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Διανέμεται Δωρεάν
R  Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση χωρίς την άδεια της 
ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ιδρύθηκε το 1954 και αποτελεί μια από τις δυναμικότερες εταιρίες εμπο-
ρίας καυσίμων στην Ελλάδα με πανελλαδικό δίκτυο 580 πρατηρίων. Η μακροβι-
ότερη ελληνική εταιρία καυσίμων δραστηριοποιείται στον χώρο των πρατηρίων 
καυσίμων, στον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής, βιομηχανικών μονάδων και της 
ποντοπόρου ναυτιλίας με υγρά καύσιμα, στερεά καύσιμα και λιπαντικά, καθώς και 

στις υπηρεσίες θέρμανσης οικιών και κτιρίων.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι

Το πρώτο τρίμηνο η αγορά καυσίμων 
έδειξε να ανασαίνει, αφού καταγράφη-
κε σημαντική αύξηση καταναλώσεων 
κατά 23%. Μια εικόνα που σε πρώτη 
ανάγνωση καλλιεργεί κλίμα αισιοδοξί-
ας και δίνει ένα μήνυμα ότι επιτέλους η 
οικονομία κινείται. Είναι όμως έτσι; 

Δυστυχώς η πραγματικότητα απέχει πολύ. Η άνοδος της αγοράς στο α’ τρί-
μηνο οφείλεται καθαρά σε έναν εποχικό παράγοντα, το πετρέλαιο θέρμαν-
σης, το οποίο είχε αύξηση πάνω από 80%. Αυτή η αύξηση σκέπασε προ-
σωρινά τα προβλήματα που υπήρχαν στα καύσιμα κίνησης και έκρυψε τα 
μηνύματα που έστελνε η αγορά. Οι βενζίνες το αντίστοιχο διάστημα υπο-
χωρούσαν κατά 3%, με την τάση να επιδεινώνεται ενώ το Dκ έχανε μεγάλο 
τμήμα της ανοδικής δυναμικής του 8% που είχε στο τέλος του ‘14 και περι-
ορίστηκε στο 5%, με τάσεις μειούμενες. Η αγορά όχι μόνο δεν ανακάμπτει 
αλλά αναμένεται να συνεχίσει πτωτικά. Δυστυχώς έχει ήδη περάσει σχεδόν 
η μισή χρονιά συνεπώς η ζημιά για το 2015 έχει γίνει. Από την άλλη όμως, 
είμαστε αισιόδοξοι ότι η χώρα μας θα πετύχει τελικά μια καλή συμφωνία με 
τους θεσμούς και το οικονομικό κλίμα θα αρχίσει να βελτιώνεται. 

Όλο αυτό το διάστημα η ΕΛΙΝΟΙΛ έδειξε μεγάλη αντοχή, με πωλήσεις που 
αποπνέουν ισχυρή δυναμική. Η εταιρία μας ακολούθησε την αγορά στην 
άνοδο του πετρελαίου θέρμανσης αλλά, σε αντίθεση με την αγορά, συνεχί-
ζει να κινείται θετικά και στις βενζίνες και στο πετρέλαιο κίνησης με διψήφια 
αύξηση. Όμως, η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει κάνει τη στρατηγική επιλογή να έχει διάφορες 
δραστηριότητες και πηγές εσόδων και να μην περιορίζεται στα καύσιμα κί-
νησης και θέρμανσης. Το πρώτο τρίμηνο του 2015 καταγράφεται πολύ καλή 
πορεία σε όλες τις δραστηριότητες, στα στερεά καύσιμα, στα λιπαντικά και 
στην διεθνή αγορά ενώ και στις θυγατρικές η εικόνα είναι θετική. 

Η αγορά καυσίμων στη χώρα μας έχει βυθιστεί σε βαθειά ύφεση και θα 
χρειαστεί να διανύσει πολύ δρόμο μέχρι την ανάκαμψη. Η ΕΛΙΝΟΙΛ όμως, 
κόντρα στο αρνητικό κλίμα που επικρατεί ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες, 
κινείται με προσεκτικά βήματα και έχει πλέον εδραιωθεί ως μια από τις κο-
ρυφαίες εταιρίες. Το 2014 η εταιρία μας πρωταγωνίστησε. Η ομάδα της ΕΛΙ-
ΝΟΙΛ φροντίζει ώστε αυτό να επαναληφθεί και το 2015. 

Φιλικά 

Γιάννης Αληγιζάκης 

     Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε χαρτί που προέρχεται από καλλιέργεια ελεγχόμενης κοπής.
      The paper used to print this magazine is FSC certified.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Πωλήσεις αυτοκινήτων 2014:
Ντιζελοκίνητα τα 6 στα 10 
Ένα σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει την ελληνική 
αγορά αυτοκινήτων είναι η στροφή στη ντηζελοκίνηση. 
Σύμφωνα με τα στοιχειά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος, το 64% των καινούργιων Ι.Χ. αυτοκινήτων 
που πωλήθηκαν το 2014 στην Ελλάδα ήταν με κινητήρες 
ντήζελ ενώ στα φορτηγά τύπου βαν το ποσοστό αυτό 
φθάνει στο 97%! Η στροφή αυτή φαίνεται και στις κατα-
ναλώσεις όπου ενώ στη βενζίνη διαρκώς φθίνουν, στο 
ντήζελ διατηρούν θετικό πρόσιμο. 

Είναι λογικό ότι αυτή η αύξηση στις καταναλώσεις, έχει 
οδηγήσει πολλές εταιρίες στο να λανσάρουν νέα προϊό-
ντα. Και σε αυτή την περίπτωση η ελίν με το Diesel Crystal 
προσφέρει την καλύτερη λύση στην αγορά. 

Το diesel Crystal χάρη στην πρωτοποριακή του τεχνολο-
γία χωρίς βιοκτόνο, έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπι-
στοσύνη ακόμη και των πιο απαιτητικών καταναλωτών 
και να αυξάνει διαρκώς μερίδια. 

Πετρέλαιο:  Που θα πάει επιτέλους; 
Οι χώρες μέλη του ΟΠΕΚ έχουν αυξήσει την παραγωγή με στό-
χο την διατήρηση χαμηλών τιμών και άρα των μεριδίων αγοράς 
που κατέχουν. Από την άλλη η παραγωγικότητα ανά γεωτρύπα-
νο στους εκτός ΟΠΕΚ παραγωγούς (κυρίως Αμερικάνοι παρα-
γωγοί σχιστολιθικού πετρελαίου) έχει αυξηθεί και αυτό δείχνει 
ότι είναι «δύσκολοι αντίπαλοι» και δείχνουν να ανταπεξέρχονται 
στις πολύ χαμηλές τιμές. 
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4μηνο *

ΝΤΉΖΕΛ ΘΕΡΜΆΝΣΉΣ

ΝΤΉΖΕΛ ΚΙΝΉΣΉΣ

ΒΕΝΖΙΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ  ΆΓΟΡΆΣ

Άγορά

7%

-2%

21%

90%

ΕΛΙΝΟΙΛ

16%

5%

32%

84%

Πορεία αγοράς καυσίμων 
Το πρώτο τετράμηνο: 

* Στα στοιχεία δεν συμπεριλαμβά-
νονται Ναυτιλιακά καύσιμα και οι 
ποσότητες ορισμένων μεγάλων 
καταναλωτών πχ ΔΕΗ

Οι βενζίνες συνεχίζουν την
 πτωτική τους πορεία. 

ΒΕΝΖΙΝH
ΤΟ ΝΤΉΖΕΛ
ΚΙΝΉΣΉΣ

Διατηρεί θετικό πρόσημο αλλά
φαίνεται σταδιακά να ανακόπτεται η

ανοδική τάση (έκλεισε με +8% 
για το έτος 2014 έναντι 2013). 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΉΣ 

Eίχε διπλασιασμό στις πωλήσεις , 
λόγω του συνδυασμού βαρύ χειμώνα,

 των πολύ χαμηλών τιμών και του επιδόματος 
θέρμανσης (αλλά ελπίζουμε όχι λόγω του λαθρεμπορίου).
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Ο ΟΜΙΛΟΣ Ή ΕΤΆΙΡΙΆ

Ά’ Τρίμηνο 2015 Ά’ Τρίμηνο 2014 Μεταβολή Ά’ Τρίμηνο 2015 Ά’ Τρίμηνο 2014 Μεταβολή

234.127.521 195.440.649 20% 233.336.103 194.206.633 20%

9.501.722 7.181.966 32% 9.344.320 7.037.352 33%

2.866.151 579.483 395% 2.672.014 668.282 300%

1.088.433 1.355.116 180% 1.028.480 -1.014.560 201%

Εγκατάσταση συστήματος εισροών 
- εκροών στον Ασπρόπυργο.
Η ΕΛΙΝΟΙΛ προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς την ολο-
κλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος εισροών 
– εκροών στις εγκαταστάσεις της. Στον Ασπρόπυργο η 
εγκατάσταση του Συστήματος  ξεκίνησε 16 Μαρτίου και 
είχε ολοκληρωθεί 1 Απριλίου 2015. Η ημερομηνία της επί-
σημης λειτουργίας βάσει της ΔΕΦΚ 50140479 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ 
1156) ήταν η 7η Μαΐου του 2015. Αντίστοιχα για το Π. Λά-
γος η εγκατάσταση έγινε από 30 Μαρτίου έως 16 Απριλίου 
και η ημερομηνία επίσημης λειτουργίας βάση της ΔΕΦΚ 
50140479 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ 1156) ήταν η 7 Μαΐου 2015. 

Tο α’ τρίμηνο του 2015 συνεχίστηκε 
η πολύ καλή πορεία που ξεκίνησε 
κατά το β’ εξάμηνο του 2014 για την 
ΕΛΙΝΟΙΛ. Η αύξηση του κύκλου ερ-
γασιών της εταιρίας κατά το α’ τρί-
μηνο είναι αποτέλεσμα της αύξησης 
πωλήσεων σε όλες τις δραστηριό-
τητες της. Ειδικότερα, οι πωλήσεις 
πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκαν 
σημαντικά αλλά θετικό πρόσημο 
έγραψαν οι πωλήσεις και σε όλους 
τους υπόλοιπους τομείς δραστηρι-
οποίησης της, σε καύσιμα και λιπα-
ντικά. 

Όσο αφορά στην αγορά καυσίμων, 
το 2015 ξεκίνησε ανοδικά χάρη στην 
πολύ αυξημένη ζήτηση για πετρέλαιο 
θέρμανσης. Παρόλα αυτά, η ζήτηση σε 
βενζίνες δεν φαίνεται να ανακάμπτει 
ενώ και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνη-
σης φαίνεται να μην διατηρούν την 
θετική δυναμική που είχαν κατά το τε-
λευταίο τρίμηνο του 2014. Το επόμενο 
κρίσιμο διάστημα η αγορά καυσίμων 
δεν αναμένεται να βελτιωθεί συνολικά 
αλλά οι εκτιμήσεις για μια καλή του-
ριστική σεζόν σηματοδοτούν για την 
ΕΛΙΝΟΙΛ μια σημαντική ευκαιρία. 

Αποτελέσματα Α΄τριμήνου 2015

Όμιλος ΕΛΙΝΟΙΛ
Σε επίπεδο Ομίλου, το α’ τρίμηνο του 2015 
η θυγατρική ελίν Τεχνική διατήρησε την 
ανοδική της πορεία, με σταθερή ροή νέων 
έργων και θετικό οικονομικό αποτελέσματα, 
η ελίν Ναυτική ανέστρεψε το αρνητικό πρό-
σημο και παρουσιάζει κερδοφορία, η ελίν 
Σταθμοί διατήρησε την κερδοφορία της στα 
επίπεδα του αντίστοιχου διαστήματος του 
2014 ενώ τέλος, η ελίν Βιοκαύσιμα επιβά-
ρυνε ελαφρά τα αποτελέσματα του Ομίλου. 
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Πιστοποίηση ISO9001
για την εμπορία καυσίμων
και λιπαντικών
Η ΕΛΙΝΟΙΛ από τα πρώτα χρό-
νια λειτουργίας της έθεσε την 
ποιότητα ως αδιαπραγμάτευτο 
στοιχείο που συνόδευε τα προϊ-
όντα της. Σήμερα, μετά από 60 
χρόνια εμπειρίας στη διαχείρι-
ση καυσίμων και λιπαντικών, 
έχει αναπτύξει ένα σύστημα 
από διαδικασίες και πολιτικές 
το οποίο διασφαλίζει ότι οι 
πελάτες της λαμβάνουν πάντα 
άριστης ποιότητας καύσιμα 
και λιπαντικά. Τον Φεβρουά-
ριο του 2015, η ΕΛΙΝΟΙΛ προ-
χώρησε στην πιστοποίηση 
του συστήματος αυτού κατά 
ISO9001:2008, καλύπτοντας 
τους τομείς παραλαβής, απο-
θήκευσης, διακίνησης και 
παράδοσης καυσίμων και 
λιπαντικών. Η πιστοποίηση 
έγινε από τον διαπιστευμένο 
φορέα EUROCERT Α.Ε.

Ετήσια εκδήλωση ΕΛΙΝΟΙΛ
Στην κορυφή του κόσμου 

Για μια ακόμη χρονιά διοργανώθηκε μια άψογη εκδήλωση στο Μουσείο Φυσικής ιστορίας ΓΑΙΑ όπου 
παρουσιάστηκαν από τις επιμέρους Διευθύνσεις οι απολογισμοί του 2014 και τα πλάνα για το 2015. Όμως 

στην φετινή εκδήλωση η Διοίκηση αποφάσισε να καλέσει και ένα εξωτερικό ομιλητή, ο οποίος είναι ο 
καλύτερος στην Ελλάδα στον τομέα του. Έναν συμπατριώτη μας που ανέβασε στην κορυφή του κόσμου 

την ελληνική σημαία. Μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ο Παναγιώτης Κοτρωνάρος, αρχηγός της πρώτης 
ελληνικής αποστολής που κατέκτησε την κορυφή του κόσμου, το Έβερεστ, μας μίλησε για τις δυσκολίες 

στο βουνό, τους κινδύνους αλλά κυρίως για το πόσο σημαντική είναι η ομάδα. Μια ομάδα που όταν είναι 
ικανή αλλά και δεμένη, μπορεί να φθάσει στην κορυφή. Όμως ήταν άκρως εντυπωσιακό το πόσες πολλές 

ομοιότητες έχουν μια ορειβατική ομάδα και μια επιχειρηματική ομάδα. 

Παναγιώτη ευχαριστούμε! 

EUROCERT

Η EUROCERT - ΕΥΡΩΠΑ-
ΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 
& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. 
είναι ένας ανεξάρτητος 
Φορέας Επιθεωρήσεων 
και Πιστοποιήσεων, Ελ-
ληνικών συμφερόντων 
κατά 100%. Η EUROCERT 
δραστηριοποιείται στον 
τομέα της Πιστοποίησης 
Συστημάτων Διαχείρι-
σης, στον τομέα της Πι-
στοποίησης Προϊόντων 
με σήμανση CE, στην δι-
ενέργεια υποχρεωτικών 
περιοδικών ελέγχων σε 
βιομηχανικά είδη και έχει 
σημαντική παρουσία σε 
ελέγχους στον χώρο της 
Ναυτιλίας καθώς και της 
επαλήθευσης εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου. 
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ΤΑΞΙ
145 ταξί και όλα τα βυτιοφόρα της ΕΛΙΝΟΙΛ, κυκλοφορούν 
αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ‘’ντυμένα’’  με το λογότυπο 
του Diesel Crystal, υπενθυμίζοντας πως η ελίν, βρήκε το 
φάρμακο για το αυτοκίνητό σας. 

Η συγκεκριμένη διαφημιστική καμπάνια ξεκίνησε στις 
18 Δεκεμβρίου 2014 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 
Οκτώβριο του 2015.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΑΚΌΜΗ ΜΙΑ ΧΡΌΝΙΑ, Η ΠΡΌΩΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙ-
ΚΩΝ, ΜΕ ΔΩΡΑ ΡΌΥΧΙΣΜΌΥ,  ΓΝΩΡΙΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. 
ΚΌΜΨΌΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΌΛΑ ΧΡΗΣΙΜΌΣ, ΦΌΡΕΘΗΚΕ 
ΑΠΌ ΤΌΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΊΝ ΚΑΙ ΌΧΙ ΜΌΝΌ...

MARINE GASOIL
Η ελίν, γνωρίζοντας πως στη θάλασσα δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, 
πρωτοπορεί και πάλι με το καινοτόμο marine gasoil crystal. Πρόκειται για 
την κορυφαία και μοναδική φόρμουλα, η οποία δρα ως φάρμακο για τους 
κινητήρες diesel, καθώς είναι και η μόνη με αντιμικροβιακή δράση και μάλι-
στα χωρίς βιοκτόνα.

Το προϊόν αυτό:
1. Διαλύει και εξαφανίζει τη μικροβιακή λάσπη (sludge)
2. Καθαρίζει τα φίλτρα και τα μπεκ και διατηρεί τη μηχανή καθαρή
3. Μειώνει τα έξοδα συντήρησης και κάνει οικονομία καυσίμου
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10η Πανελλήνια Συνάντηση 
Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών 
& 2η Αγωνιστική Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος Ταχυπλόων 
Σκαφών VIPER RIBS
Στη πανέμορφη Λέρο από 3 έως 10 Ιουλίου θα διοργα-
νωθεί η 10η Πανελλήνια Συνάντηση Ομίλων Φουσκωτών 
Σκαφών αλλά και η 2η αγωνιστική του Πανελλήνιου Πρω-
ταθλήματος Ταχυπλόων Σκαφών. Διοργανωτής και συντο-
νιστής σε αυτή τη προσπάθεια είναι ο ΛΕΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΣΚΑΦΩΝ, όπου εδώ και μήνες με συστηματική προσπά-
θεια, προετοιμάζει την κάθε λεπτομέρεια για μια δύσκολη 
και απαιτητική εκδήλωση. Η 10η Πανελλήνια Συνάντηση 
Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών είναι αφιερωμένη στο Σύλλο-
γο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια “ΦΛΟΓΑ”. 
Η ελίν μαζί με δύο εξαιρετικούς συνεργάτες της, τον Μάνο 
Μοσχολιδάκη και τον Κώστα Κοντογιωργάκη, θα βρίσκο-
νται εκεί στηρίζοντας χορηγικά την εκδήλωση. 

Να ευχηθούμε σε όλους του συμμετέχοντες να έχουν πάντα καλές θάλασσες! 

Δυο λόγια για τους συνεργάτες μας
Ο Μάνος και ο Κώστας, εκτός από δύο εξαιρετικοί πρατηριούχοι, είναι και 

οι δύο λάτρεις της θάλασσας και των ταχύπλοων σκαφών. Ο Μάνος έχει το 
πρατήριο ελίν στο Νέο Ηράκλειο Αττικής και ο Κώστας έχει το πρατήριο ελίν 

στο Λακκί τους Λέρου. 
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Ή ελίν χρυσός χορηγός στην 
έκθεση Mediterranean Yacht Show 
στο Ναύπλιο 
Η ελίν είχε την τιμή να είναι και για το 2015 ο Χρυσός Χο-
ρηγός στην έκθεση επαγγελματικών σκαφών αναψυχής 
Mediterranean Yacht Show, που διεξήχθη από τις 2 ως 
τις 6 Μαΐου στο Ναύπλιο. Η έκθεση, η οποία διοργανώ-
νεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλάσσιου Τουρισμού 
(G.Y.A.) σε συνεργασία με τον Δήμο Ναυπλιέων και την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου και τελεί υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρι-
σμού, είναι μια από τις σημαντικότερες που γίνονται στη 
Μεσόγειο για τον θαλάσσιο τουρισμό. 

Η ελίν με την παρουσία της στην έκθεση Mediterranean 
Yacht Show επιβεβαίωσε την ηγετική θέση που κατέχει σε 

αυτόν τον ιδιαίτερα σημαντικό τουριστικό τομέα. Ο θα-
λάσσιος τουρισμός αποτελεί μια από τις πιο προσοδοφό-
ρες κατηγορίες τουρισμού αφού έλκει επισκέπτες υψηλού 
εισοδήματος και πρόσωπα με μεγάλη διεθνή αναγνωρισι-
μότητα, αποφέροντας σημαντικά έσοδα αλλά και άμεση 
διαφήμιση για την Ελλάδα. 

Πάνω από 60 σκάφη αναψυχής που συμμετείχαν στην έκ-
θεση, πολλά από τα οποία είναι από τα μεγαλύτερα και 
πολυτελέστερα που πλέουν στις ελληνικές θάλασσες, 
αποτέλεσαν πόλο έλξης για τους επαγγελματίες του θα-
λάσσιου τουρισμού αλλά τράβηξαν και τα βλέμματα πλη-
θώρας επισκεπτών που βρίσκονταν στην πόλη. 
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H ελίν πρωτοπόρος
στον θαλάσσιο τουρισμό

Οι απαιτήσεις που συνοδεύουν τον συγκεκριμένο χώρο 
είναι ιδιαίτερα υψηλές και ως εκ τούτου η ελίν έχει ανε-
βάσει τον πήχη της εξυπηρέτησης και ποιότητας ακό-
μη ψηλότερα και πλέον αποτελεί το σημείο αναφοράς 
ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες 
του χώρου. Μέσω 135 παράκτιων πρατηρίων αλλά και 
των πρωτοποριακών σταθμών εφοδιασμού καυσίμων 
που διαθέτει στις μαρίνες Φλοίσβου, Sani Resort, Porto 
Carras, Olympic Marine Λαυρίου, Λευκάδας και Βόλου, 
η ελίν προσφέρει πληθώρα σίγουρων και ασφαλών 
επιλογών σε κάθε καπετάνιο που θέλει να προμηθευτεί 
καύσιμα για το ταξίδι του. Χάρη στις πρωτοποριακές 
υπηρεσίες ελίν yachting, την άψογη εξυπηρέτηση και τη 
δέσμευση της για σωστή ποσότητα και άριστη ποιότητα 
σε κάθε παράδοση, έχει εδραιώσει εδώ και πολλά χρόνια 
τη φήμη της κορυφαίας εταιρίας καυσίμων και λιπαντι-
κών για το θαλάσσιο τουρισμό. 

ONDECK
 

Ο θαλάσσιος τουρισμός στην Ελλάδα είναι ότι το οξυ-
γόνο για το νερό. Η χώρα μας έχει τις προϋποθέσεις 
να γίνει το κέντρο της Μεσογείου αφού ήδη βρίσκε-
ται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των τουριστών ακό-
μη και με τις υπάρχουσες ελλιπείς υποδομές και το 
γραφειοκρατικό πλέγμα. Στον πολλά υποσχόμενο 
χώρο του θαλάσσιου τουρισμού, απαιτείται υψηλής 
ποιότητας και άρτιας αισθητικής ενημέρωση. Αυτό 
προσφέρει το ONDECK, ένα έγκυρο Μέσο Ενημέρω-
σης, έντυπο και ηλεκτρονικό, για την θαλάσσια ανα-
ψυχή και μια πλατφόρμα επικοινωνίας της Ελλάδας 
με το εξωτερικό ενώ το www.skipperondeck.gr είναι 
ένα yachting portal με καθημερινές ενημερώσεις και 
μια βάση δεδομένων 12.000 εγγεγραμμένων χρη-
στών. Το ONDECK διαθέτει και application στο iOS, 
με την ψηφιακή του έκδοση διαθέσιμη για όλες τις 

κινητές συσκευές.
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SANI CUP
HMRT 2015 Match Racing 
Οι προοπτικές για τον θαλάσσιο τουρισμό στη χώρα μας είναι 
καταπληκτικές, όμως η ανάπτυξη του απαιτεί όραμα, τόλμη 
και πρωτότυπες ιδέες έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει σημείο ανα-
φοράς. Μια τέτοια ιδέα είναι η διοργάνωση του πρώτου SANI 
CUP – HMRT 2015 που διοργανώθηκε από το Sani Resort, το 
Hellenic Match Racing Tour και τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονί-
κης το τριήμερο 1 - 3 Μαΐου. 

Στους ιδιαίτερα απαιτητικούς αυτούς ιστιοπλοϊκούς αυτούς 
αγώνες, συμμετείχαν διακεκριμένοι ιστιοπλόοι, παγκόσμιοι 
πρωταθλητές και ολυμπιονίκες, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να 
βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής των διεθνών ιστιοπλοϊ-
κών δρώμενων. Το SUNI CUP το οποίο εγκαινιάστηκε φέτος, θα 
αποτελέσει τα επόμενα χρόνια, ορόσημο στο χώρο του ναυτα-
θλητισμού στην Ελλάδα. 

Η ελίν, χάρη στις επίμονες προσπάθειες των δύο εμπορικών 
Διευθύνσεων, Μαρινών-Θέρμανσης και Πρατηρίων Βορρά, 
βρέθηκε έγκαιρα δίπλα στους διοργανωτές και κατάφερε να 
αποτελέσει έναν εκ των χορηγών των αγώνων, αποδεικνύο-
ντας έμπρακτα την στήριξη στον θαλάσσιο τουρισμό. 

Ο αγώνας 

Το Match Racing θεωρείται η απόλυτη δοκιμασία στο θα-
λάσσιο στίβο καθώς είναι ένας αγώνας που απαιτεί βαθιά 
γνώση των κανονισμών αλλά και ευφάνταστη στρατηγι-
κή απέναντι σε αντίπαλο και στίβο. Ένα Match Race είναι 
η μονομαχία μεταξύ δύο πανομοιότυπων, ισοδύναμων 
ιστιοπλοϊκών σκαφών έτσι ώστε στο τέλος να προκύψει 
ένας νικητής και ένας ηττημένος. Στο Match Race ισχύουν 
ειδικοί κανόνες, διαφορετικοί από τους καθιερωμένους 
στη συμβατική, αγωνιστική ιστιοπλοΐα, κάθε match έχει 
διάρκεια περίπου 20 λεπτά και όλες οι ομάδες διαγωνίζο-
νται εκ περιτροπής η μία εναντίον της άλλης. Ίδια σκάφη, 
ίδιες καιρικές συνθήκες, μικρός και στενός στίβος, μόλις 
150μ. από την ακτή, πολλές σημαδούρες και εξαιρετικά 
αυστηροί κανονισμοί, για όλους ανεξαιρέτως. Ο νικητής 
ενός Match Race διεκδικεί αδιαφιλονίκητα τον τίτλο ενός 
πραγματικά κορυφαίου ιστιοπλόου!

Ο χώρος – Sani Resort 
To Sani Resort στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής είναι ένας συ-
ναρπαστικός τόπος διακοπών, ένα οικολογικό καταφύγιο 
όπου άνθρωπος και φύση συνυπάρχουν αρμονικά, σε μια 
ιδιωτική έκταση 4.500 στρεμμάτων με θέα στον Όλυμπο 
και το Αιγαίο. Η ελίν διαθέτει στη μαρίνα του Sani Resort, 
σταθμό εφοδιασμού σκαφών αναψυχής. 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.sani-resort.com/el_GR 
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2014 - η καλύτερη χρονιά στην δεκατετράχρονη
ιστορία της ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε.
Εκμεταλλευόμενη κάθε δυνατή ευκαιρία που μας έδωσε η αγορά, 
καθώς και την ολοένα αυξανόμενη φήμη μας στους τομείς των κα-
τασκευών και των ανακαινίσεων, το 2014 η ελίν Τεχνική εκτέλεσε 
συνολικά πάνω από εικοσιπέντε νέα έργα, αριθμό ρεκόρ για τα δε-
δομένα της εταιρείας. Τόσο ο τζίρος όσο και τα καθαρά κέρδη ήταν 
τα καλύτερα μεγέθη από τη μέρα που ιδρύθηκε η ελίν Τεχνική ΑΤΕ. 

Κομβική για την ελίν Τεχνική 
ΑΤΕ υπήρξε η συνεργασία με την 
Τράπεζα Πειραιώς
Η συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς ξεκίνησε μετά 
από πολυετείς συζητήσεις στα τέλη του 2013. Μέσα στο 
2014 η συνεργασία αναβαθμίστηκε και επεκτάθηκε σε ευ-
ρύτατο φάσμα έργων, έτσι ώστε σήμερα, μόλις 16 μήνες 
μετά το πρώτο έργο, η ελίν Τεχνική να αποτελεί για την με-
γαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, ένα από τους βασικούς 
της εργολάβους – συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. 

Με πάνω από 15 συνολικά μικρά ή μεγάλα έργα Πανελλα-
δικά, συνολικής αξίας πάνω από 1,2 εκ. ευρώ, η Τράπεζα 
Πειραιώς ήταν ο βασικός συνεργάτης μέσα στο 2014,  ενώ 
οι προοπτικές είναι θετικές για συνέχιση έργων με έντονο 
ρυθμό τόσο μέσα στο 2015 όσο και το 2016.  

Ευρύ πελατολόγιο, με έργα σε όλη 
την Ελλάδα 
Μέσα στο 2015, το πελατολόγιό της ελίν Τεχνική εμπλου-
τίστηκε με σοβαρές εταιρίες και οργανισμούς όπως την 
ΠΛΑΙΣΙΟ Computers, την Intersport  (Όμιλος Fourlis), το 
ETEAΠΕΠ (Eπικουρικό Ταμείο Πετρελαιοειδών) και τον Συ-
νήγορο του Πολίτη. Ταυτόχρονα, συνέχισε τη συνεργασία 
με ορισμένες από τις σημαντικότερες εταιρίες και Ομί-
λους της χώρας, όπως την ΑΒ-Βασιλόπουλος και την LIDL 
Hellas, για τους οποίους ανέλαβε σημαντικά έργα ανά την 
Ελλάδα. 

Σημαντικό στοιχείο για τους πρώτους μήνες του 2015 εί-
ναι το ξεκίνημα της συνεργασίας με την Wind Hellas, με 
κατασκευή νέων καταστημάτων και ανακαινίσεων στην 
Αθήνα και την επαρχία, μέσω σύμβασης-πλαισίου διάρ-
κειας 2 ετών. 

Tέλος, στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τον μεγάλο 
εμπρορικό Όμιλο Σκλαβενίτη, έχουμε ήδη (Μάιος 2015) 
υπο κατασκευή το πρώτο έργο τους εκτός Αττικής,  τη νέα 
υπεραγορά 5.000 m2 μέσα στο καινούργιο εμπορικό κέ-
ντρο Mare West στην Κόρινθο. 

Είναι γεγονός ότι η μεγάλη και διαρκής συσσώρευση έρ-
γων έβαλε σε δοκιμασία το προσωπικό και τις διαδικασίες 
μας. Όμως, με όπλο τη σημαντική εμπειρία μας στη δια-
χείριση απαιτητικών έργων ανταπεξήλθαμε καλά, και τις 
περισσότερες φορές εισπράξαμε επαινετικά σχόλια από 
τους πελάτες μας. 

Στηριζόμαστε σε μια δυνατή και ιδιαίτερα δεμένη ομάδα 
ανθρώπων,  που κατάφεραν πολλές φορές να ξεπεράσουν 
τον εαυτό τους, μένοντας προσηλωμένοι στον κοινό στό-
χο, να κρατήσουμε το όνομα και τις προδιαγραφές των 
υπηρεσιών μας ψηλά, με ανοδική πορεία εργασιών παρά 
τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.  

Ετος Κύκλος Εργασιών (€)

3.679.000

1.250.800

2009

2012

3.734.0002008

1.303.500

4.609.700

2011

2014

2.141.000

1.860.000

2010

2013

Καθαρό αποτέλεσμα 
προ φόρων (€)

221.000

-225.350

193.800

-405.650

315.000

7.250

13.140

Ή πορεία τζίρου και 
αποτελεσμάτων της ελιν τεχνικής 
στην επταετία 2008 - 2014
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Η ΕΛΙΝΟΙΛ χορήγησε και φέτος ρουχισμό με το λογότυπο 3 
ζωές, στο πλαίσιο της ετήσιας εθελοντικής αιμοδοσίας που 
διοργανώθηκε στις 9 Μαΐου στην Ξάνθη, από τον δυναμικό 
και πολύ ενεργό Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Η ΑΓΑΠΗ.

Τα θερμά μας συγχαρητήρια στον Σύλλογο και ιδιαίτερα 
στον Πρόεδρο Γιάννη Παπαχρόνη που με τόσο επιμονή 
φροντίζει να διαδίδει ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα όπως είναι 
η αιμοδοσία και να επεκτείνει τη συμμετοχή των συμπολι-
τών μας. 

Απολογισμός
Εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης 

Από το Ιούλιο 2015 θα είναι διαθέσιμος ο 2ος απολογι-
σμός κοινωνικής ευθύνης της ΕΛΙΝΟΙΛ. Η εταιρία, μέσω 
του απολογισμού της τεκμηριώνει τις θέσεις, τις προ-
σπάθειες και τους στόχους της σε σχέση με τις βασικές 
έννοιες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στόχος της 
ΕΛΙΝΟΙΛ είναι να επιτυγχάνει ανάπτυξη η οποία όμως θα 
λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα συμφέροντα όλων 
των συμμετόχων της όπως λχ των τοπικών κοινωνιών, 
των μετόχων, των συνεργατών, των καταναλωτών και 
των εργαζομένων της. 

Ο απολογισμός θα είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της 
ελίν (www.elin.gr).  

«Ή Χαρά»: Στέγη και 
εξειδικευμένη φροντίδα για 

άτομα με ειδικές ανάγκες 
Το Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά» ιδρύθηκε το 
1983 από γονείς και φιλοξενεί παιδιά με πολύ χα-
μηλό δείκτη νοημοσύνης, γεγονός το οποίο τους 
δημιουργεί την ανάγκη για ιδιαίτερες συνθήκες 
διαβίωσης. Η ΕΛΙΝΟΙΛ αναγνωρίζοντας τη σοβα-
ρή προσπάθεια που γίνεται συνεισέφερε τον πε-
ρασμένο χειμώνα δωρεάν 2.000 λίτρα πετρελαίου 
θέρμανσης. 
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Ένα σημαντικό πρώτο βήμα έγινε!  
Ή ιστοσελίδα του bluedriving, www.bluedriving.gr, είναι διαθέσιμη. 
Η ιδέα για τη δημιουργία της καμπάνιας κινείται γύρω από την ανθρώπινη συμπεριφορά, που σύμφωνα με τα στατιστικά 
κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης σε περίπτωση τροχαίου. Κατά δεύτερο λόγο, στοχεύει στον οδηγό, ο οποίος θα 
πρέπει να μεριμνά για τη σωστή και αδιάλειπτη συντήρηση του οχήματος που χρησιμοποιεί, για να κινείται πάντα με 
ασφάλεια. 

Η καμπάνια, η οποία τρέχει με την υποστήριξη του Ι.Ο.ΑΣ. ‘’Πάνος Μυλωνάς’’, προσπαθεί να αναδείξει την εικόνα του 
οδηγού που γίνεται πρότυπο για την προστασία του ιδίου, των υπολοίπων που μετακινούνται καθημερινά καθώς και την 
προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομία προς όφελος του πελάτη.

Η ‘’μπλέ οδήγηση’’ στηρίζεται στους άξονες: Σέβομαι, Συντηρώ, Προστατεύω.

Οδήγησε με ασφάλεια. Γίνε και εσύ πρότυπο...

ΣΈΒΟΜΑΙ - ΣΥΝΤΗΡΏ - ΠΡΟΣΤΑΤΈΥΏ
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πάμε παντού με 

ΠΑΜΕ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΊΝ 

Η Κέρκυρα είναι  ένα νησί  με ιδιαίτερη φυσιογνω-
μία, προικισμένο από τη φύση  και  από  την  ιστορία. Η 
πόλη της Κέρκυρας  γεμάτη  αρχοντικά,  βενετσιάνικες  
εκκλησίες, παραδοσιακά καντούνια, μοιάζει με σκηνικό  
θεάτρου. Είναι από τα πιο πυκνοκατοικημένα νησιά της 
Μεσογείου και από τα πρώτα που αναπτύχθηκαν  τουρι-
στικά στην  Ελλάδα.

Η καρδιά της Κέρκυρας χτυπά στην όμορφη πρωτεύ-
ουσά της, η οποία χωρίζεται στην παλιά και τη νέα πόλη. 
Αξίζει να περπατήσετε στις παλιές γειτονιές και να γνωρί-
σετε τις ιδιαιτερότητες αυτής της πόλης που διατηρεί τη 
βενετσιάνικη φινέτσα της. Καθώς θα περιπλανιέστε στα 
γραφικά δρομάκια της θα συναντήσετε ιστορικά κτίρια (το 
Δημαρχείο, την Ιόνιο Ακαδημία, κ.α.) τα δυο φρούρια της 
πόλης (Παλιό και Νέο), τις ιστορικές εκκλησιές (του Αγίου 
Σπυρίδωνα, της Παναγιάς της Αντιβουνιώτισσας, κ.α.) και 
τα μουσεία (αρχαιολογικό, βυζαντινό, λαογραφικό, μου-
σείο Καποδίστρια και Σολωμού) με τους πραγματικούς  
θησαυρούς της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. 

Ένας καταπράσινος βράχος, καταμεσής της θάλασσας, 
αποτελεί το σήμα κατατεθέν της Κέρκυρας. Το θρυλικό 
Ποντικονήσι, στην είσοδο της λιμνοθάλασσας του Χαλικι-
όπουλου, είναι από τα αξιοθέατα που επιβάλλεται να δει 
κανείς όταν βρεθεί στην Κέρκυρα. Το Ποντικονήσι είναι 
πανέμορφο και η θέα που προσφέρει το καταπράσινο νη-
σάκι στους επισκέπτες είναι μαγευτική.

Η Κέρκυρα διαθέτει  όχι  μόνο αξιοθέατα  αλλά  και  πα-
ραλίες  που  μερικές  απ’ αυτές  είναι  σπάνια  δημιουρ-
γήματα  της  φύσης  όπως  είναι  οι  όρμοι  της  Παλαιο-
καστρίτσας  και  οι  γλυπτικοί  σχηματισμοί  των  βράχων  
στο Σιδάρι. 

Η κερκυραϊκή κουζίνα ξεχωρίζει για τις μοναδικές της 
γεύσεις! Δοκιμάστε ‘μπουρδέτο’ - μπακαλιάρο, ‘σοφρίτο’ 
και ‘παστιτσάδα’. Γλυκαθείτε με κουμ κουάτ λικέρ, μαντο-
λάτα, τα αμυγδαλωτά ‘μουτσατσώνια’ και συκωμαϊδα (βρα-
σμένα ξερά σύκα με μούστο, φύλλα δάφνης και πιπέρι).

Το βράδυ, οι επιλογές διασκέδασης δεν αφήνουν ασυ-
γκίνητο κανένα επισκέπτη. Θέατρο, συνοικιακά μπαράκια 
για να χαλαρώσετε ή μεγάλα club για να ξεφαντώσετε 
ως το πρωί. Και φυσικά κέντρα με ζωντανή μουσική, για 
γνήσια ελληνική διασκέδαση διανθισμένη με παραδοσι-
ακούς επτανησιακούς ρυθμούς.

Χαρακτηριστικό του νησιού είναι η πυκνή βλάστηση. 
Άπειρες εναλλαγές του πράσινου της φύσης και του γα-
λάζιου του πελάγους περνούν μπροστά από τα ματιά του 
επισκέπτη που εξερευνά το νησί. Σας συστήνουμε ανε-
πιφύλακτα να επισκεφθείτε την Κέρκυρα, να γνωρίστε 
τις απαράμιλλες φυσικές ομορφιές της, να περιηγηθείτε 
στην ιστορική πόλη, στα παραδοσιακά χωριά και στις 
υπέροχες παραλίες της και να αφεθείτε στη γοητεία του 
μαγευτικού νησιού… 
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Μας ενθουσιάζουν 

- Αληθινοί ήρωες όπως ο Αντώνης Ντεληγιώργης, που ρίσκαρε τη ζωή του στα παγωμένα νερά της Ρόδου και έσωσε από πνιγμό 20 μετανάστες
- Γενναιόδωροι συμπολίτες μας όπως οι αιμοδότες του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Η ΑΓΑΠΗ στην Ξάνθη, που έδωσαν και φέτος το αίμα τους σώζο-ντας όπως λέει και η καμπάνια μας «3 ζωές» ο καθένας τους. 

- Οραματιστές όπως ο Elon Musk, που με καινοτομίες όπως το σύστημα οικιακής μπαταρίας που ανέπτυξε φιλοδοξούν να βελτιώσουν την καθημερι-νότητα μας.  

- Η νέα τάση που θέλει όλο και περισσότερους να εγκαταλείπουν τον καναπέ τους και να βγουν έξω να αθληθούν. 

- Οι μετρήσεις, σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ), που δείχνουν σταθεροποίηση για πρώτη φορά σε 40 χρόνια, των παγκοσμίων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

Μας απογοητεύουν 
- Η ανεξέλεγκτη χρήση χημικών που ανατρέπει την ισορροπία της φύσης και προκαλεί προβλήματα όπως το μαζικό θάνατο μελισσών που, αν συνεχίσει θα οδηγήσει σε έλλειψη βρώσιμων φυτών μιας και οι μέλισσες είναι βασικοί επικονιαστές τους 

- Η βαρβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν αρκετές χώρες τα θαλάσσια θηλαστικά αφού μόνο τον περασμένο αιώνα εξολοθρεύτηκαν σχεδόν τρία εκατομμύρια κητώδη θηλαστικά ενώ το κυνήγι συνεχίζει να επιτρέπεται για «επιστημονικούς» λόγους 

- Οι πληροφορίες που ακούμε από έγκυρες πηγές ότι παρατηρείται κάμψηστην μέχρι τώρα πολύ καλή πορεία του Τουρισμού για το 2015.
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tweets  στα…

 @pratirio_makris: ακούμε ότι είναι ένα από τα 

καλύτερα στην Ελλάδα. Επιφυλασσόμαστε να 

το επισκεφτούμε και να πάρουμε συνέντευξη 

από τον κο Μακρή.

  @Περιφέρεια Αττικής. Αναμένουμε να 

ξεκινήσει ο δρόμος για ποδήλατο και 

περπάτημα, μήκους 62,5 χιλιομέτρων από τους 

Αγίους Αναργύρους έως το Λαύριο. 

  @ΕθνικηΜπάσκετ. Πάμε γερά ομαδάρα! 

Με τέτοιους NBAερς μπορούμε μετάλλιο το 

Σεπτέμβριο στο Eurobasket! 

  @Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη να 

είναι τυφλή αλλά όχι και αργή. Μήπως ήρθε η 

ώρα για βελτίωση της νομοθεσίας; 

 @Texniko_elin. Τελειώσαμε με το εισροών – 

εκροών στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου 

και του Πόρτο Λάγους! Μπράβο παιδιά. 






