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∆ηµιουργία αξίας
για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη

µε συνεπή στρατηγική που υλοποιείται

από τους ανθρώπους της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

κοιτάζοντας µε ευθύνη 
στο µέλλον
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τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ πιστεύουµε ότι η υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα εκ-
φράζεται µε την προσήλωση προς τις αρχές και τις επιδιώξεις της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της αειφόρου ανάπτυξης, της

ανάπτυξης δηλαδή που επιδιώκει την κάλυψη των σηµερινών αναγκών, χωρίς
να διακυβεύεται η δυνατότητα διαχείρισης πόρων από τις επόµενες γενιές.
Θεωρούµε δε ότι αυτή η προσήλωση αποτελεί το µόνο γερό θεµέλιο για τη
δηµιουργία επιχειρηµατικής αξίας σε µακροπρόθεσµη βάση και έτσι τη µε-
τουσιώνουµε σε ουσιαστικές δεσµεύσεις και αποτελεσµατικές δραστηριότη-
τες, που στοχεύουν στην επίτευξη των επιχειρηµατικών µας στόχων, µέσα
όµως σ’ ένα πλαίσιο σεβασµού προς τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την
κοινωνία γενικότερα. 

Το παρόν έντυπο αποτελεί τον πέµπτο κατά σειρά Κοινωνικό Απολογισµό της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι δραστηριότητες της ΜΟ-
ΤΟΡ ΟΪΛ και της θυγατρικής της AVIN OIL κατά το 2006 στους τοµείς της µέ-
ριµνας για το ανθρώπινο δυναµικό, της Υγιεινής και της Ασφάλειας στους χώ-
ρους εργασίας, καθώς και της προστασίας του Περιβάλλοντος. Παρουσιάζο-
νται ακόµα οι συνεργασίες της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ µε τις τοπικές κοινότητες που
βρίσκονται στις περιοχές όπου κυρίως αναπτύσσεται η επιχειρηµατική δρα-
στηριότητά της, καθώς και η προσφορά της στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Θέλουµε να πιστεύουµε ότι η έκδοση του πέµπτου Κοινωνικού Απολογι-
σµού µας, υπογραµµίζει κατά τον καλύτερο τρόπο την ιδιαίτερη σηµασία
που αποδίδουµε στην προσπάθειά µας να παράγουµε αξία σεβόµενοι τον
άνθρωπο και το περιβάλλον.

Σ
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2006
∂·Ó·ÈÛÙÔÔ›ËÛË Î·Ù¿ ISO
9001:2000 ÁÈ· ÙÚ›· ÂÈÏ¤ÔÓ ¯Úfi-
ÓÈ·. ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÃËÌÂ›Ô˘ ÙÔ˘
‰˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·Ù¿ ISO 17025:2005.
™˘ÌÊˆÓ›· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ ÙËÓ ÈÛ·-
ÓÈÎ‹ IBERDROLA S.A. ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤·
ÙË˜ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì¤Ûˆ ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ∫√ƒπ¡£√™ POWER A.E.

HIGHLIGHTS ∆√À ¢πÀ§π™∆∏ƒπ√À

1972
ŒÓ·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘,

ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÔÓ¿‰· ‰È‡ÏÈÛË˜ ·Ú-

ÁÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜

‚·ÛÈÎÒÓ ÏÈ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ù·.

1975
∫·Ù·ÛÎÂ˘‹ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔÓ¿‰·˜
·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎ‹˜ ·fiÛÙ·ÍË˜, ‰˘Ó·ÌÈÎfi-
ÙËÙ·˜ 100.000 ‚·Ú./ËÌ¤Ú· Î·È ‰ÂÍ·-
ÌÂÓÒÓ ̄ ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 1,5 ÂÎ·Ù. m3.

1978
∫·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÌÔÓ¿‰·˜ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎ‹˜
·Ó·ÌfiÚÊˆÛË˜ (ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÂÍÂÚ-
Á·Û›· Ó¿Êı·˜ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÂÓ˙È-
ÓÒÓ).

1980
∂ÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÔÓ¿‰·˜ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎ‹˜
˘ÚfiÏ˘ÛË˜ (ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ì·˙Ô‡Ù ÛÂ
ÚÔ˚fiÓÙ· ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË˜
·Í›·˜).

1993
¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÛÊ¿ÏÈ-
ÛË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·Ù¿ ISO 9002, ÁÈ·
fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.

1996
∞ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ 50% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ·fi ÙËÓ Aramco Overseas
Company B.V., 100% ı˘Á·ÙÚÈÎ‹ ÙË˜
Saudi Arabian Oil Company (Saudi
Aramco). ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ
˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÂ Ó¤Â˜, Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ Î·È
Î·Ï·›ÛıËÙÂ˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ª·-
ÚÔ‡ÛÈ.

2000
¶·Ú·ÁˆÁ‹ Î·˘Û›ÌˆÓ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜
ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ÙË˜ ∂.∂. ÁÈ· ÙÔ 2000, ÌÂ
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Ó¤ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÙÚÔ-
‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÌÔÚÊˆÙ‹ Ó¿Êı·˜ ÛÂ ÌÔÓ¿‰·
Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË˜ 103 ÔÎÙ·Ó›ˆÓ.
¡¤Ô˜ ı¿Ï·ÌÔ˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ Î·È ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
Î·Ù·ÓÂÌËÌ¤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘. 
¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚÈ‚·Ï-
ÏÔÓÙÈÎ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù¿ ISO
14001:1996.

2005
ŒÓ·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜
À‰ÚÔÁÔÓÔ˘ÚfiÏ˘ÛË˜ (Hydrocracker)
Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜
Î·ı·ÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜
ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆ-
ÛË˜ ÙÔ˘ 2005 Î·È ÙÔ˘ 2009. ∞fiÎÙËÛË
·fi ÙË Motor Oil Holdings S.A. ÙÔ˘ Ô-
ÛÔÛÙÔ‡ Ô˘ Î·ÙÂ›¯Â Ë Aramco
Overseas Company B.V. ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›·.

2004
ŒÓ·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡
ÊfiÚÙˆÛË˜ ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ
‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∂·Ó·ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘
™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ¢È·¯Â›-
ÚÈÛË˜ Î·Ù¿ ISO 14001:2004 ÁÈ· ÙÚ›·
ÂÈÏ¤ÔÓ ̄ ÚfiÓÈ·.

2003
∞Ó¿Ù˘ÍË ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜
¶ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·Ù¿ ISO 9001:2000, ÙÔ
ÔÔ›Ô ÈÛÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ
ÙÔ˘ 2003.

2001
∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÌÂ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹
Î·È ¤Ó·ÚÍË ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË˜ ÙˆÓ
ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÃÚË-
Ì·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ∂ÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
Ó¤Ô˘ ·ÂÚÈÔÛÙÚÔ‚›ÏÔ˘ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi
·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÎÂÓÔ‡ ÙˆÓ
ÏÈ·ÓÙÈÎÒÓ.

1984
∫·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂ-
ÎÙÚÈÎ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›
ˆ˜ ÚÒÙË ‡ÏË ·¤ÚÈÔ Î·‡ÛÈÌÔ. ¢ÈÎ·›ˆ-
Ì· ÒÏËÛË˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰›-
ÎÙ˘Ô.

■ Παράγει όλα τα είδη καυσίµων. Είναι
από τα πιο σύγχρονα και πιο σύνθετα
στην Ευρώπη, µε µονάδες Υδρογονο-
πυρόλυσης και Καταλυτικής Πυρόλυ-
σης και µε βαθµό πολυπλοκότητας
(Nelson Complexity Index) 12,0.

■ Παράγει καθαρά καύσιµα (βενζίνες και
πετρέλαιο κίνησης) σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές της Ε.Ε. για το 2009.

■ Έχει τις πιστοποιήσεις ISO
14001:2004 για το περιβάλλον και ISO
9001:2000 για την ποιότητα, το δε
Χηµείο του διυλιστηρίου και την πι-

στοποίηση ISO 17025:2005.

■ Είναι το µοναδικό στην Ελλάδα που
παράγει βασικά λιπαντικά.

■ Είναι ενεργειακά αυτόνοµο – εγκατε-
στηµένη ισχύς 68,3 MW.

■ Έχει δεξαµενές χωρητικότητας
2.200.000 m3.

■ Έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις ελλι-
µενισµού δεξαµενόπλοιων που µπο-
ρούν να δεχθούν δεξαµενόπλοια µέ-
χρι 450.000 τόνων DWT. 
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™∫√¶√™, ∞ƒÃ∂™ ∫∞π ∞•π∂™

∆Ô ŸÚ·Ì· Î·È Ô ∂Ù·ÈÚÈÎfi˜ ™ÎÔfi˜ ÙË˜ ª√∆√ƒ √´§, Ï·ÈÛÈˆÌ¤Ó· ·fi ÙÈ˜ ÂÙ·ÈÚÈÎ¤˜ ∞Ú-
¯¤˜ Î·È ∞Í›Â˜ ÙË˜, Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ÌÈ· ÔÚÂ›· Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›·˜ ·Í›·˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓ· Ì¤ÚË. ªÂ Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·È-
ÚÈÎ‹ ̆ Â˘ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÂÈÙÂ-
ÏÔ‡ÌÂ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ì·˜ ÚfiÏÔ, ·˘Í¿ÓÔ˘ÌÂ ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ì·˜ ÛÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ı¤ÙÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ‚¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ Ì·˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜. 

πό το 1972 που η ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ ξεκίνησε τη δραστηριό-
τητά της ως εταιρεία διύλισης

και εµπορίας προϊόντων πετρελαίου,
λειτουργεί πάντα µε επιχειρηµατική
υπευθυνότητα, στοχεύοντας σε βιώσι-
µη κερδοφορία και ανάπτυξη µε κοι-
νωνικά υπεύθυνο τρόπο. Το Όραµα
και ο Εταιρικός Σκοπός της καθορί-
ζουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο πραγ-
µατοποιούνται ο σχεδιασµός και η
υλοποίηση της δυναµικής ανάπτυξής
της. Επιπλέον, η λειτουργία της θεµε-
λιώνεται πάνω σε ένα πλέγµα απαρέ-
γκλιτων Αρχών και Αξιών, οι οποίες
αποτελούν τα συστατικά στοιχεία της
επιχειρηµατικής δράσης της. 

Α ∆Ô ŸÚ·Ì¿ Ì·˜

■ Να είµαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τοµέα της διύλισης πετρε-
λαίου και της εµπορίας των παραγόµενων προϊόντων του
στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου. 

√ ∂Ù·ÈÚÈÎfi˜ ™ÎÔfi˜ Ì·˜
■ Να ασκούµε την επιχειρηµατική δραστηριότητά µας µε τρό-

πο που να ενδυναµώνει την αξία της εταιρείας απέναντι σε
όσους ενδιαφέρονται για τη δράση της –µετόχους, ανθρώπι-
νο δυναµικό, πελάτες, προµηθευτές και συνεργάτες, καθώς
και την τοπική και ευρύτερη κοινωνία – αξιοποιώντας απο-
τελεσµατικά την τεχνολογία διύλισης και τις πρακτικές προ-
ώθησης και πώλησης των προϊόντων. 

■ Να εξυπηρετούµε αποτελεσµατικά και υπεύθυνα τις ανά-
γκες των πελατών µας διευρύνοντας ταυτόχρονα το µερίδιό
µας στην εσωτερική αγορά.

■ Να λειτουργούµε µε αξιοπιστία, ταχύτητα και ευελιξία στις
συνεργασίες µας µε το προσωπικό µας, τους πελάτες και
προµηθευτές µας και την κοινωνία γενικότερα, µε πρακτικές
που χαρακτηρίζονται τόσο από ευθύνη και ακεραιότητα,
όσο και από σεβασµό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
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Το Όραµα και ο Εταιρικός Σκοπός της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διαπνέο-
νται από τρεις βασικές Αρχές:

■ Σεβασµός για τους ανθρώπους µας
Αναγνωρίζουµε την αξία των ανθρώπων µας και υποστηρί-
ζουµε την ανάπτυξή τους µέσα σε ένα ασφαλές εργασιακό
περιβάλλον αµοιβαίας εµπιστοσύνης και σεβασµού.

■ Σεβασµός στο περιβάλλον
Αναγνωρίζουµε την αξία του περιβάλλοντος και δεσµευό-
µαστε στην εφαρµογή αποτελεσµατικών επιχειρηµατικών
πρακτικών για την προστασία του.

■ ∆ιαφάνεια
Λειτουργούµε επαγγελµατικά και υπεύθυνα εφαρµόζοντας
τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η πραγµατοποίηση του Οράµατος και του Εταιρικού Σκοπού
στηρίζεται σε τέσσερις εταιρικές Αξίες:

■ Αποτελεσµατικότητα
■ Υπευθυνότητα
■ Κοινωνική Ευθύνη
■ Ακεραιότητα

∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
● Επίτευξη στόχων.
● ∆ηµιουργία αξίας για τους µετόχους 

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

ευχάριστου και ανταποδοτικού 
περιβάλλοντος εργασίας.

● Προαγωγή της γνώσης 
και της καινοτοµίας.

∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ∂˘ı‡ÓË
● Σεβασµός προς τον άνθρωπο και

τις ανάγκες του.
● Επιδίωξη ανάπτυξης που βασίζε-

ται στις αρχές της αειφορίας.
● Επιδίωξη να είναι η εταιρεία ένας

ενεργός και υπεύθυνος εταιρικός
πολίτης.

∞ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·
● Σεβασµός προς τους νόµους και τους

κανονισµούς.
● Εφαρµογή των αρχών της εταιρικής

διακυβέρνησης.
● Ειλικρινής και ανοικτή επικοινωνία.
● Αξιοπιστία και αξιοπρέπεια στις κά-

θε φύσεως σχέσεις της εταιρείας. 

ÀÂ˘ı˘ÓfiÙËÙ· 
● Πελάτες
● Προσωπικό
● Συνεργάτες
● Κοινωνία
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ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ κατέχει ηγετικό
ρόλο στο χώρο της διύλισης πε-
τρελαίου και προµηθεύει την

περιοχή την οποία εξυπηρετεί µε ένα
ευρύ φάσµα υψηλής ποιότητας προϊό-
ντων. Με ενοποιηµένα έσοδα το 2006
που αντιστοιχούν περίπου στο 1,7% του
Α.Ε.Π., έχει εξελιχθεί σε έναν από τους
κύριους στυλοβάτες της εθνικής οικονο-
µίας, διατηρώντας παράλληλα πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή.

Ιδρύθηκε το 1970 και είναι εισηγµένη
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, από το
2001. Συµπεριλαµβάνεται στο δείκτη
της ∆ιεθνούς Αγοράς (FTSE/ATHEX
INTERNATIONAL), στο δείκτη υψη-
λής κεφαλαιοποίησης (FTSE/ATHEX-
20), στο Γενικό δείκτη (ATHEX
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 εταιρεία κατέχει το 100% των µετο-
χών της AVIN OIL και συµµετέχει, άµε-
σα 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
για µονάδα συνδυασµένου κύκλου
ισχύος 396 MW µε καύσιµο φυσικό αέ-
ριο και τόπο εγκατάστασης τους Αγίους
Θεοδώρους Κορινθίας. Το 2006, η ΜΟ-
ΤΟΡ ΟΪΛ συνήψε συµφωνία συνεργα-
σίας µε την ισπανική IBERDROLA S.A.
στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας,
βάσει της οποίας το 70% των µετοχών
της ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER µεταβιβάστη-
κε στην IBERDROLA S.A. 

∏ ª√∆√ƒ √´§
™À¡√¶∆π∫∞

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, µε τη συνεπή και
αποτελεσµατική εφαρµογή της
στρατηγικής της, έχει πετύχει τη συ-
νεχή διεύρυνση των πωλήσεων και
της κερδοφορίας της. Στα διαγράµ-
µατα φαίνεται η εξέλιξη του όγκου
πωλήσεων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ανά αγο-
ρά, οι πωλήσεις της ανά προϊόν, κα-
θώς και η εξέλιξη τριών κύριων ενο-
ποιηµένων µεγεθών – του Κύκλου
Εργασιών, του EBITDA (Κέρδη προ
Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων) και
των Καθαρών Κερδών προ Φόρων
(EBT), ο δε πίνακας παρουσιάζει τα
µερίδια αγοράς της εταιρείας στην
εγχώρια αγορά. Στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της ΜΟ-
ΤΟΡ ΟΪΛ, εκτός από τη µητρική
εταιρεία, συµπεριλαµβάνονται η
AVIN OIL µε τη µέθοδο της ολικής
ενοποίησης και µε τη µέθοδο της κα-
θαρής θέσης, η Ολυµπιακή Εταιρεία
Καυσίµων Α.Ε. και η Ελληνική Εται-
ρεία Αεροπορικών Καυσίµων Α.Ε.

467
εκατ. ευρώ

°π∞ ∫√π¡øº∂§∂π™ ™∫√¶√À™ 
∫∞π ∂¶∂¡¢À™∂π™ ¶∞ƒ∞°ø°π∫∂™ 
∫∞π ¶ƒ√™∆∞™π∞™ ∆√À ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™ 
∆∞ ∆∂§∂À∆∞π∞ ∆ƒπ∞ Ãƒ√¡π∞. 

™Àªª∂∆√Ã∂™
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ποσοστό
AVIN OIL 100%
AVIN ALBANIA S.A* 100%
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ποσοστό
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.* 30%
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 28%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 50%
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 16%
* ∆εν έχουν ξεκινήσει δραστηριότητα και δεν συµπεριλαµβάνονται 
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

Η
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ª∂ƒπ¢π∞ ∞°√ƒ∞™ ∆∏™ ª√∆√ƒ √´§ ™∆∏¡ ∂°Ãøƒπ∞ ∞°√ƒ∞
2004 2005 2006

Εσωτερική αγορά 20,7% 21,4% 21,6%

Ναυτιλία - Αεροπορία 26,9% 24,8% 29,0%

Λιπαντικά 57,2% 56,5% 53,0%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 22,2% 22,2% 23,4%

Το διυλιστήριο της εταιρείας βρίσκε-
ται στους Αγίους Θεοδώρους Κοριν-
θίας, περίπου 70 χλµ. έξω από την
Αθήνα. Μαζί µε τις βοηθητικές εγκα-
ταστάσεις και τις εγκαταστάσεις δια-
κίνησης καυσίµων, αποτελεί το µεγα-
λύτερο αµιγώς ιδιωτικό βιοµηχανικό
συγκρότηµα της Ελλάδας και θεωρεί-
ται ένα από τα πιο ευέλικτα διυλιστή-
ρια της Ευρώπης. Μπορεί να κατεργά-
ζεται αργό πετρέλαιο διαφόρων τύ-
πων, παράγοντας ένα ευρύ φάσµα
προϊόντων πετρελαίου που καλύ-
πτουν τις πλέον αυστηρές διεθνείς
προδιαγραφές, εξυπηρετώντας έτσι
µεγάλες εταιρείες εµπορίας πετρελαί-
ου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Επιπλέον, είναι το µοναδικό ελληνικό
διυλιστήριο που παράγει βασικά λιπα-
ντικά. 

Η συνεισφορά της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (µε
βάση τα ενοποιηµένα µεγέθη) στο κοι-
νωνικό προϊόν, όπως αναλύεται στο
κεφάλαιο Προστιθέµενη Αξία – Κοινω-
νικό Προϊόν, είναι ανάλογη των υπό-
λοιπων αποτελεσµάτων της. Ενδεικτι-
κά αναφέρουµε ότι την τελευταία
τριετία δηµιούργησε για τον κρατικό
προϋπολογισµό έσοδα από φόρους και
άλλες εισφορές που ξεπερνούν τα 174
εκατ. ευρώ και κατέβαλε στο προσωπι-
κό της, υπό µορφή καθαρών αµοιβών
και άλλων παροχών, πάνω από 177
εκατ. ευρώ. Επίσης, κατά την τελευ-
ταία τριετία, η συνεισφορά της στην
ενίσχυση κοινωφελών σκοπών και σε
παραγωγικές επενδύσεις και επενδύ-
σεις για την προστασία του περιβάλ-
λοντος ανέρχεται σε περίπου 467
εκατ. ευρώ.

∂ÓÔÔÈËÌ¤Ó· ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
(ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ)

¶ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ª√∆√ƒ √´§ ·Ó¿ ∞ÁÔÚ¿
(¯ÈÏ. ª∆)

¶ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ª√∆√ƒ √´§ ·Ó¿ ¶ÚÔ˚fiÓ
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τον πυρήνα του επιχειρηµατι-
κού µοντέλου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
βρίσκεται η υπεύθυνη ανάπτυ-

ξη της εταιρείας προς όφελος όλων των
ενδιαφερόµενων µερών και µε σεβασµό
στον άνθρωπο και το περιβάλλον (βλέ-
πε και το κεφάλαιο Σκοπός, Αρχές και
Αξίες), που επιτυγχάνεται µέσω ενός
συνεχούς και κατάλληλα στοχευµένου
επενδυτικού προγράµµατος, µε την
εφαρµογή αποτελεσµατικών διοικητι-
κών και διαχειριστικών συστηµάτων,
ώστε να επιτυγχάνονται υψηλές λει-
τουργικές αποδόσεις σε όλους τους το-
µείς µε τελικό αποτέλεσµα την επίτευ-
ξη υψηλών οικονοµικών αποδόσεων. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο διαρκής στρατη-
γικός στόχος µας είναι η εδραίωση της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ως ηγέτιδας εταιρείας
διύλισης και εµπορίας προϊόντων πε-
τρελαίου στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου. Για την επί-
τευξη αυτού του στόχου εφαρµόζουµε
σταθερή, αλλά και ευέλικτη επιχειρη-
σιακή στρατηγική, που εξειδικεύεται
σε τρεις επιµέρους στόχους:

■ Μεγιστοποίηση της οικονοµικής
απόδοσης (των περιθωρίων κέρ-

δους του διυλιστηρίου) µε:

●Εφαρµογή των νέων προδιαγρα-
φών προϊόντων έγκαιρα και µε τον
πιο οικονοµικό τρόπο κάνοντας
χρήση της πλέον σύγχρονης τε-
χνολογίας.

●Βελτίωση της ενεργειακής απόδο-
σης, η οποία συµβάλλει στη µείω-
ση του λειτουργικού κόστους του
διυλιστηρίου.

●Πλήρη αυτοµατοποίηση του διυ-
λιστηρίου.

●Βελτίωση της αποδοτικότητας
της παραγωγικής διαδικασίας και
της διαθεσιµότητας των παραγω-
γικών µονάδων.

■ Αποτελεσµατική διάθεση των
προϊόντων κατά τρόπο που να
επιτρέπει την επίτευξη όσο το
δυνατόν καλύτερης κερδοφορίας
µε παρουσία στις τρεις διαθέσι-
µες αγορές (εσωτερική, αεροπο-
ρίας/ναυτιλίας και εξαγωγών),

αλλά µε:

●Μεγιστοποίηση του µεριδίου µας
στην εσωτερική αγορά µε τη βελ-
τίωση του συστήµατος διανοµής.

●Ανάπτυξη των εξαγωγών µε ιδιαί-
τερη στόχευση στις αναπτυσσόµε-
νες αγορές µε υψηλά περιθώρια
κέρδους.

■ Πραγµατοποίηση τεχνολογικών,
λειτουργικών και οργανωτικών
προσαρµογών στο διυλιστήριο.
βάσει συνεχούς και στοχευµένου
επενδυτικού προγράµµατος, ώστε
να επιτυγχάνεται το υψηλότερο δυ-
νατό επίπεδο Ποιότητας, Υγιεινής
και Ασφάλειας και Προστασίας του
Περιβάλλοντος

Οι στρατηγικοί µας στόχοι για τη δηµι-
ουργία αξίας µέσω της παραγωγής
προϊόντων που πληρούν τις πλέον αυ-
στηρές διεθνείς προδιαγραφές, µε σε-
βασµό στο περιβάλλον και στην υγεία
και ασφάλεια του προσωπικού και των
συνεργατών µας, υλοποιούνται µε
επενδύσεις σηµαντικού ύψους. Το
επενδυτικό µας πρόγραµµα για την
5ετία 2002–2006 πλησίασε τα 600

™˘ÓÂ¯¤˜ Î·È 
ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓÔ 
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi
ÚfiÁÚ·ÌÌ·

À„ËÏ¤˜ 
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ 

ÂÈ‰fiÛÂÈ˜

∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ 
¢ÈÔ›ÎËÛË

À„ËÏ¤˜ 
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÂ˜ 
·Ô‰fiÛÂÈ˜

À¶∂À£À¡∏ ∞¡∞¶∆À•∏ 
∆∏™ ∞•π∞™ ∆∏™ ∂∆∞πƒ∂π∞™
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µÚ·‚Â‡ÛÂÈ˜

2006
● Στον Πρόεδρο και ∆ιευθύνο-

ντα Σύµβουλο της ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ κ. Βαρδή Βαρδινογιάννη
Βραβείο LEADERS OF THE
YEAR, στην κατηγορία
«∆ιαρκής Επιχειρηµατική
∆ράση».

● Επιχειρηµατικό Βραβείο
ΧΡΗΜΑ στην κατηγορία
«Επενδυτικές Σχέσεις».

2005
● Επιχειρηµατικό Βραβείο

ΧΡΗΜΑ στην κατηγορία
«Καλύτερη Εταιρεία του ∆εί-
κτη FTSE/ATHEX-20».

● Επιχειρηµατικό Βραβείο
ΧΡΗΜΑ στην κατηγορία
«Υψηλές Επενδύσεις».

2004
● Επιχειρηµατικό Βραβείο

ΧΡΗΜΑ στην κατηγορία
«Υψηλές Επενδύσεις».

● Επιχειρηµατικό Βραβείο
ΧΡΗΜΑ στην κατηγορία
«Επενδυτικές Σχέσεις».

2003
● Επιχειρηµατικό Βραβείο

ΧΡΗΜΑ στην κατηγορία
«Υψηλές Επενδύσεις».

εκατ. ευρώ (βλέπε το κεφάλαιο Περι-
βάλλον). Το µεγαλύτερο µέρος αυτών
των επενδύσεων δαπανήθηκε για την
εγκατάσταση του συγκροτήµατος
Υδρογονοπυρόλυσης. Η έναρξη λει-
τουργίας αυτής της µονάδας, το Νοέµ-
βριο του 2005, κατέστησε δυνατή την
παραγωγή καθαρών καυσίµων, βάσει
των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το 2005 και των ακόµα αυ-
στηρότερων που προβλέπονται για το
2009, ενώ παράλληλα συντέλεσε στην
αύξηση της παραγωγής µεσαίων απο-
σταγµάτων, στα οποία η Ελλάδα, και
γενικότερα η Ευρώπη, παρουσιάζουν
έλλειψη. Επιπλέον, παρέχει στο διυλι-
στήριο µεγαλύτερη ευελιξία για τη µε-
γιστοποίηση της παραγωγής είτε ντί-
ζελ είτε βενζινών, ανάλογα µε την επο-
χική ζήτηση. Τέλος, βελτιώνονται ακό-
µα περισσότερο οι περιβαλλοντικοί
όροι του διυλιστηρίου, καθώς µειώνο-
νται οι εκποµπές ρύπων.
Το υπόλοιπο επενδυτικό πρόγραµµα
είχε ως στόχο την αναβάθµιση της τε-
χνολογικής αρτιότητας του διυλιστη-
ρίου, την καθετοποίηση, τον αυτοµα-
τισµό, την ενεργειακή αυτονοµία του
και την προστασία του περιβάλλοντος,
µε αποτέλεσµα να θεωρείται σήµερα

από τα αρτιότερα και πλέον προηγµέ-
να στην Ευρώπη και διεθνώς (βάσει
του βαθµού πολυπλοκότητας Nelson
Complexity Index) και µε πιστοποιή-
σεις ISO 14001:2004 για το περιβάλλον
και ISO 9001:2000 για την ποιότητα. 

Οι σηµαντικότερες επενδύσεις των τε-
λευταίων χρόνων, πέραν της εγκατάστα-
σης του συγκροτήµατος Υδρογονοπυρό-
λυσης που αναφέρθηκε πιο πάνω, αφο-
ρούσαν στην εγκατάσταση αεριοστροβί-
λου στο Σταθµό Παραγωγής Ηλεκτρικής
ενέργειας του διυλιστηρίου για την εξα-
σφάλιση ενεργειακής αυτονοµίας, την
εγκατάσταση Κατανεµηµένου Συστή-
µατος Ελέγχου (Distributed Control
System), την εν εξελίξει εγκατάσταση
συστήµατος Αυτόµατης Ρύθµισης Πα-
ραγωγικών ∆ιαδικασιών (Advanced
Process Control), την αναβάθµιση του
συστήµατος διακίνησης προϊόντων
στην προβλήτα του διυλιστηρίου, την
κατασκευή νέου σταθµού φόρτωσης βυ-
τιοφόρων στο διυλιστήριο, την κατα-
σκευή νέας µονάδας Ανάκτησης Θείου,
την αναβάθµιση των λεβήτων, που επί-
σης βρίσκεται σε εξέλιξη, και την ανα-
βάθµιση της µονάδας επεξεργασίας
Υγρών Βιοµηχανικών Αποβλήτων.
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À°π∂π¡∏, ∞™º∞§∂π∞ ∫∞π
¶∂ƒπµ∞§§√¡ – ¶√π√∆∏∆∞

διασφάλιση της επαγγελµα-
τικής Υγιεινής, της Ασφάλει-
ας και της Προστασίας του

Περιβάλλοντος περιλαµβάνεται
στις εταιρικές Αξίες µας και αποτε-
λεί πρωταρχικό στρατηγικό στόχο,
ώστε κατά την εξάσκηση των επι-
χειρηµατικών δραστηριοτήτων µας
να διασφαλίζονται ασφαλείς συνθή-
κες εργασίας για το προσωπικό και
τους συνεργάτες µας, καθώς και η
προστασία του περιβάλλοντος και η
ποιότητα ζωής των πολιτών που
ζουν κοντά στους χώρους όπου
πραγµατοποιούνται οι δραστηριό-
τητες αυτές. 

Η έµφαση στα θέµατα διαχείρισης
της Υγιεινής, Ασφάλειας και Προ-
στασίας του Περιβάλλοντος, καθώς
και η δέσµευσή µας για συνεχή βελ-
τίωση στους συγκεκριµένους το-
µείς, διατυπώνεται µέσω της σχετι-
κής πολιτικής, η οποία διέπει τη
λειτουργία του Συστήµατος Περιβαλ-
λοντικής ∆ιαχείρισης και του Συστή-
µατος ∆ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφά-
λειας, τα οποία εξειδικεύουν την πο-
λιτική αυτή σε προγράµµατα και
µετρήσιµους στόχους. 

¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ÀÁÈÂÈÓ‹˜, ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

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 βελ-
τίωση των εφαρµοζόµενων συστηµάτων διαχείρισης υγιεινής, ασφάλειας
και περιβάλλοντος.

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

● Παράγει ποιοτικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, χρησιµοποιώ-
ντας αποτελεσµατικά τα υλικά, την ενέργεια και την τεχνολογία.

● Αναφέρει τις επιδόσεις της, καλές ή κακές, συµβάλλοντας στην προώθη-
ση της έννοιας της κοινωνικής ευαισθησίας και της ευθύνης των επιχει-
ρήσεων.

● ∆ιατηρεί συστήµατα και σχέδια αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης, τα
οποία δοκιµάζει τακτικά µε σχετικές ασκήσεις.

● Εντάσσει παράγοντες υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλ-
λοντος σε κάθε επιχειρησιακή απόφαση, πλάνο και λειτουργία, στο πλαί-
σιο του Ενιαίου ∆ιαχειριστικού Συστήµατος.

● Παρέχει συµβουλές, πληροφορίες και εκπαίδευση στους εργαζόµενους,
στους εργολάβους και σε άλλους που εργάζονται για λογαριασµό της,
εξασφαλίζοντας τη δέσµευση και την επαγρύπνησή τους.

● Εφαρµόζει συνειδητά και απαρέγκλιτα τους περιβαλλοντικούς όρους
λειτουργίας, που καθορίζουν το επιτρεπτό επίπεδο παραγόµενων απο-
βλήτων.

● Συνεργάζεται µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη για την ανάπτυξη προγραµ-
µάτων διαχείρισης υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

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

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

H
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Αντίστοιχη είναι και η δέ-
σµευσή µας για την Ποιό-
τητα, η οποία αποτελεί ου-
σιώδες στοιχείο της στρα-
τηγικής µας. Η ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ, από την αρχή ακόµα
της λειτουργίας της, αντι-
µετώπιζε µε σεβασµό και
υπευθυνότητα τους πελά-
τες της, επικεντρώνοντας
τις προσπάθειές της στον
εφοδιασµό τους µε προϊό-
ντα υψηλής ποιότητας. 

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

■ Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ θα παράγει και θα
πωλεί προϊόντα που ικανοποιούν τους
πελάτες της, λαµβάνοντας πάντα υπό-
ψη το συµφέρον όλων των ενδιαφερό-
µενων µερών.

■ Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ εστιάζοντας στους
πελάτες της, ερευνά και αξιολογεί τις
απαιτήσεις τους και εφαρµόζει όλες
τις αναγκαίες τεχνολογίες και δράσεις

µε στόχο την αποφυγή συµβιβασµών
σε θέµατα ποιότητας και τη συνεχή
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
του συστήµατος διαχείρισης ποιότη-
τας. Η ποιότητα είναι δουλειά όλων. 

Η πολιτική ποιότητας υλοποιείται µε
διαδικασίες προληπτικής διαχείρι-
σης, έτσι ώστε τα ενδεχόµενα προ-
βλήµατα να προλαµβάνονται πριν
καν εµφανιστούν.

Το Ενιαίο ∆ιαχειριστικό Σύστηµα της
εταιρείας, µέσω του οποίου υλοποιεί-
ται η πολιτική µας για την ποιότητα,
είναι πιστοποιηµένο µε το διεθνές
πρότυπο ISO 9001:2000 από την
Bureau Veritas (BV). 

Το Ενιαίο ∆ιαχειριστικό Σύστηµα είναι
προσανατολισµένο στον πελάτη και
στις ανάγκες του και κατά τρόπο συ-
στηµατικό περιλαµβάνει όλες τις
σχετικές προς την ποιότητα λει-
τουργικές και οργανωτικές διεργα-
σίες, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραµ-
µα. Η ένταξη του Συστήµατος Περι-
βαλλοντικής ∆ιαχείρισης και του Συ-
στήµατος ∆ιαχείρισης Υγιεινής και
Ασφάλειας στο Ενιαίο ∆ιαχειριστικό
Σύστηµα τους προσδίδει, όπως φυσι-
κά και αναµένεται, την απαραίτητη
εσωτερική συνοχή και τα συνδέει µε
τις άλλες διεργασίες που αυτά επη-
ρεάζουν, ώστε να επιτυγχάνεται η
µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότη-
τά τους. 
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διεύθυνση και ο έλεγχος της
εταιρείας βασίζονται στις σύγ-
χρονες αρχές της εταιρικής

διακυβέρνησης, όπως καθορίζεται από
τη νοµοθεσία και τις κανονιστικές ρυθ-
µίσεις, αλλά και από άλλες διεθνείς
βέλτιστες πρακτικές και ελεγκτικά
πρότυπα. Η εταιρική διακυβέρνηση ως
αντίληψη διέπει τη στρατηγική της και
ως πρακτική καθορίζει τον τρόπο κα-
θηµερινής λειτουργίας της σε θέµατα
όπως η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου, η συµµόρφωση προς τις νοµι-

κές και ρυθµιστικές διατάξεις, ο σεβα-
σµός και η προστασία των µετόχων, η
εγκυρότητα κάθε διακινούµενης πλη-
ροφορίας, η αναγνώριση και ο έλεγχος
όλων των εγγενών κινδύνων. 

Η προσπάθεια της εταιρείας για έγκυ-
ρη και ίση πληροφόρηση προς τους µε-
τόχους της επιβραβεύθηκε µε το Επι-
χειρηµατικό Βραβείο ΧΡΗΜΑ 2006
στην κατηγορία «Επενδυτικές Σχέ-
σεις». Το ίδιο βραβείο απονεµήθηκε
στην εταιρεία και το 2004.

∂∆∞πƒπ∫∏ 
¢π∞∫Àµ∂ƒ¡∏™∏

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ επιδιώκει τη µε-
θοδική εξυπηρέτηση των ανα-
γκών των πελατών της µε από-

λυτα πελατοκεντρικά κριτήρια. Πέραν
της άµεσης επαφής µαζί τους, πραγµα-
τοποιεί ανά διετία έρευνα ικανοποίησης
πελατών µε ποσοτικό και ποιοτικό χα-
ρακτήρα, που καλύπτει όλο το φάσµα
των πελατών της, µε στόχο την αντικει-
µενική γνώση του βαθµού ικανοποίησής
τους και την αποκωδικοποίηση της
οπτικής τους σε ό,τι αφορά το επίπεδο
των παρεχόµενων υπηρεσιών, αλλά και
την εταιρική εικόνα της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. 

Βασικοί στόχοι αυτής της έρευνας είναι:

● Η αξιολόγηση της ικανοποίησης των
πελατών.

● Η αξιολόγηση της σπουδαιότητας
των επιµέρους παρεχόµενων υπηρε-
σιών από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συνολικά.

● Ο προσδιορισµός των υπηρεσιών,
των προϊόντων και των παροχών που
χρήζουν βελτίωσης από πλευράς της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.

● Ο προσδιορισµός των κριτηρίων επι-
λογής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, αλλά και της
εικόνας της ως προµηθευτή ή ως
εταίρου.

● Ο προσδιορισµός της εταιρικής εικό-
νας της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.

Τα στοιχεία της έρευνας αξιολογού-
νται για την ενίσχυση των θετικών
στοιχείων της εταιρείας, αλλά κυρίως
για τον εντοπισµό σηµείων που χρή-
ζουν βελτίωσης, προκειµένου να λαµ-
βάνονται τα κατάλληλα διορθωτικά
µέτρα, µε προσήλωση στον πελατοκε-
ντρικό προσανατολισµό της εταιρείας. 

∂•À¶∏ƒ∂∆∏™∏ 
¶∂§∞∆ø¡

H

H

ISO 17025:2005
Στo πλαίσιo της διαρκούς βελτίωσης του Ενιαίου ∆ιαχειριστικού Συστήµατος, η
διεργασία του Ποιοτικού Ελέγχου αναδιαµορφώθηκε ώστε να γίνει συµβατή µε
τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17025:2005 και τον Σεπτέµβριο του 2006 το
Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆) διαπίστευσε το Χηµείο του διυλιστηρίου
ως ικανό να διενεργεί δοκιµές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου και να
εκδίδει Πιστοποιητικά Ποιότητας µε τη σφραγίδα του ΕΣΥ∆ για όλα σχεδόν τα
προϊόντα της εταιρείας. Η διαπίστευση αυτή µας δίνει ένα επιπλέον συγκριτικό
πλεονέκτηµα, καθόσον η ποιότητα των προϊόντων µας καθίσταται εγγυηµένη.
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φαρµόζοντας πιστά τις αρχές
της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης,
δηµιουργούµε αξία τόσο για τους

µετόχους και τα άλλα ενδιαφερόµενα
µέρη (stakeholders), όσο και για την κοι-
νωνία γενικότερα. 

Το συνολικό µέγεθος του οµίλου, σε
συνδυασµό µε τον σταθερά αναπτυξια-
κό προσανατολισµό του, έχει ως αποτέ-
λεσµα µία εξαιρετικά σηµαντική συνει-
σφορά στην οικονοµική ανάπτυξη του

τόπου. Η συνεισφορά αυτή, βασισµένη
σε αποτελεσµατική και επιτυχηµένη
επιχειρηµατική δραστηριότητα, υλο-
ποιείται µε την παραγωγή αξίας και τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, µε την
ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας
του περιβάλλοντος και µε τη συµβολή
στην κοινωνική πρόοδο και συνοχή.

Η λειτουργία µας στον ιδιαίτερα σηµα-
ντικό τοµέα της ενέργειας µειώνει την
εξάρτηση από ξένες πηγές προµήθειας

προϊόντων του πετρελαίου, και η αλλη-
λεπίδρασή µας µε τα ενδιαφερόµενα
µέρη δηµιουργεί πρωτογενώς αξία προς
όφελός τους και δευτερογενώς συνει-
σφέρει στην αξία, που µε τη σειρά τους
παράγουν για την οικονοµία και την
κοινωνία, µέσω των θέσεων εργασίας,
των συνεχών βελτιώσεων στις παραγω-
γικές διεργασίες και στις διαδικασίες
προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς
και των επενδύσεων για επεκτάσεις ή
αναβαθµίσεις των εγκαταστάσεών µας. 

¶ƒ√™∆π£∂ª∂¡∏ ∞•π∞ –
∫√π¡ø¡π∫√ ¶ƒ√´√¡

E

∆· ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓ· Ì¤ÚË

● Μέτοχοι

● Εργαζόµενοι

● Κοινωνία

● Πελάτες

● Συνεργάτες 
και προµηθευτές

● ∆ηµόσιο
Ασφαλιστικά Ταµεία

∏ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û‹ Ì·˜ ÌÂ Ù· ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓ· Ì¤ÚË

● Οι µέτοχοι επενδύουν στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ το κεφάλαιό τους και η αµοι-
βή τους είναι τα χορηγούµενα µερίσµατα.

● Οι εργαζόµενοι παρέχουν την εργασία και το ταλέντο τους και αντα-
µείβονται µε τους µισθούς, τις πρόσθετες παροχές και τις ευκαιρίες
για επαγγελµατική ανέλιξη και προσωπική ανάπτυξη.

● Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ παράγει αξία για την κοινωνία µε τη δηµιουργία θέσε-
ων εργασίας, µε τις επενδύσεις της και µε την κοινωνική της συνει-
σφορά στηρίζοντας τοπικές και ευρύτερες κοινωνικές δραστηριότη-
τες. 

● Με το ευρύ και συνεχές επενδυτικό της πρόγραµµα, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
προσφέρει στους πελάτες της εξυπηρέτηση και προϊόντα υψηλής
ποιότητας που ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους και ανταµείβεται µε
τα έσοδα που εισπράττει.

● Οι συνεργάτες και προµηθευτές ανταµείβονται για την παροχή στη
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ προϊόντων και υπηρεσιών µε τελικό αποτέλεσµα τη συ-
νεισφορά στην οικονοµική ανάπτυξη. 

● Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ δηµιουργεί έσοδα για το ∆ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά
Ταµεία µε την πληρωµή φόρων, δασµών και ασφαλιστικών εισφορών
του εργοδότη και µέσω της µισθοδοσίας των εργαζοµένων.
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Οι εισροές/έσοδα του οµίλου από την οικονοµική δραστηριότητα του έτους 2006
ανέρχονται σε 4.031,6 εκατ. ευρώ και αποτελούν περίπου το 1,7% του Ακαθάρι-
στου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) του 2006. Από αυτά, 3.591,0 εκατ. ευρώ διατέ-
θηκαν για την αγορά πρώτων υλών (αργό πετρέλαιο) και ετοίµων προϊόντων, πο-
σοστό 89,1% επί των συνολικών εισροών/εσόδων, που δικαιολογείται από τη φύ-
ση της δραστηριότητάς του

∆ιαθέσιµο
Υπόλοιπο

60,6

Μέτοχοι

Μερίσµατα

Τράπεζες

Τόκοι

Πρώτες Ύλες

Άλλες Αγορές

Καθαρός
∆ανεισµός

86,1

∆ωρεές - Χορηγίες

∆ηµόσιο

Φόροι και δασµοί

Ασφαλιστικά 
Ταµεία

√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2006 (ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ)

Έσοδα από πελάτες
και άλλες πηγές

4.031,6

Προσωπικό

Καθαρές αποδοχές
και λοιπές παροχές

∆ιαθέσιµα
για Επενδύσεις

146,7

3.971,0

Επενδύσεις

44,6

122,2

35,9

3.591,0

73,5

61,0

2,9

64,5

20,0
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Το ύψος και η σύνθεση του κοινωνικού
προϊόντος που παράγουµε προσδιορίζει
µε σαφήνεια το µέγεθος της συνεισφο-
ράς µας στην κοινωνία. 

Το κοινωνικό προϊόν αποτελεί το µέρος
των εσόδων που κατανέµεται σε επι-
λεγµένα ενδιαφερόµενα µέρη, που εί-
ναι: το προσωπικό, το κράτος, οι µέτο-
χοι, οι τράπεζες και η ευρύτερη κοινω-
νία (δωρεές και χορηγίες). Είναι, δηλα-
δή, η δαπάνη για τη µισθοδοσία του
προσωπικού και η παροχή σε αυτό δια-
φόρων ωφεληµάτων πέραν των στενά
προβλεποµένων από τις ισχύουσες
διατάξεις (όπως η ασφαλιστική κάλυ-
ψη του προσωπικού για νοσοκοµειακή
περίθαλψη και οι συνταξιοδοτικές πα-
ροχές), η δαπάνη για την κάλυψη των
ασφαλιστικών εισφορών στους διάφο-

ρους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλι-
σης, για την πληρωµή στο κράτος του
φόρου εισοδήµατος, καθώς και διαφό-
ρων άλλων φόρων, τελών και δασµών,
για την πραγµατοποίηση δωρεών και
χορηγιών, για την πληρωµή τόκων στα
πιστωτικά ιδρύµατα και για την πλη-

ρωµή µερίσµατος στους µετόχους.

Με βάση τα παραπάνω, το κοινωνικό
προϊόν που αποδόθηκε στα ενδιαφε-
ρόµενα µέρη το 2006 ανέρχεται στο
ποσό των 306,5 εκατ. ευρώ (έναντι
262,0 εκατ. ευρώ το 2005). 

1,7% του Α.Ε.Π. ∆∞ ∂¡√¶√π∏ª∂¡∞ ∂™√¢∞ ∆√À 2006 

306,5 εκατ. ευρώ T√ ∫√π¡ø¡π∫√ ¶ƒ√π√¡ ∆√À 2006 

Χορηγίες/∆ωρεές

Καθαρές Αµοιβές και
Λοιπές Παροχές

Προσωπικού

Μέτοχοι

Τράπεζες

Έσοδα ∆ηµοσίου

Ασφαλιστικά Ταµεία

™À¡£∂™∏ ∫√π¡ø¡π∫√À ¶ƒ√´√¡∆√™ 2006
™‡ÓÔÏÔ: 306,5 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
(ΕΚΕ) υποδηλώνει την ισόρ-
ροπη αντιµετώπιση της οικο-

νοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντι-
κής επίδρασης της λειτουργίας µιας
επιχείρησης σύµφωνα µε το παγκο-
σµίως πλέον αποδεκτό από τα υπεύθυ-
να µέλη της επιχειρηµατικής κοινότη-
τας τρίπτυχο «κοινωνία – περιβάλλον
– οικονοµία», στο οποίο αποτυπώνε-
ται η κεντρική επιδίωξη ενός οργανι-
σµού για τη δηµιουργία αξίας για τους
µετόχους, αλλά µε ταυτόχρονη φρο-
ντίδα για την ικανοποίηση των πελα-
τών του, µέριµνα για τους εργαζοµέ-
νους του και φροντίδα γαι το περιβάλ-
λον και την κοινωνία εν γένει. Παράλ-
ληλη και συναφής είναι η έννοια της
αειφόρου ανάπτυξης, της ανάπτυξης
δηλαδή που επιδιώκει την κάλυψη των
σηµερινών αναγκών, χωρίς να διακυ-
βεύεται η δυνατότητα διαχείρισης πό-
ρων από τις επόµενες γενιές. 

Η κοινωνική υπευθυνότητα, µε την έν-
νοια της πρωτοβουλίας των επιχειρή-
σεων να εντάσσουν στα προγράµµατά
τους κοινωνικές και περιβαλλοντικές
δραστηριότητες, είχε υιοθετηθεί από
τις επιχειρήσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και
στην Ευρωπη αρκετά χρόνια πριν η έν-
νοια της ΕΚΕ, όπως περιγράφηκε πιο
πάνω, αναπτυχθεί και παγιωθεί ως µέ-
ρος της σύγχρονης επιχειρηµατικής
πρακτικής, πράγµα που έγινε στις αρ-

χές δεκαετίας του ’90. Έτσι, οι µεγαλύ-
τερες και πιο υπεύθυνες επιχειρήσεις
του κόσµου έχουν πλέον αποµακρυνθεί
από τις παραδοσιακές αντιλήψεις που
περιόριζαν τον κοινωνικό ρόλο τους
απλώς σε ορισµένες δωρεές για κοινω-
φελείς σκοπούς, σε χορηγίες εκδηλώσε-
ων και σε µέτρα βασικής φροντίδας για
τους εργαζόµενους και υιοθετούν στα-
διακά µια συστηµατική και στρατηγική
προσέγγιση της διαχείρισης της Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης, τόσο στο εσω-
τερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλ-
λον τους. Αυτή η στρατηγική στοχεύει
στη µακροπρόθεσµη αύξηση της από-
δοσής τους µέσα από πρακτικές που
ικανοποιούν όλα τα ενδιαφερόµενα µέ-
ρη, όπως απεικονίζεται στο τρίπτυχο
«κοινωνία – περιβάλλον – οικονοµία».

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ δραστηριοποιείται στον
τοµέα του πετρελαίου, έναν τοµέα στον
οποίο κατ’ εξοχήν πρέπει να τυγχάνουν
εφαρµογής και σεβασµού οι αρχές της
ΕΚΕ και της αειφόρου ανάπτυξης, επει-
δή τα αποθέµατα αργού πετρελαίου δεν
είναι ανεξάντλητα και η εκµετάλλευση
τους, από την εξόρυξη έως τη µεταφο-
ρά, τη διύλιση και τη χρήση των προϊό-
ντων του προκαλεί περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, οι οποίες πρέπει αποτελε-
σµατικά να αντιµετωπίζονται µε τα δια-

θέσιµα τεχνολογικά µέσα. 

Αναγνωρίζουµε πλήρως τη σηµασία
των παραπάνω και εκφράζουµε την
κοινωνική µας υπευθυνότητα µε τη δέ-
σµευση για εκτέλεση της επιχειρηµα-
τικής µας δραστηριότητας µε σεβασµό
προς τον άνθρωπο, το περιβάλλον και
την κοινωνία. Φυσική απόρροια αυτής
της δέσµευσης είναι η ολιστική προ-
σέγγισή µας στην εφαρµογή των αρ-
χών της ΕΚΕ, έχοντας υπ’ όψιν όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη (τους εργαζοµέ-
νους µας, τους µετόχους, τους πελά-
τες, τους προµηθευτές και την κοινω-
νία στο σύνολό της) και το περιβάλλον. 

Επιπλέον, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ως υπεύθυ-
νη εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατι-
στήριο Αθηνών, εναρµονίζει τη δράση
της µε την τρέχουσα κωδικοποίηση
της επιχειρηµατικής δεοντολογίας και
ανταποκρίνεται στη σύγχρονη απαί-
τηση για περισσότερη διαφάνεια, κα-
θώς και έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση
όλων των ενδιαφεροµένων.

Είµαστε ιδρυτικό µέλος του Ελληνικού
∆ικτύου για την ΕΚΕ και υποστηρίζου-
µε τον στόχο του για την προώθηση
της έννοιας της κοινωνικής ευθύνης
των επιχειρήσεων και την προαγωγή

πÎ·ÓÔÔ›ËÛË 
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της κοινωνικής συνοχής µέσα από την
ανάδειξη και εφαρµογή «βέλτιστων
πρακτικών» (best practices).

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ:
ως υπεύθυνος εργοδότης 
µεριµνά για την ανάπτυξη και την
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµι-
κού της, επενδύοντας στην εκπαίδευ-
σή του, εξασφαλίζοντας έναν εργασια-
κό χώρο δηµιουργίας και εξέλιξης,
όπου η οµαδική εργασία, ο σεβασµός,
η πρωτοβουλία και η καινοτοµία είναι
βασικά χαρακτηριστικά και όπου η Υγι-
εινή και η Ασφάλεια στους χώρους ερ-
γασίας αποτελούν µέγιστη προτεραιό-
τητα που διασφαλίζονται µε τις πλέον
εξελιγµένες υλικοτεχνικές υποδοµές
και διοικητικές πρακτικές,

µε υπεύθυνη συµπεριφορά απέναντι
στο περιβάλλον
µεριµνά για τη µικρότερη δυνατή επί-
πτωση των δραστηριοτήτων της στο
περιβάλλον, έχοντας σε εφαρµογή απο-
τελεσµατικό Σύστηµα Περιβαλλοντι-
κής ∆ιαχείρισης και χρησιµοποιώντας
τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές, κα-
θώς και τα πλέον εξελιγµένα συστήµα-
τα προστασίας του περιβάλλοντος, δια-
χείρισης 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 επι-
χειρηµατική δραστηριότητά της, ενι-
σχύει αυτές τις κοινωνίες συµµετέχο-
ντας σε προγράµµατα που προάγουν
την οικονοµική, κοινωνική και πολιτι-
στική ζωή τους και συµµετέχει σε πα-
ρόµοιες δραστηριότητες που ενισχύ-
ουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, 

µε υπεύθυνη θέση στην αγορά
σέβεται τους κανόνες της αγοράς, πα-
ράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας, θέ-
τει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός
της τις σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους
πελάτες, τους προµηθευτές και τους
συνεργάτες της και επιδιώκει, µε τη
συστηµατική και συνεπή επίτευξη των
επιχειρηµατικών στόχων της, την από-
δοση του µεγαλύτερου δυνατού κέρ-
δους στους µετόχους της, πάντα µέσα
στο πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρη-
µατικότητας.

Οι παραπάνω δεσµεύσεις µας υλοποι-
ούνται µε συγκεκριµένα προγράµµατα
και δράσεις που προδιαγράφονται στον
Ετήσιο και στον Πενταετή Σχεδιασµό,

ως συγκεκριµένοι βραχυπρόθεσµοι και
µακροπρόθεσµοι στόχοι της συνολικής
στρατηγικής µας, βάσει των οποίων ερ-
γαζόµαστε και αξιολογούµαστε.

Οι τέσσερις τοµείς δράσης στους οποί-
ους αφορούν τα προγράµµατα της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως
άλλωστε προκύπτουν και από τα σχε-
τικά 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 αντίστοι-
χοι stakeholders και τα τρέχοντα θέµατα
ενδιαφέροντος στα οποία επικεντρώνο-
νται οι δράσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.
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∫ÔÈÓˆÓ›·
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∫√π¡√
ñ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜
ñ ª¤ÙÔ¯ÔÈ
ñ ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎ¤˜

√ÚÁ·ÓÒÛÂÈ˜
ñ ºÔÚÂ›˜

∞¡£ƒø¶√π
√È ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì·˜

¶∂ƒπµ∞§§√¡
∆Ô Û‡ÓÔÏÔ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜
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ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει παρουσία
και στον τοµέα της λιανικής
εµπορίας καυσίµων, µέσω της

AVIN OIL η οποία είναι 100% θυγατρι-
κή της. Η AVIN OIL ιδρύθηκε το 1977
και δραστηριοποιείται δυναµικά στην
ελληνική αγορά πετρελαιοειδών, δια-
θέτοντας προϊόντα της πλέον εξελιγ-
µένης τεχνολογίας που καλύπτουν και
τις πιο σύγχρονες ανάγκες κίνησης και
λίπανσης. ∆ιαθέτει υψηλής ποιότητας
καύσιµα για αυτοκίνητα, αεροπορία και

βιοµηχανία, καθώς και πετρέλαιο οι-
κιακής θέρµανσης, άσφαλτο, υγραέρια
και λιπαντικά που πληρούν τις διεθνείς
τεχνικές προδιαγραφές API και ACEA

καθώς και τις προδιαγραφές µεγάλων
κατασκευαστών. Στο πλαίσιο της συνε-
χούς εξέλιξης και πάντα πιστή στις
απαιτήσεις και τις ανάγκες του κατα-
ναλωτή, η AVIN OIL στα έτη 2005 και
2006, εισήγαγε στην ελληνική αγορά το
νέο πετρέλαιο κίνησης DIESEL Best και
τη νέα ενισχυµένη αµόλυβδη Win 95
Unleaded αντίστοιχα, τα οποία εξα-
σφαλίζουν εξαιρετικές επιδόσεις, προ-
στασία του κινητήρα, καθαρότερο πε-
ριβάλλoν και µεγαλύτερη οικονοµία. 

Βασικός προµηθευτής της AVIN OIL εί-
ναι η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και η σηµαντικότερη
δυνατότητά της είναι η πώληση προϊό-
ντων υψηλών προδιαγραφών σε αντα-
γωνιστικές τιµές. 
Η AVIN OIL από το 1987 έχει ιδιόκτητο
σταθµό φόρτωσης βυτιοφόρων οχηµά-
των στους Αγίους Θεοδώρους, που συν-
δέεται κατευθείαν µε αγωγούς µε το διυ-
λιστήριο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Έχει κατα-
σκευάσει και εκµεταλλεύεται το Σ.Ε.Α.
(Σταθµό Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων)
Μεγάρων και συµµετέχει κατά 14%
στην Ολυµπιακή Εταιρεία Καυσίµων
Α.Ε. η οποία κατασκεύασε και εκµεταλ-
λεύεται το Σύστηµα Εφοδιασµού Αερο-
πορικών Καυσίµων (Hydrant System)
στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος». Επίσης, συµµετέχει κατά 50%, µα-
ζί µε την CHEVRON, στην Ελληνική
Εταιρεία Αεροπορικών Καυσίµων Α.Ε.
(HAFCO A.E.), που ήδη έχει παρουσία

σε τέσσερα ελληνικά αεροδρόµια.

Η AVIN OIL εφαρµόζει αυστηρές διαδι-
κασίες διαχείρισης και διανοµής καυσί-
µων και στα τρία στάδια της διακίνησής
τους: από τα σηµεία φόρτωσης (εγκατα-
στάσεις της εταιρείας και διυλιστήρια)
προς τα µεταφορικά µέσα (βυτιοφόρα
αυτοκίνητα) και προς τα τελικά σηµεία
παράδοσης (πρατήρια, βιοµηχανία
κ.λπ.), προκειµένου να εξασφαλίζεται,
εκτός από την ασφαλή µεταφορά, η ποι-
ότητα των καυσίµων µέχρι την παραλα-
βή τους από τον τελικό αποδέκτη, τον
καταναλωτή. Ειδικά για το δίκτυο πρα-
τηρίων της ξεκίνησε, από το 2000, να
διεξάγει ∆ιαγωνισµό Ποιότητας, που
πραγµατοποιείται 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 2006)
περίπου 1,2 εκατ. µετρικούς τόνους, η
AVIN κατέχει την 4η θέση στην ελληνι-
κή αγορά µεταξύ των 20 και πλέον εται-
ρειών εµπορίας πετρελαιοειδών.
Επιπλέον, πραγµατοποιεί σηµαντικού
όγκου εξαγωγές καυσίµων σε γειτονικές
χώρες. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας
για το 2006 ήταν 796 εκατ. ευρώ και τα
κέρδη προ φόρων 5,7 εκατ. ευρώ.

∏ AVIN OIL
™À¡√¶∆π∫∞

H
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∞Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÔÚ¿Ì·Ùfi˜ Ì·˜, Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ

Ì·˜ ÛÙfi¯ˆÓ, ÙËÓ ̆ ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ Ì·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ì·-

ÎÚÔÚfiıÂÛÌË˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ

Ì·˜. ∏ fiÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì·˜, Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ̆ ËÚÂÛÈÒÓ Ì·˜, ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È

Î·ıÔÚÈÛÙÈÎ¿ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì·˜, ·fi ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ ÁÂ-

ÓÈÎfiÙÂÚÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. °È’ ·˘Ùfi, ·Ô‰›‰Ô˘ÌÂ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›-

ÚÈÛË, ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ì·˜. 

ία από τις τρεις δεδηλωµέ-
νες εταιρικές Αρχές µας
αναφέρεται στη σηµασία

που αποδίδουµε στους εργαζόµενους
µας και στο σεβασµό για τους ανθρώ-
πους µας. 
Πιστεύουµε ότι η µέριµνα για τους ερ-
γαζόµενους και τις οικογένειές τους
είναι βασική κοινωνική και επιχειρη-
µατική υποχρέωσή µας. Η µέριµνα αυ-
τή εκφράζεται µε συνεχή προσπάθεια
εξέλιξης και παρακίνησης του ανθρώ-

¶√§π∆π∫∂™ °π∞ ∆√ ∞¡£ƒø¶π¡√ ¢À¡∞ªπ∫√

πινου δυναµικού µας, αλλά και µε τη
δηµιουργία εργασιακού περιβάλλο-
ντος ίσων ευκαιριών και σωστής δια-
χείρισης, µέσα στο οποίο το προσωπι-
κό µπορεί να δηµιουργεί και να ανα-
πτύσσεται, ώστε να αξιοποιούνται
πλήρως οι δυνατότητές του και ταυτό-
χρονα οι συνθήκες εργασίας να αποτε-
λούν παράγοντα προσέλκυσης νέων
και ικανών ανθρώπων. Με την ίδια φι-
λοσοφία, εφαρµόζονται πολιτικές και
προγράµµατα µε στόχο την ενίσχυση

της ενιαίας εταιρικής κουλτούρας, την
αύξηση της ικανοποίησης των εργαζο-
µένων, τη διασφάλιση της επαγγελµα-
τικής σταδιοδροµίας τους, καθώς και
την εξασφάλιση ισορροπίας µεταξύ
εργασίας και οικογένειας.
Αυτές οι θέσεις υλοποιούνται µέσα από
ένα πλέγµα προγραµµάτων και πολιτι-
κών για το ανθρώπινο δυναµικό, που
βασίζονται σε µια σειρά αξόνων που εί-
ναι σύµφωνοι προς τις σύγχρονες αντι-
λήψεις για τον τρόπο διοίκησής του.

M
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°π∞ ∆√ ∞¡£ƒø¶π¡√ ¢À¡∞ªπ∫√

■ Συµµόρφωση µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο και
τις οικουµενικές αρχές που αφορούν στα αν-
θρώπινα δικαιώµατα και στα δικαιώµατα ερ-
γασίας.

■ ∆ηµιουργία ισχυρών δεσµών µε τους εργαζο-
µένους µέσω ανοικτής, ειλικρινούς και αµφί-
δροµης επικοινωνίας.

■ ∆ίκαιη µεταχείριση των εργαζοµένων.

■ Παροχή ίσων δυνατοτήτων και ευκαιριών για
επαγγελµατική και προσωπική ανέλιξη. 

■ Συµµετοχική υπευθυνότητα των εργαζοµένων
στην επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων.

■ Ανταγωνιστικό και δίκαιο σύστηµα αµοιβών,
το οποίο λαµβάνει υπόψιν την απόδοση κατά
την εκτέλεση της εργασίας, τις προσδοκίες
των εργαζοµένων, αλλά και τα δεδοµένα της
αγοράς.

■ Παροχές πέραν των προβλεποµένων από το
νόµο και τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας.

■ Συνεχής επιµόρφωση και εκπαίδευση για την
απόκτηση των απαιτούµενων δεξιοτήτων µε
στόχο την αποτελεσµατική και ασφαλή εκτέ-
λεση της εργασίας.

■ Ευρύτερη µέριµνα για τις οικογένειες των ερ-
γαζοµένων και προσπάθεια για µεγαλύτερη
ισορροπία µεταξύ οικογενειακής και επαγγελ-
µατικής ζωής. 

συνολική άµεση απασχόληση (µέσος όρος
έτους) το 2006 ήταν αυξηµένη σε σχέση µε το
2005 κατά 53 άτοµα. 

Η αριθµητική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού είναι
ανοδική, παρά την πραγµατοποίηση επενδύσεων µε στό-
χο την αύξηση του βαθµού αυτοµατοποίησης της παρα-
γωγής στο διυλιστήριο. Μάλιστα, η σηµαντική ενίσχυση
του ανθρώπινου δυναµικού από το 2003 και µετά οφείλε-
ται στις προσλήψεις που έγιναν στο διυλιστήριο, για την
υλοποίηση του µεγάλου επενδυτικού προγράµµατος που
αφορούσε στην παραγωγή καυσίµων µε τις προδιαγρα-
φές του 2005 και του 2009. Αυτό το επενδυτικό πρόγραµ-
µα ολοκληρώθηκε το 2005, οπότε οι νέες µονάδες εντά-
χθηκαν στην παραγωγική διαδικασία του διυλιστηρίου.

Ο κύριος χώρος δραστηριότητας της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι
το διυλιστήριο στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας,
όπου το 2006 απασχολήθηκαν -κατά µέσο όρο- 1.038
άτοµα από τα 1.230 που συνολικά απασχόλησε η εται-
ρεία (τα υπόλοιπα 192 εργάσθηκαν στα κεντρικά γρα-
φεία, στο Μαρούσι). Το 50% περίπου του προσωπικού
του διυλιστηρίου κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή των
Αγίων Θεοδώρων, όπου η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι ο µεγαλύ-
τερος εργοδότης. Αντίστοιχα, η AVIN OIL απασχόλησε
200 άτοµα κατά το 2006. Πέραν του άµεσα απασχολού-
µενου προσωπικού, σηµαντικός αριθµός ατόµων απα-
σχολείται έµµεσα στις δραστηριότητες των δύο εταιρει-
ών, ως προσωπικό εργολάβων. 

∞¶∞™Ã√§∏™∏ 

1.430
■ 1,430 ∞∆√ª∞ (ª∂™√™ √ƒ√™ ∂∆√À™) ∞¶∞™Ã√§∏£∏∫∞¡ 

∆√ 2006 ∞¶√ ∆∏ ª√∆√ƒ √´§ ∫∞π ∆∏¡ AVIN OIL.
■ ∏ ª√∆√ƒ √´§ ∞¶√∆∂§∂π ∂¡∞¡ ∞¶√ ∆√À™ ª∂°∞§À∆∂ƒ√À™ 

∂ƒ°√¢√∆∂™ ™∆√¡ ∂§§∏¡π∫√ Ãøƒ√. 

H

∞·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ ¶ÚÔÛˆÈÎfi
(Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ¤ÙÔ˘˜)



π™∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™

λες οι δραστηριότητες της διαχείρισης του
ανθρώπινου δυναµικού γίνονται µε διαφά-
νεια και αξιοκρατία. Οι προσλήψεις, οι µετα-

κινήσεις, οι προαγωγές, οι παροχές, τα προγράµµατα
εκπαίδευσης και κατάρτισης κ.λπ. διέπονται από τις
αρχές της πολιτικής για την παροχή ίσων ευκαιριών,
την αποφυγή κάθε είδους διακρίσεων και τον σεβασµό
στην αξιοπρέπεια των εργαζοµένων. Εφαρµόζοντας τα
παραπάνω, προσπαθούµε ώστε: 

■ Η σύνθεση των στελεχών να αντανακλά τη σύνθεση
του προσωπικού.

■ Τα προγράµµατα κατάρτισης και εκπαίδευσης, σύµ-
φωνα µε τις εκάστοτε επιχειρηµατικές 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
ισορροπίας µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπι-
κής ζωής. 

■ Αποφεύγουµε τον εργασιακό αποκλεισµό οµάδων,
όπως των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Το 2006, απα-
σχολούσαµε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, παρέχοντάς
τους ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση, στην εκπαί-
δευση και στην εργασιακή εξέλιξή τους. 

Ό

™‡ÓıÂÛË Î·Ù¿ Ê‡ÏÔ
Σεβόµαστε τη διαφορετικότητα και παρέχουµε ίσες ευκαι-
ρίες σε όλους, εντούτοις, λόγω της φύσης των εργασιών, ιδίως
της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στο διυλιστήριο, το ποσοστό των γυναικών
εργαζοµένων είναι σχετικά µικρό. Έτσι, κατά µέσο όρο το 2006
το 13% του συνολικού προσωπικού είναι γυναίκες, ενώ στα κε-
ντρικά γραφεία το ποσοστό φτάνει το 35%. Η συµµετοχή γυ-
ναικών σε θέσεις διευρυµένης ευθύνης είναι 12%, ενώ στο συ-
νολικό αριθµό του λοιπού διοικητικού και τεχνικο-υπαλληλι-
κού προσωπικού οι γυναίκες αποτελούν το 14%. 

ªÔÚÊˆÙÈÎfi Â›Â‰Ô 
Αποδίδουµε ιδιαίτερη σηµασία στο µορφωτικό επίπεδο του
προσωπικού µας. Το 24% των εργαζοµένων είναι πτυχιούχοι
ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. 
Στόχος µας είναι να προσελκύονται και να παραµένουν στην
εταιρεία κατάλληλοι και ικανοί άνθρωποι. Για την ενίσχυση
των δυνατοτήτων των εργαζοµένων και τη δηµιουργία εργα-
σιακού περιβάλλοντος υψηλής απόδοσης, υλοποιούνται ει-

δικά προγράµµατα επιµόρφωσης και
κατάρτισης και το προσωπικό ενθαρρύ-
νεται να συµµετέχει σε µακροχρόνια
εξωτερικά εκπαιδευτικά προγράµµατα
που οδηγούν στην απόκτηση αναγνω-
ρισµένου πτυχίου. 

™ÙÂÏÂ¯ÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi
Κατά το 2006, η αναλογία των στελεχών
στο σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού
του οµίλου διαµορφώθηκε στο 12%, ενώ
το τεχνικο-υπαλληλικό και διοικητικό
προσωπικό αποτελεί το 88%. 

™∆√πÃ∂π∞ °π∞ 
∆√ ∞¶∞™Ã√§√Àª∂¡√ ¶ƒ√™ø¶π∫√

123 ¶ƒ√™§∏æ∂π™ ∆√ 2006

Ανώτερη εκπαίδευση

Ανώτατη εκπ.

Βασική εκπ.

Μέση/Τεχνική
εκπαίδευση

Άνδρες Γυναίκες

∂ƒ°∞™π∞∫√™ Ãøƒ√™
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∏ÏÈÎ›· Î·È ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡
Η µέση ηλικία του προσωπικού του οµίλου διαµορφώθηκε
κατά το 2006 στα 41,6 έτη έναντι 42,3 ετών το 2005. Το 57%
του προσωπικού έχει ηλικία µικρότερη των 45 ετών. 

Όσον αφορά στη διάρκεια παραµονής του προσωπικού
στον όµιλο, ο µέσος όρος παραµονής διαµορφώθηκε στα
14,4 χρόνια και χαρακτηρίζει τη σταθερότητα του προσωπι-
κού. Το 47% του προσωπικού έχει πολυετή πείρα στον όµι-
λο µε πάνω από 15 χρόνια υπηρεσίας, ενώ ένα ποσοστό 33%
έχει κάτω από 5 χρόνια υπηρεσίας. Αυτοί οι δείκτες υποδη-
λώνουν µία υγιή κατανοµή του προσωπικού, όπου συνυπάρ-
χει η εµπειρία των παλαιοτέρων εργαζοµένων µε την ανα-
νέωση και τον δυναµισµό που φέρνουν οι νεότεροι εργαζό-
µενοι. 

Κατά το 2006, το ανθρώπινο δυναµικό µας ενισχύθηκε µε
123 νέους εργαζόµενους, ενώ αποχώρησαν για διάφορες αι-
τίες 77 άτοµα. Ο αριθµός των προσλήψεων που πραγµατο-
ποιήθηκαν το 2004 ήταν ιδιαίτερα υψηλός λόγω της πραγ-
µατοποίησης του µεγάλης έκτασης επενδυτικού προγράµ-
µατος στο διυλιστήριο για την παραγωγή προϊόντων που
ικανοποιούν τις προδιαγραφές οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ
από το 2005. Αντίστοιχα, ο αριθµός των προσλήψεων του
2006 είναι επίσης µεγάλος ενόψει της προετοιµασίας για
την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από τις αναµε-
νόµενες συνταξιοδοτήσεις του άµεσου µέλλοντος. 

Τα πιο πάνω στοιχεία καθορίζουν έναν ιδιαίτερα χαµηλό δείκτη
κινητικότητας προσωπικού (5,4% το 2006 επί του συνόλου των
εργαζοµένων), γεγονός που αποδεικνύει την αµοιβαία εµπι-
στοσύνη προσωπικού - εταιρείας και την ανάπτυξη µακροχρό-

νιων σχέσεων συνεργασίας. Η µικρή αύξηση του δείκτη το 2006
σε σχέση µε το 2004 και το 2005 οφείλεται στον αυξηµένο αριθ-
µό των αποχωρήσεων κατά το περυσινό έτος. 

∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡
2004 2005 2006

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 150 63 123
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΙΤΙΑ
Σύνταξη 49 50 56
Παραίτηση 15 10 12
∆ιάφορα 2 6 9
Σύνολο Αποχωρήσεων 66 66 77
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4,9% 4,8% 5,4%

5,4% ∫π¡∏∆π∫√∆∏∆∞ ¶ƒ√™ø¶π∫√À: 
¶∞ƒ∞ª∂¡∂π π¢π∞π∆∂ƒ∞ Ã∞ª∏§∏ 

Τεχνικό
-υπαλληλικό

Στελέχη

∆ιοικητικό

>45 ετών

5-10 έτη

10-15 έτη

15-20 έτη

25-45 ετών

>25 έτη

<1 έτος

1-5 έτη

<25 ετών

20-25 έτη

∏ÏÈÎ›· ÚÔÛˆÈÎÔ‡

∫·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡

ŒÙË ˘ËÚÂÛ›·˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡

Κινητικότητα προσωπικού=
Αποχωρήσεις x100

Μέσος Όρος Εργαζοµένων
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ι εργασιακές σχέσεις βρίσκο-
νται σε πολύ καλό επίπεδο,
αφού η διαµόρφωσή τους,

πέραν των προβλεποµένων από τις
σχετικές διατάξεις, βασίζεται πάνω στο
σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και των εργασιακών ελευθεριών, πάνω
στην ανάπτυξη πνεύµατος αµοιβαίας
εµπιστοσύνης, κατανόησης και συνερ-
γασίας, καθώς και στην καθιέρωση πο-
λιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναµι-
κού που καθορίζουν µε σαφή και αµε-
ρόληπτο τρόπο όλα τα θέµατα προ-
σλήψεων, µετακινήσεων, προαγωγών,
εκπαίδευσης, αµοιβών, πρόσθετων πα-
ροχών, αδειών και απουσιών. Ενδεικτι-
κό είναι το γεγονός ότι δεν σηµειώθηκε
καµία απεργιακή κινητοποίηση τα τε-
λευταία 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 υπουργείο Εργασίας. Οι εργαζόµε-
νοι στο διυλιστήριο είναι οργανωµένοι
σε σωµατείο, το οποίο από το 1986 έχει
συνάψει Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
µε το Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχα-
νιών. Η σύµβαση αυτή ρυθµίζει τους
όρους αµοιβής και εργασίας στο διυλι-
στήριο και τροποποιείται κάθε χρόνο
µε ιδιωτικά συµφωνητικά ετήσιας διάρ-
κειας, που καταρτίζονται µεταξύ της
εταιρείας και του σωµατείου. 

√π µ∞™π∫∂™ ∞ƒÃ∂™ 
∆√À ™À™∆∏ª∞∆√™ ∞ª√πµø¡

● Ανταγωνιστικά πακέτα αµοι-
βών σε σχέση µε την αγορά ερ-
γασίας.

● ∆ιαχείριση και εξέλιξη των
αµοιβών µε αξιοπιστία και
αντικειµενικότητα.

● Αξιοκρατία και συνέπεια στις
αποδοχές.

Πρόσθετες 
Παροχές

Μικτές 
Αποδοχές
πλην Πρόσθετων
Παροχών

Εργοδοτικές 
Εισφορές

97,7% ∆ø¡ ∂ƒ°∞∑√ª∂¡ø¡ ∂πÃ∞¡ ™Àªµ∞™∂π™ ∂ƒ°∞™π∞™ 
∞√ƒπ™∆√À Ãƒ√¡√À ™∆√ ∆∂§√™ ∆√À 2006.

™À™∆∏ª∞ ∞ª√πµø¡∂ƒ°∞™π∞∫∂™ ™Ã∂™∂π™

ια τον καθορισµό, τη διαχείριση και την εξέλιξη των αµοιβών του προσωπι-
κού εφαρµόζουµε σύστηµα που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, διαφάνεια
και αντικειµενικότητα. Παρέχουµε ανταγωνιστικές αµοιβές, βασισµένες

στην απόδοση. Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού κατά το 2006 ανήλθαν στο
ποσό των 71,5 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαµβάνει τις δαπάνες µισθοδοσίας
για τακτική και υπερωριακή απασχόληση, τις εργοδοτικές επιβαρύνσεις για ει-
σφορές προς τους διάφορους ασφαλιστικούς οργανισµούς και τις πρόσθετες πα-
ροχές που δίνονται πάνω 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 σε σηµαντικό βαθµό ενίσχυση των αποδοχών του. 

ΓΟ

¢·¿ÓÂ˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡
(ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ)

∂ƒ°∞™π∞∫√™ Ãøƒ√™
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√π ™∏ª∞¡∆π∫√∆∂ƒ∂™ ¶ƒ√™£∂∆∂™ ¶∞ƒ√Ã∂™

● Επίδοµα πολυετίας (χρονοεπίδοµα), που είναι ποσοστό επί του βασικού
µηνιαίου µισθού, ξεκινώντας από τη συµπλήρωση της πρώτης τριετίας
και αυξανόµενο κατόπιν ανά τριετία, φθάνοντας δε µέχρι και το 47% (για
το προσωπικό του διυλιστηρίου).

● Συµπληρωµατικό επίδοµα πολυετίας, που προβλέπει τη χορήγηση δι-
πλάσιου επιδόµατος αδείας σε κάθε εργαζόµενο ο οποίος συµπληρώνει
πενταετία και διπλάσιου δώρου Πάσχα στους εργαζοµένους που συ-
µπληρώνουν δεκαετία. Ο εργαζόµενος, δηλαδή, µε δεκαετή παραµονή
αµείβεται πρακτικά µε 15 µισθούς. 

● Επίδοµα αδιάλειπτης
παρουσίας στο προσω-
πικό του διυλιστηρίου,
που επιβραβεύει την
ανελλιπή παρουσία. 

● Εφάπαξ χορήγηση στο
προσωπικό του διυλι-
στηρίου ενός βασικού
µισθού µε τη συµπλή-
ρωση 25ετίας και ενός
ακόµα βασικού µισθού
µε τη συµπλήρωση
30ετίας.

● Επίδοµα γάµου. 

Εκτός από τις πάσης φύσεως χρηµα-
τικές αµοιβές, προσφέρουµε στο προ-
σωπικό µας και ένα ευρύ φάσµα οικει-
οθελών παροχών που καλύπτουν αυ-
τούς και τις οικογένειές τους. Οι οι-
κειοθελείς παροχές αποβλέπουν στην
ενίσχυση της ασφάλισής τους πέραν
των απαιτήσεων του νόµου, στην πε-
ραιτέρω σύσφιγξη των δεσµών τους µε
την εταιρεία, στην ανάπτυξη της συ-
νεργασίας και του οµαδικού πνεύµα-
τος και στην εξασφάλιση ισορροπίας
µεταξύ προσωπικής και επαγγελµατι-
κής ζωής. Ορισµένες από τις ενέργει-
ες που υλοποιήθηκαν µε πρωτοβουλία
της εταιρείας είναι: 

● Πρόγραµµα συµπληρωµατικής
ασφάλισης ζωής και υγείας.

● Συνταξιοδοτικό πρόγραµµα.
● Εφαρµογή ευνοϊκών πολιτικών για

τις εργαζόµενες µητέρες.
● Συνεργασία µε τρεις ιατρούς εργα-

σίας για την κάλυψη εργασιακών θε-
µάτων υγείας, αλλά και την παροχή
υποστήριξης σε προσωπικά θέµατα
υγείας.

● Στήριξη της ποδοσφαιρικής οµάδας
των εργαζοµένων για τη συµµετοχή
της σε πρωταθλήµατα που διοργα-
νώνονται µεταξύ εταιρειών.

● Λειτουργία εστιατορίου στο διυλι-
στήριο. 

√ÈÎÂÈÔıÂÏÂ›˜ ·ÚÔ¯¤˜

∂Í¤ÏÈÍË ª¤ÛË˜ ∂Ù‹ÛÈ·˜ ∞Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ªÈÛıÒÓ Î·È ª¤ÛÔ˘ ¢.∆.∫.

Η Μέση Ετήσια Αναπροσαρµογή κατά κανόνα υπερβαίνει σηµαντικά το Μέσο
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή
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● ∆ιοργάνωση εκδροµών.
● Οικονοµικές διευκολύνσεις για την

κάλυψη έκτακτων αναγκών.
● Χορήγηση δώρου γάµου.
● Χορήγηση αδειών µε αποδοχές σε ει-

δικές περιπτώσεις (π.χ. σε γονείς για
την παρακολούθηση της σχολικής
επίδοσης των παιδιών τους, σε περί-
πτωση πένθους και σε άλλες σοβα-
ρές περιπτώσεις). 

● ∆ιοργάνωση χριστουγεννιάτικων
παιδικών εορτών. 

● Παροχή δώρων στις ονοµαστικές
εορτές των εργαζοµένων.

● ∆ωρεάν µεταφορά του προσωπικού
από/προς τους χώρους εργασίας µε
λεωφορεία.

● Ειδικές παροχές στο προσωπικό του
διυλιστηρίου. 

Το κόστος των οικειοθελών παροχών
του 2006 ήταν 7,5 εκατ. ευρώ, λίγο χα-
µηλότερο από τα δύο προηγούµενα
χρόνια λόγω του αστάθµητου παράγο-
ντα των πληρωµών για το πρόγραµµα
συµπληρωµατικής ασφάλισης ζωής
και υγείας. 

¶·ÚÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi 
ÙÔ˘ ‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ 2006

● 69 βραβεία άριστης επίδοσης σε
παιδιά της δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης.

● 130 βοηθήµατα σπουδών σε
φοιτητές της τριτοβάθµιας εκ-
παίδευσης.

● 42 συµµετοχές σε παιδικές κα-
τασκηνώσεις.

● 62 βραβεία πολυετίας.

● 22 δώρα γάµου.

● 35 επιδόµατα για φύλαξη παι-
διών.

● 900 επιδόµατα έναρξης σχολι-
κής περιόδου. 

Φιλοδοξούµε να συµπαραστεκόµα-
στε στο προσωπικό µας και στις οικο-
γένειές τους, µε παροχές βελτιωµέ-
νες, ευέλικτες και προσαρµοσµένες
στις σύγχρονες απαιτήσεις και να του
προσφέρουµε προστασία και βοήθεια
όταν συµβούν απρόοπτα περιστατικά
που επιφέρουν απρόβλεπτες οικονο-
µικές επιβαρύνσεις. Μ’ αυτή τη θέση,
ήδη από το 2002, δηµιουργήσαµε ένα
πρόγραµµα οµαδικής υγειονοµικής
ασφάλισης που καλύπτει τους ίδιους
τους εργαζοµένους, τον ή τη σύζυγο
και τα προστατευόµενα τέκνα τους. 

Αυτό το οµαδικό ασφαλιστήριο προβλέ-
πει αποζηµιώσεις που καλύπτουν τις
παρακάτω περιπτώσεις:

● Απώλεια ζωής από ασθένεια ή ατύ-
χηµα

● Μόνιµη ολική ανικανότητα από
ασθένεια ή ατύχηµα

● Μόνιµη µερική ανικανότητα από
ατύχηµα

● Απώλεια εισοδήµατος από ασθένεια
ή ατύχηµα

● Νοσοκοµειακή και εξωνοσοκοµεια-
κή περίθαλψη 

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË˜, ∞ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ˘ÁÂ›·˜

¢·¿ÓÂ˜ √ÈÎÂÈÔıÂÏÒÓ ¶·ÚÔ¯ÒÓ 
ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¤˜ ÙÔ˘˜

(ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ)

2.400 ∞∆√ª∞ (∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π ∫∞π ª∂§∏ ∆ø¡ √π∫√°∂¡∂πø¡ ∆√À™) 
™Àªª∂∆∂πÃ∞¡ ∆√ 2006 ™∂ 42 ∂∫¢ƒ√ª∂™ 
¶√À ¢π√ƒ°∞¡ø£∏∫∞¡ ™∂ ¢π∞º√ƒ∞ ª∂ƒ∏ ∆∏™ Ãøƒ∞™.

∂ƒ°∞™π∞∫√™ Ãøƒ√™
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● Μητρότητα (επίδοµα τοκετού)

Για την επιπλέον δε ενίσχυση του
προσωπικού µας όταν έλθει η ώρα
της συνταξιοδότησης, έχουµε σε ισχύ
ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρό-
γραµµα που προβλέπει την παροχή
«εφάπαξ» για τους εργαζοµένους
που συνταξιοδοτούνται κανονικά ή
πρόωρα λόγω αναπηρίας. 

Το κόστος και των δύο προγραµµά-
των καλύπτεται εξ ολοκλήρου από
τον Όµιλο.

Γι’ άλλη µια χρονιά, το 2006, η ποδοσφαιρική οµάδα των υπαλλήλων
της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ τερµάτισε πρώτη ανάµεσα σε 22 οµάδες, κατακτώ-
ντας τον τίτλο της πρωταθλήτριας στο Ερασιτεχνικό Πρωτάθληµα
Επιχειρήσεων Αθηνών ήταν δε και φιναλίστ του Κυπέλλου. Σ’ αυτούς
τους αγώνες η οµάδα της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συµµετέχει επί 14 συναπτά
έτη, έχοντας κατακτήσει 7 νταµπλ (πρωτάθληµα και Κύπελλο), 4 πρω-
ταθλήµατα, 1 Κύπελλο και 2 Κύπελλα ήθους. Η αγωνιστική της πορεία
είναι εξίσου εντυπωσιακή και εκτός συνόρων, αφού έχει κατακτήσει το
Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Επιχειρήσεων του 2004 και δύο φορές (2003,
2005) το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Επιχειρήσεων. 
Η αντίστοιχη οµάδα της AVIN OIL, που συµµετείχε για τρίτη χρονιά
στο πρωτάθληµα πετρελαιοειδών 5χ5, κατέκτησε τη θέση της πρωτα-
θλήτριας 2006.

...Το να δηµιουργήσεις µια οµάδα είναι το πιο εύκολο πράγµα. Το δύσκολο εί-
ναι να τη διατηρήσεις και κυρίως να έχεις υποµονή. ∆ιότι οι δυσκολίες και τα
εµπόδια είναι πολλά. Και εκεί θα πρέπει να σταθείς δυνατός και έτοιµος να τα
αντιµετωπίσεις. Η οµάδα της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, έχοντας µέχρι σήµερα τη θερµή
υποστήριξη του ίδιου του Προέδρου της εταιρείας κ. Βαρδή Βαρδινογιάννη,
έχει κατορθώσει να διατηρηθεί αναλλοίωτη και όχι µόνο. Μέσα από το ευ
αγωνίζεσθαι και την ευγενή άµιλλα κέρδισε την καταξίωση και την ανάλογη
δόξα που αρµόζει σε οµάδες του εργασιακού χώρου. Όσο για τη φετεινή χρο-
νιά, κατορθώσαµε για µια ακόµα φορά να την κλείσουµε µε επιτυχία, αφού κα-
τακτήσαµε το πρωτάθληµα και ελπίζω πως αυτό θα συνεχιστεί...

Ηλίας Αλεξίου, Στέλεχος της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και προπονητής
της οµάδας ποδοσφαίρου
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ναγνωρίζουµε ότι η αναπτυ-
ξιακή µας πορεία και η υλοποί-
ηση της επιχειρηµατικής µας

στρατηγικής σε ένα διεθνοποιηµένο και
υψηλής τεχνικής εξειδίκευσης κλάδο
όπως είναι ο κλάδος του πετρελαίου, εί-
ναι στενά συνδεδεµένες µε την ανάπτυ-
ξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των
εργαζοµένων µας. Ως εκ τούτου, η εκ-
παίδευση του ανθρώπινου δυναµικού
µας στους τοµείς τόσο της επαγγελµα-
τικής κατάρτισης, όσο και της ατοµικής
επιµόρφωσης είναι για εµάς θέµα κεφα-
λαιώδους σηµασίας για το οποίο γίνο-
νται σηµαντικές επενδύσεις σε χρήµα
και σε χρόνο απασχόλησης. 

Η πολιτική για την εκπαίδευση προ-
βλέπει τη σύνδεση των θέσεων εργα-
σίας µε τις γνώσεις και τις ικανότητες
τις οποίες πρέπει να διαθέτει κάθε µέ-
λος του προσωπικού, µε τελικό στόχο
τη συνεχή, υπεύθυνη, ευέλικτη και ολο-
κληρωµένη επαγγελµατική εκπαίδευση

και επιµόρφωση των εργαζοµένων. 

Τα προγράµµατα εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης σχεδιάζονται και προγραµµα-
τίζονται βάσει των εκπαιδευτικών ανα-
γκών που προκύπτουν σε κάθε έτος. Για
την κατάρτιση του ετήσιου πλάνου εκ-
παίδευσης λαµβάνονται υπόψιν οι:

● Εκάστοτε επιχειρηµατικοί στόχοι
και προτεραιότητες.

● Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που
πραγµατοποιήθηκαν στα προη-
γούµενα χρόνια.

● Ανάγκες για εκπαίδευση σε θέµατα
εξειδικευµένης τεχνικής κατάρτι-
σης, Υγιεινής και Ασφάλειας, Προ-
στασίας και Ποιότητας του Περι-
βάλλοντος.

● Ανάγκες ανάπτυξης των εργαζοµέ-
νων.

Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων πραγµατοποιείται µε µια
σειρά προσεγγίσεων που περιλαµβά-
νουν:

● Ενδοεταιρικά εκπαιδευτικά σεµι-
νάρια.

● Συµµετοχή του προσωπικού σε σε-
µινάρια που διοργανώνονται από
διεθνώς αναγνωρισµένα εκπαιδευ-
τικά 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) και τα συνέδρια
του CONCAWE, του οποίου η ΜΟ-
ΤΟΡ ΟΪΛ είναι µέλος.

● Την παροχή δυνατότητας στο προ-
σωπικό να ολοκληρώσει τις σπου-
δές του ή να παρακολουθήσει µε-
ταπτυχιακά σεµινάρια µε κάλυψη
του σχετικού κόστους.

1,2
εκατ. ευρώ

∏ ¢∞¶∞¡∏ ∆√À 2006 
™∂ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ 
∫∞π ∫∞∆∞ƒ∆π™∏™ ∆√À ¶ƒ√™ø¶π∫√À.

∂∫¶∞π¢∂À™∏ ∫∞π ∫∞∆∞ƒ∆π™∏

Α

∂ƒ°∞™π∞∫√™ Ãøƒ√™
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● Ενθάρρυνση και χρηµατοδότηση
για εκµάθηση ξένων γλωσσών,
όπου αυτό απαιτείται.

● Κάλυψη των συνδροµών σε τεχνικά
περιοδικά και επαγγελµατικούς
συλλόγους. 

Το 2006 πραγµατοποιήθηκαν συνολι-
κά 23.400 ώρες κατάρτισης των εργα-
ζοµένων µας, µε συνολικό κόστος (συ-
µπεριλαµβανοµένου και του έµµεσου
κόστους) 1,2 εκατ. ευρώ. 

Στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προ-
γράµµατα συµµετείχαν 581 εργαζόµε-
νοι (76 στελέχη και 505 λοιποί εργαζό-
µενοι). Με βάση αυτά τα στοιχεία προ-
κύπτει ότι οι ώρες εκπαίδευσης ανά
άτοµο που συµµετείχε στην εκπαίδευ-
ση ήταν 40,3.

Η Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους
εργασίας, καθώς και η Προστασία του

Περιβάλλοντος ήταν τα θέµατα των
περισσοτέρων ωρών εκπαίδευσης και
κατάρτισης του προσωπικού µας. Επί-
σης δόθηκε έµφαση σε θέµατα τεχνι-
κής κατάρτισης µε στόχο την ανάπτυ-
ξη και συνεχή βελτίωση των τεχνικών
δεξιοτήτων του προσωπικού µας και
σε θέµατα διοίκησης µε στόχο την
ανάπτυξη των διοικητικών δεξιοτήτων
του προσωπικού. Τέλος, κεντρικό ρό-
λο, είχε και η εκπαίδευση των νέων
χειριστών. 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και η AVIN OIL συµ-
µετέχουν στη διαδικασία είσπραξης,
µέσω του ΟΑΕ∆, της εργοδοτικής ει-
σφοράς 0,45% που καταβάλλεται απ’
όλους τους εργοδότες υπέρ του Λογα-
ριασµού για την Απασχόληση και την
Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ). 

Για τα ενδοεταιρικά εκπαιδευτικά
προγράµµατα διατίθενται ειδικές αί-
θουσες, τόσο στο διυλιστήριο, όσο και

στα Κεντρικά Γραφεία, πλήρως εξο-
πλισµένες µε δίκτυο ηλεκτρονικών
υπολογιστών και µε σύγχρονα συστή-
µατα παρουσιάσεων. 

Επίσης, κατά το 2006, στο πλαίσιο της
πολιτικής για την καταβολή διδά-
κτρων στο προσωπικό µε στόχο την
απόκτηση µεταπτυχιακών ή πτυχια-
κών τίτλων σπουδών, καλύφθηκε το
σχετικό κόστος σε δύο εργαζοµένους
για συµµετοχή στο µεταπτυχιακό
πρόγραµµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
της ΕΕ∆Ε, σε ένα εργαζόµενο για την
απόκτηση πτυχίου ∆ιοίκησης Επιχει-
ρήσεων και σε τρεις ακόµα εργαζόµε-
νους για την παρακολούθηση µετα-
πτυχιακών σπουδών σε θέµατα
Business for Lawyers, Εφαρµοσµένων
Οικονοµικών – Χρηµατοοικονοµικών
και Στρατηγικού Management. Ακόµα,
καλύφθηκαν τα έξοδα τεσσάρων
υπαλλήλων για παρακολούθηση µαθη-
µάτων ξένων γλωσσών. 

∂Í¤ÏÈÍË ¢··ÓÒÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ 
(¯ÈÏ. Â˘ÚÒ)

Οικονοµικά

Πληροφορική

Εκπαίδευση
Χειριστών

Τεχνικά

Υγιεινή, Ασφάλεια
και Περιβάλλον

∆ιοίκηση

∞ÓıÚˆÔÒÚÂ˜ ·Ó¿ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ∞ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ
™‡ÓÔÏÔ øÚÒÓ 2006=23.400
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∞˘ÙÔ‰‡Ó·Ì· ÙÂ¯ÓÈÎ¿ 
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ 
·fiÏ˘Ù· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤Ó· 
ÛÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘

Οι ανάγκες εκπαίδευσης του προ-
σωπικού του διυλιστηρίου όσον
αφορά στη δοµηµένη και εξειδικευ-
µένη στο συγκεκριµένο διυλιστήριο
παροχή πληροφόρησης, καλύπτο-
νται από τέσσερα εγχειρίδια (Τόµος
Ι – Παραγωγή Λιπαντικών και Γενικό
Μέρος, Τόµος ΙΙ – Παραγωγή Καυσί-
µων, Τόµος ΙΙΙ – Προϊόντα, Τόµος ΙV –
Μηχανολογικός & Ηλεκτρολογικός
Εξοπλισµός) που εκδόθηκαν το 2005.
Αυτά τα εγχειρίδια αντικατέστησαν
την αντίστοιχη σειρά που είχε εκπο-
νηθεί στα µέσα της δεκαετίας του
1980, η οποία όµως κατέστη ανεπί-
καιρη µετά τα µεγάλα έργα επέκτα-
σης και αναβάθµισης του διυλιστη-
ρίου. Συντάχθηκαν εξ ολοκλήρου
από µηχανικούς του διυλιστηρίου
και είναι απόλυτα προσαρµοσµένα
στη σηµερινή δοµή του και στα
προϊόντα που παράγει. Ταυτόχρονα
παρέχουν και την απαραίτητη θεω-
ρητική και τεχνική τεκµηρίωση,
ώστε να αποτελούν αυτοδύναµες
πηγές πληροφόρησης. Είναι ευνόη-
το ότι η σηµασία αυτής της προσπά-
θειας ξεπερνά τα όρια της εταιρείας,
καθώς συµβάλλει σηµαντικά στην
αποτελεσµατικότερη εξειδικευµένη
εκπαίδευση του τεχνικού δυναµικού
της χώρας. 

Ο Προσοµοιωτής Μονάδων Παραγωγής

(ΠΜΠ) αποτελεί ένα βασικό εργα-

λείο για την εκπαίδευση των χειρι-

στών του πιο σύνθετου συγκροτήµα-

τος του διυλιστηρίου (Συγκρότηµα

Καταλυτικής Πυρόλυσης) καθώς και

των χειριστών των νέων µονάδων

(Συγκρότηµα Υδρογονοπυρόλυσης).

Το έργο αυτό, που είναι µοναδικό στο

χώρο της ελληνικής βιοµηχανίας

συµβάλλει τα µέγιστα στην ασφαλή

λειτουργία του διυλιστηρίου. 

Το έργο εγκατάστασης υλοποιήθηκε

από τις προµηθεύτριες εταιρείες, σε

στενή συνεργασία µε το Τµήµα Ηλε-

κτρονικού Συστήµατος Κατανεµηµέ-

νου Ελέγχου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Το

σύστηµα στεγάζεται στην αίθουσα

εκπαίδευσης του Νέου Κεντρικού

Θαλάµου Ελέγχου και αποτελείται

από σταθµούς εργασίας, όµοιους µε

αυτούς που χρησιµοποιούνται για

τον έλεγχο των µονάδων του διυλι-

στηρίου, και από ένα δίκτυο υπολογι-

στών. Στον προσοµοιωτή η πραγµα-

τική µονάδα αντικαθίσταται από το

δίκτυο των υπολογιστών. Η πιστότη-

τα σε σχέση µε την πραγµατική λει-

τουργία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα

και σε συνδυασµό µε το πανοµοιότυ-

πο περιβάλλον εργασίας, καθιστά

την εκπαίδευση ιδιαιτέρως αποτελε-

σµατική. 

Η εταιρεία αποκοµίζει πολλά οφέλη

από την ανάπτυξη του συστήµατος

ΠΜΠ, όπως: 

1. Τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει

τους χειριστές της σε µια νέα τε-

χνολογία, πριν από την εκκίνηση

της πραγµατικής µονάδας, ελαχι-

¶ÚÔÛÔÌÔÈˆÙ‹˜ ªÔÓ¿‰ˆÓ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ 
– ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜

∂ƒ°∞™π∞∫√™ Ãøƒ√™
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στοποιώντας έτσι τα προβλήµατα

κατά τη φάση της εκκίνησης.

2. Τη δυνατότητα εκπαίδευσης νέων

χειριστών εφ όλης της ύλης, χωρίς

τους όποιους λειτουργικούς πε-

ριορισµούς της πραγµατικής µο-

νάδας. 

3. Τη δυνατότητα περιοδικής προ-

γραµµατισµένης εκπαίδευσης σε

διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης.

Η εκπαίδευση στον ΠΜΠ συνεχίζε-

ται σε τακτική βάση και µετά το ξε-

κίνηµα των νέων µονάδων. Παλιοί

και νέοι χειριστές εκπαιδεύονται βά-

σει συγκεκριµένου προγράµµατος σε

όλο το φάσµα διαδικασιών λειτουρ-

γίας.

Η εγκατάστασή του ολοκληρώθηκε

το 2005 µε κόστος 1,2 εκατ. ευρώ.

√ÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤ÓÙ·ÍË˜ 
Ó¤ˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÛÙÔ ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ

Η πολιτική της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για την
αντικατάσταση των αποχωρούντων µε
συνταξιοδότηση χειριστών από το διυ-
λιστήριο απαιτεί την απόκτηση των
απαραίτητων γνώσεων και εµπειρίας
από τους νέους χειριστές, πριν αναλά-
βουν τα καθήκοντά τους. Για την υλο-
ποίηση αυτής της πολιτικής, οι προ-
σλήψεις νέων χειριστών πραγµατοποι-
ούνται περίπου ένα χρόνο πριν από τις
αναµενόµενες αποχωρήσεις. Στη συνέ-
χεια, για την εκπαίδευση και την εξά-
σκησή τους ακολουθείται ένα ιδιαίτε-
ρα οργανωµένο και πολύπλευρο εισα-
γωγικό πρόγραµµα. Το συγκεκριµένο
πρόγραµµα, µε την κατάλληλη θεωρη-
τική και πρακτική εκπαίδευση, στο-
χεύει στο να αποκτήσει το µελλοντικό
τεχνικό προσωπικό του διυλιστηρίου
αίσθηµα ευθύνης, καθώς και τις ικανό-
τητες και δεξιότητες που είναι απα-
ραίτητες σε ένα περιβάλλον εργασίας
εξαιρετικά απαιτητικό και µε υψηλό
βαθµό επικινδυνότητας. ∆ιαρκεί περί-
που εννέα µήνες και πραγµατοποιείται
εξ ολοκλήρου στο διυλιστήριο από

στελέχη και χειριστές των διαφόρων
επιµέρους µονάδων του διυλιστηρίου,
ανάλογα µε τον προορισµό απασχόλη-
σης κάθε νεοπροσληφθέντος. Ο χρονι-
κός προγραµµατισµός και η θεµατολο-
γία του εισαγωγικού προγράµµατος
έχουν ως εξής:
● ∆ίµηνη εκπαίδευση σε γενικά θέ-

µατα (Υγιεινή και Ασφάλεια, Προ-
στασία Περιβάλλοντος, Ποιότητα,
Πυρασφάλεια, Πρώτες Βοήθειες,
Ιδιότητες Πετρελαίου, Βασικές Αρ-
χές ∆ιύλισης, Συντήρηση, Στεγα-
νοποιήσεις, Αγγλικά, Υπολογιστές
κ.ά.).

● Ενάµιση µήνα σε πρωινή βάρδια
στο αντικείµενό τους.

● Έξι µήνες σε βάρδια, χωρίς όµως
πραγµατική ανάληψη καθηκόντων.

Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω
προγράµµατος, τοποθετούνται στις
µονάδες ξεκινώντας µε την ανάληψη
απλών καθηκόντων χειριστή, που στα-
διακά οδηγεί σε πλήρη ανάληψη κα-
θηκόντων. 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, 
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ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, 
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ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ REACH

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
– ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑ

Η AVIN OIL

ΥΓΙΕΙΝΗ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



™À™∆∏ª∞ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ À°π∂π¡∏™ ∫∞π ∞™º∞§∂π∞™
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∞ÛÎÔ‡ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ¤˜ Ì·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ Î·ıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÈ˜ ∞Ú¯¤˜ Î·È ∞Í›Â˜

Ì·˜. £ÂÌÂÏÈÒ‰Ë˜ ∞Í›· Ì·˜ Â›Ó·È Ô ÛÂ‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÎ‡ÙÂÈ Ë ‰¤-

ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÓfi˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘-

ÓÂ¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ ̄ ÒÚÔ˘˜, Ô˘ ÙÔ

ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘ÌÂ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ‰ÔÌËÌ¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙÂ Ù· ı¤-

Ì·Ù· ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜.

ρωταρχικό µας µέληµα, όπως
προκύπτει από την πολιτική
µας για την Υγιεινή, την

Ασφάλεια και το Περιβάλλον είναι να
παίρνουµε µέτρα και να υλοποιούµε
έργα και προγράµµατα προκειµένου
να επιτυγχάνονται οι στόχοι µας για
την Υγιεινή και την Ασφάλεια. Όλη η
διοικητική ιεραρχία είναι δεσµευµένη
στην παροχή της απαραίτητης υπο-
στήριξης για την υλοποίηση όλων των
προγραµµάτων και ενεργειών που δια-
σφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση των
συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας
στους εργασιακούς χώρους και συντεί-
νουν στην ανάπτυξη και εδραίωση νο-
οτροπίας ασφαλούς συµπεριφοράς. 

Η επίτευξη των στόχων µας υλοποιείται
µε την εφαρµογή του ολοκληρωµένου
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγιεινής και
Ασφάλειας, που αναπτύχθηκε από το
αρµόδιο προσωπικό της εταιρείας και
βασίζεται σε βέλτιστες πρακτικές από
διεθνώς αναγνωρισµένα συστήµατα. Το
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφά-
λειας αναπτύσσεται σε τέσσερα στάδια
(Plan Do Check Act) και είναι
ένας διαχειριστικός κύκλος που εµπε-
ριέχει διαδικασίες διάγνωσης και διόρ-
θωσης, µε στόχο τη διαρκή βελτίωση
του ίδιου του συστήµατος.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏ À°π∂π¡∏™ 
∫∞π ∞™º∞§∂π∞™ 

Π
√È ÛÙfi¯ÔÈ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÀÁÈÂÈÓ‹ Î·È ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· 

ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜

■ Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της πιθανότητας εκδήλωσης µεγάλου τε-
χνολογικού ατυχήµατος.

■ Μηδενικός αριθµός εργατικών ατυχηµάτων.

■ Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

■ Προστασία του προσωπικού µας, του προσωπικού των εργολάβων, της
ποιότητας ζωής των περιοίκων, του περιβάλλοντος και των εγκαταστά-
σεων από τους κινδύνους οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν από τη δρα-
στηριότητα της εταιρείας.

∞¡∞°¡øƒπ™∏ ∫π¡¢À¡ø¡

∂∫¶∞π¢∂À™∏

∞¡∞º√ƒ∞

∞¡∞™∫√¶∏™∏
¢π√π∫∏™∏™

∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫√™
∂§∂°Ã√™

∞¶√∫ƒπ™∏
∂∫∆∞∫∆∏™
∞¡∞°∫∏™

¶√§π∆π∫∏ À°π∂π¡∏™, ∞™º∞§∂π∞™ ∫∞π ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™
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Η επιτυχής εφαρµογή του Συστήµατος
∆ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στη-
ρίζεται σ’ έναν αριθµό από παράγο-
ντες, ο καθένας από τους οποίους
αποτελεί απαραίτητο δοµικό στοιχείο
του συστήµατος και των οποίων η
ταυτόχρονη ενεργοποίηση δηµιουρ-
γεί συνέργιες που επαυξάνουν το τε-
λικό αποτέλεσµα: 

1. ∆έσµευση της διοίκησης για καθο-
ρισµό στόχων, αρµοδιοτήτων και
υπευθυνοτήτων.

2. Απόλυτη τήρηση της σχετικής νο-
µοθεσίας και των διεθνώς αποδε-
κτών κωδίκων, προτύπων και κα-
νόνων σωστής λειτουργίας. 

3. Συστηµατική ανίχνευση, εντοπι-
σµός και αξιολόγηση των επαγγελ-
µατικών κινδύνων στο σύνολο των
δραστηριοτήτων του διυλιστηρί-
ου.

4. Συνεχής επίβλεψη του εξοπλι-
σµού και των χώρων εργασίας και

αναγνώριση των κινδύνων.
5. Παροχή, σε κάθε εργαζόµενο, κα-

τάλληλης και επαρκούς εκπαίδευ-
σης.

6. ∆ιασφάλιση της εφαρµογής των
κανόνων ασφάλειας κατά την
εκτέλεση κάθε είδους εργασίας.

7. Συνεχής αναθεώρηση και έλεγχος
του Σχεδίου Αντιµετώπισης Έκτα-
κτης Ανάγκης.

8. Συστηµατική αναφορά, διερεύνη-
ση και ανάλυση συµβάντων.

9. Ενεργός συµµετοχή όλων των ερ-
γαζοµένων.

10. Άριστη συνεργασία µε τις δηµό-
σιες αρχές και άλλους ενδιαφερο-
µένους και παροχή προς αυτούς
της απαραίτητης σχετικής πληρο-
φόρησης. 

11. Συστηµατική παρακολούθηση διε-
θνώς αναγνωρισµένων δεικτών,
κατάλληλα στοχοποιηµένων για
τον έλεγχο της συνεχούς βελτίω-
σης και την επισήµανση τυχόν

αδυναµιών και δυσλειτουργιών.

Οι ενέργειές µας το 2006, για την επί-
τευξη των στόχων Υγιεινής και Ασφά-
λειας, αφορούσαν κατά κύριο λόγο
τους άξονες:

■ Κανένα ατύχηµα στις προγραµµα-
τισµένες για το 2006 προσωρινές
διακοπές λειτουργίας µονάδων
του διυλιστηρίου για εργασίες συ-
ντήρησης.

■ Βελτίωση του εργασιακού περι-
βάλλοντος και των συνθηκών
ασφαλείας.

■ Εµπέδωση και βελτίωση των δια-
δικασιών.

■ Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση,
ετοιµότητα και συνεργασία µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη.

Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Υγιεινής και Ασφάλειας

√§√∫§∏ƒøª∂¡√ ™À™∆∏ª∞ 
µ∞™∂π ∆√À √¶√π√À 
À§√¶√π√À¡∆∞π √π ™∆√Ã√π ª∞™.
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¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆π™ª∂¡∂™ 
¶ƒ√™øƒπ¡∂™ 
¢π∞∫√¶∂™ §∂π∆√Àƒ°π∞™ 

ατά το 2006 έγιναν δύο προ-
γραµµατισµένες προσωρινές
διακοπές λειτουργίας µονά-

δων του διυλιστηρίου για εργασίες συ-
ντήρησης, χωρίς κανένα ατύχηµα, γε-
γονός που αποτελεί ένα εξαιρετικά θε-
τικό αποτέλεσµα. Αυτού του τύπου οι
εκτεταµένες παρεµβάσεις στη λει-
τουργία µιας µονάδας απαιτούν ιδιαί-
τερα αυξηµένα µέτρα ασφάλειας και
εγρήγορση, διότι αυξάνεται κατακόρυ-
φα ο κίνδυνος ατυχηµάτων. Για την
αποφυγή ατυχηµάτων χρειάζεται µε-
θοδική προεργασία και συνεχής επό-
πτευση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της εργασίας, που µεταξύ άλλων περι-
λαµβάνουν: ενηµέρωση του εµπλεκό-
µενου προσωπικού για αύξηση της ευ-
αισθητοποίησής του, καθηµερινή συ-
νεργασία µε τους επικεφαλής των έρ-
γων για τον εντοπισµό ανασφαλών
συνθηκών και τη συνακόλουθη λήψη
διορθωτικών µέτρων και εφαρµογή κα-
θηµερινών επιθεωρήσεων ασφαλείας. 

Κ βελτίωση του εργασιακού πε-
ριβάλλοντος και των συνθηκών
ασφάλειας επιτυγχάνεται µε

την υλοποίηση των απαραίτητων επεν-
δύσεων σε εξοπλισµό, µε υιοθέτηση νέ-
ων πρακτικών και µε τις επιθεωρήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας. 

■Η συνεχής επίβλεψη του εξοπλισµού
και των χώρων εργασίας και η αναγνώ-
ριση των κινδύνων µε την εκτέλεση
προγραµµατισµένων επιθεωρήσεων
Υγιεινής και Ασφάλειας είναι θεµελιώ-
δης πρακτική που τυγχάνει της δέου-
σας προσοχής. Στο διυλιστήριο πραγ-
µατοποιούνται προγραµµατισµένες
επιθεωρήσεις, τόσο εσωτερικές όσο
και εξωτερικές, από εξειδικευµένους
ελληνικούς ή και διεθνείς οίκους. Οι
εσωτερικές επιθεωρήσεις πραγµατο-
ποιούνται από οµάδες που απαρτίζο-
νται από στελέχη και προσωπικό του
διυλιστηρίου µε βάση ετήσιο πρό-
γραµµα. Τα ευρήµατα των επιθεωρή-

σεων αξιολογούνται και οδηγούν στη
λήψη τεχνικών ή οργανωτικών µέτρων
µε στόχο τη µακροπρόθεσµη βελτίωση
των συνθηκών εργασίας. 
Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη επι-
θεωρούνται καθηµερινά. 

■Το διυλιστήριο σχεδιάστηκε, κατα-
σκευάστηκε και λειτουργεί σύµφωνα
µε τους ελληνικούς και διεθνείς κανο-
νισµούς και πρότυπα, αλλά πάντα
υπάρχει σε εξέλιξη επενδυτικό πρό-
γραµµα τεχνικών βελτιώσεων σύµφω-
να µε τις νέες εξελίξεις της τεχνολο-
γίας, ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη
δυνατή ασφάλεια και πρόληψη ατυχη-
µάτων. Το κόστος του προγράµµατος
για έργα βελτίωσης της Υγιεινής και
της Ασφάλειας και για έργα πάγιου
εξοπλισµού ασφάλειας και ιατρείων
κατά το 2006 ήταν 2,7 εκατ. ευρώ. 

Μεταξύ άλλων, στο ποσό αυτό περιλαµ-
βάνονται επενδύσεις για:

µ∂§∆πø™∏ ∆√À ∂ƒ°∞™π∞∫√À ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™ 
∫∞π ∆ø¡ ™À¡£∏∫ø¡ ∞™º∞§∂π∞™

2006
Πυρασφάλεια 885
Αντιµετώπιση Έκτακτης Ανάγκης 128
Ατοµικά Μέσα Προστασίας
και εξοπλισµός ιατρείου 316

Μειωση κινδύνου 1.202
Προστασία (Security) 173
Σύνολο 2.704

∂¶∂¡¢À™∂π™ À°π∂π¡∏™ ∫∞π ∞™º∞§∂π∞™ (¯ÈÏ. Â˘ÚÒ)

Η



●την εφαρµογή νέας τεχνικής προ-
σέγγισης, παρά το µεγαλύτερο κό-
στος της, για τον καθαρισµό των δε-
ξαµενών του αργού πετρελαίου, µε
την οποία αποφεύγεται η είσοδος
προσωπικού στις δεξαµενές, οπότε
εξαλείφονται πλήρως οι σχετικοί κίν-
δυνοι,

●ανανέωση και εµπλουτισµό των βα-
σικών Μέσων Ατοµικής Προστασίας
(ΜΑΠ) και του εξοπλισµού του ια-
τρείου,

●σήµανση των σωληνώσεων που µε-
ταφέρουν τα προϊόντα από τις µονά-
δες παραγωγής στις δεξαµενές, ώστε
να είναι εύκολα αναγνωρίσιµο το
προϊόν που µεταφέρεται σε κάθε
γραµµή,

●υπόγεια δεξαµενή που αποµονώνει
ενδεχόµενη διαρροή υδροφθορίου
στη µονάδα Αλκυλίωσης,

●προµήθεια νεόυ αεροσυµπιεστή
υψηλής πίεσης αναπνεύσιµου αέρα, 

●λειτουργικές βελτιώσεις στο Κατανε-
µηµένο Σύστηµα Ρύθµισης,

●βελτίωση της πυροσβεστικής προ-
στασίας του αντλιοστασίου της µο-
νάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης µε
την επέκταση του µόνιµου συστήµα-
τος πυρόσβεσης µε αφρό, που ελαχι-
στοποιεί το χρόνο αντίδρασης και
βελτιώνει δραστικά το επίπεδο πυ-
ρασφάλειας,

●εγκατάσταση πετρελαιοκίνητης
αντλίας πυρασφάλειας στη δεξαµενή
συλλογής νερού ψύξης της µονάδας
Καταλυτικής Πυρόλυσης,

●βελτίωση της πυροσβεστικής προ-
στασίας του συγκροτήµατος Υδρογο-
νοπυρόλυσης µε τοποθέτηση υπερυ-
ψωµένου πυροσβεστικού κανονιού
και δεξαµενής αφρού, 

●βελτίωση της πυρασφάλειας σε διά-
φορα σηµεία (π.χ. στο λιµάνι, στο
φούρνο της µονάδας Απόσταξης Κε-
νού και εγκατάσταση πυροσβεστι-
κών κανονιών στην ίδια µονάδα και
στο τούνελ σωληνώσεων, αντικατά-
σταση συστηµάτων καταιονισµού,
τοποθέτηση ανιχνευτών υδρογοναν-
θράκων στο Control Room των λεβή-
των, κ.λπ.),

●εµπλουτισµό των ασύρµατων συ-
σκευών επικοινωνίας για καλύτερη
απόδοση σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης,

●προµήθεια συσκευών ελέγχου και
επίβλεψης του εξοπλισµού, 

●εγκατάσταση ανελκυστήρα στη µο-
νάδα Καταλυτικής Αναµόρφωσης,

●τοποθέτηση προστατευτικών διατά-
ξεων πρόσβασης σε διάφορα σηµεία
(σκάλες, πλατφόρµες, κ.λπ.), βελτίωση
του φωτισµού και του οδικού δικτύου.

■Παράλληλα, αρκετά από τα µεγάλα
επενδυτικά έργα της πενταετίας
2002–2006, που στόχευαν κυρίως
στην παραγωγή καθαρών καυσίµων,
στην τεχνολογική αρτιότητα του
διυλιστηρίου, στην καθετοποίηση,
στον αυτοµατισµό και στην ενεργει-
ακή αυτονοµία του, έχουν και άµεση
θετική επίδραση στο επίπεδο ασφά-
λειας του διυλιστηρίου. 

2,7 εκατ. ευρώ √π ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∆√À 2006 ª∂ ∫Àƒπ∞
∂¶π¢πø•∏ ∆∏ ª∂πø™∏ ∫π¡¢À¡√À. 
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ª∂°∞§∞ ∂¶∂¡¢À∆π∫∞ ∂ƒ°∞ ∆∏™ ¶∂¡∆∞∂∆π∞™ 2002 – 2006 ¶√À 
™À¡∂µ∞§∞¡ ™∆∏¡ ∂¶π∆∂À•∏ Àæ∏§√∆∂ƒ√À ∂¶π¶∂¢√À ∞™º∞§∂π∞™

● Το 2006 συνεχίστηκε η εγκατάσταση του Συστήµατος Αυτόµατης Ρύθµι-
σης Παραγωγικών ∆ιαδικασιών (APC), που αποτελεί φυσική συνέχεια του
Κατανεµηµένου Συστήµατος Ρύθµισης (DCS). Μέχρι τώρα ολοκληρώθηκε
η εφαρµογή του στο Συγκρότηµα Καταλυτικής Πυρόλυσης και στη µονά-
δα Απόσταξης Κενού, ενώ δροµολογήθηκε η ένταξη στο σύστηµα της µο-
νάδας Απόσταξης Αργού (προϋπολογισµός: 8,8 εκατ. ευρώ).

● Το 2006 συνεχίστηκε το έργο, συνολικού µέχρι τώρα κόστους 4,5 εκατ. ευ-
ρώ, της σταδιακής ανανέωσης όλων των λεβήτων παραγωγής ατµού του
διυλιστηρίου µε την αναβάθµιση του µεγαλυτέρου από τους τέσσερις συ-
νολικά λέβητες και την έναρξη των σχετικών εργασιών σε έναν ακόµη λέ-
βητα. Οι νέοι καυστήρες είναι κατασκευασµένοι ώστε να προκαλούν χαµη-
λότερο επίπεδο ηχητικής επιβάρυνσης.

● Το 2005 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του Προσοµοιωτή Μονάδων Πα-
ραγωγής, κόστους 1,2 εκατ. ευρώ, µε σκοπό την εκπαίδευση των χειριστών
του Συγκροτήµατος Υδρογονοπυρόλυσης και του Συγκροτήµατος Κατα-
λυτικής Πυρόλυσης (βλέπε κεφάλαιο Εργασιακός Χώρος).

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

● Το 2004 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την αναβάθµιση του συστήµατος
διακίνησης προϊόντων στην προβλήτα του διυλιστηρίου, µε στόχο την
υποστήριξη της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότη-
τας των φορτώσεων (κόστος: 1,6 εκατ. ευρώ).

● Το 2004 τέθηκε σε λειτουργία ο Σταθµός Φόρτωσης Βυτιοφόρων Οχηµά-
των, στην κατασκευή του οποίου έχουν ενσωµατωθεί καινοτόµες τεχνικές
που αφορούν την Υγιεινή και την Ασφάλεια, όπως τελευταίας τεχνολογίας
αυτοµατισµοί φόρτωσης για ασφάλεια και αξιοπιστία, αυτόνοµα και αυτο-
δύναµα συστήµατα πυρόσβεσης.

● Το 2000 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση Κατανεµηµένου Συστήµατος Ρύθ-
µισης (DCS), που αφορά στη χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών
για τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας του διυλιστηρίου (κόστος:
20,9 εκατ. ευρώ).

προσπάθειά µας για την κα-
θιέρωση βέλτιστων πρακτι-
κών, µε την αναγνώριση των

κινδύνων για την Υγιεινή και την
Ασφάλεια σε κάθε χώρο και την εφαρ-
µογή διαδικασιών για την αντιµετώπι-
σή τους, είναι συνεχής. Εφαρµόζουµε
µε αυστηρότητα τη σχετική ελληνική
και ευρωπαϊκή νοµοθεσία και συ-
µπληρωµατικά άλλους διεθνώς ανα-
γνωρισµένους κώδικες και πρακτικές,
όπου τούτο κρίνεται επωφελές προ-
κειµένου να βελτιώνουµε την απόδο-
σή µας στη διασφάλιση της Υγιεινής
και της Ασφάλειας πέραν των επιβαλ-
λοµένων από τη νοµοθεσία. Αναλυτι-
κότερα:

■ Η διενέργεια Μελέτης για την Ανά-
λυση Λειτουργικών Κινδύνων
(HAZOP Study) για κάθε νέα µονά-
δα ή τροποποιήσεις υφισταµένων
µονάδων είναι αναγκαία και απα-
ραίτητη προϋπόθεση. 

■ Σε κάθε εργαζόµενο παρέχουµε κα-
τάλληλη και επαρκή εκπαίδευση
υπό µορφή πληροφοριών και οδη-
γιών, σχετικά µε τους κινδύνους που
αντιµετωπίζει κατά την εκτέλεση
της εργασίας του, τη σωστή χρήση
των Μέσων Ατοµικής Προστασίας,
την ασφαλή εκτέλεση εργασιών, τον
κατάλληλο τρόπο αντίδρασης σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης και
την παροχή πρώτων βοηθειών.

∂ª¶∂¢ø™∏ ∫∞π µ∂§∆πø™∏
∆ø¡ ¢π∞¢π∫∞™πø¡
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■ ∆ιασφαλίζουµε την εφαρµογή των
κανόνων ασφάλειας κατά την εκτέλε-
ση κάθε είδους εργασίας, µέσω της
λήψης όλων των αναγκαίων προστα-
τευτικών µέτρων και της καθιέρωσης
και τήρησης συγκεκριµένων διαδικα-
σιών.

■ Γίνεται συστηµατική αναφορά, διε-
ρεύνηση και ανάλυση συµβάντων
(πυρκαγιών, ατυχηµάτων, παρ’ ολί-
γον ατυχηµάτων) µε σκοπό τη λήψη
των κατάλληλων διορθωτικών και
προληπτικών µέτρων. 

■ Καταγράφουµε και συντηρούµε συ-
στηµατικά τα διάφορα στοιχεία που
συνθέτουν την εικόνα της απόδοσης
στην Υγιεινή και Ασφάλεια, ώστε να
µπορούµε να παρακολουθούµε την
απόδοσή µας µε στατιστική ανάλυση
και παράλληλα χρησιµοποιούµε διε-
θνώς αναγνωρισµένους δείκτες, οι
οποίοι κατάλληλα στοχοποιηµένοι
αποτελούν τη βάση για τον έλεγχο
της συνεχούς βελτίωσης και για την
επισήµανση τυχόν αδυναµιών και
δυσλειτουργιών.

■ Ενθαρρύνουµε την ενεργό συµµετο-
χή όλων των εργαζοµένων, τόσο µέ-
σω της Επιτροπής Υγιεινής και
Ασφάλειας, όσο και τη δράση τους
σε ατοµικό επίπεδο.

■ Η οργάνωσή µας για την αντιµετώπι-
ση έκτακτων γεγονότων στηρίζεται

στο Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτης
Ανάγκης, το οποίο συνεχώς ελέγχεται
και αναθεωρείται, ώστε να ανταπο-
κρίνεται στη δοµή του διυλιστηρίου,
στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας και
στις βέλτιστες πρακτικές που προκύ-
πτουν είτε από τις τεχνολογικές εξε-
λίξεις, είτε από εµπειρίες άλλων στην
αντιµετώπιση µικρών ή µεγάλων τε-
χνολογικών ατυχηµάτων. Το συγκε-
κριµένο σχέδιο περιγράφει τον εξο-
πλισµό, την οργάνωση και τα κινητο-
ποιήσιµα (εσωτερικά και εξωτερικά)
µέσα για την αντιµετώπιση έκτακτου
περιστατικού. Στο πλαίσιο του Σχεδί-
ου Αντιµετώπισης Έκτακτης Ανάγκης
εντάσσονται:

● Η από το 1988 Συµφωνία Αµοιβαίας
Βοήθειας µε όλα τα ελληνικά διυλιστή-
ρια σε περίπτωση ανάγκης. Η αποτε-
λεσµατικότητα του σχεδίου συνεργα-
σίας εξασφαλίζεται µε τις οµαδικές
ασκήσεις που πραγµατοποιούνται δύο
φορές το χρόνο µεταξύ της ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
και των άλλων διυλιστηρίων. 

● Οι ασκήσεις ετοιµότητας που πραγ-
µατοποιούνται κάθε εβδοµάδα και
οι ασκήσεις αντιµετώπισης Βιοµη-
χανικού Ατυχήµατος Μεγάλης
Έκτασης που πραγµατοποιούνται
αρκετές φορές ανά έτος. Κατά τις
ασκήσεις αυτές ενεργοποιείται η
∆ιαδικασία Αντιµετώπισης Μεγά-
λου Συµβάντος.

● Τα µόνιµα και φορητά συστήµατα
ανίχνευσης και αντιµετώπισης πυρ-
καγιών και διαρροών, για τη συνεχή
αναβάθµιση των οποίων υπάρχει κά-
θε χρόνο σχετικό πρόγραµµα επεν-
δύσεων.

● Τα έξι πυροσβεστικά οχήµατα και το
βυτιοφόρο όχηµα µεταφοράς αφρού
δυναµικότητας 12.000 λίτρων, που
διαθέτει το διυλιστήριο, τα οποία
βρίσκονται σε συνεχή επιχειρησιακή
ετοιµότητα και επανδρώνονται από
αγήµατα κατάλληλα εκπαιδευµένου
προσωπικού. 

To 2006, προκειµένου να ενισχύσουµε
την ικανότητά µας για την αποτελε-
σµατικότερη αντιµετώπιση µεγάλου
συµβάντος, δηµιουργήσαµε και τέταρ-
το εναλλακτικό σηµείο για την εγκατά-
σταση Θαλάµου Ελέγχου Συµβάντος
(στο Συγκρότηµα Υδρογονοπυρόλυ-
σης), επιπρόσθετα προς τα τρία ήδη
υπάρχοντα.

■ Για το προσωπικό του διυλιστηρίου
έχουµε πρόγραµµα τακτικών δια-
γνωστικών ιατρικών εξετάσεων (αι-
µατολογικών, ακτινολογικών, καρ-
διολογικών, οφθαλµολογικών κ.λπ.),
καθώς και πρόγραµµα εµβολιασµών.
Η οργάνωσή µας στο διυλιστήριο σε
προσωπικό και υλικοτεχνική υπο-
δοµή για την παροχή ιατρικών υπη-
ρεσιών και πρώτων βοηθειών είναι
πλήρης και περιλαµβάνει:

À°π∂π¡∏ & ∞™º∞§∂π∞
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● Κεντρικό Ιατρείο που στεγάζεται σε
σύγχρονους χώρους επιφάνειας πε-
ρίπου 100 τετρ. µέτρων, επανδρωµέ-
νο µε ιατρό εργασίας και νοσηλευτι-
κό προσωπικό και εξοπλισµένο µε
τον απαραίτητο νοσοκοµειακό εξο-
πλισµό. ∆ιαθέτει πέντε κρεβάτια
εξετάσεως ασθενών και παροχής
πρώτων βοηθειών, καθώς και έναν
πλήρη θάλαµο βραχείας νοσηλείας. 

● Φαρµακείο µε όλα τα απαραίτητα
φάρµακα, επιδεσµικό υλικό και λοι-
πό ιατρικό εξοπλισµό. 

● Ιατρείο πρώτων βοηθειών στη µονά-
δα Αλκυλίωσης µε τον κατάλληλο
εξοπλισµό και µε 24ωρη υπηρεσία
νοσοκόµου.

● Τρεις κατάλληλα εξοπλισµένους
σταθµούς πρώτων βοηθειών (στον
Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου, στο Χη-
µείο και στη µονάδα Υδρογονοπυρό-
λυσης). 

● Τρία πλήρως εξοπλισµένα ασθενο-
φόρα.

Τα µέλη των αγηµάτων πυρόσβεσης
εκπαιδεύονται στην παροχή υπηρε-
σιών διάσωσης και Πρώτων βοηθειών. 
Εξοπλισµένο ιατρείο, επανδρωµένο
µε δύο ιατρούς, λειτουργεί και στα Κε-
ντρικά Γραφεία, για την κάλυψη του
εκεί προσωπικού της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και
της AVIN OIL.

Ενδεικτικές δραστηριότητες του 2006 για την εµπέδωση και
βελτίωση των διαδικασιών:

● Εκδόθηκε βιβλιάριο µε τον τίτλο «Κανονισµός Φόρτωσης Βυ-
τιοφόρων Οχηµάτων», το οποίο χορηγείται στους οδηγούς
και στο οποίο καταγράφονται οι προϋποθέσεις για την ασφα-
λή φόρτωση των βυτιοφόρων οχηµάτων στο Σταθµό Φόρτω-
σης, ώστε η όλη διαδικασία να πραγµατοποιείται κατά τον
ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. 

● Στο πλαίσιο της εφαρµογής του θεσµού για την επιβράβευση
του προσωπικού των Τµηµάτων, τα οποία είχαν µηδενικό δεί-
κτη ατυχηµάτων και σηµαντική βελτίωση κατά το προηγού-
µενο έτος, βραβεύτηκε το προσωπικό δύο Τµηµάτων του διυ-
λιστηρίου µε καλαίσθητα αναµνηστικά δώρα.

● Εντατικοποιήθηκαν ο έλεγχος και οι επιθεωρήσεις επιλεγµέ-
νων θερµών εργασιών και εργασιών κλειστού χώρου.

● Καθιερώθηκε σύστηµα εφαρµογής ποινών σε εργολάβους,
που παραβιάζουν τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας κατά
την εκτέλεση εργασιών µέσα στις εγκαταστάσεις του διυλι-
στηρίου. Η συστηµατική παραβίαση οδηγεί σε αποβολή του
εργολάβου για έναν τουλάχιστον µήνα. 

● Συνεχίστηκε η ανάπτυξη Βάσεως ∆εδοµένων που περιέχει
όλες τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθε-
σίας, οι οποίες ρυθµίζουν θέµατα υγιεινής
και ασφάλειας που έχουν σχέση µε τη λει-
τουργία του διυλιστηρίου.

● Συνεχίστηκε το έργο της έκδοσης προ-
διαγραφών για όλο το σχετικό εξοπλι-
σµό Υγιεινής και Ασφάλειας (Μέσα Ατο-
µικής Προστασίας, Πυροσβεστικά Μέσα
κ.λπ.).

∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2006 
ÁÈ· ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ:
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Το 2006 εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στο διυλιστήριο η σχετικά σύγχρονη
στο χώρο της Υγιεινής και Ασφάλειας πρακτική των Toolbox Meetings, η
οποία είναι µια εξαίρετη προσέγγιση για την ανάπτυξη οµαδικού πνεύµα-
τος και την εξασφάλιση δέσµευσης για την εφαρµογή των κανόνων και δια-
δικασιών που επιτρέπουν την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. 

Τα Toolbox Meetings δεν είναι επίσηµα προγραµµατισµένες εκπαιδευτικές
συγκεντρώσεις που πραγµατοποιούνται στην αίθουσα εκπαίδευσης. Είναι
µικρής διάρκειας ενηµερώσεις (δεν πρέπει να διαρκούν πάνω από 15 λε-
πτά), απευθύνονται σε µικρές οµάδες εργαζοµένων, πραγµατοποιούνται
στο χώρο όπου εργάζονται και αφορούν θέµατα που είναι άµεσου ενδιαφέ-
ροντος για τη συγκεκριµένη οµάδα. Τέτοια θέµατα µπορεί να είναι η άµεση
ανάλυση των αιτίων ατυχηµάτων ή παρ’ ολίγον ατυχηµάτων και των µέ-
τρων που πρέπει να εφαρµοστούν για να αποφευχθεί η επανάληψή τους, η
συζήτηση θεµάτων (πάντα για την Υγιεινή και Ασφάλεια) που απασχολούν
τη συγκεκριµένη οµάδα, η ενηµέρωση για τους ασφαλείς τρόπους εργα-
σίας, κ.λπ. 
Η προσέγγιση της ενηµέρωσης διά των Toolbox Meetings έχει πολλά πλεο-
νεκτήµατα: αυξάνει την ευαισθητοποίηση για την Ασφάλεια, ενισχύει το
αίσθηµα της ατοµικής ευθύνης για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας, µει-
ώνει τον κίνδυνο ατυχηµάτων, βοηθά στην απάλειψη των ανασφαλών συν-
θηκών στο χώρο εργασίας, ενισχύει την αναφορά των παρ’ ολίγον ατυχηµά-
των, ενισχύει το οµαδικό πνεύµα και τα κανάλια επικοινωνίας της διοίκη-
σης µε τους εργαζοµένους και παρέχει απτή απόδειξη του ενδιαφέροντος
της εταιρείας για την Υγιεινή και Ασφάλεια. 

Toolbox Meetings

∂∫¶∞π¢∂À™∏, ∂¡∏ª∂ƒø™∏ 
∫∞π ∂À∞π™£∏∆√¶√π∏™∏, 
∂∆√πª√∆∏∆∞ 
∫∞π ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ª∂
∆∞ ∂¡¢π∞º∂ƒ√ª∂¡∞ ª∂ƒ∏

συνεχής εκπαίδευση
των εργαζοµένων µας, η
ενηµέρωσή τους και η

δηµιουργία νοοτροπίας ασφα-
λούς συµπεριφοράς, µαζί µε τα
τεχνικά και οργανωτικά µέτρα,
αποτελούν τους βασικούς πυλώ-
νες για την αποφυγή των ατυχη-
µάτων και τη δηµιουργία ασφα-
λούς εργασιακού περιβάλλο-
ντος. Η βασική αυτή προσέγγιση
διέπει το Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Υγιεινής και Ασφάλειας της ΜΟ-
ΤΟΡ ΟΪΛ. 
Όσον αφορά στο εργολαβικό
προσωπικό, πιστεύοντας ότι
συµµετέχει ενεργά και ουσιαστι-
κά στην εύρυθµη εκτέλεση δια-
φόρων εργασιών στο διυλιστή-
ριο, φροντίζουµε για τη συστη-
µατική ενηµέρωσή του σε θέµα-
τα Υγιεινής και Ασφάλειας, µε
έµφαση στις διαδικασίες της
εταιρείας για την ασφαλή εκτέ-
λεση της εργασίας που αναλαµ-
βάνουν και στις γενικές αρχές
πρόληψης των ατυχηµάτων. 

À°π∂π¡∏ & ∞™º∞§∂π∞
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Αναφέρουµε ορισµένες ενδεικτικές
δραστηριότητες:

■ Η χρήση του Προσοµοιωτή Μονά-
δων Παραγωγής, που αυξάνει κατα-
κόρυφα την αποτελεσµατικότητα
της εκπαίδευσης των χειριστών των
µονάδων (βλέπε σχετική αναφορά
στο κεφάλαιο Εργασιακός Χώρος). 

■ Το 2006, οι κυριότερες εκπαιδευτικές
και ενηµερωτικές δραστηριότητες
σχετικά µε γενικά και εξειδικευµένα
θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας,
ήταν:

● Εκπαίδευση νέων Εργοδηγών Β σε θέ-
µατα Υγιεινής και Ασφάλειας που σχε-
τίζονται µε την έκδοση Αδειών Εκτέ-
λεσης Εργασίας.

● Πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπι-
κού της εταιρείας που είναι νέοι πα-
ραλήπτες Αδειών Εκτέλεσης Εργα-
σίας σε συναφή θέµατα Υγιεινής και
Ασφάλειας.

● Επαναλαµβανόµενη εκπαίδευση
όλου του προσωπικού βαρδιών για τη
σωστή χρήση των Μέσων Ατοµικής
Προστασίας αναπνοής.

● Toolbox Meetings µε όλο το προσωπι-
κό βαρδιών µε κύριο θέµα την ανάλυ-

ση των γενεσιουργών αιτίων ατυχηµά-
των.

● Εκπαίδευση από την ΕΜΑΚ προσω-
πικού από όλες τις βάρδιες για τη διά-
σωση κινδυνευόντων από ύψος.

● Εκπαίδευση των νέων µηχανικών
υπηρεσίας και επανεκπαίδευση όλων
των υπολοίπων που εκτελούν χρέη
µηχανικού υπηρεσίας στην αντιµετώ-
πιση µεγάλου συµβάντος στο πλαίσιο
της διεξαγωγής πραγµατικών ασκή-
σεων πυρασφάλειας και ασκήσεων επί
χάρτου.

■ Η δοµηµένη και στοχευµένη προ-
σπάθεια για την ενηµέρωση του προ-
σωπικού εργολάβων συνεχίστηκε και
το 2006 µε:

● Εκτεταµένο πρόγραµµα ενηµέρωσης
(παροχή πληροφοριών, απάντηση σε
ερωτήσεις, καταγραφή αποτελεσµά-
των σε database, έκδοση ειδικής κάρ-
τας) όλων των παραληπτών Αδειών
Εκτέλεσης Εργασίας προσωπικού ερ-
γολάβων, βασισµένο σε εκπαιδευτικό
υλικό, το οποίο αποτελείται από ένα
γενικό µέρος που καλύπτει τα θέµα-
τα Υγιεινής και Ασφάλειας εργασιών
στο διυλιστήριο και ένα ειδικό µέρος
µε θέµατα που αφορούν 29 ξεχωρι-

στές ειδικότητες εργασιών. Το πρό-
γραµµα εξελίχθηκε σε πέντε κύκλους
µε τέσσερεις οµάδες ο κάθε κύκλος
και κατά τη διάρκειά του ενηµερώθη-
καν 320 άτοµα. Για την υλοποίηση
του προγράµµατος, το εξειδικευµένο
προσωπικό της εταιρείας που ανέλα-
βε αυτό το έργο απασχολήθηκε περί
τις 2.500 ώρες συνολικά. 

● Toolbox Meetings µε τους εργολά-
βους που δραστηριοποιούνται στο
διυλιστήριο για θέµατα Υγιεινής και
Ασφάλειας, µε θέµατα συναφή προς
την εργασία που εκτελούσαν, καθώς
και για συζήτηση παρατυπιών που κα-
ταγράφηκαν κατά τις επιθεωρήσεις
στους χώρους εργασίας.

■ Για την αύξηση της ετοιµότητας του
προσωπικού στην αντιµετώπιση
έκτακτων περιστατικών, καθώς και
για τον έλεγχο του σχετικού εξοπλι-
σµού και των διαδικασιών του Σχεδίου
Αντιµετώπισης Έκτακτης Ανάγκης
πραγµατοποιούνται συχνά ασκήσεις
ετοιµότητας. Το σχετικό πρόγραµµα
του 2006 περιελάµβανε 63 ασκήσεις
από τις οποίες οι 17 αφορούσαν αντι-
µετώπιση Τεχνολογικού Ατυχήµατος
Μεγάλης Έκτασης και οι 13 ήσαν µη
προγραµµατισµένες γενικές ασκή-

320 άτοµα
προσωπικού εργολάβων

¶∞ƒ∞∫√§√À£∏™∞¡ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ 
∂¡∏ª∂ƒø™∏™ °π∞ ∆√ √¶√π√ ∆√ ¶ƒ√™ø¶π∫√
ª∞™ ∂ƒ°∞™∆∏∫∂ 2.500 øƒ∂™. 
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σεις µε κινητοποίηση των µέσων
αντιµετώπισης, ενώ οι υπόλοιπες έγι-
ναν σε επιµέρους περιοχές του διυλι-
στηρίου και στο πεδίο της εκπαίδευ-
σης αγηµάτων για θεωρητική και
πρακτική εξοικείωση µε τον πυρο-
σβεστικό εξοπλισµό και τα σχετικά
Μέσα Ατοµικής Προστασίας.

■ Για την ευαισθητοποίηση του προσω-
πικού σε διάφορα θέµατα ασφάλειας
υπάρχουν 13 σηµεία ανακοινώσεων
Υγιεινής και Ασφάλειας όπου αναρ-
τώνται ειδικές αφίσες ή άλλες σχετι-
κές ανακοινώσεις (το 2006, µε τρεις
νέες αφίσες σε συνδυασµό και µε τις
παλαιότερες, έγινε προσπάθεια ευαι-
σθητοποίησης σε διάφορα θέµατα). 

■ Η συνεργασία µε άλλα ενδιαφερόµενα
µέρη θεωρείται απαραίτητο στοιχείο
υπεύθυνης αντιµετώπισης των θεµά-
των Υγιεινής και Ασφάλειας. Το 2006:

● ∆ιοργανώθηκε από τα Ελληνικά
Πετρέλαια η 27η Σύσκεψη Συνερ-
γασίας ∆ιυλιστηρίων σε θέµατα
Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλ-
λοντος, στην οποία συµµετείχαν
εκπρόσωποι των ελληνικών διυλι-
στηρίων, των αρµόδιων υπουργεί-
ων, της τοπικής αυτοδιοίκησης,
της πυροσβεστικής υπηρεσίας 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.

™∆∞∆π™∆π∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ 
∞∆ÀÃ∏ª∞∆ø¡ 

επιτυχής εφαρµογή του Συ-
στήµατος ∆ιαχείρισης Υγιεινής
και Ασφάλειας φαίνεται στα

στατιστικά στοιχεία ασφάλειας (δεί-
κτες συχνότητας και σοβαρότητας
ατυχηµάτων), τα οποία δείχνουν εµ-
φανώς µια φθίνουσα πορεία στο χρόνο.
Ο δείκτης συχνότητας ατυχηµάτων
παρουσίασε σηµαντική βελτίωση το
2006 σε σχέση µε το προηγούµενο
έτος (από 6,3 µειώθηκε στο 4,5) και
ήταν ελαφρώς χαµηλότερος του στό-
χου που είχε τεθεί (4,6). Αντίθετα, ο
δείκτης σοβαρότητας ατυχηµάτων

(1,8) παρουσίασε χειροτέρευση τόσο
έναντι του 2005 (1,3) όσο και έναντι
του στόχου (0,8). Αυτό οφειλόταν στο
µεγαλύτερο αριθµό χαµένων ωρών ερ-
γασίας. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στα
ατυχήµατα που έχουν σχέση µε το
προσωπικό της εταιρείας, δεν συµπε-
ριλαµβάνουν δηλαδή τα ατυχήµατα σε
προσωπικό εργολάβων, για το οποίο η
µείωση των ατυχηµάτων ήταν εντυπω-
σιακή µια και καταγράφηκε ένα ατύχη-
µα στο 2006, έναντι πέντε ατυχηµά-
των κατά το 2005, τεσσάρων κατά το
2004 και εννέα κατά το 2003. 

¢Â›ÎÙË˜ ™˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ∞Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ

¢Â›ÎÙË˜ ™Ô‚·ÚfiÙËÙ·˜ ∞Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ

∆είκτης Σοβαρότητας =
1.000 x Ωρες ∆ιακοπής Εργασίας

Σύνολο Ωρών Εργασίας

∆είκτης Συχνότητας =
1.000.000 x Αριθµός Ατυχηµάτων

Σύνολο Ωρών Εργασίας

À°π∂π¡∏ & ∞™º∞§∂π∞
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∫∞¡√¡π™ª√™ REACH 

νέος κανονισµός REACH
(Registration, Evaluation and
Authorization of Chemicals)

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος
πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνί-
ου 2007, θέτει σε νέα βάση την προστα-
σία της ανθρώπινης υγείας και του περι-
βάλλοντος από τη χρήση των χηµικών
ουσιών. Αναγνωρίζοντας τις αδυναµίες
του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου, η
Ε.Ε. µέσω µιας σειράς πρωτοβουλιών
και διαβουλεύσεων, κατέληξε στην επι-
κύρωση του παραπάνω κανονισµού µε
τον οποίο η ευθύνη της αναγνώρισης
της επικινδυνότητας των χηµικών ου-
σιών µεταβιβάζεται στον παραγωγό.

Συµµεριζόµενοι την κοινωνική ευαι-
σθησία στα θέµατα προστασίας της
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλο-
ντος, έχουµε κινητοποιήσει το ανθρώ-
πινο δυναµικό µας για την εναρµόνισή
µας µε τον παραπάνω κανονισµό.

Επιπρόσθετα, συµµετέχουµε ως ενερ-
γό µέλος στον οργανισµό CONCAWE,
ο οποίος αποτελεί τον τεχνικό σύµβου-
λο των eυρωπαϊκών διυλιστηρίων σε θέ-
µατα Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστα-
σίας του Περιβάλλοντος. Με τη συµµε-
τοχή αυτή διασφαλίζουµε τη συστηµα-
τική ανάλυση και την επιστηµονική αρ-
τιότητα της µελέτης της χηµικής
ασφάλειας, καθώς και των προτεινόµε-
νων µέτρων προστασίας σε ολόκληρο
τον κύκλο ζωής των προϊόντων, τα
οποία παράγουµε και διακινούµε.

αίρνουµε τα κατάλληλα µέτρα
για την προστασία των εγκα-
ταστάσεών µας απέναντι

στους πιθανούς κινδύνους από κακό-
βουλες ή µη ενέργειες. Το προσωπικό
µας, που είναι επιφορτισµένο µε την
προστασία, είναι κατάλληλα εκπαιδευ-
µένο τόσον από πλευράς προστασίας
(Security) όσον και από πλευράς ασφά-
λειας, ώστε να ασκεί τα καθήκοντά του
αποτελεσµατικά και έγκαιρα µε πλήρη
επίγνωση του έργου που τους έχει ανα-
τεθεί, αλλά και µε πλήρη σεβασµό στα
ανθρώπινα δικαιώµατα και στις θεµε-
λιώδεις ελευθερίες. 

Αποδίδουµε ιδιαίτερη βαρύτητα στα
µέτρα προστασίας των λιµενικών εγκα-
ταστάσεών µας για τον επιπλέον λόγο
της αποφυγής περιστατικού, που εκτός
από άλλες συνέπειες, µπορεί να έχει
σαν αποτέλεσµα την πρόκληση ατυχή-
µατος και ρύπανσης στη θάλασσα. Ση-
µειώνεται, ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ήταν η
πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που δια-
πιστεύθηκε το 2004 από το Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας (YEN) στην υιο-
θέτηση του International Ship and Port

Facility Security (ISPS) Code, ο οποίος
εφαρµόζεται διά του κεφαλαίου ΧΙ-2
της SOLAS (International Convention
for the Safety of Life at Sea). 

Το 2006 πραγµατοποιήσαµε την όλη
εργασία για την αναθεώρηση του Κα-
νονισµού Λιµένος, προκειµένου να τε-
θεί σε εφαρµογή το 2007. Θεωρούµε
την ύπαρξη ενός Κανονισµού Λιµένος,
που συγκεντρώνει σε ένα και µοναδικό
τόµο όλες τις απαιτήσεις για την
ασφαλή προσέγγιση πλοίων στις εγκα-
ταστάσεις µας, σύµφωνα µε τις οδη-
γίες του ΥΕΝ και τις διεθνώς αποδε-
κτές συνθήκες και κώδικες, ως ένα εκ
των ων ουκ άνευ εργαλείο, που στο µέ-
τρο του δυνατού προστατεύει τόσο
εµάς όσο και τα πλοία. Ο νέος Κανονι-
σµός Λιµένος ενσωµατώνει όλες τις
νέες απαιτήσεις που προέκυψαν από
την προηγούµενη έκδοσή του, συµπε-
ριλαµβανοµένων και των διατάξεων
του ISPS Code, ενώ περιγράφει µε σα-
φήνεια και λεπτοµέρεια τις ελάχιστες
απαιτήσεις µας όσον αφορά στην
ασφάλεια, την προστασία και τα µέτρα
για την αποφυγή ρύπανσης.

ª∂∆ƒ∞ ¶ƒ√™∆∞™π∞™ 
– ¡∂√™ ∫∞¡√¡π™ª√™ §πª∂¡∞
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∏ AVIN OIL

τα θέµατα Υγιεινής και Ασφά-
λειας, η AVIN OIL, κατά την
άσκηση της επιχειρηµατικής

δραστηριότητάς της, διαπνέεται από
εξίσου αυστηρές δεσµεύσεις όπως αυ-
τές που αναφέρθηκαν παραπάνω, µε
σκοπό την αποφυγή πάσης φύσεως
ατυχηµάτων.

■ Συµµορφώνεται πλήρως µε την εκά-
στοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

■ Παρέχει ανελλιπώς στις αρχές πλή-
ρη και ακριβή τεχνικά στοιχεία σχε-
τικά µε την ασφαλή χρήση των
προϊόντων που διακινεί. 

■ Παρέχει στο προσωπικό της κατάλ-
ληλο και ασφαλές περιβάλλον εργα-
σίας. 

■ Χειρίζεται τα θέµατα Υγιεινής και
Ασφάλειας µε χωριστό και ειδικά

εντεταλµένο προσωπικό (ιατρό,
υπεύθυνο ασφάλειας κ.λπ.).

■ Εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπι-
κό και τους συνεργάτες της σε θέ-
µατα Υγιεινής και Ασφάλειας. 

■ Παρακολουθεί και εφαρµόζει τις
διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις.

■ Καταβάλλει συνεχή προσπάθεια για
τη βελτίωση της απόδοσής της στα
θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας.

Κατά το 2006:

● Αναθεωρήθηκαν και επικαιροποιή-
θηκαν οι κανόνες ασφάλειας που
καλύπτουν όλο το φάσµα των δρα-
στηριοτήτων της AVIN OIL, από
την παραλαβή και διακίνηση των
προϊόντων µέχρι και την παράδοση
στους πελάτες της.

● Επαναλήφθηκε η εκπαίδευση των
οδηγών βυτιοφόρων σε θέµατα
ασφάλειας και επεκτάθηκε ώστε
να καλύπτει τόσο τους οδηγούς
της AVIN OIL όσο και τους οδη-
γούς των συνεργαζόµενων βυτιο-
φορέων.

● Συνεχίστηκε το πρόγραµµα εξονυ-
χιστικού ετήσιου ελέγχου όλων των
βυτιοφόρων (Ι.Χ. και ∆.Χ.) που µετα-
φέρουν προϊόντα της, σύµφωνα µε
τους κανόνες που έχουν θεσπίσει η
πολιτεία και η βιοµηχανία πετρε-
λαίου. 

● Ξεκίνησε η διαδικασία ενηµέρωσης
σχετικά µε τα διαλαµβανόµενα στον
κανονισµό REACH (Registration,
Evaluation and Authorization of
Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, προκειµένου να εναρµονισθού-
µε προς τις απαιτήσεις του.

À°π∂π¡∏ & ∞™º∞§∂π∞
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΜΕΡΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η AVIN OIL

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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σεβασµός και η µέριµνα για
το περιβάλλον είναι µία
από τις τρεις θεµελιώδεις

εταιρικές Αρχές µας και κοινός παρο-
νοµαστής σε κάθε δραστηριότητά
µας. Λειτουργούµε ανταγωνιστικά,
πάντα όµως ως υπεύθυνος οργανι-
σµός που έχει ενστερνισθεί τις Αρχές
της Αειφόρου Ανάπτυξης, της ανά-
πτυξης δηλαδή που βασίζεται στον
αλληλοσεβασµό και στην ευθύνη µας
απέναντι στις µελλοντικές γενιές να
προστατέψουµε τον κόσµο που ζού-
µε. Ως κοινωνία, ως εταιρεία, αλλά και
ως άτοµα, βρισκόµαστε µπροστά
στην πρόκληση να βρούµε τρόπους
για την αντιµετώπιση των προβληµά-
των του περιβάλλοντος µε ευθύνη και
αποφασιστικότητα, διαφορετικά οι
ανθρώπινες δραστηριότητες µπο-
ρούν γρήγορα και αµετάκλητα να κα-
ταστρέψουν τους φυσικούς πόρους
και τις φυσικές οµορφιές που χρειά-
στηκαν εκατοµµύρια χρόνια για να
δηµιουργηθούν. 

Η δέσµευσή µας για την εκπλήρωση
του βασικού µας σκοπού, της παροχής
ενέργειας για τις ανάγκες της κοινω-
νίας συνεισφέροντας στην οικονοµική
και κοινωνική πρόοδο, σεβόµενοι τις

αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και
ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντι-
κές επιπτώσεις της λειτουργίας µας,
εκφράζεται µέσα από την πολιτική
µας για την Υγιεινή, την Ασφάλεια και
το Περιβάλλον και υλοποιείται µε την
εφαρµογή Συστήµατος Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης που υπάγεται στο Ενιαίο
∆ιαχειριστικό Σύστηµα.

Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
της εταιρείας αρχικά πιστοποιήθηκε το
2000 σύµφωνα µε το πρότυπο ISO
14001:1996 για όλες τις δραστηριότητες
του διυλιστηρίου, ενώ από το 2004 είναι
πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το αυστη-
ρότερο ISO 14001:2004 από την BV
(Bureau Veritas). Το ISO 14001:2004, η
αξία του οποίου είναι διεθνώς αναγνωρι-
σµένη, ενσωµατώνει όλες τις απαιτή-
σεις, τις µεθόδους και τα εργαλεία για
την ανάπτυξη, την εφαρµογή και τη δια-
τήρηση ενός αποτελεσµατικού Συστή-
µατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Πα-
ράλληλα έχουµε την πιστοποίηση ISO
9001:2000 για την ποιότητα. Στον κλά-
δο της διύλισης, ο συνδυασµός των δύο
πιστοποιήσεων ISO (ISO 14001:2004 για
το περιβάλλον και ISO 9001:2000 για
την ποιότητα είναι ιδιαίτερα σηµαντι-
κός και µε πολλαπλά πλεονεκτήµατα. 

Στην πολιτική µας για το περιβάλλον
υπάρχει η ρητή δέσµευση να δηµοσιο-
ποιούµε στοιχεία που αφορούν τις
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων µας
στο περιβάλλον, δίνοντας την ευκαι-
ρία σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να
µας γνωρίσουν και να µας κρίνουν. Στα
πλαίσια αυτής της δέσµευσης και καθ’
υπέρβαση των νοµοθετικών µας υπο-
χρεώσεων αποφασίσαµε το 2006 να
προχωρήσουµε στην υιοθέτηση και
εφαρµογή του προαιρετικού συστή-
µατος EMAS 
(Eco-Management and Audit Scheme)
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 761/2001. 

Η πρώτη µας ετήσια Περιβαλλοντική
Έκθεση στο πλαίσιο του EMAS θα εκ-
δοθεί το 2007. Η εγκυρότητα και η
πληρότητα των στοιχείων της έκδο-
σης πρόκειται να πιστοποιηθούν από
την BV. Η έκθεση θα υποβληθεί ακο-
λούθως στο ΥΠΕΧΩ∆Ε προς έγκριση
και µετά θα δηµοσιευθεί. 

Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρι-
σης αποτελεί αποτελεσµατικό εργα-
λείο διαχειριστικού ελέγχου για την
υλοποίηση των επιµέρους στόχων της
περιβαλλοντικής µας πολιτικής, που
είναι:

¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∏ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏

Σύστηµα 
Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης

■ ¶π™∆√¶√π∏ª∂¡√ ∫∞∆∞ ISO 14001:2004
■ ¶ƒ√∂∆√πª∞™π∞ °π∞ ∂º∞ƒª√°∏ 

∆√À ™À™∆∏ª∞∆√™ EMAS

Ο
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■ Η παρακολούθηση και η πλήρης συµ-
µόρφωση µε την ισχύουσα ελληνική και
ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

■ Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των δια-
φόρων προγραµµάτων και δραστηριοτή-
των µε κριτήριο την ελαχιστοποίηση
των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

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

■ Ο έλεγχος και, στο µέτρο των τεχνολογι-
κών και οικονοµικών δυνατοτήτων, η συ-
νεχής µείωση των αερίων, υγρών και στε-
ρεών αποβλήτων. 

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

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

■ Η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επί-
δοσης και η συνεχής βελτίωση του Συ-
στήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης.

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

τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, όπως φαίνεται
στο σχετικό πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει και τα αντί-
στοιχα στοιχεία της AVIN OIL, υλοποιήθηκε ογκώδες

πρόγραµµα επενδύσεων ύψους 596 εκατ. ευρώ, του οποίου κε-
ντρικός στόχος ήταν η εγκατάσταση των απαραίτητων µονάδων
(κυρίως του συγκροτήµατος Υδρογονοπυρόλυσης) για την παρα-
γωγή καθαρών καυσίµων, τα οποία καλύπτουν τις προδιαγραφές
της Ε.Ε. που τίθενται σε ισχύ το 2009. Συνολικά 449,3 εκατ. ευρώ
διοχετεύθηκαν σε έργα περιβαλλοντικού χαρακτήρα (75,4% του
όλου επενδυτικού προγράµµατος). Από αυτά, τα 407,7 εκατ. ευρώ
απορροφήθηκαν από τα έργα για τα καθαρά καύσιµα, που ολο-
κληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία το 2005. 

Το 2006, από το συνολικό επενδυτικό πρόγραµµα ύψους 44,6
εκατ. ευρώ, τα 15,1 εκατ. ευρώ διατέθηκαν σε επενδύσεις (ποσο-
στό 33,8% επί του συνόλου) που εξυπηρετούσαν τους στόχους
της προστασίας του περιβάλλοντος και που βελτιώνουν την περι-
βαλλοντική απόδοση του διυλιστηρίου. 

Η προσπάθεια για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης
του διυλιστηρίου σηµατοδοτήθηκε το 2006 από την ολοκλήρωση
ενός µεγάλου περιβαλλοντικού έργου: την αναβάθµιση της µονά-
δας Επεξεργασίας Υγρών Βιοµηχανικών Αποβλήτων που είχε ξε-
κινήσει τα προηγούµενα χρόνια. Ιδιαίτερης µνείας αξίζουν και τα
µεγάλα έργα της αντικατάστασης ενός αεριοστροβίλου στο
Σταθµό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, της αναβάθµισης των
λεβήτων µε παράλληλη εγκατάσταση καυστήρων low-NOX και
της εφαρµογής νέας βέλτιστης περιβαλλοντικά τεχνικής για τον
καθαρισµό δεξαµενών. 

∂¶∂¡¢À™∂π™ ∫∞π ¢∞¶∞¡∂™ 
°π∞ ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡

Σ

449,3 
εκατ. ευρώ

¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∂™ ∂¶∂¡¢À™∂π™ 
∆∞ ∆∂§∂À∆∞π∞ ¶∂¡∆∂ Ãƒ√¡π∞. 

¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∂™ ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∫∞π ¢∞¶∞¡∂™ 2002 - 2006 (ÔÛ¿ ÛÂ ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ)
ŒÙÔ˜ 2002 2003 2004 2005 2006 ™‡ÓÔÏÔ ¶ÔÛÔÛÙfi

™˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ 47,4 88,5 251,0 164,5 44,6 596,0
∂ÂÓ‰‡ÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ 9,3 58,3 234,6 132,0 15,1 449,3 75,4%

- °È· Î·ı·Ú¿ Î·‡ÛÈÌ· 1,0 54,6 231,5 120,6 0,0 407,7 68,4%

- °È· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ·fi‰ÔÛË˜ 8,3 3,7 3,1 11,4 15,1 41,6 7,0%

¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ‰·¿ÓÂ˜ 0,6 0,7 0,7 0,8 0,3 3,1
™À¡√§√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫ø¡
∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∫∞π ¢∞¶∞¡ø¡ 9,9 59,0 235,3 132,8 15,4 452,4



™Àªª√ƒºø™∏ ª∂ ∆∏¡ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∏ ¡√ª√£∂™π∞

κολουθούµε πιστά τα µέτρα
που έχουν θεσπίσει τα αρµό-
δια υπουργεία ως περιβαλλο-

ντικούς όρους για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας στο διυλιστήριο και λει-
τουργούµε µέσα στο πλαίσιο της ισχύ-
ουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής περι-
βαλλοντικής νοµοθεσίας. Μέσω δε του
επενδυτικού µας προγράµµατος, όχι
µόνο ανταποκρινόµαστε έγκαιρα στις
νέες απαιτήσεις, αλλά και υλοποιούµε
έργα πέραν των υποχρεώσεων που
επιβάλλει η υφιστάµενη νοµοθεσία. 

Το 2006 η εφαρµογή της περιβαλλοντι-
κής νοµοθεσίας και των περιβαλλοντι-
κών όρων από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ επιβε-
βαιώθηκε από ανεξάρτητους φορείς και
από τις αρµόδιες κρατικές αρχές κατό-
πιν σχετικών επιθεωρήσεων. Επίσης, για
τις εργασίες επεξεργασίας και διαχείρι-
σης επικίνδυνων και µη αποβλήτων,
εγκρίθηκαν οι άδειες από την Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου σύµφωνα µε τη νο-
µοθεσία, όπως αναθεωρήθηκε το 2006. 

Παρέχουµε ενηµέρωση στις αρχές τη-
ρώντας πλήρως τις σχετικές υποχρεώ-
σεις µας. Έτσι:

● Ενηµερώνουµε τις αρµόδιες αρχές

για τις ετήσιες εκποµπές αερίων,
υγρών και στερεών αποβλήτων από τις
δραστηριότητες του διυλιστηρίου,
όπως απαιτείται για την εφαρµογή του
Ευρωπαϊκού Μητρώου Ρυπογόνων Εκ-
ποµπών (EPER – European Pollutant
Emission Register), σύµφωνα µε την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία (απόφαση
2000/479/ΕΚ).

● Γνωστοποιούµε στις αρµόδιες αρχές
τις συνολικές ετήσιες εκποµπές διοξει-
δίου του θείου, οξειδίων του αζώτου
και σκόνης από µεγάλες εγκαταστά-
σεις καύσης (κεντρικές καµινάδες)
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδη-
γίας 2001/80/ΕΚ. 

● Γνωστοποιούµε στις αρµόδιες αρχές
και στην τοπική αυτοδιοίκηση (Νο-
µαρχία και ∆ήµος Αγ. Θεοδώρων) τις
εκποµπές αερίων, υγρών και στερεών
αποβλήτων, καθώς και τις µηνιαίες πο-
σότητες υγρών αποβλήτων. 

● Γνωστοποιούµε στις αρµόδιες αρχές
τον τρόπο διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων και, όπου απαιτείται, συ-
νεργαζόµαστε µε αδειοδοτηµένες εται-
ρείες διαχείρισης στερεών αποβλήτων
για την αποτελεσµατική διάθεσή τους.

Α

µ∂§∆π™∆∂™ 
¢π∞£∂™πª∂™ ∆∂Ã¡π∫∂™ 

δέσµευσή µας για την
προστασία του περιβάλ-
λοντος καταδεικνύεται και

από την επιλογή Βέλτιστων ∆ιαθέ-
σιµων Τεχνικών (Β∆Τ) στο στάδιο
κατά το οποίο σχεδιάζεται το επεν-
δυτικό µας πρόγραµµα για βελτιώ-
σεις της παραγωγικής διαδικασίας
ή για εγκατάσταση νέων µονάδων. 
Η έννοια των Β∆Τ περιέχεται στην
Οδηγία 96/61/ΕΚ για τον Ολοκλη-
ρωµένο Έλεγχο και Πρόληψη της
Ρύπανσης στη βιοµηχανία. Σαν Β∆Τ
θεωρούνται οι πλέον αποτελεσµα-
τικές τεχνικές, οι οποίες συµβάλ-
λουν στην πρόληψη ή στον περιορι-
σµό της ρύπανσης, µπορούν να υλο-
ποιηθούν αποτελεσµατικά και είναι
οικονοµικά και τεχνικά εφαρµόσι-
µες, ενώ παράλληλα εκπληρώνουν
τους στόχους της Οδηγίας. 
Το 2006 υποβάλαµε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε
πλήρη τεχνική έκθεση σχετικά µε
τις Β∆Τ που χρησιµοποιούµε στο
διυλιστήριο για την πρόληψη και
τον περιορισµό της ρύπανσης. 

Σαν χαρακτηριστικά παραδείγµατα
εφαρµογής Β∆Τ στο διυλιστήριο πε-
ριγράφουµε τρεις µονάδες αντιρρύ-
πανσης που µπήκαν σε λειτουργία
το 2005, µε συνολικό κόστος 19,8
εκατ. ευρώ. Όσον δε αφορά στο
2006, η χρήση Β∆Τ στις νέες µονά-
δες και βελτιώσεις αναφέρονται πα-
ρακάτω στα οικεία κεφάλαια. 

Βέλτιστες 
∆ιαθέσιµες 
Τεχνικές: 

∂Àƒ∂π∞ ∂º∞ƒª√°∏ ™∆√ ¢πÀ§π™∆∏ƒπ√ ª∞™ 
°π∞ ∆π™ ¡∂∂™ ª√¡∞¢∂™ ∫∞π °π∞ ∆π™ µ∂§∆πø™∂π™ 
™∆∏¡ ¶∞ƒ∞°ø°π∫∏ ¢π∞¢π∫∞™π∞.

¶∂ƒπµ∞§§√¡
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µ∂§∆π™∆√¶√π∏™∏ 
∆∏™ ∫∞∆∞¡∞§ø™∏™ 
∂¡∂ƒ°∂π∞™ 

παραγωγική διαδικασία ενός
διυλιστηρίου είναι ιδιαίτερα
ενεργοβόρος, καθώς και µε µε-

γάλες απαιτήσεις σε ατµό. Τα διυλιστήρια
είναι βιοµηχανικές µονάδες µε µεγάλες
εγκαταστάσεις καύσης και υπάγονται στις
προβλέψεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο
για τον περιορισµό των εκποµπών των αε-
ρίων θερµοκηπίου. Αποδίδουµε λοιπόν,
ιδιαίτερη σηµασία στο «ενεργειακό απο-
τύπωµα» του διυλιστηρίου µας, στον τρό-
πο διαχείρισης των ενεργειακών αναγκών
του και στην ορθολογική χρήση καυσίµων,
ως θέµατα µε σηµαντικές περιβαλλοντι-
κές διαστάσεις. Προσδιορίζουµε τους το-
µείς µε δυνατότητα βελτίωσης της ενερ-
γειακής απόδοσης και προβαίνουµε στην
υλοποίηση των ενδεικνυοµένων έργων µε
χρήση Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών. 
Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουµε πετύχει την
πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών
του διυλιστηρίου µε ιδιοπαραγωγή της
απαιτούµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο
Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας είναι συνδυασµένου κύκλου και απο-
τελείται από 4 αεριοστροβίλους συνολι-
κής παραγωγής 68,3 MW και 2 λέβητες, οι
οποίοι χρησιµοποιούν τα αέρια της καύ-
σης και παράγουν περίπου 100 τόνους
ατµού ανά ώρα. Η συνολική απόδοση του
συνδυασµένου κύκλου είναι 80%. Ο Σταθ-
µός χρησιµοποιεί το αέριο καύσιµο που
παράγεται στις διάφορες µονάδες και
αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες πη-
γές εξοικονόµησης ενέργειας στο διυλι-
στήριο. 

1. ∏ÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎfi º›ÏÙÚÔ 
·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË˜ ÛˆÌ·ÙÈ‰›ˆÓ 
Î·Ù·Ï‡ÙË ÛÙË ÌÔÓ¿‰· 
∫·Ù·Ï˘ÙÈÎ‹˜ ¶˘ÚfiÏ˘ÛË˜

Στη µονάδα Καταλυτικής Πυρόλυ-
σης (FCC) γίνεται συνεχής ανακυ-
κλοφορία του καταλύτη µε σκοπό
την αναγέννηση και την επαναχρη-
σιµοποίησή του. Αποτέλεσµα αυτής
της διαδικασίας είναι ο θρυµµατι-
σµός του καταλύτη και η δηµιουρ-
γία σωµατιδίων, τα οποία δεν πρέ-
πει να διαφεύγουν στην ατµόσφαι-
ρα, δεδοµένου ότι τα αιωρούµενα
µικροσωµατίδια είναι επιβλαβή για
τον άνθρωπο. Η συνήθης και πιο οι-
κονοµική µέθοδος αποµάκρυνσης
των σωµατιδίων είναι µε την εγκα-
τάσταση κυκλώνων. Για αύξηση του
βαθµού κατακράτησης σωµατιδίων
η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ προχώρησε συ-
µπληρωµατικά στην εγκατάσταση
Ηλεκτροστατικού Φίλτρου στο ρεύ-
µα των καυσαερίων της µονάδας,
που είναι η περιβαλλοντικά πληρέ-
στερη και αποδοτικότερη λύση για
τη ριζική αντιµετώπιση της κατα-
κράτησης των σωµατιδίων καταλύ-
τη. Το κόστος του έργου ήταν 6,4
εκατ. ευρώ. 

2. ¢È·¯Â›ÚÈÛË ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ £Â›Ô˘ 
ÛÂ ÎÏÂÈÛÙfi Î‡ÎÏˆÌ·

Το θείο είναι παραπροϊόν της αποθεί-
ωσης των καυσίµων και ανακτάται
στις Μονάδες Ανάκτησης Θείου. Πα-
ράγεται σε στερεά µορφή και παλαιό-

τερα συσσωρευόταν σε υπαίθριο χώ-
ρο σε µορφή νιφάδων. Προκειµένου
να εξαλειφθούν οι επιπτώσεις στο
περιβάλλον από αυτή τη διεργασία
(οσµές, διασκορπισµός σωµατιδίων
θείου στον αέρα), αποφασίστηκε η
αναβάθµιση του συστήµατος στερεο-
ποίησης και η αποθήκευση του θείου
σε σιλό. Η όλη διεργασία πραγµατο-
ποιείται σε κλειστό κύκλωµα ελαχι-
στοποιώντας τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, παράλληλα µε την ποιο-
τική βελτίωση του προϊόντος και µε
την αναβάθµιση του χώρου των µονά-
δων παραγωγής. Το κόστος του έργου
ήταν 6,6 εκατ. ευρώ. 

3. ªÔÓ¿‰· ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ 
fiÍÈÓˆÓ ÓÂÚÒÓ

Στο πλαίσιο της επέκτασης του διυ-
λιστηρίου µε το έργο του συγκροτή-
µατος Υδρογονοπυρόλυσης κατα-
σκευάστηκαν νέες µονάδες επεξερ-
γασίας όξινων νερών για την αφαίρε-
ση υδροθείου και αµµωνίας από τα
όξινα νερά της παραγωγικής διαδι-
κασίας. Για λόγους περιβαλλοντικής
βελτιστοποίησης, οι νέες µονάδες
σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν
µε δυναµικότητα πολύ µεγαλύτερη
από την απολύτως απαραίτητη, µε
στόχο τη δυνατότητα επεξεργασίας
όλων των ρευµάτων του διυλιστηρί-
ου µε πολύ αποδοτικότερο και περι-
βαλλοντικά ασφαλέστερο τρόπο,
αφού ο βαθµός απόδοσης είναι πάνω
από 99,9%. Το κόστος του έργου
ήταν 2,3 εκατ. ευρώ.

∆ÚÂÈ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÓÙÈÚÚ‡·ÓÛË˜ µ¤ÏÙÈÛÙˆÓ ¢È·ı¤ÛÈÌˆÓ ∆Â¯ÓÈÎÒÓ
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Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, σε έρευνα του διεθνούς οίκου Solomon για την ενεργειακή από-
δοση των διυλιστηρίων της Ευρώπης, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής βά-
σει στοιχείων του 2004, καταγράφηκε µε συντελεστή Energy Intensity Index ίσο
µε 92, έναντι ελαχίστου 53 και µεγίστου 175.

ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘

Ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας του διυλιστηρίου γίνεται µε τη χρή-
ση ηλεκτρονικών υπολογιστών µέσω προηγµένου Κατανεµηµένου Συστή-
µατος Ρύθµισης (DCS, Distributed Control System), που εγκαταστάθηκε το
2002. Το σύστηµα DCS, αν και δεν θεωρείται άµεση περιβαλλοντική επένδυ-
ση, εντούτοις συνεισφέρει σηµαντικά στη µείωση των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας, µέσω της αυτοµατοποίησής της και
της συνακόλουθης διασφάλισης ανώτερου επιπέδου αξιοπιστίας στη λει-
τουργία των µονάδων και της αποφυγής ανεπιθύµητων διακοπών στη λει-
τουργία που ενέχουν τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχηµάτων και ρυπάνσεων. 

Παρόµοια αποτελέσµατα έχει και η εγκατάσταση Συστήµατος Αυτόµατης
Ρύθµισης παραγωγικών διαδικασιών (APC, Advanced Process Control), το
οποίο αποτελεί συνέχεια του DCS και η εγκατάστασή του βρίσκεται σε εξέ-
λιξη. Το APC αποτελεί βασικό εργαλείο για την ορθολογικότερη χρησιµο-
ποίηση των παραγωγικών µονάδων, τη µείωση του λειτουργικού κόστους
του διυλιστηρίου, την καλύτερη εκµετάλλευση της ενέργειας, των πρώτων
υλών, των ατµών και του νερού, που όλα αυτά καταλήγουν στη βελτίωση
της περιβαλλοντικής απόδοσης. Κατά τα έτη 2003–2006, και στο πλαίσιο
ενός ευρύτερου επενδυτικού προγράµµατος συνολικού προϋπολογισµού
8,8 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η εφαρµογή του σε υφιστάµενες µονάδες
του διυλιστηρίου (µονάδα Απόσταξης Κενού και Συγκρότηµα Καταλυτικής
Πυρόλυσης), ενώ δροµολογήθηκε η ένταξη στο σύστηµα και της µονάδας
Απόσταξης Αργού. 

●Το 2006 συνεχίστηκε το έργο, συνο-
λικού µέχρι τώρα κόστους 4,5 εκατ.
ευρώ, της σταδιακής ανανέωσης
όλων των λεβήτων παραγωγής
ατµού του διυλιστηρίου µε την ανα-
βάθµιση του µεγαλύτερου από τους
τέσσερις συνολικά λέβητες και την
έναρξη των σχετικών εργασιών σε
έναν ακόµη λέβητα. Το έργο αυτό
µειώνει την κατανάλωση ενέργειας
και εποµένως τις εκποµπές αερίων
ρύπων, ειδικότερα δε µε την εγκατά-
σταση καυστήρων low-NOX (Βέλτι-
στη ∆ιαθέσιµη Τεχνική) µειώνονται
και οι εκποµπές οξειδίων του αζώ-
του. Ένα επιπρόσθετο χαρακτηρι-
στικό αυτών των καυστήρων είναι το
χαµηλότερο επίπεδο ηχητικής επι-
βάρυνσης. 

●Το 2006 άρχισε η κατασκευή του
εσωτερικού δικτύου διανοµής φυσι-
κού αερίου, προϋπολογισµού 10,5
εκατ. ευρώ, ενόψει της αναµενόµε-
νης για το 2007 σύνδεσης του διυλι-
στηρίου µε τον αγωγό µεταφοράς
φυσικού αερίου προς την Κόρινθο. 
Η παρουσία της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ως βα-
σικού βιοµηχανικού καταναλωτή φυ-
σικού αερίου στην περιοχή αποτελεί
τον ουσιαστικότερο παράγοντα που
καθιστά οικονοµικά εφικτή την κα-
τασκευή αγωγού φυσικού αερίου
προς την Κόρινθο, την Πάτρα και
την ευρύτερη περιοχή, γεγονός που
θα επιφέρει πολλαπλά περιβαλλο-
ντικά και οικονοµικά οφέλη. 
Η χρήση φυσικού αερίου στο διυλι-

¶∂ƒπµ∞§§√¡
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στήριο αναµένεται να βελτιώσει τα
οικονοµικά αποτελέσµατά του, δε-
δοµένου ότι αποτελεί το βέλτιστο
τρόπο για την ηλεκτροπαραγωγή
και την παραγωγή υδρογόνου, ενώ η
χρήση του ως καυσίµου θα έχει θετι-
κές συνέπειες στη µείωση των ρύ-
πων στα εκπεµπόµενα καυσαέρια,
αφορά δε τα ακόλουθα: 

- Εναλλακτική τροφοδοσία της µο-
νάδας παραγωγής υδρογόνου,
κυρίως ως πρώτη ύλη για την πα-
ραγωγή του υδρογόνου, αλλά και
ως καύσιµο για τις ενεργειακές
ανάγκες της µονάδας, της οποίας
η τροφοδοσία προς το παρόν εί-
ναι νάφθα ή LPG.

- Εναλλακτικό καύσιµο για τους
αεριοστροβίλους της µονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας του διυλιστηρίου. 

- Eναλλακτική ή συµπληρωµατική
τροφοδοσία αερίου καυσίµου για
τους φούρνους που και σήµερα
χρησιµοποιούν αέριο καύσιµο.

●Το 2006 έγινε ολική αντικατάσταση
του αεριοστροβίλου Νο1 στο Σταθ-
µό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας (αντί της συντήρησής του), µε
κόστος 4,1 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας
την απόδοσή του από 30% σε 33%,
µε ανάλογη θετική επίπτωση στην
κατανάλωση ενέργειας.

●Το 2005 ολοκληρώθηκε η εγκατά-
σταση συστήµατος ∆ιαχείρισης

Ηλεκτρικής Ενέργειας (Power
Management System) – Βέλτιστη
∆ιαθέσιµη Τεχνική, συνολικού κό-
στους 3,1 εκατ. ευρώ, που αυξάνει
σηµαντικά την αξιοπιστία του ηλε-
κτρικού δικτύου του διυλιστηρίου
και συνακόλουθα βελτιώνει την πε-
ριβαλλοντική απόδοση. Επίσης,
ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και
του 4ου αεριοστροβίλου στο σταθµό
παραγωγής ενέργειας, που εξυπη-
ρετεί τις ανάγκες της µονάδας Υδρο-
γονοπυρόλυσης. Με το νέο αεριο-
στρόβιλο εξασφαλίζεται η ανεξαρ-
τητοποίηση και η αυτάρκεια του
διυλιστηρίου σε ηλεκτρική ενέργεια.

●Το 2005 ολοκληρώθηκε η αναβάθµι-
ση του φούρνου προθέρµανσης του
αργού πετρελαίου της µονάδας
Ατµοσφαιρικής Απόσταξης, κό-
στους 2,7 εκατ. ευρώ, µε αποτέλεσµα
την αύξηση της θερµικής απόδοσης
από 80% σε 87% και τη συνακόλουθη
εξοικονόµηση καυσίµου της τάξεως
του 1 τόνου ανά ώρα. Το τελικό απο-
τέλεσµα είναι η σηµαντική µείωση
της κατανάλωσης ενέργειας της συ-
γκεκριµένης διεργασίας και η µείωση
των εκποµπών αερίων ρύπων. 

●Το 2005 ολοκληρώθηκε η κατα-
σκευή νέας µονάδας αφαλάτωσης
για την τροφοδοσία των λεβήτων
παραγωγής ατµού. Η νέα µονάδα
έχει αυξηµένη απόδοση, µε θετικές
συνέπειες για την κατανάλωση
ενέργειας του διυλιστηρίου. 

∂§∂°Ã√™ 
∂∫¶√ª¶ø¡ ∞∂ƒπø¡ 
∫∞π ∆∏™ ¶√π√∆∏∆∞™ 
∆∏™ ∞∆ª√™º∞πƒ∞™ 

∫ÏÈÌ·ÙÈÎ‹ ∞ÏÏ·Á‹ 
– ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ ∫ÈfiÙÔ

Το Πρωτόκολλο του Κιότο τέθηκε
επίσηµα σε ισχύ πριν από 2 χρόνια θέ-
τοντας νοµικά δεσµευτικούς στόχους
για τον περιορισµό των εκποµπών
των αερίων του θερµοκηπίου από τις
ανεπτυγµένες χώρες. Στα πλαίσια της
επίτευξης των στόχων του Πρωτοκόλ-
λου, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε
την οδηγία 2003/87 βάσει της οποίας
θεσπίστηκε σύστηµα εµπορίας των
δικαιωµάτων εκποµπής των αερίων
του θερµοκηπίου. Η οδηγία καλεί τα
κράτη-µέλη να καταθέσουν ολοκλη-
ρωµένα σχέδια κατανοµής των προ-
βλεπόµενων εθνικών εκποµπών στις
επιµέρους δραστηριότητες που αυτή
καλύπτει και κατ’ επέκταση στις υπο-
κείµενες εγκαταστάσεις. Το σύστηµα
εµπορίας καλύπτει κυρίως τις βιοµη-
χανίες µε εγκαταστάσεις καύσης (η
πλειοψηφία των οποίων ανήκει στους
κλάδους παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, διΰλισης πετρελαίου και
παραγωγής τσιµέντου) µε στόχο να
υιοθετήσουν ενεργειακά βέλτιστες
µεθόδους ώστε να ελαττώσουν τις εκ-
ποµπές CO2.
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Ως εκ τούτου, για την πρώτη φάση της
εφαρµογής του συστήµατος εµπορίας
(2005-2007), στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ κατα-
νεµήθηκαν δικαιώµατα εκποµπής τό-
σο για τις υπάρχουσες και εν λειτουρ-
γία µονάδες κατά την κατάρτιση του
Εθνικού Σχεδίου Κατανοµής, όσο και
για τις µονάδες οι οποίες ήταν υπό κα-
τασκευή κατά την προαναφερθείσα
περίοδο. Η δεύτερη φάση του συστή-
µατος εµπορίας (2008 – 2012) είναι
υπό εξέλιξη και ήδη τα περισσότερα
από τα Εθνικά Σχέδια έχουν καταρτι-
στεί και υποβληθεί για έγκριση από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για τη µείωση των εκποµπών διοξειδί-
ου του άνθρακα, όπως και των άλλων
αερίων που προκαλούν το φαινόµενο
του θερµοκηπίου (µεθάνιο και διοξεί-
διο του αζώτου όσον αφορά στο διυλι-
στήριο) έχουν υλοποιηθεί µια σειρά
από προγράµµατα, όπως:

● Η κάλυψη των ενεργειακών ανα-
γκών του διυλιστηρίου µε τους τέσ-
σερις αεριοστροβίλους, συνολικής
εγκατεστηµένης ισχύος 68,3 MW,
και η σκοπούµενη χρήση του φυσι-
κού αερίου ως εναλλακτικού καυσί-
µου παραγωγής ενέργειας.

● Η σκοπούµενη χρήση του φυσικού

αερίου για την τροφοδοσία της µο-
νάδας παραγωγής υδρογόνου.

● Η αναβάθµιση του φούρνου προ-
θέρµανσης του αργού πετρελαίου
και η αύξηση της απόδοσής του.

● Η εν εξελίξει ανανέωση των λεβή-
των παραγωγής ατµού. 

● Η µείωση των εκποµπών οξειδίων
του θείου και οξειδίων του αζώτου
στα απαέρια της µονάδας Καταλυ-
τικής Πυρόλυσης λόγω της µονά-
δας Υδρογονοπυρόλυσης.

● H βελτιστοποίηση της λειτουργίας
των µονάδων του διυλιστηρίου µε
τα συστήµατα ηλεκτρονικού ελέγ-
χου DCS και APC. 

¶ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÂÚ›Ô˘ Î·˘Û›ÌÔ˘
Τα αέρια που χρησιµοποιούνται ως
καύσιµο στο διυλιστήριο υφίστανται
κατεργασία για την αφαίρεση του
υδροθείου και τη µείωση των εκπο-
µπών διοξειδίου του θείου πριν από
την είσοδό τους στο σύστηµα αερίου
καυσίµου. Το 2003 ολοκληρώθηκε η
εγκατάσταση νέας µονάδας ανάκτη-
σης θείου, που βελτίωσε σηµαντικά
την όλη απόδοση του συστήµατος, στο
πλαίσιο δε της λειτουργίας το 2005 της

µονάδας Υδρογονοπυρόλυσης, κατα-
σκευάστηκε νέο συγκρότηµα µονάδων
ανάκτησης θείου µε το οποίο επιτυγ-
χάνεται απόδοση πάνω από 99,9%
(Βέλτιστη ∆ιαθέσιµη Τεχνική), γεγο-
νός που σηµαίνει ότι πρακτικά µηδενί-
ζεται η περιεκτικότητα σε υδρόθειο. 

¶ÔÈfiÙËÙ· ÙË˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜
Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η
βελτίωση της ποιότητας της ατµό-
σφαιρας πραγµατοποιούνται µε µια
σειρά από επενδύσεις και διαδικασίες
που ολοκληρώθηκαν τα προηγούµενα
χρόνια, αλλά και που συνεχώς συµπλη-
ρώνονται και εξελίσσονται:

● Η ποιότητα της ατµόσφαιρας πε-
ριφερειακά του διυλιστηρίου και
στην ευρεία περιοχή παρακολου-
θείται άµεσα µε τρεις κατάλληλα
τοποθετηµένους σταθερούς ανα-
λυτές και έναν κινητό σταθµό µέ-
τρησης ρύπων στην ατµόσφαιρα.
Οι κύριοι ρυπαντές, όπως τα οξεί-
δια του αζώτου, το υδρόθειο, το
διοξείδιο του θείου, οι υδρογονάν-
θρακες, τα αιωρούµενα σωµατίδια
PM10 και τα ολικά αιωρούµενα
στερεά, καταγράφονται συνεχώς. 

● Τα καυσαέρια των κεντρικών καµι-
νάδων του διυλιστηρίου ελέγχονται

¶∂ƒπµ∞§§√¡
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µε αναλυτές συνεχούς µέτρησης πα-
ροχής, θερµοκρασίας, οξυγόνου,
σκόνης, υγρασίας, οξειδίων του αζώ-
του και θείου, που είναι συνδεδεµέ-
νοι µε το DCS. Έτσι, επιτυγχάνεται
η πλήρης παρακολούθηση και ο
έλεγχος των σηµειακών εκποµπών
από τις µεγάλες µονάδες του διυλι-
στηρίου. Επίσης, χρησιµοποιούνται
και υπολογιστικές µέθοδοι σε συν-
δυασµό µε τη µέτρηση σχετικών πα-
ραµέτρων.

● Τα καυσαέρια του αποτεφρωτήρα
των αερίων της διαδικασίας ανάκτη-
σης θείου ελέγχονται µε αναλυτές
συνεχούς µέτρησης υδροθείου, διο-
ξειδίου του θείου, διθειάνθρακα, πα-
ροχής, θερµοκρασίας, µονοξειδίου
του άνθρακα και οξυγόνου, που επί-
σης είναι συνδεδεµένοι µε το DCS
και µε στόχο την πλήρη παρακολού-
θηση και έλεγχο της ανάκτησης θεί-
ου σε ποσοστό µεγαλύτερο από 99%.

● Η ελαχιστοποίηση διάχυτων εκπο-
µπών εξοπλισµού πραγµατοποιείται
µε την εφαρµογή προγράµµατος πα-
ρακολούθησης διάχυτων πτητικών
ουσιών από εξοπλισµό (Leak
Detection and Repair Program –
LDAR) βάσει της µεθόδου EPA 21,
που είναι Βέλτιστη ∆ιαθέσιµη Τεχνι-

κή. Με τη χρήση αυτής της τεχνικής,
η συγκέντρωση των αερίων µετράται
στην ενδεχόµενη θέση διαρροής. Σε
περίπτωση που καταγράφονται µε-
τρήσεις άνω των 5.000 ppm, ο εξο-
πλισµός που εµφανίζει διαρροή πα-
ραδίδεται προς επισκευή. 

● Η µείωση των εκποµπών αιωρούµε-
νων σωµατιδίων καταλύτη από τη
µονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης
επιτυγχάνεται µε ηλεκτροστατικό
φίλτρο στα απαέρια της µονάδας,
που είναι προληπτικό µέτρο σύµφω-
να µε τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τε-
χνικές. Το έργο αυτό, κόστους 6,4
εκατ. ευρώ, που δεν αποτελεί άµεση
νοµοθετική απαίτηση και που τέθη-
κε σε λειτουργία το 2005, µειώνει σε
επίπεδα πολύ χαµηλότερα από τα
αποδεκτά όρια τις συνολικές εκπο-
µπές αιωρούµενων σωµατιδίων. 

● Η µονάδα Υδρογονοπυρόλυσης, που
λειτούργησε το 2005, µειώνει τις εκ-
ποµπές οξειδίων του θείου και οξει-
δίων του αζώτου στα απαέρια της
µονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης. 

Το 2006 έγιναν τα ακόλουθα:

● Ολοκληρώθηκε η λειτουργία των
αναλυτών συγκέντρωσης ολικού

θείου στις κεντρικές σωληνώσεις
παροχής του πυρσού καυσίµων και
του πυρσού του συγκροτήµατος
Υδρογονοπυρόλυσης. Οι αναλυτές
είναι συνεχούς µέτρησης και έχουν
συνδεθεί µε το σύστηµα DCS. 

● Ολοκληρώθηκαν οι µετρήσεις για
τον εντοπισµό και εν συνεχεία την
επιδιόρθωση διαρροών πτητικών
ουσιών σε όλο τον εξοπλισµό του
Σταθµού Φόρτωσης Βυτιοφόρων
Οχηµάτων. Στις πτητικές ουσίες
που ελέγχθησαν περιλαµβάνονται
οι υδρογονάνθρακες (VOC), το
υδρόθειο (Η2S) και η µεθυλοµερκα-
πτάνη (MeSH).

● Εφαρµόζοντας όχι µόνον τον τύπο,
αλλά και την ουσία του νόµου, το-
ποθετήθηκαν µετρητικά συστήµα-
τα στους πυρσούς Καυσίµων και Λι-
παντικών για την καλύτερη παρα-
κολούθηση των εκποµπών CO2 που
προηγουµένως υπολογίζονταν µε
υπολογιστικές µεθόδους.

● Η εφαρµογή της µεθόδου LDAR για
την ελαχιστοποίηση διαφυγουσών
εκποµπών εξοπλισµού, οδήγησε
στη αντικατάσταση αριθµού βανών
µε ασφαλέστερες νεωτέρας τεχνο-
λογίας.
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επένδυση, ύψους 350
εκατ. ευρώ, για το συ-
γκρότηµα Υδρογονο-

πυρόλυσης, το οποίο εντάχθηκε
στην παραγωγική διαδικασία
του διυλιστηρίου το Νοέµβριο
του 2005, µας έδωσε τη δυνατό-
τητα να παράγουµε καύσιµα µε
πρακτικά µηδενική (10 ppm) πε-
ριεκτικότητα σε θείο, που είναι
και η προδιαγραφή της Ε.Ε. για
τη βενζίνη και το πετρέλαιο κί-
νησης, η οποία τίθεται σε ισχύ
την 1η Ιανουαρίου 2009. Από
την 1η Ιανουαρίου 2005, η ισχύ-
ουσα προδιαγραφή είναι για πε-
ριεκτικότητα σε θείο 50 ppm,
αλλά στο µεσοδιάστηµα 2005 –
2009, πρέπει να είναι διαθέσιµα
στην αγορά και τα δύο είδη καυ-
σίµων (50 και 10 ppm). Ουσιαστι-
κά, παραδίδουµε από τώρα καύ-
σιµα περιεκτικότητας σε θείο µι-
κρότερης των 50 ppm, συµβάλ-
λοντας στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος, πέρα από τις νοµο-
θετικές υποχρεώσεις µας. 

Από τον Φεβρουάριο του 2006, αρχίσαµε τη διάθεση πετρελαίου κίνησης
που περιέχει βιοντίζελ σε αναλογία περίπου 2%, εφαρµόζοντας τις απαιτή-
σεις της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για µερίδιο των βιοκαυσίµων τουλάχιστον
ίσο µε 5,75% στην αγορά των καυσίµων για τις µεταφορές µέχρι το 2010. Το
βιοντίζελ, (το οποίο είναι µίγµα µεθυλεστέρων λιπαρών οξέων που προέρ-
χονται κυρίως από ελαιούχους σπόρους – ηλίανθος, σόγια, ελαιοκράµβη),
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υποκατάστατο του πετρελαίου σε πετρελαιο-
κινητήρες. ∆εν είναι τοξικό, δεν περιέχει αρωµατικές ενώσεις, είναι εύκολα
βιοδιασπώµενο και σε σύγκριση µε το πετρέλαιο κίνησης έχει κατά την καύ-
ση του χαµηλότερες εκποµπές σωµατιδίων, µονοξειδίου του άνθρακα και
υδρογονανθράκων. 

¶∞ƒ∞°ø°∏ 
∫∞£∞ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ 

Η µονάδα Υδρογονοπυρόλυσης θεωρείται ως Βέλτιστη ∆ιαθέσιµη Τε-
χνική για την παραγωγή προϊόντων βενζίνης και πετρελαίου µηδενι-
κής πρακτικά περιεκτικότητας σε θείο.

Το Συγκρότηµα περιλαµβάνει τις µονάδες:

● Υδρογονοπυρόλυσης Μέσης Πίεσης (Mild Hydrocracker), δυναµι-
κότητας 37.000 bpd.

● Αποθείωσης ντήζελ, δυναµικότητας 32.000 bpd.
● Παραγωγής υδρογόνου, δυναµικότητας 65.000 Nm3/hr.
● Υποσταθµού 150 KV για τη σύνδεση του διυλιστηρίου µε το διασυν-

δεδεµένο σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και νέ-
ου αεριοστροβίλου µε τον οποίο η εγκατεστηµένη ισχύς αυξήθηκε
στα 68,3 MW.

● Ανάκτησης θείου (νέο συγκρότηµα). 

™˘ÁÎÚfiÙËÌ· À‰ÚÔÁÔÓÔ˘ÚfiÏ˘ÛË˜ (Hydrocracker Complex)

¶∂ƒπµ∞§§√¡
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ªÔÓ¿‰· ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ 
ÀÁÚÒÓ µÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ

Τα προς επεξεργασία υγρά βιοµηχανι-
κά απόβλητα του διυλιστηρίου προέρ-
χονται από τις µονάδες παραγωγής,
τις αποστραγγίσεις δεξαµενών, τα όµ-
βρια ύδατα από τις περιοχές των µονά-
δων και των δεξαµενών, καθώς και από
έρµα πλοίων.

Η επεξεργασία των υγρών βιοµηχανι-
κών αποβλήτων, προτού απορριφθούν
στη θάλασσα µέσω υποθαλάσσιου
αγωγού, γίνεται στη µονάδα Επεξερ-
γασίας Υγρών Βιοµηχανικών Αποβλή-
των. Το 2006 τέθηκε σε λειτουργία η
νέα αναβαθµισµένη µονάδα, κόστους
13,1 εκατ. ευρώ, η οποία σχεδιάστηκε
έτσι ώστε να ενσωµατώνει Βέλτιστες
∆ιαθέσιµες Τεχνικές, προκειµένου η
ποιότητα των επεξεργασµένων απο-
βλήτων που οδηγούνται στη θάλασσα
να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της
νοµοθεσίας και των περιβαλλοντικών
όρων διάθεσης υγρών βιοµηχανικών
αποβλήτων που είναι σε ισχύ. 

Το έργο της αναβάθµισης της µονάδας
Επεξεργασίας Υγρών Βιοµηχανικών
Αποβλήτων αποσκοπούσε στην αύξηση

της δυναµικότητας της µονάδας ώστε
να καλύπτει τους µεγαλύτερους όγκους
υγρών αποβλήτων µετά την έναρξη λει-
τουργίας των νέων µονάδων και στον εκ-
συγχρονισµό των εγκαταστάσεων µε τη
χρήση νέων τεχνολογιών και την προ-
σθήκη επιπρόσθετων βαθµίδων επεξερ-
γασίας για την περαιτέρω βελτίωση της
ποιότητας των αποβλήτων και της µη-
χανικής διαθεσιµότητας της µονάδας.

Οι κατευθυντήριες αρχές κατά το σχε-
διασµό της αναβάθµισης της µονάδας
Επεξεργασίας Υγρών Βιοµηχανικών
Αποβλήτων ήταν:

■ Η ενσωµάτωση Βέλτιστων ∆ιαθέσι-
µων Τεχνικών για αποτελεσµατική
και αξιόπιστη προστασία του περι-
βάλλοντος.

■ Η ύπαρξη διαδοχικών βαθµίδων
επεξεργασίας έτσι ώστε να υπάρχει
αυξηµένη ασφάλεια και εγγύηση σε
περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου
τµήµατος της µονάδας.

■ Η µείωση της παραγόµενης λάσπης
και η µεγιστοποίηση της ανάκτησης
του περιεχοµένου ελαίου.

■ Η αυτοµατοποιηµένη λειτουργία
για τη βελτιστοποίηση της απόδο-
σης της µονάδας.

■ Η βελτίωση της ασφάλειας των εγκα-
ταστάσεων και του προσωπικού.

Η διεργασία επεξεργασίας των υγρών
αποβλήτων πραγµατοποιείται σε δύο
βαθµίδες, την πρωτοβάθµια, µε τους
ελαιοδιαχωριστές τύπου API, τη µονά-
δα Επίπλευσης και τα Αµµόφιλτρα, και
τη δευτεροβάθµια µε τα Βιόφιλτρα,
εξελίσσεται δε σε έξι στάδια: 

1. Οι δύο ελαιοδιαχωριστές τύπου
ΑΡΙ (ΑΡΙ-1 και ΑΡΙ-2) επιτυγχά-
νουν την πρωτοβάθµια αποµά-
κρυνση της λάσπης και του ελαίου.
Το έλαιο που διαχωρίζεται επιστρέ-
φει στο σύστηµα ανάκτησης (slops)
του διυλιστηρίου προς επαναδιύλι-
ση. Για καλύτερη απόδοση και
ασφάλεια, οι ελαιοδιαχωριστές εί-
ναι εξοπλισµένοι µε αλυσωτά ξέ-
στρα (επιφάνειας και πυθµένα), µη-
χανικούς ελαιοδιαχωριστές τύπου
δίσκου (discoil), πλωτές οροφές για
κατακράτηση των οσµών, κ.λπ.

2. Μετά τον ελαιοδιαχωριστήρα ΑΡΙ-
2, τα απόβλητα οδηγούνται στη
µονάδα Επίπλευσης µε ∆ιαλελυ-
µένο Αέρα DAF-1 για περαιτέρω
διαχωρισµό του ελαίου που περιέ-
χεται σ’ αυτά, ο οποίος υποβοηθεί-

¢π∞Ã∂πƒπ™∏ À°ƒø¡ 
µπ√ª∏Ã∞¡π∫ø¡
∞¶√µ§∏∆ø¡

13,1 
εκατ. ευρώ

∞¡∞µ∞£ªπ™∏ ª√¡∞¢∞™ ∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞™ 
À°ƒø¡ µπ√ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ∞¶√µ§∏∆ø¡ ª∂ 
Ãƒ∏™∏ µ∂§∆π™∆ø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ∆∂Ã¡π∫ø¡. 
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API 1+2 DAF 1 ΒΙΟΦΙΛΤΡΑΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ1 AF 1 ΙΛΤΡΑ ΦΙΛΤΡΑ

ται µε την προσθήκη χηµικών. Το
έλαιο που διαχωρίζεται επιστρέφει
στο σύστηµα ανάκτησης (slops) του
διυλιστηρίου προς επαναδιύλιση.

3. Στη συνέχεια, τα νερά οδηγούνται
στα Αµµόφιλτρα για την αποµά-
κρυνση των αιωρούµενων σωµατι-
δίων και την πληρέστερη αποµά-
κρυνση του υπολειπόµενου ελαίου,
που µπορεί να προκαλέσει δυσλει-
τουργία στα βιόφιλτρα που ακο-
λουθούν.

4. Στα Βιόφιλτρα, τύπου BIOFOR,

ουσιαστικά επιταχύνονται οι φυσι-
κές διεργασίες οξείδωσης και αποι-
κοδόµησης των βιολογικών ρύπων,
διεργασίες που στην φύση επιτε-
λούνται πολύ αργά και θα κατανά-
λωναν φυσικούς πόρους των οικο-
συστηµάτων. Ο βιολογικός καθαρι-
σµός στηρίζεται στην ελεγχόµενη
χρησιµοποίηση µικροοργανισµών,
σε περιβάλλον απουσίας τοξικών
ουσιών, για τη βιοδιάσπαση των ορ-
γανικών ουσιών σε απλούστερες και
κατά τεκµήριο αβλαβέστερες για το

περιβάλλον ενώσεις. Η λειτουργία
του βιολογικού καθαρισµού στηρί-
ζεται στην ανάπτυξη ενός µικρο-
βιακού υποστρώµατος, το οποίο
αναπτύσσεται πάνω σε σταθερές
επιφάνειες µε τις οποίες έρχονται
σε συνεχή επαφή τα υγρά απόβλη-
τα. Στα Βιόφιλτρα πραγµατοποιεί-
ται εσωτερική ανακυκλοφορία για
καλύτερη απόδοση, ευελιξία και
υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας.

5. Το νερό έκπλυσης των Βιόφιλτρων
επεξεργάζεται στη µονάδα Επί-

¶∂ƒπµ∞§§√¡
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DAF 2 ΦΥ ΓΟ Κ Ε Ν Τ Ρ ΟΣ5AF 2 6Κ Ε Ν Τ Ρ ΟΣ

πλευσης µε ∆ιαλελυµένο Αέρα
DAF-2, για την αποµάκρυνση του
υπολοίπου των αιωρούµενων στε-
ρεών.

6. Τέλος, η παραγόµενη ιλύς αφυδα-
τώνεται σε Φυγόκεντρο και συ-
µπιέζεται πριν την τελική της διά-
θεση.

Τα αλκαλικά υγρά απόβλητα και τα
όξινα υγρά απόβλητα, που σχηµατίζο-
νται σε διάφορες φάσεις της παραγω-
γικής διαδικασίας, υφίστανται ειδική

προεπεξεργασία προτού οδηγηθούν
στη µονάδα Επεξεργασίας Υγρών Απο-
βλήτων:

- Τα αλκαλικά υγρά επεξεργάζονται
στη µονάδα Εξουδετέρωσης Καυστι-
κής µε θειϊκό οξύ.

- Τα όξινα απόβλητα επεξεργάζονται
στη µονάδα Απογύµνωσης Ακαθάρ-
των Υδάτων, όπου γίνεται διαχωρι-
σµός του υδροθείου και της αµµω-
νίας σε ποσοστό 99,9%.

ªÔÓ¿‰· ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ 
∞ÛÙÈÎÒÓ §˘Ì¿ÙˆÓ

Η επεξεργασία των αστικών λυµάτων
του διυλιστηρίου, που προέρχονται από
τους χώρους υγιεινής του προσωπικού
του διυλιστηρίου και των εστιατορίων
και δεν περιέχουν πετρελαιοειδή, προ-
τού απορριφθούν στη θάλασσα σύµφω-
να µε τις προβλέψεις της σχετικής ελ-
ληνικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας,
γίνεται στη µονάδα Επεξεργασίας Αστι-
κών Λυµάτων σε τέσσερα στάδια:

1. Πρωτοβάθµια επεξεργασία, που
αποµακρύνει τα στερεά από τα λύµα-
τα µε εσχαρισµό και καθίζηση διά βα-
ρύτητας.
2. ∆ευτεροβάθµια επεξεργασία – βιο-
λογικός καθαρισµός, µε σύστηµα ενερ-
γού ιλύος, όπου µε ελεγχόµενη χρήση
µικροοργανισµών οξειδώνονται και
αδρανοποιούνται τα βιολογικά συστατι-
κά των αποβλήτων.
3. Τριτοβάθµια επεξεργασία, όπου τα
διαυγή υγρά της δευτεροβάθµιας επε-
ξεργασίας επεξεργάζονται για την απο-
µάκρυνση των ενώσεων αζώτου (απονι-
τροποίηση). 
4. Απολύµανση, σε δεξαµενή χλωρίω-
σης για την καταστροφή των παθογό-
νων µικροοργανισµών.

Μετά την απολύµανση, το νερό που
προκύπτει είναι πλέον κατάλληλο για
να οδηγηθεί στη θάλασσα µέσω υποθα-
λάσσιου αγωγού. 
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α ιζήµατα των δεξαµενών αργού
πετρελαίου υφίστανται επεξερ-
γασία για την αποµάκρυνση των

υδρογονανθράκων, ενώ το στερεό υπό-
λειµµα βιοαποικοδοµείται σε ειδικά δια-
µορφωµένες εκτάσεις (landfarms) σύµ-
φωνα µε τη µέθοδο landfarming, πρότυ-
πη µέθοδο κατά API.

Οι εξαντληµένοι καταλύτες διατίθε-
νται µέσω αδειοδοτηµένων εταιρειών
διαχείρισης επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων µε διάφορους τρόπους
(είτε διατίθενται στο εξωτερικό, είτε
αναγεννώνται για επαναχρησιµοποί-
ηση από εταιρείες του εξωτερικού, εί-
τε διατίθενται στην τσιµεντοβιοµη-
χανία). Το 2006 διατέθηκαν σηµαντι-
κές ποσότητες εξαντληµένου κατα-
λύτη για τελική διάθεση στο εξωτερι-
κό, ως και ποσότητα µολυσµένου χώ-
µατος σε αδειοδοτηµένη εταιρεία
διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων
προκειµένου να εξυγιανθεί. Επίσης,
διερευνάται η δυνατότητα εφαρµο-
γής νέων µεθόδων διαχείρισης επικίν-
δυνων και µη επικίνδυνων αποβλή-
των, ώστε να βελτιωθεί ακόµα περισ-
σότερο η διαχείριση επικίνδυνων και

µη επικίνδυνων αποβλήτων.

Το 2006 επιλέχθηκε νέα τεχνική προ-
σέγγιση (Βέλτιστη ∆ιαθέσιµη Τεχνι-
κή), παρά το µεγαλύτερο κόστος της,
για τον καθαρισµό των δεξαµενών του
αργού πετρελαίου, η οποία ελαχιστο-
ποιεί την περιβαλλοντική επιβάρυνση
µειώνοντας την ποσότητα των στερε-
ών αποβλήτων και µηδενίζοντας τους
εκπεµπόµενους στην ατµόσφαιρα αέ-
ριους υδρογονάνθρακες έναντι της
κλασικής µεθόδου καθαρισµού. 

Για τα λιπαντικά και τις συσκευασίες
τους έχουµε σε ισχύ σύµβαση µε εται-
ρεία ανακύκλωσης µεταχειρισµένων
ορυκτελαίων και σύµβαση µε εταιρεία
διαχείρισης υλικών συσκευασίας. Μ’
αυτές τις δύο συµβάσεις εξασφαλίζε-
ται η ανακύκλωση των χρησιµοποιη-
µένων λιπαντικών και των υλικών συ-
σκευασίας τους, συµβάλλοντας στην
προστασία του περιβάλλοντος και
στην εξοικονόµηση πρώτων υλών. Επί-
σης συνεργαζόµαστε µε εγκεκριµέ-
νους φορείς για την ανακύκλωση συσ-
σωρευτών, µελανωτών, ελαστικών και
ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

∆Ô 2006, ÚÔˆı‹Û·ÌÂ ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎÏˆÛË:
39 τόνους χαρτιού

7,8 τόνους ξύλου

1.996 τόνους σιδήρου (scrap)

3,4 τόνους συσσωρευτές

1.115 µελανωτές

22,1 τόνους λιπαντικά* 

9,2 τόνους πλαστικές συσκευασίες* 

*Αυτές οι ποσότητες αφορούν µόνο στο διυλιστήριο, δεδοµένου ότι δεν υπάρ-
χουν αξιόπιστα στοιχεία για το δίκτυο πρατηρίων της AVIN OIL.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏ 
™∆∂ƒ∂ø¡ ∞¶√µ§∏∆ø¡ - 
∞¡∞∫À∫§ø™∏

ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ Î·ı·ÚfiÙËÙ·˜ 
ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙËÓ ·Ú¿ÎÙÈ· 
˙ÒÓË ÙÔ˘ ‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘

Το 2006, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συνέχισε για
τέταρτη χρονιά τη συνεργασία της µε
το Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Γεωχη-
µείας του Τµήµατος Γεωλογίας του
Πανεπιστηµίου Πατρών, για τον καθο-
ρισµό των χηµικών συνθηκών που επι-
κρατούν στην υδάτινη στήλη της πα-
ράκτιας ζώνης του διυλιστηρίου.
Οι επιτόπιες µετρήσεις διαφόρων πα-
ραµέτρων (θερµοκρασίας, αγωγιµότη-
τας, διαλελυµένου οξυγόνου, pH κ.λπ.)
επιβεβαίωσαν τα συµπεράσµατα και
των προηγούµενων κύκλων µετρήσε-
ων για την ύπαρξη κανονικών συνθη-
κών θαλάσσιου περιβάλλοντος στην
παράκτια ζώνη του διυλιστηρίου. 

¶∂ƒπµ∞§§√¡
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αντιµετώπιση της θαλάσ-
σιας ρύπανσης, ιδίως σε πε-
ρίπτωση µεγάλης εκτάσε-

ως συµβάντος, λόγω των ιδιαίτερα
εκτεταµένων συνεπειών που προ-
καλεί, της µεγάλης γεωγραφικής
έκτασης που µπορεί να καλύψει,
των επιπτώσεων που έχει στη θα-
λάσσια ζωή και στην οικονοµική
δραστηριότητα της περιοχής την
οποία επηρεάζει και του τεράστιου
κόστους για την αποκατάσταση των
συνεπειών, απαιτεί υπευθυνότητα
για τον κατάλληλο εκ των προτέ-
ρων σχεδιασµό της και ετοιµότητα
για την πραγµατοποίηση της απαι-
τούµενης κινητοποίησης.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ αποδίδει εξαιρετική
σηµασία στην άρτια προετοιµασία
για την αντιµετώπιση των συνεπειών
στην περίπτωση που συµβεί ένα ατύ-
χηµα, µικρό ή µεγάλο, µε εφαρµογή
περισσότερο ενισχυµένων µέτρων
από αυτά που προβλέπονται από τη
σχετική νοµοθεσία. ∆εσµεύεται να
προλαµβάνει τις συνέπειες που δύ-
νανται να προέλθουν από την κανο-
νική λειτουργία των εγκαταστάσεών
της, στην ξηρά ή στη θαλάσσια πε-
ριοχή ευθύνης της. Ωστόσο, σε περί-
πτωση ανάγκης, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ δια-
θέτει την τεχνογνωσία, την εκπαί-
δευση και τον απαιτούµενο εξοπλι-
σµό για να αντιµετωπίσει µε ταχύτη-
τα και επιτυχία ρυπάνσεις µικρής και
µέσης κλίµακας (Tier–1/Tier–2) στην
ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. 

Η διαδικασία φορτοεκφόρτωσης δεξα-
µενοπλοίων ενέχει τον κίνδυνο πρόκλη-
σης ρύπανσης από περιστατικά διαρρο-
ών λειτουργικής ή ατυχηµατικής φύσε-
ως. Για την αποφυγή τέτοιων περιστατι-
κών απαιτείται όπως το προσωπικό τό-
σο της προβλήτας όσο και του πλοίου
να είναι κατάλληλα ενηµερωµένο και
εκπαιδευµένο ως προς τις διαδικασίες
που πρέπει να ακολουθούνται και ο εξο-
πλισµός της προβλήτας και του πλοίου

να ευρίσκεται σε άριστη κατάσταση.
Στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είµαστε απόλυτα δε-
σµευµεύνοι στην παροχή εκπαίδευσης
και ενηµέρωσης στο προσωπικό µας
στην προβλήτα, στην ύπαρξη και αυ-
στηρή τήρηση των προβλεπόµενων δια-
δικασιών, καθώς και στη συνεχή συντή-
ρηση, επιθεώρηση και ανανέωση του
εξοπλισµού µας, µε πολύ θετικά αποτε-
λέσµατα στην αποφυγή περιστατικών
ρυπάνσεων.

∂∆√πª√∆∏∆∞ 
°π∞ ∆∏¡ ∞¡∆πª∂∆ø¶π™∏ 
∆ø¡ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫ø¡ 
∂¶π¶∆ø™∂ø¡ 
∞¶√ ¶∂ƒπ™∆∞∆π∫∞ 
∂∫∆∞∫∆√À ∞¡∞°∫∏™

Το Oil Spill Contingency Plan είναι εναρµονισµένο µε το τοπικό σχέδιο καταπο-
λέµησης ρύπανσης (Local Contingency Plan) που συντάσσεται από τη Λιµενική
Αρχή Ισθµίας, καθώς και µε το Εθνικό Σχέδιο Καταπολέµησης Ρύπανσης
(National Contingency Plan) που συντάσσεται από το Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας. 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει τον απαραίτητο εξοπλισµό για την αντιµετώπιση µέσης
τοπικής 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 πε-
τρελαιοκηλίδων, το οποίο χρησιµοποιείται στην τελική φάση του καθαρισµού
και µόνο κατόπιν άδειας από τις Λιµενικές Αρχές. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι ο
εξοπλισµός καταπολέµησης ρυπάνσεων συνεχώς ενισχύεται. Επιπλέον, η εται-
ρεία είναι συµβεβληµένη µε το διεθνή οργανισµό αντιµετώπισης θαλάσσιας ρύ-
πανσης Southampton Oil Spill Response Limited, που παρέχει τεχνογνωσία,
υλικά και λοιπή βοήθεια σε περίπτωση µεγάλης ρύπανσης (Tier-3). Επίσης, εί-
ναι µέλος της M.O.I.G. (Mediterranean Oil Industry Group), που είναι ένας πε-
ριφερειακός οργανισµός των εταιρειών πετρελαιοειδών, οι οποίες δραστηριο-
ποιούνται στις µεσογειακές χώρες, µε σκοπό την προώθηση της συνεργασίας
τους στο σχεδιασµό και στην πραγµατική αντιµετώπιση θαλάσσιας 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 αντιµετώπισης
µικρής ρύπανσης (Tier–1) και δύο ασκήσεις αντιµετώπισης µέσης ρύπανσης
(Tier–2). 

Oil Spill Contingency Plan
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ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ενηµερώνει την Τοπική Αυτοδιοίκηση µε διάφορους τρό-
πους, όπως µε συγκεντρώσεις στο διυλιστήριο ή µε τη συµµετοχή εκπρο-
σώπων της σε συγκεντρώσεις και συνέδρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και

ανταλλάσσει απόψεις µε τους φορείς της σχετικά µε τα επενδυτικά σχέδιά της, µε
έµφαση στα προγράµµατα 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 µα-
κροπρόθεσµα διορθωτικά µέτρα. Ο αριθµός των σχετικών παραπόνων που διατυπώ-
θησαν κατά το 2006 ήταν 28 έναντι 36 παραπόνων το 2005 και 23 το 2004. 

ίµαστε ενεργό µέλος στον οργα-
νισµό CONCAWE (CONser-
vation of Clean Air and Water in

Europe), ο οποίος αποτελεί τον τεχνικό
σύµβουλο των ευρωπαϊκών διυλιστη-
ρίων σε θέµατα υγιεινής, ασφάλειας κα
προστασίας του περιβάλλοντος. Συµµε-
τέχοντας στις διάφορες οµάδες εργα-
σίας του CONCAWE, εξασφαλίζουµε
πλήρη και συστηµατική ενηµέρωση στα
θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος
που µας αφορούν, όπως για την ποιότη-
τα των καυσίµων, τις εκποµπές, τα µέ-
τρα προστασίας της ποιότητας του αέ-
ρα, των υδάτων και του εδάφους, κ.λπ. 

Συνεργαζόµαστε µε την ακαδηµαϊκή
κοινότητα σε ερευνητικά προγράµµατα
που έχουν σχέση µε την προστασία του
περιβάλλοντος. Το 2006 βρισκόταν σε
εξέλιξη το έργο µε αντικείµενο «Ανά-
πτυξη νέων χηµικών διεργασιών για την
παραγωγή βιοντίζελ από βιοµάζα και οι
χρήσεις του στην ελληνική αγορά», στο
οποίο εκτός της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συµµετέ-
χουν άλλοι 8 φορείς, µεταξύ των οποίων
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογι-
κής Ανάπτυξης και το Γεωπονικό Πανε-
πιστήµιο Αθηνών.

™Àªª∂∆√Ã∂™ – 
™À¡∂ƒ°∞™π∂™

∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ª∂ 
∆∞ ∂¡¢π∞º∂ƒ√ª∂¡∞ ª∂ƒ∏

Στις 28 ∆εκεµβρίου 2006, προκλήθηκε
µικρής έκτασης ρύπανση στην περιο-
χή της προβλήτας του διυλιστηρίου
κατά τη διάρκεια φόρτωσης πετρελαί-
ου θέρµανσης στο δεξαµενόπλοιο
«Καπεταν-Μιχάλης», (ξένων προς τον
όµιλο συµφερόντων), εξαιτίας µπλο-
καρίσµατος του επιστοµίου της Νο 4
δεξιάς δεξαµενής του δεξαµενοπλοί-
ου. Λόγω αυτής της λειτουργικής
αστοχίας στον εξοπλισµό του πλοίου,
για την οποία ήταν εξ’ ολοκλήρου
υπεύθυνο το πλοίο, διέρρευσαν 200
περίπου λίτρα πετρελαίου στο κατά-
στρωµα του πλοίου και περίπου 50 λί-
τρα στη θάλασσα. Η αρχική επιφάνεια
της πετρελαιοκηλίδας ήταν περίπου
10 τετρ. µέτρα, επεκτάθηκε όµως στα
περίπου 70 τετρ. µέτρα, µέχρι να το-

ποθετηθούν τα πλωτά φράγµατα, λό-
γω της φύσης του προϊόντος. Αµέσως
ενεργοποιήθηκε το Oil Spill
Contingency Plan της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
και ενηµερώθηκαν οι οικείες Λιµενικές
Αρχές. Ο άµεσος εγκλωβισµός της πε-
τρελαιοκηλίδας µε τα πλωτά φράγµα-
τα απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλω-
σή της. Ακολούθησε η περισυλλογή
του πετρελαίου από την επιφάνεια της
θάλασσας µε χρήση απορροφητικών
υλικών και του oil skimmer. 

Όσον αφορά στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, αυτό
το ατύχηµα διερευνήθηκε βάσει των
διαδικασιών της εταιρείας και έγινε η
κατάλληλη ενηµέρωση του προσωπι-
κού µας για τα συµπεράσµατα της εν
λόγω διερεύνησης. 

¶∂ƒπµ∞§§√¡
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AVIN OIL, στα 29 χρόνια λει-
τουργίας της, δραστηριοποιεί-
ται στο χώρο της εµπορίας πε-

τρελαιοειδών µε ήθος και συνέπεια. Κά-
θε δραστηριότητά της έχει πάντα ως
επίκεντρο το σεβασµό στον άνθρωπο
και στο περιβάλλον. Με σκοπό να δια-
σφαλίσει την ασφαλή και αβλαβή παρο-
χή των προϊόντων και των υπηρεσιών
της προς τον τελικό καταναλωτή, έχει
αναπτύξει και ακολουθεί µε συνέπεια
µια σειρά από ρυθµίσεις που συνθέτουν
την πολιτική «Υγιεινής, Ασφάλειας και
Προστασίας του Περιβάλλοντος». Σύµ-
φωνα µε αυτήν, η AVIN OIL συµµορφώ-
νεται µε όλες τις σχετικές νοµοθετικές
υποχρεώσεις, κανονισµούς και κώδικες.
Εφαρµόζει ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ια-
χείρισης Ασφάλειας και Προστασίας του Πε-
ριβάλλοντος, που υπαγορεύει συνεχείς
ελέγχους και αξιολόγηση, µε σκοπό τη
συνεχή βελτίωση. 

Έχει επενδύσει στο δίκτυό της, προ-
κειµένου να εναρµονιστεί µε την οδη-
γία 94/63 (Stage I) που αφορά στην
ανάκτηση των ατµών των καυσίµων.
Επίσης, έκανε τις απαραίτητες µετα-
τροπές στο στόλο των βυτιοφόρων
Ι.Χ. και ∆.Χ. που χρησιµοποιεί για τη
διακίνηση των προϊόντων της, προ-
κειµένου να εξοπλιστούν µε τα συ-
στήµατα τα οποία προβλέπουν οι δια-
τάξεις για την ανάκτηση των ατµών.

Στο σταθµό φορτώσεως βυτιοφόρων
στους Αγίους Θεοδώρους εγκατέστη-
σε µονάδα ανάκτησης ατµών και έτσι
ολοκλήρωσε τις απαραίτητες επενδύ-
σεις σε όλο το κύκλωµα διακίνησης
καυσίµων (σταθµός – βυτιοφόρα –
πρατήρια). 

Η AVIN OIL είναι συµβεβληµένη µε
εταιρεία ανακύκλωσης µεταχειρισµέ-
νων λιπαντικών και µε εταιρεία διαχείρι-
σης υλικών συσκευασίας, για τη συλλογή
και την ανακύκλωση των χρησιµοποιη-
µένων λιπαντικών και των υλικών συ-
σκευασίας τους. 

Κατά το 2006:

● Τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το ανα-
βαθµισµένο αντλιοστάσιο του σταθ-
µού φόρτωσης βυτιοφόρων οχηµά-
των στους Αγίους Θεοδώρους, που
οδηγεί σε σηµαντική µείωση της κα-
τανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,
σε ποσοστό έως και 25%. Επίσης,
ολοκληρώνει την αντικατάσταση
των νησίδων φόρτωσης βυτιοφόρων
από την οροφή σε φόρτωση από τον
πυθµένα.

● Συνεχίστηκε η ανανέωση του στόλου
των Ι.Χ. βυτιοφόρων οχηµάτων µε
νέα πλήρως εξοπλισµένα για λει-
τουργία φιλική προς το περιβάλλον,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

∏ AVIN OIL
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™ÙË ª√∆√ƒ √´§ ÂÈ‰ÈÒÎÔ˘ÌÂ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ıÂÙÈÎ‹ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂ ÙÔ

ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ. √È ÂÓ¤ÚÁÂÈ¤˜ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÈÎÔ-

ÓÔÌÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ̄ ÒÚ·˜ Î·È Ó· ̂ ÊÂÏÔ‡Ó ÙÈ˜ ÙÔÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ì·˜,

Ì¤Ûˆ ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙË˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ. Œ¯Ô˘ÌÂ ÂÈÏ¤ÔÓ ÙËÓ Â-

Ô›ıËÛË, fiÙÈ ¤Ú·Ó ÙË˜ ·Ï‹˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜, Ë Â˘ı‡ÓË Ì·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤-

¯Ô˘ÌÂ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÂÓfi˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ̄ ÒÚÔ˘ ÌÂ ·Í›Â˜ Î·È ÂÓfi˜ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Í›˙ÂÈ Ó· ̇ Ô‡ÌÂ. ∂Ófi˜

Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘, ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˘. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, ̆ ÔÛÙËÚ›˙Ô˘ÌÂ ÌÂ ÔÈÎ›Ï· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ˆÚÂÒÓ Î·È

¯ÔÚËÁÈÒÓ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ̇ ˆ‹ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Â˘-

Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̄ ÒÚÔ. 

ροσπαθούµε να βρισκόµαστε δίπλα στην κοινω-
νία µε υπευθυνότητα, συνέπεια και διαχρονικό-
τητα, σύµφωνα µε τους εταιρικούς µας σκοπούς

και αξίες. Στηρίζουµε την παιδεία, την υγεία, τον αθλη-
τισµό και τον πολιτισµό, γιατί πιστεύουµε σ’ αυτές τις
αξίες, που κάνουν τη ζωή µας πιο όµορφη και δηµιουρ-
γική. Κατά το 2006, η έµπρακτη έκφραση της κοινωνι-
κής µας συνεισφοράς συνεχίστηκε στο πρότυπο της µα-
κράς παράδοσης την οποία δηµιουργήσαµε ως κοινωνι-
κά ενεργός εταιρικός πολίτης, µε ενέργειες που είχαν
ποικίλους αποδέκτες και που εκδηλώθηκαν: 

■ µε υποστήριξη σε πολιτιστικές, πνευµατικές, αθλητι-
κές και κοινωνικές δραστηριότητες και πρωτοβου-
λίες,

■ µε συνδροµή στην εκπαίδευση και στις επιστήµες,
■ µε χορηγίες και δωρεές σε διεθνείς αθλητικές συνα-

ντήσεις και αθλητικούς συλλόγους,
■ µε διοργάνωση ενηµερωτικών επισκέψεων στο διυλι-

στήριο,
■ µε δωρεές σε νοσοκοµεία και εκκλησιαστικά ιδρύµατα

αρωγής,
■ µε συµπαράσταση στο έργο µη κυβερνητικών οργανι-

σµών, συλλόγων και φιλανθρωπικών ιδρυµάτων και 
■ µε γενικότερη συµβολή στην ανακούφιση κοινωνικών

αναγκών οµάδων και ατόµων. 

Π

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

¡¤· ÁÂÓÈ¿
(ÂÎ·›‰Â˘ÛË,
·ıÏËÙÈÛÌfi˜)
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υµµετέχουµε ενεργά και συστηµατικά
στην κοινωνική, πολιτιστική και
αθλητική ζωή των κοινωνιών στις

οποίες επικεντρώνεται η παραγωγική µας
δραστηριότητα, παρέχοντας στους όµορους
προς το διυλιστήριο δήµους –Κορίνθου, Λου-
τρακίου, Αγίων Θεοδώρων, Σαρωνικού και
Σολυγείας– σταθερά και κάθε χρόνο:

■ οικονοµική ενίσχυση για τη διοργάνωση
πολιτιστικών, κοινωνικών και αθλητικών
εκδηλώσεων,

■ οικονοµική στήριξη στο έργο διαφόρων
συλλόγων της περιοχής,

■ υποστήριξη σε έργα κοινωνικής αλληλεγ-
γύης,

■ συνδροµή στην αναβάθµιση του τοπικού
ανθρώπινου δυναµικού µέσω εκπαιδευτι-
κών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών,

■ οικονοµική υποστήριξη σε έργα τοπικής
υποδοµής που έχουν κοινωνικές προεκτά-
σεις.

Συνεισφέρουµε σε πρωτοβουλίες που προ-
βάλλουν αυτές τις περιοχές και συµβάλλουν
στην ανάπτυξή τους και στοχεύουµε στην
αναβάθµιση των σχέσεών µας µε τις τοπικές
κοινωνίες, µέσω δηµιουργικού διαλόγου,
ώστε να αξιοποιούνται συνέργιες, που οδη-
γούν σε πολύ περισσότερο απτά αποτελέ-
σµατα από την απλή κάλυψη κοινωνικών
αναγκών.

¶ƒ√™º√ƒ∞ ™∆π™ ∆√¶π∫∂™ ∫√π¡ø¡π∂™

Σ

9,3 εκατ. ευρώ ¢π∞∆∂£∏∫∞¡ ™À¡√§π∫∞ ∞¶√ ∆∏ ª√∆√ƒ √´§ 
∆∞ ∆∂§∂À∆∞π∞ ¶∂¡∆∂ Ãƒ√¡π∞ ™∂ ¢øƒ∂∂™ ∫∞π Ã√ƒ∏°π∂™. 

¶·È‰Â›·
Παρέχουµε οικονοµική υποστήριξη για την πραγµα-
τοποίηση διαφόρων σχολικών δραστηριοτήτων και
προγραµµάτων. Παραδείγµατα τέτοιων δραστηριο-
τήτων κατά το 2006 είναι:

● Οικονοµική βοήθεια στα σχολεία των Αγίων Θεο-
δώρων (στο 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο, στο ∆ηµοτικό
Σχολείο και στο Λύκειο) για την υλοποίηση εκπαι-
δευτικών επισκέψεων, την αγορά φωτοτυπικού µη-
χανήµατος, εκπαιδευτικού υλικού, εξοπλισµού και
εποπτικών µέσων και την πραγµατοποίηση ποδη-
λατικού γύρου και θεατρικών παραστάσεων.

● Οικονοµική βοήθεια στο ∆ηµοτικό Σχολείο και Νη-
πιαγωγείο Ξυλοκέριζας για την αγορά καθισµάτων
και θρανίων.

● Ενίσχυση του ∆ηµοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου
Ισθµίας για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων και επιµορφωτικών εκδροµών.

● Οικονοµική στήριξη στο Γυµνάσιο Ισθµίας για την

κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και σκηνής
θεάτρου.

● Οικονοµική ενίσχυση του 3ου Ενιαίου Λυκείου Κο-
ρίνθου για την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικού τα-
ξιδιού στο Βέλγιο.

● Οικονοµική βοήθεια στο Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο
Κορίνθου για την αγορά οργάνων γυµναστικής και
εκπαιδευτικού υλικού.

● Οικονοµική υποστήριξη της προσπάθειας του 2ου
Γυµνασίου Κορίνθου για την έκδοση CD στο οποίο
καταγράφονται παλιά ∆ηµοτικά τραγούδια της Αρ-
γολίδας, καθώς και για την έκδοση της σχολικής
τους εφηµερίδας. 

● Οικονοµική ενίσχυση στο 12ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Κορίνθου για την επισκευή και συντήρηση των
εγκαταστάσεών του. 

● Οικονοµική βοήθεια στο ∆ηµοτικό Σχολείο Αλµυ-
ρής για τη συντήρηση των εγκαταστάσεών του.
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¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜
Συνεχίστηκε και το 2006 η σηµα-
ντική συµβολή µας σε δραστηριό-
τητες που προάγουν το πολιτιστι-
κό επίπεδο των τοπικών κοινω-
νιών:

● Υποστηρίξαµε µε χορηγία το
Πνευµατικό – Πολιτιστικό Κέ-
ντρο του ∆ήµου Κορινθίων στη
διοργάνωση των θερινών εκδη-
λώσεων «Ψηφίδες Πολιτισµού
2006», που περιελάµβαναν µου-
σικές συναυλίες (Κώστας Χα-
τζής, Μανώλης Μητσιάς, Κώ-
στας Μακεδόνας, κ.ά.), παραδο-
σιακούς χορούς και θεατρικές
παραστάσεις (Βάτραχοι του Αρι-
στοφάνη, Μήδεια του Ευριπίδη,
κ.ά.). 

● Στηρίξαµε τις εκδηλώσεις του
Πολιτιστικού Κέντρου Αγίων
Θεοδώρων για τη διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων (συ-
ναυλιών, θεατρικών παραστάσε-
ων, κ.λπ.). 

● Ενισχύσαµε µια σειρά από πολι-
τιστικές εκδηλώσεις διαφόρων
συλλόγων και φορέων, όπως τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Ισθµίας,
τη Νοµαρχία Κορίνθου για τη
διοργάνωση της Ναυτικής Εβδο-
µάδας 2006, τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Αρχαίας Κορίνθου «Ο
Απόλλων», τον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο Πραθίου, το Θέατρο «Ίρι-
δα» της Κορίνθου, την Ένωση
Αρκάδων Νοµού Κορινθίας «Το
Μαίναλο», τον Πολιτισικό Σύλ-
λογο Εξαµιλίων, τη Λέσχη Τζαζ
Κορίνθου και το Κορινθιακό Θέ-
ατρο «Βασίλης Ρώτας». 

™˘Ó·˘Ï›· ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ 
«ª›ÎË˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË˜»

Το 2002 εγκαινιάστηκε
ανοικτό θέατρο 1.600
θέσεων στα Εξαµίλια
Κορινθίας, στο οποίο
δόθηκε το όνοµα του
µεγάλου συνθέτη Μίκη
Θεοδωράκη. Στο θέα-
τρο αυτό, η ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ ανέλαβε αποκλει-
στικός χορηγός συναυ-
λίας της ορχήστρας
«Μίκης Θεοδωράκης»
κατά το 2006, όπως έγι-
νε και κατά τα τέσσερα
προηγούµενα χρόνια. Η
συνέχεια σ’ αυτές τις χο-
ρηγίες εκφράζει την
εκτίµηση και την αγάπη
µας προς το έργο του
συνθέτη. Η συναυλία
του 2006 πραγµατοποι-
ήθηκε στις 29 Ιουλίου,
ηµέρα των γενεθλίων
του Μίκη Θεοδωράκη και αποτέλεσε σηµαντικό πολιτιστικό γεγο-
νός στην περιοχή, προσφέροντας θέαµα υψηλού αισθητικού επιπέ-
δου στους χιλιάδες θεατές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να την πα-
ρακολουθήσουν. Σ’ αυτήν, η ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», πλαι-
σιωµένη µε τους ερµηνευτές Νένα Βενετσάνου, ∆ηµήτρη Μπάση
και το Τρίφωνο, ερµήνευσε τα πιο γνωστά λαϊκά και έντεχνα τρα-
γούδια του συνθέτη. 



∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë

● Προσφέραµε δωρεάν τα καθηµερινά
γεύµατα των τροφίµων του γηροκο-
µείου Κορίνθου, που παρασκευάζο-
νταν στο εστιατόριο του διυλιστηρίου.

● Προσφέραµε σηµαντική οικονοµική
ενίσχυση στο Κέντρο Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ)
Αγίων Θεοδώρων, για την πραγµα-
τοποίηση του ετήσιου προγράµµα-
τος εκδροµών και άλλων εκδηλώσε-
ων, καθώς και για την κάλυψη του
κόστους λουτροθεραπείας ασθενών. 

● Ενισχύσαµε το «Ευθύµειο Κέντρο»
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στην
Κόρινθο.

● Ενισχύσαµε το Σύλλογο Πασχόντων
από Μεσογειακή Αναιµία του Νο-
µού Κορινθίας.

● Προσφέραµε χριστουγεννιάτικα δώ-
ρα στα παιδιά των σχολείων των
Αγίων Θεοδώρων και της Ισθµίας.

● Στις περιόδους των Χριστουγέννων
και του Πάσχα προσφέραµε συµβο-

λική οικονοµική βοήθεια σε περισ-
σότερους από 600 απόρους στην
Κόρινθο, στους Αγίους Θεοδώρους,
στα Ίσθµια, στο Λουτράκι και στη
Σολυγεία. 

● Στεκόµαστε αρωγοί σε έκτακτα πε-
ριστατικά των γειτονικών κοινοτή-
των, θέτοντας στη διάθεσή τους τον
υλικοτεχνικό, πυροσβεστικό και νο-
σοκοµειακό εξοπλισµό του διυλι-
στηρίου όποτε παρίσταται ανάγκη,
καθώς και τα λεωφορεία µεταφοράς
του προσωπικού για την περιστα-
σιακή εξυπηρέτηση των µεταφορι-
κών αναγκών σχολείων και αθλητι-
κών συλλόγων.

µÂÏÙ›ˆÛË ÙÔÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ

● Καλύψαµε τις ανάγκες περίπου 200
κατοικιών περιοίκων σε νερό για
ύδρευση κήπων και καθαριότητα
από τις ποσότητες νερού που αγο-
ράζει το διυλιστήριο. Η διοχέτευση
του νερου σ’ αυτές τις κατοικίες,
επειδή δεν καλύπτονται από το δί-
κτυο ύδρευσης των Αγίων Θεοδώ-
ρων, γίνεται µέσω δικτύου που κα-
τασκεύασε και συντηρεί η ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ. Κατά το 2006, η ποσότητα του

∞ıÏËÙÈÛÌfi˜

Υποστηρίζουµε δραστηριότητες
που προάγουν το αθλητικό πνεύ-
µα. ∆είγµατα αυτής της συνεισφο-
ράς στις τοπικές κοινωνίες κατά
το 2006 αποτελούν:

● Η σηµαντική οικονοµική ενί-
σχυση του Αθλητικού Συλλόγου
«Σαρωνικός» για τη συνέχιση
της κατασκευής έργων υποδο-
µής στο γήπεδό του.

● Η δωρεά στην ποδοσφαιρική
οµάδα «Άρης Ξυλοκέρας», καθώς
και η παροχή οικονοµικής βοή-
θειας σε πολυάριθµους συλλό-
γους, όπως ο Παγκορινθιακός
Αθλητικός Σύλλογος (Π.Α.Σ.)
«Κόρινθος», ο Αθλητικός Σύλλο-
γος «Τήρων», η Αθλητική Γυµνα-
στική Ένωση Κορίνθου, ο Ποδο-
σφαιρικός και Αθλητικός Όµι-
λος «Λουτράκι», ο Ποδοσφαιρι-
κός Σύλλογος «Ολυµπιακός»
Λουτρακίου, ο Αθλητικός Σύλ-
λογος «Ο Θησέας» Αγίων Θεο-
δώρων, η Αθλητική και Ποδο-
σφαιρική Ακαδηµία Κορίνθου, ο
Αθλητικός Όµιλος Αλµυρής, η
Ποδοσφαιρική Ένωση Σωµατεί-
ων Κορινθίας, το Αθλητικό Σω-
µατείο «Κύψελος», ο Ποδοσφαι-
ρικός Γυµναστικός Σύλλογος
«Κόρινθος», ο Αθλητικός Όµιλος
Κινέττας, ο Ποδοσφαιρικός
Σύλλογος Ποσειδωνίας Κορίν-
θου, ο Ναυτικός Όµιλος Κορίν-
θου, ο Αθλητικός Όµιλος Λου-
τρακίου «Ποσειδών», ο Αθλητι-
κός Όµιλος «Ισθµιακός», το
Αθλητικό Σωµατείο Πετοσφαί-
ρισης «Κόρινθος», κ.ά.

∫√π¡ø¡π∫∏ ™À¡∂π™º√ƒ∞
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νερού που χορηγήθηκε µ’ αυτό τον
τρόπο δωρεάν, ήταν 52.000 κυβικά
µέτρα µε κόστος που ξεπερνούσε τα
230.000 ευρώ.

● Ενισχύσαµε τον Εξωραϊστικό Σύλ-
λογο Κατσιβιρίου «Νέα Ζωή» για την
ασφαλτόστρωση δρόµου. 

● Κάναµε επίσης δωρεές σε εξωραϊστι-
κούς και άλλους συλλόγους της πε-
ριοχής για την πραγµατοποίηση έρ-
γων υποδοµής. Μερικοί από αυτούς
τους συλλόγους είναι οι εξωραϊστικοί
σύλλογοι «Κλάρα Ελιάς», «Απόστολος
Παύλος», «Γλυκιά Ζωή», «Φιλοθέη»
Κεγχρεών, «Άγιος Χαράλαµπος»,
«Αρακούκια», «Αλκυών», «Αρίων»,
«Κιάφα Μπέκα», «Πρωτοπόρος» και ο
Σύλλογος Προστασίας ∆άσους «Οι
Άγιοι Θεόδωροι».

£¤ÚÌ·ÓÛË

Προσφέραµε σηµαντική χρηµατική
βοήθεια για την κάλυψη µέρους των δα-
πανών θέρµανσης κατά τους χειµερι-
νούς µήνες σε σχολεία, ορφανοτροφεία,
δηµοτικά, νηπιαγωγεία, δηµοτικούς
παιδικούς σταθµούς, εκκλησίες και εκ-
κλησιαστικά ιδρύµατα των όµορων

προς το διυλιστήριο δήµων, αλλά και σε
πολλούς άλλους αποδέκτες σε άλλες
περιοχές της χώρας και κυρίως στην πε-
ριοχή της πρωτεύουσας. Τέτοιοι αποδέ-
κτες είναι το «Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο
Κορίνθου» για παιδιά µε ειδικές ανάγκες,
ο Σύλλογος «Το Χαµόγελο του Παιδιού»
και το «Ευθύµειο Κέντρο» αποθεραπείας
και αποκατάστασης ατόµων µε ειδικές
ανάγκες, το Ίδρυµα «Παµµακάριστος»
στη Νέα Μάκρη, το ορφανοτροφείο Λα-
µίας, το οικοτροφείο θηλέων «Αµαλίει-
ον» στο Μαρούσι και το γηροκοµείο
«Απόστολος Παύλος». 

∂Ó›Û¯˘ÛË ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ 
ÙË˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘

Πέραν του γεγονότος ότι η ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ είναι ο µεγαλύτερος εργοδότης
στην περιοχή, παρέχοντας εισόδηµα,
άµεσα ή έµµεσα, σε µεγάλο αριθµό οικο-
γενειών, συµµετέχουµε και στην ευρύ-
τερη προοπτική οικονοµικής ανάπτυ-
ξης της περιοχής, ενισχύοντας την αγο-
ρά της Κορίνθου µε την εφαρµογή πολι-
τικής προτίµησης των επιχειρήσεων
της περιοχής για την κάλυψη αναγκών
του διυλιστηρίου σε αναλώσιµα, τρόφι-
µα κ.λπ., ακόµη και αν υπάρχει οικονο-
µικά πιο συµφέρων τρόπος.

∂ÀƒÀ∆∂ƒ∏ ∫√π¡ø¡π∫∏ 
™À¡∂π™º√ƒ∞

κοινωνική µας συνεισφορά
δεν περιορίζεται µόνο στις
τοπικές κοινωνίες, αλλά ανα-

πτύσσεται και σε ευρύτερη κλίµακα
σε πολλούς τοµείς, όπως:

■ µέριµνα για την παιδεία, τις επι-
στήµες και τον πολιτισµό,

■ µέριµνα για την υγεία,

■ υποστήριξη του αθλητισµού,

■ στήριξη φιλανθρωπικών δράσεων,

■ συµπαράσταση στο έργο εκκλησια-
στικών και µη κυβερνητικών/µη
κερδοσκοπικών οργανώσεων,

■ υποστήριξη ενεργειών για την αντι-
µετώπιση έκτακτων κοινωνικών
αναγκών.

Παραδείγµατα της πολυσχιδούς δρα-
στηριότητας του 2006 αναφέρονται
παρακάτω:
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Το «Βαρδινογιάννειο Ίδρυµα», µε
βασικότερο χορηγό τη ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ –οι υπόλοιποι χορηγοί είναι
άλλες εταιρείες του Οµίλου
Βαρδινογιάννη– συστάθηκε το
1989 και διοικείται από επταµε-
λές ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Σκο-
πός του είναι η χορήγηση, χωρίς
διαγωνισµό, υποτροφιών, βρα-
βεύσεων και οικονοµικών ενι-
σχύσεων σε υποψηφίους που
διακρίθηκαν στις ακαδηµαϊκές
επιδόσεις τους ή που έχουν ανά-
γκη οικονοµικής ενίσχυσης, για
πτυχιακές ή µεταπτυχιακές
σπουδές σε ανώτατα/ανώτερα

ιδρύµατα τόσο του εσωτερικού
όσο και του εξωτερικού. Μέσω
αυτών των υποτροφιών και οικο-
νοµικών ενισχύσεων, βοηθού-
νται οι υπότροφοι να ξεπερά-
σουν τυχόν οικονοµικά προβλή-
µατα και να συνεχίσουν απρό-
σκοπτα τις σπουδές τους. 

Οι τοµείς σπουδών των υποτρο-
φιών αλλάζουν σε κάθε ακαδη-
µαϊκό έτος. Για το έτος 2006 –
2007, δόθηκαν υποτροφίες στους
τοµείς της Ιατρικής, Αρχιτεκτονι-
κής, Γεωπονίας και Αρχαιολογίας.
Στο παρελθόν δόθηκαν υποτρο-

φίες σε πληθώρα αντικειµένων,
όπως: Ναυτιλιακές Σπουδές, Αρ-
χαιολογία, Μουσικές Σπουδές,
Γεωπονία, Ιατρική, ΜΒΑ, Αρχιτε-
κτονική, Τουρκολογία, Περιβάλ-
λον, Βιολογία, Κοινωνιολογία, Οι-
κονοµικά και Τέχνη. 

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2006 –
2007 δόθηκαν 6 υποτροφίες και
125 οικονοµικές ενισχύσεις ετή-
σιας διάρκειας, σε όλα δε τα χρό-
νια λειτουργίας του Ιδρύµατος
έχουν δοθεί πάνω από 100 υπο-
τροφίες και πάνω από 1.000 ετή-
σιες ενισχύσεις. 

«µ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì·»

Πιστεύουµε στη δύναµη της γνώσης ως τον παράγοντα
που µας καλλιεργεί και µας αναδεικνύει ως άτοµα και ως
οµάδες και ενδιαφερόµαστε για την ενίσχυση και την προ-
αγωγή της παιδείας, της έρευνας και της τεχνολογίας,
τους τρεις βασικούς πυλώνες που αποτελούν την κινητή-
ριο δύναµη της προόδου και που στηρίζουν το µέλλον της
κοινωνίας. Πιστεύουµε, επίσης, στο ρόλο της τέχνης και
του πολιτισµού ως συστατικών στοιχείων µιας υγιούς κοι-
νωνικής ανάπτυξης, που στηρίζεται σε στέρεα πνευµατικά
θεµέλια. Γι’ αυτό παρέχουµε πολύπλευρη υποστήριξη σε
δραστηριότητες που εντάσσονται στο πλαίσιο αυτό. Πα-
ραδείγµατα κατά το 2006 αυτού του ενδιαφέροντος, που
έχει βάθος χρόνου και συνέχεια, είναι: 

¶·È‰Â›·, ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜, ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

∫√π¡ø¡π∫∏ ™À¡∂π™º√ƒ∞
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● Κάθε χρόνο διοργανώνουµε ηµερί-
δες και επισκέψεις στους χώρους
του διυλιστηρίου για φοιτητές και
σπουδαστές ανώτερων και ανώτα-
των σχολών, παραγωγικών σχολών
των Ενόπλων ∆υνάµεων και για σχο-
λεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης. Στις συγκεκριµένες εκδηλώσεις
γίνεται ξενάγηση στο διυλιστήριο
και ενηµέρωση σε θέµατα τεχνικά,
εµπορικά και επαγγελµατικού προ-
σανατολισµού ανάλογα µε τα ενδια-
φέροντα των επισκεπτών, καθώς και
για τη συνεισφορά της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
στην κοινωνία και στο περιβάλλον.
Κατά τη διάρκεια του 2006, στο
πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων,
επισκέφθηκαν το διυλιστήριο πε-
ρισσότερα από 500 άτοµα. 

● Κάθε χρόνο δεχόµαστε µεγάλο
αριθµό φοιτητών και σπουδαστών
για καλοκαιρινή πρακτική άσκηση
διάρκειας ενός µηνός σε διάφορες
θέσεις στο διυλιστήριο και στα κε-
ντρικά γραφεία. Σ’ αυτό το χρονικό

διάστηµα, οι εκπαιδευόµενοι εξοι-
κειώνονται µε το συγκεκριµένο πε-
ριβάλλον εργασίας και συµµετέχουν
σε έργα ή οµάδες εργασίας, µε
έµπειρα στελέχη µας να αφιερώ-
νουν χρόνο γι’ αυτό το σκοπό. Πέ-
ραν αυτών, προσφέρουµε τη δυνα-
τότητα και σε αριθµό φοιτητών για
πρακτική άσκηση διάρκειας έξι µη-
νών όπου τούτο απαιτείται από το
συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών
που ακολουθούν. Κατά το έτος
2006, στο πλαίσιο αυτής της δρα-
στηριότητας, προσφέρθηκαν 130
εκπαιδευτικές θέσεις διάρκειας
ενός µηνός και 10 θέσεις διάρκειας
έξι µηνών. 

● Από το 1971, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι ο
βασικός εκδότης του τετραµηνιαίου
περιοδικού «OIL», που κυκλοφορεί
ανελλιπώς µέχρι σήµερα. Το συγκε-
κριµένο έντυπο, µε υψηλού επιπέ-
δου περιεχόµενο σε θέµατα ιστορι-
κά, κοινωνιολογικά, θρησκειολογι-
κά, ενεργειακά, περιβαλλοντικά,

επιστηµονικά και τεχνολογικά και
µε παράλληλη προβολή ορισµένων
σηµαντικών δραστηριοτήτων της
εταιρείας που έχουν ευρύτερη κοι-
νωνική απήχηση, έχει αποδέκτες
έναν σηµαντικό αριθµό οργανισµών
του δηµόσιου και ιδιωτικού χώρου,
καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύµατα
της ανώτερης και ανώτατης εκπαί-
δευσης. 

● Υποστηρίξαµε µε χορηγία την 1η
∆ιεθνή Έκθεση Ενέργειας «ENERGY
2006», που έγινε παράλληλα µε το
∆ιεθνές Συνέδριο «Energy Tec» στις
23 – 26 Νοεµβρίου 2006 στην Αθήνα
υπό την επιστηµονική αιγίδα του
Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιπλωµα-
τούχων Μηχανολόγων και Ηλεκτρο-
λόγων. Η θεµατολογία της έκθεσης
ήταν ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΣ – ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ
– ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και την
επισκέφθηκαν περισσότεροι από
12.000 επισκέπτες από την Ελλάδα
και το εξωτερικό. Οι κυριότεροι σκο-
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ποί του συνεδρίου «Energy Tec», που
παρακολούθησαν 850 σύνεδροι από
επιστηµονικούς φορείς και επιχειρή-
σεις του εσωτερικού και του εξωτερι-
κού, ήταν:

- Να εξετάσει καίρια ενεργειακά ζη-
τήµατα της εποχής µας: τη διαρκή
µείωση των ενεργειακών πόρων, τη
ραγδαία αυξανόµενη τιµή τους και
την υποβάθµιση του περιβάλλο-
ντος.

- Να προβάλει τη σηµασία που
έχουν οι Α.Π.Ε. για τη χώρα µας,
από απόψεως εξάρτησης, κόστους
και περιβάλλοντος.

- Να προτείνει λύσεις για την αειφό-
ρο διατήρηση της ποιότητας και
ποσότητας των ενεργειακών πό-
ρων κυρίως στις χώρες της Μεσο-
γείου και στην Ελλάδα.

- Να αναδείξει τη σηµασία των νέων
τεχνολογιών που συµβάλλουν
στην άµβλυνση ή στην επίλυση
των προβληµάτων.

● Υποστηρίξαµε, επίσης µε χορηγία, το
1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο µε θέµα
«Η Κορινθία στο προσκήνιο», που
έγινε στις 12 Μαΐου 2006 στο Λου-
τράκι. Η θεµατολογία του συνεδρίου,
µε την επιλογή θεµατικών ενοτήτων
όπως ο τουρισµός και οι εναλλακτι-

κές µορφές του, η προώθηση του πα-
ραγοµένου στο νοµό αγροτικού προϊ-
όντος, η εφαρµογή καινοτόµων ενερ-
γειακών πολιτικών σε περιφερειακό
επίπεδο και τέλος, η στρατηγική της
περιφερειακής συνοχής µέσα στο
πλαίσιο των πολιτικών της Ε.Ε., ανέ-
δειξε απόψεις και ιδέες για την αντι-
µετώπιση των υφισταµένων αναπτυ-
ξιακών προκλήσεων κατά τρόπο σύγ-
χρονο και δηµιουργικό. 

● Υπήρξαµε αρωγοί της ηµερίδας «Οι

Εφαρµογές των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας στην Αργολίδα και Κοριν-
θία», που διοργανώθηκε από την
εφηµερίδα ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ σε συνερ-
γασία µε το Επιµελητήριο Κορινθίας,
στις 24 Νοεµβρίου 2006 στην Κόριν-
θο. Στόχος του συνεδρίου ήταν η
αποτύπωση και παραγωγή προτάσε-
ων, οι οποίες θα συµβάλουν στη δια-
δικασία σχεδιασµού της ανάπτυξης
των Α.Π.Ε. στους νοµούς Αργολίδας
και Κορινθίας. Στο συνέδριο συµµε-
τείχε και ο Επίτροπος Περιβάλλο-
ντος κ. Σ. ∆ήµας, ενώ ο Επικεφαλής
∆ιαχείρισης Ποιότητας της ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ, κ. Κ. Κόρκας, παρουσίασε το θέ-
µα «Ορυκτά καύσιµα σε αντιδιαστο-
λή προς τις Α.Π.Ε.».

● Προσφέραµε οικονοµική βοήθεια
στο Λύκειο Επισκοπής Ρεθύµνου για
την πραγµατοποίηση επιµορφωτι-
κής επίσκεψης στην Κύπρο. 

● Προσφέραµε 5 συστήµατα υπολογι-
στών στο 1ο Πειραµατικό Γυµνάσιο
Αθηνών και 2 συστήµατα στο Ειδικό
Γυµνάσιο – Λύκειο Ηλιουπόλεως.

∫√π¡ø¡π∫∏ ™À¡∂π™º√ƒ∞
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™ÙÔ Êˆ˜ 
ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ 
ÙË˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜

Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ένα
από τα θαύµατα της σύγχρονης επο-
χής, ένα κολοσσιαίο έργο που αναβιώ-
νει ένα θρύλο του πολιτισµού, την αρ-
χαία Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας,
που ως σύµβολο του µείζονος Ελληνι-
σµού ξεπέρασε τα ελλαδικά σύνορα
και µε όχηµα την ελληνική γλώσσα και
τα ελληνικά ιδεώδη της γνώσης και
του ανθρωπισµού έλαµψε για επτά αι-
ώνες, όντας το σηµείο συνάντησης
των κορυφαίων διανοουµένων και επι-
στηµόνων εκείνης της εποχής. Ακόµα
και η µακεδονική καταγωγή του ιδρυ-
τή της, Πτολεµαίου, υπογραµµίζει την
ξεχωριστή σχέση ανάµεσα στους
Έλληνες και τη Βιβλιοθήκη και τους
µακροχρόνιους δεσµούς φιλίας ανάµε-
σα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Εκεί
µεταφράστηκε για πρώτη φορά από τα
εβραϊκά στα ελληνικά η Παλαιά ∆ιαθή-
κη. Εκεί, φωτεινές προσωπικότητες,
όπως ο Αρχιµήδης, ο Ευκλείδης, ο
Ερατοσθένης και τόσοι άλλοι, έθεσαν
τις βάσεις της παγκόσµιας επιστήµης. 
Η σύγχρονη Βιβλιοθήκη της Αλεξάν-
δρειας φιλοδοξεί να γίνει µέσο για τη

δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου και
χώρος ελευθερίας για όλους όσοι πι-
στεύουν στο ανθρώπινο πνεύµα και
στην αξία της γνώσης. Από τότε που
εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2002,
έχει ραγδαία ανάπτυξη µε εντυπωσια-
κές δραστηριότητες στο ενεργητικό
της. Η δικτύωσή της µε τα µεγαλύτερα
ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήµια και
βιβλιοθήκες του κόσµου, της προσδίδει
το χαρακτήρα της παγκοσµιοποίησης,
όχι στο χώρο της οικονοµίας, αλλά στο
χώρο του πνεύµατος: µέσα στο 2006, η
βιβλιοθήκη δέχθηκε 750.000 επισκέ-
πτες και 230.000 αναγνώστες, ενώ
διοργάνωσε 539 εκδηλώσεις. 

Στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας,
στις 8 και 9 Μαρτίου του 2006, πραγ-
µατοποιήθηκε διεθνές Φιλοσοφικό
Συνέδριο µε θέµα «Η Φιλοσοφία στην
Ελληνιστική Αλεξάνδρεια», που διορ-
γανώθηκε από το σωµατείο «Φίλοι της
Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας» και που
υποστηρίξαµε µε χορηγία. Ήταν ένα
συνέδριο µε πολυδιάστατη σηµασία
υπό την προεδρία του διακεκριµένου
καθηγητή και ακαδηµαϊκού Ευάγγε-
λου Μουτσόπουλου, το οποίο πρόβα-
λε την πολύτιµη συµβολή του αρχαίου
πνεύµατος στο θαύµα της Βιβλιοθή-
κης και στην περαιτέρω διαµόρφωση
της παγκόσµιας διανόησης. 
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Aξίζουν αναφοράς και οι πιο κάτω χο-
ρηγικές µας δραστηριότητες του 2006:

● ∆ωρεά στο Μουσικό Σύλλογο Ερµιό-
νης και στην Ιερά Μητρόπολη
Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης και Ερµιο-
νίδος, που από κοινού ανέλαβαν την
προσπάθεια παραγωγής ενός ντοκι-
µαντέρ για την Ιερά Μονή Αγίων
Αναργύρων Ερµιόνης, η οποία δια-
δραµάτισε καθοριστικό ρόλο κατά
τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821,
διατηρεί εξαιρετικού ενδιαφέροντος
βιβλιοθήκη και το καθολικό της κο-
σµούν θαυµάσιες τοιχογραφίες της
Κρητικής Σχολής. 

● ∆ωρεά στον Όµιλο Βρακοφόρων
Κρήτης, το µεγαλύτερο φορέα στο
χώρο της παραδοσιακής κρητικής
µουσικής, για την αγορά παραδοσια-
κών στολών. 

● Για τις εορταστικές εκδηλώσεις της
Ναυτικής Εβδοµάδας 2006 – ενός θε-
σµού µε ιστορία 74 χρόνων και που
κεντρικό του θέµα είναι η προβολή
της Ναυτικής µας ιστορίας, του Πο-
λεµικού Ναυτικού και του Εµπορικού
Ναυτικού – ενισχύσαµε µε δωρεές το
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, τον Ορ-

γανισµό Λιµένος Ραφήνας και το Λι-
µενικό Σώµα. 

● ∆ωρεά στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ηµη-
τρίου ∆ροσιάς για τα έργα αποπερά-
τωσής του.

● ∆ωρεά στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θε-
οτόκου Μασταµπά Ρεθύµνου για την
αποπεράτωση της αίθουσας πολιτι-
στικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

● ∆ωρεά στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύ-
µνης και Αυλοποτάµου για την ανα-
καίνιση του εξωκκλησιού του Αγίου
∆ηµητρίου. 

● ∆ωρεά στην Ιερά Μητρόπολη Κισά-
µου και Σελίνου για την αναπαλαίωση
του πολιτιστικού τους κέντρου.

● Ενίσχυση της προσπάθειας του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Καρωτής – Ρεθύ-
µνου για την αγορά οικοπέδου στο

οποίο θα ανεγερθεί η στέγη του Συλ-
λόγου.

● Ενίσχυση του ∆ήµου Κρανιδίου για τη
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων.

● Ενίσχυση της προσπάθειας του
Αγροτικού Συνεταιρισµού Ανωπόλε-
ως Σφακίων για τη δηµιουργία χώρου
πραγµατοποίησης πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων.

● Ενίσχυση της λογοτέχνιδος Αγγελι-
κής Μπούλιαρη – Αργυράκη στην
προώθηση του βιβλίου της «Η αγάπη
φυλαχτό». 

● Ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων της Ένωσης των Απανταχού
Σφακιανών. 

● Ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου
Περιβολίων – Μυσσιρίων.

∫√π¡ø¡π∫∏ ™À¡∂π™º√ƒ∞
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¢ÈÂıÓ‹˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ 
¶È¿ÓÔ˘ SEILER – ƒ¤ı˘ÌÓÔ 2006

∆εν υπάρχει οµορφότερο πράγµα
από το να επικοινωνούν οι άνθρωποι
µε µια γλώσσα παγκόσµια, τη γλώσσα
της µουσικής. Με τη λέξη µουσική, οι
αρχαίοι Έλληνες νοούσαν κάθε πνευ-
µατική δραστηριότητα του ανθρώπου
που βρισκόταν υπό την προστασία
των Μουσών. Πίστευαν ότι «πασών κο-
λάσεων ηγησάµενοι βαρυτάτην είναι εν
αµουσία καταβιώναι» - Αιλιανός («απ’
όλες τις τιµωρίες, η βαρύτερη είναι να ζει
κανείς χωρίς µουσική»), ο δε Πλάτων
έγραψε: «έστιν δε που η µεν επί σώµατι

γυµναστική, η δ’ επί ψυχή µουσική» («εί-
ναι για το σώµα η γυµναστική και για την
ψυχή η µουσική»).

Στο Ρέθυµνο, την πόλη των γραµµά-
των και των τεχνών σύµφωνα µε την
αναγεννησιακή του παράδοση, συν-
διοργανώθηκε, στις 15 – 24 Σεπτεµ-
βρίου 2006, από την εταιρεία κατα-
σκευής πιάνων SEILER, τη Νοµαρχία
Ρεθύµνου, το ∆ήµο Ρεθύµνου, τη ∆η-
µοτική Πειραµατική Συµφωνική Ορ-
χήστρα Ρεθύµνου και το Ελληνικό
Ωδείο, ο ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Πιάνου
SEILER – Ρέθυµνο 2006. Σε αυτό τον
σηµαντικό σε διεθνές επίπεδο θεσµό,
που υποστηρίξαµε µε χορηγία, συµµε-
τείχαν περισσότεροι απο 85 νέοι καλ-
λιτέχνες του πιάνου απ’ όλο τον κό-
σµο. Αποδέκτες της ψυχικής ευφο-
ρίας, που αφειδώλευτα προσέφερε αυ-
τό το πνευµατικό ταξίδι στο χώρο της
µουσικής πιάνου, εκτός από τους κα-
τοίκους του Ρεθύµνου, ήταν και οι χι-
λιάδες ξένοι που εκείνη την περίοδο
παρεπιδηµούσαν ως επισκέπτες στην
πόλη. 
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Κεντρικό σηµείο αναφοράς για την εµπέδωση των εταιρικών µας αξιών και
ειδικότερα της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, είναι η ανάληψη
δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη φορέων που παρουσιάζουν ση-
µαντικό έργο κοινωνικής αλληλεγγύης. 

∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë

Στηρίζουµε πολύπλευρα το Σύλλογο
«ΕΛΠΙ∆Α» από τότε που ιδρύθηκε.
Στον τηλεµαραθώνιο που οργανώθη-
κε από την τηλεόραση του «Alpha»
το Μάιο του 2006, µε σκοπό την ενί-
σχυση του «ΕΛΠΙ∆Α» για την κατα-
σκευή του πρώτου Παιδιατρικού
Ογκολογικού Νοσοκοµείου στην Ελ-
λάδα, προσφέραµε το µεγάλο χρηµα-
τικό ποσό των 200.000 ευρώ. 

Ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε καρκί-
νο ιδρύθηκε το 1990. Ονοµάστηκε
«ΕΛΠΙ∆Α», γιατί θεωρεί ότι η µεγαλύ-
τερη προσφορά σε ένα παιδί, που πά-
σχει από νεοπλασία, είναι να λάµψει
µία µέρα και πάλι η ελπίδα στα µάτια
του. Για να πετύχει αυτό τον σκοπό,
χρησιµοποιεί τις γνώσεις της επιστή-
µης και τη συµµετοχή ευαισθητοποι-
ηµένων ανθρώπων. Για το έργο του, η
ιδρύτρια και πρόεδρος του Συλλόγου,
κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη,
έχει τιµηθεί µε τον Χρυσό Σταυρό του
Τάγµατος της Eυποιίας, µε το Βρα-
βείο της Ακαδηµίας Αθηνών, το πα-
ράσηµο του Ιππότη της Λεγεώνας της

Τιµής από τη Γαλλική ∆ηµοκρατία και
πολλές άλλες διακρίσεις σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο. 

Ο πρώτος στόχος του Συλλόγου ήταν
η δηµιουργία µιας πρότυπης Μονά-
δας Μεταµόσχευσης Μυελού των
Οστών, που µέχρι τότε δεν υπήρχε
στην Ελλάδα, για την πραγµατοποίη-
ση επεµβάσεων σε παιδιά που πά-
σχουν από λευχαιµία, ανοσοανεπάρ-
κειες και µεσογειακή αναιµία. H Μο-
νάδα δηµιουργήθηκε στο Νοσοκοµείο
Παίδων «Αγία Σοφία» το 1993 και ήδη
διανύει τη δεύτερη δεκαετία λειτουρ-
γίας της έχοντας προσφέρει µέχρι
στιγµής την ελπίδα σε 400 παιδιά. Η
Μονάδα διαθέτει 9 κλίνες κι απευθύ-
νεται σε παιδιά ηλικίας από 6 µηνών
µέχρι 16 ετών. Η επιτυχία της οφείλε-
ται στη συνεχή ενηµέρωση του ιατρι-
κού και νοσηλευτικού προσωπικού
της Μονάδας και στην άρτια τεχνολο-
γική υποστήριξη µε βάση τις πιο εξε-
λιγµένες προδιαγραφές.

Αµέσως µετά την ολοκλήρωση του

πρώτου στόχου, ο «ΕΛΠΙ∆Α» σχεδία-
σε το επόµενο βήµα του: τη δηµιουρ-
γία ενός πρότυπου πενταώροφου
Ξενώνα στην Αθήνα (Μικράς Ασίας
46, Γουδί), για να φιλοξενούνται οι
γονείς µε τα παιδιά που υποβάλλο-
νται σε θεραπεία στη Μονάδα και έρ-
χονται από την επαρχία. ∆ιαθέτει 32
δίκλινα δωµάτια και κοινόχρηστους
χώρους. Ο Ξενώνας, µοναδικός στο
είδος του σε πανελλαδική κλίµακα,
άνοιξε τις πόρτες του το 1999, για να
φιλοξενήσει και να δώσει ψυχική και
ηθική υποστήριξη µε το ειδικευµένο
προσωπικό του στα παιδιά και στους
γονείς. Μέχρι στιγµής έχουν φιλοξε-
νηθεί 510 οικογένειες για διάστηµα
από 6-18 µήνες, όσο δηλαδή διαρκεί
η θεραπεία των παιδιών. 

Νέος στόχος και ταυτόχρονα το µε-
γάλο όραµα του «ΕΛΠΙ∆Α», είναι η
ανέγερση του πρώτου Παιδιατρικού
Ογκολογικού Νοσοκοµείου στην
Ελλάδα, για παιδιά που πάσχουν απ’
όλες τις µορφές νεοπλασίας. 
Το νοσοκοµείο θα ανεγερθεί σε οικό-

«∂§¶π¢∞» ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ ÌÂ ∫·ÚÎ›ÓÔ
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πεδο 10 περίπου στρεµµάτων που
έχει προσφέρει το Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας στο Γουδί και θα συνεργάζε-
ται µε τα Νοσοκοµεία Παίδων «Αγία
Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού». Η µελέ-
τη του Νοσοκοµείου προβλέπει ένα
συγκρότηµα τεσσάρων κυρίων κτι-
ρίων που συµπληρώνονται από βοη-
θητικά κτίσµατα. Το συνολικό εµβα-
δόν του συγκροτήµατος του Νοσοκο-
µείου θα φτάνει τα 14.880 τ.µ.

Ως προς τις προδιαγραφές, η µελέτη
του Νοσοκοµείου βασίστηκε στις πιο
σύγχρονες επιστηµονικές κατευθύν-
σεις, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες
για ολοκληρωµένη διάγνωση, νοση-
λεία και θεραπεία των παιδιών, ενώ
ως προς το ύφος του, στη φιλοσοφία
και στην εµπειρία του «ΕΛΠΙ∆Α» ,
ώστε ο χώρος του να είναι φιλικός
προς τα παιδιά και τις οικογένειές
τους. 

Στο πλευρό του «ΕΛΠΙ∆Α» γι’ αυτό
το σκοπό, έχει σταθεί ολόκληρη η ελ-
ληνική κοινωνία και η Πολιτεία, κα-

θώς και ξένοι υποστηρικτές, µέσα
από ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις που συνδυάζουν τον ανθρωπι-
σµό µε τον πολιτισµό.

Οι τρεις κύριοι στόχοι του «ΕΛΠΙ∆Α»
πλαισιώνονται και από άλλες δρά-
σεις:

Για την αποτελεσµατική αντιµετώπι-
ση της παιδικής νεοπλασίας, ο «ΕΛ-
ΠΙ∆Α» διοργάνωσε το Μάρτιο του
1994 το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο, µε
θέµα : «Ευρώπη µε ανθρώπινο πρό-
σωπο-βοήθεια στο άρρωστο παιδί».
Η συνάντηση αυτή βοήθησε σηµα-
ντικά στο να εξαχθούν συµπεράσµα-
τα και να εγκατασταθεί ένα δίκτυο
συνεργασίας και διαλόγου ανάµεσα
στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Επί-
σης, γεννήθηκε η ιδέα θέσπισης Πα-
νευρωπαϊκών Βραβείων που ενθαρ-
ρύνουν και υποστηρίζουν δραστη-
ριότητες στον τοµέα υγείας και ψυ-
χολογικής υποστήριξης στο άρρωστο
παιδί. Τα Βραβεία απονέµονται κάθε
τέσσερα χρόνια. 

Ο «ΕΛΠΙ∆Α» διευρύνει τη δράση του
σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
∆ιοργάνωσε τον Τηλεµαραθώνιο για
τα παιδιά - θύµατα του πολέµου στη
Γιουγκοσλαβία, σε συνεργασία µε το
«Ίδρυµα για το Παιδί και την Οικογέ-
νεια» και το Mega Channel. Aπό τα
έσοδα έστειλε µεγάλες ποσότητες ει-
δών πρώτης ανάγκης στις πληγείσες
περιοχές και δηµιούργησε χειρουργι-
κή µονάδα στην Gracanica (Κόσοβο)
σε συνεργασία µε το ελληνικό τµήµα
των «Γιατρών του Κόσµου». Επίσης δη-
µιούργησε το Κέντρο ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης για παιδιά «Αθηνά»
στο Βελιγράδι, το οποίο τελεί υπό
την αιγίδα της UNESCO.

Παράλληλα, ο «ΕΛΠΙ∆Α» συνέβαλε
στην ενίσχυση των πληγέντων από
τον σεισµό στην Αθήνα το 1999, προ-
σφέροντας είδη πρώτης ανάγκης
στον ∆ήµο Φυλής και στηρίζοντας
την ανέγερση της Μονάδας Απεξάρ-
τησης «18 Άνω» στο Ψυχιατρικό Νο-
σοκοµείο στο ∆αφνί, η οποία είχε κα-
ταστραφεί από το σεισµό. 
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«µ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì·», ÛÙËÓ
π. ªÔÓ‹ ¶·Ó·Á›·˜ ∫·Ï˘‚È·Ó‹˜

Εδώ και 28 χρόνια, στο πλαίσιο του φι-
λανθρωπικού µας έργου, είµαστε ο βα-
σικός χορηγός του «Βαρδινογιάννειου
Ιδρύµατος», που εδρεύει στη Γυναικεία
Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής στο
νοµό Ηρακλείου Κρήτης, η λειτουργία
του οποίου εποπτεύεται από την Ιερά
Μονή. Καλύπτουµε µέρος των εξόδων
του ιδρύµατος, ενώ τα υπόλοιπα έξο-
δα λειτουργίας καλύπτονται από την Ι.
Μονή. Το συγκεκριµένο ίδρυµα, που η
δηµιουργία του χρηµατοδοτήθηκε
από τον ιδρυτή της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, Νί-
κο Βαρδινογιάννη, έχει ως αποστολή
τη φιλοξενία και την κοινωνική και
επαγγελµατική αποκατάσταση ορφα-
νών κοριτσιών και κοριτσιών των οποί-
ων οι γονείς στερούνται οικονοµικών
πόρων. Το ίδρυµα, µέσα στο θαυµάσιο
χώρο της Μονής, αποτελεί όαση όπου
τα παιδιά βρίσκουν µια ζεστή φωλιά
προστασίας και αποκατάστασης. Εκ-
παιδεύονται στα οικοκυρικά και ειδι-
κότερα στην κοπτική/ραπτική, στο
κέντηµα, στη µαγειρική, στη διακό-
σµηση αντικειµένων και στη χειροτε-
χνία. Το Ίδρυµα δέχεται κορίτσια ηλι-
κίας 12-18 ετών, η δε παραµονή τους
είναι τριετής. Τους παρέχει στέγη,
τροφή, διδασκαλία, ηθικοθρησκευτική
και κοινωνική διαπαιδαγώγηση. Καλύ-
πτει ακόµα και άλλες ανάγκες, όπως
ρουχισµό. ∆ιαθέτει χώρους και υλικο-
τεχνική υποδοµή για 60 κορίτσια. 

Με πρωτοβουλία της κυρίας Μα-
ριάννας Β. Βαρδινογιάννη, µέλους
του ∆.Σ. της ∆ιεθνούς Κίνησης Γυ-
ναικών για την Ειρήνη «Suzanne
Mubarak», διοργανώθηκε στην Αθή-
να, υπό την αιγίδα του Ελληνικού
Υπουργείου Εξωτερικών και σε συ-
νεργασία µε το «Ίδρυµα για το Παιδί
και την Οικογένεια», το Στρογγυλό
Τραπέζι µε θέµα «Η επιχειρηµατική
κοινότητα ενάντια στην εµπορία
των ανθρώπων» («Business
Community against trafficking of
human beings»). Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, ως
επίσηµος χορηγός της εκδήλωσης,
ανέλαβε την κάλυψη όλων των εξό-
δων διοργάνωσής της.

Με την εκδήλωση αυτή σήµανε η
έναρξη της παγκόσµιας εκστρατεί-
ας "End Human Trafficking Now",
για την ευαισθητοποίηση της επι-
χειρηµατικής κοινότητας. 

Το Στρογγυλό Τραπέζι πραγµατο-

ποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2006
στην Αθήνα, στο Ζάππειο Μέγαρο,
µε τη συνεργασία της Παγκόσµιας
Τράπεζας, του ∆ιεθνούς Οργανι-
σµού Μετανάστευσης, του Κέντρου
∆ηµοκρατικού Ελέγχου των Ενό-
πλων ∆υνάµεων στη Γενεύη και του
Παγκόσµιου Ταµείου Ανάπτυξης
του ΟΗΕ για τις Γυναίκες. 

Στην εκδήλωση συµµετείχαν σηµα-
ντικές προσωπικότητες απ’ όλο τον
κόσµο, όπως η Πρόεδρος της ∆ιε-
θνούς Κίνησης, κυρία Suzanne
Mubarak, τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, όπως η Βασίλισσα
Sabeeka του Μπαχρέιν, ο πρώην Γε-
νικός Γραµµατέας των Ηνωµένων
Εθνών ∆ρ Boutros Boutros Ghali,
καθώς και κορυφαίοι επιχειρηµα-
τίες απ’ όλο τον κόσµο, όπως ο πρό-
εδρος της Orascom κύριος Naguib
Sawiris. 

Aπό τους κεντρικούς oµιλητές ήταν

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∂ÎÛÙÚ·ÙÂ›· Î·Ù¿ ÙË˜ ∂ÌÔÚ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓıÚÒˆÓ
™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ∆Ú·¤˙È ÙË˜ ∂È¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ‹˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ 
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η Βασίλισσα Σίλβια της Σουηδίας, ο
Πρέσβης Καλής Θελήσεως της
UNESCO κος Jean Michel Jarre και ο
Γενικός Γραµµατέας της ΙΝΤERPOL
κος Ronald Noble. Βιντεοσκοπηµέ-
νο µήνυµα στήριξης της εκστρατεί-
ας έστειλε o ηθοποιός και πρόεδρος
του Ιδρύµατος «Healing the Divide»
Richard Gere. 

Στο Στρογγυλό Τραπέζι υπεγράφη
από τους συµµετέχοντες ο ηθικός
κώδικας της εκστρατείας µε το διε-
θνές όνοµα «Τhe Athens Principles».
Ένας κώδικας που προωθείται πλέ-
ον στην παγκόσµια επιχειρηµατική
κοινότητα µε στόχο να υιοθετηθεί
απ’ όσο περισσότερες επιχειρήσεις
γίνεται και να εφαρµοστεί στην πο-
λιτική τους. Ο επιχειρηµατικός κό-
σµος, χρησιµοποιώντας την τερά-
στια δύναµη και επιρροή του και
τους δικούς του διαύλους επικοινω-
νίας που εκτείνονται σε όλους τους
χώρους και σε όλα τα επίπεδα, µπο-

ρεί να γίνει σηµαντικός αρωγός στις
πολύ σηµαντικές προσπάθειες που
ήδη γίνονται προς αυτή την κατεύ-
θυνση, από κυβερνήσεις, διεθνείς
οργανισµούς και κυβερνητικές και
µη κυβερνητικές οργανώσεις. Η επι-
χειρηµατική κοινότητα µπορεί να
συµβάλει σηµαντικά στη µετάδοση
και διάδοση του µηνύµατος πως
όλοι µπορούν και πρέπει να δρά-
σουν για να µπει φραγµός σ’αυτόν
τον εξευτελισµό του ανθρώπου, την
εµπορία και την εκµετάλλευση της
δυστυχίας του. 

Για το λόγο αυτό, µια οµάδα από
τους συµµετέχοντες στο Στρογγυλό
Τραπέζι, µε επικεφαλής την κυρία
Μubarak και την κυρία Βαρδινο-
γιάννη, παρουσίασε τον κώδικα
«The Athens Principles» στο Παγκό-
σµιο Οικονοµικό Φόρουµ που πραγ-
µατοποιήθηκε στο Davos στις 27 Ια-
νουαρίου 2006. 

● Ενισχύσαµε µε µεγάλη χορηγία το
∆ήµο Λαππαίων του Νοµού Ρεθύ-
µνης µε σκοπό την ολοκλήρωση των
µεγάλης έκτασης επισκευών στο
κτίριο του ∆ηµαρχείου, ώστε να κα-
ταστεί καταλληλότερο για τη στέ-
γαση των υπηρεσιών του ∆ήµου και
κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η εξυ-
πηρέτηση των πολιτών. 

● Αναλάβαµε Αργυρή Χορηγία για την
εκδήλωση «Τα Παιδιά του Τσουνάµι
– ένα χρόνο µετά», που διοργάνωσε
στις 10 Απριλίου 2006 η οργάνωση
«Γιατροί του Κόσµου – Ελληνική Αντι-
προσωπεία», η οποία δραστηριοπο-
είται στη χώρα µας από το 1990, µε
σκοπό τη συγκέντρωση χρηµάτων
που θα της επιτρέψουν να προχωρή-
σει στην υλοποίηση των στόχων της
για τα παιδιά - θύµατα του Τσουνά-
µι, που έπληξε το 2004 τη Ν.Α. Ασία.
Οι «Γιατροί του Κόσµου – Ελληνική
Αντιπροσωπεία» είναι η πρώτη ιατρι-
κή οργάνωση αρωγής που έφθασε
στην πληγείσα περιοχή συνοδεύο-
ντας ιατρικό και φαρµακευτικό εξο-
πλισµό και που ακόµη ευρίσκονται
ενεργά στην περιοχή. 
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Η ευηµερία της κοινωνίας είναι συνυφασµένη και µε τη σωµατική και ψυχι-
κή υγεία των πολιτών της και ως εκ τούτου, η κοινωνική µας συνεισφορά
δεν θα µπορούσε παρά να εκδηλώνεται και σ’ αυτό τον τοµέα. Υποστηρί-
ζουµε συστηµατικά δράσεις φορέων που έχουν σχέση µε την υγεία και προ-
σφέρουµε ιατρικά µηχανήµατα και εξοπλισµό σε νοσηλευτικά ιδρύµατα. Η
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει εξοπλίσει πλήρως κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσο-
κοµείου Κρήτης, ενώ για αρκετά χρόνια πραγµατοποιεί ετήσιες δωρεές στο
Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου. 

ÀÁÂ›· Î·È ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜

● Στην οργάνωση «Γιατροί του Κόσµου
– Ελληνική Αντιπροσωπεία» προσφέ-
ραµε και οικονοµική υποστήριξη για
τη διοργάνωση εκδηλώσεων στο θέ-
ατρο Ηρώδου Αττικού στις 3 και 4
Σεπτεµβρίου 2006, σε συνεργασία
µε την Ινδική Πρεσβεία στην Αθήνα.
Τα έσοδα των δύο εκδηλώσεων δια-
τέθηκαν για τα παιδιά-θύµατα των
συγκρούσεων στο Darfour του Σου-
δάν, καθώς και για τους αµάχους των
συγκρούσεων στη Βηρυτό. 

● Προσφέραµε στους δύο τηλεµαρα-
θώνιους «Γίνε µαζί µου παιδί» που
διοργάνωσε το 2006 ο ΑΝΤ1 µε σκο-
πό τη συγκέντρωση χρηµάτων για
την ενίσχυση ιδρυµάτων που φιλο-
ξενούν παιδιά τα οποία ζουν στο
περιθώριο, είναι ορφανά, εγκαταλε-
λειµµένα και αντιµετωπίζουν σοβα-
ρά προβλήµατα υγείας. 

● Ενισχύσαµε τον Πανελλήνιο Σύλλο-
γο Τυφλών και Ακρωτηριασµένων.

● Ενισχύσαµε το Ίδρυµα Παιδιών –
Ατόµων µε ειδικές ανάγκες του Νο-
µού Μαγνησίας «Άσπρες Πεταλού-
δες». 

Εδώ και αρκετά χρόνια υποστηρίζουµε
συστηµατικά και πολύπλευρα το νοση-
λευτικό έργο του Γενικού Νοσοκοµείου
Κορίνθου µε ετήσιες δωρεές, αναλαµ-
βάνοντας το κόστος αγοράς κλινικού
εξοπλισµού, το κόστος βελτιώσεων της
κτιριακής υποδοµής ή χρηµατοδοτώ-
ντας επιστηµονικές εκδηλώσεις και εκ-
δόσεις. Τα τελευταία εννιά χρόνια, η
συνεργασία µας µε το Γ. Ν. Κορίνθου
αφορούσε τις ακόλουθες δράσεις:

2006
● ∆ωρεά πλήρους Γαστροσκοπίου –

Ορθοσκοπίου.

● Οικονοµική ενίσχυση για την πραγ-
µατοποίηση ηµερίδας µε θέµα
«Αντιµετώπιση µαζικού τροχαίου
ατυχήµατος». 

2005

● ∆ωρεά σειράς εξειδικευµένων χει-
ρουργικών εργαλείων στη Χειρουρ-
γική, Ορθοπεδική και Ουρολογική
Κλινική.

● Χρηµατοδότηση για την έκδοση

ενηµερωτι-
κού φυλλα-
δίου για τις
σ υ ν έ π ε ι ε ς
του καπνί-
σµατος. 

2004

● ∆ωρεά σει-
ράς ιατρικών
βιβλίων στη βιβλιοθήκη του Νοσο-
κοµείου.

● Οικονοµική ενίσχυση του εκπαι-
δευτικού προγράµµατος της Καρ-
διολογικής Κλινικής.

2003

● ∆ωρεά µηχανήµατος πλασµαφαί-
ρεσης στη µονάδα Αιµοδοσίας.

2002

● Ανάληψη του κόστους πραγµατο-
ποίησης βελτιώσεων της κτιριακής
υποδοµής.

2001

● ∆ωρεά ιατρικού εξοπλισµού (Ηλε-

°ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∫ÔÚ›ÓıÔ˘
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● Προσφέραµε οικονοµική βοήθεια
στον ανθρωπιστικό οργανισµό
«Lifeline Hellas», τον οποίο ίδρυσε η
πριγκίπισσα Αικατερίνη της Γιουγκο-
σλαβίας µε σκοπό την παροχή εξο-
πλισµού και υλικών για την ανακούφι-
ση πασχόντων ανθρώπων, ιδίως παι-
διών. Οι δραστηριότητες του οργανι-
σµού το 2006 σκόπευαν στην εξα-
σφάλιση πόρων για την ολοκλήρωση
του εκσυγχρονισµού των εντατικών
µονάδων νεογνών των νοσοκοµείων
παίδων της Σερβίας και Μαυροβουνί-
ου, όπου οι ελλείψεις είναι τόσο µεγά-
λες, ώστε η θνησιµότητα νεογνών να
είναι η µεγαλύτερη στην Ευρώπη. 

● Ενισχύσαµε την πραγµατοποίηση
του 2ου Συµπόσιου Απεικόνισης Μα-
στού, που διοργανώθηκε στις 29/9 –
1/10/2006 από την Ελληνική Ακτινο-

λογική Εταιρεία και την Ελληνική
Χειρουργική Εταιρεία Μαστού.

● Ενισχύσαµε την προσπάθεια του Γε-
νικού Νοσοκοµείου Χανίων για τη
δηµιουργία Μονάδας Εντατικής Νο-
σηλείας Νεογνών.

● Ενισχύσαµε το Σωµατείο «Πνοή – Φί-
λοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού». 

● Ενθαρρύνουµε το προσωπικό µας να
συµµετέχει σε εθελοντική αιµοδο-
σία, η οποία πραγµατοποιείται σε
συνεργασία µε το Γενικό Νοσοκο-
µείο Κορίνθου για το διυλιστήριο και
µε το Νοσοκοµείο «Μεταξά» για τα
κεντρικά γραφεία. Η εθελοντική αι-
µοδοσία του προσωπικού της ΜΟ-
ΤΟΡ ΟΪΛ έχει γίνει θεσµός, αφού
έχει συµπληρώσει πάνω από είκοσι
ένα χρόνια προσφοράς. Η τράπεζα
αίµατος που προκύπτει, καλύπτει
τις ανάγκες όλων των ανθρώπων
µας, των στενών συγγενικών τους
προσώπων, αλλά και άλλων συναν-
θρώπων µας σε έκτακτες περιπτώ-
σεις. Κατά το 2006 συγκεντρώθηκαν
161 µονάδες αίµατος, ενώ ο συνολι-
κός τους αριθµός από το 1991, είναι
2.300 µονάδες. Το 2006, η τράπεζα
αίµατος της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ τιµήθηκε
µε Τιµητικό Έπαινο από το Υπουρ-
γείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης. 

κτροκαρδιογράφων, κ.λπ.) στην
Παθολογική Κλινική.

2000

● ∆ωρεά ψυκτικής φυγοκέντρου
ασκών αίµατος 8-12 θέσεων στη
µονάδα Αιµοδοσίας.

1999

● ∆ωρεά ολοκληρωµένης µονάδας
λαπαροσκοπικών επεµβάσεων
στη Χειρουργική Κλινική. 

1998

● ∆ωρεά πλήρους λαρυγγοσκοπίου
στην Ωτορυνολαριγγολογική
Κλινική.
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Ένας από τους κεντρικούς άξονες της κοινωνικής συνεισφοράς µας είναι οι
χορηγίες και δωρεές σε δράσεις που προάγουν το αθλητικό πνεύµα. Αντι-
προσωπευτικά δείγµατα αυτής της συνεισφοράς κατά το 2006 αποτελούν: 

∞ıÏËÙÈÛÌfi˜

Στα 22α «Βαρδινογιάννεια», που έγι-
ναν στις 21 Ιουλίου 2006, συµµετεί-
χαν 141 αθλητές και αθλήτριες από
24 χώρες. Μεταξύ αυτών, έλαβαν µέ-
ρος ολυµπιονίκες και παγκόσµιοι
πρωταθλητές. Στη διάρκεια των
αγώνων έγιναν 16 αγωνίσµατα και
σηµειώθηκαν µερικές πολύ µεγάλες
επιδόσεις:

● Η καλύτερη επίδοση στον κόσµο
για το 2006 µε 71,08 µέτρα στη ∆ι-
σκοβολία Ανδρών από το Λιθουα-
νό Alekna Virgilijus. 

● Στο µήκος Γυναικών, µε πρώτη τη
Ρωσίδα Udmurdova µε 6,98 µ.,
δεύτερη την Αυστραλέζα Tomson
µε 6,95µ., τρίτη τη Ρωσίδα Kotova
µε 6,92 µ., τέταρτη την Ρωσίδα
Lebedeva µε 6,85µ. και πέµπτη την
Ελληνίδα ∆εβετζή µε 6,75. 

● Η επίδοση του Αµερικανού Gay
Tyson στα 100 µ. Ανδρών µε 9,88
δευτερόλεπτα καταγράφηκε ανά-
µεσα στις καλύτερες επιδόσεις
όλων των εποχών.

Η ∆ιεθνής Συνάντηση Κλασικού
Αθλητισµού «Βαρδινογιάννεια» διεξά-
γεται κάθε χρόνο από το 1985 στο Ρέ-
θυµνο της Κρήτης, προς τιµήν του
Παύλου Βαρδινογιάννη και µε τη ΜΟ-
ΤΟΡ ΟΪΛ να είναι πάντοτε ο Μέγας
Χορηγός. ∆ιοργανώνεται από το σύλ-
λογο Ένωση Ατροµήτου Ρεθυµνια-
κού, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής
Αθλητικής Οµοσπονδίας και σύµφω-
να µε τους κανονισµούς της Παγκό-
σµιας Αθλητικής Οµοσπονδίας. 
Το στάδιο των αγώνων είναι το ολυ-
µπιακών προδιαγραφών ∆ηµοτικό
Αθλητικό Κέντρο Γάλλου Ρεθύµνης,
«Παύλος Ι. Βαρδινογιάννης». Για τη συ-
ντήρηση και τις βελτιώσεις των υπο-
δοµών του σταδίου, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
κάνει κάθε χρόνο ξεχωριστές χορη-
γίες σηµαντικού ύψους.

Στα «Βαρδινογιάννεια» έχουν συµµε-
τάσχει όλοι οι µεγάλοι Έλληνες
πρωταθλητές και πολλοί ξένοι πρω-
ταθλητές, ενώ έχουν επιτευχθεί εί-
κοσι επτά πανελλήνια ρεκόρ, ένα
πανευρωπαϊκό Νέων και ένα παγκό-
σµιο το 2001, στον Ακοντισµό Γυναι-
κών από την Κουβανή αθλήτρια
Menendez. Τα «Βαρδινογιάννεια», λό-
γω της ευρείας συµµετοχής, των επι-
δόσεων που επιτυγχάνονται και της
άρτιας οργάνωσης, έχουν αναδειχθεί
από το 2006 στην κατηγορία ΕΑΑ
Premium. To 2005 ανακηρύχθηκαν
για τέταρτη συνεχή χρονιά το καλύ-
τερο meeting ανοικτού στίβου της
Ευρώπης στην κατηγορία EAA
Permit, συγκεντρώνοντας την υψη-
λότερη βαθµολογία της Ευρωπαϊκής
Αθλητικής Οµοσπονδίας. 

√È ¢ÈÂıÓÂ›˜ ∞ıÏËÙÈÎÔ› ∞ÁÒÓÂ˜
«µ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓÂÈ·»

∫√π¡ø¡π∫∏ ™À¡∂π™º√ƒ∞
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¶ÏfiÂ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ªÂÛÔÁÂ›Ô˘ 
– Regatta OdysSail 2006

Στηρίξαµε τη διοργάνωση της Regatta OdysSail 2006, διεθνούς πολιτιστικού
– αθλητικού γεγονότος, που διοργανώνεται από το Πανεπιστήµιο Κρήτης
κάθε δύο χρόνια στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα και µε επίκεντρο την
Κρήτη.
Η OdysSail είναι ιδέα που αναδεικνύει τη διά θαλάσσης εξελικτική πορεία
του πολιτισµού των Ελλήνων. Ενώνει και προβάλλει τον πολιτισµό των µεσο-
γειακών χωρών – λιµένων που µετέχουν, στους οποίους ως ο Όµηρος µαρτυ-
ρεί, πάτησε ο Οδυσσέας επιστρέφοντας από την Τροία στην Ιθάκη. Είναι
συµβολικό ταξίδι της γνώσης µέσω του πολιτισµού, της άθλησης και της αν-
θρώπινης επαφής. Ξεκίνησε πριν από µερικά χρόνια, συναντήθηκε µε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 και συνεχίζει τον πλου. 
Τα σκάφη που µετείχαν στην OdysSail 2006, έφτασαν στις 29 Ιουλίου στη µα-
ρίνα του Ρεθύµνου, αφού συνέπλευσαν µε άλλα σκάφη σε µερικά από τα
οµορφότερα και πλουσιότερα σε παράδοση λιµάνια της Μεσογείου. Εκεί, ορ-
γανώθηκε φεστιβάλ αφιερωµένο στο νερό µε τίτλο ο «Χορός των Υδάτων», το
οποίο διήρκεσε από τις 29 Ιουλίου έως τις 7 Αυγούστου. Οι εκδηλώσεις του
φεστιβάλ πλαισιώθηκαν από συµπόσιο Οµηριστών και µεγάλη ∆ιαµεσογεια-
κή θεµατική έκθεση για το µεσογειακό πολιτισµό. 
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● Κάθε χρόνο, υποστηρίζουµε υλικοτεχνικά και µε το ανθρώ-
πινο δυναµικό µας (διάθεση ιατρού, νοσοκόµων και ασθε-
νοφόρου) την αθλητική διοργάνωση «Σπάρταθλο». Κατά το
2006, διοργανώθηκαν οι 24οι αγώνες, (στη 246 χιλιοµέτρων
ιστορική διαδροµή Αθηνών – Σπάρτης, την οποία διήνυσε
ο αγγελιαφόρος των Αθηνών Φειδιππίδης, το 490 π.Χ.,
προκειµένου να ζητήσει τη βοήθεια της Σπάρτης για την
αντιµετώπιση των Περσών στο Μαραθώνα), µε συµµετοχή
291 αθλητών απ’ όλο τον κόσµο από τους οποίους τερµάτι-
σαν οι 97. 

Επίσης, το 2006 υποστηρίξαµε µε σηµαντικές χορηγίες:

● Τον Αθλητικό Όµιλο Επισκοπής Ρεθύµνου.

● Τον Αθλητικό Όµιλο Άνοιξης.

● Τον Όµιλο Πετοσφαίρισης Ρεθύµνου, του οποίου η οµάδα
Ανδρών µετέχει στην Α2 Εθνική Κατηγορία και η οµάδα Γυ-
ναικών στη Β Εθνική Κατηγορία.

● Την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ρεθύµνης, που έχει
στη δύναµή της σωµατεία ∆ Εθνικής, γυναικείο ποδόσφαι-
ρο και µικτές οµάδες (Τζούνιορ, Προπαίδων, Παίδων, Νέ-
ων). 

● Την Ένωση Ατροµήτου Ρεθυµνιακού για τις ανάγκες συ-
ντήρησης του ∆ηµοτικού Αθλητικού Κέντρου Γάλλου Ρε-
θύµνης «Παύλος Βαρδινογιάννης».

● Το τµήµα κλασικού αθλητισµού του Οµίλου Φιλάθλων
Ηρακλείου.

● Την οµάδα καλαθοσφαίρισης του Αθλητικού Γυµναστικού
Οµίλου Ρεθύµνου, που µετέχει στην Α2 Εθνική Κατηγορία.

● Τον Αθλητικό Όµιλο Σπηλίου Ρεθύµνου για την αποπερά-
τωση του Αθλητικού Κέντρου Σπηλίου.

● Τον Ναυτικό Όµιλο Πόρου.

∫√π¡ø¡π∫∏ ™À¡∂π™º√ƒ∞
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