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ΟΛΟΙ ΜΑΖΊ ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ
να είμαστε υγιείς και δυνατοί, 
για την ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ.



ΚΑΘΑΡΗ ΔΥΝΑΜΗ

Κορυφαίες επιδόσεις
Προστασία του κινητήρα

Εξαιρετική οικονοµία

και το αυτοκίνητό σας ανεβαίνει κατηγορία

ΝΕΑ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ

ΒΕΝΖΙΝΗ Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι 

Ζούμε ήδη 8 μήνες με την μεγαλύτερη υγειονομική και οικονομική 
κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Tο «πρώτο κύμα» της πανδημίας 
πέρασε και από τον Σεπτέμβριο έχουμε πλέον μπει στο δεύτερο το 
οποίο είναι δυσκολότερο και θα διαρκέσει περισσότερο.

Το «πρώτο κύμα» ήταν δύσκολο να το διαχειρισθούμε, διότι κανείς 
μας δεν γνώριζε σε βάθος τις επιπλοκές που δημιουργούσε ο ιός, 
αλλά και όλες τις έστω πιθανές εστίες που θα μπορούσαν να δημι-
ουργηθούν, ώστε να προφυλαχθούμε αποτελεσματικά.

Σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, η ΕΛΙΝΟΙΛ αντέδρασε έγκαιρα 
και αποτελεσματικά.

Είχαμε δύο σημαντικά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε.

Η προτεραιότητα όμως, ήταν να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων μας. 

Πήραμε πολύ έγκαιρα μέτρα, τηρώντας όλες τις διαδικασίες που προέβλεπε η Πολιτεία, και επιπρόσθετα προχωρήσαμε σε μια 
σειρά επενδύσεων, ώστε να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον σε όλους τους ανθρώπους μας. Ευτυχώς μέχρι 
σήμερα, χάρις και στα μέτρα που πήραμε, δεν είχαμε κανένα κρούσμα.

Το δεύτερο πρόβλημα ήταν να διαχειρισθούμε τα μεγάλα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν στην αγορά από τη μεγάλη μείωση 
της κατανάλωσης, αλλά και από την αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών. 

Μείναμε πολύ κοντά στους πελάτες, όλο το διάστημα της καραντίνας, προσπαθώντας να δώσουμε τις σωστές επιλογές για να 
αντιμετωπίσουν την κρίση της αγοράς. Συγχρόνως, όπως συμβαίνει σε όλες τις κρίσεις, εκμεταλλευθήκαμε τις ευκαιρίες για να 
αναπληρώσουμε τις απώλειες. Και το πετύχαμε !!

Μπαίνουμε σε ένα πολύ πιο δύσκολο β’ εξάμηνο.

Η ευχή όλων, είναι να είμαστε υγιείς και δυνατοί, ώστε να είμαστε παρόντες την ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ που θα προσφέρει πολλές 
ευκαιρίες σε όλους που μπόρεσαν τελικά να ξεπεράσουν τη σημερινή κρίση.

Και αυτό θα το πετύχουμε ΜΑΖΙ.

Φιλικά, 

Editorial
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

Κ
ατά το α’ εξάμηνο του 2020, ο ενοποιημένος κύκλος εργα-

σιών του Ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ανήλθε σε €825,37 εκατ. 

έναντι €1.084,7 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2019, καταγρά-

φοντας μείωση 23,91%. Το α’ εξάμηνο του 2020, τα μικτά κέρδη του 

Ομίλου ανήλθαν σε € 23,9 εκατ. έναντι €24,8 εκατ. του α’ εξαμήνου 

του 2019 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελε-

σμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €6,54 εκατ. έναντι 

€9,03 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2019, παρουσιάζοντας 

μείωση 27,57%. Τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομί-

λου (EBT) κατά το α’ εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε κέρδη €0,56 

εκατ. έναντι €1,8 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2019, ενώ τα ενοποιη-

μένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 

(EATAM) ανήλθαν σε κέρδη €0,20 εκατ. έναντι €1,3 εκατ. του αντι-

στοίχου περσινού διαστήματος. 

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κατά το α’ εξάμηνο του 

2020 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €5,57 εκατ. έναντι €7,7 εκατ. του 

α’ εξαμήνου του 2019. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 

€0,5 εκατ. έναντι €1,65 εκατ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους 

σε κέρδη €0,28 εκατ. έναντι €1,15 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος 

του 2019.

Η εσωτερική αγορά των καυσίμων κατά το α’ εξάμηνο του 2020, παρά 

την πολύ θετική πορεία των πωλήσεων του πετρελαίου θέρμανσης, κα-

τέγραψε σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 πτώση, η οποία 

οφείλεται στις μειωμένες καταναλώσεις των καυσίμων κίνησης, απόρ-

ροια της ύφεσης του β’ τριμήνου, αλλά και των περιοριστικών μέτρων 

κυκλοφορίας που εφαρμόστηκαν από τον Απρίλιο έως τον Μάιο, κα-

θώς και της χαμηλής τουριστικής κίνησης.

Σε επίπεδο Ομίλου, κατά το α’ εξάμηνο του 2020, οι περισσότερες 

θυγατρικές του Ομίλου παρουσίασαν θετική πορεία. Η ελίν Τεχνική 

παρά την υποχώρηση της κερδοφορίας της που οφείλεται στα μειω-

μένα έργα λόγω της πανδημίας, διατηρεί την μέχρι τώρα καλή πορεία 

της και παρουσιάζει θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Η ελίν Ναυτική 

συνεχίζει να είναι κερδοφόρος χάρη στο υψηλό ποσοστό εκμετάλλευ-

σης του στόλου της, ενώ η ελίν Σταθμοί παρουσίασε ζημίες εξαιτίας 

του γενικευμένου lock down και της μειωμένης τουριστικής κίνησης.. 

Η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ ελίν VERD παρά την δύσκολη συγκυ-

ρία, βελτίωσε τα αποτελέσματά της σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό 

διάστημα, με αποτέλεσμα την θετική επίδρασή της στα αποτελέσματα 

του Ομίλου.

Η πορεία της αγοράς κατά το β’ εξάμηνο του 2020 θα εξαρτηθεί σε 

μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της πανδημίας και την επίδραση αυ-

τής στην συμπεριφορά των καταναλωτών. Σε αντίθεση με ότι συνέβη το 

α’ εξάμηνο, όπου η αγορά καυσίμων παρουσίασε μια καθαρά οριακή 

πτώση, η μείωση των πωλήσεων στο β’ εξάμηνο αναμένεται να κινηθεί 

σε υψηλά επίπεδα.

Η απώλεια εσόδων από τον τουρισμό, τα περιοριστικά μέτρα κυκλο-

φορίας που λαμβάνονται σε πολλές περιοχές της χώρας, η γενικότερη 

ανησυχία για την πορεία του ιού στην Ελλάδα με την έλευση ενός δεύ-

τερου κύματος, δεν επιτρέπουν αισιόδοξες εκτιμήσεις για την πορεία 

της αγοράς στο σύνολο της.

Επίσης, εκτιμάται ότι θα υπάρξει καθίζηση στις πωλήσεις του πετρελαί-

ου θέρμανσης στο διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου, αφού ένα πολύ 

μεγάλο μέρος των ποσοτήτων αυτού έχει προαγοραστεί τον Απρίλιο και 

τον Μάιο, λόγω των χαμηλών τιμών και τα έσοδα των πωλήσεων αυτών, 

έχουν καταγραφεί στα έσοδα του α΄ εξαμήνου.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ελίν προ-

σθέτοντας νέα, ποιοτικά σημεία πώλησης, που στοχεύουν στην πλήρη 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των καταναλωτών της, αλλά και 

στην προώθηση των διαφοροποιημένων προϊόντων Crystal. Θα αξιο-

ποιήσει τις ευνοϊκές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά της 

ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς του προϊόντος 

ελίν electricon. Συγχρόνως, θα ενισχύσει τη δυναμική της παρουσία 

στις Διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας την εξαιρετική εικόνα που έχει 

δημιουργήσει στο εξωτερικό, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των 

πωλήσεών της. Τέλος, θα στοχεύσει στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών 

με την κατασκευαστική εταιρία του Ομίλου, την ελίν Τεχνική.
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Π
ριν από μία δεκαετία η ΕΛΙΝΟΙΛ εγκαινίασε την πρώτη συνεργασία στην αγορά καυσίμων μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών και εκπαι-

δευτικών ιδρυμάτων.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ πρωτοπορεί για ακόμη μία φορά, περνά σε άλλο επίπεδο και θέτει τον πήχη της ποιότητας ακόμη υψηλότερα.

Από τον Ιανουάριο του 2019, η Lloyd’s Register, ο κορυφαίος παγκοσμίως Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, έρχεται να 

ελέγξει και να εγκρίνει τη διασφάλιση ποιότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας της ελίν. Παράλληλα, επεκτείνεται και στο δίκτυο των πρατη-

ρίων η συνεργασία με την Bureau Veritas, του διεθνούς φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η Bureau Veritas, που διαθέτει στην Ελλάδα 

ένα από τα καλύτερα διαπιστευμένα εργαστήρια ανάλυσης καυσίμων στον κόσμο, θα αναλάβει να εκπονεί δειγματοληπτικούς ελέγχους 

ποιότητας καυσίμων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα της ελίν. Συγχρόνως, η ΕΛΙΝΟΙΛ θα συνεχίσει να εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

Συνεπώς, χάρη στην εγγυημένη τήρηση των απαραίτητων ελεγκτικών διαδικασιών, η ΕΛΙΝΟΙΛ είναι σε θέση να δεσμεύεται για την ποιότητα 

των προϊόντων της.

ΕΛΙΝΟΙΛ
Η ΜΟΝΗ ΜΕ ΤΡΙΠΛΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Χημικές αναλύσεις

1378

RO/RO
ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ- ΖΕΦΥΡΟ

169

Πλοία εφοδιασμού εγκ/σεων

167

Εγκαταστάσεις

347

Επιπλέον έλεγχοι σε όλο το δίκτυο 
(πρατήρια, βιομηχανία, μαρίνες)

460

1143 
Δειγματοληπτικοί έλεγχοι & αναλύσεις  την περίοδο 2019 - 2020
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Η 
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. με υψηλό αίσθημα ευθύνης και θέτοντας 

βασική προτεραιότητά της, την ασφάλεια των πελατών, των 

συνεργατών και των εργαζομένων της καθώς και τη δημό-

σια υγεία, έχει προβεί στην εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέ-

τρων με σκοπό την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Επιπλέον των γενικών μέτρων που υπαγορεύονται από τις αρμόδι-

ες Αρχές, και εφαρμόζονται ήδη από την Εταιρεία, η Διοίκηση της 

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. έχει καταρτίσει ειδικό σχέδιο με στόχο την αδιάλειπτη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων της. Περαιτέρω, έχει συσταθεί ει-

δική ομάδα Διαχείρισης με σκοπό την διαχείριση, συντονισμό των 

μέτρων και την επικοινωνία με τους εργαζόμενους.

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης των μέτρων κατά της εξάπλωσης της 

νόσου, η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. εφάρμοσε από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου τη-

λεργασία για όσους εργαζόμενους είναι εφικτή η εξ αποστάσεως 

εκτέλεση των καθηκόντων τους, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 

στο ελάχιστο το προσωπικό με φυσική παρουσία στην Εταιρεία, και 

πάντα με τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας.

Επισημαίνεται ότι το αναγκαίο προσωπικό για την ομαλή λειτουρ-

γία των Εγκαταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των υπολοίπων 

σταθμών φόρτωσης, το προσωπικό για την φόρτωση, διανομή και 

παράδοση των προϊόντων της Εταιρείας, καθώς και όλοι οι εργα-

ζόμενοι απαραίτητοι στο πεδίο, συνεχίζουν να προσέρχονται κα-

νονικά στην εργασία τους τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας που 

έχουν ανακοινωθεί από τους αρμόδιους φορείς και την Εταιρεία. 

Περαιτέρω, εφαρμόζονται ειδικά μέτρα προστασίας και πρόληψης 

όπως η αναστολή επαγγελματικών ταξιδιών, αναστολή συναντήσε-

ων των εργαζομένων ή/και συνεργατών της Εταιρείας, περιορισμός 

των επισκεπτών στα γραφεία της Εταιρείας, εφαρμογή ενναλακτι-

κών τρόπων επικοινωνίας (Skype, conference calls κλπ.). Όλο το 

προσωπικό έχει ενημερωθεί για την ορθή και συστηματική χρήση 

του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας (προστατευτικά 

γάντια μιας χρήσης και προστατευτικών μασκών) καθώς και στην 

χρήση κατάλληλων αντισηπτικών υγρών. Ειδικότερα το προσωπικό 

που έρχεται σε επαφή με πελάτες (οδηγοί Β/Φ, βοηθοί), έχουν ενη-

μερωθεί μέσω σχετικών οδηγιών για την πιστή τήρηση των γενικών 

μέτρων προστασίας και πρόληψης αλλά και των ειδικών μέτρων που 

ορίζει η Εταιρεία.

Τονίζεται ότι, η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 

προστασία των εργαζομένων, συνεργατών και πελατών, για την 

απρόσκοπτη λειτουργία των Εγκαταστάσεων της, καθώς και την εν 

γένει διασφάλιση του απρόσκοπτου εφοδιασμού της αγοράς.

Επιπλέον, η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις για 

τα θέματα που αφορούν τον κορωνοϊό και εξετάζει διαρκώς τη λήψη 

πρόσθετων προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του 

ΕΟΔΥ, και των αρμόδιων Υπουργείων.

Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στους εργαζόμενους, 

στους συνεργάτες και τους πελάτες της, η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. εγγυάται 

την αδιάλειπτη λειτουργία της και συμβάλλει στις προσπάθειες της 

πολιτείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, για το καλό 

όλων των πολιτών.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΝΟΙΛ 
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19

ΣΕΕΠΕ: Χορηγία 100.000 λίτρων καυσίμων στο ΕΚΑΒ 

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και με στόχο να συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης -για ολόκληρο τον πλανήτη- 

απειλής από την πανδημία COVID-19, ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) προχώρησε στη δωρεά 100.000 λίτρων 

καυσίμων, για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων του ΕΚΑΒ. 

Η πρωτοβουλία του ΣΕΕΠΕ υλοποιήθηκε άμεσα και δωρεάν, με απευθείας εφοδιασμό των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ με καύσιμα από πρατήρια που 

εντάσσονται στα δίκτυα των Εταιριών-Μελών του Συνδέσμου.

Το συνολικό κόστος της ενέργειας υπερέβη τις 100.000 ευρώ. 

Στο πλαίσιο της δωρεάς, ο Πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ, κύριος Γιάννης Αληγιζάκης δήλωσε: «Σε αυτές τις δύσκολες και πρωτόγνωρες -για όλους μας- 

στιγμές οφείλουμε να βγούμε μπροστά και να υποστηρίξουμε αυτή την τεράστια εθνική προσπάθεια. Κράτος, πολίτες και επιχειρήσεις πρέπει να 

ενώσουμε δυνάμεις και να δημιουργήσουμε μια μεγάλη συμμαχία για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Σε συνέχεια των δωρεών που έχουν ήδη 

πραγματοποιήσει οι Εταιρίες-Μέλη του Συνδέσμου και με γνώμονα τις αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονται στο ΕΣΥ, ο ΣΕΕΠΕ προχωρά στη δωρεά 

μιας σημαντικής ποσότητας καυσίμων προς το ΕΚΑΒ. Η κίνηση αυτή αποτελεί χρέος μας απέναντι -πρωτίστως- στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπι-

κό, καθώς και στους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή δίνουν μια πρωτόγνωρη μάχη, για το καλό όλων μας. Εκ μέρους όλων των 

Μελών του ΣΕΕΠΕ θέλω να τους απευθύνω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” για την αυταπάρνηση και τον ηρωισμό που επιδεικνύουν». 

Προσφορά 25.500 λίτρων πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του 
Δήμου Αθηναίων 

Η εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ, σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία που συγκλονίζει τη χώρα αλλά 

και την ανθρωπότητα ολόκληρη, με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο και στις ανάγκες 

του, κοινωνική ενσυναίσθηση και συνέπεια, στάθηκε στο πλευρό της Πολιτείας και των 

Αρμόδιων Αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία στήριξε έμπρακτα τον Δήμο Αθηναίων και 

για χρονικό διάστημα 30 ημερών, κάλυψε τις ανάγκες του Δήμου σε πετρέλαιο κίνησης 

για ενέργειες που αφορούσαν στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, η ΕΛΙ-

ΝΟΙΛ προσέφερε 25.500 λίτρα πετρελαίου για τον εφοδιασμό των οχημάτων καθαριότη-

τας του Δήμου Αθηναίων, ενισχύοντας έτσι το δύσκολο έργο της απολύμανσης των δη-

μόσιων χώρων σε μια χρονική περίοδο που η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί 

βασική προτεραιότητα. Τα δημοτικά οχήματα καθαριότητας στο πλαίσιο των μέτρων για 

την αντιμετώπιση της νόσου και σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δη-

μόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), προέβαιναν καθημερινά σε σχολαστικές απολυμάνσεις δρόμων, 

πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, πλατειών και άλλων πολυσύχναστων σημείων της πόλης, όπως χώρους γύρω από νοσοκομεία, σταθμούς μετρό και 

τρένων, στάσεις λεωφορείων, εκκλησίες, δημόσια και δημοτικά κτίρια και πάρκα στο σύνολο επτά δημοτικών διαμερισμάτων. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ, Γιάννης Αληγιζάκης, ανέφερε σχετικά: «Βιώνουμε μια αβέβαιη και συνάμα πρωτοφανή συνθήκη, που συ-

γκλονίζει την παγκόσμια κοινότητα, στην οποία είναι σαφές ότι πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Σε τόσο δύσκολες στιγμές οφείλουμε 

να σταθούμε δίπλα στον κρατικό μηχανισμό, ενισχύοντας ουσιαστικά το έργο του. Είναι άλλωστε το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για την 

κοινωνία και την χώρα.» 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ, 66 χρόνια τώρα παραμένει συνεπής στις αρχές της για ήθος, συνέπεια και αξιοπιστία, φροντίζοντας ώστε κάθε της ενέργεια να αποτελεί 

ΣΟΒΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, πάντα με σεβασμό απέναντι στον Άνθρωπο και την Κοινωνία.
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ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
«ελίν up ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ»

Η ΕΛΙΝΟΙΛ, ήταν η πρώτη εταιρία η οποία βλέποντας στο μέλλον παρουσίασε το 2018 το πιο πρωτοποριακό πρόγραμμα επιβράβευ-

σης, το «ελίν up επιβράβευση», το οποίο μέσω της εφαρμογής RoadCube, παρείχε στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αγορά-

ζουν καύσιμα και υπηρεσίες απλά, εύκολα και με ασφάλεια από το κινητό τους τηλέφωνο.

Σήμερα, έχοντας δημιουργήσει το πιο ευέλικτο πρόγραμμα επιβράβευσης, που καλύπτει κάθε ανάγκη, προσφέρει σημαντικά προνόμια 

για τα μέλη του και αριθμεί χιλιάδες χρήστες πανελλαδικά, η ΕΛΙΝΟΙΛ παρουσιάζει τη δική της εφαρμογή «ελίν up επιβράβευση».

Η νέα εφαρμογή φέρνει την ΕΛΙΝΟΙΛ ακόμα πιο κοντά στην καθημερινότητα κάθε καταναλωτή χαρίζοντάς του μια ολοκληρωμένη 

εμπειρία ελίν. Κατεβάζοντας στο κινητό του τη νέα εφαρμογή «ελίν up επιβράβευση» θα έχει πρόσβαση σε όλες τις καινοτόμες 

λειτουργίες που καθιστούν το πρόγραμμα μοναδικό και ευέλικτο. Το ταξίδι στον κόσμο της ΕΛΙΝΟΙΛ θα γίνεται πλέον σε ένα νέο 

περιβάλλον με το λογότυπο «ελίν».

Έτσι, η εφαρμογή αυτή που διευκολύνει τους 

καταναλωτές στην καθημερινότητά τους, στις πα-

ρούσες δύσκολες υγειονομικές συνθήκες τους 

επιτρέπει να συναλλάσσονται και με ασφάλεια.

Με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιούν οι 

χρήστες της εφαρμογής σε επιλεγμένα πρατήρια 

ελίν  συλλέγουν πόντους, τους οποίους μπορούν 

να  εξαργυρώσουν με όποιο δώρο ή υπηρεσία του 

καταλόγου «ελίν up επιβράβευση» επιθυμούν. 

Ο καταναλωτής κα-
τεβάζει δωρεάν την 
εφαρμογή «ελίν 
up επιβράβευση» 
στο κινητό του.

Επιλέγει το 
πρατήριο 
ελίν που 
θέλει.

Αγοράζει το 
καύσιμο η/
και την υπη-
ρεσία από το 
κινητό του. Επισκέπτεται 

το πρατήριο 
ελίν που έχει 
επιλέξει.

Εφοδιάζεται 
με το καύσιμο, 
χωρίς επαφές 
και χρήση με-
τρητών.

Η χρήση της εφαρμογής είναι πολύ απλή:

Κατεβάζοντας τη νέα εφαρμογή, που είναι διαθέσιμη σε iOS και Android, μέχρι 31 

Δεκεμβρίου 2020, οι χρήστες κερδίζουν 1.000 πόντους «ελίν up επιβράβευση».
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Σ
τη σύγχρονη σημερινή εποχή, η εξέλιξη των κινητήρων οδη-

γούμενη τόσο από την ανάγκη για αυξημένη απόδοση όσο 

και από την πίεση για δραστική μείωση των εκπεμπόμενων 

ρύπων, ώθησε την Ε.Ε. στην υιοθέτηση ιδιαίτερων αυστηρών προδι-

αγραφών των καυσίμων κίνησης.

Ενώ όμως κατά την παραγωγή τους τα καύσιμα υπόκεινται σε αυ-

στηρούς ποιοτικούς ελέγχους, όσο απομακρύνονται από τα διυλι-

στήρια τόσο λιγότερο ελέγχονται τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. 

Έχει συχνά διαπιστωθεί πως αγορά καυσίμων ταλαιπωρείται από 

μια σειρά προβλημάτων όπως η νοθεία, το λαθρεμπόριο και η κα-

ταδολίευση των αντλιών. Τα προβλήματα αυτά έρχονται να προστε-

θούν σε μια εφοδιαστική αλυσίδα ανεπαρκώς ελεγχόμενη αλλά και 

με αΕκετές αστοχίες εξαιτίας κακών πρακτικών.

Η επιτροπή Παγκόσμιου Χάρτη Καυσίμου (WFCC) παρουσίασε το 

2019 την έκτη έκδοση του Χάρτη καυσίμου για την βενζίνη και το 

ντίζελ. Στόχος είναι να ενημερωθούν αφ’ ενός οι υπεύθυνοι χάρα-

ξης πολιτικής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ποιότητα του 

καυσίμου επηρεάζει σημαντικά την λειτουργία του κινητήρα και 

των οχημάτων αλλά και να προωθήσει μια εναρμονισμένη ποιότητα 

καυσίμων παγκοσμίως προς όφελος των καταναλωτών και του πε-

ριβάλλοντος.

Αυτό που ο Παγκόσμιος Χάρτης Καυσίμων παρατηρεί είναι ότι σή-

μερα, καθώς οι χώρες κινούνται προς όλο και πιο αυστηρές απαι-

τήσεις εκπομπών αλλά και αποδοτικότητας των κινητήρων και 

οχημάτων, η ποιότητα του καυσίμου καθίσταται πολύ σημαντικός 

παράγοντας στην απόδοση και την καθαριότητα του κινητήρα και 

του οχήματος.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) έχει αναπτύξει τον κώ-

δικα καθαριότητας ISO 4406, που αποτελεί το κύριο κομμάτι των 

δεδομένων που εξετάζονται στις περισσότερες βιομηχανικές ανα-

λύσεις πετρελαίου. Οι τιμές των αναλύσεων προσδιορίζουν την συ-

νολική καθαρότητα του παρακολουθούμενου συστήματος. 

Η τάση στον κόσμο της ανάλυσης καυσίμων και λιπαντικών είναι 

να αποδίδει πολύ μεγάλη  αξία στις μετρήσεις κατά ISO 4406. Συ-

γκεκριμένα ο WWFC, συνοψίζει: “Οι κατασκευαστές κινητήρων και 

οχημάτων συστήνουν την εφαρμογή προδιαγραφών ρύπανσης σω-

ματιδίων (τιμή στόχος κατά ISO 4406: μικρότερη ή ίση από18/16/13) 

του Παγκόσμιου Χάρτη Καυσίμων στο ακροφύσιο του πρατηρίου 

καυσίμων ώστε τα σωματίδια που προέρχονται από τη μεταφορά 

των καυσίμων να μην φτάσουν στον κινητήρα. “

Η ελίν έχει ήδη δώσει τη λύση, λανσάροντας τα καύσιμα Crystal, 

τα πιο καθαρά καύσιμα. Εκατοντάδες αναλύσεις από τον πλέον 

αξιόπιστο φορέα στον έλεγχο καυσίμων, την Bureau Veritas – 

Inspectorate, έδειξαν πως στα ίδια πρατήρια, το καύσιμα Crystal 

ήταν ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ καθαρότερα στο ακροφύσιο της αντλίας από τα 

απλά καύσιμα. 

Πάντα βέβαια το «νοικοκυριό» του πρατηρίου (καθαρισμοί δεξαμε-

νών, αντλιών και φίλτρων) είναι επίσης σημαντικός παράγοντας.

ΚΑΥΣΙΜΑ CRYSTAL
ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΎΣΙΜΑ
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Η 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θέτει υποχρεωτι-

κούς στόχους μειωμένων εκπομπών CO
2
 για τα νέα αυτο-

κίνητα. Αυτή η νομοθεσία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της 

στρατηγικής της ΕΕ για τη βελτίωση της οικονομίας καυσίμου των 

αυτοκινήτων που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή αγορά. Το μέσο επί-

πεδο εκπομπών ενός νέου αυτοκινήτου που πωλήθηκε το 2016 ήταν 

118.1 γραμμάρια (g) διοξειδίου του άνθρακα (CO
2
) ανά χιλιόμετρο 

(Km), πολύ χαμηλότερα από τον στόχο του 2015 για 130g CO
2
 ανά 

χιλιόμετρο (Km). Μέχρι το 2021, σταδιακά από το 2020, ο μέσος 

όρος που θα επιτευχθεί από όλα τα νέα αυτοκίνητα είναι 95g CO
2
 

ανά χιλιόμετρο. Οι στόχοι του 2015 και του 2021 αντιπροσωπεύουν 

μειώσεις 18% και 40% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το μέσο όρο του 

στόλου του 2007, που ήταν 158.7g CO
2
 ανά χιλιόμετρο.

Για να ανταποκριθούν στις συνεχιζόμενες απαιτήσεις για μει-

ωμένες εκπομπές και για μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου από 

τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, τα λιπαντικά μπορούν να διαδραμα-

τίσουν σημαντικό ρόλο. 

Ώς εκ τούτου, η ACEA παρουσίασε τη νέα της κατηγορία ACEA C5 

στις τελευταίες προδιαγραφές της ACEA 2016. Αυτή η κατηγορία 

ACEA C5 περιλαμβάνει λιπαντικά κινητήρα πολύ χαμηλού ιξώδους 

(υψηλής θερμοκρασίας, υψηλής διάτμησης (HTHS) τουλάχιστον 2,6 

mPa*s), παρέχοντας βελτιωμένη οικονομία καυσίμου. Αυτά τα mid 

SAPS λιπαντικά είναι συμβατά με την επεξεργασία καυσαερίων και 

προορίζονται για χρήση σε κινητήρες βενζίνης και ντίζελ επιβατι-

κών αυτοκινήτων.

Εκτός από την παροχή υψηλής οικονομίας καυσίμου, αυτή η προδι-

αγραφή ACEA C5 περιλαμβάνει πρόσθετες δοκιμές, όπως μια δο-

κιμή για τη διασφάλιση υψηλής σταθερότητας στην οξείδωση και 

συμβατότητας με τα βιοκαύσιμα.

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές οχημάτων (OEM) έχουν εισαγάγει τις 

προδιαγραφές OEM υψηλής οικονομίας καυσίμου, βάσει αυτής της 

νέας αξίωσης ACEA C5. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν προσθέσει περισσότερες 

απαιτήσεις για την προστασία των νεότερης τεχνολογίας κινητή-

ρων υψηλού φορτίου, που απαιτούνται για την επίτευξη των νομο-

θετικών χαμηλότερων εκπομπών ρύπων και των πιο απαιτητικών 

στόχων στην οικονομία καυσίμου. Αυτές οι πρόσθετες απαιτήσεις 

για τα λιπαντικά, περιλαμβάνουν δοκιμές για την αποφυγή της χα-

μηλής ταχύτητας προανάφλεξης (LSPI), όπως στην προδιαγραφή 

Daimler MB 229.71, μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου όπως στην 

VW 508.00/509.00 και επίσης διασφαλίζουν προστασία μακράς δι-

αρκείας και άριστο έλεγχο αποθέσεων, όπως στην BMW LL17FE +. 

Η ΕΛΙΝΟΪΛ ακολουθώντας πάντα τις τεχνολογικές εξελίξεις και 

με ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέματα, έχει σχεδιάσει ήδη και 

προσθέσει στη γκάμα των προϊόντων της, το νέο προϊόν autoTEC 

Expert Longlife FE SAE 0W20, το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις 

της ACEA C5, αλλά και των μεγαλύτερων κατασκευαστών OEM.     

ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΏΝ ΚΙΝΗΤΗΡΏΝ 
(ACEA C5)
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Η Ελίν Τεχνική αποτελεί μια σύγχρονη και δυναμική Τεχνική Εταιρεία, η οποία υλοποιεί ιδιωτικά τεχνικά έργα. Διαθέτει πολυετή εμπειρία 

στην κατασκευή τεχνικών έργων όπως εμπορικά κτίρια (retail), κτίρια γραφείων, πολυώροφα parking, βιομηχανικά κτίρια – αποθήκες 

(logistic), ξενοδοχεία καθώς και στην παροχή υπηρεσιών μελετών και τεχνικής υποστήριξης FM.

Κατηγορίες Έργων

Πιστοποιήσεις

Η Ελίν Τεχνική εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τo πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 με στόχο την πα-

ροχή υψηλών υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών της, μέσω της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος.

 

Επίσης εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 και Σύστημα Υγείας και

Ασφάλειας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.

Υλοποιεί έργα ειδικών απαιτήσεων κατά LEED & BREAM.

Dimand Prodea EBRD

Dimand Grivalia EBRD

Με την αξιοπιστία & την εγγύηση του ομίλου ΕΛΙΝΟIΛ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ ΚΤΊΡΊΑ ΓΡΑΦΕΊΩΝ ΕΜΠΟΡΊΚΑ ΚΤΊΡΊΑ
(RETAIL)

ΒΊΟΜΗΧΑΝΊΚΑ
ΚΤΊΡΊΑ

ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΊ ΧΩΡΟΊ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΊ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΑΔΕΊΟΔΟΤΗΣΕΊΣ 

ΕΡΓΩΝ
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ΣΕΕΠΕ 
ΣΤΗΡΙΖΟΎΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ 
ΕΠΕΝΔΎΟΎΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΒΙΏΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ο Πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ & Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ, κύριος Γιάννης Αληγιζάκης, εκπροσώπησε τον Σύνδεσμο στην εκδήλω-

ση. Μετά την υπογραφή του Σχεδίου, ο κύριος Αληγιζάκης δήλωσε: 

Ο 
Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος 

(ΣΕΕΠΕ), συνυπέγραψε το «Σχέδιο Μετάβασης στην Ηλε-

κτροκίνηση», το οποίο παρουσιάστηκε την Παρασκευή 5 

Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στην Τεχνόπολη στο Γκά-

ζι, παρουσία του Πρωθυπουργού, κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Το «Σχέδιο Μετάβασης στην Ηλεκτροκίνηση», εκπονήθηκε με γνώ-

μονα τη βιώσιμη κινητικότητα στις πόλεις, διαμορφώνει ένα νέο πλαί-

σιο για την ανάπτυξη του μοντέλου της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. 

«Εδώ και χρόνια όλα τα μέλη του Συν-

δέσμου μας, όχι μόνο στηρίζουν, αλλά 

επενδύουν στην πράξη σε ένα βιώσιμο 

μοντέλο μεταφορών. Η ηλεκτροκίνηση 

αποτελεί κομβικό σημείο για την επί-

τευξη του στόχου. Είναι ιδιαίτερα εν-

θαρρυντικό το γεγονός πως η κυβέρνη-

ση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που μας 

φέρνουν πιο κοντά σε ένα μέλλον κα-

λύτερο, φιλικότερο για τον άνθρωπο και 

το περιβάλλον. Παραμένουμε σταθεροί 

σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια, λαμ-

βάνοντας δεσμεύσεις οι οποίες θα διευ-

κολύνουν τη μετάβαση σε μια νέα εποχή 

για τις μεταφορές». 

Με στόχο τη μετάβαση σε μια νέα εποχή, με καθαρότερες μεταφορές, οι Εταιρίες – Μέλη του ΣΕΕΠΕ έλαβαν μια σειρά δεσμεύ-

σεων που αφορούν:

1.  Στη δημιουργία επαρκούς δικτύου τροφοδοσίας και εξυπηρέτησης καταναλωτών χρηστών υβριδικών, ηλεκτρικών οχημάτων, 

αλλά και οχημάτων υδρογόνου.

2.  Στη διασφάλιση της ασφαλούς και αδιάληπτης τροφοδοσίας της αγοράς με καύσιμα και υπηρεσίες κατά τη διαδικασία μετά-

βασης σε μια οικονομία με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα.

3.  Στην ενεργή συνεργασία με την Πολιτεία, τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου, αλλά και τους ιδιώτες για την υλοποίηση μιας 

ομαλής μετάβασης σε ένα νέο βιώσιμο μοντέλο μεταφορών.
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ΣΠΑΜΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΟΎ ΣΎΜΒΟΛΑΙΟΎ

Νέα προγράμματα ελίν  electricon & ελίν aerion

Η 
ΕΛΙΝΟΙΛ προσαρμόζεται στις επιταγές της αγοράς και παρουσιάζει νέα, ελκυστικότερα προγράμματα για ιδιώτες και επαγγελματίες. 

Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων με σεβασμό στον καταναλωτή και στις ανάγκες του. 

Τα νέα προγράμματα προσφέρουν τις ανταγωνιστικότερες χρεώσεις στην αγορά, ενώ η συντριπτική τους πλειοψηφία δεν δεσμεύει με συμβόλαιο 

τον καταναλωτή. Έτσι, ο καταναλωτής είναι ελεύθερος να επιλέξει το πρόγραμμα που επιθυμεί, χωρίς να δεσμεύεται με ρήτρες αποχώρησης και 

την ζημιά που αυτές προκαλούν. 

Τα νέα προγράμματα, αναπτύχθηκαν έχοντας στο μυαλό τις ιδιαιτερότητες μας σαν καταναλωτές καθώς και τις διαφορετικές ενεργειακές μας 

ανάγκες. Όλοι πλέον, μπορούν οποτεδήποτε επιθυμούν να αλλάζουν οικονομικό πρόγραμμα με μία απλή αίτηση. Βασικό μας μέλημα φυσικά, είναι 

ο πελάτης ελίν να απολαμβάνει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και εξυπηρέτηση, τόσο στο πρατήριο, όσο και απομακρυσμένα, απολαμβάνοντας την 

Δέσμευση Ποιότητας της εταιρείας μας.

energy.elin.gr
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TIPS
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Καθημερινά καταναλώνουμε μεγάλα ποσοστά ενέργειας είτε για θέρμανση, για φως, για ζεστό νερό, είτε για το πλύ-

σιμο ρούχων, πιάτων και για μικροσυσκευές. Ας δούμε κάποια tips ώστε να εξοικονομούμε ενέργεια, μέσα από απλές 

καθημερινές συνήθειες μας:

Αλλαγή θερμοκρασίας (θέρμανση - ψύξη)

Εξοικονόμηση στο Φως

Αξιοποιείστε την ηλιακή ενέρ-
γεια για να θερμάνετε το κτίριο 
σας. Τις ηλιόλουστες χειμωνιά-
τικες μέρες να αφήνετε τον ήλιο 
να μπαίνει μέσα από τα νότια 
παράθυρα.

Αλλάξτε τις λάμπες πυρακτώ-
σεως με λάμπες εξοικονόμη-
σης ενέργειας. Καταναλώνουν 
έως 5 φορές λιγότερη ενέργεια 
και διαρκούς έως 10 φορές πε-
ρισσότερο.

Μειώστε τις εσωτερικές πηγές 
θερμότητας. Τοποθετείστε λα-
μπτήρες και συσκευές χαμηλής 
κατανάλωσης. Μη χρησιμοποι-
είτε ενεργοβόρες συσκευές οι 
οποίες ταυτόχρονα θερμαίνουν 
και το χώρο (π.χ. ηλεκτρική κου-
ζίνα, σίδερο) τις ώρες που έχει 
πολλή ζέστη.

Αφήνετε το φυσικό φως να 
περνάει από όσο το δυνατόν 
περισσότερες πλευρές των χώ-
ρων. Έτσι επιτυγχάνεται μεγα-
λύτερη επάρκεια και καλύτερη 
κατανομή.

Μην καλύπτετε τα θερμαντικά 
σώματα με οποιοδήποτε τρό-
πο, γιατί μειώνεται σημαντικά η 
απόδοση τους.

Φροντίστε να μη μένουν αναμ-
μένα τα φώτα σε δωμάτια, όταν 
δεν είναι απαραίτητο.

Για να μειώσετε τις απώλειες 
θερμότητας μπορείτε να κλεί-
σετε τυχόν χαραμάδες σε πόρ-
τες και παράθυρα με μονωτικό 
υλικό, αυτοκόλλητες ταινίες του 
εμπορίου ή σιλικόνη, αλλά και 
να αντικαταστήσετε τα παράθυ-
ρα από μονά τζάμια με νέα θερ-
μομονωτικά διπλά τζάμια.

Προτιμήστε ένα χαμηλό γενικό 
φωτισμό και πρόσθετο τοπικό 
φωτισμό στα σημεία όπου το 
χρειάζεστε.

Αν έχετε κεντρική θέρμανση 
φροντίστε για τη σωστή ρύθ-
μιση και συντήρηση του καυ-
στήρα και τον καθαρισμό του 
λέβητα κάθε καλοκαίρι από 
εξειδικευμένο συντηρητή, ο 
οποίος εκδίδει και το πιστο-
ποιητικό συντήρησης βάσει 
νομοθεσίας, με μετρήσεις του 
βαθμού απόδοσης της εγκατά-
στασης, της θερμοκρασίας των 
καυσαερίων και της περιεκτι-
κότητας τους σε διοξείδιο του 
άνθρακα και αιθάλη.

Για την καλύτερη ρύθμιση 
του φυσικού φωτισμού, προ-
τιμήστε κινητά στόρια, παρά 
κουρτίνες στα παράθυρα.

Σκιάστε όλα σας τα παράθυρα. 
Επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα 
σκιασμού ανάλογα με τον προσα-
νατολισμό του παραθύρου.
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