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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 

Σε μια ακόμα δύσκολη χρονιά, με το 

οικονομικό περιβάλλον σε βαθιά κρίση, 

η ελίν τα κατάφερε. Το 2016 έκλεισε 

με ένα θετικό οικονομικό αποτέλεσμα 

επιβεβαιώνοντας με τον πλέον πειστι-

κό τρόπο ότι η κερδοφόρος πορεία που 

ξεκίνησε το 2014 δεν ήταν τυχαία αλλά 

αντίθετα βασίστηκε σε γερά θεμέλια και 

είναι διατηρήσιμη παρά τις αντίξοες συνθήκες. 

Φυσικά η πορεία μας το επόμενο διάστημα δεν θα είναι εύκολη. Η αγορά μετά 

από μια επταετία οικονομικής κρίσης, είναι εξαντλημένη. Είναι χαρακτηριστι-

κό ότι το πρώτο τετράμηνο του έτους οι βενζίνες κινήθηκαν αρνητικά με -6%, 

το πετρέλαιο κίνησης με -4% και μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης παρουσίασε 

αύξηση 7% λόγω του κρύου χειμώνα. Τα νούμερα αυτά δείχνουν ότι κατανα-

λωτές και επιχειρήσεις έχουν φθάσει στα όρια τους. Παρά την αρνητική εικόνα 

της αγοράς, για την ΕΛΙΝΟΙΛ οι προοπτικές είναι θετικές. Οι εκτιμήσεις για μια 

πολύ καλή τουριστική σεζόν το 2017, η σταθερή άνοδος των καυσίμων crystal 

και η εδραίωση της παρουσίας μας στο διεθνές εμπόριο, μας επιτρέπουν να 

είμαστε αισιόδοξοι. Σίγουρα υπάρχουν και παράγοντες που θα δυσκολέψουν 

την πορεία μας. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αφορά τις δεσμεύσεις της Ελλά-

δας για εξοικονόμηση ενέργειας όπως επιτάσσει η στρατηγική που είχε συμ-

φωνηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο η Πολιτεία αποφάσισε 

μέρος των εθνικών υποχρεώσεων να υλοποιηθεί από τις εταιρίες καυσίμων, 

μια αποστολή ιδιαίτερα δύσκολη στην εφαρμογή και εξαιρετικά ακριβή στην 

υλοποίησή της. Επιπροσθέτως οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται στον κλά-

δο μας σε μια περίοδο που έχει χάσει το 40% των πωλήσεων και οι εταιρίες 

έχουν εγγράψει συσσωρευμένες ζημιές 430 εκατ. ευρώ μέσα σε μια εξαετία! 

Εξελίξεις όπως αυτή σίγουρα αποτελούν απειλή για την μελλοντική μας πο-

ρεία αλλά αυτό που εμείς στην ΕΛΙΝΟΙΛ κάνουμε είναι να τις μετατρέψουμε 

σε ευκαιρίες. 

Φιλικά 

Γιάννης Αληγιζάκης 

ΥΓ: Η ελίν αλλάζει, εξελίσσεται και προοδεύει. Και το τεύχος των ελίν-ικών 

νέων που διαβάζετε είναι το τελευταίο με αυτή τη μορφή αφού το επόμενο, 

το 21ο θα είναι ριζικά αλλαγμένο με στόχο να γίνει ακόμη καλύτερο. Και δεν 

είναι μόνο αυτό. Το επόμενο διάστημα θα κάνουμε πολλές κινήσεις που θα 

διατηρήσουν την εταιρία μας στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων.
     Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε χαρτί που προέρχεται από καλλιέργεια ελεγχόμενης κοπής.
      The paper used to print this magazine is FSC certified.
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ΠΕΡΙΟΧΉ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΛΟΣ - ΠΑΤΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΣΕΕΠE 
Διενέργεια μυστικής έρευνας σε πρατήρια καυσίμων της Αττικής & Περιφέρειας

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, με αίσθημα 

ευθύνης απέναντι στο καταναλωτικό κοινό και σε συνέχεια 

ποσοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 

2016 σε πρατήρια στην Αττική, ανέθεσε στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο την εκπόνηση ανάλογης έρευνας και στους Νο-

μούς Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας και Αχαΐας.Η νέα έρευνα διε-

ξήχθη τον Δεκέμβριο του 2016 με μυστικό όχημα του ΕΜΠ που 

ελέγχει την ακρίβεια της παραδιδόμενης ποσότητας καυσίμου 

στην αντλία. Δυστυχώς, η εικόνα των αποτελεσμάτων ανέδειξε 

την ίδια  υψηλή παραβατικότητα που διαπιστώθηκε και στην 

έρευνα της Αττικής.

Από τις 120 συνολικά επισκέψεις σε πρατήρια Θεσσαλονίκης, 

Μαγνησίας και Αχαΐας, στα 13 πρατήρια (10,83%) παραδόθηκε 

λιγότερο καύσιμο σε σχέση με αυτό που αναγραφόταν στην έν-

δειξη της αντλίας, με ποσοστό απόκλισης που έφθανε στο 9,69%. 

Στα υπόλοιπα 107 πρατήρια (89,17%) οι αποκλίσεις ήταν αποδε-

κτές, δηλ. εντός των ανεκτών ορίων της Πολιτείας.

Προβληματίζει το γεγονός ότι το ποσοστό παραβατικότητας στις 

τρεις αυτές περιοχές καταγράφεται αμέσως μετά την δημοσιο-

ποίηση (σε Συνέντευξη Τύπου στις 10/10/2016) των αποτελεσμά-

των της έρευνας στην Αττική - και παρά τη μεγάλη δημοσιότητα 

που έλαβαν αυτά - γεγονός που καταδεικνύει ότι οι παραβάτες 

νιώθουν σιγουριά ότι δεν ελέγχονται. Ο Σύνδεσμος Εταιριών 

Εμπορίας Πετρελαιοειδών επισήμανε για μια ακόμη φορά την 

έκταση και ένταση των φαινόμενων παραβατικότητας. Όσο η 

Πολιτεία δεν θέτει σε πλήρη εφαρμογή τα μέτρα που προβλέ-

πονται από το Νομοθετικό πλαίσιο και δεν ενισχύει τους μηχανι-

σμούς ελέγχου, οι καταναλωτές και οι νομοταγείς επιχειρήσεις 

του Κλάδου μας θα παραμένουν ανυπεράσπιστοι.

Συνοπτικός Πίνακας Ελέγχων

Κατηγορία Αριθμός Ποσοστό

Δείγματα με Θετική Απόκλιση 0 0,00%

Αποδεκτά Δείγματα 107 89,17%

Προβληματικά Δείγματα 13 10,83%

Σύνολο 120 100,00%

Ελάχιστη Τιμή 9,69%

Μέγιστη Τιμή -0,06%
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Τα πολύ θετικά αποτελέσματα του 2016 είναι το αποτέλεσμα 

του τριετούς επιχειρηματικού πλάνου της ΕΛΙΝΟΙΛ για 

μείωση λειτουργικών δαπανών χωρίς αποδυνάμωση της ορ-

γανωτική δομής, επιλεκτική ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά 

και επέκταση δραστηριοτήτων στη διεθνή αγορά. Η υλοποίη-

ση του πλάνου αυτού είχε ως αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση 

πωλήσεων, τη σημαντική ενίσχυση των μεριδίων αγοράς και 

την ισχυρή κερδοφορία. 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ το 2016 ενίσχυσε το δίκτυο ελίν φθάνοντας τα 608 

πρατήρια, διατήρησε την κορυφαία θέση που κατέχει στην 

εξυπηρέτηση της βιομηχανίας και αξιοποίησε την πολύ καλή 

σεζόν στον θαλάσσιο τουρισμό χάρη στο εκτεταμένο νησιω-

τικό δίκτυο πρατηρίων ελίν και την κατάλληλα διαμορφωμέ-

νη οργάνωση της. Παράλληλα, με τα πρωτοποριακά καύσιμα 

Crystal προσέλκυσε νέους πελάτες και ενίσχυσε σημαντικά 

το προφίλ της αφού, εκτός από την ποιότητα των καυσίμων, 

κάλυψε και άλλες προϊοντικές απαιτήσεις.  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΙΝΟΙΛ
Σε επίπεδο Ομίλου, η ελίν Ναυτική διατήρησε και το 2016 

εξαιρετική πορεία χάρη στη βέλτιστη αξιοποίηση των 3 πλοί-

ων της, η ελίν Τεχνική πέτυχε να αυξήσει τη ροή νέων έργων 

και να βελτιώσει το ήδη θετικό οικονομικό αποτελέσματα της, 

κόντρα στο υφεσιακό κλίμα της κατασκευαστικής αγοράς και 

η ελίν Σταθμοί σταθεροποίησε τα θετικά αποτελέσματα της. 

Τέλος, η συνδεδεμένη ελίν Βιοκαύσιμα είχε θετική συνει-

σφορά στο αποτέλεσμα του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ.  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2017 
Για το 2017, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον το 

οποίο εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά την αγορά καυ-

σίμων, η ΕΛΙΝΟΙΛ θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία 

στηριζόμενη στην ισχυρή μετοχική της σύνθεση, στη ρευστό-

τητα που διαθέτει, στα διαφοροποιημένα καύσιμα αλλά και 

την υψηλή ποιότητα που προσφέρει. Η εταιρία θα συνεχίσει 

τη στοχευμένη ανάπτυξη και θα διεκδικήσει μερίδια αγοράς 

μέσω νέων υγιών συνεργασιών χωρίς πιστωτικούς κινδύ-

νους, διατηρώντας την κερδοφόρα πορεία της, ενώ παράλ-

ληλα αναζητά νέες ευκαιρίες σε πρωτοποριακές υπηρεσίες.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΙΝΟΙΛ 2016 
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ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ
Η ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΑ ΚΑΎΣΙΜΑ 
O Πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΕΛΙΝΟΪΛ Γιάννης Αληγιζάκης στο Car and Driver

Οι πειραγμένες αντλίες και η έξαρση του λαθρεμπορίου στα 

καύσιμα είναι αποτέλεσμα της αύξησης των φόρων, της 

κρατικής αδράνειας στην εφαρμογή των νομοθετημάτων αλλά 

και των ελλιπέστατων ελέγχων από τις υποστελεχωμένες αρμό-

διες υπηρεσίες. 

Αυτά μεταξύ άλλων αποκαλύπτει στο Car and Driver ο πρόεδρος 

του ΣΕΕΠΕ και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας ΕΛΙΝΟΙΛ 

Α.Ε., Γ. Αληγιζάκης, προτείνοντας την επανεξέταση του φορολο-

γικού πλαισίου των καυσίμων και την εξίσωση των φόρων στο 

πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης προκειμένου να αντιμετωπι-

στεί η φοροδιαφυγή ύψους 300 εκατ. ευρώ από το λαθρεμπόριο.
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“Το λαθρεμπόριο έχει τεράστια 
επιβάρυνση στην ελληνική κοινωνία. 

Υπολογίζουμε στα 300 εκατομμύρια την 
ετήσια φοροδιαφυγή.”
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ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ “ΜΑΧΗ” ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΎΞΗΣ 
Η ΕΛΙΝΟΙΛ στις 30 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στην Ελλάδα

Ακόμη μια σημαντική διάκριση για την εταιρία μας ήρθε 

τη χρονιά που μας πέρασε. Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. συγκατα-

λέγεται στις 100 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, 

κατέχοντας τη 12η θέση των ταχύτερα αναπτυσσόμενων 

εταιρειών της χώρας, ενώ κατατάσσεται στην 3η θέση με-

ταξύ των εταιρειών του κλάδου της, με κύκλο εργασιών 

πάνω από 1 δις και μεταβολή θετικού πρόσημου σε σχέση 

με την προηγούμενη χρονιά.

Οι 30 επιχειρήσεις της φετινής λίστας άφησαν το αποτύπωμά 

τους στην εγχώρια επιχειρηματική σκηνή, σε μια περίοδο αρνη-

τικής ψυχολογίας και αβεβαιότητας. Κοινά χαρακτηριστικά τους 

η εξωστρέφεια, η οικονομική υγεία και η διάρκεια όσον αφορά 

την απόδοσή τους.

Μεθοδολογία: Η λίστα με τις 30 ταχύτατα αναπτυσσόμενες εται-

ρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προέκυψε λαμ-

βάνοντας υπόψη επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της 

ελληνικής οικονομίας (εξαιρουμένων των τραπεζών και ασφα-

λιστικών), οι οποίες το 2015 εμφάνισαν Κύκλο Εργασιών τουλά-

χιστον €50 εκ. Από αυτές, επιλέχτηκαν εταιρείες που την τετρα-

ετία 2012-2015 εμφάνισαν θετικά ΚΠΤΦΑ, ενώ εξαιρέθηκαν οι 

ζημιογόνες σε μια ή περισσότερες χρήσεις.

Προκειμένου να επιλεγούν και καταταχθούν οι εταιρείες, ακο-

λουθήθηκαν τα εξής βήματα:

• Επιλογή όσων εμφάνισαν μείωση του συνολικού δανεισμού 

(βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος) για την περίοδο 

2012-2015.

• Στη συνέχεια, όσες απέμειναν, κατατάχθηκαν:

– βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) Πωλή-

σεων 2012-2015.

– βάσει του ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ για το ίδιο χρονικό διάστημα.

• Οι δύο παραπάνω κατατάξεις συνδυάστηκαν ώστε να προκύ-

ψουν οι 30 ταχύτατα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Επίσης, 

αποκλείστηκαν εταιρείες με αρνητικούς ΜΕΡΜ Πωλήσεων και 

ΚΠΤΦΑ, καθώς και όσες εμφάνισαν υποχώρηση Πωλήσεων 

ή/και ΚΠΤΦΑ το 2015. Σημειώνεται ότι στη λίστα περιλαμβά-

νονται επιχειρήσεις τόσο ελληνικών συμφερόντων, όσο και 

θυγατρικές ή μέλη ξένων ομίλων.

Πηγή: Fortune Greece

Η εταιρία μας για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά, έλαβε την πολύ τιμητική διάκριση True Leader στα βραβεία θεσμός της ICAP με 

τίτλο «True Leaders» που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου. Οι επιδόσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ την κατατάσσουν σε μια 

ολιγομελή ομάδα εταιριών οι οποίες για το 2015 κάλυπταν ταυτόχρονα πολλαπλά και δύσκολα κριτήρια που έχει θεσπίσει η 

ICAP, κόντρα στην αβεβαιότητα και εν μέσω αρνητικών συγκυριών. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στις επιδόσεις για το 2015, ο όμιλος της ΕΛΙΝΟΙΛ κατατάχθηκε στην 84η θέση έναντι της 102ης 

θέσης το 2014 ως προς την κερδοφορία EBITDA, παρουσίασε αύξηση προσωπικού, ήταν στις κορυφαίες θέσεις του κλάδου 

της, βάσει τζίρου, και είχε υψηλό ICAP Credit Score (αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας). Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη 

σημασία καθώς αφορά ένα θεσμό που βραβεύει εταιρίες που πληρούν συγκεκριμένα, αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια. 

Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, Γιάννης Αληγιζάκης. 

TRUE LEADERS
3 Συνεχόμενες χρονιές
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Η ΕΛΙΝΟΙΛ συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στη σημαντι-

κότερη συνάντηση της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότη-

τας, την έκθεση Ποσειδώνια, που διεξήχθη από 6 έως 10 Ιουνίου 

στο Metropolitan Expo Center. Στο περίπτερο της ΕΛΙΝΟΙΛ η 

ομάδα πωλήσεων των ελίν marine lubricants παρουσίασε την 

ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και την άρτια οργάνωση της 

μέσω της οποίας παρέχει εξυπηρέτηση 365 ημέρες το χρόνο, 24 

ώρες το 24ωρο, Any time, On time. Να σημειωθεί ότι η φετινή 

έκθεση είχε ρεκόρ συμμετοχών, με πολύ σημαντικές παρουσίες 

τόσο από την ναυτιλιακή κοινότητα όσο και από προμηθεύτριες 

εταιρίες του κλάδου. 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ εξυπηρετεί τους πελάτες της με ελίν marine 

lubricants σε περισσότερα από 300 λιμάνια παγκοσμίως που 

περιλαμβάνουν τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος της 

ποντοπόρου ναυτιλίας όπως τη Σιγκαπούρη, τα λιμάνια της Κί-

νας, τα λιμάνια του Περσικού Κόλπου, τη Βόρεια Ευρώπη με 

άξονα τα λιμάνια του Άμστερνταμ, του Ρότερνταμ και της Αμ-

βέρσας και φυσικά στον Πειραιά και όλα τα λιμάνια της Ελλά-

δας. Παράλληλα, χάρη σε προσεκτικά επιλεγμένες συνεργασίες, 

μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της οπουδήποτε 

αλλού απαιτηθεί όπως για παράδειγμα στη Βραζιλία, τη Ν. Αφρι-

κή, την Ανατολική και Δυτική Ακτή της Βόρειας Αμερικής και τον 

Κόλπο του Μεξικού.

DIGITAL ΕΠΟΧΗ

Ζούμε στην ψηφιακή εποχή και η ΕΛΙΝΟΙΛ δε θα μπο-

ρούσε να λείπει από αυτή. Έτσι λοιπόν δημιουργήσα-

με επίσημες σελίδες στα κανάλια Facebook, Instagram, 

LinkedIn και YouTube. 

Οι φίλοι της ελίν θα έχουν τη 

δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί 

μας άμεσα, να μαθαίνουν νέα της 

εταιρίας και να συμμετέχουν σε 

διαγωνισμούς.

Αν και το χρονικό διάστημα της 

λειτουργίας τους είναι μικρό, η 

απήχηση είναι μεγάλη. 

Μείνετε συντομισμένοι...!!!

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - Η ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΝΑΎΤΙΛΙΑΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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ΜΗΝ ΔΙΣΤΑΖΕΙΣ, ΠΡΟΤΕΙΝΕ
ΜΑΣ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΟΎ! 
   
Η ΕΛΙΝΟΙΛ για ακόμη μία φορά αποδεικνύει 
πως η ομάδα, οι άνθρωποί της δηλαδή, 
είναι το μεγαλύτερο όπλο της.

Η ελίν (ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.) είχε την τιμή να είναι χορηγός στο 20ο 

Οδοιπορικό Αντοχής ‘’Νίκος Τσαρδακλής’’ όπου διοργανώ-

θηκε από την Ελληνική Λέσχη Moto Guzzi και πραγματοποιή-

θηκε σε Ελλάδα και Ιταλία. Το οδοιπορικό ξεκίνησε την Παρα-

σκευή 05 Μαΐου και διήρκησε συνολικά 36 ώρες. Η αφετηρία 

ήταν το λιμάνι της Πάτρας και στη συνέχεια οι μοτοσυκλετιστές 

πέρασαν στο Brindisi. Η πρώτη μέρα του 36ώρου κύλισε σε δι-

αδρομές της όμορφης Ιταλικής φύσης και σε σημαντικά μέρη 

της «Μεγάλης Ελλάδας». Το ίδιο βραδυ από Brindisi ξεκίνησε η 

επιστροφή με προορισμό την Ηγουμενίτσα. Επόμενη διαδρομή, 

η ηπειρωτική μας χώρα μέχρι αργά το ίδιο βράδυ. Ο τερματισμός 

έγινε ξημερώματα Κυριακής στα Καμμένα Βούρλα. Οι μοτοσυ-

κλετιστές ξεπέρασαν τους 120, πολλοί εκ των οποίων ήρθαν από 

το εξωτερικό. 

20ο ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΑΝΤΟΧΗΣ 
“ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ’’

Η ανακοίνωση του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού:

                

‘’Ο καθένας μας τώρα μπορεί να βοηθήσει με μια φρέσκια ιδέα, που στο μέλλον θα μπορούσε να αποδειχθεί ευκαιρία. Έχετε 

μια καινούρια ιδέα που εστιάζεται σε νέες δραστηριότητες ή προϊόντα, μεθόδους και συστήματα αξιοποίησης οικονομικών ή 

ανθρώπινων πόρων, δίκτυα επικοινωνίας, αλλαγές οργανωτικού ή λειτουργικού πλαισίου, κλπ και μπορείτε να προτείνετε σχέ-

διο δράσης υλοποίησης της ιδέας σας αυτής; 

Καταθέστε τότε την ιδέα σας ολοκληρωμένη και τολμήστε να συμβάλλετε και να συμμετάσχετε στη διαμόρφωση νέων και-

νοτόμων, πρωτοποριακών και εργασιακών πολιτικών. Μην διστάζετε στον φόβο της απόρριψης, μοιραστείτε μαζί μας ιδέες 

που μπορεί στο μέλλον να αποτελέσουν νέα πηγή εσόδων για την εταιρία μας αλλά και μικρότερες που μπορεί να μας κάνουν 

παραγωγικότερους ή αποτελεσματικότερους.’’
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ελίν – ΕΤΕ 
Συνεργασία στο πρόγραμμα go4more

Μία νέα συνεργασία ξεκίνησε εδώ και λίγους μήνες με-

ταξύ της ελίν και της Εθνικής Τράπεζας, όσον αφορά 

το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της ΕΤΕ, go4more. 

Μέσω της εγγραφής στο πρόγραμμα αυτό, δίνεται η δυνα-

τότητα στους πελάτες του δικτύου πρατηρίων ελίν, οι οποίοι 

χρησιμοποιούν κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, να κερδίζουν 

σε κάθε συναλλαγή τους.

Ειδικότερα, κάθε 1€ αγορών με κάρτες της Εθνικής Τρά-

πεζας στο δίκτυο πρατηρίων ελίν ισοδυναμεί με 8 πόντους 

go4more. Αυτοί οι πόντοι θα μπορούν να εξαργυρώνονται 

στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του προγράμματος, που 

σημαίνει ανταμοιβή σε ευρώ.

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η ελίν αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τη φιλοσοφία της για συνεχή διεύρυνση των υπηρε-

σιών και προγραμμάτων της, με στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

το πρόγραμμα go4more, καθώς και για το ποια πρατήρια της ελίν συμμετέχουν, επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες http://www.elin.

gr/el/stations.html και www.go4more.gr.

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Νέα προωθητική ενέργεια της ελίν 
με t-shirts σε επιλεγμένα πρατήρια 
από 1/06/2017
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ΣΎΝΕΔΡΙΑ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟΎΧΩΝ

Με αφορμή το λανσάρισμα της νέας 

αμόλυβδης Crystal Unleaded, πραγ-

ματοποιήθηκαν συνέδρια πρατηριούχων σε 

εννέα πόλεις της Ελλάδoς. Εκεί οι συνεργά-

τες της ελίν είχαν τη δυνατότητα να γνωρί-

σουν τα πλεονεκτήματα της νέας αμόλυβδης 

και εν συνεχεία, σε πιο χαλαρή διάθεση, να 

ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες και προβλημα-

τισμούς για διάφορα θέματα της αγοράς με 

στελέχη της εταιρίας. 

Αυτό ήταν μόνο η αρχή...

ΕΚΘΕΣΗ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Πάολα Μάλοβιτς

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ατομική έκθεση 

που διοργάνωσε η αγαπητή συνάδελφος Πάολα Μάλο-

βιτς στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή στην Κηφισιά 

αποτυπώνοντας σε αυτή την δημιουργική προσπάθεια πολ-

λών ετών.

Τα εγκαίνια της έκθεσης  η οποία διήρκησε μία εβδομά-

δα, πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017.  Όσοι 

επισκέφθηκαν το χώρο, είχαν τη τύχη να δουν και να απο-

λαύσουν τις δημιουργίες της οι οποίες είχαν ως κύρια πηγή 

έμπνευσης τη θάλασσα και των διαφόρων τύπων σκαριά που 

ταξιδεύουν σε αυτή. 

Να ευχηθούμε στη αγαπητή Πάολα,  να συνεχίσει με την ίδια 

όρεξη, να ξεδιπλώνει το ταλέντο της χαρίζοντάς μας στο μέλ-

λον και άλλες παρόμοιες εκθέσεις!
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ΕΛΙΝ YACHTING

MEDYS 2017  
4o Mediterranean Yacht Show

Η ελίν για ακόμη μία χρονιά, είχε την τιμή να είναι Χρυ-

σός Χορηγός στην έκθεση επαγγελματικών σκαφών 

αναψυχής Mediterranean Yacht Show που πραγματοποι-

ήθηκε στο Ναύπλιο, μιας εκ των σημαντικότερων εκθέ-

σεων που διοργανώνονται στη Μεσόγειο για τον θαλάσσιο 

τουρισμό. Η έκθεση η οποία εγκαινιάσθηκε το Σάββατο 

29 Απριλίου από τον πρόεδρο τoυ Ελληνικού Συνδέσμου 

Θαλάσσιου Τουρισμού, κύριο Μ. Σκουλικίδη, παρουσία της 

Υπουργού Τουρισμού, κυρίας Ε. Κουντουρά,  του Περιφε-

ρειάρχη Πελοποννήσου, κυρίου Π. Τατούλη και του Δη-

μάρχου Ναυπλιέων, κυρίου Δ. Κωστούρου, διήρκησε έως 

2 Μαΐου, και συμμετείχαν 96 σκάφη αναψυχής πολλά εκ 

των οποίων είναι από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα 

που πλέουν στις ελληνικές θάλασσες. 

Η ελίν, με την παρουσία της στην έκθεση Mediterranean 

Yacht Show, επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο που κατέχει 

στον θαλάσσιο τουρισμό, ένα κλάδο με μεγάλη δυναμική 

που κάθε χρόνο έλκει χιλιάδες επισκέπτες. Η εταιρία εδώ 

και χρόνια αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς στον συ-

γκεκριμένο χώρο χάρη στο υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης 

και ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει. Μέσω των 137 

παράκτιων και νησιωτικών πρατηρίων ελίν, αλλά και των 

πρωτοποριακών σταθμών εφοδιασμού καυσίμων που δι-

αθέτει στις μαρίνες Φλοίσβου, Κέρκυρας(Γουβιά), Sani 

Resort, Porto Carras, Olympic Marine Λαυρίου και Λευκά-

δας, προσφέρει πληθώρα σίγουρων και ασφαλών επιλογών 

σε κάθε καπετάνιο που θέλει να προμηθευτεί καύσιμα και 

λιπαντικά για το ταξίδι του. 

Η έκθεση Mediterranean Yacht Show διοργανώθηκε από τον 

Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλάσσιου Τουρισμού (G.Y.A.) σε συνεργα-

σία με τον Δήμο Ναυπλιέων και υπό την αιγίδα του Ύπουργείου 

Τουρισμού.
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MEDYS 2017  
4th Mediterranean Yacht Show

ελίν  ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΎΒΙΩΝ  
Νέος σταθμός καυσίμων 

Τον Απρίλιο του 2016 η ελίν πρόσθεσε ένα νέο πολύ 

σημαντικό σημείο στο δίκτυό της για την εξυπηρέτηση 

σκαφών αναψυχής, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία της με 

τον σταθμό καυσίμων στη μαρίνα Γουβιών, στην Κέρκυρα. 

Συνεργάτης μας εδώ είναι η εταιρεία MARINOIL του κυρίου 

Μαρίνου Σοφιανού.

Η μαρίνα Γουβιών έχει δυναμικότητα 1.100 θέσεων ελλιμε-

νισμού και είναι η μεγαλύτερη μαρίνα στην Ελλάδα, σε μια 

από τις βασικές πύλες εισόδου των yachts από το εξωτε-

ρικό. Το δίκτυο ελίν yachting αποτελεί το πυκνότερο και 

αρτιότερο δίκτυο για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής 

στην Ελλάδα και συμβάλλει αποφασιστικά στην εδραίωση 

της ελίν ως αδιαφιλονίκητος ηγέτης στην αγορά καυσίμων 

για το yachting.
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ΝΑΟΎΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ    
Μια από τις ομορφότερες πόλεις της 
Μακεδονίας, κτισμένη στις ανατολικές 
παρυφές του επιβλητικού ορεινού 
όγκου του Βερμίου με εκπληκτι-
κή θέα στον πανέμορφο 
και πλούσιο κάμπο 
της  Θεσσαλονίκης. 

πάμε παντού με 
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Πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας με πληθυσμό που 

φτάνει στους 25.000 κατοίκους, συνδυάζει ανεπανάλη-

πτα τις ομορφιές του κάμπου με εκείνες του βουνού, προ-

σφέροντας ένα πλούσιο πλέγμα δραστηριοτήτων και υπη-

ρεσιών στον τυχερό επισκέπτη της. Απέχει 90 χλμ από την 

Θεσσαλονίκη και 510 από την Αθήνα.

Η αρχιτεκτονική κληρονομιά σε αστικά και βιομηχανικά κτί-

ρια αναδεικνύει μια πόλη με πλούσιο πολιτισμικό παρελθόν. 

Το ιδιαίτερο χρώμα με τις παραδοσιακές γειτονιές και τα αξι-

οθέατα της Νάουσας έχει τη δυνατότητα να απολαύσει ο επι-

σκέπτης ξεκινώντας από το Δημοτικό Πάρκο που βρίσκεται 

κοντά στην είσοδο της πόλης με μαγευτική θέα στον κάμπο 

της Ημαθίας μέχρι τη Θεσσαλονίκη και το Θερμαϊκό. Μια δια-

δρομή από πλακόστρωτους πεζόδρομους στις καταπράσινες 

όχθες του ποταμού Αράπιτσα με τα ορμητικά νερά και τους 

εντυπωσιακούς καταρράκτες, να καταλήγει στο χώρο θυσίας 

των Ναουσαίων γυναικών στους Στουμπάνους.

Σε απόσταση αναπνοής απ΄ την πόλη απλώνονται οι θαυμά-

σιες εξοχές της. Το Βέρμιο, με την πλούσια βλάστηση και τα 

δροσερά νερά του διαδέχεται, προς τα δυτικά, τους περίφη-

μους ναουσαίικους οπωρώνες και αμπελώνες και αποκαλύ-

πτει στους λάτρεις της φύσης ομορφιές απερίγραπτες. 

Το άλσος του Αγίου Νικολάου

Σε απόσταση μόνο τριών χιλιομέτρων απ’ την πόλη, κρύβει 

κάτω από τα τεράστια πλατάνια του τις πηγές της Αράπιτσας, 

που με τα άφθονα νερά της υδροδοτεί ολόκληρη την πόλη και 

αρδεύει τα εύφορα κτήματα όλης της περιοχής. Σύγχρονες 

εγκαταστάσεις άθλησης, αναψυχής και ξεκούρασης, χώροι 

διημέρευσης και δρομάκια περιπάτου, ταβερνάκια και το 

δημοτικό ξενοδοχείο “ΒΕΡΜΙΟ” προσφέρουν στους χιλιάδες 

επισκέπτες τους ώρες ξεγνοιασιάς και ψυχικής ευφορίας. Η 

εφαρμογή στην περιοχή αυτή του προγράμματος “LIFE” για 

την οικολογική διαχείριση και αειφόρο ανάπτυξη βραβεύτη-

κε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχολή Αριστοτέλους (Νυμφαίο)

Η σχολή του Αριστοτέλη βρίσκεται στη θέση “Ισβόρια” Νά-

ουσας σε ένα ειδυλλιακό τοπίο. Πρόκειται για την τοποθεσία 

που στέγασε λίγο μετά τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. τη Σχολή 

όπου ο φιλόσοφος Αριστοτέλης δίδαξε τον νεαρό Αλέξανδρο. 

Ανάμεσα σε δύο φυσικά σπήλαια λαξεύτηκε κάθετα ο βρά-

χος, προστέθηκε μία ιωνική κιονοστοιχία και δημιουργήθηκε 

μία στεγασμένη στοά σε σχήμα Γ. Αν και οι ανασκαφές δεν 

έχουν ολοκληρωθεί, ωστόσο ο αρχαιολογικός χώρος είναι 

επισκέψιμος από το κοινό.

Εκδηλώσεις στη Νάουσα

Από τις εκδηλώσεις αυτές, χωρίς καμία να υπολείπεται σε 

αξία, ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την οργάνωση της περίφη-

μης «ΑΠΟΚΡΙΑΣ» στην Νάουσα με το δρώμενο ‘’Γενίτσαροι & 

Μπούλες’’, των εκδηλώσεων «ΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» που 

γίνονται σε συνεργασία με τους Δρόμους του Κρασιού στη 

Βόρειο Ελλάδα, και του«ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ» για την επέτειο 

της καταστροφής της Νάουσας και της αυτοθυσίας των γυ-

ναικών της, την άνοιξη του 1822.
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