
Σ
υνεπείς στο ραντεβού µας, επανερχόµαστε

µε την έκδοση του εικοστού εβδόµου τεύ-

χους της εφηµερίδας µας.

Το τεύχος αυτό περιέχει ενδιαφέροντα θέµατα

τα οποία έχουν σαν κύριο σκοπό να ενηµερώ-

σουν τον αναγνώστη για δραστηριότητες και

δρώµενα της εταιρείας µας, να τον ψυχαγωγή-

σουν και να τον εντάξουν στην ‘’οικογένεια’’της

EXTRACO.

Στο παρόν τεύχος θα βρείτε:

• άρθρο σχετικά µε το την εκδήλωση του ΣΕΒ

«∆ιεθνές Στρατηγικό Marketing: Επιτυχη-

µένες Β2Β, Β2C και Β2G Πρακτικές»

• άρθρο σχετικά µε την καµπάνια του ΣΕΒ για

την προβολή της δυναµικής, καινοτόµας και

εξωστρεφούςΜεσαίας και µικρής Επιχειρη-

µατικότητας και την ανάδειξή τηςως µοχλού

ανάπτυξης και ευηµερίας, µε τίτλο «Η Ελ-

λάδα Παράγει: Ιστορίες ∆ηµιουργίας»

• άρθρο σχετικά µε την εφαρµογή ηλεκτρονι-

κών καψυλλίων στο µεταλλείοΜαύρες Πέ-

τρες της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΑΕ

Σας ευχόµαστε καλή και εποικοδοµητική ανά-

γνωση!

Καλές γιορτές και ευτυχισµένο το 2019!

Η οµάδα σύνταξης
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Τ
ην Πέµπτη 11 Οκτωβρίου 2018 ο ΣΕΒ, του

οποίου είναι µέλος ηEXTRACOS.A., διορ-

γάνωσε εργαστήριο µε θέµα «∆ιεθνές Στρατη-

γικόMarketing: Επιτυχηµένες Β2Β, Β2C και

Β2GΠρακτικές».

Στο συγκεκριµένο εργαστήριο κλήθηκεως ει-

σηγητής ο κ. Μαντζαρέας, ∆ιευθύνων Σύµβου-

λος, EXTRACO S.A. ο οποίος ανέπτυξε τα θε-

µατικά αντικείµενα του Εργαστηρίου όσον

αφορά την εταιρία µας τα οποία περιελάµβαναν:

• Στόχευση και Επιλογή ΞένωνΑγορών

•Ανάλυση τουΑνταγωνισµού

• Εξέταση Κινδύνων

• Αξιολόγηση των ∆υνατοτήτων της Επιχεί-

ρησης και τωνΑνταγωνιστικώνΠλεονεκτη-

µάτων.

• Τρόποι εισόδου & προβολής σε ξένες αγο-

ρές επιτυχηµένες πρακτικές Β2Β, Β2C και

Β2G

Οι υπόλοιποι εισηγητές του πολύ επιτυχηµένου

εργαστηρίου ήταν οι:

• Πάνος Λώλος, Εµπορικός ∆ιευθυντής ΕΛ-

ΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. – Τοµέας Σωλήνων

Χαλκού

• Αλεξάνδρα Πίττα-Χαζάπη, Αντιπρόεδρος

και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος, Αττική Με-

λισσοκοµική Εταιρεία Αλέξανδρος Πίττας

Α.Ε.Β.Ε «ΜέλιΑττική»

• Στέφανος Λατίνος, International Markets

Director, Ε.Ι. ΠαπαδόπουλοςΑ.Ε.

2 • Newsletter — Τεύχος 27, ∆εκέμβριος 2018

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΒ ΓΙΑΤΟ∆ΙΕΘΝΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟMARKETING

newsletter_5:Layout 1  06/12/2018  10:30  Page 2



Μ
ια πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την προβο-

λή της δυναµικής, καινοτόµας και εξω-

στρεφούς Μεσαίας και µικρής Επιχειρηµατικό-

τητας στην κοινωνία και την ανάδειξή της ως

µοχλού ανάπτυξης και ευηµερίας.

Ο ΣΕΒστο πλαίσιο της ανάδειξης και προβο-

λής στο ευρύτερο κοινό της παραγωγικής Ελλά-

δας – αυτής που σε πείσµα των καιρών, ξεπερ-

νώντας στρεβλώσεις, εµπόδια και καθυστερήσεις

µέσα στην κρίση, ξεχωρίζει µε άξονες την και-

νοτόµα παραγωγική δράση, τη διασύνδεση µε

αλυσίδες αξίας, την οργανωτική της ευελιξία και

τη διεύρυνση της εξαγωγικής της βάσης, υλοποιεί

µια ειδική εκστρατεία ενηµέρωσης και προβο-

λής, µε έµφαση στις διαδικτυακές πλατφόρµες

κοινωνικών µέσων.

Μέσω της σειράς βίντεο, µε τίτλο: «ΗΕλλάδα

Παράγει: Ιστορίες ∆ηµιουργίας», παρουσιάζο-

νται 17 δυναµικές µεσαίες και µικρές ελληνικές

επιχειρήσεις, µε ιδιαίτερη έµφαση στη βιοµηχα-

νία και µεταποίησηως βασικό µοχλό για την πα-

ραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Κάθε βί-

ντεο, διάρκειας 3-4 λεπτών, εστιάζει σε ξεχωρι-

στές περιπτώσεις επιχειρήσεων/επιχειρηµατιών

που µοχθούν για τα εγχειρήµατά τους παρόλες

τις αντιξοότητες, δηµιουργούν ποιοτικές θέσεις

εργασίας, επενδύουν στην εξωστρέφεια, την και-

νοτοµία, την εταιρική οργάνωση και την εξέλιξη

του ανθρώπινου δυναµικού τους. Στα videos, οι

επιχειρηµατίες έρχονται «πρόσωπο µε πρόσωπο»

µε τον θεατή, µιλώντας µε αµεσότητα και αλή-

θεια. Περιγράφουν τις προσωπικές τους εµπει-

ρίες και µαθήµατα, αναφέρονται στις δυσκολίες

και τα προβλήµατα, µεταδίδουν όµως κυρίως θε-

τικά µηνύµατα για τον ρόλο του επιχειρείν στην

Ελλάδα της κρίσης και την καθοριστική συµβολή

του στην επανεκκίνηση της οικονοµίας και τη

βιώσιµη ανάπτυξη. Στόχος του ΣΕΒ µέσα από

αυτή την πρωτοβουλία είναι η προβολή της δυ-

ναµικής, καινοτόµας και εξωστρεφούςΜεσαίας

και µικρής Επιχειρηµατικότητας στην κοινωνία

και η ανάδειξή τηςως µοχλού ανάπτυξης και ευη-

µερίας.

Οι επιχειρήσεις που παρουσιάζονται στην κα-

µπάνια του ΣΕΒ είναι οι ακόλουθες:

• ΕΞΤΡΑΚΟΑ.Ε. / παραγωγή εµπορικών

εκρηκτικών υλών

• ALCHIMICA Α.Ε. / παραγωγή χηµικών

προϊόντων

• ALUMINCO / βιοµηχανία αλουµινίου

• ANTIPOLLUTIONANE / διαχείριση απο-

βλήτων ναυτιλία

•ANTOPACKA.E. / Εκτυπώσεις,Κυτιοποιϊα,

Ετικετοποιϊα
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• ENTERSOFTA.E. / παραγωγή λογισµικού

• FREZYDERMA.B.E.E. / παραγωγή καλλυντι-

κών

• OLYMPIA ELECTRONICS A.E. / ανάπτυξη

καινοτόµων ηλεκτρονικών συστηµάτων ασφα-

λείας

• POLYECOΑ.Ε. / βιοµηχανία ολοκληρωµένης

διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων

• SABO Α.Β.& Ε.Ε. / κατασκευή και εµπορία

εξοπλισµού και ολοκληρωµένων λύσεων για τη

βιοµηχανία

• SPACE HELLASΑ.Ε. / σχεδίαση και υλοποί-

ηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, υπηρεσιών

και λύσεων πληροφορικής

• UNI-PHARMAΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑ-

ΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΑ.Β.Ε.Ε. / παραγω-

γή φαρµακευτικών προϊόντων καινοτόµου τε-

χνολογίας

• ΒΙΟΡΥΛΑ.Ε. / χηµική βιοµηχανία

• ΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ •

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΚΑΙΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΑ.Ε. / µη-

χανολογικές κατασκευές

• MONOTEZABEE / Θερµοµονωτικά υλικά

• N. BAZIGOS S.A. / Παραγωγή βιοµηχανικών

καλουπιών.

Σηµειώνεται ότι τα βίντεο προβάλλονται στα

κοινωνικά δίκτυα του ΣΕΒ, καθώς και στην επί-

σηµη ιστοσελίδα www.sev.org.gr.
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Σ
τις 20-21/6 πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη

στο µεταλλείο Μαύρες Πέτρες της ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στο Στρατώνι, ώστε να µπο-

ρέσουµε να δοκιµάσουµε τη χρήση των ηλεκτρο-

νικών πυροκροτητών ως λύση για το πρόβληµα

δονήσεων που αντιµετωπίζουν.

Για να αντιληφθούµε το πρόβληµα, στο χάρτη

παρουσιάζονται η θέση του µεταλλείου, η είσο-

δος της στοάς που έχει κατεύθυνση προς το χω-

ριό της Στρατονίκης και το χωριό της Στρατονί-

κης, όπου και παρουσιάζονται τα εντονότερα

προβλήµατα από τις δονήσεις.

Τα µέτωπα εργασίας βρίσκονται σε απόσταση

2,5-3 χιλιόµετρων από την είσοδο της στοάς άλ-

λα το υπερκείµενο πέτρωµα είναι από 250 έως

και 160 µέτρα µόνο, οπότε τοποθετούνται πολύ

κοντά στο χωριό.

Το άµεσο θέµα είναι οι περιορισµοί που προ-

κύπτουν από τους όρους λειτουργίας που υπάρ-

χουν. Με βάση το κριτήριο – προδιαγραφή DIN

4150 που χρησιµοποιείται ως η επίσηµη προδια-

γραφή για το όριο των δονήσεων και που έχει συ-

µπεριληφθεί στονΚΜΛΕ, το αυστηρότερο όριο

ταχύτητας δονήσεων ορίζεται στα 3mm/sec. Ο

περιορισµός για το συγκεκριµένο µεταλλείο έχει

οριστεί σε 0,5 mm/sec! Μετρήσεις κάτω από

0,15mm/sec δεν µπορούν να καταγραφούν από

τους δονησιογράφους που είναι µόνιµα εγκατε-
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στηµένοι στο χωριό. Ενδεικτικά αναφέρουµε και

άλλους περιορισµούς όπως ότι ανατινάξεις µπο-

ρούν να γίνουν δυο φόρες την ηµέρα συγκεκρι-

µένες ώρες, στις 13.00 και 21.00.

Η εταιρία ζήτησε να βρεθεί εναλλακτικός τρό-

πος έναυσηςώστε να διατηρηθεί το πολύ χαµηλό

επίπεδο δονήσεων αλλά και να µπορέσει να είναι

αποδοτικότερος ο κύκλος εργασιών. Προτάθηκε

να γίνει παρουσίαση και δοκιµή των ηλεκτρονι-

κών πυροκροτητών.

Ειδικά στην περίπτωση των ανατινάξεων σε

στείρα µέτωπα η προχώρηση είναι ένα σηµαντι-

κό ζητούµενο. Οι περιορισµοί στις δονήσεις

έχουνως αποτέλεσµα το τυπικό πλάνο διάτρησης

να είναι µε διατρήµατα το πολύ 2 µέτρων.

Η ευελιξία και η ακρίβεια που προσφέρουν οι

ηλεκτρονικοί πυροκροτητές οδήγησαν στην δη-

µιουργία ενός πλάνου µε διακεκοµµένη γόµωση

και διατρήµατα 3 µέτρων.

Τοστάδιο της µελέτης µιας τέτοιας ανατίναξης

µε 57 διατρήµατα και 2 χρόνους καθυστέρησης

στο καθένα µπορεί να γίνει αρκετά πολύπλοκο.

Η δική µας πρόταση µετά την παρουσίαση

του συστήµατος ήταν ένα απλοποιηµένο σχέδιο

ώστε να µπορέσει να γίνει µια πρώτη εφαρµογή

τόσο ώστε να φανούν τα πλεονεκτήµατα της

ευελιξίας αλλά και να υπάρχει µια αρχική επα-

φή µε αυτό το σύστηµα ώστε στη συνέχεια να

µπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη και βελτιστο-

ποίηση του.

Με βάση λοιπόν το σχέδιο µιας τυπικής ανα-

τίναξης που µας δόθηκε διατηρήσαµε την ίδια

σειρά πυροδότησης των διατρηµάτων δηµιουρ-

γώντας ένα «βήµα» 100ms ανά διάτρηµα.

Το εσωτερικό «βήµα» καθυστέρησης µεταξύ

των πυροκροτητών του ίδιου διατρήµατος ορί-

στηκε στα 25msώστε να αποφευχθούν υπερκα-

λύψεις και να διατηρήσουµε τους περιορισµούς

που υπάρχουν.

Η γόµωση αποφασίστηκε πάλι µε βάση τους
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περιορισµούς που υπάρχουν και µε τη µέχρι τώρα

πρακτική τους. Σε κάθε διάτρηµα τοποθετήθη-

καν αρχικά µε τον πρώτο πυροκροτητή 2 φυσίγ-

για ζελατινοδυναµίτιδας και έγινε η απαραίτητη

διακοπή µε χρήση 2 φυσιγγίων πηλού και στην

συνέχεια µε διαφορετικό πυροκροτητή ακόµα

ένα φυσίγγιο ζελατινοδυναµίτιδας, ενώ χρησι-

µοποιήθηκε και ένα φυσίγγιο πηλούως επιγόµω-

ση. Η διαδικασία γόµωσης ήταν απλή και γρή-

γορη δεδοµένου ότι δεν υπήρχε ανάγκη να

προσδιοριστεί από πριν ποιος πυροκροτητής

έπρεπε να πάει σε κάθε διατρηµα αφού ο προ-

γραµµατισµός του θα γινόταν στην συνέχεια.

Ο προγραµµατισµός του χρόνου επιβράδυν-

σης των πυροκροτητών ήταν εύκολος και έγινε

εξ ολοκλήρου από τους 2 µηχανικούς της βάρ-

διας υπό την επίβλεψη µας.

Το τελικό στάδιο ήταν η σύνδεση όλων των

πυροκροτητών µε απλό καλώδιο σύνδεσης ώστε

να δηµιουργηθεί ένα κύκλωµα.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε άµεσα και πραγ-

µατοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι στο κύ-

κλωµα των πυροκροτητών από τον µηχανισµό

προγραµµατισµού.Αυτό είναι µια υποχρεωτική

διαδικασία που γίνεται πριν από κάθε ανατίναξη,

πρακτικά αποτελεί ακόµα ένα πλεονέκτηµα των

ηλεκτρονικών πυροκροτητών, δεδοµένου ότι πα-

ρέχεται πλήρης έλεγχος όλων των πυροκροτητών

του κυκλώµατος.

Έχοντας αναγνωριστεί και επιβεβαιωθεί όλοι

οι πυροκροτητές του κυκλώµατος έπρεπε να πε-

ριµένουµε να έρθει η προκαθορισµένηώρα ανα-

τίναξης για να πραγµατοποιηθεί η πυροδότηση

µε τη χρήση του ειδικού πυροδοτικού µηχανι-

σµού.

Στη λήξη της βάρδιας πραγµατοποιήθηκαν 3

ανατινάξεις. Οι 2 ήταν σε άλλα µέτωπα χρησι-

µοποιώντας nonel και το τυπικό σχέδιο διάτρη-

σης µε διατρήµατα 2 µέτρων.Η άλλη ήταν η ανα-

τίναξη µε τους ηλεκτρονικούς πυροκροτητές και

διατρήµατα στα 3 µέτρα.

Η πρώτη εντύπωση που είχαµε µετά την πυ-

ροδότηση ήταν ότι οι δονήσεις αλλά και ο θόρυ-

βος µε τους ηλεκτρονικούς πυροκροτητές ήταν

µικρότερες από τις άλλες 2.
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Κάτι που επιβεβαιώθηκε την εποµένη µέρα

οπότε µας ενηµέρωσαν ότι δεν καταγράφηκε

από τους δονησιογράφους, που σηµαίνει ότι

δεν ξεπέρασε ούτε καν το όριο ενεργοποίησης

των µηχανηµάτων.

Μετά από την επιτυχηµένη δοκιµή και τις

αυξηµένες δυνατότητες του συστήµατος των

ηλεκτρονικών πυροκροτητών το επόµενο βήµα

είναι µια εµπεριστατωµένη µελέτη για την βέλ-

τιστη χρήση τους και την εισαγωγή του συστή-

µατος στην παραγωγική διαδικασία του µεταλ-

λείου.

Γρηγορόπουλος Παναγιώτης
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