριβώς εκεί που ξεκινάει, εντός της συσκευής. Μόλις 
επέλθει η θερμοκρασία ενεργοποίησης, η Θερμολυχνία 
Εκρήγνυται και το Μη Τοξικό και μη Αγώγιμο Υγρό Πυ-
ρόσβεσης Απελευθερώνεται Μέσα στη Συσκευή. Αφού 
Ενεργοποιηθεί, η Λυχνία Πυρόσβεσης Σβήνει τη Φωτιά 
και Διακόπτει το Ηλεκτρικό Ρεύμα. Το κατασβεστικό 
Υλικό μετατρέπεται αμέσως από υγρή σε αέρια μορφή 
και ως αποτέλεσμα της ψύξης και (εν μέρει) με απα-
γωγή του οξυγόνου, μια φωτιά σε πλακέτα τυπωμένου 
κυκλώματος θα σβήσει μέσα σε δευτερόλεπτα. Και 
επειδή η τρέχουσα ροή μέσω της λυχνίας πυρόσβεσης 
διακόπτεται, δεν μπορεί να προκληθεί ξανά ανάφλεξη.

Οι λυχνίες πυρόσβεσης διατίθενται σε διάφορες δια-
στάσεις και ηλεκτρικές προδιαγραφές, ενώ συνοδεύο-
νται από πλήθος επιτυχημένων δοκιμών και πιστοποι-
ήσεων:

• Επαλήθευση αποτελεσματικότητας από Φορέα 
  Πιστοποίησης MPA Dresden
• Επαλήθευση αποτελεσματικότητας από τον Φορέα 
  Πιστοποίησης UL (UL Listed)
• Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η δοκιμή της VDE.
• UL Listed, VDS Certified

Οι Λυχνίες 

Πυρόσβεσης 

περιέχουν ένα 

γνωστό 

κατασβεστικό 

υλικό με την 

ονομασία 

«Novec» και 

στοχεύουν στο 

να εντοπίσουν 

και να 

κατασβέσουν 

τη φωτιά 

ακριβώς εκεί 

που ξεκινάει, 

εντός της 

συσκευής. 

Γνωρίζατε ότι πάνω από το 30% του συνόλου 
των πυρκαγιών παγκοσμίως, προκαλούνται από 
Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό και 
Εγκαταστάσεις?

Θερμολυχνίες Πυρόσβεσης

Σ τις μέρες μας, οι ηλεκτρονικές συσκευές που 
χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν τον 
σύγχρονο τρόπο ζωής, συνεχώς πολλαπλα-
σιάζονται. Υπολογιστές, Εξοπλισμός Ψυχα-

γωγίας και Φωτισμού, Πλυντήρια Πιάτων και Στεγνω-
τήρια, Ηλεκτρικοί Πίνακες και Έξυπνες Συσκευές για 
το Σπίτι,  είναι μόνο κάποιες από αυτές.  Ανάλογα με 
την αύξηση των παραπάνω συσκευών γύρω μας, αυ-
ξάνεται και ο κίνδυνος για την έναρξη κάποιας πυρκα-
γιάς, η οποία θα θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και 
περιουσία. 

Με στόχο την προστασία από τον παραπάνω κίνδυνο, 
αναπτύχθηκε  ένα πρωτοποριακό προϊόν, οι θερμολυ-
χνίες πυρόσβεσης. Με την Θερμολυχνία Πυρόσβεσης 
E-Bulb, η ΜΟΒΙΑΚ σας παρέχει ένα αξιόπιστο προϊόν 
που ανιχνεύει τη θερμότητα στο εσωτερικό μιας ηλε-
κτρικής συσκευής (π.χ. από πυρκαγιά), σβήνει τη φω-
τιά εμποδίζει την εκ νέου ανάφλεξη με τη διακοπή της 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΨΥΛΛΑΚΗ
Ηλ. Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Τμήμα Πωλήσεων Πυροσβεστικών

Με την Θερμολυχνία Πυρόσβεσης 
E-Bulb, η ΜΟΒΙΑΚ σας παρέχει ένα 
αξιόπιστο προϊόν που ανιχνεύει τη 
θερμότητα στο εσωτερικό μιας 
ηλεκτρικής συσκευής (π.χ. από 
πυρκαγιά), σβήνει τη φωτιά
εμποδίζει την εκ νέου ανάφλεξη με 
τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος.
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Οι πυροσβεστήρες INOX εγκλωβισμένης πίεσης επιλέγονται για να 
σβήσουν ή να βοηθήσουν στην κατάσβεση των τύπων πυρκαγιάς 
που παρουσιάζονται παρακάτω:
 1. Κυρίαρχα σε φωτιές που προέρχονται από στερεά καύσιμα ή 
υλικά οργανικής σύνθεσης όπως ξύλο, χαρτί, ελαστικά, υφάσματα 
κλπ.
2. Επιπλέον σε πυρκαγιές που περιλαμβάνουν μαγειρικά έλαια και 
λίπη. 

ΤHΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΤΑΜΠΟΛΑΚΗ
Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών BSc.
Τμήμα Ποιότητας, Πυροσβεστικών

ΗΕπιστήμη & Τεχνολογία υλικών αποτελεί το διεπιστημονικό πε-
δίο που μελετά τη σχέση μεταξύ της δομής - επεξεργασίας των 
υλικών και ασχολείται κυρίως με το σχεδιασμό, τον έλεγχο και 
την τροποποίηση τους. Είναι αντιληπτό ότι , η πυροπροστασία 
και η πυρόσβεση αποτελούν αντικείμενα εκτεταμένης μελέτης, 

έρευνας και πειραματισμών για την Επιστήμη & Τεχνολογία.

Με μοναδικές παραγωγικές δυνατότητες, γνώση και δημιουργικότητα, η 
ΜΟΒΙΑΚ εξειδικεύεται σε όλο το φάσμα του πυροσβεστικού εξοπλισμού 
και εξελίσσεται αδιάκοπα με νέες στρατηγικές επιχειρηματικές κινήσεις. 
Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς και προμηθευτές πυ-
ροσβεστικού εξοπλισμού, συστημάτων κατάσβεσης & πυροπροστασίας 
παγκοσμίως.

Σταθερή επιδίωξη της ΜΟΒΙΑΚ είναι η περαιτέρω αναβάθμιση της ποιό-
τητας και αποτελεσματικότητας των πυροσβεστικών μέσων με σκοπό τη 
δημιουργία προϊόντων πιο ανθεκτικών και σχεδιασμένων με τέτοιο τρόπο 
ώστε να προσφέρουν πλήρη χρηστικότητα αλλά και ικανοποίηση στον κα-
ταναλωτή μέσα σε ένα συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
Στόχος για το κάθε παραγόμενο προϊόν είναι:

• Συμμόρφωση με Συγκεκριμένες Προδιαγραφές Ποιότητας και Πρότυπα 
  (Πρότυπο EN3)
• Καταλληλότητα για τη Συγκεκριμένη Χρήση
• Ικανοποίηση των Αναγκών & Προσδοκιών του Χρήστη

Αξιοσημείωτο παράδειγμα όπως θα αναφερθεί παρακάτω είναι ένας 6Lt 
Πυροσβεστήρας INoX Εγκλωβισμένης Πίεσης.

Ανοξείδωτος Χάλυβας 304
Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συ-
ντελούν στη διαφοροποίηση των πυροσβεστήρων ΙΝΟΧ αποτελεί ο 
σχεδιασμός τους από σιδηρούχα κράματα. Αναλυτικότερα, οι ανοξεί-
δωτοι χάλυβες είναι κράματα σιδήρου-άνθρακα που διαθέτουν υψηλή 
αντοχή στη διάβρωση (σκουριά) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε υψηλές θερμοκρασίες λόγω της ανθεκτικότητας τους στην οξείδω-
ση και στη διατήρηση της μηχανικής τους ακεραιότητας. Το κυρίαρχο 
στοιχείο της κραμάτωσης είναι το χρώμιο όπου απαιτείται συγκέντρω-
ση τουλάχιστον 11wt% Cr. Το χρώμιο δημιουργεί ένα μικροσκοπικό 
στρώμα (10–100 nm) τριοξειδίου του χρωμίου (Cr2o3), το οποίο 
προστατεύει το μεταλλικό υπόστρωμα από την οξείδωση και την δι-
άβρωση.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι ένα ευ-
γενές μέταλλο με ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και λόγω της χη-
μικής του σύστασης είναι κατάλληλο για ευρεία χρήση οικιακών και 
βιομηχανικών εφαρμογών. Η προσθήκη αρκετού νικελίου στον χρω-
μιούχο χάλυβα δίνει ωστενιτικούς χάλυβες. Ο ωστενίτης είναι αλλο-
τροπική μορφή του σιδήρου που κρυσταλλώνεται στο εδροκεντρωμέ-
νο κυβικό σύστημα.

Ο χάλυβας τύπου 304, είναι ο πιο δημοφιλής ωστενιτικός ανοξείδωτος 
χάλυβας που περιέχει 18% Cr και 8% Ni. Έχει εξαιρετικές δυνατότητες 
στην συγκόλληση και στην μορφοποίηση, με πολύ καλή αντίσταση 
στην οξείδωση και υψηλή μηχανική αντοχή.
 
Οι περισσότεροι ανοξείδωτοι χάλυβες υποβάλλονται σε διαδικασία 
ανόπτησης (διαδικασία θερμικής επεξεργασίας) με στόχο τη διαμόρ-
φωση των ιδιοτήτων τους. Η πλήρης ανόπτηση έχει σκοπό να μαλα-
κώσει ο χάλυβας πριν οποιαδήποτε μηχανουργική κατεργασία.
Επομένως, η ποιότητα του χάλυβα χαρακτηρίζεται από τη σύνθεση 
του. Ο ανοξείδωτος χάλυβας 304 διαθέτει υψηλές αντιδιαβρωτικές ιδι-
ότητες, καθώς η ισορροπημένη ωστενιτική δομή επιτρέπει την αντοχή 
σε υψηλές θερμοκρασίες χωρίς μεταβολή των ιδιοτήτων του μετάλ-
λου.

Επιγραμματικά Αναφέρονται οι Ιδιότητες INOX:
•  Ισχυρό Μέταλλο
•  Απόλυτα Ανθεκτικό στη Σκουριά και σε υψηλές θερμοκρασίες
•  Αντιδρά με το Ατμοσφαιρικό Οξυγόνο και Δημιουργεί μία Μεμβράνη 
   Προστασίας
•  100% Ανακυκλώσιμο, Φιλικό προς το Περιβάλλον.

Τεχνολογία Υλικών 
Πυροσβεστήρας ΙΝΟΧ

 Κωδικός Προϊόντος: MBK04-060AF-P1S
 Κατασβεστική Ικανότητα:
27A 233B
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Διανύοντας πρωτόγνωρες εποχές, μετά και την έναρξη της πανδημίας του Covid - 19 , όλα τα μέχρι τώρα δεδομένα έχουν ριζικά αλλάξει. 
Η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται μέρα με την μέρα, ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να αντεπεξέλθουν σε μία πραγματικότητα που δεν 
ήταν καν προετοιμασμένες. Και ενώ η ανθρώπινη επαφή ολοένα και περιορίζεται, οι εμπορικές εκθέσεις ακυρώνονται η μία μετά την άλλη, 
καθιστώντας έτσι το marketing και την προώθηση των προϊόντων κάθε επιχείρησης ακόμα πιο δύσκολη. Παρόλα αυτά, η αντίληψη των 

αναγκών της εποχής και των όλων καταστάσεων που ζούμε είναι και αυτή που τελικά θα δώσει την λύση στο κομμάτι αυτό.

Δεν άργησαν να εμφανιστούν στην εμπορική «σκηνή» της προώθησης των προϊόντων, οι Virtual εκθέσεις, όπου πραγματοποιούνται σε πάρα 
πολλές χώρες μέχρι σήμερα και από την αρχή της πανδημίας. Έτσι, με ευκολία, όποια επιχείρηση συμμετέχει σε τέτοιες εκθέσεις, το μόνο 
που έχει να κάνει είναι να εισέλθει στην αντίστοιχη ψηφιακή πλατφόρμα, να σχεδιάσει το ηλεκτρονικό της «περίπτερο» και να περιμένει από τους 
συμμετέχοντες να την επισκεφθούν.

Ένα βασικό πλεονέκτημα, αυτών των μορφών εκθέσεων, είναι ότι με αυτό τον τρόπο μειώνεται αρκετά το κόστος επίσκεψης ή συμμετοχής. Οι 
επισκέπτες ή οι εκθέτες δεν χρειάζεται να δαπανήσουν λεφτά για τ ο ταξίδι τους, την διαμονή τους και όλα τα επιπλέον έξοδα που προκύπτουν 
από μία έκθεση. Αρκεί το πάτημα ενός κουμπιού για τη συμμετοχή και παρουσία σε μια «ψηφιακή έκθεση». Με αυτό τρόπο οποιοσδήποτε και από 
οποιοδήποτε σημείο του κόσμου μπορεί να λάβει μέρος και να παρακολουθήσει ομιλίες, παρουσιάσεις, καταλόγους και οποιοδήποτε άλλο υλικό 
διαθέτει η κάθε επιχείρηση που συμμετέχει.

Επίσης, οι επισκέπτες των Virtual εκθέσεων μπορούν να παρακολουθήσουν σεμινάρια και ομιλίες, να συζητήσουν με τα μέλη των επιχειρήσεων 
και να ανταλλάξουν ακόμη και τις επαγγελματικές τους κάρτες. Κατά την επίσκεψή τους στο περίπτερο μπορούν επίσης να βαθμολογήσουν την 
εμπειρία τους σε αυτό είτε να αφήσουν κάποιο σχόλιο, πράγμα που θα βοηθήσει αρκετά τους επόμενους επισκέπτες να αποφασίσουν αν θα 
επισκεφθούν το συγκεκριμένο περίπτερο.

Τέλος, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο τέτοιων μορφών εκθέσεων, είναι ότι όλα τα υλικά παρουσίασης, είτε αυτό αφορά ομιλίες, είτε 
παρουσιάσεις καταλόγων, αποθηκεύονται δίνοντας έτσι την δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να τα παρακολουθή-
σουν ξανά ή ακόμα καλύτερα να τα παρακολουθήσουν συμμετέχοντες που την στιγμή της παρουσίασης δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση τους στην παρουσίαση.

Τα νέα δεδομένα είναι πλέον εδώ. Όσο οι συνθήκες αλλάζουν πρέπει και το ανθρώπινο μυαλό να προσαρμό-
ζεται μέσα σε αυτές, με σκοπό την επιβίωση και την εξέλιξη. Ταυτόχρονα όμως, δημιουργείται το ερώτημα: 
Είναι δυνατόν τέτοιες μορφές πραγματικότητας να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη επαφή; Μπορεί μια Virtual 
έκθεση να γίνει αποτελεσματικότερη από μια έκθεση με φυσική παρουσία; Αποτελεί αυτό την εξέλιξη της 
επιχειρηματικότητας και του marketing; Μένει απλά να το δοκιμάσουμε και να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.

Virtual Εκθέσεις
TΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΚΟΥΦΑΚΗ
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
Τμήμα Εξαγωγών 
Πυροσβεστικών
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Επικοινωνία με πελάτες σε 
περίοδο πανδημίας 
Αναμφισβήτητα, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας είναι μια 
πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους μας. 
Το πως θα εξελιχθεί είναι κάτι άγνωστο, αλλά το σίγουρο είναι ότι έχει επηρεάσει 
τη ζωή και την καθημερινότητά μας σε πολύ μεγάλο βαθμό και είναι κάτι που 
θα θυμόμαστε για πολλά χρόνια ακόμα και όταν θα αποτελεί πια παρελθόν.

Hζωή μας όμως δε σταματάει εδώ και οι ανάγκες μας, τόσο οι οικονομικές όσο και οι 
κοινωνικές, η ανάγκη για τη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών εξακολουθούν 
να υπάρχουν. Ίσως περισσότερο από ποτέ, όμως το άγχος και η ανα-
σφάλεια έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών. 
Είναι πολύ σημαντικό για μια επιχείρηση όταν λειτουρ-

γεί υπό συνθήκες έκτακτες και απρόβλεπτες  να μην αναγκα-
στεί να αναστείλει σημαντικές λειτουργίες της για να συνε-
χίσει να θεωρείται βιώσιμη. 

Λόγω  της αδυναμίας πραγματοποίησης ταξιδιών 
από τις αρχές κιόλας  του 2020, περιορίστηκαν και 
τα επαγγελματικά ταξίδια στο ελάχιστο δημιουρ-
γώντας ένα σημαντικό κενό στην ανάπτυξη της 
συνεργασίας με ενεργούς πελάτες όσο και στην 
εξεύρεση νέων πελατών. Οι επιχειρήσεις που πα-
ραδοσιακά έχουν αναπτύξει δυναμικό πελατο-
λόγιο και επιθυμούν να δημιουργήσουν σταθερά 
θεμέλια συνεργασίας και να διατηρήσουν δυνατές 
σχέσεις με τους συνεργάτες τους, αναγκάστηκαν 
να βρουν εναλλακτικές σε αυτό το κενό που δημι-
ουργήθηκε. Προκειμένου να καλυφθεί , δημιουργή-
θηκε η ανάγκη για την οργάνωση Οnline Μeetings.
Οι τηλεδιασκέψεις, όχι μόνο διευκολύνουν στην αμε-
σότητα επικοινωνίας αλλά παράλληλα μπορούν να  εξελι-
χθούν σε σημαντικό εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων 
ακόμα και μετά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Οργανώ-
νοντας ένα στοχευμένο και περιεκτικό θεματολόγιο, μπορούμε να 
βοηθήσουμε να ενημερωθούν για εξελίξεις και νέα που πιθανόν τους 
αφορούν μεταφέροντας τους αισιόδοξα μηνύματα και πάνω απ’όλα κρατώ-
ντας ενεργή επαφή.

Τα Online Meetings βγάζουν προς τα έξω την εικόνα μιας επιχείρησης που δεν επα-
ναπαύεται και παραμένει ενεργή, δουλεύει, σχεδιάζει και οργανώνει με τον κα-
λύτερο τρόπο την επόμενη μέρα, ακόμα και όταν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές. 
Με αυτό τον τρόπο στην ΜΟΒΙΑΚ συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε τους πελάτες, 
μαθαίνουμε να ακούμε τις ανάγκες τους και βοηθάμε ενεργά στην ανάπτυξη.
 
Η κρίση αυτή μας έδειξε ότι με η χρήση της τεχνολογίας μπορούμε να βρισκόμαστε κοντά 
στους πελάτες ξεπερνώντας τα εμπόδια της εποχής. Οι επιχειρήσεις που καταφέρνουν να 
επιβιώσουν είναι εκείνες που είναι προνοητικές και διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό ενω-
μένο με  πάθος για δουλειά και αποφασιστικότητα στην εξεύρεση λύσεων. Οι πελάτες μας 
μπορεί λόγω της κατάστασης να νιώθουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα όμως μπορούμε 
να τους βοηθήσουμε να νιώσουν ότι είμαστε κοντά και τους στηρίζουμε πάντα και ότι 
είμαστε μαζί και στα εύκολα αλλά και μαζί στα δύσκολα.
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SWOT 
ANALYSIS
Πολύτιμο Εργαλείο στα  
Χέρια Των 
Επιχειρήσεων

Η 
ανάλυση Swot αποτελεί ένα από βασικά εργαλεία στρατηγικού 
σχεδιασμού και εξετάζει τα Ισχυρά  (Strengths)  και Αδύναμα 
σημεία (Weaknesses) μιας επιχείρησης καθώς επίσης και τις Ευ-
καιρίες (Opportunities) και Απειλές (Threats) από το περιβάλ-
λον που δραστηριοποιείται.  
Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι τα Δυνατά και 

τα Αδύνατα σημεία της επιχείρησης, ενώ η ανάλυση του εξωτερικού περι-
βάλλοντος συμπεριλαμβάνει την ανάλυση των Ευκαιριών και των απειλών. 

Τα Δυνατά Σημεία της Επιχείρησης μπορούν να Περιλαμβάνουν:
• Tην καλή τοποθεσία της επιχείρησης
• Σωστή οικονομική διαχείριση
• Καλή φήμη & Brand name 
• Κάποια ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες που δεν έχει άλλη επιχείρηση 
   στην αγορά 
• Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης 
• Η γνώση και εμπειρία του αντικειμένου

Τα Αδύνατα Σημεία της Επιχείρησης μπορεί να είναι: 
•  Ανεπαρκές κεφάλαιο κίνησης 
•  Αδυναμία είσπραξης οφειλών από πελάτες
•  Μη ύπαρξη στρατηγικών μάρκετινγκ 
•  Ύπαρξη μη εξειδικευμένου και ανειδίκευτου προσωπικού.

Ευκαιρίες σε μια Επιχείρηση μπορούν να Θεωρηθούν: 
•  Αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών
•  Τα κενά στην αγορά τα οποία μπορεί να καλύψει η επιχείρηση σας
•  Η ανάγκη των καταναλωτών για νέα προϊόντα 
•  Η τεχνολογική πρόοδος

Οι Κίνδυνοι που μπορούν Επηρεάσουν την Βιωσιμότητα μιας 
Επιχείρησης  είναι:  
•  Παγκόσμια Οικονομική Κρίση 
•  Πανδημία
•  Αύξηση ανταγωνισμού 
•  Η είσοδος πολλών νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων στην αγορά 
•  Αλλαγές στην νομοθεσία 
•  Η μη κάλυψη των υποχρεώσεων από τους πελάτες 
•  Αύξηση τιμών από προμηθευτές 

THΣ MATINAΣ ΓΚΑΤΖΙΑ
Μηχανικός Οικονομίας & Διοίκησης
Τμήμα Εξαγωγών, Πυροσβεστικών 

Οι τομείς των εταιρειών που αξιοποιούν  τα πλεονεκτήματα της SWOT 
Analysis είναι κυρίως  ο τομέας  του Management  και ο τομέας του 
Marketing. Επιπροσθέτως, μπορούν να αξιολογήσουν την υφιστάμενη 
στρατηγική τους αλλά μπορούν να δημιουργήσουν  μια νέα βελτιωμένη - 
αποδοτικότερη στρατηγική.  Σχετικά με τον τομέα του Marketing, η Swot 
Analysis συμβάλει θετικά στην εισαγωγή νέου προϊόντος στην αγορά αλλά 
και στην αξιολόγηση και εφαρμογή  καινοτόμων ιδεών. Τέλος, μπορεί να 
βοηθήσει σε περιπτώσεις όπως είναι η αλλαγή της οργανωτικής δομής της 
εταιρείας, θέματα που αφορούν τη φήμη της εταιρείας- ισχυροποίηση του 
brandname της καθώς και στην αξιολόγηση της λειτουργικότητας της εται-
ρείας. 

Η ανάλυση του εσωτερικού 
περιβάλλοντος είναι τα Δυνατά 
και τα Αδύνατα σημεία της 
επιχείρησης
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Δημιουργήστε ένα 
θετικό εργασιακό 
περιβάλλον

Eιλικρινή Επικοινωνία : 
Μια καλή επικοινωνία μεταξύ του εργαζομένου και 
του εργοδότη είναι πολύ σημαντική για την εργασια-
κή τους σχέση. Οι υπάλληλοί σας πρέπει να καταλά-
βουν τι θέλετε από αυτούς να φέρουν εις πέρας και 

να κατακτήσουν, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχετε και μια ιδέα για 
το τι περιμένουν και αυτοί από εσάς. Πρέπει να υπάρχει μια ισορρο-
πία στην επικοινωνία μεταξύ σας. Το κλειδί για μια καλή επικοινω-
νία στην δουλειά είναι να είστε ξεκάθαροι και ευθύς. Αν υπάρχουν 
θέματα μην τα αποφεύγετε και κάνετε πως δεν υπάρχουν. Θέστε το 
ζήτημα αμέσως και ξεκαθαρίστε γιατί υπάρχει. Είναι πολύ καλύτε-
ρο να είστε ευθύς και άμεσοι.

Ακούστε τις Ιδέες των Άλλων: 
Ο καθένας από τους υπαλλήλους σας, είναι στην εταιρία αυτή για 
έναν λόγο. Ενθαρρύνετέ τους να πουν τις ιδέες τους. Ακόμα κ αν 
η ιδέα αυτή χρειάζεται δουλειά ή δεν είναι απόλυτα υλοποιήσιμη. 
Αυτό θα τους δείξει ότι κάθε άτομο της ομάδας μετράει και οποια-
δήποτε συμβολή τους είναι σημαντική.
Ενθαρρύνετε τα μέλη της ομάδας, ειδικά τους πιο ήσυχους, με το 
να τους ζητάτε άμεσα την δική τους συμβολή, κάτι το οποίο θα τους 
βοηθήσει να καταλάβουν και να εδραιώσουν ότι η γνώμη τους με-
τράει. Κάτι τέτοιο επίσης κρατάει τους υπαλλήλους και σε μια δη-
μιουργικότητα, ψάχνοντας όλο και καλύτερες ιδέες βελτίωσης της 
εργασίας.

Αναγνωρίστε την Εργασία του Άλλου: 
Είναι πολύ καλή ιδέα να επιβραβεύετε έναν υπάλληλο που κάνει 
καλή δουλειά. Το να αναγνωρίζετε την δουλειά του άλλου, τον βο-
ηθάει αυτόματα να συνεχίσει να την κάνει καλά. Επίσης δείχνει ότι 
γενικά αναγνωρίζεται η προσπάθεια κάποιου και βοηθάει όλους να 
κατευθυνθούν προς τα εκεί.

Δείξτε την Εμπιστοσύνη σας: 
Μπορεί να πιστεύετε ότι πρέπει να τα διαχειρίζεστε όλα και να βε-
βαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν όπως πρέπει και θέλετε, αλλά αυτό 
μόνο αρνητισμό μπορεί να φέρει στο εργασιακό σας περιβάλλον.

Αφήστε τους υπαλλήλους σας να κάνουν την δουλειά τους. 
Πρέπει να εμπιστεύεστε ότι θα την κάνουν καλά. Εξάλλου 
γι’ αυτό τους προσλάβατε.
Φυσικά πρέπει, και καλό είναι, να τους ελέγχετε και να παρεμβαί-
νετε, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται περιοδικά και όχι  συνεχόμενα, 
γιατί είναι ένα επιπρόσθετο βάρος στην απόδοσή τους.

Να Περνάτε Καλά: 
Οι υπάλληλοί σας, περνάνε πολλές ώρες από την ημέρα τους στο 
γραφείο. Το να διατηρείτε το επαγγελματικό ύφος είναι σημαντι-
κό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και βαρετό. Ένας 
χαρούμενος υπάλληλος θα αποδώσει πολύ καλύτερα από έναν δυ-
σαρεστημένο.

Να παραμείνετε επαγγελματίες αλλά ταυτόχρονα να περνάτε και 
καλά. Σημαντικό επίσης είναι να τους ενθαρρύνετε να κάνουν δια-
λείμματα κατά την διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα τους κάνει 
πιο χαρούμενους και παραγωγικούς. Τέλος πολύ καλές είναι και 
κάποιες δραστηριότητες ομαδικές μεταξύ των συναδέλφων, εντός 
και εκτός εργασίας που βοηθούν τις μεταξύ σας σχέσεις αλλά και 
την διάθεση όλων.

Δείξτε τον Δρόμο: 
Ως υπεύθυνος, είστε αυτός που θέτει τους τόνους και δείχνει τον 
δρόμο στους υπαλλήλους σας. Αν είστε γκρινιάρης, καχύποπτος και 
αρνητικός, όλοι υπόλοιποι θα αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο. Αν πα-
ραμείνετε θετικοί, το εργασιακό σας περιβάλλον θα ανταποκριθεί 
σε αυτό. Το χαμόγελο είναι μεταδοτικό, αλλά και η αρνητική διάθε-
ση το ίδιο.

Όταν έχετε υπαλλήλους να διευθύνετε, ένα από 
τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να 
κάνετε για αυτούς, είναι το να δημιουργήσετε το 
κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον στην εργασία. 

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΨΥΛΛΑΚΗ
Ηλ. Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Υπεύθυνη Τμήματος Πωλήσεων Πυροσβεστικών
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Σε Νέες Αγορές Εξωτερικού Τρίτων Χώρων

ΤΟυ XΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΙΔΗ
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

Τμήμα Εξαγωγών, Πυροσβεστικά

Δημιουργία Δικτύου
Συνεργατών 

ΗΜΟΒΙΑΚ όντας μια επιχείρηση που έχει ως ένα από τα 
κύρια πεδία δράσης τις εξαγωγές πυροσβεστικού εξοπλι-
σμού, τα τελευταία 10 χρόνια έχει επιτύχει να φτάσει αυτή 
την δεδομένη στιγμή στο σημείο να έχει πολύ έντονη 
εξαγωγική δραστηριότητα σε πάνω από 77 χώρες 

παγκοσμίως, αποτελώντας ενδεχομένως μια από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες στον κόσμο στον κλάδο της παραγωγής και εμπορίας πυ-
ροσβεστικού εξοπλισμού. Όπως είναι εύκολο να κατανοηθεί λοιπόν 
η ΜΟΒΙΑΚ έρχεται μονίμως αντιμέτωπη με πολλαπλά και μεγάλης 
ποικιλίας εμπόδια που καλείται να προσπεράσει προκειμένου να ει-
σέλθει σε μια νέα αγορά. Κάποιος θα φανταζόταν ότι μερικά από 
αυτά μπορεί να είναι οικονομικά, λογιστικά, αναπτυξιακά, εμπορικά 
ή ακόμα και θεσμικά εμπόδια, που σαφώς και αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία, αλλά η αλήθεια όμως είναι 
ότι υπάρχουν κι άλλοι αστάθμιστοι παράγο-
ντες που είναι στενά συνδεδεμένα με το 
περιβάλλον της νεοεισελθούσας αγοράς 
(κοινωνία, προσδοκίες, τεχνολογία, 
έθιμα,  κλπ.).

Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν 
σε πολύ μεγάλο βαθμό το αποτέ-
λεσμα και την προσπάθεια που 
καταβάλλει η εκάστοτε εταιρεία 
στην ανάπτυξη της σε νέες αγο-
ρές και ειδικότερα σε αγορές 
τρίτων χωρών όπου η απουσία 
της τοπικής νομοθεσίας καθιστά 
το έργο αρκετά δύσκολο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 
Μια  από αυτές τις σημαντικές προκλήσεις που 
ερχόμαστε αντιμέτωποι είναι η εύρεση φερέγγυ-
ων συνεργατών - αντιπροσώπων που ασπάζονται το κοι-
νό όραμα και φιλοσοφία εργασίας της εταιρείας μας - συνεργάτες 
οι οποίοι είναι ικανοί να ασπαστούν τα υψηλού επιπέδου πρότυπα 
τα οποία ακολουθεί η εταιρεία μας κατά τον σχεδιασμό, παραγωγή, 
χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού. 
Για τον λόγο αυτόν, η ΜΟΒΙΑΚ επιλέγει να αναπτύσσει και να εφαρ-
μόζει μελετημένη στρατηγική δράση για την διασφάλιση ορθής δια-
δικασίας εύρεσης στρατηγικού και φερέγγυου δικτύου συνεργατών 
σε αυτές τις χώρες. 
Πιο συγκεκριμένα, η ΜΟΒΙΑΚ ακολουθεί και έχει μια σειρά από κρι-
τήρια επιλογής των σωστών συνεργατών σε κάθε μια από τις νέες 
χώρες και αγορές στις οποίες εισέρχεται λαμβάνοντας πάντα υπόψη 
και σεβόμενη την ποικιλομορφία κάθε χώρας όσον αφορά τη σύνδε-
ση με τις τρέχουσες τάσεις.  

Έτσι λοιπόν, η εταιρεία μας, που δίνει μεγάλη βαρύτητα στην παρο-
χή και δημιουργία υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών, φρο-
ντίζει κι επενδύει πάντα σε έναν συνεργάτη που είναι ικανός και  θέ-
λει να ακολουθήσει τα διεθνή πρότυπα και τους κανονισμούς στους 
οποίους η ΜΟΒΙΑΚ έχει αναπτυχθεί. 

ΣΤΡΑΡΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΛΑΤΗ 
Η ΜΟΒΙΑΚ ακολουθώντας μια καλά σχεδιασμένη στρατηγική επι-
λογής πελατών έχει την τεχνογνωσία και τη μεθόδευση που καθοδη-
γεί τη γραμμή ανάπτυξης της επιχείρησης και μπορεί να καθορίσει 
με σαφήνεια ποιοι πελάτες εμπίπτουν και ποιοι δεν εμπίπτουν στην 

αποδεκτή περιοχή. 
 

Έτσι λοιπόν στοιχεία που αποτελούν προτε-
ραιότητα μας είναι και στόχος μας είναι η 

εύρεση συνεργατών με τα παρακάτω 
στοιχεία: 

1. Κατάλληλα καταρτισμένο και εκ-
παιδευμένο προσωπικό

2. Σέβονται τις τοπικές νομοθεσί-
ας και τα διεθνή πρότυπα
3. Μπορούν να θεσπίσουν γερές 
βάσεις για το μέλλων των αγο-
ρών δράσης
4. Το άκουσμα τους να είναι συ-

νώνυμο της φερεγγυότητας. 

Η ΜΟΒΙΑΚ έχει φτάσει στην κορυ-
φή του πυροσβεστικού κλάδου και εί-

ναι μια από τις πιο δημοφιλείς εταιρείες 
στον τομέα της παγκοσμίως, επενδύοντας 

στους συνεργάτες της, οι οποίοι στα μάτια 
της εταιρείας αποτελούν κάτι πολύ περισσό-

τερο από απλούς συνεργάτες αλλά μέρη της ίδιας της 
εταιρείας. Ο στόχος μας είναι να συνεχίζουμε να επενδύουμε στην 
ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας με απώτερο στόχο την 
αναβάθμιση της Ανθρώπινης Ασφάλειας η οποία αποτελεί πρώτη 
μας Μέριμνα, κι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί  παρά μόνο με συλλο-
γικό έργο μέσω έμπιστων συνεργατών.

Η κατανόηση και αφομοίωση των θεμελιωδών αξιών της 
εταιρείας μας, αποτελούν σημαντικό στοιχείο για μια επιτυ-
χημένη και καρποφόρα συνεργασία.

Συνεχίζουμε Δυναμικά τις Δράσεις μας, Επενδύοντας στο 
έργο μας και ακόμα περισσότερο στον άνθρωπο.
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Νέος Κατάλογος Ιατρικών
Νέα Εποχή!
Αξιότιμοι συνεργάτες,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το νέο μας 
κατάλογο MOBIAKCARE με τα νέα μας προϊόντα.
Η καινούργια  έκδοση έχει τρία ξεχωριστά τεύχη, για κα-
λύτερη ανάγνωση και πιο άμεση την εύρεση των προϊόντων 
με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και επιμέρους λεπτο-
μέρειες.
Αποτελούνται λοιπόν από το προφίλ της εταιρίας 
μας, το αναπνευστικό  και το ορθοπεδικό τεύ-
χος.
Στο πολυτελές αυτό νέο πακέτο καταλό-
γων, η ΜΟΒΙΑΚ φρόντισε να ενισχύσει 
την ποικιλία προϊόντων ιατρικού εξο-
πλισμού καθώς 1600 περίπου κωδικοί 
προσφέρουν μεγαλύτερη δυνατότητα 
κάλυψης αναγκών για οποιαδήποτε 
ζήτηση.
Από ένα απλό φίλτρο νεφελοποιη-
τή έως την εγκατάσταση εργαστηρίου 
ύπνου και από μια μάσκα  C-Pap έως ένα  
ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ορθοστάτη, ο Συ-
νεργάτης της ΜΟΒΙΑΚ έχει πρόσβαση σε οτι-
δήποτε χρειαστεί, σε άμεσα διαθέσιμο στοκ.

Αυτό είναι που χαρακτηρίζει και την φιλοσοφία 
της εταιρίας μας Quality…the key to success και άμε-
ση παράδοση.

Για την καλύτερη δυνατή Υποστήριξη όλων των 
παραπάνω, φροντίσαμε να επενδύσουμε ακόμα σε:

• 4 Kέντρα Διανομής (Ασπρόπυργος, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο 
και Χανιά)
• Δημιουργία 3 τμημάτων τεχνικής υποστήριξης σε Ασπρόπυρ-
γο, Θεσσαλονίκη και Χανιά 
• Έμψυχο Δυναμικό στο τμήμα πωλήσεων με γραμματειακή 
υποστήριξη και  εξωτερικούς πωλητές σε όλη την Ελλάδα
•  Εβδομαδιαία εταιρικά δρομολόγια σε κομβικά σημεία για την 
κάλυψη των αναγκών σας και την αποσυμφόρηση των μεταφο-
ρικών

Ανταποκρινόμενη λοιπόν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις 
τις εποχής, αλλά και με όπλο την εμπειρία που προσφέρει η εξα-
γωγική δραστηριότητα σε πάνω από 77 χώρες, η ΜΟΒΙΑΚ πα-
ραμένει πρωτοπόρος εταιρία στη χώρα μας στον ιατροτεχνολο-
γικό χώρο, με έναν νέο κατάλογο που μπορεί να καλύψει πλήρως 
τις απαιτήσεις σας για οποιαδήποτε ζήτηση.

Οι επενδύσεις όμως και η ανανέωση του καταλόγου μας, δεν 
σταματούν εδώ.

Η έρευνα συνεχίζεται, το προσωπικό αυξάνεται, νέες υπερσύγ-
χρονες εγκαταστάσεις ετοιμάστηκαν για να καλύψουν όλες τις 
ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής
Περιηγηθείτε στην νέα μας έκδοση και ανακαλύψτε τα 
προνόμια που έχετε σαν συνεργάτες της ΜΟΒΙΑΚ.

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ 
ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ

Τμήμα Πωλήσεων Ιατρικών 
Ελλάδος

w w w . m o b i a k c a r e . c o m
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Διαχείριση Κρίσεων
Οι επιπτώσεις της πανδημίας με την πάροδό του χρόνου 
και την εφαρμογή των διαδοχικών lockdown αρχίζουν 
να γίνονται ολοένα και περισσότερο αισθητές παγκο-
σμίως φέρνοντας μια ακόμα κρίση.

Σημαντική είναι η ορθή και 
έγκυρη πληροφόρηση

Καλλιέργεια κλίματος 
ασφάλειας στο προσωπικό

Καταγραφή των χρηματοροών 
της επιχείρησης Η οικονομική αβεβαιότητα οδηγεί σε 

συρρίκνωση της κατανάλωσής και πε-
ριορισμό των δαπανών στα απολύτως 
απαραίτητα για τα νοικοκυριά. Πολλοί 
κλάδοι της οικονομίας έχουν πληγεί 
ωστόσο για τη χώρα μας, μεγαλύτερο 

είναι το πλήγμα για τους κλάδους του τουρισμού 
και της εστίασης ενώ υπάρχουν και κάποιοι λίγοι 
κλάδοι που στην παρούσα αρνητική συγκυρία έχουν 
ευνοηθεί , όπως ο κλάδος της εμπορίας τροφίμων 
(supermarket) και της εμπορίας τεχνολογία (η 
εφαρμογή τη τηλεκπαίδευσης και της τηλεργασίας 
έχουν αυξήσει πολύ την ζήτηση για το σχετικό εξο-
πλισμό).
Σε γενικές γραμμές οι αγορές έχουν οδηγηθεί σε μεί-
ωση των παραγγελιών – προμηθειών και την επακό-
λουθη επιβράδυνση της δραστηριότητας πολύ μεγά-
λου αριθμού επιχειρήσεων ακόμα και την αναστολή 
των εργασιών τους.
Υπό το πρίσμα λοιπόν των συνθηκών της αγοράς 
όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με την τρέχουσα συ-
γκυρία  θα επιχειρήσουμε μια συνοπτική καταγρα-
φή κάποιων πολύ βασικών ενεργειών που μπορεί να 
εφαρμόσει μια επιχείρηση για να αντιμετωπίσει τις 
δυσχέρειες.

Αυτή πρέπει αν γίνεται μέσω φερέγγυων πηγών και 
από τις συνήθεις πηγές πληροφόρησης που έχει η 
επιχείρηση όπως ο εσωτερικός ελεγκτής, ο λογιστής 
της, ο δικηγόρος της, το επιμελητήριο στο οποίο 
ανήκει και άλλα. 

Το έμψυχο δυναμικό μιας επιχείρησης είναι 
βασικός μοχλός ανάπτυξης της και ως εκ τούτου 
οι μάνατζερ θα πρέπει να δημιουργήσουν αίσθημα 
προοπτικής για το μέλλον και ασφάλειας. 

ώστε να μπορέσει να υπάρξει ο σχεδιασμός που θα 
μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα στην επιχείρηση 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες και υποχρεώσει της 
με αποτελεσματικότητα και συνέπεια. 
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού αποκτάει πλέον ση-
μασία ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας της 
επιχείρησης με τον περιορισμό στα μεταβλητά 
κόστη και την επαναδιαπραγμάτευση σε σταθερά 
έξοδα. 

Παράλληλα θα πρέπει να γίνουν ενέργειές για την 
εξεύρεση κεφαλαίων και τη δημιουργία ενός «μαξι-
λαριού ρευστότητας» μέσω δανεικών κεφαλαίων κί-
νησης, φοροαπαλλαγών, επιδοτήσεων κ.λ.π. Επίσης 
θα πρέπει να γίνουν ενέργειές για την διασφάλιση 
των ταμειακών ροών με τρόπους όπως ενδεικτικά 
την είσπραξη απλήρωτων χρεών, την αναβολή – ρύθ-
μιση φορολογικών υποχρεώσεων, το rescheduling 
(επαναπρογραμματισμό) τραπεζικών διευκολύνσε-
ων και άλλα.

Όλα τα παραπάνω είναι κάποια πολύ βασικά μέ-
τρα και άμεσες ενέργειές που μπορεί να εφαρ-
μόσει μια επιχείρηση προκειμένου να αντιμε-
τωπίσει τις αρνητικές συνέπειες κρίσεων όπως 
αυτή της πανδημίας.

Το έμψυχο 

δυναμικό μιας 

επιχείρησης 

είναι βασικός 

μοχλός 

ανάπτυξης της 

και ως εκ 

τούτου οι 

μάνατζερ θα 

πρέπει να 

δημιουργήσουν 

αίσθημα 

προοπτικής για 

το μέλλον και 

ασφάλειας

ΤΟΥ AΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΟΛΑΝΗ
Οικονομολόγος

Τμήμα Πωλήσεων Πυροσβεστικών
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Η Καλύτερη Διαφήμιση για 
το Κατάστημα σας 

Σήμερα, μέσω των social media, ο πελάτης λιανικής μπορεί να εκφράσει τη γνώμη 
του αλλά και να αλληλεπιδράσει με τις γνώμες άλλων πελατών για ένα προϊόν, 
ένα κατάστημα ή μια παροχή υπηρεσίας.
Επιπρόσθετα, ένα κατάστημα ορθοπεδικών ή αναπνευστικών προϊόντων, δεν 
έχει πολλούς τρόπους να «διαφημίσει» το κατάστημα του, οπότε η καλή 

μαρτυρία των πελατών του γίνεται ακόμη πιο σημαντική. 
Η «φήμη» του καταστήματος σας αλλά και η δική σας ως επαγγελ-
ματίας υγείας ,  είναι το πιο δυνατό όπλο για να διαφημίσετε 
το κατάστημα και τις υπηρεσίες που προσφέρετε. 

4 Παράγοντες
που Δημιουργούν μια 
Θετική Φήμη 

Σύμφω-
να με μελέτες 
που έχουν γίνει 
στους πελάτες λιανικής, 
τέσσερις είναι οι παράγοντες 
που επηρεάζουν τη φήμη ενός 
καταστήματος:
• Η γενικότερη ικανοποίηση από την επίσκεψη 
• Η ποιότητα των υπηρεσιών
• Οι γνώσεις και οι ικανότητες του επαγγελματία υγείας
• Η εμπιστοσύνη

Αν οι πελάτες σας είναι ικανοποιημένοι σε όλα τα παραπάνω, τότε 
σίγουρα θα διαφημίσουν το κατάστημα σας σε φίλους και γνω-
στούς τους.

Η Εποχή των Κοινωνικών Δικτύων 
Στην εποχή μας, τα social media βρίσκονται παντού και αφορούν 
το πιο σημαντικό κομμάτι του καταναλωτικού κοινού.
Πλέον, λογαριασμό σε τουλάχιστον ένα social media έχουν όλοι, 
από τους ανήσυχους έφηβους μέχρι τους κατασταλαγμένους 
60άρηδες.

Αυτό συνεπάγεται 
ότι η διαφήμιση «από στόμα σε 

στόμα» αρχίζει και εισβάλει σε όλα τα κοι-
νωνικά δίκτυα καθώς για παράδειγμα γράφουμε σε 

ένα social media τι μας αρέσει και ξαφνικά η γνώμη και η 
σκέψη μας είναι διαθέσιμη σε εκατομμύρια μάτια.

Έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι (πάνω από το 70%) επηρεά-
ζονται από κάτι που άκουσαν από τους φίλους τους στο διαδίκτυο 
από οτιδήποτε άλλο. 

Στα social media, όλοι έχουν άγνωστους φίλους με τους οποίους 
αλληλεπιδρούν, χωρίς να τους γνωρίζουν στην πραγματικότητα.
Η αλληλεπίδραση αυτή έχει ως αποτέλεσμα ο χρήστης να επηρε-
άζεται από ένα πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων, αριθμός που απομα-
κρύνεται κατά πολύ από τις προσωπικές του σχέσεις.
 
Οι καταναλωτές δείχνουν εμπιστοσύνη στις πηγές του internet 
για ένα προϊόν όπως το like ενός φίλου, μια καλή ή κακή κριτική 
(review), ένα θετικό σχόλιο (comment) και επηρεάζονται πολύ στη 
διαμόρφωση της προσωπικής τους άποψης. 
Εν κατακλείδι, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν δώσει μεγάλη δύναμη 
στη διαμόρφωση άποψης και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα με την 
σωστή χρήση τους από εσάς, να μπορούν να απογειώσουν τη φήμη 
του καταστήματος σας.

Η αύξηση και η ανάπτυξη της πελατείας στο κατάστημα σας εξαρτάτε κατά ένα 
πολύ μεγάλο βαθμό από την καλή φήμη που διαδίδεται από στόμα σε στόμα μετα-
ξύ των πελατών λιανικής.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
Μηχανικός Πληροφορικής

Υπεύθυνος Πωλήσεων Ιατρικών Ελλάδος
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Η σημασία της Διώρυγας του Σουέζ και οι επιπτώσεις στην παγκόσμια 
Οικονομία μετά την ακινητοποίηση του «Ever Give» σε αυτή.
Η διώρυγα του Σουέζ είναι η μεγαλύτερη διώρυγα του κόσμου, συ-
νολικού μήκους 162 χλμ., ενώ προσθέτοντας τα σημεία αγκυροβολίων 
και το μήκος της ενδιάμεσης λίμνης, το συνολικό της μήκος φθάνει τα 

190 χλμ. Έχει μέγιστο πλάτος, σε ορισμένα σημεία, 160-200 μ. και το βάθος μπο-
ρεί να φτάνει και μέχρι τα 16-19 μέτρα.

Διατρέχει κατά διεύθυνση Βορρά - Νότο τον ισθμό του Σουέζ, ενώνοντας τη Μεσό-
γειο θάλασσα με την Ερυθρά θάλασσα. Αρχίζει από το Πορτ Σάιντ, λιμένα εισόδου 
στη Μεσόγειο και καταλήγει στον λιμένα Σουέζ που βρίσκεται στο μυχό του ομώνυ-
μου κόλπου της Ερυθράς θάλασσας. 

Η Μεσόγειος και η Ερυθρά θάλασσα δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους υψομετρική 
διαφορά. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η διώρυγα είναι πλεύσιμη κατά μία κα-
τεύθυνση, συνεπώς οι ώρες όπου τα πλοία κινούνται από βόρεια προς νότια και 
το αντίθετο είναι συγκεκριμένες.

Η σημασία της στη Παγκόσμια Ναυσιπλοΐα είναι τεράστια. Ενώνοντας τη Με-
σόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα δημιουργεί μια πραγματικά εμπορική αρτηρία 
Ευρώπης – ΝΔ, Νότιας και ΝΑ Ασίας μέχρι Άπω Ανατολής. Υπολογίζεται ότι από 
τη διώρυγα διέρχονται προϊόντα αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 
την ημέρα, αλλά και το 12% του παγκόσμιου εμπορίου, μεταφέροντας κάθε είδους 
φορτίο, από καύσιμα μέχρι τελικά καταναλωτικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την διαχειρίστρια υπηρεσία του Σουέζ, κάθε χρόνο διαπλέουν την 
διώρυγα 19.000 πλοία, Κατά μέσον όρο 50 εμπορικά την ημέρα. Με αυτόν τον 
τρόπο συντομεύουν τον χρόνο διαδρομής ανάμεσα στην Ερυθρά Θάλασσα και 
την Μεσόγειο.

Γενικά η χρήση της διώρυγας του Σουέζ επιφέρει τις ακόλουθες μειώσεις αποστά-
σεων: 
Η απόσταση Περσικού ή Αραβικού Κ. - Μεσογείου (μέσω Ακρωτηρίου Αφρικής) 
είναι 10.800 μίλια και Ευρώπης 11.100 μίλια. Μέσω Σουέζ η πρώτη είναι 4.700 
μίλια και η δεύτερη 6.400 μίλια.

Η απόσταση Μεσογείου - Δυτικών ακτών Αμερικής είναι 12.000 μίλια, ενώ με 
χρήση της διώρυγας Σουέζ μειώνεται στα 8.300 μίλια.

Από της 23 Μαρτίου έως της 29 Μαρτίου 2021, το 400 μέτρων και 224 χιλιάδων 
τόνων πλοίο της εταιρείας τακτικών γραμμών EverGreen, «Ever Given», ακινητο-
ποιήθηκε στη Διώρυγα του Σουέζ όταν απώλεσε την δυνατότητα πλοήγησης 
εν μέσω δυνατών ανέμων και αμμοθύελλας που το εξέτρεψαν από την πορεία 
του.

Η προσάραξη του γιγαντιαίου φορτηγού πλοίου στη διώρυγα προκάλεσε μεγάλη 
αναταραχή στην παγκόσμια ναυτιλία και ίσως χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες 
για να αποκατασταθούν πλήρως τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, αναφέρουν 
κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. 
Σχεδόν 430 πλοία περίμεναν εκατέρωθεν της διώρυγας για την αποκατάσταση της 
λειτουργίας της γεγονός που υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον μία εβδομά-
δα για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση στην περιοχή.

Οι εταιρίες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βρίσκονται εδώ και μήνες αντιμέτωπες 
με τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού και ο αποκλει-
σμός της διώρυγας θα επιδεινώσει τις υπάρχουσες παγκόσμιες ελλείψεις σε εξο-
πλισμό, τη συμφόρηση στα λιμάνια και τα προβλήματα στον προγραμματισμό των 
πλοίων.

 Όποιες ναυτιλιακές εταιρείες επέλεξαν  την εναλλακτική διαδρομή, δηλαδή τον πε-
ρίπλου της Αφρικής, είναι  μια διαδρομή που προσθέτει περί τα 3.500-5.000 μίλια 
από Ασία προς Ευρώπη και έως και 12 ημέρες στο ταξίδι τους, διερχόμενες από 
περιοχές υψηλού κινδύνου, καιρικών συνθηκών και πειρατείας και καταναλώνοντας 
περισσότερο καύσιμο. 

Το κλείσιμο της διώρυγας & η συμφόρηση πλοίων θα επηρεάσει και τη τιμή του 
πετρελαίου γιατί πάνω από δέκα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου 
περίμεναν για να διελεύσουν την διώρυγα των ναύλων.

Επίσης η αλυσίδα εφοδιασμού των εμπορευματοκιβωτίων είναι ήδη υπό πίεση, 
λόγω του κορονοϊού.  αλλά η καθυστέρηση και οι μακρύτερες διαδρομές θα επι-
φέρουν μεγαλύτερη έλλειψη πλοίων & εμπορευματοκιβωτίων. Αυτή η ανισορροπία 
προσφοράς (χωρητικότητας και εξοπλισμού) και ζήτησης συνδυαζόμενη με την υψη-
λότερη κατανάλωση καυσίμων, θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση στο 
κόστος ανά μονάδα μεταφοράς. Το οποίο, ως συνήθως, προβλέπεται να μεταφερθεί 
στους τελικούς καταναλωτές. 

 Η ΔΙΩΡΙΓΑ
 ΤΟΥ
ΣΟΥΕΖ

Toy ΦIΛΙΠΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων BSc.
υπεύθυνος Εισαγωγών Ιατρικών

Ιστορία και το “Έμφραγμα” με 
το EverGreen

Πηγές / Βιβλιογραφία: https://el.wikipedia.org, https://e-nautilia.gr/, https://www.in.gr/,
https://m.naftemporiki.gr, https://www.lifo.gr/ 
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Όταν τα κέρδη 
επιστρέφουν στην 
κοινωνία

Hταν αρχές του 21ου αιώνα ένας νέος όρος άρχισε να κά-
νει αισθητή την παρουσία του στον επιχειρηματικό 
κλάδο και να χρησιμοποιείται από τους CEO των 
εταιρειών παγκοσμίως. «Εταιρική κοινωνική 
ευθύνη» (ΕΚΕ).

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Οι επικεφαλής κερδοφό-
ρων επιχειρήσεων, φροντίζουν δημιουργώντας στρα-
τηγικές και πολιτικές, σύμφωνα με τις οποίες οι εται-
ρείες «οφείλουν» ένα μερίδιο των κερδών τους να το 
«επιστρέφουν» στην κοινωνία και στους πολίτες. 

Έχουν περάσει περισσότερα από 44 χρόνια από την ίδρυση 
της τότε Μονοπωλιακής Βιομηχανίας Ιατρικών Αερίων Κρήτης 
που σήμερα γνωρίζουμε όλοι ως ΜΟΒΙΑΚ. Από τότε η επιχείρηση 
μεγάλωσε – για την ακρίβεια γιγαντώθηκε – εκσυγχρονίστηκε, 
απέκτησε εξωστρέφεια εξάγοντας σε περισσότερες από 77 χώρες 
παγκοσμίως κι όλα αυτά απασχολώντας περισσότερους από 180 
εργαζόμενους σε επίπεδο ομίλου. Αυτό από μόνο του ξεφεύγει 
από την ύπαρξη μιας απλής επιχείρησης κι εμπίπτει στην έννοια 
ενός οργανισμού που είναι κομμάτι της κοινωνίας.

Σήμερα, μπορούμε να πούμε με υπερηφάνεια, ότι στη 
ΜΟΒΙΑΚ έχουμε καταστρώσει ένα οργανωμένο σχέδιο 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το οποίο στηρίζεται σε 
τρείς άξονες: Ασφάλεια, Εκπαίδευση, Κοινωνία.

Μέσα από τους παραπάνω άξονες, μπορούμε να «διαμοιράζουμε» 
τις παροχές σε καίριους τομείς που συνάδουν με το αντικείμενό 
μας και φυσικά εμπίπτουν σε ομάδες υψηλού ενδιαφέροντος.
Ταυτόχρονα, επιστρέφουμε έμπρακτα μέρος της κερδοφορίας 
μας στην κοινωνία. 

Το τελευταίο μόνο διάστημα, έχουμε εντάξει ετήσια υποτρο-
φία αριστείας στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Έκδοση συγγραμμάτων 
κοινωνικού ενδιαφέροντος (Λύτρωση), στήριξη των κοινωνικών 
φορέων σε τομείς πυρασφάλειας (σχολεία, εκκλησίες, δημόσια 
κτήρια), παροχές εξοπλισμού στην εκπαίδευση (δωρεά tablet σε 
σχολεία Χανίων) ενώ στηρίζουμε αθλητές που πρωταγωνιστούν 
στο χώρο τους όπως ο Κωνσταντίνος Λιβανός (συμμετοχή στην 
αγορά ποδηλάτου πίστας) και η Πρωταθλήτρια Δήμητρα 
Γναφάκη (400μ. εμπόδια) με την οποία μοιραζόμαστε το 
ίδιο όνειρο στο δρόμο για το Τόκιο.

 
Οι επικεφαλής κερδοφόρων επιχειρήσεων, 
φροντίζουν δημιουργώντας στρατηγικές 
και πολιτικές, ένα μερίδιο των κερδών 
τους να το «επιστρέφουν» στην κοινωνία 
και στους πολίτες. 

Τέλος, θα ήταν παράληψη να μην αναφέ-
ρουμε τη στήριξη σε καίριους μη κερδοσκο-

πικούς Οργανισμούς όπως το Χαμόγελο του 
Παιδιού και το Make-a-Wish Ελλάδος όπου στηρί-

ζουμε αδιάλειπτα τις ανάγκες που προκύπτουν.

Ευχαριστούμε την κοινωνία για την εμπιστοσύνη στα προϊόντα 
ΜΟΒΙΑΚ. Το ότι προσφέρουμε τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς, 
δεν μας στερεί το πάθος να υποσχόμαστε τη διαρκή προσπάθεια με 
στόχο να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι ως οργανισμός, σαν σύνο-
λο, σαν κοινωνία.

Αξία στην Ασφάλεια, Επένδυση στην Ποιότητα!



ΦΥΛΛΟ 23 / 2021www.mobiak.com26

Η εξωστρέφεια στην νέα εποχή
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ήρθε 
νωρίτερα από ότι περιμέναμε...

Ηπανδημία, και μαζί της η κρίση που 
αυτή έφερε, προκάλεσε πρωτόγνωρες 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στην οι-
κονομία, στις ζωές, στις δουλειές, στις 
προσδοκίες και το μέλλον όλων μας. 

Ελάχιστοι την περίμεναν - και καμία κρατική 
οντότητα τελικά - δεν ήταν επαρκώς προετοιμα-
σμένη για κάτι τέτοιο.

Όλες οι χώρες προσπάθησαν, με διαφορετικές 
ταχύτητες, να αντιμετωπίσουν την άμεση απειλή 
προς τα ζωτικά συμφέροντα του κοινωνικού συνό-
λου, της οικονομίας και των κοινωνικών θεσμών 
τους. Το «ελεύθερο εμπόριο» - όπως το γνω-
ρίζουμε - απειλήθηκε από τις επιτακτικές 
ανάγκες της υγειονομικής κρίσης οδηγώντας 
σε νέους κανόνες υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
υψηλότατα μεταφορικά, «δεσμεύσεις» εμπορευ-
μάτων, απαγορεύσεις, ακόμη και κατασχέσεις.

Η νέα κανονικότητα έρχεται και οφείλουμε να 
είμαστε προετοιμασμένοι.
 
Με παραδοσιακούς αλλά και νέους τρόπους. 
Με κριτήριο τις διαφαινόμενες ανάγκες. Με νέες 
ιδέες. Αξιολογώντας συνεχώς αναδυόμενες ευ-
καιρίες. Με φαντασία και τόλμη.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ήρθε νω-
ρίτερα από ότι περιμέναμε, περισσότερο 
από ανάγκη, κι έτσι τον αγκαλιάσαμε όλοι 
με προθυμία.

Οι τηλεδιασκέψεις, οι ψηφιακές πλατφόρμες και 
οι virtual εκθέσεις, έφεραν σήμερα την κανονι-
κότητα της αυριανής εποχής.

Ηλεκτρονικά κανάλια και σχετικό εμπόριο, ψη-
φιακή προβολή, συντομευμένη προώθηση, επα-
νεκπαίδευση εργαζομένων μέσω webinars, είναι 
μερικές μόνο από τις σχεδιαζόμενες δράσεις για 
την επόμενη ημέρα. Απτές και πρακτικές εφαρ-
μογές με ταχύτητα υλοποίησης. 
  
Είμαστε αποφασισμένοι να κατακτήσουμε την 
επόμενη μέρα, προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό, αλλά 
έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε.

Η κρίση αποτελεί ακόμα μια τομή στο διηνεκές 
της ιστορίας.

Η επιδημία του κορονοϊού έφερε ανησυχία για 
την υγεία μας κι αγωνία για τις δουλειές μας. 
Έφερε όμως μαζί και ένα νέο επαγγελματικό 
πρότυπο, έφερε τόλμη, ρεαλισμό, αυτοπεποίθη-
ση και ιδέες της νέας εποχής. Της νέας κανονικό-
τητας για όλους μας.

Είμαστε 

αποφασισμένοι 

να κατακτήσουμε 

την επόμενη μέρα, 

προετοιμαζόμαστε

 γι’ αυτό, αλλά 

έχουμε ακόμη 

πολλά να κάνουμε

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ
Μηχανικός Πληροφορικής

Τμήμα Εξαγωγών Ιατρικών
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Χαμένος Τζίρος 7 δισ. το 2020 
για εστίαση & καταλύματα
Απώλειες ύψους 7 δισ. ευρώ είχαν μέσα στο 2020 οι ξενοδοχεία/καταλύ-
ματα κι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης, 
εξαιτίας της πανδημίας, με τη πλειονότητα των απωλειών του τζίρου να 
καταγράφεται στην παροχή καταλυμάτων (4,7 δισ. ευρώ), ενώ στην 
εστίαση, λόγω και της υπηρεσίας διανομής (delivery), η μείωση του 
τζίρου ανήλθε σε 2,3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνολο των 
επιχειρήσεων του κλάδου παροχής καταλυμάτων, ο 
κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε 2.303.658.141 
ευρώ, σημειώνοντας μείωση 67% σε σχέση με 
το 2019, όπου είχε ανέλθει σε 6.991.184.282 

ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην 
Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου (83,5%) και η 
μικρότερη (14,3%) καταγράφηκε στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Φλώρινας.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υπη-
ρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών το 2020 
ανήλθε σε 3.773.850.833 ευρώ, σημειώνοντας 
μείωση 37,7% σε σχέση με το 2019, όπου είχε 
ανέλθει σε 6.059.184.851 ευρώ. Η μεγαλύτερη 
μείωση παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Μυκόνου (73,3%), ενώ η μικρότερη μείωση 
(17,3%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότη-
τα Κορινθίας.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου παροχής καταλυμά-
των με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για 
τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, 
ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2020 ανήλθε σε 73.059.995 
ευρώ, σημειώνοντας μείωση 45% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019, 
όπου είχε ανέλθει σε 132.846.595 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών του 2019 μεγαλύτερη 
του 0,5%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή 
Ενότητα Μεσσηνίας (76,3%) και η μικρότερη μείωση (0,5%) καταγράφηκε στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Λευκάδας.

Από την άλλη πλευρά, αύξηση 8,2% καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυ-
ρας.
Για τις επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλο-
γραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύ-
κλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2020 ανήλθε σε 59.433.225 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 
58,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 143.746.028 ευρώ. Για 
τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο 
εργασιών του 2019 μεγαλύτερη του 0,5%, η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην 
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας (90,2%) και η μικρότερη μείωση (22,2%) κατα-
γράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.

ΠΗΓΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
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Η ζήτηση για το επάγγελμα του πωλητή εξαρτάται πάντα  από τον 
εκάστοτε κλάδο της πώλησης και τους ‘’καιρούς που ζούμε’’. Για πα-
ράδειγμα, οι πωλήσεις αναφορικά με τα τουριστικά επαγγέλματα 
έχουν πέσει κατακόρυφα  παγκοσμίως , μετά την πληγή που δέχτη-
κε ο τουρισμός από την COVID-19, όμως σε άλλες εμπορικές δρα-
στηριότητες όπως οι φαρμακευτικές ή εταιρίες ιατροτεχνολογικών 
εμπορευμάτων (Home care) έχουν ανέβει κατακόρυφα. Αυτό γιατί 
συμβαίνει; Γιατί οι πωλήσεις είναι συνυφασμένες με τις περισσότε-
ρες, αν όχι όλες, πλευρές της οικονομίας και της ζήτησης. 

Για να δούμε μια έγκυρη πρόβλεψη για το πώς πάει το επάγγελμα 
των πωλήσεων, το εγκεκριμένο Bureau of Labor Statistics, δίνει 
στους Sales Managers ως πεδίο καριέρας, ρυθμό ανάπτυξης 4% - 6 
% από το 2019 ως το 2029. Και μάλιστα αυτά αποτελούν στοιχεία 
του Σεπτεμβρίου του 2020, που σημαίνει ότι συμβαδίζουν με τα δε-
δομένα του κορωνοϊού.

Στην Ελλάδα οι πωλήσεις είναι το πιο δημοφιλές αντικείμενο εργα-
σίας από άποψη ζήτησης, κατέχοντας την 1η θέση, όπως φαίνεται 
και από τα στατιστικά διάφορων πλατφορμών για την εύρεση εργα-
σίας. Αυτό ισχύει ακόμα και αυτούς τους αδύναμους οικονομικά μή-
νες που διανύουμε. Η Πληροφορική και η Εξυπηρέτηση Πελατών 
έχουν τη 2η και 3η θέση αντίστοιχα.

Τα Κυριότερα είδη Πωλήσεων
Μια πρώτη κατηγοριοποίηση που διαχωρίζει τα είδη είναι η εξής: 
πωλήσεις που έχουν να κάνουν με υλικά αγαθά, και πωλήσεις που 
έχουν να κάνουν με άυλα αγαθά.

• Στα υλικά είναι όλα όσα προσφέρει η βιομηχανία, όλα τα απτά με 
τα οποία οι πελάτες σου μπορούν να έχουν μια βιωματική εμπειρία: 
καταναλωτικά αγαθά, ρούχα, τρόφιμα, ποτά κλπ.
• Στα άυλα είναι οι υπηρεσίες, οι ασφάλειες ζωής, αυτοκινήτου κλπ, 
οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια και οι αντίστοιχοι τομείς.

Οι Πωλήσεις ακόμα χωρίζονται σε 2 κύριες κατηγορίες:
• B2C (business to customer, πουλάς σε ιδιώτες καταναλωτές)
• και B2B (business to business, αφορά σε αγοραπωλησίες ανάμεσα 
σε εταιρείες)

Επίσης μπορεί να χωρίζονται ανάλογα με τα κανάλια. 
Μπορεί να ασχολείσαι με τις πωλήσεις:

• Μέσα από το διαδίκτυο (μέσα από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 
  e-shop για παράδειγμα)
• Μέσω τηλεφώνου (Τηλεφωνικές πωλήσεις)
• Μέσω τηλεοπτικού δικτύου (έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια οι 
  θυρίδες τηλεπώλησης)
• Μέσω φυσικής παρουσίας σε κατάστημα (πωλητής σε φυσικό κα-
  τάστημα)
• Μέσω επισκέψεων σε υπάρχοντες και μελλοντικούς πελάτες

Θέσεις στον Χώρο των Πωλήσεων
Ενδεικτικά, μερικές θέσεις που θα συναντήσεις στο «ταξίδι» σου σε 
αυτό τον κόσμο είναι:

• Sales Assistant ή Trainee
Βοηθός Πωλήσεων ή Εκπαιδευόμενος
• Sales Representative (ή Rep για συντομία)
Εκπρόσωπος Πωλήσεων. Χωρίζεται σε inside (εσωτερικό) και 
outside (εξωτερικό), ανάλογα με το αν δουλεύει με ραντεβού εντός ή 
εκτός γραφείου. Μερικοί representatives κάνουν και τα δύο.
• Account Executive
Ναι, ο λεγόμενος “Account” ανήκει ευρύτερα στις Πωλήσεις αν και 
ευθύνη του είναι περισσότερο η διατήρηση και διαχείριση λογαρια-
σμών με έναν ή περισσότερους πελάτες, παρά η «Πώληση» αυτή κα-
θαυτή.
• Sales Manager
Επικεφαλής ή Υπεύθυνος Πωλήσεων (μπορεί να έχει υπό την επο-
πτεία του μια μεγάλη ή μικρότερη ομάδα ή ακόμα και γεωγραφική 
περιοχή-Regional Sales Manager)
• Business Development Manager
Όπου ακούς για ανάπτυξη επιχειρήσεων ή ανάπτυξη πελατολογίου, 
είναι ρόλος πολύ καίριος και συναφής με τις Πωλήσεις.
• Sales Consultant, Σύμβουλος Πωλήσεων
• Sales Executive, ανώτερο στέλεχος πωλήσεων

Στην Ελλάδα οι πωλήσεις είναι το πιο δημοφιλές 
αντικείμενο εργασίας από άποψη ζήτησης, 
κατέχοντας την 1η θέση, 
όπως φαίνεται και από τα στατιστικά διάφορων 
πλατφορμών για την εύρεση εργασίας.

Τoy ΜΑΝΩΛΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός

Τμήμα Πωλήσεων Ιατρικών
Το Επάγγελμα του Πωλητή 
εν μέσω Covid  
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Η Σημασία ενός 
Ισχυρού 
Λογοτύπου
Μπορεί ένα λογότυπο να δώσει 
δύναμη στην πώληση;

Λέγοντας  λογότυπο προσδιορίζουμε  το εμπορικό σύμβολο που 
εκπροσωπεί μια  επιχείρησή χωρίς να χρειαστεί να την αναφέρετε 
εσείς. Συνήθως αποτελείται από:
• Το Όνομα
• Το Σύμβολο
• Κάποιο Σλόγκαν

Πόσο ωφέλιμο όμως  είναι;
• Εκφράζει άμεσα την εταιρία 
• Δίνει ταυτότητα στην εταιρία 
• Προσελκύει άμεσα το αγοραστικό κοινό

Ποια τα χαρακτηριστικά ενός ισχυρού 
λογότυπου:
• Όσο πιο λιτό είναι τόσο πιο αναγνωρίσιμο είναι
• Χρειάζεται να είναι πρωτότυπο και κυρίως να είναι μοναδικό

Η ιστορία έχει να μας δείξει ότι ιδιαίτερα και ξεχωριστά λογότυπα 
πέτυχαν να ταυτίσουν το προϊόν με την επωνυμία.
Με αυτό τον τρόπο  επιτυγχάνεται η  αναγνωσιμότητα της  εταιρεί-
ας και των προϊόντων που εμπορεύεται.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η δύναμη ενός 
λογοτύπου μπορεί μόνη της να καθοδηγήσει το αγοραστικό κοινό 
στην επιλογή του προϊόντος από την εταιρία που προσδιορίζει.

Κλείνοντας να επισημάνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να εξασφα-
λίσει η εταιρία τη νομική προστασία του εμπορικού της σήματος  
πριν από την έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας.

ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
Τμήμα Πωλήσεων, 
Πυροσβεστικών Ελλάδος

Covid19 - 
Συμπυκνωτής  
Οξυγόνου
ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΡΔΑΚΗ
Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Τμήμα Εισαγωγών Ιατρικών

Από τότε που ο CoVID-19 εμφανίστηκε στην Κίνα και εξαπλώ-
θηκε σε όλο τον κόσμο, η ιατρική κοινότητα αντιμετωπίζει 
την έλλειψη αναπνευστήρων και συμπυκνωτών οξυγόνου, οι 
οποίοι μερικές φορές είναι ζωτικής σημασίας για τη διάσωση 
των ασθενών με κορονοϊό. Περίπου το 5% των ασθενών με 

CoVID-19 θα χρειαστεί αναπνευστήρα, το 15% θα χρειαστεί συμπλη-
ρωματικό οξυγόνο μέσω φιαλών οξυγόνου ή συμπυκνωτή οξυγόνου.

Με τον συμπυκνωτή οξυγόνου επιτυγχάνεται οξυγονοθεραπεία χωρίς 
να χρειάζονται φιάλες και συνεχή γεμίσματα. Ο συμπυκνωτής αξιοποι-
εί τον υπάρχοντα αέρα του δωματίου του ασθενή και τον διαχωρί-
ζει από το άζωτο, προσφέρoντας του οξυγόνο καθαρότητας  90% 
και άνω.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθε-
νείς με CoVID-19 είναι η αδυναμία αναπνοής. Επομένως, οι συμπυ-
κνωτές μπορούν να βοηθήσουν στην παροχή της καλύτερης δυνατής 
φροντίδας αυτών. 

Η πλειονότητα των περιπτώσεων που δεν είναι πολύ σοβαρές και δεν 
απαιτούν τη βοήθεια του αναπνευστήρα μπορούν να αντιμετωπιστούν 
με την αναπνευστική θεραπεία που διευκολύνεται από το συμπυκνω-
τή. Με τη βοήθεια αυτής της ιατρικής συσκευής, ένας ασθενής που έχει 
μολυνθεί με CoVID-19 μπορεί να λάβει θεραπεία οξυγόνου από την 
ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού του κάτι το οποίο είναι πολύ σημα-
ντικό στην περίοδο που διανύουμε όπου οι μετακινήσεις και η κοινωνική 
απομάκρυνση (social distancing) έχουν γίνει μέρος της ζωής μας για την 
εξάλειψη της πανδημίας.

Η ζήτηση για την συγκεκριμένη ιατρική συσκευή ολοένα και αυξάνεται 
και το σίγουρο είναι ότι αποτελεί ένα σημαντικό «όπλο» για την αντιμε-
τώπιση του Covid-19.    
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c;AXNEIΟι τριγμοί στο 
Παγκόσμιο Εμπόριο
Η Στήριξη που Απαιτείται στις Βιομηχανίες 

Στις 11 Μαρτίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), χαρακτήρισε ως πανδημία  
την υγειονομική κρίση που βιώνουμε, τονίζοντας πως είναι η πρώτη που προκαλείται από 
κορονοϊό. Το αντίκτυπο στην οικονομία ήταν άμεσο: οι χρηματιστηριακές αγορές υπέστη-
σαν μεγάλο χτύπημα, η ανεργία πιθανότατα να γίνει ενδημική. Οι κυβερνήσεις εξαντλούν 
τις λύσεις τους ως εκ τούτου η υγειονομική κρίση ενδέχεται να έχει σημαντικές συνέπειες 

στον τρόπο ζωής. 

Βιώνοντας λοιπόν αυτή την κατάσταση, εύλογα γεννιέται το ερώτημα ποια είναι η επίδραση αυτής 
στο Παγκόσμιο Εμπόριο καθώς τα διεθνή οικονομικά μεγέθη επηρεάζονται σημαντικά από το λαβω-
μένο υγειονομικό σύστημα. Τα απαραίτητα μέτρα για την προφύλαξη του παγκόσμιου πληθυσμού 
συμβάλλουν σε μια πτωτική πορεία της εκάστοτε οικονομίας, από την πρώτη στιγμή επιβολής τους. 
Οι κυβερνήσεις προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα. Πρωταρχικός στόχος κάθε χώρας είναι 
να παρεμβαίνει σύμφωνα με τους κανόνες της να σώσει τις βιομηχανίες που θεωρούνται ως προ-
τεραιότητα για την οικονομία της.

Οι οικονομίες αντιμετωπίζουν - τουλάχιστον βραχυχρόνια - πολύ υψηλά επίπεδα ύφεσης 
και ανεργίας, οι κυβερνήσεις όλων των χωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
έχουν ήδη ανακοινώσει και εφαρμόζουν τεράστια νομισματικά και δημο-
σιονομικά πακέτα στήριξης των οικονομιών.   
Περαιτέρω, η ασύμμετρη εξέλιξη της πανδημίας, δηλαδή το ότι 
βρίσκεται σε διαφορετική φάση εξέλιξης στις διάφορες χώ-
ρες, δυσκολεύει την ανάταξη της παγκόσμιας οικονομίας 
και ιδιαίτερα του διεθνούς εμπορίου. 

Οι Επιπτώσεις στο Παγκόσμιο Εμπόριο 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) εκτι-
μούσε για το 2020 μεγάλη πτώση στο διεθνές 
εμπόριο, καθώς η πανδημία διαταράσσει την 
κανονική οικονομική δραστηριότητα. Αποτελεί 
ταυτόχρονα υγειονομική και κοινωνικοοικο-
νομική κρίση που έχει επηρεάσει εκατομμύρια 
ανθρώπους παγκοσμίως στο τομέα της δου-
λειάς ή ακόμα και στο εισόδημα τους. Σύμφωνα 
με πληροφορίες του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ), όλες οι περιοχές του πλανήτη 
παρουσίασαν σημαντική πτώση στον όγκο των 
συναλλαγών το 2020 ενώ εκτιμά ότι το 2021 θα εί-
ναι η χρονιά ανάκαμψης του εμπορίου με τους ρυθ-
μούς ανάπτυξης 
να εξαρτιούνται από παράγοντες που έχουν άμεσο αντί-
κτυπο στις οικονομία 
όπως η διάρκεια της πανδημίας καθώς και η αποτελεσματικό-
τητα των μέτρων 
που θα λάβει η εκάστοτε χώρα.
Με το 90% του Παγκοσμίου Εμπορίου να διακινείται μέσω θαλάσσης ο 
Covid-19 επέφερε ευρεία αλλαγή σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού επιφέροντας 
πλήγμα στις Θαλάσσιες μεταφορές.
Συμπερασματικά, για να αναστραφεί αυτή η κατάσταση, οι κυβερνήσεις σε 
όλο τον κόσμο μπορούν και πρέπει να θέσουν τα θεμέλια για μια ισχυρή 
και αλληλέγγυα ανάκαμψη. Το εμπόριο και ο διεθνής συντονισμός θα 
αποτελέσουν θεμέλιους λίθους για την οικονομική και εμπορική ανασύνταξη 
της παγκόσμιας οικονομίας. 

Τα απαραίτητα μέτρα 
για την προφύλαξη του 
παγκόσμιου 
πληθυσμού συμβάλλουν 
σε μια πτωτική πορεία 
της εκάστοτε οικονομίας, 
από την πρώτη στιγμή 
επιβολής τους. 

Πηγές: 1. Ναuτεμπορική, 2. Capital, 3. EBR

ΤΟΥ  ΜΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Hλ. Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Τμήμα Εξαγωγών Ιατρικών
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ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Ιατρικών

Εγκατάσταση Τελευταίας 
Τεχνολογίας Εργαστηρίου Ύπνου 

Ένα 
πολύ-
τιμο εργαλείο 
για τη διάγνωση των 
διαταραχών ύπνου εγκαταστάθηκε 

Μάρτιο, σε Κλινική. Το νέο Εργαστηρίου Ύπνου Sonata του Γερμα-
νικού Οίκου Lowenstein αποτελεί τη “State of the Art” έκδοση των εργαστηρίων της Lowenstein καθώς είναι πλήρης από 
άποψη καταγραφής Πολυσωματικών Δεδομένων. Μπορεί να προσφέρει πολύτιμα διαγνωστικά δεδομένα στις Ιατρι-
κές Ειδικότητες Πνευμονολογίας , Νευρολογίας, ΩΡΛ κα. Πιο αναλυτικά: Διαθέτει 65 κανάλια καταγραφής παραμέτρων 
(EEG,ECG,EMG,Body Position, Snoring, Thorax, Abdomen κλπ.). Ασύρματη μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο 
(Real-Time). Διαθέτει συμμόρφωση και στα δύο πρότυπα καταγραφών, ΑΑSM (American Academy of Sleep Medicine)  
και R&K (Rechtschaffen & Kales). Για την καλύτερη αξιολόγηση των δεδομένων είναι εφοδιασμένο με Οπτικοακουστικό 
σύστημα νυκτερινής καταγραφής (Camera IR) για τη συγχρονισμένη απεικόνιση των στιγμιότυπων.

Η εγκατάσταση και εκπαίδευση στη χρήση και αξιολόγηση δεδομένων (Scoring) του Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπι-
κού έγινε από τους Μηχανικούς Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της ΜΟΒΙΑΚ: Παπαπαναγιώτου Δημήτρη και Μπαδιερι-

τάκη Ανδρέα που στελεχώνουν το Tμήμα Τεχνικής υποστήριξης.

 Sonata της Lowenstein σε Κλινική
 aπό την ΜΟΒΙΑΚ
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Η τυπική κατανάλωση οξυγόνου ορίζει την ποσότητα 
οξυγόνου που καταναλώνεται από τα ψάρια χωρίς κο-
λύμπι και σίτιση (ποσότητα οξυγόνου απαραίτητη για 
διαβίωση). Η τυπική κατανάλωση οξυγόνου δεν εξαρ-
τάται από τον κορεσμό οξυγόνου του νερού, αλλά επη-
ρεάζεται σημαντικά από τη θερμοκρασία του νερού. 
Παρέχοντας τα σωστά επίπεδα Οξυγόνου, βελτιώνε-
ται η τροφή των ζωντανών οργανισμών, μειώνεται 
η περίοδος ανάπτυξης, μειώνεται τη θνησιμότητα 
των ψαριών και εξαφανίζεται η ανάγκη για εμβολι-
ασμό και αντιβιοτικά στον πληθυσμό.

Ορισμένοι επιστήμονες είναι της γνώμης ότι τα ψάρια 
είναι σε θέση να αισθανθούν μείωση της περιεκτικότη-
τας του νερού σε διαλυμένο οξυγόνο προτού προκαλέσει 
προβλήματα στην αναπνοή τους και ως εκ τούτου ανα-
ζητούν νερό με υψηλότερη περιεκτικότητα σε οξυγόνο. 
Εάν αυτό δεν είναι επιτυχές και η περιεκτικότητα σε 
διαλυμένο οξυγόνο του νερού μειώνεται περαιτέρω, η 
αναπνευστική κίνηση του ψαριού αυξάνεται όσο το επι-
τρέπει η παροχή οξυγόνου στους αναπνευστικούς μύες.

Στην πρακτική της ιχθυοκαλλιέργειας η ανεπάρκεια 
οξυγόνου έχει θεωρηθεί επικίνδυνη κυρίως λόγω των 
μαζικών απωλειών ψαριών. Ωστόσο, πρόσφατες έρευ-
νες έχουν δείξει ότι ο μειωμένος κορεσμός οξυγόνου 
μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην οικονομία 
ενός ιχθυοτροφείου. Η αύξηση της τοξικής επίδρασης 
διαφορετικών τοξικών υλικών δεν μπορεί να παραμελη-
θεί σε υδάτινα σώματα με χαμηλή παροχή οξυγόνου. Η 
χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο επηρεάζει δυσμενώς 
τόσο την πρόσληψη τροφής όσο και τη χρήση της τρο-
φής. Έρευνες έχουν δείξει ότι χαμηλότερος από 25% κο-
ρεσμός οξυγόνου που συμβαίνει πριν από την ανατολή 
του ηλίου έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην καλλιέργεια 
ψαριών. Η διατήρηση της περιεκτικότητας σε διαλυ-
μένο οξυγόνο του νερού σχεδόν στο επίπεδο κορεσμού 
καθιστά δυνατή όχι μόνο την αποφυγή μαζικών απω-
λειών ψαριών, αλλά εξασφαλίζει καλύτερους ρυθμούς 
μετατροπής και υψηλότερες αποδόσεις σε μια εντατική 
καλλιέργεια.

Με την εφαρμογή καθαρού οξυγόνου, η παροχή οξυγό-
νου δεν περιορίζει πλέον το φορτίο ψαριών του συστή-
ματος. Επιπλέον, η παροχή οξυγόνου μπορεί να ρυθμι-
στεί, ώστε η ασφάλεια της λειτουργίας να αυξάνεται. 

Είτε είναι 

φυσική, είτε 

είναι τεχνητή 

η καλλιέργεια 

ψαριών, 

και στις 2 

περιπτώσεις, 

εξαρτάται από 

την καθαρή 

παροχή 

οξυγόνου

Περίπου από το 1970, η ιχθυοκαλλιέργεια είναι ο 
πλέον ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος της 
παγκόσμιας βιομηχανίας τροφίμων και περίπου 
το μισό της εφοδιαστικής αλυσίδας των ψαριών 
καλλιεργείται τώρα τεχνητά και όχι στη φύση.

Μία «Ανάσα» 
στις  Ιχθυοκαλλιέργειες!

Γ
ια να καλυφθεί η όλο και αυξανόμενη ζήτηση 
θαλασσινών παγκοσμίως, όλο και περισσότερα 
ψάρια πρέπει να εκτρέφονται στις ιχθυοκαλλι-
έργειες. Η υδατοκαλλιέργεια είναι ένας ουσι-
αστικός κρίκος στη γεωργική αλυσίδα καθώς 
προστατεύει τους ωκεανούς από την υπέρ-αλί-

ευση και παράγει τρόφιμα σε εξαιρετικά υψηλή απόδο-
ση και ποιότητα.  

Η ιχθυοκαλλιέργεια σε κλειστά συστήματα προσφέρει  
έναν οικολογικά αποδεκτό εναλλακτικό τρόπο καλλι-
έργειας. Τα ψάρια ζουν σε τεχνητές λίμνες με το νερό 
να καθαρίζεται και να ανακυκλώνεται σε κλειστό χώρο, 
χωρίς να υπάρχει επίδραση στο φυσικό περιβάλλον.
Είτε είναι φυσική, είτε είναι τεχνητή η καλλιέργεια ψα-
ριών, και στις 2 περιπτώσεις, εξαρτάται από την καθα-
ρή παροχή οξυγόνου. Η περιεκτικότητα σε διαλυμέ-
νο οξυγόνο του νερού των δεξαμενών ψαριών, είναι μία 
από τις πιο σημαντικές παραμέτρους της ποιότητας του 
νερού, καθώς το οξυγόνο είναι ζωτικής σημασίας για 
όλους τους οργανισμούς που ζουν στο νερό και έχουν 
αερόβιο τύπο αναπνοής. Η διαλυτότητα του οξυγόνου 
επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες (π.χ. πίεση 
αέρα, υδροστατική πίεση, περιεκτικότητα σε αλάτι). Για 
τις τεχνητές καλλιέργειες το επίπεδο του διαλυμένου 
Οξυγόνου στα νερά αυτά είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, τόσο 
για την υγεία των ψαριών όσο και για το περιβάλλοντα 
θαλάσσιο περιβάλλον. 
Για να επιτευχθεί η απαιτούμενη περιεκτικότητα σε Οξυ-
γόνο, το αέριο χρειάζεται να είναι στην καθαρή μορφή 
του. Είναι σημαντικό να ελέγχεται η συγκέντρωση του 
Οξυγόνου που διαλύεται στο νερό ώστε να έχει επιτυχία 
η ιχθυοκαλλιέργεια. Η κατανάλωση οξυγόνου από τα 
ψάρια παρέχεται γενικά σε mg / σωματικό βάρος και 
kg / ώρα.

ΤHΣ ΕΦΗΣ ΜΑΝΑΡΩΛΑΚΗ 
Χημικός ΜSc.
Tμήμα Αερίων
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Το σημαντικό πλεονέκτημα της εφαρμογής καθαρού 
οξυγόνου είναι ο υψηλός ρυθμός μεταφοράς μάζας με-
ταξύ του καθαρού οξυγόνου και του νερού, λόγω των 
υψηλών διαφορών στη συγκέντρωση. Το καθαρό οξυ-
γόνο διατίθεται σε αέρια ή υγρή μορφή. Για την παροχή 
συστημάτων εντατικής καλλιέργειας ψαριών χρησιμο-
ποιείται συνήθως υγρό οξυγόνο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν χρησιμοποιείται 
το υγρό οξυγόνο, επειδή είναι πολύ ισχυρός οξειδωτι-
κός παράγοντας, ειδικά για οργανικά υλικά. Τα λάδια 
και τα λίπη μπορεί να αναφλέγουν εάν έρθουν σε άμε-
ση επαφή με αυτό και θα απειληθεί η υγεία και η ζωή 
των ψαριών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το υγρό 
οξυγόνο εξατμίζεται πρώτα πριν από την εφαρμογή και 
στη συνέχεια εισάγεται στο νερό που έχει εξαντληθεί το 
οξυγόνο με τη βοήθεια συσκευών μέτρησης, αποτρέπο-
ντας έτσι τις τοξικές επιδράσεις της υπερκορεσμού. Η 
παροχή οξυγόνου ελέγχεται με ακρίβεια από ένα πρό-
γραμμα υπολογιστή κατά τη διάρκεια της ημέρας για να 
είναι βέβαιο ότι υπάρχει αρκετό οξυγόνο όταν υπάρχει 
ανάγκη, για παράδειγμα όταν η ζήτηση κορυφώνεται 
μετά τη σίτιση. Το καθαρό οξυγόνο χρησιμοποιείται επί-
σης σε άλλες περιοχές, για παράδειγμα σε συστήματα 
αερισμού έκτακτης ανάγκης για την παροχή οξυγόνου 
στα ψάρια κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος ή κατά 
τη διάρκεια ζωντανής μεταφοράς ζώων. Κατ ‘αρχήν, τα 
συστήματα εισόδου για καθαρό οξυγόνο λειτουργούν 
ακριβώς τα ίδια με τους αεριστές για «κανονικό»  αέρα. 
Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος επαφής μεταξύ νερού 
και αερίου, τόσο υψηλότερη είναι η πίεση στο νερό και 
όσο μικρότερες είναι οι φυσαλίδες οξυγόνου, τόσο πιο 
αποτελεσματική είναι η μεταφορά οξυγόνου.

Η χρήση καθαρού οξυγόνου μπορεί να μειώσει 
τους κινδύνους παραγωγής των εγκαταστάσεων 
υδατοκαλλιέργειας και να αυξήσει την κερδοφορία 
τους. Αυτό απαιτεί, τη χρήση κατάλληλων τεχνολογι-
ών και αποδεδειγμένων συσκευών μέτρησης, ώστε το 
καθαρό οξυγόνο, το οποίο δεν είναι υποκατάστατο του 
νερού, να μην προκαλέσει επιβλαβείς συνέπειες στους 
ζωντανούς οργανισμούς!

Όλοι γνωρίζουμε, στον 21ο αιώνα πως η εξέλιξη της τεχνολογίας αυξάνεται καθημερινά 
με ραγδαίους ρυθμούς και συνεχείς αλλαγές πάνω σε αυτή και στη καθημερινότητα 
του ατόμου. Κινητά τηλέφωνα, tablets, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μηχανήματα, διάφο-
ρες ηλεκτρονικές εφαρμογές κλπ. Όλα πλέον ηλεκτρονικά, όλα πλέον ευκολότερα, 
όλα πλέον γρηγορότερα. Αφήνοντας τους εαυτούς μας να είναι επιρρεπή θύματα 
της τεχνολογίας, ξεχνάμε να ζήσουμε, ξεχνάμε το αληθινό κομμάτι ως άνθρωποι. Την 
επικοινωνία.
Δυστυχώς, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι ποσά αντι-
στρόφως ανάλογα.
Οι άνθρωποι τείνουν ολοένα να  απομακρύνονται μεταξύ τους χωρίς να αντι-
λαμβάνονται τις συνέπειες. “Κλείνονται” στους εαυτούς τους, αποξενώνονται. θα 
αρκεστούν στο να “παίξουν” ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι παρά να βγουν μια βόλτα να κοι-
νωνικοποιηθούν, προτιμούν να αγοράσουν ένα πλέον γρηγορότερο κινητό τηλέφωνο 
παρά να διαθέσουν χρήματα για ένα ταξίδι αναψυχής, αγαπάνε να επενδύσουν σε μια 
τηλεόραση ακόμα μεγαλύτερη και πιο “έξυπνη” από να επενδύσουν στην υγεία τους, 
επαναπαύονται στους ηλεκτρονικούς, εικονικούς φίλους και γνωρίζονται όλοι μεταξύ 
τους μόνο μέσα από μια φωτογραφία στο διαδίκτυο πάρα να βιώνουν την αληθινή 
παρέα και φιλία η οτιδήποτε άλλο. Τα ήθη, έθιμα, παραδόσεις έχουν ήδη αρχίσει να 
αλλοιώνονται και να ξεχνιούνται καθώς όλοι πλέον δίνουν βάση σε ανούσια τεχνολο-
γικά μέσα και επικρατεί μια πολιτισμική αμνησία. Επικεντρώνονται στη διαδικτυακή συ-
νομιλία με αγαπημένα πρόσωπα συγγενείς και φίλους αντί στη φυσική παρουσία όπου 
θα αντάλλαζαν ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα. Φυσικά επηρεάζεται και η οικονομία 
αφού πλέον όλα γίνονται διαδικτυακά και μέσω απλών εφαρμογών που πλέον ακόμα 
και ο καθένας μας μπορεί εύκολα και γρήγορα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του μέσω 
ηλεκτρονικών εφαρμογών από το να πάει σε κάποια υπηρεσία, τράπεζα η κατάστημα 
για την επίλυση της οποιαδήποτε καθημερινής ανάγκης. Συνέπεια του επίσης η ανερ-
γία, καθώς οι υπάλληλοι θα είναι πλέον περιττοί από τις υπηρεσίες όπου εξυπηρετούν 
κόσμο διότι δεν θα υπάρχει πλέον λόγος ύπαρξης τους αφού όλα πλέον δρομολογού-
νται με απλές εφαρμογές μέσω διαδικτύου.
Σε βάθος χρόνου όλοι άθελα μας θα αποδεχτούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας 
μέσω μιας οθόνης. Η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων δεν θα είναι μέρος και κομ-
μάτι της καθημερινότητας τους. Η ανεργία θα αυξάνεται, οι ψυχικές διαταραχές και οι 
σωματικές ασθένειες θα είναι πλέον ένα φυσικό και λογικό φαινόμενο όπου όλοι θα 
αγνοούμε την προέλευσή τους, καθώς η υγεία του ατόμου επηρεάζεται από πολλούς 
παράγοντες της καθημερινότητας του.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει σωματικά, πνευματικά, ψυχικά και ηθικά την 
εξέλιξη του ανθρώπινου γένους. Αντίθετα τα αποτελέσματα αυτής της προόδου θα 
μπορούσε με τη σωστή χρήση της τεχνολογίας, τη σωστή παιδεία να ελαχιστοποιήσει 
τους κινδύνους και την κατάχρηση της τεχνολογίας στο ανθρώπινο γένος, καθώς οι 
επιτεύξεις της διασφαλίζουν την εύκολη επιβίωση, διαβίωση και δεν είναι σημαντικές 
για την ατομική εξέλιξη του ανθρώπου, την πνευματική διαύγεια, την ψυχική ηρεμία του 
και την κουλτούρα του.

Τεχνολογία & 
άνθρωπος

ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗ
Λογιστική
Τμήμα Λογιστηρίου



ΦΥΛΛΟ 23 / 2021www.mobiak.com34

οι επιχειρήσεις  που 
καταφέρνουν να 
προσαρμόζονται 
αποτελεσματικά  σε ένα 
συνεχώς μεταβαλλόμενο 
επιχειρησιακό περιβάλλον 
είναι και οι περισσότερο 
επιτυχημένες. 

Εσωτερικό  Περιβάλλον των
Επιχειρήσεων

Από τι εξαρτάται η επιτυχία ή η αποτυχία μίας επιχείρησης; Γιατί άλλες 
πετυχαίνουν και άλλες αποτυγχάνουν; Ποιοι  είναι οι βασικοί λόγοι για 
τους οποίους υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν καταφέρει όχι μόνο 
να είναι επιτυχημένες αλλά και να βρίσκονται για μεγάλο ή μεγάλα 
χρονικά διαστήματα στην κορυφή της επιτυχίας;
Τα παραπάνω είναι μερικά από τα ερωτήματα που απασχολούν συ-
νεχώς τις διοικήσεις αλλά και τα στελέχη των επιχειρήσεων. Κατά και-
ρούς έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες.

Μία από τις δημοφιλέστερες υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις  που κα-
ταφέρνουν να προσαρμόζονται αποτελεσματικά  σε ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον είναι και οι περισσό-
τερο επιτυχημένες. 
Σύμφωνα με όσους υποστηρίζουν αυτήν την άποψη, οι επιχειρήσεις 
θα πρέπει να προσαρμόζουν τη στρατηγική τους στο εξωτερικό πε-
ριβάλλον καθώς είναι δυνατόν  να αποτύχουν αν δεν είναι ικανές να 
προβλέψουν και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και στις ενδεχό-
μενες αλλαγές του. 

Μήπως υπάρχει και κάτι διαφορετικό από την ικανότητα  των επιτυχη-
μένων επιχειρήσεων, κάτι περισσότερο από την προσαρμογή και τις 
στρατηγικές τους σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον;
Απάντηση στο ερώτημα αυτό μπορεί να μας δώσει η θεωρία των πό-
ρων και των ικανοτήτων η οποία δεν παραγνωρίζει τη σημασία του 
εξωτερικού  περιβάλλοντος  μίας επιχείρησης όμως κυρίως βασίζεται 
στο εσωτερικό της περιβάλλον.

Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι κάθε επιχείρηση διαφέρει από τον 
ανταγωνισμό της ως προς τους πόρους  και τις ικανότητες που 
διαθέτει αλλά και ως προς τον τρόπο  με τον οποίον τους εκμε-
ταλλεύεται. Ιδιαίτερα οι πόροι  αλλά και οι ικανότητες που είναι δύσκο-
λο να αποκτηθούν  ή και να αναπαραχθούν από άλλες επιχειρήσεις 
μπορούν να οδηγήσουν σε στρατηγικό πλεονέκτημα και συνεπώς σε 
επικράτηση έναντι των ανταγωνιστών μίας επιχείρησης.

Οι υποστηρικτές της θεωρίας αυτής επιμένουν πως σε μία περίοδο 
όπου το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων μεταβάλλεται τα-
χέως (εξέλιξη τεχνολογίας κτλ) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επι-
χείρησης  δομούν ολοένα και περισσότερο μία σταθερή βάση για το 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των στρατηγικών της.

Ως πόρους μίας επιχείρησης ,θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τους 
εξής:
1)  yΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
2)  ΑΝθΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
3)  ΑυΛΟΙ ΠΟΡΟΙ
4)  ΣυΣΤΗΜΑΤΑ

Αναμφίβολα μερικοί άυλοι πόροι όπως η φήμη και πελατεία έχουν 
στρατηγική σημασία. Ένα μεγάλο λάθος που μπορεί να κάνει μία 
επιχείρηση είναι να παραβλέψει τους άυλους πόρους. Παρακάτω 
δίνονται ενδεικτικά παραδείγματα άυλων πόρων:
Α) Πόροι Καινοτομίας (στελέχη με σημαντικές ικανότητες, δυνατό-
τητα για έρευνες)
Β) Τεχνολογικοί Πόροι (πατέντες, εμπορικά σήματα-μυστικά, 
ευρεσιτεχνίες)
Γ) Φήμη (μεταξύ πελατών - brand name, αντιλαμβανόμενη αξία 
προϊόντων  και προμηθευτών)
Μία επιχείρηση δεν αποτελεί έτσι απλά έναν συνδυασμό ανθρώ-
πων, μηχανών και κεφαλαίων. Όλοι αυτοί οι πόροι δεν έχουν αξία 
εάν δεν είναι οργανωμένοι  σε συστήματα που να διασφαλίζουν και 
τα απαραίτητα αποτελέσματα όπως π.χ. συστήματα ελέγχου και 
προγραμματισμού παραγωγής, μάρκετινγκ, προσωπικού, οικονομι-
κών, γενικής διοίκησης, καλής ποιότητας προϊόντων.

ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Οι πόροι  της επιχείρησης δεν είναι πάντα ικανοί για να της χαρίσουν 
επιτυχία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πρέπει αυτούς τους αναμ-
φισβήτητα πολύτιμους πόρους να τους συνδυάζει για να δημιουργεί 
και ικανότητες. Οι ικανότητες μιας επιχείρησης δημιουργούνται από 
το σωστό συνδυασμό και την ολοκλήρωση μιας ομάδας πόρων. Οι 
ικανότητες μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:
Α) Τις Οριακές Ικανότητες. Είναι εκείνες τις οποίες διαθέτουν και οι 
ανταγωνιστές  είτε μπορούν εύκολα να τις μιμηθούν.
Β) Τις θεμελιώδεις Ικανότητες. Είναι ικανότητες που δεν διαθέτουν 
οι ανταγωνιστές και δεν είναι εφικτό να τις μιμηθούν εύκολα.

Οι ικανότητες αυτές μπορούν να δώσουν σε μία επιχείρηση σταθερό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να την οδηγήσουν σε στρατηγική 
ανταγωνιστικότητα. Για παράδειγμα μία τεχνολογία ή συγκεκριμένα 
προϊόντα μπορεί να αποτελούν οριακές ικανότητες όταν είναι δυνα-
τόν να αποκτηθούν εύκολα από ανταγωνιστές, αντιθέτως η επιχει-
ρησιακή κουλτούρα και το καθημερινό κλίμα εργασίας  ως κοινωνικά 
προϊόντα μπορεί να αποτελέσουν θεμελιώδεις ικανότητες και να μην 
είναι  εύκολο αντικείμενο αντιγραφής από τους ανταγωνιστές. 

Σύνοψη
Η θεωρία των πόρων και ικανοτήτων δεν παραγνωρίζει τη σημασία 
του εξωτερικού περιβάλλοντος αλλά βασικά εστιάζει στο εσωτερικό 
περιβάλλον μίας επιχείρησης. Στηρίζεται περισσότερο στο γεγονός 
ότι  οι πραγματικά επιτυχημένες επιχειρήσεις διαμέσου της αποτε-
λεσματικής χρήσης των πόρων τους επιτυγχάνουν τη δημιουργία 
ικανοτήτων όπου μέσω κάποιων από αυτές(τις λεγόμενες ως θεμε-
λιώδεις) μπορούν να αποκτήσουν διατηρήσιμα ανταγωνιστικά πλε-
ονεκτήματα.
Μεταξύ των βασικών στόχων μίας επιχείρησης θα πρέπει να είναι 
σίγουρα και η δημιουργία θεμελιωδών ικανοτήτων , γρηγορότερα 
από τους ανταγωνιστές της!

Toy 
ANAΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΗ

Πωλητής - υπεύθυνος 
Κέντρου Διανομής Κεντρικής & 

Ανατολικής Κρήτης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
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MOBIAK & Εφαρμογές 
Τηλεϊατρικής

Ηχρήση των νέων τεχνολογιών στην Ιατρική και ο συνδυ-
ασμός τους με τις εφαρμογές Τηλεπικοινωνιών δίνουν 
πλέον τη δυνατότητα στην απομακρυσμένη αποτίμηση 
Ιατρικών δεδομένων. Η τηλεϊατρική δίνει τη δυνατότη-
τα σε ασθενείς που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, 
να εξεταστούν από γιατρούς που βρίσκονται σε άλλη 

γεωγραφική περιοχή ή ακόμα και σε διαφορετική χώρα. 

Ένας τέτοιος συνδυασμός τεχνολογιών 
χρησιμοποιείται πλέον από τη 
ΜΟΒΙΑΚ στις συσκευές Παροχής Συ-
νεχούς Θετικής Πίεσης γνωστές ως 
CPAP ή BiLevel. Η συνεργαζόμενη 
εταιρία Sefam  διαθέτουν Server απο-
θήκευσης των Ιατρικών δεδομένων 
που συλλέγονται από τις συσκευές. 
Η χρήση του οικιακού Wi-Fi ή του 
δικτύου GSM κινητής τηλεφωνίας 
αποτελούν την πύλη εξόδου των 
δεδομένων από τη συσκευή προς 
τον Server. 

Ο θεράπων Ιατρός έχει πρό-
σβαση μέσω διαδικτύου όπου 
μπορεί να αναζητήσει τα δεδο-
μένα του εκάστοτε ασθενή του 
καθ’ όλο το 24ωρο και να ενη-
μερώνεται για τα αποτελέσματα της 
θεραπείας. Επιπλέον, έχει τη δυνατό-
τητα να επέμβει αλλάζοντας απομακρυ-
σμένα τις ρυθμίσεις της συσκευής όποτε 
αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η διαδικασία αυτή 
μειώνει σημαντικά τον αριθμό των απαιτού-
μενο επισκέψεων στο γιατρό και είναι εξαιρετικά 
χρήσιμη κατά την περίοδο Covid που διανύουμε.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα Ιατρικά Δεδομένα είναι απόρ-
ρητα και προϋποθέτουν την έγγραφη συναίνεση των ασθενών για 
την διαφύλαξή τους 

Η αρχικοποίηση της συσκευής καθώς και η εκπαίδευση των 
Παρόχων Υγείας και των Ιατρών γίνεται μέσω Conference 
Meeting το Τεχνικό ή το Τμήμα R&D.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Ιατρικών
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Υποχώρηση Ζήτησης 
σε αγαθά μεγάλης οικονομικής 
εμβέλειας

Eν καιρό κρίσης της παγκόσμιας οικονομίας 
λόγο της πανδημίας, δυσκολεύει όλο και πε-
ρισσότερο η σχέση μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης αγαθών.
Δεν είναι τυχαίο ότι η ζήτηση σε προϊόντα 

και αγαθά μεγάλης οικονομικής εμβέλειας έχει 
υποχωρήσει δραματικά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του πετρελαίου 
του οποίου η ζήτηση έφτασε στα χαμηλότερα επί-
πεδα των τελευταίων τριάντα ετών!

Η κατάσταση εξελίσσεται πολύ γρήγορα και θα 
συνεχίσει να μεταβάλλεται ,κάτι που δεν βοηθάει 
τη σταθερότητα των επιχειρήσεων.
Είναι δεδομένο πως στο άμεσο  μέλλον αναμένου-
με αλλαγές στην συμπεριφορά των καταναλωτών 
πράγμα που δημιουργεί μεγαλύτερη ανασφάλεια 
και προβληματισμό.
Έναν προβληματισμό κυρίως για την συνέχιση και 
την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο 
για κάποιες κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις ,να 
συνεχίσουν να υφίστανται με την συγκεκριμένη 
κατάσταση να εξελίσσεται.

Η ζήτηση μειώνεται με αποτέλεσμα να μειώνεται 
και η πρόσφορα.
Πολλά κράτη κλείνουν τα σύνορα τους φοβούμε-
νοι την εξάπλωση της πανδημίας με αποτέλεσμα 
να εμποδίζουν την διαδικασία εισαγωγής – εξα-
γωγής αγαθών με φυσικό επακόλουθο την εξά-
ντληση των αποθεμάτων και την μη κίνηση ρευ-
στότητας.

Καθημερινά ακούμε και διαβάζουμε πως πολλές 
επιχειρήσεις αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες 
των καταναλωτών, καθώς δεν μπορούν να εισά-
γουν εμπορεύματα η δεν θέλουν να μπουν στην 
διαδικασία νέων αγορών με γνώμονα την αβεβαι-
ότητα της πώλησης.
Φυσικό επακόλουθο η έλλειψη κίνησης χρήματος 
και η μη κάλυψη των καθημερινών οικονομικών 
υποχρεώσεων της εκάστοτε επιχείρησης.
Το πρόβλημα διογκώνεται όταν ακούμε συνεχώς 
πως πολλές χώρες αναγκάζονται να προσφύγουν 
σε μηχανισμούς έκτακτης βοήθειας για να τονώ-
σουν λίγο την οικονομία τους, να καλύψουν τις 
ανάγκες τους σε ρευστό, όμως με πολύ υψηλότε-
ρο κόστος.

Κλείνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι εφό-
σον υπάρχει η γνώση της τεχνολογίας και της 
επιστήμης, θα πρέπει μέσα από την συνεργασία 
να εξαλείψουμε τυχόν παρόμοια περιστατικά στο 
μέλλον, τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο κατα-
στροφικά από το τωρινό.

Η σχέση προσφοράς ζήτησης είναι αλληλένδετη 
όμως και απρόβλεπτη. Οι καμπύλες της προσδιο-
ρίζουν τις τιμές και τις ποσότητες στην αγορά και 
θα πρέπει να βρίσκονται σε μια ισορροπία.
Μένει να δούμε να θα υπάρξει αυτή στο μέλλον.

Καθημερινά 

ακούμε και 

διαβάζουμε πως 

πολλές επιχειρήσεις 

αδυνατούν να 

καλύψουν τις 

ανάγκες των 

καταναλωτών, 

καθώς δεν μπορούν 

να εισάγουν 

εμπορεύματα 

ΤΟΥ ΘΑΝΟΥ ΜΠΑΔΙΕΡΙΤΑΚΗ
Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Τμήμα Λογιστηρίου
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Ολοκλήρωση Επένδυσης 
Μεταφορά στη Nέα Eποχή!

ΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ ΨΕΓΙΑΝΝΑΚΗ
Γραφίστρια / Τμήμα Marketing

Ψηφιακή Απεικόνιση
Νέων Γραφείων Διοίκησης

(89 θέσεων)

Ψηφιακή Απεικόνιση
Νέου Συνεδριακού Χώρου / Τraining Center 
(100 Ατόμων)

Η 
Διοίκηση της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. (Δ.Σ. και Διοικητικό προσωπικό), Αρχές Μαΐου θα Μεταφερθεί στις Νέες Εγκατα-
στάσεις της, που Αποτελούν Μέρος της Eπέκτασης που Πραγματοποιήθηκε στα Καθιανά Ακρωτηρίου, στα 
Χανιά.
Σε Οικόπεδο Συνολικής Έκτασης 32 Στρεμμάτων, σε μια από τις πλέον Αναπτυσσόμενες Περιοχές του Νο-
μού Χανίων (δίπλα από το Αεροδρόμιο), η ΜΟΒΙΑΚ Δημιούργησε Νέα Κτήρια, Μοντέρνας Αισθητικής, 
συνολικής επιφάνειας 3.000m2, όπου Στεγάζονται το Νέο Κέντρο Διανομής και Διακίνησης Προϊόντων 

καθώς και τα Σύγχρονα Γραφεία των Τμημάτων Πωλήσεων, Marketing, Quality, Λογιστήριο, Συνεδριακό Κέντρο, 
Meeting Rooms και Κέντρο Εκπαίδευσης.

Για την υλοποίηση του Μεγαλόπνοου αυτού Σχεδίου η Εταιρεία ΜΟΒΙΑΚ, Επένδυσε Περισσότερα από 7 Εκατομμύρια 
ευρώ πλέον του Κόστους Αγοράς Οικοπέδων, Στοχεύοντας έτσι στην Καλύτερη Οργάνωση και Διαχείριση των Παραγγε-
λιών και την ακόμα Ταχύτερη Διάθεση των Προϊόντων στο Ευρύ Δίκτυο Διανομής της.

Οι Άριστες υποδομές των Νέων Εγκαταστάσεων Αποτελούν υπόδειγμα Πρωτοποριακού Σχεδιασμού και Λειτουργικότη-
τας, καθώς  Επιτρέπουν την Ορθολογιστική Χρήση των Μέσων Αποθήκευσης και Διαχείρισης των Εμπορευμάτων.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό θα Εργάζεται σε ένα Μοντέρνο και Άρτια Οργανωμένο Περιβάλλον με όλα τα Σύγ-
χρονα Μέσα στη Διάθεση του που Διευκολύνουν και Μεγιστοποιούν την Καθημερινή Παραγωγικότητα.

Η ΜΟΒΙΑΚ, έχοντας Συμπληρώσει 44 Χρόνια Επιτυχημένης Διαδρομής στο Χώρο του Πυρο-
σβεστικού Εξοπλισμού, Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και στον Τομέα Βιομηχανικών - Ιατρι-

κών Αερίων, Συνεχίζει τη Δυναμική Πορεία της Διαθέτοντας στην Ελληνική Αγορά και σε 
77 Χώρες του Εξωτερικού, Κορυφαία Προϊόντα!

Αξία στην Ασφάλεια...
Επένδυση στην Ποιότητα!
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Εστίες φωτιάς

Σε ένα σπίτι μπορούν να προκληθούν εστίες φωτιάς μέσα 
από την καθημερινή μας χρήση και ενασχόληση στον οικι-
ακό εξοπλισμό του σπιτιού μας.
Οι πιθανές αιτίες εστίας φωτιάς που μπορούν να προκλη-
θούν σε ένα σπίτι είναι:

• Κατά την παρασκευή φαγητού. Κάποιες από τις αιτίες αυ-
τές είναι η απρόσεκτη χρήση του μαγειρικού ελαίου. Επίσης, η 
απρόσεκτη χρήση της ψησταριάς προπανίου ή με κάρβουνα οπού 
παρατηρείτε κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
• Κατά την διάρκεια της χρήσης του τζακιού, της σόμπας 
πετρελαίου ή άλλου θερμαντικού σώματος και η απρό-
σεκτη χρήση κεριών μπορούν να είναι οι αιτίες 
για την εκδήλωση πυρκαγιάς.
• Από τις ηλεκτρικές συσκευές. 
Για παράδειγμα είναι σημαντικό να 
συντηρείτε το στεγνωτήριο ρού-
χων για την πρόληψη εκδήλωσης 
πυρκαγιάς καθώς ανακτά υψηλές 
θερμοκρασίες κατά τη λειτουρ-
γία του.
• Από ηλεκτρικές  
καλωδιώσεις. 
Η υπερφόρτωση ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων, η παράκαμψη 
ασφαλειών και φθαρμένων ή 
κατεστραμμένων ηλεκτρικών κα-
λωδίων είναι πιθανές αιτίες.
• Τέλος, εμπρησμοί καθώς και η 
απερίσκεπτη απόρριψη αποτσίγαρων 
μπορούν να εκδηλώσουν πυρκαγιά.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κατασβήσου-
με μια πυρκαγιά σε οικία που μπορεί να προκληθεί 
από τις παραπάνω αιτίες.  Ένας εύκολος τρόπος είναι η χρήση 
άφθονου νερού, αλλά δεν ενδείκνυται σε φωτιές που έχουν προ-
κληθεί από μαγειρικά έλαια ή από ηλεκτρικές συσκευές. Η πιο 
σωστή λύση είναι η χρήση ενός φορητού πυροσβεστήρα.

Ο φορητός πυροσβεστήρας που θα χρησιμοποιηθεί θα 
πρέπει να είναι κατάλληλος για την κατηγορία της πυρκα-
γιάς. Επίσης και το μέγεθος του πυροσβεστήρα (μεγέθη φορη-
τών πυροσβεστήρων: Ξηράς κόνεως: 1kg,2kg,3kg,6kg,9kg,12kg  
Βάσης νερού:2lt,3lt,6lt,9lt Διοξείδιο του άνθρακα: 2kg, 5kg) παί-
ζει μεγάλο ρόλο στην κατάσβεση.

Οι κατηγορίες που μπορεί να κατασβήσει ένας φορητός πυροσβε-
στήρας είναι:
• Στερεά καύσιμα (πυρκαγιές τύπου Α): αφορούν «κοινά καύσι-
μα υλικά» όπως ξύλο, χαρτί, οικιακά απορρίμματα, υφάσματα, υλι-
κά από καουτσούκ και πλαστικές ύλες. 
•  Υγρά καύσιμα (πυρκαγιά τύπου Β): αφορούν εύφλεκτα υγρά 
όπως λάδια, γράσα, πίσσα, ελαιοχρώματα, βερνίκια, εύφλεκτα αέ-
ρια και ορισμένες πλαστικές ύλες. 
• Αέρια καύσιμα (πυρκαγιά τύπου C): Αφορούν πυρκαγιές από 
αέρια καύσιμα(μεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο , ασετιλίνη, υδρογόνο 
κ.λπ.)

• Μαγειρικά έλαια ( πυρκαγιές τύπου F): αφορούν πυρ-
καγιές από μαγειρικά έλαια ή λίπη. 

• Φωτιές μετάλλων (πυρκαγιές τύπου 
D):αυτού του είδους φωτιές αφορούν καύ-

σιμο μέταλλο(μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο 
κλπ.). Αυτού του είδους φωτιές είναι 

πιθανότερα να εμφανιστούν σε βιο-
μηχανικούς ή εμπορικούς χώρους. 

Στην ουσία κανείς πυροσβεστή-
ρας οικιακής χρήσης δεν είναι 
σχεδιασμένος για την καταπο-
λέμηση αυτής της φωτιάς λόγω 
ότι αποτελεί από μόνη της ειδι-
κή κατηγορία.
• Φωτιές ηλεκτρικού ρεύ-

ματος(σύμφωνα με το πρότυπο 
En3-7 για αυτού του είδους φω-

τιάς δεν αποτελεί συγκεκριμένη 
κατηγορία): Αφορούν ηλεκτρικό 

εξοπλισμό υπό τάση όπως οικιακές 
ηλεκτρικές συσκευές, τηλεοράσεις, εξο-

πλισμό Η/Υ, καλωδιώσεις, ηλεκτρολογικούς 
πίνακες, διακόπτες κυκλωμάτων κτλ. 

Εάν  ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σε μια πυρκα-
γιά δεν είναι υπό τάση τότε η πυρκαγιά μετατρέπεται σε 
πυρκαγιά κατηγορίας τύπου Α ή Β. 

Οι παραπάνω κατηγορίες, το μέγεθος και οι οδηγίες χρήσης ενός 
πυροσβεστήρα είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται στην ετικέτα 
του σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 
Πριν τη χρήση ενός φορητού πυροσβεστήρα θα πρέπει να γνωρί-
ζουμε ότι είναι λειτουργικός.
Η συντήρηση του είναι μία  βασική μέριμνα του ιδιοκτήτη που θα 
πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε αυτόν για να είναι λειτουργι-
κός.

... Ο φορητός πυροσβεστήρας που θα 
χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι κατάλληλος 
για την κατηγορία της πυρκαγιάς. 

Η Κατάσβεση τους σε Οικιακό Περιβάλλον

ΤΟΥ  BΑΓΓΕΛΗ ΚΑΡΤΕΡΗ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Τμήμα Ποιότητας, Πυροσβεστικών
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Για αυτό τον λόγο ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να δίνει μεγάλη προσο-
χή στην ετικέτα ελέγχου συντήρησης. Επίσης, μεγάλη προσοχή 
πρέπει να δίνεται και στον οπτικό έλεγχο (έλεγχος της πίεσης στο 
μανόμετρο, έλεγχος της καταστάσεις του πυροσβεστήρα και των 
εξαρτημάτων του),  που πρέπει να γίνεται σε αυτόν από τον ιδιο-
κτήτη κάθε μήνα.
Όταν εντοπίσετε μια εστία πυρκαγιάς θα πρέπει ο χρήστης να 
έχει κατά νου ότι η κατάσβεση της μπορεί να γίνει με έναν φορητό 
πυροσβεστήρα μόνο όταν βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. 
Σημαντικό! Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνει είναι 
να  ειδοποιήσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
Επίσης, είναι κατάλληλος μόνο για πυρκαγιές μικρής εστίας (πχ. 
πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε μαγειρικές εστίες) και όχι για με-
γάλης εστίας(πχ. πυρκαγιά που έχει επεκταθεί σε ένα δωμάτιο). 
 Σε περίπτωση που κρίνει ο χρήστης ότι δεν μπορεί να κατασβήσει 
πρέπει να απομακρυνθεί και να εκκενωθεί ο χώρος.

Ο χειρισμός ενός φορητού πυροσβεστήρα διακρίνεται σε πέντε 
βασικά στάδια:
1. Τραβήξτε την περόνη του πυροσβεστήρα
2. Αφαιρέστε την Περόνη του πυροσβεστήρα 
3. Στοχεύστε στην βάση της φωτιάς
4. Πιέστε την λαβή του πυροσβεστήρα
5. Κινηθείτε δεξιά και αριστερά για να σβήσετε την φωτιά

Παρακάτω αναφέρονται οι πιο συχνές περιπτώσεις εκ-
δήλωσης πυρκαγιάς στο οικιακό περιβάλλον και 
οι τρόποι αντιμετώπισής τους. 

Πυρκαγιά λιπών σε τηγάνι: 
Για να κατασβήσετε μια πυρκαγιά 
σε τηγάνι με τον ασφαλέστερο και 
ευκολότερο τρόπο είναι σκεπά-
ζοντας το τηγάνι με ένα καπά-
κι που εφαρμόζει ακριβώς και 
στην συνέχεια σβήστε το μά-
τι(μην επιχειρήσετε να αφαι-
ρέσετε το καπάκι από το τηγά-
νι και αφήστε να κρυώσει το 
μαγειρικό σκεύος) έτσι ώστε 
να αποκόψετε την παροχή οξυ-
γόνου στην πυρκαγιά. Η επόμε-
νη ενέργεια είναι να κλείσουμε 
το γενικό διακόπτη της κουζίνας. 
Προσοχή! Μην χρησιμοποιήσετε 
ποτέ νερό στην συγκεκριμένη περί-
πτωση γιατί θα φουντώσει αντί να σβή-
σει. Η χρήση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς 
σκόνης κόνεως ή πυροσβεστήρα τύπου F μπορεί να 
κατασβήσει την πυρκαγιά άμεσα. (Αλλά πρώτα θα πρέπει 
συσκευή να είναι έκτος παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.)

Πυρκαγιά λιπών σε φούρνο: Η πρώτη ενέργεια είναι να σβή-
σετε τον φούρνο και να κλείσουμε το γενικό διακόπτη της κου-
ζίνας. Να κρατήσετε κλειστή την πόρτα του φούρνου αλλά λόγω 
ότι ο φούρνος διαθέτει σύστημα εξαερισμού δεν θα κατασταλθεί 
η πυρκαγιά. Η κατάσβεση της φωτιάς πρέπει να γίνει ανοίγοντας 
την πόρτα του φούρνου αργά και με την χρήση φορητού πυρο-
σβεστήρα ξηράς σκόνης κόνεως ή πυροσβεστήρα τύπου F.

Πυρκαγιά σε καλάθι αχρήστων: Η χρήση νερού είναι μία λύση 
αλλά θα πρέπει να παραμείνετε μακριά από τις φλόγες έως ότου 
γίνει η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Εναλλακτικά η χρήση πυροσβε-
στήρα κατηγορίας τύπου Α θα έχει καλύτερα και πιο άμεσα αποτε-
λέσματα. 

Πυρκαγιά σε έπιπλα, κουρτίνες και τραπεζομάντιλα: Πρό-
κειται για πυρκαγιές κατηγορίες Α που μπορούν να κατασβεστούν  
με νερό. Σε αντίθεση με τις πυρκαγιές σε καλάθια αχρήστων, οι 
πυρκαγιές σε έπιπλα, κουρτίνες ή τραπεζομάντιλα δεν «περιορίζο-
νται» και μπορεί να εξαπλωθούν ραγδαία.

Για τον λόγο αυτόν είναι συχνά προτιμότερο να αντιμετωπιστούν 
με φορτίο πυροσβεστήρα και όχι με κουβάδες νερού. Εφόσον το 
καιόμενο υλικό έχει κατασβεστεί θα πρέπει να περιμένετε στο χώρο 
για τυχών αναζωπύρωσης της.

Πυρκαγιά σε ηλεκτρική συσκευή: Εάν μπορείτε να βγάλετε τη 
συσκευή από την πρίζα (χωρίς  να πλησιάσετε τις φλόγες) ή να κλεί-
σετε το διακόπτη από τον ηλεκτρικό πίνακα. Αν δεν μπορείτε να 
αποσυνδέσετε την ηλεκτρική συσκευή από την πρίζα ή να κλείσετε 
το διακόπτη από τον ηλεκτρικό πίνακα μην την καταπολεμήσετε 
την πυρκαγιά με νερό ή πυροσβεστήρα που είναι μόνο κατάλλη-
λος για φωτιά κατηγορίας Α.  Μετά επιχειρήστε την κατάσβεση με 
φορητό πυροσβεστήρα κατάλληλης κατηγορίας (κατηγορίας: ABF, 
ABC) 

Πυρκαγιά σε καμινάδα τζακιού: 
Εάν διαθέτετε τον έξυπνο πυροσβεστήρα για 

Καμινάδες ΜΒΚ19 - CHIMNEY, ενεργο-
ποιήστε τον.  Έπειτα, καλέστε άμεσα την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγο ότι είναι 
εξεταστικά επικίνδυνη για μη επαγ-

γελματίες.  Εάν η πυρκαγιά εκδη-
λωθεί σε στην εστία του τζακιού 
θα μπορείτε να κατασβήσετε τις 
ορατές φλόγες με ένα νερό ή χρή-
ση ενός πυροσβεστήρα ξηράς κό-
νεως (το ανοδικό ρεύμα αέρα θα 
μεταφέρει το κατασβεστικό υλικό 
στο επάνω μέρος της καμινάδας).

Πυρκαγιά σε σωληνώσεις φυ-
σικού αερίου: Ο μόνος τρόπος να 

καταπολεμήσετε μια πυρκαγιά  σε 
κουζίνα , φούρνο ή θερμαντικό σώμα 

που λειτουργεί με φυσικό αέριο ή προ-
πάνιο είναι να κλείσετε εντελώς την πα-

ροχή του αέριο. Το ίδιο ισχύ και για οποιοδή-
ποτε πυρκαγιά που αφορά πετρέλαια θέρμανσης 

υπό πίεση (καυστήρα πετρελαίου). Σε ανοιχτή γραμ-
μή αερίου η πιθανότητα έκρηξης είναι πολύ μεγάλη. Μάθετε 

που είναι οι βαλβίδες διακοπής του αερίου στο σπίτι σας για να εί-
στε προετοιμασμένη. 

Πυρκαγιά σε βενζίνη: Θα πρέπει να καταπολεμούνται μόνο με 
πυροσβεστήρες κατηγορίας τύπου ΒC & ABC. Μην καταπολεμάτε 
την πυρκαγιά μόνο με πυροσβεστήρες κατηγορίας τύπου Α μιας και 
δεν μπορείτε να κατασβήσετε καθόλου την φωτιά. 

Η καταπολέμηση μια πυρκαγιάς είναι μια δύσκολη δουλειά που 
χρήζει μεγάλης προσοχής από τον χρήστη που επιχειρεί την κατά-
σβεση για την μη εξάπλωση της στο οικιακό περιβάλλον. 
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Ψυκτικά 

Τα ψυκτικά ρευστά (υγρή και αέρια μορφή) είναι τα μέσα 
που χρησιμοποιούνται σε όλα τα συστήματα ψύξης και 
κλιματισμού. Μέσω του ψυκτικού κύκλου δεσμεύουν τη 
θερμότητα του ψυκτικού θαλάμου και την αποβάλουν 
προς τον εξωτερικό χώρο. Οι πρώτες αναφορές σε ψυ-
κτικά μέσα έρχονται από το 1860, όπου το Διοξείδιο του 
Άνθρακα (R744) και η Αμμωνία (R717) άρχισαν να χρη-

σιμοποιούνται σε ψυκτικά συστήματα. Η αμμωνία είναι ένα από 
τα ‘φυσικά’ ψυκτικά που παράγονται από βιοχημικές διεργασίες 
που συμβαίνουν στη φύση. Στα φυσικά ψυκτικά ανήκει και το Δι-
οξείδιο του Άνθρακα (CO2), το προπάνιο, το ισοβουτάνιο κ.α. Η 
αμμωνία, κυρίως λόγω της ιδιαίτερα ενοχλητικής μυρωδιάς, καθώς 
και κάποια από τα υπόλοιπα φυσικά ψυκτικά, αντικαταστάθηκαν 
στις αρχές του 1930, όταν τα πρώτα συνθετικά ψυκτικά άρχισαν 
να παράγονται. 

Τα συνθετικά ψυκτικά χωρίζονται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με τη 
χημική τους σύσταση:
• Xλωροφθοράνθρακες (CFCs), περιέχουν άνθρακα, φθόριο και 
χλώριο
• Yδρογονοχλωροφθοράνθρακες (HCFCs), περιέχουν επιπλέον 
υδρογόνο σε σχέση με τους CFCs,
• Yδρογονοφθοράνθρακες (HFCs), περιέχουν άνθρακα, φθόριο και 
δεν περιέχουν χλώριο σε σχέση με τις 2 προηγούμενες κατηγορίες.

Ψυκτικά & οι Περιβαλλοντολογικές Συνέπειες (1)
Σχεδόν 50 χρόνια μετά την παραγωγή των CFCs, οι περιβαλλοντο-
λογικές μελέτες ενοχοποιούσαν το χλώριο που περιείχαν οι συγκε-
κριμένες ενώσεις, ότι ευθύνεται για την καταστροφή της στοιβά-
δας του όζοντος. Από το1970 που οι πρώτες μελέτες είδαν το φως 
της δημοσιότητας, πήρε άλλα 20 χρόνια μέχρι που τελικά να υπο-
γραφεί και να τεθεί σε ισχύ το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το 1989, 
το οποίο και σταδιακά απαγόρευε την παραγωγή και την εμπορία 
χημικών ενώσεων που καταστρέφουν το όζον. Τα κυριότερα ψυκτι-
κά αυτής της κατηγορίας είναι τα R11, R12 (ευρύτερα γνωστό ως 
φρέον) και το R115. Παρά την απαγόρευση, η παράνομη παραγω-
γή και πώληση συνεχίζεται και οι έρευνες δείχνουν ότι μόνο το 50% 
των συστημάτων που χρησιμοποιούσαν CFCs έχει αντικατασταθεί 
ή αναβαθμιστεί.  

Η απάντηση για την αντικατάσταση των CFCs ήταν η επόμενη γε-
νιά ψυκτικών τα ΗCFCs, που περιείχαν μειωμένη ποσότητα χλω-
ρίου και άρα χαμηλότερα ποσοστά καταστροφής του όζοντος. Τα 
HCFCs, ήρθαν ως προσωρινή αντικατάσταση με σκοπό να έχουν κι 
αυτά αποσυρθεί μέχρι το 2030. 
Το κόστος της αναβάθμισης και οι συνεχόμενες προαναγγελίες για 
κατάργηση των HCFCs, δημιούργησε κλίμα δυσπιστίας, με αποτέ-
λεσμα να μην έρθουν  τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. 

Η συγκεκριμένη γενιά ψυκτικών εκπροσωπείτε από το R22, R123 
και το R124.  
Η επόμενη γενιά ψυκτικών, που κυκλοφορούν μέχρι και σήμερα 
είναι τα ΗFCs, η πλήρης ονομασία υδρογονοφθοράνθρακες. Τα 
συγκεκριμένα, δεν περιέχουν χλώριο και άρα δεν έχουν 
καμία επίδραση στη στοιβάδα του όζοντος. Παρόλα αυτά, συνει-
σφέρουν τα μέγιστα στο φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλα-
νήτη.
Τα πιο συνηθισμένα αυτής της κατηγορίας ψυκτικών είναι το 
R404a, το R134a, R 407c και το R410 a. Το R 134 χρησιμοποιεί-
ται για την αντικατάσταση του R22 και θεωρείται από τα πιο επι-
τυχημένα σε αυτή την κατηγορία ψυκτικών, αφού οι μονάδες δεν 
χρειάζονται μετατροπές. Το σημαντικό μειονέκτημα σε αυτή την 
περίπτωση είναι η μειωμένη απόδοση κατά 40%. Από τα κυριότε-
ρα μειονεκτήματα των μειγμάτων όπως του R 407c, είναι η διαφο-
ρετική πτητικότητα, που έχει ως συνέπεια σε περίπτωση διαρροής 
να μην μπορείς να αποκαταστήσεις την αναλογία. Σε αντίθεση με 
τα προηγούμενα, το R 410a έχει μεγαλύτερη απόδοση από το R22, 
δεν υπάρχει πρόβλημα αναλογίας του μείγματος σε περίπτωση 
διαρροής αλλά απαιτεί αλλαγή του συστήματος αφού χρειάζεται 
μεγαλύτερο συμπιεστή, κ.α. Η πίεση λειτουργίας του είναι σχεδόν 
διπλάσια από αυτή του R22.

Νομοθεσία (2) (3):  
Η πιο πρόσφατη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φθο-
ριούχα αέρια του θερμοκηπίου είναι σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 
2015 και επιβάλει μια σειρά από μέτρα που αποσκοπούν: 
• Στη μείωση της παραγωγής και της πώλησης των κυριότερων 
φθοριούχων αερίων από το 2015 και μετά, με απώτερο στόχο τη 
μείωση τους στο 1/5 των πωλήσεων του 2014 μέχρι το 2030.  
• Την απαγόρευσης της χρήσης τους σε νέο εξοπλισμό, όταν υπάρ-
χουν εναλλακτικές επιλογές διαθέσιμες λιγότερο επιβλαβής για το 
περιβάλλον 
• την αποτροπή εκπομπών από υπάρχοντα συστήματα, απαιτώ-
ντας σωστή συντήρηση, συνεχής ελέγχους και την ανάκτηση των 
αερίων στο τέλος της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού. 
• Την πώληση των φθοριούχων αερίων μόνο σε εκπαιδευμένους και 
πιστοποιημένους χρήστες 
• Και τα νέα προϊόντα να φέρουν σημάνσεις των φθοριούχων αερί-
ων που περιέχονται στην εγκατάσταση και του GWP. 

Πιο συγκεκριμένα επιβάλλει την (2):  
• Aπαγόρευση χρήσης HFC με δείκτη GWP ≥ 2500 σε νέες εγκατα-
στάσεις ψύξης από 1/1/2016 (εξαιρούνται τα συστήματα που χρη-
σιμοποιούν HFC σε εφαρμογές με θερμοκρασίες χαμηλότερες των 
-50οC)

ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΣ ΣΧΟΛΙΝΑΚΗ
Χημικός MSc.
Υπεύθυνη Τμήματος Αερίων
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η εξέλιξή τους, η νομοθεσία 
και η πραγματικότητα

• Aπαγόρευση χρήσης HFC σε νέες εγκαταστάσεις ψύξης από 
1/1/2020 (εξαιρούνται τα συστήματα που χρησιμοποιούν HFC σε 
εφαρμογές με θερμοκρασίες χαμηλότερες των -50οC)
• Aπαγόρευση χρήσης HFC σε νέες εγκαταστάσεις κλιματισμού 
από 1/1/2020
• Aπαγόρευση της χρήσης HFC με βαθμό GWP ≥ 2150 σε νέες εγκα-
ταστάσεις επαγγελματικής ψύξης από 1/1/2015 (αντί για 1/1/2017)
• Aπαγόρευση της χρήσης HFC σε νέες εγκαταστάσεις επαγγελμα-
τικής ψύξης από 1/1/2018 (αντί για 1/1/2020)
• Aπαγόρευση χρήσης των HFC σε συστήματα κλιματισμού εμπο-
ρικών πλοίων (cargo ships) από 1/1/2020
• Aπαγόρευση χρήσης των HFC σε συστήματα ψύξης κινητών μέ-
σων (mobile refrigeration equipment) από 1/1/2025

Νέα γενιά Ψυκτικών 
H νέα γενιά ψυκτικών σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες που 
προκύπτουν από τη νομοθεσία. Οι προδιαγραφές των συγκεκριμέ-
νων ψυκτικών καλύπτουν τις περιβαλλοντολογικές προεκτάσεις 
της νομοθεσίας. Η νέα γενιά ψυκτικών είναι τα υδροφθόριο αλκέ-
νια (HFO). 

CF3CF=CH2
Παράδειγμα από τη νέα γενιά ψυ- κτικών 
είναι το R 1234yf που είναι πλέον υποχρεωτικό σε όλα τα νέα μο-
ντέλα αυτοκινήτων για τα συστήματα κλιματισμού. Παρακάτω 
δίνεται πίνακας με όλα τα κυρίαρχα νέα ψυκτικά καθώς και τη λί-
στα των παλαιότερων ψυκτικών που αντικαθιστούν. Επίσης, στο 
πίνακα δίνεται το δυναμικό υπερθέρμανσης (GWP) του πλανήτη 
για καθένα από αυτά. 

*To Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη (GWP) είναι μονάδα 
μέτρησης που υπολογίζει την ενέργεια που θα απορροφήσουν οι 
εκπομπές ενός τόνου ενός αερίου του θερμοκηπίου σε σχέση με τις 
εκπομπές ενός τόνου CO2.

Επιλογή Ψυκτικού 
Οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα ψυκτικά μέσα 
είναι:
• Η ασφάλεια, δηλ, να μην υπάρχει κίνδυνος από τη χρήση τους. 
Πιο συγκεκριμένα, να μην είναι τοξικά, να μην είναι εύφλεκτα και 
να είναι φιλικά προς το περιβάλλον  
• Οι χημικές, φυσικές και θερμοδυναμικές ιδιότητες του ψυ-
κτικού να ανταποκρίνονται στο σύστημα και τις συνθήκες με λογι-
κό κόστος. Ο συντελεστής απόδοσης να είναι ικανοποιητικός και 
ταυτόχρονα να μην επιβάλλεται μετατροπή του εξοπλισμού που να 
επιφέρει αυξημένο κόστος. 
Η επίτευξη όλων των παραπάνω είναι σχεδόν ακατόρθωτη, οπότε 
η επιλογή του κατάλληλου ψυκτικού μέσου βασίζεται σε συμβιβα-
σμούς προς το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Από τα πιο βασικά 
χαρακτηριστικά είναι η χημική σταθερότητα εντός του συστήματος 
ψύξης και ο συντελεστής απόδοσης που εξαρτάται από τις θερμο-
δυναμικές του ιδιότητες (1). 
Με βάση λοιπόν την παραπάνω συνοπτική αναφορά των κριτηρί-
ων επιλογής και του πίνακα όπου δίνονται τα χαρακτηριστικά  της 
νέας γενιάς ψυκτικών, το συμπέρασμα είναι ότι τα πλεονεκτήματα 
της νέας γενιάς σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος εί-
ναι ενθαρρυντικά για τα περισσότερα και για κάποιες εξαιρέσεις 
ιδανικά. Παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη και τα υπόλοιπα χα-
ρακτηριστικά τους, όπως την ευφλεκτότητα ή την διάσπαση τους 
σε άμεσα επιβλαβής για τον άνθρωπο, ουσίες, καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα, ότι χρειάζεται επιπλέον μελέτη και έρευνα. Στο γενι-
κό συμπέρασμα ,  έγινε συνειδητά η επιλογή να μην αναφερθούμε 
στο κόστος, το κόστος της μετατροπής των συστημάτων ή το κό-
στος κατασκευής νέων που να πληρούν τις προδιαγραφές, καθώς 
και το κόστος των ψυκτικών μέσων. 

 HFO-1234yf

Βιβλιογραφϊα: 
(1). https://www.swep.net/ , (2)  http://opsiktikos.gr/ 
(3) https://ec.europa.eu/clima/policies/
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Tον Ιανουάριο στο κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο και τον 
Φεβρουάριο στο αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης πραγματοποι-
ήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια στο προσωπικό της εταιρεί-
ας για τα νέα προϊόντα  πυρόσβεσης που έχει πλέον στην γκά-
μα της η εταιρεία μας ΜΟΒΙΑΚ. 

Η ΜΟΒΙΑΚ δεν σταματάει την συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση  του 
προσωπικού της παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η παν-
δημία και με όλα τα μέτρα προφύλαξης που προβλέπονται  πραγμα-
τοποίησε δύο ενδοεταιρικά σεμινάρια.   

Σκοπός της εκπαίδευσης - ενημέρωσης ήταν ο καταρτισμός όλων των 
συμμετεχόντων στην προετοιμασία των παραγγελιών (παραλαβή πα-
ραγγελίας - προετοιμασία-διανομή) έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι 
το επιθυμητό και τα προϊόντα της εταιρείας να φτάσουν όπως πρέπει 
στους συνεργάτες της ΜΟΒΙΑΚ αλλά και στον τελικό προορισμό που 
είναι ο τελικός πελάτης.

Το προσωπικό άκουσε με αμείωτο ενδιαφέρον όλα όσα ειπώθηκαν 
κατά την διάρκεια του σεμιναρίου.
Ανταλλάχθηκαν απόψεις και προτάθηκαν όπου ήταν δυνατόν βελτι-
ώσεις σε προϊόντα της εταιρείας ώστε το αποτέλεσμα να είναι ακόμα 
αρτιότερο.

Παρόμοιες ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν  και 
για το κομμάτι που αφορά τον ιατρικοτεχνολογικό εξοπλισμό της 
εταιρείας.

Ενδοεταιρικά 
Εκπαιδευτικά 
Σεμινάρια 
Πυροσβεστικών 
Προϊόντων

ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΔΟΣΑ
Υπ. Κέντρου Διανομής Β. Ελλάδος & Βαλκανίων
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ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΑΚΗ
Γραφίστρια

Τμήμα Marketing Η Ψυχολογία των Xρωμάτων
Η αντίληψη του χρώματος από τον ανθρώπινο νου αποτελεί σύνθετη δια-
δικασία, πραγματώνεται δια της αναγνώρισης των κυμάτων διάχυσης του 
φωτός και έχει αλληλένδετη σχέση με τη ψυχοσύνθεση του ατόμου.

Πώς επηρεάζουν τα χρώματα τη συναισθη-
ματική υπόσταση του ανθρώπινου είδους; 
Τι αισθήματα διεγείρει η αίσθηση των 
χρωμάτων και πόσο θετική είναι η επιρ-
ροή τους στη καθημερινή ζωή;

Η ψυχολογία των χρωμάτων έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στη προσωπικότητα και τη προσαρ-
μοστικότητα στο περιβάλλον καθώς συνιστά δίαυλο 
εξωτερίκευσης του υποσυνείδητου. Εξερευνώντας τα 
συναισθήματα και τις ψυχοσωματικές μεταβολές του 
ανθρώπου, αντιλαμβανόμαστε την ιδιαιτερότητα και 
σαφώς την πολυπλοκότητα των υφιστάμενων χρω-
ματικών αποχρώσεων. Η ψυχολογία συνιστά αναπό-
σπαστο κρίκο των σωματικών διαφοροποιήσεων. 

Έτσι, η ερμηνεία κάθε χρώματος από τον αν-
θρώπινο νου οδηγεί σε ιδιαίτερη ψυχοσωματική 
αντίδραση θετική ή αρνητική. Ως παραδείγματα 
προς ανάλυση της παραπάνω θέσης θα χρησιμοποι-
ηθούν χρώματα από τις τρεις κατηγορίες διάκρισης 
τα ζεστά, τα ψυχρά και τα ουδέτερα. 

Στην κατηγορία των ζεστών χρωμάτων ανήκουν το 
κόκκινο, το πορτοκαλί και το κίτρινο, αποχρώσεις οι 
οποίες αποπνέουν σιγουριά, δύναμη, κυριαρχία ενώ 
παράλληλα συμβάλλουν στην όξυνση της φαντασίας 
και της ενέργειας. Δεν είναι βεβαία λίγες οι περιπτώ-
σεις που τα θερμά χρώματα προκαλούν αρνητικά συ-
ναισθήματα όπως το άγχος, η αίσθηση του κινδύνου 
και η επιθετικότητα. 

Η κατηγορία των ψυχρών χρωμάτων περιλαμβάνει χρώματα που ξεχωρίζουν για την αρμονία συναισθημάτων που προσφέρουν όπως το μπλε, το μοβ 
και το πράσινο. Το άτομο αναγνωρίζοντας αυτά τα χρώματα κατακλύζεται από το αίσθημα της χαλάρωσης, της πίστης και της αληθείας, ενώ η χρήση του 
μοβ αποπνέει πλούτο, κύρος και πνευματικότητα. 
Είναι βέβαιο πως το άτομο, ανάλογα τη ψυχολογική κατάσταση που διανύει σε συγκεκριμένο χρονικό σταθμό της ζωής του, δύναται να αντιληφθεί τα ψυ-
χρά χρώματα με πιο αρνητικό τόνο. Τα αισθήματα που συνήθως παρατηρούνται είναι η αδιαφορία, η ζήλια, η μοναξιά και σε πιο ιδιόμορφες περιπτώσεις 
η κατάθλιψη. 

Στη τελευταία κατηγορία, εκείνη των ουδέτερων χρωμάτων, ανήκουν το λευκό, το γκρι, το καφέ και το μαύρο. Οι αποχρώσεις αυτές συνδέονται με το 
αίσθημα γαλήνης, πνευματικής διαύγειας, άνεσης, συμβιβασμού και συχνά εκφράζουν κύρος και μεγαλοπρέπεια. Στον αντίποδα, τα ουδέτερα χρώματα 
και ειδικότερα το λευκό και το μαύρο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον θάνατο ενώ το καφέ και το γκρι μπορούν να προκαλέσουν θλίψη και μελαγχολία. 

Ανέκαθεν, η ψυχολογία των χρωμάτων αποτελούσε βασική αρχή κάθε ανθρώπινου παρασκευάσματος. Οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούσαν τις εναλλαγές 
αποχρώσεων και τονικότητας τόσο για να επηρεάσουν τον θεατή, όσο και για εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά και να υποδηλώσουν την ψυχολογική τους 
κατάσταση. 

Σε κάθε έργο χρησιμοποιείται περίτεχνα η ψυχολογία των χρωμάτων και όλη η ζωή του ανθρώπινου είδους περιστρέφεται γύρω από τα χρώματα 
και την επιμέρους ερμηνεία τους από τον προσωπικό και ψυχικό διάκοσμο. 
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Οι άνθρωποι της 
ΜΟΒΙΑΚ 

Από το 1977 που ιδρύθηκε η ΜΟΒΙΑΚ, στηρίχθηκε σε αξίες και ιδανικά που κρατά ζωντανά και 
καθοδηγούν την πορεία της επιχείρησης μέχρι και σήμερα.
Η επένδυση στους ανθρώπους της ΜΟΒΙΑΚ, στα στελέχη της πρώτης γραμμής ήταν και είναι 
ψηλά στην ατζέντα της Διοίκησης.

Το παραπάνω αποτυπώνεται τόσο αριθμητικά, όσο και ποιοτικά. Ενδεικτικά το 2015 η εταιρεία απασχολούσε 
90 εργαζόμενους, ενώ σήμερα απαριθμεί 161 εργαζόμενους. Οι άνθρωποι δεν είναι μόνο αριθμοί φυσικά. 
Αναφερόμαστε σε ανθρώπους με κουλτούρα και βαθιές γνώσεις στο αντικείμενό τους ο καθένας. Είναι δρα-
στήριοι επιστήμονες ικανοί συνεχιστές του οράματος που μεγαλώνει διαρκώς. 

Προσθέτοντας τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε θυγατρικές εταιρείες ομίλου, ο Όμιλος ΜΟΒΙΑΚ 
σήμερα απασχολεί 180 άτομα.
Όλοι οι εργαζόμενοι, ο καθένας από το πόστο του, αποτελούν σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας και τους 
ευχαριστούμε.

Συνεχίζουμε  Δυναμικά!

Του Δημήτρη Μουσουράκη
Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού
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Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της ΜΟΒΙΑΚ έκοψε την Καθιερωμένη Πρωτοχρονιάτικη Πίτα για το Nέο ‘Ετος.
Ο κος Σβουράκης Ευχαρίστησε όλους τους Εργαζόμενους για τη Συνεργασία σε μία πολύ Ιδιαίτερη Χρονιά όπως αυτή που 
Πέρασε, ενώ Τόνισε τη Σημασία της Ομαδικότητας. 
Όπως είπε χαρακτηριστικά “Όλοι στην Οικογένεια της ΜΟΒΙΑΚ είμαστε Μέρος του Γραναζιού που Κινεί την Ανάπτυξη της 
Εταιρείας μας”.  Η Πίτα έφερε το Παλαιό Λογότυπο της Εταιρείας, προς Τιμή του Ιδρυτή της ΜΟΒΙΑΚ που Απεβίωσε το Περασμένο Έτος.

Καλή Χρονιά με Υγεία σε Όλους!

2021 
Κοπή 
Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας ΜΟΒΙΑΚ 

w w w . m o b i a k . c o m
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Αισθάνομαι βαθιά υποχρέωση στον Πρόεδρο 
της εταιρείας ΜΟΒΙΑΚ Μανώλη Σβουράκη και 
στην Μητέρα του Ρένα Σβουράκη για την 
άμεση ανταπόκριση και την χορηγία της 
εταιρείας σε 2.000 ευρώ για την έκδοση 
του βιβλίου μου με τίτλο “Λύτρωση”.
Είναι μια πάγια πολιτική της εταιρεί-
ας από τον ιδρυτή της, αείμνηστο Μανώλη 
Σβουράκη (πατέρα) για κοινωνική προσφορά 
στα Χανιά και όχι μόνο. Επίσης ένα με-
γάλο ευχαριστώ στον Αντώνη Γκεζέπη υπεύ-
θυνο επικοινωνίας και Γραφιστικής της 
εταιρείας για την άψογη συνεργασία και 
άμεση επικοινωνία μαζί μου για όλες τις 
λεπτομέρειες πριν την εκτύπωση.
Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά 
μου, να έχετε υγεία με τις οικογένειες 
σας και η ΜΟΒΙΑΚ να μεσουρανεί πάντα και 
να προσφέρει.
Γεώργιος Γιαννουδάκης – Συγγραφέας Bι-
βλίου «Λύτρωση»

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και εκλεκτά Μέλη 
του Δ.Σ., Με ιδιαίτερη συγκίνηση, τιμή 
και χαρά επικοινωνούμε μαζί σας για να 
εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για την 
χειρονομία σας να ενισχύσετε με λήψη 
σχετικής απόφασής σας το πολυσχιδές έργο 
του φιλανθρωπικού οργανισμού μας(…) Οι 
σκέψεις μας είναι και σε εσάς σε μια 
δύσκολη περίοδο που ζει η παγκόσμια κοι-
νότητα και η κάθε χώρα ξεχωριστά με τον 
Covid-19.
Θα θέλαμε να σας ευχηθούμε να έχετε δυ-
νάμεις να συνεχίζετε στο τομέα της επι-
χειρηματικότητας επενδύοντας σε τεχνο-
λογία και υποδομές και πάνω απ όλα στον 
άνθρωπο.
Απόστολος Φορλίδας – Πρόεδρος, 
ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ - Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία

Η Ενορία Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Πέ-
τρου και Παύλου Βατόλακκου ευχαριστεί 
θερμά την εταιρεία ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. για  τη 
δωρεά 4 Πυροσβεστήρων Ξηράς Κόνεως 6 κι-
λών για τις ανάγκες της Ενορίας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Αγαπητέ κ. Εμμανουήλ
Η Προσφορά των τελευταίων ημερών, και 
ούχι μόνον, μας επιτάσσε να εκφράσωμεν 
πολλάς ευχαριστίας εις υμάς δια την στή-
ριξήν σας - δωρεάν 100 τεμαχίων γαντιών 
μιας χρήσεως
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας & Αποκορώ-
νου Δαμασκηνός

Το Νηπιαγωγείο Καλουδιανών ευχαριστεί 
τον κύριο Μανώλη Σβουράκη και τη ΜΟΒΙΑΚ 
ΑΕ που   για μια ακόμα φορά ανέδειξε το 
φιλανθρωπικό του χαρακτήρα στηρίζοντας 
το νηπιαγωγείο μας.

H MOBIAK ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα
για βοήθεια των πληγέντων από το σεισμό 
στη Περιφέρεια Θεσσαλίας, προσφέροντας 
προϊόντα πυροπροστασίας για τους καταυ-
λισμούς που στήθηκαν και είδη πρώτης 
ανάγκης.

Ο αγαπητός μας Πρόεδρος του Ομίλου MOBIAK 
A.E. κ. Μανώλης Σβουράκης, άξιος συνε-
χιστής του μακαριστού πατρός του Μανώλη 
Σβουράκη, εκλεκτού γόνου της Κισσάμου, ο 
οποίος στο διάβα της επίγειας ζωής του 
υπήρξε υπόδειγμα ήθους, σεμνότητας, τα-
πεινότητας και προσφοράς στον συνάνθρω-
πο, (…) Ολόθυμα και καρδιακά τον ευχαρι-
στούμε όχι μόνο για την πολύτιμη στήριξη 
του στο προνοιακό έργο της Ι. Μητροπόλε-
ως μας και του Αννουσάκειου Ιδρύματος, 
εις ότι αφορά την χορηγία μεγάλων ποσο-
τήτων πυροσβεστικού εξοπλισμού και ια-
τροτεχνολογικού εξοπλισμού που ήδη έχει 
διατεθεί σε αναγκεμένα και ασθενή πρό-
σωπα ανακουφίζοντας την δυσκολία τους· 
τον ευχαριστούμε κυρίως δια τον λόγο ότι 
η μεγάλη και αξιοζήλευτη αυτή επιτυχία 
του στα πέρατα της οικουμένης δεν τον 
επηρέασε και δεν αλλοίωσε αυτό που ήταν 
και ότι κληρονόμησε. 
Σεβ. Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου 
Αμφιλόχιος

Αγαπητέ κ. Σβουράκη.
‘H εξάπλωσης τoυ φονικού ιού κάνει εξαι-
ρετικά δύσκολον την εύρεσιν των
απαραίτητων οικονομικών πόρων. M€ δε-
δoμένην την υποχρέωσιν ημών να
στηρίζωμεν τoυς εμπεριστάτους αδελφούς 
μας, παρακαλούμεν όπως
συνεδοκίσητε προς τούτο και,συμβάλητε 
εις την βοήθειαν ταύτην.
Σας ευχαριστώ πολύ και ευγνωμόνως δια-
τελώ.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας & Αποκορώ-
νου Δαμασκηνός

Ο Διοικητής Εθνικού Συντονιστικού Κέ-
ντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρί-
σεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) Υποστράτηγος Σπύρος Βαρ-
σάμης θέλει να ευχαριστήσει από καρδιάς 
την εταιρεία ΜΟΒΙΑΚ για τη στήριξη σε 
ζητήματα πυρασφάλειας. Συγκεκριμένα για 
τις δωρεάν εργασίες συντήρησης και απο-
κατάστασης λειτουργίας των συστημάτων 
πυρανίχνευσης και τον έλεγχο των γραμμών 
του συντονιστικού ώστε να καταστεί το 
σύστημα λειτουργικό.
Ο Υποστράτηγος Σπύρος Βαρσάμης

Η ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυ-
τικής Κρήτης, ευχαριστεί θερμά την εται-
ρεία ΜΟΒΙΑΚ  για  την προσφορά της στην 
Ένωσή μας (...) αποδεικνύοντας έμπρακτα 
την υποστήριξή της στο έργο που επιτε-
λούν τα στελέχη του
Εκ του ΔΣ. 
Ο Πρόεδρος Κατσικανδαράκης Βασίλειος
Ο Γεν. Γραμματέας Κωνσταντινίδης Βασί-
λειος

Σας εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαρι-
στίες για τη δωρεά (...) στο παράρτημα 
Χρόνιων Παθήσεων  Θεσσαλονίκης «ο Άγιος 
Παντελεήμων»
Η Πρόεδρος του ΚΚΠΚΜ
Βασιλική Νάκου

ΕΤΑΙΡΙΚh 
ΚΟΙΝωΝΙΚh 
ΕΥθyΝΗ
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Αγαπητοί  Συνεργάτες, 
με αυτή την Ευκαιρία θα θέλαμε να σας 

Ευχαριστήσουμε για την Άψογη Συνεργασία που 
Έχουμε όλα αυτά τα Χρόνια και να σας Επιβραβεύσουμε 

με Προϊόντα Αξίας  

500€

Eπιβράβευση  
Συνεργάτη

Του Βασίλη Σημανδηράκη
Τμήμα Πωλήσεων Ιατρικών Ελλάδος

www.medplace.gr
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Η Εταιρία ΔΕΣΜΟΣ E.Ε. ιδρύθηκε το 1982 στα Ιωάννινα από μια ομάδα ανθρώπων 
που έχει πάθος με τις καινοτόμες τεχνολογίες και την υψηλή ποιότητα. Η συνέπεια, ο 
επαγγελματισμός και η άψογη εξυπηρέτηση καθιστά την εταιρεία μας την πρώτη επιλογή 
του επαγγελματία και του ιδιώτη.
Ένας από τους σημαντικότερους κλάδους δραστηριοτήτων μας είναι αυτός της πυρασφά-

λειας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσφέρουμε με συνέπεια προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνογνωσία 
υψηλής ποιότητας σ’ ένα μεγάλο πλήθος πελατών στη Δυτική Ελλάδα. Όραμα μας είναι η δραστη-
ριότητα αυτή να ξεφύγει από τα στενά πλαίσια του νόμου. Αποτελεί συνεπώς σημαντικό στόχο για 
εμάς η ευαισθητοποίηση του κόσμου πάνω στον τομέα της πυρασφάλειας και κυρίως στην πρόληψη 
και στην θωράκιση από τον κίνδυνο φωτιάς.
Η ΔΕΣΜΟΣ διαθέτει σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στα Καρδαμίτσια 
Ιωαννίνων και στην ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, υποδομές που αποτελούν ακόμη ένα εχέγγυο στην  παροχή 
υψηλού επιπέδου  υπηρεσιών και αξιόπιστων προϊόντων. 
Συνοδοιπόρος όλα αυτά τα Χρόνια, η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ως Αποκλειστικός Συνεργάτης και Προ-
μηθευτής, παρέχει, απρόσκοπτα, στην ΔΕΣΜΟΣ Ε.Ε. τα απαραίτητα εφόδια για την διατήρηση της 
ως η κορυφαία εταιρεία του κλάδου στην Δυτική Ελλάδα.

Επιβράβευση 
Συνεργάτη

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΨΥΛΛΑΚΗ
Ηλ. Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Υπεύθυνη Πωλήσεων Πυροσβεστικών

www. desmos-sa.gr

Αγαπητέ Σταύρο,

σας Ευχαριστούμε Θερμά για 

την Άριστη Συνεργασία που 

έχουμε Όλα αυτά τα Χρόνια. 

Η ΜΟΒΙΑΚ Συνεχίζοντας την 

Επιβράβευση Συνεργατών της 

σε Κάθε Εφημερίδα, 

σας Προσφέρει Προϊόντα 

Συνολικής Αξίας 

500€


