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Ενημερωτικό Δελτίο 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του κ. Ευστράτιου Σιμόπουλου* στο οικονομικό ένθετο της 
εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ της 26-02-2009 
Ερ.: Πώς εκτιμάτε την εξέλιξη 
της κρίσης στον 
κατασκευαστικό κλάδο; 
 
Απ.: Η κρίση στον 
κατασκευαστικό κλάδο 
εντοπίζεται κυρίως στον χώρο 
της κατοικίας, αλλά βέβαια και 
στον τομέα των μικρομεσαίων 
δημοσίων έργων, τα οποία 
ενδιαφέρουν άμεσα τη μεγάλη 
πλειοψηφία των εργοληπτών. 
Ένας άλλος τομέας που 
παρουσιάζει σημαντική πτώση 
είναι αυτός των ιδιωτικών 
έργων, με έμφαση στην 
οικοδομική δραστηριότητα, η 
οποία αφορά την επέκταση των 
μεγάλων αλυσίδων λιανικής 
πώλησης. 
Από πρόσφατη έρευνα της 
εταιρίας INTERVIEW την οποία 
χρηματοδότησε η εταιρία μας 
προέκυψε σαφώς η έκταση της 
κρίσης, αν και αυτή δεν 
φαίνεται να είναι το ίδιο έντονη 
στο επάγγελμα των μηχανικών. 
Η κρίση αγγίζει κυρίως τα 
υπόλοιπα επαγγέλματα που 
έχουν σχέση με την οικοδομή 
(συνεργεία, προμηθευτές κ.λπ.). 
 
 
Ερ.: Πιστεύετε ότι ένα πιθανό 
σχέδιο αντιμετώπισης της 
κρίσης θα πρέπει να έχει 
ελληνικά χαρακτηριστικά; 
 
Απ.: Βεβαίως πρέπει να έχει 
ελληνικά χαρακτηριστικά. Η 
ελληνική οικονομία δεν είναι το 
ίδιο αναπτυγμένη όπως πολλές 
ευρωπαϊκές και για αυτόν τον 
λόγο κάθε προσπάθεια 
αντιμετώπισης της κρίσης 

πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στην ελληνική 
ιδιαιτερότητα. Έμφαση πρέπει 
να δοθεί σε μέτρα που 
αφορούν τον κατασκευαστικό 
τομέα και τις βιομηχανίες που 
λειτουργούν χάριν σ’ αυτόν, τον 
τουρισμό, τις βαλκανικές 
επενδύσεις, τη ναυτιλία κ.λπ. 
Φυσικά πρώτο μέλημα του 
σχεδίου αυτού θα πρέπει να 
είναι η στήριξη κυρίως των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
που αποτελούν την 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας 
μας, σε αντίθεση με τις 
αναπτυγμένες ευρωπαϊκές, στις 
οποίες κυριαρχούν οι μεγάλες 
επιχειρήσεις και τα 
προβλήματα είναι άλλης 
μορφής. 
 
Ερ.: Προσανατολίζεστε σε 
συγκεκριμένα μέτρα εξόδου 
από την κατάσταση; 
 
Απ.: Μέτρα παίρνονται συνεχώς 
και παρά την γκρίνια που 
υπάρχει νομίζω κινούνται στη 
σωστή κατεύθυνση. Τέτοια 
είναι το πρόγραμμα 
χρηματοδότησης των μικρών 
επιχειρήσεων μέσω του ΤΕΜΠΕ, 
τα μέτρα στήριξης του 
τουρισμού, ακόμη και το 
πολυσυζητημένο σχέδιο 
στήριξης της ρευστότητας των 
τραπεζών. Το θέμα είναι πόσο 
γρήγορα υλοποιούνται ώστε να 
φτάσουν έγκαιρα στην 
πραγματική οικονομία. 
Θα ήθελα επίσης να σταθώ 
στην ανάγκη στήριξης της 
ελληνικής παρουσίας στα 
Βαλκάνια με την υιοθέτηση από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση ενός 
προγράμματος το οποίο θα 
προτείνει η Ελληνική 
Κυβέρνηση και θα αφορά 
βέβαια και άλλα Ευρωπαϊκά 
κράτη.  
Τελειώνοντας θα πρότεινα η 
κυβέρνηση στα πλαίσια του 
προγράμματος στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας να 
διαθέσει κονδύλια για 
χρηματοδότηση διδακτορικών 
στον τομέα της πράσινης 
οικονομίας. Μία τέτοια 
ενέργεια είναι επίσης 
αναπτυξιακή και μπορεί να έχει 
άμεσα αποτελέσματα. 

* Ο κ. Ε. Σιμόπουλος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της τεχνικής εταιρίας Διάσταση Α.Ε. 

 



Η Φινλανδία είναι μια χώρα που 
κατάφερε να αναδείξει 
παγκόσμιους πρωταθλητές στο 
στίβο των επιχειρήσεων και να 
συντηρεί έναν τεράστιο αριθμό 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων -τη 
ραχοκοκαλιά της 
επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Στη 
φωτογραφία, άποψη της 
φινλανδικής πρωτεύουσας.  
 
Όλα άρχισαν ένα σαββατιάτικο 
απόγευμα Αυγούστου. Είχα 
πάρει την απόφαση να 
χαλαρώσω, ψαρεύοντας στις 
όχθες της λίμνης που βρίσκεται 
μερικά μέτρα από το εξοχικό 
μου, παρέα με φίλους και 
συνεργάτες. Όλα ήταν 
υπέροχα, μόνο που, να, 
δυσκολευτήκαμε λίγο με τα 
διαδικαστικά της τέχνης του 
ψαρέματος. Δέναμε στραβά τα 
αγκίστρια στις πετονιές και, 
όπως καταλαβαίνετε, το 
ψάρεμα δεν είχε την 
αναμενόμενη επιτυχία. 
 
Το βράδυ, στο σπίτι, χαλαρός 
μετά το φαΐ και το ποτό, μια 
ιδέα άρχισε να στριφογυρίζει 
στο κεφάλι μου. Γιατί κάποιος 
δεν φτιάχνει ένα εργαλείο που 
να δένει τα αγκίστρια στις 
πετονιές και να ξεκουράζει το 
«δύσκολο» έργο των 
ερασιτεχνών ψαράδων; Εκείνο 
το βράδυ, έκατσα ξύπνιος μέχρι 
αργά, παλεύοντας με ένα μικρό 
κομμάτι κόντρα πλακέ, να βρω 
την άκρη. Η ιδιότητά μου, ως 
μηχανικού, με βοήθησε στο να 
βρω τη λύση. Τρεις μικρές οπές 
στο ξύλο και, με το κατάλληλο 
πέρασμα της πετονιάς, νατη, 
έτοιμη η θηλιά. 
 
Η αρχή έγινε πριν από ακριβώς 
ενάμιση χρόνο. Στο διάστημα 
που μεσολάβησε, οι εξελίξεις 
ήταν ραγδαίες, μερικές φορές 
στα όρια του δράματος, αλλά 
το τέλος άξιζε τον κόπο. 
 
Μια εβδομάδα μετά, ζήτησα 
από ένα φίλο μου, που δίδασκε 

βιομηχανικό design στο 
Πανεπιστήμιο, να με βοηθήσει 
στο σχεδιασμό ενός εργαλείου 
που να δένει αγκίστρια σε 
πετονιές. Αντέδρασε με 
ενθουσιασμό στην ιδέα και 
γρήγορα έφτιαξε το πρώτο 
πρωτότυπο, που πρέπει να 
παραδεχθώ ότι ήταν άσχημο.  
 
Καθόλου εμπορικό. Μερικές 
ημέρες αργότερα, ενώ 
βρισκόμουν στην εργασία μου, 
δέχθηκα ένα τηλεφώνημα, που, 
χωρίς υπερβολή, άλλαξε τη ζωή 
μου. Ήταν από έναν 
εκπρόσωπο της κρατικής 
υπηρεσίας χρηματοδότησης 
έρευνας και καινοτομίας 
(Tekes), που μου ζητούσε 
συνάντηση. 
 
Η συνάντηση ήταν 
αποκαλυπτική. Η υπηρεσία 
γνώριζε για την ιδέα μου και 
προσφέρθηκε να αναλάβει την 
εκπόνηση μελέτης αλλά και τη 
χρηματοδότηση του 
εγχειρήματος. Η δική μου 
συμμετοχή θα ήταν 25% του 
αρχικού κεφαλαίου και οι όροι 
αποπληρωμής ήταν ξεκάθαροι. 
Πενταετής περίοδος χάριτος. 
Αν βγάλω κέρδος, 
αποπληρώνω, αν όχι, δεν 
πληρώνω τίποτα. 
 
Παραιτήθηκα γρήγορα από την 
εργασία μου και έπεσα με τα 
μούτρα στη δουλειά. Η 
πρόοδος στο σχεδιασμό του 
κατάλληλου προϊόντος ήταν 
σχετικά αργή, αλλά τελικά 
απέδωσε. Το τελικό σχέδιο ήταν 
πράγματι καταπληκτικό, ένα 
εργαλείο που πραγματικά 
μπορεί να γίνει εμπορική 

επιτυχία. Στο επόμενο στάδιο, 
αυτό της παραγωγής, 
αντιμετώπισα το μεγαλύτερο 
πρόβλημα. Έπειτα από μελέτη, 
αποφάσισα η παραγωγή να 
γίνει εγχώρια και όχι σε κάποια 
ασιατική χώρα με φθηνότερο 
εργατικό κόστος, αφού η 
διαφορά στο κόστος ήταν πολύ 
μικρή. 
 
Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι το 
μηχάνημα χρειαζόταν ένα 
συγκεκριμένο μηχανικό 
εξάρτημα (ένα μεταλλικό 
καρούλι), του οποίου η 
κατασκευή ανέβαζε σημαντικά 
το κόστος, ενώ ταυτόχρονα ένα 
ιαπωνικό εργοστάσιο είχε 
παγκόσμια πατέντα στο 
συγκεκριμένο εξάρτημα. 
Έπρεπε να γίνει εισαγωγή. Τα 
χρήματα όμως τελείωναν. 
Ενημέρωσα την κρατική 
υπηρεσία για το πρόβλημά μου 
και η απάντηση ήταν ξανά 
άμεση. Σε συνεργασία με την 
Ένωση Βιομηχανιών, με έφεραν 
σε επαφή με μια εταιρεία ven-
ture capital, που ανέλαβε τη 
χρηματοδότηση μέρους του 
έργου. 
 
Η εταιρεία, που συστάθηκε λίγο 
αργότερα, είχε κύριο μέτοχο 
εμένα και μικρομετόχους την 
εταιρεία που ανέλαβε την 
παραγωγή του προϊόντος. Να 
μην ξεχάσω να αναφέρω πως η 
διαδικασία αίτησης για 
σύσταση εταιρείας ήταν ό,τι πιο 
ξεκούραστο έκανα στη 
διάρκεια του εγχειρήματος. 
Αρκούσε η επίσκεψη σε ένα 
μόνο γραφείο και διήρκεσε 20 
λεπτά της ώρας (αυτό που λέμε 
one-stop-shop). 
 
Ενάμιση χρόνο μετά και αφού 
πρώτα εξασφαλίσαμε πατέντες 
του προϊόντος σε Ευρώπη, ΗΠΑ 
και Ασία, η γραμμή παραγωγής 
ήταν έτοιμη και άρχισε να 
λειτουργεί. 
Η εταιρεία που ανέλαβε το 
σχεδιασμό και τη δημιουργία 
του επίσημου site μας στο 
Διαδίκτυο έκανε μια 
πραγματικά καταπληκτική 
δουλειά και, στα μέσα 
Δεκεμβρίου, «άνοιξε» επίσημα 
τις πύλες του στο κοινό. Παρά 
τις δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες, η ανταπόκριση του 
παγκόσμιου κοινού ήταν θερμή 
στο προϊόν μας. Ξεκινήσαμε με 
παραγγελίες για 400.000 

Μάθημα περί επιχειρηματικότητας* 
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* Αναδημοσίευση άρθρου από την εφημερίδα Ναυτεμπορική της 09-02-2009. 

κομμάτια, με στόχο να 
φτάσουμε το 1,5 εκατ. στο 
τέλος του 2009. Α!! ξέχασα να 
σας πω το κόστος: 35 ευρώ το 
κομμάτι. 
 
Η ιστορία που μόλις διαβάσατε 
δεν είναι μυθιστόρημα ούτε 
επιστημονική φαντασία. Είναι 
αληθινή. Μου τη διηγήθηκε ο 
εμπνευστής της ιδέας και 
ιδιοκτήτης της εταιρείας που 
πουλά -σε παγκόσμια 
αποκλειστικότητα- το εργαλείο 
που δένει αγκίστρια στις 
πετονιές. Το κοινό στο οποίο 
απευθύνεται -ερασιτέχνες 
ψαράδες- μετριέται σε 
εκατοντάδες εκατομμύρια σε 
ολόκληρο τον κόσμο. 
Φυσικά, η ιστορία αυτή δεν 
συνέβη στη χώρα μας. Το έργο 
εκτυλίχθηκε στη Φινλανδία. Τη 
χώρα που η επιχειρηματικότητα 
ζει και βασιλεύει, χάρη στην 
αμέριστη συμπαράσταση του 
κράτους. Τη χώρα που 
διακρίνεται εδώ και δύο 
δεκαετίες για την πρωτοπορία 
και την καινοτομία της. 
 
Μια χώρα πέντε εκατομμυρίων 
κατοίκων, που κατάφερε να 
αναδείξει παγκόσμιους 
πρωταθλητές στο στίβο των 
επιχειρήσεων και να συντηρεί 
έναν τεράστιο αριθμό 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων -τη 
ραχοκοκαλιά της 
επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Απλά, χωρίς 
γραφειοκρατία. Αξιοκρατικά, 
γρήγορα και υπεύθυνα. 
Πρακτικές που προκαλούν 
μελαγχολία σε όσους δεν έχουν 
την τύχη να ζουν στη χώρα 
αυτή. 

Μερικά χρήσιμα στατιστικά για 
το πώς η Φινλανδία παραμένει 
πρωτοπόρος στην έρευνα και 
την καινοτομία φαίνονται στα 
γραφήματα, σύμφωνα με 
στοιχεία του Tekes.  
 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  
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εταιρεία που θέτει σε 
προτεραιότητα αρχές 
επιχειρηματικής ηθικής. Η 
μονάδα εκείνη που βλέπει τον 
εαυτό της μόνον ως ψηφίδα 
του «μωσαϊκού» που λέγεται 
επιχειρηματικό περιβάλλον, 
λαμβάνοντας υπόψη την 
προστασία του περιβάλλοντος 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και ως 
εκ τούτου την ποιότητα της 
καθημερινότητας του απλού 
εργαζομένου, τη διαφάνεια και 
την ασφάλεια ως βασικές 
πρακτικές της.  
Η είσοδος της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης στη διεθνή 
επιχειρηματική ορολογία των 
τελευταίων ετών, δεν είναι 
τυχαία. Η εξέλιξή της σε έναν 
από τους πλέον απαιτητικούς 
τομείς δραστηριότητας της 
σύγχρονης επιχείρησης 
υποδηλώνει το ειδικό της 
βάρος.  
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
δεν είναι παρά ο καθρέφτης 
της δραστηριότητας μίας 
επιχείρησης, η συνειδητοποίηση 
της επιρροής της στην 
ευρύτερη κοινότητα.  
 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  
Δύσκολα μπορεί κανείς να 
ορίσει την έννοια της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, και ακόμη 
πιο δύσκολα να την κάνει 
πράξη, με συνέπεια και 
φερεγγυότητα. Σύμφωνα με την 
Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κοινωνικά υπεύθυνη 
είναι η εταιρεία που 
ενσωματώνει σε εθελοντική 
βάση κοινωνικές και 
οικολογικές ανησυχίες στις 
επιχειρηματικές της 
δραστηριότητες, καθώς και 
στις επαφές της με άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη.  
Κοινωνικά υπεύθυνη είναι η 

«Κοινωνικά υπεύθυνη 
είναι η εταιρεία που 
ενσωματώνει σε 
εθελοντική βάση 
κοινωνικές και 
οικολογικές ανησυχίες 
στις επιχειρηματικές της 
δραστηριότητες, καθώς 
και στις επαφές της με 
άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη.» 

Η επίσημη πρεμιέρα της 
παράστασης έγινε την 
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 
στο Μικρό Θέατρο, παρουσία 
εκπροσώπων της πολιτικής και 
καλλιτεχνικής ζωής της 
Θεσσαλονίκης, συνεργατών και 
φίλων του Μικρού Θεάτρου, με 
χορηγό την τεχνική εταιρία 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.  

 
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. 
κατά το σύντομο χαιρετισμό 
του δήλωσε: «Το Μικρό Θέατρο 
είναι μια προσπάθεια που θα 
την έλεγα θέατρο από το 

υστέρημα των δημιουργών του, 
και ενώ γίνεται χωρίς μεγάλα 
μέσα, διαθέτει συνέπεια, ένα 
ιδιαίτερο ρεπερτόριο και 
μάλιστα σε πολύ καλό επίπεδο. 
Θεωρώ λοιπόν ότι επιχειρήσεις 
όπως η τεχνική εταιρία 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ η οποία στο 
ξεκίνημά της είχε παρόμοια 
χαρακτηριστικά, οφείλουν να 
στηρίζουν τέτοιες πολιτιστικές 
προσπάθειες. Ελπίζω το «Μικρό 
Θέατρο» να δίνει μεγάλες 
παραστάσεις, διατηρώντας 
όμως τη ζωντάνια και το 
ρομαντισμό που έχει σήμερα.» 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ:   ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ 
«ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ» του Γ. Παπάζογλου 

Οι συντελεστές της παράστασης με την κ. Εύη Δημητροπούλου, 
σκηνοθέτη, και τον κ. Ευστράτιο Σιμόπουλο. 

Η δημιουργία και διαχείριση 
ενός ΣΔΠ είναι δυναμική και η 
φιλοσοφία του βασίζεται στη 
συνεχή βελτίωση και τις 
αλλαγές. Σχετίζεται άμεσα με 
την κουλτούρα και τις 
συμπεριφορές μέσα στον 
οργανισμό. Υπό αυτή την 
έννοια δίνει σε έναν οργανισμό 
μεγάλα περιθώρια ευελιξίας σε 
ότι αφορά το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση του μοντέλου για τη 
διαχείριση και κυρίως τη 
βελτίωση της ποιότητας προς 
όφελος του πελάτη. 

Το μοντέλο της Διασφάλισης 
Ποιότητας (ΔΠ) αναπτύχθηκε 
τη δεκαετία του ’70 στη 
Μεγάλη Βρετανία με τη μορφή 
του προτύπου BS 5750 του 
British Standards Institution το 

οποίο εξελίχθηκε σε παγκόσμιο 
πρότυπο το 1987 με την 
μορφή της σειράς προτύπων 
ISO9000. Η φιλοσοφία του 
προτύπου στηρίζεται στη χρήση 
προδιαγραφών που διέπουν 
μέρος ή το σύνολο των 
διεργασιών που λαμβάνουν 
χώρα στον οργανισμό που το 
εφαρμόζει. Ο καθορισμός των 
προδιαγραφών και η 
συμμόρφωση με αυτές 
επιτυγχάνεται με την βοήθεια 
ενός λιγότερο ή περισσότερο 
γραφειοκρατικού συστήματος 
σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προτύπου (διαδικασίες, έντυπα 
καταγραφής και οδηγίες 
εργασίας), καθώς και από 
εσωτερικούς και κυρίως 
εξωτερικούς ελέγχους. Το 
μοντέλο δεν εξασφαλίζει τη 

βελτίωση της ποιότητας, 
τουλάχιστον άμεσα, αλλά 
διασφαλίζει το επίπεδο 
ποιότητας που μπορεί να 
επιτευχθεί με την τήρηση των 
καθορισμένων προδιαγραφών 
και διαδικασιών. Γι’ αυτόν το 
λόγο  μετά από διαβουλεύσεις 
μέσα στην αρμόδια 
επιστημονική κοινότητα 
ονομάστηκε Πρότυπο για 
Συστήματα Διαχείρισης 
Ποιότητας και έλαβε τον 
κωδικό ISO9001. Σήμερα τα 
συστήματα διαχείρισης 
ποιότητας έχουν μεγάλη  
εξάπλωση σε παγκόσμιο 
επίπεδο ενώ η 
αναγνωρισιμότητα του σήματος 
ISO9001 είναι υψηλή.  

Τα Συστήματα Διαχείρισης 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) 
Ποιότητας αποτελούν πλέον 
ένα απαραίτητο εργαλείο των 
επιχειρήσεων προκειμένου να 
αποκτήσουν κύρος στην αγορά 
και να διασφαλίσουν την 
ποιότητα των προϊόντων και 
των υπηρεσιών τους. 

 
Φώτιος Στάθης 

Πολιτικός Μηχανικός 

Υπεύθυνος Διαχείρισης 
Ποιότητας της εταιρίας 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. 

Σύμβουλος Διεύθυνσης 
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“Η κατασκευή, δεν είναι μόνο υπόθεση άριστης γνώσης 

και σύγχρονης εφαρμογής. Ούτε φυσικά εξαντλείται 

σε άρτια σχέδια και αυστηρά χρονοδιαγράμματα. 

 

Η κατασκευή είναι μια δημιουργία που απαιτεί ευαισθησία, 

σεβασμό στο χρήστη και στο περιβάλλον και αίσθηση 

κοινωνικής ευθύνης. 

 

Αυτός είναι ο πυρήνας της δικής μας φιλοσοφίας, 

η δική μας... ΔΙΑΣΤΑΣΗ των πραγμάτων.” 

ΔIΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.  
Τεχνική Εταιρία  

Η δική μας... ΔΙΑΣΤΑΣΗ των πραγμάτων 

16-02-2009 – ΝΕΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ SPRIDER STORES 
ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 
Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε το 
έργο «Πλήρης διαμόρφωση του 
νέου καταστήματος της 
SPRIDER STORES AE στην 
Πτολεμαΐδα, επιφανείας 1300 
τ.μ., σε τρεις ορόφους. 
 
11-02-2009 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ & 
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΤΕbank ΣΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., παρέδωσε 
στην ATEbank, το νέο 
κατάστημα το οποίο 
κατασκεύασε σε συνεργασία με 
την ΑΤΕ Τεχνική, στη Λεωφόρο 
Γεωργικής Σχολής στη 

Θεσσαλονίκη. Τα εγκαίνια του 
καταστήματος έγιναν το 
Σάββατο 7/2/2009 από τον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. 
Κιλτίδη και τον Διοικητή της 
ΑΤΕbank κ. Μηλιάκο, παρουσία 
του Υποδιοικητή κ. Δρούγκα και 
του Δημάρχου Πυλαίας κ. 
Καρτάλη. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., κ. Ευστράτιος 
Σιμόπουλος, δήλωσε ότι η 
πρώτη συνεργασία της εταιρίας 
με τον όμιλο της Αγροτικής 
ήταν επιτυχής, σε ένα έργο 
μάλιστα, το οποίο είχε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις τόσο στο 
χρόνο παράδοσης όσο και στην 
ποιότητα. 
 

11-02-2009 – 
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ SPRIDER 
STORES ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥ 
Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ πρόσφατα 
υπέγραψε σύμβαση με τη 
SPRIDER STORES AE για τη 
μελέτη και κατασκευή του 
έργου «Αποκατάσταση του 
καταστήματος SPRIDER 
STORES στην οδό Ερμού στην 
Αθήνα, το οποίο κάηκε κατά τη 
διάρκεια των επεισοδίων του 
περασμένου Δεκεμβρίου. Το 
κατάστημα στεγάζεται σε 
νεοκλασικό διατηρητέο κτίριο 
επιφανείας 2.600 τ.μ., ενώ η 
παράδοση του έργου, το οποίο 
περιλαμβάνει και ειδικές 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ 
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εργασίες αποκατάστασης, 
προγραμματίζεται για τον 
επόμενο Απρίλιο. 
 
 
27/01/2009 
ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 9001:2000 
Μετά από τριετή επιτυχημένη 
λειτουργία του Συστήματος 
Ποιότητας της εταιρείας μας, 
πραγματοποιήθηκε η 
επιθεώρηση από τον φορέα 
πιστοποίησης TÜV HELLAS 
προκειμένου να γίνει η 
επαναπιστοποίηση για τη νέα 
τριετία 2009-2011. Η 
διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε 
χωρίς παρατηρήσεις από τον 
φορέα. 
Η προσπάθεια της εταιρίας για 
τη διαρκή βελτίωση της 
ποιότητας των υπηρεσιών και 
των έργων της συνεχίζεται. 


