ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΣΚΑΦΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Με βασικούς άξονες την ποιότητα της δουλειάς, τη συνέπεια και την
αξιοπιστία των σκαφών της, ιδρύθηκε πριν από δέκα οκτώ χρόνια η
ναυπηγική εταιρεία Barracuda και δραστηριοποιήθηκε στην κατασκευή
φουσκωτών σκαφών. Τα χρόνια αυτά το µικρό, πλην όµως απόλυτα
αξιόπιστο, ναυπηγείο συνεργάστηκε µε τις Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας
µας, ως µέλος του ΣΕΚΠΥ, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του προµηθευτή
των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων. Έτσι αποτελεί πλέον ένα από τα
πιστοποιηµένα µέλη της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισµών µε σηµαντική
προσφορά στην εγχώρια αµυντική βιοµηχανία. Ταυτόχρονα και στο
πλαίσιο ευρύτερων συνεργασιών και συµµαχιών τα τελευταία χρόνια
οικοδοµεί σχέσεις και µε αρκετές Ευρωπαϊκές Ένοπλες Δυνάµεις.
Ειδικότερα, η ναυπηγική επιχείρηση Barracuda (www.barracuda.gr)
δραστηριοποιείται στην κατασκευή φουσκωτών σκαφών και γενικά
πνευστών και πολυεστερικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.
Iδρύθηκε το 1992 από τον Α. Χατζησταµατίου και εδρεύει σε ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις στον Ταύρο. Έχει πιστοποιητικό καταλληλότητας από τον
Ελληνικό Νηογνώµονα για τα προϊόντα της και βεβαίωση από το
υπουργείο Εθνικής Αµύνης για την ιδιότητά της να είναι «εγχώριος
κατασκευαστής αµυντικού υλικού».
Η βασική αρχή της Barracuda από την πρώτη στιγµή της δηµιουργίας
της είναι η αξιοπιστία των προϊόντων της, ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος
σε όλα τα στάδια της παραγωγής και των συµφωνιών που
πραγµατοποιεί. Η παραγωγή της είναι καθετοποιηµένη, µε την Ελληνική
Προστιθέµενη Αξία να ξεπερνάει το 75%.
Μετά την ολοκλήρωση, τον Φεβρουάριο 2001, του σηµαντικού
προγράµµατος επέκτασης και εκσυγχρονισµού του ναυπηγείου σε όλα
τα επίπεδα (προϋπολογισµού 733,6 χιλ. ευρώ), η Barracuda έχει πλέον
να επιδείξει µία εντελώς νέα γκάµα σκαφών σχεδιασµένη και
κατασκευασµένη εξ ολοκλήρου από Ελληνικά χέρια. Τα νέα αυτά
µοντέλα βρίσκονται σε κατασκευαστικό επίπεδο τέτοιο, που θα ζήλευαν
οι µεγαλύτερες εταιρείες του χώρου σε παγκόσµιο επίπεδο.

Η γκάµα των προϊόντων της Barracuda περιλαµβάνει σκάφη από 2,5
έως 10 µέτρα καθώς και πλήθος άλλων εφαρµογών.
Όλα τα προϊόντα, µπορούν να κατασκευαστούν κατά παραγγελία µε
ειδικές ενισχύσεις ή και θωρακίσεις σε διάφορα επίπεδα. Μπορούν
επίσης να κατασκευαστούν έτσι ώστε να προσαρµόζονται στις ανάγκες
των διαφόρων υπηρεσιών.
Η σχέση µε τις ΕΔ
Όλα τα παραπάνω στοιχεία σε συνάρτηση µε το πραγµατικό –και εθνικόενδιαφέρον που επέδειξε η εταιρία από το ξεκίνηµά της, έφεραν την
Barracuda πολύ κοντά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις.
Πιο
συγκεκριµένα, ο ιδρυτής της εταιρίας κ. Χατζησταµατίου διαβλέποντας
ότι το φουσκωτό σκάφος µπορούσε να έχει πλήθος εφαρµογών στην
στρατιωτική χρήση, απευθύνθηκε τόσο στο Πολεµικό Ναυτικό όσο και
στην Πολεµική Αεροπορία, προτείνοντάς τους όχι µόνο να τους φτιάχνει
τα πνευστά τους σκάφη, αλλά και πλωτές κατασκευές που θα
διευκόλυναν τις αµυντικές ή σωστικές ανάγκες των ειδικών δυνάµεων,
όπως είναι η πνευστή πλατφόρµα µεταφοράς ή η πνευστή επένδυση των
ελικοπτέρων Super Puma για την προστασία του εσωτερικού τους από
τα νερά της θάλασσας κατά την διάρκεια του σωστικού έργου.
Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία µε τις Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας µας, µια
συνεργασία που συνεχίζεται και µε την πάροδο του χρόνου
ενδυναµώνεται, καθώς οι αρµόδιοι επιτελείς διαβλέπουν στην
µακροχρόνια συνεργασία τους µε την Barracuda, έναν προµηθευτή ο
οποίος έχει ως βασικό γνώµονα την ικανοποίηση του πελάτη, πέρα και
πάνω από τα όποια προσωπικά – οικονοµικά οφέλη.
Την Barracuda, ήδη εµπιστεύονται ξένες ένοπλες δυνάµεις αναθέτοντάς
της κατασκευές πολλών επιχειρησιακών σκαφών, αλλά και µεγάλα
Ελληνικά και ξένα ναυπηγεία, όπως του Σκαραµαγκά, η HDW κ.α.
Ενδεικτικό της αγαστής συνεργασίας που υπάρχει µεταξύ της Barracuda
και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων είναι η πρόσφατη επιβράβευση
(Δεκέµβριος 2001) της εταιρίας από την Πολεµική Αεροπορία (358 ΜΕΔ)
για την σχεδίαση και κατασκευή των drip tubes που συνέβαλαν στην
αντιδιαβρωτική προστασία των ελικοπτέρων Super Puma, απονέµοντάς
της σχετικό ευχαριστήριο.
ΠΟΙΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ BARRACUDA:
1.

ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

2.

ΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

3.

ΟΙ ΔΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

4.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

5.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ

6.

Η ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

7.

ΤΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (SEA HAWK, AB 212)

8.

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ( ΣΚΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ )

9.

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ( ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ
SUPER PUMA)

10.

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (ΜΑΚ - ΔΥΤΕΣ)

11.

ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (ΕΜΑΚ)

12.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΟΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ)

13.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.)

14.

TO ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

15.

ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

16.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΥΠΡΟΥ (O.Υ.Κ.)

17.

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣHΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ (S.A.R.
BOATS )

18.

ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

19.

ΤΑ MEGA – YACHTS ΣΑΝ ΣΩΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

20.

ΤΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ ΣΑΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

21.

ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΑΝ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

22.

ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΑΝ ΣΚΑΦΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
(S.A.R.)

23.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΩΣ Π.Χ. Η
ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GEFIRA ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΟΙ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΛΤΕΡ , ΑΒΑΞ, ΤΕΡΝΑ κλπ.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες για τα σκάφη Barracuda:
D.I.S.POWER PLANT LTD
P.O. Box 12744-2252 Nicosia
Cyprus
Tel: +35799722022
www.dispowerplant.eu

