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Εδώ και 65 χρόνια κάνουμε 
την ίδια διαδρομή, μια 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ



Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι  

Σε μια ακόμη δύσκολη χρονιά, όπως ήταν το 2018,  

η ΕΛΙΝΟΙΛ είχε μια πολύ καλή πορεία. Το τελικό 

αποτέλεσμα, αν και μικρότερο του περσινού, μας 

δικαίωσε. Και δικαίωσε όλη 

την Ομάδα της ΕΛΙΝΟΙΛ, που 

βοήθησε στο να φθάσουμε σε 

αυτό το αποτέλεσμα.

Το 2019 προβλέπεται να είναι 

μια εξαιρετικά δύσκολη χρο-

νιά. Οι πρώτες εκτιμήσεις, οι 

οποίες όμως βασίζονται στις 

σημερινές συνθήκες, δείχνουν 

ότι οι σημερινές προοπτικές 

της αγοράς δεν αφήνουν πολ-

λά περιθώρια αισιοδοξίας. 

Όμως συγχρόνως με την εικό-

να της αγοράς, το ενεργειακό 

τοπίο αλλάζει στην Ελλάδα 

με πολύ γρήγορους ρυθμούς. 

Αυτό θα επηρεάσει τόσο την πορεία των εταιρει-

ών πετρελαίου, όσο και των πρατηρίων. Η ΕΛΙΝΟΙΛ 

έγκαιρα προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και 

συμφωνίες, ώστε να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα 

προβλήματα, αλλά και τις προκλήσεις που θα δημι-

ουργηθούν. Αυτό που έκανε τόσα χρόνια και ξεχω-

ρίζει από τις άλλες εταιρείες.

Στην προσπάθεια της θέλει 

να στηριχθεί από όλους τους 

συνεργάτες της, οι οποίοι και 

εκείνοι από την πλευρά τους, 

συνειδητοποίησαν ότι οι συν-

θήκες της αγοράς όπως τις 

ξέρουμε, άλλαξαν. Στόχος 

της ΕΛΙΝΟΙΛ, να μοιρασθεί 

το όραμά της για το αύριο με 

όλους τους συνεργάτες της. 

Με όλους εσάς με τους οποί-

ους έχουμε προχωρήσει μαζί 

τα τελευταία δύσκολα χρόνια 

και στο χέρι μας είναι να πάμε 

πολύ ψηλότερα.

Φιλικά, 

Editorial
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018

Τ
ο αποτέλεσμα του 2018, αν και μειωμένο σε 

σχέση με το περσινό, είναι ένα αποτέλεσμα 

θετικό. Λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες της 

αγοράς που ήταν αρνητικές το αποτέλεσμα αυτό επι-

βεβαιώνει την σταθερή πορεία της ΕΛΙΝΟΙΛ. 

Η εσωτερική αγορά καυσίμων το 2018 κατέγραψε 

πτώση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 

η οποία οφείλεται στην κακή οικονομική κατάσταση 

των νοικοκυριών, καθώς και στις πολύ μειωμένες 

καταναλώσεις πετρελαίου θέρμανσης, απόρροια των 

πολύ καλών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν. 

Επιπλέον, οι πωλήσεις των βενζινών διατηρήθηκαν σε 

χαμηλά επίπεδα. Σε επίπεδο Ομίλου το 2018 οι περισ-

σότερες θυγατρικές του Ομίλου παρουσιάζουν θετική 

πορεία. Η ελίν Τεχνική διατηρεί την εξαιρετική πορεία 

και την παρουσία της σε μεγάλα έργα με ένα εξαιρε-

τικό οικονομικό αποτελέσματα. Η ελίν Ναυτική συνε-

χίζει να είναι κερδοφόρος χάρη στην άρτια οργάνωση 

και την εκμετάλλευση των επωφελών συνεργασιών 

στον χώρο των ναυλώσεων, ενώ η ελίν Σταθμοί πα-

ρουσίασε μικρές ζημίες λόγω της ένταξης νέων Ιδι-

ολειτουργούμενων πρατηρίων στο δίκτυο πρατηρίων, 

που απαιτούν  σημαντικές επενδύσεις. Η συνδεδεμένη 

με την ΕΛΙΝΟΙΛ ελίν Βιοκαύσιμα διένυσε μια δύσκολη 

περίοδο, με αποτέλεσμα την αρνητική συνεισφορά της 

στα αποτελέσματα του Ομίλου. 

Το 2019 η πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί σε μεγά-

λο βαθμό από το οικονομικό κλίμα που θα επικρα-

τήσει στην χώρα μας. Μικρότερη, αλλά όχι ασήμαντη 

επίπτωση στην εξέλιξη της αγοράς αναμένεται να 

έχει η πορεία των πωλήσεων του πετρελαίου θέρ-

μανσης. Όμως η ΕΛΙΝΟΙΛ εδώ και χρόνια έχει κατα-

φέρει να μην εξαρτά την πορεία της από ένα προϊόν 

με τόσο μεγάλη διακύμανση στην κατανάλωση όπως 

το πετρέλαιο θέρμανσης. Το 2019 η ΕΛΙΝΟΙΛ θα 

εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ελίν 

προσθέτοντας νέα, ποιοτικά σημεία πώλησης, στην 

εδραίωση των διαφοροποιημένων προϊόντων Crystal 

(unleaded & diesel Crystal) επεκτείνοντας την τοπο-

θέτησή τους σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό πρατη-

ρίων ελίν αλλά και στη νέα δραστηριότητά της στην 

ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Συγχρόνως, 

θα ενισχύσει την δυναμική της παρουσία στις Διε-

θνείς αγορές, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των 

εξαγωγών της. 

Το 2018 ήταν η τελευταία χρονιά της ΕΛΙΝΟΙΛ σαν 

εταιρία καυσίμων.

Το 2019 είναι η πρώτη χρονιά, σαν ενεργειακή εται-

ρία. Οι προσδοκίες μας είναι μεγάλες! Οι προοπτικές 

θετικές! Αισθανόμαστε σίγουροι και δυνατοί να πε-

τύχουμε και φέτος τους στόχους μας.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ True Leader της ICAP για 5η 

συνεχόμενη χρονιά

ΕΛΙΝΙΚΑ ΝΕΑ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019  |  5  



έχει την επίβλεψη και τον έλεγχο της ορθής τήρησης μιας σειρά 

διαδικασιών, που εξασφαλίζουν ποιοτικές υπηρεσίες, ποιοτικά 

προϊόντα και ασφαλείς παραδόσεις στον καταναλωτή. Οι ενδι-

άμεσες ελεγκτικές διαδικασίες παραλαβής και διακίνησης των 

προϊόντων της ΕΛΙΝΟΙΛ από τα διυλιστήρια, στην εγκατάσταση 

και στον τελικό καταναλωτή θα ελέγχονται από μια από τις πιο 

αξιόπιστες ελεγκτικές εταιρίες στον κόσμο, την Bureau Veritas.  

Ο Γιάννης Αληγιζάκης δήλωσε: «Στα 65 χρόνια μας είμαστε έτοι-

μοι να παρουσιάσουμε μια καινούρια φιλοσοφία, με σύγχρονες 

ιδέες που βοηθούν την ΕΛΙΝΟΙΛ να σταθεί πολύ ανταγωνιστικά, 

στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται. Mε σιγουριά και αυτο-

πεποίθηση, μπαίνουμε σε καινούριες αγορές, με στόχο να δι-

αγράψουμε αντίστοιχη πορεία με όλες τις δραστηριότητες που 

έχουμε αναπτύξει μέχρι σήμερα. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσου-

με μια διαδρομή ευθύνης, που με συνέπεια ακολουθούμε μέχρι 

σήμερα, σε κάθε μας δραστηριότητα. Την διαδρομή που ακολου-

θεί κάθε βυτιοφόρο μας, από το ξημέρωμα στα Διυλιστήρια, έως 

την επιστροφή του για την καινούρια ημέρα, με το ίδιο αίσθημα 

ευθύνης και αισιοδοξίας».

Σε μια αγορά που αλλάζει και εξελίσσεται διαρκώς, η ΕΛΙΝΟΙΛ 

βρίσκεται ένα βήμα μπροστά, με προϊόντα και υπηρεσίες που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Με 

γνώμονα την πολύχρονη εμπειρία και την τεχνική της εξειδίκευ-

ση, αποδέχεται τις προκλήσεις, εγκαινιάζοντας τη Νέα Εποχή 

που τη μετατρέπει σε έναν Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Όμιλο.

Η 
ΕΛΙΝΟΙΛ, με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων 

δημιουργικής πορείας στην αγορά, παρουσίασε τη 

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 στο Μουσείο Κυκλα-

δικής Τέχνης τη «Νέα Εποχή» της, ως ένας Ολοκληρωμένος 

Ενεργειακός Όμιλος.

Στην έναρξη της εκδήλωσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΙ-

ΝΟΙΛ, Γιάννης Αληγιζάκης, με τόνο ιδιαιτέρως συναισθηματικό, 

παρουσίασε τα ορόσημα της ιστορίας του Ομίλου, δίνοντας έμ-

φαση στα στοιχεία καινοτομίας και στη δέσμευση ποιότητας που 

χαρακτηρίζουν την πορεία της ΕΛΙΝΟΙΛ στο χρόνο. Ανέπτυξε 

την εμπορική πολιτική της ΕΛΙΝΟΙΛ και την φιλοσοφία της να 

αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. 

Συγχρόνως έκανε μια εκτεταμένη αναφορά στις συνθήκες που 

επικρατούν στην αγορά των καυσίμων. Μια αγορά, η οποία 

συνεχίζει να κινείται σε σταθερά αρνητικούς ρυθμούς αλλά 

και τις σημαντικές παθογένειες που παρουσιάζει, όπως η 

παραβατικότητα. 

Ακολουθήσε η παρουσίαση της «Νέας Εποχής» του Ομίλου ΕΛΙ-

ΝΟΙΛ, με βασικούς άξονες την προσθήκη των δύο νέων προϊό-

ντων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, electricon και 

aerion καθώς και τη νέα στρατηγική συνεργασία της εταιρείας 

με την Bureau Veritas και τον Lloyd’s Register.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΛΙΝΟΙΛ με την προσθήκη των υπροϊό-

ντων electricon και aerion, εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωμένο 

ενεργειακό Όμιλο, με πλήρη ενεργειακή προϊοντική γκάμα και 

δυνατότητα κάλυψης των αναγκών των πελατών της και συγχρό-

νως μια σημαντική ευκαιρία ενδυνάμωσης των σχέσεων, με τους 

παραδοσιακούς πελάτες της. 

Σε ότι αφορά το διαχρονικό πρόβλημα της παραβατικότητας, η 

ΕΛΙΝΟΙΛ πρωτοπορεί για μία ακόμη φορά, με την απόφασή της 

να διαχειρισθεί το ζήτημα αυτό με έναν τρόπο τελείως πρωτο-

ποριακό. Προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τον διεθνώς 

αναγνωρισμένο ελεγκτικό οργανισμό Lloyd’s Register, που θα 

ΕΛΙΝΙΚΑ ΝΕΑ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019  |  7  

Η «Νέα Εποχή» 
με την είσοδο 

στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας 

& φυσικού αερίου
ΕΛΙΝΟΙΛ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Όχι «βενζινάδες», αλλά επιχειρηματίες!

…Δεν θέλουμε «βενζινάδες». Θέλουμε επιχειρηματίες, που θα πωλούν ενέργεια.

Καύσιμα, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο

Όσοι πρατηριούχοι συνειδητοποιήσουν έγκαιρα, ότι η αγορά αλλάζει, ότι τα παραδοσιακά καύσιμα που πωλούν, 

φεύγουν από την αγορά και αποκαθίστανται από Φυσικό Αέριο και Ηλεκτρικό Ρεύμα, αυτοί, όχι μόνον θα επιβιώ-

σουν αλλά θα είναι σε θέση να αναπτύξουν υγιείς επιχειρήσεις με προοπτικές.

Οι άλλοι αργοπεθαίνουν. Τα 8.500 πρατήρια, έγιναν 5.500.

Οι εταιρίες επενδύουν σε δικά τους πρατήρια. 

ΣΤΗΝ ΕΛΙΝΟΙΛ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΊΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥ…
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Η 
ΕΛΙΝΟΙΛ και o ΗΡΩΝ ανακοίνωσαν αρχές Σεπτεμβρίου τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας, για την 

προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά. Πιο συγκεκριμένα, η 

στρατηγική συνεργασία αυτή προβλέπει:

1. Εμπορική συμφωνία για προμήθεια προϊόντων

2. Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα λειτουργίας αγοράς, εμπορικής διαχείρισης, τεχνικών θεμάτων και 

οργάνωση νέων δραστηριοτήτων.

3. Συνεργασία σε συγγενείς υπηρεσίες και προϊόντα π.χ. ηλεκτροκίνηση, CNG, Φ/Βολταϊκά

4. Αναζήτηση συνεργειών και εκμετάλλευσης υπάρχουσων δομών π.χ. δημιουργία φυσικών σημείων πώλη-

σης, προγράμματα loyalty, ανάπτυξη εγκαταστάσεων

5. Αναζήτηση νέων μελλοντικών ευκαιριών όπως π.χ. πράσινα πιστοποιητικά

Αρχές Απριλίου, η ΕΛΙΝΟΙΛ ξεκινάει τις δύο νέες δραστηριότητες, μπαίνει στην αγορά της Λιανικής και φυσι-

κά της χονδρικής, κάτω από το όνομα:

Στρατηγικοί στόχοι της συνεργασίας αυτής είναι η πρόσβαση των πελατών σε ένα μεγάλο εύρος ενεργειακών 

προϊόντων, η επέκταση του δικτύου πωλήσεων και η αξιοποίηση και χρήση εναλλακτικών δικτύων λιανικής.

ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΛΙΝΟΙΛ       ΗΡΩΝ

O ΗΡΩΝ ιδρύθηκε από τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο 

οποίος κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της παρα-

γωγής ενέργειας από συμβατικές και Ανανεώσιμες 

Πηγές (ΑΠΕ) στην Ελλάδα και διεθνώς ενώ στο με-

τοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχει πλέον και 

η ΕΝGIE, ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός 

και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμί-

ως. O ΗΡΩΝ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και 

πλέον αξιόπιστες εταιρίες που δραστηριοποιούνται 

στην Παραγωγή, Προμήθεια και Εμπορία ηλεκτρικής 

ενέργειας, καθώς και στην Προμήθεια και Εμπορία 

φυσικού αερίου.

Ποιος είναι ο ΗΡΩΝ;
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Έλεγχος Ποιότητας απο το
Εργαστήριο καυσίµων

Ε.Μ.Π.Ε.Μ.Π.

Έλεγχος ΠοιότηταςΈλεγχος Ποιότητας απο το
Εργαστήριο καυσίµων

Ε.Μ.Π.Ε.Μ.Π.

Έλεγχος Ποιότητας

Ε
ίναι μια σειρά από διαδικασίες που κάνουμε, που εξασφαλί-

ζουν, σε απόλυτο βαθμό, την ποιότητα των προϊόντων που πα-

ραδίδουμε και των υπηρεσιών που προσφέρουμε στον Έλληνα 

καταναλωτή.

Έχουμε συμφωνήσει με την Bureau Veritas, μια από τις πιο αξι-

όπιστες ελεγκτικές εταιρίες στον κόσμο, η οποία θα ελέγχει όλες 

τις διαδικασίες που κάνουμε, προκειμένου να παραλαμβάνουμε και 

να διακινούμε όλα μας τα προϊόντα,  με απόλυτη ασφάλεια από τα 

Διυλιστήρια, στην εγκατάσταση, στον τελικό καταναλωτή.

Συγχρόνως, η Bureau Veritas  θα κάνει ελέγχους κρυφούς, σε όλο 

το δίκτυο μας, παίρνοντας δείγματα, αναλύοντας τα άμεσα και ενη-

μερώνοντας μας για την εικόνα του Δικτύου.

Με την μεθοδολογία που ακολουθεί και το ΕΜΠ, θα κάνουμε με 

δικά μας μυστικά οχήματα, ποσοτικούς ελέγχους για τις πειραγμέ-

νες αντλίες και τις ελλειμματικές παραδόσεις στα πρατήρια. Αυτο-

νόητο είναι, τυχόν παραβατικά πρατήρια, απομακρύνονται άμεσα 

από το δίκτυο μας. Όμως δεν είναι αυτό που θα μας ξεχωρίσει από 

όλες τις άλλες εταιρίες, στο ζήτημα ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ.

Η ουσιαστική διαφορά που μας ξεχωρίζει και το πρωτοποριακό, εί-

ναι το επόμενο βήμα. Διότι όντως κάποιοι ανταγωνιστές μας, μετρη-

μένοι στα μισά δάχτυλα του χεριού, κάνουν το ίδιο.

Καμία από τις εταιρίες που ενδιαφέρονται για την ποιότητα, δεν 

προβλέπει την διαδικασία ότι κάποιος τρίτος φορέας, ελέγχει εάν 

όλα αυτά γίνονται όπως π.χ. λέει ότι τα κάνει η ΕΛΙΝΟΙΛ ή αν ελέγχει 

σωστά η Bureau Veritas το δίκτυο, όπως εμείς υποστηρίζουμε.

Το καινούριο στοιχείο είναι ότι βάζουμε και έναν 3ο στην εξίσωση.

Συμφωνήσαμε με τον μεγαλύτερο ελεγκτικό οργανισμό του κόσμου, 

τους LLOYD’S, οι οποίοι θα ελέγχουν σε συγκεκριμένες χρονικές 

περιόδους, εάν όλα γίνονται όπως τα υποστηρίζουμε.

• Ότι τηρούμε τις διαδικασίες που λέμε.

• Ότι η Bureau Veritas κάνει ελέγχους σε όλες τις διαδικασίες.

• Ότι πάει και ελέγχει το δίκτυο μας.

Και τότε και μόνον τότε, θα έχουμε την πιστοποίηση της. Αυτό γίνε-

ται για πρώτη φορά, σε δίκτυο στην Ελλάδα.

Είναι μια τελείως πρωτοποριακή διαδικασία, όπου η ΕΛΙΝΟΙΛ πέ-

τυχε την συνεργασία δύο τεράστιων οργανισμών, οι οποίοι συμφώ-

νησαν στο project αυτό, το οποίο θα ξεκινήσει την 1η Μαρτίου. Η 

LLOYD’S BUSINESS ASSURANCE, είναι ο κορυφαίος παγκόσμι-

ος Φορέας Πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, στον κόσμο. Η 

Bureau Veritas, είναι μια από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρίες 

στον κόσμο. Το γεγονός ότι δύο από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον 

κόσμο, συμφώνησαν να συμμετέχουν σε αυτό το project, επιβεβαι-

ώνει και το κύρος της ΕΛΙΝΟΙΛ παγκοσμίως και την θέληση της να 

διασφαλίσει τον καταναλωτή, με τον πλέον αξιόπιστο και έγκυρο 

τρόπο, για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει.

Θεωρούμε ότι αυτή η κίνηση, δίνει λύση στα αδιέξοδα του κατανα-

λωτή ή στην ανύποπτη επιχείρηση, ότι τα καύσιμα που παρέλαβε 

και πλήρωσε πολύ ακριβά, είναι αυτά που πλήρωσε και όχι τα μισά.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ποιοτικοί έλεγχοι σε κάθε σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας 
καυσίμων και λιπαντικών
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Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 101/Α/12-06-2018 ο Νόμος 4546/2018: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 

2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις του  άρθρου 29 της εν λόγω νομοθεσίας, το οποίο τροποποιεί τις διατάξεις του ν. 3054/2002 και ειδικότερα το 

άρθρο 15Α,  θεσμοθετείται υποχρέωση ανάμειξης της βενζίνης με βιοκαύσιμα και συγκεκριμένα με αυτούσια βιοαιθα-

νόλη ή με βιοαιθέρες που παράγονται από αλκοόλες βιολογικής προέλευσης, με έτος έναρξης το 2019.

Η 
συμμετοχή της αυτούσιας βιοαιθανόλης και της αλκοόλης 

βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παρα-

γωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού περιεχομένου του τε-

λικού μείγματος βενζίνης ορίζεται σε 1% για το έτος 2019 και 3,3% για 

το έτος 2020 και για τα επόμενα έτη. Σημειώνεται ότι, μετά το έτος 

2020, η συμμετοχή δύναται να αυξηθεί, με αντίστοιχη απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Υπόχρεοι για την ανάμειξη βενζίνης είναι:

• οι κάτοχοι άδειας διύλισης, για τις ποσότητες βενζίνης που δια-

θέτουν για εγχώρια κατανάλωση

• οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατη-

γορίας Α’, εφόσον πραγματοποιούν εγχώριες παραλαβές ή ει-

σαγωγές βενζίνης που δεν πληροί τις απαιτήσεις ανάμειξης της 

ανωτέρω υποχρέωσης και την οποία διαθέτουν για εγχώρια κα-

τανάλωση.

Όπως επισημαίνεται από το αρμόδιο Υπουργείο, η θέσπιση της υπο-

χρέωσης αυτής, έχει στόχο την περαιτέρω προώθηση της χρήσης 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της αύξησης συμμετοχής 

των βιοκαυσίμων στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές, 

στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής σχετικά με τον υπο-

χρεωτικό στόχο περί μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 10% 

το 2020 και τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Περαιτέρω, με τον ν. 4546/2018 ενσωματώνονται οι Οδηγίες (ΕΕ) 

2015/1513 «Για την τροποποίηση της Οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με 

την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και  για την τροποποί-

ηση της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» και (ΕΕ) 2015/652 «Για τον κα-

θορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής 

εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων 

βενζίνης και ντίζελ».

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ
ΑΠΟ 1/1/2019

Σύμφωνα με το άρθρο 7α της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως ενσωμα-

τώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το άρθρο 15Β του ν. 3054/2002 προ-

βλέπονται υποχρεώσεις για τους προμηθευτές οδικών καυσίμων, 

όπως η ετήσια υποβολή δηλώσεων με στοιχεία ποσοτήτων και 

εκπομπών των καυσίμων, καθώς και η υποχρέωση μείωσης των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/652 καθορίζεται η με-

θοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

από καύσιμα που διατίθενται σε οδικά οχήματα, μη οδικά κινη-

τά μηχανήματα καθώς και από τον ηλεκτρισμό που διατίθεται σε 

οδικά οχήματα, και οι απαιτήσεις για την υποβολή των ετήσιων 

εκθέσεων από τους προμηθευτές καυσίμων.

Υποχρέωση υποβολής των ετήσιων εκθέσεων καθώς και της μεί-

ωσης εκπομπών αερίων έχουν οι προμηθευτές, δηλαδή οι φορείς 

οι οποίοι εκτελωνίζουν καύσιμα για οδικές μεταφορές και τα δι-

αθέτουν στην εγχώρια αγορά. Υπόχρεοι είναι οι κάτοχοι άδειας 

εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, εμπορίας υγραερίων, οι κά-

τοχοι άδειας βιοκαυσίμων, οι μεγάλοι τελικοί καταναλωτές, οι κά-

τοχοι άδειας λιανικής εμπορίας, οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί ή 

κοινοπραξίες, οι κάτοχοι άδειας προμήθειας φυσικού αερίου και 

κάθε άλλος προμηθευτής που διαθέτει καύσιμα στις προαναφερ-

θείσες χρήσεις.

Οι προμηθευτές καυσίμων οφείλουν να μειώσουν τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από 

το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια κατά τουλάχιστον 6% και έως 

10% έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, με ενδιάμεσο ενδεικτικό στόχο 

3% έως την 31 Δεκεμβρίου 2019 σε σύγκριση με το βασικό πρότυ-

πο καυσίμου.
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ε-card
ΚΑΡΤΑ ΣΤΟΛΟΥ

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη λειτουργία της ε-card 

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ε-card / e-mail: elincard@elin.gr  / Τηλ.: 210 6241618

Η ε-card της ελίν σας παρέχει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τα έξο-

δα καυσίμων των οχημάτων σας με ευκολία. Μέσω του πανελλαδικού 

δικτύου πρατηρίων, με τη χρήση της κάρτας και όχι μετρητών, οι συ-

ναλλαγές πραγματοποιούνται γρήγορα και με ασφάλεια.

Παράλληλα, ο κεντρικός online έλεγχος των δαπανών προσφέρει ταχύ-

τητα και ευελιξία, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη διαχείριση

Η ε-card σας δίνει τη δυνατότητα:

• Να επιλέγετε τον συνδυασμό των προϊόντων και υπηρεσιών για κάθε 

κάρτα ξεχωριστά.

• Να ορίζετε εσείς το πιστωτικό όριο κάθε κάρτας.

• Να ενημερώνεστε, με αναλυτικά στατιστικά στοιχεία, για τις συναλ-

λαγές του κάθε οχήματος ή κάρτας, εξοικονομώντας χρόνο και εργα-

τοώρες.

• Να κάνετε οικονομία καυσίμου και να αποφεύγετε επιπλέον κόστη 

συντήρησης, χρησιμοποιώντας τα πρωτοποριακά καύσιμα νέας γενιάς 

Crystal της ελίν.

Ασφάλεια
Οι συναλλαγές της ε-card είναι απόλυτα ασφαλείς, γιατί γί-

νονται μέσω ενός απόρρητου αριθμού PIN που διαθέτει η κάρτα.

Με την ε-card:

• Οι συναλλαγές είναι απόλυτα ασφαλείς (με τεχνολογία chip) και 

πραγματοποιούνται μέσω ενός απόρρητου αριθμού PIN που δι-

αθέτει η κάρτα.

• Αποφεύγετε τη χρήση μετρητών και επωφελείστε από τη σι-

γουριά και την εγκυρότητα που σας προσφέρει η ε-card.

• Έχετε τη δυνατότητα να επεξεργάζεστε όλα τα δεδομένα δια-

χείρισης και παρακολούθησης των οχημάτων και να καταλήγετε 

σε χρήσιμα συμπεράσματα.

Συνεχής 
Εξυπηρέτηση
Το τμήμα της ε-card είναι 

στελεχωμένο με έμπειρους 

συνεργάτες, έτοιμους να σας 

εξυπηρετήσουν άμεσα και 

οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί.

Ευελιξία
Η ε-card σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες που θα παρέχονται σε κάθε κάτοχο ξε-

χωριστά, ανάλογα με τις εταιρικές σας ανάγκες.

Τέλος, μπορείτε να εξοφλείτε το υπόλοιπό σας σε προκα-

θορισμένη ημερομηνία.    

Έλεγχος On line
H ε-card γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανά πάσα 

στιγμή τον πλήρη έλεγχο. Από την ιστοσελίδα της ε-card έχετε 

άμεση και διαρκή ενημέρωση, για να παρακολουθείτε σε πραγ-

ματικό χρόνο, online, τον ανεφοδιασμό του στόλου σας και να 

βελτιώνετε άμεσα την αποδοτικότητά του!

Επιπλέον, μπορείτε να:

• Διαχειρίζεστε τις κάρτες σας, παρακολουθώντας άμεσα τις αγο-

ρές που πραγματοποιούνται.

• Εξάγετε και να επεξεργάζεστε άμεσα όλα τα δεδομένα που 

χρειάζεστε.

• Υποβάλετε αιτήματα διακοπής, αντικατάστασης ή έκδοσης νέων 

καρτών.

• Τροποποιείτε τις παραμέτρους που έχετε επιλέξει.

• Βλέπετε άμεσα στον χάρτη τα πρατήρια ελίν που μπορούν να 

σας εξυπηρετήσουν.
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ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018

Mε την πολύχρονη εμπειρία και την τεχνική της εξειδίκευση, η ΕΛΙΝΟΙΛ είναι σε θέση να προσφέρει λιπαντικά ελίν σε όλα τα λιμάνια 

της Ελλάδας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, στη Σιγκαπούρη, στα βασικότερα λιμάνια της Κίνας, στην αγορά της Βόρειας Ευρώπης 

(Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία) και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με χύμα και συσκευασμένα λιπαντικά. Στη Λατινική Αμερική, η 

ΕΛΙΝΟΙΛ απολαμβάνει μια μακροχρόνια και άριστη συνεργασία με την κρατική εταιρία της Βραζιλίας «Petrobras», προμηθεύοντας 

χύμα και συσκευασμένα προϊόντα σε όλα σχεδόν τα λιμάνια της Βραζιλίας και της Ουρουγουάης. Ανά τον κόσμο, σε περιοχές όπου 

ενδέχεται η Εταιρία να μην έχει συνάψει στρατηγική συμφωνία για την προμήθεια προϊόντων της, συνεργάζεται με τις πιο γνωστές 

εταιρίες λιπαντικών, βρίσκοντας τις πλέον συμφέρουσες λύσεις για τους πελάτες της. Η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει καθιερωθεί στην αντίληψη 

των πελατών της όχι σαν απλός προμηθευτής, αλλά σαν μία αξιόπιστη «ναυτιλιακή» λύση καθώς διαθέτει πλήρη γκάμα λιπαντικών 

και παρέχει άριστη εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη, 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, Any Time On Time.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, παράλληλα με την προβολή των προϊόντων που αφορούν στην ποντοπόρο ναυτιλία, η ομάδα των 

ανθρώπων της ελίν είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στους επισκέπτες το σύνολο των δραστηριοτήτων του ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ.

Η 
ΕΛΙΝΟΙΛ, συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία 

στη σημαντικότερη συνάντηση της παγκό-

σμιας ναυτιλιακής κοινότητας, την έκθεση 

«Ποσειδώνια 2018», που διεξήχθη από 4 έως 8 

Ιουνίου στο Metropolitan Expo Center. Στο περί-

πτερο της ΕΛΙΝΟΙΛ, η ομάδα πωλήσεων των ελίν 

marine lubricants παρουσίασε την ολοκληρωμένη 

γκάμα προϊόντων και την άρτια οργάνωση της. Η 

φετινή έκθεση ξεχώρισε για το ρεκόρ συμμετοχών 

που είχε, με σημαντικές παρουσίες, τόσο από την 

ναυτιλιακή κοινότητα όσο και από προμηθεύτριες 

εταιρίες του κλάδου. 

MEDITERRANEAN
YACHT SHOW
2018
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Η 
ελίν για 5η συνεχή χρονιά, είχε την τιμή να εί-

ναι Χρυσός Χορηγός στην έκθεση επαγγελμα-

τικών σκαφών αναψυχής Mediterranean Yacht 

Show που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο, μιας εκ των 

σημαντικότερων και μεγαλύτερων εκθέσεων που διορ-

γανώνονται παγκοσμίως για τον θαλάσσιο τουρισμό. Η 

έκθεση η οποία εγκαινιάσθηκε το Σάββατο 28 Απριλίου 

από τον πρόεδρο τoυ Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου 

Τουρισμού, κύριο Μ. Σκουλικίδη, παρουσία του Υπουρ-

γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κυρίου Π. Κου-

ρουμπλή,  του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κυρίου 

Π. Τατούλη και του Δημάρχου Ναυπλιέων, κυρίου Δ. 

Κωστούρου, διήρκησε έως τη 1 Μαΐου. Συμμετείχαν 107 

σκάφη αναψυχής, πολλά εκ των οποίων είναι από τα με-

γαλύτερα και πολυτελέστερα που πλέουν στις ελληνικές 

θάλασσες. 

Η έκθεση Mediterranean Yacht Show διοργανώθη-

κε από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλάσσιου Τουρισμού 

(G.Y.A.) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και 

υποστηρίχθηκε από τον Δήμο Ναυπλιέων και το Περι-

φερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου.

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 ελκύει χιλιάδες επισκέπτες. Η εταιρία 

εδώ και χρόνια αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς 

στον συγκεκριμένο χώρο χάρη στο υψηλό επίπεδο εξυ-

πηρέτησης των πελατών και ποιότητας των υπηρεσιών 

που παρέχει. Μέσω των 137 παράκτιων και νησιωτικών 

πρατηρίων ελίν, αλλά και των πρωτοποριακών σταθμών 

εφοδιασμού καυσίμων που διαθέτει στις μαρίνες Φλοί-

σβου, Κέρκυρας (Γουβιά), Sani Resort, Porto Carras, 

Olympic Marine Λαυρίου και Λευκάδας, προσφέρει 

πληθώρα σίγουρων και ασφαλών επιλογών σε κάθε κα-

πετάνιο που θέλει να εφοδιασθεί με καύσιμα και λιπα-

ντικά για το ταξίδι του.
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ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ 

ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ MultiTEC

Νέα τεχνολογία στα αντιψυκτικά υγρά (G13)

Η προδιαγραφή G13 για τα αντιψυκτικά υγρά, εισήχθη από το group VW το 2013.

Ποιες είναι όμως οι σημαντικότερες βελτιώσεις σε σύγκριση με τους προγενέστερους τύπους G11, G12, G12 

+ και G12 ++; 

Ας δούμε σύντομα τις διάφορες προδιαγραφές του group VW για τα αντιψυκτικά υγρά. Οι προδιαγραφές αντι-

ψυκτικών εξελίχθηκαν διαχρονικά με αποτέλεσμα το τελευταίο (G13) που εφαρμόζεται από το 2013.

(1994) G11      VW TL 774 C

(1996) G12      VW TL 774 D 

(2000) G12 +   VW TL 774 F

(2005) G12 ++  VW TL 774 G

(2008) G13       VW TL 774 J

Συμπερασματικά:

• το G13 προσφέρει τις ίδιες

εξαιρετικές αντιψυκτικές ιδιότητες

με το G12 ++, και έχει το πρόσθετο 

πλεονέκτημα από την παρουσία της 

γλυκερίνης,

• η παραγωγή γλυκερίνης είναι πολύ λιγότερο 

καταστροφική για το περιβάλλον από ό,τι η αι-

θυλενογλυκόλη,

• το G13 προσφέρει εξαιρετική προστασία κατά 

της διάβρωσης και των αποθέσεων,

• σχεδιάστηκε για παρατεταμένη χρήση στα 

σύγχρονα ψυγεία οχημάτων παγκοσμίως και με 

σεβασμό στο περιβάλλον.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ακολουθώντας πάντα τις τεχνολογι-

κές εξελίξεις και με ευαισθησία σε περιβαλλο-

ντικά θέματα, έχει σχεδιάσει και από τον Νοέμ-

βριο του 2018, θα εντάξει στη γκάμα της το νέο 

προϊόν MultiTEC Hybrid Coolant G13.

Γιατί δημιουργήθηκε το αντιψυκτικό G13;

Η παραγωγή αντιψυκτικού με την παρουσία γλυκερίνης 

(όπως το G13) είναι πολύ πιό φιλική προς το περιβάλλον.

Το G13 διαθέτει ένα ζωντανό μωβ χρώμα και έχει εξαιρετική 

αντιψυκτική απόδοση όπως και το G12 ++.

Η κύρια διαφορά στην παραγωγή του είναι η παρουσία της γλυ-

κερίνης έναντι της αιθυλενογλυκόλης. Η γλυκερίνη είναι παρα-

προϊόν της παραγωγής του βιοντίζελ, ενώ η αιθυλενογλυκόλη 

προέρχεται από ορυκτέλαιο.

Έτσι, η παραγωγή γλυκερίνης είναι πολύ πιο φιλική προς το 

περιβάλλον από ό,τι η αιθυλενογλυκόλη.

Εκτός από τα πλεονεκτήματα της προστασίας κατά 

της ψύξης, το G13 είναι επίσης εξαιρετικό στην προ-

στασία από τη διάβρωση και τις αποθέσεις.

Σε αντίθεση με προηγούμενες προδιαγραφές που 

χρησιμοποιούν τεχνολογία OAT (τεχνολογία οργα-

νικών οξέων), το G13 διαθέτει επιπλέον πρόσθετα 

πυριτικού άλατος για μεγαλύτερη προστασία του 

αλουμινίου. Η παρουσία προσθέτων πυριτικού άλα-

τος καθιστά το G13 ιδανικό για παρατεταμένη χρήση 

σε όλα τα σύγχρονα ψυγεία οχημάτων, ειδικά εκεί-

να που προέρχονται από αλουμίνιο, χυτοσίδηρο και 

κράματα μαγνησίου.

Ωστόσο, το G13 δεν είναι ιδανικό για παλαιότερα συ-

στήματα ψύξης με χάλκινα / ορειχάλκινα ψυγεία.

Εκεί θα πρέπει να χρησιμοποιείται συμβατικό αντι-

ψυκτικό με προδιαγραφές G11 ή G12.

Οι τρέχουσες μελέτες δείχνουν 

ότι η παραγωγή G13, δημιουργεί 

11% χαμηλότερες εκπομπές CO2 

από ό,τι το αντιψυκτικό με αιθυ-

λενογλυκόλη.
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Η 
ΕΛΙΝΟΙΛ συνεχίζει να επενδύει στις σχέσεις της με τους καταναλωτές μέσα από το Πρόγραμμα Συλλογής Δώρων ελίν up επιβρά-

βευση. Με κεντρικό μέλημα την ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της βασισμένες στην εμπιστοσύνη που καλ-

λιεργεί εδώ και 65 χρόνια, η ΕΛΙΝΟΙΛ - το 2018 - λάνσαρε το ελίν up επιβράβευση, το καινοτόμο και πρωτοποριακό πρόγραμμα 

πιστότητας καταναλωτών μέσω Mobile app.  Ένα πρόγραμμα που προσφέρει στους καταναλωτές γρήγορα και με ασφάλεια τον κόσμο των 

προνομίων ελίν στο κινητό τους τηλέφωνο, κερδίζοντας πολλαπλά οφέλη. 

Επιπλέον, σήμερα το Πρόγραμμα Πιστότητας ενισχύεται και με την Κάρτα Loyalty & Συλλογής πόντων ελίν up επιβράβευση.  Μια 

κάρτα - σε απτή μορφή αλλά και σε ψηφιακή - που ευχαριστεί και ανταμείβει τους πιστούς πελάτες ελίν, που προτιμούν πιο εδραι-

ωμένες μορφές επιβράβευσης.    

 

Με την ενίσχυση αυτή, το Πρόγραμμα Συλλογής Δώρων up επιβράβευση καλύπτει το σύνολο του πιστού κοινού της ελίν, διευρύνοντας 

έτσι τη βάση από κατόχους smartphone & εξοικειωμένους με ηλεκτρονικές πληρωμές ΚΑΙ σε καταναλωτές που επιλέγουν παραδοσια-

κούς τρόπους επιβράβευσης

Αποκτώντας την κάρτα up επιβράβευση οι καταναλωτές γίνονται μέλη της οικογένειας ελίν που τους ανοίγει την πόρτα σε έναν κόσμο 

προνομίων … “up for you, up for home, up for kid, up for chef, up for tech, up for drive, up for fun”!

ελίν up 
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

Μέσω κάρτας ή μέσω κινητού σε κάθε συναλλαγή οι καταναλωτές, σε επιλεγμένα πρατήρια του δικτύου ελίν, συλλέγουν πόντους, τους 

οποίους θα εξαργυρώνουν σε πολύ χρήσιμα δώρα.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ και το δίκτυό της ανταποδίδοντας έμπρακτα την αμοιβαία εμπιστοσύνη στους καταναλωτές, προσφέρουν οφέλη και πραγμα-

τική αξία δημιουργώντας ένα Πρόγραμμα Επιβράβευσης Απλό, Πρωτοποριακό, Μοναδικό και Ασφαλές.
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Η 
περιβαλλοντική επιβάρυνση των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει τις χώρες μέλη της Ε.Ε. να δείχνουν 

μια αυξημένη ευαισθησία στα θέματα αυτά και  έχουν ήδη καταλήξει πως η ηλεκτροκίνηση θα είναι 

ο κύριος πυλώνας της λύσης. 

Όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ήδη βγάλει σε κυκλοφορία ηλεκτρικά αυτοκίνητα ακολουθώντας την 

νέα παγκόσμια τάση της αγοράς με γνώμονα την μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τα συμβατικά 

οχήματα. Βλέπουμε λοιπόν κάθε χρόνο μια γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων όλο και μεγαλύτερη η οποία περι-

λαμβάνει αυτοκίνητα ΙΧ , μικρά φορτηγά , λεωφορεία , μοτοσυκλέτες ποδήλατα κ.α.

Τα Ηλεκτρικά οχήματα αντί για κινητήρες εσωτερικής καύσης χρησιμοποιούν εξελιγμένα 

ηλεκτρικά μοτέρ και σύγχρονες μπαταρίες για την λειτουργία τους. Αυτά μπορούν οι κάτοχοί 

τους, να τα φορτίζουν είτε στο σπίτι τους είτε σε σταθμούς φόρτισης, σε πρατήρια καυσίμων, 

παρκινγκ, ξενοδοχεία , εμπορικά κέντρα και σταθμούς εξυπηρέτησης οχημάτων. Η φόρτιση 

στο σπίτι μπορεί να διαρκέσει έως 8 ώρες αλλά οι σταθμοί φόρτισης που βρίσκονται σε 

επαγγελματικούς χώρους μπορεί να διαρκέσει 20 – 30 λεπτά για μια πλήρη φόρτιση. Η 

αυτονομία των ΙΧ αυτοκίνητων ποικίλει ανάλογα με το κάθε αυτοκίνητο και είναι από 100χλμ 

έως 300χλμ με μια αυξητική τάση καθώς η τεχνολογία τον μπαταριών εξελίσσεται ραγδαία. 

Η εξέλιξη των ηλεκτρικών οχημάτων και το ενδιαφέρον των καταναλωτών για αυτά, φέρνει 

στην αγορά νέες τεχνολογίες μπαταριών με στόχο την μεγαλύτερη αυτονομία αλλά και την 

μείωση της τιμής τους.

Για την αποδοχή όμως των ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά υπάρχουν δυο πράγ-

ματα που θα πρέπει να αλλάξουν. Το ένα είναι οι υποδομές του ηλεκτρολογικού δικτύου 

της χώρας μας, μιας και οι απαιτήσεις ρεύματος θα είναι μεγαλύτερες με την φόρτιση των 

αυτοκίνητων. Το δεύτερο που θα πρέπει να αλλάξει είναι η κουλτούρα του αυτοκινητιστή. Με 

τα συμβατικά οχήματα, μόλις τελειώνει το καύσιμο, ο οδηγός πηγαίνει σε ένα πρατήριο καυ-

σίμων για ανεφοδιασμό. Με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα πρέπει μόλις σταθμεύει το όχημα 

να φορτίζει για να είναι έτοιμο για τα επόμενα οικολογικά χιλιόμετρα.

Είμαστε όμως έτοιμοι για την αποδοχή την ηλεκτροκίνησης; Η χώρα μας δεν πρέπει να μεί-

νει θεατής των παγκόσμιων εξελίξεων αλλά μέσα από μία δέσμη μέτρων και φορολογικών ή 

μη κινήτρων να ανοίξει τις πόρτες στην τεχνολογική αυτή επανάσταση που αδιαμφισβήτητα 

θα δημιουργήσει σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα επιφέρει βελτίωση της ποι-

ότητας ζωής μας αλλά και ένα καλύτερο μέλλον στον πλανήτη μας.  

+ Πλεονεκτήματα 

1. Δεν παράγουν κανενός είδους ρύ-
πους.

2. Πολύ μικρή κατανάλωση σε €/χλμ.

3. Είναι εντελώς αθόρυβα.

4. Έχουν πολύ μεγάλη επιτάχυνση.

5. Έχουν χαμηλότερο κόστος συντήρη-
σης 30%-40%

6. Η απουσία κινητήρα δίνει μεγαλύ-
τερους εσωτερικούς χώρους στο 
αυτοκίνητο.

- Μειονεκτήματα

1. Υψηλό κόστος απόκτησης

2. Μειωμένη αυτονομία 

3. Δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως το δί-
κτυο σταθμών φόρτισης

4. Διάρκεια ζωής μπαταριών, συνήθως  
5–8 χρόνια
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Ό
μορφη και ιδιαίτερη, με μια μεγάλη καθολική 

κοινότητα και πλούσιο βιομηχανικό παρελθόν, 

η Σύρος υπήρξε καταφύγιο για πρόσφυγες 

(μεταξύ άλλων Αϊβαλιώτες, Σμυρνιούς και Χιώτες) την 

περίοδο της Επανάστασης, ενώ αναπτύχθηκε ραγδαία 

στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Πατρίδα του Βαμβακά-

ρη και τόπος έμπνευσης του Καραγάτση, παραμένει 

μέχρι σήμερα μια κλασική αστή που αποκαλύπτει σι-

γά-σιγά τις διαφορετικές πτυχές του χαρακτήρα της: 

την εντυπωσιακή Ερμούπολη, τη γλυκιά Ανω Σύρο, 

την αρχοντική Ποσειδωνία, το τουριστικό Κίνι, αλλά 

και το λογοτεχνικά δραματικό Πισκοπειό... 

   Ξεκινήστε από την Ερμούπολη. Η πρωτεύουσα της 

Σύρου έχει κίνηση, κόσμο, ομορφιά και αρχιτεκτο-

νικό ύφος που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στις Κυ-

κλάδες. Ίσως το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε αν 

την επισκέπτεστε για πρώτη φορά είναι να την περ-

πατήσετε χαλαρά, περνώντας, αν θέλετε, από κλασικά 

σημεία, όπως είναι η πλατεία Μιαούλη και το διάσημο 

δημαρχείο του Τσίλλερ, με τη φαρδιά σκάλα και τους 

φοίνικες, αλλά και το Θέατρο Απόλλων (εδώ αξίζει να 

μπείτε μέσα, για να θαυμάσετε την αριστοκρατική δι-

ακόσμηση που «ασφυκτιά» στο μικρό εσωτερικό του). 

Εντυπωσιακές είναι οι εκκλησίες του Αγίου Νικολάου 

και της Ανάστασης και φυσικά τα συριανά αρχοντικά, 

ειδικά όσα βρίσκονται στη συνοικία Βαπόρια.

Πέρα από αυτά, το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης 

προσφέρει μια καλή εικόνα για το πλούσιο παρελθόν 

του νησιού. Εκτός από την ίδια τη συλλογή του μου-

σείου (που περιλαμβάνει χάρτες, πρωτότυπα αρχιτε-

κτονικά σχέδια της Ερμούπολης, ομοιώματα πλοίων 

κ.ά.), ενδιαφέρον έχει και το κτίριό του, το Χρωμα-

τουργείο Κατσιμαντή.

Συνεχίστε την περιήγησή σας στην Άνω Σύρο. 

Εδώ το κλίμα αλλάζει, η βαβούρα και η πολυκο-

σμία κοπάζουν κάπως, το ίδιο και ο αρχιτεκτονικός 

λυρισμός. Η Άνω Σύρος είναι μια ενετική γειτονιά 

ταυτισμένη με το καθολικό στοιχείο του νησιού, είναι 

όμως και φημισμένη ρεμπετομάνα, καθώς από εδώ 

καταγόταν ο Μάρκος Βαμβακάρης. Είναι πιο ήρεμη, 

πιο απλή και γι’ αυτό πιο «γλυκιά» από την Ερμού-

πολη. Περπατήστε την όσο περισσότερο μπορείτε... 

Στην κορυφή της βρίσκεται η καθολική μητρόπολη 

του Σαν Τζώρτζη (θεωρείται ότι είναι χτισμένη από 

το 1200), ενώ στην περιοχή ξεχωρίζουν και η Πα-

ναγία Καρμήλου με το ανοιχτόχρωμο εσωτερικό και 

το πάτωμα-σκακιέρα, αλλά και ο (ορθόδοξος) Άγιος 

Νικόλαος «των πτωχών».   

Μη χάσετε το Πισκοπειό, το Κίνι και την Ποσειδω-

νία, αφού θα ήταν κρίμα να πάτε στη Σύρο και να μη 

δείτε κάποιους από τους υπόλοιπους οικισμούς της. 

Για τους βιβλιόφιλους, το Πισκοπειό δεν είναι τίπο-

τα λιγότερο από το υπαρξιακό βατερλό της Μαρίνας 

Μπαρέ, της ηρωίδας του Μ. Καραγάτση στη «Μεγάλη 

χίμαιρα», που διαδραματίζεται (και) εδώ. Λιγότερο 

δραματική, αλλά εξίσου όμορφη είναι και η Ποσει-

δωνία (αλλιώς Ντελαγκράτσια) με τις πανέμορφες 

παλιές επαύλεις, ενώ το Κίνι προσφέρεται για παρα-

θαλάσσια βόλτα και απογευματινό καφέ.     

Βουτήξτε στα νερά του Αιγαίου. Η Σύρος διαθέτει 

κάμποσες παραλίες. Ο Άγιος Νικόλαος στην Ερμού-

πολη, οι Αγκαθωπές με τα κρινάκια, ο οργανωμένος 

Γαλησσάς, η ήρεμη Φάμπρικα, ο Αζόλιμνος, ο Λωτός 

και το Αχλάδι είναι μερικές από αυτές.  

Σύρος

 Και νησιώτισσα, και αστή
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Στα 18 χρόνια 

λειτουργίας της 

η ελίν Τεχνική 

α ν α π τ ύ σ σ ε τ α ι 

σταθερά, προ-

σφέροντας στους 

πελάτες της, άρτιες, εγγυημένες υπηρεσίες, σύμφωνα 

με τις αρχές της έντιμης και σοβαρής επιχειρηματι-

κότητας που διέπουν τον όμιλο ΕΛΙΝΟΙΛ εδώ και 64 

χρόνια.

Τόσο η εμπειρία της ελίν Τεχνικής όσο και το κύρος 

του ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ, εξασφαλίζουν:

• βέλτιστη σχέση ποιότητας – χρόνου – κόστους, 

• απόλυτη αξιοπιστία στην τήρηση προδιαγραφών 

και χρονοδιαγραμμάτων,

• δέσμευση σε αναλυτικούς προϋπολογισμούς

• εγγύηση στα έργα από τον Όμιλο ΕΛΙΝΟΙΛ

Η  ελίν Τεχνική  αναλαμβάνει και υλοποιεί με επι-

τυχία απαιτητικά έργα, για τους κορυφαίους ελλη-

νικούς και πολυεθνικούς Ομίλους της χώρας όπως  

AB Βασιλόπουλος, Ι&Σ Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε., Lidl 

Hellas, The Mart Cash & Carry, ΙΚΕΑ, Intersport, 

Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ, Dixons – Κωτσόβολος 

Α.Ε. WIND,Τράπεζα Πειραιώς,Grivalia Properties, 

Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.) Α.Ε., ΤΙΤΑΝ Α.

Το 2018 ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον Όμιλο 

εταιρειών DIMAND Real Estate Development, για 

την ανακατασκευή ξενοδοχείου στην Πάτρα, δυναμι-

κότητας 116 δωματίων και επιφανείας 4.500τμ. 

 Η συνεργασία των δύο εταιρειών επισφραγίστηκε 

με την ανάληψη ενός ακόμη μεγαλύτερου έργου, την 

αποπεράτωση Κτιρίου Γραφείων 11.000τμ και Χώρου 

Στάθμευσης 9.000τμ στο ακίνητο που άλλοτε στέγα-

ζε την καπνοβιομηχανία Παπαστράτος στον Πειραιά.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Το 2017 η ελίν Τεχνική  
κατασκεύασε κατά-
στημα για λογαριασμό 
του ΑΒ στο κέντρο της 
Αθήνας το οποίο βρα-
βεύτηκε με το Best 
Retail Store στα πλαί-
σια των Retail Business 
Awards 2017.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ελίν Τεχνικής
Η ελίν Τεχνική αποτελεί μια σύγχρονη 
και δυναμική Τεχνική Εταιρία, η οποία 
ιδρύθηκε το 2000 ως 100% θυγατρική 
της ΕΛΙΝΟΙΛ από την οποία άντλησε την 
έμπειρη ομάδα, καθώς και τη σημαντική 
υποδομή σε εξοπλισμό και τεχνογνωσία 
απαιτητικών έργων σε όλη την Ελλάδα.
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