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Διανύσαμε όλο το χειμώνα και
την άνοιξη και, έχοντας πλέον φτά-
σει περίπου στα μέσα του 2012, 
συνεχίζουμε να βιώνουμε πολλα-
πλώς την επώδυνη οικονομική ασ-
τάθεια στην Ελλάδα. Μολονότι όλοι
έχουμε επηρεαστεί από την οικο-
νομική ύφεση, ενστερνιζόμαστε την
άποψη ότι με τόλμη, εξωστρέφεια
και συνέπεια υπερνικάμε την κρί-
ση και την ανασφάλεια.
Συνεχίζουμε την εξάπλωσή μας σε
αγορές της Ευρώπης, της Βόρειας
Αφρικής και της Ανατολής και ενώ
θα μπορούσαμε να τρέμουμε διλημ-
ματικά και να δρούμε σπασμωδικά,
αντ’ αυτού αναπτυσσόμαστε, σχε-
διάζουμε νέα προϊόντα, στηρίζου-
με την ελληνική οικογένεια διατη-
ρώντας πολλαπλές θέσεις εργασίας
και δημιουργώντας νέες.
Το τελευταίο εξάμηνο πραγματοποι-
ήθηκαν προσλήψεις για το νέο Κέ-
ντρο Διανομής στο Ηράκλειο Κρήτης,

για πωλητές σε ευρωπαϊκές χώρες
και για τη γενικότερη αναβάθμιση
του κλάδου Υγρών-Αερίων. Πλέον
εξοπλιζόμαστε αρτιότερα, είμαστε
περισσότερο ανταγωνιστικοί από
πριν όχι μονάχα λόγω τιμών αλλά
και λόγω εξυπηρέτησης διατηρώντας
πάντα σταθερά υψηλή την ποιότητα.
Αποδεχόμενοι το γεγονός ότι αυτό
δεν είναι αρκετό και ότι ο ακρογω-
νιαίος λίθος της ΜΟΒΙΑΚ είναι το
ανθρώπινο δυναμικό της, οι άνθρω-
ποί μας εκπαιδεύονται συνεχώς απο-
δεικνύοντας ότι με ελληνικό πείσμα
μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε ισά-
ξια εταιρίες μεγαλύτερου βεληνε-
κούς.
Πλέον, οι νέες τάσεις αποτελούν συ-
νοδοιπόρο μας καθώς επεκτεινόμα-
στε σε πολλαπλά εμπορικά κανάλια.
Το e - Working είναι ένα εξ αυτών.
Στα πλαίσιά του λαμβάνουμε αυτό-
ματα παραγγελίες μέσα από την

ιστοσελίδα μας και διανέμουμε προϊό-
ντα στην πόρτα των συνεργατών μας
(D2D) χωρίς να χρειάζεται οποιαδή-
ποτε άλλη διαδικασία.
Συντονισμένα, μέσω της DIY φιλοσο-
φίας (Κάνε Το Μόνος σου) σάς ενθαρ-
ρύνουμε να είστε αυτόνομοι.
Ακόμα, στηρίξαμε και όχι μόνο κρα-
τήσαμε σταθερές τις τιμές των προϊό-
ντων αλλά σε αρκετές περιπτώσεις
τις μειώσαμε όταν, λόγω συντονισμέ-
νης κίνησης των ναυτιλιακών εταιρει-
ών, το κόστος μεταφοράς διπλασιά-
στηκε.
Αντιλαμβανόμαστε ότι οι εποχές είναι
δύσκολες. Να θυμάστε ότι είμαστε
περήφανοι για τις θετικές εντυπώσεις,
ακούμε όμως πάντα τα εποικοδομητι-
κά σχόλια.
Είμαστε οπαδοί της ανάπτυξης κι όχι
απλά της επιβίωσης. Και φυσικά σας
θέλουμε όλους μαζί μας.

Το πρώτο δεκαήμερο του Απρι-
λίου 2012 η ΜΟΒΙΑΚ  ανακοίνωσε
την Έναρξη Λειτουργίας του Νέ-
ου Κέντρου Διανομής Ανατολι-
κής Κρήτης το οποίο βρίσκεται στο
Κέντρο της Βιομηχανικής Περιοχής
Ηρακλείου, επί της Οδού Ι’.
Το νέο Κέντρο Διανομής είναι Πλή-
ρως Εξοπλισμένο και διαθέτει όλη
την Ευρεία Γκάμα των Προϊόντων
του καταλόγου της Εταιρίας.
Παράλληλα με τα δυο (2) Εβδομα-

διαία Δρομολόγια από Χανιά προς
Ηράκλειο με τα Ιδιόκτητα Φορτηγά,
είναι πλέον εφικτό να πραγματοποιη-
θούν Αυθημερόν Παραδόσεις, κατό-
πιν συνεννόησης με το Τμήμα Πωλή-
σεων της ΜΟΒΙΑΚ.
Διευκρινίζεται ότι το νέο Κέντρο
διανομής Ανατολικής Κρήτης απο-
τελεί αποκλειστικά Κέντρο Εξυπη-
ρέτησης Χονδρικής Πώλησης. Οι
παραγγελίες θα πρέπει να αποστέλ-
λονται για τα Πυροσβεστικά στο

sales@mobiak.gr
(ή στο φαξ 2821066260), για Βιομη-
χανικά-Ιατρικά Αέρια & Υγρά στο
mobiakgas@mobiak.gr
(ή στο φαξ 2821066405)
ενώ για τα Ιατρικά Προϊόντα στο
mobiakcaresales@mobiak.gr
(ή στο φαξ 2821066403).
Το Τηλέφωνο/Φαξ Επικοινωνίας του
Νέου Κέντρου Διανομής είναι το
2810 333151 και ο Υπεύθυνος Πωλή-
σεων είναι ο κ. Ανδρακάκης Γιάννης.

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Γράφουν οι Στράτος Κορώνης
Μηχατρονικός Μηχανικός MSc,Τμήμα Εξαγωγών
& Αντωνία Μουσουράκη
Χημεικός MSc,Τμήμα Αερίων

KA O KA OKAIPI!!!
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Γράφει ο Στράτος Κορώνης
Μηχατρονικός Μηχανικός MSc,Τμήμα Εξαγωγών

 Οι ορθές επιχειρηματικές πρακτικές που χα-
ρακτηρίζονται από διορατικότητα και θέληση για
διαρκή ανάπτυξη, οδήγησαν τη ΜΟΒΙΑΚ σε δη-
μιουργία νέων προϊόντων και αναβάθμιση ήδη
υπαρχόντων, με σκοπό την πληρέστερη εξυπηρέ-
τησή σας. Σε αυτή τη σελίδα θα παραθέσουμε φω-
τογραφίες όλων των νέων προϊόντων των τελευταίων
μηνών καθώς και μία σύντομη παρουσίασή τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η βελτίωση χαρακτηρι-
στικών ή εξαρτημάτων για την οποία θα ενημε-
ρωθείτε παρακάτω, έχει γίνει χωρίς ουδεμία κο-
στολογική επίπτωση στην προγενέστερη τιμή πώ-
λησης του προϊόντος, καθόσον η συνολική κοστο-
λογική αύξηση απορροφήθηκε από τη ΜΟΒΙΑΚ.

Χρύσα Κοζωνάκη: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διευθύ-
ντρια Πωλήσεων,Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Μιχάλης Καρεφυλάκης:Ηλεκτρονικός Μηχανικός,
Τμήμα Πωλήσεων  MOBIAKCARE

ΥΠΕΥΘ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ψυλλάκη Σοφία
ΔΙΑΘΕΣΗ
Την MOBIAKPRESS θα την βρείτε:
Στα κεντρικά Καταστήματα της MOBIAK A.E.,
Στο Τμήμα Πωλήσεων στο εργοστάσιο
Στους Εξωτερικούς Πωλητές
καθώς και στα καταστήματα Franchise της 
MOBIAKCARE ανά την Ελλάδα
Τήλ. Επικοινωνίας: 28210 63222,66281
Fax: 28210 66260, 63092

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ
MOBIAK A.E.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 96 - 98
ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ 731 36
ΤΗΛ.: 28210 91561/91661
FAX: 28210 91644
E-mail: info@mobiak.gr
www.mobiak.gr 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ 731 00
ΤΗΛ.: +30 28210 63222, 66281
FAX: +30 28210 66260

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΗΣ
Στράτος Κορώνης: Μηχατρονικός Μηχανικός MSc,
Τμήμα Εξαγωγών
ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Μανώλης Σβουράκης: Αντιπρόεδρος MΟΒΙΑΚ A.E.
Μαρία Σβουράκη: Διοίκηση Επιχειρήσεων,
Υπεύθυνη Τμήματος MOBIAKCARE
Πάνος Κρίκος: Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
MSc, Τμήμα Εξαγωγών
Μάγδα Χαραλαμπάκη: Χημικός MSc,
Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας
Αντωνία Μουσουράκη: Χημικός MSc,
Τμήμα Βιομηχανικών-Ιατρικών Αερίων
Απόστολος Διαμαντόπουλος: Οικονομικές Επιστήμες
MSc, Τμήμα Πωλήσεων Εσωτερικού
Ναταλία Βολάνη: Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης,
Τμήμα Εξαγωγών

 

Νέο EPDM Λάστιχο με Ανοξείδωτο Γάντζο
για Φορητούς Πυροσβεστήρες Διοξειδίου
του Άνθρακα 5 Κιλών (5Kg). Η προσθήκη
του Γάντζου προσφέ-
ρει Αυξημένη Σταθε-
ρότητα Συγκράτησης
του λαστίχου στο Κλεί-
στρο ενώ παράλληλα
προσδίδει Αμεσότερη
Πρόσβαση στον χρή-
στη με αποτέλεσμα
Ευκολία κατά την
Κατάσβεση. Το νέο
λάστιχο αποτελεί τμήμα όλων των πυροσβεστή-
ρων 5 Κιλών Διοξειδίου του Άνθρακα ενώ διατί-
θεται και μεμονωμένα ως εξάρτημα.

Νέος Aνοξείδωτος Φορητός Πυροσβεστή-
ρας Wet Chemical 2 Λίτρων (2Lt). Το Δοχείο
του Πυροσβεστήρα είναι Ανοξείδωτο, Βαμμένο
με Ηλεκτροστατική Βαφή για Μέγιστη Προστα-
σία έναντι Διάβρωσης. Πλέον, οι προδιαγραφές
που ισχύουν για το εκάστοτε μαγειρείο, όπως
εκφράζεται από την απόφαση του Α.Π.Σ 61047
Φ.701.6-27/11/2009 ως προς τους Φορητούς Πυ-
ροσβεστήρες τύπου Wet Chemical, ικανοποιού-

Το νέο λάστιχο αποτελεί τμή-
μα όλων των πυροσβεστήρων
6 Λίτρων Wet Chemical ενώ 
αυτό και ο δακτύλιος διατί-
θενται και μεμονωμένα ως
εξαρτήματα.

  Κατάργηση του Πλαστικού
Ιμάντα Στήριξης του Λάστιχου
Εκτόξευσης των Φορητών Πυροσβεστή-
ρων Ξηράς Κόνεως 6-9-12 Κιλών (6-9-12 Kg). 
Πλέον, όλα τα παραπάνω Μοντέλα Φορη-
τών Πυροσβεστήρων Ξηράς Κόνεως θα
διατίθενται με Λάστιχο Εκτόξευσης Υλικού
με Πρόσθετο Μαγνήτη ο οποίος συγκρα-
τεί το Λάστιχο στο Δοχείο του Πυροσβεστή-
ρα. Ο Πλαστικός Ιμάντας Στήριξης του Λά-
στιχου θα διατηρηθεί μόνο στα Ανοξείδω-
τα Μοντέλα Ξηράς Κόνεως επειδή, λόγω
φυσικών ιδιοτήτων, ο Μαγνήτης δεν
μπορεί να προσκολληθεί σε Ανοξεί-
δωτη Μεταλλική Επιφά-
νεια. Ο πρόσθετος
μαγνήτης κατα-
σκευασμένος από πλαστικό υψηλής ποιότητας
καθώς και ο πλαστικός ιμάντας στήριξης θα δια-
τίθενται ξεχωριστά και σαν εξαρτήματα.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προστασία έναντι Διά-
βρωσης. Αυτή η από-
κτηση σηματοδοτεί τη
ΜΟΒΙΑΚ ως τη Μονα-
δική Ευρωπαϊκή Ε-
ταιρεία η οποία διαθέ-
τει Εσωτερική Πλαστι-
κή Επικάλυψη σε Δο-
χεία άνω των 25 Λίτρων.
Επιπρόσθετα, στους
Τροχήλατους Πυροσβε-
στήρες Σκόνης & Αφρού,
εκτός του Εμπρόσθιου
Μικρού 3ου Τροχού ο
οποίος προστέθηκε για
μεγαλύτερη ευστάθεια
των εν λόγω μοντέλων,
οι Πίσω Τροχοί θα
διατίθενται πλέον ως
Βαρέως Τύπου.

Τα Δοχεία Τροχήλατων Πυροσβεστήρων
όπως και αυτών Τοπικής Εφαρμογής 25 & 50
Λίτρων (25Lt & 50Lt) διαθέτουν πλέον Εσω-
τερική Πλαστική Επικάλυψη για Μέγιστη 

νται με την προμήθεια 2Lt
Φορητού Πυροσβεστήρα
δεδομένου ότι η Κατασβεστική
Ικανότητα του Νέου Μοντέ-
λου είναι της τάξης 5A 25F.
Τέλος, το εν λόγω μοντέλο
έχει πιστοποιηθεί πρόσφα-
τα κατά ΕΝ3.7, ενώ πα-
ράλληλα έχει δοκιμαστεί
στη χρήση με ηλεκτρικό
ρεύμα.

Νέο EPDM Λάστιχο με
Νέο Ειδικό Ακροφύσιο
για Φορητούς Πυροσβε-
στήρες Wet Chemical
6 Λίτρων (6Lt).
Το Λάστιχο διαθέτει
γαλβανισμένα
clips και ρακόρ,
καθώς και 
προέκταση ανο-
ξείδωτου σωλήνα.
Επίσης, η Επιμήκυνση
του Νέου Ακροφυσίου επιτρέπει
στο χρήστη να πραγματοποιήσει
κατάσβεση από εμφανώς
Μεγαλύτερη Απόσταση από
την εστία της πυρκαγιάς σε
σχέση με το Παλιό Λάστιχο,
γεγονός το οποίο αυξάνει την 
ασφάλειά του σε μεγάλο βαθμό.
Το Λάστιχο στηρίζεται στο
Δοχείο του Πυροσβεστήρα με
ένα Γαλβανιζέ Δακτύλιο.
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Γράφει η Μάγδα Χαραλαμπάκη
Χημικός MSc,Τμήμα ΔιασφάλισηςΠοιότητας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ & ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ

Στα πλαίσια των διαρκών ελέγχων και δοκι-
μών που πραγματοποιούμε στα προϊόντα μας,
στείλαμε πρόσφατα σε διακριβωμένο εργαστήριο
της Αγγλίας,
EXOVA UK,
δείγματα από
τους πυροσβε-
στήρες τύπου
F-Class που
παράγουμε
στις εγκαταστάσεις μας στα Χανιά.

Οι δοκιμές έγιναν τόσο σε συναρ-
μολογημένα είδη όσο και στα
εξαρτήματα ξεχωριστά.
Έτσι, εξετάστηκαν τα δοχεία μας
με εσωτερική επικάλυψη και τα
κλείστρα, στην αντοχή σε διάβρω-
ση.
Οι συνθήκες που περιγράφει το
πρότυπο για τη διερεύνηση της
αντοχής σε διάβρωση είναι ακραί-
ες και αντιστοιχούν με χρόνια έκ-
θεσης των στοιχείων του πυροσβε-
στήρα στο περιεχόμενο υγρό κα-
τασβεστικό.
Η δοκιμές έγιναν στους +60 C  μέ-
σα σε φούρνο και για διάρκεια 6
ημερών.

ο

Κάθε μέρα ελεγχόταν η στάθμη του υγρού και
όπου απαιτούταν γινόταν συμπλήρωση με νέο
υγρό για την αναπλήρωση αυτού που εξατμιζό-
ταν. Μετά το πέρας των 6 ημερών, τα δοκίμια
στέγνωσαν με χρήση πεπιεσμένου αέρα, διοχε-
τεύοντας έτσι άπλετο οξυγόνο στα εκτεθειμένα
μεταλλικά εξαρτήματα, συνθήκες που ευνοούν
την εμφάνιση διαβρώσεων.
Τα αποτελέσματα κρίθηκαν από το εξειδικευμέ-
νο προσωπικό του εργαστηρίου και είναι Πλή-
ρως Αποδεκτά με Ανύπαρκτη Οξείδωση τόσο
των κλείστρων όσο και των δοχείων.
Επιπρόσθετα, η Πλαστική Εσωτερική Επικά-
λυψη δεν επηρεάστηκε και παρέμεινε αναλ-
λοίωτη.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΥΑ 618/43/2005 7. Ευάγγελο Τρωγαδή, Εκπρόσωπο της Πανελλήνι-
ας Ένωσης Κατασκευαστών – Συντηρητών και
Εμπόρων Ειδών Πυρασφάλειας με αναπληρωτή του
τον Κωνσταντίνο Μπήτρο.

Η εταιρεία μας σε επιστολή που απέστειλε προς
την Ένωσή μας στις 28/12/2012, για την καλύτε-
ρη αντιμετώπιση του θέματος από τον κλάδο μας
και την προάσπιση των μελών της, την παρακά-
τω πρόταση:
• Ενημέρωση όλων των μελών για τις προτάσεις
για την τροποποίηση της ΚΥΑ από τα μέλη του
Δ.Σ., με τη μορφή προσχεδίου.
• Ενημέρωση επί της πορείας των εξελίξεων για
το θέμα αυτό.
• Κατάρτιση μηνιαίου προγράμματος με συγκε-
κριμένες ημερομηνίες για τα Δ.Σ. που θα πραγ-
ματοποιηθούν για το θέμα αυτό.
• Συλλογή των τελικών προτάσεων από τα μέλη.
• Ψήφιση των προτάσεων από όλα τα μέλη. 
• Έγγραφη ενημέρωση για τα αποτελέσματα της
ψηφοφορίας αλλά και του στρατηγικού πλάνου
επίτευξης των στόχων της Ένωσης.
• Έκδοση ενημερωτικών δελτίων με κάθε συμ-
μετοχή του εκπροσώπου στην επιτροπή του Υ-
πουργείου.
Έκτοτε, ακολούθησαν ενημερώσεις σχετικά με
την πορεία των συνομιλιών και τις προτάσεις της
Ένωσης καθώς και των συνελεύσεων οι οποίες
θα ακολουθήσουν σχετικά με το παραπάνω θέ-
μα (ημερ/νία σύνταξης άρθρου 31/03/2012).

Με αριθμό ανάρτησης στον ιστότοπο του
προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΒΟΧΟΦ-Υ1Ρ ανακοι-
νώθηκε στις 23-1-2012 η σύσταση Ομάδας Εργα-
σίας για την αναθεώρηση της ΚΥΑ 618/43/2005
αναφορικά με τη Διάθεση στην Αγορά και τον
Επανέλεγχο των Πυροσβεστήρων. Από την
απόφαση αυτή παρατίθενται αυτούσια τμήματα.
Η ομάδα αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:
1.  Ζαρκάδα Απόστολο, Εκπρόσωπο της 3ης Διεύ-
θυνσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής, της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
2. Βοττέα Ειρήνη, Εκπρόσωπο της 3ης Διεύθυν-
σης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής, της Γενι-
κής Γραμματείας Βιομηχανίας.
3. Αγγελίδου Σταυρούλα, Εκπρόσωπο της 3ης Δι-
εύθυνσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής, της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
4. Νικόλαο Μπάλση του Γεωργίου, Εκπρόσωπο
του Πυροσβεστικού Σώματος / Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, με αναπληρωτή του τον Χα-
μπίπη Αθανάσιο του Δημητρίου.
5. Γκιθώνα Αφροδίτη, Εμπειρογνώμονα – εκπρό-
σωπο της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, με αναπληρωτή της τον
Λεωνίδα Κουμπούρα.
6. Σάββα Πελτέκη, Εμπειρογνώμονα – εκπρόσω-
πο Hellas Cert με αναπληρωτή του τον Ιωάννη
Κωνστανταρόπουλο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έργο της ομάδας είναι η εκπόνηση Σχεδίου Κοινής
Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Προστα-
σίας του Πολίτη για την αναθεώρηση του προηγού-
μενου θεσμικού πλαισίου (ΚΥΑ 618/43/2005) σχε-
τικά με τις προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυ-
ροσβεστήρων και τις διαδικασίες συντήρησης, επα-
νελέγχου και αναγόμωσης αυτών. Το έργο της ομά-
δας πρέπει να παραδοθεί στον Γενικό Γραμματέα
Βιομηχανίας μέσα σε τέσσερις (4) μήνες το πολύ.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το
πρότυπο BS EN ISO 2812-2 «Χρώματα και βερ-
νίκια - Προσδιορισμός της αντοχής σε υγρά -
Μέρος 2: Μέθοδος εμβάπτισης στο νερό»  προ-
σαρμοσμένο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις για την
πραγματοποίηση των δοκιμών πάνω στα προϊό-
ντα μας.
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Γράφει η Ναταλία Βολάνη
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης,Τμήμα Εξαγωγών 

Παραμένοντας συνεπείς στις υποσχέσεις μας
απέναντί σας όσον αφορά τις συνεχείς προσπά-
θειές μας για διαρκή ανάπτυξη και πληρέστερη
εξυπηρέτηση των αναγκών σας, σας ανακοινώνου-
με την ολοκλήρωση μιας νέας διαθέσιμης υπηρε-
σίας στο site μας www.mobiak.gr αποκλειστικά
από τη ΜΟΒΙΑΚ.
Εφόσον είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι,
έχοντας εισάγει το email και τον κωδικό σας, στα
δεξιά της σελίδας κάθε προϊόντος μπορείτε να κα-
τεβάσετε την τρισδιάστατη απεικόνισή του
(3D Drawing). Σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι
η γνωριμία με όλα τα επιμέρους εξαρτήματα
από τα οποία απαρτίζεται ο κάθε πυροσβεστήρας
και η κατά το δυνατόν ρεαλιστική απεικόνιση αυ-
τών καθώς και όλων των υπόλοιπων που συνήθως
τον συνοδεύουν (π.χ. βάσεις στήριξης).
Πηγαίνοντας στη σελίδα του προϊόντος μπορείτε
να βρείτε το αρχείο pdf με τη φωτογραφία του
σχεδίου και την αναλυτική λίστα εξαρτημάτων.
Αυτό το έγγραφο, μαζί με τα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά του προϊόντος και τα πιστοποιητικά του

 

που είναι ακριβώς παραπάνω στη σελίδα, δύνα-
ται να χρησιμοποιηθούν σε διαγωνισμούς, α-
παιτήσεις νομοθεσίας και εξυπηρέτηση των
πελατών σας σχετικά με τους πυροσβεστήρες.
Με αυτήν την ενέργεια η ομάδα Έρευνας Σχεδι-
ασμού & Ανάπτυξης της ΜΟΒΙΑΚ, πλέον σας πα-
ρέχει το σύνολο των συνοδευτικών εγγράφων των
προϊόντων και τα διαθέτει εφεξής στο web-site
ώστε όλοι εσείς να έχετε άμεση και αυτόνομη
πρόσβαση σε ό,τι σας χρειαστεί.

KX11-ACE6-AOR MBK09-060PA-DF MBK02-010PA-P1S MBK09-060PA-P1F MBK05-020AF-P1D

Αδιαμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι πλέον
ζούμε στην κοινωνία της πληροφορίας. Όλοι ε-
μείς στη ΜΟΒΙΑΚ επενδύσαμε και με ώρες εργα-
σίας αλλά και με χρηματικούς πόρους στην κατα-
σκευή του νέου μας website ώστε να φαίνονται
όλα μας τα προϊόντα, με τα πλήρη τεχνικά χα-
ρακτηριστικά τους καθώς και τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά που τα συνοδεύουν.

Δεδομένου ότι όλα τα
πιστοποιητικά, βάσει
νομοθεσίας, πρέπει υ-
ποχρεωτικά να παραδί-
δονται μαζί με τους πυ-
ροσβεστήρες, αποφα-
σίσαμε να ανεβάσουμε

στο www.mobiak.gr και όλα τα σχετικά πιστο-
ποιητικά παρτίδας.
Θα τα βρείτε στη σελίδα κάθε προϊόντος, πά-
ντα εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι, στα
δεξιά.

 Με S/N είναι τα Πιστοποιητικά Παρτίδας

 Με DoC οι αντίστοιχες Δηλώσεις Συμμόρφωσης

Στον τίτλο κάθε εγγράφου αναγράφονται και τα
σειριακά που αφορά η κάθε παρτίδα καθώς και
το έτος κατασκευής του συγκροτήματος
πυροσβεστήρα.
Για λόγους πρακτικότητας, στο site θα είναι
διαθέσιμες οι πιο πρόσφατες παρτίδες ξε-
κινώντας από αυτή του 2012.
Κατά συνέπεια, κάνοντας αναζήτηση στο site
μας είτε με τον κωδικό του προϊόντος είτε με το
όνομά του (περιγραφή) μπορείτε να βρείτε τα
πιστοποιητικά, να τα τυπώσετε και να τα χρη-
σιμοποιήσετε όπου κρίνεται απαραίτητο.

Επιθυμούμε ένθερμα να σας βρούμε σύμμαχους
σε αυτήν μας την ενέργεια καθόσον με αυτόν τον
τρόπο επιτυγχάνεται η άμεση και ταχύτερη εξυ-
πηρέτησή σας αποφεύγοντας χρονικές καθυστε-
ρήσεις και εργασιακό κόστος.

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

KX11-532-AOR

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΣΤΟ WEB-SITE
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Στα πλαίσια ανάπτυξης της Εξαγωγικής Δρα-
στηριότητας της ΜΟΒΙΑΚ,  επιχειρηματική απο-
στολή της εταιρίας συνοδευόμενη από τον αντι-
πρόεδρο κ. Μανώλη Σβουράκη ταξιδέψε τον Απρί-
λιο στην Σερβία. Η παρουσία της ΜΟΒΙΑΚ στην
Σερβία είναι δεδομένη ήδη από το 2007 και αυτό
ήταν εμφανές σε πολλά σημεία της πόλης.
Σκοπός του ταξιδιού ήταν η Οριστικοποίηση ση-
μαντικής Συμφωνίας Αντιπροσωπίας με
ομάδα Σέρβων επιχειρηματιών.
Πρώτη στάση…η πόλη του Βελιγραδίου όπου
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με συνεργάτη
χονδρικής  και καταγράφηκαν οι ιδιαίτερες
ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς.
Διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα της ΜΟΒΙΑΚ, τό-
σο οι έτοιμοι πυροσβεστήρες όσο και τα εξαρτή-
ματα, έχουν πολύ μεγάλη απήχηση ενώ αισθητή
είναι η διαφορά της ποιότητας κατασκευής του
πυροσβεστικού κου εξοπλισμού της ΜΟΒΙΑΚ 
συγκρίνοντας με εγχώριους κατασκευαστές ή λοι-
πά εισαγόμενα προϊόντα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

Добродошли  у Србију…
Καλωσήρθατε στη Σερβία!

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ

Bienvenue en France …
Καλωσήρθατε στη Γαλλία!

Mirë se vini në Kosovë…
Καλωσήρθατε στο Κόσσοβο!

Μέλη του
Τμήματος Εξαγω-
γών της ΜΟΒΙΑΚ
στις αρχές Δεκεμ-
βρίου 2011 πρα-
γματοποίησαν
πολυήμερο επαγ-
γελματικό ταξίδι
στην Γαλλία.
Έλαβαν χώρα
προγραμματι-
σμένα ραντεβού
με διάφορους
Γάλλους επιχει-
ρηματίες οι οποίοι
και εκδήλωσαν
ενδιαφέρον για
τον πυροσβεστι-
κό εξοπλισμό της Εταιρείας. Παρόλες τις δυσκολίες και
ιδιαιτερότητες της Αγοράς, η ΜΟΒΙΑΚ ήδη ξεκίνησε
τις πωλήσεις στην χώρα με εξαιρετική επιτυχία κα-
θώς οι υψηλές προδιαγραφές ποιότητας που απαι-
τούνται καλύπτονται από τα προϊόντα καταλόγου
της εταιρία μας.

Πέραν τούτου, η ΜΟΒΙΑΚ έχει ήδη ξεκινήσει τις δια-
δικασίες Πιστοποιήσεων & Δοκιμών συγκεκριμένου
αριθμού προϊόντων βάσει απαιτούμενων Γαλλικών
Προτύπων, γεγονός το οποίο θα συνδράμει σε σημα-
ντικό βαθμό στην αύξηση πωλήσεων στη απαιτητι-
κή Γαλλική Αγορά.

Επιχειρηματική αποστολή πραγματοποίησαν μέ-
λη του Τμήματος Εξαγωγών & Τεχνικοί-Εγκαταστά-
τες Μονίμων Συστημάτων Πυρόσβεσης της ΜΟΒΙΑΚ
τον μήνα Απρίλιο με σκοπό τη συνάντηση με τον Α-
ποκλειστικό Αντιπρόσωπο της εταιρίας Albkos
International στο Κόσσοβο, βαλκανική περιφέρεια
η οποία την εποχή αυτή γνωρίζει αναπτυξιακή άν-
θιση με κυρίαρχο στοιχείο την ανοικοδόμηση ολό-
κληρων περιοχών τόσο της υπαίθρου του Κοσσόβου,
όσο και της πρωτεύουσας Πρίστινα, μια πόλη με α-
νάγκες σε νέες υποδομές, τεχνογνωσία και σύγχρο-
να προϊόντα.
 Η περιοχή του Κοσσόβου στην κυριολεξία μοιάζει με

Τα μέλη της ΜΟΒΙΑΚ μαζί με τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Albkos International επισκεφτήκαν
μεγάλες βιομηχανίες του Κοσσόβου τα Συστήμα-
τα Πυρόσβεσης των οποίων, όπως και τα λοιπά
μέσα Πυρόσβεσης-Πυροπροστασίας, χρονολογού-
νται στα μέσα της δεκαετίας του ’80.
Στόχος της ΜΟΒΙΑΚ και του Αποκλειστικού Αντι-
προσώπου είναι η χάραξη στρατηγικής με σκοπό
την προμήθεια Πιστοποιημένων-Ασφαλών Μέ-
σων Πυρόσβεσης-Πυροπροστασίας Νέας Τεχνο-
λογίας σε όλες τις μεγάλες Βιομηχανίες της χώ-
ρας. Παράλληλα, η οργάνωση Εκπαιδευτικών Σε-
μιναρίων με αντικείμενο τα μέσα Πυρόσβεσης-
Πυροπροστασίας και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
η οποία τα διέπει θα συνδράμει σημαντικά τόσο
στην ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων όσο και
στη διάδοση του Brand Name της εταιρείας. Απώ-
τερος σκοπός είναι η εδραίωση των προϊόντων
της ΜΟΒΙΑΚ στη γείτονα χώρα. 

ΑΥΞΗΣΗ 120% !

Όχι, δεν αφορά τιμές. Ή τουλάχιστον δεν
αφορά τιμές προϊόντων. Και, αντίθετα με ό,τι κά-
ποιος θα περίμενε, είναι μια αύξηση που μόνο θε-
τικά δύναται να προσφέρει. Ολοκληρώθηκε το 1
τετράμηνο του 2012, και ήδη ο τζίρος του Τμή-
ματος Εξαγωγών της ΜΟΒΙΑΚ  μόνο για τον
πυροσβεστικό τομέα έχει ξεπεράσει κατά
120% αυτόν του αντίστοιχο τετραμήνου του
2011. Η εξαγωγική δραστηριότητα αναπτύσσεται
ραγδαία, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται αφενός
στην εκθετική αύξηση του κύκλου εργασιών και
αφετέρου στην ενδυνάμωση και ανανέωση του
πελατολογίου. Αναφερόμενοι ξανά μόνο στο Τμή-
μα Εξαγωγών των Πυροσβεστικών, συγκρίνο-
ντας το πελατολόγιο του 2011 με αυτόν του
2012 παρατηρείται μια αύξηση κατά 30%.

 Ιαν.-Απρ. 2011 ~ Ια ν. - Απρ. 2012 
Κύκλος Εξαγωγών Πυρ/κά ↑ 120% 
Πελατολόγιο Εξωτερικού ↑ 30% 

 Σε όλα τα πρόσφατα τεύχη έχουμε παραθέσει τις
προσπάθειες που κάνει η ΜΟΒΙΑΚ με σκοπό την
ανάπτυξη σε νέες αγορές. Είτε είναι μετάφραση
του Καταλόγου Προϊόντων σε διάφορες γλώσσες,
είτε είναι πρόσληψη πωλητών όπως συνέβη για
τις χώρες της Γαλλίας, της Τουρκίας, της Ιταλίας
& της Αλβανίας, είτε πρόκειται για συμμετοχή σε
Διεθνείς Εκθέσεις όπως τα Ποσειδώνια (Αθήνα)
και την EXPOPROTECTION (Γαλλία), είναι αδή-
ριτο το ότι η συνολική επένδυση αποδίδει. Αυτό
μας δίνει περισσότερη δύναμη να συνεχίσουμε
και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για την ποιότη-
τα τον προϊόντων ΜΟΒΙΑΚ καθώς και για τις 
ανταγωνιστικές τιμές τους. 

ο

Γράφει η Ναταλία Βολάνη
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης,Τμήμα Εξαγωγών 

Γράφει ο Στράτος Κορώνης
Μηχατρονικός Μηχανικός MSc,Τμήμα Εξαγωγών

Γράφει ο Πάνος Κρίκος:
Μηχανικός Παραγωγής &
Διοίκησης MSc,Τμήμα Εξαγωγών

Γράφει ο Πάνος Κρίκος
Μηχανικός Παραγωγής &
Διοίκησης MSc,Τμήμα Εξαγωγών

Στην συνέχεια η ομάδα της ΜΟΒΙΑΚ βρέθηκε νο-
τιότερα στην πολή Kraljevo, όπου και παραβρέ-
θηκε ως επίσημη καλεσμένη της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας της Πόλης σε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
για την Πυρασφάλεια και την Χρήση των πυροσβε-
στήρων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μετά από
εντατικές προσπάθειες πολλών μηνών τόσο από
την ομάδα της Διοίκησης της ΜΟΒΙΑΚ όσο και
από τους συνεργάτες μας στην Σερβία ολοκληρώ-
θηκαν οι διαδικασίες δοκιμών και πιστοποίησης
μεγάλου αριθμού προϊόντων βάσει απαιτούμενων
Σέρβικων Προτύπων.  Πλέον Οι προοπτικές διείσ-
δυσης στην Χώρα είναι πολύ μεγάλες και στόχος
της ΜΟΒΙΑΚ είναι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια
να εδραιωθεί στην αγορά λαμβάνοντας το μεγα-
λύτερο μερίδιο στον τομέα του πυροσβεστικού
εξοπλισμού.

πελώριο εργοτάξιο, σύμφωνα με επενδυτικό οδη-
γό, που εξέδωσε η Οικονομική Πρωτοβουλία για
το Κόσσοβο (ECIKS).
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TO ΑΖΩΤΟ KAI OI ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TOY

Το 1770 ο Schiele και ο Priestley ανακάλυ-

ψαν ένα νέο χημικό στοιχείο ως συστατικό του

αέρα το οποίο δεν τροφοδοτούσε την καύση.

Η ελληνική ονομασία που του αποδόθηκε  από

το Γάλλο χημικό Αντουάν Λαβουαζιέ είναι «άζω-

το» (azote) που προέρχεται από την συνένωση

του  στερητικού “α” και της λέξης “ζωή” τονίζο-

ντας ότι αυτό το συστατικό του αέρα αντίθετα

από το οξυγόνο δε συντηρεί τη ζωή, καθώς είναι

άχρηστο στην αναπνοή.

Η χρήση του αζώτου στην κουζίνα διαδίδεται

όλο και περισσότερο, αποδίδοντας ιδιαίτερο γα-

στρονομικό ενδιαφέρον.

Πλέον, ένας συλλέκτης-φιάλη Αζώτου είναι δε-

δομένος, ως επί το πλείστον σε σύγχρονες κου-

ζίνες, για κρύες κυρίως παρασκευές, όπως πα-

γωμένα γλυκίσματα, σορμπέ, κοκτέιλ και παγω-

τά.

Στην περίπτωση

του αζώτου, αντί

για βρασμό, έχου-

με εξάχνωση δη-

λαδή αντί το νε-

ρό να εξατμιστεί

και να γίνει ατμός,

αρχικά πήζει τα-

χύτατα  στους

-195 C του αζώτου σε πολύ μικρούς κρυστάλ-

λους πάγου και δίχως να περάσει από την υγρή

φάση, γίνεται ατμός (εξάχνωση).

Πρόκειται για το γνωστό Κάψιμο Κατάψυξης.

Το γευστικό αποτέλεσμα βέβαια είναι εντελώς

διαφορετικό από εκείνο της θέρμανσης αλλά

δεν παύει να θεωρείται ψημένο.

ο

Το άζωτο που συμβολίζεται με Ν2 και ανήκει στα

αμέταλλα, παράχθηκε σε βιομηχανική κλίμακα

το 1902 από  τον Carl von Linde μέσω διύλισης

του υγροποιημένου αέρα.

Το ποσοστό του αέρα σε άζωτο ανέρχεται στο

78.1% του όγκου του αέρα και ενώ είναι τόσο

άφθονο δεν λαμβάνεται από τους έμβιους οργα-

νισμούς  για την δημιουργία πρωτεϊνών των οποίων

είναι βασικό δομικό συστατικό. Η λήψη του αζώ-

του γίνεται μέσω του κύκλου του αζώτου με την

βοήθεια αζωτο-δεσμευτικών βακτηρίων.

Σε θερμοκρασία δωματίου και υπό ατμοσφαιρική

πίεση το άζωτο χαρακτηρίζεται ως αδρανές, άχρω-

μο, άοσμο και άγευστο αέριο.

Εξαιτίας της αδράνειάς του, το αέριο άζωτο χρη-

σιμοποιείται ευρέως από τη χημική βιομηχανία ως

αδρανές "κάλυμμα" για την προστασία μίας ουσίας

από ανεπιθύμητη επαφή με το οξυγόνο και την

υγρασία.

Το άζωτο επιδιώκει την εκδίωξη του οξυγόνου από

την συσκευασία και την εξισορρόπηση της πίεσης

ανατρέποντας την συρρίκνωση της συσκευασίας.

Ταυτόχρονα, το υγρό άζωτο αποτελεί άριστο ψυ-

κτικό μέσο καθώς συντελεί σε πολύ μεγάλη ταχύ-

τητα κατάψυξης με αποτέλεσμα την διατήρηση της

μέγιστης δυνατής ποιότητας του προϊόντος.

Η εταιρεία MΟΒΙΑΚ-LINDE Hellas προφέρει συ-

στήματα ψύξης με υγρό άζωτο που απευθύνονται σε 

ποικίλα είδη τροφίμων, είτε μέσω συνεχούς κατά-

ψυξης, όπως το τούνελ και το σπιράλ, είτε μέσω ασυ-

νεχούς κατάψυξης όπως το ντουλάπι.

Επιπρόσθετα, στον τομέα της ηλεκτρονικής λειτου-

ργεί ως ένα προστατευτικό-αδρανές περιβάλλον

ηλεκτρονικών τμημάτων έναντι της οξείδωσης ενώ

ταυτόχρονα χρησιμοποιείται για έλεγχο διαρροών

των διαφόρων συστημάτων που μεταφέρουν ή

αποθηκεύουν διάφορα αέρια.
Γράφει η Αντωνία Μουσουράκη
Χημεικός MSc,Τμήμα Αερίων

Επίσης το άζωτο χρησιμοποιείται κατά κόρον

στην μεταλλουργία για την πρόληψη της οξείδω-

σης των τηγμένων μετάλλων και κραμμάτων και

για την απαέρωση και την απομάκρυνση ενώ-

σεων ατελούς καύσης όπως μονοξείδιο του άνθ-

ρακα και υδρογόνου.

Πώς όμως ψήνουμε με το άζωτο; Κατά το

συμβατικό ψήσιμο με θερμότητα ψήνοντας ένα

φιλέτο, σκοπός είναι να γίνουν τα υγρά του δια-

φανή, να απομακρυνθεί το νερό, να καταστρα-

φούν πιθανοί μικροοργανισμοί και να αποκτή-

σει την αντίστοιχη επιθυμητή γεύση ψημένου.

Το βασικότερο είναι η απομάκρυνση του νερού

που επιτυγχάνεται με τη θέρμανση.

ναντι στις διάφορες χημικές αντιδράσεις χρησι-

μοποιείται ως αδρανές αέριο ή ως πρώτη ύλη και

παράλληλα ως κρυογενικό υγροποιημένο αέριο

συμμετέχει σε εφαρμογές ψύξης. 

Οι εφαρμογές του αζώτου στην βιομηχανία επε-

κτείνονται συνεχώς λόγω της αδρανής φύσης και

της χαμηλής του θερμοκρασίας στην υγρή μορφή

του στοιχείου αυτού.

Η ΜΟΒΙΑΚ διαθέτει στις εγκαταστάσεις της, ειδι-

κή κρυογενική δεξαμενή για αποθήκευση υγροποι-

ημένου αζώτου υψηλής καθαρότητας που μπορεί

να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εφαρμογές αναλό-

γως τις απαιτήσεις του πελάτη όπως για παράδει-

γμα για βιομηχανική χρήση αλλά και στη βιομηχα-

νία τροφίμων.

ο

ο

Η συμπύκνωση του αζώτου σημειώνεται στους

-195.8 C  ενώ ο σχηματισμός λευκών κρυστάλλων

αζώτου παρατηρούνται στους -209.86 C.  Το αέριο

(άζωτο) λόγω της αδράνειας που εμφανίζει απέ-
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Ε.Ο.Π.Π.Υ:  ΛΥΣΗ Ή ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

Γράφει ο Μιχάλης Καρεφυλάκης
Ηλεκτρονικός Μηχανικός,Τμήμα Πωλήσεων  MOBIAKCARE

Γράφει ο Μαρία Σβουράκη
Διοίκηση Επιχειρήσεων,Υπεύθυνη Τμήματος MOBIAKCARE

Ξεκίνησε από
01/01/2012 η λει-
τουργία του νέου
Ενιαίου Ασφαλιστικού 
Φορέα  Ε.Ο.Π.Π.Υ
(Εθνικός Οργανισ-
μός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) και όπως ανα-
φέρει στην κεντρική σελίδα του ιστότοπου του ο
πρόεδρος του οργανισμού κ. Γεράσιμος Βουδού-
ρης «Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση από γεννήσεως
του ελληνικού κράτους άρχισε… ο ΕΟΠΥΥ είναι
η ανατροπή σε όσα άσχημα, στραβά, αγκυλωμέ-
να έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα… Όσα δεν έγιναν
έως τώρα, καλούμαστε σε χρόνο ρεκόρ να τα υλο-
ποιήσουμε. Στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας ια-
τροί, νοσηλευτικό, επιστημονικό και διοικητικό
προσωπικό, όλοι μαζί με αποφασιστικότητα και
θέληση ώστε να τα καταφέρουμε να εξυπηρετού-
με τον Έλληνα Ασφαλισμένο. Έχουμε πλήρη επί-
γνωση ότι αυτό το ταξίδι είναι μακρύ και δύσκο-
λο. Οι επιδιώξεις του ΕΟΠΥΥ είναι:

 Ο νέος Οργανισμός να γίνει πύλη εισόδου στο
σύστημα Υγείας και μοχλός στήριξης και εξυπη-
ρέτησης του ασφαλισμένου σε αυτό!

 Να επιτευχθεί εξορθολογισμός των οικονομι-
κών της πρωτοβάθμιας υγείας ώστε στο τέλος
της πορείας να μην χρειάζεται να ξαναδανειστούμε!
Το δόγμα που υπηρετούμε για τον ασφαλισμένο
είναι: Διαπραγματευόμαστε τα πάντα και στο
εξής πληρώνουμε την αξία και όχι την υπεραξία!» 
Όλα αυτά είναι όμορφα και ελπιδοφόρα όμως η
πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Για
μία ακόμα φορά οι μεταρρυθμίσεις  αναγγέλλο-
νται με τυμπανοκρουσίες αλλά  πραγματοποιού-
νται με την συνήθη προχειρότητα που μας χαρα-
κτηρίζει ως κράτος.Η ιδέα ενός ενιαίου φορέα
ασφάλισης με κοινή πολιτική θα μπορούσε να
αποτελέσει την λύση στο χάος που επικρατούσε
με τα ασφαλιστικά ταμεία τόσο για τους επαγ-
γελματίες του χώρου όσο και για τους ίδιους τους
ασφαλισμένους . Δεν θα ήταν πλέον ανάγκη για
διαφορετικές διαδικασίες για κάθε ασφαλιστικό
ταμείο, τα Ιατρικά & Παραϊατρικά είδη θα καλύ-
πτονταν από  τον ενιαίο φορέα και θα ήταν πλέον
προσβάσιμα σε όλους τους ασφαλισμένους και
όχι μόνο σε αυτούς του Ι.Κ.Α όπως ήταν πριν, οι
διαδικασίες θα απλοποιούνταν, οι αποζημιώσεις
θα καταβάλλονταν γρηγορότερα, κ.τ.λ.
Ως ιδέα φαντάζει
καλή όμως η πρα-
γματικότητα είναι
τελείως διαφορε-
τική. Η λίστα με
τα προϊόντα είναι
ελλιπής αφήνον-
τας έξω βασικά εί-
δη όπως η Ηλεκτ-
ρική Αναρρόφηση, οι Πάνες Ακράτειας ή μειώ-
νοντας τις ποσότητες σε άλλα απαραίτητα όπως
τα Επιθέματα και οι Καθετήρες Αναρρόφησης.
Καταργήθηκε η διαδικασία με την οποία οι
ασθενείς εξουσιοδοτούσαν τις εταιρείες να εισπρά-
ξουν για λογαριασμό τους  με αποτέλεσμα οι
ασθενείς να πρέπει να πληρώνουν το προϊόν και
να καταθέτουν  οι ίδιοι τα Δικαιολογητικά και τα
Τιμολόγια χωρίς να γνωρίζουν πότε θα πληρω-
θούν. Ακόμα δεν έχουν εξοφληθεί χρέη προηγου-
μένων ετών των ασφαλιστικών ταμείων προς τις
εταιρείες , τα φαρμακεία, τους συμβεβλημένους
ιατρούς αλλά και προς του ίδιους τους ασφαλισμέ-
νους.

Είναι γεγονός ότι είναι νωρίς ακόμα για να κριθεί η
αποτελεσματικότητα του νέου συστήματος όμως αν
συνυπολογίσουμε την άσχημη δημοσιονομική κατά-
σταση της χώρας και την προχειρότητα στον σχεδια-
σμό του νέου συστήματος  το μέλλον προβλέπεται δυ-
σοίωνο.  Το μόνο θετικό για τους επαγγελματίες του
χώρου είναι ότι φαίνεται να παραμερίζονται οι όποιες
προσωπικές και επαγγελματικές προστριβές και δει-
λά-δειλά να αρχίζουν να οργανώνονται σε συλλόγους
και σωματεία προκειμένου να προασπιστούν από κοι-
νού τα συμφέροντα του κλάδου.  Όλα αυτά θα κρι-
θούν σε βάθος χρόνου και μακάρι τελικά ο Ε.Ο.Π.Π.Υ
να αποδειχτεί Λύση και όχι Γόρδιος Δεσμός.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
&

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η Ελλάδα δυστυχώς
φαίνεται ότι διεκδικεί με
αξιώσεις την 1η θέση στο
«Παγκόσμιο Πρωτάθλη-
μα Υπέρβαρων & Παχύ-
σαρκων Παιδιών». Ένας
στους τέσσερις ενήλικες και
ένα στα τέσσερα παιδιά εί-
ναι υπέρβαροι, ενώ τα ποσο-
στά του σακχαρώδη διαβή-
τη τύπου δύο, τον μέχρι πρό-

τινος χαρακτηριζόμενο ως διαβήτη των ενηλίκων, φτά-
νουν το 33% με 45% των νεοδιαγνωσθέντων περιστα-
τικών στους εφήβους.
Η καθιστική ζωή (τηλεόραση, υπολογιστές, ηλεκτρονι-
κά παιχνίδια…) και η κατανάλωση «ενεργειακά πυ-
κνών» τροφών και αναψυκτικών είναι οι κύριοι περιβαλ-
λοντικοί παράγοντες, οι οποίοι σε συνδυασμό με την γε-
νετική προδιάθεση του ανθρώπου να αποθηκεύει λίπος,
οδηγούν στην διαρκή αύξηση της παχυσαρκίας ήδη από
την πρώτη παιδική ηλικία. Την ίδια στιγμή, λιγότερο 
από 5% των περιπτώσεων παχυσαρκίας μπορεί να απο-
δοθεί σε καθαρά γενετικά αίτια.
Τα αποτελέσματα  έρευνας για λογαριασμό του Κέν-
τρου Μεσογειακής Δίαιτας-Διατροφής, τα οποία αφο-
ρούσαν τα παιδιά και τις διατροφικές συνήθειές τους,
έδειξαν ότι:

 1 στα 10 παιδιά  παίρνει όλα τα γεύματα με την οι-
κογένειά του.

 3 στα 10 παιδιά  δεν τρώνε πρωινό.
 5 στα 10 παιδιά δεν παίρνουν σνακ από το σπίτι για

το σχολείο.
 5 στα 10 παιδιά τρώνε πάνω από 2 φορές κόκκινο

κρέας την εβδομάδα.
6 στα 10 παιδιά θεωρούν ότι τρέφονται σωστά.
 6 στα 10 παιδιά γνωρίζουν τον όρο Μεσογειακή δια-

τροφή.
 7 στα 10 παιδιά διαβάζουν τη λήξη στις ετικέτες των

τροφίμων.
 8 στα 10 παιδιά τρώνε τουλάχιστον μια φορά την

εβδομάδα φαγητό απ’ έξω.
Οι συνέπειες της Παιδικής Παχυσαρκίας είναι
οι ακόλουθες:
Πνευμονική Λειτουργικότητα: Η εναπόθεση λίπους
στον θώρακα και την κοιλιακή χώρα έχει σαν αποτέλε-
σμα την περιορισμένη κινητικότητα του διαφράγμα-
τος και του θωρακικού τοιχώματος, με συνακόλουθη
αύξηση του έργου της αναπνοής.

Αποφρακτική άπνοια στον ύπνο: Η επίπτωση
της αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο φαίνεται να
είναι πράγματι μεγάλη στα παχύσαρκα παιδιά. Κά-
θε παιδί με συμπτώματα ύποπτα αποφρακτικής
άπνοιας πρέπει να παραπέμπεται για μελέτη ύπνου.
Αποφρακτική άπνοια στον ύπνο: Η επίπτωση
της αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο φαίνεται να
είναι πράγματι μεγάλη στα παχύσαρκα παιδιά.
Κάθε παιδί με συμπτώματα ύποπτα αποφρακτικής
άπνοιας πρέπει να παραπέμπεται για μελέτη 
ύπνου.
Σύνδρομο Παχυσαρκίας-Υποαερισμού:

Ορίζεται ως ο συν-
δυασμός παχυσαρ-
κίας και αρτηριακής
υπερκαπνίας κατά
την διάρκεια της η-
μέρας, ενώ απουσι-
άζουν άλλα αίτια υ-
ποαερισμού. 

Οι ασθενείς παρουσιάζουν υπερυπνηλία, κόπωση
και πρωϊνή κεφαλαλγία την ημέρα, και υποαερισ-
μό με ή χωρίς αποφρακτικά επεισόδια τη νύχτα.
H χρήση CPAP ή BiPAP κατά τη διάρκεια της νύ-
χτας μπορεί να είναι απαραίτητη. Η κατάσταση
είναι και εδώ αναστρέψιμη μετά από απώλεια βά-
ρους.
Πότε πρέπει ένα παχύσαρκο παιδί να παρα-
πέμπεται σε παιδοπνευμονολόγο;
Η παραπομπή σε παιδοπνευμονολόγο κρίνεται
απαραίτητη όταν υπάρχουν: 
Συμπτώματα αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο
(a+ 1 από τα b, c, d)
a) Βαρύ ροχαλητό με ανήσυχο ύπνο
b) Αποφρακτική άπνοια
c) Πρωινή κεφαλαλγία
d) Πρωινή ναυτία ή εμετοί
e) Υπνηλία ή κακές επιδόσεις στο σχολείο

Άσθμα: Πρόσφατες μελέτες συσχέτισαν την παχυ-
σαρκία με την αιτιολογία του καρκίνου και τώρα
νέες έρευνες ρίχνουν φως στη σχέση της με το
άσθμα.

O νέος μικρών διαστάσεων Συμπυκνωτής Ο-
ξυγόνου MΟΒΙΑΚCare Irene έχει Αθόρυβη Λει-
τουργία & τα πλεονεκτήματα ενός Μεγάλου Συ-
μπυκνωτή λόγο των βελτιώσεων του Τεχνικού μας
Τμήματος.
Διανέμεται αποκλειστικά από την MΟΒΙΑΚCare.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ…

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι.Ο.Χ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Γράφει η Χρύσα Κοζωνάκη
Δ.Επιχειρήσεων,Διευθύντρια Πωλήσεων
Τ. Δημοσίων Σχέσεων

Γράφει ο Απόστολος Διαμαντόπουλος:
Οικονομικές Επιστήμες MSc, Τμήμα Πωλήσεων Εσωτερικού

Γράφει ο Στράτος Κορώνης:
Μηχατρονικός Μηχανικός MSc,Τμήμα Εξαγωγών 

Γράφει ο Στράτος Κορώνης:
Μηχατρονικός Μηχανικός MSc,Τμήμα Εξαγωγών 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η περίοδος που διανύουμε είναι κρίσιμη και κα-
θοριστική για το μέλλον της χώρας μας. Όμως αι-
σιοδοξούμε, ότι οι εξελίξεις αυτές θα είναι, τελικά
θετικές και οι επιχειρήσεις που εργάζονται μεθο-
δικά για την καλύτερη οργάνωση και την αποδο-
τικότητά τους, θα γίνουν ακόμα πιο ισχυρές μέσα
στις νέες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνο-
νται. Η εταιρεία ΜΕΛΒΑ με έδρα τον Ασπρόπυρ-
γο Αττικής, ιδρύθηκε το 1993 από άτομα εκπαιδ-
ευμένα στους τομείς της πυρασφάλειας. Ο ιδρυτής
και υπεύθυνος της εταιρίας Βασιλαντωνάκης Με-
λέτιος βρίσκεται στον τομέα αυτό από το 1970.
Mε την συνεχή εξέλιξη της, η εταιρεία το 2004
από ατομική γίνεται ΟE. Το 2010 από την εται-
ρεία αποχωρεί ο Βασιλαντωνάκης Μελέτιος και
αναλαμβάνει την διεύθυνση ο υιός Βασιλαντωνά-
κης Ιωάννης, όπου σε συνεργασία με τη ΜOBIAK
κατάφερε να εξασφαλίσει την ποιότητα των προϊ-
όντων που διαθέτει και κατά συνέπεια την αξιο-
πιστία του, ως επιχειρηματίας.
Ανήκει σίγουρα στην μεγάλη οικογένεια της
MOBIAK και δεν θα μπορούσε να μην διακριθεί
στην εφημερίδα μας, οπότε τον επιβραβεύουμε
με δώρα συνολικής αξίας 500€ και του ευχόμα-
στε να συνεχίσει την απόλυτα επιτυχημένη –
ανοδική πορεία του.

Ο Πρωτοσύγκελλος Αρχ. Δαμασκηνός της Ιεράς
Μητρόπολις Κυδωνίας & Αποκορώνου ευχαριστεί
τη ΜΟΒΙΑΚ για τη δωρεά πυροσβεστήρων στην
Ενορία της Μητροπόλεως.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» 
«Κρητική Εστία» είναι πνευματικό – φιλανθρω-
πικό ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί στην Αθήνα από
το 1970 και βασικό σκοπό έχει να παρέχει αφενός
στέγη και τροφή σε φοιτητές και σπουδαστές Ανω-
τέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
που κατάγονται κυρίως από την Κρήτη και αφετέ-
ρου κάθε δυνατή βοήθεια στην προσπάθειά τους
να μορφωθούν. 
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Κρητική
Εστία συντηρεί δύο οικοτροφεία στο φιλόξενο πε-
ριβάλλον των οποίων φιλοξενούνται κάθε χρόνο
περίπου 180 φοιτητές.
Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι φοι-
τητές του Πνευματικού Ιδρύματος «ΚΡΗΤΙΚΗ
ΕΣΤΙΑ» εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες
που για 2η συνεχή χρονιά προσφέρετε δωρεάν
την αναγόμωση (88) πυροσβεστήρων των δύο
κτιρίων του ιδρύματος επί των οδών Στράβωνος
και Εριφύλης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό και οι γο-

νείς του Κέντρου Ημερησίας Φροντίδας Αυτιστικών
Παιδιών Ν. Χανίων «Μεγαλόχαρη» ευχαριστεί πο-
λύ τη ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ για τη δωρεά πυροσβεστικού υ-
λικού.

Το Αθλητικό Σωματείο «Άμιλλα Μοδίου–Γερανίου»
του Δήμου Πλατανιά ευχαριστεί θερμά τον πρόε-
δρο της ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ κ. Εμμανουήλ Σβουράκη για
το χρηματικό ποσό που προσέφερε με σκοπό την
προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Φιλόπτωχοι
Αδελφοί – Φιλόπτωχο Συσσίτιο Σπλάνζιας» ευχαρι-
στεί τη ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ για το χρηματικό ποσό που
κατέθεσε στη Τράπεζα για τις ανάγκες του συσσι-
τίου.

Αγαπητοί Κα & Κε Σβουράκη και Συνεργά-
τες της εταιρίας MOBIAK,
μετά την επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε στο χώ-
ρο παραγωγής της εταιρείας σας, θα θέλαμε να σας
ευχαριστήσουμε θερμά για την τόσο εγκάρδια φι-
λοξενία. Η ξενάγηση στους χώρους του παρασκευα-
στηρίου, του συσκευαστηρίου και του χημείου ήταν
μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τα παιδιά, τα οποία
εξοικειώθηκαν με τα μέσα πυρόσβεσης και τη χρή-
ση τους.
Επιπλέον, όπως διαπιστώσαμε, τα παιδιά απέκτη-
σαν γνώσεις πρακτικού ενδιαφέροντος, όπως για
παράδειγμα τη χρησιμότητα του κάθε αερίου, ύ-
στερα και από την ενημέρωση της Χημικού της ε-
ταιρείας.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαι-
τέρως τόσο τη Διοίκηση, όσο και το προσωπικό
της εταιρείας όχι μόνο για την υπέροχη φιλοξε-
νία, αλλά και για τα δώρα που προσέφεραν σε ό-
λους μας. 
Με εκτίμηση
Οι δάσκαλοι Α’ και Β’ τάξης

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας προσκα-
λούμε για 2η συνεχή φορά στη σημαντικότερη
και μεγαλύτερη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση
Ποσειδώνια 2012 που θα πραγματοποιηθεί στην
Αθήνα 4~8 Ιουνίου 2012. Την έκθεση θα φιλο-
ξενήσει το Metropolitan Expo κοντά στο αερο-
δρόμιο Ελ. Βενιζέλος σε ένα χώρο 45,000 τ.μ.
Μέσω του website
http://www.posidonia-events.com μπορείτε να
ενημερωθείτε για τους υπόλοιπους εκθέτες καθώς
και να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με
διαμονή και μετακινήσεις. Θα ήταν τιμή μας να μας
επισκεφθείτε στο Stand 3401C - Hall 3 ώστε να
γνωρίσετε τα νέα προϊόντα της εταιρείας και να
ανταλλάξετε απόψεις με τον Αντιπρόεδρο, Εμμα-
νουήλ Σβουράκη, καθώς και τα λοιπά στελέχη της
ΜΟΒΙΑΚ τα οποία θα παρευρίσκονται.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

On Behalf of All MOBIAK team I want to express
my deep regret for the great loss of Radoslav Lilkov
who was the founder of one of the biggest fire fighting
companies in Bulgaria. His company is not only one
of MOBIAK’s best customers but personally he was
also a very close friend of mine. I wish to his Wife,
Daughter and all people that loved Radoslav great
courage. Radoslav had a great perspective when it
came to the little things, never displaying anger or
impatience. Instead, he showed great dignity and
humor. His heart stopped beating, but his spirit
continued just the same and he will be all around,
inspiring us for being better…
I will miss you my Friend Radoslav, you were so
important to me. I will never forget all the great ti-
mes we experienced together, good and bad, but
both came out the other side better people and clo-
ser friends. Even if we are in different places that
seem far away our friendship will be right here to
   stay!

A FEW WORDS FOR A FRIEND

Γράφει ο Μανώλης Σβουράκης
Αντιπρόεδρος MΟΒΙΑΚ A.E.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ &

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΥΤΙ-
ΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ»

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΜΙΛΛΑ ΜΟΔΙΟΥ–
ΓΕΡΑΝΙΟΥ»

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ – ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑΣ

Η ΜΟΒΙΑΚ  σε συνεργασία με τον Ιστιοπλοϊκό
Όμιλο Χανίων πραγματοποίησε στις 09/04/2012
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα την Πρόληψη &
Καταστολή Πυρκαγιάς σε Σκάφος, τα μέσα Πυ-
ροπροστασίας & Πυρόσβεσης όπως επίσης και
τη Νομοθεσία η οποία τα διέπει.
Ειδικότερα, έγινε παρουσίαση των πυροσβεστικών
μέσων τα οποία απαιτούνται στα σκάφη καθώς
και των νέων - καινοτομικών προϊόντων της ΜΟΒΙΑΚ
που επικουρούν τόσο στη πρόληψη όσο και στη κα-
ταστολή των πυρκαγιών.
Η ΜΟΒΙΑΚ αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαρι-
στήσει τον Πρόεδρο του Ι.Ο.Χ, κο Μπαρμπόπου-
λο, για την παραχώρηση της αίθουσας «Νεώριο
Μόρο» στην οποία πραγματοποιήθηκε το Σεμινά-
ριο, όπως επίσης και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χα-
νίων που συνετέλεσαν στην άψογη διοργάνωση
του σεμιναρίου. Όλοι μας έχουμε ένα κοινό όραμα
και στόχο την προστασία του πολίτη.


