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Με το παρόν πιστοποιείται ότι το Σύστημα Διαχείρισης της: 

ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε.  

 
 
 

Ακτή Κονδύλη 10,185 45, Πειραιάς, Ελλάδα 

 

  

έχει εγκριθεί από το Lloyd's Register σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα: 

BS EN ISO 14001:2015 

 

 

 

Αριθμοί έγκρισης: ISO 14001 – 0028708 

 
Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μόνον σε συνδυασμό με το παράρτημα πιστοποιητικού ιδίου αριθμού στο οποίο αναγράφονται οι 
σχετικές με την παρούσα έγκριση τοποθεσίες. 

 

Το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης ισχύει για: 

 

ISO 14001:2015 

Προμήθεια, αποθήκευση, διακίνηση, εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών και ειδικών προσθέτων κινητήρων. Έλεγχος και 
διαχείριση παραγωγής λιπαντικών. Έλεγχος και τεχνική υποστήριξη δικτύου πρατηρίων. Διαχείριση ιδιόκτητων πρατηρίων. 

 

 

 

 



 
  

  
Αριθμός Πιστοποιητικού:  10326697 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
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Τοποθεσία Δραστηριότητες 

 

  

Κεντρικά Γραφεία: 

 

Ακτή Κονδύλη 10,185 45, Πειραιάς, Ελλάδα 

BS EN ISO 14001:2015  

Προμήθεια, αποθήκευση, διακίνηση, εμπορία υγρών 
καυσίμων, λιπαντικών και ειδικών προσθέτων κινητήρων. 
Έλεγχος και διαχείριση παραγωγής λιπαντικών. Έλεγχος 
και τεχνική υποστήριξη δικτύου πρατηρίων. Διαχείριση 
ιδιόκτητων πρατηρίων. 

 

 
 

  

Υποκαταστήματα – Εγκαταστάσεις: 

 

Παραλίας Μαίστρου,681 00, Αλεξανδρούπολη, 

Ελλάδα 

BS EN ISO 14001:2015  

Προμήθεια, αποθήκευση, διακίνηση, εμπορία υγρών 
καυσίμων και ειδικών προσθέτων κινητήρων. Εμπορία, 
έλεγχος και διαχείριση παραγωγής λιπαντικών. Έλεγχος 
και τεχνική υποστήριξη δικτύου πρατηρίων. 

 

 
 

  

17ο  χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, Ασπρόπυργος, 

Ελλάδα 

BS EN ISO 14001:2015  

Προμήθεια, αποθήκευση, διακίνηση, εμπορία υγρών 
καυσίμων, λιπαντικών και ειδικών προσθέτων κινητήρων. 
Έλεγχος και διαχείριση παραγωγής λιπαντικών. 

 

 
 

  

Προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος, Άνω Ηλιούπολη,563 41, 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

BS EN ISO 14001:2015  

Εμπορία, διακίνηση υγρών καυσίμων και ειδικών 
προσθέτων κινητήρων. Εμπορία, έλεγχος και διαχείριση 
παραγωγής λιπαντικών. Έλεγχος και τεχνική υποστήριξη 
δικτύου πρατηρίων. 

 

 

 

 

  

  

 


