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Λιανική Πώληση
à	Η	AEGEAN	OIL	έχει	δημιουργήσει	ένα	εκτε-

ταμένο	δίκτυο	πρατηρίων	σε	όλη	την	Ελλάδα.	
Σήμερα	αποτελεί	μια	σταθερή	δύναμη	στη	
λιανική	αγορά,	ανάμεσα	στις	μεγαλύτερες	

του	κλάδου,	με	μερίδιο	στις	βενζίνες	8%.

Nαυτιλία
à	Η	AEGEAN	SHIPPING	διαθέτει	 ένα	στόλο	

δεξαμενόπλοιων,	 χωρητικότητας	 από	
3.500	έως	100.000	DWT,	τα	οποία	μετα-
φέρουν	πετρέλαιο	στους	 πελάτες	 μας	σε	
όλο	 τον	 κόσμο.	Όλα	 τα	πλοία	 της	Aegean	

είναι	πιστοποιημένα	με	ISM.

Πωλήσεις 
Ναυτιλιακών 
Καυσίμων
à	Η	AEGEAN	MARINE	PETROLEUM	είναι	πρω-

τοπόρος	στην	παροχή	υπηρεσιών	στον	τομέα	
των	πετρελαιεύσεων.	Διαθέτει	 σταθμούς	
στον	Πειραιά	και	στην	Πάτρα,	καθώς	επίσης	
στο	 	Γιβραλτάρ,	στο	Αμστερνταμ-Ροτερνταμ-
Αμβέρσα,	στην	Φουτζέιρα,	στην	Τζαμάικα,	
στην	Σιγκαπούρη,	στο	Τρινιντάντ	 	&	Τομπά-
γκο,	στο	Πόρτλαντ	 (UK),	στο	Βανκούβερ	&	
Μόντρεαλ,	στο	 	Μεξικό,	στην	Ταγγέρη,	στην	
Τέμα	της	Γκάνα,	στο	Λας	Πάλμας	και	την	Τενε-

ρίφη,	στον	Παναμά	και	στο	Χονγκ-Κονγκ.

Υπηρεσίες 
Πρακτόρευσης
à	Πλοία	από	όλο	 τον	κόσμο	βασίζονται	στις	

υπηρεσίες	 πρακτόρευσης	 της	 AEGEAN	
AGENCY	στον	Πειραιά,	στο	 Γιβραλτάρ	 και	
στη	Τζαμάικα	στη	φόρτωση	και	την	εκφόρ-
τωση,	καθώς	και	 την	προμήθεια	ανταλλα-
κτικών	και	τον	εφοδιασμό.

Λιπαντικά
à	Η	AEGEAN	OIL	παράγει	και	εμπορεύεται	λιπα-

ντικά	υψηλής	απόδοσης	για	οχήματα	και	βιο-
μηχανική	χρήση,	με	την	επωνυμία	AEGEAN,	
ενώ	η	AEGEAN	MARINE	PETROLEUM	εμπο-
ρεύεται	και	διαθέτει	για	την	ναυτιλιακή	αγορά	
λιπαντικά	με	την	επωνυμία	ALFA.

Στο επίκεντρο των επιχειρήσεων βρίσκονται οι σχέσεις 
–ανάμεσα στον αγοραστή και τον πωλητή, τον προμη-
θευτή και τον παραγωγό, τον τραπεζίτη και τον δικη-
γόρο. Καθώς διευρύνουμε τις σχέσεις μας, τα δίκτυά 
μας αναπτύσσονται και σχηματίζουμε κοινότητες, 
μεγάλες ή μικρές, που δημιουργούν την ραχοκοκαλιά 
των καθημερινών δραστηριοτήτων μας. 

Η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα για παράδειγ-
μα, έχει κοινά συμφέροντα και εργάζεται για την αμοιβαία προαγωγή τους. 
Κατά τον ίδιο τρόπο, όλοι μας σχηματίζουμε κοινότητες που βασίζονται σε 
κοινές επιδιώξεις, υπόβαθρα ή στόχους. 

Η Aegean οικοδομεί κοινότητες από τότε που ξεκίνησε. Σε διεθνές επίπεδο, 
η Aegean είναι, ασφαλώς, κορυφαίο μέλος της ναυτιλιακής οικογένειας. Αλλά 
σε τοπικό επίπεδο, η Aegean κατανοεί την ανάγκη να οικοδομεί κοινότητες 
που εξυπηρετούν μια ευρεία ποικιλία ανθρώπινων αναγκών και συμφερόντων.

Για παράδειγμα, μια πρόσφατη πρωτοβουλία για τον καθαρισμό της ακτής 
κοντά στις εγκαταστάσεις Ασπροπύργου συνένωσε εθελοντές της εταιρείας 
και κατοίκους της περιοχής στην φροντίδα ενός στοιχείου κοινού ενδιαφέρο-
ντος –την τοπική παραλία. Στον Παναμά, η Aegean ξεκίνησε πρόγραμμα για 
την φιλοξενία φοιτητών του τοπικού πανεπιστημίου, παρέχοντας την δυνατό-
τητα πρακτικής εξάσκησης, που προάγει την εκπαίδευση πάνω στο αντικείμε-
νο και τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. 

Εκτός του επιχειρηματικού φάσματος, η Aegean ενθαρρύνει την συνέχιση 
της Ποντιακής κουλτούρας στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας την τεράστια συ-
νεισφορά των Ελλήνων από τον Εύξεινο Πόντο στην οικοδόμηση και διατή-
ρηση της αξίας της σκληρής δουλειάς, της οικογένειας και της επιμονής.

Μια άλλη κοινότητα που αναγνωρίζει η Aegean για τον σημαντικό της ρό-
λο στην κοινωνία είναι η αθλητική κοινότητα –στην οικοδόμηση χαρακτήρα, 
ομαδικού πνεύματος και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Και καθώς η Aegean ξεκινά την λειτουργία του 21ου παγκόσμιου σταθμού 
της στην Βαρκελώνη της Ισπανίας, διευρύνει ακόμη περισσότερο την παγκό-
σμια bunkering κοινότητά της, αγκαλιάζοντας μια νέα κουλτούρα στην Ιβηρι-
κή χερσόνησο.

Η Aegean εργάζεται σκληρά δημιουργώντας κοινότητες πρατηρίων καυσί-
μων, σταθμών bunkering και πληρωμάτων ανά την υφήλιο. Προωθώντας τις 
αξίες της κοινότητας, του ομαδικού πνεύματος και των κοινών συμφερόντων, 
οι κοινότητες της Aegean δημιουργούν μεγαλύτερα αξία για όλους τους ενδι-
αφερόμενους –υπαλλήλους, πελάτες, επιχειρηματικούς εταίρους και μετόχους. 
Σχέσεις που αξίζει να διατηρούνται.

editorial
Aegean
Βασικές
Δραστηριότητες

Raymond mateRa
Εκδότης
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MARINE
PETROLEUM
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Στρατηγική Συνεργασία Aegean  
& Sinopec στα Λιπαντικά Ναυτιλίας 
Στις	29	Αυγούστου,2012,	υπογράφηκε	η	στρατηγική	συνεργασία	μεταξύ	της	AMP	Α.Ε.	και	της	

Sinopec	Lubricants	για	την	παραγωγή	και	διακίνηση	των	ναυτιλιακών	λιπαντικών	της	Sinopec	

στην	Ελλάδα.	Η	Aegean	είναι	από	το	2008	ένας	παγκόσμιος	εφοδιαστής	λιπαντικών	ναυτιλίας,	

με	τεράστια	τεχνογνωσία	τόσο	στην	παραγωγή	όσο	και	στον	εφοδιασμό	λιπαντικών	ναυτιλίας.

Ταυτόχρονα,	η	Sinopec	Lubricants	είναι	μια	κραταιά	εταιρεία	λιπαντικών	στην	Κίνα,	όπου	και	

εφοδιάζει	με	 τα	λιπαντικά	 της	 τον	μεγάλο	εμπορικό	Κινεζικό	στόλο.	Μέσω	της	στρατηγικής	

αυτής	συνεργασίας,	η	Aegean	θα	παράγει	και	θα	εφοδιάζει	τα	Κινεζικά	πλοία	στα	Ελληνικά	

λιμάνια	για	λογαριασμό	 της	Sinopec.	Tα	ανωτέρω	ναυτιλιακά	λιπαντικά	θα	παράγονται	στο	

εργοστάσιο	της	Aegean	στον	Ασπρόπυργο	(πρώην	Τεχαco)	με	τις	υψηλότατες	προδιαγραφές	

και	συσκευασίες	της	Sinopec.	Η	συνεργασία	αυτή	έρχεται	να	ενισχύσει	την	παραγωγική	δυνα-

μικότητα	του	εργοστασίου	και	του	δικτύου	διακίνησης	στην	Ελλάδα,	δημιουργώντας	αρκετές	

νέες	θέσεις	εργασίας	και	είναι	αποτέλεσμα	της	εμπιστοσύνης	που	δείχνει	ο	Κινεζικός	κολοσ-

σός	στην	Aegean	και	το	δυναμικό	της.

Νέα Πρατήρια 
στο Λιανικό Δίκτυο 
Πωλήσεων της Aegean
Το	λιανικό	δίκτυο	της	Aegean	συνεχίζει	να	
αναπτύσσεται.	Στην	διάρκεια	 των	 τελευ-
ταίων	μηνών	στο	δίκτυό	μας	προστέθη-
καν	και	τα	παρακάτω	πρατήρια:

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 24, ΜΟΣΧΑΤΟ  
SPECIAL PETROL ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε

ΛΕΥΚΑΔΑ 
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

219ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΣΕΑ ΑΡΦΑΡΩΝ
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Παγκόσμια Ημέρα 
Εθελοντικού 
Καθαρισμού Ακτών
Η	15η	Σεπτεμβρίου	2012	έχει	οριστεί	ως	

Παγκόσμια	ημέρα	Εθελοντικού	καθαρισμού	

ακτών.	Η	Aegean	πιστή	στο	ραντεβού	της	

και	έχοντας	επιδείξει	ανάλογη	ευαισθησία	

σε	θέματα	περιβαλλοντικής	συνείδησης	στο	

παρελθόν	με	την	συμβολή	των	εργαζομένων	

της	προχώρησε	σε	σχολαστικό	καθαρισμό	

της	Ακτής	περιμετρικά	της	προβλήτας	στην	

Εγκατάσταση	Ασπροπύργου.

Το	αποτέλεσμα	μετά	το	πέρας	των	εργασιών	

ήταν	ιδιαίτερα	ικανοποιητικό	και	η	αίσθηση	

καθαριότητος	καλύτερη	και	από	τις	οργανω-

μένες	πλαζ!	Όλοι	πρέπει	να	συμβάλουμε	σε	

ανάλογες	προσπάθειες	και	ειδικά	σε	θέματα	

που	αφορούν	το	μέλλον	μας!

Παύλος	Ιωαννίδης,	Global	Manager,	Ναυτιλιακά	Λιπαντικά	Aegean,	Απόστολος	Ριζάκος	Διευθύνων	Σύμβουλος	Aegean,	Jiang	
Yunde	Υπο	διευθύνων	Σύμβουλος	Sinopec	Lubricants,	κα	Zhang	Lianying	αναπληρώτρια	Διευθύντρια	Τεχνολογικής	Διεύθυνσης,	
Sinopec	Lubricants,	Ang	Luck	Seh,	Διεθυντής	AP	Oil,	κα	Jia	Qingyue,	Υποδιευθύντρια	Διεύθυνσης	Προγραμματισμού	Sinopec	
Lubricants,Σπύρος	Φωκάς,	Νομικός	Σύμβουλος	AMPNI.	

Παύλος	Ζερβογιάννης,	Διευθυντής	Εφοδιαστικής	Αλυσίδας	Aσπροπύργου,	Jiang	Yunde	Υποδιευθύνων	Σύμβουλος	Sinopec	
Lubricants,	Παύλος	Ιωαννίδης,	Global	Manager,	Ναυτιλιακά	Λιπαντικά	Aegean,	Ang	Luck	Seh,	Διεθυντής	AP	Oil,	κα	Zhang	
Lianying	αναπληρώτρια	Διευθύντρια	Τεχνολογικής	Διεύθυνσης	Sinopec	Lubricants,	κα	Jia	Qingyue,	Υποδιευθύντρια	Διεύθυνσης	
Προγραμματισμού	Sinopec	Lubricants,	Νίκος	Παναγόπουλος,	Διευθυντής	Εγκατάστασης	Ασπροπύργου.

Εθελοντές	καθαρίζουν	την	παραλία	του	Ασπρόπυργου
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Στις 14 Ιουνίου 2012, η Aegean στον Παναμά και το Δι-
εθνές Πανεπιστήμιο Ναυτιλίας του Παναμά, υπέγραψαν 
συμφωνία συνεργασίας για να προσφέρουν στους φοιτη-
τές και τους δοκίμους του τμήματος θαλασσίων μεταφο-
ρών, την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους και τις 
δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της σταδιο-
δρομίας τους.
Η συμφωνία υπεγράφη στις εγκαταστάσεις του Πανεπι-
στημίου από τον Eng. Carls Von Lindeman, Γενικό Διευ-
θυντή της Aegean στον Παναμά και από τον Πρόεδρο του 

Πανεπιστημίου Eng. Victor Luna Barahona.
Ο κύριος στόχος αυτής της συμφωνίας συνεργασίας είναι 
να δημιουργηθεί με το Πανεπιστήμιο ένα πρόγραμμα πρα-
κτικής άσκησης που επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύ-
ξουν σύνδεση ανάμεσα στην θεωρητική γνώση που απο-
κτήθηκε στο πανεπιστήμιο και την πρακτική εφαρμογή.
Φέτος η Aegean στον Παναμά επέλεξε επτά μαθητές από το 
IMUP για τη διεξαγωγή της πρακτικής τους, όπου είχαν την 
ευκαιρία να θέσουνι σε εφαρμογή τις δεξιότητές τους σε ένα 
επαγγελματικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Συνεργασία Aegean και Πανεπιστημίου του Παναμά

Το	τέταρτο	συνέδριο	Αφρικής	για	το	πετρέλαιο	και	την	Ναυτιλία	

πραγματοποιήθηκε	στο	Ξενοδοχείο	Movenpick	της	Άκρας,	στην	

Γκάνα.	Η	Aegean	Marine	Petroleum	είχε	μια	δυναμική	παρου-

σία,	μια	και	ήταν	ένας	απο	τους	χορηγούς	και	εκπροσωπήθηκε	

από	 τον	Πλοίαρχο	Θεόφιλο	Πιζάνια,	Διευθυντή	σταθμού	 του	

τοπικού	γραφείου	στην	Τέμα	και	από	την	Μαρία	Κρητικού,	υπεύ-

θυνη	για	τις	πωλήσεις	και	το	μάρκετινγκ	ναυτιλιακών	καυσίμων	

στην	Δυτική	Αφρική	αλλά	και	στους	Κανάριους	Νήσους.

Συμμετείχαν	περίπου	50	σύνεδροι,	ως	επί	το	πλείστον	προμη-

θευτές	από	την	Δυτική	Αφρική,	αλλά	και	Ευρωπαίοι	traders.	

Στη	διάρκεια	 της	πρώτης	ημέρας	συζήτησης	 το	πάνελ	ανέλυσε	

την	τοπική	αγορά	και	τα	οffshore	σημεία	εφοδιασμού,	με	αναφορά	στον	ανταγωνισμό	στην	περι-

οχή	καθώς	και	στα	προβλήματα	που	παρουσιάζονται	στους	εφοδιασμούς.	Ο	Πλοίαρχος	Θεόφιλος	

Πιζάνιας	ήταν	ένας	από	τους	ομιλητές	και	ανέλυσε	την	λειτουργία	του	εφοδιασμού	με	καύσιμα	

στην	περιοχή	της	Δυτικής	Αφρικής.	

Την	δεύτερη	ημέρα	δόθηκε	έμφαση	στην	έναρξη	πωλήσεων	προϊόντων	χαμηλού	θείου	στην	

περιοχή,	έχοντας	υπόψη	ότι	από	την	πρώτη	Αυγούστου	του	2012	τίθενται	σε	εφαρμογή	οι	κα-

νονισμοί	που	απαιτούν	από	τα	πλοία	που	κινούνται	στην	περιοχή	της	Βόρειας	Αμερικής	και	της	

Καραϊβικής	να	καίνε	καύσιμα	χαμηλού	θείου.	Είναι	πολύ	πιθανό	να	αναπτυχθεί	η	ζήτηση	του	συ-

γκεκριμένου	προϊόντος,	για	τα	πλοία	που	κινούνται	από	Δυτική	Αφρική	προς	βόρεια	Αμερική.	

Επίσης,	έγινε	ιδιαίτερη	μνεία	στην	πειρατεία	που	βρίσκεται	σε	έξαρση,	ειδικότερα	στην	περιο-

χή	της	Νιγηρίας.	

Σημειώνεται	ότι	η	Aegean	Marine	Petroleum	είναι	η	μοναδική	εταιρία	στην	περιοχή	που	έχει	

επίσημη	άδεια	εφοδιασμού	από	την	τοπική	κυβέρνηση.

4o Eτήσιο Συνέδριο Oil and Shipping Africa 

O	κ.	Carls	von	Lindeman	παρουσιάζει	το	πρόγραμμα	στους	φοιτητέςΥπογραφή	του	προγράμματος	συνεργασίαςΟι	Φοιτητές	του	Πανεπιστημίου	που	κάνουν	την	πρακτική	τους	
στην	Aegean	στον	Παναμά

Αριστερά	ο	Πλοίαρχος	Θεόφιλος	Πιζάνιας

Διαφημιστικό	υλικό	με	το	λογότυπο	της	Aegean
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Η Νεολαία του Συλλόγου Ποντίων 
Ελευσίνας στα Γραφεία της Aegean
Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε εικοσιπενταμελής ομάδα που απαρ-
τίζει τη νεολαία του δραστήριου Συλλόγου Ποντίων Ελευσίνας στα κεντρικά 
γραφεία της Aegean στον Πειραιά. Η νεολαία του συλλόγου, που συνοδεύ-
ονταν από την πρόεδρο κα Σοφία Κοσμίδου και άλλα μέλη του Δ.Σ., ξενα-
γήθηκε στο κτίριο και της έγινε ενημέρωση από τον Διευθυντή Ανθρώπινου 
Δυναμικού κ. Αντώνη Παπαδάκη και από τον Διευθυντή της Aegean Marine 
Petroleum κ. Γρηγόρη Ρομπολάκη. Το ενδιαφέρον των νέων εστιάστηκε στο 
έργο του Π. Τανιμανίδη «Το λασπωμένο όνειρο της προσφυγιάς», τη γλυπτική 
σύνθεση της τεράστιας λύρας που κοσμεί την είσοδο του κτιρίου και απεικο-
νίζει το δράμα του Ποντιακού Ελληνισμού, και στην προτομή του αείμνηστου 
Ζώρα Μελισσανίδη, που επίσης βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου, κοντά στα 
θεμέλια, όπως ήταν και παραμένει η μνήμη του στην οικογένεια Μελισσανίδη.
Τέλος, η εθιμοτυπική επίσκεψη ολοκληρώθηκε με μικρή δεξίωση που δόθηκε 
στον όγδοο όροφο του κτιρίου, με την παρουσία του κ. Δημήτρη Μελισσανίδη, 
ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε στα παιδιά τη σημασία που έχουν οι σπουδές 
και η αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχει ένας νέος για να κερδίσει τη ζωή.
Η νεολαία πρόσφερε στον κ. Μελισσανίδη φρεσκότατα παραδοσιακά πιροσκία, 
ενώ η Aegean έδωσε σε κάθε νέο αναμνηστικά δώρα, ενθύμιο της επίσκεψης.

Νέο Προσωπικό 
στην Aegean
Οι	υπάλληλοι	που	ακολουθούν	προστέ-
θηκαν	στο	δυναμικό	της	Aegean

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Kατσάνη Πηνελόπη

ΑEGEAN SHIPPING MANAGEMENT
Δεληγιώργης Δημήτριος

AEGEAN MARINE PETROLEUM
Καλεντερίδης Σταύρος
Σκανδαμή Παναγιώτα
Φυκίρη Χαρά 

AEGEAN BUNKERING SERVICES
Λειβαδάς Χρήστος

HEC
Σταματογιάννη Μαρία
Σταυρακοπούλου Νικολέτα

Συνδεθείτε
οι	πελάτες	και	οι	συνεργάτες	της	Aegean	

μπορούν	να	ενημερωθούν	για	τις	δραστη-

ριότητές	της	στο	www.aegeanoil.com.	οι	

πελάτες	του	τομέα	ανεφοδιασμού	καυσίμων	

Ναυτιλίας	(bunkering)	μπορούν	να	εγγρα-

φούν	ηλεκτρονικά	για	να	συναλλάσσονται	

και	να	επικοινωνούν	με	το	τμήμα	Marketing	

στο	www.ampni.com.

Λανσάρισμα  
του App iPad του 
Aegean News

Οι	 αναγνώστες	σε	 όλο	 τον	 κόσμο	 μπορούν	

τώρα	πλέον	να	απολαμβάνουν	το	Aegean	News	

στα	iPads	τους,	στην	νέα	iPad	έκδοση	του	τρι-

μηνιαίου	περιοδικού	της	εταιρείας	που	λανσα-

ρίστηκε	πρόσφατα.	Η	iPad	έκδοση	του	Aegean	

News	 είναι	 ενισχυμένη	 με	 επιπλέον	 υλικό,	

περισσότερες	φωτογραφίες,	βίντεο	και	ήχο.

Σύμφωνα	 με	 τον	 κ.	 Γιώργο	Μελισσανίδη,	

Εκτελεστικό	Διευθυντή	 της	Aegean	Shipping	

Management,	 «η	 iPad	 έκδοση	 του	 Aegean	

News	αποτελεί	 το	 επόμενο	φυσικό	βήμα	για	

το	 περιοδικό	 μας,	 που	 αναγνωρίζεται	 σαν	

ένα	από	 τα	 καλύτερα	περιοδικά	 του	κλάδου.	

Είμαστε	στην	ευχάριστη	θέση	να	λανσάρουμε	

την	έκδοση	για	iPad,	έτσι	ώστε	οι	φίλοι,	συνά-

δελφοι	και	επιχειρηματικοί	μας	εταίροι	σε	όλο	

τον	κόσμο,	να	μπορούν	να	παρακολουθούν	την	

Aegean.	Καθώς	διευρύνουμε	και	εδραιώνουμε	

την	παρουσία	μας	σε	περισσότερες	τοποθεσίες	

ανά	 την	 υφήλιο,	 είμαστε	 αποφασισμένοι	 να	

διατηρήσουμε	μια	δυνατή	σχέση	με	όλους	τους	

συναδέλφους.	Οι	αντιδράσεις,	μέχρι	σήμερα,	

ήταν	πολύ	θετικές	και	εκτιμώ	ότι	κάθε	τεύχος,	

με	 το	 ενδιαφέρον	 και	 πολύτιμο	περιεχόμενό	

του,	θα	αντανακλά	την	μοναδική	κουλτούρα	της	

Aegean	που	έχουμε	δημιουργήσει».	

Το	Aegean	News	είναι	δωρεάν	και	είναι	δια-

θέσιμο	από	το	iTunes	της	Apple.

You're on the move.
So are we.
Get Aegean News wherever you are.
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Στελέχη	της	Aegean	και	νεαροί	Πόντιοι	μπροστά	στο	γλυπτό	του	Π.	Τανιμανίδη	στα	γραφεία	της	Aegean
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Αναβίωση του Σιρκουί Τατοΐου  
με Χορηγία της Aegean Oil

Την	Κυριακή,	9	Σεπτεμβρίου	2012,	πραγματοποι-

ήθηκε	στο	στρατιωτικό	αεροδρόμιο	της	περιοχής	η	

αναβίωση	του	σιρκουί	του	Τατοΐου.	Τον	αγώνα	δι-

οργάνωσε	η	ΦΙΛΠΑ	(Φίλοι	Παλαιού	Αυτοκινήτου)	

γιορτάζοντας	τα	40	χρόνια	από	την	ίδρυσή	της.

Ένας	από	τους	κύριους	χορηγούς	της	διοργάνωσης	

ήταν	η	Aegean	Oil,	συμμετέχοντας	ενεργά	με	ένα	

από	τα	παλαιότερα	αυτοκίνητα	του	αγώνα,	ένα	Ford	

A	Tourer	(1929)	στη	κατηγορία	Regularity	Classic.

Με	δεδομένο	ότι	 ο	 τελευταίος	αγώνας	στο	Τατόι	

διεξήχθη	το	1983,	η	αναβίωση	του	ήταν	πραγμα-

τικά	 μια	 γιορτή	 του	 αυτοκινήτου.	Η	 διοργάνωση	

στέφθηκε	με	μεγάλη	επιτυχία	με	συμμετοχές	162	

αυτοκινήτων	 και	57	 μοτοσικλετών	 με	 παρουσία	

7.000	θεατών.

Οι	θεατές	είχαν	την	ευκαιρία	να	θαυμάσουν	τα	παλαιά	

αυτοκίνητα	στη	κατηγορία	Regularity	Classic	όπως	

το	Ηupmobile	R	του	1920,	το	Ford	Tourer	του	1929,	Rolls	Royce	20/25	DHC	του1930,Mercedes	

ΒΕNΖ	230	του	1937	,Studebaker	Champion	του	1950Jaguar	MKII	του	1953,	Borg	Ward	Isabella	

του	1958,	όπως	και	τις	παλαιές	μοτοσικλέτες,	Rudge	Whitworth	του	1928,	BMW	R12	του	1935,	

New	Imperial	46	Standard	του	1937,	AJS	Silver	Streak	350	του	1938,	κα.	Στη	κατηγορία	Super	

Classic	συμμετείχαν	αυτοκίνητα	 των	δεκαετιών	60,70	&	80	 τα	οποία	άφησαν	εποχή,όπως	

Porsche	911SC,	Ford	GT	40	(1967),	BMW	2002Ti,	Alfa	Romeo	2000	GT	Veloce,	κα.

Μετά	 τη	μεγάλη	 επιτυχία	 της	διοργάνωσης	υπάρχει	σκέψη	από	 τη	ΦΙΛΠΑ	να	 καθιερωθεί	ο	

αγώνας	αυτός	σε	ετήσια	βάση	με	συμμετοχή	και	ξένων	πληρωμάτων.

Εθνική Ημέρα 
Γιβραλτάρ
Η	Εθνική	Ημέρα	Γιβραλτάρ	αυτή	εορτάζεται	

επισήμως	στις	10	Σεπτεμβρίου,	κάθε	χρόνο,	

σε	ανάμνηση	του	πρώτου	δημοψηφίσματος	

κυριαρχίας	του	Γιβραλτάρ	που	πραγματοποι-

ήθηκε	το	1967.	Στο	δημοψήφισμα	αυτό	ο	

λαός	του	Γιβραλτάρ	ψήφισε	με	συντριπτική	

πλειοψηφία	κατά	της	ισπανικής	κυριαρχίας	

και	υπέρ	της	παραμονής	του	υπό	βρετανική	

κυριαρχία	με	αυτοδιοικούμενο	καθεστώς.

ολόκληρη	η	πόλη	βάφηκε	κόκκινη	και	

λευκή	για	την	ημέρα	αυτή	όπου	όλος	ο	

κόσμος	άρχισε	να	συγκεντρώνεται	στην	

πλατεία	Casemates.	Εκεί	η	παρούσα	κυβέρ-

νηση	αλλά	και	η	αξιωματική	αντιπολίτευση	

εκφώνησαν	λόγους	στο	τέλος	των	οποίων	

απελευθερώθηκαν	χιλιάδες	κόκκινα	και	

λευκά	μπαλόνια	από	τον	νεοδιορισθέντα	

Δήμαρχο	του	Γιβραλτάρ.

Η	μέρα	ήταν	γεμάτη	από	εκδηλώσεις,	με	

παραστάσεις	από	διάφορους	τοπικούς	καλλι-

τέχνες	στην	εξέδρα	που	είχε	στηθεί	ειδικά	για	

την	ημέρα	αυτή	στην	πλατεία	Casemates.	οι	

εκδηλώσεις	ολοκληρώθηκαν	με	ροκ	συναυ-

λία	και	μια	εντυπωσιακή	επίδειξη	πυροτεχνη-

μάτων	αργά	το	βράδυ.	οι	κάτοικοι	συμμετεί-

χαν	στον	εορτασμό	με	την	συντροφιά	οικογέ-

νειας	και	φίλων	και	απολαμβάνοντας	τοπικές	

γεύσεις	στα	πολλά	εστιατόρια	της	περιοχής.	

απολαμβάνοντας	τις	τοπικές	σπεσιαλιτέ	στα	

πολλά	εστιατόρια	γύρω	από	το	rock.

Το	Ford	A	Tourer	του	1929	με	το	οποίο	συμμετείχε	η	Aegean	στην	κατηγορία	Regularity	Classic	

Άσπρα	και	κόκκινα	μπαλόνια	απελευθερώνονται	στην	
Πλατεία	Casemates

Όλων	των	ειδών	τα	παλαιά	αυτοκίνητα	συμμετείχαν	στην	εξαιρετικά	επιτυχημένη	διοργάνωση
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Σε Λειτουργία  
ο Αγωγός Πετρελαίου 
στο Αμπού Ντάμπι 
Σημαντική	εξέλιξη	στον	ενεργειακό	
τομέα,	αποτελεί	η	λειτουργία,	από	την		
Κυριακή	15	Ιουλίου,	του	μήκους	360	
χιλιομέτρων	πετρελαϊκού	αγωγού	από	το	
Αμπού	Ντάμπι	των	Ηνωμένων	Αραβικών	
Εμιράτων.	ο	αγωγός	μπορεί	να	μεταφέ-
ρει	ημερησίως	1,5	εκατομμύριο	βαρέλια	
αργού	πετρελαίου	και	η	κατασκευή	του	
κόστισε	περίπου	τρία	δισεκατομμύρια	
δολάρια	ΗΠΑ.	ο	αγωγός	παρακάμπτει	τα	
στενά	του	Χορμούζ,	με	αποτέλεσμα	να	
αποδυναμώνεται	το	ενδεχόμενο,	ένας	
πιθανός	αποκλεισμός	τους	από	το	Ιράν,	
όπως	συχνά	έχει	απειλήσει,	να	έχει	
επιπτώσεις	στην	τιμή	του	πετρελαίου,	
αφού	από	εκεί	περνούσε	το	20%	της	
παγκόσμιας	παραγωγής.	Η	διακίνηση	της	
πρώτης	ποσότητας	πετρελαίου,	από	τον	
αγωγό,	έχει	προορισμό	το	Πακιστάν	και	
τερματικό	σταθμό	το	λιμάνι	Φουτζάιρα,	
στον	ανατολικό	τομέα	των	ΗΑΕ.	
H	λειτουργία	του	αγωγού	ενισχύει	σημα-
ντικά	την	γεωστρατηγική	σημασία	του	
λιμανιού	της	Φουτζάιρα	όπου	η	Aegean	
έχει	σημαίνουσα	θέση	στον	εφοδιασμό	
καυσίμων	ναυτιλίας.

Αύξηση	καταγράφουν	 τα	οικονομικά	μεγέθη	

του	ΟΛΘ	για	 το	πρώτο	 εξάμηνο	 του	2012,	

αντικατοπτρίζοντας	 τις	 δυνατότητες	 και	 τις	

προοπτικές	 του	 λιμανιού	 της	 Θεσσαλονί-

κης.	 Συγκεκριμένα,	 τα	 αποτελέσματα	 προ	

φόρων	 	 ανήλθαν	συνολικά	στο	ποσόν	 των	

12.705.482	ευρώ,	 έναντι	 των	6.248.973	

ευρώ	 του	αντιστοίχου	 εξαμήνου	 του	2011	

(αύξηση	 κατά	 103,32%),	 ενώ	 μετά	 από	

φόρους	 ανήλθαν	 συνολικά	 στο	 ποσό	 των	

10.117.960	ευρώ,	 έναντι	 των	4.909.787	

ευρώ	του	αντιστοίχου	εξαμήνου	του	2011(αύ-

ξηση	κατά	106,08%).	Ο	κύκλος	εργασιών	της	

εταιρίας	για	το	α΄	εξάμηνο	του	2012	ανήλθε	

σε	27.243.373	 ευρώ	έναντι	 24.367.349	

ευρώ	του	αντίστοιχου	προηγούμενου	εξαμή-

νου	 του	2011,	παρουσιάζοντας	αύξηση	 της	

τάξης	 του	11,8%.	Η	μεταβολή	αυτή	προέρ-

χεται	 κατά	 κύριο	 λόγο	από	 την	 αύξηση	 της	

διακίνησης	 συμβατικού	φορτίου	 (72,02%	

στο	χύδην	φορτίο)	αλλά	και	τα	έσοδα	από	την	

παροχή	υπηρεσιών	ασφάλειας	ISPS.

To Ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό στο  
Qualship 21 της Αμερικανικής Ακτοφυλακής

Σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την 21η Αυγού-
στου 2012 από την Ακτοφυλακή των Η.Π.Α., η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται 
και πάλι στα ποιοτικά Κράτη Σημαίας (Quality Flag States) που συμμετέχουν 
στo Qualship 21. To Qualship 21 ξεκίνησε το 2001 σαν μια πρωτοβουλία που 
καθιέρωσε σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας και της παροχής κινήτρων σε 
πλοία ξένης σημαίας που καταπλέουν σε λιμάνια των Η.Π.Α.   
Με την ένταξη της Ελλάδος στο QUALSHIP 21, τα πλοία με Ελληνική ση-
μαία θα συνεχίσουν να έχουν ειδικά προνόμια, μειωμένες επιθεωρήσεις PSC, 
εφοδιασμό με πιστοποιητικό ποιότητος κλπ.), κατά τις προσεγγίσεις τους 
στα Αμερικανικά λιμάνια, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνεται και πάλι το υψηλό 
επίπεδο ποιότητος της Ελληνικής σημαίας.  Άλλες χώρες που έχουν ενταχθεί 
στο QUALSHIP 21 για τος 2012 είναι οι Μπαχάμες, Νήσοι Κέϋμαν, Δανία, 
Γαλλία, Χόνγκ-Κονγκ, Νήσος Μαν, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιβερία, 
Νήσοι Μάρσαλ, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Ελβετία.

Θετικά Οικονομικά Αποτελέσματα  
στον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης

Tα	υπό	Ελληνική	σημαία	πλοία	στο	Qualship	21

To	Λιμάνι	της	Θεσσαλονίκης

ABUDABI:	Η	διαδρομή	του	αγωγού
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Αύξηση της Ολικής Χωρητικότητας 
του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου
Σύμφωνα	με	 την	Ελληνική	Στατιστική	Αρχή	 (ΕΛΣΤΑΤ)	 η	ολική	 χωρητικότητα	 του	Ελληνικού	

εμπορικού	στόλου	 (πλοία	100	κόρων	και	άνω),	ανήλθε	τον	 Ιούλιο	σε	44.086.726	κόρους	

και	παρουσίασε	αύξηση	2,2%	σε	σύγκριση	με	την	αντίστοιχη	χωρητικότητα	του	Ιουλίου	2011

Αντίθετα,	πάντα	σύμφωνα	με	την	Ελληνική	Στατιστική	Αρχή	η	δύναμη	του	Ελληνικού	εμπορικού	

στόλου	(πλοία	100	κόρων	και	άνω)	μειώθηκε	κατά	3,6%	τον	Ιούλιο	φέτος,	σε	σύγκριση	με	

την	αντίστοιχη	δύναμη	του	Ιουλίου	2011,	και	αριθμεί	πλέον	1.968	πλοία.	

Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 
2006 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο
H Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κύρωσε στις 6 Σεπτεμβρίου, 
2012, την Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC) 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ILO). H κύρωση είχε την έγκριση όλων των πολιτικών κομμάτων 
εκτός της Χρυσής Αυγής. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) υιοθέτησε τη 
Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC, 2006) κατά την Διεθνή Ναυτιλιακή 
Διάσκεψη τον Φεβρουάριο του 2006. Η Σύμβαση, που έχει αποκαλεστεί και 
‘Χάρτα δικαιωμάτων’ καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφορικά με την 
υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των ναυτικών, διαμορφώνοντας ένα νο-
μοθετικό πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Επίσης χαρακτη-
ρίζεται ως ο ‘τέταρτος πυλώνας της ναυτιλιακής νομοθεσίας’ συμπληρώνοντας 
τις ισχύουσες νομοθεσίες της STCW, SOLAS και MARPOL.

Επιβραδύνονται οι Παραγγελίες 
Νεότευκτων Πλοίων
Σύμφωνα	με	πρόσφατη	έκθεση	του	Clarksons	Hellas	η	αγορά	ναυπήγησης	έχει	επη-

ρεαστεί	από	την	παγκόσμια	οικονομική	κατάσταση	καθώς	«	η	αστάθεια,	η	ακριβή	και	

περιορισμένη	χρηματοδότηση	και	οι	δύσκολες	συνθήκες	διεξαγωγής	εμπορικών	δρα-

στηριοτήτων	διαπερνούν	πολλούς	ναυτιλιακούς	τομείς».	Παρόλα	αυτά,	σύμφωνα	με	την	

ίδια	έκθεση,	υπήρξε	μια	σταθερή	ροή	επενδυτικών	προτάσεων	για	τα	μεσαίου	μεγέθους	

ναυπηγεία	ώστε	να	διατηρηθεί	κάποιο	επίπεδο	δραστηριότητας	στην	αγορά.	Το	2012	

αποδεικνύεται	όμως	ιδιαίτερα	δύσκολη	χρονιά	για	τα	μεγαλύτερου	μεγέθους	ναυπηγεία	

της	Κίνας	και	της	Κορέας,	όπου	οι	διάφορες	εγκαταστάσεις	και	η	παραγωγή	έχουν	προ-

σανατολισμό	στην	ναυπήγηση	μεγαλύτερων	συμβατικών	πλοίων.

Η Ελληνική Σημαία 
Παραμένει Ψηλά
Σύμφωνα	με	ελέγχους	που	πραyματο-

ποιήθηκαν	στα	πλαίσια	του	Μνημονίου	

των	Παρισίων	(Paris	Mou)	και	παρά	

την	κρίση	που	αντιμετωπίζει	η	χώρα,	o	

υπό	Ελληνική	σημαία	Εμπορικός	στόλος	

κατέχει	μία	από	τις	υψηλότερες	θέσεις	

από	πλευράς	ποιότητας.	Όχι	μόνον	

διατήρησε	την	θέση	που	κατείχε	στην	

λεγόμενη	Λευκή	Λίστα	(White	list),	

αλλά	σύμφωνα	με	τα	αποτελέσματα	

των	ελέγχων	που	πραγματοποιήθηκαν	

σε	διάφορα	λιμάνια	ανά	την	υφήλιο	το	

2011	καταγράφει	σημαντική	βελτίωση.	

Ως	εκ	τούτου,	ο	Ελληνικός	νηογνώμονας	

κατέχει	την	10η	θέση	στην	Λευκή	Λίστα	

του	Μνημονίου	των	Παρισίων	σε	σύνολο	

43	νηογνομώνων,	ενώ	το	2010	κατείχε	

την	12η	θέση.	Επιπρόσθετα,	σύμφωνα	

με	πρόσφατη	έκθεση	του	lloyd’s	list	

που	αναφέρεται	στους	10	ισχυρότερους	

νηογνώμονες	διεθνώς,	ο	Ελληνικός	

νηογνώμονας	κατέχει	την	έκτη	θέση	σε	

παγκόσμιο	επίπεδο.

H	ολική	χωρητικότητα	του	Ελληνικού	στόλου	συνεχίζει	την	ανοδική	της	πορεία

Υψηλή	θέση	για	τον	Ελληνικό	στόλο	στην	Λευκή	Λίστα	του	
Μνημονίου	των	Παρισίων

Κινεζικό	Ναυπηγείο
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Παραγγελίες	Νέων	Πλοίων	
από	την	Aegean

κ.	Φαίδων	Τομάζος	(S	&	P	Director,	Cass	Technava	Maritime),	κ.	Μενέλαος	Ξυδερής	(Τεχνικός	Διευθυντής,	Aegean	Shipping	Management),	κ.	Ki	Chang	Kim	(Εκτελεστικός	Διευθυντής,	Daesun	
Shipbuilding),	κ.	Σπύρος	Φωκάς,	κ.	Γιώργος	Μελισσανίδης,	κ.	Jae	Yong	Ahn	(Πρόεδρος,	Daesun	Shipbuilding),	κα.	Sara	Yiank	(Γραμματέας,	Cass	Technava	Maritime),	κ.	Νίκος	Φιστές	(Σύμβουλος	
A.S.M),	κ.	Seo	Jeong	Hwan	(Αναπληρωτής	Γενικός	Διευθυντής,	Daesun	Shipbuilding),	κ.	Jung	Wook	Noh	(Υποδιευθυντής,	Daesun	Shipbuilding)

Σε	συνέχεια	του	στρατηγικού	

προγράμματος	της	Αegean	για	

την	αναβάθμιση	και	αύξηση	του	

στόλου	της,	η	Aegean	Shipping	

Management	(ASM)	Α.Ε.	προχώρησε	

σε	παραγγελίες	μέχρι	και	έξι	νέων	

δεξαμενόπλοιων	μέσης	εμβέλειας	

στην	Daesun	Shipbuilding	and	

Engineering	της	Κορέας. Ο	κ.	Γιώργος	Μελισσανίδης	με	τον	κ.	Jae	Yong	Ahn,	Πρόεδρο	της	Daesun	Shipbuilding	&	Engineering	Cο	Ltd.
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Τέσσερεις από τις παραγγελί-
ες των 52.000 dwt δεξαμενό-
πλοιων είναι σταθερές και οι 

παραδόσεις των πλοίων στην Aegean 
Shipping Management έχουν προγραμ-
ματιστεί για τις αρχές του 2014. Οι συμ-
βάσεις, οι οποίες υπογράφηκαν τον Σε-
πτέμβριο, περιέχουν πρόβλεψη και για 
δύο ακόμη πλοία.

Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Μελισ-
σανίδη, ιδιοκτήτη της Aegean Shipping 
Management, «αυτός είναι ο τελευταίος 
τύπος πλοίων τρίτης γενιάς, μέσης εμ-
βέλειας και φιλικός προς το περιβάλλον, 
βελτιωμένος μέσω εκτεταμένων δοκιμών 
ώστε να έχει τις βέλτιστες γραμμές κατα-
σκευής και να επιτυγχάνεται ταχύτητα 
13,8 κόμβων και κατανάλωση καυσίμου 
23.1τ/ημέρα». 

Τα πλοία είναι ικανά να μεταφέρουν ένα 
ευρύ φάσμα από ομοιογενή και διαμοιρα-
σμένα φορτία, τα οποία ποικίλουν απέ το 
αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα του μέχρι 
τα εξολοκλήρου διαχωρισμένα / διαμοιρα-
σμένα χημικά φορτία τύπου IMO II.

Το δίκτυο σωληνώσεων φορτίου είναι 
ικανό να φορτο / εκφορτώνει επτά (7) 
είδη φορτίων ταυτόχρονα με ανεξάρτητο 
σύστημα αντλιών και σωληνώσεων (1 
δεξαμενή, 1 σύστημα άντλησης).

 Τα πλοία θα κατασκευαστούν με βάση 
τις υψηλότερες προδιαγραφές των νηο-
γνωμόνων LR και GL

lr	+ 100A1, Δεξαμενόπλοιο πετρελαίου 
και χημικών διπλού τοιχώματος, Τύπος 
Πλοίου 2, CSR, ESP, Ship right (CM, 
ACS (Β), SCM), LI, IWS *, SPM4, ETA, 
+ LMC, UMS, IGS, COW, ECO ( EEDI, 
IHM, VECS-L, P, DIST)

Gl	 + 100A5, Πετρελαιοφόρο, δεξα-
μενόπλοιο χημικών, Τύπος πλοίου 2, 
CSR, ESP, RSD, CM-PS, IW, SPM, + 
MC, Α.Π.Θ., ΑΔΡΑΝΟΥΣ, ΕΚ, VEC

Ο κ. Μελισσανίδης επισημαίνει, επί-
σης, ότι οι λεπτομέρειες και η ανάπτυξη 
του σχεδιασμού των πλοίων αποφασί-
στηκαν από κοινού με την Daesun και με 
την τεχνική ομάδα της Aegean. H ομάδα 
αυτή αποτελείται από επαγγελματίες 
με εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της 

ναυπηγικής βιομηχανίας και των δεξαμε-
νόπλοιων και θα είναι υπεύθυνη για την 
παρακολούθηση όλου του έργου.

Daesun	Shipbuilding	and	
Engineering
Η Daesun Shipbuilding and Engineering 
Co, Ltd, της Κορέας, Ναυπηγείο με 
εμπειρία 10 ετών, σχεδιάζει, κατασκευ-
άζει, μετατρέπει, και αναμορφώνει διά-
φορους τύπους ποντοπόρων πλοίων για 
τις εμπορικές αγορές. Τα προϊόντα της 
εταιρείας περιλαμβάνουν πλοία μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων, πλοία 
μεταφοράς χύδην φορτίου, δεξαμενό-
πλοια, ρυμουλκά και αλιευτικά σκάφη. 
Η Daesun Shipbuilding and Engineering 
παρέχει επίσης υπηρεσίες επισκευής 
πλοίων. 

κ.	Φαίδων	Τομάζος,	κα	Διονυσία	Μαθιοπούλου	(Γραμματέας	Γ.	Μελισσανίδη),	κ.	Γιώργος	Μελισσανίδης,	κ.	Σπύρος	Φωκάς
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Στοχεύοντας στην αύξηση των 
πωλήσεων στην Βαρκελώνη και 
με δικούς της πελάτες, η Aegean 

Marine Petroleum σχεδιάζει να δημι-
ουργήσει ένα νέο κέντρο εξυπηρέτησης 
και να αρχίσει φυσικές δραστηριότητες 
ανεφοδιαμών με ναυτιλιακά καύσιμα στο 
λιμάνι μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2013. 

Το λιμάνι της Βαρκελώνης χρησιμεύει 
ως βασικός συγκοινωνιακός κόμβος που 
βρίσκεται κατά μήκος των μεγάλων θα-
λάσσιων εμπορικών δρόμων, με συνολικά 
περίπου 10.000 διελεύσεις ετησίως, παρά-
γοντας περίπου ετήσιο όγκο πωλήσεων 
ναυτιλιακών καυσίμων της τάξης των 1,2 
εκατομμυρίων μετρικών τόνων. Το λιμάνι, 
το οποίο ωφελείται, επίσης, από εκτεταμέ-
να ταξίδια επιβατών κρουαζιέρας, βρίσκε-
ται σήμερα σε ένα πρόγραμμα εκσυγχρο-
νισμού και επέκτασης του οποίου ηγείται 
ο Οργανισμός Λιμένος Βαρκελώνης, που 
αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την χω-
ρητικότητα του λιμανιού μετά την ολο-
κλήρωση των έργων το 2014.

Η χερσαία αποθηκευτική χωρητικό-
τητα για πετρέλαιο που εξασφάλισε η 
Aegean θα έχει την απαιτούμενη χωρη-
τικότητα για να εξυπηρετήσει την αγορά 
ναυτιλιακών καυσίμων της Βαρκελώνης 
και σε μελλοντικά χρόνια. Προκειμένου 
να συμπληρώσει την πρόσβασή της στην 
χερσαία αποθήκευση στο λιμάνι της Βαρ-
κελώνης, η Aegean προτίθεται να παρέ-
χει λιανικές υπηρεσίες ανεφοδιασμού 
καυσίμων σε όλους τους σημαντικούς 
τομείς ναυτιλίας, καθώς και σε κορυφαίες 
γραμμές κρουαζιέρας, στο λιμάνι και στο 
αγκυροβόλιο.

Όλες οι βαθμίδες Μαζούτ ναυτιλίας 
και Πετρελαίου ναυτιλίας 0,1% θα είναι 
διαθέσιμοι στις προδιαγραφές του προ-
τύπου ISO. Οι επιχειρήσεις της Aegean 
θα περιλαμβάνουν μεγάλες παραδόσεις 
με φορτηγίδα στο λιμάνι και σε προκα-
θορισμένες θέσεις στο αγκυροβόλιο, σε 
24ωρη βάση 7 ημέρες την εβδομάδα.

Στόχος	της	Aegean		
η	Ανάπτυξη	του	
Bankering	με		
Νέους	Πελάτες	
στο	Λιμάνι	της	
Βαρκελώνης
ΤΟΥ	JEAN	JOSE	METEY	|	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στις	αρχές	του	Αυγούστου,	η	Aegean	Marine	Petroleum	

ανακοίνωσε	την	υπογραφή	οριστικής	συμφωνίας	με	την	

Meroil,	εταιρεία	logistics	πετρελαίου	και	ενέργειας	με	βάση	

την	Βαρκελώνη,	για	την	εξασφάλιση	χερσαίας	αποθηκευτικής	

χωρητικότητας	μαζούτ	στον	τερματικό	σταθμό.

Δεξαμενές	της	Meroil
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Η	Πόλη	της	
Βαρκελώνης

Η	Βαρκελώνη	είναι	η	πρωτεύουσα	της	
Καταλονίας	και	η	δεύτερη	μεγαλύτερη	
πόλη	στην	Ισπανία,	μετά	την	Μαδρίτη,	
με	πληθυσμό	1.800.000	κατοίκους.	
Η	αστική	περιοχή	της	Βαρκελώνης	
επεκτείνεται	πέρα	από	τα	διοικη-
τικά	όρια	της	πόλης	με	πληθυσμό	
5.000.000,	αποτελώντας	την	η	έκτη	
πιο	πυκνοκατοικημένη	αστική	περιοχή	
στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση	μετά	το	Παρί-
σι,	το	Λονδίνο,	το	ρουρ,	την	Μαδρίτη	
και	το	Μιλάνο.
Η	Βαρκελώνη	είναι	σήμερα	ένας	από	
τους	κορυφαίους	τουριστικούς,	οικο-
νομικούς,	εμπορικούς,	πολιτιστικούς,	
αθλητικούς	προορισμούς	σε	παγκόσμιο	
επίπεδο	και	η	επιρροή	της	στο	εμπόριο,	
την	εκπαίδευση,	την	ψυχαγωγία,	τα	
μέσα	ενημέρωσης,	την	μόδα,	την	επι-
στήμη	και	τις	τέχνες,	συμβάλλει	στην	
κατάταξή	της	σαν	μία	από	τις	σημαντι-
κότερες	παγκόσμιες	πόλεις.
Η	Βαρκελώνη	αποτελεί	συγκοινωνιακό	
κόμβο	με	ένα	από	τα	κύρια	λιμάνια	της	
Ευρώπης,	με	το	διεθνές	αεροδρόμιο	
το	οποίο	διαχειρίζεται	πάνω	από	34	
εκατομμύρια	επιβάτες	ετησίως,	με	
εκτεταμένο	δίκτυο	αυτοκινητοδρόμων	
και	επίσης	κομβικό	σημείο	των	τρένων	
μεγάλης	ταχύτητας,	ιδιαίτερα	εκείνου	
που	πρόκειται	να	συνδέσει	την	Ισπανία	
με	τη	Γαλλία	και	την	υπόλοιπη	Ευρώπη	
σαν	το	δεύτερο	μεγαλύτερο	σε	μήκος	
στον	κόσμο.

ο	Τερματικός	Σταθμός	της	Meroil	
Η	Meroil,	η	οποία	μεταξύ	των	άλλων	δραστηριοτήτων	της	,	λειτουργεί	τον	μεγαλύτερο	
τερματικό	πετρελαιοειδών	της	ισπανικής	ακτογραμμής	στο	λιμάνι	της	Βαρκελώνης,	ιδρύ-
θηκε	το	1993	σαν	επιχείρηση	πετρελαίου	με	στόχο	την	παροχή	καυσίμων	και	συναφών	
προϊόντων	σε	πρατήρια	καυσίμων,	διανομείς,	βιομηχανίες	και	τον	αγροτικό	τομέα.
Η	κατασκευή	του	Τερματικού	σταθμού	παραλαβής	και	διανομής	καυσίμων	στο	λιμάνι	της	
Βαρκελώνης	το	2004	και	η	μετέπειτα	επέκτασή	του,	που	ολοκληρώθηκε	το	2012,	έθεσε	
στην	διάθεση	της	Meroil	τον	δεύτερο	μεγαλύτερο	Τερματικό	στην	Ισπανία	με	μια	επιφάνεια	
125.000	m2	και	αποθηκευτική	ικανότητα	καυσίμων	990.000	m3	που	κατανέμονται	σε	
45	δεξαμενές.	Η	Meroil	έχει	τον	μεγαλύτερο	τερματικό	παραλαβής	και	διανομής	πετρε-
λαιοειδών	προϊόντων	στην	ισπανική	ακτογραμμή	και	το	δεύτερο	στην	χερσόνησο,	με	τα	
πιο	προηγμένα	συστήματα	διαχείρισης,	ποιότητας	και	περιβαλλοντικής	προστασίας.	οι	
εργασίες	κατασκευής	στον	Τερματικό	της	Βαρκελώνης	άρχισαν	τον	Μάιο	του	2003	και	
ολοκληρώθηκαν	σε	χρόνο	ρεκόρ.	Η	πρώτη	φάση	ξεκίνησε	τον	οκτώβριο	του	2004	και	η	
δεύτερη,	δύο	χρόνια	αργότερα,	τον	οκτώβριο	του	2006	μέχρι	την	ολοκλήρωση	της	πα-
ρούσας	χωρητικότητας	αποθήκευσης	των	περίπου	1	εκατομμυρίων	τόνων	το	2012

Aπό	αριστερά:	κ.	Jose	Maria	Massanella,	Γενικός	Διευθυντής	Meroil,	κ.	Jean	Jose	Metey,	Διευθυντής	Εταιρικής	Ανάπτυξης	
ΑΜP,	κ.	Σπύρος	Φωκάς,	Νομικός	Σύμβουλος	AMPNI

Τα	γραφεία	της	Meroil

Άποψη	της	Βαρκελώνης
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Το λιμάνι της Βαρκελώνης στοχεύει να 
καταστεί το κορυφαίο λιμάνι logistics του 
Νότου της Ευρώπης και της Μεσογείου 
μέχρι το 2015.

Από το 2000 το λιμάνι έχει δημιουργή-
σει επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ από τον 
δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα.

Το επιπλέον ποσό του 1 δισ. ευρώ θα 
επενδυθούν μέχρι το 2014 για να ολο-
κληρωθούν τα έργα διεύρυνσης των 
υποδομών.

Κατά συνέπεια, για την περίοδο 2000-
2014, το Λιμάνι της Βαρκελώνης θα έχει 
προσελκύσει 4 δις ευρώ σε επενδύσεις 
από τον δημόσιο τομέα (υποδομές) και 
από τον ιδιωτικό τομέα (εγκαταστάσεις, 
μηχανήματα και εξοπλισμό για την εξυ-
πηρέτηση φορτίων).

Το λιμάνι βρίσκεται σήμερα εν μέσω 
μιας μεγάλης διαδικασίας διεύρυνσης για 
την αύξηση χωροταξικής και φορτωτικής 
του ικανότητας. Ως προϋπόθεση για την 

απόκτηση χώρου και την πραγματοποί-
ηση ης διεύρυνσης, το Ισπανικό Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος προχώρησε το 2004 
σε εκτροπή των εκβολών του ποταμού 
Llobregat δύο χιλιόμετρα προς νότο.

Αυτό επέτρεψε στο λιμάνι της Βαρ-
κελώνης να κατασκευάσει δύο θεμελιώ-
δη στοιχεία της διεύρυνσης – τον Νότιο 
κυματοθραύστη και την επέκταση του 
Ανατολικού κυματοθραύστη, τα οποία 
ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2008. Αυ-
τοί οι κυματοθραύστες δημιουργούν μια 
περιοχή προστατευμένων υδάτων για την 
κατασκευή των τερματικών φόρτωσης. 
Με τους νέους αυτούς κυματοθραύστες 
το Λιμάνι της Βαρκελώνης έχει διπλασι-
άσει την περιοχή που ήταν διαθέσιμη το 
2000, η οποία σήμερα αποτελείται από 
1.300 εκτάρια γης.

Ο Νότιος κυματοθραύστης, μήκους 
4.800 μέτρων και με μέγιστο βύθισμα 22 
μέτρων, κόστισε 340 εκατομμύρια ευρώ, 

ενώ οι εργασίες για την επέκταση του 
Ανατολικού κυματοθραύστη κατά 2.025 
μέτρα κόστισαν συνολικά 225 εκατομμύ-
ρια ευρώ. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν 
με την εκτέλεση παράκτιων διορθωτικών 
μέτρων που αφορούσαν την δημιουργία 
παραλίας νότια της εκτραπείσας πορείας 
του ποταμού και τα οποία περιελάμβαναν 
επένδυση 26 εκατομμυρίων ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός φέτος 
ήταν η σύνδεση των δύο μεγάλων τερμα-
τικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων 
(TCB και TerCat) με το διεθνές σιδηρο-
δρομικό δίκτυο, καθιστώντας την Βαρκε-
λώνη το πρώτο λιμάνι της χώρας που συν-
δέεται με την Ευρώπη με διεθνούς προτύ-
που σιδηρόδρομο. Επίσης, κατά τη διάρ-
κεια του 2011, ο τομέας της κρουαζιέρας 
τονώθηκε ιδιαίτερα με την άφιξη των τριών 
μεγαλύτερων πλοίων που πλέουν στη Με-
σόγειο (Magic Carnival, Norwegian Epic 
και Liberty of the Seas). 

Το	Λιμάνι	της	Βαρκελώνης

To	Λιμάνι	της	Βαρκελώνης	με	τις	δεξαμενές	της	Meroil	στο	βάθος
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Κωστής	Μουσουρούλης
Υπουργός	Ναυτιλίας	και	Αιγαίου
O	Υπουργός	Ναυτιλίας	και	Αιγαίου,	κ.	Κωστής	Μουσουρούλης,	μιλάει	στο	Aegean	News	για	τα	σχέδια	

του	Υπουργείου	για	την	ενίσχυση	και	περαιτέρω	ανάπτυξη	της	ναυτιλιακής	βιομηχανίας	της	χώρας.	

Πόσο	σημαντικός	είναι	ο	ρόλος	της	Ναυτιλίας	στην	Εθνική	μας	
οικονομία;	Υπάρχει	ήδη,	ή	πρόκειται	να	υπάρξει,	πολιτική	για	την	
αύξηση	του	αριθμού	των	υπό	Ελληνική	σημαία	πλοίων;
Η χώρα μας έχει τα πρωτεία στο διεθνή ναυτιλιακό στίβο. Εδώ 
και μισό αιώνα ηγείται σημαντικών ναυτιλιακών χωρών και ανα-
γνωρίζεται ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη. Αυτή την προ-
σφορά της ελληνικής ναυτιλίας και ιδιαίτερα της ποντοπόρου 
εμείς την αναγνωρίζουμε, γιατί δεν εξασφαλίζει μόνο διεθνές 
κύρος στη χώρα, αλλά παράγει και πλούτο. Τον πλούτο αυτόν 
μπορούμε και πρέπει να τον επαυξήσουμε, προσαρμόζοντας, 
όπου απαιτείται, το ιδιαίτερο νομοθετικό πλαίσιο στις συνθήκες 
που επικρατούν διεθνώς στις θαλάσσιες μεταφορές. Ο στόχος 
μας είναι τόσο η ποιοτική και η ποσοτική βελτίωση του εθνικού 
νηολογίου, όσο και η ανάλογη αύξηση των προσφερόμενων 
θέσεων εργασίας για τους Έλληνες ναυτικούς.

Για να διασφαλίσουμε τη διεθνή πρωτοπορία της χώρας, 
έχουμε επιλέξει τρεις συγκεκριμένες δράσεις.

Πρώτον, τον εκσυγχρονισμό και την κατάλληλη υποστήριξη 
του νηολογίου με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής σημαίας 
και την προσέλκυση ναυτιλιακού συναλλάγματος.

Δεύτερον, τη δημιουργία μιας ενιαίας ναυτιλιακής θυρίδας 
για την εξυπηρέτηση των χρηστών της ναυτιλίας, αλλά και την 
προσέλκυση μεγάλων εταιρειών διαχείρισης και ανάπτυξης 
εμπορικών στόλων, μέσω της εξάλειψης της γραφειοκρατίας και 
της αποτελεσματικής επί 24ώρου βάσεως παροχής υπηρεσιών.

Τρίτον, την προσέλκυση στην Ελλάδα - μέσω πλέγματος 
κινήτρων - εταιρειών παροχής βοηθητικών προς τη ναυτιλία 
υπηρεσιών. Υπάρχουν μελέτες που επιβεβαιώνουν την υστέρηση 
της χώρας μας έναντι άλλων χωρών όπως είναι η Ολλανδία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, που έχουν δημιουργήσει ελκυ-
στικές συνθήκες. Πιστεύω ότι η δράση αυτή θα προσφέρει στην 
ελληνική ναυτιλία ανταγωνιστικότερες υπηρεσίες, θα προσδώ-
σει προστιθέμενη αξία στο εθνικό προϊόν και θα ενισχύσει την 
εθνική μας οικονομία.

οι	 Ελληνικοί	 λιμένες	 διανύουν	 μια	 μεταβατική	 περίοδο.	Πώς	
οραματίζεστε	την	εξέλιξή	τους	μέσα	στην	επόμενη	δεκαετία;
Για την ανάπτυξη λιμενικών υποδομών και την προσέλκυση 
επενδύσεων χρειάζεται εθνική ολοκληρωμένη λιμενική πολι-
τική για τα μεγάλα λιμάνια, τα μικρά περιφερειακά λιμάνια και 
τα λιμενικά ταμεία την οποία πολύ σύντομα θα παρουσιάσουμε. 
Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω τώρα είναι το εξης. Θα υπάρξει 
προσαρμογή στο ευρωπαϊκό λιμενικό μοντέλο, με εκπόνηση 
Στρατηγικής ολοκληρωμένης Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής και 
με τη δημιουργία Ρυθμιστή που θα διασφαλίζει την προστασία 
των δικαιωμάτων των καταναλωτών, θα ασχολείται με τον 
καθορισμό τιμών και με την εξασφάλιση της ποιότητας των 
υπηρεσιών στις βασικές λιμενικές εταιρείες. Επίσης, θα γίνουν 
ομαδοποιήσεις ελκυστικές για επενδύσεις. 

Ειδικά για τα λεγόμενα «τουριστικά λιμάνια» θέλω να τονίσω 
το εξής: Το πρόγραμμα που εκπονούμε δεν προβλέπει πώληση 
λιμενικών εγκαταστάσεων σε ιδιώτες, αλλά παραχώρηση, μέσω 

To	κτίριο	όπου	στεγάζεται	το	Υπουργείο
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διαφανών διεθνών διαγωνιστικών διαδικασιών, συγκεκριμέ-
νων δραστηριοτήτων σε επενδυτικά σχήματα (Ελληνικά ή και 
διεθνή) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στόχος είναι η 
δημιουργία εγκαταστάσεων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Οι 
συμβάσεις παραχώρησης θα προβλέπουν και την υποχρέωση του 
ιδιώτη επενδυτή για την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων 
σε υποδομές για την παροχή των υπηρεσιών που είναι συνήθεις 
σε διεθνούς επιπέδου μαρίνες και τουριστικούς λιμένες.

Πόσο	σημαντικό	είναι	το	πρόγραμμα	ιδιωτικοποιήσεων	για	τους	
λιμένες	της	Ελλάδας;
Οπως σας εξήγησα και πριν, είναι εξαιρετικά σημαντική ανα-
πτυξιακή δραστηριότητα. Τα οφέλη της κάθε τοπικής κοινωνίας 
από την επιτυχή έκβαση του διεθνούς διαγωνισμού για το λιμάνι 
τους θα είναι πολλαπλά και θα προκύψουν από: 
•  την αύξηση της ελκυστικότητας της χώρας ως τουριστικού 

προορισμού και την συνολική αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος, 

•  την αύξηση της απασχόλησης που θα προκύψει από την λει-
τουργία μιας πλήρους μαρίνας που θα προσφέρει ολοκληρω-
μένες υπηρεσίες,

•  την κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών που θα κάνουν οι 
χρήστες της μαρίνας, που αναμένεται να είναι σαφώς περισ-
σότεροι από ό,τι σήμερα.

Ένας	σημαντικός	παράγοντας	για	την	ανάπτυξη	της	Ελλάδας	την	
επόμενη	δεκαετία	θα	μπορούσε	να	προκύψει	από	τον	ναυτιλιακό	
τομέα.	Πόσο	σημαντικό	πιστεύετε	 ότι	 είναι	 να	 επικεντρωθεί	 η	
Πολιτεία	σε	 θέματα	 ναυτικής	 εκπαίδευσης	ως	μοχλού	 για	 την	
προσέλκυση	ενδιαφέροντος	στην	ναυτιλιακή	βιομηχανία;
Βασική επιδίωξη για τη διατήρηση του μεγέθους της ελληνικής 
ναυτιλίας είναι η δημιουργία του απαραίτητου ειδικευμένου 
ανθρώπινου δυναμικού μέσω ενός εκπαιδευτικού συστήματος 
που να ανταποκρίνεται ποσοτικά και ποιοτικά στις ανάγκες στε-
λέχωσης των Ελληνικών πλοίων. Τα τελευταία έτη η χώρα μας 
βιώνει μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση, τα αποτελέσματα 
της οποίας είναι ευδιάκριτα στη ναυτική εκπαίδευση δεδομένου 
ότι η μεγάλη αύξηση της ανεργίας δημιούργησε τις κατάλληλες 
συνθήκες ώστε οι νέοι να στραφούν στο ναυτικό επάγγελμα. 
Κατά συνέπεια, κατά το προηγούμενο όσο και κατά το τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος παρατηρείται τάση η οποία εκτιμάται ότι θα 
διατηρηθεί και για τα επόμενα έτη. Ταυτόχρονα και κατά το 
ίδιο διάστημα οι εργοδοτικές οργανώσεις έχουν επανειλημμέ-
να αυξήσει τη ζήτηση ναυτικής εργασίας. Ανταποκρινόμενοι 
στην ανάγκη αυτή της κοινωνίας, αποφασίσαμε την εισαγωγή 
αυξημένου αριθμού πρωτοετών σπουδαστών κατά το τρέχον 
εκπαιδευτικό έτος. 

Επιπλέον, εκπονούμε ένα σχέδιο για τη ναυτική εκπαίδευση 
το οποίο αυτή την ώρα είναι στην τελική φάση διαμόρφωσης 
του, το οποίο περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων - την οργάνωση και 
διοίκηση της ναυτικής εκπαίδευσης και τον εκσυγχρονισμό των 
υποδομών του εκπαιδευτικού προγράμματος και γενικά των 
λειτουργιών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. 

Τα τελευταία έτη η χώρα μας βιώνει 
μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση, τα 
αποτελέσματα της οποίας είναι ευδιάκριτα 
στη ναυτική εκπαίδευση δεδομένου ότι η 
μεγάλη αύξηση της ανεργίας δημιούργησε 
τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι νέοι να 
στραφούν στο ναυτικό επάγγελμα.

O	Υπουργός	Ναυτιλίας	και	Αιγαίου	κ.	Κωστής	Μουσουρούλης
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Ο ελληνόκτητος στόλος ζητά Έλληνες με επαγγελματική 
κατάρτιση διεθνούς επιπέδου για να στελεχώσει τα πλοία του. 
Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε.

Η	ναυπήγηση	και	οι	επισκευές	πλοίων	είναι	δύο	τομείς	που	στην	
Ελλάδα	 έχουν	υποστεί	 σημαντική	 καθίζηση.	Υπάρχει	 κατά	 την	
γνώμη	σας	δυνατότητα	αναζωογόνησης	 των	δύο	αυτών	σημα-
ντικών	τομέων;
Ας ξεκινήσω από τη θετική πλευρά του ζητήματος. Η Ελλάδα 
έχει τρία συγκριτικά πλεονεκτήματα: Τη ναυτική της παράδοση, 
την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει στη ναυπηγοεπισκευή και 
το καλό κλίμα. Μην σας ξαφνιάζει το τελευταίο. Όταν βάφεις 
ένα πλοίο, η βαφή είναι πολύ καλύτερη σε αποτέλεσμα εδώ από 
ότι σε μια άλλη χώρα. Και υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα παρα-
δείγματα. Η αρνητική πλευρά του ζητήματος είναι, νομίζω, εμ-
φανής σε όλους: Τα τελευταία τριάντα χρόνια η δραστηριότητα 
της ναυπηγικής μας ζώνης, της κατασκευής και της ναυπηγοε-
πισκευής μηδενίστηκε, ή συρρικνώθηκε δραματικά σε κάποιους 
κλάδους. Αυτό αντανακλά βέβαια τη συνολική αποβιομηχάνιση 
της χώρας και δεν αφορά μόνο στον κλάδο αυτό. Η κυβέρνηση 
επέλεξε πρόσφατα έναν εθνικό συντονιστή, τον κ. Αναστασό-
πουλο, ο οποίος έχει ξεκινήσει τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε 
να καταθέσει προτάσεις για βελτιώσεις σε όλα τα επίπεδα της 
ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας: Στο επίπεδο των 

παραγγελιών, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου 
έχουμε εκκρεμότητες, στη συνεννόηση με τους εργαζόμενους, 
στην προσέλκυση έργου στα ελληνικά ναυπηγεία. 

Ποια	είναι	τα	σχέδιά	σας	για	τον	θαλάσσιο	τουρισμό;	
Μαζί με την υπουργό τουρισμού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάν-
νη, έχουμε ξεκινήσει διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς 
που συνδέονται με τον θαλάσσιο τουρισμό, προκειμένου να 
κατατεθούν προτάσεις οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στη δια-
μόρφωση σχετικού σχεδίου νόμου που θα έλθει προ συζήτηση 
και ψήφιση στη Βουλή.

Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε το συγκριτικό 
μας πλεονέκτημα που είναι γεωγραφικό, 
αλλά και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του 
νησιωτικού πλούτου που είναι μοναδικός 
στον κόσμο, με άξονα τη φύση, το ευαίσθητο 
οικοσύστημα και τον πολιτισμό.

Σκάφος	του	Λιμενικού	σώματος	σε	περιπολία	σε	Ελληνικό	νησί
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Βιογραφικό
o	κ.	Κωστής	Μουσουρούλης	γεννήθη-
κε	στην	Αθήνα	το	1963.
Σπούδασε	στο	οικονομικό	Πανεπιστή-
μιο	Αθηνών	(πρώην	ΑΣοΕΕ),	αποκτώ-
ντας	στη	συνέχεια	Μεταπτυχιακούς	
τίτλους	στην	Ευρωπαϊκή	οικονομία,	
στη	Δημόσια	Διοίκηση	και	τις	Διεθνείς	
Σχέσεις	από	το	Πανεπιστήμιο	των	Βρυ-
ξελλών	(ulB).
Εξελέγη	Βουλευτής	με	τη	Νέα	Δημο-
κρατία,	2009.	Μιλάει	Αγγλικά,	Γαλλι-

κά,	Ιταλικά,	Ισπανικά.	Είναι	παντρεμένος	με	την	Ευρυδίκη	Χρηστάκη	
και	έχει	τρία	παιδιά,	την	Ελένη,	τον	Δημήτριο	και	την	Αλεξάνδρα.

1987-2004:	Στέλεχος	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής.	Εργάστηκε	στις	
Γενικές	Διευθύνσεις	οικονομικού	Ελέγχου,	Έρευνας,	Τεχνολογίας	&	
Ανάπτυξης,	καθώς	και	Περιφερειακής	Πολιτικής.

2004-2007:	Γενικός	Γραμματέας	Επενδύσεων	&	Ανάπτυξης	του	
Υπουργείου	οικονομίας	&	οικονομικών.	οι	αρμοδιότητές	του	περι-

λάμβαναν	το	συντονισμό	των	συγχρηματοδοτούμενων	από	την	Ε.Ε.	
Επιχειρησιακών	Προγραμμάτων	(Γ’	Κ.Π.Σ.	&	Ε.Σ.Π.Α.),	την	εθνική	
εκπροσώπηση	έναντι	της	Ε.Ε.	σε	θέματα	περιφερειακής	ανάπτυξης	
και	πολιτικής	συνοχής	και	τη	διαχείριση	των	Κοινοτικών	και	εθνικών	
πόρων	για	τις	δημόσιες	επενδύσεις.	Είχε	επίσης,	την	εποπτεία	των	
ιδιωτικών	επενδύσεων	και	κρατικών	ενισχύσεων	αρμοδιότητας	του	
Υπουργείου	οικονομίας	&	οικονομικών	(Πρόεδρος	της	Γνωμοδοτικής	
Επιτροπής	για	την	εφαρμογή	του	Αναπτυξιακού-	Επενδυτικού	Νόμου).	

2006-2008:	Μέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ευρωπαϊκής	
Τράπεζας	Επενδύσεων	

2007-2009:	Γενικός	Γραμματέας	του	Υπουργείου	Ανάπτυξης,	
υπεύθυνος	για	τον	Τομέα	Ενέργειας	και	Φυσικών	Πόρων.	Υπήρξε	
Mέλος	του	Συμβουλίου	Εθνικής	Ενεργειακής	Στρατηγικής	(ΣΕΕΣ),	
Mέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Δημόσιας	Επιχείρησης	Αερί-
ου	ΑΕ	(ΔΕΠΑ)	και	της	Επιτροπής	Ενέργειας	της	Ακαδημίας	Αθηνών.	
Πρόεδρος	της	Επιτροπής	Προώθησης	Επενδυτικών	Σχεδίων	Μεγά-
λης	Κλίμακας	για	Ανανεώσιμες	Πηγές	Ενέργειας	(ΑΠΕ)	,	Πρόεδρος	
της	Επιτροπής	Διαχείρισης	Κρίσεων	Εφοδιασμού	Υγρών	Καυσίμων.	

Οφείλουμε να εστιάσουμε στην αναπτυξιακή διάσταση του 
θαλάσσιου τουρισμού, σε όλο του το πλέγμα. Οφείλουμε να αξι-
οποιήσουμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα που είναι γεωγρα-
φικό, αλλά και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του νησιωτικού 
πλούτου που είναι μοναδικός στον κόσμο, με άξονα τη φύση, το 
ευαίσθητο οικοσύστημα και τον πολιτισμό. Το ερώτημα είναι, 
εάν και πώς θα καταφέρουμε να τα αξιοποιήσουμε, προκειμέ-
νου να αναδείξουμε τη χώρα σε παγκόσμιο κέντρο θαλάσσιου 
τουρισμού, για κρουαζιέρα, για γιώτινγκ, για ιστιοπλοΐα, για 
ημερόπλοια, για θαλάσσιες εκδρομές, ακόμα και για φουσκωτά. 
Και εδώ απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός, αλλά και ειδικό 
θεσμικό πλαίσιο.

Σε	ποιο	στάδιο	βρίσκεται	η	οργάνωση	του	Υπουργείου	Εμπορι-
κής	Ναυτιλίας	και	ποιες	αλλαγές	θα	πρέπει	να	περιμένουμε	στην	
συνολική	του	λειτουργία;
Είναι σε όλους γνωστό οτι βρήκαμε με τη συγκρότηση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου –α μου επιτρέψετε να το 
πω έτσι– ένα διοικητικό και οργανωτικό έκτρωμα, το οποίο 
έπρεπε άμεσα να διορθώσουμε και αυτό κάνουμε. Το υπουργείο 
ήταν διασπασμένο σε επτά άλλα υπουργεία. Σημασία έχει ότι 
με απόφαση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά η Ναυτιλία 
έχει το δικό της σπίτι με το Λιμενικό Σώμα και πολύ σύντομα 
θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, που 
μόλις τεθεί σε εφαρμογή θα μπορέσουμε να διορθώσουμε όλες 
τις ατέλειες και αρρυθμίες. 

Συμμερίζεστε	την	άποψη	ότι	εταιρείες	όπως	η	Aegean,	με	έδρα	
τους	 την	 Ελλάδα,	 διαδραματίζουν	 έναν	 σημαντικό	 ρόλο	 στην	

διεύρυνση	του	φάσματος	υπηρεσιών	της	Ελληνικής	ναυτιλιακής	
βιομηχανίας,	 προσθέτοντας	υψηλού	 επιπέδου	θέσεις	 εργασίας	
και	ενδυναμώνοντας	την	οικονομική	βάση	της	χώρας;
Η ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας και οικο-
νομίας, με αιχμές του δόρατος τη ναυπηγική βιομηχανία, το 
ελληνικό εμπορικό πλοίο και τον θαλάσσιο τουρισμό, αποτελεί 
πρωταρχική προτεραιότητα για το Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Αιγαίου. Στηρίζουμε ολόθερμα κάθε εταιρία που προσφέρει 
υποστηρικτές δραστηριότητες της ανάπτυξης αυτής, προσφέρει 
θέσεις εργασίας στους Έλληνες σε μία τόσο κρίσιμη για όλους 
περίοδο και συμβάλλει στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας. 
Η χώρα μας έχει άξιους και ικανούς επιχειρηματίες, με καινοτό-
μο δράση, που μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά στο σύγ-
χρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και να συμβάλλουν στην 
ευημερία του τόπου. 

Η χώρα μας έχει άξιους και ικανούς 
επιχειρηματίες, με καινοτόμο δράση, που 
μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά στο 
σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και να 
συμβάλλουν στην ευημερία του τόπου.
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o	Στόλος	της	Aegean	
Ποιότητα,	Ασφάλεια,	Σεβασμός	στο	Περιβάλλον

Η	Aegean	Marine	Petroleum	είναι	εταιρεία	παροχής	υπηρεσιών	εφοδιασμού	ναυτιλιακών	καυσίμων	

(bunkering)	και	λιπαντικών	σε	πλοία.	Είναι	εισηγμένη	στο	χρηματιστήριο	της	Νέας	Υόρκης	(NYSE)	

και	περιλαμβάνεται	μεταξύ	των	μεγαλύτερων	ανεξάρτητων	φυσικών	προμηθευτών	στο	κόσμο.

Η Aegean διαχειρίζεται στόλο δε-
ξαμενοπλοίων ο οποίος αποτε-
λείται από 69 πλοία ανεφοδια-

σμού διυλισμένων ναυτιλιακών καυσίμων 
και 4 πλοία-Πλωτές Αποθήκες. Όλα τα 
πλοία είναι διπλού τοιχώματος (Double 
Hull) και πιστοποιημένα από Διεθνείς 
Ανεγνωρισμένους Οργανισμούς (Νηο-
γνώμονες). Τα 31 εκ των πλοίων της είναι 
νεότευκτα, κατασκευασμένα βάσει των 
υψηλότερων τεχνικών προδιαγραφών και 
σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες 
διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας (safety) 
και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Η Aegean δραστηριοποιείται σε διά-
φορα μέρη του κόσμου (Ελλάδα, Γιβραλ-
τάρ, Λας Πάλμας & Τενερίφη, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Βέλγιο, Καναδά, Μεξικό, Πα-
ναμά, Τζαμάικα, Τρινιδάδ, Σιγκαπούρη, 
Χόνγκ Κόνγκ, Φουτζέϊρα, και Γκάνα), 
παρέχοντας υπηρεσίες εφοδιασμού καυ-

σίμων και λιπαντικών σε όλους τους τύ-
πους των ποντοπόρων πλοίων (πετρελαι-
οφόρα, υγραεριοφόρα, πλοία μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων, πλοία μεταφοράς 
ξηρού φορτίου, κρουαζιερόπλοια, αλιευ-
τικά σκάφη, οχηματαγωγά, ως και πλοία 
ακτοπλοΐας) που βρίσκονται στα διάφο-
ρα λιμάνια ή έξω από αυτά. 

Η Aegean διαθέτει μια ισχυρή ομάδα 
διοίκησης και απαρτίζεται από στελέχη 
άριστα καταρτισμένα σε όλους τους τομείς 
που αφορούν τη γενική διαχείριση πλοίων 
(shipping) και υπηρεσιών ανεφοδιασμού 
καυσίμων (bunkering) και λιπαντικών. 

Στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης, 
αξίζει να σημειωθεί ότι η συντήρηση των 
πλοίων υποστηρίζεται πλήρως από ηλε-
κτρονικό Σύστημα Προγραμματισμένης 
Συντήρησης (PMS) της εταιρείας, εγκε-
κριμένο από το Γερμανικό Νηογνώμονα 
(GL), την εφαρμογή του οποίου επιβλέ-

πουν οι αξιωματικοί των πλοίων με την 
υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της 
Εταιρείας.

Η Aegean, αναγνωρίζοντας τη συμμε-
τοχή και τη σημαντική συνεισφορά του 
ανθρώπινου παράγοντα στις παρεχόμε-
νες υπηρεσίες της, είναι δεσμευμένη ως 
προς τη συνεχή βελτίωση των στελεχών 
της μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης 
και ενημέρωσης. Η Eταιρεία στη προ-
σπάθειά της να εξασφαλίσει αξιόπιστους 
και άριστα εκπαιδευμένους ναυτικούς 
για την επάνδρωση των πλοίων της, 
δημιούργησε το Γραφείο Πληρωμάτων 
"Aegean Crewing Inc “στη Μανίλα, το 
οποίο απασχολεί σήμερα περισσότερους 
από 2.500 ναυτικούς.

Η Εταιρεία λειτουργεί στο πλαίσιο των 
απαιτήσεων των ISM και ISPS Codes, έχο-
ντας το δικό της Σύστημα Ασφάλειας, Ποι-
ότητας, Υγείας & Περιβαλλοντικής Διαχεί-

Το	Μ/ΤMilos,	το	πρώτο	από	τα	νεόδμητα	πλοία	του	στόλου,	που	κατασκευάσθηκε	στα	Ναυπηγεία	Fujian	Southeast	στην	Κίνα
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ρισης το οποίο ελέγχεται και επικυρώνεται 
σε ετήσια βάση από Αναγνωρισμένους 
Οργανισμούς (Νηογνώμονες) αλλά και 
από τις Κρατικές Αρχές των σημαιών που 
φέρουν τα πλοία του στόλου της, διατηρώ-
ντας έτσι ενεργά όλα τα σχετικά Έγγραφα 
Συμμόρφωσης (DOC) και Πιστοποιητικά 
Ασφαλείας (SMCs & ISSCs).

Επιπλέον η Aegean είναι πιστοποιη-
μένη κατά τα πρότυπα ISO 9001:2008 
για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
Παροχής Υπηρεσιών Ανεφοδιασμού 
Ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών 
και ISO 14001:2004 για το Σύστημα Περι-
βαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο εφαρ-
μόζει τόσο πάνω στα πλοία, όσο και στα 
γραφεία της Εταιρείας. 

Το Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρείας, 
επανειλημμένα και συστηματικά ελέγχε-
ται από τις μεγάλες εταιρείες πετρελαι-
οειδών-Oil Majors (όπως ExxonMobil, 
Shell κλπ) όσον αφορά τη συμμόρφωση 
με τις αυστηρές απαιτήσεις διαχείρισης 
και λειτουργίας των πλοίων που έχουν 
καθορίσει οι Oil Majors.

Οι στόχοι της Aegean που σηματοδο-
τούν την επιτυχημένη και σταθερή πο-
ρεία της στο διεθνή στίβο είναι:
•  Ασφαλής Λειτουργία (Safety comes 

First!) για την προστασία των ναυτι-
κών, των πλοίων και των φορτίων που 
μεταφέρουν

•  Δέσμευση για φιλικές προς το περιβάλ-
λον επιχειρήσεις – Μηδενική ανοχή πε-
ριστατικών ρύπανσης

•  Οικονομικά αποδοτικές προσφερόμε-
νες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών 

Η επιχειρησιακή αποτελεσματικό-
τητα και η υλικοτεχνική αξιοπιστία της 
Aegean οφείλονται αφενός στην εξειδί-
κευση και εμπειρία που έχει αποκτήσει η 
Εταιρεία και αφετέρου στο άρτια καταρ-
τισμένο προσωπικό της, εδραιώνοντας 
έτσι την Υπεροχή της στη Παγκόσμια 
Αγορά και εξασφαλίζοντας σταθερές 
πελατειακές σχέσεις.

Η Aegean θεωρεί ότι η μελλοντική 
ανάπτυξη θα επιτευχθεί με την αύξηση 
του μεριδίου αγοράς στις περιοχές δρα-
στηριοποίησής της, αλλά και με τη πε-
ραιτέρω διεύρυνση του Παγκόσμιου 
Δικτύου της για την εξυπηρέτηση των 
πελατών της. 

Καθέλκυση	του	Μ/Τ Patmos,	το	2008	στα	Ναυπηγεία	Hyundai	

Η	ασφάλεια	των	επιχειρήσεων	από	τους	πρωταρχικούς	στόχους	της	Aegean
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Η	Θέση	
Η	Ελληνική	Ναυτιλία	σήμερα	παραμένει	στην	
πρώτη	θέση	διεθνώς,	κατέχοντας	το	15%	της	
συνολικής	παγκόσμιας	μεταφορικής	δυνατότητας.	
Αντιπροσωπεύει	επίσης	το	20%	περίπου	της	
παγκόσμιας	μεταφορικής	ικανότητας	στις	
αγορές	μεταφοράς	ξηρού	και	υγρού	φορτίου,	
μέσω	των	οποίων	μεταφέρεται	η	συντριπτική	
πλειοψηφία	του	παγκόσμιου	εμπορίου,	και	
περίπου	το	41%	της	συνολικής	ευρωπαϊκής	
μεταφορικής	χωρητικότητας.

H	Ελληνική	Ναυτιλία	
Σήμερα

Η	Ελλάδα	είναι	παραδοσιακά	ένα	από	τα	ισχυρότερα	και	πιο	σημαντικά	ναυτικά	κράτη	του	κόσμου.	

Σε	εθνικό	επίπεδο	η	Ελληνική	εμπορική	ναυτιλία	αποτελεί	έναν	από	τους	στυλοβάτες	της	εθνικής	

οικονομίας,	ενώ	σε	Ευρωπαϊκό	η	συμβολή	της	είναι	θεμελιώδης	δεδομένου	ότι	πάνω	από	το	90%	

του	εξωτερικού	εμπορίου	και	41%	του	εσωτερικού	εμπορίου	της	Ε.Ε.	διεξάγεται	δια	θαλάσσης.

ο	Στόλος
ο	Ελληνικός	Εμπορικός	στόλος	αποτελείται	
από	περίπου	3760	πλοία	συνολικού	DWt.	
265	εκ.	τόνων	και	συνολικής	ολικής	χωρη-
τικότητας	156	εκ.	τόνων,	νηολογημένα	σε	
περισσότερες	από	15	σημαίες.

ο	υπό	Ελληνική	σημαία	στόλος	αποτελείται	
από	περίπου	865	πλοία	.	Τα	τελευταία	χρόνια	
υπάρχει	μείωση	του	αριθμού	των	πλοίων,	αλ-
λά	αύξηση	της	συνολικής	χωρητικότητας.	

ο	Ελληνόκτητος	στόλος	αποτελείται	από	τα	
υπόλοιπα	περίπου	2900	πλοία	και	περίπου	
113	εκ.	κόρους	ολικής	χωρητικότητας.

ο	μέσος	όρος	ηλικίας	του	στόλου	έχει	βελτιω-
θεί	σημαντικά	και	σήμερα	ο	Ελληνικός	στόλος	
είναι	σημαντικά	νεότερος	από	τον	παγκόσμιο	
μέσο	όρο.	(περίπου	10	έτη	έναντι	12	ετών).

Συνεισφορά	στην	Εθνική	οικονομία
Η	συνεισφορά	της	Εμπορικής	Ναυτιλίας	στην	Εθνική	οικονομία	αποτελείται	από	
τις	επιμέρους	συνεισφορές	της	ποντοπόρου	ναυτιλίας,	της	ακτοπλοΐας	και	των	
λιμανιών.	Το	85%	της	συνολικής	συνεισφοράς	αφορά	την	ποντοπόρο	ναυτιλία	
και	το	υπόλοιπο	15%	την	ακτοπλοΐα	και	τα	λιμάνια.	

ο	οικονομικός	αντίκτυπος	της	Ναυτιλίας	στην	Εθνική	οικονομία	υπολογίζεται	
σε	13,5	δισεκατομμύρια	ευρώ	ετησίως.	Η	συνεισφορά	αυτή	της	Ναυτιλίας	
αντιστοιχεί	περίπου	στο	6%	του	ΑΕΠ	(	με	στοιχεία	του	2010)	ενώ	λόγω	της	
ύφεσης	εκτιμάται	ότι	στο	τέλος	του	2012	θα	ανέρχεται	στο	7%	του	ΑΕΠ.	

Τα	τελευταία	10	χρόνια	εισέρευσε	στην	Ελλάδα	συνάλλαγμα	140	περίπου	
δισεκατομμυρίων	ευρώ,	δηλαδή	με	τιμές	2010	περίπου	61%	του	ΑΕΠ	της	Ελ-
λάδας.	Τα	τελευταία	2	χρόνια	το	συνάλλαγμα	έχει	κάπως	περιοριστεί	λόγω	της	
κακής	κατάστασης	της	ναυτιλιακής	αγοράς,	αλλά	ο	μέσος	όρος	του	ήταν	μεγα-
λύτερος	από	13,6	δισεκατομμύρια	ευρώ	το	χρόνο	και	με	αυξανόμενη	δυναμική.

Συνεισφορά	στην	Απασχόληση
Υπολογίζεται	ότι	περίπου	38	–	40.000	απασχολούνται	άμεσα	στην	ποντοπό-
ρο	ναυτιλία	και	ακτοπλοΐα,	κατανεμημένοι	περίπου	ισομερώς	στα	πλοία	και	
στα	γραφεία	ξηράς.	Περίπου	30.000	άτομα	απασχολούνται	με	έμμεσο	τρόπο	
στις	υποστηρικτικές	υπηρεσίες	της	Ναυτιλίας	και	ακόμη	18.000	περίπου	
απασχολούνται	σε	άλλους	τομείς	που	δημιουργούν	θέσεις	εργασίας	με	επα-
γωγικό	και	πολλαπλασιαστικό	τρόπο.

Αυτό	σημαίνει	ότι	περίπου	90.000	άτομα	απασχολούνται	στον	τομέα	της	Ναυ-
τιλίας	δηλαδή	ένα	σύνολο	περίπου	250.000	ανθρώπων	μέσω	των	αντιστοίχων	
νοικοκυριών	εξαρτάται	από	την	Ναυτιλία.

Πηγές
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου
Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος
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AEGEAN MArINE PETrolEuM

Διεθνής	Διάσκεψη		
για	τα	Ναυτιλιακά	Καύσιμα
ΤΟΥ	ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ	ΣΤΕΦΑΝΟΥ	|	BUNKER	TRADER,	AMP

Από	τις	18	έως	τις	20	Απριλίου,	2012,	η	33η	Διεθνής	Διάσκεψη	για	τα	Ναυτιλιακά	Καύσιμα	

πραγματοποιήθηκε	στο	Ξενοδοχείο	Radisson	Blu,	στο	Όσλο	της	Σκανδιναβίας.	Η	εκδήλωση	

διοργανώθηκε	από	την	Νορβηγική	Σχολή	Διοίκησης	Επιχειρήσεων,	ΒΙ.

Στην διάσκεψη η Aegean εκπροσωπήθηκε 

από τον κ. Tony Vertommen (Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της Aegean για την Βορειοδυτική 

Ευρώπη), τον κ. Martin Olesen (Εμπορικό Διευθυντή 

της Aegean για την Βορειοδυτική Ευρώπη) και τον 

κ. Λεονάρδο Στεφάνου (Bunker Trader της Aegean 

Marine Petroleum).

Η διεθνής διάσκεψη λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο 

και εστιάζει στις ραγδαίες αλλαγές της βιομηχανίας. 

Το φετινό θέμα ήταν: «Αυξανόμενη πολυπλοκότητα 

– τρόποι προσαρμογής».

Περισσότεροι από 130 συμμετέχοντες από πολ-

λές χώρες της υφηλίου συγκεντρώθηκαν στην φετινή 

διοργάνωση. Η κριτική επιτροπή αποτελείτο από φυ-

σικούς προμηθευτές, traders, μεσίτες, επιθεωρητές, 

δικηγόρους, ναυτιλιακές εταιρείες και οργανισμούς.

Υπήρξαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις για το ρόλο 

του μεσάζοντα στην σημερινή εποχή, για την νέα 

νομοθεσία σχετικά με την περιεκτικότητα σε θείο και 

για άλλα ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα. Σε βάθος 

επίσης αναλύθηκε η παγκόσμια οικονομική κρίση, ο 

πιστωτικός κίνδυνος και ο έντονος ανταγωνισμός.

Ο κ. Tony Vertommen, ως μέλος του πάνελ στην 

φετινή διοργάνωση, επικεντρώθηκε στις δυσκολίες 

που προκύπτουν από την αντιφατική επιχειρηματική 

σχέση ανάμεσα στον προμηθευτή, στον trader και τον 

ιδιοκτήτη. Συγκεκριμένα, περιέγραψε τα πλεονεκτή-

ματα και τα μειονεκτήματα του να είναι κανείς φυσι-

κός προμηθευτής, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες 

που επηρεάζουν τις καθημερινές επιχειρηματικές 

διαδικασίες, όπως οι όροι πληρωμής, οι επιχειρησι-

ακοί περιορισμοί, η επικοινωνία και η ηθική.

Η παρουσία της Aegean στην Διεθνή διάσκεψη, 

υποδεικνύει την πεποίθηση της εταιρείας ότι τέτοιου 

είδους συναντήσεις αποτελούν μια καλή ευκαιρία 

για τους "παίκτες" του κλάδου να ενισχύσουν τις 

γνώσεις τους και την εξειδίκευσή τους από τους 

επαγγελματίες της ναυτιλιακής κοινότητας. 
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Π ρ Α Τ H ρ ι Α  Τ ο Υ  Μ H Ν Α

Το Πρατήριο της κυρίας Παπα-
δοπούλου βρίσκεται εδώ από το 
1978, όταν πρατηριούχος ήταν ο 

πεθερός της Το 2004 το ανέλαβε ο σύζυγός 
της, ο οποίος είχε ‘εκπαιδευτεί’ από νωρίς 
στο επάγγελμα δίπλα στον πατέρα του.

Κυρία	Παπαδοπούλου	πόσο	καιρό	ασχο-
λείστε	με	το	πρατήριο	καυσίμων;
Aπό τότε που το ανέλαβε ο άντρας μου, 
από το 2004 και μετά, είχα συμμετοχή 
στην λειτουργία της επιχείρησης. Από τον 
Μάιο του 2012, έχω την πλήρη ευθύνη για 
την λειτουργία του. Δυστυχώς όχι από 
επιλογή αλλά κατ’ ανάγκη, μετά από το 
τραγικό γεγονός της απώλειας του συζύ-
γου μου σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
 
Δεν	ξέρω	τι	να	σας	πω.	Θα	πρέπει	να	εί-
ναι	ιδιαίτερα	δύσκολο,	μαζί	με	το	σοκ	της	
ξαφνικής	απώλειας,	να	αλλάζουν	και	όλα	
τα	δεδομένα	της	διαδρομής	που	έχετε	ξεκι-
νήσει.	Μαζί	με	τις	ευθύνες	της	οικογένειας	
που	δεν	μοιράζονται	πια,	και	η	ευθύνη	της	
λειτουργίας	μιας	επιχείρησης.	
Αντιμετώπισα μια τραγική κατάσταση. Ο 
σύζυγός μου έμεινε στο νοσοκομείο για 
οκτώ μήνες. Είχα σχεδόν εγκαταλείψει 
την επιχείρηση προσπαθώντας να τα προ-
λάβω όλα. Τον άντρα μου στο νοσοκομείο 
και δύο μικρά παιδιά στο σπίτι. Μέσα σ’ 

αυτή την κατάσταση η συνεργασία με την 
Aegean, αποδείχτηκε πολύτιμη.

Μιλήστε	 μας	 γι	 αυτό.	 Αλλά	 πείτε	 μας	
πρώτα	πως	και	πότε	ξεκίνησε	η	συνεργα-
σία	σας	με	την	Aegean;
Είχαμε συνεργασία με μια άλλη εταιρεία 
και πλησίαζε η εποχή που έληγε το συμ-
βόλαιό μας. Υπήρχε προβληματισμός 
από την πλευρά μας καθώς η εταιρεία 
αυτή ήταν πανάκριβη, ασκούσε μεγάλη 
πίεση και η σχέση μας τελείως απρόσω-
πη. Κάποια φίλη από την Αθήνα , που 
γνώριζε την Αegean, μας μίλησε γι’ 

αυτήν με τα καλύτερα λόγια. Ο άντρας 
μου έκανε ένα ταξίδι στην Αθήνα, έμαθε, 
μίλησε, είδε κι έτσι ξεκινήσαμε με την 
Αegean στα τέλη του 2009.

Πώς	αντέδρασαν	οι	πελάτες	σας	με	το	νέο	
όνομα;
Ξέρετε, σε μικρά μέρη όπως το δικό μας 
δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο το όνομα 
της εταιρείας. Αυτό που μετράει περισ-
σότερο είναι το όνομα του πρατηριούχου. 
Στην πορεία βέβαια κατάλαβαν όλοι εδώ 
και την σημασία της Aegean. Πέρα από τα 
πολύ καλά προϊόντα, οι καλές τιμές μας 
επέτρεψαν να κινηθούμε διαφορετικά και 
το όφελος ήταν και των πελατών μας. 

Ανταποκρίθηκε	 στις	 προσδοκίες	 σας	 η	
συνεργασία	με	την	Aegean;
Με το παραπάνω. Ο άντρας μου ήταν πολύ 
ευχαριστημένος. Και όταν τον έχασα κατά-
λαβα κι εγώ πόσο σημαντική ήταν η από-
φασή μας να συνεργαστούμε μαζί της. Γι 
αυτό σας ανέφερα παραπάνω ότι είναι μια 
συνεργασία πολύτιμη. Η στήριξη που είχα 
από την Aegean ήταν κάτι πάνω από αυτή 
μιας επιχειρηματικής σχέσης. Στάθηκαν 
πλάι μου και με στήριξαν ουσιαστικά! 

Το	χωρίο	Αγία	Φωτιά	βρίσκεται	3	χιλιόμετρα	ανατολικά	της	Σητείας,	στο	δρόμο	προς	Βάι.	Το	

όνομά	του	οφείλεται	στην	εκκλησία	της	Αγίας	Φωτεινής	και	ολόκληρη	η	περιοχή	παρουσιάζει	

ιδιαίτερο	αρχαιολογικό	ενδιαφέρον.	

Η	Aegean	Στάθηκε	Πλάι	μου
Γιώργος	Τσαντηράκης*	(Χρυσούλα	Παπαδοπούλου),	Αγία	Φωτιά	Σητείας

*		Σαν	ελάχιστο	φόρο	τιμής	στον	άντρα	της	η	κ.Παπαδοπούλου	
ζήτησε	το	πρατήριο	να	αναφερθεί	με	το	όνομά	του.	Είναι	το	
λιγότερο	που	μπορούμε	να	κάνουμε.

To	Πρατήριο	της	κας	Παπαδοπούλου
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Η	Επαφή	με	τον	Κόσμο	
Σημαντική	Κινητήριος	Δύναμη	
Βασιλική	Καλαϊτζή,	ορεστιάδα

Η κυρία Βασιλική Καλαϊτζή, μια 
νέα και ιδιαίτερα δυναμική γυ-
ναίκα, και σημερινή Πρόεδρος 

Βενζινοπωλών Έβρου, διατηρεί πρατήριο 
καυσίμων επί της οδού Ιπποκράτους 103 
στην Ορεστιάδα.

Από	πότε	βρίσκεστε	στον	χώρο	αυτό	κυ-
ρία	Παπαδοπούλου;
Aγόρασα αυτό εδώ το πρατήριο το 1997.

Υπήρχε	 κάποια	 προηγούμενη	 σχέση	 με	
τον	χώρο	των	καυσίμων;
Πριν από την εμπλοκή μου με το συγκε-
κριμένο επάγγελμα είχα απασχοληθεί 

στον χώρο των γεωργικών μηχανημά-
των. Ο πατέρας μου είχε παλιότερα πρα-
τήριο καυσίμων, αλλά και η μητέρα μου 
η ίδια ήταν πρατηριούχος στα τέλη της 
δεκαετίας του 80. Ακόμη και σήμερα η 
μητέρα μου ασχολείται ενεργά, στο δικό 
μου πλέον πρατήριο.

Επομένως,	η	απόφασή	σας	αυτή	επηρεά-
στηκε	από	την	προηγούμενη	αυτή	εμπειρία;
Δεν είναι ακριβώς αυτό. Ήθελα να ασχο-
ληθώ με μια δουλειά που θα είχε κάποιες 
συγκεκριμένες προδιαγραφές τις οποίες 
είχα εγώ θέσει σαν στόχο, και τις οποίες 
πληρούσε το συγκεκριμένο επάγγελμα. 

Οι περισσότερες από αυτές τις προδια-
γραφές δυστυχώς έπαψαν να ισχύουν πο-
λύ σύντομα μετά το άνοιγμα αυτού εδώ 
του πρατηρίου. Υπήρχε όμως στο επάγ-
γελμα αυτό κάτι που δεν έπαψε να ισχύει 
και που για μένα αποτελούσε ισχυρό κί-
νητρο για την επιλογή μου. Η επαφή με 
τον κόσμο, που ακόμη και μετά από τόσα 
χρόνια στο επάγγελμα αποτελεί για μένα 
σημαντική κινητήριο δύναμη. 

Η	συνεργασία	 σας	 με	 την	Αegean	 πότε	
ξεκίνησε;
Eδώ και πολλά χρόνια, πρέπει να ήταν το 
1998. Eίχα και προηγούμενη επαφή με την 
εταιρεία, γιατί το δικό μου ήταν ελεύθερο 
πρατήριο και έπαιρνα καύσιμα από την 
Aegean και πριν την συνεργασία μας. 

Τι	σας	έπεισε	να	προσχωρήσετε	στην	οι-
κογένεια	της	Aegean;
O Iάκωβος. Γνωριζόμασταν από πριν, ήλ-
θε εδώ, μιλήσαμε και με έπεισε.

Υπήρξαν	 κάποια	προβλήματα	στην	αρχή,	
από	 τη	 στιγμή	 που	 ενταχθήκατε	 σε	 μια	
συγκεκριμένη	συνεργασία.	Πως	προχώ-
ρησαν	τα	πράγματα;
Δεν υπήρχαν τέτοια προβλήματα. Εδώ κα-
τά κάποιο τρόπο οι πωλήσεις είναι προσω-
πικές και μετράει ποιος είναι ο πρατηριού-
χος. Όσο για τα πράγματα δεν θα μπορού-
σαν να είναι καλύτερα. Η συνεργασία μας 
με την Αegean είναι πολύ καλή. Τόσο μά-
λιστα που σύντομα θα ανοίξω και δεύτερο 
πρατήριο με τα χρώματά της. 

Από	σύμπτωση	στο	τεύχος	αυτό	παρουσιάζουμε	δύο	πρατήρια	των	οποίων	οι	πρατηριούχοι	

είναι	γυναίκες.	Η	πρώτη	κατ’	ανάγκη	και	η	δεύτερη	από	επιλογή.	Και	οι	δύο	όμως	ένα	

αντιπροσωπευτικό	δείγμα	των	ιδιαίτερα	ικανών	ανθρώπων	που	απαρτίζουν	την	μεγάλη	

οικογένεια	της	Aegean.

Άποψη	του	Πρατηρίου
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Προστατεύω το Περιβάλλον-Διασφαλίζω το Μέλλον μου
Φροντίζοντας να είμαστε διαρκώς ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει στον κόσμο και ενημερώνοντας 
και άλλους κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της προστασίας του πλανήτη μας.

Π Ε ρ ι Β Α λ λ ο Ν  κ Α ι  Π Α ι Δ ι Α

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ - ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ - ΕΝΕΡΓΩ
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Τροπικά Δάση: οι Πνεύμονες της Γης

Τα τροπικά δάση λειτουργούν ως οι πνεύμονες του πλανήτη μας 

καθώς απορροφούν και παγιδεύουν ένα τεράστιο ποσό διοξειδίου 

του άνθρακα από την ατμόσφαιρα της γης και μ’ αυτόν τον τρόπο 

διατηρούν την φυσική ισορροπία. Επίσης, τα τροπικά δάση είναι τα 

οικοσυστήματα του πλανήτη μας με την μεγαλύτερη βιοποικιλότητα. 

Περισσότερα από 30 εκατομμύρια είδη έχουν αυτές τις περιοχές 

για σπίτι τους. Με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζουν στην ρύθ-

μιση του κλίματος όλου του πλανήτη, τα τροπικά δάση βοηθούν στην 

διατήρηση της ζωής όχι μόνων όσων κατοικούν στις δασικές αυτές 

περιοχές αλλά ολόκληρης της ανθρωπότητας.

 Οι περιοχές των τροπικών δασών βρίσκονται στη Νότια Αμερική 

(γύρω από τον Ισημερινό), στη Βόρεια Αμερική (ανάμεσα από τον 

τροπικό του Καρκίνου και τον Ισημερινό), στην Αφρική (κεντρική και 

δυτική- πάλι γύρω από τον Ισημερινό) και στην Ασία (ΝΑ Ασία – γύρω 

από τον Ισημερινό)

Οι χώρες που είναι στην τροπική ζώνη είναι η Βενεζουέλα, η 

Κολομβία, η Βραζιλία, το Μπαγκλαντές, η Βιρμανία, η Ινδονησία, 

η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, η Νιγηρία, το Καμερούν και 

το Κονγκό.

Τα τελευταία 50 χρόνια τα μισά σχεδόν τροπικά δάση της Γης 

έχουν καταστραφεί και η αύξηση των εκπομπών του διοξειδίου του 

άνθρακα που προκύπτει σαν αποτέλεσμα, θεωρείται η δεύτερη με-

γαλύτερη αιτία για την κλιματική αλλαγή. 

Κάθε 30 λεπτά αποψιλώνεται από τα δέντρα μια έκταση όση ένα 

γήπεδο ποδοσφαίρου, στα τροπικά δάση του Αμαζονίου και της κε-

ντρικής Αμερικής. 
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ο Αμαζόνιος

Ο Αμαζόνιος είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Γης. 

Το όνομά του το οφείλει στον Ισπανό κατακτητή Francisco de Orellana, 

ο οποίος διαπλέοντας τον ποταμό το 1541-1542 συνάντησε φυλές με 

γυναίκες που πολεμούσαν και για τον λόγο αυτό του έδωσε το όνομα 

«Αμαζόνιος» (Rio de las Amazonas). Ο Αμαζόνιος διασχίζει τη Νότια 

Αμερική από τις Άνδεις ως τις εκβολές του, στον Ατλαντικό Ωκεανό. Το 

συνολικό του μήκος είναι 6.840 χιλιόμετρα. Ο Αμαζόνιος είναι επίσης 

ο μεγαλύτερος ποταμός του πλανήτη σε όγκο νερού. Η μέση παροχή 

του ανέρχεται σε 219.000 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Υπολογί-

ζεται ότι το 1/5 τού συνόλου του γλυκού νερού που κυκλοφορεί πάνω 

στην επιφάνεια της γης μεταφέρεται απ’ τον Αμαζόνιο.

Το δάσος του είναι ο μεγαλύτερος πνεύμονας της Γης και στην 

περιοχή αυτή υπάρχει τεράστια βιοποικιλότητα σε φυτικούς και ζω-

ικούς οργανισμούς. 



28 AEGEAN NEWS ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2012

Ν Α Υ Τ ι κ Η  Π Α ρ Α Δ ο Σ Η

Ιστορική	Αναδρομή
Σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα 
στην περιοχή η πρώτη θαλάσσια επικοι-
νωνία του Βόλου, που ήταν με την Μα-
κεδονία και την Θράκη, αρχίζει στα τέλη 
της Νεολιθικής περιόδου ενώ κατά την 
εποχή του Χαλκού οι θαλάσσιες μεταφο-
ρές επεκτάθηκαν προς το Νότιο Αιγαίο 
και την Κρήτη. Κατά την Μυκηναϊκή 
περίοδο το σημαντικότερο λιμάνι της 
ευρύτερης περιοχής ήτ αν οι Παγασές, 
απ’ όπου σύμφωνα με την μυθολογία ξε-
κίνησε η Αργοναυτική εκστρατεία. Στον 
3ο αιώνα π.Χ. κοντά στις Παγασές ιδρύ-
θηκε η Δημητριάδα που σύντομα έγινε 
το σημαντικότερο λιμάνι του Μακεδο-
νικού κράτους. 

Από το τέλος της Βυζαντινής περιό-
δου το λιμάνι μεταφέρεται στη σημερινή 
του θέση, με κύρια δραστηριότητα τις 
εξαγωγές φυσικών και βιοτεχνικών προ-
ϊόντων από το Πήλιο και δημητριακών 
από την Θεσσαλία. 

Το 1881 ο Βόλος και η περιοχή της Μα-
γνησίας προσαρτώνται στο νεοελληνικό 
κράτος και ιδρύεται η Λιμενική Επιτροπή 
και το Λιμενικό Ταμείο Βόλου. Ο Βόλος 
εξελίσσεται σε ένα σημαντικό λιμάνι και 
αρχίζουν έργα υποδομής που τον συνδέ-
ουν με οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα 
με την ενδοχώρα. Αναπτύσσεται η βιο-
μηχανία και ο Βόλος αναδεικνύεται σε 
σημαντικό βιομηχανικό κέντρο. 

Το 1939, παραμονές του πολέμου, ο 
Βόλος αποτελεί πλέον το τρίτο σημα-
ντικώτερο λιμάνι της Ελλάδας μετά τον 
Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, διακινώ-
ντας 250.000 τόνους εμπορευμάτων και 
50.000 επιβάτες σε ετήσια βάση. Κατά 

την διάρκεια του πολέμου το λιμάνι υπέ-
στη σοβαρές ζημιές η αποκατάσταση των 
οποίων ξεκίνησε το 1948 με σύμβαση που 
προέβλεπε σημαντικά έργα υποδομής και 
η οποία υπογράφηκε ανάμεσα στο Λιμε-
νικό Ταμείο, το Υπουργείο Δημοσίων Έρ-
γων και την AMAG (American Mission 
for Aid to Greece). 

Το 1986 ο Βόλος επιλέχθηκε ως έδρα 
του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Ανα-
τολικής Μεσογείου για τις Μεταφορές 
(ΔΕΚΑΜΜ) που ιδρύθηκε το 1986 υπό 
την αιγίδα του ΟΗΕ.

Από το 1988 μέχρι και σήμερα το Λι-
μάνι του Βόλου διατηρεί την τρίτη θέ-
ση μεταξύ των Ελληνικών λιμένων στη 
διακίνηση εμπορευμάτων έχοντας την 
κατάλληλη υποδομή για την υποδοχή 
φορτίων όλων των ειδών. 

Το Λιμάνι του Βόλου προσφέρει ακτο-
πλοϊκή σύνδεση με τις Βόρειες. Σποράδες 
και τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου και διαθέτει 
τις κατάλληλες υποδομές για την υποδο-
χή κρουαζιερόπλοιων. 

Πηγή: Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Βόλος:	Το	Λιμάνι
O	Βόλος	είναι	πρωτεύουσα	του	Νομού	Μαγνησίας	στην	Θεσσαλία	και	έχει	141.675	κατοίκους.	

Το	Λιμάνι	του	βρίσκεται	μέσα	στον	ιστό	της	πόλης	και	μέσα	από	μια	μεγάλη	διαδρομή	

παραμένει	ένα	από	τα	σημαντικότερα	μεταφορικά	κέντρα	της	Ελλάδας	και	την	ανατολική	πύλη	

της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.

Από το 1988 μέχρι και σήμερα το Λιμάνι του Βόλου διατηρεί 
την τρίτη θέση μεταξύ των Ελληνικών λιμένων στη διακίνηση 
εμπορευμάτων έχοντας την κατάλληλη υποδομή για την 
υποδοχή φορτίων όλων των ειδών. 

Tο	Λιμάνι	του	Βόλου
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Βόλος
Ο	Βόλος	είναι	η	πρωτεύουσα	του	νομού	Μαγνησίας	που	ανήκει	

στην	περιφέρεια	της	Θεσσαλίας.	Η	πόλη	είναι	κτισμένη	κοντά	

στην	θέση	της	αρχαίας	Ιωλκού	στους	πρόποδες	του	Πηλίου.

Επισκεφθείτε
Το	Αρχαιολογικό	Μουσείο	"Αθανασάκειο" 
που ιδρύθηκε το 1909 και διαθέτει εκθέματα 
από την Προϊστορική, Νεολιθική και την Βυζα-
ντινή περίοδο. 
Το	κέντρο	τέχνης	Τζιόρτζιο	Ντε	Κιρικο που 
φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις εικαστικών και 
μόνιμη συλλογή.
Το	Λαογραφικό	Μουσείο	του	Κίτσου	Μακρή 
που περιλαμβάνει μοναδικά στο είδος τους 
λαογραφικά εκθέματα.
Τον	Ιερό	Ναό	της	Αγίας	Τριάδας που διαθέτει 
μοναδικές αγιογραφίες που φιλοτέχνησε ο 
Γιώργος Γουναρόπουλος. 
Τον	Ιερό	Ναό	Κωνσταντίνου	και	Ελένης που 
χτίστηκε το 1936 και που η περίτεχνη αρχι-
τεκτονική του σε συνδυασμό με την θέση του 
στην παραλία του Βόλου, τον κατέστησαν ση-
μείο αναφοράς για την πόλη. 
Τον	Μητροπολιτικό	Ναό	Αγίου	Νικολάου, την 
πρώτη εκκλησία που δημιούργησε ο αρχιτέκτο-
νας Αριστοτέλης Ζάχος στο Βόλο. 
Το	Εντομολογικό	Μουσείο, μοναδικό στο εί-
δος του στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα 
των Βαλκανίων. Περιλαμβάνει 35.000 έντομα 
διαφόρων τάξεων.
Το	Κάστρο	του	Βόλου στα δυτικά της πόλης, 
κτισμένο στα μέσα του 6ου αιώνα μ. Χ. 
Το περίφημο τρενάκι	του	Πηλίου, τον «Μου-
τζούρη» που διένυε την απόσταση Βόλος 
– Μηλιές για περίπου 70χρόνια. 
Τον	νεολιθικό	οικισμό	του	Διμηνίου, 5 χλμ 
από την πόλη του Βόλου.Στα νοτιοανατολικά 
του λόφου βρίσκεται ο σημαντικός Μυκηναϊκός 
οικισμός Διμηνίου, που ταυτίζεται με την Ιωλ-
κό, την πατρίδα του Ιάσονα.
Τον	Αρχαιολογικό	χώρο	Σέσκλου, 8 χλμ 
δυτικά της πόλης του Βόλου, έναν από τους 
παλιότερους οικισμούς που ανακαλύφθηκαν 
στην Ευρώπη και κατοικήθηκε για πρώτη φορά 
στα μέσα της 7ης χιλιετίας.
Την	αρχαία	πόλη	της	Δημητριάδας, μια από 
τις μεγαλύτερες πόλεις της αρχαιότητας, νότια 
του κόλπου του Βόλου, απέναντι από τη σύγ-
χρονη πόλη. 

Τ Α ξ ι Δ ι Α  M E  T H N  A E G E A N

Πρατήρια	της	Aegean

Η περιοχή του Βόλου αποτελεί μια από τις παλιότερα κατοικημένες πε-
ριοχές του Ελλαδικού χώρου και σ’ αυτήν αναφέρονται σημαντικά 
κεφάλαια της Ελληνικής μυθολογίας. Στο Πήλιο κατοικούσαν οι Κέ-

νταυροι, στον σοφώτερο εκ των οποίων –τον Χείρωνα– μαθήτευσαν ο πατέρας 
της Ιατρικής, Ασκληπιός και ο Αχιλλέας. Από την περιοχή αυτή ξεκίνησε και η 
Αργοναυτική εκστρατεία, που έξω από το μυθολογικό της πλαίσιο σηματοδοτεί 
την απαρχή της επεξεργασίας χρυσού στον Ελλαδικό χώρο. 

Νυχτερινή	όψη	της	Παραλίας	του	Βόλου
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Η	Aegean	και	ο	διάσημος	σχεδιαστής	Robbe	di	Kappa	

ένωσαν	τις	δυνάμεις	τους	για		να	σχεδιάσουν	μια	

εντελώς	νέα	εμφάνιση	για	το	σήμερα!	

Η	σειρά	των	σπορ	ρούχων	της	Aegean,	για	άνδρες	και	

γυναίκες,	με	τις	ναυτικές	της	επιρροές,	είναι	ιδανική	

για	να	κυκλοφορήσετε	με	στυλ	στην	πόλη,	δίπλα	στη	

θάλασσα,	ή	για	μια	βόλτα	στην	εξοχή.	

Ταξιδεύστε	ανάλαφρα	με	polos	και	t-shirts.

Στο	σπίτι,	χαλαρώστε	μέσα	στα		πολυτελή	μπουρνούζια.

Στις	μετακινήσεις	σας	αποθηκεύστε	όλα	όσα	σας	

χρειάζονται	στις	ευέλικτες	και	κομψές	τσάντες	της	Aegean.

Ανακαλύψτε	τη	νέα	πρόταση	της	Aegean	στο	Aegean	Shop 

ή	στην	ηλεκτρονική	διεύθυνση	www.aegeaneshop.com

AEGEAN
COLLECTION

Κυκλοφορείστε με στυλ  
με την Aegean Collection

Aegean Shop 
στα κεντρικά Γραφεία της Aegean 

Ακτή κονδύλη 10, 18545 Πειραιάς  | Tηλ.: 210 458 6014
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Ιστοσελίδες της Αegean
www.aegeanoil.com
www.ampni.com

Aegean  Ενέργεια για το Μέλλον
Η	Aegean	είναι	ο	δυναμικότερος	όμιλος	Εταιρειών	στην	Ελλάδα	που	δραστηριοποιείται	στο	χώρο	της	ενέργειας,	των	πετρε-
λαϊκών	 προϊόντων	 και	 της	Ναυτιλίας.	 Διαθέτει	 δίκτυο	 πρατηρίων	 καυσίμων	 σε	 όλη	 την	 Ελληνική	 επικράτεια,	 μεταφέρει	
πετρελαϊκά	φορτία	με	τον	στόλο	των	δεξαμενοπλοίων	της	και	εφοδιάζει	πελάτες	της	με	καύσιμα	και	λιπαντικά	Ναυτιλίας	με	
τα	ανεφοδιαστικά	πλοία	της	σε	όλο	τον	κόσμο.

ΛΙΑΝΙΚΗ	ΑΓορΑ
Μέσω	του	εκτεταμένου	και	 ταχύτατα	αναπτυσσόμενου	δικτύου	πρατηρίων	της,	η	Aegean	προμηθεύει	 τους	πελάτες	 της,	
Έλληνες	και	ξένους	οδηγούς,	με	καύσιμα	και	λιπαντικά	όλων	των	τύπων.	Το	καλαίσθητο	και	ιδιαίτερα	προσεγμένο	δίκτυο	
πρατηρίων	της	Aegean	έχει	κερδίσει	την	εμπιστοσύνη	των	οδηγών,	χάριν	των	υψηλής	ποιότητας	προϊόντων	και	υπηρεσιών	
που	προσφέρει,	σε	ανταγωνιστικές	τιμές.	Επιπλέον,	η	Aegean	εφοδιάζει	μεγάλους	βιομηχανικούς	πελάτες	με	πετρελαιοει-
δή	προϊόντα	όλων	των	τύπων,	λόγω	της	συνέπειας	που	επιδεικνύει	στις	συναλλαγές	της.

ΣΤοΛοΣ	ΠΛοΙΩΝ	ΑΝΕΦοΔΙΑΣΜοΥ	
Η	εισηγμένη	στο	χρηματιστήριο	της	Νέας	Υόρκης,	Aegean	Marine	Petroleum,	αποκλειστικά	με	στόλο	
πλοίων	διπλού	τοιχώματος,	εκ	των	οποίων	τα	εννέα	νεότευκτα,	είναι	ο	φυσικός	προμηθευτής	
ναυτιλιακών	καυσίμων	σε	12	από	τα	σημαντικότερα	λιμάνια	του	πλανήτη.	Επιπλέον,	με	το	
υπό	εξέλιξη	ναυπηγικό	πρόγραμμα	22	πλοίων	και	τη	συνεχή	ίδρυση	νέων	σταθμών,	απο-
τελεί	το	δυναμικότερα	αναπτυσσόμενο	κομμάτι	του	ομίλου	Aegean.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚA	ΚΑYΣΙΜΑ	
Η	Aegean	παρέχει	τις	πλέον	αποτελεσματικές	και	έγκαιρες	υπηρεσίες	πετρελαιεύ-
σεων	στους	πελάτες	της	ανά	την	υφήλιο.	Τα	πλοία	της	βρίσκονται	σε	συνεχή	κίνηση	
και	οι	υπηρεσίες	της	είναι	διαθέσιμες	24	ώρες	την	ημέρα,	365	ημέρες	τον	χρόνο.	
Η	Aegean	παρέχει	υπηρεσίες	πετρελαιεύσεων	στον	Πειραιά	και	στην	Πάτρα,	καθώς	
επίσης	στο		Γιβραλτάρ,	στο	Αμστερνταμ-ροτερνταμ-Αμβέρσα,	στην	Φουτζέιρα,	στην	
Τζαμάικα,	στην	Σιγκαπούρη,	στο	Τρινιντάντ		&	Τομπάγκο,	στο	Πόρτλαντ	(uK),	στο	
Βανκούβερ	&	Μόντρεαλ,	στο		Μεξικό,	στην	Ταγγέρη,	στην	Τέμα	της	Γκάνα,	στο	Λας	
Πάλμας	και	την	Τενερίφη,	στον	Παναμά	και	στο	Χονγκ-Κονγκ.	Όλα	τα	προϊόντα	της	
έχουν	πιστοποιηθεί	με	iSo	8217.	Η	Εταιρεία,	η	οποία	είναι	μέλος	της	ΙΒΙΑ	και	πιστο-
ποιημένη	με	iSo	9001,	βρίσκεται	στην	κορυφή	της	FoBAS	White	list.

ΝΑΥΤΙΛiΑ
ο	στόλος	της	Aegean	βρίσκεται	στο	επίκεντρο	των	εξαιρετικών	υπηρεσιών	της	ανά	την	υφήλιο.	Τα	
δεξαμενόπλοιά	της	ακολουθούν	τα	Κοινοτικά	διεθνή	πρότυπα,	έχουν	πιστοποιηθεί	με	τον	κώδι-
κα	ασφαλούς	διαχείρισης	iSM,	πληρούν	τις	προϋποθέσεις	της	SolAS	(Διεθνή	Συνθήκη	για	
την	Ασφάλεια	της	Ζωής	στην	Θάλασσα)	και	είναι	σε	πλήρη	αρμονία	με	τους	κανονισμούς	
της	MArPol.	H	Aegean	ανανεώνει	συνεχώς	με	νέα	πλοία	 τον	στόλο	 της,	ο	οποίος	
περιλαμβάνει	 μεγάλης	 αλλά	 και	 μικρότερης	 χωρητικότητας	 πλοία.	 ο	 στόλος	 της	
μεταφέρει	πετρελαϊκά	φορτία	σε	όλο	τον	κόσμο,	για	λογαριασμό	μεγάλων	εταιρειών	
πετρελαίου,	εμπορικών	πελατών	και	ίδια	φορτία.	

ΛΙΠΑΝΤΙΚA
Η	Aegean	παράγει	και	εμπορεύεται	λιπαντικά	υψηλής	απόδοσης	για	οχήματα	και	βιο-
μηχανική	χρήση,	με	την	επωνυμία	AEGEAN	και	για	την	ναυτιλιακή	αγορά	με	την	επω-
νυμία	AlFA.	Τα	λιπαντικά	AlFA	είναι	πιστοποιημένα	και	αποδεκτά	από	τους	μεγαλύτε-
ρους	κατασκευαστές	μηχανών	θαλάσσης.	Τα	μέσα	που	διαθέτει	καθώς	και	οι	υπηρεσίες	
που	 προσφέρει,	 εγγυώνται	 άριστη	 συνεργασία	 με	 τους	 πελάτες	 και	 επιτρέπουν	 στην	
Aegean	να	προμηθεύει	λιπαντικά	σε	περισσότερα	από	550	λιμάνια	σε	όλο	τον	κόσμο.

ΠΕρΙΒΑΛΛοΝ	-	HEC
Η	HEllENiC	ENViroNMENtAl	CENtEr	περισυλλέγει,	μεταφέρει	και	επεξεργάζεται	τα	πετρε-
λαιοειδή	κατάλοιπα	των	πλοίων	που	καταπλέουν	στα	περισσότερα	και	μεγαλύτερα	ελληνικά	λιμάνια,	
καθώς	επίσης	και	τα	κατάλοιπα	χερσαίων	Βιομηχανικών,	Ναυπηγικών	και	άλλων	Μονάδων.	Για	την	εκτέλεση	του	έργου	
της	 διαθέτει	 τον	 πλέον	 σύγχρονο	 εξοπλισμό,	 αποτελούμενο	 από	 Πλωτούς	 Διαχωριστήρες,	 στόλο	 δεξαμενόπλοιων	
περισυλλογής	και	βυτιοφόρων	οχημάτων	με	όλα	τα	παρελκόμενα.	Με	την	δραστηριότητά	της	προστατεύει	το	θαλάσσιο	
περιβάλλον	και	παράλληλα	συμβάλλει	σημαντικά	στην	εξοικονόμηση	ενέργειας,	αφού	με	την	διαδικασία	της	ανακύκλω-
σης	μετατρέπει	τους	πετρελαϊκούς	ρύπους	σε	ενεργειακό	πόρο.

ΕΜΠορΙΑ	ΠΕΤρΕΛΑΙοΕΙΔΩΝ
H	Aegean	δραστηριοποιείται	δυναμικά	στην	εμπορία	αργού	πετρελαίου	και	πετρελαϊκών	προϊόντων	σε	παγκόσμια	κλίμακα.
Το	τμήμα	Εμπορίας	είναι	στελεχωμένο	με	αφοσιωμένους	επαγγελματίες	που	συνδυάζουν,	με	επιτυχία,	την	υψηλή	εξειδίκευ-
ση	με	την	μακροχρόνια	εμπειρία	στην	πετρελαϊκή	βιομηχανία.	Τα	πετρελαϊκά	προϊόντα	διατίθενται	σε	ένα	ευρύ	φάσμα	πελα-
τών	που	συνθέτουν	το	χαρτοφυλάκιο	της	εταιρείας.	Η	Aegean	έχει	αποκτήσει	την	αξιοπιστία	της	από	τις	υψηλού	επιπέδου	
υπηρεσίες	που	προσφέρει	σε	προμηθευτές	και	πλοιοκτήτες,	γεγονός	που	υποστηρίζει	την	φιλοδοξία	της	για	την	επίτευξη	
μακροπρόθεσμων	στόχων	στον	τομέα	της	ενέργειας	ανά	την	υφήλιο.




