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Τα Νέα µας 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ INTERPLAST 
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ INTERPLAST! 

 
 

Στις 28 Ιανουαρίου 2008 η Interplast γιόρτασε τα 10 της 
χρόνια! Χάρη στην πολύχρονη συνεργασία, τις συµβουλές αλλά 
και την καλόπιστη κριτική σας που καθηµερινά µας καθοδηγεί, 
µεγαλώνουµε και γινόµαστε ολοένα και καλύτεροι. 

Η αµέριστη συµπαράσταση που δεχόµαστε από τους συνεργάτες 
µας αποτελεί την κινητήριο δύναµή µας και µας δίνει την ενέργεια 
να πάµε ακόµα ψηλότερα, για να προσφέρουµε την ποιότητα των 
προϊόντων που ζητάτε αλλά και να σας ανταποδώσουµε την 

εµπιστοσύνη που µας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια... 

Χρόνια Πολλά Interplast!! 
 

 
 
 
Στην Interplast ήρθα τον Ιούνιο του 2007, ηµέρα 
Παρασκευή, αστεία µέρα για να είναι η πρώτη µέρα στη 
δουλειά!! Την Interplast την γνώριζα ελάχιστα, είχα ήδη 
συναντήσει κάποια στελέχη της, είχα µιλήσει µε τον Τάσο 
τον Ριζόπουλο και είχα αποφασίσει να αφήσω την 
προηγούµενη δουλειά µου και να ενταχθώ στην οµάδα 
της. Ενστικτωδώς ήξερα ότι η απόφαση µου ήταν σωστή.  
Οκτώ µήνες µετά, τεκµηριωµένα µπορώ να συγχαρώ τον 
εαυτό µου για το αλάνθαστο του ενστίκτου µου. Γιατί 
ερχόµενη στην Interplast εντάχθηκα σε µια δυνατή οµάδα, µε προπονητή ένα Ρεχάγκελ των 
επιχειρήσεων, όλο όραµα, ταλέντο και µεγαλοψυχία. Εντάχθηκα σε ένα σύνολο ανθρώπων µε 
ανθρωπιά και φρεσκάδα «νεοσύλλεκτου». Χαίροµαι που εντάχθηκα στην οµάδα της Interplast 
στην ανατολή της δεύτερης δεκαετίας της. Χαίροµαι γιατί στους πολέµους που µε περιµένουν 
κατεβαίνω µε συντρόφους διαλεχτούς. 
Άλλωστε  ο Ρούζβελτ υποστήριζε ότι «µπορεί κανείς να πετύχει τα πάντα αρκεί να µην τον 
ενδιαφέρει ποιος θα πιστωθεί την πράξη». ∆εν θα µπορούσα να συµφωνήσω περισσότερο. 
 

∆ήµητρα Νικολοπούλου 
Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής 



 

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (ΡΡ) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

 

 
Atlas Plus ονοµάστηκε η νέα σειρά σωλήνων και εξαρτηµάτων πολυπροπυλενίου αποχέτευσης 
µε ελαστικό δακτύλιο. Το πεδίο εφαρµογής των νέων σωλήνων και εξαρτηµάτων τα οποία θα 
διατίθενται σε γκρι χρώµα και σε διαστάσεις από Ø40 – Ø160, είναι οι εγκαταστάσεις 
κτιριακών αποχετεύσεων όπως και η µεταφορά τοξικών και χηµικών αποβλήτων σε 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα πολυπροπυλενίου αποχέτευσης 
µε ελαστικό δακτύλιο παράγονται σύµφωνα µε ευρωπαϊκές προδιαγραφές, προσφέροντας 

πληθώρα πλεονεκτηµάτων όπως ανθεκτικότητα, στεγανότητα, χηµικές και µηχανικές αντοχές 
καθώς και ευκολία στην τοποθέτηση. Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα πολυπροπυλενίου 
αποχέτευσης Atlas Plus σχεδιάζονται, παράγονται και ελέγχονται σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο ΕΝ 1451. Το πολυπροπυλένιο αποχέτευσης της Ιnterplast έχει άριστη αντοχή στη 
φωτιά και κατατάσσεται στην κατηγορία Β1 σύµφωνα µε το Γερµανικό πρότυπο DIN 4102-1. 

 
 

 
ΝΕΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 

 

Σε νέο σχεδιασµό θερµοστατικής κεφαλής για διακόπτη καλοριφέρ προχώρησε η 
ΕΛΒΙΩΜ. Το συγκεκριµένο προϊόν που σύντοµα θα κυκλοφορήσει στην αγορά 
δίνει τη δυνατότητα της αυτόνοµης ρύθµισης στην επιθυµητή θερµοκρασία του 
κάθε δωµατίου. Σηµαντικά πλεονεκτήµατα της λειτουργίας του διακόπτη είναι η 
χαµηλότερη κατανάλωση, η εξοικονόµηση ενέργειας και  η καλύτερη ρύθµιση 
και διαχείριση της θερµότητας ανά χώρο. 
 
 

 

 
22 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ INTERPLAST 

                

 

  

Πέντε επιπλέον πιστοποιητικά προστέθηκαν στην συλλογή των προϊοντικών 
πιστοποιήσεων της Interplast. Τα κροατικά ΖΙΚ για τις µηχανικές αντοχές και την 
καταλληλότητα των σωλήνων PEX και PP-R για το πόσιµο νερό και τα ρώσικα 
ELECTROCERT για τις µηχανικές αντοχές των ορειχάλκινων εξαρτηµάτων καθώς επίσης 
των σωλήνων PEX και PP-R. Με τις νέες αυτές αποκτήσεις τα πιστοποιητικά των προϊόντων 
της Interplast ανέρχονται ήδη σε 22, αριθµός ικανός να συναγωνισθεί τις µεγαλύτερες 
ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου. Στη συνεχή µας προσπάθεια για εξέλιξη και διασφάλιση 
της απόλυτης ποιότητας ανεβάζουµε τον πήχη ακόµη υψηλότερα στοχεύοντας στην 
απόκτηση νέων εθνικών πιστοποιήσεων.  



ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007  
 
 
Για τρίτη συνεχή χρονιά, συνεχίζουµε την 
βράβευση των εργαζοµένων που γίνονται µε 
γνώµονα την εργατικότητα, την απόδοση, το ζήλο 
και το ήθος των εργαζόµενων. 
Έτσι λοιπόν, για το έτος 2007 το 1ο βραβείο 
απονεµήθηκε στον Παπαγιαννόπουλο Γιάννη 
από το τµήµα πωλήσεων Β.Ελλάδας και τα τρία 
ακόλουθα βραβεία στους (αλφαβητικά): 
1. Γορδίου Χριστίνα (Τµήµα διανοµής, Αθήνα) 
2. Καλήν Μεµέτ Ισµαήλ (Τµήµα πολυολεφινών, 
Παραγωγή Κοµοτηνής) 
3. Μιχαηλίδη ∆ιονύση (Τµήµα PVC, Παραγωγή Κοµοτηνής) 
 
Θα θέλαµε όλοι, διοίκηση και εργαζόµενοι, να τους εκφράσουµε καταρχήν τα θερµά µας 
συγχαρητήρια και να τους ευχαριστήσουµε που δρουν και αισθάνονται ως µέλη της 
οικογένειας Interplast. Ας είναι και οι τέσσερις τους παράδειγµα προς µίµηση για όλους µας! 

 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος συµµετέχουµε στις εκθέσεις: 

� Climatherm 2008 που θα διεξαχθεί από τις 13 έως τις 17 Φεβρουαρίου στον 
Ανατολικό Αερολιµένα Ελληνικού, στην Αθήνα. (Τοµέας Α, ∆ιάδροµος Γ, Νο.7) 
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: 
Καθηµερινά: 16.00-22.00 
Σάββατο & Κυριακή: 10.00-22.00 

� Mostra Convegno Expocomfort 2008 που θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 15 
Μαρτίου στο νέο εκθεσιακό κέντρο RHO, στο Μιλάνο. (Περίπτερο 9, Stand T 29) 
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: 
Καθηµερινά: 10.00-18.30 
Σάββατο: 10.00-18.30 

� The Big 5 show 2008 που θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 27 Νοεµβρίου στο 
∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο στο Ντουµπάι.  

 
 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

 
 
Ιδιαίτερη χαρά προκαλούν οι γραπτές αναφορές που παραδίδονται στα χέρια της διοίκησης 
και αφορούν προτάσεις και παρατηρήσεις για τη στρατηγική και την λειτουργία της. 
Παρατίθεται απόσπασµα µιας από τις δεκάδες αναφορές του βραβευθέντα καλύτερου 
εργαζόµενου για το 2007 Γιάννη Παπαγιαννόπουλου.  
 
«Στην εποχή που ζούµε η δύναµη της µάρκας δηµιουργεί σιγουριά και εγγύηση για τους 
καταναλωτές. Οι µάρκες είναι πιο σηµαντικές από τις ίδιες τις εταιρείες, καθώς το επιτυχηµένο 
λογότυπο µπορεί να µεταµορφώσει οποιοδήποτε εµπόρευµα σε χρυσό. Όσοι νιώθουµε 
εµπιστοσύνη παραµένουµε πιστοί σε ένα προϊόν. Αρχικά η µάρκα πρέπει να γίνει γνωστή και 
να δηµιουργήσει την εικόνα της... 
 
Φέτος, πρέπει να προσπαθήσουµε ακόµα πιο πολύ να κάνουµε γνωστή την Interplast αλλά και 
το λογότυπο της.... 

Με εκτίµηση, 
Γιάννης Παπαγιαννόπουλος» 

 
Προερχόµενος από το τµήµα πωλήσεων, η πρόταση του αγγίζει τη στρατηγική µάρκετινγκ και 
επικοινωνίας της εταιρείας. Πρωτοβουλίες σαν κι αυτή, από όλα τα επίπεδα και για όλα τα 
τµήµατα της εταιρείας, επικροτούνται και ενθαρρύνονται µιας και µας κάνουν ολοένα 
καλύτερους και πιο ανταγωνιστικούς. 

 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
 

  
Κοµοτηνή     Αθήνα 

 
Στιγµές διασκέδασης και χαράς για τα παιδιά και για τα µέλη των οικογενειών των 
εργαζοµένων της Interplast και της ΕΛΒΙΩΜ στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή! Λόγω απόστασης 
διοργανώθηκαν ξεχωριστές γιορτές σε Κοµοτηνή, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, όπου οι 
εργαζόµενοι και τα παιδιά τους συγκεντρώθηκαν για να διασκεδάσουν σε µια ευχάριστη 
γιορτινή ατµόσφαιρα.  
 
 

 
 

Τα Νέα µας γράφονται από εργαζόµενους της Interplast και της θυγατρικής της ΕΛΒΙΩΜ και εκδίδονται 
κάθε τέσσερις µήνες. Εάν θέλετε να λαµβάνετε το έντυπο ταχυδροµικώς ή ηλεκτρονικά στο e-mail σας, να µας 
γράψετε τη γνώµη σας ή και να µας στείλετε τη συµµετοχή σας, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την κα. Τίνα 
Εκµεκτζόγλου (τηλ. 210 6209909, e-mail tina@interplast.gr) 


