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Κοινωνικός Απολογισµός της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει καθιερωθεί

πλέον ως µία ξεχωριστή ετήσια έκδοση, που ξεκίνησε το 2002

έτσι ώστε, το παρόν έντυπο του Κοινωνικού Απολογισµού του 2005

να αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά έκδοσή της. Αυτό το γεγονός,

υπογραµµίζει κατά τον καλύτερο τρόπο την ιδιαίτερη σηµασία που

αποδίδουµε στην κοινωνική διάσταση του έργου µας. Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ,

ως κοινωνικά υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, δεν είναι απλώς µία εται-

ρεία µε κοινωνικές ευαισθησίες, αλλά µία εταιρεία που πιστεύει ότι η

προσήλωση στις αρχές και στις επιδιώξεις της Εταιρικής Κοινωνικής

Ευθύνης αποτελεί γερό θεµέλιο για τη δηµιουργία επιχειρηµατικής

αξίας σε µακροπρόθεσµη βάση και µετουσιώνει αυτή την πίστη σε

ουσιαστικές δεσµεύσεις και αποτελεσµατικές δραστηριότητες.   

Στον Κοινωνικό Απολογισµό του 2005 παρουσιάζεται αναλυτικά η

δραστηριότητα της εταιρείας και της θυγατρικής της AVIN OIL, στους

τοµείς της µέριµνας για το ανθρώπινο δυναµικό, της υγιεινής και της

ασφάλειας στους χώρους εργασίας καθώς και της προστασίας του πε-

ριβάλλοντος. Παρουσιάζονται ακόµα οι συνεργασίες της µε τις τοπικές

κοινότητες που βρίσκονται στις περιοχές όπου κυρίως αναπτύσσεται η

επιχειρηµατική δραστηριότητά της, καθώς και η προσφορά της στο

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Εισαγωγικό σηµείωµα

Ο
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Η ταυτότητα της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

Η συνεχής δυναµική ανάπτυξη της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ την
οδήγησε στην απόκτηση οικονοµικής ευρωστίας, σύγ-
χρονης εταιρικής αντίληψης, οργάνωσης, στελέχωσης
και διοίκησης, που της επιτρέπουν να επιτελεί αποτελε-
σµατικά τον κοινωνικό της ρόλο, να αυξάνει την κοινω-
νική συνεισφορά της και εγγυώνται τις περαιτέρω προο-
πτικές ανάπτυξής της.
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ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, από το 1972 που ξεκίνησε τη δραστηριότητά της ως εταιρεία
διύλισης και εµπορίας προϊόντων πετρελαίου, λειτουργεί πάντα µε επιχειρη-

µατική υπευθυνότητα,  στοχεύοντας σε βιώσιµη κερδοφορία και ανάπτυξη µε κοι-
νωνικά υπεύθυνο τρόπο. Το Όραµα και ο Εταιρικός Σκοπός της καθορίζουν το
πλαίσιο µέσα στο οποίο πραγµατοποιούνται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της
δυναµικής ανάπτυξής της. Επιπλέον, η λειτουργία της θεµελιώνεται πάνω σε ένα
πλέγµα απαρέγκλιτων Αρχών και Αξιών, οι οποίες αποτελούν τα συστατικά στοι-
χεία της επιχειρηµατικής δράσης της. 

Το Όραµά της είναι η καθιέρωσή της ως εταιρείας µε ηγετικό ρόλο στον τοµέα της
διύλισης πετρελαίου και της εµπορίας των παραγόµενων προϊόντων του στην Ελ-
λάδα και στην ευρύτερη περιοχή. 

Εταιρικός Σκοπός της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι να ασκεί την επιχειρηµατική δραστηριό-
τητά της µε τρόπο που ενδυναµώνει την αξία της ως επιχείρησης απέναντι  σε
όσους ενδιαφέρονται για τη δράση της –µετόχους, ανθρώπινο δυναµικό, πελάτες,
προµηθευτές και συνεργάτες, καθώς και την τοπική και ευρύτερη κοινωνία– και µε
πρακτικές που χαρακτηρίζονται τόσο από ευθύνη και ακεραιότητα, όσο και από
σεβασµό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.   

Το Όραµα και ο Εταιρικός Σκοπός της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διαπνέονται από τρεις βασικές
Αρχές:

■ Σεβασµός στα εργασιακά δικαιώµατα
■ Σεβασµός στο περιβάλλον
■ ∆ιαφάνεια

Η πραγµατοποίηση του Οράµατος και του Εταιρικού Σκοπού στηρίζεται σε τέσσε-
ρις εταιρικές Αξίες:

■ Αποτελεσµατικότητα
■ Υπευθυνότητα
■ Κοινωνική Ευθύνη
■ Ακεραιότητα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

Σκοπός, αρχές και αξίες

Η
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Αποτελεσµατικότητα

● Επίτευξη στόχων
● ∆ηµιουργία αξίας για τους µετόχους 

και την κοινωνία 
● Προστασία του περιβάλλοντος
● Εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών
● Παροχή ενός ασφαλούς, υγιεινού, ευχάριστου

και ανταποδοτικού περιβάλλοντος εργασίας
● Προαγωγή της γνώσης και της καινοτοµίας

Υπευθυνότητα 

● Πελάτες
● Προσωπικό
● Συνεργάτες
● Κοινωνία

Ακεραιότητα

● Σεβασµός προς τους νόµους 
και τους κανονισµούς

● Εφαρµογή των αρχών της εταιρικής 
διακυβέρνησης

● Ειλικρινής και ανοικτή επικοινωνία
● Αξιοπιστία και αξιοπρέπεια στις κάθε φύσεως

σχέσεις της εταιρείας 

Κοινωνική Ευθύνη

● Σεβασµός προς τον άνθρωπο και τις ανάγκες του
● Επιδίωξη ανάπτυξης που βασίζεται στις αρχές

της αειφορίας
● Επιδίωξη να είναι η εταιρεία ένας ενεργός 

και υπεύθυνος εταιρικός πολίτης



ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ιδρύθηκε το 1970 και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθη-
νών, από το 2001. Συµπεριλαµβάνεται στο δείκτη της ∆ιεθνούς Αγοράς

(FTSE/ASE INTERNATIONAL), στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE/ASE-
20), στο Γενικό δείκτη (ASE COMPOSITE INDEX) καθώς και σε άλλους κλαδικούς
δείκτες, ενώ από το Μάιο του 2006 έχει συµπεριληφθεί και στο δείκτη MSCI
(Morgan Stanley Capital International) .

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ κατέχει ηγετικό ρόλο στο χώρο της διύλισης πετρελαίου και προ-
µηθεύει την περιοχή την οποία εξυπηρετεί µε ένα ευρύ φάσµα υψηλής ποιότητας
προϊόντων. Με ενοποιηµένα έσοδα το 2005 που αντιστοιχούν περίπου στο 1,9%
του Α.Ε.Π., έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κύριους στυλοβάτες της εθνικής οικο-
νοµίας, διατηρώντας παράλληλα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. 

Η εταιρεία κατέχει το 100% των µετοχών της AVIN OIL και συµµετέχει, άµεσα ή
έµµεσα, µε διάφορα ποσοστά σε πέντε άλλες εταιρείες. Απ’ αυτές τις εταιρείες η
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. έλαβε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το
Υπουργείο Ανάπτυξης.

Αποτέλεσµα της επιτυχηµένης στρατηγικής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι η διεύρυνση
των πωλήσεων και της κερδοφορίας της. Στα διαγράµµατα φαίνεται η εξέλιξη του
όγκου πωλήσεων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ανά αγορά καθώς και η εξέλιξη τριών βασικών
ενοποιηµένων µεγεθών – του Κύκλου Εργασιών, του EBITDA (Κέρδη προ Φόρων,
Τόκων και Αποσβέσεων) και των Καθαρών Κερδών προ Φόρων (EBT). Στις ενοποι-
ηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, εκτός από τη µητρική εταιρεία,
συµπεριλαµβάνονται η AVIN OIL µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης και µε τη
µέθοδο της καθαρής θέσης η Ολυµπιακή Εταιρεία Καυσίµων Α.Ε. και η Ελληνική
Εταιρεία Αεροπορικών Καυσίµων Α.Ε.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ποσοστό
AVIN OIL   100% 
AVIN ALBANIA S.A* 100%
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.* 100%
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ποσοστό
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 28%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 50%
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 16%
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Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

Λίγα στοιχεία για την εταιρεία 

Η

* ∆εν έχουν ξεκινήσει δραστηριότητα και δεν συµπεριλαµβάνονται 
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

Tο διυλιστήριο...
■ Έχει δυναµικότητα διύλισης

115.000 βαρελιών αργού ανά
ηµέρα και παράγει όλα τα είδη
καυσίµων. Είναι από τα πιο
σύγχρονα και πιο σύνθετα στην
Ευρώπη, µε µονάδες Υδρογο-
νοπυρόλυσης και Καταλυτικής
Πυρόλυσης και µε βαθµό πο-
λυπλοκότητας (Nelson
Complexity Index) 13,1.

■ Παράγει καθαρά καύσιµα (βεν-
ζίνες και πετρέλαιο κίνησης)
µε τις προδιαγραφές της Ε.Ε.
για το 2009.

■ Έχει τις πιστοποιήσεις
ISO 14001:2004 για το περι-
βάλλον και ISO 9001:2000 για
την ποιότητα.

■ Είναι το µοναδικό στην Ελλάδα
που παράγει βασικά λιπαντικά.

■ Είναι ενεργειακά αυτόνοµο –
εγκατεστηµένη ισχύς 62 MW.

■ Έχει δεξαµενές χωρητικότητας
2.200.000 m3.

■ Έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις
ελλιµενισµού δεξαµενόπλοιων
που µπορούν να δεχθούν δε-
ξαµενόπλοια µέχρι 450.000
τόνων DWT.  



Η συνεισφορά της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (µε βάση τα ενοποιηµένα µεγέθη) στο κοινωνικό
προϊόν, που αναλύεται στο κεφάλαιο Οικονοµική Υπευθυνότητα, ήταν ανάλογη
των υπόλοιπων αποτελεσµάτων της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την τελευταία
τριετία δηµιούργησε για τον κρατικό προϋπολογισµό έσοδα από φόρους και άλλες
εισφορές που ξεπερνούν τα 156 εκατ. ευρώ και κατέβαλε στο προσωπικό της, υπό
µορφή καθαρών αµοιβών και άλλων παροχών, πάνω από 167 εκατ. ευρώ. Επίσης,

κατά την τελευταία τριετία, η συνεισφορά της στην ενίσχυση κοινωφελών σκοπών
και σε παραγωγικές επενδύσεις και επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλο-
ντος ανέρχεται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Το 2005 η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ κέρδισε µια σηµαντική επιβράβευση: την πρώτη θέση των
Επιχειρηµατικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2005 στην κατηγορία «Καλύτερη Εταιρεία του
δείκτη FTSE/ASE-20».  

Το διυλιστήριο της εταιρείας βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, περί-
που 70 χλµ. έξω από την Αθήνα. Μαζί µε τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις
εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίµων, αποτελεί το µεγαλύτερο αµιγώς ιδιωτικό
βιοµηχανικό συγκρότηµα της Ελλάδας και θεωρείται ένα από τα πιο ευέλικτα διυ-
λιστήρια της Ευρώπης. Μπορεί να κατεργάζεται αργό πετρέλαιο διαφόρων τύπων,
παράγοντας ένα ευρύ φάσµα προϊόντων πετρελαίου που καλύπτουν τις πλέον αυ-
στηρές διεθνείς προδιαγραφές, εξυπηρετώντας έτσι µεγάλες εταιρείες εµπορίας
πετρελαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπλέον, είναι το µοναδικό ελληνικό
διυλιστήριο που παράγει βασικά λιπαντικά. 

Εξέλιξη Βασικών Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων
(εκατ. ευρώ)

Εξέλιξη του Όγκου Πωλήσεων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ανά Αγορά
(χιλ. ΜΤ)
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Για ενίσχυση κοινωφελών
έργων και σε παραγωγικές
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βάλλοντος την τελευταία
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Στρατηγικοί στόχοι

Στρατηγικός στόχος της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
για τα επόµενα χρόνια είναι η εδραίω-
σή της ως κυρίαρχης εταιρείας διύλι-
σης και εµπορίας προϊόντων πετρελαί-
ου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατο-
λικής Μεσογείου. Για την επίτευξη αυ-
τού του στόχου εφαρµόζει σταθερή
αλλά και ευέλικτη επιχειρησιακή στρα-
τηγική, που στηρίζεται στους ακόλου-
θους άξονες:

■ Συνεχής αναβάθµιση του διυλι-
στηρίου, ώστε να επιτυγχάνεται,
όσο το δυνατόν καλύτερη οικονο-
µική απόδοση.

■ Παρουσία σε τρεις αγορές (εσωτε-
ρική, εξαγωγές και εφόδια πλοίων
και αεροσκαφών) κατά τρόπο που
να επιτρέπει την επίτευξη όσο το
δυνατόν καλύτερης κερδοφορίας
από τη διάθεση των προϊόντων
της.

■ Πραγµατοποίηση τεχνολογικών,
λειτουργικών και οργανωτικών
προσαρµογών στο διυλιστήριο,
ώστε να επιτυγχάνεται το υψηλότε-
ρο δυνατό επίπεδο Ποιότητας, Υγι-
εινής και Ασφάλειας και Προστα-
σίας του Περιβάλλοντος. 

2005

2004

2003
2001

2000

1996

1993
1984
1980
1978
1975
1972

Σηµαντικοί σταθµοί στην εξέλιξη της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

Έναρξη λειτουργίας της µονάδας Υδρογονοπυρόλυσης (Hydrocracker) που
δίνει τη δυνατότητα παραγωγής καθαρών καυσίµων σύµφωνα µε τις προ-
διαγραφές της Ευρωπαίκής Ένωσης του 2005 και του 2009 (Auto Oil II).
Απόκτηση από τη Motor Oil Holdings S.A. του ποσοστού που κατείχε η
Aramco Overseas Company B.V. στην εταιρεία.

Έναρξη λειτουργίας του σταθµού φόρτωσης βυτιοφόρων οχηµάτων στο
διυλιστήριο. Επαναπιστοποίηση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχεί-
ρισης κατά ISO 14001:1996 για τρία επιπλέον χρόνια.

Ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000, το
οποίο πιστοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2003.

Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, µε δηµόσια εγγραφή και
έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών στην κύρια αγορά του Χρηµατιστη-
ρίου Αθηνών. Εγκατάσταση νέου αεριοστροβίλου στο σταθµό παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Αναβάθµιση της µονάδας κενού των λιπαντικών.

Ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράµµατος για παραγωγή καυσίµων
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2000, µε
κατασκευή νέων µονάδων και µετατροπή του αναµορφωτή νάφθας σε µο-
νάδα συνεχούς αναγέννησης 103 οκτανίων. Παράλληλα κατασκευάστηκε
νέος θαλαµος ελέγχου και εγκατάσταση συστήµατος κατανεµηµένου ηλε-
κτρονικού ελέγχου, µε πλήρη εκσυγχρονισµό σε ηλεκτρονικά όργανα. Την
ίδια χρονιά πιστοποιείται το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά
ISO 14001:1996.

Αγορά του 50% των µετοχών της εταιρείας από την Aramco Overseas
Company B.V., 100% θυγατρική της Saudi Arabian Oil Company (Saudi
Aramco). Μεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών σε νέες, σύγχρονες και
καλαίσθητες εγκαταστάσεις στο Μαρούσι.

Πιστοποίηση συστήµατος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9002, για όλο
το φάσµα των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιµοποιεί ως
πρώτη ύλη αέριο καύσιµο. ∆ικαίωµα πώλησης ενέργειας στο εθνικό δίκτυο.

Εγκατάσταση µονάδας καταλυτικής πυρόλυσης (επεξεργασία µαζούτ σε
προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας).

Κατασκευή µονάδας καταλυτικής αναµόρφωσης (περαιτέρω επεξεργασία
νάφθας για παραγωγή βενζινών).

Κατασκευή συγκροτήµατος µονάδας ατµοσφαιρικής απόσταξης, δυναµι-
κότητας 100.000 βαρ./ηµέρα και δεξαµενών χωρητικότητας 1,5 εκατ. m3. 

Έναρξη λειτουργίας του διυλιστηρίου, το οποίο διαθέτει µονάδα διύλισης
αργού πετρελαίου, µονάδα παραγωγής βασικών λιπαντικών και προβλήτα.
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Οι στρατηγικοί στόχοι της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για τη δηµιουργία αξίας µέσω της παραγω-
γής προϊόντων που πληρούν τις πλέον αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές, µε σεβα-
σµό στο περιβάλλον και στην υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού και των συ-
νεργατών της, υλοποιούνται µε επενδύσεις σηµαντικού ύψους. Μέχρι το 2002 οι
πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις συνέβαλαν στην τεχνολογική αρτιότητα του διυ-
λιστηρίου, στην καθετοποίηση, στον αυτοµατισµό και στην ενεργειακή αυτονοµία
του, µε αποτέλεσµα να θεωρείται από τα πλέον προηγµένα στην Ευρώπη και διε-
θνώς, µε πιστοποιήσεις ISO 14001:2004 για το περιβάλλον και ISO 9001:2000 για
την ποιότητα (µοναδικό διυλιστήριο στην Ελλάδα και από τα λίγα στην Ευρώπη και
µε τις δύο πιστοποιήσεις). 

Το επενδυτικό πρόγραµµα του Οµίλου, για την 3ετία 2003–2005, ξεπέρασε τα 490
εκατ. ευρώ. Το µεγαλύτερο µέρος αυτών των επενδύσεων δαπανήθηκε για την
εγκατάσταση του συγκροτήµατος της µονάδας Υδρογονοπυρόλησης (περισσότε-
ρες λεπτοµέρειες γι’ αυτή τη µονάδα, όπως και για άλλες τρεις σηµαντικές µονά-
δες αντιρρύπανσης, υπάρχουν στο κεφάλαιο Περιβάλλον). Η έναρξη λειτουργίας
αυτής της µονάδας, το Νοέµβριο του 2005, κατέστησε δυνατή την παραγωγή κα-
θαρών καυσίµων, βάσει των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2005
και των ακόµα αυστηρότερων που προβλέπονται για το 2009, ενώ παράλληλα συ-
ντέλεσε στην αύξηση της παραγωγής µεσαίων αποσταγµάτων, στα οποία η Ελλά-
δα και γενικότερα η Ευρώπη παρουσιάζουν έλλειψη. Επιπλέον, παρέχει στο διυλι-
στήριο µεγαλύτερη ευελιξία για τη µεγιστοποίηση της παραγωγής είτε ντίζελ είτε
βενζινών, ανάλογα µε την εποχιακή ζήτηση. Τέλος, βελτιώνονται ακόµα περισσό-
τερο οι περιβαλλοντικοί όροι του διυλιστηρίου, καθώς µειώνονται οι εκποµπές
ρύπων. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης το 2005, ο βαθµός πολυπλοκότητας
του διυλιστηρίου (Nelson Complexity Index) αυξήθηκε σηµαντικά κατατάσσοντάς
το µεταξύ των αρτιοτέρων της Ευρώπης.

Οι σηµαντικότερες επενδύσεις της περιόδου 2001–2004 αφορούσαν στην εγκατά-
σταση αεριοστροβίλου στο σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του διυλιστηρί-
ου για την εξασφάλιση ενεργειακής αυτονοµίας, την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συ-
στήµατος κατανεµηµένου ελέγχου (Distributed Control System), την εν εξελίξει εγκα-
τάσταση συστήµατος αυτόµατης ρύθµισης παραγωγικών διαδικασιών (Advanced
Process Control), την αναβάθµιση του συστήµατος διακίνησης προϊόντων στην προ-
βλήτα του διυλιστηρίου, την κατασκευή νέου σταθµού φόρτωσης βυτιοφόρων στο
διυλιστήριο, την κατασκευή νέας µονάδας ανάκτησης θείου και την αναβάθµιση της
µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΙSΟ
14001: 2004 για
το περιβάλλον 

ΙSΟ
9001: 2000 για
την ποιότητα

Το ευρύ επενδυτικό πρόγραµµα
της εταιρείας, που είναι από τις
υψηλότερες ιδιωτικές επενδύσεις
των τελευταίων ετών στη χώρα,
αναγνωρίσθηκε από την επενδυτι-
κή κοινότητα (διαχειριστές Αµοι-
βαίων Κεφαλαίων, χρηµατιστηρια-
κούς αναλυτές καθώς και από ιδιώ-
τες επενδυτές) κατά τα έτη 2003,
2004 και 2005 µε την απονοµή
Επιχειρηµατικών Βραβείων ΧΡΗ-
ΜΑ στην κατηγορία «Υψηλών
Επενδύσεων».
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Υπευθυνότητα προς τους πελάτες - ποιότητα

Η ποιότητα αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της στρατηγικής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Από
την αρχή ακόµα της λειτουργίας της, αντιµετωπίζοντας µε σεβασµό και υπευθυ-
νότητα τους πελάτες της, επικέντρωσε τις προσπάθειές της στον εφοδιασµό τους
µε προϊόντα υψηλής ποιότητας.  

Η πολιτική ποιότητας της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συνοψίζεται σε δύο άξονες, για τους οποί-
ους υπάρχει η καθολική δέσµευση τόσο της διοίκησης, όσο και του υπόλοιπου
προσωπικού της εταιρείας:

■ Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ θα παράγει και θα πουλάει προϊόντα που ικανοποιούν τους πε-
λάτες της, λαµβάνοντας πάντα υπόψη το συµφέρον όλων των ενδιαφερόµε-
νων µερών.

■ Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ εστιάζοντας στους πελάτες της, ερευνά και αξιολογεί τις απαι-
τήσεις τους και εφαρµόζει όλες τις αναγκαίες τεχνολογίες και δράσεις µε στό-
χο την  αποφυγή συµβιβασµών σε θέµατα ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας. Η ποιότητα
είναι δουλειά όλων. 

Η πολιτική ποιότητας υλοποιείται µε διαδικασίες προληπτικής διαχείρισης, έτσι
ώστε τα ενδεχόµενα προβλήµατα να προλαµβάνονται πριν καν εµφανιστούν.

Tο 2005, στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης του Ενιαίου ∆ιαχειριστικού Συ-
στήµατος, έγινε αναδιαµόρφωση του συστήµατος µε την προσθήκη µίας νέας
∆ιεργασίας Ποιοτικού Ελέγχου, ώστε το σύστηµα ποιότητας να γίνει συµβατό µε
τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17025:2005. Με τη νέα τεκµηρίωση θα πιστο-
ποιηθεί η τεχνική και επιστηµονική επάρκεια του Χηµείου του διυλιστηρίου να
διενεργεί αξιόπιστες µετρήσεις. Το Χηµείο θα µπορεί να εκδίδει Πιστοποιητικά
Ποιότητας µε τη σφραγίδα του Εθνικού Συστήµατος ∆ιαπίστευσης για όλα σχε-
δόν τα προϊόντα της εταιρείας (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, αεροπορικά καύσι-
µα και µαζούτ). Η διαπίστευση του Χηµείου θα προσφέρει στην εταιρεία ένα επι-
πλέον ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα, καθόσον η ποιότητα των προϊόντων της
καθίσταται εγγυηµένη.

Το Ενιαίο ∆ιαχειριστικό Σύ-
στηµα της εταιρείας, µέσω
του οποίου υλοποιείται η
πολιτική της για την ποιό-
τητα, είναι πιστοποιηµένο
µε το πρότυπο ISO
9001:2000 από την Bureau
Veritas Quality
International (BVQI)

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
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Υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες - εξυπηρέτηση

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ επιδιώκει τη µεθοδική εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της
µε απόλυτα πελατοκεντρικά κριτήρια. Πέραν της άµεσης επαφής µαζί τους, πραγ-
µατοποιεί ανά διετία έρευνα ικανοποίησης πελατών µε ποσοτικό και ποιοτικό χα-
ρακτήρα, που καλύπτει όλο το φάσµα των πελατών της, µε στόχο την αντικειµενι-
κή γνώση του βαθµού ικανοποίησής τους και την αποκωδικοποίηση της οπτικής

τους σε ό,τι αφορά το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών, αλλά και την εταιρι-
κή εικόνα της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. 

Βασικοί στόχοι αυτής της έρευνας είναι:

■ Η αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών.

■ Η αξιολόγηση της σπουδαιότητας των επί µέρους παρεχόµενων υπηρεσιών
από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συνολικά.

■ Ο προσδιορισµός των υπηρεσιών, των προϊόντων και των παροχών που χρή-
ζουν βελτίωσης απο της πλευράς της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.

■ Ο προσδιορισµός των κριτηρίων επιλογής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, αλλά και της εικό-
νας της ως προµηθευτή ή ως εταίρου.

■ Ο προσδιορισµός της εταιρικής εικόνας της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.

Τα στοιχεία της έρευνας αξιολογούνται για τον εντοπισµό των θετικών στοιχείων
της εταιρείας, αλλά κυρίως για τον εντοπισµό σηµείων που χρήζουν βελτίωσης,
προκειµένου να λαµβάνονται τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα, µε προσήλωση
στον πελατοκεντρικό προσανατολισµό της εταιρείας. 

2004
Βραβείο ΧΡΗΜΑ
στην κατηγορία
«Επενδυτικές
Σχέσεις». 

Υπευθυνότητα 
προς τα ενδιαφερόµενα µέρη
(stakeholders) 
– εταιρική διακυβέρνηση

Η διεύθυνση και ο έλεγχος της εται-
ρείας, βασίζονται στις σύγχρονες αρ-
χές της εταιρικής διακυβέρνησης,
όπως καθορίζεται από τη νοµοθεσία
και τις κανονιστικές ρυθµίσεις, αλλά
και από άλλες διεθνείς βέλτιστες πρα-
κτικές και ελεγκτικά πρότυπα. Η εται-
ρική διακυβέρνηση ως αντίληψη διέ-
πει τη στρατηγική της και ως πρακτική
καθορίζει τον τρόπο καθηµερινής λει-
τουργίας της σε θέµατα όπως η σύν-
θεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η
συµµόρφωση προς τις νοµικές και
ρυθµιστικές διατάξεις, ο σεβασµός και
η προστασία των µετόχων, η εγκυρό-
τητα κάθε διακινούµενης πληροφο-
ρίας, η αναγνώριση και ο έλεγχος
όλων των εγγενών κινδύνων. Η προ-
σπάθεια της εταιρείας για έγκυρη και
ίση πληροφόρηση προς τους µετό-
χους της επιβραβεύθηκε µε το Επιχει-
ρηµατικό Βραβείο ΧΡΗΜΑ 2004 στην
κατηγορία «Επενδυτικές Σχέσεις». 
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Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

Λίγα στοιχεία για την AVIN OIL
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει επιτύχει την παρουσία της και στον τοµέα της λιανικής εµπορίας
καυσίµων, µέσω της εξαγοράς, το Μάρτιο του 2002, του συνόλου των µετοχών της
AVIN OIL. Η AVIN OIL ιδρύθηκε το 1977 και δραστηριοποιείται δυναµικά στην ελλη-
νική αγορά πετρελαιοειδών, διαθέτοντας προϊόντα της πλέον εξελιγµένης τεχνολο-
γίας που καλύπτουν και τις πιο σύγχρονες ανάγκες κίνησης και λίπανσης. ∆ιαθέτει
υψηλής ποιότητας καύσιµα για αυτοκίνητα, αεροπορία και βιοµηχανία, καθώς και πε-
τρέλαιο οικιακής θέρµανσης, άσφαλτο, υγραέρια και λιπαντικά που πληρούν τις διε-
θνείς τεχνικές προδιαγραφές API και ACEA καθώς και τις προδιαγραφές µεγάλων κα-
τασκευαστών. Στο πλαίσιο αυτό η AVIN OIL το έτος 2005, πιστή στις απαιτήσεις και
τις ανάγκες του καταναλωτή, εισήγαγε στην ελληνική αγορά το νέο πετρέλαιο κίνησης
DIESEL Best, το οποίο εξασφαλίζει εξαιρετικές επιδόσεις, προστασία του κινητήρα,
καθαρότερο περιβάλλoν και µεγαλύτερη οικονοµία. 

Βασικός προµηθευτής της AVIN OIL είναι η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και η σηµαντικότερη δυνατό-
τητά της είναι η πώληση προϊόντων υψηλών προδιαγραφών σε ανταγωνιστικές τιµές.
Η AVIN OIL από το 1987 έχει ιδιόκτητο σταθµό φόρτωσης βυτιοφόρων οχηµάτων
στους Αγίους Θεοδώρους, που συνδέεται κατευθείαν µε αγωγούς µε το διυλιστή-
ριο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Έχει κατασκευάσει και εκµεταλλεύεται το Σ.Ε.Α. (Σταθµό
Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων) Μεγάρων και συµµετέχει κατά 14% στην Ολυµπιακή
Εταιρεία Καυσίµων Α.Ε. η οποία κατασκεύασε και εκµεταλλεύεται το Σύστηµα
Εφοδιασµού Αεροπορικών Καυσίµων (Hydrant System) στο αεροδρόµιο Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος. Επίσης, συµµετέχει κατά 50%, µαζί µε την CHEVRON/TEXACO,
στην Ελληνική Εταιρεία Αεροπορικών Καυσίµων A.E. (HAFCO A.E.), που ήδη έχει
παρουσία σε τρία ελληνικά αεροδρόµια.

Η AVIN OIL εφαρµόζει αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης και διανοµής καυσίµων και
στα τρία στάδια διακίνησης καυσίµων: από τα σηµεία φόρτωσης (εγκαταστάσεις της
εταιρείας και διυλιστήρια) προς τα µεταφορικά µέσα (βυτιοφόρα αυτοκίνητα) και
προς τα τελικά σηµεία παράδοσης (πρατήρια, βιοµηχανία κ.λπ.), προκειµένου να εξα-
σφαλίζεται, εκτός από την ασφαλή µεταφορά, η ποιότητα των καυσίµων µέχρι την
παραλαβή τους από τον τελικό αποδέκτη, τον καταναλωτή. Ειδικά για το δίκτυο πρα-
τηρίων της ξεκίνησε, από το 2000, να διεξάγει ∆ιαγωνισµό Ποιότητας, που πραγµα-
τοποιείται από εξειδικευµένη εταιρεία ερευνών, µε στόχο τη βελτίωση της εικόνας
των πρατηρίων AVIN και του επιπέδου εξυπηρέτησης προς τον καταναλωτή. 

∆ιαθέτοντας περισσότερα από 550 πρατήρια καυσίµων σε όλη την Ελλάδα και µε
ετήσιες πωλήσεις (για το 2005) περίπου 1,2 εκατ. µετρικούς τόνους, βρίσκεται
στην 4η θέση στην ελληνική αγορά µεταξύ των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοει-
δών.  Επιπλέον, πραγµατοποιεί σηµαντικού όγκου εξαγωγές καυσίµων σε γειτονι-
κές χώρες.  Ο τζίρος της εταιρείας για το 2005 ήταν 705 εκατ. ευρώ και τα κέρδη
προ φόρων 6,4 εκατ. ευρώ.



Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αναδείχθηκε ως εξέχον θέµα για τον επιχειρη-
µατικό κόσµο από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, αν και η κοινωνική υπευθυνότη-

τα, µε την έννοια της πρωτοβουλίας των επιχειρήσεων να εντάσσουν στα προγράµµατά
τους κοινωνικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες, είχε υιοθετηθεί από τις επιχειρή-
σεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετά χρόνια πριν η έννοια της
ΕΚΕ αναπτυχθεί και παγιωθεί ως µέρος της σύγχρονης επιχειρηµατικής πρακτικής. 

Η  Εταιρική Κοινωνική Ευ-
θύνη υποδηλώνει την ισόρ-
ροπη αντιµετώπιση της οι-
κονοµικής, κοινωνικής και
περιβαλλοντικής επίδρασης
της λειτουργίας µιας επι-
χείρησης και βασίζεται στο
τρίπτυχο της οικονοµικής
ανάπτυξης, της βιωσιµότη-
τας και της κοινωνικής συ-
νοχής.
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Η δέσµευσή της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Τα τελευταία χρόνια, οι µεγαλύτερες και πιο υπεύθυνες επιχειρήσεις του κόσµου
έχουν αρχίσει να αποµακρύνονται από τις παραδοσιακές αντιλήψεις που περιόριζαν
τον κοινωνικό ρόλο τους απλώς σε ορισµένες δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς, σε
χορηγίες εκδηλώσεων και σε µέτρα βασικής φροντίδας για τους εργαζόµενους και
υιοθετούν σταδιακά µια συστηµατική και στρατηγική προσέγγιση της διαχείρισης
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό πε-
ριβάλλον τους. Αυτή η στρατηγική στοχεύει στη µακροπρόθεσµη αύξηση της από-
δοσής τους µέσα από πρακτικές που ικανοποιούν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. 

Η επιχειρηµατική δραστηριότητα της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, από την ίδρυσή της, χαρακτηρι-
ζόταν από υπευθυνότητα και κοινωνική αντίληψη. Σήµερα, ως σύγχρονη πολυµετο-
χική εταιρεία, εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, εναρµονίζει τη δράση της µε
την τρέχουσα κωδικοποίηση της επιχειρηµατικής δεοντολογίας και ανταποκρίνεται
στη σύγχρονη απαίτηση για περισσότερη διαφάνεια καθώς και έγκυρη και έγκαιρη
ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων. Είναι ιδρυτικό µέλος του Ελληνικού ∆ικτύου
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και σε ό,τι την αφορά, υποστηρίζει συστηµατικά
την προσπάθεια για την προώθηση της έννοιας της κοινωνικής ευαισθησίας και της
ευθύνης των επιχειρήσεων, την προαγωγή της ιδέας της κοινωνικής συνοχής, κα-
θώς και της βιώσιµης ανάπτυξης –της ανάπτυξης, δηλαδή, που καλύπτει τις σηµερι-

Η
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Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

νές ανάγκες χωρίς να διακυβεύει τη δυνατότητα διαχείρισης πόρων από τις επόµε-
νες γενιές– κάνοντας χρήση και αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές (best
practices).    

Η δέσµευση της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, µε την έννοια της
επίτευξης ισόρροπης ανάπτυξης που εδράζεται στο τρίπτυχο «κοινωνία – περιβάλ-
λον – οικονοµία», αποτελεί συστατικό στοιχείο της επιχειρησιακής στρατηγικής και
λειτουργίας της. 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ:

ως υπεύθυνος εργοδότης 
µεριµνά για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της, επεν-
δύοντας στην εκπαίδευσή του, εξασφαλίζοντας έναν εργασιακό χώρο δηµιουργίας
και εξέλιξης, όπου η υγιεινή και η ασφάλεια στους χώρους εργασίας αποτελούν µέ-
γιστη προτεραιότητα και διασφαλίζονται µε τις πλέον εξελιγµένες υλικοτεχνικές
υποδοµές και διοικητικές πρακτικές,

µε υπεύθυνη συµπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον
µεριµνά για τη µικρότερη δυνατή επίπτωση των δραστηριοτήτων της στο περιβάλ-
λον, χρησιµοποιώντας τα πλέον εξελιγµένα συστήµατα προστασίας του περιβάλλο-
ντος και διαχείρισης και εξοικονόµησης ενέργειας, 

ως υπεύθυνο µέλος της κοινωνίας
επιζητεί γόνιµο κοινωνικό διάλογο σε κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης και αµοιβαίου
σεβασµού µε τις τοπικές κοινωνίες όπου κυρίως ασκεί την επιχειρηµατική δραστη-
ριότητά της, ενισχύει αυτές τις κοινωνίες συµµετέχοντας σε προγράµµατα που προ-
άγουν την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή τους και συµµετέχει σε δρα-
στηριότητες που ενισχύουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο,

µε υπεύθυνη θέση στην αγορά
σέβεται τους κανόνες της αγοράς, παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας, θέτει στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντός της τις σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πελάτες και τους
συνεργάτες της και επιδιώκει, µε τη συστηµατική και συνεπή επίτευξη των επιχειρη-
µατικών στόχων της, την απόδοση ικανοποιητικών κερδών στους µετόχους της.

Οι παραπάνω δεσµεύσεις υλοποιούνται
µε συγκεκριµένα προγράµµατα και
δράσεις που προδιαγράφονται στον
Ετήσιο και στον Πενταετή Σχεδιασµό,
ως συγκεκριµένοι βραχυπρόθεσµοι και
µακροπρόθεσµοι στόχοι της συνολικής
στρατηγικής της εταιρείας, βάσει των
οποίων εργαζόµαστε και αξιολογούµα-
στε.

Οι τέσσερις τοµείς δράσης στους οποί-
ους αφορούν τα προγράµµατα της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως
άλλωστε προκύπτουν και από τα σχετι-
κά διεθνώς παραδεκτά πρότυπα –κυ-
ρίως το Global Reporting Initiative, του
οποίου οι βασικές αρχές, κατευθύνσεις
και οδηγίες αποτελούν τη βάση που
ακολουθούµε για την έκδοση των Κοι-
νωνικών Απολογισµών–  είναι:

■ Το Περιβάλλον
■ Ο Εργασιακός χώρος
■ Η κοινωνία
■ Η Αγορά  

Ο καθένας από αυτούς τους τοµείς έχει
τα αντίστοιχα ενδιαφερόµενα µέρη
(stakeholders). Στο διάγραµµα αποτυ-
πώνονται οι εν λόγω τοµείς, οι αντί-
στοιχοι stakeholders και τα τρέχοντα
θέµατα ενδιαφέροντος στα οποία επι-
κεντρώνονται οι δράσεις της ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ.



• Υγιεινή και Ασφάλεια
• Ίσες ευκαιρίες

• Εκπαίδευση
• Οικειοθελείς παροχές

• Ποιότητα
• Αξιοπιστία

• Ακεραιότητα
• Έλεγχος/ Αξιολόγηση

• ∆ιαθεσιµότητα στοιχείων
• Εταιρική διακυβέρνηση   

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

• Καθαρά καύσιµα
• CO2 και άλλες εκποµπές
• ∆ιαχείριση ενέργειας
• ∆ιαχείριση στερεών 

και υγρών αποβλήτων

• Κάλυψη αναγκών
σε προϊόντα πετρελαίου

• Συνεισφορά 
στην οικονοµία

• Συνεισφορά 
στην κοινωνία

Εργασιακός 
χώρος

Βελτίωση 
συνθηκών

Αγορά

Προώθηση 
υπεύθυνων και 

ηθικών 
πρακτικών

Περιβάλλον

Βελτίωση 
απόδοσης

Κοινωνία

Βελτίωση θετικής 
επίδρασης στην
κοινωνία και 
την οικονοµία

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
• Μέτοχοι
• Πελάτες
• Προµηθευτές
• Συνεργάτες

ΚΟΙΝΟ
• Καταναλωτές
• Μέτοχοι
• Μη Κυβερνητικές

Οργανώσεις
• Φορείς
• ∆ιαµορφωτές γνώµης

ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Οι Εργαζόµενοι µας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το σύνολο της κοινωνίας
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ο συνολικό µέγεθός του Οµίλου, σε συνδυασµό µε τον σταθερά αναπτυξιακό
προσανατολισµό του έχει ως αποτέλεσµα µία εξαιρετικά σηµαντική συνει-

σφορά στην οικονοµική ανάπτυξη του τόπου. Η συνεισφορά αυτή, βασισµένη σε
αποτελεσµατική και επιτυχηµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα, υλοποιείται µε
την παραγωγή αξίας και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, µε την ταυτόχρονη δια-
σφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος και µε τη συµβολή στην κοινωνική
πρόοδο και συνοχή.

Οι εισροές/έσοδα του Οµίλου από την οικονοµική δραστηριότητα του έτους 2005
ανέρχονται σε 3.224,5 εκατ. ευρώ και αποτελούν περίπου το 1,9% του Ακαθαρί-
στου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) του 2005. Από αυτά, 2.839,9 εκατ. ευρώ διατέ-
θηκαν για την αγορά πρώτων υλών (αργό πετρέλαιο) και ετοίµων προϊόντων, πο-
σοστό 88,1% των συνολικών εισροών/εσόδων, που δικαιολογείται από τη φύση
της δραστηριότητάς του. 

Έσοδα από πελάτες
και άλλες πηγές

Προσωπικό

Καθαρές αποδοχές
και λοιπές παροχές

∆ιαθέσιµο
Υπόλοιπο

63,6

∆ιαθέσιµα
για Επενδύσεις

319,5

Μέτοχοι

Μερίσµατα

Τράπεζες

Τόκοι

Πρώτες Ύλες

Άλλες Αγορές

Καθαρός
∆ανεισµός

Επενδύσεις

∆ωρεές - Χορηγίες

∆ηµόσιο

Φόροι και δασµοί

Ασφαλιστικά Ταµεία

3.224,5

61,3

1,9

69,4

20,8

94,0

14,6

2.839,9

255,9

164,559,0

3.160,9

Οικονοµικός Κοινωνικός Απολογισµός του 2005 (εκατ. ευρώ)

ΤΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και η AVIN
OIL, εφαρµόζοντας πιστά
τις αρχές της Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης, δηµιουρ-
γούν αξία τόσο για τους
µετόχους και τα άλλα εν-
διαφερόµενα µέρη
(stakeholders), όσο και για
την κοινωνία γενικότερα.  

Οικονοµική υπευθυνότητα
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Το ύψος και η σύνθεση του κοινωνικού προϊόντος που παράγει προσδιορίζει µε
σαφήνεια το µέγεθος της συνεισφοράς του στην κοινωνία.     

Το κοινωνικό προϊόν αποτελεί το µέρος των εσόδων που κατανέµεται στα ενδια-
φερόµενα µέρη: στο προσωπικό, στο κράτος, στους µετόχους και στην ευρύτερη
κοινωνία. Είναι, δηλαδή, η δαπάνη για τη µισθοδοσία του προσωπικού και η πα-

ροχή σε αυτό διαφόρων ωφεληµάτων πέραν των στενά προβλεποµένων από τις
ισχύουσες διατάξεις (όπως η ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού για νοσοκο-
µειακή περίθαλψη και οι συνταξιοδοτικές παροχές), η δαπάνη για την κάλυψη των
ασφαλιστικών εισφορών στους διάφορους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης,
για την πληρωµή στο κράτος του φόρου εισοδήµατος, καθώς και διαφόρων άλλων
φόρων, τελών και δασµών, για την πραγµατοποίηση δωρεών και χορηγιών, για την
πληρωµή τόκων στα πιστωτικά ιδρύµατα και για την πληρωµή µερίσµατος στους
µετόχους. 

Με βάση τα παραπάνω,  το κοινωνικό προϊόν που αποδόθηκε στα ενδιαφερόµενα
µέρη το 2005 ανέρχεται στο ποσό των 262,0 εκατ. ευρώ (έναντι 239,3 εκατ. ευρώ
το 2004). 

Μέτοχοι

35,9%

Χορηγίες/∆ωρεές 

0,7%
Καθαρές Αµοιβές 
και Λοιπές Παροχές
Προσωπικού 

23,4%

Έσοδα 
∆ηµοσίου

26,5%
ΑσφαλιστικάΑσφαλιστικάάλ ά 
Ταµεία

7,9%

Τράπεζες 5,6%

Σύνθεση Κοινωνικού Προϊόντος 2005
Σύνολο 2005: 262 εκατ. ευρώ
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Εργασιακός Χώρος

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και η 100% θυγατρική της AVIN OIL αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στη
σωστή διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού τους, το οποίο
θεωρούν καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων τους,
την υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων τους και την εξασφάλιση µακροπρό-
θεσµης ανταγωνιστικότητας.  Η όλη λειτουργία τους, η ποιότητα των προϊόντων και των
υπηρεσιών τους, εξαρτώνται καθοριστικά από την απόδοση του προσωπικού, από τις
συνθήκες εργασίας και το γενικότερο εργασιακό περιβάλλον. 

23
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και η AVIN OIL πιστεύουν ότι η µέριµνα για τους εργαζόµενους και
τις οικογένειές τους είναι βασική κοινωνική και επιχειρηµατική υποχρέωσή

τους. Η µέριµνα αυτή εκφράζεται µε συνεχή προσπάθεια εξέλιξης και παρακίνησης
του υφιστάµενου ανθρώπινου δυναµικού, αλλά και δηµιουργίας εργασιακού περι-
βάλλοντος ίσων ευκαιριών και σωστής διαχείρισης, µέσα στο οποίο το προσωπικό
µπορεί να δηµιουργεί και να αναπτύσσεται, ώστε να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνα-
τότητές του και ταυτόχρονα οι συνθήκες εργασίας να αποτελούν παράγοντα προσέλ-
κυσης ικανών ανθρώπων. Με την ίδια φιλοσοφία, εφαρµόζονται πολιτικές και προ-
γράµµατα µε στόχο την ενίσχυση της ενιαίας εταιρικής κουλτούρας, την αύξηση της
ικανοποίησης των εργαζοµένων, τη διασφάλιση της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας
τους, καθώς και την εξασφάλιση ισορροπίας µεταξύ εργασίας και οικογένειας. 

Πολιτική ίσων ευκαιριών

Όλες οι δραστηριότητες της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού γίνονται µε δια-
φάνεια και αξιοκρατία. Οι προσλήψεις, οι µετακινήσεις, οι προαγωγές, οι παροχές, τα
προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης κ.λπ. διέπονται από τις αρχές της πολιτι-
κής για την παροχή ίσων ευκαιριών, την αποφυγή κάθε είδους διακρίσεων και τον σε-
βασµό στην αξιοπρέπεια των εργαζοµένων. Εφαρµόζοντας τα παραπάνω, προσπα-
θούµε ώστε: 

■ Η σύνθεση των στελεχών να αντανακλά τη σύνθεση του προσωπικού.
■ Τα προγράµµατα κατάρτισης και εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε επιχει-

ρηµατικές ανάγκες, να είναι διαθέσιµα σε όλο το προσωπικό.
■ Οι διάφορες παροχές και τα προγράµµατα µέριµνας να συµβάλλουν στη στήριξη

των εργαζοµένων και των οικογενειών τους, καθώς και στην εξασφάλιση ισορρο-
πίας µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής.    

Εργασιακές σχέσεις

Οι εργασιακές σχέσεις είναι ιδιαίτερα καλές, αφού η διαµόρφωσή τους, πέραν των
προβλεποµένων από τις σχετικές διατάξεις, βασίζεται πάνω στην ανάπτυξη πνεύµα-
τος αµοιβαίας εµπιστοσύνης, κατανόησης και συνεργασίας καθώς και στην καθιέρω-
ση πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού που καθορίζουν µε σαφή και αµερό-
ληπτο τρόπο όλα τα θέµατα προσλήψεων, µετακινήσεων, προαγωγών, εκπαίδευσης,
αµοιβών, πρόσθετων παροχών, αδειών και απουσιών. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι
δεν σηµειώθηκε καµία απεργιακή κινητοποίηση τα τελευταία χρόνια. Στη ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ, οι εργασιακές σχέσεις ρυθµίζονται βάσει Κανονισµού Εργασίας, ο οποίος έχει
καταρτιστεί από το Σεπτέµβριο του 1974 και έχει λάβει σχετική έγκριση από το

2005
εγκαταστάθηκε 
ο Προσοµοιωτής 
Μονάδων Παραγωγής
για την εκπαίδευση 
των χειριστών. 

Η



Υπουργείο Εργασίας. Οι εργαζόµενοι στο διυλιστήριο είναι οργανωµένοι σε σωµατείο
το οποίο από το 1986 έχει συνάψει Συλλογική Σύµβαση Εργασίας µε το Σύνδεσµο
Ελληνικών Βιοµηχανιών. Η σύµβαση αυτή ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας
στο διυλιστήριο και τροποποιείται κάθε χρόνο µε ιδιωτικά συµφωνητικά ετήσιας
διάρκειας, που καταρτίζονται µεταξύ της εταιρείας και του σωµατείου. 

Απασχολούµενο προσωπικό 

Ο κύριος χώρος δραστηριότητας της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι το διυλιστήριο στους Αγίους
Θεοδώρους Κορινθίας, όπου το 2005 απασχολήθηκαν -κατά µέσο όρο- 980 άτοµα
από τα 1.168 που συνολικά απασχόλησε η εταιρεία (τα υπόλοιπα 188 εργάσθηκαν
στα κεντρικά γραφεία, στο Μαρούσι). Το 50% περίπου του προσωπικού του διυλι-
στηρίου κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, όπου η ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ είναι ο µεγαλύτερος εργοδότης. Αντίστοιχα, η AVIN OIL απασχόλησε 209 άτο-
µα κατά το 2005. Πέραν του άµεσα απασχολούµενου προσωπικού, σηµαντικός
αριθµός ατόµων απασχολείται έµµεσα στις δραστηριότητες των δύο εταιρειών, ως
προσωπικό εργολάβων. Η εξέλιξη της δύναµης του ανθρώπινου δυναµικού στις
δύο εταιρείες είναι ανοδική, παρά την πραγµατοποίηση νέων επενδύσεων µε στό-
χο την αύξηση του βαθµού αυτοµατοποίησης της παραγωγής στο διυλιστήριο.
Μάλιστα, η σηµαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού από το 2003 και µετά
οφείλεται στις προσλήψεις που έγιναν στο διυλιστήριο, για την υλοποίηση του µε-
γάλου επενδυτικού προγράµµατος που αφορά στην παραγωγή καυσίµων µε τις
προδιαγραφές του 2005 και του 2009.

Η αποφυγή του εργασιακού αποκλεισµού οµάδων, όπως των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες, είναι βασική πολιτική. Το 2005 ο Όµιλος απασχολούσε άτοµα µε ειδι-
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1.207 1.220 1.240 1.280 1.338 1.377

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Το σύνολο του προσωπικού

της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και της

ΑVΙΝ OIL κατά το 2005

ανήλθε στα 1.377 άτοµα

(µέσος όρος έτους). Η ΜΟ-

ΤΟΡ ΟΪΛ αποτελεί έναν από

τους µεγαλύτερους εργο-

δότες στον ελληνικό χώρο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

■ Συµµόρφωση µε το ισχύον νο-
µικό πλαίσιο και τις οικουµενι-
κές αρχές που αφορούν στα αν-
θρώπινα δικαιώµατα και στα δι-
καιώµατα εργασίας.

■ ∆ηµιουργία ισχυρών δεσµών
µε τους εργαζόµενους µέσω
ανοικτής και ειλικρινούς επικοι-
νωνίας.

■ ∆ίκαιη µεταχείριση των εργαζο-
µένων.

■ Παροχή ίσων ευκαιριών εργα-
σίας.

■ Υπευθυνότητα για την επίτευξη
των επιχειρηµατικών στόχων.

■ Ανταγωνιστική και δίκαιη αντα-
µοιβή των εργαζοµένων, ανά-
λογα µε την απόδοσή τους και
σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην
αγορά εργασίας.

■ Παροχή δυνατοτήτων και ευ-
καιριών για επαγγελµατική και
προσωπική ανέλιξη. 

■ Συνεχής εκπαίδευση για την
απόκτηση των απαιτούµενων
δεξιοτήτων µε στόχο την απο-
τελεσµατική και µε ασφάλεια
εκτέλεση της εργασίας.

■ Ευρύτερη µέριµνα για τις οικο-
γένειες των εργαζοµένων. 

Απασχολούµενο Προσωπικό ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και AVIN OIL 
2000-2005
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κές ανάγκες, παρέχοντάς τους ίσες  ευκαιρίες στην απασχόληση, στην εκπαί-
δευση και στην εργασιακή  εξέλιξή τους. 

Στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό
Σύνθεση κατά φύλο
Ο Όµιλος σέβεται τη διαφορετικότητα και παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους, εντού-
τοις, λόγω της φύσης των εργασιών ιδίως της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στο διυλιστήριο, το πο-
σοστό των γυναικών είναι σχετικά µικρό.  Έτσι, κατά µέσο όρο το 2005 το 14%

του συνολικού προσωπικού είναι γυναίκες, ενώ στα κεντρικά γραφεία το ποσοστό
φτάνει το 35%. Στο συνολικό αριθµό στελεχών, οι γυναίκες αποτελούν το 12%,
ενώ στο συνολικό αριθµό του λοιπού διοικητικού και τεχνικο-υπαλληλικού προ-
σωπικού αποτελούν το 14%.  

Επίπεδο εκπαίδευσης 
Το µορφωτικό επίπεδο του προσωπικού έχει ιδιαίτερη σηµασία. Στόχος είναι να
προσελκύονται, να εξελίσσονται και να παραµένουν στην εταιρεία κατάλληλοι και
ικανοί άνθρωποι. Για τη µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των εργαζοµένων και τη
δηµιουργία εργασιακού περιβάλλοντος υψηλής απόδοσης, υλοποιούνται προ-
γράµµατα εκπαίδευσης, ανάπτυξης και επαγγελµατικής ανέλιξης, ενώ το προσω-
πικό ενθαρρύνεται να συµµετέχει σε εκπαιδευτικά προγράµµατα που οδηγούν
στην απόκτηση αναγνωρισµένου πτυχίου. Το 23% των εργαζοµένων είναι πτυχι-
ούχοι ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. 

Στελεχικό δυναµικό
Κατά το 2005, η αναλογία των στελεχών στο σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού
του Οµίλου διαµορφώθηκε στο 13%, ενώ το τεχνικο-υπαλληλικό και διοικητικό
προσωπικό αποτελεί το 87%. Ενδεικτικό της σηµασίας που δίδεται στο προσωπι-

Φύλο
Άνδρες 86%
Γυναίκες 14%

Επίπεδο εκπαίδευσης
Ανώτατη 16%
Ανώτερη (ΤΕΙ) 7%
Μέση/Τεχνική 72%
Βασική 5%

Κατηγορίες προσωπικού
Στελέχη 13%
∆ιοικητικό 22%
Τεχνικο-υπαλληλικό 65%

Ηλικία
< 25 3%
25 – 45 55%
> 45 42%
Μέσος όρος 42,3 χρόνια

Έτη υπηρεσίας
< 5 29%
5 – 10 7%
10 – 15 17%
15 – 20 15%
20 – 25 19%
> 25 13%
Μέσος όρος 14,3 χρόνια

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στοιχεία για το απασχολούµενο
προσωπικό



27

Προσλήψεις
2003 2004 2005

Αριθµός προσλήψεων 101 150 63

Αποχωρήσεις ανά αιτία
Σύνταξη 25 49 50
Παραίτηση 14 15 10
∆ιάφορα 3 2 6
Σύνολο 42 66 66

Κινητικότητα προσωπικού
3,3% 4,9% 4,8%

κό είναι το γεγονός ότι η πλειονότητα των εργαζοµένων, ακόµα και στο διυλιστή-
ριο, προσλαµβάνεται µε υπαλληλική σχέση εργασίας.

Ηλικία και κινητικότητα προσωπικού
Η µέση ηλικία του προσωπικού του Οµίλου διαµορφώθηκε κατά το 2005 στα 42,3
χρόνια, ενώ το 58% του προσωπικού έχει ηλικία µικρότερη των 45 ετών. 

Όσον αφορά τα χρόνια υπηρεσίας, ο µέσος όρος των ετών υπηρεσίας του προσω-
πικού διαµορφώθηκε στα 14,3 χρόνια και χαρακτηρίζει τη σταθερότητα του προ-
σωπικού. Το 47% του προσωπικού έχει πολυετή πείρα στον Όµιλο µε πάνω από
15 χρόνια υπηρεσίας, ενώ ποσοστό 29% έχει κάτω από 5 χρόνια υπηρεσίας. 

Κατά το 2005, το ανθρώπινο δυναµικό της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και της AVIN OIL ενισχύθη-
κε µε 63 νέους εργαζόµενους, ενώ αποχώρησαν για διάφορες αιτίες 66 άτοµα. Οι
προσλήψεις που πραγµατοποιήθηκαν το 2003 και το 2004 ήταν περισσότερες σε
σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, λόγω της πραγµατοποίησης του µεγάλης έκτα-
σης επενδυτικού προγράµµατος στο διυλιστήριο για την παραγωγή προϊόντων που
ικανοποιούν τις προδιαγραφές οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από το 2005. 

Τα στοιχεία αυτά καθορίζουν έναν ιδιαίτερα χαµηλό δείκτη κινητικότητας προσωπι-
κού (4,8% επί του συνόλου των εργαζοµένων), γεγονός που αποδεικνύει την αµοι-
βαία εµπιστοσύνη προσωπικού -  εταιρείας και την ανάπτυξη µακροχρόνιων σχέ-
σεων συνεργασίας. Η αύξηση του δείκτη σε σχέση µε το 2003 αποδίδεται στον αυ-
ξηµένο αριθµό συνταξιοδοτήσεων κατά τα δύο επόµενα χρόνια. 

Σύστηµα αµοιβών

Το σύστηµα που εφαρµόζει ο Όµιλος για τον καθορισµό, τη διαχείριση και την
εξέλιξη των αµοιβών του προσωπικού, χαρακτηρίζεται από συνέπεια και αντικει-
µενικότητα. Παρέχονται  ανταγωνιστικές αµοιβές, βασισµένες στην απόδοση. Οι
συνολικές δαπάνες προσωπικού κατά το 2005 ανήλθαν στο ποσό των 72,2 εκατ.
ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαµβάνει τις δαπάνες µισθοδοσίας για τακτική και υπε-
ρωριακή απασχόληση, τις εργοδοτικές επιβαρύνσεις για εισφορές προς τους διά-
φορους ασφαλιστικούς οργανισµούς και τις πρόσθετες παροχές που δίνονται πά-
νω και πέρα από τις προβλέψεις του νόµου. 

Οι πρόσθετες παροχές αποτελούν οικειοθελή προσφορά προς το προσωπικό, µε
στόχο την ανάπτυξη µακροχρόνιων σχέσεων, την ανταµοιβή της εργατικότητας
καθώς και την ενίσχυση των αποδοχών του σε σηµαντικό βαθµό. Οι σηµαντικότε-
ρες πρόσθετες παροχές, είναι:

Κινητικότητα Προσωπικού

Κινητικότητα προσωπικού=

Αποχωρήσεις
Μέσος Όρος Εργαζοµένων

χ 100

Μικτές 
Αποδοχές  
πλην Προσθέτων 

Παροχών 45,6

Εργοδοτικές
Προσφορές

11,3

Πρόσθετες
Παροχές

15,3

Κατανοµή ∆απανών Μισθοδοσίας
Προσωπικού έτους 2005 

(εκατ. ευρώ)



- Το επίδοµα πολυετίας (χρονοεπίδοµα), που είναι ποσοστό επί του βασικού µη-
νιαίου µισθού, ξεκινώντας από τη συµπλήρωση της πρώτης τριετίας και αυξα-
νόµενο κατόπιν ανά τριετία, φθάνοντας δε µέχρι και το 47% (για το προσωπικό
του διυλιστηρίου).

- Το συµπληρωµατικό επίδοµα πολυετίας, που προβλέπει τη χορήγηση σε κάθε

εργαζόµενο ο οποίος συµπληρώνει πενταετία διπλάσιου επιδόµατος αδείας και
στους εργαζοµένους που συµπληρώνουν δεκαετία τη χορήγηση διπλάσιου δώ-
ρου Πάσχα. Ο εργαζόµενος, δηλαδή, µε δεκαετή παραµονή αµείβεται πρακτικά
µε 15 µισθούς.  

- Το επίδοµα αδιάλειπτης παρουσίας στο προσωπικό του διυλιστηρίου, που επι-
βραβεύει την ανελλιπή παρουσία. 

- Την εφάπαξ χορήγηση στο προσωπικό του διυλιστηρίου ενός βασικού µισθού
µε τη συµπλήρωση 25ετίας και ενός ακόµα βασικού µισθού µε τη συµπλήρωση
30ετίας.

- Το επίδοµα γάµου.  

Οικειοθελείς παροχές

Οι οικειοθελείς παροχές στους εργαζόµενους και στις οικογένειές τους εκτείνονται
σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων και αποβλέπουν στην ενίσχυση της ασφάλισής
τους πέραν των απαιτήσεων του νόµου, στην περαιτέρω σύσφιγξη των δεσµών τους
µε την εταιρεία, στην ανάπτυξη της συνεργασίας και του οµαδικού πνεύµατος και
στην εξασφάλιση ισορροπίας µεταξύ προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής. Ορι-
σµένες από τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν µε πρωτοβουλία της εταιρείας είναι: 

90

100

110

120

130

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Η µέση ετήσια αναπροσαρµογή των
µισθών κατά κανόνα υπερβαίνει σηµα-
ντικά το Μέσο ∆είκτη Τιµών Κατανα-
λωτή, όπως φαίνεται στο διάγραµµα
εξέλιξης της µέσης ετήσιας αναπρο-
σαρµογής µισθών σε σχέση µε την
εξέλιξη του Μέσου ∆είκτη Τιµών Κατα-
ναλωτή. 

Εξέλιξη 
Μέσης Ετήσιας 

Αναπροσαρµογής
Μισθών και Μεσου

∆.Τ.Κ.
( Έτος Βάσης

2000=100,0)
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Μέση Ετήσια 
Αναπροσαρµογή
Μισθών

Μέσος ∆.Τ.Κ



■ Πρόγραµµα συµπληρωµατικής ασφάλισης ζωής και υγείας.

■ Συνταξιοδοτικό πρόγραµµα.

■ Εφαρµογή ευνοϊκών πολιτικών για τις εργαζόµενες µητέρες.

■ Συνεργασία µε τρεις ιατρούς εργασίας για την κάλυψη εργασιακών θεµάτων

υγείας, αλλά και την παροχή υποστήριξης σε προσωπικά θέµατα υγείας.

■ Στήριξη της ποδοσφαιρικής οµάδας των εργαζοµένων για τη συµµετοχή της
σε πρωταθλήµατα που διοργανώνονται µεταξύ εταιρειών.

■ Λειτουργία εστιατορίου στο διυλιστήριο. 

■ ∆ιοργάνωση εκδροµών.

■ Οικονοµικές διευκολύνσεις για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

■ Χορήγηση επιδόµατος γάµου.

■ Χορήγηση αδειών µε αποδοχές σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. σε γονείς για την
παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών τους, σε περίπτωση πέν-
θους και σε άλλες σοβαρές περιπτώσεις). 

■ ∆ιοργάνωση χριστουγεννιάτικων παιδικών εορτών. 

■ Παροχή δώρων στις ονοµαστικές εορτές των εργαζοµένων.

■ ∆ωρεάν µεταφορά του προσωπικού από/προς τους χώρους εργασίας µε λεω-
φορεία.

■ Ειδικές παροχές στο προσωπικό του διυλιστηρίου. 

2004 2004

8.860
8.279 ∆απάνες 

Οικειοθελών Παροχών
στους Εργαζόµενους 

και στις οικογένειές τους
(χιλ. ευρώ)

ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΤΟΥ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΤΟ 2005

■ 89 βραβεία άριστης επίδο-
σης σε παιδιά της δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης.

■ 108 βοηθήµατα σπουδών
σε φοιτητές της τριτοβάθ-
µιας εκπαίδευσης.

■ 54 συµµετοχές σε παιδικές
κατασκηνώσεις.

■ 79 βραβεία πολυετίας.

■ 25 δώρα γάµου.

■ 35 επιδόµατα για φύλαξη
παιδιών.

■ 890 επιδόµατα έναρξης
σχολικής περιόδου. 
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Η ποδοσφαιρική οµάδα των υπαλ-
λήλων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι η «µε-
γάλη δύναµη» στο πρωτάθληµα
των επιχειρήσεων Αθηνών. Συµµε-
τέχει 14 χρόνια συνεχώς, έχοντας
κατακτήσει 7 νταµπλ (πρωτάθληµα
και κύπελλο), 3 πρωταθλήµατα, 1
κύπελλο και 2 κύπελλα ήθους. Το
2005, οργανώθηκαν στην Αθήνα οι
17οι πανευρωπαϊκοί αγώνες επι-
χειρήσεων, στους οποίους συµµε-
τείχαν 70 οµάδες εταιρειών από
διάφορες χώρες, οι οποίες αγωνί-
σθηκαν σε 14 αθλήµατα, µε τη
συµµετοχή 2.500 και πλέον αθλη-
τών. Η ποδοσφαιρική οµάδα της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συµµετείχε ως πρω-
ταθλήτρια επιχειρήσεων Αθηνών
2004–2005, κερδίζοντας το χρυσό
µετάλλιο. 

Παροµοίως, η αντίστοιχη οµάδα
της AVIN OIL συµµετείχε για δεύ-
τερη χρονιά στο πρωτάθληµα πε-
τρελαιοειδών 5x5, κατακτώντας τη
δεύτερη θέση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Από το 2002, στο πλαίσιο των προσπαθειών για βελτιωµένες παροχές προς
το προσωπικό, πιο ευέλικτες και προσαρµοσµένες στις σύγχρονες απαιτή-
σεις, ισχύει πρόγραµµα οµαδικής υγειονοµικής ασφάλισης, το οποίο δηµι-
ουργήθηκε µε στόχο να προσφέρει προστασία και βοήθεια όταν συµβούν
απρόοπτα περιστατικά που επιφέρουν απρόσµενη οικονοµική επιβάρυνση.
Εκτός από τους εργαζόµενους, καλύπτει τον ή τη σύζυγο και τα προστατευό-
µενα τέκνα τους.  

Οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται από το οµαδικό ασφαλιστήριο καλύ-
πτουν τις παρακάτω περιπτώσεις:

■ Απώλεια ζωής από ασθένεια ή ατύχηµα

■ Μόνιµη ολική ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχηµα

■ Μόνιµη µερική ανικανότητα από ατύχηµα

■ Απώλεια εισοδήµατος από ασθένεια ή ατύχηµα

■ Νοσοκοµειακή και εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη 

■ Μητρότητα (επίδοµα τοκετού)

Επίσης, το προσωπικό καλύπτεται µε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραµµα
που προβλέπει την παροχή «εφάπαξ» για τους εργαζόµενους που συνταξιο-
δοτούνται κανονικά, πρόωρα ή λόγω αναπηρίας.  

Το κόστος και των δύο προγραµµάτων καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την
εταιρεία.
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Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού, στα αντικείµενα τόσο της ατοµικής
επιµόρφωσης όσο και της επαγγελµατικής κατάρτισης, είναι θέµα στρατηγικής
σηµασίας για την εταιρεία. Η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας απαιτεί τη σύνδε-
ση της εκπαίδευσης µε τους επιχειρηµατικούς στόχους, πράγµα που επιτυγχάνε-
ται επενδύοντας στη βελτίωση και στην αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπι-
νου δυναµικού. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό:

■ Πραγµατοποιούνται ενδοεταιρικά εκπαιδευτικά σεµινάρια.
■ Tο προσωπικό συµµετέχει σε σεµινάρια που διοργανώνονται από διεθνώς

αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά κέντρα, όπως το Institute of Petroleum και το
Oxford Princeton Programme, και σε συνέδρια εντός και εκτός της χώρας,
όπως το European Refining Technology Conference (ERTC).

■ ∆ίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό να ολοκληρώσει τις σπουδές του ή να
παρακολουθήσει µεταπτυχιακά σεµινάρια.

■ Ενθαρρύνεται και χρηµατοδοτείται η εκµάθηση ξένων γλωσσών, όπου αυτό
απαιτείται.

■ Καλύπτονται συνδροµές σε περιοδικά και επαγγελµατικούς συλλόγους. 

Η πολιτική για την εκπαίδευση προβλέπει τη σύνδεση των θέσεων εργασίας µε τις
γνώσεις και τις ικανότητες τις οποίες πρέπει να διαθέτει κάθε µέλος του προσωπι-
κού, µε τελικό στόχο τη συνεχή, υπεύθυνη, ευέλικτη και ολοκληρωµένη επαγγελ-
µατική εκπαίδευση και επιµόρφωση των εργαζοµένων. 

Στα εκπαιδευτικά προγράµµατα που υλοποιήθηκαν κατά το 2005 συµµετείχαν 315
εργαζόµενοι (74 στελέχη και 241 λοιποί εργαζόµενοι). Οι ανθρωποώρες της εκ-
παίδευσης έφτασαν τις 11.476 (που αντιστοιχούν σε 36,4 ώρες εκπαίδευσης ετη-
σίως ανά άτοµο που συµµετείχε στα εκπαιδευτικά προγράµµατα), ενώ το συνολικό
κόστος, συµπεριλαµβανοµένου και του έµµεσου κόστους, έφτασε τις 725 χιλ. ευ-
ρώ. Οι δύο εταιρείες συµµετέχουν στη διαδικασία είσπραξης, µέσω του ΟΑΕ∆, της
εργοδοτικής εισφοράς 0,45%  που καταβάλλεται από όλους τους εργοδότες υπέρ
του Λογαριασµού για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ). 
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα κατά το έτος 2005 επικεντρώθηκε σε θέµατα που
συνάδουν στη φύση των δραστηριοτήτων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και της AVIN OIL, όπως
τεχνικά, διοικητικά, υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, κα-
θώς και στην εκπαίδευση χειριστών. 

Ανθρωποώρες 
ανά Εκπαιδευτικό Αντικείµενο

Σύνολο Ωρών 2005=11.476

2002 2003 2004 2005

628 667

1.229

725

Εξέλιξη ∆απανών Εκπαίδευσης
(χιλ. ευρώ)
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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το 2005 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του Προσοµοιωτή Μονάδων Παραγωγής
(ΠΜΠ), κόστους 1,2 εκατ. ευρώ, µε σκοπό την εκπαίδευση των χειριστών των νέ-
ων µονάδων (µονάδα Υδρογονοπυρόλυσης και οι συνοδευτικές της µονάδες),
πριν από την έναρξη της λειτουργίας των. 
Το έργο αυτό, που είναι µοναδικό στο χώρο της ελληνικής βιοµηχανίας, περιε-
λάµβανε και την ανάπτυξη αντίστοιχου συστήµατος για την πιο σύνθετη µονάδα
του διυλιστηρίου (µονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης), η οποία θα επηρεαζόταν ση-
µαντικά από την ενσωµάτωση της µονάδας Υδρογονοπυρόλυσης στο διυλιστήριο.
Το έργο εγκατάστασης υλοποιήθηκε από τις προµηθεύτριες εταιρείες, σε στενή
συνεργασία µε το Τµήµα Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κατανεµηµένου Ελέγχου της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Το σύστηµα στεγάζεται στην αίθουσα εκπαίδευσης του Νέου Κε-
ντρικού Θαλάµου Ελέγχου και αποτελείται από σταθµούς εργασίας, όµοιους µε
αυτούς που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο των µονάδων του διυλιστηρίου, και
από ένα δίκτυο υπολογιστών. Στον προσοµοιωτή η πραγµατική µονάδα αντικαθί-
σταται από το δίκτυο των υπολογιστών. Η πιστότητα σε σχέση µε την πραγµατική
λειτουργία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και σε συνδυασµό µε το πανοµοιότυπο
περιβάλλον εργασίας, καθιστά την εκπαίδευση ιδιαιτέρως αποτελεσµατική. 
Η εταιρεία αποκοµίζει πολλά οφέλη από την ανάπτυξη του συστήµατος ΠΜΠ,
όπως: 

1. Τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει τους χειριστές της σε µια νέα τεχνολογία, πριν
από την εκκίνηση της πραγµατικής µονάδας, ελαχιστοποιώντας έτσι τα προ-
βλήµατα κατά τη φάση της εκκίνησης.

2. Τη δυνατότητα εκπαίδευσης νέων χειριστών εφ’ όλης της ύλης, χωρίς τους
όποιους λειτουργικούς περιορισµούς της πραγµατικής µονάδας. 

3. Τη δυνατότητα περιοδικής προγραµµατισµένης εκπαίδευσης σε διαδικασίες
εκτάκτου ανάγκης.

Η εκπαίδευση στον ΠΜΠ συνεχίζεται σε τακτική βάση και µετά το ξεκίνηµα των
νέων µονάδων. Παλιοί και νέοι χειριστές εκπαιδεύονται βάσει συγκεκριµένου
προγράµµατος σε όλο το φάσµα διαδικασιών λειτουργίας. Είναι αυτονόητο, ότι ο
ΠΜΠ συµβάλλει τα µέγιστα στην ασφαλή λειτουργία του διυλιστηρίου.

Κοινωνικός Απολογισµός 2005

32

Για τα ενδοεταιρικά εκπαιδευτικά προ-
γράµµατα διατίθενται ειδικές αίθου-
σες, τόσο στο διυλιστήριο, όσο και
στα Κεντρικά Γραφεία, πλήρως εξοπλι-
σµένες µε δίκτυο ηλεκτρονικών  υπο-
λογιστών και µε σύγχρονα συστήµατα
παρουσιάσεων. 

Επίσης, κατά το 2005, στο πλαίσιο της
πολιτικής για την καταβολή διδάκτρων
στο προσωπικό µε στόχο την απόκτη-
ση µεταπτυχιακών ή πτυχιακών τίτλων
σπουδών,  καλύφθηκε το σχετικό κό-
στος σε πέντε εργαζοµένους για συµ-
µετοχή στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων της ΕΕ∆Ε, σε
πρόγραµµα Γραµµατειακών σπουδών
και σε πρόγράµµα εξειδίκευσης στον
Εσωτερικό Έλεγχο. Ακόµα, καλύφθη-
καν τα έξοδα επτά υπαλλήλων για πα-
ρακολούθηση µαθηµάτων ξένων
γλωσσών. 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ



Εκπαίδευση νέου προσωπικού στο διυλιστήριο

Η πολιτική της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για την αντικατάσταση των αποχωρούντων µε συντα-
ξιοδότηση χειριστών από το διυλιστήριο απαιτεί την απόκτηση των απαραίτητων
γνώσεων και  εµπειρίας από τους νέους χειριστές, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά
τους. Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής, οι προσλήψεις νέων χειριστών
πραγµατοποιούνται περίπου ένα χρόνο πριν από τις αναµενόµενες αποχωρήσεις.
Στη συνέχεια, για την εκπαίδευση και την εξάσκησή τους ακολουθείται ένα ιδιαί-
τερα οργανωµένο και πολύπλευρο εισαγωγικό πρόγραµµα. Το συγκεκριµένο πρό-

γραµµα, µε την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, στοχεύει στο να
αποκτήσει το µελλοντικό τεχνικό προσωπικό του διυλιστηρίου αίσθηµα ευθύνης,
καθώς και τις ικανότητες και δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε  ένα περιβάλλον
εργασίας εξαιρετικά απαιτητικό και µε υψηλό βαθµό επικινδυνότητας. ∆ιαρκεί πε-
ρίπου εννέα µήνες και πραγµατοποιείται εξ ολοκλήρου στο διυλιστήριο από στε-
λέχη και χειριστές των διαφόρων επιµέρους µονάδων του διυλιστηρίου, ανάλογα
µε τον προορισµό απασχόλησης κάθε νεοπροσληφθέντος. Ο χρονικός προγραµ-
µατισµός και η θεµατολογία του εισαγωγικού προγράµµατος έχουν ως εξής:

■ ∆ίµηνη εκπαίδευση σε γενικά θέµατα (Υγιεινή και Ασφάλεια, Προστασία Περι-
βάλλοντος, Ποιότητα, Πυρασφάλεια, Πρώτες Βοήθειες, Ιδιότητες Πετρελαίου,
Βασικές Αρχές ∆ιύλισης, Συντήρηση, Στεγανοποιήσεις, Αγγλικά, Υπολογιστές
κ.ά.).

■ Ενάµισης µήνας σε πρωινή βάρδια στο αντικείµενό τους.
■ Έξι µήνες σε βάρδια, χωρίς όµως πραγµατική ανάληψη καθηκόντων.

Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω προγράµµατος, τοποθετούνται στις µονά-
δες ξεκινώντας µε την ανάληψη απλών καθηκόντων χειριστή, που σταδιακά οδη-
γεί σε πλήρη ανάληψη καθηκόντων.   

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Εκδόθησαν τέσσερα εκπαιδευτι-
κά εγχειρίδια (Τόµος Ι – Παραγω-
γή Λιπαντικών και Γενικό Μέρος,
Τόµος ΙΙ – Παραγωγή Καυσίµων,
Τόµος ΙΙΙ – Προϊόντα, Τόµος ΙV –
Μηχανολογικός & Ηλεκτρολογι-
κός Εξοπλισµός) για να καλύψουν
τις ανάγκες εκπαίδευσης του
προσωπικού του διυλιστηρίου.
Αυτά τα εγχειρίδια αντικατέστη-
σαν την αντίστοιχη σειρά που είχε
εκπονηθεί στα µέσα της δεκαε-
τίας του 1980, η οποία όµως κα-
τέστη ανεπίκαιρη µετά τα µεγάλα
έργα επέκτασης και αναβάθµισης
του διυλιστηρίου. Συντάχθηκαν
εξ ολοκλήρου από µηχανικούς
του διυλιστηρίου και είναι απόλυ-
τα προσαρµοσµένα στη σηµερινή
δοµή του και στα προϊόντα που
παράγει. Ταυτόχρονα παρέχουν
και την απαραίτητη θεωρητική
και τεχνική τεκµηρίωση, ώστε να
αποτελούν αυτοδύναµες πηγές
πληροφόρησης. Είναι ευνόητο
ότι η σηµασία αυτής της προσπά-
θειας ξεπερνά τα όρια της εται-
ρείας, καθώς συµβάλλει σηµαντι-
κά στην αποτελεσµατικότερη
εξειδικευµένη εκπαίδευση του
τεχνικού δυναµικού της χώρας. 
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Υγιεινή, Ασφάλεια και Περιβάλλον

Η επαγγελµατική Υγιεινή και Ασφάλεια και η Προστασία του Περιβάλ-
λοντος αποτελούν πρωταρχικό στρατηγικό στόχο για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και
την AVIN OIL, ώστε κατά την εξάσκηση των επιχειρηµατικών δραστη-
ριοτήτων µας να διασφαλίζονται ασφαλείς συνθήκες εργασίας για το
προσωπικό και τους συνεργάτες µας, καθώς και η προστασία του περι-
βάλλοντος και η ποιότητα ζωής των πολιτών που ζουν κοντά στους χώ-
ρους όπου πραγµατοποιούνται οι δραστηριότητες αυτές. 
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Πολιτική Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ λειτουργεί µε σεβασµό στην υγεία, στην ασφάλεια και στο περιβάλλον. 

Για να το επιτύχει αυτό, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ:

■ Θέτει σκοπούς και στόχους που θα έχουν ως αποτέλεσµα τη συνεχή βελτίωση
των εφαρµοζόµενων συστηµάτων διαχείρισης υγιεινής, ασφάλειας και περι-
βάλλοντος.

■ Συµµορφώνεται προς, ή και ξεπερνά, τις απαιτήσεις που προκύπτουν από όλες
τις νοµικές ή άλλες υποχρεώσεις.

■ Παράγει ποιοτικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, χρησιµοποιώντας απο-
τελεσµατικά τα υλικά, την ενέργεια και την τεχνολογία.

■ Αναφέρει τις επιδόσεις της, καλές ή κακές, συµβάλλοντας στην προώθηση της
έννοιας της κοινωνικής ευαισθησίας και της ευθύνης των επιχειρήσεων.

■ ∆ιατηρεί συστήµατα και σχέδια αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης, τα οποία δο-
κιµάζει τακτικά µε σχετικές ασκήσεις.

■ Εντάσσει παράγοντες υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
σε κάθε επιχειρησιακή απόφαση, πλάνο και λειτουργία, στο πλαίσιο του Ενιαί-
ου ∆ιαχειριστικού Συστήµατος.

■ Παρέχει συµβουλές, πληροφορίες και εκπαίδευση στους εργαζόµενους, στους
εργολάβους και σε άλλους που εργάζονται για λογαριασµό της, εξασφαλίζο-
ντας τη δέσµευση και την επαγρύπνησή τους.

■ Εφαρµόζει συνειδητά και απαρέγκλιτα τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουρ-
γίας, που καθορίζουν το επιτρεπτό επίπεδο παραγόµενων αποβλήτων.

■ Συνεργάζεται µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη για την ανάπτυξη προγραµµάτων
διαχείρισης υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, οτιδήποτε σκεπτόµαστε, σχεδιάζουµε ή κάνουµε, το κάνουµε:

■ µε ασφάλεια,
■ φιλικά προς το περιβάλλον,
■ µε οικονοµικά αποδεκτό τρόπο.

ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, η έµ-
φαση σε θέµατα διαχείρι-
σης Υγιεινής, Ασφάλειας
και Προστασίας του Περι-
βάλλοντος, καθώς και η δέ-
σµευσή της για συνεχή
βελτίωση στους συγκεκρι-
µένους τοµείς, διατυπώνε-
ται µέσω της σχετικής πο-
λιτικής η οποία διέπει τη
λειτουργία του Συστήµατος
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρι-
σης και του Συστήµατος
∆ιαχείρισης Υγιεινής και
Ασφάλειας, τα οποία εξει-
δικεύουν την πολιτική αυτή
σε προγράµµατα και µετρή-
σιµους στόχους.



Η άσκηση των επιχειρηµα-
τικών δραστηριοτήτων της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διέπεται από
µία σειρά αρχών και αξιών.
Πρωτεύουσα θέση µεταξύ
αυτών των αξιών κατέχει η
εξασφάλιση Υγιεινής και
Ασφάλειας στους εργασια-
κούς χώρους. Η Υγιεινή και
η Ασφάλεια για όλους όσοι
εργαζονται στους χώρους
της εταιρείας είναι θεµελιώ-
δης αξία, που η επίτευξή
της επιτυγχάνεται στο πλαί-
σιο καθορισµένου συστή-
µατος βάσει του οποίου
διαχειριζόµαστε τα θέµατα
Υγιεινής και Ασφάλειας. 
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ρωταρχικό µέληµα της ∆ιοίκησης, όπως προκύπτει από την πολιτική για την
Υγιεινή, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον, είναι η λήψη µέτρων και η υλοποί-

ηση έργων και προγραµµάτων προκειµένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι της εται-
ρείας για την Υγιεινή και την Ασφάλεια. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η ευαισθησία και η
δέσµευση όλης της διοικητικής ιεραρχίας στην παροχή της απαραίτητης υποστή-
ριξης για την υλοποίηση όλων των προγραµµάτων και ενεργειών που διασφαλί-
ζουν τη µέγιστη δυνατή υλοποίηση των στόχων και συντείνουν στην ανάπτυξη και
στην εδραίωση νοοτροπίας ασφαλούς συµπεριφοράς.  

Η υλοποίηση των δεσµεύσεών µας τέθηκε σε εντελώς νέες βάσεις από το 2003 µε
το σχεδιασµό και την ενεργοποίηση ενός ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρι-
σης Υγιεινής και Ασφάλειας, που αναπτύχθηκε από το αρµόδιο προσωπικό της
εταιρείας και βασίζεται σε βέλτιστες πρακτικές από διεθνώς αναγνωρισµένα συ-
στήµατα. Αναπτύσσεται σε τέσσερα στάδια (Plan       Do       Check       Act) και εί-
ναι ένας διαχειριστικός κύκλος που εµπεριέχει διαδικασίες διάγνωσης και διόρ-
θωσης, µε στόχο τη διαρκή βελτίωση του ίδιου του συστήµατος. 

Οι ενέργειες της εταιρείας το 2005, για την επίτευξη των στόχων Υγιεινής και
Ασφάλειας, αφορούσαν κατά κύριο λόγο τους άξονες:

■ Ολοκλήρωση της κατασκευής και έναρξη της λειτουργίας του συγκροτήµατος
των νέων µονάδων, χωρίς κανένα ατύχηµα.

■ Ολοκλήρωση της προγραµµατισµένης προσωρινής διακοπής λειτουργίας του
διυλιστηρίου για εργασίες συντήρησης, χωρίς κανένα ατύχηµα.

■ Βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και των συνθηκών ασφαλείας.
■ Εµπέδωση και βελτίωση των διαδικασιών.
■ Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, ετοιµότητα και συνεργασία µε τα ενδιαφε-

ρόµενα µέρη.

Υγιεινή και Ασφάλεια
Ολοκληρώθηκε το µεγάλο
επενδυτικό πρόγραµµα κατα-
σκευής του συγκροτήµατος
της µονάδας Υδρογονοπυρό-
λυσης, κόστους 350 εκατ. ευ-
ρώ, χωρίς κανένα σοβαρό
ατύχηµα. 

2005

Π



Οι στόχοι της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
για την Υγιεινή 

και την Ασφάλεια 

στους χώρους εργασίας

■ Η µείωση στο ελάχιστο δυνα-
τό της πιθανότητας εκδήλω-
σης µεγάλου τεχνολογικού
ατυχήµατος.

■ Η εκµηδένιση των εργατικών
ατυχηµάτων.

■ Η συνεχής βελτίωση των συν-
θηκών εργασίας.

■ Η προστασία του προσωπικού
µας, του προσωπικού εργολά-
βων, της ποιότητας ζωής των
περιοίκων, του περιβάλλοντος
και των εγκαταστάσεων από
τους κινδύνους οι οποίοι εν-
δέχεται να προκύψουν από τη
δραστηριότητα της εταιρείας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝPlan

Do

Check

Act

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ

∆ιαγραµµατική απεικόνιση του ολοκληρωµένου 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

Συστατικά στοιχεία του Συστήµατος

1. ∆έσµευση της διοίκησης για καθορισµό στόχων, αρµοδιοτήτων και υπευθυνο-
τήτων.

2. Απόλυτη τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας και των διεθνώς αποδεκτών κωδίκων,
προτύπων και κανόνων σωστής λειτουργίας.  

3. Συστηµατική ανίχνευση, εντοπισµός και αξιολόγηση των επαγγελµατικών κινδύ-
νων στο σύνολο των δραστηριοτήτων του διυλιστηρίου.

4. Συνεχής επίβλεψη του εξοπλισµού και των χώρων εργασίας και  αναγνώριση των
κινδύνων.

5. Παροχή, σε κάθε εργαζόµενο, κατάλληλης και επαρκούς εκπαίδευσης.
6. ∆ιασφάλιση της εφαρµογής των κανόνων ασφάλειας κατά την εκτέλεση κάθε εί-

δους εργασιών.
7. Συνεχής αναθεώρηση και έλεγχος του Σχεδίου Αντιµετώπισης Έκτακτης Ανάγκης.
8. Συστηµατική αναφορά, διερεύνηση και ανάλυση συµβάντων.
9. Ενεργός συµµετοχή όλων των εργαζοµένων.
10. Άριστη συνεργασία µε τις δηµόσιες αρχές και άλλους ενδιαφερόµενους και παρο-

χή προς αυτούς της απαραίτητης σχετικής πληροφόρησης.   
11. Συστηµατική παρακολούθηση διεθνώς αναγνωρισµένων δεικτών, κατάλληλα στο-

χοποιηµένων για τον έλεγχο της συνεχούς βελτίωσης και την επισήµανση τυχόν
αδυναµιών και δυσλειτουργιών.
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Τα εξαιρετικά θετικά αποτελέ-
σµατα ως προς την αποφυγή
ατυχηµάτων, κατά τη διάρκεια
της κατασκευής και έναρξης λει-
τουργίας των νέων µονάδων, κα-
θώς και της προσωρινής διακο-
πής λειτουργίας, ασφαλώς είναι
αποτελέσµα µεθοδικής εργασίας,
που περιελάµβανε, µεταξύ άλ-
λων: ενηµέρωση όλου του προ-
σωπικού για αύξηση της ευαι-
σθητοποίησής του, καθηµερινή
συνεργασία µε τους επικεφαλής
των έργων για τον εντοπισµό
ανασφαλών συνθηκών και τη συ-
νακόλουθη λήψη διορθωτικών
µέτρων, εφαρµογή καθηµερινών
επιθεωρήσεων ασφάλειας και
άµεση υλοποίηση επενδύσεων
που απέβλεπαν στη βελτίωση
των συνθηκών ασφάλειας.
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Ολοκλήρωση της κατασκευής και έναρξη της λειτουργίας του συ-
γκροτήµατος των νέων µονάδων, χωρίς κανένα σοβαρό ατύχηµα

To 2005 ήταν έτος σταθµός για το διυλιστήριο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ: ολοκληρώθηκε η
κατασκευή του συγκροτήµατος των νέων µονάδων Υδρογονοπυρόλυσης
(Hydrocracker), που ξεκίνησε το 2003, αποτελώντας τη µεγαλύτερη επένδυση
επέκτασης και  αναβάθµισης που έγινε ποτέ στο διυλιστήριο της εταιρείας. Οι νέες
µονάδες τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία τον Νοέµβριο του 2005.
Ο όγκος εργασιών ήταν πρωτόγνωρος. Ενώ σε καθηµερινή βάση οι Άδειες Εκτέ-
λεσης Εργασίας που εκδίδονται είναι περίπου 80, κατά τη διάρκεια των εργασιών ο
αριθµός αυτός ανήλθε σε περίπου 350 άδειες ανά ηµέρα. Αναφορικά µε το προ-
σωπικό εργολάβων, ο αριθµός του τεχνικού και εργατικού προσωπικού έφτασε και
µέχρι τις 3.000 σε καθηµερινή βάση, ενώ το σύνολο των δεδουλευµένων εργατο-
ωρών έτους 2005 για τις νέες µονάδες ανήλθε σε περίπου 2,6 εκατ., όταν το σύ-
νολο των εργατοωρών του έτους 2005 για το προσωπικό του διυλιστηρίου ανέρ-
χεται σε περίπου 2,2 εκατ. 
Παρ’ όλα αυτά, τα ατυχήµατα που συνέβησαν κατά την κατασκευή του συγκροτή-
µατος (τόσο το 2005 όσο και κατά τα προηγούµενα έτη) και είχαν ως συνέπεια την
απουσία από την εργασία ήταν ελάχιστα και όχι σοβαρά (βλέπε παρακάτω). 

Ολοκλήρωση της προγραµµατισµένης προσωρινής διακοπής λει-
τουργίας του διυλιστηρίου γαι εργασίες συντήρησης, χωρίς κανένα
ατύχηµα

Η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου για προγραµµατισµένες ερ-
γασίες συντήρησης πραγµατοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2005. Αυτού του τύπου οι
εκτεταµένες επεµβάσεις στη λειτουργία ενός διυλιστηρίου απαιτούν ιδιαίτερα αυ-
ξηµένα µέτρα ασφάλειας και εγρήγορση, διότι αυξάνεται κατακόρυφα ο κίνδυνος
ατυχηµάτων. Αποτελεί εξαιρετικά θετικό αποτέλεσµα το γεγονός της πλήρους
αποφυγής των ατυχηµάτων κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής λειτουρ-
γίας. 

Βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και των συνθηκών
ασφάλειας.

■ Το διυλιστήριο σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και λειτουργεί σύµφωνα µε τους
ελληνικούς και διεθνείς κανονισµούς και πρότυπα, αλλά πάντα υπάρχει σε εξέ-
λιξη επενδυτικό πρόγραµµα τεχνικών βελτιώσεων σύµφωνα µε τις νέες εξελί-
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ξεις της τεχνολογίας, ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή ασφάλεια και
πρόληψη ατυχηµάτων. Το κόστος του προγράµµατος για έργα βελτίωσης της
υγιεινής και της ασφάλειας και για έργα πάγιου εξοπλισµού ασφάλειας και ια-
τρείων κατά το 2005 ήταν 3,05 εκατ. ευρώ, σηµαντικά αυξηµένο σε σχέση µε
τα δύο προηγούµενα χρόνια. Μεταξύ άλλων, στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται
επενδύσεις για:

- λειτουργικές βελτιώσεις στο ηλεκτρονικό σύστηµα κατανεµηµένου ελέγχου και
πυράντοχη προστασία των καλωδίων του συστήµατος,

- αναβάθµιση των ασύρµατων συσκευών επικοινωνίας για καλύτερη απόδοση
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,

- ανανέωση των βασικών Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) και επέκτασή
τους για την κάλυψη των αναγκών του συγκροτήµατος των νέων µονάδων,

- εγκατάσταση συστηµάτων προστασίας (security) και επικοινωνίας σε περίπτω-
ση έκτακτης ανάγκης, στην περιοχή των νέων µονάδων,

- πυροσβεστική προστασία του αντλιοστασίου της µονάδας καταλυτικής πυρό-
λυσης µε την τοποθέτηση µόνιµου συστήµατος πυρόσβεσης µε αφρό, που
ελαχιστοποιεί το χρόνο αντίδρασης και βελτιώνει δραστικά το επίπεδο πυρα-
σφάλειας,

- αγορά ενός επιπλέον –σύγχρονου– πυροσβεστικού οχήµατος,
- προµήθεια δεύτερης (εφεδρικής) ντηζελοκίνητης αντλίας πυρασφάλειας, 
- τοποθέτηση αυτόµατων βανών σε µονάδες παραγωγής καυσίµων και λιπαντι-

κών για χειρισµό εξ αποστάσεως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 
- αντικατάσταση συστηµάτων πυρασφάλειας δεξαµενών και προβλήτας.

2003

1.800

2004

1.182

2005

3.049

Επενδύσεις 
Υγιεινής και Ασφάλειας
(χιλ. ευρώ)

χιλ. ευρώ
Πυρασφάλεια 1.175
Αντιµετώπιση Έκτακτης Ανάγκης 470
Ατοµικά Μέσα Προστασίας
και εξοπλισµός ιατρείου 301

Μείωση κινδύνου 485
Προστασία (Security) 618
Σύνολο 3.049

Επενδύσεις Υγιεινής 
και Ασφάλειας 2005
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■ Παράλληλα, αρκετά από τα µεγάλα
επενδυτικά έργα της τετραετίας
2002–2005, που στόχευαν κυρίως
στην παραγωγή καθαρών καυσί-
µων, στην τεχνολογική αρτιότητα
του διυλιστηρίου, στην καθετοποί-
ηση, στον αυτοµατισµό και στην
ενεργειακή αυτονοµία του, έχουν
και άµεση θετική επίδραση στο
επίπεδο ασφάλειας του διυλιστηρί-
ου.  

■ Συνεχής επίβλεψη του εξοπλισµού
και των χώρων εργασίας και ανα-
γνώριση των κινδύνων µε την
εκτέλεση προγραµµατισµένων επι-
θεωρήσεων Υγιεινής και Ασφάλει-
ας, τόσο εσωτερικών όσο και εξω-
τερικών, από εξειδικευµένους ελ-
ληνικούς ή και διεθνείς οίκους. Οι
εσωτερικές επιθεωρήσεις πραγµα-
τοποιούνται από οµάδες που
απαρτίζονται από στελέχη και προ-
σωπικό του διυλιστηρίου µε βάση
ετήσιο πρόγραµµα. Τα ευρήµατα
των επιθεωρήσεων αξιολογούνται
και οδηγούν στη λήψη τεχνικών ή
οργανωτικών µέτρων µε στόχο τη
µακροπρόθεσµη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας. Τα έργα που
βρίσκονται σε εξέλιξη επιθεωρού-
νται καθηµερινά. Κατά το 2005 κα-
ταγράφηκαν 416 υποδείξεις, ενώ
υλοποιήθηκαν 514 (αρκετές υπο-
δείξεις εκκρεµούσαν από το προη-
γούµενο έτος).

Μεγάλα επενδυτικά έργα  που συνέβαλαν στην επίτευξη 

υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας

2002
-2005

■ Το 2005 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του Προσοµοιωτή Μονάδων
Παραγωγής (ΠΜΠ), κόστους 1,2 εκατ. ευρώ, µε σκοπό την εκπαίδευση
των χειριστών των νέων µονάδων (βλέπε κεφάλαιο Εργασιακός Χώρος).

■ Το 2005 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ηλε-
κτρικής Ενέργειας, που αυξάνει την αξιοπιστία του ηλεκτρικού δικτύου
του διυλιστηρίου µε άµεσες θετικές συνέπειες στο επίπεδο ασφάλειας
του διυλιστηρίου (κόστος: 3,1 εκατ. ευρώ). 

■ Συνεχίζεται η εγκατάσταση Αυτόµατης Ρύθµισης Παραγωγικών ∆ιαδικα-
σιών, που αποτελεί φυσική συνέχεια του συστήµατος κατανεµηµένου
ελέγχου. Μέχρι τώρα ολοκληρώθηκε η εφαρµογή του στο Συγκρότηµα
Καταλυτικής Πυρόλυσης, ενώ προβλέπεται η επέκτασή του και στις υπό-
λοιπες µονάδες του διυλιστηρίου (προϋπολογισµός: 8,8 εκατ. ευρώ).

■ Το 2004 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την αναβάθµιση του συστήµα-
τος διακίνησης προϊόντων στην προβλήτα του διυλιστηρίου, µε στόχο
την υποστήριξη της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της αποτελεσµατι-
κότητας των φορτώσεων (κόστος: 1,6 εκατ. ευρώ).

■ Το 2004 τέθηκε σε λειτουργία ο σταθµός φόρτωσης βυτιοφόρων οχη-
µάτων, στην κατασκευή του οποίου έχουν ενσωµατωθεί καινοτόµες τε-
χνικές που αφορούν την Υγιεινή και την Ασφάλεια, όπως τελευταίας τε-
χνολογίας αυτοµατισµοί φόρτωσης για ασφάλεια και αξιοπιστία, αυτό-
νοµα και αυτοδύναµα συστήµατα πυρόσβεσης.

■ Το 2000 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κα-
τανεµηµένου Ελέγχου, που αφορά τη χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών
υπολογιστών για τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας του διυλιστη-
ρίου (κόστος: 20,9 εκατ. ευρώ).
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Εµπέδωση και βελτίωση των
διαδικασιών

Γίνεται συνεχής προσπάθεια για την
καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών, µε
την αναγνώριση των κινδύνων σε κάθε
χώρο και την εφαρµογή διαδικασιών
για την αντιµετώπισή τους. 
Αναλυτικότερα:

■ Σε κάθε εργαζόµενο παρέχεται κα-
τάλληλη και επαρκής εκπαίδευση
υπό µορφή πληροφοριών και οδη-
γιών, σχετικά µε τους κινδύνους
που αντιµετωπίζει κατά την εκτέλε-
ση της εργασίας του, τη σωστή
χρήση των Μέσων Ατοµικής Προ-
στασίας, την ασφαλή εκτέλεση ερ-
γασιών, τον κατάλληλο τρόπο αντί-
δρασης σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης και την παροχή πρώτων
βοηθειών.

■ ∆ιασφαλίζεται η εφαρµογή των κα-
νόνων ασφάλειας κατά την εκτέλε-
ση κάθε είδους εργασίας, µέσω της
λήψης όλων των αναγκαίων προ-
στατευτικών µέτρων και της καθιέ-
ρωσης και τήρησης συγκεκριµένων
διαδικασιών.

■ Γίνεται συστηµατική αναφορά, διε-
ρεύνηση και ανάλυση συµβάντων
(πυρκαγιών, ατυχηµάτων, παρ’ ολί-
γον ατυχηµάτων) µε σκοπό τη λή-
ψη των κατάλληλων διορθωτικών
και προληπτικών µέτρων. Παράλ-
ληλα, παρακολουθούνται  συστη-
µατικά διεθνώς αναγνωρισµένοι

δείκτες, κατάλληλα στοχοποιηµένοι για τον έλεγχο της συνεχούς βελτίωσης
και την επισήµανση τυχόν αδυναµιών και δυσλειτουργιών.

■ Ενθαρρύνεται η ενεργός συµµετοχή όλων των εργαζοµένων, τόσο µέσω της Επι-
τροπής Υγιεινής και Ασφάλειας όσο και µε τη δράση τους σε ατοµικό επίπεδο.

■ Σε τακτά χρονικά διαστήµατα, το προσωπικό του διυλιστηρίου υποβάλλεται σε
σειρά διαγνωστικών ιατρικών εξετάσεων (αιµατολογικών, ακτινολογικών, καρ-
διολογικών, οφθαλµολογικών κ.λπ.). Η οργάνωση του διυλιστηρίου σε προσω-
πικό και υλικοτεχνική υποδοµή για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και Α’
βοηθειών, είναι πλήρης και περιλαµβάνει:

● Κεντρικό Ιατρείο που στεγάζεται σε σύγχρονους χώρους επιφάνειας περί-
που 100 τετρ. µέτρων, επανδρωµένο µε ιατρό εργασίας και νοσηλευτικό
προσωπικό και εξοπλισµένο µε τον απαραίτητο νοσοκοµειακό εξοπλισµό.
∆ιαθέτει πέντε κρεβάτια εξετάσεως ασθενών και παροχής Α’ βοηθειών, κα-
θώς και έναν πλήρη θάλαµο βραχείας νοσηλείας.  

● Ιατρείο Α’ βοηθειών στη µονάδα αλκυλίωσης µε τον κατάλληλο εξοπλισµό
και µε 24ωρη υπηρεσία νοσοκόµου.

● Τρεις κατάλληλα εξοπλισµένους σταθµούς Α’ βοηθειών (στον Κεντρικό
Σταθµό Ελέγχου, στο Χηµείο και στη µονάδα Υδρογονοπυρόλυσης). 

● Τρία πλήρως εξοπλισµένα ασθενοφόρα.

Τα µέλη των αγηµάτων πυρόσβεσης εκπαιδεύονται στην παροχή υπηρεσιών
διάσωσης και Α’ Βοηθειών. 
Εξοπλισµένο ιατρείο, επανδρωµένο µε δύο ιατρούς, λειτουργεί και στα Κεντρικά
Γραφεία, για την κάλυψη του εκεί προσωπικού της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και της AVIN OIL.

● Η οργάνωση της εταιρείας για την αντιµετώπιση έκτακτων γεγονότων, στη-
ρίζεται στο Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο συνεχώς
ελέγχεται και αναθεωρείται, ώστε να ανταποκρίνεται στη δοµή του διυλιστη-
ρίου, στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας και στις βέλτιστες πρακτικές που προ-
κύπτουν είτε από τις τεχνολογικές εξελίξεις, είτε από εµπειρίες άλλων στην
αντιµετώπιση µεγάλων τεχνολογικών ατυχηµάτων. Το συγκεκριµένο σχέδιο,
περιγράφει τον εξοπλισµό, την οργάνωση και τα κινητοποιήσιµα (εσωτερικά
και εξωτερικά) µέσα για την αντιµετώπιση έκτακτου περιστατικού. Στο πλαί-
σιο του Σχεδίου Αντιµετώπισης Έκτακτης Ανάγκης εντάσσονται:

- Η από το 1988 Συµφωνία Αµοιβαίας Βοήθειας µε όλα τα ελληνικά διυλι-
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στήρια σε περίπτωση ανάγκης.
Η αποτελεσµατικότητα του σχε-
δίου συνεργασίας εξασφαλίζε-
ται µε τις οµαδικές ασκήσεις
που πραγµατοποιούνται δύο
φορές το χρόνο µεταξύ της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας και των άλλων
διυλιστηρίων. 

- Οι ασκήσεις ετοιµότητας που
πραγµατοποιούνται κάθε εβδο-
µάδα και οι ασκήσεις αντιµετώ-
πισης Βιοµηχανικού Ατυχήµατος
Μεγάλης Έκτασης που πραγµα-
τοποιούνται αρκετές φορές ανά
έτος. Κατά τις ασκήσεις αυτές
ενεργοποιείται η ∆ιαδικασία
Αντιµετώπισης Μεγάλου Συµβά-
ντος και συµµετέχουν όλοι οι
εµπλεκόµενοι δηµόσιοι φορείς.

- Τα µόνιµα και φορητά συστήµα-
τα ανίχνευσης και αντιµετώπισης
πυρκαγιών και διαρροών, για τη
συνεχή αναβάθµιση των οποίων
υπάρχει κάθε χρόνο σχετικό
πρόγραµµα επενδύσεων.

- Τα έξι πυροσβεστικά οχήµατα
και το βυτιοφόρο όχηµα αφρού
που διαθέτει το διυλιστήριο, τα
οποία βρίσκονται σε συνεχή
επιχειρησιακή ετοιµότητα και
επανδρώνονται από αγήµατα
κατάλληλα εκπαιδευµένου προ-
σωπικού. 

Στο πλαίσιο της εµπέδωσης και βελτίωσης των διαδικασιών, 

αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες δραστηριότητες:

■ Τον Ιούνιο πραγµατοποιήθηκε διήµερη επιθεώρηση του Σχεδίου Αντι-
µετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήµατος Μεγάλης Έκτασης της ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ –διαδικασία ενταγµένη στο Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτης Ανά-
γκης–   από κλιµάκιο εκπροσώπων της  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  και
των Υπουργείων Ανάπτυξης, ΠΕΧΩ∆Ε και Εργασίας, µε ικανοποιητικά
αποτελέσµατα. Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της συµ-
φωνίας του Σχεδίου µε τις απαιτήσεις της οδηγίας Seveso II και της
ΚΥΑ5697/590/2000.

■ Επιβράβευση του προσωπικού των Τµηµάτων τα οποία είχαν µηδενικό
δείκτη ατυχηµάτων και σηµαντική βελτίωση κατά το προηγούµενο έτος.
Οι νικητές επιβραβεύθηκαν µε καλαίσθητα αναµνηστικά δώρα.

■ Εντατικοποιήθηκαν ο έλεγχος και οι επιθεωρήσεις επιλεγµένων θερµών
εργασιών και εργασιών κλειστού χώρου.

■ Συνεχίστηκε η χαρτογράφηση των επιπέδων θορύβου σε περιοχές µο-
νάδων παραγωγής και διακίνησης, για τη λήψη των κατάλληλων τεχνι-
κών και οργανωτικών µέτρων, όπου αυτό χρειάζεται.

■ Συνεχίστηκε η ανάπτυξη Βάσεως ∆εδοµένων που περιέχει όλες τις δια-
τάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας οι οποίες ρυθµίζουν θέµατα υγιεινής
και ασφάλειας που έχουν σχέση µε τη λειτουργία του διυλιστηρίου.

■ Συνεχίστηκε η αναθεώρηση και η επανέκδοση των Φ∆ΑΥ (Φύλλων ∆ε-
δοµένων Ασφάλειας Υλικού) για τα προϊόντα του διυλιστηρίου.

■ Συνεχίστηκε το έργο της έκδοσης προδιαγραφών για όλο το σχετικό
εξοπλισµό Υγιεινής και Ασφάλειας (Μέσα Ατοµικής Προστασίας, Πυρο-
σβεστικά Μέσα κ.λπ.).
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Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, ετοιµότητα και συνεργασία µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη

Η συνεχής εκπαίδευση των εργαζοµένων, η ενηµέρωσή τους και η δηµιουργία νο-
οτροπίας ασφαλούς συµπεριφοράς, µαζί µε τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα,
αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για την αποφυγή των ατυχηµάτων και τη δηµι-
ουργία ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Η βασική αυτή προσέγγιση διέπει
το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Σ’ αυτόν τον το-
µέα, αναφέρονται ορισµένες ενδεικτικές δραστηριότητες:

■ Λειτουργεί ο Προσοµοιωτής Μονάδων Παραγωγής, που αυξάνει κατακόρυφα
την αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης των χειριστών των µονάδων (βλέπε
σχετική αναφορά στο κεφάλαιο Εργασιακός Χώρος). 

■ Τα κύρια θέµατα των εκπαιδευτικών σεµιναρίων σχετικά µε γενικά και εξειδι-
κευµένα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας που πραγµατοποιήθηκαν κατά το
2005 έχουν ως εξής:

- Επαναληπτική εκπαίδευση Εργοδηγών Β’ σε θέµατα ασφάλειας που σχετί-
ζονται µε την έκδοση Αδειών Εκτέλεσης Εργασίας.

- Συνεχίστηκε το πρόγραµµα εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας (εκ-
δοτών και παραληπτών Αδειών Εκτέλεσης Εργασίας) σε θέµατα ασφάλειας.

- Εκπαίδευση από την ΕΜΑΚ προσωπικού από όλες τις βάρδιες για τη διά-
σωση κινδυνευόντων από ύψος.

- Επανεκπαίδευση όλου του προσωπικού που εκτελεί χρέη µηχανικού υπη-
ρεσίας στην αντιµετώπιση µεγάλου συµβάντος, µε την πραγµατοποίηση
ασκήσεων επί χάρτου.

■ Η δοµηµένη και στοχευµένη προσπάθεια για την εκπαίδευση του προσωπικού
εργολάβων συνεχίστηκε και το 2005:

- Ενηµέρωση σε θέµατα ασφάλειας νέων παραληπτών Αδειών Εκτέλεσης
Εργασίας προσωπικού εργολάβων.

- Προετοιµασία ενός νέου εκτεταµένου προγράµµατος ενηµέρωσης σε θέ-
µατα ασφάλειας παραληπτών Αδειών Εκτέλεσης Εργασίας προσωπικού ερ-
γολάβων. Αποτελείται από ένα γενικό µέρος και 29 ειδικότητες εργασιών
και θα υλοποιηθεί εντός του 2006.

Κοινωνικός Απολογισµός 2005
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■ Για την αύξηση της ετοιµότητας του προσωπικού στην αντιµετώπιση έκτακτων
περιστατικών, καθώς και για τον έλεγχο του σχετικού εξοπλισµού και των διαδι-
κασιών του Σχεδίου Αντιµετώπισης Έκτακτης Ανάγκης, πραγµατοποιούνται συ-
χνά ασκήσεις ετοιµότητας. Το σχετικό πρόγραµµα του 2005 περιέλαβε 53 ασκή-
σεις: 5 ασκήσεις αντιµετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήµατος Μεγάλης  Έκτασης, 7
µη προγραµµατισµένες γενικές ασκήσεις µε κινητοποίηση των µέσων αντιµετώ-
πισης, 32 ασκήσεις σε επί µέρους περιοχές του διυλιστηρίου και 9 ασκήσεις στο

πεδίο της εκπαίδευσης αγηµάτων για θεωρητική και πρακτική εξοικείωση µε τον
πυροσβεστικό εξοπλισµό και τα σχετικά Μέσα Ατοµικής Προστασίας.

■ Για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε διάφορα θέµατα ασφάλειας έγι-
νε προβολή εκπαιδευτικής ταινίας Υγιεινής και Ασφάλειας, υπάρχουν δε 13
σηµεία ανακοινώσεων Υγιεινής και Ασφάλειας όπου αναρτώνται ειδικές αφίσες
ή άλλες σχετικές ανακοινώσεις (το 2005 µε πέντε αφίσες έγινε προσπάθεια ευ-
αισθητοποίησης σε ισάριθµα θέµατα).  

■ Η συνεργασία µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη θεωρείται απαραίτητο στοιχείο
υπεύθυνης αντιµετώπισης των θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας. Το 2005:

● ∆ιοργανώθηκε στις 6 και 7 Ιουνίου από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ η 26η Σύσκεψη Συ-
νεργασίας ∆ιυλιστηρίων σε θέµατα Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος,
στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι των ελληνικών διυλιστηρίων, των αρ-
µόδιων υπουργείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πυροσβεστικής υπη-
ρεσίας και άλλων ενδιαφερόµενων φορέων. Αυτές οι συσκέψεις προωθούν
τη συνεργασία και τη συνέργια σε µια περιοχή όπου πραγµατικά υπάρχει
ευρύ πεδίο ανταλλαγής γνώσεων και εµπειριών.
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● Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συνέβαλε µε την παροχή στοιχείων και γνώσεων στην εκπό-
νηση του Σχεδίου Αντιµετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήµατος Μεγάλης
Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) για τη Νοµαρχία Κορινθίας.

Στατιστικά στοιχεία ατυχηµάτων 

Η επιτυχής εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας φαίνε-

ται στα στατιστικά στοιχεία ασφάλειας (δείκτες συχνότητας και σοβαρότητας ατυ-
χηµάτων), τα οποία δείχνουν εµφανώς µια φθίνουσα πορεία στο χρόνο. Ο δείκτης
συχνότητας ατυχηµάτων παρουσίασε βελτίωση κατά το 2005, παρ’ όλο που συνε-
χιζόταν η κατασκευή των µεγάλων έργων επέκτασης και αναβάθµισης και έγινε η
προσωρινή διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου. Παρόµοια βελτίωση εµφανίζει
και ο δείκτης σοβαρότητας ατυχηµάτων. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τα ατυχήµατα
που έχουν σχέση µε το προσωπικό της εταιρείαςØ δεν συµπεριλαµβάνουν δηλαδή
τα ατυχήµατα σε προσωπικό εργολάβων, για το οποίο καταγράφηκαν 9 ατυχήµατα
κατά το 2003, 4 κατά το 2004 και 5 κατά το 2005.    

ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Η AVIN OIL
Στα θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας, η AVIN OIL, κατά την άσκηση της επιχειρηµα-
τικής δραστηριότητάς της, διαπνέεται από εξίσου αυστηρές δεσµεύσεις όπως αυ-
τές που αναφέρθηκαν παραπάνω, µε σκοπό την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχη-
µάτων.

■ Συµµορφώνεται πλήρως µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

■ Παρέχει ανελλιπώς στις αρχές πλήρη και ακριβή τεχνικά στοιχεία σχετικά µε
την ασφαλή χρήση των προϊόντων που διακινεί. 

■ Παρέχει στο προσωπικό της κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας. 

■ Χειρίζεται τα θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας µε χωριστό και ειδικά εντεταλµέ-
νο προσωπικό (ιατρό, υπεύθυνο ασφάλειας κ.λπ.).

■ Εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό και τους συνεργάτες της σε θέµατα Υγιει-
νής και Ασφάλειας. 

■ Παρακολουθεί και εφαρµόζει τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις.

■ Καταβάλλει συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση της απόδοσής της στα θέµα-
τα Υγιεινής και Ασφάλειας.

Κατά το 2005:

- Κωδικοποιήθηκαν οι κανόνες ασφάλειας που καλύπτουν όλο το φάσµα των
δραστηριοτήτων της AVIN OIL, από την παραλαβή και διακίνηση των προϊό-
ντων µέχρι και την παράδοση στους πελάτες της.

- Η εκπαίδευση των οδηγών βυτιοφόρων σε θέµατα ασφάλειας επεκτάθηκε και
καλύπτει τόσο τους οδηγούς της AVIN OIL όσο και τους οδηγούς των συνεργα-
ζόµενων βυτιοφορέων.

- Συνεχίστηκε το πρόγραµµα εξονυχιστικού ετήσιου ελέγχου όλων των βυτιο-
φόρων (Ι.Χ. και ∆.Χ.) που µεταφέρουν προϊόντα της, σύµφωνα µε τους κανόνες
που έχει θεσπίσει η πολιτεία και η βιοµηχανία πετρελαίου.    
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Περιβάλλον
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δέσµευσή της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για την προστασία του περιβάλλοντος εκφράζε-
ται µέσα από την πολιτική για την Υγιεινή, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ενιαίου ∆ιαχειριστικού Συστήµατος.  

Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της εταιρείας πιστοποιήθηκε σύµφωνα
µε το πρότυπο ISO 14001:1996 το 2000 για όλες τις δραστηριότητες του διυλι-
στηρίου, ενώ τώρα είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το αυστηρότερο ISO
14001:2004 από την BVQI (Bureau Veritas Quality International). Στον κλάδο της
διύλισης, ο συνδυασµός των δύο πιστοποιήσεων (ISO 14001:2004 για το περι-
βάλλον και ISO 9001:2000 για την ποιότητα) είναι µοναδικός για τον ελληνικό χώ-
ρο και από τους ελάχιστους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης αποτελεί αποτελεσµατικό εργαλείο δια-
χειριστικού ελέγχου για την υλοποίηση των επί µέρους στόχων της περιβαλλοντι-
κής πολιτικής της εταιρείας.

Επενδύσεις και δαπάνες για το περιβάλλον

Πάνω από 80% των συνολικών επενδύσεων το έτος 2005 διατέθηκαν σε έργα για
καθαρά καύσιµα και σε άλλα έργα µε θετικές συνέπειες για το περιβάλλον. Κατά το
χρονικό διάστηµα 2001–2005 το σηµαντικότερο µέρος του συνολικού επενδυτι-
κού προγράµµατος της εταιρείας κατευθύνθηκε σε επενδύσεις που εξυπηρετού-
σαν τους στόχους της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως φαίνεται στο σχετικό
πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει και τα αντίστοιχα στοιχεία της AVIN OIL. Έτσι, από
τα 590,6 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν για επενδύσεις, τα 447,8 εκατ. ευρώ (πο-
σοστό 75,8%) αφορούσε επενδύσεις για το περιβάλλον.    

Η προσπάθεια για την παραγωγή καθαρών καυσίµων και τη βελτίωση της περι-
βαλλοντικής απόδοσης του διυλιστηρίου σηµατοδοτήθηκε το 2005 από την ολο-
κλήρωση µεγάλων περιβαλλοντικών έργων που είχαν ξεκινήσει τα προηγούµενα
χρόνια. Αξίζει ιδιαίτερη µνεία η έναρξη λειτουργίας το 2005 τριών σηµαντικών νέ-
ων µονάδων αντιρρύπανσης.  

Η προστασία του περιβάλ-
λοντος είναι συνυφασµένη
µε την επιχειρηµατική πρα-
κτική της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Από
την ίδρυσή της, αντιµετωπί-
ζει τα θέµατα που αφορούν
την προστασία του περιβάλ-
λοντος µε ευθύνη και ευαι-
σθησία. Λειτουργούµε
ανταγωνιστικά, πάντα όµως
ως υπεύθυνος οργανισµός,
που έχει ενστερνισθεί τον
κατευθυντήριο άξονα της
αειφόρου ανάπτυξης, της
ανάπτυξης δηλαδή που κα-
λύπτει τις σηµερινές ανά-
γκες, χωρίς να διακυβεύει
τη δυνατότητα διαχείρισης
πόρων από τις επόµενες γε-
νιές, και έτσι οι δραστηριό-
τητές µας σχεδιάζονται και
εκτελούνται µέσα σ’ αυτό το
πλαίσιο. 

Κοινωνικός Απολογισµός 2005
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Περιβαλλοντικοί Στόχοι

■ Η παρακολούθηση και η πλήρης συµµόρφωση µε την ισχύουσα ελληνική
και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

■ Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των διαφόρων προγραµµάτων και δρα-
στηριοτήτων µε κριτήριο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περι-
βάλλον.

■ Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού της εταιρεί-
ας και των εργολάβων που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις της, στην
εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

■ Ο έλεγχος και, στο µέτρο των τεχνολογικών και οικονοµικών δυνατοτή-
των, η συνεχής µείωση των αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων. 

■ Ο έλεγχος και κατά το δυνατό µείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και
ενέργειας.

■ Η πρόληψη κάθε κινδύνου ρύπανσης και η εκπόνηση, η δοκιµή και η
εφαρµογή διαδικασιών άµεσης αντίδρασης σε καταστάσεις εκτάκτου
ανάγκης.

■ Η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης και η συνεχής βελτίωση του
συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

■ Η ανάπτυξη επικοινωνίας και διαλόγου µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.

■ Άρχισε η διάθεση καθαρών
καυσίµων που καλύπτουν τις
προδιαγραφές της Ε.Ε. του
2009. 

■ Λειτούργησαν τρεις νέες µο-
νάδες αντιρρύπανσης Βέλτι-
στων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών:

● Ηλεκτροστατικό φίλτρο
για την αποµάκρυνση σω-
µατιδίων καταλύτη στη
µονάδα Καταλυτικής Πυ-
ρόλυσης. 

● Κλειστό κύκλωµα διαχεί-
ρισης θείου. 

● Μονάδα επεξεργασίας
όξινων νερών µε βαθµό
απόδοσης πάνω από
99,9%. 

2005

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ 2001-2005 (εκατ. ευρώ)

ΈΈττοοςς 22000011 22000022 22000033 22000044 22000055 ΣΣύύννοολλοο ΠΠοοσσοοσσττόό

Συνολικό ύψος επενδύσεων 39,2 47,4 88,5 251,0 164,5 590,6

Επενδύσεις σχετικές 
µε το περιβάλλον 13,6 9,3 58,3 234,6 132,0 447,8 75,8%

Για καθαρά καύσιµα 0,0 1,0 54,6 231,5 120,6 407,7 69,0%

Για βελτίωση της απόδοσης 13,6 8,3 3,7 3,1 11,4 40,1 6,8%

Περιβαλλοντικές δαπάνες 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 3,4

Σύνολο 14,2 9,9 59,0 235,3 132,8 451,2



Εγκατάσταση τριών νέων µονάδων αντιρρύπανσης – Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών  

Απτό παράδειγµα της δέσµευσης της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η έναρξη λειτουργίας το
2005 τριών νέων µονάδων αντιρρύπανσης συνολικού κόστους 19,8 εκατ. ευρώ, που επιλέχθησαν από τις Βέλτιστες
∆ιαθέσιµες για την περίπτωση Τεχνικές, προκειµένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, πέραν των
απαιτήσεων του νόµου.  

1. Εγκατάσταση Ηλεκτροστατικού Φίλτρου αποµάκρυνσης σωµατιδίων καταλύτη στη µονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης

Στη µονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης (FCC) γίνεται συνεχής ανακυκλοφορία του καταλύτη µε σκοπό την αναγέννη-
ση και την επαναχρησιµοποίησή του. Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι ο θρυµµατισµός του καταλύτη και η
δηµιουργία σωµατιδίων, τα οποία δεν πρέπει να διαφεύγουν στην ατµόσφαιρα, δεδοµένου ότι τα αιωρούµενα µι-
κροσωµατίδια είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Η συνήθης και πιο οικονοµική µέθοδος αποµάκρυνσης των σω-
µατιδίων είναι µε την εγκατάσταση κυκλώνων, αλλά δεν έχει ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Έτσι, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
αποφάσισε την εγκατάσταση Ηλεκτροστατικού Φίλτρου στο ρεύµα των καυσαερίων της µονάδας, που είναι η περι-
βαλλοντικά  πληρέστερη και αποδοτικότερη λύση για τη ριζική αντιµετώπιση της κατακράτησης των σωµατιδίων
καταλύτη. Επιτυγχάνεται µείωση της περιεκτικότητας σε αιωρούµενα σωµατίδια πολύ πιο κάτω από τα όρια που
ορίζει ο νόµος. Το κόστος του έργου είναι 10,9 εκατ. ευρώ. 

2. ∆ιαχείριση της Παραγωγής Θείου σε κλειστό κύκλωµα

Το θείο είναι παραπροϊόν της αποθείωσης των καυσίµων και ανακτάται στις Μονάδες Ανάκτησης Θείου. Παράγεται
σε στερεά µορφή και παλαιότερα συσσωρευόταν σε υπαίθριο χώρο σε µορφή νιφάδων. Προκειµένου να εξαλει-
φθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από αυτή τη διεργασία (οσµές, διασκορπισµός σωµατιδίων θείου στον αέρα),
αποφασίστηκε η αναβάθµιση του συστήµατος στερεοποίησης και η αποθήκευση του θείου σε σιλό. Η όλη διεργα-
σία πραγµατοποιείται σε κλειστό κύκλωµα, για την επίτευξη της µέγιστης δυνατής µέιωσης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, παράλληλα µε την ποιοτική βελτίωση του προϊόντος και µε την αναβάθµιση του χώρου των µονάδων
παραγωγής. Το κόστος του έργου είναι 6,6 εκατ. ευρώ. 

3. Νέα Μονάδα Επεξεργασίας όξινων νερών 

Στο πλαίσιο της επέκτασης του διυλιστηρίου µε το έργο του συγκροτήµατος Υδρογονοπυρόλυσης κατασκευάστη-
καν νέες µονάδες επεξεργασίας όξινων νερών για την αφαίρεση υδροθείου και αµµωνίας από τα όξινα νερά της
παραγωγικής διαδικασίας. Για λόγους περιβαλλοντικής βελτιστοποίησης οι νέες µονάδες σχεδιάστηκαν και κατα-
σκευάστηκαν µε δυναµικότητα πολύ µεγαλύτερη από την απολύτως απαραίτητη, µε στόχο τη δυνατότητα επεξερ-
γασίας όλων των ρευµάτων του διυλιστηρίου µε πολύ αποδοτικότερο και περιβαλλοντικά ασφαλέστερο τρόπο,
αφού ο βαθµός απόδοσης είναι πάνω από 99,9%. Το κόστος του έργου είναι 2,3 εκατ. ευρώ.
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Συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ακολουθεί πιστά τα µέτρα που έχουν θεσπίσει τα αρµόδια υπουρ-
γεία ως περιβαλλοντικούς όρους για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο διυλι-
στήριο και εκπληρώνει όλες τις άλλες σχετικές υποχρεώσεις της. Έτσι:

■ Ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές για τις ετήσιες εκποµπές αερίων, υγρών και
στερεών αποβλήτων από τις δραστηριότητες του διυλιστηρίου, όπως απαιτεί-
ται για την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Μητρώου Ρυπογόνων Εκποµπών (EPER
– European Pollutant Emission Register), σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθε-
σία (απόφαση 2000/479/ΕΚ).

■ Γνωστοποιεί στις αρµόδιες αρχές τις συνολικές ετήσιες εκποµπές διοξειδίου
του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης από µεγάλες εγκαταστάσεις καύ-
σης (κεντρικές καµινάδες) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας
2001/80/ΕΚ. 

■ Γνωστοποιεί στις αρµόδιες αρχές και στην τοπική αυτοδιοίκηση (Νοµαρχία και
∆ήµος Αγ. Θεοδώρων) τις εκποµπές αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων
καθώς και τις µηνιαίες ποσότητες υγρών αποβλήτων. 

■ Γνωστοποιεί στις αρµόδιες αρχές τον τρόπο διαχείρισης των στερεών αποβλή-
των και όπου απαιτείται, συνεργάζεται µε αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρι-
σης στερεών αποβλήτων για την αποτελεσµατική διάθεσή τους.

Παραγωγή καθαρών καυσίµων – συγκρότηµα Υδρογονοπυρόλυσης

Η πρώτη φάση υλοποίησης του επενδυτικού προγράµµατος της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για την
παραγωγή καθαρών καυσίµων, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για την προστασία του περιβάλλοντος από τις εκποµπές καυσαερίων των αυτο-
κινήτων, που προέκυψαν από το πρόγραµµα Auto Oil I, µε τη µείωση του θείου και
του βενζολίου στα καύσιµα, ολοκληρώθηκε το 2000, µε συνολικό κόστος επένδυσης
67 εκατ. ευρώ και την κατασκευή µονάδας Υδρογόνωσης Βενζολίου της αναµορφω-
µένης βενζίνης, µονάδας Αποθείωσης Βενζίνης της µονάδας Καταλυτικής Πυρόλυ-
σης και την αναβάθµιση της µονάδας Αναµόρφωσης της Νάφθας. 

Ακολούθως, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε εφαρµογή των υποδείξεων που προέκυψαν
από το πρόγραµµα Auto Oil II, για την περαιτέρω µείωση της επιβάρυνσης του περι-
βάλλοντος από τις εκποµπές καυσαερίων των αυτοκινήτων, αποφάσισε την περαιτέ-
ρω µείωση του θείου που περιέχεται στην αµόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κί-
νησης, στα 50 ppm (parts per million – µέρη στο εκατοµµύριο) από 1.1.2005 και στα
10 ppm από 1.1.2009. Για να αντιµετωπίσει αυτή την πρόκληση, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ προ-
χώρησε στην υλοποίηση ενός ιδιατέρως µεγάλου επενδυτικού προγράµµατος εγκα-
τάστασης συγκροτήµατος Υδρογονοπυρόλυσης (Hydrocracker Complex). 



Συγκρότηµα Υδρογονοπυρόλυσης (Hydrocracker Complex)

To συγκρότηµα,  συνολικού προϋπολογισµού 350 εκατ. ευρώ, τέθηκε σε λειτουρ-
γία το Νοέµβριο του 2005. Αξίζει να αναφερθεί ότι η µονάδα Υδρογονοπυρόλυ-
σης θεωρείται από τις καλύτερες διαθέσιµες τεχνικές (B.A.T. – Βest Αvailable
Τechniques) για την παραγωγή προϊόντων βενζίνης και πετρελαίου µηδενικής
πρακτικά περιεκτικότητας σε θείο. Όλοι οι στόχοι του έργου επετεύχθησαν ως
προς το χρόνο παράδοσης των µονάδων, την ποιότητα των παραγόµενων τελικών
προϊόντων καθώς και τη συνολική δαπάνη. Μ’ αυτή την επένδυση, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
απέκτησε την ικανότητα παραγωγής καυσίµων µε τις προδιαγραφές του 2005 και
του 2009. Η εταιρεία, ουσιαστικά παραδίδει από τώρα καύσιµα περιεκτικότητας
σε θείο µικρότερης των 50 ppm, συµβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλο-
ντος, πέρα από τις νοµοθετικές υποχρεώσεις της. Ακόµα, µπορεί να παραδίδει και
καύσιµα περιεκτικότητας  10 ppm σε θείο, σε εφαρµογή των απαιτήσεων της Ευ-
ρωπαϊκης Ένωσης για σταδιακή διάθεση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης 10
ppm σε θείο από την 1η Ιανουαρίου του 2005.  

Για τους σκοπούς του έργου κατασκευάστηκαν συνολικά οι εξής µονάδες:

■ Μονάδα Υδρογονοπυρόλυσης Μέσης Πίεσης (Mild Hydrocracker), δυναµικό-
τητας 37.000 bpd,

■ Μονάδα αποθείωσης ντήζελ, δυναµικότητας 32.000 bpd,

■ Μονάδα παραγωγής υδρογόνου, δυναµικότητας 65.000 Nm3/hr,

■ Υποσταθµός 150 KV για τη σύνδεση του διυλιστηρίου µε το διασυνδεδεµένο
σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και νέος αεριοστρόβιλος µε
τον οποίο η εγκατεστηµένη ισχύς αυξήθηκε στα 62 MW,

■ Νέο συγκρότηµα µονάδων ανάκτησης θείου.

Επιπρόσθετα, έγιναν εκτενείς αναβαθµίσεις των υφιστάµενων µονάδων απόστα-
ξης (ατµοσφαιρικής και εν κενώ), καθώς και αναδιάρθρωση των µονάδων βοηθη-
τικών παροχών (νέος πυρσός διυλιστηρίου, νέες µονάδες αφαλάτωσης, επεξερ-
γασίας νερού και αέρα κ.λπ.).

Η µονάδα Υδρογονοπυρόλυσης µειώνει τις εκποµπές οξειδίων του θείου και οξει-
δίων του αζώτου στα απαέρια της µονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης και µέσω
µιας σειράς άλλων αναβαθµίσεων, τροποποιήσεων και προσθηκών, βελτιώθηκαν
οι περιβαλλοντικοί όροι του διυλιστηρίου, τόσο σε σχέση µε τις αέριες εκποµπές
όσο και σε σχέση µε τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Τέλος, κατά την κατα-
σκευή του έργου έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια για τη µείωση του θορύβου, µε την
ηχοµονωτική προστασία όλων των πηγών θορύβου (αντλιών κ.λπ.). 52
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Βελτιστοποίηση 

της κατανάλωσης ενέργειας 

και φυσικών πόρων

Η παραγωγική διαδικασία του διυλι-
στηρίου είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρος,
καθώς και µε µεγάλες απαιτήσεις σε
ατµό και νερό. Επιδιώκεται η κάλυψη
των ενεργειακών αναγκών του διυλι-
στηρίου µε ιδιοπαραγωγή της απαι-
τούµενης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς
και µε χρήση εναλλακτικών καυσίµων,
όπως και η πρόληψη της ρύπανσης του
περιβάλλοντος µέσω της χρησιµοποί-
ησης βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών
για την προστασία του περιβάλλοντος. 

■ Το 2005 ολοκληρώθηκε η εγκατά-
σταση συστήµατος ∆ιαχείρισης
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Power
Management System), συνολικού
προϋπολογισµού 3,0 εκατ. ευρώ,
που αυξάνει σηµαντικά την αξιοπι-
στία του ηλεκτρικού δικτύου του
διυλιστηρίου και συνακόλουθα
βελτιώνει την περιβαλλοντική από-
δοση. Επίσης, ολοκληρώθηκε η
εγκατάσταση και του 4ου αεριο-
στροβίλου στο σταθµό παραγωγής
ενέργειας, που εξυπηρετεί τις ανά-
γκες της µονάδας Υδρογονοπυρό-
λυσης. Με το νέο αεριοστρόβιλο
εξασφαλίζεται η ανεξαρτητοποίη-
ση και η αυτάρκεια του διυλιστηρί-
ου σε ηλεκτρική ενέργεια.

■ Το 2005 ολοκληρώθηκε η αναβάθ-
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Έλεγχος της παραγωγικής
διαδικασίας του διυλιστηρίου

Ο έλεγχος της παραγωγικής διαδι-
κασίας του διυλιστηρίου γίνεται µε
τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογι-
στών µέσω ηλεκτρονικού συστήµα-
τος κατανεµηµένου ελέγχου (DCS,
Distributed Control System), που
εγκαταστάθηκε το 2000. Το σύστη-
µα DCS, αν και δεν θεωρείται άµεση
περιβαλλοντική επένδυση, εντούτοις
συνεισφέρει σηµαντικά στη µείωση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
της παραγωγικής διαδικασίας, µέσω
της αυτοµατοποίησής της. 
Παρόµοια αποτελέσµατα θα έχει και
η εγκατάσταση συστήµατος αυτόµα-
της ρύθµισης παραγωγικών διαδικα-
σιών (APC, Advanced Process
Control), το οποίο αποτελεί συνέχεια
του DCS και η εγκατάστασή του βρί-
σκεται σε εξέλιξη. Το APC αποτελεί
βασικό εργαλείο για την ορθολογικό-
τερη χρησιµοποίηση των παραγωγι-
κών µονάδων, καθώς και τη µείωση
του λειτουργικού κόστους του διυλι-
στηρίου. Κατά τα έτη 2003–2005, και
στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επενδυ-
τικού προγράµµατος συνολικού
προϋπολογισµού 8,8 εκατ. ευρώ,
ολοκληρώθηκε η εφαρµογή του σε
υφιστάµενες µονάδες του διυλιστη-
ρίου, τροποποιήθηκε για την κάλυ-
ψη των νέων συνθηκών λειτουργίας
µετά την ολοκλήρωση της µονάδας
Υδρογονοπυρόλυσης, ενώ δροµολο-
γήθηκε η ένταξη στο σύστηµα επι-
πρόσθετων µονάδων.

µιση του φούρνου προθέρµανσης του αργού πετρελαίου της µονάδας Ατµο-
σφαιρικής Απόσταξης, προϋπολογισµού 2,7 εκατ. ευρώ, µε αποτέλεσµα την
αύξηση της θερµικής απόδοσης από 80% σε 87% και τη συνακόλουθη εξοικο-
νόµηση καυσίµου της τάξεως του 1 τόνου ανά ώρα. Το τελικό αποτέλεσµα  εί-
ναι η σηµαντική µείωση της κατανάλωσης ενέργειας της συγκεκριµένης διερ-
γασίας και η µείωση των εκποµπών αερίων ρύπων. 

■ Το 2005 συνεχίστηκε το έργο, συνολικού προϋπολογισµού 1,0 εκατ. ευρώ, της
σταδιακής ανανέωσης όλων των λεβήτων παραγωγής ατµού του διυλιστηρίου
µε την αναβάθµιση του µεγαλυτέρου από τους τέσσερις συνολικά λέβητες. Το
έργο αυτό θα µειώσει την κατανάλωση ενέργειας και τις εκποµπές αερίων ρύ-
πων.

■ Το 2005 ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέας µονάδας αφαλάτωσης για την τρο-
φοδοσία των λεβήτων παραγωγής ατµού. Η νέα µονάδα έχει αυξηµένη απόδο-
ση, µε θετικές συνέπειες για την κατανάλωση ενέργειας του διυλιστηρίου. 

■ Τον Ιανουάριο του 2004 υπεγράφη σύµβαση µε τη ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερί-
ου (∆ΕΠΑ) για τη σύνδεση µε το δίκτυο φυσικού αερίου. Η παρουσία της ΜΟ-
ΤΟΡ ΟΪΛ ως βασικού βιοµηχανικού καταναλωτή φυσικού αερίου στην περιοχή
αποτελεί τον ουσιαστικότερο παράγοντα που καθιστά οικονοµικά εφικτή την
κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου προς την Κόρινθο, την Πάτρα και την ευ-
ρύτερη περιοχή, γεγονός που θα επιφέρει πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικο-
νοµικά οφέλη. 

Η χρήση φυσικού αερίου στο διυλιστήριο αναµένεται να βελτιώσει τα οικονο-
µικά αποτελέσµατά του, δεδοµένου ότι αποτελεί το βέλτιστο τρόπο για την
ηλεκτροπαραγωγή και την παραγωγή υδρογόνου, ενώ η χρήση του ως καυσί-
µου θα έχει θετικές συνέπειες  στη µείωση των εκποµπών καυσαερίων, αφορά
δε τα ακόλουθα: 

● Εναλλακτική τροφοδοσία  της µονάδας παραγωγής υδρογόνου, κυρίως ως
πρώτη ύλη για την παραγωγή του υδρογόνου, αλλά και ως καύσιµο για τις
ενεργειακές ανάγκες της µονάδας, της οποίας η τροφοδοσία προς το παρόν
είναι νάφθα ή LPG. 

● Εναλλακτικό καύσιµο για τους αεριοστροβίλους της µονάδας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας του διυλιστηρίου. 

● Eναλλακτική ή συµπληρωµατική τροφοδοσία αερίου καυσίµου για τους
φούρνους που και σήµερα χρησιµοποιούν αέριο καύσιµο.
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Έλεγχος εκποµπών αερίων και της ποιότητας της ατµόσφαιρας

Κλιµατική Αλλαγή – Πρωτόκολλο του Κιότο

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής ∆ικαιωµάτων Εκπο-
µπών Αερίων, µε την έναρξη της ισχύος του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τη µείω-
ση των εκποµπών αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου κατά
συγκεκριµένα ποσοστά έως το 2010. Το 2004 υπολογίσθηκαν από την εταιρεία οι
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για τη σύ-
νταξη του Εθνικού Σχεδίου Κατανοµής ∆ικαιωµάτων, όπως προβλέπεται από την
οδηγία 2003/87/ΕΚ, ενώ το 2005 προετοιµάστηκε για υποβολή η επαληθευµένη
από εγκεκριµένο αξιολογητή έκθεση για τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Για
τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως και των άλλων αερίων
που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου (µεθάνιο και διοξείδιο του αζώ-
του όσον αφορά το διυλιστήριο) έχουν υλοποιηθεί µια σειρά από προγράµµατα,
όπως:

■ Η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του διυλιστηρίου µε τους τέσσερις αεριο-
στροβίλους, συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 62 MW, και η σκοπούµενη
χρήση του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίµου παραγωγής ενέργειας.

■ Η σκοπούµενη χρήση του φυσικού αερίου για την τροφοδοσία της µονάδας
παραγωγής υδρογόνου.

■ Η αναβάθµιση του φούρνου προθέρµανσης του αργού πετρελαίου.

■ Η εν εξελίξει ανανέωση των λεβήτων παραγωγής ατµού.  

■ Η µείωση των εκποµπών οξειδίων του θείου και οξειδίων του αξώτου στα
απαέρια της µονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης λόγω της µονάδας Υδρογονο-
διάσπασης.

■ H βελτιστοποίηση της λειτουργίας των µονάδων του διυλιστηρίου µε τα συ-
στήµατα ηλεκτρονικού ελέγχου DCS και APC. 

Ποιότητα του αερίου καυσίµου

Τα αέρια που χρησιµοποιούνται ως καύσιµο στο διυλιστήριο υφίστανται κατεργα-
σία για την αφαίρεση του υδροθείου και τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του
θείου πριν από την είσοδό τους στο σύστηµα αερίου καυσίµου. Το 2003 ολοκλη-
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ρώθηκε η εγκατάσταση νέας µονάδας ανάκτησης θείου, που βελτίωσε σηµαντικά
την όλη απόδοση του συστήµατος, στο πλαίσιο δε της λειτουργίας το 2005 της
µονάδας Υδρογονοπυρόλυσης, κατασκευάστηκε νέο συγκρότηµα µονάδων ανά-
κτησης θείου µε το οποίο επιτυγχάνεται απόδοση πάνω από 99,9% (Best
Available Technique), γεγονός που σηµαίνει ότι πρακτικά µηδενίζεται η περιεκτι-
κότητα σε υδρόθειο. 

Ποιότητα της ατµόσφαιρας

Η παρακολούθηση των εκποµπών αερίων γίνεται άµεσα µε τρεις  κατάλληλα το-
ποθετηµένους σταθερούς αναλυτές και έναν κινητό σταθµό µέτρησης ρύπων στην
ατµόσφαιρα. Οι κύριοι ρυπαντές, όπως τα οξείδια του αζώτου, το υδρόθειο, το
διοξείδιο του θείου, οι υδρογονάνθρακες, τα αιωρούµενα σωµατίδια PM10 και τα
ολικά αιωρούµενα στερεά, καταγράφονται συνεχώς. Επιπλέον, χρησιµοποιούνται
και  υπολογιστικές µέθοδοι σε συνδυασµό µε τη µέτρηση σχετικών παραµέτρων. 

Η ελαχιστοποίηση διαφυγουσών εκποµπών εξοπλισµού πραγµατοποιείται µε την
εφαρµογή  προγράµµατος παρακολούθησης διάχυτων πτητικών ουσιών από εξο-
πλισµό (Leak Detection and Repair Program – LDAR) βάσει της µεθόδου EPA 21.
Με χρήση αυτής της τεχνικής η συγκέντρωση των αερίων µετράται στην ενδεχό-
µενη θέση διαρροής. Σε περίπτωση που καταγράφονται µετρήσεις άνω των
5.000ppm, ο εξοπλισµός που διαρρέει παραδίδεται αµέσως προς επισκευή. 

● Το 2005 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη µείωση των εκποµπών αιω-
ρούµενων σωµατιδίων καταλύτη από τη µονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης
(συνολικός προϋπολογισµός 10,9 εκατ. ευρώ) οι οποίες, µεταξύ άλλων, πε-
ριλαµβάνουν την εγκατάσταση ηλεκτροστατικού φίλτρου για τα απαέρια
της µονάδας, που είναι προληπτικό µέτρο, σύµφωνα µε τις Βέλτιστες ∆ια-
θέσιµες Τεχνικές τις οποίες έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα
διυλιστήρια. Το έργο αυτό δεν αποτελεί νοµοθετική απαίτηση, η δε κατα-
σκευή του µειώνει σε επίπεδα πολύ χαµηλότερα από τα αποδεκτά όρια τις
συνολικές εκποµπές αιωρουµένων σωµατιδίων (βλέπε και την παράγραφο
Επενδύσεις και ∆απάνες για το Περιβαλλον).

● Οι σταθµοί ελέγχου της ποιότητας της ατµόσφαιρας εκσυγχρονίσθηκαν µε
νέες συσκευές καταγραφής αερίων ρύπων (διάχυτες εκποµπές). Το 2005
ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα εγκατάστασης αναλυτών  συνεχούς µέτρη-
σης παροχής, θερµοκρασίας, οξυγόνου, σκόνης, υγρασίας, οξειδίων του

αζώτου και του θείου στα καυ-
σαέρια των κεντρικών καµινά-
δων του διυλιστηρίου και σύν-
δεσής τους µε το DCS. Σκοπός
του προγράµµατος είναι η πλή-
ρης παρακολούθηση και έλεγ-
χος των σηµειακών εκποµπών
από τις µεγάλες µονάδες του
διυλιστηρίου.

● Το 2005 ολοκληρώθηκε η
εγκατάσταση αναλυτών συνε-
χούς µέτρησης υδροθείου, διο-
ξειδίου του θείου, διθειάνθρα-
κα, παροχής, θερµοκρασίας,
µονοξειδίου του άνθρακα και
οξυγόνου στην έξοδο του καυ-
στήρα καύσης των αερίων της
διαδικασίας ανάκτησης θείου
και η σύνδεσή τους µε το DCS.
Σκοπός του προγράµµατος εί-
ναι η πλήρης παρακολούθηση
και έλεγχος της ανάκτησης θεί-
ου σε ποσοστό µεγαλύτερο από
99%.
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∆ιαχείριση υγρών αποβλήτων

α υγρά απόβλητα του διυλιστηρίου προς επεξεργασία είναι µίγµα νερών από
τις µονάδες παραγωγής, από αποστραγγίσεις δεξαµενών, όµβρια ύδατα από

τις περιοχές των µονάδων και των δεξαµενών και έρµα πλοίων.

Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, προτού απορριφθούν στη θάλασσα σύµφω-
να µε τις προβλέψεις της σχετικής ελληνικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, γίνεται
στη µονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, σε τρία στάδια: 

■ Πρωτοβάθµια επεξεργασία καθίζησης διά βαρύτητας σε ελαιοδιαχωριστήρες
τύπου API για την αποµάκρυνση του ελαίου.

■ ∆ευτεροβάθµια επεξεργασία µε αµµόφιλτρα για την αποµάκρυνση των αιω-
ρούµενων σωµατιδίων και την πληρέστερη αποµάκρυνση του ελαίου και συνε-
πώς τη βελτίωση των δεικτών BOD (Biological Oxygen Demand) και COD
(Chemical Oxygen Demand).

■ Τριτοβάθµια επεξεργασία (βιολογικός καθαρισµός µε δύο βιόφιλτρα), µε την
οποία επιτυγχάνεται η οξείδωση και η αποικοδόµηση των βιολογικών ρύπων
µε φυσικές διαδικασίες υπό ελεγχόµενες συνθήκες (pH: 6,5 – 8,5). Ο βιολογι-
κός καθαρισµός στηρίζεται στην ελεγχόµενη χρησιµοποίηση µικροοργανι-
σµών για τη βιοδιάσπαση των οργανικών ουσιών σε απλούστερες και κατά τεκ-
µήριο αβλαβέστερες για το περιβάλλον ενώσεις. Τα απόβλητα, µέσω της επε-
ξεργασίας στη µονάδα βιολογικού καθαρισµού, ανταποκρίνονται πλήρως προς
τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.   

Τα νερά από τις µονάδες παραγωγής («όξινα νερά») υφίστανται ειδική προεπεξερ-
γασία για την αποµάκρυνση του υδροθείου, της αµµωνίας και των φαινολών, προ-
τού οδηγηθούν στη µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Τα υγρά αλκαλικά
απόβλητα εξουδετερώνονται στη µονάδα εξουδετέρωσης και τα εξουδετερωµένα
υγρά απόβλητα, επεξεργάζονται περαιτέρω στο σύστηµα επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων.  

ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναβάθµιση 
της Μονάδας Επεξεργασίας
Υγρών Αποβλήτων

Το 2004 ξεκίνησαν οι εργασίες για
την αναβάθµιση της µονάδας επε-
ξεργασίας υγρών αποβλήτων µε την
εγκατάσταση νέας µονάδας βιολογι-
κού καθαρισµού και την πλήρη ανα-
βάθµιση του συστήµατος πρωτο-
βάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτο-
βάθµιας επεξεργασίας. Το έργο
αποσκοπεί στην αύξηση της δυναµι-
κότητας της µονάδας ώστε να καλύ-
πτει το νέο συγκρότηµα της Υδρογο-
νοπυρόλυσης, καθώς και εξαιρετικές
περιπτώσεις υψηλής βροχόπτωσης.
Επίσης, προβλέπεται ο εκσυγχρονι-
σµός των εγκαταστάσεων µε τη
χρήση νέων τεχνολογιών για την πε-
ραιτέρω βελτίωση της ποιότητας
των αποβλήτων και της µηχανικής
διαθεσιµότητας της µονάδας. Το έρ-
γο, προϋπολογισµού 16 εκατ. ευρώ,
στο τέλος του 2005 βρισκόταν στην
τελική φάση ολοκλήρωσής του. 
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«Για την έρευνα αυτή έγιναν επιτόπιες
µετρήσεις θερµοκρασίας, αγωγιµότη-
τας, διαλελυµένου οξυγόνου και pH και
κατασκευάσθηκαν χάρτες γεωγραφικών
µεταβολών των πιο πάνω παραµέτρων.

Εκτός από τις µετρήσεις στα επιφανεια-
κά νερά έγιναν  µετρήσεις σε προφίλ
στην υδάτινη στήλη. Για τις µετρήσεις
χρησιµοποιήθηκαν σύγχρονα όργανα µε
αισθητήρες αυτόµατης καταγραφής. Τα
όργανα αυτά ρυθµίζονταν ώστε να µε-
τράνε σε χρονικά διαστήµατα της τάξε-
ως λεπτού ή και δευτερολέπτου και τε-
λικά µεταφέρονταν σε υπολογιστή για
επεξεργασία. Το πλεονέκτηµα της σύγ-
χρονης αυτής µεθόδου είναι η µεγάλη
ευκρίνεια. Η όλη διαδικασία εποπτευό-
ταν από εξειδικευµένο προσωπικό του
Πανεπιστηµίου.

Συλλέχθηκαν µεγάλες ποσότητες νε-
ρού, µεταφέρθηκαν στο εργαστήριο
όπου διηθήθηκαν   µε αντλία κενού και
υπολογίσθηκε η ανά λίτρο περιεκτικό-
τητα του νερού σε αιωρούµενα στερεά. 
Τα αιωρούµενα στερεά αναλύθηκαν για
µια σειρά στοιχείων όπως π.χ. Fe, Mn,
Pb, Cu, Cd, Co, Cr, Ni και Li. Μετρήθηκε
ακόµα το διαλελυµένο Mg. Κατασκευά-

σθηκαν οι χάρτες γεωγραφικής κατανο-
µής των πιο πάνω στοιχείων στο αιω-
ρούµενο υλικό.
Για τη συστηµατική παρακολούθηση
των βασικών παραµέτρων µελετώνται
συνέχεια 5 σταθµοί, ενώ για τη µελέτη
του αιωρούµενου υλικού µελετήθηκαν
13 σταθµοί. Επίσης σε ορισµένες περιό-
δους, όπως η θερινή, λόγω ειδικών
συνθηκών, οι σταθµοί µελέτης των  βα-
σικών παραµέτρων αυξάνονται (γίνονται
µέχρι και 10). 

Έγινε στατιστική επεξεργασία των απο-
τελεσµάτων των αναλύσεων: υπολογι-
σµός συντελεστών συσχέτισης, εφαρ-
µογή παραγοντικής ανάλυσης, συσχέτι-
ση µε αγωγιµότητα, pH, και κατασκευά-
σθηκαν τα αντίστοιχα διαγράµµατα.

Από τις διαχρονικές επιτόπιες µετρήσεις
παραµέτρων, τα εργαστηριακά πειράµα-
τα, την επεξεργασία των αποτελεσµά-
των, τους χάρτες και τα διαγράµµατα
προκύπτουν τα παρακάτω:

■ Οι διακυµάνσεις θερµοκρασίας και
αγωγιµότητας στην περιοχή της
έρευνας βρίσκονται στα κανονικά
πλαίσια τιµών για την αντίστοιχη

εποχή µέτρησής τους για παράκτιο
µεσογειακό περιβάλλον.

■ Τα νερά είναι καλά οξυγονωµένα σε
όλες τις περιόδους µέτρησης, περι-
λαµβανοµένης και της θερινής πε-
ριόδου.

■ Οι τιµές pH βρίσκονται στα κανονικά
πλαίσια τιµών για το θαλάσσιο περι-
βάλλον. 

■ Από τη σύγκριση των τιµών των πα-
ραµέτρων και των γεωγραφικών µε-
ταβολών τους, στα τρία χρόνια, προ-
κύπτει ότι οι συνθήκες  παραµένουν
σταθερές, στα κανονικά πλαίσια πα-
ράκτιου µεσογειακού περιβάλλο-
ντος.

■ Η ανά λίτρο περιεκτικότητα του νε-
ρού σε αιωρούµενο υλικό και οι συ-
γκεντρώσεις  των στοιχείων που µε-
λετήθηκαν βρίσκονται σε χαµηλά
επίπεδα και µέσα στα πλαίσια των
συγκεντρώσεών τους στο αιωρού-
µενο υλικό σε άλλες ελληνικές πα-
ράκτιες περιοχές.

Συµπερασµατικά: Η µικρή περιεκτικό-
τητα του νερού σε αιωρούµενο υλικό
και οι χαµηλές συγκεντρώσεις µετάλλων
σ’ αυτό δείχνουν κανονικές συνθήκες
παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος».

Έλεγχος της καθαρότητας της θάλασσας στην παράκτια ζώνη του
διυλιστηρίου

Το 2005, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συνέχισε για τρίτη χρονιά τη συνεργασία της µε το Εργαστή-
ριο Εφαρµοσµένης Γεωχηµείας του Τµήµατος Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Πα-
τρών, για τον καθορισµό των χηµικών συνθηκών που επικρατούν στην υδάτινη στήλη
της παράκτιας ζώνης του διυλιστηρίου. 

Καθηγητής Σ. Βαρνάβας
Εργαστήριο Εφαρµοσµένης 
Γεωχηµείας του Τµήµατος Γεωλογίας
του Πανεπιστηµίου Πατρών
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∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων - ανακύκλωση

Τα ιζήµατα των δεξαµενών αργού πετρελαίου υφίστανται επεξεργασία για την
αποµάκρυνση των υδρογονανθράκων µε απόδοση µεγαλύτερη από 90%, ενώ το
στερεό υπόλειµµα βιοαποικοδοµείται σε ειδικά διαµορφωµένες εκτάσεις
(landfarms) που καταλαµβάνουν έκταση 36.000 τετρ. µέτρων σύµφωνα µε τη µέ-
θοδο landfarming, πρότυπη µέθοδο κατά API.

Το 2004 ολοκληρώθηκε ένα έργο σηµαντικής περιβαλλοντικής αξίας, που είναι η
αποξήλωση της µονάδας προσθήκης τετρααιθυλιούχου µολύβδου (TEL). Ο εξο-
πλισµός που περιείχε υπολείµµατα µολύβδου αποξηλώθηκε από εξειδικευµένη
εταιρεία διαχείρισης µολυβδούχων υλικών, ενώ τα υπολείµµατα λάσπης που περι-
είχαν µόλυβδο εξήχθησαν για αποτέφρωση στο Βέλγιο.  

Οι εξαντληµένοι καταλύτες διατίθενται µέσω αδειοδοτηµένων εταιρειών διαχείρι-
σης επικίνδυνων στερεών αποβλήτων µε διάφορους τρόπους (είτε διατίθενται στο
εξωτερικό, είτε αναγεννώνται για επαναχρησιµοποίηση από εταιρείες του εξωτε-
ρικού, είτε διατίθενται στην τσιµεντοβιοµηχανία). Το 2005 διατέθηκαν σηµαντικές
ποσότητες εξαντληµένου καταλύτη Ni-Mo και Co-Mo σε αδειοδοτηµένη εταιρεία
για τελική διάθεση στο εξωτερικό.

Για τα λιπαντικά και τις συσκευασίες τους η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει σε ισχύ σύµβαση µε
εταιρεία ανακύκλωσης µεταχειρισµένων ορυκτελαίων και σύµβαση µε εταιρεία
διαχείρισης υλικών συσκευασίας. Μ’ αυτές τις δύο συµβάσεις εξασφαλίζεται η
ανακύκλωση των χρησιµοποιηµένων λιπαντικών και των υλικών συσκευασίας
τους, συµβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος  και στην εξοικονόµηση
πρώτων υλών. Επίσης συνεργάζεται µε εγκεκριµένους φορείς για την ανακύκλωση
συσσωρευτών, ελαστικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Η χαρτοµάζα διατίθεται για ανακύκλωση (το 2005 διατέθηκαν περί τους 40 τόνους). 

Ετοιµότητα για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από περιστατικά εκτάκτου ανάγκης

Η αντιµετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, ιδίως σε περίπτωση µεγάλης εκτάσεως
συµβάντος,  λόγω των ιδιαίτερα εκτεταµένων συνεπειών που προκαλεί, της µεγά-
λης γεωγραφικής έκτασης που µπορεί να καλύψει, των επιπτώσεων που έχει στη
θαλάσσια ζωή και στην οικονοµική δραστηριότητα της περιοχής την οποία επηρε-
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άζει και του τεράστιου κόστους για
την αποκατάσταση των συνεπειών,
απαιτεί υπευθυνότητα για τον κατάλ-
ληλο εκ των προτέρων σχεδιασµό της
και ετοιµότητα για την πραγµατοποίη-
ση της απαιτούµενης κινητοποίησης.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ αποδίδει εξαιρετική
σηµασία στην άρτια προετοιµασία για
την αντιµετώπιση των συνεπειών στην
περίπτωση που συµβεί ένα ατύχηµα –
µικρό ή µεγάλο, µε εφαρµογή περισ-
σότερο ενισχυµένων µέτρων από αυτά
που προβλέπονται από τη σχετική νο-
µοθεσία. ∆εσµεύεται να προλαµβάνει
τις συνέπειες που δύνανται να προέλ-
θουν από την κανονική λειτουργία των
εγκαταστάσεών της, στην ξηρά ή στη
θαλάσσια περιοχή ευθύνης της. Ωστό-
σο, σε περίπτωση ανάγκης, η  ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ  διαθέτει την τεχνογνωσία, την εκ-
παίδευση και τον απαιτούµενο εξοπλι-
σµό για να αντιµετωπίσει µε ταχύτητα
και επιτυχία ρυπάνσεις µικρής και  µέ-
σης κλίµακας (Tier–1/Tier–2) στην ευ-
ρύτερη θαλάσσια περιοχή.  

Oil Spill Contingency Plan

Το Oil Spill Contingency Plan είναι εναρµονισµένο µε το τοπικό σχέδιο κατα-
πολέµησης ρύπανσης (Local Contingency Plan) που συντάσσεται από τη Λι-
µενική Αρχή Ισθµίας, καθώς και µε το Εθνικό Σχέδιο Καταπολέµησης Ρύπαν-
σης (National Contingency Plan) που συντάσσεται από το Υπουργείο Εµπορι-
κής Ναυτιλίας.  

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει τον απαραίτητο εξοπλισµό για την αντιµετώπιση µέσης το-
πικής ρύπανσης (Tier-2), όπως απορροφητικά υλικά, πλωτά φράγµατα
(booms), αυτοδύναµα συστήµατα περισυλλογής ρύπων από τη θάλασσα
(skimmers), πλωτά µέσα (λέµβους, ρυµουλκά), ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος
µε δεξαµενές αποθήκευσης των αντλούµενων ρύπων, εξοπλισµό καθαρισµού
ακτών κ.λπ., ενώ το προσωπικό της εκπαιδεύεται συνεχώς στην κινητοποίηση
και στη χρήση του εξοπλισµού. Επίσης, τηρείται απόθεµα διασκορπιστικού
πετρελαιοκηλίδων το οποίο χρησιµοποιείται στην τελική φάση του καθαρι-
σµού και µόνο κατόπιν άδειας από τις Λιµενικές Αρχές. Πρέπει να σηµειωθεί
ότι ο εξοπλισµός καταπολέµησης ρυπάνσεων συνεχώς ενισχύεται. Επιπλέον, η
εταιρεία είναι συµβεβληµένη µε το διεθνή οργανισµό αντιµετώπισης θαλάσ-
σιας ρύπανσης Southampton Oil Spill Response Limited, που παρέχει τεχνο-
γνωσία, υλικά και λοιπή βοήθεια σε περίπτωση µεγάλης ρύπανσης (Tier-3).
Επίσης, είναι µέλος της  M.O.I.G. (Mediterranean Oil Industry Group), που εί-
ναι ένας περιφερειακός οργανισµός των εταιρειών πετρελαιοειδών οι οποίες
δραστηριοποιούνται στις µεσογειακές χώρες, µε σκοπό την προώθηση της
συνεργασίας τους στο σχεδιασµό και στην πραγµατική αντιµετώπιση θαλάσ-
σιας ρύπανσης.  

Στο Oil Spill Contingency Plan είναι καταγεγραµµένες όλες οι τουριστικές και
λοιπές εγκαταστάσεις της περιοχής, µε τις κατά περίπτωση συνιστώµενες µε-
θόδους καθαρισµού ακτών. Κάθε χρόνο γίνονται οκτώ ασκήσεις αντιµετώπι-
σης µικρής ρύπανσης (Tier–1) και δύο ασκήσεις αντιµετώπισης µέσης ρύπαν-
σης (Tier–2).   
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ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ενηµερώνει την Τοπική Αυτοδιοίκηση µε διάφορους τρόπους,
όπως συγκεντρώσεις στο διυλιστήριο ή τη συµµετοχή εκπροσώπων της σε συγκε-
ντρώσεις και συνέδρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και ανταλλάσσει απόψεις µε
τους φορείς της σχετικά µε τα επενδυτικά σχέδιά της, µε έµφαση στα προγράµµα-
τα που έχουν σχέση µε την περιβαλλοντική προστασία. 

Τα παράπονα που διατυπώνονται από τους κατοίκους της περιοχής γύρω από το
διυλιστήριο καταγράφονται, αναλύονται οι αιτίες τους και λαµβάνονται άµεσα ή
µακροπρόθεσµα διορθωτικά µέτρα. Ο αριθµός των σχετικών παραπόνων που δια-
τυπώθησαν κατά το 2005 ήταν 36, σηµαντικά αυξηµένος σε σχέση µε τα 23 παρά-
πονα που διατυπώθηκαν το 2004. Όµως, 19 απ’ αυτά τα παράπονα καταγράφηκαν
τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο και σχετίζονταν µε την αυξηµένη όχληση
από το θόρυβο της άτµισης των µονάδων του συγκροτήµατος Υδρογονοπυρόλυ-
σης, λόγω της έναρξης λειτουργίας του. Αυτή η όχληση ήταν προσωρινή, δεν υφί-
σταται πλέον και δεν θα ξανασυµβεί.    

Η AVIN OIL
H AVIN OIL, στα 28 χρόνια λειτουργίας της, δραστηριοποιείται στο χώρο των πε-
τρελαιοειδών µε ήθος και συνέπεια. Κάθε δραστηριότητά της έχει πάντα ως επίκε-
ντρο το σεβασµό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Με σκοπό να διασφαλίσει
την ασφαλή και αβλαβή παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών της προς τον
τελικό καταναλωτή, έχει αναπτύξει και ακολουθεί µε συνέπεια µια σειρά από ρυθ-
µίσεις που συνθέτουν την πολιτική «Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας του Πε-
ριβάλλοντος». Σύµφωνα µε αυτήν, η AVIN OIL συµµορφώνεται µε όλες τις σχετι-
κές νοµοθετικές υποχρεώσεις, κανονισµούς και κώδικες. Εφαρµόζει ολοκληρω-
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µένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, που
υπαγορεύει συνεχείς ελέγχους και αξιολόγηση, µε σκοπό τη συνεχή βελτίωση. 

Έχει επενδύσει στο δίκτυό της, προκειµένου να εναρµονιστεί µε την οδηγία 94/63
(Stage I) που αφορά στην ανάκτηση των ατµών των καυσίµων. Επίσης,  έκανε τις
απαραίτητες µετατροπές στο στόλο των βυτιοφόρων Ι.Χ. και ∆.Χ. που χρησιµοποι-

εί για τη διακίνηση των προϊόντων της, προκειµένου να εξοπλιστούν µε τα συστή-
µατα τα οποία προβλέπουν οι διατάξεις για την ανάκτηση των ατµών. Στο σταθµό
φορτώσεως βυτιοφόρων στους Αγίους Θεοδώρους εγκατέστησε µονάδα ανάκτη-
σης ατµών και έτσι ολοκλήρωσε τις απαραίτητες επενδύσεις σε όλο το κύκλωµα
διακίνησης καυσίµων (σταθµός – βυτιοφόρα – πρατήρια).  

Η AVIN OIL είναι συµβεβληµένη µε εταιρεία ανακύκλωσης µεταχειρισµένων λιπα-
ντικών και µε εταιρεία διαχείρισης υλικών συσκευασίας, για την συλλογή και την
ανακύκλωση των χρησιµοποιηµένων λιπαντικών και των υλικών συσκευασίας τους.

Κατά το 2005:

■ Ολοκληρώθηκε η αναβάθµιση της λειτουργίας του αντλιοστασίου στο σταθµό
Αγίων Θεοδώρων, που θα οδηγήσει σε σηµαντική µείωση της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας, σε ποσοστό έως και 25%. Επιπλέον, ολοκληρώνει την
αντικατάσταση των νησίδων φόρτωσης βυτιοφόρων από την οροφή σε φόρ-
τωση από τον πυθµένα.

■ Μόλις έγινε εφικτή (νοµοθετικά) η δυνατότητα ανανέωσης του στόλου των Ι.Χ.
βυτιοφόρων της, η AVIN OIL προχώρησε στην ολική αντικατάστασή τους µε
νέα πλήρως εξοπλισµένα για λειτουργία φιλική προς το περιβάλλον, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις.
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Κοινωνική συνεισφορά

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, ως υπεύθυνος και ενεργός εταιρικός πολίτης, επιδιώκει οι δραστηριό-
τητές της να βρίσκονται σε θετική και παραγωγική αλληλεπίδραση µε το κοινωνικό
περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργεί. ∆ίνοντας ιδιαίτερη έµφαση και στο κοινωνικό
σκέλος του τριπτύχου «οικονοµία – περιβάλλον – κοινωνία», αναγνωρίζει την αξία
που έχει η εκπλήρωση του κοινωνικού ρόλου της, µε στόχο τη συνεισφορά στην οικο-
νοµική ανάπτυξη και στην προαγωγή της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της περιο-
χής όπου βρίσκεται το διυλιστήριό της, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού χώρου.  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

έµπρακτη έκφραση της κοινωνικής συνεισφοράς της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ κατά το
2005 συνεχίστηκε στο πρότυπο της µακράς παράδοσης την οποία δηµιούρ-

γησε η εταιρεία, µε ενέργειες που είχαν ποικίλους αποδέκτες. Αυτή  η συνεισφορά
στηρίζεται µε συνέπεια και διαχρονικότητα στους εταιρικούς σκοπούς και αξίες
µας και εκδηλώνεται:

■ µε υποστήριξη σε πολιτιστικές, πνευµατικές, αθλητικές και κοινωνικές δραστη-
ριότητες και πρωτοβουλίες,

■ µε συνδροµή στην εκπαίδευση και στις επιστήµες,

■ µε χορηγίες και δωρεές σε διεθνείς αθλητικές συναντήσεις και αθλητικούς
συλλόγους,

■ µε δωρεές σε νοσοκοµεία και εκκλησιαστικά ιδρύµατα αρωγής,

■ µε συµπαράσταση στο έργο µη κυβερνητικών οργανισµών, συλλόγων και φι-
λανθρωπικών ιδρυµάτων και 

■ µε γενικότερη συµβολή στην ανακούφιση κοινωνικών αναγκών οµάδων και
ατόµων. 

2003 2004 2005

1.510 1.8701.300

∆ωρεές 
και Χορηγίες

(χιλ. ευρώ)

Συνολικά τα τελευταία
τρία χρόνια η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
διέθεσε 4,7 εκατ. Ευρώ
σε δωρεές και χορηγίες.

H
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Συµβολή στην παιδεία

Παρέχει οικονοµική υποστήριξη για
την πραγµατοποίηση διαφόρων σχο-
λικών δραστηριοτήτων και προγραµ-
µάτων. Παραδείγµατα τέτοιων δρα-
στηριοτήτων κατά το 2005 είναι:

● Οικονοµική βοήθεια στα σχολεία
των Αγίων Θεοδώρων (στο 2ο Νη-
πιαγωγείο, στο ∆ηµοτικό Σχολείο,
στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο) για
την υλοποίηση εκπαιδευτικών επι-
σκέψεων, την αγορά εξοπλισµού και
εποπτικών µέσων, τη δηµιουργία
δανειστικής βιβλιοθήκης και την
παροχή πρωινού σε άπορα παιδιά.

● Ενίσχυση του ∆ηµοτικού Σχολείου
& Νηπιαγωγείου Ισθµίας για τη
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων και επιµορφωτικών εκδρο-
µών.

● Ενίσχυση του νεοϊδρυθέντος Σχο-
λείου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης Ν. Κο-
ρινθίας για άτοµα µε ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες, για την αγορά
εξοπλισµού.

● Οικονοµική στήριξη στο Γυµνάσιο
Ισθµίας για την ενίσχυση της υλικο-
τεχνικής υποδοµής του και την
πραγµατοποίηση πολιτιστικών δρα-
στηριοτήτων.

● Οικονοµική ενίσχυση του 3ου Ενι-
αίου Λυκείου Κορίνθου για την
αγορά φωτοτυπικού µηχανήµατος.

0
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1.000

1.500

2.000

Αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών
Υποστήριξη απόρων

Πετρέλαιο θέρµανσης
(δωρεές σε χρήµα)

Πολιτισµός, 
πολιτιστική κληρονοµιά

Κοινωνική προσφορά
στις τοπικές κοινωνίες

και στο ευρύτερο σύνολο

Νέα γενιά
(εκπαίδευση, αθλητισµός)

Κύριοι Άξονες 
των Χορηγικών
Προγραµµάτων
Έτους 2005
(χιλ. ευρώ)

Προσφορά στις τοπικές κοινωνίες

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συµµετέχει ενεργά
και συστηµατικά στην κοινωνική,
πολιτιστική και αθλητική ζωή των
κοινωνιών στις οποίες επικεντρώ-
νεται η παραγωγική δραστηριότητά
της, παρέχοντας στους όµορους
προς το διυλιστήριο δήµους –Κο-
ρίνθου, Λουτρακίου, Αγίων Θεοδώ-
ρων, Σαρωνικού και Σολυγείας–
σταθερά και κάθε χρόνο:

■ οικονοµική ενίσχυση για τη
διοργάνωση πολιτιστικών, κοι-
νωνικών και αθλητικών εκδη-
λώσεων,

■ οικονοµική στήριξη στο έργο δια-
φόρων συλλόγων της περιοχής,

■ υποστήριξη σε έργα κοινωνικής
αλληλεγγύης,

■ συνδροµή στην αναβάθµιση του
τοπικού ανθρώπινου δυναµικού
µέσω εκπαιδευτικών και πολιτι-
στικών πρωτοβουλιών,

■ οικονοµική υποστήριξη σε έργα
τοπικής υποδοµής που έχουν
κοινωνικές προεκτάσεις.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συνεισφέρει σε πρω-
τοβουλίες που προβάλλουν αυτές τις
περιοχές και συµβάλλουν στην ανά-
πτυξή τους και στοχεύει στην ανα-
βάθµιση των σχέσεών της µε τις το-
πικές κοινωνίες, µέσω δηµιουργικού
διαλόγου, ώστε να αξιοποιούνται
συνέργιες, που οδηγούν σε πολύ πε-
ρισσότερο απτά αποτελέσµατα από
την απλή κάλυψη κοινωνικών ανα-
γκών.



Συναυλία ορχήστρας 
«Μίκη Θεοδωράκη»

Το 2002 εγκαινιάστηκε ανοικτό θέ-
ατρο 1.600 θέσεων στα Εξαµίλια
Κορινθίας, στο οποίο δόθηκε το
όνοµα του µεγάλου συνθέτη Μίκη
Θεοδωράκη. Στο θέατρο αυτό, η
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ανέλαβε αποκλειστι-
κός χορηγός συναυλίας της ορχή-
στρας «Μίκης Θεοδωράκης» κατά
το 2005, όπως έγινε και κατά τα
τρία προηγούµενα χρόνια. Η συνέ-
χεια σ’ αυτές τις χορηγίες εκφράζει
την εκτίµηση και την αγάπη της
εταιρείας προς το έργο του συνθέ-
τη. Η συναυλία της 24ης Ιουλίου
του 2005 συνέπεσε µε τον εορτα-
σµό των 80 χρόνων από τη γέννη-
ση του Μίκη Θεοδωράκη, γι’ αυτό
και προσέλαβε έναν ιδιαίτερα εορ-
ταστικό χαρακτήρα. Η συναυλία, µε
ερµηνευτές την  ορχήστρα και γνω-
στούς τραγουδιστές, αποτέλεσε
σηµαντικό πολιτιστικό γεγονός
στην περιοχή, προσφέροντας θέα-
µα υψηλού αισθητικού επιπέδου
στους χιλιάδες θεατές οι οποίοι εί-
χαν την ευκαιρία να την παρακο-
λουθήσουν.  
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● Οικονοµική βοήθεια στο Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Κορίνθου για την αγορά
εξοπλισµού.

● Ενίσχυση του προγράµµατος «∆ιαθρησκειακή Μαθητική Γνωριµία» του 1ου
Ενιαίου Λυκείου Κορίνθου, που αποσκοπεί στη γνωριµία και την ανταλλαγή
γνώσεων και εµπειριών µεταξύ των µαθητών του σχολείου και µαθητών µου-
σουλµανικών σχολείων της περιφέρειας Θράκης.

● Κάλυψη µέρους των εξόδων εκπαιδευτικής εκδροµής στην Ιταλία για τους νέ-
ους φοιτητές του δήµου Σολυγείας. 

Συµβολή στον πολιτισµό

Συνεχίστηκε και το 2005 η σηµαντική συµβολή της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ σε δραστηριότη-
τες που προάγουν το πολιτιστικό επίπεδο των τοπικών κοινωνιών:

■ Υποστήριξε µε χορηγία το Πνευµατικό – Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Κοριν-
θίων στη διοργάνωση των θερινών εκδηλώσεων «Ψηφίδες Πολιτισµού 2005»,
που περιελάµβαναν µουσικές συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις µε τη συµ-
µετοχή γνωστών και καταξιωµένων καλλιτεχνών. 

■ Στήριξε τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Αγίων Θεοδώρων για τη
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

■ Ενίσχυσε σειρά από πολιτιστικές εκδηλώσεις διαφόρων συλλόγων (Εστία Κρη-
τών Αγίων Θεοδώρων «Ο Ψηλορείτης», Ένωση Αρκάδων Νοµού Κορινθίας «Το
Μαίναλο», Σύλλογος Ηπειρωτών Κορινθίας «Η Πίνδος» κ.λπ.).

Συµβολή στον αθλητισµό

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ υποστηρίζει δραστηριότητες που προάγουν το αθλητικό πνεύµα.
∆είγµατα αυτής της συνεισφοράς στις τοπικές κοινωνίες κατά το 2005 αποτελούν
η οικονοµική ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου «Σαρωνικός» για την κατασκευή
έργων υποδοµής στο γήπεδό του, καθώς και η παροχή οικονοµικής βοήθειας σε
πολυάριθµους συλλόγους, όπως ο Πανκορινθιακός Αθλητικός Σύλλογος (Π.Α.Σ.)
«Κόρινθος», η Αθλητική Γυµναστική Ένωση Κορίνθου, ο Αθλητικός Σύλλογος «Οι
Άγιοι Θεόδωροι», ο Αθλητικός Σύλλογος «Ο Θησέας», ο Ποδοσφαιρικός και Αθλη-
τικός Σύλλογος «Εθνικός» Ξυλοκέριζας, ο Ποδοσφαιρικός και Αθλητικός Όµιλος
«Λουτράκι», ο Αθλητικός Σύλλογος «Τήρων»,  ο Ναυτικός Όµιλος Κορίνθου, ο
Αθλητικός Όµιλος «Ισθµιακός» κ.ά. 
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Έργα κοινωνικής αλληλεγγύης

■ Σηµαντική οικονοµική ενίσχυση του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµέ-
νων (ΚΑΠΗ) Αγίων Θεοδώρων, για την πραγµατοποίηση του ετήσιου προγράµ-
µατος  εκδροµών και άλλων εκδηλώσεων.

■ Οικονοµική ενίσχυση του «Ευθυµείου Κέντρου» Αποθεραπείας και Αποκατά-
στασης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στην Κόρινθο.

■ Προσφορά χριστουγεννιάτικων δώρων στα παιδιά των σχολείων των Αγίων
Θεοδώρων και της Ισθµίας.

■ Η εταιρεία στέκεται αρωγός σε έκτακτα περιστατικά των γειτονικών κοινοτή-
των, θέτοντας στη διάθεση των περιοίκων τον υλικοτεχνικό, πυροσβεστικό και
νοσοκοµειακό εξοπλισµό του διυλιστηρίου όποτε παρίσταται ανάγκη, καθώς
και τα λεωφορεία µεταφοράς του προσωπικού της για την περιστασιακή εξυ-
πηρέτηση των µεταφορικών αναγκών σχολείων και αθλητικών συλλόγων.

Στήριξη έργων βελτίωσης των τοπικών υποδοµών

■ Οικονοµική ενίσχυση του ∆ήµου Αγίων Θεοδώρων για την αγορά εκσκαφέα
και τη διάνοιξη γεωτρήσεων για την υδροδότηση οικισµών.

■ ∆ωρεά στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Κατσιβιρίου «Νέα Ζωή», για την ανέγερση
γραφείων του Συλλόγου.  

■ ∆όθηκαν επίσης δωρεές σε εξωραϊστικούς και άλλους συλλόγους της περιοχής
(κατά κύριο λόγο του ∆ήµου Αγίων Θεοδώρων) για την πραγµατοποίηση έργων
υποδοµής. Μερικοί από αυτούς τους συλλόγους είναι οι εξωραϊστικοί σύλλο-
γοι «Γλυκιά Ζωή», «Κάβου Ισθµίας», «Φιλοθέη» Κεγχρεών, «Άνω Κινέττα», «Κιά-
φα Μπέκα», «Πανόραµα», «Νέα Ζωή», ο Σύλλογος Προστασίας ∆άσους «Οι Άγι-
οι Θεόδωροι», η Οµοσπονδία Συλλόγων Οικιστών Αγίων Θεοδώρων και ο Κυ-
νηγετικός Σύλλογος «Τα Γεράνεια».    

Συµµετοχή στις δαπάνες θέρµανσης

Προσφέρθηκε σηµαντική χρηµατική βοήθεια για την κάλυψη µέρους των δαπα-
νών θέρµανσης κατά τους χειµερινούς µήνες σε σχολεία, ορφανοτροφεία, δηµοτι-
κά νηπιαγωγεία, δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς, εκκλησίες και εκκλησιαστικά
ιδρύµατα των όµορων προς το διυλιστήριο δήµων, αλλά και σε πολλούς άλλους
αποδέκτες σε άλλες περιοχές της χώρας και κυρίως στην περιοχή της πρωτεύου-
σας. Τέτοιοι αποδέκτες είναι το «Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Κορίνθου» για παιδιά µε



ειδικές ανάγκες, ο Σύλλογος «Το Χα-
µόγελο του Παιδιού» και το «Ευθύµειο
Κέντρο» αποθεραπείας και αποκατά-
στασης ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Επίσης, τα καθηµερινά γεύµατα των
τροφίµων του γηροκοµείου Κορίνθου
παρασκευάζονταν στο εστιατόριο του
διυλιστηρίου και προσφέρονταν δω-
ρεάν.

Ενίσχυση της αγοράς της Κο-
ρίνθου

Η εταιρεία, πέραν του γεγονότος ότι
είναι ο µεγαλύτερος εργοδότης στην
περιοχή, παρέχοντας εισόδηµα, άµεσα
ή έµµεσα, σε µεγάλο αριθµό οικογε-
νειών, συµµετέχει και στη συνολική
προοπτική οικονοµικής ανάπτυξης της
περιοχής του διυλιστηρίου, ενισχύο-
ντας την αγορά της περιοχής της Κο-
ρίνθου, εφαρµόζοντας πολιτική προτί-
µησης των επιχειρήσεων της περιοχής
για την κάλυψη αναγκών του διυλιστη-
ρίου σε αναλώσιµα, τρόφιµα κ.λπ.,
ακόµη και αν υπάρχει οικονοµικά πιο
συµφέρων τρόπος.

Η κοινωνική δραστηριότητα της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ δεν περιορίζεται µόνο στις τοπι-
κές κοινωνίες, αλλά αναπτύσσεται και σε ευρύτερη κλίµακα σε πολλούς τοµείς,
όπως:

■ µέριµνα για την παιδεία και τις επιστήµες, τα γράµµατα και τις τέχνες,

■ υποστήριξη του αθλητισµού,

■ στήριξη φιλανθρωπικών δράσεων,

■ συµπαράσταση στο έργο εκκλησιαστικών και µη κυβερνητικών/µη κερδο-
σκοπικών οργανώσεων,

■ µέριµνα για την υγεία,

■ υποστήριξη ενεργειών για την αντιµετώπιση έκτακτων κοινωνικών ανα-
γκών.

Έτσι, και κατά το 2005, είχε πολυσχιδή δραστηριότητα, παραδείγµατα της
οποίας αναφέρονται παρακάτω:

Μέριµνα για την παιδεία, τις επιστήµες, τα γράµµατα και τις τέ-
χνες

■ Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ως εταιρεία µε σαφή δέσµευση στην έννοια της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, ενδιαφέρεται για την ενίσχυση και την προαγωγή της
παιδείας, της έρευνας και  της τεχνολογίας, ως τριών βασικών πυλώνων
που αποτελούν την κινητήριο δύναµη προόδου και στηρίζουν το µέλλον
της κοινωνίας. Πιστεύει, επίσης, στο ρόλο της τέχνης και του πολιτισµού
ως συστατικών στοιχείων µιας υγιούς κοινωνικής ανάπτυξης που στηρίζε-
ται σε στέρεα πνευµατικά θεµέλια. Γι’ αυτό παρέχει πολύπλευρη υποστήρι-
ξη και σε δραστηριότητες που εντάσσονται στο πλαίσιο αυτό. Παραδείγµα-
τα κατά το 2005 αυτού του ενδιαφέροντος, που έχει βάθος χρόνου και συ-
νέχεια,  είναι: 

Κοινωνικός Απολογισµός 2005

68
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Ευρύτερη κοινωνική συνεισφορά



«Βαρδινογιάννειο Ίδρυµα»

Το «Βαρδινογιάννειο Ίδρυµα», µε
βασικότερο χορηγό τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
–οι υπόλοιποι χορηγοί είναι άλλες
εταιρείες του Οµίλου Βαρδινογιάν-
νη– λειτουργεί από το 1989. Σκο-
πός του είναι η χορήγηση υποτρο-
φιών ή οικονοµικών βοηθηµάτων
σε χαµηλού εισοδήµατος υποψη-
φίους που διακρίθηκαν στις ακα-
δηµαϊκές επιδόσεις τους, για πτυ-
χιακές ή µεταπτυχιακές σπουδές
σε ανώτατα/ανώτερα ιδρύµατα τό-
σο του εσωτερικού όσο και του
εξωτερικού. Μέσω αυτών των
υποτροφιών και βοηθηµάτων,
βοηθούνται οι υπότροφοι να ξεπε-
ράσουν τυχόν οικονοµικά προβλή-
µατα και να συνεχίσουν απρόσκο-
πτα τις σπουδές τους. Κατά τα τε-
λευταία πέντε χρόνια, οι νέες υπο-
τροφίες και οικονοµικά βοηθήµατα
που χορηγούνται ετησίως ξεπερ-
νούν τις 70. 
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Χορηγία στο Πρόγραµµα Υποτροφιών του Κολλεγίου Αθηνών

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, το 2005 πραγµατοποίησε σηµαντική χορηγία
στο Πρόγραµµα Υποτροφιών του Κολλεγίου Αθηνών. Το Κολλέ-
γιο Αθηνών, που ανήκει στο Ελληνοαµερικανικόν Εκπαιδευτι-
κόν Ίδρυµα, σωµατείο µη κερδοσκοπικό, ιδρύθηκε το 1925 από
µια οµάδα φωτισµένων Ελλήνων (µε πρωτεργάτες τον Εµµα-
νουήλ Μπενάκη και τον Στέφανο ∆έλτα) και µε την υποστήριξη
Αµερικανών φιλελλήνων. Παρέχει βασική (δηµοτικό σχολείο) και µέση εκ-
παίδευση (Γυµνάσιο - Λύκειο - International Baccalaureate). Στο Κολλέγιο
Αθηνών έχουν φοιτήσει σηµαντικές προσωπικότητες της σύγχρονης ελλη-
νικής κοινωνίας.    
Όραµα των ιδρυτών του, που πραγµατώθηκε από τα πρώτα χρόνια λειτουρ-
γίας του Κολλεγίου, ήταν η δηµιουργία ενός σχολείου, όπου «αρµονικά θα
αναπτύσσονται οι πνευµατικές, οι ηθικές και οι σωµατικές δυνάµεις των
µαθητών και ιδιαίτερα ο χαρακτήρας τους» µέσω του εµπλουτισµού του
ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήµατος «µε σύγχρονες µεθόδους µορφώσε-
ως, προσαρµοσµένες στην ιστορία, στην παράδοση, στην ψυχολογία και
στις εθνικές ανάγκες της χώρας». 
Το Πρόγραµµα Υποτροφιών αποτελεί από το ξεκίνηµα του Κολλεγίου ακρο-
γωνιαίο λίθο της παιδαγωγικής – κοινωνικής φιλοσοφίας του και θεµελιώ-
δες στοιχείο της ξεχωριστής φυσιογνωµίας του. Σκοπός του Προγράµµα-
τος αυτού –µοναδικού στην Ελλάδα όσον αφορά τον χαρακτήρα και την
έκτασή του– ήταν και είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε άξια παιδιά (οι
οικογένειες των οποίων αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα) να σπου-
δάζουν στο Κολλέγιο. ∆ηµιουργοί και πρώτοι χορηγοί του Ταµείου Υποτρο-
φιών ήταν ο Στέφανος και η Πηνελόπη ∆έλτα. 
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■ Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διοργανώνει κάθε χρόνο ηµερίδες και επισκέψεις στους χώρους
του διυλιστηρίου για φοιτητές και σπουδαστές ανώτερων και ανώτατων σχο-
λών, παραγωγικών σχολών των Ενόπλων ∆υνάµεων και για σχολεία της δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης. Στις συγκεκριµένες εκδηλώσεις γίνεται ενηµέρωση
σε θέµατα τεχνικά, εµπορικά και επαγγελµατικού προσανατολισµού ανάλογα
µε τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών. Κατά τη διάρκεια του 2005, στο πλαίσιο
αυτών των εκδηλώσεων, επισκέφθηκαν το διυλιστήριο περισσότερα από 400
άτοµα.  

■ Η εταιρεία, κάθε χρόνο, δέχεται µεγάλο αριθµό φοιτητών και σπουδαστών για
καλοκαιρινή απασχόληση ή πραγµατοποίηση –µέρους ή ολόκληρης– της πρα-
κτικής εξάσκησής τους, στο διυλιστήριο και στα κεντρικά γραφεία. Η δραστη-
ριότητα αυτή, κατά το έτος 2005, κάλυψε 130 άτοµα.   

■ Από το 1971 είναι ο βασικός εκδότης του εντύπου «OIL», που κυκλοφορεί
ανελλιπώς µέχρι σήµερα. Το συγκεκριµένο έντυπο, µε υψηλού επιπέδου πε-
ριεχόµενο σε θέµατα ιστορικά, κοινωνιολογικά, θρησκειολογικά, ενεργειακά,
περιβαλλοντικά, επιστηµονικά και τεχνολογικά και µε παράλληλη προβολή ορι-
σµένων σηµαντικών δραστηριοτήτων της εταιρείας που έχουν ευρύτερη κοι-
νωνική απήχηση, έχει αποδέκτες έναν σηµαντικό αριθµό οργανισµών του δη-
µόσιου και ιδιωτικού χώρου, καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ανώτερης
και ανώτατης εκπαίδευσης.  

■ Παρείχε υποστήριξη µε χορηγία στο 2ο  Πανελλήνιο Συµπόσιο Πορωδών Υλι-
κών, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος» στις 14 – 15
Απριλίου 2005.  Στόχος του Συµποσίου ήταν η παρουσίαση των εξελίξεων και
των προοπτικών της έρευνας στον ελληνικό χώρο σε ό,τι αφορά τη σύνθεση
και το χαρακτηρισµό πορωδών υλικών (ροφητών, καταλυτών, µεµβρανών
κ.λπ.), τις εφαρµογές (περιβαλλοντικές/βιοµηχανικές/βιολογικές κ.λπ.) των
υλικών αυτών καθώς και τη θεωρητική/υπολογιστική µελέτη των αντίστοιχων
διεργασιών. Με αυτή τη χορηγία, η εταιρεία έδειξε το ενδιαφέρον της για θέ-
µατα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά µε τεχνολογίες αιχµής, σε έναν τοµέα µε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βιοµηχανία πετρελαίου, όπως είναι τα καινοτόµα
υλικά για κατάλυση και διαχωρισµούς. 

■ Παρείχε υποστήριξη, επίσης µε χορηγία, στο 7ο ∆ιεθνές Συνέδριο της
International Plutarch Society (µίας από τις µεγαλύτερες επιστηµονικές εται-
ρείες παγκοσµίως στο χώρο των κλασικών σπουδών), που διοργανώθηκε από
τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης στην πανεπιστηµιούπολη
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του Ρεθύµνου στις 4 – 8 Μαΐου 2005, µε θέµα «Η ενότητα του έργου του
Πλουτάρχου». Στο συνέδριο αυτό συµµετείχαν µε πρωτότυπες επιστηµονικές
ανακοινώσεις περισσότεροι από 80 οµιλητές από 15 χώρες, ενώ τις εργασίες
του παρακολούθησε µεγάλος αριθµός Ελλήνων και ξένων επιστηµόνων. 

■ Παρείχε  χορηγία στο Ίδρυµα Αρχείου – Μουσείου Παλαιών Χαρτών και Χαρα-
κτικών από το 1492 έως σήµερα, που είναι εγκατεστηµένο στο Πολιτιστικό Κέ-

ντρο Παπάγου. Αυτή η χορηγία είναι η τέταρτη από το 1998 και δείχνει το εν-
διαφέρον της εταιρείας για το έργο του ιδρύµατος. 

■ Παρείχε χορηγία προς την «Κρητική Εστία» για τη διοργάνωση στις 7 Ιουνίου
2005 καλλιτεχνικής βραδιάς αφιερωµένης στη µουσική, ποιητική και χορευτι-
κή παράδοση της Κρήτης, µε τη συµµετοχή καλλιτεχνών όπως του Ψαραντώ-
νη, του Βασίλη Σκουλά, του Λουδοβίκου των Ανωγείων και του Ανωγειανού
Χορευτικού Συγκροτήµατος.    

■ Ανέλαβε την αποκλειστική χορηγία για την αναπαραγωγή 15.000 αντιγράφων
σε DVD µίας τηλεοπτικής ταινίας επικαίρων «αφιερωµένης σε αυτούς που θυ-
σιάστηκαν και σε όσους πολέµησαν για να διατηρήσουν ελεύθερες τις θάλασ-
σες...», µε θέµα τη συµβολή και τη δράση του Ελληνικού Πολεµικού και Εµπο-
ρικού Ναυτικού κατά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.

■ Προσέφερε οικονοµική βοήθεια για τη φιλοτέχνηση Μνηµείου της Μάχης της
Κρήτης στο οµώνυµο πάρκο, στο Λαγονήσι.  

■ Έδωσε την υποστήριξή της στην Ένωση Ηπειρωτών «Το Κούγκι», για τη διορ-
γάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης την οποια παρακαλούθησαν πάνω από 3.000
άτοµα. 



«Βαρδινογιάννειο Ίδρυµα»
στην Ι. Μονή Παναγίας 
Καλυβιανής

Για περισσότερα από 27 χρόνια, η
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, στο πλαίσιο του φιλαν-
θρωπικού έργου της, είναι ο βασικός
χορηγός του «Βαρδινογιαννείου
Ιδρύµατος» που εδρεύει στη Γυναι-
κεία Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβια-
νής στο νοµό Ηρακλείου Κρήτης η
λειτουργία του οποίου εποπτεύεται
από την Ιερά Μονή. Καλύπτει µέρος
των εξόδων του ιδρύµατος, ενώ τα
υπόλοιπα έξοδα λειτουργίας καλύ-
πτονται από την Ι. Μονή. Η δηµι-
ουργία του συγκεκριµένου ιδρύµα-
τος χρηµατοδοτήθηκε από τον
ιδρυτή της εταιρείας, Νίκο Βαρδινο-
γιάννη, και αποστολή του είναι η φι-
λοξενία και η κοινωνική και επαγ-
γελµατική αποκατάσταση ορφανών
κοριτσιών και κοριτσιών των οποίων
οι γονείς στερούνται οικονοµικών
πόρων. Το ίδρυµα, µέσα στο θαυµά-
σιο χώρο της Μονής, αποτελεί όαση
όπου τα παιδιά βρίσκουν µια ζεστή
φωλιά προστασίας και αποκατάστα-
σης. Εκπαιδεύονται στα οικοκυρικά
και ειδικότερα στην κοπτική/ραπτι-
κή, στο κέντηµα, στη µαγειρική, στη
διακόσµηση αντικειµένων και στη
χειροτεχνία. Το ίδρυµα δέχεται κο-
ρίτσια ηλικίας 12-18 ετών, η δε πα-
ραµονή τους είναι τριετής. Τους πα-
ρέχει στέγη, τροφή, διδασκαλία,
ηθικοθρησκευτική και κοινωνική
διαπαιδαγώγηση. Καλύπτει ακόµα
και άλλες ανάγκες, όπως ρουχισµό.
∆ιαθέτει χώρους και υλικοτεχνική
υποδοµή για 60 κορίτσια.   
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Στήριξη φιλανθρωπικών δράσεων και συµπαράσταση στο έργο εκ-
κλησιαστικών και µη κυβερνητικών/µη κερδοσκοπικών οργανώσεων

■ Χορηγία στο Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» µε την ευκαιρία του εορτασµού των
50 χρόνων από την ίδρυσή του, για ενίσχυση του έργου του: της φροντίδας και
προστασίας εγκαταλελειµµένων παιδιών, άγαµων µητέρων και παιδιών οικογε-
νειών οι οποίες βρίσκονται σε κρίση.

■ ∆ωρεά για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Εισοδίων Θεοτόκου στο Γουδί.

■ ∆ωρεά στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύµνης και Μυλοποτάµου για την αγορά µι-
κρού λεωφορείου.

■ ∆ωρεά στην Ιερά Μονή Μεταµορφώσεως Σωτήρος στις Λιβανάτες µε σκοπό
την οικονοµική ενίσχυση για την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων της νέας
πτέρυγας της Μονής.  

Μέριµνα για την υγεία

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ υποστηρίζει την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας µέσω
της ενίσχυσης φορέων που πραγµατοποιούν έργο σ’ αυτόν τον τοµέα και της αγο-
ράς ιατρικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού για νοσηλευτικά ιδρύµατα. Η ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ έχει εξοπλίσει πλήρως κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Κρήτης,
ενώ κατά τα προηγούµενα χρόνια δώρισε στο Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου σειρά
από κλινικά µηχανήµατα ιδιαίτερης αξίας για την παροχή εξειδικευµένων ιατρικών
υπηρεσιών (συσκευή αιµαφαίρεσης, ψυκτική φυγόκεντρο, ηλεκτροκαρδιογράφο,
συσκευή ηλεκτρικής διαθερµίας, χοληδοσκόπιο κ.ά.). 

Κατά το 2005:

■ ∆ώρισε στο Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου σειρά από ιδιαιτέρως χρήσιµο ιατρι-
κό εξοπλισµό χειρουργείου (χειρουργικό τρυπάνι µε τα εξαρτήµατά του και άλ-
λα εξειδικευµένα χειρουργικά εργαλεία), καθώς και σειρά από σηµαντικά ιατρι-
κά βιβλία για τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης του. 

■ Προσέφερε οικονοµική ενίσχυση στο Σύλλογο Πασχόντων από Μεσογειακή
Αναιµία Νοµού Κορινθίας, ο οποίος από το 1985 εκπροσωπεί τα  περίπου 50
άτοµα που πάσχουν από θαλασσαιµία και τα οποία µεταγγίζονται και παρακο-
λουθούνται στο Νοσοκοµείο Κορίνθου, προσφέροντας σηµαντικό έργο για τη
βελτίωση της περίθαλψης τους και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης και
αποκατάστασής τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
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■ Ενίσχυσε την Ένωση Αγώνα κατά του Νεανικού ∆ιαβήτη.

■ Ενίσχυσε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γονέων, Κηδεµόνων και Φίλων Ατόµων µε
Προβλήµατα Όρασης και Πρόσθετες Ειδικές Ανάγκες «Η Αµυµώνη», για τη λει-
τουργία του ξενώνα του. 

■ Ενίσχυσε τον ανθρωπιστικό οργανισµό «Lifeline Hellas», τον οποίο ίδρυσε η

πριγκίπισσα Αικατερίνη της Γιουγκοσλαβίας µε σκοπό την παροχή εξοπλισµού
και υλικών για την ανακούφιση πασχόντων ανθρώπων, ιδίως παιδιών. Οι δρα-
στηριότητες του οργανισµού το 2005 σκόπευαν στην εξασφάλιση πόρων για
τον επείγοντα εκσυγχρονισµό των εντατικών µονάδων νεογνών των νοσοκο-
µείων παίδων της Σερβίας και Μαυροβουνίου, όπου οι ελλείψεις είναι τόσο
µεγάλες ώστε η θνησιµότητα νεογνών να είναι η µεγαλύτερη στην Ευρώπη.  

■ Ενίσχυσε το Πρόγραµµα Ενάντια στο Στίγµα της Ψυχικής Ασθένειας του Ερευ-
νητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής. 

■ Ενθαρρύνει το προσωπικό της να συµµετέχει σε εθελοντική αιµοδοσία, η
οποία πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου για
το διυλιστήριο και µε το Νοσοκοµείο «Μεταξά» για τα κεντρικά γραφεία. Η εθε-
λοντική αιµοδοσία του προσωπικού της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει γίνει θεσµός, αφού
έχει συµπληρώσει πάνω από είκοσι χρόνια προσφοράς. Επίσης, ενίσχυσε οι-
κονοµικά την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών για τη
διοργάνωση του 1ου συνεδρίου της, που έγινε στις 7 και 8 Μαΐου. Σ’ αυτό το
συνέδριο συµµετείχε και εκπρόσωπος της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. 



Special Olympics

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ανέλαβε το 2005
Χρυσή χορηγία για τα Special
Olympics, στο πλαίσιο της επί σει-
ρά πολλών ετών πολιτικής της να
είναι Χρυσός ή Αργυρός χορηγός
σε ελληνικές οµάδες των Special
Olympics.  
Το 2005, από τις 26 Φεβρουαρίου
µέχρι τις 5 Μαρτίου, έγιναν στο
Νάγκανο της Ιαπωνίας οι VIII Πα-
γκόσµιοι Χειµερινοί Αγώνες Special
Olympics, µε τη συµµετοχή 2.500
αθλητών. Στόχος των Αγώνων ήταν
η δηµιουργία του κατάλληλου πε-
ριβάλλοντος για τους αθλητές µε
ειδικές ανάγκες (ή ειδικές δεξιότη-
τες), ώστε να κατορθώσουν να
αναδείξουν τις ικανότητές τους, να
πετύχουν τους στόχους τους, να
πάρουν δύναµη από τους συνα-
θλητές τους και να µοιραστούν τη
χαρά και τη συγκίνηση που προ-
σφέρει ο αγνός αθλητισµός. Το ελ-
ληνικό τµήµα χειµερινών αθληµά-
των Special Olympics εκπροσωπή-
θηκε µε 32 αθλητές. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Υποστήριξη του αθλητισµού

Οι χορηγίες και οι δωρεές της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ σε δράσεις που προάγουν το αθλητικό
πνεύµα αποτελούν έναν από τους κεντρικούς άξονες της κοινωνικής συνεισφοράς
της. Αντιπροσωπευτικά δείγµατα αυτής της συνεισφοράς κατά το 2005 αποτελούν:

Οι ∆ιεθνείς Αθλητικοί Αγώνες «Βαρδινογιάννεια»

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι ένας από τους κύριους χορηγούς της ∆ιεθνούς Συνάντησης Κλα-

σικού Αθλητισµού «Βαρδινογιάννεια», που διεξάγεται κάθε χρόνο από το 1985 στο
Ρέθυµνο της Κρήτης, προς τιµήν του Παύλου Βαρδινογιάννη. ∆ιοργανώνεται από το
σύλλογο Ένωση Ατροµήτου Ρεθυµνιακού, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Αθλητικής
Οµοσπονδίας και σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Παγκόσµιας Αθλητικής Οµο-
σπονδίας. Το στάδιο των αγώνων είναι το ολυµπιακών προδιαγραφών ∆ηµοτικό
Αθλητικό Κέντρο Γάλλου Ρεθύµνης «Παύλος Ι. Βαρδινογιάννης». Για τη συντήρηση
και τις βελτιώσεις των υποδοµών του σταδίου η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ κάνει κάθε χρόνο ξεχω-
ριστές χορηγίες σηµαντικού ύψους.    
Στα «Βαρδινογιάννεια» έχουν συµµετάσχει όλοι οι µεγάλοι Έλληνες πρωταθλητές και
πολλοί ξένοι πρωταθλητές, ενώ έχουν επιτευχθεί είκοσι έξι πανελλήνια ρεκόρ και ένα
παγκόσµιο το 2001, στον ακοντισµό γυναικών από την Κουβανή αθλήτρια Menendez.
Λόγω της ευρείας συµµετοχής, των επιδόσεων που επιτυγχάνονται και της άρτιας ορ-
γάνωσης, το 2004 τα «Βαρδινογιάννεια» ανακηρύχθηκαν για τρίτη συνεχή χρονιά το
καλύτερο meeting ανοικτού στίβου της Ευρώπης, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη
βαθµολογία της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Οµοσπονδίας. 
Στα 21α  «Βαρδινογιάννεια», που έγιναν στις 10 Ιουλίου 2005, συµµετείχαν 161 αθλη-
τές και αθλήτριες από 36 χώρες. Μεταξύ αυτών, έλαβαν µέρος ολυµπιονίκες και πα-
γκόσµιοι πρωταθλητές. Το πιο προβεβληµένο άθληµα των αγώνων ήταν το άλµα επί
κοντώ γυναικών, στο οποίο συµµετείχαν οι αθλήτριες Yelena Isinbayeva (κάτοχος του
παγκόσµιου ρεκόρ και χρυσή ολυµπιονίκης στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας),
Stacey Draguila, Klonika Pyrek, Jill Schwartz, Tracy O’Hara, Pavla Hamackova, Mary
Sauer, April Steiner, Αντιγόνη Αστερίου, Άννα Φοιτίδου και Αγγελική Κάνουλα. 



Επίσης, το 2005, η εταιρεία υποστήριξε µε σηµαντικές χορηγίες:

■ Την πραγµατοποίηση του 4ου ∆ιεθνούς ∆ιπλωµατικού Τουρνουά Ποδοσφαί-
ρου που έγινε στο Ολυµπιακό Στάδιο Αθηνών στις 5 Ιουνίου 2005, υπό την αι-
γίδα των Ηνωµένων Εθνών και µε τη συµµετοχή διπλωµατών που αντιπροσω-
πεύουν τις χώρες τους στην Ελλάδα.

■ Την Ένωση Ατροµήτου Ρεθυµνιακού για τις ανάγκες συντήρησης του ∆ηµοτι-
κού Αθλητικού Κέντρου Γάλλου Ρεθύµνης «Παύλος Βαρδινογιάννης».

■ Την καλαθοσφαιρική οµάδα του Αθλητικού Γυµναστικού Οµίλου Ρεθύµνου.

■ Την ποδοσφαιρική οµάδα της κοινότητας Επισκοπής Ρεθύµνου.

■ Την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ρεθύµνης που έχει στη δύναµή της
σωµατεία ∆’ Εθνικής, γυναικείο ποδόσφαιρο και µικτές οµάδες (Τζούνιορ,
Προπαίδων, Παίδων, Νέων). 

■ Το τµήµα κλασικού αθλητισµού του Οµίλου Φιλάθλων Ηρακλείου.

Υποστήριξη ενεργειών για την αντιµετώπιση έκτακτων κοινωνικών
αναγκών

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ παρείχε µεγάλη δωρεά στο πλαίσιο του Ραδιοτηλεοπτικού Μαρα-
θωνίου Αγάπης που διοργάνωσε η ΕΡΤ για την ενίσχυση των ανθρωπιστικών προ-
σπαθειών µετά την καταστροφή την οποία προκάλεσε το ασιατικό τσουνάµι της
26ης ∆εκεµβρίου 2004, που έπληξε 12 χώρες µε εκατοντάδες χιλιάδες θύµατα.
Παρόµοια δωρεά έγινε και στο πλαίσιο του Μαραθωνίου Αλληλεγγύης που διοργα-
νώθηκε για τα θύµατα του µεγάλου σεισµού της 8ης Οκτωβρίου 2005 στο Πακιστάν.
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