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Η Κληρονομιά του Σταύρου Καραπαναγιώτη

Η παραδοσιακή επαγγελματική επιτυχία με
φρέσκια ματιά από τη δεύτερη γενιά της CHEMO
Συνέντευξη: Στέφανος Παπανδρέου - Θεανώ Καλαποθαράκου
Η CHEMO είναι μια από τις παλαιότερες και πλέον αναγνωρισμένες παραγωγικές εταιρείες ναυτιλιακών χημικών και ένας
στρατηγικός παίχτης στον χώρο των ναυτιλιακών χημικών προϊόντων, συμβάλλοντας στον γρήγορο καθαρισμό και την
άριστη συντήρηση των βαποριών καθώς και στη συντόμευση του χρόνου κατάπλου – απόπλου. Ο φιλόδοξος ιδρυτής της
Σταύρος Καραπαναγιώτης - μια δεσπόζουσα φυσιογνωμία στον κλάδο των χημικών ναυτιλίας - απεβίωσε πρόσφατα και
κληροδότησε το έργο του στις κόρες του Εύα και Φοίβη. Ως φόρο τιμής στον ιδρυτή της CHEMO, το ELNAVI συζητάει με
την μεγαλύτερη κόρη του και Διευθύνοντα Σύμβουλο Εύα Καραπαναγιώτου την πορεία της πρωτοφανούς ανάπτυξης της
εταιρείας που την τοποθετεί σε ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά.
-Ο κόσμος της ναυτιλίας έχασε έναν από τους βασικούς παίχτες του
πρόσφατα. Τι κρύβεται πίσω από την επιτυχία του κ. Καραπαναγιώτη και
κάνει την CHEMO μια εταιρεία παγκόσμιας κλάσης;
-Όραμα, θάρρος, αισιοδοξία. Ο πατέρας μας ήταν ένας χημικός που ξεκίνησε πριν 38 χρόνια με λίγα χρήματα αλλά βαθιά γνώση των προϊόντων
που δημιουργούσε και χρησιμοποιούσε. Ανελίχθηκε αργά αλλά σταθερά,
ανοίγοντας συνεργασίες με μεγαλύτερου μεγέθους και κύρους εταιρείες.
Όσοι τον ήξεραν, έβλεπαν ότι ήταν ένας αφοσιωμένος, παθιασμένος και
φιλόδοξος άντρας, που λάμβανε αποφάσεις με αυτοπεποίθηση. Αυτές οι
αρετές, μαζί με το επιχειρηματικό πνεύμα που δεν τον εγκατέλειψε έως
την τελευταία μέρα της ζωής του -στο νοσοκομειακό κρεβάτι- έκαναν την
CHEMO αυτό που είναι σήμερα. Το σημαντικότερο είναι ότι έπαιρνε πολλά
ρίσκα, απαραίτητα για να καρποφορήσουν οι ιδέες του. Η καθοδήγηση του
είχε καθοριστική σημασία για εμάς και την ομάδα, καθώς εκτιμούσε την
αξία και την προσφορά του κάθε ατόμου.

-Ποια προϊόντα ή υπηρεσίες σας έχουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις και
γιατί;
-Τα προϊόντα που μας έχουν εδραιώσει στη συνείδηση των πελατών μας
είναι τα χημικά καθαρισμού αμπαριών/ δεξαμενών (HOLBRITE XF & TANK
SUPER CLEANER), τα σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα
για την προστασία των αμπαριών από τα επιθετικά φορτία (HOLBARRIER)
καθώς και ο εξειδικευμένος για θαλάσσια χρήση εξοπλισμός εφαρμογής
καθαριστικών. Μας εμπιστεύονται, μιας και είμαστε αφοσιωμένοι και
παρέχουμε προτάσεις και συμβουλευτική για το ποια προϊόντα να χρησιμοποιούν και πώς. Βέβαια, και άλλα προϊόντα μας, όπως τα test kits και η
σειρά για κρουαζιερόπλοια, γίνονται όλο και πιο δημοφιλή.
-Τι σας ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό; Ποια είναι η πρόσθετη αξία
σας;
-Θα έλεγα ότι είναι η ικανότητά μας να παραμένουμε ευέλικτοι και να
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προσαρμοζόμαστε στους πελάτες μας, ενώ είμαστε πλέον μια εταιρεία
με παγκόσμια εμβέλεια . Η Μεσογειακή κουλτούρα μας στη διεθνή
ναυτιλία σημαίνει πως κατανοούμε τους πελάτες μας, προστατεύουμε τις
επενδύσεις τους και παραδίδουμε εξειδικευμένες λύσεις. Αυτό ενισχύεται
από την προσήλωσή μας στα IMO ευρωπαϊκά στάνταρ και την αποτελεσματικότητα, μιας και η ομάδα μας διαθέτει εξειδικευμένους χημικούς
που κατανοούν τα προϊόντα και αποστολή τους είναι να διασφαλίσουν ότι
τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σωστά, για μέγιστη αποτελεσματικότητα
σύμφωνα με τους κανονισμούς. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι είμαστε πάντα
δίπλα στον πελάτη και προσφέρουμε εξαιρετική εξυπηρέτηση, οργανώνοντας το εμπορικό μας τμήμα σε βάρδιες, ακόμα και μετά τις τοπικές ώρες
γραφείου, αλλά και τα σαββατοκύριακα και όλες τις εθνικές αργίες.
-Πώς συμβάλλει η εταιρική κουλτούρα της CHEMO σε αυτή την επιτυχία;
-Ο πατέρας μας ενέπνευσε σε μας και σε όλη την ομάδα το ήθος και τις
αξίες του, οι οποίες εστιάζουν στην επικέντρωση στον πελάτη, το ομαδικό
πνεύμα, τον αλληλοσεβασμό, τον συνεχή αγώνα για βελτίωση και την
απόλυτη διαφάνεια. Μας μετέδωσε το πάθος και την αφοσίωσή του για να
υπηρετήσουμε την βιομηχανία που τόσο αγαπούσε. Παράλληλα, σήμερα η
εταιρική κουλτούρα μας αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι είναι το επίκεντρο
σε ό,τι κάνουμε και ότι το προσωπικό μας είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο
της επιτυχίας μας. Ενώ είμαστε κυρίως νέοι ηλικιακά υπάλληλοι με ανώτερη εκπαίδευση, υπάρχουν βασικά στελέχη που εργάζονται στην εταιρεία
εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό φέρνει κοντά μια νέα ώθηση για επιτυχία με
την εμπειρία και τεχνογνωσία χρόνων. Από τη μια μεριά, μεταξύ μας είμαστε ανθρωποκεντρικοί και από την άλλη πελατοκεντρικοί. Αυτή η διπολική
επιχειρηματική κουλτούρα με ανθρώπινο πρόσωπο μας έχει βοηθήσει να
ανταπεξέλθουμε σε προκλήσεις και να κρατήσουμε τις υποσχέσεις μας.
-Τι ετοιμάζετε για το μέλλον και ποια είναι τα σχέδια της νέας γενιάς;
- Συμβαίνουν τόσα πολλά! Και εγώ και η Φοίβη ακούσαμε τους πελάτες μας και πήραμε την πρωτοβουλία να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας
σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς. Προσπαθούμε να βελτιώνουμε τα
προϊόντα και να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη λύση στο κομμάτι του
εξοπλισμού. Επίσης, σχεδιάζουμε να ενισχύσουμε την περιβαλλοντική
ευθύνη μας και να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Τα σχέδια επέκτασης έχουν δρομολογηθεί και
περιλαμβάνουν ένα ισχυρότερο δίκτυο συνεργατών και μια στοχευμενη
ανάπτυξη της βάσης πελατών μας. Ξεκινήσαμε μια νέα γραμμή παραγωγής
στη Σιγκαπούρη και εισάγουμε στην αγορά νέα προϊόντα που συμμορφώνονται με το ανώτατο όριο εκπομπών διοξειδίου του θείου και νατρίου
(Sox & NOx), τους διεθνείς κανονισμούς και τα συστήματα διαχείρισης
υδάτων έρματος. Όπως συνήθιζε να λέει ο πατέρας μας, σίγουρα πάμε
«Πρόσω ολοταχώς!»

Ορόσημα Ανάπτυξης
1980 Η CHEMO ιδρύεται στην Ελλάδα από τον Σταύρο
Καραπαναγιώτη
1984 Πρώτη εργαστηριακή και παραγωγική μονάδα
στον Σκαραμαγκά
1998 Η εταιρεία συμμετέχει για πρώτη φορά στα
Ποσειδώνια, την Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας
2005 Η εταιρία αποκτά εξωστρέφεια, πραγματοποίηση
των πρώτων εξαγωγών
Δημιουργία πρώτων σταθμών αποθήκευσης και
διανομής προϊόντων στην Ευρώπη
2010 Ανάπτυξη νέας σειράς εξοπλισμών και
μηχανημάτων για την προστασία και τον
καθαρισμό των αμπαριών
Συνεχής διεύρυνση των εξαγωγών κι ανάπτυξη
του δικτύου

Ο αείμνηστος ιδρυτής της CHEMO
Σταύρος Καραπαναγιώτης

Πώς μπορούν τα προϊόντα CHEMO να βοηθήσουν
το βαπόρι σας;
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
Καθαρισμός από πετρέλαιο, αργό πετρέλαιο, πετρελαϊκά προϊόντα, ζωικά
και φυτικά έλαια, ορυκτέλαια, κωκ, λίπος, αδρανές αέριο, οργανικές
αποθέσεις, βαφές, σκουριά και πολλά άλλα
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΜΠΑΡΙΩΝ
Αντιμετώπιση υπολειμμάτων πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, κωκ,
οργανικές αποθέσεις, αποθέσεις κηρών, φυτικά έλαια, ζωικά έλαια,
γράσα, ιλύς, κοιτάσματα ορυκτών, σκουριά, αποθέσεις ασβεστίου, λεκέδες
αλατιού, τσιμέντο, βωξίτη, παράγωγα σιδήρου και άλλα
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Γενικά καθαριστικά, απολιπαντικα, καθαριστικά για διαχωριστήρες ελαίου,
αποσκωριωση, καθαριστικά για ανοξείδωτο χάλυβα, βιοχημικά και προϊόντα αποχέτευσης, κροκιδωτικα και αντιαφριστικά, και καθαριστικά χεριών
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Ειδικές διεργασίες για το νερό του λέβητα, το νερό ψύξης, το αντιρρυπαντικό, τους εξατμιστηρες, το πόσιμο νερό, τις πισίνες και των ερματος
(ballasts).
ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Επεξεργασία για πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ και αργό πετρέλαιο/
μαζούτ, καθώς και εξοπλισμό δοκιμών για καύσιμα και λιπαντικά

2014 Εγκαινίαση νέων σύγχρονων γραφείων
Εκσυγχρονισμός του εργοστασίου και κατακόρυφη
αύξηση της παραγωγής

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ
Έλεγχος εκπομπών και συστημάτων καθαρισμού νερού για την επεξεργασία
και τον καθαρισμό νερού και λυμάτων, καθώς και αντιμετώπιση εκπομπών
NOx και SΟx.

2018 Νέα γραμμή παράγωγης στη Σιγκαπούρη
Συνεχής ανάπτυξη του παγκοσμίου δικτυού

CARGO HOLD CLEANING EQUIPMENT
Συστήματα ψεκασμού, εξοπλισμός για καθαρισμό αμπαριών, υδροβολείς,
μέσα ατομικής προστασίας, εξοπλισμός δοκιμών.
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The Legacy of Stavros Karapanagiotis
CHEMO’s new generation
brings new thinking to traditional success

Interview: Stefanos Papandreou - Theano Kalapotharakou
CHEMO is one of Greece’s oldest and renowned marine chemical companies and a world player in marine chemicals,
helping keep vessels in shipshape and achieve quick turnaround. Its ambitious founder Stavros Karapanagiotis – a
key figure in the global marine chemical landscape – recently passed away and left his legacy to his daughters Eva
and Phoebe. Paying tribute to CHEMO’s founder, ELNAVI interviews his oldest daughter and CEO Eva Karapanagiotou
and reveals how the company has grown phenomenally to become a world leader in marine chemicals.
-The maritime world lost one of its key players recently. What was
behind the success of Mr. Karapanagiotis in driving CHEMO to a
world-class company?
- Vision, courage, optimism. Our father was a chemist and came from
humble beginnings 38 years ago with little money but strong knowledge
of the products he developed and worked with. He worked his way up,
slowly but surely opening partnerships with bigger, more prestigious

companies. Those who knew him saw that he was a dedicated, motivated, passionate and ambitious man, as well as a confident decision
maker. These qualities, plus an entrepreneurial spirit that was there
until the last day of his life – in his hospital bed – made CHEMO what it
is today. Most importantly, he took many risks that were necessary to
bring his ideas to fruition. His mentoring was crucial in guiding us and
the team as he valued every person’s input and contribution.
-Which products or services are your best sellers and why?
- Customers clearly prefer us for our Cargo Hold Cleaners, Cargo Tank
Cleaners (HOLDBRITE XF & TANK SUPER CLEANER), the environmentally
friendly products for the protection of the holds (HOLDBARRIER) as well
as the specialized chemical application equipment. They trust us as a
dedicated chemical manufacturer that provides recommendations and
advice on which products to use and how. That said, other products such
as our test kits and cruise-line series are rapidly becoming popular.
- What differentiates you from the competition? What is your added
value?
-I’d say it’s our ability to remain very flexible and adaptable to our
customers, even if we’ve become a global company. Our international
sea-faring Mediterranean mentality means we’re good at understanding
our customers, protecting their investments and delivering tailor-made
solutions. This is coupled with our commitment to IMO European Standards and efficiency, keeping in mind that our team boasts specialized
chemists who understand the products and make it their mission to
ensure that the products are used correctly for maximum efficiency, in
line with regulations. On the ground, this means we’re always standing
next to the customer and offering excellent customer service 16 hours
a day, even after local office-hours, during weekends and all national
holidays.
-How is the corporate culture of CHEMO contributing to its success?
-Our father instilled in us and all the team his ethos and values, which
again emphasize customer focus, team spirit, respect for each other, the
quest for constant improvement, and absolute transparency. He passed
on to us his passion and commitment to serve the industry that he loved
so much. In parallel, today our corporate culture recognizes that people
are central in everything we do, and that our staff is the most valuable
asset, critical to our success. While we’re mostly young employees with
higher education, there are key executives on board who have been
working in the company for many years. This brings together a new
drive for success with age-old experience and know-how. On the one
hand we’re people centric, meaning among ourselves, and on the other
hand we’re customer centric. This two-pole corporate culture with a
human face has helped us ensure that we navigate through challenges
and deliver on our promises.
-What’s in store for the future and what’s the new generation
planning?
- So much is going on! Both Phoebe and I have been listening to our
customers, and we’ve launched an initiative to improve our products
according to the market’s needs. We’re working on providing better,
easier-to-apply products, useful test kits to identify problems before
they happen, and an intelligent range of equipment for cargo hold clean-

Eva Karapanagiotou, CEO of CHEMO
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Eva & Phoebe Karapanagiotou with CHEMO’s human workforce
ing. We also plan to enhance our environmental pledge and promote
our eco-friendly product range while becoming more active in the area
of corporate social responsibility. Our expansion plans are on track,
including a stronger network of suppliers and a targeted increase in our
client base. We’ve launched a new production line in Singapore and are
introducing new products to comply with Sox and NOx emissions cap,
all maritime regulations and ballast water management systems.
Like our father always said, we’re definitely going “full speed ahead!”

How can CHEMO products help your vessel?
TANK CLEANING
Get rid of fuel oils, heavy crude oils, dirt petroleum products, animal
and vegetable oils, mineral oils, pet coke, grease, inert gas, organic
deposits, dyes, rust and much more
HOLD CLEANING
Tackle oil, dirt petroleum products, pet coke, organic deposits, wax
deposits, vegetable oil, animal oil, grease, sludge, mineral deposits,
rust, lime deposits, salt stains, cement, bauxite, iron ore
MAINTENANCE CLEANING
General cleaners, degreasers, separator cleaners, descalants,
stainless steel cleaners, biochemicals and sanitation products, flocculants and defoamers, and hand cleaners
WATER TREATMENT
Specific treatments for boiler water, cooling water, antifouling,
evaporators, potable water, pools and ballasts
FUEL TREATMENT
Distillate fuel treatment and heavy fuel oil treatment, along with
fuel oil and lube oil test kits
CRUISE SHIP MAINTENANCE
Emission control and scrubber systems for water and wastewater
clarification, as well as tackling NOx emissions
CARGO HOLD CLEANING EQUIPMENT
Application equipment, hold cleaning equipment, hydroblasters,
personal protective equipment, testing equipment.

Milestones of growth
1980 CHEMO is established in Greece by Stavros
Karapanagiotis
1984 First laboratory and production unit in
Skaramagas, Greece
1998 The company participates for the first time
at Posidonia, the International Shipping
Exhibition
2005 Exports begin, launch of products on the
global market, marked by first stock points
in Europe
2010 Development and distribution of Cargo Hold
Cleaning Equipment (today following WISEmarine standards)
Continuous expansion of exports and
creation of stock and distribution points
worldwide
2014 Expansion and modernization of chemistry
laboratory, new offices, adoption of all new
industry safety norms and standards, inau
guration of new modern offices
Sharp increase in production
2018 New production line in Singapore
and continuous growth of worldwide net
work

