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Με τον ερχομό του φθινοπώρου, σας παρουσιάζουμε το νέο τεύχος της 

εφημερίδας μας. Η αποδοχή της από τον κόσμο των εκρηκτικών ως ένα μέσο 

ενημέρωσης, όχι μόνο για τις δραστηριότητες της εταιρίας μας αλλά και 

γενικότερα για τον κλάδο, μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε ακόμα πιο 

εμπεριστατωμένα. Ευελπιστώντας να αποτελέσει η εφημερίδα ένα βήμα 

έκφρασης επιστημονικών απόψεων αλλά και τεχνικών εμπειριών, με χαρά θα 

δεχτούμε να φιλοξενήσουμε στην εφημερίδα απόψεις, επιστημονικά άρθρα και 

εμπειρίες από ανθρώπους του χώρου. 

 

 

 

 

 
Σε αυτό το τεύχος μπορείτε να διαβάσετε : 

 

 Συμμετοχή της  EXTRACO AE στο 7ο Διεθνές Συνέδριο της EFEE  στη 
Μόσχα. 

 Η EXTRACO είναι σε συνεχή συνεργασία με τις Πολυτεχνειακές σχολές 
της χώρας. 

o  Επίσκεψη φοιτητών της Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-
Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

o Πρακτική Άσκηση φοιτητών από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Κρήτης. 

   Ημερίδα ενημέρωσης γομωτών – εργοδηγών & μηχανικών των 
μεταλλείων της FYROM και στελεχών της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Σκοπίων Τμήμα Έλεγχου και Πιστοποίησης Εκρηκτικών Υλών.  

 Η νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της EXTRACO (www.extraco.gr) 

http://www.extraco.gr/
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Συμμετοχή της  EXTRACO AE στο 7ο Διεθνές Συνέδριο της EFEE  στη 

Μόσχα. 

Η EFEE (European Federation of Explosives Engineers),η ευρωπαϊκή ομοσπονδία του 

κλάδου των εκρηκτικών, διοργάνωσε το 7ο Διεθνές Συνέδριο της στη Μόσχα από της 

15 έως της 17 Σεπτέμβριος, 2013.  

Από το 1988 EFEE έχει διοργανώσει 6 Διεθνή Συνέδρια με μεγάλη επιτυχία και το 7ο 

Συνέδριο στη Μόσχα είχε την ίδια επιτυχία και προσελκύσει εκπροσώπους από όλο 

τον κόσμο. Η EFEE στο συνέδριο της Μόσχας γιορτάσε τα 25 χρόνια της. 

 

Οι παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν επιστημονικά άρθρα σχετικά με 

τις τελευταίες τεχνικές, προϊόντα και εξελίξεις για την επίτευξη της επιτυχούς 

ανατίναξης. Υπήρξε επίσης μεγάλος εκθεσιακός χώρος όπου παρουσιάστηκαν τα 

τελευταία προϊόντα, ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και οι τεχνικές ανατίναξης και υπήρξε 

άμεση επαφή με τους προμηθευτές και τους παραγωγούς των προϊόντων.  

 

Το συνέδριο της EFEE φιλοξένησε περισσότερους από 500 επαγγελματίες από 

περισσότερες από 50 διαφορετικές χώρες, δημιουργώντας μια μεγάλη ευκαιρία να 

συναντηθούν συνάδελφοι από τους κλάδους των κατασκευών, των κατεδαφίσεων-

καθαιρέσεων κτηρίων, τις λατομικές και μεταλλεύτηκες βιομηχανίες, ώστε να 

δημιουργηθούν κανάλια επικοινωνίας για ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και 

τεχνικών τόσο για τους χρηστές όσο και για τους παραγωγούς των εκρηκτικών υλών.  

 

Η εταιρία μας συμμετείχε σε αυτό το σημαντικό γεγονός για τον κλάδο των 

εκρηκτικών, εκπροσωπούμενη από τους  κ.κ. Ν Μαντζαρέα και Ν. Χαρμαντά 
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Η EXTRACO είναι σε συνεχή συνεργασία με τις Πολυτεχνειακές 

σχολές της χώρας. 

Επίσκεψη φοιτητών της Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-

Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

 

Η EXTRACO ανέλαβε και οργάνωσε με επιτυχία ακόμα μια ημερήσια επίσκεψη των 

φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου αυτή τη φορά στα πλαίσια της καλοκαιρινής τους Πρακτικής 

Άσκησης, όπου οι φοιτητές επισκέπτονται εταιρείες του ενδιαφέροντος τους ώστε να 

έχουν την ευκαιρία να δούνε πως δουλεύουν από κοντά.  

 

Οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου είχαν την ευκαιρία να φιλοξενηθούν και να ξεναγηθούν 

στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της εταιρεία μας, που βρίσκονται στην Τανάγρα 

Βοιωτίας. Μπόρεσαν να δουν από κοντά τις μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής, 

αποθήκευσης και ποιοτικού ελέγχου των εκρηκτικών υλών και των μέσων έναυσης, 

ενώ είχαν και την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν δοκιμές στο πεδίο δοκιμών. 
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Η επίσκεψη των φοιτητών ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, καθώς πυροδότησε το 

ενδιαφέρον τους και συνοδεύτηκε από αξιόλογες ερωτήσεις και εποικοδομητικές 

παρατηρήσεις.  

 

 

 

Κατατοπιστικές και ενημερωτικές απαντήσεις δόθηκαν από τα στελέχη της εταιρείας 

μας, που ασχολούνται με τα τεχνικά θέματα και είναι επιφορτισμένοι με την 

καθημερινή και ομαλή λειτουργία του εργοστασίου. 
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Πρακτική Άσκηση φοιτητών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

(Σχολή Μηχ.Μετ.Μετ.) και το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή 

Μηχ.Ο.Π.) 

Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας με τις Πολυτεχνειακές σχολές της χώρας και 

πιστεύοντας πολύ στους νέες πρακτικές και τις φρέσκιας ιδέες, η EXTRACO στα 

πλαίσια της εξωστρέφειας και της διάθεσης για εκπαίδευση έδωσε την ευκαιρία σε 

δυο φοιτητές από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και δυο από το Πολυτεχνείο 

Κρήτης να πραγματοποιήσουν ην Πρακτική Άσκηση τους στις εγκατάστασης της. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι εντυπώσεις των τεσσάρων αυτών φοιτητών όπως 

αποτυπώθηκαν από τους ίδιους μετά το πέρας της Πρακτικής τους Άσκησης. 

 

Μπαρκονίκος Άρης 

Α.Μπαρκονίκος 

Φοιτητής Ε.Μ.Π. 

Σχολή Μηχανικών 

 Μεταλλείων Μεταλλουργών 
 

 

 

14 Αυγούστου,2013 

 

Πρακτική στην εταιρεία EXTRACO. 

Μια εμπειρία στην αγορά εργασίας, ταυτόχρονα όμως και μια εμπειρία ζωής καθώς 

λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να έρθουν τόσο κοντά στα εκρηκτικά, από το κομμάτι 

της παραγωγής στο ποιοτικό έλεγχο μέχρι και την εφαρμογή τους σε πεδία δοκιμών. 

Από τη παρουσία μου στην εταιρεία διαπίστωσα αρκετά στοιχεία στο τρόπο 

λειτουργείας της τα οποία και τη καθιστούν τελικά τη μεγαλύτερη εταιρεία 

παραγωγής εκρηκτικών στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στο εξωτερικό. Στηρίζεται και 

στοχεύει δηλαδή, στη παραγωγή των προιόντων της με άριστη ποιότητα,  με 

γνώμονα πάντα την ασφάλεια των εργαζομένων από την πολύ μεγάλη 

επικινδυνότητα και την ευαισθησία των προιόντων της. 

Από τα πιο σημαντικά πράγματα όμως στα οποία οφείλεται όχι μόνο η 

ανταγωνιστικότητα της σε μια εποχή κρίσης αλλά και η διεύρυνση των συνεργασιών 

της, είναι η άριστη σχέση της διεύθυνσης, κ.Νίκο Μαντζαρέα και κ.Σωτηρίου προς το 

προσωπικό της εταιρείας, η οποία οδηγεί τους εργαζομένους της στο να φέρνουν 

καθημερινά εις πέρας τις εργασίες τους με «μεράκι». 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κ.Ν.Μαντζαρέα και κ.Σωτηρίου καθώς και το 

προσωπικό της εταιρείας για την αντιμετώπιση που είχαν απέναντι μου ξεπερνώντας 
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τις προσδοκίες μου. Εύχομαι η εταιρεία να συνεχίσει τη πολιτική και τη πορεία την 

οποία ακολουθεί καθώς και τους ρυθμούς ανάπτυξης που παρουσιάζει στον τομέα 

των εκρηκτικών καθιστώντας τη έτσι, μία από τις ανταγωνιστικότερες εταιρείες στη 

παγκόσμια αγορά. 

 

Υ.Γ.: Το σίγουρο είναι ότι θα στείλω το βιογραφικό μου σημείωμα όταν αποφοιτήσω 

με το καλό! 

 

Καραβιωτη Μαριεττα.....  

Όντας η πρώτη γενιά πρακτικών στην Extraco, μας ανατέθηκε 

να συντάξουμε ένα μικρής έκτασης κείμενο όπου θα 

παρουσιάζαμε τις εντυπώσεις μας. Αρχικά η προσπάθεια αυτή 

φάνταζε εύκολη, μιας και είχαμε εργαστεί στις εγκαταστάσεις 

για ένα μόνο μήνα, διάστημα αμελητέο ως χρόνος 

απασχόλησης . Όταν όμως ήρθε η στιγμή να παραδώσω το 

τελικό κείμενο, υπήρχε συνεχώς το συναίσθημα πως παρέμενε 

ημιτελές. Οπότε και ξεκίνησε ο έλεγχος πως δεν είχα 

παραλείψει κάποιο αξιοσημείωτο  κομμάτι από την εμπειρία αυτή. 

Είχα αναφερθεί στο πώς αυτός ο μήνας ήταν καθοριστικός ώστε να εξοικειωθώ με τις 

γνώσεις που προϋπήρχαν μέσα μου. Αναμφίβολα το θεωρητικό υπόβαθρο είναι αν όχι 

αναγκαίο, σίγουρα απαραίτητο, ειδικά στον κλάδο των μηχανικών, που συνεπάγεται 

και μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας. Η πρακτική 

εφαρμογή των γνώσεων αυτών και η μετάδοσή τους από τους πλέον έμπειρους, 

στους επίδοξους μελλοντικούς συναδέλφους είναι εκείνη που καθιστά τους 

επερχόμενους μηχανικούς άξιους συνεχιστές της τεχνογνωσίας και ικανούς για την 

εξέλιξή της. 

Στα πλαίσια αυτής της μετάδοσης γνώσεων, λοιπόν, οργανώθηκαν εκπαιδευτικές 

εκδρομές, σε συνεργασία με διακεκριμένες στο χώρο εταιρείες. Ενδεικτικά, 

επισκεφθήκαμε τη Λάρκο Ευβοίας και τη «Δελφοί-Δίστομον Α.Μ.Ε.», ώστε να 

παρακολουθήσουμε ανατινάξεις σε υπαίθριες και υπόγειες αντιστοίχως 

εκμεταλλεύσεις. Εκεί, η χρήση των εκρηκτικών σε πραγματικές συνθήκες, πέραν του 

ποιοτικού ελέγχου που διενεργείται καθημερινώς στα εργαστήρια, αποδείχθηκε 

φαντασμαγορική για τα άπειρα μάτια των φοιτητών που εκπονούν την πρακτική τους 

άσκηση. 
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Έπειτα, ούτε είχα λησμονήσει να υμνήσω την οργάνωση και συνάμα την απλότητα με 

την οποία λειτουργούν οι μονάδες παραγωγής. Διαχειριζόμενοι εκρηκτικά προϊόντα, 

από τη φύση τους επικίνδυνα, οι εργαζόμενοι πρόθυμα συμμορφώνονται με τους 

ισχύοντες κανόνες, σε κάθε επίπεδο της παραγωγικής διαδικασίας. Όσον αφορά τις 

ίδιες τις διεργασίες, εκείνες μοιάζουν τόσο εκπληκτικά απλοϊκές, αναλογικά με το 

τελικό προϊόν. Ενώ, ταυτόχρονα, η επικοινωνία διευθυνόντων και προσωπικού 

αποτελεί πρωτοφανές δείγμα αμεσότητας, με το αποτέλεσμα να δικαιώνει τον όλο 

σχεδιασμό. 

Όσο κι αν προσπαθούσα, όμως, δεν γινόταν να αποτυπώσω ικανοποιητικά στο χαρτί 

την υποστήριξη που μας προσφέρθηκε, την αγάπη και την προθυμία με την οποία 

μας υποδέχτηκαν στην εταιρεία. Σε καθημερινή βάση, όχι μόνο οι επιβλέποντες, αλλά 

το σύνολο του δυναμικού, ήταν διατεθειμένοι να επιλύσουν οποιαδήποτε απορία, να 

μοιραστούν τις γνώσεις τους και να προσφέρουν καθοδήγηση.  

Γιατί η Extraco είναι πάνω απ’ όλα μια οικογένεια… 

 

Μπιωτάκη Κατερίνα  

     

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΩΤΑΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 

4
ο
 έτος 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

 

Ονομάζομαι Κατερίνα Μπιωτάκη κι είμαι τεταρτοετής 

φοιτήτρια του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του 

Πολυτεχνείου Κρήτης. Στις φετινές ακαδημαϊκές μου 

υποχρεώσεις συμπεριλαμβανόταν κι η πραγματοποίηση της πρακτικής μου. Για να 

είμαι ειλικρινής, δεδομένου αφενός ότι ήταν η πρώτη φορά που εργαζόμουν και 

αφετέρου ότι ο εργασιακός τομέας στην Ελλάδα δεν είναι στην καλύτερή του φάση, 

είχα κάποιους ενδοιασμούς και αμφιβολίες για το αν θα καταφέρω να βρω κάτι 

αξιόλογο αλλά και ταυτόχρονα ενδιαφέρον. 

Κατά την αναζήτησή μου για την ιδανική εταιρεία για πρακτική, ενημερώθηκα μεταξύ 

άλλων και για την ΕXTRACO, η οποία χάρη στον ομολογουμένως ενδιαφέροντα  

τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, μου τράβηξε αμέσως τη προσοχή. Ερευνώντας 

λίγο περισσότερο τις λεπτομέρειες που την αφορούσαν κατάλαβα -σε πραγματικά 

σύντομο χρονικό διάστημα- ότι πρόκειται για μία πολύ σοβαρή και αξιόπιστη εταιρεία 
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με πολύ έντονη δραστηριότητα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Αυτό 

που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι πρόκειται για μία εταιρεία, η οποία όχι 

μόνο στεκόταν γερά στα πόδια της, ούσα οικονομικά εύρωστη  -παρόλη την 

σημερινή επικρατούσα κατάσταση-,  αλλά δεν «επαναπαυόταν» και συνέχιζε να 

αναζητεί τρόπους να επεκταθεί και να διευρυνθεί.   

Παράλληλα, δεδομένης της διόλου ευκαταφρόνητης επένδυσης της EXTRACO στο 

τμήμα ελέγχου και ποιότητας (2 υπερσύγχρονοι χρωματογράφοι και πολλά άλλα 

σύγχρονα μηχανήματα), κατέστη πλέον σαφές ότι στόχος της ήταν και η 

βελτιστοποίηση της ήδη υπάρχουσας παραγωγικής διαδικασίας της και η παραγωγή 

ποιοτικά άρτιων προϊόντων. Γρήγορα συνειδητοποίησα ότι αυτός είναι κι ο λόγος που 

ακόμα και υπό τις  τόσο αντίξοες συνθήκες στην αγορά εργασίας η EXTRACO 

συνεχίζει να ευημερεί και να διευρύνεται με ταχύτατους ρυθμούς. 

 Έτσι, προσανατολίστηκα να κάνω την πρακτική μου στην EXTRACO, η οποία με 

δικαίωσε πλήρως για αυτή μου την επιλογή. Όχι μόνο εξαλείφθηκαν οι όποιες φοβίες 

και αμφιβολίες μου για την πρώτη εμπειρία μου στον εργασιακό στίβο, αλλά μου 

κέντρισε τόσο το ενδιαφέρον που ανυπομονώ πλέον  να ξεκινήσω να εργάζομαι. 

Στο πλαίσιο της πρακτικής μου, είχα το προνόμιο να περιηγηθώ στους χώρους 

παραγωγής των προϊόντων, στους οποίους διαπίστωσα τη μεθοδικότητα με την οποία 

διεξάγεται η παραγωγική διαδικασία, αλλά και την αρτιότητα και την καθαριότητα 

των εγκαταστάσεων.  

Πέραν όλων των προαναφερθέντων, η EXTRACO κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου 

θέλησε να εισάγει εμένα και τους συναδέλφους μου, στη λογική των προϊόντων που 

παράγει. Στα πλαίσια αυτού υπήρξε μία περιήγηση σε επιφανειακά και υπόγεια 

μεταλλεία, η οποία σε συνδυασμό με τις  αλλεπάλληλες εκπαιδεύσεις, που μας έκανε 

η  EXTRACO σχετικά με την παραγωγική διεργασία, τα ίδια τα προϊόντα καθώς και τη 

χρήση τους (γόμωση-πυροδότηση), μας βοήθησε πολύ στο να κατανοήσουμε 

καλύτερα το αντικείμενο αλλά και να εμβαθύνουμε σε αυτό μελετώντας τρόπους για 

τη βελτιστοποίηση των ανατινάξεων  με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και 

προϊόντων.  

Συγκεντρωτικά,  η EXTRACO μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, τόσο όσον αφορά 

στις παραγωγικές της διεργασίες όσο και στο κλίμα που επικρατεί και μεταξύ των 

εργαζομένων της εταιρείας αλλά και με τη διοίκηση, η οποία αποτελείται από τον κ. 

Μαντζαρέα και τον κ. Σωτηρίου. 
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Καριμί Μασούντ  

Ενα δημιουργικό καλοκαίρι στην EXTRACO S.A. 

Όσο είμαι φοιτητής προσπαθώ να αποκτήσω όσον το δυνατόν  τις απαραίτητες 

δεξιότητες που απαιτούνται για  μια δύσκολη ανταγωνιστική αγορά εργασίας  σε  μια 

μελλοντική θέση εργασίας. 

Το πολυτεχνείο ως  φορέας γνώσεων και διαφόρων δεξιοτήτων  έχει καλύψει ένα  

σημαντικό μέρος στην ένταξη μου σε αντίστοιχα περιβάλλοντα  όπως της EXTRACO 

S.A. όμως  ο πρώτος και βασικός κανόνας που αποκόμισα το διάστημα της πρακτικής 

άσκησης είναι ότι πότε η θεωρία δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα.. 

Οι πρώτες εντυπώσεις είναι και αυτές που μένουν χαραγμένες στη μνήμη. 

Στην EXTRACO S.A. υπήρχε πάντα ένα πρόθυμο εργατικό δυναμικό με μια αύρα 

ευγένειας και καλοσύνης όπου ανά πάσα στιγμή προσπαθούσαμε να λύνουμε τυχόν 

προβλήματα κατά τη διάρκεια της παραγωγής εκρηκτικών. 

Αρχικά ήταν η πρώτη μου εμπειρία με τα εκρηκτικά ,όμως ήταν  και  η πρώτη 

εμπειρία κατανόησης και χρήσης της θεωρίας στην πράξη σε όλους τους τομείς της 

παραγωγής και ιδιαίτερα στον τομέα του ποιοτικού ελέγχου όπου μου δόθηκαν 

μοναδικές ευκαιρίες στο πώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να έχουμε ένα 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα μηχανήματα υγρής χρωματογραφίας υψηλής ανάλυσης 

(HPLC) μαζί με το εξειδικευμένο προσωπικό ήταν μια μοναδική και αξιοσημείωτη 

εμπειρία που στην πραγματικότητα μου κέντρισε το ενδιαφέρον  κάνοντας κάτι 

πρακτικό πάνω στην ταυτοποίηση εκρηκτικών ουσιών. 

Επιπλέον είχα μια βαθιά κατανόηση των δραστηριοτήτων ενός μηχανικού  σε ένα 

οικείο και φιλικό περιβάλλον όπως της EXTRACO S.A.  που θα πρέπει να είναι 

παράδειγμα προς μίμηση προς όλες τις εταιρείες  και προς όλους τους εργαζομένους 

που επιθυμούν ένα άρτιο αποτέλεσμα στις δραστηριότητες της εργασίας τους . 

Αυτό που έχω να προτείνω σε όλους τους φοιτητές είναι ότι η EXTRACO S.A.  πρέπει 

να είναι μια από τις πρώτες επιλογές τους για την πραγματοποίηση της πρακτικής 

τους άσκησης . 
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Ημερίδα ενημέρωσης γομωτών – εργοδηγών & μηχανικών των 

μεταλλείων της FYROM και στελεχών της Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Σκοπίων Τμήμα Έλεγχου και Πιστοποίησης Εκρηκτικών Υλών. 

Η EXTRACO ΑΕ ανέλαβε και οργάνωσε με επιτυχία ακόμα μια ημερίδα ενημέρωσης, 

αυτή τη φορά η ενημέρωση έγινε στους εργαζομένους των μεταλλείων της FYROM 

και στο προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα Έλεγχου και Πιστοποίησης Εκρηκτικών 

Υλών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σκοπίων.  

Η εκδήλωση έγινε στις εγκαταστάσεις της EXTRACO στην Τανάγρα Βοιωτίας το από 

27-28/07/2013. 

Οι ξένοι επισκέπτες μας είχαν την ευκαιρίας να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις 

παραγωγής και αποθήκευσης εκρηκτικών της EXTRACO, να δουν από κοντά τις 

μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής, αποθήκευσης και ποιοτικού ελέγχου 

εκρηκτικών υλών και μέσων έναυσης καθώς και να παρακολουθήσουν δοκιμές στο 

πεδίο δοκιμών.  

Στους άμεσα εμπλεκόμενους στο θέμα της χρήσης και διαχείρισης εκρηκτικών υλών, 

δηλαδή γομωτές, εργοδηγούς και μηχανικούς παρουσιάστηκαν οι βασικές οδηγίες 

σωστής & ασφαλούς χρήσης – μεταφοράς και αποθήκευσης εκρηκτικών. Επίσης 

παρουσιάστηκε η μεθοδολογία των ελέγχων ποιότητας και η πρακτική σημασία στην 

καθημερινότητα του γομωτή – πυροδότη.  

Η ομάδα από το Τμήμα Έλεγχου και Πιστοποίησης Εκρηκτικών Υλών είχε την 

ευκαιρία να διαπιστώσει την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων της 

εταιρίας μας που διακινούνται κατά κόρον στην γειτονική χώρα. Για λόγους 

ανανέωσης της πιστοποίησης τα υλικά της EXTRACO υποβλήθηκαν σε ειδικούς 

έλεγχους τους οποίους πέρασαν επιτυχώς. 

Γύρω από ολα τα θέματα έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ των 

παρευρισκομένων, όπου έγινε αξιόλογη ανταλλαγή απόψεων και εποικοδομητικών 

παρατηρήσεων. 
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Η νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της EXTRACO (www.extraco.gr) 

 
Η EXTRACO συνεχίζει να ανανεώνεται αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και 

αξιοποιώντας τις δυνατότητες τους στην προσπάθεια της για συνεχή και αξιόπιστη 

ενημέρωση, έτσι παρουσιάζει την ανανεωμένη ιστοσελίδα της με τεχνολογία flash. 

Επισκεφτείτε το www.extraco.gr για να πληροφορηθείτε για τις δραστηριότητες, τη 

δομή και τη λειτουργία της εταιρίας μας.  

 

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα στελέχη αλλά και να ενημερωθείτε για τα 

προϊόντα της EXTRACO καθώς και για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 

 

Επιπλέον μπορείτε να διαβάσετε επιστημονικά άρθρα και τα τεύχη της εφημερίδας 

μας καθώς και να δείτε φωτογραφίες σχετικές με ανατινάξεις.  

http://www.extraco.gr/
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Τα videos από τις εφαρμογές των υλικών μας και από ανατινάξεις και εφαρμογές που 

έχουν πραγματοποιηθεί μπορείτε να τα βρείτε στο νέο κανάλι της EXTRACO στο 

youtube (EXTRACO CHANNEL) 

 

 


