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Τ
ον τελευταίο καιρό έχει τεθεί αρκετές φορές το 
ερώτημα του ορισμού της εταιρικής κουλτούρας 
και στη συνέχεια, πώς θα χαρακτηρίζαμε αυτή της 
Εταιρείας μας.

Αν ανατρέξουμε στη σχετική βιβλιογραφία, θα διαπιστώσου-
με ότι είναι αρκετά δύσκολο να καθοριστεί ως έννοια και 
κατά καιρούς, έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί, με ακαδημαϊκά 
επικρατέστερο αυτόν που ως Εταιρική Κουλτούρα ορίζεται 
«το σύστημα κοινών αξιών, αρχών, πιστεύω και εννοιών που 
συνθέτουν ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, το οποίο προσδιο-
ρίζει το πώς συμπεριφέρονται οι εργαζόμενοι σε μια επιχεί-
ρηση μεταξύ τους, σε σχέση με τη Διεύθυνση, αλλά και με το 
εξωτερικό περιβάλλον (πελάτες, συνεργάτες και άλλα τρίτα 
πρόσωπα)».

Θεωρώ όμως ότι ο σαφέστερος ορισμός της εταιρικής 
κουλτούρας που διάβασα είναι και ο απλούστερος, δηλαδή 
«το πώς κάνουμε τα πράγματα εδώ». Oι αποφάσεις παίρνο-
νται γρήγορα ή με αργούς ρυθμούς, με αποκεντρωμένη ή 
συγκεντρωτική λήψη αποφάσεων, δίνοντας σημασία σε ένα 
ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο ή στην πρωτοβουλία, κ.λπ.;
Φανταστείτε πόσο πιο πολύπλοκος γίνεται ο καθορισμός της 
εταιρικής κουλτούρας για το σύνολο της δικής μας Εταιρείας 
που, λόγω της δομής της με αυτόνομες αποκεντρωμένες 
επιχειρηματικές μονάδες, παρατηρούνται ισχυρές 
διαφοροποιημένες κουλτούρες σε κάθε μία από αυτές.

Παρόλα αυτά όμως, νομίζω όλοι θα συμφωνήσετε, ότι η Εται-
ρεία μας έχει μια ισχυρή εταιρική κουλτούρα εύκολα αντιλη-
πτή, τόσο εσωτερικά όσο και από τους εξωτερικούς συνερ-
γάτες και προμηθευτές μας και θεωρώ ότι εκφράζεται με τις 
αξίες μας: ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
- ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΦΕΙΔΩ - ΣΥΝΕΣΗ. 
Θα πρόσθετα δε, ότι ακριβώς αυτή η διαφορετικότητα των 
τμημάτων αποτελεί μέρος της κουλτούρας μας, το οποίο είναι 
και το ισχυρότερο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, που μας 
οδήγησε μέχρι σήμερα στο να μεγαλώσουμε και να αντιμετω-
πίσουμε επιτυχημένα τις όποιες προκλήσεις της αγοράς. 

Σε ένα περιβάλλον, όμως, ραγδαία μεταβαλλόμενο όπως το 
σημερινό, η ισχυρή εταιρική κουλτούρα που ήταν το όπλο 
μας μπορεί να οδηγήσει την Εταιρεία σε αγκυλώσεις και σε 
άρνηση των απαραίτητων αλλαγών, κάνοντας δύσκολη την 
προσαρμογή στα νέα δεδομένα, τις τεχνολογικές συνθήκες, 
τις προκλήσεις κ.λπ. Στόχος μας, λοιπόν, είναι να αναλύ-
σουμε τις μελλοντικές τάσεις της αγοράς, να χαράξουμε τη 
μελλοντική στρατηγική μας και να δούμε τι χρειαζόμαστε για 
να προσαρμοστούμε άμεσα στις νέες επιταγές. Στηριγμένοι 
στα δυνατά μας σημεία, θα στοχεύσουμε τις μελλοντικές 
προοπτικές, αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες, συμπεριφορές 
και τρόπους εργασίας.

Τις θερμότερες ευχές μου για ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι.

§ Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος | Διευθύνων Σύμβουλος 
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Αποτελέσματα 
Ομίλου Πρώτου 
Τριμήνου 2021

Δραστηριότητες 
Εταιρείας

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου κατά την 
περίοδο 1η Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου αυξήθηκαν 
κατά 34,2% και ανήλθαν σε €29,0 εκ. από €21,6 
εκ. στις 31.03.2020. Το EBIDTA του Ομίλου 
αυξήθηκε κατά 233,4% και ανήλθε σε €2,8 εκ. από 
€0,8 εκ. στις 31.03.2020.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,4 εκ., 
σημειώνοντας αύξηση 550%, έναντι €0,3 εκ. το 
αντίστοιχο διάστημα του 2020. Τα κέρδη μετά 
τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας 
αυξήθηκαν, επίσης, κατά 649% και ανήλθαν σε 
€1,8 εκ. έναντι €0,2 εκ. στις 31.03.2020.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε 
κατά 27,3% στα €18,0 εκ. από €24,7 εκ. στις 
31.12.2020 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός 
ανήλθε σε €10,3 εκ., από €13,7 εκ. στις 
31.12.2020. Τα μετρητά και ισοδύναμα μειώθηκαν 
στα €7,7 εκ. στις 31.03.2021 από €11,0 εκ. 
στις 31.12.2020. Ο δείκτης φερεγγυότητας του 
Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του 
ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) 
στις 31.03.2021 ήταν 56,6%.

H Πέτρος Πετρόπουλος ιδρύθηκε το 1922 στη 
Θεσσαλονίκη. Κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέ-
μει και υποστηρίζει μεγάλο εύρος προϊόντων αυ-
τοκινητοβιομηχανίας όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, 
λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, σκάφη, 
εξωλέμβιες μηχανές, αγροτικά, χωματουργικά 
και βιομηχανικά μηχανήματα, μπαταρίες, λιπαντι-
κά και ελαστικά. 
Η Εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική 
αγορά στους τομείς δραστηριότητάς της.

Μετοχή

Τιμή Μετοχής (28/06/2021) 6,76

Κεφαλαιοποίηση (εκατ. ευρώ) 47

Αριθμός Μετοχών 7.070.400

ASE Code  ΠΕΤΡΟ

Free Float 47%

Στατιστικά Στοιχεία

Max 52 εβδομ. 7,16

Min 52 εβδομ. 3,83

οικονομικά αποτελέσματα

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Kύκλος
Εργασιών

29.020

21.617

2021 2020

Μεταβολή

34,2%

(μετά από φόρους
και δικαιώματα 
μειοψηφίας - 

ποσά σε χιλ. ευρώ)

Κέρδη
1.841

246

2021 2020

Μεταβολή

649%

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Ίδια Κεφάλαια

37.779
36.063

2021 2020

Μεταβολή

4,75%
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Το Land Rover 
Defender
απέσπασε τον τίτλο
“2021 World Car 
Design of the Year”

εσωτερικά νέα

•  Βραβείο σχεδίασης: Το Νέο Land 
Rover Defender κατέκτησε τον τίτλο 
2021 World Car Design of the Year 
- το ασταμάτητο, παντός εδάφους 
μοντέλο επικράτησε μεταξύ των 
φιναλίστ στη μάχη για το πολυπόθητο 
βραβείο.

•  Ευρεία γκάμα ικανοτήτων: Οι 
κριτές εκθείασαν τον ξεχωριστό 
σχεδιασμό του Defender, τις εξαιρε-
τικές ικανότητες εκτός δρόμου, την 
κορυφαία δυναμική συμπεριφορά 
στον δρόμο και την πρακτικότητα και 
συνδεσιμότητα ενός οχήματος του 
21ου αιώνα.

•  Απήχηση στους πελάτες: Η γκάμα 
προσφέρει απίστευτες επιλογές, με 
εκδόσεις 90 και 110, επαγγελματικά 
Hard Top μοντέλα και μία ποικιλία κι-
νητήριων συνόλων, από ένα plug-in 
υβριδικό μέχρι τον νέο V8 κινητήρα.

•  Κατά συρροή νικητής: Με τη νέα 
διάκριση, το Defender έχει πλέον στη 
φαρέτρα του 53 διεθνή βραβεία, με τις 
εκδόσεις 110 και 90 της Land Rover 
να γνωρίζουν πρωτοφανή ζήτηση.

Το Land Rover Defender κέρδισε τη 
διάκριση “2021 World Car Design of 
the Year” στον ετήσιο θεσμό “World 

Car Awards”. Είναι η τρίτη φορά που 
η Land Rover κατακτά το περίοπτο 
βραβείο, έχοντας προηγηθεί οι νίκες 
του Range Rover Velar (2018) και του 
Range Rover Evoque (2012) και το 
τελευταίο μίας σειράς παγκόσμιων 
βραβείων για το σκληροτράχηλο 4x4.

Ο θεσμός World Car Design of the 
Year τιμά το πιο ξεχωριστό νέο αυτο-
κίνητο των τελευταίων 12 μηνών και 
βραβεύει τα οχήματα που πληρούν τα 
υψηλότερα πρότυπα τεχνικής καινο-
τομίας και σχεδίασης και προχωρούν 
πέρα από τα καθιερωμένα.
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εσωτερικά νέα

Φέτος, όλα τα υποψήφια μοντέλα που 
διαγωνίζονταν στις υπόλοιπες τέσσερις 
κατηγορίες πληρούσαν τις προϋποθέ-
σεις για το βραβείο World Car Design 
of the Year. Μία ομάδα επτά ειδικών 
από τον χώρο της αυτοκινητιστικής 
σχεδίασης εξέτασε τα υποψήφια 
μοντέλα για τη δημιουργία μιας λίστας 
για την τελική ψηφοφορία της διεθνούς 
κριτικής επιτροπής που αποτελείται 
από 93 δημοσιογράφους.

Ο καθηγητής Gerry McGovern OBE, 
Επικεφαλής Δημιουργικός Διευθυ-
ντής, Jaguar Land Rover, δήλωσε: 

«Το Νέο Defender είναι επηρεασμένο 
από το παρελθόν του, χωρίς αυτό να 
λειτουργεί περιοριστικά, και είμαστε 
χαρούμενοι που καταξιώνεται με αυτό 
το βραβείο. 

Όραμά μας ήταν να δημιουργήσουμε 
ένα Defender για τον 21ο αιώνα, ανοί-
γοντας νέους ορίζοντες στη μηχανο-
λογία, την τεχνολογία και τη σχεδίαση, 
διατηρώντας το διάσημο DNA και τις 
off-road ικανότητες. Το αποτέλεσμα 
είναι ένα ασυναγώνιστο 4x4 που προ-
σελκύει τους πελάτες σε συναισθημα-
τικό επίπεδο.»

Το Νέο Defender παραμένει πιστό στο 
πρωτοποριακό πνεύμα που αποτελεί 
σήμα κατατεθέν της Land Rover πάνω 
από 70 χρόνια και επαναπροσδιορίζει 
την έννοια της περιπέτειας για τον 21ο 

αιώνα. 

Εμβληματικό από απόψεως ονόματος, 
σχήματος και ικανοτήτων, διατίθεται σε 
ποικίλες εκδόσεις αμαξώματος, ενώ 
συγχρόνως μπορεί να εξατομικευτεί 
μέσα από τέσσερα Accessory Packs, 
ώστε να ενταχθεί άριστα στο lifestyle 
των κατόχων του.
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Zodiac Nautic: Παρουσίαση
των νέων μοντέλων
στην Virtual Nautic 2021

Τ
α νέα μοντέλα της Zodiac 
Nautic παρουσιάστηκαν 
μέσα από την ψηφιακή πλατ-
φόρμα της έκθεσης Virtual 
Nautic 2021.

Παρά το διαφορετικό περιβάλλον από 
αυτό που είχαμε συνηθίσει, η ναυαρ-
χίδα της εταιρείας για το 2021, το νέο 
MEDLINE 9 μήκους 9 μέτρων, κέρδισε 
τις εντυπώσεις με τον πολύ πλούσιο 
βασικό εξοπλισμό του.
Μεγάλη κονσόλα οδήγησης με εμπρό-
σθιο διθέσιο κάθισμα, διθέσιο κάθισμα 
οδηγού/συνοδηγού, μικρή καμπίνα 

με τουαλέτα, τραπέζια πλώρης/πρύ-
μης, teak πάτωμα, δύο τέντες για τον 
ήλιο, πολυεστερικό roll-bar, καθιστικό 
πλώρης και πρύμης 4 και 6 ατόμων 
αντίστοιχα, κουζινάκι, νεροχύτης με 
βρυσούλα, ηλεκτρική άγκυρα, ντουζιέ-
ρα, τηλεσκοπική σκάλα, πλατφόρμες 
μπάνιου, μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι 
και πολλά άλλα… συνθέτουν μία ονει-
ρική υπερπολυτελή κατασκευή.
Το νέο και πολύ εντυπωσιακό 
MEDLINE 6,80 που διατίθεται με επι-
λογές χρωμάτων και εξοπλισμού, συ-
μπλήρωσε τη σειρά, μετά το MEDLINE 

7,5 που είχε παρουσιαστεί το 2019.
Η εργονομική κονσόλα οδήγησης - με 
εμπρόσθιο διθέσιο κάθισμα, διθέσιο 
κάθισμα οδηγού/συνοδηγού, ο καθι-
στικός χώρος πλώρης και πρύμης 4 
και 5 ατόμων αντίστοιχα και οι μεγάλοι 
αποθηκευτικοί χώροι εγγυώνται αξέ-
χαστα Σαββατοκύριακα!
Στην έκθεση παρουσιάστηκε, επίσης, 
μία σειρά από πανέμορφα σκάφη 
ZODIAC MINI OPEN μήκους 3,10μ έως 
4,80μ, που χρησιμοποιούνται κυρίως 
ως βοηθητικά σε motor yachts αλλά 
και αλλού.

εσωτερικά νέα

ιούνιος 202106
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ZODIAC MIL-PRO: Παράδοση σκαφών
στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων

Το εξειδικευμένο προσωπικό του Ελληνικού Στρατού έχει πλέον στη 
διάθεσή του 4 σκάφη MARK 2 GRAND RAID για την εκπαίδευσή του 
σε θαλάσσιες επιχειρήσεις. Τα μήκους 4,70μ σκάφη, που παραδόθη-
καν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων, είναι σχεδιασμένα 
για ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, δέχονται εξωλέμβια έως 60ΗΡ 
και τα υλικά κατασκευής τους είναι πολύ ανθεκτικά σε κάθε κατα-
πόνηση και δυσκολία. Μετά την εκπαίδευσή του, το προσωπικό των 
Ειδικών Δυνάμεων χρησιμοποιεί για την αντιμετώπιση κάθε απειλής 
το MARK 3 SPECIAL FORCES, το μοντέλο της ZODIAC MIL-PRO με 
το οποίο είχε εξοπλιστεί πριν 2 χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο 
μοντέλο χρησιμοποιούσε σε όλες τις αποστολές του ο παγκοσμίως 
γνωστός θαλάσσιος εξερευνητής Ζακ Υβ Κουστώ.

εσωτερικά νέα

0760# μεταξύ μας
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6ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών
Απόσπασμα από τη συμμετοχή του Προέδρου, κυρίου Μιχάλη Οικονομάκη

Το παγκοσμίου εμβέλειας 6ο Ετήσιο Συνέδριο 
«Delphi Economic Forum» πραγματοποιήθηκε στο 
Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα, στις 10-15 Μαΐου, 
υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας 

Κατερίνας Σακελλαροπούλου και τη συμμετοχή διεθνούς 
φήμης ομιλητών και εξεχουσών προσωπικοτήτων, τιμώντας 
σε μία ιδιαίτερα συμβολική χρονιά για την Ελλάδα, τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (1821-2021).
Ο κύριος Μιχάλης Οικονομάκης, Πρόεδρος της Εταιρείας 
μας, συμμετείχε ως ομιλητής στο πάνελ του Συνεδρίου 
με θέμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη: Οδηγός στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον». 

«...Τα τελευταία χρόνια συζητούμε ολοένα και περισσότερο 
για τη «βιώσιμη ή πράσινη ανάπτυξη» και την «κυκλική 
οικονομία» σαν να πρόκειται για κάτι μακρινό και 
ακατάληπτο. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι έτσι.
Καιρό τώρα οι όροι αυτοί απασχολούν τα κράτη και τις 
επιχειρήσεις, ενώ συνεχώς νέοι παίκτες και ενδιαφερόμενοι 
συμμετέχουν στη συζήτηση με κοινό σκοπό τη βελτιωμένη 
ποιότητα ζωής σε ένα βιώσιμο μέλλον, όπου θα υπάρχει 
ευημερία σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
επίπεδο. Το ενδιαφέρον εντείνεται καθόσον σήμερα, 
πιο πολύ από ποτέ, ο πλανήτης αντιμετωπίζει κρίσιμες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις που απαιτούν δράση από 

όλους: την πολιτεία, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία συνολικά, 
αλλά και τον καθένα μας χωριστά. Η Ελλάδα έχει αρχίσει 
να ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και να δραστηριοποιείται 
με σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της βιώσιμης 
ανάπτυξης, υιοθετώντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και 
πρακτικές.
Ενδεικτικά, προωθείται η απολιγνιτοποίηση της χώρας, 
ενώ παράλληλα, οι σχεδιασμοί για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και την προώθηση των ΑΠΕ ωριμάζουν 
χρόνο με τον χρόνο και ολοκληρώνονται.

Επίσης, η επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης διαμορφώνει νέες 
συνθήκες στις μεταφορές ανθρώπων και εμπορευμάτων 
με σεβασμό στο περιβάλλον και διασφαλίζει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη του κλάδου.
Ταυτόχρονα, ετοιμάζονται νέα εθνικά και περιφερειακά 
σχέδια για τη διαχείριση αποβλήτων. Η χώρα κινείται 
σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μετάβαση στην 
κυκλική οικονομία, ωστόσο χρειάζεται η συμμετοχή όλων 
των μερών, ώστε η προσπάθεια να επιταχυνθεί και να αποβεί 
όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική.
Ελάχιστη υποχρέωση όλων μας (Πολιτείας, φορέων, 
επιχειρήσεων, πολιτών) να εργαστούμε από κοινού 
προκειμένου να διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις της 
αειφόρου ανάπτυξης για τις επόμενες γενιές...»

εσωτερικά νέα
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Θερμά συγχαρητήρια
στις ΕΜ Kubota και PMS

Παρουσιάζουμε τους νικητές, με την ευχή να εκφρά-
σουμε όλοι σύντομα από κοντά στην καθιερωμένη μας 
γιορτή τα θερμά μας συγχαρητήρια στις Επιχειρηματικές 
Μονάδες που πρώτευσαν στους ετήσιους διαγωνισμούς 
“Triathlon” και “Predictability” για το έτος 2020.

Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά πέτυχαν εξαιρετικά 
αποτελέσματα συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχη-
μένη πορεία της Εταιρείας μας.

Τρίαθλον 2020
Νικήτρια ομάδα του «Τριάθλου για το έτος 2020» ανα-
δείχθηκε η Επιχειρηματική Μονάδα KUBOTA. Τα τρία 
αθλήματα για τα οποία αγωνίστηκαν είναι:
• Αύξηση πωλήσεων

• Αύξηση Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας (EVA)
• Απόδοση στα απασχοληθέντα κεφάλαια

Στόχευση για το έτος 2020
Η Επιχειρηματική Μονάδα PMS πρώτευσε στο αγώνι-
σμα «Στόχευση για το έτος 2020», στο πλαίσιο του οποί-
ου γίνεται σύγκριση των τελικών αποτελεσμάτων με το 
αρχικό πλάνο και των τριών αναθεωρήσεων (δίνοντας 
μεγαλύτερη βαρύτητα στις παλαιότερες προβλέψεις) 
στις παρακάτω παραμέτρους:
• Πωλήσεις
• Μικτό κέρδος και άλλων εσόδων
• Έξοδα
• Σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
• EVA

Predictability Awards 2020

Business Units Penalty Points Final Position

PMS 12.1 1

SHELL 12.4 2

PG 14.1 3

T&B 17.3 4

E&B 20.1 5

ISUZU 26.0 6

GEOTEC 28.1 7

KUBOTA 30.9 8

FARM EQUIP. 32.9 9

IE 56.7 10

JLR 200.7 11

Triathlon 2020

Business 
Units

Sales 
Growth

EVA 
Growth

P%
Final 

Position 

KUBOTA 159.4% 1,792,867 64.0% 1

FARM EQUIP. 101.6% 922,423 51.7% 2

SHELL -18.4% -35,517 64.6% 3

PMS -6.2% 123,909 29.8% 4

E&B -16.8% 45,967 50.1% 5

PG -19.2% 3,759 51.0% 6

GEOTEC 305.7% -40,621 -10.5% 7

JLR -3.5% -865,378 5.6% 8

T&B -20.0% -229,360 48.1% 9

IE -42.0% -48,213 -7.3% 10

ISUZU -42.1% -295,868 -1.3% 11

Σε περίπτωση Ισοπαλίας, προηγείται το BU που υπερισχύει στα περισσότερα κριτήρια
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Jaguar Land Rover: Χορηγός του music video 
«Ξημερώνει» της Χάρις Αλεξίου και Onirama

Η έμπρακτη υποστήριξη της Jaguar Land Rover στον 
πολιτισμό αναδείχθηκε με τον καλύτερο τρόπο μέσα από το 
video clip της νέας, ξεχωριστής εκτέλεσης του τραγουδιού 
«Ξημερώνει» από τους Onirama και την Χάρις Αλεξίου, 
που κυκλοφόρησε επίσημα τον Μάρτιο.

Για τις ανάγκες της παραγωγής, δίπλα στους γνωστούς ερ-
μηνευτές συμπρωταγωνιστεί ένα plug-in υβριδικό Range 
Rover Evoque και η αμιγώς ηλεκτρική Jaguar I-Pace.

Στο ξεκίνημα του music video του τραγουδιού, που έχει 
στοιχεία κινηματογραφικού χαρακτήρα, καταφθάνει στο 
στούντιο, πίσω από το τιμόνι του Range Rover Evoque, ο 
Θοδωρής Μαραντίνης, ενώ η αποχώρηση της Χάρις Αλε-
ξίου για το «κλείσιμο» του video clip γίνεται με την Jaguar 
I-Pace.

Η ενέργεια προβολής των δύο premium μοντέλων με τον 
τρόπο αυτό κρίνεται ως ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς 
το «Ξημερώνει», που κυκλοφορεί επίσημα στο official 
YouTube artist channel της Χάρις Αλεξίου έχει ήδη πάνω 
από 800.000 προβολές.

ιούνιος 202110

εσωτερικά νέα
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Ο 
γιατρός της Εταιρείας μας, κύριος Ευάγγελος 
Αλεξόπουλος, έκανε εκτενή παρουσίαση 
με θέμα τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 
στα τέλη Μαΐου, μέσω διαδικτύου. Όλοι οι 
εργαζόμενοι είχαν τη ευκαιρία να θέσουν 

τα ερωτήματά τους και να εκφράσουν τις επιφυλάξεις 
τους, παίρνοντας απαντήσεις για ένα πολύ σημαντικό 
ζήτημα, που μας απασχολεί όλους, από τον καθ’ ύλην 
αρμόδιο της Εταιρείας μας για θέματα υγείας.

Αποσπάσματα από την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία 
παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
«Η πανδημία COVID-19 έχει μέχρι σήμερα κοστίσει 
περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια ζωές, επιφέρο-
ντας ανυπολόγιστες συνέπειες στην κοινωνία και την 
οικονομία. Η βαρύτητα της νόσου είναι μεγάλη για τις 
ηλικίες άνω των 60 και τους ευπαθείς (πάσχοντες από 
χρόνια νοσήματα) και, επιπροσθέτως των θανάτων και 
των νοσηλειών, μπορεί να έχει σοβαρές μακροπρό-
θεσμες επιπτώσεις (κόπωση, κεφαλαλγία, διαταραχές 
συγκέντρωσης και μνήμης, καθώς και συμπτώματα 
από το αναπνευστικό και καρδιαγγειακό κ.ά.) που 
υπονομεύουν την ποιότητα ζωής και την ικανότητα για 
εργασία. Τα μεγάλα μας όπλα είναι ο εμβολιασμός και 
τα γνωστά μέτρα πρόληψης.

Στην απόφασή μας για τον εμβολιασμό πρέπει καταρ-
χάς να λάβουμε υπόψη μας τον ατομικό μας κίνδυνο 
από τη νόσο (λόγω ηλικίας ή/και ευπάθειας), αλλά όχι 
μόνο! Όμως δεν είναι υπεύθυνο να αγνοήσουμε:

1)  Τον κίνδυνο ενδεχόμενης έκθεσης τρίτων ευάλω-
των ατόμων (οικογένειας, φίλων, συναδέλφων) αν 
νοσήσουμε.

2)  Την ανάγκη να διατηρήσουμε το σύστημα υγείας 
ικανό για φροντίδα τρίτων ή εμάς των ίδιων αν χρει-
αστεί εξαιτίας άλλων παθήσεων (π.χ. ατυχήματα, 
εμφράγματα κ.λπ.).

3)  Την ανάγκη να περιοριστούν οι πάσχοντες για να 
μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρών μεταλλάξεων.

4)  Τις τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες 
της διασποράς και των πολιτικών περιορισμού της 
(λοκ ντάουνς κ.λπ.).

Τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, 
έχουμε εμπειρία ήδη από σχεδόν 2,5 δισεκατομ-
μύρια δόσεις (!!!). 

Αποφασίστε υπεύθυνα.

Παρουσίαση με θέμα τον εμβολιασμό 
κατά της COVID-19

εσωτερικά νέα
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Καλοκαιρινά αθλητικά camp με απόλυτη 
ασφάλεια για τα παιδιά μας

Ύ
στερα από τις πολύ καλές εντυπώσεις 
των παιδιών που συμμετείχαν πέρυσι στο 
καλοκαιρινό αθλητικό camp της εταιρείας Rock 
& Run, με ιδιαίτερη χαρά ενημερώνουμε ότι θα 

έχουν και φέτος τη δυνατότητα να συμμετάσχουν τα αγόρια 
και τα κορίτσια μας, ηλικίας 5 έως και 13 ετών.
Το πούλμαν του camp, με το κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό, θα παραλαμβάνει το πρωί όλα τα παιδιά από τα 
γραφεία της Εταιρείας μας, ενώ η επιστροφή τους θα γίνεται 
στη λήξη του ωραρίου μας.
Τα πρωτόκολλα ασφαλείας που σχετίζονται με την Covid-19 
ακολουθούνται αυστηρά και οι κανόνες τηρούνται απόλυτα 
εντός του σχολείου, αλλά και στις τοποθεσίες των εκδρομών. 
Όλες οι δράσεις πραγματοποιούνται σε ανοικτούς χώρους.
Για τη συμμετοχή των παιδιών είναι απαραίτητο αφού κάνουν 
το self-test να το δηλώσουν στην πλατφόρμα, ενώ σας 
επισημαίνουμε ότι χειρόγραφες δηλώσεις δεν θα γίνονται 
αποδεκτές.
Σε κάθε παιδί θα δίνεται μία παιδική μάσκα τύπου FFP2, 
η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο κατά τη μεταφορά των 
παιδιών με τα πούλμαν, για να επιτευχθεί η μέγιστη  
ασφάλειά τους κατά τις μετακινήσεις.
Κάθε πρωί θα γίνεται θερμομέτρηση των παιδιών και 

χρήση αντισηπτικού πριν την είσοδό τους στο σχολείο και το 
ανέβασμα στη σκάλα θα γίνεται ένας-ένας. Η αναμονή των 
παιδιών στο προαύλιο πριν την έναρξη των δράσεων θα 
γίνεται στα τετράγωνα που έχουν σχεδιαστεί στο προαύλιο για 
να κρατούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. Επίσης, θα γίνεται 
χρήση μίας τουαλέτας ώστε να απολυμαίνεται αμέσως μετά 
από κάθε χρήση. Αντισηπτικό θα υπάρχει σε πολλά σημεία 
στο προαύλιο, ώστε τα παιδιά να έχουν εύκολη πρόσβαση 
όποτε το χρειαστούν. 
Στην παραλία τα παιδιά θα κάθονται σε αποστάσεις όπως θα 
τους υποδείξουν οι εκπαιδευτές. Το μεσημεριανό φαγητό 
θα γίνεται σε ατομικό θρανίο με το όνομα του παιδιού και σε 
απόσταση από τον διπλανό του. Μετά το πέρας της ημέρας τα 
θρανία θα απολυμαίνονται για την επόμενη ημέρα.
Τέλος, είναι υποχρεωτική από την Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού η συμπλήρωση ιστορικού για την Covid-19 λόγω 
της εισόδου των παιδιών σε αθλητικές εγκαταστάσεις.
Πιστεύουμε ότι, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν λόγω της πανδημίας, τα παιδιά μας θα περάσουν 
ένα υπέροχο καλοκαίρι έχοντας την ευκαιρία να αθληθούν, 
να διασκεδάσουν και να περάσουν ευχάριστες στιγμές 
κολυμπώντας στη θάλασσα, εξερευνώντας το βουνό και 
παίζοντας στα γήπεδα.

εσωτερικά νέα
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PETROGYM
Γυμναζόμαστε μένοντας ασφαλείς

Το γυμναστήριό μας επανα-
λειτούργησε την πρώτη μέρα 
του καλοκαιριού με νέους 

κανόνες για την υγεία και την 
ασφάλειά μας:

1)  Η είσοδος στο γυμναστήριο γίνεται 
με προ συνεννόηση με την κυρία 
Ευθυμία Αργυράτου, διαχειρίστρια 
του γυμναστηρίου. Απαραίτητη 
είναι η αποστολή e-mail στο 
Petrogym, αναφέροντας την 
ημέρα και την ώρα που επιθυ-
μείτε να γυμναστείτε, καθώς και 
τα μηχανήματα που σκοπεύετε 
να χρησιμοποιήσετε. Για την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση όλων μας, 
η διάρκεια ατομικής άθλησης 
έχει οριστεί στα 45’.

2)  Το γυμναστήριο λειτουργεί 
καθημερινά 07:30-09:00 και 
16:30-21:00.

3)  Επιτρέπεται η ταυτόχρονη πα-
ρουσία έως 3 ατόμων.

4)  Για την τήρηση του κανόνα 
αναπνευστικής υγιεινής είναι 
υποχρεωτική η χρήση είτε 
διπλής απλής μάσκας είτε μονής 
μάσκας ΚΝ95 ή FFP2. Οι ασκού-
μενοι μπορούν να μη φορούν 
μάσκα όταν εκτελούν αερόβιες 
ασκήσεις με την προϋπόθεση 
να βρίσκονται σε τουλάχιστον 
τρία μέτρα απόσταση από τους 
υπόλοιπους συναθλητές.

5)  Είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός/
απολύμανση των υποδημάτων σας 
πριν την είσοδο στο γυμναστήριο 
με το ειδικό καθαριστικό σπρέι 
που υπάρχει στον χώρο.

6)  Πριν τη χρήση των οργάνων 
χρειάζεται να γίνεται καθα-
ρισμός/απολύμανσή τους με 
καθαριστικό/απολυμαντικό.

7)  Χρήση αλκοολούχου αντισηπτι-
κού ή/και πλύσιμο των χεριών 
γίνεται απαραίτητα πριν την 
έναρξη και στο τέλος κάποιας 
άσκησης, καθώς και πριν από 
κάθε μετακίνησή σας σε άλλο 
όργανο γυμναστικής.

8)  Στο γυμναστήριο θα βρείτε όλο 
το απαιτούμενο υγειονομικό 
υλικό (αλκοολούχο αντισηπτικό, 
καθαριστικό και γάντια μίας 
χρήσης.

9)  Απαγορεύεται η χρήση αποδυ-
τηρίων και ντους.

10)  Εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι 
γνωστοί κανόνες φυσικής από-
στασης μεταξύ των ασκούμενων.

11)  Για το ατομικό σας πρόγραμμα 
χρησιμοποιείτε προσωπικά 
είδη υγιεινής και άθλησης, 
όπως πετσέτες και στρώμα 
γυμναστικής.
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Καλοκαίρι...

§ Αλίκη-Νεφέλη Μαυράκη | Petrogen

Η 
πρώτη σου φορά στη θάλασσα για φέτος. 
Θέλεις να ξεπλύνεις την ασπρίλα του χειμώνα. 
Κοιτάς ενοχικά το σώμα που δεν πρόλαβες να 
«φτιάξεις» για την παραλία. Λες «δεν πειράζει, 
του χρόνου καλύτερα…» και βουτάς! 

 
Το παγωμένο νερό σε τρομάζει. Μετά σου φέρνει στο 
μυαλό αλμύρα και αντηλιακό, ροδάκινα και κεράσια, «στο 
καρπούζι η φέτα, στο πεπόνι η γραβιέρα, μην το συζητάς!», 
χταποδάκι στη σχάρα και σαλάτα με ξινομυζήθρα και ούζο, 
τα αμπελοφάσουλα που τόσο περίμενες να βγουν, γλυκό 
υποβρύχιο σε απογευματινό μπαλκόνι κι ελληνικός καφές, 
ο ήχος από ξυπόλυτα πόδια που τρέχουν σε βρεγμένες 
πλακόστρωτες αυλές, η μυρωδιά από τα νυχτολούλουδα, τ’ 
αγιοκλήματα, η ζακέτα για το βράδυ, «το αντικουνουπικό να 
πάρεις, θα με φάνε!». 
Τι ωραία που ήρθαμε πίσω στο νησί, ευτυχώς που πρόλαβες 
να κλείσεις την κατοικία για 2 εβδομάδες. Μα τι τα πήρα όλα 
αυτά τα ρούχα, όλη μέρα με το μαγιό και το πουκάμισο, το 

βράδυ θα πάμε θερινό; 
Άφησα στο αλουμινόχαρτο τα χθεσινά ψάρια για την 
αδέσποτη γάτα. Τη μαμά μην ξεχάσεις να πάρεις τηλέφωνο. 
Φεύγω, με περιμένουν τα παιδιά στην πλατεία. 
 
Τελείωσε η ανάσα, το μακροβούτι σε έβγαλε και πάλι εκεί 
που λαμπυρίζει ο ήλιος. 
Με μισάνοιχτα μάτια, ξαπλωμένος ανάσκελα αφήνεις τον 
ήλιο να σε τυφλώσει. Πιάνεις και αφήνεις τη θάλασσα με τις 
χούφτες σου. Επιπλέεις στον αφρό και νιώθεις ανάλαφρος, 
χωρίς μάσκες, αντισηπτικά και φόβο, μόνη σου έννοια να 
μην καταπιείς νερό και καεί ο λαιμός και η μύτη σου. Πότε 
πέρασε ένας χρόνος, πόσα χάσαμε, πόσα κερδίσαμε, πόσα 
μας έλειψαν. Τελικά καλά λέει η μάνα μου, τις όμορφες 
στιγμές πρέπει να τις φτιάχνουμε γιατί οι άσχημες έρχονται 
από μόνες τους. Το βράδυ θα καλέσω τα παιδιά στη βεράντα 
για μακαρονάδα, λευκό κρασί και φρουτοσαλάτα με παγωτό 
βανίλια. Τα γέλια μας ήδη αντιλαλούν στη γειτονιά. 
Καλό καλοκαίρι! 

οι άνθρωποί μας προτείνουν
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Μίνι κρουαζιέρα
στις Κυκλάδες

§ Νίκος Νικολάου
Shell Lubricants Business Unit

Ό
ταν σκεφτόμαστε τη λέξη «κρουαζιέρα», μας 
έρχονται στο νου τεράστια πολυτελή πλοία, με 
διάφορες παροχές και εγκαταστάσεις ψυχαγωγί-
ας. Πολλοί - εφόσον επιλέξουν ένα τέτοιο ταξίδι - 

πράγματι προτιμούν αυτή την επιλογή, θέλοντας να νιώσουν 
μια αίσθηση πολυτέλειας και άνεσης. Υπάρχει όμως και μία 
λιγότερο ίσως γνωστή, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή, 
που αφορά την κρουαζιέρα με μικρότερο πλοίο και η οποία 
έχει αρκετά διαφορετικό σκεπτικό.

Λέγοντας «μικρότερο πλοίο», στη συγκεκριμένη περίπτω-
ση αναφερόμαστε σε πλοίο χωρητικότητας 40-50 ατόμων, 
πρακτικά δηλαδή κάτι ανάμεσα σε γιωτ και επιβατηγό πλοίο, 
που μπορεί να ναυλωθεί γι’ αυτό το σκοπό. Η ναύλωσή του 
γίνεται είτε μέσω τουριστικών γραφείων είτε από οργανι-
σμούς που ενδιαφέρονται, όπως εταιρείες που θέλουν να 
οργανώσουν μια εκδρομή για το προσωπικό τους.

Το κόστος μιας τέτοιας δραστηριότητας μπορεί να έχει 
μεγάλες διακυμάνσεις, αναλόγως με τις ανέσεις που αναζη-
τά κανείς. Εφόσον θέλουμε να το διατηρήσουμε σε λογικά 
πλαίσια, θα πρέπει να συμβιβαστούμε σχετικά, επιλέγοντας 
κάτι με βασικές παροχές. Αυτό όμως δεν είναι αναγκαστικά 
κακό, διότι η όλη εμπειρία απαιτεί ούτως ή άλλως να ξεφύ-
γουμε λίγο από το μαλακό μας στρώμα και τη μεγάλη μας 
μπανιέρα και να νιώσουμε λίγο την περιπέτεια.

Το μικρό πλοίο λοιπόν δεν έχει πισίνες, εστιατόρια, γυ-
μναστήριο κ.λπ. Έχει μικρές καμπίνες, ένα σαλόνι και ένα 
κατάστρωμα. Αυτά είναι αρκετά για να περάσεις καλά, χωρίς 

να ταλαιπωρηθείς. Αποκτάς την αίσθηση της ελευθερίας 
στη θάλασσα, αλλά κοιμάσαι και φυσιολογικά. Οι επιβάτες 
γίνονται όλοι μια παρέα. Τρώνε μαζί, διασκεδάζουν μαζί, 
στήνουν ιδιωτικά πάρτυ πάνω στο πλοίο, αποφασίζουν 
μικρο-αλλαγές στο δρομολόγιο, κάνουν παραγγελιές στο 
μάγειρα. Ταυτόχρονα, δεν στερούνται και το σκεπτικό της 
κρουαζιέρας, καθώς μπορούν να κάνουν τη βόλτα τους στα 
μέρη που σταθμεύει το πλοίο.

Το πλοίο δεν επισκέπτεται μόνο τους κλασσικούς προορι-
σμούς - καλντέρα Σαντορίνης, Μύκονος κ.λπ. - αλλά σε πάει 
και σε απόμερους όρμους της Σίφνου, απάτητες παραλίες 
της Σερίφου. Σε περνάει πολύ κοντά από τα νησιά και ενίοτε 
σε αφήνει να βουτήξεις μέσα από το πλοίο και να βγεις στην 
παραλία. Σε αφήνει να ψαρέψεις και μετά ο μάγειρας να 
σου ψήσει αυτό που ψάρεψες επιτόπου. Γενικώς, σου δίνει 
μια αίσθηση ιδιωτικού σκάφους, που το μοιράζεσαι με την 
παρέα σου.

Φυσικά, αυτή η επιλογή δεν έχει μόνο πλεονεκτήματα. Για 
παράδειγμα, είναι πιο επιρρεπής στις διακυμάνσεις του και-
ρού, που μπορεί να καθυστερήσει ή και να αναβάλει μέρος 
του δρομολογίου. Επίσης, εξαρτάται πολύ από τον επαγγελ-
ματισμό του πληρώματος, που αποτελείται από λίγα μόνο 
άτομα. Και έχει και σχετικά μικρότερο βαθμό ανταπόκρισης, 
σε περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα ή ιατρικό περι-
στατικό. Συνολικά πάντως, η εικόνα που σου αφήνει είναι 
υπέροχη και ένα μεγάλο χαμόγελο εμφανίζεται κάθε φορά 
που την ανακαλείς στη μνήμη.

οι άνθρωποί μας προτείνουν
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ • ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ • ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ • ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ • ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ • ΚΑΡΤΑΛΙΑ 

ΙΩΑΝΝΑ • ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ • ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ • ΚΟΚΚΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ • ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 

• ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΟΤΣΟΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ • ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/

ΝΟΣ • ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ • ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ • ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ • ΚΩΤΣΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ • ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ • ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 

• ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ • ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ • ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ • ΜΑΚΡΗ ΒΑΝΕΣΣΑ • ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ • ΜΑΡΚAΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝOΣ • ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΜΑΤΖΟΥΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΛΙΚΗ/ΝΕΦΕΛΗ

Οι αξίες μας:

Εκτίμηση και εμπιστοσύνη
στον άνθρωπο

Συνέπεια

Τίμιος πρωταθλητισμός

Φειδώ

Σύνεση


