
 

 

 

 

 
 

MICHAIL MALLIAROS BENOEMD TOT GENERAL 

MANAGER EURONAV SHIP MANAGEMENT HELLAS 

 
 

Michail Malliaros neemt de rol over van Stamatis Bourboulis, die eind Q2 2022 

met pensioen gaat 

 

ANTWERPEN, België, 28 januari 2022 – Euronav NV (NYSE: EURN & Euronext: EURN) 

(“Euronav” of de “Vennootschap”) kondigt aan dat Stamatis Bourboulis aan het einde van 

het tweede kwartaal van dit jaar met pensioen zal gaan als General Manager Ship 

Management Hellas (ESMH). Michail Malliaros, momenteel Fleet Personnel Manager, zal de 

rol van General Manager op zich nemen. 

  

“Namens Euronav, en onze meer dan 3.500 werknemers, willen we Stamatis bedanken 

voor zijn leiderschap in de afgelopen 17 jaar bij onze organisatie”, zegt Hugo De Stoop, 

CEO van Euronav. “Stamatis speelde met zijn rijke ervaring en kennis een belangrijke rol 

in de groeistrategie van de Vennootschap. We zijn hem oprecht dankbaar voor zijn 

toewijding aan Euronav, en wensen hem een welverdiend pensioen toe.”  

 

Stamatis Bourboulis is de General Manager van ESMH sinds de oprichting in november 

2005. Hij werd op 1 januari 2019 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Euronav 

en is lid van het Duurzaamheidscomité. Stamatis begon zijn carrière in een chemische 

fabriek, en scheepsbouw- en scheepsreparatiewerven in Griekenland, waarna hij in oktober 

1990 bij Ceres Hellenic Shipping Enterprises Ltd ging werken als Superintendent Engineer, 

waar hij werkte met verschillende soorten schepen. In 1997 werd hij Ship Manager voor 

de Crude Oil Tankers en OBO's. In 2000 nam Stamatis Bourboulis de functie van Technisch 

Manager op zich voor de Ceres-vloot van Droge Bulk-, Ruwe Olie-, Chemische en LNG-

tankers. Hij is lid van de Strategy Group van de Getting to Zero (GtZ) Coalition, de 

Intertanko Council, Safety and Technical Committee (ISTEC), evenals de Griekse nationale 

comités van DNV en LR en het Greek Technical Committee van RINA. 

 

Stamatis Bourboulis, General Manager ESMH: “Na een carrière van meer dan 32 jaar in de 

scheepvaart, waarvan meer dan de helft bij Euronav, geloof ik dat dit het juiste moment 

is om mijn positie over te dragen. Ik wil mijn collega’s, wiens harde werk en toewijding 

ons in staat gesteld hebben om zoveel te bereiken, oprecht bedanken. Ik weet zeker dat 

ze zullen blijven bijdragen aan toekomstige successen. De benoeming van Michail toont de 

aanwezigheid en sterkte van de talenten in onze Vennootschap. Na vele jaren nauw met 

Michail te hebben samengewerkt, heb ik er alle vertrouwen in dat het bedrijf een 

welvarende toekomst zal kennen onder zijn leiding.” 

 

Michail Malliaros werkt sinds 2005 voor Euronav en bekleedde verschillende functies binnen 

het bedrijf. Hij begon als Chief Mate en later als Marine Master, waarna hij in 2012 HSQE 

Superintendent werd, waarbij hij ook de rollen bekleedde van Deputy Designated Person 

Ashore en Deputy Company Security Officer. In 2015 werd hij bij de oprichting van het 

Euronav kantoor in Singapore aangesteld als General Manager en hij bekleedde deze 

functie  tot hij de rol van Fleet Personnel Manager kreeg toegewezen in 2018. Michail 

Malliaros is tevens een geassocieerd lid van de Hellenic Marine Environment Protection 

Association (HELMEPA) en lid van Intertanko Nautical Subcommittee. 

 

Michail Malliaros. “Het is voor mij een grote eer en verantwoordelijkheid om Stamatis op 

te volgen en de leiding te nemen over Euronav Ship Management Hellas. Ik heb er alle 

vertrouwen in dat we, samen met de inspanningen van het hele team, succesvol zullen 



 

 

 

 

 
 

omgaan met de uitdagingen in het verschiet, we hoge standaarden zullen blijven 

handhaven en de Vennootschap in de beste positie zullen brengen, voorbereid voor de 

komende jaren.” 

 

New organizational structure 

Met de benoeming van Michail zal Zois Dagkaris, die verschillende functies bekleedde bij 

Euronav (Technisch Superintendent, Sr. Project Engineer, Head of Energy Management, 

Fleet Manager en momenteel Group Procurement and Logistics Manager), worden 

gepromoveerd tot Deputy General Manager. Zois zal Michail ondersteunen met 

Procurement, Fleet Projects and Technology (o.a. decarbonisatieprojecten, nieuwbouw en 

retrofit, …), en met Process Optimization, waaronder het leiden van OPEX-

optimalisatieprojecten. De benoemingen brengen organisatorische veranderingen met zich 

mee die de adoptie van nieuwe technologieën door het bedrijf zullen versnellen. 

 

Euronav Ship Management Hellas 

Euronav Ship Management (Hellas) Ltd., is een bijkantoor van Euronav NV dat instaat voor 

het beheer van de olietankers van Euronav en het toezicht op de aanbouw van de 

nieuwbouwschepen. Het scheepsbeheer omvat bemanningsbeheer, technisch beheer, 

aankoopbeheer, boekhouding, het verzekeren van gezondheid, veiligheid, 

milieubescherming en kwaliteit, alsook juridisch advies, ondersteuning bij claims en IT-

ondersteuning aan de vloot. 
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