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ª∏¡Àª∞ ∆∏™ ¢π√π∫∏™∏™

Στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ πιστεύουµε ότι η
υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα εκφρά-
ζεται µε την προσήλωση προς τις αρχές
και τις επιδιώξεις της Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης και της βιώσιµης ανά-
πτυξης, της ανάπτυξης δηλαδή που
αποβλέπει στην κάλυψη των σηµερινών
αναγκών του ανθρώπου, χωρίς να δια-
κυβεύεται η δυνατότητα διαχείρισης
πόρων από τις επόµενες γενιές. Θεω-
ρούµε ότι αυτή η προσέγγιση ανέκαθεν
ήταν µονόδροµος και αποτελεί το µόνο
γερό θεµέλιο για τη δηµιουργία επιχει-
ρηµατικής αξίας σε µακροπρόθεσµη
βάση. Αυτά ακριβώς µετουσιώνουµε σε
ουσιαστικές δεσµεύσεις και αποτελε-
σµατικές δραστηριότητες, που στοχεύ-
ουν στην επίτευξη των επιχειρηµατι-
κών µας στόχων, πάντα µέσα σ’ ένα
πλαίσιο σεβασµού προς τον άνθρωπο,
το περιβάλλον και την κοινωνία.

Η συστηµατική και στρατηγική αντιµε-
τώπιση από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ των προ-
κλήσεων, που προκύπτουν από την επι-
δίωξη της βιώσιµης ανάπτυξης µέσω
της εφαρµογής των αρχών της Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης, παρουσιάζε-
ται στον ετήσιο Κοινωνικό Απολογισµό
της, του οποίου η παρούσα έκδοση είναι
η έκτη κατά σειρά. 

Φέτος υιοθετήσαµε τις κατευθυντήριες
οδηγίες G3 του Global Reporting
Initiative, σκοπεύοντας στην αναβάθµι-
ση των περιεχοµένων του Απολογισµού
και στην πληρέστερη παροχή πληροφο-
ριών για τους επιµέρους τοµείς της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

Οι µεγαλύτερες προκλήσεις που επιτυ-
χώς αντιµετωπίζουµε µε τη συµµετοχή

όλων, αφορούν την ασφάλεια στην ερ-
γασία, την προστασία του περιβάλλο-
ντος, τα σχετικά µε το ανθρώπινο δυνα-
µικό µας θέµατα και την πραγµατοποί-
ηση των οικονοµικών και στρατηγικών
µας στόχων. 

Το 2007 ήταν για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ µια
θετική χρονιά όσον αφορά τα οικονοµι-
κά αποτελέσµατα. ∆εν ξεχνάµε την οι-
κονοµική διάσταση της βιώσιµης ανά-
πτυξης. Είναι αυτή, που επιτρέπει στις
επιχειρήσεις να επιτελούν τη βασική
τους κοινωνική ευθύνη να αµείβουν µε
συνέπεια το προσωπικό τους, να πλη-
ρώνουν τους προµηθευτές τους, να ανα-
πτύσσονται, να δηµιουργούν νέες θε-
σεις εργασίας και αξία τόσο για τους µε-
τόχους τους όσο και για την κοινωνία εν
γένει. Επίσης, η οικονοµική διάσταση
είναι αυτή που συχνά δίνει τη δυνατό-
τητα για αποτελεσµατικότερη τοποθέ-
τηση απέναντι στις κρίσιµες παραµέ-
τρους της προστασίας του περιβάλλο-
ντος και της κοινωνικής συνεισφοράς. 

Το 2007 ήταν σηµαντική χρονιά και για
την ανάπτυξη της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, από
την άποψη της έναρξης υλοποίησης του
νέου προγράµµατος επέκτασης του διυ-
λιστηρίου µας. Μετά από τις µεγάλες
επενδύσεις του 2005 για την κατασκευή
του συγκροτήµατος Υδρογονοδιάσπα-
σης, η αναπτυξιακή προοπτική για την
τριετία 2008-2010 επικεντρώνεται στη
νέα µονάδα Ατµοσφαιρικής Απόσταξης
αργού πετρελαίου δυναµικότητας
60.000 βαρελιών ηµερησίως και στην
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επέκταση των µονάδων συγκράτησης
θειούχων και παραγωγής θείου, που ανα-
µένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2010.

Είναι πίστη όλων µας ότι η ασφάλεια
στην εργασία είναι τόσον ηθική υποχρέ-
ωση όσο και επιχειρηµατική αναγκαιό-
τητα. Φέτος η δραστηριότητά µας σ’
αυτόν τον τοµέα επικεντρώθηκε, πέραν
των άλλων, σε έργα βελτίωσης του εξο-
πλισµού και σε έργα τα οποία µειώνουν
τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήµατος,
στην εκπαίδευση και στην περαιτέρω
ανάπτυξη της νοοτροπίας ασφαλούς
συµπεριφοράς και πρόληψης των ατυ-
χηµάτων ανάµεσα στο προσωπικό µας.
Αξιοσηµείωτη είναι η περαιτέρω µείωση
των ∆εικτών Συχνότητας και Σοβαρό-
τητας Ατυχηµάτων, που αποτελεί εν-
θαρρυντικό αποτέλεσµα και µας δίνει
δύναµη να πετύχουµε το «µηδενισµό»
των ατυχηµάτων.  

Στον τοµέα του ανθρώπινου δυναµικού
ανανεώσαµε το προσωπικό µας µε προ-
σλήψεις νέων συναδέλφων, εφαρµόσαµε
εκτεταµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης
για την κατάρτιση και ανάπτυξή του,
ενώ συνεχίζεται η υλοποίηση του δοµη-
µένου προγράµµατος µέριµνας µέσω
των οικειοθελών παροχών της εταιρείας.

Η φροντίδα µας για το περιβάλλον είναι
συνεχής, αντιλαµβανόµενοι πλήρως τα
προβλήµατα που θέτει η τυχόν υποβάθ-
µισή του, µε κυρίαρχο σήµερα θέµα την

κλιµατική αλλαγή και τις δυσµενείς επι-
πτώσεις της. 

Κατά την τελευταία πενταετία επενδύ-
σαµε περισσότερα από 460 εκατ. ευρώ
για έργα προστασίας του περιβάλλο-
ντος. Απ’ αυτά, πολλά διατέθηκαν για
την παραγωγή και διάθεση φιλικών
προς το περιβάλλον καυσίµων πριν από
τις προθεσµίες που προβλέπει η ευρω-
παϊκή και η ανάλογη εθνική νοµοθεσία,
για έργα εξοικονόµησης ενέργειας τα
οποία µειώνουν τις εκποµπές CO2, για
ενσωµάτωση Βέλτιστων ∆ιαθεσίµων Τε-
χνικών και για µονάδες αντιρρύπανσης.
Επίσης, υλοποιήθηκαν πλείστες άλλες
επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν το πε-
ριβαλλοντικό αποτύπωµα του διυλιστη-
ρίου µας. 

Το 2007 εκδώσαµε την πρώτη µας ετή-
σια εθελοντική Περιβαλλοντική ∆ήλωση
2006 σύµφωνα µε τον κανονισµό EMAS
και επαναπιστοποιήσαµε το Σύστηµα
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO
14001:2004 µε ισχύ µέχρι το 2010. Ολο-
κληρώσαµε τα έργα για τη σύνδεση του
διυλιστηρίου µε το δίκτυο διανοµής φυ-
σικού αερίου (η οποία έγινε το Μάϊο του
2008) και θέσαµε σε λειτουργία νέα µο-
νάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού,
χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης, µε
την οποία µπορούµε να καλύπτουµε και
τις ανάγκες των γειτόνων µας σε φρέσκο
νερό. Οι προσπάθειές µας σ’ αυτόν τον
τοµέα επιβραβεύτηκαν µε το βραβείο
«ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2007 – Περιβαλλοντικής
Επένδυσης» του Μη Κυβερνητικού Ορ-
γανισµού Ecocity. 

Στον τοµέα της κοινωνικής συνεισφο-
ράς, πάνω στο πρότυπο της µακράς πα-
ράδοσης που έχουµε δηµιουργήσει ως
κοινωνικά ενεργοί εταιρικοί  πολίτες,
ενισχύσαµε µε διάφορες δωρεές και χο-
ρηγίες πολλές και ποικίλες δράσεις
αξιόπιστων ιδρυµάτων και φορέων τόσο
των τοπικών κοινοτήτων όσο και της ευ-
ρύτερης κοινωνίας µας. Γι’ αυτόν τον
σκοπό διατέθηκαν το 2007 περίπου 4,4
εκατ. ευρώ. Η συνεισφορά µας προς
τους συνανθρώπους µας, που δοκιµά-
στηκαν από τη µεγάλη καταστροφή που
προκλήθηκε από τις πυρκαγιές του Αυ-
γούστου του 2007, ήταν η ανάληψη του
έργου της επισκευής του οικιστικού
ιστού του χωριού Μάκιστος, το οποίο
βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρω-
θεί νωρίς το 2009.

Αυτά έγιναν φέτος και αναφέρονται
στον Κοινωνικό Απολογισµό 2007, που
έχετε στα χέρια σας. Όµως η προσπά-
θειά µας για βιώσιµη ανάπτυξη µέσω
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχει
βάθος χρόνου και συνέχεια. Ξέρουµε ότι
ο δρόµος για να επιτυγχάνουµε το στό-
χο µας για τη δηµιουργία αξίας µε σεβα-
σµό στον άνθρωπο, το περιβάλλον και
την κοινωνία, δεν έχει τέλος. 

Η αποδοχή του Απολογισµού µας από
εσάς τους συµµετέχοντες (stakeholders)
και τα σχόλιά σας (ευµενή ή δυσµενή),
µας βοηθούν σ’ αυτήν τη χωρίς τέλος
προσπάθειά µας.  
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1972 ● Έναρξη λειτουργίας του διυλιστηρίου, το οποίο διαθέτει µονάδα διύλισης αργού πετρελαίου, µονάδα παραγωγής
βασικών λιπαντικών και προβλήτα.

1975 ● Κατασκευή συγκροτήµατος µονάδας ατµοσφαιρικής απόσταξης, δυναµικότητας 100.000 βαρ./ηµέρα και δεξαµε-
νών χωρητικότητας 1,5 εκατ. m3.

1978 ● Κατασκευή µονάδας καταλυτικής αναµόρφωσης (περαιτέρω επεξεργασία νάφθας για παραγωγή βενζινών).

1980 ● Εγκατάσταση µονάδας καταλυτικής πυρόλυσης (επεξεργασία µαζούτ σε προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας).

1984 ● Κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χρησιµοποιεί ως πρώτη ύλη αέριο καύσιµο. ∆ικαίωµα
πώλησης ενέργειας στο εθνικό δίκτυο.

1993 ● Πιστοποίηση συστήµατος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9002, για όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της
εταιρείας.

1996 ● Αγορά του 50% των µετοχών της εταιρείας από την Aramco Overseas Company B.V., 100% θυγατρική της Saudi
Arabian Oil Company (Saudi Aramco). Μεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών σε σύγχρονο και άνετο συγκρότηµα
γραφείων στο Μαρούσι.

2000 ● Παραγωγή καυσίµων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ε.Ε. για το 2000, µε κατασκευή νέων µονάδων και µετατρο-
πή του αναµορφωτή νάφθας σε µονάδα συνεχούς αναγέννησης 103 οκτανίων. Νέος θάλαµος ελέγχου και εγκατά-
σταση  συστήµατος κατανεµηµένου ελέγχου. Πιστοποίηση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά
ISO 14001:1996.

2001 ● Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, µε δηµόσια εγγραφή και έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών
στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Εγκατάσταση νέου αεριοστροβίλου στο σταθµό παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας. Αναβάθµιση της µονάδας κενού των λιπαντικών.

2002 ● Εξαγορά του 100% της εταιρείας εµπορίας πετρελαιοειδών AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.

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

2004 ● Έναρξη λειτουργίας του σταθµού φόρτωσης βυτιοφόρων οχηµάτων στο διυλιστήριο. Επαναπιστοποίηση του Συ-
στήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO 14001:2004 για τρία επιπλέον χρόνια.

2005 ● Έναρξη λειτουργίας της µονάδας Υδρογονοδιάσπασης (Hydrocracker) που δίνει τη δυνατότητα παραγωγής καθα-
ρών καυσίµων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2005 και του 2009. Απόκτηση από τη
Motor Oil Holdings S.A. του ποσοστού που κατείχε η Aramco Overseas Company B.V. στην εταιρεία.

2006 ● Επαναπιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 για τρία επιπλέον χρόνια (µέχρι το 2009). Πιστοποίηση του Χηµείου του
δυλιστηρίου κατά ISO 17025:2005. 

2007 ● Επαναπιστοποίηση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO 14001:2004 µε ισχύ µέχρι το 2010. Εγ-
γραφή της εταιρείας στο Ελληνικό Μητρώο του Κοινοτικού Συστήµατος Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου
EMAS (Eco Management Audit Scheme). Βράβευση µε το βραβείο "ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2007-Περιβαλλοντικής Επένδυ-
σης" από την µη κυβερνητική οργάνωση Ecocity.
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Tο Όραµα και ο Εταιρικός Σκοπός
της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, πλαισιωµένος από
τις Αρχές και Αξίες της εταιρείας, µας
έχουν οδηγήσει σε µια πορεία συνε-
χούς ανάπτυξης και δηµιουργίας αξίας
για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Με
σύγχρονη αντίληψη για την εταιρική
υπευθυνότητα και αποτελεσµατική
οργάνωση, στελέχωση και διοίκηση,
επιτελούµε αποτελεσµατικά τον κοι-
νωνικό µας ρόλο, αυξάνουµε τη συνει-
σφορά µας στην κοινωνία και θέτουµε
τις βάσεις της µελλοντικής µας ανά-
πτυξης.    

™∫√¶√™, ∞ƒÃ∂™ ∫∞π ∞•π∂™

Aπό το 1972 όταν η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ξεκίνησε τη δραστηριότητά της ως
εταιρεία διύλισης και εµπορίας προϊό-
ντων πετρελαίου, λειτουργεί πάντα µε
επιχειρηµατική υπευθυνότητα,  στο-
χεύοντας σε βιώσιµη κερδοφορία και
ανάπτυξη µε κοινωνικά υπεύθυνο τρό-
πο. Το Όραµα και ο Εταιρικός Σκοπός
της καθορίζουν το πλαίσιο µέσα στο
οποίο πραγµατοποιούνται ο σχεδια-
σµός και η υλοποίηση της δυναµικής
ανάπτυξής της. Επιπλέον, η λειτουργία
της θεµελιώνεται πάνω σε ένα πλέγµα
απαρέγκλιτων Αρχών και Αξιών, οι
οποίες αποτελούν τα συστατικά στοι-
χεία της επιχειρηµατικής δράσης της. 

∞Ú¯¤˜ Î·È ∞Í›Â˜ ∂Ù·ÈÚÈÎfi˜ ™ÎÔfi˜

ŸÚ·Ì·

Να είµαστε ηγέ-
τιδα εταιρεία στον
τοµέα της διύλισης
πετρελαίου και της
εµπορίας των παραγό-
µενων προϊόντων του
στην Ελλάδα και στην
ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσο-
γείου. 

● Να ασκούµε την επιχειρηµατική     δραστηριότητά µας µε
τρόπο που να ενδυναµώνει την αξία της εταιρείας απέ-
ναντι  σε όσους ενδιαφέρονται για τη δράση της –µετό-
χους, ανθρώπινο δυναµικό, πελάτες, προµηθευτές και
συνεργάτες, καθώς και την τοπική και ευρύτερη κοινωνία
–  αξιοποιώντας αποτελεσµατικά την τεχνολογία διύλι-
σης και τις πρακτικές προώθησης και πώλησης των προϊ-
όντων. 

● Να εξυπηρετούµε αποτελεσµατικά και  υπεύθυνα τις
ανάγκες 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.



8

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

● Σεβασµός για τους ανθρώπους µας

Αναγνωρίζουµε την αξία των ανθρώ-
πων µας και υποστηρίζουµε την ανά-
πτυξή τους προσφέροντας ταυτόχρονα
ανταγωνιστικούς όρους απασχόλησης,
µέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον
αµοιβαίας εµπιστοσύνης και σεβασµού.
Σεβόµαστε τα ανθρώπινα και τα εργα-
σιακά δικαιώµατα και έχουµε ως πρώτη
προτεραιότητα την εξασφάλιση της
υγιεινής και της ασφάλειας στους χώ-
ρους εργασίας.

● Σεβασµός στο περιβάλλον

Αναγνωρίζουµε την αξία της βιώσιµης
ανάπτυξης και την αξία του περιβάλ-
λοντος και δεσµευόµαστε στην εφαρ-
µογή αποτελεσµατικών επιχειρηµατι-
κών πρακτικών για την προστασία του.

● ∆ιαφάνεια

Λειτουργούµε επαγγελµατικά και
υπεύθυνα εφαρµόζοντας αυστηρά τις
αρχές της επιχειρηµατικής ηθικής και
της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η υλοποίηση του Οράµατος και του
Εταιρικού Σκοπού στηρίζεται σε τέσ-
σερις 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.

● Συνεχής βελτίωση. 
● Προαγωγή της γνώσης

και της καινοτοµίας.

ÀÂ˘ı˘ÓfiÙËÙ· 
● Πελάτες
● Προσωπικό
● Συνεργάτες
● Κοινωνία

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

τις ανάγκες του.
● Σεβασµός στο περιβάλλον και

δέσµευση για βιώσιµη ανάπτυξη.
● Προτεραιότητα στην Υγιενή και

Ασφάλεια.
● Επιδίωξη να είναι η εταιρεία

ένας ενεργός και υπεύθυνος
εταιρικός πολίτης, που σέβεται
τις τοπικές κοινότητες και την
κοινωνία στο σύνολό της.

∞ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·
● Σεβασµός προς τους νό-

µους και τους κανονισµούς.
● Ηθικές επιχειρηµατικές

πρακτικές και εφαρµογή
των αρχών της εταιρικής
διακυβέρνησης.

● Ειλικρινής και ανοικτή επι-
κοινωνία.

● Αξιοπιστία και αξιοπρέπεια
στις κάθε φύσεως σχέσεις
της εταιρείας. 
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∏ ª√∆√ƒ √´§ ™À¡√¶∆π∫∞

H ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ κατέχει ηγετικό
ρόλο στο χώρο της διύλισης αργού
πετρελαίου και της εµπορίας προϊό-
ντων πετρελαίου στην Ελλάδα και
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου. Προµηθεύει την πε-
ριοχή την οποία εξυπηρετεί µε ένα
ευρύ φάσµα υψηλής ποιότητας προϊ-
όντων. Με ενοποιηµένα έσοδα το
2007, που αντιστοιχούν περίπου στο
1,8% του Α.Ε.Π., αποτελεί έναν από
τους κύριους στυλοβάτες της εθνικής
οικονοµίας. 

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,
άµεσα ή έµµεσα, µε διάφορα ποσοστά
σε επτά άλλες εταιρείες για το αντι-
κείµενο των οποίων παρατίθενται
πληροφορίες στο Ετήσιο ∆ελτίο 2007
της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ
POWER Α.Ε. έλαβε άδεια παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από το Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης για µονάδα συνδυα-
σµένου κύκλου ισχύος 396 MW µε
καύσιµο φυσικό αέριο και τόπο εγκα-
τάστασης τους Αγίους Θεοδώρους
Κορινθίας. 

™Àªª∂∆√Ã∂™ (ÂÈÎfiÓ· ÙË˜ 31.12.2007)

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ποσοστό

AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. 100%

AVIN ALBANIA S.A.* 100%

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. 100%

BRODERICO Ε.Π.Ε.* 100%

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ποσοστό

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. 30%

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 28%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. (HAFCO S.A.) 50%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 16%

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

1,8% ÙÔ˘ ∞.∂.¶.
∆∞ ∂¡√¶√π∏ª∂¡∞ ∂™√¢∞ ∆√À 2007 

2007: ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, µε τη συνεπή και
αποτελεσµατική εφαρµογή της στρα-
τηγικής της, έχει πετύχει τη συνεχή
διεύρυνση των πωλήσεων και της κερ-
δοφορίας της. Το 2007 ήταν µια ιδιαί-
τερα θετική χρονιά για την εταιρεία µε
πολύ καλά οικονοµικά αποτελέσµατα.
Στο διάγραµµα παρουσίαζεται η εξέ-
λιξη των τριών κύριων ενοποιηµένων
µεγεθών – του Κύκλου Εργασιών, των
EBITDA (Κέρδη προ Φόρων, Τόκων
και Αποσβέσεων) και των Καθαρών
Κερδών προ Φόρων (EBT). Στις ενο-
ποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, εκτός από τη µητρι-
κή εταιρεία, συµπεριλαµβάνονται η
AVIN OIL και η ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. µε
τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης και
µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, η

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Α.Ε., η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟ-
ΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. (HAFCO
S.A.) και η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWERΑ.Ε. 

Οι πωλήσεις (σε ΜΤ) της ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ το 2007 ήταν οριακά χαµηλότε-
ρες από αυτές του 2006, ενώ οι τρείς
αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται
είναι η εσωτερική αγορά, οι εξαγωγές
και η αγορά της ναυτιλίας – αεροπο-
ρίας. Οι ποσότητες που διοχετεύονται
σε κάθε µία απ’ αυτές της αγορές κα-
θορίζονται από την εκάστοτε ζήτηση,
αλλά και από το στόχο της εταιρείας
να διαθέτει τα προϊόντα της στις αγο-
ρές οι οποίες εµφανίζουν τα υψηλότε-
ρα περιθώρια. 

Το 2007 πραγµατοποιήθηκαν εξαγωγές
σε περισσότερες από τριάντα χώρες.
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ªÂÚ›‰È· ·ÁÔÚ¿˜ ÙË˜ ª√∆√ƒ √´§ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿

2005 2006 2007

Εσωτερική αγορά 21,4% 21,6% 20,6%

Ναυτιλία - Αεροπορία 24,8% 29,0% 25,7%

Λιπαντικά 56,5% 53,0% 44,3%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 22,2% 23,4% 21,9%

∆Ô ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ
Το διυλιστήριο της εταιρείας βρίσκεται
στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας,
περίπου 70 χλµ. από το κέντρο της
Αθήνας. Μαζί µε τις βοηθητικές εγκα-
ταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακί-
νησης καυσίµων, αποτελεί το µεγαλύ-
τερο αµιγώς ιδιωτικό βιοµηχανικό συ-
γκρότηµα της Ελλάδας και θεωρείται
ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια
της Ευρώπης µε βαθµό πολυπλοκότη-
τας (Nelson Complexity Index) 11,95.

Μπορεί να κατεργάζεται αργό πετρέ-
λαιο διαφόρων τύπων, παράγοντας ένα
ευρύ φάσµα προϊόντων πετρελαίου,
που καλύπτουν τις πιο αυστηρές διε-
θνείς προδιαγραφές, εξυπηρετώντας
έτσι τις εταιρείες εµπορίας πετρελαίου
στην Ελλάδα και πελάτες στο εξωτερι-

ªÔÓ¿‰· 
∞Ê·Ï¿ÙˆÛË˜ 
ÓÂÚÔ‡

∞ƒ°√ ¶∂∆ƒ∂§∞π√

ª∞∑√À∆
∞¶√™∆∞°ª∞ ∫∂¡√À
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κό. Επιπλέον, είναι το µοναδικό ελλη-
νικό διυλιστήριο που παράγει βασικά
λιπαντικά. 

Η µονάδα Ατµοσφαιρικής Απόσταξης
αργού παράγει υγραέρια, νάφθα, καύσι-
µο αεροσκαφών, πετρέλαιο και µαζούτ.
Ορισµένα προϊόντα υπόκεινται σε δευ-
τερογενή επεξεργασία µε σκοπό την
βελτίωση της ποιότητάς τους, όπως εί-
ναι η καταλυτική αναµόρφωση της νά-
φθας για την παραγωγή βενζίνης και η
υδρογονοκατεργασία του πετρελαίου
για την παραγωγή πετρελαίου θέρµαν-
σης και κίνησης χαµηλής περιεκτικό-
τητας σε θείο. Για την ελάττωση του
µαζούτ, το οποίο είναι ποσοτικά το πε-
ρισσότερο αλλά και το χαµηλότερης
αξίας προϊόν της ατµοσφαιρικής από-
σταξης, υπάρχουν οι µονάδες µετατρο-

πής (Θερµικής, Καταλυτικής και Υδρο-
γονοδιάσπασης) µε τις οποίες αυξάνε-
ται η παραγωγή υψηλής αξίας λευκών
προϊόντων όπως το πετρέλαιο και η
βενζίνη. 

Για να λειτουργήσει ένα διυλιστήριο
χρειάζεται βοηθητικές παροχές, όπως
η ηλεκτρική ενέργεια, το νερό και ο
ατµός. Οι απαιτήσεις του διυλιστηρίου
σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται
πλήρως από τέσσερεις αεριοστρόβι-
λους του Σταθµού Συµπαραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι ανάγκες σε
ατµό υψηλής πίεσης καλύπτονται από
τους τέσσερεις λέβητες παραγωγής
ατµού, σε συνδυασµό µε τον ατµό που
παράγουν ορισµένες µονάδες του διυ-
λιστηρίου, ενώ οι µονάδες αφαλάτωσης
θαλασσινού νερού, παράγουν νερό ποι-

οτικά κατάλληλο για την τροφοδοσία
των λεβήτων. Το 2007 µε την προσθή-
κη της µονάδας αφαλάτωσης νερού
αντίστροφης ώσµωσης, οι ανάγκες του
διυλιστηρίου σε νερό καλύπτονται
πλήρως, εξοικονοµώντας σηµαντικές
ποσότητες του πολύτιµου φυσικού πό-
ρου του φρέσκου νερού.

Τα υγρά απόβλητα συλλέγονται και
επεξεργάζονται στη µονάδα Επεξερ-
γασίας Υγρών Βιοµηχανικών Αποβλή-
των και στη µονάδα Επεξεργασίας
Αστικών Λυµάτων. 

Από το 2004 λειτουργεί ο Σταθµός
Φόρτωσης Βυτιοφόρων Οχηµάτων, ο
οποίος ενίσχυσε σηµαντικά την αντα-
γωνιστική θέση της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στην
αγορά της Νοτίου Ελλάδας.

™Ù·ıÌfi˜
¶·Ú·ÁˆÁ‹˜
∏ÏÂÎÙÚÈÎ‹˜
∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ªÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜

ÀÁÚÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ

™Ù·ıÌfi˜ ÊfiÚÙˆÛË˜ µ˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ

ÀÁÚ·¤ÚÈ·
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Εφαρµόζοντας πιστά τις αρχές
της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και
στοχεύοντας σε βιώσιµη ανάπτυξη,
δηµιουργούµε αξία τόσο για τους µε-
τόχους και τα άλλα ενδιαφερόµενα
µέρη (stakeholders), όσο και για την
κοινωνία 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, τη δη-
µιουργία θέσεων εργασίας, τη συµβολή
στην κοινωνική πρόοδο και συνοχή, ενώ
παράλληλα διασφαλίζεται η ποιότητα
του περιβάλλοντος. 

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
συνεισφέρει στην αξία, που µε τη σειρά
τους παράγουν για την οικονοµία και
την κοινωνία, µέσω των θέσεων εργα-
σίας, των συνεχών βελτιώσεων στις πα-
ραγωγικές µας διεργασίες,  καθώς και
των επενδύσεων για επεκτάσεις ή ανα-
βαθµίσεις των εγκαταστάσεών µας. 

Οι εισροές/έσοδα του οµίλου από την
οικονοµική δραστηριότητα του έτους
2007 ανέρχονται σε 4.129,9 εκατ. ευρώ
και αποτελούν περίπου το 1,8% του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος

(Α.Ε.Π.) του 2007. Από αυτά, 3.649,2
εκατ. ευρώ διατέθηκαν για την αγορά
πρώτων υλών αργό πετρέλαιο) και ετοί-
µων προϊόντων, ποσοστό 88,2% επί των
συνολικών εισροών/εσόδων, το οποίο
δικαιολογείται από τη φύση της δρα-
στηριότητάς του.

√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2007 (ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ)

ŒÛÔ‰· ·fi ÂÏ¿ÙÂ˜
Î·È ¿ÏÏÂ˜ ËÁ¤˜

¢È·ı¤ÛÈÌÔ
˘fiÏÔÈÔ

¢È·ı¤ÛÈÌ· 
ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ˜

∫·ı·Úfi˜
‰·ÓÂÈÛÌfi˜

∂ÂÓ‰‡ÛÂÈ˜

¶ÚÔÛˆÈÎfi
∫·ı·Ú¤˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ 
Î·È ÏÔÈ¤˜ ·ÚÔ¯¤˜

¢ˆÚÂ¤˜ 
- ÃÔÚËÁ›Â˜

¢ËÌfiÛÈÔ
ºfiÚÔÈ Î·È ‰·ÛÌÔ› ÕÏÏÂ˜ ·ÁÔÚ¤˜

¶ÚÒÙÂ˜ ‡ÏÂ˜

∆Ú¿Â˙Â˜
∆fiÎÔÈ

ª¤ÙÔ¯ÔÈ
ªÂÚ›ÛÌ·Ù·

∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¿ 
∆·ÌÂ›·
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™∆ƒ∞∆∏°π∫√π ™∆√Ã√π 
– ∂¶∂¡¢À™∂π™

Στο επίκεντρο του επιχειρηµατι-
κού µοντέλου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ βρί-
σκεται η υπεύθυνη ανάπτυξη της αξίας
της εταιρείας προς όφελος όλων των
ενδιαφερόµενων µερών, η οποία επι-
τυγχάνεται µέσω ενός συνεχούς και κα-
τάλληλα στοχευµένου επενδυτικού
προγράµµατος και µε την εφαρµογή
αποτελεσµατικών διοικητικών και δια-
χειριστικών συστηµάτων, ώστε να επι-
τυγχάνονται υψηλές λειτουργικές απο-
δόσεις σε όλους τους τοµείς µε τελικό
αποτέλεσµα την επίτευξη υψηλών οι-
κονοµικών αποδόσεων. Παράλληλα, οι
Αρχές και οι Αξίες της εταιρείας επι-
βάλλουν τον χαρακτήρα της βιωσιµό-
τητας σ’ αυτήν την ανάπτυξη, πράγµα
που σηµαίνει ότι η επιδίωξη του καλύ-
τερου δυνατού αποτελέσµατος πραγ-
µατοποιείται µε σεβασµό στον άνθρω-
πο και το περιβάλλον και µε την εξα-
σφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας.

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 (του περιθωρίου κέρ-
δους του διυλιστηρίου) µε: 

● Εφαρµογή των νέων προδιαγρα-
φών προϊόντων έγκαιρα και µε τον
πιο οικονοµικό τρόπο κάνοντας

Το ύψος και η σύνθεση του κοινωνικού
προϊόντος που παράγουµε προσδιορί-
ζει µε σαφήνεια το µέγεθος της συνει-
σφοράς µας στην κοινωνία.     

Το κοινωνικό προϊόν αποτελεί το µέ-
ρος των εσόδων που κατανέµεται σε
επιλεγµένα  ενδιαφερόµενα µέρη, που
είναι: το προσωπικό, το κράτος, οι µέ-
τοχοι, οι τράπεζες, οι προµηθευτές και
η ευρύτερη κοινωνία (δωρεές και χορη-
γίες). Είναι, δηλαδή, η δαπάνη για τη
µισθοδοσία του προσωπικού και η πα-
ροχή σε αυτό διαφόρων ωφεληµάτων
πέραν των στενά προβλεποµένων από
τις ισχύουσες διατάξεις (όπως η ασφα-
λιστική κάλυψη του προσωπικού για
πρόσθετη νοσοκοµειακή περίθαλψη
και οι πρόσθετες 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, για την πληρωµή
των προµηθευτών και για την πληρω-
µή µερίσµατος στους µετόχους. 

Με βάση τα παραπάνω, το κοινωνικό
προϊόν που αποδόθηκε στα ενδιαφε-
ρόµενα µέρη το 2007 ανέρχεται στο
ποσό των 409,1 εκατ. ευρώ (έναντι
380,0 εκατ. ευρώ το 2006 και 321,0
εκατ. ευρώ το 2005). 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ δηµιούργησε την τε-
λευταία τριετία για τον κρατικό προϋ-
πολογισµό έσοδα από φόρους και άλ-
λες εισφορές που ξεπερνούν τα 191
εκατ. ευρώ και κατέβαλε στο προσωπι-
κό της, υπό µορφή καθαρών αµοιβών
και άλλων παροχών, πάνω από 196
εκατ. ευρώ. Επίσης, κατά την τελευ-
ταία τριετία, η συνεισφορά της για την
ενίσχυση κοινωφελών σκοπών ήταν 9,8
εκατ. ευρώ (βλ. κεφ. Κοινωνική Συνει-
σφορά). 

409,1 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ
∆√ ∫√π¡ø¡π∫√ ¶ƒ√´√¡ ∆√À 2007 

18,2%

1,1%

31,1%

∞ÌÔÈ‚¤˜ Î·È §ÔÈ¤˜ 
¶·ÚÔ¯¤˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡

§ÔÈ¤˜ ∞ÁÔÚ¤˜

ÃÔÚËÁ›Â˜/
¢ˆÚÂ¤˜

ª¤ÙÔ¯ÔÈ

20,1%

10,3%
5,2%

∆Ú¿Â˙Â˜

2007

™‡ÓıÂÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
™‡ÓÔÏÔ: 409,1 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ

∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¿
∆·ÌÂ›·

14,0%

ŒÛÔ‰· ¢ËÌÔÛ›Ô˘



14

χρήση της πλέον σύγχρονης τε-
χνολογίας.

● Βελτίωση της ενεργειακής απόδο-
σης, η οποία συµβάλλει στη µείωση
του λειτουργικού κόστους του διυ-
λιστηρίου και µειώνει τις εκποµπές
CO2.

● Πλήρη αυτοµατοποίηση του διυλι-
στηρίου.

● Βελτίωση της αποδοτικότητας της
παραγωγικής διαδικασίας και της
διαθεσιµότητας των παραγωγικών
µονάδων.

■ Αποτελεσµατική διάθεση των
προϊόντων του διυλιστηρίου, µε
την εκµετάλλευση των ευκαιριών
και στις τρεις διαθέσιµες αγορές
(εσωτερική, αεροπορίας/ναυτιλίας
και εξαγωγών) ώστε να επιτυγχά-
νεται η καλύτερη δυνατή κερδοφο-
ρία, µε:

● Τη µεγιστοποίηση του µεριδίου
της εταιρείας στην εσωτερική αγο-
ρά βελτιώνοντας το σύστηµα δια-
νοµής.

● Την ανάπτυξη των εξαγωγών της
εταιρείας µε ιδιαίτερη στόχευση
στις αναπτυσσόµενες αγορές µε
υψηλά περιθώρια κέρδους.

● Την επέκταση και εκµετάλλευση
των αποθηκευτικών χώρων της
εταιρείας για την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση της ζήτησης τόσο για νέα
προϊόντα όσο και για σχετικές
υπηρεσίες.

■ Πραγµατοποίηση τεχνολογικών,
λειτουργικών και οργανωτικών
προσαρµογών στο διυλιστήριο βά-
σει συνεχούς και στοχευµένου επεν-
δυτικού προγράµµατος, ώστε να επι-
τυγχάνεται το υψηλότερο δυνατό
επίπεδο Υγιεινής και Ασφάλειας,
προστασίας του Περιβάλλοντος και
Ποιότητας µε:

● Πραγµατοποίηση επενδύσεων για
τη διατήρηση σε υψηλό επίπεδο
των προγραµµάτων που αφορούν
στο Περιβάλλον, την Υγιεινή και
την Ασφάλεια της εργασίας.

● Αναβάθµιση της αξιοπιστίας των
συστηµάτων υποστήριξης των µο-
νάδων παραγωγής, όπως  είναι οι
µονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας και ατµού και οι κρί-
σιµες βοηθητικές παροχές.

● Ενίσχυση των προληπτικών µέ-
τρων ασφαλείας στις µονάδες πα-
ραγωγής µε επενδύσεις σε αυτοµα-
τοποιηµένα συστήµατα πρόληψης
και προστασίας, τα οποία πληρούν
ή και υπερβαίνουν τις προδιαγρα-
φές που προβλέπονται από την ελ-
ληνική νοµοθεσία και τους διεθνείς
κανονισµούς.

● Εφαρµογή προγραµµάτων εκπαί-
δευσης του προσωπικού, βασισµέ-

νων στη χρήση των πλέον εξελιγ-
µένων τεχνολογικά συστηµάτων,
όπως προσοµοιωτές (simulators)
για την εκπαίδευση των χειριστών
των µονάδων παραγωγής.

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, στην υγεία και
στην ασφάλεια του προσωπικού και των
συνεργατών µας, υλοποιούνται µε
επενδύσεις σηµαντικού ύψους. Το
επενδυτικό µας πρόγραµµα για την
εξαετία 2002–2007 έφτασε τα 648 εκατ.
ευρώ (βλέπε το κεφάλαιο Περιβάλλον).
Το µεγαλύτερο µέρος αυτών των επεν-
δύσεων δαπανήθηκε για την εγκατά-
σταση του συγκροτήµατος Υδρογονο-
διάσπασης. Η έναρξη λειτουργίας αυ-
τής της µονάδας, το Νοέµβριο του
2005, κατέστησε δυνατή την παραγωγή
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καθαρών καυσίµων, βάσει των προδια-
γραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
2005 και των ακόµα αυστηρότερων που
προβλέπονται για το 2009, ενώ παράλ-
ληλα συνετέλεσε στην αύξηση της πα-
ραγωγής µεσαίων αποσταγµάτων, στα
οποία η Ελλάδα, και γενικότερα η Ευ-
ρώπη, παρουσιάζουν έλλειψη. Επιπλέ-
ον, παρέχει στο διυλιστήριο µεγαλύτε-
ρη ευελιξία για τη µεγιστοποίηση της
παραγωγής είτε ντίζελ είτε βενζινών,
ανάλογα µε την εποχική ζήτηση. Τέλος,
βελτιώθηκαν ακόµα περισσότερο οι πε-
ριβαλλοντικοί όροι του διυλιστηρίου,
καθώς µειώθηκαν οι εκποµπές ορισµέ-
νων αερίων ρύπων.

Το υπόλοιπο επενδυτικό πρόγραµµα εί-
χε ως στόχο την αναβάθµιση της τεχνο-
λογικής αρτιότητας του διυλιστηρίου,
την καθετοποίηση, τον αυτοµατισµό,
την ενεργειακή αυτονοµία του και την
προστασία του περιβάλλοντος, µε απο-
τέλεσµα να θεωρείται σήµερα ως ένα
από τα αρτιότερα και πλέον προηγµένα
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
τελευταίων χρόνων, πέραν της εγκα-
τάστασης του συγκροτήµατος Υδρο-
γονοδιάσπασης, που αναφέρθηκε πιο
πάνω, αφορούσαν την εγκατάσταση
δύο αεριοστροβίλων στο Σταθµό Συ-
µπαραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας
του διυλιστηρίου για την εξασφάλιση
ενεργειακής αυτονοµίας και την αντι-
κατάσταση των δύο παλαιοτέρων αε-
ριοστροβίλων, την εγκατάσταση Κα-
τανεµηµένου Συστήµατος Ελέγχου
(Distributed Control System), την εν
εξελίξει εγκατάσταση συστήµατος
Αυτόµατης Ρύθµισης Παραγωγικών

∆ιαδικασιών (Advanced Process
Control), την αναβάθµιση του συστήµα-
τος διακίνησης προϊόντων στην προ-
βλήτα του διυλιστηρίου, την κατασκευή
νέου σταθµού φόρτωσης βυτιοφόρων
στο διυλιστήριο, την κατασκευή νέας
µονάδας Ανάκτησης Θείου, την ανα-
βάθµιση των λεβήτων, που επίσης βρί-
σκεται σε εξέλιξη, την αναβάθµιση της
µονάδας επεξεργασίας Υγρών Βιοµηχα-
νικών Αποβλήτων, την εγκατάσταση
µονάδας παραγωγής αφαλατωµένου
νερού τεχνολογίας αντίστροφης ώσµω-
σης, την κατασκευή τριών επιπλέον δε-
ξαµενών, την εν εξελίξει αναβάθµιση
του συγκροτήµατος παραγωγής λιπα-
ντικών και την ολοκλήρωση των έργων
για τη σύνδεση του διυλιστηρίου µε το
εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου, η οποία
επετεύχθη το Μάιο του 2008. 

Η αναπτυξιακή προοπτική της εταιρεί-
ας για την τριετία 2008 - 2010 περιλαµ-
βάνει την αύξηση της διϋλιστικής ικα-
νότητας λόγω της επένδυσης στην νέα
µονάδα Ατµοσφαιρικής Απόσταξης
(new Crude Distillation Unit), που θα τε-
θεί σε λειτουργία το 2010. Η επενδυτική
δαπάνη για τη νέα µονάδα Ατµοσφαιρι-
κής Απόσταξης, δυναµικότητας 60.000
βαρελιών ηµερησιως, θα διαµορφωθεί
σε περίπου 180 εκατ. ευρώ. Η επένδυση
αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πρό-
γραµµα επέκτασης του διϋλιστηρίου για
το οποίο η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ έχει ήδη δαπα-
νήσει σηµαντικά κεφάλαια. Με τη νέα
µονάδα η δυναµικότητα του διϋλιστηρί-
ου θα υπερβεί τα 170.000 βαρέλια ηµε-
ρησίως ή τα 9,0 εκατ. ΜΤ ετησίως. Πρό-
σθετα οφέλη αναµένονται από την υπο-
κατάσταση εισαγωγών µαζούτ (Straight
Run Fuel Oil) από ιδιοπαραγόµενο, από
τη δυνατότητα για περαιτέρω βελτιστο-
ποίηση των προµηθειών αργού και από
τη δυνατότητα κατεργασίας νέων τύ-
πων αργού.

648 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ
√π ™À¡√§π∫∂™ ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∆∏™ ∆∂§∂À∆∞π∞™ ∂•∞∂∆π∞™ 

471 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ
√π ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∆∏™ ∆∂§∂À∆∞π∞™ ∂•∞∂∆π∞™ 
°π∞ ∂¶∂¡¢À™∂π™ ¶ƒ√™∆∞™π∞™ ∆√À  ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™

¢π∞Ã∂πƒπ™∏ À°π∂π¡∏™, 
∞™º∞§∂π∞™ 
∫∞π ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™ – 
¶√π√∆∏∆∞

H διασφάλιση της επαγγελµατι-
κής Υγιεινής, της Ασφάλειας και της
Προστασίας του Περιβάλλοντος περι-
λαµβάνεται στις εταιρικές Αρχές και
Αξίες µας και αποτελεί πρωταρχικό
στρατηγικό στόχο, ώστε κατά την εξά-
σκηση των επιχειρηµατικών δραστη-
ριοτήτων µας να διασφαλίζονται
ασφαλείς συνθήκες εργασίας για το
προσωπικό και τους συνεργάτες µας,
καθώς και η προστασία του περιβάλ-
λοντος και η ποιότητα ζωής των πολι-
τών που ζουν κοντά στους χώρους
όπου πραγµατοποιούνται οι δραστη-
ριότητες αυτές. 

Η έµφαση στα θέµατα διαχείρισης της
Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας
του Περιβάλλοντος, καθώς και η δέ-
σµευσή µας για συνεχή βελτίωση
στους συγκεκριµένους τοµείς, διατυ-
πώνεται µέσω της σχετικής πολιτικής,
η οποία διέπει τη λειτουργία του Συ-
στήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
και του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγιεινής
και Ασφάλειας, τα οποία εξειδικεύουν
την πολιτική αυτή σε προγράµµατα
και µετρήσιµους στόχους. 
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τις προσπάθειές της στον εφοδιασµό
τους µε προϊόντα υψηλής ποιότητας.  

Η πολιτική της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για την
ποιότητα 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 πω-
λεί προϊόντα που ικανοποιούν τους πε-
λάτες της, λαµβάνοντας πάντα υπόψη το
συµφέρον όλων των ενδιαφερόµενων
µερών.

■ Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ εστιάζοντας στους πε-
λάτες της, ερευνά και αξιολογεί τις απαι-
τήσεις τους και εφαρµόζει όλες τις ανα-
γκαίες τεχνολογίες και δράσεις µε στόχο
την  αποφυγή συµβιβασµών σε θέµατα
ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος
διαχείρισης ποιότητας. 

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

Το Ενιαίο ∆ιαχειριστικό Σύστηµα είναι
προσανατολισµένο στον πελάτη και
στις ανάγκες του και κατά τρόπο συ-
στηµατικό περιλαµβάνει όλες τις
σχετικές προς την ποιότητα λειτουρ-
γικές και οργανωτικές διεργασίες,
όπως φαίνεται στο σχεδιάγραµµα. Η
ένταξη του Συστήµατος Περιβαλλοντι-
κής ∆ιαχείρισης και του Συστήµατος
∆ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στο
Ενιαίο ∆ιαχειριστικό Σύστηµα τους
προσδίδει, όπως φυσικά και αναµένε-
ται, την απαραίτητη εσωτερική συνο-
χή και τα συνδέει µε τις άλλες διερ-
γασίες που αυτά επηρεάζουν, ώστε
να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή
αποτελεσµατικότητά τους. 

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

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ λειτουργεί µε σεβασµό προς την Υγεία, την Ασφάλεια και το
Περιβάλλον. 

Για να το επιτύχει αυτό, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ δεσµεύεται να:

■ Θέτει σκοπούς και στόχους, ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση των
συστηµάτων διαχείρισης της Υγιεινής, της Ασφάλειας και του Περιβάλλο-
ντος.

■ Συµµορφώνεται προς, ή και να υπερβαίνει, τις απαιτήσεις οι οποίες προκύ-
πτουν από όλες τις νοµικές ή άλλες υποχρεώσεις της.

■ Παράγει προϊόντα εγγυηµένης ποιότητας σύµφωνα µε, ή και πέραν των προ-
διαγραφών Υγιεινής και Προστασίας του Περιβάλλοντος, που ισχύουν για το
καθένα από αυτά, χρησιµοποιώντας αποτελεσµατικά τις πρώτες ύλες, την
ενέργεια και την τεχνολογία.

■ Αναφέρει τις επιδόσεις της, καλές ή κακές, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης.

■ ∆ιατηρεί συστήµατα και σχέδια αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης, τα οποία
δοκιµάζει τακτικά µε τις κατάλληλες ασκήσεις.

■ Εντάσσει τα σχετικά µε την Υγιεινή, την Ασφάλεια και την Προστασία του
Περιβάλλοντος θέµατα σε κάθε επιχειρησιακή της απόφαση, στα επιχειρη-
µατικά της σχέδια και στη λειτουργία των εγκαταστάσεών της, µέσα στο
πλαίσιο του Ενιαίου ∆ιαχειριστικού Συστήµατος.

■ Παρέχει συµβουλές, πληροφορίες και εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναµικό
της,  στους εργολάβους και σε άλλους οι οποίοι εργάζονται για λογαριασµό
της, ώστε να εξασφαλίζεται η δέσµευση και η ευαισθητοποίησή τους.

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

■ Συνεργάζεται µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders) για την ανάπτυ-
ξη και εφαρµογή εξισορροπηµένων προγραµµάτων Υγιεινής, Ασφάλειας και
Προστασίας του Περιβάλλοντος, τα οποία λαµβάνουν υπ’ όψη τις ανάγκες
όλων των εµπλεκοµένων.

Στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, οτιδήποτε προγραµµατίζουµε, σχεδιάζουµε ή πράττουµε, το κάνου-
µε µε ασφάλεια, φιλικά προς το περιβάλλον και µε οικονοµική αποτελεσµατικότητα.

Αντίστοιχη είναι και η δέσµευσή µας
για την Ποιότητα, η οποία αποτελεί
ουσιώδες στοιχείο της στρατηγικής
µας. Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, από την αρχή
ακόµα της λειτουργίας της, αντιµετώ-
πιζε µε σεβασµό και υπευθυνότητα
τους πελάτες της, επικεντρώνοντας
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Το Ενιαίο ∆ιαχειριστικό Σύστηµα της εται-
ρείας, µέσω του οποίου υλοποιείται η πο-
λιτική µας για την ποιότητα είναι πιστο-
ποιηµένο µε το διεθνές πρότυπο ISO
9001:2000 από τη Bureau Veritas (BV).

H διεργασία του Ποιοτικού Ελέγχου
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύ-
που ISO 17025:2005 και το Χηµείο του
διυλιστηρίου είναι διαπιστευµένο από

το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
(ΕΣΥ∆) ως ικανό να διενεργεί δοκιµές
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύ-
που και να εκδίδει Πιστοποιητικά Ποι-
ότητας µε τη σφραγίδα του ΕΣΥ∆ για
όλα σχεδόν τα προϊόντα της εταιρείας.
Η διαπίστευση αυτή µας δίνει ένα επι-
πλέον συγκριτικό πλεονέκτηµα, καθό-
σον η ποιότητα των προϊόντων µας κα-
θίσταται εγγυηµένη.

∂∆∞πƒπ∫∏ ¢π∞∫Àµ∂ƒ¡∏™∏

Το ανώτατο διοικητικό όργανο της
εταιρείας είναι το δωδεκαµελές ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται
από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέ-
λευση των Μετόχων και λειτουργεί
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το
νόµο και το Καταστατικό της εταιρεί-
ας. Πληροφορίες για τη σύνθεσή του
και άλλα σχετικά θέµατα υπάρχουν
στο Ετήσιο ∆ελτίο 2007. 

Η διεύθυνση και ο έλεγχος της εταιρεί-
ας βασίζονται στις σύγχρονες αρχές της
εταιρικής διακυβέρνησης, όπως καθο-
ρίζεται από τη νοµοθεσία και τις κανο-
νιστικές ρυθµίσεις, αλλά και από άλλες
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και ελε-
γκτικά πρότυπα. Η εταιρική διακυβέρ-
νηση ως αντίληψη διέπει τη στρατηγι-
κή της και ως πρακτική καθορίζει τον
τρόπο καθηµερινής λειτουργίας της σε
θέµατα όπως η σύνθεση του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου, η συµµόρφωση προς
τις νοµικές και ρυθµιστικές διατάξεις, ο
σεβασµός και η προστασία των µετό-
χων, η εγκυρότητα κάθε διακινούµενης
πληροφορίας, η αναγνώριση και ο έλεγ-
χος όλων των εγγενών κινδύνων. 

Στο πλαίσιο του ∆ιοικητικού Συµβουλί-
ου λειτουργούν δύο τριµελείς επιτρο-
πές: η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου
και η Επιτροπή Αποδοχών. 

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφέρεται
άµεσα η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγ-
χου, η οποία εποπτεύεται από την Επι-
τροπή Εσωτερικού Ελέγχου. Το



ανεξάρτητο σύστηµα εσωτερικού ελέγ-
χου της εταιρείας αποσκοπεί στη δια-
σφάλιση της συµµόρφωσης µε τις δια-
δικασίες της εταιρείας για τη διαχείρι-
ση οικονοµικών και λειτουργικών θεµά-
των, όπως και στην διασφάλιση των θε-
µάτων που έχουν σχέση µε την αποτε-
λεσµατική διαχείριση των επιχειρηµα-
τικών κινδύνων. Τα οικονοµικά αποτε-
λέσµατα της εταιρείας ελέγχονται και
από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές
σε εκπλήρωση των εκ του νόµου υπο-
χρεώσεών της. 
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ΗΜΟΤΟΡ ΟΪΛ επιδιώκει τη µεθο-
δική εξυπηρέτηση των αναγκών των
πελατών της µε απόλυτα πελατοκε-
ντρικά κριτήρια. Πέραν της άµεσης
επαφής µαζί τους, πραγµατοποιεί ανά
περίπου διετία, έρευνα ικανοποίησης
πελατών µε ποσοτικό και ποιοτικό χα-
ρακτήρα, που καλύπτει όλο το φάσµα
των πελατών της, µε στόχο την αντι-
κειµενική γνώση του βαθµού ικανοποί-
ησής τους και την αποκωδικοποίηση
της οπτικής τους σε ό,τι αφορά το επί-
πεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών, αλ-
λά και την εταιρική εικόνα της ΜΟ-
ΤΟΡ ΟΪΛ. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι
πελάτες καλούνται να απαντήσουν σε
7 οµάδες ερωτήσεων που καλύπτουν
τα εξής θέµατα: προσδιορισµός της
σχέσης του πελάτη µε την εταιρεία,
ικανοποίηση από την ποιότητα των
προϊόντων της εταιρείας, ταχύτητα
διεκπεραίωσης των παραγγελιών, έκ-
δοση των φορτωτικών εγγράφων και

των τιµολογίων, φορτώσεις σε πλοία ή
βυτιοφόρα οχήµατα, χειρισµός των πα-
ραπόνων και γενική αξιολόγηση της ει-
κόνας της εταιρείας από τον πελάτη.

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.

Τέτοιες έρευνες έχουν πραγµατοποιη-
θεί το 2003, το 2004 και το 2007. Η επε-
ξεργασία των απαντήσεων και υποδεί-
ξεων από αυτές τις έρευνες οδήγησε σε
µια σειρά παρεµβάσεων οι  οποίες είχαν
ως αποτέλεσµα τη µείωση των προφορι-
κών ή γραπτών παραπόνων από τους
πελάτες, παρά το ότι η αύξηση του
όγκου των πωλήσεων ανάµεσα στο 2007
και το 2003 ξεπερνά το 20%.
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Τα ενδιαφερόµενα µέρη (stake-
holders) της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, καθώς και η
αλληλεπίδρασή τους µε την εταιρεία
απεικονίζονται σχηµατικά στο διά-
γραµµα. Η επικοινωνία και η συνεργα-
σία που έχουµε αναπτύξει µε τα ενδια-
φερόµενα µέρη εκφράζει τη σηµασία

που αποδίδουµε σ’ αυτό το θέµα και
την επιθυµία µας να συζητούµε και να
λαµβάνουµε υπ’ όψη τις ανάγκες τους,
ώστε να αντιµετωπίζονται µε αµοιβαία
αποδεκτές λύσεις, στο βαθµό που αυτό
είναι εφικτό, οι τυχόν κοινωνικές και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

● Μέτοχοι: Στο τέλος του 2007
61,54% των µετοχών ανήκε στην οι-
κογένεια των ιδρυτών της εταιρείας
(οικογένεια Βαρδινογιάννη) και το
υπόλοιπο 38,46% στο επενδυτικό
κοινό. Η επικοινωνία µε τους µετό-
χους πραγµατοποιείται µε διάφο-
ρους τρόπους: µέσω της ιστοσελίδας
της εταιρείας, µε δελτία τύπου και
ανακοινώσεις του Τµήµατος Εταιρι-
κών Ανακοινώσεων, µέσω του Ετήσι-
ου ∆ελτίου και του Κοινωνικού Απο-
λογισµού, µε τη λειτουργία Τµήµα-
τος Εξυπηρέτησης Μετόχων και µε
τη τακτική συµµετοχή σε επενδυτι-
κές ηµερίδες (roadshows).

● Εργαζόµενοι: Χρησιµοποιούνται
διάφοροι τρόποι επικοινωνίας, όπως
εταιρικές ανακοινώσεις, το ενδοδί-
κτυο (intranet) και οµάδες εργασίας.

● Κοινωνία (µέ έµφαση στις τοπικές
κοινότητες οι οποίες επηρεάζονται
από τη λειτουργία της εταιρείας): Η
επικοινωνία πραγµατοποιείται κυ-
ρίως µέσω των οργάνων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, αλλά και µε άλλους
φορείς όπως ιδιωτικούς συλλόγους
και οργανώσεις (βλ. το κεφάλαιο Κοι-
νωνική Συνεισφορά και σελ. 88). 

Στο ενδιαφερόµενο µέρος «Κοινω-
νία» εµπίπτουν και: 

---- Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώ-
σεις και άλλες οργανώσεις της ευ-
ρύτερης κοινωνίας, όπως και οι
Ακαδηµαϊκοί και Επιστηµονικοί
Φορείς. Στο κεφάλαιο Κοινωνική
Συνεισφορά υπάρχει εκτενής ανα-
φορά στις συνεργασίες που ανα-
πτύχθηκαν το 2007 µ’ αυτά τα εν-
διαφερόµενα µέρη.  

∆· ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓ· 
Ì¤ÚË

ª∂∆√Ã√π

∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π

∫√π¡ø¡π∞

¶∂§∞∆∂™

™À¡∂ƒ°∞∆∂™ 
∫∞π ¶ƒ√ª∏£∂À∆∂™

¢∏ª√™π√
∞™º∞§π™∆π∫∞ 
∆∞ª∂π∞

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

√È Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙË ª√∆√ƒ √´§ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·Èfi ÙÔ˘˜
Î·È Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ù· ̄ ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓ· ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·.

√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜
Î·È ·ÓÙ·ÌÂ›‚ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, ÙÈ˜ ÚfiÛıÂÙÂ˜ ·ÚÔ¯¤˜
Î·È ÙÈ˜ Â˘Î·ÈÚ›Â˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ·Ó¤ÏÈÍË Î·È ÚÔÛˆÈÎ‹
·Ó¿Ù˘ÍË.

∏ ª√∆√ƒ √´§ ·Ú¿ÁÂÈ ·Í›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ ÙË ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÌÂ ÙÈ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ˜ ÙË˜ Î·È ÌÂ ÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÙË˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÈÎ¤˜ Î·È Â˘Ú‡-
ÙÂÚÂ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜. 

ªÂ ÙÔ Â˘Ú‡ Î·È Û˘ÓÂ¯¤˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÙË˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ë ª√-
∆√ƒ √´§ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿ÙÂ˜ ÙË˜ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË Î·È
ÚÔ˚fiÓÙ· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÈÎ·ÓÔÔÈÔ‡Ó ÙÈ˜ ··ÈÙ‹-
ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÓÙ·ÌÂ›‚ÂÙ·È ÌÂ Ù· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ.

√È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ·ÓÙ·ÌÂ›‚ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·-
ÚÔ¯‹ ÛÙË ª√∆√ƒ √´§ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÂ ÙÂÏÈÎfi
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË. 

∏ ª√∆√ƒ √´§ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Ù·
∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¿ ∆·ÌÂ›· ÌÂ ÙËÓ ÏËÚˆÌ‹ ÊfiÚˆÓ, ‰·ÛÌÒÓ Î·È
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË Î·È Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÌÈÛıÔ-
‰ÔÛ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ. √È ¢ËÌfiÛÈÂ˜ ∞Ú¯¤˜ ̄ ÔÚËÁÔ‡Ó ÙÈ˜
¿‰ÂÈÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.
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τους µετόχους, αλλά µε ταυτόχρονη
φροντίδα για την ικανοποίηση των πε-
λατών του, µε µέριµνα για τους εργαζο-
µένους του και µε φροντίδα για το περι-
βάλλον και για την κοινωνία εν γένει.
Παράλληλη και συναφής είναι η έννοια
της αειφόρου ανάπτυξης, της ανάπτυ-
ξης δηλαδή που επιδιώκει την κάλυψη
των σηµερινών αναγκών, χωρίς να δια-
κυβεύεται η δυνατότητα διαχείρισης
πόρων από τις επόµενες γενιές. 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
(ΕΚΕ) υποδηλώνει την ισόρροπη αντι-
µετώπιση της οικονοµικής, κοινωνικής
και περιβαλλοντικής επίδρασης της
λειτουργίας µιας επιχείρησης σύµφωνα
µε το παγκοσµίως πλέον αποδεκτό από
τα υπεύθυνα µέλη της επιχειρηµατικής
κοινότητας τρίπτυχο «κοινωνία – περι-
βάλλον – οικονοµία», στο οποίο αποτυ-
πώνεται η κεντρική επιδίωξη ενός ορ-
γανισµού για τη δηµιουργία αξίας για

---- Οι Επιχειρηµατικές Οργανώ-
σεις: Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι µέλος
του Ελληνικού ∆ικτύου για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, του
CONCAWE (βλ. σελ. 88), του
MOIG (Mediterranean Oil Indu-
stry Group), καθώς και διαφόρων
Επιµελητηρίων. 

● Πελάτες: Ο αριθµός των πελατών
της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, λόγω της φύσης
της δραστηριότητάς της, είναι σχετι-
κά µικρός. Η επικοινωνία µε τους πε-
λάτες εµπίπτει κυρίως στις αρµοδιό-
τητες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εµπο-
ρίας, η οποία αν παρίσταται ανάγκη
εµπλέκει και άλλα τµήµατα της εται-
ρείας. Πληροφορίες για τα προϊόντα
υπάρχουν στην ιστοσελίδα της εται-
ρείας, όπως και στα ∆ελτία ∆εδοµέ-
νων Ασφάλειας Υλικών. 

● Συνεργάτες και προµηθευτές:
Πρόκειται για παροχείς προϊόντων
και εργολαβικών υπηρεσιών στο διυ-
λιστήριο, όπου υπάρχει δοµηµένο
πρόγραµµα επικοινωνίας για την πα-
ροχή σ’ αυτούς της κατάλληλης πλη-
ροφόρησης για τα θέµατα της υγιει-
νής, της ασφάλειας και της προστα-
σίας του περιβάλλοντος.   

● ∆ηµόσιες Αρχές: Υπάρχει ανοικτή,
ειλικρινής και αµφίδροµη επικοινω-
νία και συνεργασία µε τις εµπλεκόµε-
νες ∆ηµόσιες Αρχές για την παροχή
των πληροφοριών που χρειάζεται το
κάθε µέρος, καθώς και για την τεκµη-
ριωµένη συζήτηση των θεµάτων που
ανακύπτουν. 



Oι µεγαλύτερες και οι πιο υπεύθυνες
επιχειρήσεις έχουν πλέον αποµακρυν-
θεί από τις παραδοσιακές αντιλήψεις
που περιόριζαν τον κοινωνικό ρόλο
τους απλώς σε ορισµένες δωρεές για
κοινωφελείς σκοπούς, σε χορηγίες εκ-
δηλώσεων και σε µέτρα βασικής φρο-
ντίδας για τους εργαζόµενους και υιο-
θετούν σταδιακά µια συστηµατική και
στρατηγική προσέγγιση στη διαχείρι-
ση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτε-
ρικό περιβάλλον τους. Αυτή η στρατη-
γική στοχεύει στη µακροπρόθεσµη αύ-
ξηση της απόδοσής τους µέσα από
πρακτικές που ικανοποιούν όλα τα εν-
διαφερόµενα µέρη, όπως απεικονίζε-
ται στο τρίπτυχο «κοινωνία – περιβάλ-
λον – οικονοµία».

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ δραστηριοποιείται
στον τοµέα του πετρελαίου, έναν το-
µέα στον οποίο κατ’ εξοχήν πρέπει να
τυγχάνουν εφαρµογής και σεβασµού οι
αρχές της ΕΚΕ και της αειφόρου ανά-
πτυξης, επειδή τα αποθέµατα αργού
πετρελαίου δεν είναι ανεξάντλητα και
η εκµετάλλευσή τους, από την εξόρυξη
έως τη µεταφορά, τη διύλιση και τη
χρήση των προϊόντων του προκαλεί
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες
πρέπει αποτελεσµατικά να αντιµετω-
πίζονται µε τα διαθέσιµα τεχνολογικά
µέσα. 

Αναγνωρίζουµε πλήρως τη σηµασία
των παραπάνω και εκφράζουµε την
κοινωνική µας υπευθυνότητα µε τη δέ-
σµευση για εκτέλεση της επιχειρηµατι-
κής 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 αρχών
της ΕΚΕ, λαµβάνοντας υπ’ όψη την
προστασία του περιβάλλοντος και όλα
τα ενδιαφερόµενα µέρη (τους εργαζο-
µένους µας, τους µετόχους, τους πελά-
τες, τους προµηθευτές και την κοινω-
νία στο σύνολό της). 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι ιδρυτικό µέλος
του Ελληνικού ∆ικτύου για την Εταιρι-
κή Κοινωνική Ευθύνη και έχει προσυ-
πογράψει και συµµετέχει στην Πρωτο-
βουλία του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών για το Οικουµενικό Σύµφωνο
(UN Global Compact), σκοπός του
οποίου είναι να κατευθύνει τις επιχει-
ρήσεις προς τη βιώσιµη ανάπτυξη µέσα

από εθελοντικές και υπεύθυνες συµπε-
ριφορές και δράσεις. Ως εκ τούτου δε-
σµεύεται για την πλήρη συµµόρφωσή
της µε τις δέκα αρχές του Οικουµενι-
κού Συµφώνου αναφορικά µε:

● τα ανθρώπινα δικαιώµατα,

● τις εργασιακές σχέσεις,

● το περιβάλλον και 

● τη διαφάνεια (αντιµετώπιση της δια-
φθοράς).

Επιπλέον, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ως υπεύθυνη
εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστή-
ριο Αθηνών, εναρµονίζει τη δράση της
µε την τρέχουσα κωδικοποίηση της
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επιχειρηµατικής δεοντολογίας και
ανταποκρίνεται στη σύγχρονη απαίτη-
ση για περισσότερη διαφάνεια, καθώς
και έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση
όλων των ενδιαφεροµένων.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει υιοθετήσει ένα µο-
ντέλο για την Εταιρική Κοινωνική Ευ-
θύνη το οποίο εµπεριέχει τους τέσσε-
ρις τοµείς δράσης στους οποίους αφο-
ρούν τα προγράµµατα της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, όπως άλλωστε
προκύπτουν από το Οικουµενικό Σύµ-
φωνο του ΟΗΕ και από το διεθνώς
αποδεκτό πρότυπο του Global
Reporting Initiative (GRI).  

Ο καθένας από αυτούς τους τοµείς έχει
τα αντίστοιχα ενδιαφερόµενα µέρη
(stakeholders). Στο διάγραµµα αποτυ-
πώνονται οι εν λόγω τοµείς, οι αντί-
στοιχοι stakeholders και τα τρέχοντα
θέµατα ενδιαφέροντος («επιδράσεις,
προκλήσεις και ευκαιρίες» κατά την
ορολογία του GRI) στα οποία επικε-
ντρώνονται οι δράσεις της ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ:

ως υπεύθυνος εργοδότης, 
µεριµνά για την ανάπτυξη και την αξιο-
ποίηση του ανθρώπινου δυναµικού
της, επενδύοντας στην εκπαίδευσή
του, εξασφαλίζοντας έναν εργασιακό
χώρο δηµιουργίας και εξέλιξης, όπου η
οµαδική εργασία, ο σεβασµός, η πρω-
τοβουλία και η καινοτοµία είναι βασικά
χαρακτηριστικά και όπου η Υγιεινή και
η Ασφάλεια στους χώρους εργασίας
αποτελούν µέγιστη προτεραιότητα
που διασφαλίζονται µε τις πλέον εξε-
λιγµένες 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
αποτελεσµατικό Σύστηµα Περιβαλλοντι-
κής ∆ιαχείρισης και χρησιµοποιώντας
τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές, κα-
θώς και τα πλέον εξελιγµένα συστήµα-
τα προστασίας του περιβάλλοντος,
διαχείρισης και εξοικονόµησης ενέρ-
γειας, 

ως υπεύθυνο µέλος της κοινωνίας,
επιζητεί γόνιµο κοινωνικό διάλογο σε
κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης και
αµοιβαίου σεβασµού µε τις τοπικές
κοινότητες όπου κυρίως ασκεί την
επιχειρηµατική δραστηριότητά της,
ενισχύει αυτές τις κοινότητες συµµε-
τέχοντας σε προγράµµατα που προά-
γουν την οικονοµική, κοινωνική και
πολιτιστική ζωή τους και συµµετέχει
σε παρόµοιες δραστηριότητες που
ενισχύουν το ευρύτερο κοινωνικό σύ-
νολο,

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 συ-
στηµατική 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 και της βιώσιµης ανάπτυ-
ξης.

∞ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË
ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ∂Ù·ÈÚÈÎ‹˜
∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ∂˘ı‡ÓË˜

Η αξιολόγηση των ουσιαστικών θεµά-
των (material issues) και των προκλή-
σεων που έχουν σχέση µε τη βιώσιµη
ανάπτυξη και αφορούν τη ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ, πραγµατοποιείται λαµβάνοντας
υπ’ όψη τα ακόλουθα:

● Τις Αρχές και Αξίες, το Όραµα και το
Σκοπό της εταιρείας.

● Τη στρατηγική της εταιρείας

● Τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης
που ακολουθεί η εταιρεία.

● Τις πολιτικές της εταιρείας (Πολιτι-
κή Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλ-
λοντος, Πολιτική Ποιότητας, Πολιτι-
κές ∆ιαχείρισης του Ανθρωπίνου ∆υ-
ναµικού).

● Τις απόψεις των ενδιαφεροµένων µε-
ρών και ιδιαίτερα των τοπικών κοινο-
τήτων.

Η αποτελεσµατική διαχείριση και υλο-
ποίηση των προγραµµάτων και δράσε-
ων που προκύπτουν από την παραπά-
νω αξιολόγηση:

● Ακολουθεί τις διαδικασίες που προ-
βλέπονται στον Ετήσιο και στον Πε-
νταετή Σχεδιασµό της εταιρείας,
όπου καταγράφονται ως συγκεκριµέ-
νοι βραχυπρόθεσµοι και µακροπρό-
θεσµοι στόχοι της συνολικής στρα-
τηγικής µας, βάσει των οποίων εργα-
ζόµαστε και αξιολογούµαστε. 
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● Πραγµατοποιείται και παρακολου-
θείται µέσω των πιστοποιηµένων
∆ιαχειριστικών Συστηµάτων Ποιό-
τητας (ISO 9001:2000) και Περιβάλ-
λοντος (ISO 14001:2004) βάσει συ-
γκεκριµένων διαδικασιών και οδη-
γιών εργασίας.

√ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi˜ 
∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 
ÙË˜ ª√∆√ƒ √´§

Ο ετήσιος Κοινωνικός Απολογισµός
της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, η παρούσα έκδοση
του οποίου είναι η έκτη κατά σειρά,
αποτελεί αυτόνοµη πηγή πληροφο-
ριών στην οποία παρουσιάζεται η
στρατηγική και συστηµατική αντιµε-
τώπιση των προκλήσεων που προκύ-
πτουν από την επιδίωξη της βιώσιµης
ανάπτυξης µεσω της εφαρµογής των
αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης. Ο Κοινωνικός Απολογισµός κατα-
γράφει αναλυτικά όλα τα σχετικά θέ-
µατα τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία
και έχουν σχέση µε τους τοµείς της
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, της Επικοι-
νωνίας µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
(stakeholders), του Ανθρωπίνου ∆υνα-
µικού, της Υγιεινής και Ασφάλειας, του
Περιβάλλοντος και της Κοινωνικής Συ-
νεισφοράς.

Ο Κοινωνικός Απολογισµός υπογραµ-
µίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο τις δεσµεύσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
να παράγει αξία σεβόµενη τον άνθρω-
πο, το περιβάλλον και την κοινωνία
και να γνωστοποιεί τις ενέργειες και
τις επιδόσεις της στους πιο πάνω το-
µείς.  

µƒ∞µ∂À™∂π™

Το 2007 η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ βραβεύτηκε
από το Επιµελητήριο Κορινθίας µε το
«Βραβείο Επιχειρηµατικότητας 2007» για
την προσφορά της στην οικονοµία του
νοµού, την ποιότητα, τη δηµιουργία
θέσεων εργασίας και την κοινωνική της
δράση.

Το βραβείο παρέλαβε εκ µέρους της
εταιρείας, ο Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιυ-
λιστηρίου κος Μ. Στειακάκης. 

● Βραβείο «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ
2007 – Περιβαλλοντικής
Επένδυσης» (βλ. σελ. 68).

● «Βραβείο Επιχειρηµατικότη-
τας 2007» από το Επιµελη-
τήριο Κορινθίας.

● Επιχειρηµατικό Βραβείο
ΧΡΗΜΑ στην κατηγορία
«Υψηλές Επενδύσεις».

● Στον Πρόεδρο και ∆ιευθύνο-
ντα Σύµβουλο της ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ κ. Βαρδή Βαρδινογιάν-
νη Βραβείο LEADERS OF
THE YEAR, στην κατηγορία
«∆ιαρκής Επιχειρηµατική
∆ράση».

● Επιχειρηµατικό Βραβείο
ΧΡΗΜΑ στην κατηγορία
«Επενδυτικές Σχέσεις».

● Επιχειρηµατικό Βραβείο
ΧΡΗΜΑ στην κατηγορία
«Καλύτερη Εταιρεία του ∆εί-
κτη FTSE/ΑΤΗΕΧ-20».

● Επιχειρηµατικό Βραβείο
ΧΡΗΜΑ στην κατηγορία
«Υψηλές Επενδύσεις».

● Επιχειρηµατικό Βραβείο
ΧΡΗΜΑ στην κατηγορία
«Υψηλές Επενδύσεις».

● Επιχειρηµατικό Βραβείο
ΧΡΗΜΑ στην κατηγορία
«Επενδυτικές Σχέσεις».

● Επιχειρηµατικό Βραβείο
ΧΡΗΜΑ στην κατηγορία
«Υψηλές Επενδύσεις».

2007

2006

2005

2004

2003
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AVIN OIL

H ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει παρουσία
και στον τοµέα της λιανικής εµπορίας
καυσίµων, µέσω της AVIN OIL η
οποία είναι 100% θυγατρική της. Η
AVIN OIL ιδρύθηκε το 1977 και δρα-
στηριοποιείται δυναµικά στην ελληνι-
κή αγορά πετρελαιοειδών, διαθέτο-
ντας προϊόντα που αντιπροσωπεύουν
την πιο προηγµένη τεχνολογική πρό-
ταση, καλύπτουν τις πιο σύγχρονες
ανάγκες κίνησης και λίπανσης και
έχουν πάντα ως επίκεντρο το σεβα-
σµό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Τα υψηλής ποιότητας καύσιµα της
AVIN OIL τροφοδοτούν µε ενέργεια
τη βιοµηχανία, την αεροπορία, τα
ιδιωτικά και επαγγελµατικά οχήµατα.
Βενζίνη, πετρέλαιο, άσφαλτος, υγρα-
έριο, µαζούτ, λιπαντικά που πληρούν
τις αυστηρότερες διεθνείς προδια-
γραφές, συνθέτουν την πιο ολοκλη-
ρωµένη γκάµα προϊόντων κίνησης,
θέρµανσης, λίπανσης, οδοποιΐας και
λειτουργίας βιοµηχανικών µονάδων. 

Βασικός προµηθευτής της AVIN OIL
είναι η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και η σηµαντικό-
τερη δυνατότητά της είναι η πώληση
προϊόντων υψηλών προδιαγραφών σε
ανταγωνιστικές τιµές. Από το 1987
διαθέτει ιδιόκτητο σταθµό φόρτωσης
βυτιοφόρων οχηµάτων στους Αγίους
Θεοδώρους, που συνδέεται κατευθεί-
αν µε αγωγούς µε το διυλιστήριο της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. 

∆ιαγράφοντας µία δυναµική πορεία
ανάπτυξης, η AVIN OIL έχει δηµι-
ουργήσει ένα ολοκληρωµένο δίκτυο
560 περίπου πρατηρίων, το οποίο
προσφέρει άριστη και ολοκληρωµένη
εξυπηρέτηση στους αυτοκινητιστές
ανά την Ελλάδα, εφοδιάζοντάς τους
µε τα πλέον εξελιγµένα καύσιµα. H
δηµιουργία της ενισχυµένης αµόλυ-
βδης βενζίνης  Win 95 Unleaded, της
SUPER PLUS 100 και του πετρελαίου
κίνησης Diesel Best που εξασφαλί-
ζουν εξαιρετικές επιδόσεις, προστα-
σία του κινητήρα, καθαρότερο περι-
βάλλον και µεγαλύτερη οικονοµία,
αποδεικνύει τη διαρκή αναζήτηση
της εταιρείας για την κάλυψη ακόµα
και των πιο εξειδικευµένων αναγκών
του καταναλωτή. 

Στις βασικές δραστηριότητες του δι-
κτύου πρατηρίων της AVIN OIL περι-
λαµβάνονται επίσης οι πωλήσεις των
εξελιγµένων λιπαντικών AVIN και
των Non-Fuel Retailing προϊόντων

(τρόφιµα, αξεσουάρ αυτοκινήτου),
καθώς επίσης και η κάρτα στόλου αυ-
τοκινήτων AVIN Card, που αποτελεί
βασικό εργαλείο ορθής οικονοµικής
διαχείρισης για τις µεγάλες εταιρείες. 

Η AVIN OIL εφαρµόζει αυστηρές
διαδικασίες διαχείρισης και διανοµής
καυσίµων και στα τρία στάδια της
διακίνησης τους: από τα σηµεία φόρ-
τωσης (εγκαταστάσεις της εταιρείας
και διυλιστήρια) προς τα µεταφορικά
µέσα (βυτιοφόρα αυτοκίνητα) και
προς τα τελικά σηµεία παράδοσης
(πρατήρια, βιοµηχανία κ.λπ.), προκει-
µένου να εξασφαλίζεται, εκτός από
την ασφαλή µεταφορά, η ποιότητα
των καυσίµων µέχρι την παραλαβή
τους από τον τελικό αποδέκτη, τον
καταναλωτή. 

Στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης
των υπηρεσιών της µε στόχο την
πλήρη κάλυψη των αναγκών του τελι-
κού καταναλωτή, η AVIN OIL ξεκίνη-
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σε το 2005 την υπηρεσία της Λιανι-
κής Πώλησης Πετρελαίου Θέρµαν-
σης µέσω της παραγγελιοληψίας και
παράδοσης πετρελαίου θέρµανσης,
απευθείας στον τελικό καταναλωτή
στο λεκανοπέδιο Αττικής. Επιπλέον,
δηµιούργησε το Κέντρο Εξυπηρέτη-
σης Πελατών (ΚΕΑ), ένα ενοποιηµέ-
νο κέντρο άµεσης και υπεύθυνης λή-
ψης και διαχείρισης παραγγελιών και
αιτηµάτων των πελατών που παρέχει
παράλληλα συνεχή και έγκυρη ενηµέ-
ρωση για νέα προγράµµατα, υπηρε-
σίες, προϊόντα και προωθητικές ενέρ-
γειες της εταιρείας σε όλους τους πε-
λάτες πανελλαδικά.

Το 2006 ξεκίνησε µε επιτυχία τη συ-
σκευασία και την εµπορία των φιαλι-
δίων υγραερίου AVIN Gas και  την
εµπορία και εφοδιασµό λιπαντικών
ναυτιλίας (Marine Lubes) κατακτώ-
ντας ολοένα και περισσότερες αγορές.

Η αποδοχή και αξιοπιστία της AVIN
OIL ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλά-
δας και οδήγησε στην ανάπτυξη µιας
έντονης εξαγωγικής δραστηριότητας
σε γειτονικές χώρες. 

Η AVIN OIL έχει κατασκευάσει και
εκµεταλλεύεται το Σ.Ε.Α. (Σταθµό
Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων) Μεγά-
ρων και συµµετέχει στην Ολυµπιακή
Εταιρεία Καυσίµων (O.F.C.), η οποία
κατασκεύασε και εκµεταλλεύεται το

Σύστηµα Εφοδιασµού Αεροπορικών
Καυσίµων (Hydrant System) στο αε-
ροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Επίσης, συµµετέχει µαζί µε την
CHEVRON, στην Ελληνική Εταιρεία
Αεροπορικών Καυσίµων Α.Ε. (HAFCO
A.E.), που ήδη έχει παρουσία σε τέσ-
σερα ελληνικά αεροδρόµια (Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Ζάκυνθο).  

Με ετήσιες πωλήσεις για το 2007, περί-
που 1,2 εκατ. µετρικούς τόνους, η AVIN
OIL κατέχει την 4η  θέση στην ελληνι-
κή αγορά µεταξύ των 20 και πλέον
εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών. Ο
κύκλος εργασιών της εταιρείας για το
2007 ήταν 826,3 εκατ. ευρώ και τα κέρ-
δη προ φόρων 985,2 χιλ. ευρώ.
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™À™∆∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∞¡£ƒø¶π¡√À ¢À¡∞ªπ∫√À

Ο σεβασµός προς τους εργαζοµέ-
νους µας και τις ανάγκες τους είναι
µια από τις εταιρικές µας αρχές, η
οποία µας οδηγεί στο να θεωρούµε τη
µέριµνα για το προσωπικό µας και τις
οικογένειές του ως βασική επιχειρη-
µατική και κοινωνική υποχρέωσή µας.
Η µέριµνα αυτή εκφράζεται µε συνε-
χή προσπάθεια εξέλιξης και παρακί-
νησης του ανθρώπινου δυναµικού
µας, αλλά και µε τη δηµιουργία εργα-
σιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαι-
ριών και σωστής διαχείρισης, µέσα
στο οποίο το προσωπικό µπορεί να
δηµιουργεί και να αναπτύσσεται,
ώστε να αξιοποιούνται πλήρως οι δυ-
νατότητές του. Με την ίδια φιλοσο-
φία, εφαρµόζουµε πολιτικές και προ-
γράµµατα µε στόχο την ενίσχυση της
ενιαίας εταιρικής κουλτούρας, την
αύξηση της ικανοποίησης των εργα-
ζοµένων, τη διασφάλιση της επαγ-
γελµατικής σταδιοδροµίας τους, κα-
θώς και την εξασφάλιση ισορροπίας
µεταξύ εργασίας και οικογένειας.
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Αναγνωρίζουµε ότι η  κοινωνική µας αξία χτίζεται από το ανθρώπινο δυναµι-
κό µας. Η κατάκτηση του οράµατός µας, µέσα από την επίτευξη των στρατηγικών
µας στόχων, την υλοποίηση των αναπτυξιακών µας προγραµµάτων και την εξα-
σφάλιση µακροπρόθεσµης ανταγωνιστικότητας, στηρίζεται στην ενεργό συνει-
σφορά των ανθρώπων µας. Η επιχειρηµατική µας λειτουργία, η ποιότητα των
προϊόντων µας και η εξυπηρέτηση των πελατών µας, εξαρτώνται καθοριστικά από
την απόδοση των εργαζοµένων µας, την οποία προσπαθούµε να ενδυναµώνουµε
εξασφαλίζοντας άριστες συνθήκες εργασίας µέσα σ’ ένα  εργασιακό περιβάλλον
που σέβεται τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στη
σωστή διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού µας. 

Κατά το 2007 ανανεώσαµε το ανθρώπινο δυναµικό µας µε νέες προσλήψεις, εφαρ-
µόσαµε εκτεταµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης για την κατάρτιση και ανάπτυξή του
και συνεχίσαµε την παροχή του δοµηµένου προγράµµατος µέριµνας µέσω των οι-
κειοθελών παροχών.
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● ¶ÚÔÛ¤ÏÎ˘ÛË ÈÎ·ÓÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ
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● √ÈÎÂÈÔıÂÏÂ›˜ ·ÚÔ¯¤˜

∞Ú¯¤˜ Î·È ∞Í›Â˜

Αυτή η προσέγγιση, η οποία εξυπηρε-
τεί άριστα εκτός των άλλων και το
στόχο µας για την προσέλκυση νέων
και ικανών ανθρώπων, υλοποιείται µε
την εφαρµογή σύγχρονου και ολοκλη-
ρωµένου Συστήµατος ∆ιοίκησης Ανθρώ-
πινου ∆υναµικού. Το σύστηµα αυτό
στηρίζεται στις αρχές και τις αξίες
µας και καθορίζεται από το όραµα και
τους στρατηγικούς µας στόχους.  



∞¶∞™Ã√§∏™∏ Τα βασικά συστατικά στοιχεία του εί-
ναι η προσέλκυση ικανών ανθρώπων, η
παροχή ίσων ευκαιριών, η εκπαίδευση
και ανάπτυξη του προσωπικού, το σύ-
στηµα αξιολόγησης, το σύστηµα αµοι-

βών και οι οικειοθελείς παροχές. Όλα
αυτά υποστηρίζονται από ένα πλέγµα
προγραµµάτων και πολιτικών, οι οποί-
ες εφαρµόζονται προς τις εξής κατευ-
θύνσεις: Tο 2007 το ανθρώπινο δυναµικό της

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και της AVIN OIL αριθ-
µούσε κατά µεσο όρο 1.470 άτοµα εκ
των οποίων 1.280 ήταν άνδρες και 190
ήταν γυναίκες. Σε σχέση µε το 2006 το
ανθρώπινο δυναµικό παρουσίασε κα-
θαρή αύξηση κατά 40 άτοµα. 

Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης του
οµίλου η αριθµητική εξέλιξη του αν-
θρώπινου δυναµικού είναι σταθερά
ανοδική από το 2000, παρά την πραγ-
µατοποίηση επενδύσεων µε στόχο την
αύξηση του βαθµού αυτοµατοποίησης
της παραγωγής στο διυλιστήριο και
την προσπάθεια που γίνεται για την
απλοποίηση των εργασιών. Η σηµαντι-
κή ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµι-
κού από το 2003 και µετά, οφείλεται
αφενός στις προσλήψεις που έγιναν
στο διυλιστήριο για την υλοποίηση του
µεγάλου επενδυτικού προγράµµατος,
που αφορούσε στην παραγωγή καυσί-
µων µε τις προδιαγραφές του 2005 και
του 2009 (το οποίο ολοκληρώθηκε το
2005, οπότε οι νέες µονάδες εντάχθη-
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● Συµµόρφωση µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο και τις οικουµενικές αρχές που αφο-
ρούν στα ανθρώπινα δικαιώµατα και στα δικαιώµατα εργασίας.

● ∆ηµιουργία ισχυρών δεσµών µε τους εργαζοµένους µέσω ανοικτής, ειλικρινούς
και αµφίδροµης επικοινωνίας.

● Ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας και των εταιρικών αξιών.

● ∆ίκαιη και αξιοκρατική µεταχείριση των εργαζοµένων.

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

● Συµµετοχική υπευθυνότητα των εργαζοµένων στην επίτευξη των επιχειρηµα-
τικών 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 εκπαίδευση και επιµόρφωση για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυνα-
µικού και για την απόκτηση των απαιτούµενων δεξιοτήτων µε στόχο την απο-
τελεσµατική και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας.

● Ευρύτερη µέριµνα για τις οικογένειες των εργαζοµένων και προσπάθεια για µε-
γαλύτερη ισορροπία µεταξύ οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. 

1.470 ¿ÙÔÌ·
∂ƒ°∞∑√¡∆∞¡ ∆√ 2007 ™∆∏ ª√∆√ƒ √´§ ∫∞π ∆∏¡ AVIN OIL
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καν στην παραγωγική διαδικασία του
διυλιστηρίου) και αφετέρου στην ανά-
γκη για έγκαιρη και επαρκή κατάρτιση
νέου προσωπικού, που καλύπτει τις κε-
νές θέσεις που δηµιουργούνται από
τον σχετικά αυξηµένο αριθµό αποχω-
ρήσεων λόγω συνταξιοδότησης.       

Ο κύριος χώρος δραστηριότητας της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι το διυλιστήριο
στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας,
όπου το 2007 απασχολήθηκαν -κατά
µέσο όρο- 1.078 άτοµα από τα 1.265
που συνολικά απασχόλησε η εταιρεία
(τα υπόλοιπα 187 εργάσθηκαν στα κε-
ντρικά γραφεία, στο Μαρούσι). Το 50%
περίπου του προσωπικού του διυλιστη-
ρίου κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή
της Κορινθίας, όπου η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ εί-
ναι ο µεγαλύτερος εργοδότης. Αντί-
στοιχα, η AVIN OIL απασχόλησε 205
άτοµα κατά το 2007.

Πέραν του άµεσα απασχολούµενου
προσωπικού, σηµαντικός αριθµός ατό-
µων απασχολείται έµµεσα στις δρα-
στηριότητες των δύο εταιρειών, ως
προσωπικό εργολάβων.  

Στο πλαίσιο της εφαρµογής των
εταιρικών Αρχών µας και της δέσµευ-
σής µας για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη προσφέρουµε ένα εργασιακό
περιβάλλον χωρίς αποκλεισµούς, που
ευνοεί τη διαφορετικότητα και που
παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους. 

Όλες οι δραστηριότητες της διαχείρι-
σης του ανθρώπινου δυναµικού γίνο-
νται µε διαφάνεια και αξιοκρατία. Οι
προσλήψεις, οι µετακινήσεις, οι προα-
γωγές, οι παροχές, τα προγράµµατα
εκπαίδευσης και κατάρτισης κ.λπ. διέ-
πονται από τις αρχές της πολιτικής για
την παροχή ίσων ευκαιριών, την απο-
φυγή κάθε είδους διακρίσεων και τον
σεβασµό στην αξιοπρέπεια των εργα-
ζοµένων. Εφαρµόζοντας τα παραπάνω,
προσπαθούµε ώστε: 

■ Η σύνθεση των στελεχών να αντανα-
κλά τη σύνθεση του προσωπικού.

■ Τα προγράµµατα κατάρτισης και εκ-
παίδευσης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε
επιχειρηµατικές ανάγκες, να είναι
διαθέσιµα σε όλο το προσωπικό.

■ Οι διάφορες παροχές και τα προγράµ-
µατα µέριµνας να συµβάλλουν στη
στήριξη των εργαζοµένων και των οι-
κογενειών τους, καθώς και στην εξα-
σφάλιση ισορροπίας µεταξύ επαγγελ-
µατικής και προσωπικής ζωής.    

Επιπλέον, αναγνωρίζουµε τη σηµασία
του ρόλου των επιχειρήσεων στη συλ-
λογική προσπάθεια για τη διαµόρφωση
µιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισµούς,
στην οποία τα άτοµα µε αναπηρίες
προστατεύονται όχι µόνο µε παροχές
πρόνοιας αλλά κυρίως µε την προσπά-

θεια για παραγωγική ένταξή τους στον
κοινωνικό ιστό. Έτσι, στον τοµέα της
κοινωνικής µας συνεισφοράς είµαστε
σταθεροί υποστηρικτές του θεσµού
των Special Olympics (βλ. σελ. 117) και
στον τοµέα της προσφοράς εργασίας
προσφέρουµε θέσεις εργασίας σε άτο-
µα µε αναπηρίες παρέχοντάς τους ίσες
ευκαιρίες στην απασχόληση, στην εκ-
παίδευση και στην εργασιακή  εξέλιξή
τους. Το 2007 απασχολούσαµε 20 άτο-
µα αυτής της κατηγορίας. 

Όσον αφορά στην προστασία των εργα-
σιακών και των θεµελιωδών ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, ο σεβασµός προς αυτά εί-
ναι αυτονόητη συνέπεια των εταιρικών
µας Αρχών και της εταιρικής µας κουλ-
τούρας, που αντανακλώνται στις δε-
σµεύσεις, στις πολιτικές και στις πρακτι-
κές µας. Εξάλλου οι εργασίες της ΜΟ-
ΤΟΡ ΟΪΛ διενεργούνται εξ’ ολοκλήρου
µέσα στα όρια του ελληνικού κράτους,
του οποίου το νοµοθετικό πλαίσιο είναι
εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις της
∆ιακήρυξης του 1998 του ∆ιεθνούς Ορ-
γανισµού Εργασίας (∆ΟΕ) για τις Θεµε-
λιώδεις Αρχές και ∆ικαιώµατα στην Ερ-
γασία, µε σχετικές αναφορές τόσο στο
Σύνταγµα όσο και στο εργατικό δίκαιο.
Οι οκτώ βασικές συµβάσεις του ∆ΟΕ
έχουν επικυρωθεί από το Ελληνικό Κοι-
νοβούλιο και αποτελούν νόµο του κρά-
τους. Ανάµεσα σ’ αυτές περιλαµβάνο-
νται οι δύο συµβάσεις για την προστασία
του συνδικαλισµού και των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων, που υιοθετήθηκαν
το 1948 και το 1949 αντίστοιχα και οι
οποίες επικυρώθηκαν από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο το 1962. Τέλος είναι δεδο-
µένο ότι περιπτώσεις αναγκαστικής ή
παιδικής εργασίας, ούτε υπάρχουν, ούτε
είναι ανεκτές από την εταιρεία.   

π™∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ ∫∞π ∞¡£ƒø¶π¡∞ ¢π∫∞πøª∞∆∞ 
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∫·Ù·ÓÔÌ‹ ·Ó¿ Ê‡ÏÔ

Σεβόµαστε τη διαφορετικότητα και πα-
ρέχουµε ίσες ευκαιρίες σε όλους, εντού-
τοις, λόγω της φύσης των εργασιών,
ιδίως της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στο διυλιστήριο,
το ποσοστό των γυναικών εργαζοµένων
είναι σχετικά µικρό.  Έτσι, κατά µέσο
όρο το 2007 το 13% του συνολικού προ-
σωπικού είναι γυναίκες, ενώ στα κεντρι-
κά γραφεία το ποσοστό φτάνει το 35%.
Η συµµετοχή γυναικών σε θέσεις διευ-
ρυµένης ευθύνης είναι 11%, ποσοστό
που αντανακλά ικανοποιητικά το γενι-
κό ποσοστό των γυναικών στο σύνολο
του προσωπικού, ενώ στο συνολικό
αριθµό του λοιπού διοικητικού και τε-
χνικο-υπαλληλικού προσωπικού οι γυ-
ναίκες αποτελούν το 13%.  

ªÔÚÊˆÙÈÎfi Â›Â‰Ô 

Αποδίδουµε ιδιαίτερη σηµασία στο
µορφωτικό επίπεδο του προσωπικού
µας και στόχος µας είναι να προσελκύ-
ουµε, να αναπτύσσουµε και να κρατάµε
κοντά µας κατάλληλους και ικανούς αν-
θρώπους. Το 24% των εργαζοµένων εί-
ναι πτυχιούχοι ανώτερης ή ανώτατης
εκπαίδευσης. 
Για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των
εργαζοµένων και τη δηµιουργία εργα-
σιακού περιβάλλοντος υψηλής απόδο-
σης, υλοποιούνται ειδικά προγράµµατα
επιµόρφωσης και κατάρτισης και το
προσωπικό ενθαρρύνεται να συµµετέ-
χει σε µακροχρόνια εξωτερικά εκπαι-
δευτικά προγράµµατα που οδηγούν
στην απόκτηση αναγνωρισµένου πτυ-
χίου. 

™ÙÂÏÂ¯ÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi

Κατά το 2007, η αναλογία των στελεχών
στο σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού
του οµίλου διαµορφώθηκε στο 12%, ενώ
το τεχνικο-υπαλληλικό και διοικητικό
προσωπικό αποτελεί το 88%. 
Κάθε εργαζόµενος έχει τη δυνατότητα
να ανέλθει στη διοικητική ιεραρχία,
ανάλογα φυσικά µε τα προσόντα, τις
επιδόσεις και τις δεξιότητές του, αφού
βασική επιδίωξη είναι η πλήρωση των
κενών θέσεων ευθύνης να γίνεται µέσα
από την εταιρεία, όσο και όπου αυτό εί-
ναι δυνατό. 

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

13%

87%

°˘Ó·›ÎÂ˜

ÕÓ‰ÚÂ˜

2007

12%

66%

™ÙÂÏ¤¯Ë

¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi

2007

16%

8%

22%
3%

73%

∞ÓÒÙ·ÙË 
∂Î·›‰Â˘ÛË

∞ÓÒÙÂÚË 
∂Î·›‰Â˘ÛË

ª¤ÛË/∆Â¯ÓÈÎ‹
∂Î·›‰Â˘ÛË

µ·ÛÈÎ‹ ∂Î·›‰Â˘ÛË ∆Â¯ÓÈÎfi-˘·ÏÏËÏÈÎfi

2007

∫·Ù·ÓÔÌ‹ ·Ó¿ Ê‡ÏÔ

ªÔÚÊˆÙÈÎfi Â›Â‰Ô ™ÙÂÏÂ¯ÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi
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Κατά τα τελευταία χρόνια η µέση ηλι-
κία του προσωπικού του οµίλου ακο-
λουθεί καθοδική πορεία, αφού  διαµορ-
φώθηκε κατά το 2007 στα 41,4 έτη ένα-
ντι 41,6 το 2006 και 42,3 το 2005. Το
62% του προσωπικού έχει ηλικία µι-
κρότερη των 45 ετών. 

ŒÙË ˘ËÚÂÛ›·˜ 
Î·È ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· 

Ως προς τη διάρκεια παραµονής του
προσωπικού στον όµιλο, ο µέσος όρος
παραµονής διαµορφώθηκε στα 14,1
χρόνια το 2007 και χαρακτηρίζει τη στα-
θερότητα του προσωπικού. Το 55,3%
του προσωπικού έχει πολυετή πείρα
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στον όµιλο µε πάνω από 10 χρόνια υπη-
ρεσίας, ενώ ένα ποσοστό 35,2% έχει κά-
τω από 5 χρόνια υπηρεσίας. Αυτοί οι
δείκτες υποδηλώνουν µια υγιή κατανο-
µή του προσωπικού, όπου συνυπάρχει η
εµπειρία των παλαιοτέρων εργαζοµέ-
νων µε την ανανέωση και τον δυναµισµό
που φέρνουν οι νεότεροι εργαζόµενοι. 
Η µακρόχρονη απασχόληση στη ΜΟ-
ΤΟΡ ΟΪΛ αναγνωρίζεται µε πρόσθετες
µισθολογικές παροχές και επιπλέον στο
διυλιστήριο µε αναµνηστικά δώρα αξίας
για το προσωπικό το οποίο συµπληρώ-
νει 15 και 20 έτη υπηρεσίας. 
Το διάστηµα ετών υπηρεσίας 1-5 έτη
συγκεντρώνει ένα σηµαντικό ποσοστό
του προσωπικού (27,0%). Αυτή η εικόνα

οφείλεται στον αυξηµένο ετήσιο αριθµό
προσλήψεων από το 2003 και µετά, κυ-
ρίως για να αντιµετωπισθούν οι πρόσθε-
τες ανάγκες σε προσωπικό, που προέ-
κυψαν από τη λειτουργία των νέων µο-
νάδων στο διυλιστήριο, αλλά και από
την ανάγκη κάλυψης των κενών θέσεων
που δηµιουργούνται από τον σχετικά
αυξηµένο αριθµό συνταξιοδοτήσεων
λόγω της επικείµενης αλλαγής των προ-
βλεποµένων από τους νόµους όρων συ-
νταξιοδότησης. 

Κατά το 2007, το ανθρώπινο δυναµικό
µας ενισχύθηκε µε 139 νέους εργαζόµε-
νους, ενώ αποχώρησαν για διάφορες αι-
τίες 72 άτοµα. Ο αριθµός των προσλή-

2005 2006 2007
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 63 123 139
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΙΤΙΑ 

Σύνταξη 50 56 44
Παραίτηση 10 12 20
∆ιάφορα   6 9 8
Σύνολο Αποχωρήσεων 66 77 72
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4,8% 5,4% 4,9%

∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡

139 ¶ƒ√™§∏æ∂π™ ∆√ 2007

4,9% ∏ ¶√§À Ã∞ª∏§∏ ∫π¡∏∆π∫√∆∏∆∞ ¶ƒ√™ø¶π∫√À

Κινητικότητα προσωπικού=
Αποχωρήσεις x100

Μέσος Όρος Εργαζοµένων
ψεων που πραγµατοποιήθηκαν το 2006
και το 2007 ήταν  ιδιαίτερα υψηλοί για
το λόγο που αναφέρθηκε και πιο πάνω,
δηλαδή εν’ όψει της προετοιµασίας για
την κάλυψη των αναγκών που θα προ-
κύψουν από τις αυξηµένες συνταξιοδο-
τήσεις του άµεσου µέλλοντος. 

Τα πιο πάνω στοιχεία καθορίζουν έναν
ιδιαίτερα χαµηλό δείκτη κινητικότητας
προσωπικού (4,9% το 2007 επί του συ-
νόλου των εργαζοµένων), γεγονός που
αποδεικνύει την αµοιβαία εµπιστοσύνη
προσωπικού -  εταιρείας, την επαγγελ-
µατική ικανοποίηση των εργαζοµένων
και την ανάπτυξη µακροχρόνιων σχέσε-
ων συνεργασίας. 
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γική µεταχείριση µεταξύ ανδρών και
γυναικών για την ίδια εργασία, όπως
και αποκλείει διακρίσεις οποιουδήπο-
τε άλλου είδους. 

Οι αµοιβές που παρέχουµε είναι βασι-
σµένες στην απόδοση, η οποία αξιολο-
γείται ετησίως για κάθε εργαζόµενο
βάσει δοµηµένων διαδικασιών. Αυτές
οι αξιολογήσεις, εκτός από τη βαθµο-
λόγηση της απόδοσης, είναι και εργα-

98,5% 
∆ø¡ ∂ƒ°∞∑√ª∂¡ø¡ ™∆√ ∆∂§√™ ∆√À 2007 ∏∆∞¡

ª∂ ™Àªµ∞™∂π™ ∂ƒ°∞™π∞™ ∞√ƒπ™∆√À Ãƒ√¡√À.

Οι εργασιακές σχέσεις βρίσκονται
σε πολύ καλό επίπεδο, αφού η δια-
µόρφωσή τους, πέραν των προβλεπο-
µένων από τις σχετικές διατάξεις, βα-
σίζεται πάνω στο σεβασµό των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων και των εργα-
σιακών ελευθεριών, πάνω στην ανά-
πτυξη πνεύµατος αµοιβαίας εµπιστο-
σύνης, κατανόησης και συνεργασίας,
καθώς και στην καθιέρωση πολιτικών
διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού που
καθορίζουν µε σαφή και αµερόληπτο
τρόπο όλα τα θέµατα προσλήψεων,
µετακινήσεων, προαγωγών, εκπαίδευ-
σης, αµοιβών, πρόσθετων παροχών,
αδειών και απουσιών. Ενδεικτικό είναι

το γεγονός ότι δεν σηµειώθηκε καµία
απεργιακή κινητοποίηση τα τελευ-
ταία χρόνια. Στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, οι ερ-
γασιακές σχέσεις ρυθµίζονται βάσει
του Κανονισµού Εργασίας, ο οποίος
έχει καταρτιστεί από το Σεπτέµβριο
του 1974 και έχει λάβει σχετική έγκρι-
ση από το υπουργείο Εργασίας. 

Οι εργαζόµενοι µπορούν ελεύθερα
και χωρίς κανένα περιορισµό να συµ-
µετέχουν σε συνδικαλιστικά σωµα-
τεία και επαγγελµατικές ενώσεις. Στο
διυλιστήριο είναι οργανωµένοι σε σω-
µατείο, το οποίο από το 1986 έχει συ-
νάψει Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

µε το Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχα-
νιών. Η σύµβαση αυτή ρυθµίζει τους
όρους αµοιβής και εργασίας στο διυ-
λιστήριο και τροποποιείται κάθε χρό-
νο µε ιδιωτικά συµφωνητικά ετήσιας
διάρκειας, που καταρτίζονται µεταξύ
της εταιρείας και του σωµατείου. Θε-
ωρώντας πολύ σηµαντική τη συνερ-
γασία µε το σωµατείο εργαζοµένων,
πραγµατοποιούµε τακτικές συναντή-
σεις µε τους εκπροσώπους του έχο-
ντας ως κοινό στόχο την ανάπτυξη
των µεταξύ µας σχέσεων, τη διατήρη-
ση της εργασιακής ειρήνης και τη συ-
νολική βελτίωση του εργασιακού πε-
ριβάλλοντος.  

∂ƒ°∞™π∞∫∂™ ™Ã∂™∂π™ 

Ένας από τους βασικούς στόχους
της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι η προσφορά
στο προσωπικό της ανταγωνιστικών
και υψηλής στάθµης αµοιβών, ώστε να
ανταµοίβεται η συνεισφορά του στην
εταιρεία και να διατηρείται η ικανο-
ποίησή του σε υψηλό επίπεδο. Το σύ-
στηµα που εφαρµόζουµε για τον καθο-
ρισµό, τη διαχείριση και την εξέλιξη
των αµοιβών είναι εναρµονισµένο µε
την ισχύουσα κλαδική και εθνική πρα-
κτική και χαρακτηρίζεται  από συνέ-
πεια, διαφάνεια και αντικειµενικότητα.
Οι διαπραγµατεύσεις για την κατάρτι-
ση των σχετικών µε τις µισθολογικές
αναπροσαρµογές συλλογικών συµβά-
σεων ακολουθούν την πρακτική της
βιοµηχανίας, που εφαρµόζεται σε εθνι-
κό επίπεδο. Επιπλέον η δοµή των
αµοιβών εξασφαλίζει την ίση µισθολο-

™À™∆∏ª∞ ∞ª√πµø¡ √È ‚·ÛÈÎ¤˜ ∞Ú¯¤˜ 
ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÌÔÈ‚ÒÓ

● ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¤˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ 
ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 
ÂÚÁ·Û›·˜.

● ¢È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÂÍ¤ÏÈÍË 
ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÌÂ ·ÍÈÔÈÛÙ›· 
Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·.

● ∞ÍÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ 
Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙÈ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜.

13,0

47,1

∂ÚÁÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜

ªÈÎÙ¤˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÏËÓ
ÚÔÛı¤ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ

¶ÚfiÛıÂÙÂ˜ 
·ÚÔ¯¤˜

17,9
2007

∞Ó¿Ï˘ÛË ‰··ÓÒÓ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜
(ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ)

™‡ÓÔÏÔ ŒÙÔ˘˜: 78,0 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ
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λείο για την παρακίνηση των εργαζο-
µένων, την παροχή κινήτρων και τον
προσδιορισµό των αναγκών εκπαίδευ-
σης και επιµόρφωσης. Οι παράγοντες
που προσδιορίζουν την αµοιβή είναι
κατά κύριο λόγο το βαθµολογικό κλι-
µάκιο, η θέση ευθύνης, το µορφωτικό
επίπεδο και η προϋπηρεσία. 

Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού
κατά το 2007 ανήλθαν στο ποσό των
78,0 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό περι-
λαµβάνει τις δαπάνες µισθοδοσίας για
τακτική και υπερωριακή απασχόληση,
τις εργοδοτικές επιβαρύνσεις για ει-
σφορές προς τους διάφορους ασφαλι-
στικούς οργανισµούς και τις πρόσθε-
τες µισθολογικές παροχές που δίνο-
νται πάνω και πέρα από τις προβλέ-
ψεις του νόµου. 

Οι πρόσθετες µισθολογικές παροχές,
που  αποτελούν οικειοθελή προσφορά
προς τους εργαζόµενους, ενισχύουν σε
σηµαντικό βαθµό τις αποδοχές τους και
στοχεύουν στην ανταµοιβή της εργατι-
κότητας και της συνεισφοράς τους στα
αποτελέσµατα της εταιρείας, καθώς και
στην ενθάρρυνση της  µακροχρόνιας
παραµονής τους στην εταιρεία. 

Η µέση ετήσια µισθολογική αναπροσαρµογή υπερβαίνει, κατά κανόνα, σηµαντικά
το Μέσο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή. 

√È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÂ˜ ÚfiÛıÂÙÂ˜ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·ÚÔ¯¤˜
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● Επίδοµα πολυετίας (χρονοεπίδοµα ωρίµανσης), 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 57%.

● Συµπληρωµατικό επίδοµα πολυετίας, που είναι η χορήγηση διπλάσιου
επιδόµατος αδείας σε κάθε εργαζόµενο ο οποίος συµπληρώνει πε-
νταετία και διπλάσιου δώρου Πάσχα στους εργαζοµένους που συ-
µπληρώνουν δεκαετία. Ο εργαζόµενος, δηλαδή, µε δεκαετή παρα-
µονή αµείβεται πρακτικά µε 15 µισθούς.  

● Επίδοµα αδιάλειπτης παρουσίας στο προσωπικό του διυλιστηρίου, που
επιβραβεύει την ανελλιπή παρουσία. 

● Εφάπαξ χορήγηση στο προσωπικό του διυλιστηρίου ενός βασικού µι-
σθού µε τη συµπλήρωση 25ετίας και ενός µικτού µισθού µε τη συ-
µπλήρωση 30ετίας.

● Επίδοµα γάµου.
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√π∫∂π√£∂§∂π™ ¶∞ƒ√Ã∂™ 

Εκτός από τις πάσης φύσεως χρη-
µατικές αµοιβές, έχουµε αναπτύξει και
ένα ευρύ φάσµα συµπληρωµατικών οι-
κειοθελών κοινωνικών και ασφαλιστι-
κών παροχών, που καλύπτουν τόσο
τους εργαζοµένους, όσο και τα εξαρ-
τώµενα µέλη των οικογενειών τους. Το
πρόγραµµα οικειοθελών παροχών της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει καθιερωθεί εδώ και
πολλά χρόνια, η δε σηµερινή του µορ-
φή οριστικοποιήθηκε το 2002. 

Οι οικειοθελείς παροχές αποβλέπουν
στην ενίσχυση της ασφάλισης των ερ-
γαζοµένων πέραν των απαιτήσεων του
νόµου, στην προσωπική τους ανάπτυ-
ξη, στην περαιτέρω σύσφιγξη των δε-
σµών τους µε την εταιρεία για την ανά-
πτυξη εταιρικής κουλτούρας, συνεργα-
σίας και οµαδικού πνεύµατος και στην
εξασφάλιση ισορροπίας µεταξύ προ-
σωπικής και επαγγελµατικής ζωής. 

√ÈÎÂÈÔıÂÏÂ›˜ ·ÚÔ¯¤˜

● Συνταξιοδοτικό πρόγραµµα (βλ. σελ. 36).

● Επιδότηση σπουδών (βλ. σελ. 41).

● Οικονοµικές διευκολύνσεις για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών.

● ∆ιοργάνωση εκδροµών και συνεστιάσεων για τους εργα-
ζόµενους και τις οικογένειές τους. 

● Στήριξη των ποδοσφαιρικων οµάδων των εργαζοµένων
για τη συµµετοχή τους σε πρωταθλήµατα που διοργανώ-
νονται µεταξύ εταιρειών (βλ. σελ. 37).

● ∆ιοργάνωση χριστουγεννιάτικων παιδικών εορτών για τα
παιδιά των εργαζοµένων.

● ∆ιοργάνωση συγκεντρώσεων κοπής της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας µε κλήρωση δώρων. 

● Ειδικά για το διυλιστήριο διοργανώνεται ο «ετήσιος χο-
ρός των εργαζοµένων», µια µεγάλη εταιρική γιορτή συνα-
δέλφωσης και διασκέδασης, µακριά από τα στενά πλαίσια
του χώρου εργασίας.

● Προσφορά δώρων στις ονοµαστικές εορτές των εργαζο-
µένων.

● ∆ώρα πολυετούς παραµονής – στα 15 και 20 χρόνια – για
τους εργαζόµενους στο διυλιστήριο (60 δώρα το 2007).

¶ÚÔÛˆÈÎ‹ 
·Ó¿Ù˘ÍË 
Î·È ÚfiÓÔÈ·

∂Ù·ÈÚÈÎ‹ 
ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· 
Î·È ÔÌ·‰ÈÎfi
ÓÂ‡Ì·

8,9

¢·¿ÓÂ˜ ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ
(ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ)
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Το κόστος των οικειοθελών παροχών
του 2007 ήταν 15,2 εκατ. ευρώ, σηµα-
ντικά υψηλότερο από τα 7,5 εκατ. ευρώ
για το 2006, λόγω του αστάθµητου πα-
ράγοντα των πληρωµών για το συντα-
ξιοδοτικό πρόγραµµα για το οποίο το
2007 έγινε έκτακτη καταβολή για την
κάλυψη διαφορών προηγουµένων
ετών.

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η πλήρης δοµή του προγράµµατος
οικειοθελών παροχών. 
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¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 
Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË˜, 
·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ˙ˆ‹˜ Î·È 
ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·Î‹˜ ÂÚ›ı·Ï„Ë˜

Προσπαθούµε να συµπαραστεκόµαστε
στο προσωπικό µας και στις οικογένει-
ές του µε παροχές βελτιωµένες, ευέλι-
κτες και προσαρµοσµένες στις σύγχρο-
νες απαιτήσεις και να του προσφέρου-
µε προστασία και βοήθεια όταν συµ-
βούν απρόοπτα περιστατικά που επι-
φέρουν απρόβλεπτες οικονοµικές επι-
βαρύνσεις. Μ’ αυτήν τη θέση, ήδη από
το 2002, δηµιουργήσαµε ένα πρόγραµ-
µα οµαδικής υγειονοµικής ασφάλισης
που καλύπτει τους ίδιους τους εργαζο-
µένους και τα εξαρτώµενα µέλη των οι-
κογενειών τους.  

Αυτό το οµαδικό ασφαλιστήριο προ-
βλέπει αποζηµιώσεις που καλύπτουν
τις παρακάτω περιπτώσεις:

■ Απώλεια ζωής από ασθένεια ή ατύχη-
µα.

● Πρόγραµµα νοσοκοµειακής περίθαλψης για τους εργαζό-
µενους και τα εξαρτώµενα µέλη των οικογενειών τους.

● Πρόγραµµα συµπληρωµατικής ασφάλισης ζωής.

● Αποζηµίωση στο 100% των εντός του έτους πρώτων
τριών ηµερών ασθένειας. 

● Συνεργασία µε τρεις ιατρούς εργασίας για την κάλυψη
εργασιακών θεµάτων υγείας, αλλά και την παροχή υπο-
στήριξης σε προσωπικά θέµατα υγείας.

● Εφαρµογή ευνοϊκότερων –  συγκριτικά µε το νόµο – πο-
λιτικών για τις εργαζόµενες µητέρες.

● Χορήγηση δώρου γάµου (31 δώρα το 2007).

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

● Για τους εργαζόµενους στο διυλιστήριο:

απονοµή βραβείων άριστης επίδοσης σε παιδιά της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (64 βραβεία το 2007).

χορήγηση βοηθήµατος σπουδών σε φοιτητές της τρι-
τοβάθµιας εκπαίδευσης (123 βοηθήµατα το 2007).

κάλυψη του κόστους συµµετοχής σε παιδικές κατα-
σκηνώσεις (50 περιπτώσεις το 2007).

χορήγηση επιδόµατος βρεφονηπιακού σταθµού (43
επιδόµατα το 2007).

χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης για την έναρξη της
σχολικής περιόδου (950 ενισχύσεις το 2007).

● Λειτουργία εστιατορίου στο διυλιστήριο µε συµβολική
συµµετοχή στο κόστος από τη µεριά των εργαζοµένων
και στα κεντρικά γραφεία µε τιµές ειδικά διαµορφωµένες
για τους εργαζόµενους. 

● ∆ωρεάν µεταφορά του προσωπικού από/προς τους χώ-
ρους εργασίας µε λεωφορεία.

ÀÁÂ›·

√ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·

¢ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÛÂÈ˜ 

2.380
∞∆√ª∞ (∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π ∫∞π ª∂§∏ ∆ø¡ √π∫√°∂¡∂πø¡ ∆√À™) 
™Àªª∂∆∂πÃ∞¡ ∆√ 2007 ™∂ 42 ∂∫¢ƒ√ª∂™ ¶√À ¢π√ƒ°∞¡ø£∏∫∞¡
™∂ ¢π∞º√ƒ∞ ª∂ƒ∏ ∆∏™ Ãøƒ∞™
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■ Μόνιµη ολική ανικανότητα από
ασθένεια ή ατύχηµα.

■ Μόνιµη µερική ανικανότητα από
ατύχηµα.

■ Απώλεια εισοδήµατος από ασθένεια
ή ατύχηµα.

■ Νοσοκοµειακή και εξωνοσοκοµειακή
περίθαλψη.

■ Μητρότητα (επίδοµα τοκετού).

Για την επιπλέον δε ενίσχυση του προ-
σωπικού µας όταν έλθει η ώρα της συ-
νταξιοδότησης, έχουµε σε ισχύ ένα
ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραµµα
που προβλέπει την παροχή «εφάπαξ»
για τους εργαζοµένους που συνταξιο-
δοτούνται κανονικά ή πρόωρα λόγω
αναπηρίας.  

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

¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎ¤˜ √Ì¿‰Â˜

Το 2007 ήταν µια ακόµα εξαιρετική χρονιά για την ποδοσφαιρική οµάδα των
υπαλλήλων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Τερµάτισε πρώτη ανάµεσα σε 24 οµάδες στο
Ερασιτεχνικό Πρωτάθληµα Επιχειρήσεων Αθηνών, κατακτώντας το νταµπλ:
Πρωταθλήτρια και Κυπελλούχος. 

Σ’ αυτούς τους αγώνες, η οµάδα της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συµµετέχει επί 15 συναπτά
έτη, έχοντας κατακτήσει 8 νταµπλ (πρωτάθληµα και Κύπελλο), 4 πρωταθλή-
µατα, 1 Κύπελλο και 2 Κύπελλα ήθους. Η αγωνιστική της πορεία είναι εξίσου
εντυπωσιακή και εκτός συνόρων, αφού έχει κατακτήσει το Παγκόσµιο Πρωτά-
θληµα Επιχειρήσεων του 2004 και δύο φορές (2003, 2005) το Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθληµα Επιχειρήσεων. 

Η αντίστοιχη οµάδα της AVIN OIL το 2007 ηταν φιναλίστ Κυπέλλου στο πρω-
τάθληµα πετρελαιοειδών 8X8. Τα τρία προηγούµενα χρόνια συµµετείχε στο
πρωτάθληµα 5X5 και είχε κατακτήσει τη θέση της πρωταθλήτριας του 2006.
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Ηαναπτυξιακή µας πορεία και η
υλοποίηση της επιχειρηµατικής µας
στρατηγικής σε ένα διεθνοποιηµένο
και υψηλής τεχνικής εξειδίκευσης κλά-
δο όπως είναι ο κλάδος του πετρελαί-
ου, είναι στενά συνδεδεµένες µε την
ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιο-
τήτων των εργαζοµένων µας. Ως εκ
τούτου, η εκπαίδευση του ανθρώπινου
δυναµικού µας στους τοµείς τόσο της
επαγγελµατικής κατάρτισης, όσο και
της ατοµικής επιµόρφωσης είναι για
εµάς θέµα κεφαλαιώδους σηµασίας για
το οποίο γίνονται σηµαντικές επενδύ-
σεις τόσο σε χρήµα, όσο και σε χρόνο
απασχόλησης. 

Η πολιτική µας για την εκπαίδευση
προβλέπει τη σύνδεση των θέσεων ερ-
γασίας µε τις γνώσεις και τις ικανότη-
τες τις οποίες πρέπει να διαθέτει κάθε
µέλος του προσωπικού, χωρίς να γίνο-
νται οποιεσδήποτε διακρίσεις φύλου ή
ηλικίας και µε βασικούς στόχους:

■ Τη συνεχή, υπεύθυνη και ολοκληρω-
µένη τεχνική εκπαίδευση και επι-
µόρφωση των εργαζοµένων. 

■ Τη συνεχή διεύρυνση των επαγγελ-
µατικών γνώσεων και την ανάπτυξη
των προσωπικών δεξιοτήτων των ερ-
γαζοµένων.

■ Την εσωτερική ανάδειξη στελεχών.

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 προηγού-
µενα χρόνια.

■ Ανάγκες για εκπαίδευση σε θέµατα
Υγιεινής και Ασφάλειας, τόσο από
την τεχνική τους άποψη, όσο και από
την άποψη της αύξησης της συνειδη-
τοποίησης της σηµασίας της ασφά-
λειας σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.

■ Ανάγκες για εκπαίδευση σε θέµατα
εξειδικευµένης τεχνικής κατάρτισης,
Προστασίας του Περιβάλλοντος και
Ποιότητας. 

■ Ανάγκες ανάπτυξης των εργαζοµένων.

∂∫¶∞π¢∂À™∏ ∫∞π ∫∞∆∞ƒ∆π™∏ 

∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ 
ÙÔ˘ 2007

● ∆είκτης Εκπαίδευσης1: 
12,4 ώρες/άτοµο

● ∆είκτης Εκπαιδευτικής  
∆απάνης2: 1,3%

● ∆είκτης Συµµετοχής   
σε Εκπαιδευτική 
∆ραστηριότητα3: 19,7%

1. Σύνολο ωρών εκπαίδευσης προς 
το σύνολο των εργαζοµένων.

2. Σύνολο των δαπανών εκπαίδευσης
προς το σύνολο της µισθοδοσίας 
συµπεριλαµβανοµένων των εργο-
δοτικών εισφορών για κοινωνική
ασφάλιση.

3. Σύνολο εκπαιδευθέντων προς το
σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού.   
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Τα προγράµµατα εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης αφορούν γενικά τους πιο κά-
τω τοµείς:

■ Εισαγωγική εκπαίδευση για τους νε-
οπροσλαµβανόµενους χειριστές  και
τεχνίτες συντήρησης (βλ. σελ. 41).

■ Εισαγωγική εκπαίδευση για τους νε-
οπροσλαµβανόµενους µηχανικούς.

■ Εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού
στο εξειδικευµένο αντικείµενο της ερ-
γασίας του. Η εκπαίδευση αυτή αφορά
στην τεχνονωσία που είναι απαραίτη-
τη στον εργαζόµενο για να ανταποκρι-
θεί µε επιτυχία στα καθήκοντά του.

■ Εκπαίδευση του µη τεχνικού προσω-
πικού στους βασικούς κανονισµούς
Υγιεινής και Ασφάλειας, χρήσης πυ-
ροσβεστικών µέσων και στην παροχή
Πρώτων Βοηθειών.

■ Εκπαίδευση σε επιχειρηµατικές δε-
ξιότητες και σε θέµατα προσωπικής
ανάπτυξης.

■ Ακαδηµαϊκή εκπαίδευση (πτυχιακά
και µεταπτυχιακά προγράµµατα) ως
µέρος της προετοιµασίας των εργα-
ζοµένων για την ανάληψη πιο διευ-
ρυµένων ρόλων.

■ Ετοιµότητα για την αντιµετώπιση
εκτάκτων περιστατικών µε τακτικές
προγραµµατισµένες ή έκτακτες
ασκήσεις. Η εκπαίδευση αυτή περι-
λαµβάνει και κοινές ασκήσεις µε τα
άλλα διυλιστήρια της χώρας και µε τη
συµµετοχή της ΕΜΑΚ.

■ Εκµάθηση ξένων γλωσσών.

■ Εκπαίδευση του προσωπικού των ερ-
γολάβων σε θέµατα Υγιεινής και
Ασφάλειας.

1,0 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ 
∆√ 2007 ™∂ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆∞ 
∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ∫∞π ∫∞∆∞ƒ∆π™∏™

18.240
∞¡£ƒø¶√øƒ∂™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ 
∆√ 2007. 

670

1.230

730

1.180

1.020

∂Í¤ÏÈÍË ‰··ÓÒÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ (¯ÈÏ. Â˘ÚÒ)

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

1,2%

1,9%

1,0%

1,6%

1,3%

∂Í¤ÏÈÍË ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ¢·¿ÓË˜*

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Η υψηλή τιµή του ∆είκτη Εκπαιδευτικής ∆απάνης το 2004 οφείλεται στο πρό-
γραµµα που έτρεξε εκείνη τη χρονιά για την εκπαίδευση των νέων χειριστών
που προσελήφθησαν εν όψει της λειτουργίας των νέων µονάδων το 2005, ενώ
η υψηλή τιµή για το 2006 οφείλεται στο εκτεταµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης
σε θέµατα Υγιενής και Ασφάλειας.

* Σύνολο των δαπανών εκπαίδευσης προς το σύνολο της µισθοδοσίας συµπεριλαµ-
βανοµένων των εργοδοτικών εισφορών για κοινωνική ασφάλιση.
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Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων πραγµατοποιείται µε
µια σειρά προσεγγίσεων που περιλαµ-
βάνουν:

■ Ενδοεταιρικά εκπαιδευτικά σεµινάρια.

■ Συµµετοχή του προσωπικού σε σεµι-
νάρια, που διοργανώνονται από διε-
θνώς αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά
κέντρα, όπως το Institute of
Petroleum και το Oxford Princeton
Programme και σε συνέδρια εντός
και εκτός της χώρας, όπως το
European Refining Technology
Conference (ERTC) και τα συνέδρια
του CONCAWE, του οποίου η ΜΟ-
ΤΟΡ ΟΪΛ είναι µέλος.

■ Την παροχή δυνατότητας στο προ-
σωπικό να ολοκληρώσει τις σπουδές
του ή να παρακολουθήσει µεταπτυ-
χιακά σεµινάρια µε κάλυψη του σχε-
τικού κόστους.

■ Ενθάρρυνση και χρηµατοδότηση για
εκµάθηση ξένων γλωσσών, όπου αυ-
τό απαιτείται.

■ Κάλυψη των συνδροµών σε τεχνικά
περιοδικά και επαγγελµατικούς συλ-
λόγους. 

Για τα ενδοεταιρικά εκπαιδευτικά προ-
γράµµατα διατίθενται ειδικές αίθου-
σες, τόσο στο διυλιστήριο, όσο και στα
Κεντρικά Γραφεία, πλήρως εξοπλισµέ-
νες µε δίκτυο ηλεκτρονικών  υπολογι-
στών και µε σύγχρονα συστήµατα πα-
ρουσιάσεων. 

Το 2007 πραγµατοποιήθηκαν συνολικά
18.240 ανθρωποώρες εκπαίδευσης και
κατάρτισης των εργαζοµένων µας, µε συ-
νολικό κόστος (συµπεριλαµβανοµένου

και του έµµεσου κόστους) 1,0 εκατ. ευρώ. 

Στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράµ-
µατα συµµετείχαν 281 εργαζόµενοι (92
στελέχη και 197 λοιποί εργαζόµενοι). Σ’
αυτόν τον αριθµό δεν προσµετρώνται
οι ώρες εκπαίδευσης που έχουν σχέση
µε την εκτέλεση ασκήσεων ετοιµότη-
τας. Με βάση αυτά τα στοιχεία προκύ-
πτει ότι οι ώρες εκπαίδευσης ανά άτοµο
που συµµετείχε στην εκπαίδευση ήταν
64,9 (έναντι 40,3 το 2006).

Το 2007 έγινε επανεκπαίδευση των
προσληφθέντων το 2005 και το 2006
χειριστών στο πλαίσιο της νέας προ-
σέγγισης για την εκπαίδευση αυτής
της οµάδας εργαζοµένων. Αυτή η επα-
νεκπαίδευση, µαζί µε την εκπαίδευση
των νεων χειριστών και τεχνιτών συ-
ντήρησης που προσλήφθηκαν το 2007,
καθώς και των νέων µηχανικών, αποτέ-
λεσε το κέντρο βαρους της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας του 2007 και απορρό-
φησε τις περισσότερες εκπαιδευτικές
ώρες. 

Έµφαση δόθηκε και στα θέµατα της
κατάρτισης του υφιστάµενου τεχνικού
προσωπικού, µε στόχο την ανάπτυξη
και περαιτέρω βελτίωση των δεξιοτή-
των του σε διάφορα εξειδικευµένα τε-
χνικά θέµατα.  

Η Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους
εργασίας, καθώς και η Προστασία του
Περιβάλλοντος ήταν επίσης βασικά θέ-
µατα της εκπαιδευτικής διαδικασίας
του 2007, αλλά σε πιο περιορισµένη
έκταση από το 2006, δεδοµένου ότι το
2006 αποτέλεσαν το κέντρο βάρους
της εκπαίδευσης. 

Τέλος, σηµαντικό µέρος της εκπαίδευ-
σης αφορούσε σε θέµατα ∆ιοικητικά,

¢ÈÔ›ÎËÛË
¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹
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Οικονοµικά και Πληροφορικής για την
ανάπτυξη των διοικητικών και τεχνικών
δεξιοτήτων του λοιπού προσωπικού. 

Επίσης, κατά το 2007, στο πλαίσιο της
πολιτικής για την καταβολή διδάκτρων
στο προσωπικό µε στόχο την απόκτη-
ση µεταπτυχιακών ή πτυχιακών τίτλων
σπουδών,  καλύφθηκε το σχετικό κό-
στος σε:

__ έναν εργαζόµενο για συµµετοχή στο
µεταπτυχιακό πρόγραµµα ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων της ΕΕ∆Ε,

__ έναν εργαζόµενο για την απόκτηση
πτυχίου ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων,

__ έναν εργαζόµενο για την παρακο-
λούθηση µεταπτυχιακών σπουδών
Εφαρµοσµένων Οικονοµικών – Χρη-
µατοοικονοµικών,

__ έναν εργαζόµενο για την παρακο-
λούθηση Νοµικών µεταπτυχιακών
σπουδών,

__ έναν εργαζόµενο για ειδίκευση στην
Εφαρµοσµένη Λογιστική – Ελεγκτι-
κή,

__ έναν εργαζόµενο για ειδίκευση στη
∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας,

__ έναν εργαζόµενο για ειδίκευση ως
Τεχνικός Συστηµάτων Υπολογιστών,

__ δύο εργαζόµενους για παρακολούθη-
ση µαθηµάτων ξένων γλωσσών. 

√ÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤ÓÙ·ÍË˜ Ó¤ˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ 
Î·È ÙÂ¯ÓÈÙÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜

Η πολιτική της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για την αντικατάσταση των αποχωρούντων µε συ-
νταξιοδότηση χειριστών µονάδων από το διυλιστήριο απαιτεί την απόκτηση
των απαραίτητων γνώσεων και  εµπειρίας από τους νέους χειριστές, πριν ανα-
λάβουν τα καθήκοντά τους. Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής, οι προσλή-
ψεις νέων χειριστών πραγµατοποιούνται περίπου ένα χρόνο πριν από τις ανα-
µενόµενες αποχωρήσεις. Στη συνέχεια, για την εκπαίδευση και την εξάσκησή
τους ακολουθείται ένα ιδιαίτερα οργανωµένο και πολύπλευρο εισαγωγικό πρό-
γραµµα. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα, µε την κατάλληλη θεωρητική και πρακτι-
κή εκπαίδευση, στοχεύει στο να αποκτήσει το µελλοντικό τεχνικό προσωπικό
του διυλιστηρίου αίσθηµα ευθύνης, καθώς και τις ικανότητες και δεξιότητες
που είναι απαραίτητες σε  ένα περιβάλλον εργασίας εξαιρετικά απαιτητικό και
µε υψηλό βαθµό επικινδυνότητας. ∆ιαρκεί περίπου εννέα µήνες και πραγµατο-
ποιείται εξ ολοκλήρου στο διυλιστήριο από στελέχη και έµπειρους χειριστές
των διαφόρων επιµέρους µονάδων του διυλιστηρίου, ανάλογα µε τον προορισµό
απασχόλησης κάθε νεοπροσληφθέντος. 

Το 2007, η αξιολόγηση της εµπειρίας που έχει συσσωρευθεί στα προηγούµενα
χρόνια οδήγησε σε µερική αναµόρφωση του εισαγωγικού προγράµµατος ένταξης
νέων χειριστών, ως προς την έµφαση που δίνεται στην πρακτική εξάσκηση κατά
το αρχικό στάδιο της εισαγωγικής εκπαίδευσης, η οποία δεν περιορίζεται πλέον
µόνο στη θεωρητική κάλυψη των θεµάτων, αλλά εµπλουτίζεται και µε πρακτικές
επιδείξεις/ασκήσεις στο πεδίο.   

Ο χρονικός προγραµµατισµός και η θεµατολογία του εισαγωγικού προγράµµατος
έχουν ως εξής:

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

● Ενάµιση µήνα σε πρωινή βάρδια στο αντικείµενό τους.

● Έξι µήνες σε βάρδια, χωρίς όµως πραγµατική ανάληψη καθηκόντων για την
απόκτηση εµπειρίας και για να εκτιµηθούν οι γνώσεις και εµπειρίες τους, το εν-
διαφέρον και η αφοσίωσή τους στην εργασία, µε τελικό στόχο την αξιολόγησή
τους στο κατά πόσο είναι κατάλληλοι για τη συγκεκριµένη θέση. 

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

Παρόµοιο πρόγραµµα, προσαρµοσµένο οµως στις διαφορετικές ανάγκες, εφαρ-
µόζεται και στην περίπτωση των νεοπροσλαµβανοµένων τεχνιτών συντήρησης. 
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Για τη σωστή και αποτελεσµατική υπο-
στήριξη της διαδικασίας εκπαίδευσης
και κατάρτισης του προσωπικού του
διυλιστηρίου υλοποιούνται επενδύσεις
και το εξειδικευµένο στελεχιακό δυνα-
µικό του διυλιστηρίου εκτός από την
πραγµατοποίσηση της εκπαίδευσης,
προετοιµάζει και το απαιτούµενο υπο-
στηρικτικό υλικό υπο τη µορφή τεχνι-
κών εγχειριδίων και άλλου εντύπου υλι-
κού. Σ’ αυτό το πλαίσιο έγιναν στο πρό-
σφατο παρελθόν δύο αξιοσηµείωτες
ενέργειες των οποίων η σηµασία ξε-
περνά τα όρια της εταιρείας, καθώς
συµβάλλουν σηµαντικά στην αποτελε-
σµατικότερη εξειδικευµένη εκπαίδευ-
ση του τεχνικού δυναµικού της χώρας:

● Εκδόθηκαν το 2005 τέσσερα αυτοδύναµα τεχνικά εγχειρίδια εκπαίδευσης
για να καλύψουν τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού του διυλιστηρίου
όσον αφορά στη δοµηµένη και εξειδικευµένη στο συγκεκριµένο διυλιστήριο πα-
ροχή πληροφόρησης:

Τόµος Ι – Παραγωγή Λιπαντικών και Γενικό Μέρος
Τόµος ΙΙ – Παραγωγή Καυσίµων
Τόµος ΙΙΙ – Προϊόντα
Τόµος ΙV – Μηχανολογικός & Ηλεκτρολογικός Εξοπλισµός

Αυτά τα εγχειρίδια συντάχθηκαν εξ ολοκλήρου από µηχανικούς του διυλιστηρίου
για να  αντικαταστήσουν την αντίστοιχη σειρά που είχε εκπονηθεί στα µέσα της
δεκαετίας του 1980, η οποία όµως κατέστη ανεπίκαιρη µετά τα µεγάλα έργα επέ-
κτασης και αναβάθµισης του διυλιστηρίου. Είναι απόλυτα προσαρµοσµένα στη
σηµερινή δοµή του διυλιστηρίου και στα προϊόντα που παράγει και παρέχουν την
απαραίτητη θεωρητική και τεχνική τεκµηρίωση, ώστε να αποτελούν αυτοδύναµες
πηγές πληροφόρησης.   

● Επίσης το 2005 ολοκληρώθηκε η
εγκατάσταση του Προσοµοιωτή
Μονάδων Παραγωγής (ΠΜΠ),
µε κόστος 1,2 εκατ. ευρώ. Ο ΠΜΠ
αποτελεί βασικό και εξαιρετικά
αποτελεσµατικό εργαλείο για την
εκπαίδευση των χειριστών του πιο
σύνθετου συγκροτήµατος του διυ-
λιστηρίου (Συγκρότηµα Καταλυτι-
κής Πυρόλυσης) καθώς και των χει-
ριστών του Συγκροτήµατος Υδρο-

γονοδιάσπασης. Το έργο αυτό, που
είναι µοναδικό στο χώρο της ελλη-
νικής βιοµηχανίας συµβάλλει τα
µέγιστα στην ασφαλή λειτουργία
του διυλιστηρίου.  

Το σύστηµα αποτελείται από δί-
κτυο υπολογιστών που υποστηρί-
ζουν σταθµούς εργασίας όµοιους
µε αυτούς που χρησιµοποιούνται
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για τον έλεγχο των µονάδων του διυλιστηρίου. Στον ΠΜΠ γίνεται προσοµοί-
ωση της λειτουργίας των πραγµατικών µονάδων. Η πιστότητα σε σχέση µε
την πραγµατική λειτουργία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και σε συνδυασµό
µε το πανοµοιότυπο περιβάλλον εργασίας, καθιστά την εκπαίδευση ιδιαιτέ-
ρως αποτελεσµατική. 

Τα οφέλη από την εκπαιδευτική χρήση του ΠΜΠ είναι σηµαντικά και πολ-
λαπλά, όπως: 

Η δυνατότητα εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης των χειριστών στο
χειρισµό σύνθετων µονάδων σε διάφορα σενάρια λειτουργίας, π.χ. κάτω
από κανονικές συνθήκες λειτουργίας αλλά για διαφορετικού τύπου τρο-
φοδοσίες, σε συνθήκες δυσλειτουργίας των µονάδων, στις διαδικασίες
κανονικού ξεκινήµατος ή σταµατήµατος των µονάδων. 

Η δυνατότητα εκπαίδευσης στις διαδικασίες σταµατήµατος των µονά-
δων υπό συνθήκες εκτάκτου ανάγκης.

Η δυνατότητα εκπαίδευσης στις διαδικασίες επαναφοράς των µονάδων
σε κανονική λειτουργία µετά από επεισόδια ασταθούς λειτουργίας. Η
αξιολόγηση των γνώσεων και του επιπέδου ετοιµότητας των εκπαιδευο-
µένων. 

Ο ΠΜΠ, εκτός από εργαλείο εκπαίδευσης, παρέχει και τη δυνατότητα για
πραγµατοποίηση σηµαντικών µελετών σχετικά µε την ασφαλή και αποδοτι-
κή λειτουργία των µονάδων, όπως τη  δυνατότητα αξιολόγησης εναλλακτι-
κών προσεγγίσεων ηλεκτρονικού ελέγχου των µονάδων, ή την αξιολόγηση
της δυναµικής συµπεριφοράς των µονάδων κάτω από διαφορετικές συνθή-
κες λειτουργίας. 
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¢π∞Ã∂πƒπ™∏ À°π∂π¡∏™ ∫∞π ∞™º∞§∂π∞™ 

Πρωταρχικό µας µέληµα, όπως
προκύπτει από την ενιαία εταιρική πο-
λιτική µας για την Υγιεινή, την Ασφά-
λεια και το Περιβάλλον (βλ. σελ. 16) εί-
ναι να παίρνουµε µέτρα και να υλοποι-
ούµε έργα και προγράµµατα προκειµέ-
νου να επιτυγχάνονται οι µόνιµοι στό-
χοι µας για την Υγιεινή και την Ασφά-
λεια στους χώρους εργασίας, οι οποίοι
διατυπώνονται ως εξής: 

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

■ Μηδενικός αριθµός εργατικών ατυ-
χηµάτων.

■ Συνεχής έλεγχος και ποιοτική ανα-
βάθµιση του εξοπλισµού προκειµέ-
νου να επιτυγχάνεται συνεχής βελ-
τίωση των συνθηκών για ασφαλή
εκτέλεση της εργασίας.

■ Αποτελεσµατική προστασία των αν-
θρώπων (του προσωπικού µας, του
προσωπικού των εργολάβων, των πε-
ριοίκων, των συνεργατών και επισκε-
πτών µας), καθώς και του περιβάλλο-
ντος και των εγκαταστάσεών µας
από τους κινδύνους οι οποίοι ενδέχε-
ται να προκύψουν από τη δραστη-
ριότητα της εταιρείας.

Η διοίκηση της εταιρείας και όλα τα
στελέχη της δεσµεύονται για την πα-
ροχή της απαραίτητης υποστήριξης
για την υλοποίηση όλων των προγραµ-
µάτων και ενεργειών που διασφαλί-
ζουν τη συνεχή βελτίωση των συνθη-
κών υγιεινής και ασφάλειας στους ερ-
γασιακούς χώρους και συντείνουν στην
ανάπτυξη και εδραίωση νοοτροπίας
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H Υγιεινή και Ασφάλεια στην ερ-
γασία και η πρόληψη του επαγγελµα-
τικού κινδύνου είναι ηθική υποχρέωση
και επιχειρηµατική αναγκαιότητα, που
ξεφεύγει από τα στενά όρια µιας
απλής νοµικής υποχρέωσης. 

Αυτή η αλήθεια αντανακλάται στον
τρόπο µε τον οποίο ασκούµε τις επι-
χειρηµατικές µας δραστηριότητες, ο
οποίος εξάλλου ορίζεται από τις Αρχές
και τις Αξίες µας. Θεµελιώδης δε Αξία
µας είναι ο σεβασµός στον άνθρωπο,
από την οποία προκύπτει η δέσµευσή
µας για την εξασφάλιση ενός ασφα-
λούς εργασιακού περιβάλλοντος και
για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών
υγιεινής και ασφάλειας στους εργασια-
κούς χώρους, πράγµα που επιτυγχά-
νουµε εφαρµόζοντας δοµηµένο σύ-
στηµα βάσει του οποίου διαχειριζόµα-
στε τα θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας. 

Το 2007 η δραστηριότητά µας στον το-
µέα της Υγιεινής και Ασφάλειας επικε-
ντρώθηκε, πέραν των άλλων, στη βελ-
τίωση του εξοπλισµού πυρασφάλειας,
σε έργα που µειώνουν τον κίνδυνο
πρόκλησης ατυχήµατος, στην εκπαί-
δευση και στην περαιτέρω ανάπτυξη
της νοοτροπίας ασφαλούς συµπεριφο-
ράς και πρόληψης των ατυχηµάτων
ανάµεσα στο προσωπικό µας. Αξιοση-
µείωτο δε επίτευγµα αποτελεί η πε-
ραιτέρω µείωση των ∆εικτών Συχνότη-
τας και Σοβαρότητας Ατυχηµάτων,
που είναι ένα ενθαρρυντικό αποτέλε-
σµα για την επιδίωξή µας να πετύχου-
µε το µηδενισµό των ατυχηµάτων.  

ασφαλούς συµπεριφοράς και πρόλη-
ψης των ατυχηµάτων.  

Η επίτευξη των στόχων µας υλοποιεί-
ται µε την εφαρµογή του ολοκληρωµέ-
νου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγιεινής και
Ασφάλειας, το οποίο είναι µία βασική
διεργασία του Ενιαίου ∆ιαχειριστικού
Συστήµατος. Το Ενιαίο ∆ιαχειριστικό Σύ-
στηµα είναι πιστοποιηµένο µε το ISO
9001:2000 και ως εκ τούτου η εκτέλεση
των διαφόρων εσωτερικών λειτουργιών
και διαδικασίων του Συστήµατος ∆ιαχεί-
ρισης Υγιεινής και Ασφάλειας χαρακτηρί-
ζεται από την αυστηρή τεκµηρίωση
που επιβάλλει το ISO 9001:2000 (βλ.
σελ. 17).  
Το Σύστηµα  ∆ιαχείρισης Υγιεινής και
Ασφάλειας, που αναπτύχθηκε από το
αρµόδιο προσωπικό της εταιρείας, βα-
σίζεται σε βέλτιστες πρακτικές από
διεθνώς αναγνωρισµένα συστήµατα. Η



λειτουργική του δοµή περιλαµβάνει
τα τέσσερα επίπεδα του καθιερωµένου
κύκλου του Demming (Plan Do 
Check Act) και είναι ένας διαχειρι-
στικός κύκλος που εµπεριέχει διαδικα-
σίες διάγνωσης και διόρθωσης, µε στό-
χο τη διαρκή βελτίωση του ίδιου του
συστήµατος. 

Η επιτυχής εφαρµογή του Συστήµατος
∆ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στη-
ρίζεται και σ’ ένα  πλαίσιο υποστηρι-
κτικών παραγόντων, ο καθένας από
τους οποίους αποτελεί απαραίτητο
δοµικό στοιχείο του συστήµατος και
των οποίων η ταυτόχρονη ενεργοποίη-
ση δηµιουργεί συνέργιες που επαυξά-
νουν το τελικό αποτέλεσµα. 

Στο διυλιστήριο της εταιρείας λει-
τουργεί το Τµήµα Υγιεινής, Ασφάλειας
και Περιβάλλοντος το οποίο είναι επι-
φορτισµένο µε την όλη λειτουργία του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγιεινής και
Ασφάλειας. Επίσης, η οργάνωση για την
Υγιεινή και Ασφάλεια περιλαµβάνει
Τεχνικούς Ασφαλείας, Ιατρούς Εργα-
σίας και νοσηλευτικό προσωπικό, τόσο
στο διυλιστήριο όσο και στα κεντρικά
γραφεία της εταιρείας, σε επίπεδο που
υπερκαλύπτει τις προβλέψεις των σχε-
τικών βασικών νοµοθετηµάτων (Νό-
µος 1568/1985 και Προεδρικό ∆ιάταγ-
µα 17/1996). 

Στόχος της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι η ανα-
διαµόρφωση του Συστήµατος Υγιεινής
και Ασφάλειας ώστε να πιστοποιηθεί
σύµφωνα µε το πρότυπο OHSAS
18001:2007. Οι εργασίες προετοιµα-
σίας για αυτήν τη σηµαντική ποιοτική
αναβάθµιση του συστήµατος ξεκίνη-
σαν στο τέλος του 2007 και θα συνεχι-
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™À™∆∏ª∞ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ 
À°π∂π¡∏™ ∫∞π ∞™º∞§∂π∞™
√§√∫§∏ƒøª∂¡√ ™À™∆∏ª∞ µ∞™∂π 

∆√À √¶√π√À À§√¶√π√À¡∆∞π √π ™∆√Ã√π ª∞™.

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜
ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜

Ροή Συστήµατος ∆ιορθωτικές ενέργειες και βελτιώσεις

σθούν το 2008 αναµένοντας την επί-
τευξη της πιστοποίησης το 2009.   

Οι ενέργειές µας το 2007, για την επί-
τευξη των στόχων Υγιεινής και Ασφά-
λειας, αφορούσαν κατά κύριο λόγο
τους άξονες:

■ Έργα και επενδύσεις για την ανα-
βάθµιση και βελτίωση των συνθηκών
ασφάλειας και του εργασιακού περι-
βάλλοντος. 

■ Έργα και δαπάνες για την αναβάθµι-
ση και βελτίωση των οδηγιών και δια-
δικασιών για πρόληψη του κινδύνου
και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας. 

■ Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
τόσο του προσωπικού µας όσο και
του προσωπικού εργολάβων, ετοιµό-
τητα και συνεργασία µε τα ενδιαφε-
ρόµενα µέρη.

■ Λήψη των κατάλληλων µέτρων για την
αποφυγή ατυχηµάτων στις προγραµ-
µατισµένες για το 2007 προσωρινές
διακοπές λειτουργίας µονάδων του διυ-
λιστηρίου για εργασίες συντήρησης.

■ Οργάνωση για την εναρµόνισή µας
µε τις απαιτήσεις του κανονισµού
REACH (Registration, Evaluation and
Authorization of Chemicals) της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.
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ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜

Άνθρωποι ● Άσκηση ορατής και συστηµατικής διοίκησης από ικανά στελέχη σε όλη την κλίµακα της διοικητι-
κής ιεραρχίας.

● Καθορισµός στόχων, αρµοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων.

● Ενεργός συµµετοχή όλων των εργαζοµένων.

● Παροχή, σε κάθε εργαζόµενο, κατάλληλης και επαρκούς εκπαίδευσης.

Εξοπλισµός ● Συνεχείς επιθεωρήσεις του µηχανολογικού και κάθε άλλης µορφής εξοπλισµού των εγκαταστάσε-
ών µας ώστε να διατηρεί τη λειτουργική του αρτιότητα σ’ όλα τα στάδια της ωφέλιµης ζωής του. 

● Πρόγραµµα αναβαθµίσεων του εξοπλισµού για την εξασφάλιση αριστοποιηµένης απόδοσης τόσο
παραγωγικής όσο και από την άποψη της ασφάλειας.

∆ιαδικασίες ● Αυστηρή εφαρµογή και τεκµηρίωση διαδικασιών για ασφαλή και αποτελεσµατική λειτουργία.

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

● Συστηµατική ανίχνευση, εντοπισµός και αξιολόγηση των επαγγελµατικών κινδύνων στο σύνολο
των δραστηριοτήτων του διυλιστηρίου.

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

● Συστηµατική αναφορά, διερεύνηση και ανάλυση συµβάντων.

Επικοινωνία ● Άριστη συνεργασία και επικοινωνία µε τις δηµόσιες αρχές και άλλους ενδιαφεροµένους και παρο-
χή προς αυτούς της απαραίτητης σχετικής πληροφόρησης.   

Αποτελέσµατα ● Συστηµατικές µετρήσεις των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε διεθνώς αναγνωρισµένους δείκτες, κα-
τάλληλα στοχοποιηµένους για τον έλεγχο της συνεχούς βελτίωσης και την επισήµανση τυχόν
αδυναµιών και δυσλειτουργιών.

Αντιµετώπιση ● Οι κίνδυνοι κατά την εκτέλεση της εργασίας και τα αντίστοιχα µέτρα προστασίας είναι επαρκώς
κινδύνου κατανοητά από όλους και σε όλα τα επίπεδα της ιεραχίας.

● Συνεχής αναθεώρηση και έλεγχος του Σχεδίου Αντιµετώπισης Έκτακτης Ανάγκης.
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Ηβελτίωση των συνθηκών ασφά-
λειας και του εργασιακού περιβάλλο-
ντος επιτυγχάνεται µε την υλοποίηση
των απαραίτητων επενδύσεων σε εξο-
πλισµό, µε υιοθέτηση νέων πρακτικών
και µε τις επιθεωρήσεις Υγιεινής και
Ασφάλειας. 

∂ÂÓ‰‡ÛÂÈ˜ Î·È ‰·¿ÓÂ˜

Το διυλιστήριο σχεδιάστηκε, κατα-
σκευάστηκε και λειτουργεί σύµφωνα µε
τους ελληνικούς και διεθνείς κανονι-
σµούς και πρότυπα, αλλά πάντα υπάρ-
χει σε εξέλιξη επενδυτικό πρόγραµµα
για την ενδεδειγµένη συντήρηση του
ηλεκτροµηχανολογικού και ηλεκτρονι-
κού εξοπλισµού και για τεχνικές βελ-
τιώσεις και ανανέωση του εν λόγω εξο-
πλισµού σύµφωνα µε τις νέες εξελίξεις
της τεχνολογίας, ώστε να διασφαλίζε-
ται η µέγιστη δυνατή ασφάλεια και
πρόληψη ατυχηµάτων. Το 2007 το κό-
στος του επενδυτικού προγράµµατος
(συµπεριλαµβανοµένων των στοιχέιων
της AVIN OIL) για τα έργα βελτίωσης
της υγιεινής και της ασφάλειας και για
την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού
ασφάλειας και ιατρείων ήταν 5,0 εκατ.
ευρώ, ενώ το κόστος των πάσης φύσε-
ως λοιπών δαπανών ήταν 2,0 εκατ. ευ-
ρώ. Εποµένως, το συνολικό κόστος για
επενδύσεις και δαπάνες το 2007 έφθα-
σε τα 7,0 εκατ. ευρώ µε αύξηση 61%
έναντι του αντίστοιχου κόστους του
2006. Το µεγαλύτερο βάρος δόθηκε
στην εκτέλεση έργων που µειώνουν
τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήµατος
και βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας,
καθώς και σε έργα που αναβαθµίζουν
το επίπεδο πυρασφάλειας των εγκατα-
στάσεων. 

∞¡∞µ∞£ªπ™∏ ∫∞π µ∂§∆πø™∏ ∆ø¡ ™À¡£∏∫ø¡
∞™º∞§∂π∞™ ∫∞π ∆√À ∂ƒ°∞™π∞∫√À ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™ 
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∂ÂÓ‰‡ÛÂÈ˜ Î·È ‰·¿ÓÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÀÁÈÂÈÓ‹ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· (¯ÈÏ. Â˘ÚÒ)

2007

Επενδύσεις 4.996

Πυρασφάλεια 675
Αντιµετώπιση Έκτακτης Ανάγκης 229
Μέσα Ατοµικής Προστασίας και εξοπλισµός ιατρείου 248

Μείωση κινδύνου 3.761

Προστασία (Security) 83

∆απάνες 2.008

Σύνολο 7.004
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Μεταξύ άλλων, στο ποσό αυτό περιλαµ-
βάνονται επενδύσεις για:

● Τις εργασίες µετεγκατάστασης των
συνεργείων συντήρησης και της κε-
ντρικής αποθήκης υλικών (προβλέπε-
ται ολοκλήρωσή τους µέσα στο 2008)
σε νέα κτίρια και σε χώρους που βρί-
σκονται µακρύτερα από τις µονάδες
παραγωγής. Αυτά τα έργα, εκτός από
τη βελτίωση της παραγωγικότητας,
στοχεύουν και στην εξασφάλιση ανε-
τότερων και ασφαλέστερων συνθη-
κών εργασίας για το προσωπικό που
εργάζεται σ’ αυτούς τους χώρους. Ο
προϋπολογισµός του έργου είναι 2,5
εκατ. ευρώ.

● Κατασκευή νέου οδικού κόµβου στη
συµβολή της παλαιάς Εθνικής οδού
για την ασφαλέστερη κυκλοφορία των
οχηµάτων προς τις νέες εγκαταστά-
σεις, µε κόστος κατασκευής 0,5 εκατ.
ευρώ.

●Ανανέωση και εµπλουτισµό των βασι-
κών Μέσων Ατοµικής Προστασίας
(ΜΑΠ), του εξοπλισµού του ιατρείου,
καθώς και για προµήθεια ειδικών συ-
σκευών  ασφάλειας για τις εργασίες
ελέγχου, επίβλεψης, συντήρησης και
επισκευών του εξοπλισµού. 

● Αντικατάσταση αριθµού σταθερών
πυροσβεστικών κανονιών µε νέα βελ-
τιωµένης απόδοσης και ανθεκτικότη-
τας και νέες τοποθετήσεις κανονιών
σε άλλα σηµεία. 

● Τοποθέτηση νέας ηλεκτροκίνητης
αντλίας νερού για το δίκτυο πυρα-
σφάλειας του διυλιστηρίου, το οποίο
είναι εξοπλισµένο συνολικά µε 4 ηλε-
κτροκίνητες και 3 πετρελαιοκίνητες
αντλίες. Επίσης, εγκατάσταση νέας
αντλίας µεγαλύτερης δυναµικότητας
για την πλήρωση της δεξαµενής

αφρού από την οποία εφοδιάζονται
τα πυροσβεστικά οχήµατα.

● Βελτίωση της πυροσβεστικής προ-
στασίας των µεγάλων εναλλακτών
του συγκροτήµατος Υδρογονοδιά-
σπασης µε την επέκταση του µόνιµου
συστήµατος πυρόσβεσης µε αφρό
(τοποθέτηση υπερυψωµένου πυρο-
σβεστικού κανονιού και δεξαµενής
αφρού), που ελαχιστοποιεί το χρόνο
αντίδρασης και βελτιώνει δραστικά το
επίπεδο πυρασφάλειας.

● Αντικατάσταση µεγάλου αριθµού πα-
λαιών φορητών πυροσβεστήρων. Στο
µέτρο του δυνατού γίνεται προσπά-
θεια για την επίτευξη οµοιοµορφίας σ’
αυτό το είδος εξοπλισµού. 

● Αντικατάσταση ενός πυροσβεστικού
οχήµατος και αναβάθµιση του βυτιο-
φόρου οχήµατος µεταφοράς αφρού. 

● Τοποθέτηση νέων βανών πυρασφά-
λειας στη µονάδα Αλκυλίωσης και συ-
στήµατος κουρτινών νερού σε άλλες
τρείς µονάδες και στον ελαιοδιαχωρι-
στήρα API-1.

● Τοποθέτηση συστήµατος αυτόµατου
συστήµατος πυρανίχνευσης και πυ-
ρόσβεσης σε τρείς ηλεκτρικούς υπο-
σταθµούς. 

● Αντικατάσταση του συστήµατος κα-
ταιονισµού σε τρεις δεξαµενές.

● Κατασκευή κατάλληλα διαµορφωµέ-
νου υπόγειου χώρου, για την ασφαλέ-
στερη αποθήκευση των βυτίων υδρο-
φθορίου στη µονάδα Αλκυλίωσης.

● Λειτουργικές βελτιώσεις στο Κατανε-
µηµένο Σύστηµα Ρύθµισης (DCS,
Distributed Control System) και για
πυροπροστασία καλωδίων που µετα-

φέρουν δεδοµένα.

● Μετατροπή και αναβάθµιση του συ-
στήµατος που ελέγχει το σταµάτηµα
εκτάκτου ανάγκης των λεβήτων.

● Ανανέωση των ασύρµατων συσκευών
επικοινωνίας για καλύτερη απόδοση
στις ενδοεπικοινωνίες, ιδιαίτερα σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

● Αγορά νέων αυτοκινήτων που χρησι-
µοποιούνται στις µεταφορές προσω-
πικού και υλικών, καθώς και ποδηλά-
των· σηµειωτέον ότι τα ποδήλατα
χρησιµοποιούνται ευρέως εδώ και
χρόνια για τις µετακινήσεις του προ-
σωπικού µέσα στο διυλιστήριο ως ένα
φιλικό προς το περιβάλλον µέσο, που
επιπλέον προσφέρει µεγαλύτερη
ασφάλεια.

● Συνέχιση του προγράµµατος τοποθέ-
τησης βανών διπλής φραγής στους
φούρνους των µονάδων παραγωγής.

● Τοποθέτηση προστατευτικών διατά-
ξεων πρόσβασης σε διάφορα σηµεία
(σκάλες, πλατφόρµες, κ.λπ.), βελτίω-
ση του φωτισµού και της σήµανσης
του οδικού δικτύου.

● Ανύψωση των εξαεριστικών των απο-
χετευτικών φρεατίων σε διάφορες µο-
νάδες για καλύτερη διασπορά των αε-
ρίων. 

● Εγκατάσταση ανελκυστήρα στη µο-
νάδα Καταλυτικής Αναµόρφωσης.

● Ηχοµόνωση των συµπιεστών της µο-
νάδας Επεξεργασίας Υγρών Βιοµηχα-
νικών Αποβλήτων.

● Ενίσχυση της προστασίας συµπιε-
στών απέναντι σε υψηλές θερµοκρα-
σίες.
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ªÂÁ¿Ï· ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¿ ¤ÚÁ· Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË 
˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜

7,0 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ 
√π ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∫∞π ¢∞¶∞¡∂™ ∆√À 2007 °π∞ 
∆∏ µ∂§∆πø™∏ ∆√À ∂¶π¶∂¢√À À°π∂π¡∏™ ∫∞π ∞™º∞§∂π∞™.

Αρκετά από τα µεγάλα επενδυτικά έργα των τελευταίων ετών, που στόχευαν
κυρίως στην παραγωγή καθαρών καυσίµων, στην τεχνολογική αρτιότητα του
διυλιστηρίου, στην καθετοποίηση, στον αυτοµατισµό και στην ενεργειακή αυ-
τονοµία του, έχουν και άµεση θετική επίδραση στο επίπεδο ασφάλειας του διυ-
λιστηρίου.

● Το 2007 συνεχίστηκε η εγκατάσταση του Συστήµατος Αυτόµατης Ρύθµι-
σης Παραγωγικών ∆ιαδικασιών (APC, Advanced Process Control), που απο-
τελεί φυσική συνέχεια του Κατανεµηµένου Συστήµατος Ρύθµισης (DCS).
Μέχρι τώρα ολοκληρώθηκε η εφαρµογή του στο Συγκρότηµα Καταλυτικής
Πυρόλυσης και στη µονάδα Απόσταξης Κενού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η
ένταξη στο σύστηµα της µονάδας Απόσταξης Αργού (προϋπολογισµός: 8,8
εκατ. ευρώ).

● Το 2007 συνεχίστηκε το έργο της σταδιακής ανανέωσης όλων των λεβήτων
παραγωγής ατµού του διυλιστηρίου, µε την αναβάθµιση του µεγαλυτέρου
από τους τέσσερις συνολικά λέβητες και την έναρξη των σχετικών εργα-
σιών σε έναν ακόµη λέβητα. Οι νέοι καυστήρες είναι κατασκευασµένοι
ώστε να προκαλούν χαµηλότερο επίπεδο ηχητικής επιβάρυνσης (προϋπο-
λογισµός: 4,5 εκατ. ευρώ).

● Το 2005 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του Προσοµοιωτή Μονάδων Παρα-
γωγής,  κόστους 1,2 εκατ. ευρώ, µε σκοπό την εκπαίδευση των χειριστών
του Συγκροτήµατος Υδρογονοδιάσπασης και του Συγκροτήµατος Καταλυ-
τικής Πυρόλυσης (βλ. σελ. 42).

● 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 αποτελεσµατικότητας
των φορτώσεων (κόστος: 1,6 εκατ. ευρώ).

● Το 2004 τέθηκε σε λειτουργία ο σταθµός φόρτωσης βυτιοφόρων οχηµάτων,
στην κατασκευή του οποίου έχουν ενσωµατωθεί καινοτόµες τεχνικές που
αφορούν στην Υγιεινή και την Ασφάλεια, όπως τελευταίας τεχνολογίας αυ-
τοµατισµοί φόρτωσης για ασφάλεια και αξιοπιστία, αυτόνοµα και αυτοδύ-
ναµα συστήµατα πυρόσβεσης.

● Το 2000 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση Κατανεµηµένου Συστήµατος Ρύθ-
µισης (DCS, Distributed Control System), που αφορά στη χρησιµοποίηση
ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας
του διυλιστηρίου (κόστος: 20,9 εκατ. ευρώ).
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∂ÛˆÙÂÚÈÎ¤˜ Î·È ÂÍˆÙÂÚÈÎ¤˜
ÂÈıÂˆÚ‹ÛÂÈ˜

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 ελλη-
νικούς ή και διεθνείς συµβουλευτικούς
οίκους. 

Τα υπό κατασκευή έργα αποτελούν το
αντικείµενο καθηµερινών επί τούτου
επιθεωρήσεων, οι δε προγραµµατισµέ-
νες εσωτερικές επιθεωρήσεις πραγµα-
τοποιούνται µε βάση ετήσιο πρόγραµ-
µα από οµάδες διαφορετικής σύνθεσης
και αποστολής, που απαρτίζονται από
στελέχη και προσωπικό του διυλιστηρί-
ου:  

■ Επιθεωρήσεις Ασφάλειας και Περι-
βάλλοντος από τριµελή οµάδα µε
επικεφαλής Τµηµατάρχη και µέλη
ένα Μηχανικό και έναν Επόπτη.
Υπάρχουν 23 τέτοιες οµάδες και η κα-
θεµιά αναλαµβάνει έναν από τους
ισάριθµους τοµείς στους οποίους εί-
ναι γι’ αυτόν το σκοπό χωρισµένο το
διυλιστήριο.

■ Επιτελικές Επιθεωρήσεις Ασφάλειας
και Περιβάλλοντος από οµάδα επικε-
φαλής της οποίας είναι ο Γενικός ∆ι-
ευθυντής του διυλιστηρίου και µέλη
οι ∆ιευθυντές και ο Τµηµατάρχης Υγι-
εινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος.

Επίσης, λειτουργούν και δύο θεσµοθε-
τηµένες Επιτροπές – η Επιτροπή

Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, στη
σύνθεση της οποίας συµµετέχουν Τµη-
µατάρχες του διυλιστηρίου και η κατά
το Νόµο 1568/1985 Επιτροπή Υγιεινής
και Ασφάλειας των Εργαζοµένων – από
τις συσκέψεις των οποίων προκύπτουν
υποδείξεις για τη βελτίωση των συνθη-
κών υγιεινής και ασφάλειας.

Τα ευρήµατα που προκύπτουν από
τους παραπάνω κύκλους επιθεωρήσε-
ων και οι υποδείξεις από τις συσκέψεις
των δύο Επιτροπών αξιολογούνται και
οδηγούν στη λήψη τεχνικών ή οργανω-
τικών µέτρων µε στόχο τη συνεχή βελ-
τίωση του επιπέδου υγιεινής, ασφάλει-
ας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Κατά το 2007 καταγράφηκαν 802 νέες
υποδείξεις, ενώ υλοποιήθηκαν 930
(που περιλαµβάνουν και υποδείξεις
που εκκρεµούσαν από το προηγούµενο
έτος) και παραµένουν σε εκκρεµότητα
156.

Τέλος, είναι αυτονόητο ότι οι τεχνικές
επιθεωρήσεις και επιµετρήσεις του
εξοπλισµού που πραγµατοποιούνται
από την Τεχνική ∆ιεύθυνση και τη ∆ι-
ευθυνση Συντήρησης οδηγούν σε ευ-
ρήµατα και στη λήψη µέτρων, τα
οποία έχουν το χαρακτήρα της πρόλη-
ψης του κινδύνου και συντείνουν στη
βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και
ασφάλειας. 
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∞¡∞µ∞£ªπ™∏ ∫∞π µ∂§∆πø™∏ 
∆ø¡ ¢π∞¢π∫∞™πø¡ ∞™º∞§∂π∞™

Ητεχνική αρτιότητα του εξοπλι-
σµού και οι ασφαλείς συνθήκες εργα-
σίας είναι µόνο  µία από τις παραµέ-
τρους που εξασφαλίζουν την ασφάλεια
στο χώρο εργασίας. Ακόµα πιο σηµα-
ντική είναι η αντιµετώπιση του ανθρώ-
πινου παράγοντα, ο οποίος µέσω της
καθιέρωσης αυστηρών διαδικασιών και
της εκπαίδευσης για την απόκτηση
των απαραίτητων δεξιοτήτων αλλά και
νοοτροπίας ασφαλούς συµπεριφοράς,
καθοδηγείται για την εκτέλεση της ερ-
γασίας µε ασφάλεια. 

∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜

Παρακολουθούµε και εφαρµόζουµε µε
αυστηρότητα τη σχετική µε την Υγιει-
νή και Ασφάλεια ελληνική και ευρωπαϊ-
κή νοµοθεσία και συµπληρωµατικά άλ-
λους διεθνώς αναγνωρισµένους κώδι-
κες και πρακτικές, όπου τούτο κρίνεται
επωφελές προκειµένου να βελτιώνου-
µε την απόδοσή µας στη διασφάλιση
της Υγιεινής και της Ασφάλειας, πέραν
των επιβαλλοµένων από τους νόµους.  

Έχουµε αναπτύξει Βάση ∆εδοµένων,
που είναι διαθέσιµη σε όλο το προσω-
πικό στο ενδοδίκτυο της εταιρείας και
η οποία περιέχει όλες τις διατάξεις της
ελληνικής νοµοθεσίας, οι οποίες ρυθµί-
ζουν θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας
που έχουν σχέση µε τη λειτουργία του
διυλιστηρίου. Αυτή η Βάση ∆εδοµένων
είναι εξαιρετικής σηµασίας όχι µόνο
για το σύννοµο της λειτουργίας µας αλ-
λά και για τον πλούτο των πληροφο-
ριών που περιέχει για όλα τα θέµατα,
π.χ. για την αναγνώριση και τον έλεγχο
του κινδύνου, για την προετοιµασία

των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης, για
τα όρια  έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες,
κ.λπ.

∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜
ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘
Η προσπάθειά µας για την καθιέρωση
βέλτιστων πρακτικών, µε την αναγνώ-
ριση των κινδύνων για την Υγιεινή και
την Ασφάλεια σε κάθε χώρο και την
εφαρµογή διαδικασιών για την αντιµε-
τώπισή τους, είναι συνεχής. Το πλαίσιο
για την αναγνώριση και έλεγχο των κιν-
δύνων παρέχεται από την ελληνική νο-
µοθεσία (Προεδρικό ∆ιάταγµα
17/1996), αλλά και από άλλους ευρω-
παϊκούς και διεθνείς κώδικες. 

■ Για το σύνολο των δραστηριοτήτων
του διυλιστηρίου έχουν γίνει συστη-
µατικές µελέτες εκτίµησης του
επαγγελµατικού κινδύνου ανά είδος
και θέση εργασίας και έχουν καθορι-
σθεί τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την
εξάλειψη του κινδύνου, ή τον έλεγχο
και διατήρησή του σε αποδεκτό επί-
πεδο. Οι µελέτες αυτές, όταν τούτο
επιβληθεί από οποιεσδήποτε αλλα-
γές στις συνθήκες και το περιβάλλον
εργασίας, υφίστανται αναθεώρηση
ώστε να είναι πάντοτε επίκαιρες και
ενηµερωµένες. 

■ Σε κάθε εργαζόµενο παρέχουµε κα-
τάλληλη και επαρκή εκπαίδευση υπό
µορφή πληροφοριών και οδηγιών,
σχετικά µε τους κινδύνους που αντι-
µετωπίζει κατά την εκτέλεση της ερ-
γασίας του, τα µέτρα εξάλειψης ή
ελέγχου αυτών των κινδύνων, τη σω-

στή χρήση των Μέσων Ατοµικής
Προστασίας, την ασφαλή εκτέλεση
εργασιών, τον κατάλληλο τρόπο
αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης και την παροχή πρώτων
βοηθειών. 

■ ∆ιασφαλίζουµε την εφαρµογή των
κανόνων ασφάλειας κατά την εκτέ-
λεση κάθε είδους εργασίας, µέσω της
λήψης όλων των αναγκαίων προστα-
τευτικών µέτρων και της καθιέρωσης
και τήρησης συγκεκριµένων διαδικα-
σιών. Ιδιαίτερα σηµαντική κατά την
εκτέλεση εργασιών επισκευών και
συντήρησης είναι η διαδικασία έκδο-
σης Αδειών Εργασίας επειδή µ’ αυ-
τόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η απα-
ραίτητη προστασία του προσωπικού.
Γι’ αυτόν το λόγο η διαδικασία έκδο-
σης Αδειών Εργασίας αποτελεί αντι-
κείµενο συνεχούς εκπαίδευσης για
το προσωπικό µας που εκδίδει ή
αποδέχεται αυτές τις άδειες, καθώς
και για το προσωπικό των εργολάβων
που εµπλέκεται σε εργασίες στο διυ-
λιστήριο.

■ Εφαρµόζονται η ευρωπαϊκή (οδηγίες
ATEX) και η ελληνική νοµοθεσία
(Προεδρικό ∆ιάταγµα 42/2003) για
την προστασία των εργαζοµένων
από εκρήξεις. Τα προβλεπόµενα µέ-
τρα αφορούν την αποφυγή διαρροών
εύφλεκτων ουσιών, την πρόληψη της
ανάφλεξης, την εκπαίδευση του
προσωπικού και τις προδιαγραφές
του εξοπλισµού εργασίας και προ-
στασίας.

■ Ενθαρρύνουµε την ενεργό συµµετο-



54

χή όλων των εργαζοµένων, τόσο µέ-
σω της Επιτροπής Υγιεινής και
Ασφάλειας των Εργαζοµένων, όσο
και τη δράση τους σε ατοµικό επίπε-
δο.

■ Όσον αφορά την εκτίµηση των λει-
τουργικών κινδύνων, αναγκαία και
απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε
νέα µονάδα ή για τροποποιήσεις –
κατα περίπτωση –  σε υφιστάµενες
µονάδες είναι η διενέργεια Μελέτης
για την Ανάλυση Λειτουργικών Κιν-
δύνων (HAZOP - Hazard and
Operability - Study). 

■ Έχουν εκδοθεί προδιαγραφές για
όλο τον εξοπλισµό Υγιεινής και
Ασφάλειας (Μέσα Ατοµικής Προ-
στασίας, Πυροσβεστικά Μέσα κ.λπ.)
µε στόχο τη διευκόλυνση του έργου
αναπλήρωσης του εξοπλισµού και
την κατά το δυνατό οµογενοποίησή
του. Οι προδιαγραφές αυτές ενηµε-
ρώνονται για να συµβαδίζουν µε τις
εξελίξεις της τεχνολογίας.

To 2007, υλοποιήθηκε το µεγάλης ση-
µασίας έργο της εφαρµογής, σε τρείς
µονάδες του διυλιστηρίου, προγράµ-
µατος για τη βελτιστοποίηση της απο-
τελεσµατικότητας των Τεχνικών Επι-
θεωρήσεων (RBI, Risk Based
Inspection).  

Το 2007 αναθέσαµε στο συµβουλευτικό οίκο TÜV την εκτέλεση ενός πρωτοπο-
ριακού έργου, που αφορούσε την εφαρµογή του εξειδικευµένου προγράµµατος
RBI του εν λόγω οίκου σε τρείς µονάδες του διυλιστηρίου: τη µονάδα Ατµοσφαι-
ρικής Απόσταξης, τη µονάδα Σταθεροποίησης Νάφθας και ∆ιαχωρισµού Αε-
ρίων και τη µονάδα Εκπλύσεως µε Καυστική Σόδα και Αµίνη.  

Ο ΠΤΕΑΕ είναι µια προσέγγιση για τον προγραµµατισµό των Τεχνικών επιθεω-
ρήσεων κατά τρόπον που εξασφαλίζει το βέλτιστο αποτέλεσµα. Βασίζεται στην
αξιολόγηση της επικινδυνότητας και οι πρώτες εφαρµογές του ήταν στη βιοµη-
χανία πετρελαίου. Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας εκτιµάται λαµβάνοντας
υπ’ όψιν δύο παραµέτρους: την πιθανότητα εκδήλωσης του κινδύνου από αστο-
χία εξοπλισµού και το µέγεθος των συνεπειών αυτής της αστοχίας. Η αξιολόγη-
ση γίνεται για όλα τα στοιχεία εξοπλισµού µιας µονάδας παραγωγής και βάσει
αυτής κατατάσσονται σε κατηγορίες προτεραιότητας. Έτσι, στοιχεία στα οποία
η πιθανότητα εκδήλωσης αστοχίας είναι µεγάλη και οι συνέπειες της αστοχίας
είναι επίσης µεγάλες, χαρακτηρίζονται από υψηλότερη προτεραιότητα έναντι
στοιχείων εξοπλισµού µε επίσης µεγάλη πιθανότητα αστοχίας, αλλά µε µικρό-
τερο εύρος συνεπειών. 

Τα αναµενόµενα οφέλη από την εφαρµογή του ΠΤΕΑΕ είναι πολλαπλά, άλλω-
στε αυτός υπήρξε και ο λόγος για την επιλογή µας να προχωρήσουµε στην υλο-
ποίηση αυτού του έργου:

● Εξασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για το προσωπικό.

● Επιτυγχάνεται µείωση του κόστους συντήρησης.

● Μεγιστοποιείται η παραγωγικότητα λόγω της µεγαλύτερης διαθεσιµότη-
τας των µονάδων.

● Μεγιστοποείται η προστασία κρίσιµου εξοπλισµού απέναντι σε σοβαρές
αστοχίες.

Οι εργασίες µελέτης, ανάλυσης και επιθεωρήσεων για την υλοποίηση του έργου
στις τρείς µονάδες του διυλιστηρίου κάλυψαν 430 ξεχωριστές περιπτώσεις στα-
θερού εξοπλισµού (σωληνώσεις, δοχεία πίεσης, στήλες απόσταξης, κ.λπ.). 

Τέλος, η συνεχής παρακολούθηση της εφαρµογής του ΠΤΕΑΕ και η διαχείριση
των όποιων αλλαγών επέρχονται στην παραγωγική διαδικασία, γίνεται µέσω
του ειδικού υποστηρικτικού λογισµικού TÜV-RoiM®.

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ∆Â¯ÓÈÎÒÓ ∂ÈıÂˆÚ‹ÛÂˆÓ ‚¿ÛÂÈ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
ÙË˜ ∂ÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ (¶∆∂∞∂) – Risk Based Inspection (RBI)
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∞Ó·ÊÔÚ¤˜, ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È
‰Â›ÎÙÂ˜
Γίνεται συστηµατική αναφορά, διερεύ-
νηση και ανάλυση συµβάντων (πυρκα-
γιών, ατυχηµάτων, παρ’ ολίγον ατυχη-
µάτων) µε σκοπό τη λήψη των κατάλ-
ληλων διορθωτικών και προληπτικών
µέτρων. Επιπλέον, προσπαθούµε να
ενισχύσουµε την εµπειρία µας παρακο-
λουθώντας τις διερευνήσεις σηµαντι-
κών ατυχηµάτων που συµβαίνουν σε
οµοειδείς εγκαταστάσεις στο εξωτερι-
κό και αξιοποιώντας κατάλληλα τα συ-
µπεράσµατά τους εάν αυτά έχουν
εφαρµογή και στις δικές µας εγκατα-
στάσεις. 

Καταγράφουµε και συντηρούµε συστη-
µατικά τα διάφορα στοιχεία που συνθέ-
τουν την εικόνα της απόδοσης στην
Υγιεινή και Ασφάλεια, ώστε να µπορού-
µε να παρακολουθούµε την απόδοσή
µας µε στατιστική ανάλυση και παράλ-
ληλα χρησιµοποιούµε διεθνώς αναγνω-
ρισµένους δείκτες, οι οποίοι κατάλλη-
λα στοχοποιηµένοι αποτελούν τη βάση
για τον έλεγχο της συνεχούς βελτίωσης
και για την επισήµανση τυχόν αδυνα-
µιών και δυσλειτουργιών.

™¯¤‰È· ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜
ŒÎÙ·ÎÙË˜ ∞Ó¿ÁÎË˜
Η οργάνωσή µας για την αντιµετώπιση
έκτακτων γεγονότων στηρίζεται στο
Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτης Ανάγκης,
το οποίο συνεχώς ελέγχεται και αναθε-
ωρείται, ώστε να ανταποκρίνεται στη
δοµή του διυλιστηρίου, στις απαιτή-
σεις της νοµοθεσίας και στις βέλτιστες
πρακτικές που προκύπτουν είτε από
τις τεχνολογικές εξελίξεις, είτε από
εµπειρίες άλλων στην αντιµετώπιση

µικρών ή µεγάλων τεχνολογικών ατυ-
χηµάτων. Έχουµε επιπλέον εκπονήσει
και καταθέσει στις αρµόδιες αρχές µε-
λέτες σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδη-
γία SEVESO II σχετικά µε τα σηµαντι-
κότερα πιθανά σενάρια ατυχηµάτων
και τα αντίστοιχα µέτρα πρόληψης και
αντιµετώπισης. 

Το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτης Ανά-
γκης ειδικά για την περίπτωση µεγάλου
ατυχήµατος προδιαγράφει και τα µέτρα
προστασίας του κοινού, τις οδηγίες προς
τους περιοίκους και τον τρόπο αντιµε-
τώπισης των θεµάτων που προκύπτουν
από ενδεχόµενη ενεργοποίηση των ΣΑ-
ΤΑΜΕ (Σχέδια Αντιµετώπισης Τεχνολο-
γικού Ατυχήµατος Μεγάλης Έκτασης),
που έχουν καταρτισθεί από τις αρµόδιες
Αρχές και τα οποία καθορίζουν τον τρό-
πο επέµβασης της πολιτείας.    

Το Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτης Ανά-
γκης περιγράφει τον εξοπλισµό, την
οργάνωση και τα κινητοποιήσιµα (εσω-
τερικά και εξωτερικά) µέσα για την
αντιµετώπιση έκτακτου περιστατικού.
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Αντιµετώπισης

Έκτακτης Ανάγκης εντάσσονται:

● Η από το 1988 Συµφωνία Αµοιβαίας
Βοήθειας µε όλα τα ελληνικά διυλι-
στήρια σε περίπτωση ανάγκης. Η
αποτελεσµατικότητα του σχεδίου
συνεργασίας εξασφαλίζεται µε τις
οµαδικές ασκήσεις που πραγµατο-
ποιούνται µεταξύ της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ,
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και
των άλλων διυλιστηρίων. Το 2007
πραγµατοποιήθηκε µία κοινή άσκη-
ση στο χώρο του διυλιστηρίου της
ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο, στην
οποία η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συµµετείχε µε
την αποστολή πυροσβεστικού οχή-
µατος και προσωπικού.  

● Οι ασκήσεις ετοιµότητας που πραγ-
µατοποιούνται κάθε εβδοµάδα και οι
ασκήσεις αντιµετώπισης Βιοµηχανι-
κού Ατυχήµατος Μεγάλης Έκτασης
που πραγµατοποιούνται αρκετές
φορές ανά έτος. Κατά τις ασκήσεις
αυτές ενεργοποιείται η ∆ιαδικασία
Αντιµετώπισης Μεγάλου Συµβά-
ντος. Το 2007 έγιναν τρείς ασκήσεις
αυτής της έκτασης. Οι ασκήσεις
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ετοιµότητας και οι µεγαλύτερης
έκτασης ασκήσεις συντελούν τα µέ-
γιστα στην εκπαίδευση και ετοιµό-
τητα του προσωπικού, στην αξιολό-
γηση και αναβάθµιση του εξοπλι-
σµού πυρασφάλειας και στην αξιολό-
γηση και τροποποίηση του Σχεδίου
αυτού καθαυτού.  

● 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.

● Η λειτουργία συστήµατος αυτόµα-
της τηλεφωνικής κλήσης των στελε-
χών (COMMUNICATOR) στην περί-
πτωση έκτακτης ανάγκης εκτός του
κανονικού ωραρίου εργασίας.   

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 Υδρογονοδιάσπα-
σης), επιπρόσθετα προς τα τρία ήδη
υπάρχοντα.

π·ÙÚÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ - ˘ÁÂ›·
Για το προσωπικό του διυλιστηρίου
έχουµε πρόγραµµα τακτικών διαγνω-
στικών ιατρικών εξετάσεων (αιµατολο-
γικών, ακτινολογικών, καρδιολογικών,
οφθαλµολογικών κ.λπ.), καθώς και
πρόγραµµα εµβολιασµών. Η οργάνωσή
µας στο διυλιστήριο σε προσωπικό και
υλικοτεχνική υποδοµή για την παροχή
ιατρικών υπηρεσιών και πρώτων βοη-
θειών είναι πλήρης και περιλαµβάνει:

● 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 για την αντιµετώπιση περι-
στατικών έκτακτης ανάγκης. ∆ιαθέ-
τει πέντε κρεβάτια εξετάσεως ασθε-
νών και παροχής πρώτων βοηθειών,
καθώς και έναν πλήρη θάλαµο βρα-
χείας νοσηλείας. 

● Φαρµακείο µε όλα τα απαραίτητα



φάρµακα, επιδεσµικό υλικό και λοιπό
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 Υδρογονοδιά-
σπασης). 

● 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.

Σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρεί-
ας εφαρµόζεται πολιτική απαγόρευσης
καπνίσµατος. Το κάπνισµα επιτρέπε-
ται µόνο στα ατοµικά γραφεία των ερ-
γαζοµένων και στους ειδικούς προς
τούτο χώρους. 

Τέλος, η µη έκθεση των εργαζοµένων
σε επίπεδα συγκέντρωσης βλαπτικών
παραγόντων ικανά να προκαλέσουν
βλάβη στην υγεία επιβεβαιώνεται µε τη
διενέργεια µετρήσεων συγκεντρώσεως
ουσιών, σύµφωνα µε τις προβλέψεις
της σχετικής νοµοθεσίας.

● Υλοποίηση του έργου Προγραµµατισµός Τεχνικών Επιθεωρήσεων βάσει
Αξιολόγησης της Επικινδυνότητας (βλ. σελ. 54).

● Συνεχίστηκαν οι εντατικοί έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις επιλεγµένων θερ-
µών εργασιών και εργασιών κλειστού χώρου.

● Εφαρµόζεται  νέα τεχνική προσέγγιση, παρά το µεγαλύτερο κόστος της,
για τον καθαρισµό των δεξαµενών του αργού πετρελαίου, µε την οποία
αποφεύγεται η είσοδος προσωπικού στις δεξαµενές, οπότε εξαλείφονται
πλήρως οι σχετικοί κίνδυνοι (βλ. σελ. 85)

● Ποσοτικοποιήθηκε το σύστηµα επιβολής ποινών σε εργολάβους, που πα-
ραβιάζουν τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργα-
σιών µέσα στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου, το οποίο εφαρµόστηκε
για πρώτη φορά το 2006. Η συστηµατική παραβίαση οδηγεί σε λήψη κλι-
µακούµενων πειθαρχικών µέτρων ανάλογα µε τη σοβαρότητα των παρα-
βιάσεων.   

● Εκδόθηκαν νέες διαδικασίες για την εκτέλεση κρίσιµων εργασιών – χρήση
γερανών και ανυψώσεις, διατάξεις ασφάλειας (φλογοπαγίδες, κ.λπ.) κατά
τη χρήση φιαλών ευφλέκτων αερίων (ασετυλίνη) ή οξυγόνου.

● ∆ηµιουργήθηκαν οµάδες εκτάκτου ανάγκης, που µπορούν να επέµβουν
όλο το εικοσιτετράωρο αν παραστεί ανάγκη για διάσωση κινδυνευόντων
σε υψηλά σηµεία, οι οποίες είναι στελεχωµένες από προσωπικό που έχει
κατάλληλα εκπαιδευτεί (βλ. σελ. 59).  

● Στο πλαίσιο της εφαρµογής του θεσµού για την επιβράβευση του προσω-
πικού των Τµηµάτων, τα οποία είχαν µηδενικό δείκτη ατυχηµάτων και
σηµαντική βελτίωση κατά το προηγούµενο έτος, βραβεύτηκε το προσω-
πικό τεσσάρων Τµηµάτων του διυλιστηρίου µε καλαίσθητα αναµνηστικά
δώρα.

● Αναθεώρηση και επανέκδοση των ∆∆ΑΥ (∆ελτίων ∆εδοµένων Ασφάλειας
Υλικού) – MSDS (Material Safety Data Sheets) – για τα προϊόντα του διυ-
λιστηρίου, στο πλάισιο της εφαρµογής των προβλέψεων του Κανονισµού
REACH (βλ. σελ. 61). Η εργασία αυτή βρίσκεται βρίσκεται σε εξέλιξη ακο-
λουθώντας την πρόοδο εφαρµογής του REACH.
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● Μέσα Ατοµικής Προστασίας.

● Ταξινόµηση, συσκευασία και επισή-
µανση επικίνδυνων ουσιών.

● ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφάλειας Υλι-
κών. 

● ∆ιαδικασίες έκτακτης ανάγκης και
συµµετοχή στις σχετικές ασκήσεις.

● Πρώτες βοήθειες.

● Καθαριότητα – εργονοµία.

● Παρουσιάσεις – αναλύσεις ατυχηµά-
των από το εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης
χρονιάς (2006) υλοποιήθηκε ένα πολύ
ευρύ πρόγραµµα εκπαίδευσης του
προσωπικού σε θέµατα Υγιεινής και
Ασφάλειας το οποίο επικεντρώθηκε σε
θέµατα γύρω από τις Άδειες Εκτέλεσης
Εργασίας, τη χρήση των Μέσων Ατοµι-
κής Προστασίας αναπνοής και τη διά-
σωση κινδυνευόντων από σηµεία που
βρίσκονται σε µεγάλο ύψος. 

Το 2007 δόθηκε έµφαση στην αξιοποί-
ηση των εµπειριών από το πρόγραµµα
του 2006, στην καλυψη νέων θεµάτων,
καθώς και στην εκπαίδευση των νέων
µηχανικών και χειριστών µονάδων:

■ Εισαγωγική εκπαίδευση των νέων

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆π™ª∂¡∂™ 
¶ƒ√™øƒπ¡∂™ 
¢π∞∫√¶∂™ §∂π∆√Àƒ°π∞™ 

Kατά το 2007 έγιναν τέσσερεις
προγραµµατισµένες προσωρινές δια-
κοπές λειτουργίας µονάδων του διυλι-
στηρίου για εργασίες συντήρησης, χω-
ρίς κανένα ατύχηµα, γεγονός που απο-
τελεί ένα εξαιρετικά θετικό αποτέλε-
σµα. Αυτού του τύπου οι εκτεταµένες
παρεµβάσεις στη λειτουργία µιας µο-
νάδας απαιτούν ιδιαίτερα αυξηµένα
µέτρα ασφάλειας και εγρήγορση, διότι
αυξάνεται κατακόρυφα ο κίνδυνος ατυ-
χηµάτων. Για την αποφυγή ατυχηµά-
των χρειάζεται µεθοδική προεργασία
και συνεχής επόπτευση κατά τη διάρ-
κεια εκτέλεσης της εργασίας, που µε-
ταξύ άλλων περιλαµβάνουν: ενηµέρω-
ση του εµπλεκόµενου προσωπικού για
αύξηση της ευαισθητοποίησής του, κα-
θηµερινή συνεργασία µε τους επικεφα-
λής των έργων για τον εντοπισµό ανα-
σφαλών συνθηκών και τη συνακόλουθη
λήψη διορθωτικών µέτρων και εφαρµο-
γή καθηµερινών επιθεωρήσεων ασφά-
λειας. 

Το 2007, πέραν των προγραµµατισµέ-
νων προσωρινών διακοπών λειτουργίας
συνέβησαν και πέντε έκτακτες διακο-
πές λειτουργίας. Με την εφαρµογή πα-
ρόµοιας δέσµης προληπτικών µέτρων
απεφεύχθηκαν τα ατυχήµατα και σ’ αυ-
τές τις περιπτώσεις.

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

H συνεχής εκπαίδευση των εργα-
ζοµένων µας, η ενηµέρωσή τους και η
δηµιουργία νοοτροπίας ασφαλούς συ-
µπεριφοράς, µαζί µε τα τεχνικά και ορ-
γανωτικά µέτρα, αποτελούν τους βασι-
κούς πυλώνες για την αποφυγή των
ατυχηµάτων και τη δηµιουργία ασφα-
λούς εργασιακού περιβάλλοντος. Η βα-
σική αυτή προσέγγιση διέπει το Σύ-
στηµα ∆ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφά-
λειας της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. 
Όσον αφορά στο εργολαβικό προσωπι-
κό, πιστεύοντας ότι συµµετέχει ενεργά
και ουσιαστικά στην εύρυθµη εκτέλεση
διαφόρων εργασιών στο διυλιστήριο,
φροντίζουµε για τη συστηµατική ενη-
µέρωσή του σε θέµατα Υγιεινής και
Ασφάλειας, µε έµφαση στις γενικές αρ-
χές πρόληψης των ατυχηµάτων και
στις διαδικασίες της εταιρείας για την
ασφαλή εκτέλεση της εργασίας που
αναλαµβάνουν.    

Το γενικό περιεχόµενο της εκπαίδευ-
σης στην Υγιεινή και Ασφάλεια περι-
λαµβάνει την ακόλουθη θεµατολογία:

● Πυρκαγιές – πυρασφάλεια – χρήση
πυροσβεστικών µέσων.

● Άδεια Εκτέλεσης Εργασίας.

● Εργασία σε κλειστό χώρο.

● Αναγνώριση επαγγελµατικού κινδύ-
νου και εκτίµηση επικινδυνότητας.
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χειριστών µονάδων και των τεχνιτών
συντήρησης, καθώς και επανεκπαί-
δευση των προσληφθέντων τα δύο
προηγούµενα χρόνια (βλ. σελ. 41).

■ Εκπαίδευση των νέων µηχανικών
υπηρεσίας κυρίως όσον αφορά την
αντιµετώπιση µεγάλου συµβάντος και
τα διατιθέµενα µέσα πυρασφάλειας,
τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτι-
κό επίπεδο, στο πλαίσιο της διεξαγω-
γής πραγµατικών ασκήσεων πυρα-
σφάλειας και ασκήσεων επί χάρτου.

■ Εκπαίδευση του προσωπικού της
αποθήκης λιπαντικών στην ασφαλή
χρήση των ανυψωτικών µηχανηµά-
των (forklift trucks). 

■ Εκπαίδευση µε τη µεδολογία των
Toolbox Meetings (στον Κοινωνικό
Απολογισµό του 2006 υπάρχει εκτε-
νής αναφορά σ’ αυτήν την εκπαιδευ-
τική προσέγγιση) σε εξειδικευµένα
θέµατα που αφορούν συγκεκριµέ-
νους χώρους εργασίας.

■ Στο πλαίσιο της στελέχωσης των
οµάδων για τη διάσωση κινδυνευό-
ντων από σηµεία που βρίσκονται σε
µεγάλο ύψος – και σε συνέχεια της
σχετικής εκπαίδευσης του 2006 –
διοργανώθηκαν υπό την καθοδήγη-
ση αξιωµατικών της ΕΜΑΚ πολλές
ασκήσεις διάσωσης. Σ’ αυτές τις
ασκήσεις οι εκπαιδευόµενοι, χωρι-

σµένοι σε οµάδες των 7-8 ατόµων,
µετά από επανάληψη του θεωρητι-
κού µέρους µετείχαν και σε πραγµα-
τικές ασκήσεις, που έγιναν σε επι-
κίνδυνα σηµεία του διυλιστηρίου.
Συνολικά εκπαιδεύτηκαν περί τα 90
άτοµα από όλες τις βάρδιες του
προσωπικού µας. 

■ Σε δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις
στελεχών του διυλιστηρίου (α) πα-
ρουσιάστηκαν τα ευρήµατα του "The
Report of the BP U.S. Refineries
Independent Safety Review Panel"
(ευρύτερα γνωστού ως "Baker
Report") σχετικά µε το ατύχηµα της
23.3.2005 στο διυλιστήριο BP Texas
City Refinery και (β) έγινε παρουσία-
ση µε θέµα «Η αντιµετώπιση της
πρόκλησης για την ανάπτυξη κουλ-
τούρας ασφάλειας».

■ Η δοµηµένη και στοχευµένη προ-
σπάθεια για την ενηµέρωση του προ-
σωπικού εργολάβων συνεχίστηκε και
το 2007 µε:

----Το πρόγραµµα ενηµέρωσης (παρο-
χή πληροφοριών, απάντηση σε
ερωτήσεις, καταγραφή αποτελε-
σµάτων σε database, έκδοση ειδι-
κής κάρτας) των παραληπτών
Αδειών Εκτέλεσης Εργασίας προ-
σωπικού εργολάβων, που βασίζεται
σε ενηµερωτικό υλικό, το οποίο
αποτελείται από ένα γενικό µέρος

που καλύπτει τα θέµατα Υγιεινής
και Ασφάλειας εργασιών στο διυλι-
στήριο και ένα ειδικό µέρος µε θέ-
µατα που αφορούν 29 ξεχωριστές
ειδικότητες εργασιών. Αυτό το ενη-
µερωτικό πρόγραµµα είναι διάρκει-
ας 8 ωρών και το 2007 το παρακο-
λούθησαν περί τα 100 άτοµα, τα
οποία προστέθηκαν στα 320 άτοµα
που ενηµερώθηκαν κατά το 2006. 

----Toolbox Meetings την πρώτη ∆ευ-
τέρα κάθε µήνα µε συµµετοχή των
εργολάβων  που εργάζονταν στο
διυλιστήριο εκείνη τη χρονική πε-
ρίοδο, µε θέµατα Υγιεινής και
Ασφάλειας συναφή προς την εργα-
σία που εκτελούσαν και – κυρίως –
για συζήτηση παρατυπιών που κα-
ταγράφηκαν κατά τις επιθεωρή-
σεις στους χώρους εργασίας.

■ Για την αύξηση της ετοιµότητας του
προσωπικού στην αντιµετώπιση
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έκτακτων περιστατικών, καθώς και
για τον έλεγχο του σχετικού εξοπλι-
σµού και των διαδικασιών του Σχεδί-
ου Αντιµετώπισης Έκτακτης Ανάγκης
πραγµατοποιούνται συχνά ασκήσεις
ετοιµότητας. Το σχετικό πρόγραµµα
του 2007 περιελάµβανε 52 ασκήσεις
(µία ανά εβδοµάδα) από τις οποίες οι
3 αφορούσαν αντιµετώπιση Τεχνο-
λογικού Ατυχήµατος Μεγάλης
Έκτασης. Οι µισές ασκήσεις (26)
ήταν προγραµµατισµένες, ενώ οι
υπόλοιπες (26) ήταν «άγνωστες» (ως
προς την ηµεροµηνία και ώρα, την
περιοχή πραγµατοποίησης και το
σενάριο)  γενικές ασκήσεις µε κινη-
τοποίηση των µέσων αντιµετώπισης.
Οι προγραµµατισµένες ασκήσεις 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 ενηµέρωση του προσωπικού
σε διάφορα θέµατα ασφάλειας υπάρ-
χουν 13 σηµεία ανακοινώσεων Υγιει-
νής και Ασφάλειας όπου αναρτώνται

ειδικές αφίσες ή άλλες σχετικές ανα-
κοινώσεις 

■ Η συνεργασία µε άλλα ενδιαφερόµε-
να µέρη θεωρείται απαραίτητο στοι-
χείο υπεύθυνης αντιµετώπισης των
θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας. Το
2007:

---- ∆ιοργανώθηκε από τον ∆ΕΣΦΑ
(∆ιαχειριστής Εθνικού Συστήµα-
τος Φυσικού Αερίου) η 28η Σύσκε-
ψη Συνεργασίας ∆ιυλιστηρίων σε
θέµατα Υγιεινής, Ασφάλειας και
Περιβάλλοντος, στην οποία συµ-
µετείχαν εκπρόσωποι των ελληνι-
κών διυλιστηρίων, των αρµόδιων
υπουργείων, της τοπικής αυτοδιοί-
κησης, της πυροσβεστικής υπηρε-
σίας και άλλων ενδιαφερόµενων
φορέων. Το προσωπικό της ΜΟ-
ΤΟΡ ΟΪΛ που συµµετείχε στη σύ-
σκεψη είχε ενεργό παρουσία µε
παρουσιάσεις επί διαφόρων θεµά-
των. 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¡  

H επιτυχής εφαρµογή του Συστήµα-
τος ∆ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας
φαίνεται στα στατιστικά στοιχεία
ασφάλειας (αριθµός ατυχηµάτων, δεί-
κτες συχνότητας και σοβαρότητας
ατυχηµάτων), τα οποία δείχνουν εµφα-
νώς µια φθίνουσα πορεία στο χρόνο. 

Το 2007 καταγράφηκαν έξι ατυχήµατα
έναντι δέκα το 2006 και δεκατεσσάρων
το 2005. Ο ∆είκτης Συχνότητας Ατυ-
χηµάτων παρουσίασε σηµαντική βελ-
τίωση το 2007 σε σχέση µε το προηγού-
µενο έτος (από 4,5 µειώθηκε στο 2,6 –
που ισοδυναµεί µε βελτίωση κατά 42%)
και ήταν κατά πολύ χαµηλότερος του
στόχου που είχε τεθεί (4,2). 
Βελτίωση παρουσίασε και ο ∆είκτης
Σοβαρότητας Ατυχηµάτων, η τιµή του
οποίου µειώθηκε στο 1,1 από 1,8 το
2006 (βελτίωση κατά 39%), αν και δεν
επετεύχθη ο στόχος του 0,75 λόγω του
µεγαλύτερου αριθµού χαµένων ωρών
εργασίας απ’ ότι είχε προϋπολογισθεί. 

Τα στοιχεία αυτά αφορούν στα ατυχή-
µατα που έχουν σχέση µε το προσωπι-
κό της εταιρείας· δεν συµπεριλαµβά-
νουν δηλαδή τα ατυχήµατα σε προσω-
πικό εργολάβων, για το οποίο η µείωση
των ατυχηµάτων είναι εντυπωσιακή
µια και καταγράφηκε ένα ατύχηµα στο
2007, έναντι ενός κατά το 2006, πέντε
κατά το 2005, τεσσάρων κατά το 2004
και εννέα κατά το 2003.    

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν τον
εργασιακό χώρο του διυλιστηρίου µό-
νο, πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι στους
υπόλοιπους χώρους εργασίας (κεντρι-
κά γραφεία της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και γρα-
φεία και εγκαταστάσεις της AVIN OIL)
δεν σηµειώθηκε κανένα ατύχηµα.
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∫∞¡√¡π™ª√™ REACH   

Ο κανονισµός REACH (Registra-
tion, Evaluation and Authorization of
Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που τέθηκε  σε ισχύ την 1η Ιουνίου
2007, θέτει σε νέα βάση την προστασία
της ανθρώπινης υγείας και του περι-
βάλλοντος από τις χηµικές ουσίες κατά
τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζω-
ής αυτών. Αναγνωρίζοντας τις αδυνα-
µίες του προϋπάρχοντος θεσµικού
πλαισίου, η Ε.Ε. µέσω µιας σειράς πρω-
τοβουλιών και διαβουλεύσεων, κατέλη-
ξε στην επικύρωση του παραπάνω κα-
νονισµού µε τον οποίο η ευθύνη της
αναγνώρισης της επικινδυνότητας των
χηµικών ουσιών µεταβιβάζεται στον
παραγωγό.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, επιτελώντας το καθή-
κον της ως µια κοινωνικά υπεύθυνη
εταιρεία, δεσµεύεται να εναρµονιστεί
µε τις απαιτήσεις του νέου Κανονισµού
και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την έγκαιρη καταχώρηση
των ουσιών που παράγει και διακινεί. 

Συµµεριζόµενοι την κοινωνική ευαι-
σθησία στα θέµατα προστασίας της αν-
θρώπινης υγείας και του περιβάλλο-
ντος, έχουµε κινητοποιήσει το ανθρώ-
πινο δυναµικό µας για την εναρµόνισή
µας µε τον παραπάνω κανονισµό. Ανα-
γνωρίζοντας τη σηµασία της συµµετο-
χής όλων όσων εµπλέκονται στην πα-
ραγωγή και διάθεση των τελικών προϊ-
όντων µας, η εταιρεία συζητά και ανα-
λύει τα επιµέρους θέµατα που προκύ-
πτουν κατά την εφαρµογή του Κανονι-
σµού τόσο µε τους προµηθευτές της
όσο και µε τους πελάτες της.

Επιπρόσθετα, συµµετέχουµε ως ενερ-
γό µέλος στον οργανισµό CONCAWE,
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ο οποίος αποτελεί τον τεχνικό σύµβου-
λο των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων σε
θέµατα Υγιεινής, Ασφάλειας και Προ-
στασίας του Περιβάλλοντος, ενώ πα-
ράλληλα συµµετέχουµε και στο Fuel
Ethers Reach Consortium (FERC), το
οποίο αποτελεί το βασικό όργανο για
την προετοιµασία των παραγωγών αι-
θέρων (ΜΤΒΕ/ΕΤΒΕ/ΤΑΜΕ/ΤΑΕΕ)
για την καταχώρηση των ουσιών αυ-
τών. Μ’ αυτές τις συµµετοχές µας δια-
σφαλίζουµε τη συστηµατική ανάλυση
και την επιστηµονική αρτιότητα της
µελέτης της χηµικής ασφάλειας, καθώς
και των προτεινόµενων µέτρων προ-
στασίας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής
των προϊόντων, τα οποία παράγουµε
και διακινούµε.

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

Παίρνουµε τα κατάλληλα µέτρα
για την προστασία των εγκαταστάσε-
ών µας απέναντι στους πιθανούς κιν-
δύνους από κακόβουλες ή µη ενέργει-
ες. Το προσωπικό µας, που είναι επι-
φορτισµένο µε την προστασία, είναι
κατάλληλα εκπαιδευµένο τόσο από
πλευράς προστασίας (security) όσο
και από πλευράς ασφάλειας, ώστε να
ασκεί τα καθήκοντά του αποτελεσµα-
τικά και έγκαιρα µε πλήρη επίγνωση
του έργου που του έχει ανατεθεί, αλ-
λά και µε πλήρη σεβασµό στην ελευ-
θερία και στα θεµελιώδη ανθρώπινα
δικαιώµατα. 

Αποδίδουµε ιδιαίτερη βαρύτητα στα
µέτρα προστασίας των λιµενικών
εγκαταστάσεών µας για τον επιπλέον
λόγο της αποφυγής περιστατικού,
που εκτός από άλλες συνέπειες, µπο-
ρεί να έχει ως αποτέλεσµα την πρό-
κληση ατυχήµατος και ρύπανσης στη
θάλασσα. Σηµειώνεται, ότι η ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελ-
λάδα που διαπιστεύθηκε το 2004 από
το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας
(YEN) στην υιοθέτηση του
International Ship and Port Facility
Security (ISPS) Code, ο οποίος εφαρ-
µόζεται διά του κεφαλαίου ΧΙ-2 της
SOLAS (International Convention for
the Safety of Life at Sea). 

Το 2007 τέθηκε σε εφαρµογή ο αναθε-
ωρηµένος Κανονισµός Λιµένος. Θεω-
ρούµε την ύπαρξη ενός Κανονισµού
Λιµένος, που συγκεντρώνει σε ένα και

µοναδικό τόµο όλες τις απαιτήσεις
για την ασφαλή προσέγγιση πλοίων
στις εγκαταστάσεις µας, σύµφωνα µε
τις οδηγίες του ΥΕΝ και τις διεθνώς
αποδεκτές συνθήκες και κώδικες, ως
ένα εκ των ων ουκ άνευ εργαλείο, που
στο µέτρο του δυνατού, προστατεύει
τόσο εµάς όσο και τα πλοία. Ο νέος
Κανονισµός Λιµένος ενσωµατώνει
όλες τις νέες απαιτήσεις που προέκυ-
ψαν από την προηγούµενη έκδοσή
του, συµπεριλαµβανοµένων και των
διατάξεων του ISPS Code, ενώ περι-
γράφει µε σαφήνεια και λεπτοµέρεια
τις ελάχιστες απαιτήσεις µας όσον
αφορά στην ασφάλεια, την προστασία
και τα µέτρα για την αποφυγή ρύπαν-
σης. 
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∏ AVIN OIL

Ηβασική αρχή που διέπει τον τρό-
πο µε τον οποίο η AVIN OIL ασκεί την
επιχειρηµατική της δραστηριότητα εί-
ναι ο σεβασµός στον άνθρωπο και το
περιβάλλον. Μέσα σ’ αυτό το πνεύµα
έχει αναπτύξει την πολιτική της για
την «Υγιεινή, Ασφάλεια και προστασία
του Περιβάλλοντος» και εφαρµόζει Σύ-
στηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Προ-
στασίας του Περιβάλλοντος, βάσει του
οποίου διαχειρίζεται τα σχετικά µε την
Υγιεινή και Ασφάλεια θέµατα µε στόχο
την αποφυγή των πάσης φύσεως ατυ-
χηµάτων, που έχουν επιπτώσεις στην
υγεία, στο περιβάλλον ή στα περιου-
σιακά στοιχεία.    

Η AVIN OIL δεσµεύεται:

■ Να συµµορφώνεται πλήρως µε την
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, τους
κανονισµούς και κώδικες που αφο-
ρούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια. 

■ Να παρέχει ανελλιπώς στις αρχές και
σε κάθε ενδιαφερόµενο µέρος πλήρη
και ακριβή τεχνικά στοιχεία σχετικά
µε την ασφαλή χρήση των προϊόντων
που διακινεί. 

■ Να παρέχει στο προσωπικό της κα-
τάλληλο και ασφαλές περιβάλλον ερ-
γασίας. 

■ Να χειρίζεται τα θέµατα Υγιεινής και
Ασφάλειας µε χωριστό και ειδικά
εντεταλµένο προσωπικό (ιατρό,
υπεύθυνο ασφάλειας κ.λπ.).

■ Να εκπαιδεύει κατάλληλα το προσω-
πικό και τους συνεργάτες της σε θέ-
µατα Υγιεινής και Ασφάλειας. 

■ Να διατηρεί ενηµερωµένα Σχέδια
Αντιµετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για

την αποτελεσµατική αντιµετώπιση
έκτακτης ανάγκης ή επείγουσας κα-
τάστασης ή ατυχήµατος µεγάλης
έκτασης.

■ Να παρακολουθεί και να εφαρµόζει,
στο µέτρο του δυνατού,  τις διεθνείς
τεχνολογικές εξελίξεις.

■ Να ενθαρρύνει τους συνεργάτες και
τους πελάτες της, στην υιοθέτηση
ανάλογης προσέγγισης στα θέµατα
Υγιενής και Ασφάλειας.

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

Κατά το 2007, στον τοµέα των διαδικα-
σιών:

● Επαναλήφθηκε η εκπαίδευση των
οδηγών βυτιοφόρων, τόσο αυτών της
AVIN OIL όσο των οδηγών συνεργα-
ζοµένων βυτιοφορέων σε θέµατα
ασφαλούς παραλαβής, παράδοσης
και διακίνησης καυσίµων.

● Συνεχίστηκε το πρόγραµµα του εξο-
νυχιστικού ετήσιου ελέγχου όλων
των βυτιοφόρων (Ι.Χ. και ∆.Χ.) που
µεταφέρουν προϊόντα της εταιρείας,
σύµφωνα µε τους κανόνες που έχουν
θεσπίσει η πολιτεία και η βιοµηχανία
πετρελαίου. Ο έλεγχος αυτός επε-
κτείνεται και στην τήρηση των όρων
που περιλαµβάνονται στην ευρωπαϊ-
κή συµφωνία για την οδική µεταφορά
επικίνδυνων εµπορευµάτων (ADR).
Κάθε δε βυτιοφόρο, που φορτώνει σε
εγκαταστάσεις την AVIN OIL είναι
εφοδιασµένο µε ειδική κάρτα (Safety
Pass) που πιστοποιεί ότι έχει ελεγ-
χθεί ως προς την ADR.     

● Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία

εναρµόνισης προς τις απαιτήσεις
του Κανονισµού REACH (Registra-
tion, Evaluation and Authorization of
Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ο οποίος τέθηκε  σε ισχύ την 1η Ιου-
νίου 2007. 

● Πραγµατοποιήθηκε εκπαίδευση του
προσωπικού της εγκατάστασης
Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας σε θέµα-
τα Υγιεινής και Ασφάλειας που έχουν
σχέση µε τη λειτουργία της εγκατά-
στασης.

Στον τοµέα των επενδύσεων για την
Υγιεινή και Ασφάλεια, το 2007 τέθηκαν
σε κυκλοφορία τρία νέα βυτιοφόρα
οχήµατα, στη δε εγκατάσταση της
AVIN OIL:

● Αποµακρύνθηκαν αµιαντούχα υλικά
(υλικά σκεπής στο στέγαστρο των
νησίδων φόρτωσης) και αντικατα-
στάθηκαν από µη επιβλαβή υλικά.

● Αναβαθµίσθηκε το σύστηµα πυρα-
σφάλειας µε την εγκατάσταση φλο-
γοπαγίδων στο κύκλωµα ατµών
υδρογονανθράκων της µονάδας ανά-
κτησης ατµών και µε την αντικατά-
σταση των καταιονιστήρων στα γεµι-
στήρια µε νέους, βελτιωµένης από-
δοσης και ανθεκτικότερους.

● Έγιναν βελτιώσεις στην τεχνική
υποδοµή για τη µείωση του κινδύνου
εκδήλωσης ατυχήµατος (π.χ. τοπο-
θέτηση πιο αποδοτικών φωτιστικών
στις δεξαµενές και στις νησίδες φόρ-
τωσης, τοποθέτηση µηχανισµών αυ-
τόµατης διακοπής της λειτουργίας
της αντλίας καυσίµου όταν υπάρχει
συγκέντρωση υγρού καυσίµου στο
κύκλωµα ανάκτησης ατµών). 
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¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∏ 
¢π∞Ã∂πƒπ™∏

Ως κοινωνία, ως εταιρεία, αλλά
και ως άτοµα, βρισκόµαστε µπροστά
στην πρόκληση να βρούµε τρόπους για
την αντιµετώπιση των προβληµάτων
του περιβάλλοντος µε ευθύνη και απο-
φασιστικότητα, διαφορετικά οι ανθρώ-
πινες δραστηριότητες µπορούν γρή-
γορα και αµετάκλητα να καταστρέ-
ψουν τους φυσικούς πόρους και τα οι-
κοσυστήµατα, που χρειάστηκαν εκα-
τοµµύρια χρόνια για να δηµιουργη-
θούν.  

Ο σεβασµός και η µέριµνα για το περι-
βάλλον είναι κοινός παρονοµαστής σε
κάθε δραστηριότητά µας. Λειτουργού-
µε ανταγωνιστικά, πάντα όµως ως
υπεύθυνος οργανισµός που έχει εν-
στερνισθεί τις Αρχές της Αειφόρου
Ανάπτυξης, της ανάπτυξης δηλαδή
που βασίζεται στον αλληλοσεβασµό
και στην ευθύνη µας απέναντι στις
µελλοντικές γενιές να προστατέψουµε
τον κόσµο που ζούµε, επιδιώκουµε
ώστε οι εγκαταστάσεις µας να λειτουρ-
γούν µε την καλύτερη δυνατή ενεργει-
ακή απόδοση, να µειώνουµε τις εκπο-
µπές αερίων του θερµοκηπίου και άλ-
λων ρύπων, να λειτουργούµε µέσα στο
πλαίσιο των εγκεκριµένων περιβαλλο-
ντικών όρων, να τηρούµε πιστά την
σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νοµο-
θεσία αλλά και να υλοποιούµε έργα και
δράσεις πέραν των προβλεποµένων
από τη νοµοθεσία.

™‡ÛÙËÌ· ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜
¢È·¯Â›ÚÈÛË˜
Η δέσµευσή µας για την εκπλήρωση του
βασικού µας σκοπού, δηλαδή της παρο-
χής ενέργειας για τις ανάγκες της κοινω-
νίας συνεισφέροντας στην οικονοµική
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Oι θεµελιώδεις εταιρικές µας Αρ-
χές ορίζουν το πλαίσιο της δέσµευσής
µας για την προστασία του περιβάλλο-
ντος. Σταθερή επιδίωξή µας είναι να
περιορίζουµε τις περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις που προκύπτουν από τις επι-
χειρηµατικές µας δραστηριότητες,
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής
των µονάδων: από το στάδιο σχεδια-
σµού των έργων, στη φάση της παρα-
γωγικής λειτουργίας και στο τελικό
στάδιο της αποσύνδεσης από την πα-
ραγωγή. ∆εσµευόµαστε στην τήρηση
της περιβαλλοντικής µας πολιτικής,
στην εφαρµογή Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων
Τεχνικών για την προστασία του περι-
βάλλοντος, όπου τούτο είναι πρακτικά
εφικτό και για τη συνεχή βελτίωση της
απόδοσής µας µε την εφαρµογή ∆ια-
χειριστικών Συστηµάτων, τα οποία
επίσης χρησιµοποιούµε στη διαδικα-
σία αναγνώρισης, αξιολόγησης και
αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.    

Το 2007 εκδώσαµε την πρώτη µας ετή-
σια εθελοντική Περιβαλλοντική ∆ήλωση
2006 σύµφωνα µε τον κανονισµό
EMAS, επαναπιστοποιήσαµε το Σύστη-
µα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά
ISO 14001:2004 µε ισχύ µέχρι το 2010,
ολοκληρώσαµε τα έργα για τη σύνδεση
του διυλιστηρίου µε το δίκτυο διανο-
µής φυσικού αερίου (η οποία έγινε το
Μάϊο του 2008) και θέσαµε σε λειτουρ-
γία µια νέα µονάδα αφαλάτωσης θα-
λασσινού νερού, χαµηλής ενεργειακής
κατανάλωσης, µε την οποία µηδενίζο-
νται οι ανάγκες για εισαγόµενο φρέσκο
νερό. Τέλος, η εταιρεία βραβεύτηκε µε
το βραβείο «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2007 – Περι-
βαλλοντικής Επένδυσης». 

και κοινωνική πρόοδο, σεβόµενοι τις αρ-
χές της Αειφόρου Ανάπτυξης και ελαχι-
στοποιώντας τις περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις της λειτουργίας µας, εκφράζεται
µέσα από την Πολιτική µας για την Υγιει-
νή, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον (βλ.
σελ. 16) και υλοποιείται µε την εφαρµογή
Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
που υπάγεται στο Ενιαίο ∆ιαχειριστικό Σύ-
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στηµα. Το Ενιαίο ∆ιαχειριστικό Σύστηµα εί-
ναι πιστοποιηµένο µε το ISO 9001:2000
για την ποιότητα και ως εκ τούτου η
εκτέλεση των διαφόρων εσωτερικών λει-
τουργιών και διαδικασίων του Συστήµατος
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης χαρακτηρί-
ζεται από την αυστηρή τεκµηρίωση που
επιβάλλει το ISO 9001:2000. 

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 Συστήµα-
τος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. 

Στην πολιτική µας για το περιβάλλον,
υπάρχει η ρητή δέσµευση για συνεχή
βελτίωση και για τη δηµοσιοποίηση
των στοιχείων σχετικά µε τις επιπτώ-
σεις των δραστηριοτήτων µας στο πε-
ριβάλλον. Στα πλαίσια αυτής της δέ-
σµευσης και καθ’ υπέρβαση των νοµο-
θετικών µας υποχρεώσεων αποφασίσα-
µε να προχωρήσουµε στην εθελοντική
υιοθέτηση και εφαρµογή του Κοινοτι-
κού Συστήµατος Οικολογικής ∆ιαχεί-
ρισης και Ελέγχου EMAS, (Eco-
Management and Audit Scheme) του
Ευρωπαϊκού Κανονισµού 761/2001. 

Το 2007:

● Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρι-
σης πιστοποιήθηκε από την BV σύµ-
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™À™∆∏ª∞ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™
● ¶π™∆√¶√π∏ª∂¡√ ∫∞∆∞ ISO 14001:2004 

● ¶π™∆√¶√π∏ª∂¡√ ∫∞∆∞ EMAS ER 761/2001

● ∂¡∆∞°ª∂¡√ ™∆√ ISO 9001:2000

φωνα µε το πρότυπο EMAS ER
761/2001 και επαναπιστοποιήθηκε
για το ISO 14001:2004 µε ισχύ µέχρι
το 2010.

● Εκδόθηκε η επικυρωµένη από την
BV Περιβαλλοντική ∆ήλωση 2006 για
το χώρο του διυλιστηρίου (το 2008 θα
εκδοθεί η αντίστοιχη έκθεση για το
2007).

● Το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε ενέκρινε την
εγγραφή της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στο Κοινο-
τικό Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρι-

σης και Ελέγχου (EMAS) και του διυλι-
στηρίου της στο Ελληνικό Μητρώο
Καταχωρηµένων Οργανισµών EMAS. 

Ας σηµειωθεί ότι στον κλάδο της διύλι-
σης ο τριπλός συνδυασµός των πιστο-
ποιήσεων ISO 14001:2004 και EMAS
για το περιβάλλον και  ISO 9001:2000
για την ποιότητα, είναι ιδιαίτερα σηµα-
ντικός, προσφέρει πλεονεκτήµατα σε
πολλά επίπεδα και στην Ευρώπη απα-
ντάται σε ελάχιστα διυλιστήρια µε ανά-
λογο βαθµό πολυπλοκότητας προς το
διυλιστήριο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. 

Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης αποτελεί αποτελεσµατικό εργαλείο
διαχειριστικού ελέγχου για την υλοποίηση των επιµέρους στόχων της περι-
βαλλοντικής µας πολιτικής, που είναι:

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

● Η λειτουργία των εγκαταστάσεων µέσα στο πλάισιο των εγκεκριµένων πε-
ριβαλλοντικών όρων.

● Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των διαφόρων έργων λαµβάνοντας υπ’ όψιν
και τη διάσταση της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

● Η εφαρµογή Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών στο µέγιστο εφικτό βαθµό.

● Ο έλεγχος και, στο µέτρο των τεχνολογικών και οικονοµικών δυνατοτήτων,
η συνεχής µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και άλλων ρύ-
πων, όπως και η συνεχής µείωση των υγρών και στερεών αποβλήτων.

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

● Η πρόληψη κάθε κινδύνου ρύπανσης, η µείωση της πιθανότητας πρόκλη-
σης περιβαλλοντικού ατυχήµατος και η εκπόνηση, δοκιµή και εφαρµογή
διαδικασιών άµεσης αντίδρασης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

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

● Η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής µας επίδοσης και η συνεχής βελτίωση
του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης.

● Η ανάπτυξη επικοινωνίας και διαλόγου µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.
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Το 2007 η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ απέσπασε µια σηµαντι-
κή διάκριση: το Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαι-
σθησίας για επιχειρήσεις «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2007 -
Περιβαλλοντικής Επένδυσης». Η συµµετοχή της
εταιρείας, µε τίτλο «Εκσυγχρονισµός της παρα-
γωγικής διαδικασίας και µονάδων του διυλιστη-
ρίου για την αναβάθµιση της περιβαλλοντικής
του απόδοσης», αφορούσε τα έργα της αναβάθ-
µισης της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Βιοµη-
χανικών Αποβλήτων, της εγκατάστασης Ηλε-
κτροστατικών Φίλτρων και του Φυσικού Αερίου.

Τα βραβεία διοργανώθηκαν για τρίτη συνεχή
χρονιά από τη µη κερδοσκοπική, µη κυβερνητι-
κή περιβαλλοντική οργάνωση Ecocity. Σκοπός
του θεσµού είναι η αναγνώριση και η επιβράβευ-
ση της πρωτοβουλίας και του έργου µε περιβαλ-
λοντική ευαισθησία, που επιδεικνύουν Επιστή-

µονες, Επιστηµονικοί Φορείς, ∆ή-
µοι, Οργανισµοί του ∆ηµοσίου,
Επιχειρήσεις, Κρατικοί Φορείς και

Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.

Η τελετή απονοµής πραγµατοποιή-
θηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστο-
ρίας ΓΑΙΑ στις 6 Ιουνίου 2007 και

το βραβείο παρέλαβε εκ µέρους της
εταιρείας ο επικεφαλής του Τµήµα-
τος Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλ-
λοντος, κ. Γ. Παλαιοκρασσάς

Το βραβείο-γλυπτό των «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2007» από ορείχαλκο
και µάρµαρο. «Συµβολίζει το περιβάλλον και τον ανθρώπινο πο-
λιτισµό, τον ήλιο και την πόλη. Η φύση και το πόσο σηµαντική εί-
ναι για µας, µας καθιστά υπεύθυνους για τη συνέχιση της οµορ-
φιάς και της λειτουργίας του σύµπαντος» (η δηµιουργός
του γλυπτού Μαρία Χριστοφοράτου). 
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ΗΜΟΤΟΡ ΟΪΛ επιδιώκοντας τη
συνεχή βελτίωση της απόδοσής της
στον τοµέα της προστασίας του περι-
βάλλοντος, πέραν της συνεπούς τήρη-
σης των θεσµοθετηµένων υποχρεώσε-
ών της, υλοποιεί προγράµµατα πρόλη-
ψης και αντιµετώπισης των περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων που αναπόφευ-
κτα προκύπτουν από τη λειτουργία
της. Βασικό εργαλείο σ’ αυτήν την
προσπάθεια είναι η µέτρηση και η συ-
νεχής αποτίµηση των αποτελεσµάτων,
καθώς και η συστηµατική αξιολόγηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η
οποία γίνεται ακολουθώντας µια σειρά
από κριτήρια βάσει των οποίων η επί-
πτωση χαρακτηρίζεται ως σηµαντική ή
ως µη σηµαντική. 

Όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις
που σχετίζονται µε τη λειτουργία του
διυλιστηρίου έχουν αξιολογηθεί ως προς
τη σηµαντικότητά τους και αυτή η δια-
δικασία κατέληξε στο χαρακτηρισµό των
πιο κάτω ως σηµαντικών, που γι’ αυτόν
το λόγο αποτελούν και τις προκλήσεις
που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε: 

■ Αέριες εκποµπές από σηµειακές πη-
γές καύσης και από τις παραγωγικές
διαδικασίες του διυλιστηρίου. 

■ Υγρά βιοµηχανικά απόβλητα και
αστικά λύµατα.

■ Στερεά απόβλητα, επικίνδυνα και µη.

■ Κατανάλωση ενέργειας και νερού.

■ Θόρυβος.

Οι πιο πάνω περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις καταγράφονται σε τακτική βάση
και για την παρακολούθησή τους χρη-
σιµοποιούνται οι κατάλληλοι περιβαλ-
λοντικοί δείκτες, βάσει των οποίων

¢π∞Ã∂πƒπ™∏ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫ø¡ ∂¶π¶∆ø™∂ø¡ – √π ¶ƒ√∫§∏™∂π™ 
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σχεδιάζονται οι απαραίτητες ενέργειες
για την αντιµετώπιση, τη σωστή δια-
χείριση και τη βελτίωση των περιβαλ-
λοντικών επιδόσεων της εταιρείας.  

Όσον αφορά την κατασκευή νέων έρ-
γων, οι εναλλακτικές προτάσεις αξιο-

λογούνται λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον, µε στόχο
την ελαχιστοποίησή τους µε την κατά
το µέτρο του εφικτού ενσωµάτωση
Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών και µε
την επιλογή της περιβαλλοντικά φιλι-
κότερης λύσης.  
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Ηεπενδυτική πολιτική της εταιρεί-
ας στοχεύει στην παραγωγή προϊό-
ντων φιλικών προς το περιβάλλον,
χρησιµοποιώντας νέες τεχνολογίες οι
οποίες ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις
στο περιβάλλον και µε παράλληλη αυ-
τοµατοποίηση των διεργασιών για την
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
και της αποδοτικότητας του διυλιστη-
ρίου και των άλλων εγκαταστάσεων. 

Στη διάρκεια της τελευταίας εξαετίας,
όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα, ο
οποίος περιλαµβάνει και τα αντίστοιχα
στοιχεία της AVIN OIL, υλοποιήθηκε
ογκώδες πρόγραµµα επενδύσεων ύψους
647,7 εκατ. ευρώ, του οποίου κεντρικός
στόχος ήταν η εγκατάσταση των απαραί-
τητων µονάδων (κυρίως του συγκροτήµα-
τος Υδρογονοδιάσπασης) για την παρα-
γωγή καθαρών καυσίµων, τα οποία καλύ-
πτουν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. που τί-
θενται σε ισχύ το 2009. Απ’ αυτό το ποσό
471,2 εκατ. ευρώ διοχετεύθηκαν σε έργα
περιβαλλοντικού χαρακτήρα (72,8% του
όλου επενδυτικού προγράµµατος). Τα έρ-
γα για την παραγωγή καθαρών καυσίµων,
τα οποία ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε
λειτουργία το 2005, απορρόφησαν 407,7
εκατ. ευρώ (63,0% του συνολικού επενδυ-
τικού προγράµµατος). 

Το 2007, από το συνολικό επενδυτικό

Ακολουθούµε πιστά τα µέτρα που
έχουν θεσπίσει τα αρµόδια υπουργεία
ως περιβαλλοντικούς όρους για τη χο-
ρήγηση άδειας λειτουργίας στο διυλι-
στήριο και λειτουργούµε µέσα στο
πλαίσιο της ισχύουσας ελληνικής και
ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νοµοθε-
σίας. Μέσω δε του επενδυτικού µας
προγράµµατος, όχι µόνο ανταποκρινό-
µαστε έγκαιρα στις νέες απαιτήσεις,
αλλά υλοποιούµε και έργα πέραν των
υποχρεώσεων που επιβάλλει η υφιστά-
µενη νοµοθεσία. 

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 διυλιστηρί-
ου, όπως απαιτείται από την ελληνι-
κή νοµοθεσία.

● Γνωστοποιούµε στις αρµόδιες αρχές
τις συνολικές ετήσιες εκποµπές διο-
ξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώ-
του και σκόνης από µεγάλες εγκατα-
στάσεις καύσης (κεντρικές καµινά-
δες) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
οδηγίας 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
ποσότητες υγρών αποβλήτων.

● Γνωστοποιούµε στις αρµόδιες αρχές
τον τρόπο διαχείρισης των στερεών

πρόγραµµα ύψους 51,4 εκατ. ευρώ, τα
21,9 εκατ. ευρώ διατέθηκαν σε επενδύ-
σεις (ποσοστό 42,6% επί του συνόλου),
που εξυπηρετούσαν τους στόχους της
προστασίας του περιβάλλοντος και
βελτιώνουν την περιβαλλοντική από-
δοση του διυλιστηρίου.   

Το σηµαντικότερο έργο του 2007, που
συνεισφέρει στη βελτίωση της περι-
βαλλοντικής απόδοσης του διυλιστη-
ρίου, είναι η ολοκλήρωση της κατα-
σκευής του δικτύου για τη σύνδεσή του
µε το δίκτυο φυσικού αερίου (βλ. σελ.
76). Ιδιαίτερης µνείας αξίζουν και τα
µεγάλα έργα της κατασκευής νέας µο-
νάδας αφαλάτωσης µε αντίστροφη
ώσµωση (βλ. σελ. 87), της αντικατάστα-
σης ενός ακόµη αεριοστροβίλου στο
Σταθµό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας, της αναβάθµισης των λεβήτων
µε παράλληλη εγκατάσταση καυστή-
ρων low-NOX, της τοποθέτησης νέων
φίλτρων στη µονάδα Αποκήρωσης και
της εφαρµογής νέας βέλτιστης περι-
βαλλοντικά τεχνικής για τον καθαρι-
σµό δεξαµενών (βλ. σελ. 85).  

Το 2006 αντίστοιχα, το σηµαντικότερο
περιβαλλοντικό έργο ήταν η αναβάθµι-
ση της µονάδας Επεξεργασίας Υγρών
Βιοµηχανικών Αποβλήτων (βλ. σελ. 81
και τον Κοινωνικό Απολογισµό 2006).

471,2 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ
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¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ̃  Î·È ‰·¿ÓÂ˜ 2002-2007 (ÔÛ¿ ÛÂ ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ)

Έτος 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Σύνολο Ποσοστό

Συνολικό ύψος επενδύσεων 47,4 88,5 251,0 164,5 44,6 51,4 647,7

Επενδύσεις σχετικές 
µε το περιβάλλον 9,3 58,3 234,6 132,0 15,1 21,9 471,2 72,8%

-  Για καθαρά καύσιµα 1,0 54,6 231,5 120,6 0,0 0,0 407,7 63,0%

-  Για βελτίωση της απόδοσης 8,3 3,7 3,1 11,4 15,1 21,9 63,5 9,8%

Περιβαλλοντικές δαπάνες 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 7,3

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΩΝ 10,2 59,3 235,7 133,3 16,5 23,5 478,5
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Hδέσµευσή µας για την προστασία
του περιβάλλοντος καταδεικνύεται και
από την επιλογή Βέλτιστων ∆ιαθέσι-
µων Τεχνικών (Β∆Τ) στο στάδιο κατά
το οποίο σχεδιάζεται το επενδυτικό
µας πρόγραµµα για βελτιώσεις της πα-
ραγωγικής διαδικασίας ή για εγκατά-
σταση νέων µονάδων.

Η έννοια των Β∆Τ περιέχεται στην Οδη-
γία 96/61/ΕΚ για τον Ολοκληρωµένο
Έλεγχο και Πρόληψη της Ρύπανσης στη
βιοµηχανία (IPPC, Integrated Pollution
Prevention and Control). Σκοπός αυτής
της οδηγίας είναι η ολοκληρωµένη πρό-
ληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης, που
προκαλούνται από διάφορες βιοµηχανι-
κές δραστηριότητες, µεταξύ των οποίων
είναι και τα διυλιστήρια. Σαν Β∆Τ θεω-
ρούνται οι πλέον αποτελεσµατικές τε-
χνικές, οι οποίες συµβάλλουν στην πρό-
ληψη (πρωτογενή µέτρα ενσωµατωµένα
στην παραγωγική διαδικασία) ή στον πε-
ριορισµό της ρύπανσης (δευτερογενή
µέτρα, end-of-pipe-techniques), µπο-
ρούν να υλοποιηθούν αποτελεσµατικά

και είναι οικονοµικά και τεχνικά εφαρ-
µόσιµες, ενώ παράλληλα εκπληρώνουν
τους στόχους της Οδηγίας. 

Το 2006 υποβάλαµε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε
πλήρη τεχνική έκθεση σχετικά µε τις
Β∆Τ που χρησιµοποιούµε στο διυλι-
στήριο για την πρόληψη και τον περιο-
ρισµό της ρύπανσης. 

Σαν χαρακτηριστικά παραδείγµατα
εφαρµογής Β∆Τ στο διυλιστήριο περι-
γράφουµε  τρεις µονάδες περιβαλλο-
ντικής προστασίας, που µπήκαν σε
λειτουργία το 2005, µε συνολικό κό-
στος 19,8 εκατ. ευρώ. Για το 2006 το
σηµαντικότερο παράδειγµα ενσωµά-
τωσης Β∆Τ αφορά τη µονάδα Επεξερ-
γασίας Υγρών Βιοµηχανικών Αποβλή-
των (βλ. σελ. 81). Όσον αφορά το έτος
2007, η νέα µονάδα αφαλάτωσης νερού
µε τεχνολογία αντίστροφης ώσµωσης
συγκαταλέγεται στις Β∆Τ (βλ. σελ. 87).
Άλλα παραδείγµατα χρήσης Β∆Τ στα
έργα βελτιώσεων αναφέρονται παρα-
κάτω στα οικεία κεφάλαια. 

αποβλήτων και, όπου απαιτείται, συ-
νεργαζόµαστε µε αδειοδοτηµένες
εταιρείες διαχείρισης στερεών απο-
βλήτων για την αποτελεσµατική διά-
θεσή τους.

Το 2007:

● Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανανέωσε
την Άδεια Λειτουργίας για το σύνολο
των εγκαταστάσεων του διυλιστηρί-
ου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και για τη µονά-
δα Επεξεργασίας Υγρών Βιοµηχανι-
κών Αποβλήτων, όπως αυτή διαµορ-
φώθηκε µετά την υλοποίηση έργων
τροποποίησης και εκσυγχρονισµού. 

● Από το ίδιο υπουργείο, επίσης, έγινε
ανανέωση της Άδειας Λειτουργίας
για τον τέταρτο αεριοστρόβιλο του
Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας του διυλιστηρίου.

● Υποβλήθηκε στο Υπουργείο
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. το αναθεωρηµένο δια-
χειριστικό σχέδιο επικινδύνων και µη
στερεών αποβλήτων των βιοµηχανι-
κών εγκαταστάσεων της ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ.

Το 2006 η εφαρµογή της περιβαλλο-
ντικής νοµοθεσίας και των περιβαλλο-
ντικών όρων από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ επι-
βεβαιώθηκε από ανεξάρτητους φορείς
και από τις αρµόδιες κρατικές αρχές
κατόπιν σχετικών επιθεωρήσεων. Επί-
σης, για τις εργασίες επεξεργασίας και
διαχείρισης επικίνδυνων και µη απο-
βλήτων, εγκρίθηκαν οι άδειες από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία, όπως αναθεωρήθηκε
το 2006.  

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

µ∂§∆π™∆∂™ ¢π∞£∂™πª∂™ ∆∂Ã¡π∫∂™ 

∆ÚÂÈ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ µ¤ÏÙÈÛÙˆÓ 
¢È·ı¤ÛÈÌˆÓ ∆Â¯ÓÈÎÒÓ

1. Ηλεκτροστατικό Φίλτρο αποµάκρυνσης σωµατιδίων καταλύτη στη µο-
νάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης

Στη µονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης (FCC) γίνεται συνεχής ανακυκλοφορία
του καταλύτη µε σκοπό την αναγέννηση και την επαναχρησιµοποίησή του.
Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι ο θρυµµατισµός του καταλύτη και
η δηµιουργία σωµατιδίων, τα οποία δεν πρέπει να διαφεύγουν στην ατµό-
σφαιρα, δεδοµένου ότι τα αιωρούµενα µικροσωµατίδια είναι επιβλαβή για
τον άνθρωπο. Η συνήθης και πιο οικονοµική µέθοδος αποµάκρυνσης των
σωµατιδίων είναι µε την εγκατάσταση κυκλώνων. Για αύξηση του βαθµού κα-
τακράτησης σωµατιδίων η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ προχώρησε συµπληρωµατικά στην
εγκατάσταση Ηλεκτροστατικού Φίλτρου στο ρεύµα των καυσαερίων της µο-
νάδας, που είναι η περιβαλλοντικά  πληρέστερη και αποδοτικότερη λύση για
τη ριζική αντιµετώπιση της κατακράτησης των σωµατιδίων καταλύτη. Το
κόστος του έργου ήταν 6,4 εκατ. ευρώ. 
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¶∞ƒ∞°ø°∏ ∫∞£∞ƒø¡ 
∫∞À™πªø¡ 

Η επένδυση, ύψους 350 εκατ. ευ-
ρώ, για το συγκρότηµα Υδρογονοδιά-
σπασης, το οποίο εντάχθηκε στην πα-
ραγωγική διαδικασία του διυλιστηρίου
το Νοέµβριο του 2005, µας έδωσε τη
δυνατότητα να παράγουµε καύσιµα µε
πρακτικά µηδενική (10 ppm) περιεκτι-
κότητα σε θείο, που είναι και η προδια-
γραφή της Ε.Ε. για τη βενζίνη και το
πετρέλαιο κίνησης, η οποία τίθεται σε
ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009. Από την
1η Ιανουαρίου 2005, η ισχύουσα προ-
διαγραφή είναι για περιεκτικότητα σε
θείο 50 ppm, αλλά στο µεσοδιάστηµα
2005 – 2009, πρέπει να είναι διαθέσιµα
στην αγορά και τα δύο είδη καυσίµων
(50 και 10 ppm).  Ουσιαστικά, παραδί-
δουµε από τώρα καύσιµα περιεκτικό-
τητας σε θείο µικρότερης των 50 ppm,
συµβάλλοντας στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος, πέρα από τις νοµοθετι-
κές υποχρεώσεις µας. 

2. ∆ιαχείριση Παραγωγής Θείου σε κλειστό κύκλωµα

Το θείο είναι παραπροϊόν της αποθείωσης των καυσίµων και ανακτάται στις
Μονάδες Ανάκτησης Θείου. Παράγεται σε στερεά µορφή και παλαιότερα
συσσωρευόταν σε υπαίθριο χώρο σε µορφή νιφάδων. Προκειµένου να εξαλει-
φθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από αυτήν τη διεργασία (οσµές, δια-
σκορπισµός σωµατιδίων θείου στον αέρα), αποφασίστηκε η αναβάθµιση του
συστήµατος στερεοποίησης και η αποθήκευση του θείου σε σιλό. Η όλη
διεργασία πραγµατοποιείται σε κλειστό κύκλωµα ελαχιστοποιώντας τις πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις, παράλληλα µε την ποιοτική βελτίωση του προϊό-
ντος και µε την αναβάθµιση του χώρου των µονάδων παραγωγής. Το κόστος
του έργου ήταν 6,6 εκατ. ευρώ. 

3. Μονάδα Επεξεργασίας όξινων νερών

Στο πλαίσιο της επέκτασης του διυλιστηρίου µε το έργο του συγκροτήµατος
Υδρογονοδιάσπασης κατασκευάστηκαν νέες µονάδες επεξεργασίας όξινων
νερών για την αφαίρεση υδροθείου και αµµωνίας από τα όξινα νερά της πα-
ραγωγικής διαδικασίας. Για λόγους περιβαλλοντικής βελτιστοποίησης, οι νέ-
ες µονάδες σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν µε δυναµικότητα πολύ µε-
γαλύτερη από την απολύτως απαραίτητη, µε στόχο τη δυνατότητα επεξερ-
γασίας όλων των ρευµάτων του διυλιστηρίου µε πολύ αποδοτικότερο και πε-
ριβαλλοντικά ασφαλέστερο τρόπο, αφού ο βαθµός απόδοσης είναι πάνω
από 99,9%. Το κόστος του έργου ήταν 2,3 εκατ. ευρώ.

™˘ÁÎÚfiÙËÌ· À‰ÚÔÁÔÓÔ‰È¿Û·ÛË˜ (Hydrocracker Complex)

Η µονάδα Υδρογονοδιάσπασης θεωρείται ως Βέλτιστη ∆ιαθέσιµη Τεχνική για
την παραγωγή προϊόντων βενζίνης και πετρελαίου µηδενικής πρακτικά περιε-
κτικότητας σε θείο.

Το Συγκρότηµα περιλαµβάνει τις µονάδες:

● Υδρογονοδιάσπασης Μέσης Πίεσης (Mild Hydrocracker), δυναµικότητας
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 διασυνδεδεµέ-
νο σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και νέου αεριοστρο-
βίλου µε τον οποίο η εγκατεστηµένη ισχύς αυξήθηκε στα 68,3 MW).

● Ανάκτησης θείου (νέο συγκρότηµα). 



73

Από το Φεβρουάριο του 2006, αρχίσα-
µε τη διάθεση πετρελαίου κίνησης που
περιέχει βιοντίζελ σε αναλογία περί-
που 2%, εφαρµόζοντας τις απαιτήσεις
της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για µερί-
διο των βιοκαυσίµων τουλάχιστον ίσο
µε 5,75% στην αγορά των καυσίµων για
τις µεταφορές µέχρι το 2010. Το βιοντί-
ζελ, (το οποίο είναι µίγµα µεθυλεστέ-
ρων λιπαρών οξέων που προέρχονται
κυρίως από ελαιούχους σπόρους –
ηλίανθος, σόγια, ελαιοκράµβη), µπορεί
να χρησιµοποιηθεί ως υποκατάστατο
του πετρελαίου σε πετρελαιοκινητή-
ρες. ∆εν είναι τοξικό, δεν περιέχει αρω-
µατικές ενώσεις, είναι εύκολα βιοδια-
σπώµενο και σε σύγκριση µε το πετρέ-
λαιο κίνησης έχει κατά την καύση του
χαµηλότερες εκποµπές σωµατιδίων,
µονοξειδίου του άνθρακα και υδρογο-
νανθράκων. 

να αντιµετωπίσει το πρόβληµα υιοθέτη-
σε το 1992 τη Σύµβαση-Πλαίσιο των
Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλ-
λαγή (UNFCCC, United Nations
Framework Convention on Climate
Change), η οποία ορίζει το πλαίσιο δρά-
σης µε σκοπό τη σταθεροποίηση των
συγκεντρώσεων και την αποφυγή της
επικίνδυνης ανθρωπογενούς επέµβα-
σης στο κλιµατικό σύστηµα.

Τα υπό παρακολούθηση αέρια είναι
πρωτίστως το διοξείδιο του άνθρακα
(CΟ2), το µεθάνιο (CH4), το νιτρικό υπο-
ξείδιο (N2O), οι χλωριωµένοι υδρογο-
νάνθρακες και το εξαφθοριούχο θείο. Η
σε µικρή συγκέντρωση παρουσία του
CΟ2 στην ατµόσφαιρα είναι αποτέλε-
σµα φυσικών διαδικασιών, αλλά ανθρω-
πογενείς δραστηριότητες, όπως η καύ-
ση προϊόντων πετρελαίου, άνθρακα και
φυσικού αερίου, ή οι δασικές πυρκαγιές,
αυξάνουν κατά πολύ τη συγκέντρωσή
του. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες
έχουν προσθέσει στην ατµόσφαιρα 2,3
τρισεκατοµµύρια τόνους CO2 τα τελευ-
ταία 200 χρόνια. Συνολικά, η συγκέ-

ντρωση του CO2 στην ατµόσφαιρα έχει
αυξηθεί κατά 31% από το 1750. Οι εκπο-
µπές του σήµερα, είναι περίπου 12 φο-
ρές υψηλότερες σε σχέση µε το 1900 και
η συγκέντρωσή στην ατµόσφαιρα είναι
η υψηλότερη που έχει παρατηρηθεί τα
τελευταία 420.000 χρόνια.

Η IPCC αναφέρει σε πόρισµα της ότι οι
εκποµπές των ΑΦΘ θα πρέπει να φθά-
σουν στο µέγιστο τα επόµενα 10-15
χρόνια και µετά να µειωθούν κάτω από
το 50% το έτος 2050, σε σχέση µε τις
εκποµπές του 2000, προκειµένου να
σταθεροποιηθούν οι συγκεντρώσεις
στην ατµόσφαιρα στα χαµηλότερα επί-
πεδα. Για να φθάσουµε στα κατώτερα
επίπεδα σταθεροποίησης θα πρέπει οι
ανεπτυγµένες χώρες να µειώσουν τις
εκποµπές τους κατά 25-40% κάτω από
τα επίπεδα του 1990 το 2020. Ακόµη, η
IPCC αναφέρει ότι αν η µέση θερµο-
κρασία της γης ανέβει πάνω από 6° C
στο τέλος του αιώνα, τότε θα υπάρξουν
καταστροφικές συνέπειες για τις οικο-
νοµίες, τις κοινωνίες και τα οικοσυστή-
µατα σε όλο τον πλανήτη.

∫§πª∞∆π∫∏ ∞§§∞°∏

Ηκλιµατική αλλαγή θεωρείται ως
µία από τις πλέον σοβαρές απειλές για
τη βιώσιµη ανάπτυξη µε δυσµενείς επι-
πτώσεις στο περιβάλλον, στην ανθρώ-
πινη υγεία, στη διατροφική ασφάλεια,
στην οικονοµική δραστηριότητα, στους
φυσικούς πόρους και το εν γένει φυσικό
υπόβαθρο. Είναι πλέον αποδεκτό στους
επιστηµονικούς κύκλους ότι οι αυξανό-
µενες συγκεντρώσεις αερίων του φαινο-
µένου του θερµοκηπίου (ΑΦΘ) ανθρω-
πογενούς προέλευσης στην ατµόσφαι-
ρα της γης οδηγούν σε αλλαγές του κλί-
µατος. Σύµφωνα µε την ∆ιακυβερνητική
Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή
(IPPC, Intergovernmental Panel on
Climate Change), οι επιπτώσεις στο κλί-
µα είναι ήδη αισθητές και, εποµένως,
στη βάση της αρχής της προφύλαξης εί-
ναι αναγκαία η άµεση ανάληψη δράσης. 

Η παγκόσµια κοινότητα προκειµένου
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επιµέρους δραστηριότητες που αυτή
καλύπτει και κατ’ επέκταση στις υπο-
κείµενες εγκαταστάσεις. Το σύστηµα
εµπορίας καλύπτει κυρίως τις βιοµη-
χανίες µε µεγάλες εγκαταστάσεις
καύσης µε στόχο να υιοθετήσουν
ενεργειακά βέλτιστες µεθόδους ώστε
να ελαττώσουν τις εκποµπές CO2.

Στην πρώτη φάση της εφαρµογής του
συστήµατος εµπορίας (2005-2007),
στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ κατανεµήθηκαν δι-
καιώµατα εκποµπής τόσο για τις
υπάρχουσες και εν λειτουργία µονά-
δες κατά την κατάρτιση του Εθνικού
Σχεδίου Κατανοµής, όσο και για τις
µονάδες οι οποίες ήταν υπό κατα-
σκευή κατά την προαναφερθείσα πε-
ρίοδο. Η δεύτερη φάση του συστήµα-
τος εµπορίας (2008 – 2012) είναι υπό
εξέλιξη και έχει οριστικοποιηθεί  το
Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής, βάσει του
οποίου έχουν κατανεµηθεί εκ νέου
διακαιώµατα εκποµπής στη ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ.  

∏ ı¤ÛË Ì·˜ 

Αναγνωρίζουµε και συµµεριζόµαστε τη
γενική ανησυχία για την επίδραση των
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο
παγκόσµιο κλίµα και για τις πιθανές
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής
στο περιβάλλον.  

Πιστεύουµε ότι η αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής ως παγκόσµιου
φαινοµένου, που ξεπερνά τα φυσικά ή
πολιτικά σύνορα, απαιτεί τη συνεργα-
σία και δέσµευση της παγκόσµιας κοι-
νότητας, όπως αυτή εκφράζεται µέσω
των κρατών, των διαφόρων διεθνών και
τοπικών οργανισµών, των εταιρειών
και βιοµηχανιών, αλλά και των κατανα-
λωτών σε όλα τα επίπεδα.

Ως εκ τούτου και στα πλαίσια της
άσκησης υπεύθυνης επιχειρηµατικό-
τητας, η οποία εκφράζεται µε προσή-
λωση στις αρχές και τις επιδιώξεις της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της
αειφόρου ανάπτυξης, δεσµευόµαστε
για τις παρακάτω ενέργειες: 

■ Να εξοικονοµούµε ενέργεια στοχεύ-
οντας στη µείωση των εκποµπών αε-
ρίων του θερµοκηπίου.

■ Να επενδύουµε στην εφαρµογή δια-
δικασιών διαχείρισης και οικονοµικά
αποδεκτών τεχνολογιών παραγωγής,
οι οποίες συνεισφέρουν στη µείωση
των εκποµπών.

■ Να συνεργαζόµαστε µε τις αρµόδιες
πολιτειακές αρχές και άλλα ενδιαφε-
ρόµενα µέρη για τον σχεδιασµό
εφαρµογής τεχνολογικά ορθών και
οικονοµικά βιώσιµων πολιτικών προ-
στασίας του περιβάλλοντος.

■ Να αναφέρουµε σε όλα τα ενδιαφε-
ρόµενα µέρη τις ενέργειες και τα
αποτελέσµατά µας.

¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ ∫ÈfiÙÔ

Το Πρωτόκολλο του Κιότο τέθηκε επί-
σηµα σε ισχύ στις 16 Φεβρυαρίου του
2005 θέτοντας νοµικά δεσµευτικούς
στόχους για τον περιορισµό των εκ-
ποµπών των αερίων του θερµοκηπίου
από τις ανεπτυγµένες χώρες. Η Ευρω-
παϊκή Ένωση στο πλαίσιο των στόχων
του πρωτοκόλλου του Κιότο δεσµεύ-
τηκε να µειώσει τις ανθρωπογενείς
εκποµπές των έξι αερίων του θερµο-
κηπίου στην περίοδο 2008-2012 κατά
8% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του
1990. Η Ελλάδα ως µέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, αναλαµβάνει την
υποχρέωση για τον περιορισµό της
αύξησης των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου κατά την περίοδο 2008-
2012 στο 25% σε σχέση µε τις εκπο-
µπές του έτους βάσης. Ώς έτος βάσης
για τις εκποµπές CO2, CH4 και Ν2Ο
λαµβάνεται το 1990, ενώ για τα υπό-
λοιπα αέρια λαµβάνεται το 1995. 

Η εφαρµογή του πρωτοκόλλου του
Κιότο προβλέπει πέραν της κατανο-
µής υποχρεωτικών στόχων εκποµπών
ανά κράτος και την παράλληλη λει-
τουργία του συστήµατος Εµπορίας
∆ικαιωµάτων Εκποµπών Αερίων του
Θερµοκηπίου, το οποίο δίνει τη δυνα-
τότητα της αγοραπωλησίας δικαιω-
µάτων µεταξύ των εµπλεκοµένων. Η
διεθνής λειτουργία του συστήµατος
Εµπορίας ∆ικαιωµάτων αρχίζει από
το 2008, ενώ η ΕΕ το εφάρµοσε και για
την περίοδο 2005-2007 εκδίδοντας
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
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Η παραγωγική διαδικασία ενός διυλιστη-
ρίου είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρος, καθώς
και µε µεγάλες απαιτήσεις σε ατµό. Τα
διυλιστήρια είναι βιοµηχανικές µονάδες
µε µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης και
υπάγονται στις προβλέψεις του Πρωτο-
κόλλου του Κιότο για τον περιορισµό των
εκποµπών των αερίων θερµοκηπίου.
Αποδίδουµε λοιπόν, ιδιαίτερη σηµασία
στο «ενεργειακό αποτύπωµα» του διυλι-
στηρίου µας, στον τρόπο διαχείρισης των
ενεργειακών αναγκών του και στην ορθο-
λογική χρήση καυσίµων, ως θέµατα µε
σηµαντικές περιβαλλοντικές διαστάσεις.
Προσδιορίζουµε τους τοµείς µε δυνατό-
τητα βελτίωσης της ενεργειακής απόδο-
σης και προβαίνουµε στην υλοποίηση
των ενδεικνυοµένων έργων µε χρήση
Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών. 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, σε έρευνα του διεθνούς
οίκου Solomon για την ενεργειακή από-

δοση των διυλιστηρίων παγκοσµίως βά-
σει των στοιχείων του έτους 2006, κατα-
γράφηκε µε ∆είκτη Ενεργειακής Απόδο-
σης (Energy Intensity Index) ίσο µε 97,
έναντι ελαχίστου 67 και µεγίστου 185.

● Συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργει-
ας και ατµού (Β∆Τ). Από το 1980
επενδύουµε σε µονάδες συµπαραγω-
γής και έχουµε πετύχει την πλήρη κά-
λυψη των ενεργειακών αναγκών του
διυλιστηρίου µε ιδιοπαραγωγή της
απαιτούµενης ηλεκτρικής ενέργειας
και  µε υψηλό όφελος για τη χώρα όσον
αφορά τις εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα. Ο Σταθµός Συµπαραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι συνδυα-
σµένου κύκλου και περιλαµβάνει 4 αε-
ριοστροβίλους συνολικής παραγωγής
68,3 MW και 2 λέβητες, οι οποίοι χρη-
σιµοποιούν τα αέρια της καύσης των
αεριοστροβίλων και παράγουν περί-
που 100 τόνους ατµού ανά ώρα. Η συ-
νολική απόδοση του συνδυασµένου
κύκλου είναι περίπου 80% έναντι απο-

δόσεων 30%-40% για ατµοπαραγωγή
και ηλεκτροπαραγωγή εάν δεν γινό-
ταν χρήση συνδυασµένου κύκλου. Μ’
αυτήν την προσέγγιση επιτυγχάνεται
ο βέλτιστος συνδυασµός περιβαλλο-
ντικών και οικονοµικών πλεονεκτηµά-
των, δεδοµένου ότι η ενέργεια που πα-
ραµένει στα υπέρθερµα καυσαέρια
των αεριοστρόβιλων αξιοποιείται
στους λέβητες για την παραγωγή
ατµού υψηλής πίεσης. Ο Σταθµός
χρησιµοποιεί το αέριο καύσιµο που
παράγεται στις διάφορες µονάδες και
σαν εφεδρικό καύσιµο το φυσικό αέριο
(από το 2008) και αποτελεί µία από τις
σηµαντικότερες πηγές εξοικονόµη-
σης ενέργειας στο διυλιστήριο.    

Το 2007 αντικαταστήσαµε και το δεύ-
τερο από τους δύο παλαιότερους αε-
ριοστροβίλους του Σταθµού Συµπα-
ραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (η
αντικατάσταση του πρώτου έγινε το
2006). Επελέγη η αντικατάστασή τους
(αντί απλής συντήρησης), παρά το ση-
µαντικά µεγαλύτερο κόστος το οποίο
έφτασε συνολικά τα 8,2 εκατ. ευρώ,
προκειµένου να επιτευχθεί βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης (από 30%
σε 33%) και µείωση των εκποµπών
CO2 και άλλων αερίων ρύπων. 

Το ηλεκτρικό δίκτυο του διυλιστηρί-
ου ελέγχεται µε αυτόµατο Σύστηµα
∆ιαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Power Management System) – Βέλτι-
στη ∆ιαθέσιµη Τεχνική – του οποίου
το κόστος εγκατάστασης ήταν 3,1
εκατ. ευρώ. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Ηλεκτρικής Ενέργειας αυξάνει σηµα-
ντικά την αξιοπιστία του ηλεκτρικού
δικτύου και συνακόλουθα βελτιώνει
την περιβαλλοντική απόδοση.
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● Εισαγωγή φυσικού αερίου στο διυ-
λιστήριο (Β∆Τ). Το 2006 άρχισε η
κατασκευή του εσωτερικού δικτύου
διανοµής φυσικού αερίου για τη σύν-
δεση του διυλιστηρίου µε τον αγωγό
µεταφοράς φυσικού αερίου προς την
Κόρινθο. Το έργο ολοκληρώθηκε µέ-
σα στο 2007 µε συνολικό κόστος 8,0
εκατ. ευρώ και η πρώτη παραλαβή
φυσικού αερίου πραγµατοποιήθηκε
στο τέλος Μαΐου του 2008, µετά την
ολοκληρωση του αγωγού µεταφοράς
φυσικού αερίου από τον ∆ιαχειριστή
Εθνικού Συστήµατος Αερίου (∆Ε-
ΣΦΑ). 

Η παρουσία της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ως βασι-
κού βιοµηχανικού καταναλωτή φυσι-
κού αερίου στην περιοχή αποτέλεσε
τον ουσιαστικότερο παράγοντα που
κατέστησε οικονοµικά εφικτή την κα-
τασκευή αγωγού φυσικού αερίου προς
την Κόρινθο µε τελικό στόχο την επέ-
κτασή του προς την Μεγαλόπολη,
όπου υπάρχουν οι µονάδες παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ,

ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ 
ÌÂ µ¤ÏÙÈÛÙÂ˜ ¢È·ı¤ÛÈÌÂ˜ ∆Â¯ÓÈÎ¤˜

Ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας του διυλιστηρίου γίνεται µε τη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών µέσω προηγµένου Συστήµατος Κατανεµηµένου Ελέγ-
χου (DCS, Distributed Control System), που εγκαταστάθηκε το 2002. Το σύστηµα
DCS, αν και δε θεωρείται άµεση περιβαλλοντική επένδυση, εντούτοις συνεισφέ-
ρει σηµαντικά στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγικής
διαδικασίας, µέσω της αυτοµατοποίησής της και της συνακόλουθης διασφάλι-
σης ανώτερου επιπέδου αξιοπιστίας στη λειτουργία των µονάδων και της απο-
φυγής ανεπιθύµητων διακοπών στη λειτουργία, που ενέχουν τον κίνδυνο πρό-
κλησης ατυχηµάτων και ρυπάνσεων.  

Παρόµοια αποτελέσµατα έχει και η εγκατάσταση Συστήµατος Αυτόµατης Ρύθµι-
σης των παραγωγικών διαδικασιών (APC, Advanced Process Control), το οποίο
αποτελεί συνέχεια του DCS και η εγκατάστασή του βρίσκεται σε εξέλιξη. Το APC
συµβάλλει στη µεγιστοποίηση των περιθωρίων κερδοφορίας του διυλιστηρίου,
αφού αποτελεί βασικό εργαλείο για την αύξηση παραγωγής προϊόντων υψηλής
προστιθέµενης αξίας, για την ορθολογικότερη χρησιµοποίηση των παραγωγι-
κών µονάδων, για τη µείωση του λειτουργικού κόστους του διυλιστηρίου, για 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 2004–2007 στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επενδυτικού προγράµµα-
τος συνολικού προϋπολογισµού 8,8 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η εφαρµογή του
σε υφιστάµενες µονάδες του διυλιστηρίου – µονάδα Απόσταξης Κενού και ιδιαί-
τερα στο Συγκρότηµα Καταλυτικής Πυρόλυσης µετά τις αλλαγές στις συνθήκες
λειτουργίας (αποθειωµένη τροφοδοσία) λόγω της ολοκλήρωσης του νεου Συ-
γκροτήµατος Υδρογονοδιάσπασης (Mild Hydrocracker). Κατά το 2007 το έργο
συνεχίστηκε και στη µονάδα Απόσταξης Αργού όπου οι στόχοι του APC είναι
τόσο η µεγιστοποίηση της παραγωγής του οικονοµικά συµφερότερου µείγµα-
τος ενδιάµεσων προϊόντων όσο και η διαχείριση των αλλαγών τροφοδοσίας αρ-
γού και η διατήρηση των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας. 



γεγονός που θα επιφέρει στην περιο-
χή πολλαπλά περιβαλλοντικά και οι-
κονοµικά οφέλη. 

Η χρήση φυσικού αερίου στο διυλι-
στήριο αναµένεται να βελτιώσει τα οι-
κονοµικά και τα περιβαλλοντικά απο-
τελέσµατά του, δεδοµένου ότι θα µει-
ώσει τις εκποµπές CO2 και αποτελεί
τον οικονοµικά βέλτιστο τρόπο για
την ηλεκτροπαραγωγή και την παρα-
γωγή υδρογόνου. Επιπλέον η χρήση
του ως καυσίµου θα έχει θετικές συνέ-
πειες στη µείωση των ρύπων στα εκ-
πεµπόµενα καυσαέρια, αφορά δε τα
ακόλουθα: 

---- Εναλλακτική τροφοδοσία  της µονά-

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

---- Εναλλακτικό καύσιµο για τους αε-
ριοστροβίλους του Σταθµού Συµπα-
ραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

---- Eναλλακτική ή συµπληρωµατική
τροφοδοσία αερίου καυσίµου για
τους φούρνους υποκαθιστώντας βα-
ριά κλάσµατα fuel oil, βελτιώνοντας
έτσι σηµαντικά τους περιβαλλοντι-
κούς όρους των εκποµπών των
φούρνων.

● Εγκατάσταση καυστήρων υψηλής
απόδοσης και χαµηλών εκποµπών
(Β∆Τ). Το 2007 συνεχίστηκε το έργο,
συνολικού µέχρι τώρα κόστους 5,1
εκατ. ευρώ, της σταδιακής ανανέω-
σης 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 CO2 και
άλλων αερίων ρύπων, ειδικότερα δε
µε την εγκατάσταση καυστήρων
low-NΟΧ µειώνονται και οι εκπο-
µπές οξειδίων του αζώτου. Ένα επι-
πρόσθετο χαρακτηριστικό αυτών
των καυστήρων είναι το χαµηλότερο
επίπεδο ηχητικής επιβάρυνσης.

● Αναβάθµιση των φούρνων προθέρ-
µανσης (Β∆Τ) ώστε να γίνεται εκµε-
τάλλευση της θερµότητας των καυ-
σαερίων και να επιτυγχάνεται µείωση
της κατανάλωσης καυσίµου και των
εκποµπών CO2 και άλλων αερίων ρύ-
πων. Ολοκληρώθηκε η αναβάθµιση
του φούρνου προθέρµανσης αργού
πετρελαίου της µονάδας Ατµοσφαι-
ρικής Απόσταξης, (ο οποίος είναι ο
µεγαλύτερος φούρνος του διυλιστη-
ρίου), µε κόστος 2,7 εκατ. ευρώ και µε
αποτέλεσµα την αύξηση της θερµι-
κής απόδοσης από 80% σε 87% και
τη συνακόλουθη εξοικονόµηση καυ-
σίµου της τάξεως του 1 τόνου ανά
ώρα. Επίσης υπάρχει διαρκές πρό-
γραµµα συντήρησης και διαφόρων
άλλων βελτιώσεων στους φούρνους
για την διατήρηση ή και αύξηση της
ενεργειακής τους απόδοσης.   
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∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (ÂÎ·Ù. GJ)

Η κατανάλωση ενέργειας περιλαµβάνει την κατανάλωση υγρών και αερίων καυ-
σίµων στις διεργασίες καύσης του διυλιστηρίου και την κατανάλωση ηλεκτρι-
κής ενέργειας για την λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού. Το 2007
ανήλθε στα 29,0 εκατ. GJ. Η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας σχετικά µε την
προ του 2006 περίοδο οφείλεται στην προσθήκη των νέων µονάδων (Συγκρότη-
µα Υδρογονοδιάσπασης και νέα µονάδα Επεξεργασίας Υγρών Βιοµηχανικών
Αποβλητων) καθώς και στην αύξηση της πολυπλοκότητας των διεργασιών. Επι-
πλέον, οφείλεται στο διπλασιασµό της παραγωγής καυσίµων φιλικότερων προς
το περιβάλλον, των οποίων όµως η παραγωγή απαιτεί περισσότερη ενέργεια.

18,6
20,0

27,5
29,0

20
04

20
05

20
06

20
07



● Μεγιστοποίηση της ανάκτησης
αερίων (Β∆Τ) µε µετατροπή των
λειτουργικών διαδικασιών, ώστε να
χρησιµοποιούνται ως καύσιµο και να
ελαχιστοποιείται η καύση τους στον
πυρσό.

● Μεγιστοποίηση της ανάκτησης
θερµότητας και ελαχιστοποίηση
των απωλειών θερµότητας (Β∆Τ).
Τα προς ψύξη θερµά ρεύµατα χρησι-
µοποιούνται για τη θέρµανση ψυ-
χρών ρευµάτων έτσι ώστε να γίνεται
η ανάλογη µείωση καυσίµου. Παράλ-
ληλα εφαρµόζουµε αυστηρά προ-
γράµµατα συντήρησης και καθαρι-
σµού των εναλλακτών θερµότητας
για αύξηση της απόδοσής τους και
διατήρησης των αεροψύκτων και
των θερµικών µονώσεων σε άριστη
λειτουργική κατάσταση.  

Αξίζει επίσης να αναφερθεί η έναρξη
λειτουργίας το 2007 της νέας µονάδα
αφαλάτωσης – τεχνολογίας αντίστρο-
φης ώσµωσης –  η οποία λόγω µεγαλύ-

∂ÎÔÌ¤˜ CO2 (¯ÈÏ. Mt)
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τές οι εκθέσεις επαληθεύονται από
αναγνωρισµένο φορέα ως προς την
αξιοπιστία και εγκυρότητά τους.  

Οι συνολικές εκποµπές CO2 για το
2007 ανέρχονται σε 2,075 εκατ. τό-
νους. Η αύξηση της ποσότητας του
παραγόµενου CO2 σε σχέση µε το
2005 (βλ. και διάγραµµα κατανάλωσης
ενέργειας) οφείλεται, κυρίως, στην
προσθήκη νέων µονάδων, στην  αύξη-
ση της  πολυπλοκότητας των διεργα-
σιών, καθώς και στον κύκλο λειτουρ-
γίας των µονάδων (σταµατήµατα λει-
τουργίας κ.λπ.).

Τέλος, η µεταφορά του προσωπικού µε
λεωφορεία προς και από τους χώρους
εργασίας αποτελεί µια έµµεση συνει-
σφορά στην αντιµετώπιση της κλικα-
τικής αλλαγής, αφού µειώνονται οι εκ-
ποµπές CO2 από τα αυτοκίνητα του
προσωπικού µας το οποίο κάνει χρήση
αυτής της δυνατότητας, που στην πε-
ρίπτωση του διυλιστηρίου αφορά πά-
νω από το 50% των εργαζοµένων. 

τερης απόδοσης καταναλώνει λιγότε-
ρη ενέργεια (βλ. σελ. 87). Παροµοίως
και η αντίστοιχη µονάδα αφαλάτωσης
τεχνολογίας πολυβάθµιας εξάτµισης
που τέθηκε σε λειτουργία το 2005
ήταν αυξηµένης απόδοσης για µείωση
της κατανάλωσης ενέργειας.

∂ÎÔÌ¤˜ CO2

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ χρησιµοποιεί κατάλ-
ληλη µεθοδολογία για να παρακολου-
θεί τις εκποµπές CO2 από τις εγκατα-
στάσεις της, εφαρµόζοντας δε όχι µό-
νο τον τύπο, αλλά και την ουσία του
νόµου, τοποθετήσαµε το 2006 µετρη-
τικά συστήµατα στους πυρσούς Καυσί-
µων και Λιπαντικών για την καλύτερη
παρακολούθηση των εκποµπών CO2
που προηγουµένως υπολογίζονταν µε
υπολογιστικές µεθόδους. 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νόµου
συντάσσονται ετήσιες εκθέσεις ανα-
φοράς εκποµπών CO2 οι οποίες υπο-
βάλλονται στο αρµόδιο υπουργείο. Αυ-
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χρησιµοποιούνται και υπολογιστικές
µέθοδοι σε συνδυασµό µε τη µέτρη-
ση σχετικών παραµέτρων.

● 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-

¢π∞Ã∂πƒπ™∏ ∆∏™ ¶√π√∆∏∆∞™ ∆∏™ ∞∆ª√™º∞πƒ∞™  

H παρακολούθηση των αερίων εκ-
ποµπών στο χώρο του διυλιστηρίου και
στη γύρω περιοχή, µε στόχο την προ-
στασία και βελτίωση της ποιότητας της
ατµόσφαιρας, πραγµατοποιείται µέ
συνδυασµό συνεχών και ασυνεχών µε-
τρήσεων, τόσο των διαχύτων εκποµπών
όσο και των σηµειακών εκποµπών από
τις καµινάδες και τους πυρσούς. Αυτές
οι µετρήσεις γίνονται µε χρήση σύγχρο-
νου εξοπλισµού µετρήσεων που συνε-
χώς εµπλουτίζεται και ανανεώνεται.

● Η ποιότητα της ατµόσφαιρας περι-
φερειακά του διυλιστηρίου και στη
γύρω περιοχή παρακολουθείται άµε-
σα µε τρεις  κατάλληλα τοποθετηµέ-
νους σταθερούς σταθµούς µέτρησης
αερίων ρύπων και έναν κινητό σταθ-
µό. Οι σταθεροί σταθµοί έχουν τη δυ-
νατότητα µέτρησης και καταγραφής
του υδροθείου και του διοξειδίου του
θείου. Ο κινητός σταθµός έχει πολ-
λαπλές δυνατότητες µέτρησης και
καταγραφής, που περιλαµβάνουν τις
µετεωρολογικές παραµέτρους, τα
οξείδια του αζώτου, το υδρόθειο, το
διοξείδιο του θείου, το µεθάνιο, τους
υδρογονάνθρακες πλήν µεθανίου, τα
αιωρούµενα σωµατίδια PM10 και τα
ολικά αιωρούµενα στερεά. 

● Τα καυσαέρια των κεντρικών καµινά-
δων του διυλιστηρίου ελέγχονται µε
αναλυτές  συνεχούς µέτρησης παρο-
χής, θερµοκρασίας, οξυγόνου, σκό-
νης, υγρασίας, οξειδίων του αζώτου
και θείου, οι οποίοι είναι συνδεδεµέ-
νοι µε το DCS. Έτσι, επιτυγχάνεται η
πλήρης παρακολούθηση των σηµει-
ακών εκποµπών από τις µεγάλες µο-
νάδες του διυλιστηρίου µε σκοπό τον
έλεγχο της πλήρους καύσης. Επίσης,

● Φούρνοι
● Λέβητες - Καυστήρες

CCOO22,,  NNOOχχ,,  SSOO22,,  
ΑΑιιωωρροούύµµεενναα  σσωωµµααττίίδδιιαα
Αέριες εκποµπές από σηµειακές 
πηγές καύσης.

● Μονάδα έκπλυσης αερίων
● Μονάδες ανάκτησης θείου 

(Καταλυτική µετατροπή
υδρόθειου σε θείο και εν συ-
νεχεία καύση των απαερίων)

SSOO22,,  HH22SS
Οι αέριες εκποµπές H2S είναι ελάχιστες
εξαιτίας της πλήρους µετατροπής τους
σε στερεό θείο.

● Αποθήκευση καυσίµων
● Ελαιοδιαχωριστές API
● Φορτοεκφορτώσεις πρώτων

υλών και προϊόντων
● ∆ιαρροές από το δίκτυο δια-

κίνησης

ΕΕκκπποοµµππέέςς  VVOOCCss
Οι εκποµπές των οργανικών πτητικών
ενώσεων προέρχονται από τις δεξαµενές
αποθήκευσης των καυσίµων,  από τη λει-
τουργία των ελαιοδιαχωριστών API, κα-
θώς και από τις διαρροές που ενδέχεται
να υπάρχουν από τη διακίνηση των καυ-
σίµων εντός του διυλιστηρίου.

∂›‰Ë Î·È ËÁ¤˜ ÂÎÔÌÒÓ
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ου σε ποσοστό µεγαλύτερο από 99%.

● Οι κεντρικές σωληνώσεις παροχής
του πυρσού καυσίµων και του πυρ-
σού του συγκροτήµατος Υδρογονο-
διάσπασης ελέγχονται µε αναλυτές
συγκέντρωσης ολικού θείου, οι
οποίοι είναι συνδεδεµένοι µε το
DCS. 

Η µείωση των εκποµπών αερίων ρύ-
πων στην ατµόσφαιρα επιτυγχάνεται
µέσω µιας σειράς µέτρων και προγραµ-
µάτων, που περιλαµβάνουν:

● Τη µείωση των εκποµπών αιωρούµε-
νων σωµατιδίων καταλύτη από τη
µονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης µε
εγκατάσταση ηλεκτροστατικού φίλ-
τρου στα απαέρια της µονάδας, που
είναι προληπτικό µέτρο σύµφωνα µε
τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές.
Το έργο αυτό, κόστους 6,4 εκατ. ευ-
ρώ, που δεν αποτελεί άµεση νοµοθε-
τική απαίτηση και που τέθηκε σε λει-
τουργία το 2005, µειώνει σε επίπεδα
πολύ χαµηλότερα από τα αποδεκτά
όρια τις συνολικές εκποµπές αιωρού-
µενων σωµατιδίων.  

● Τη µείωση των εκποµπών οξειδίων
του θείου και οξειδίων του αζώτου
στα απαέρια της µονάδας Καταλυτι-
κής Πυρόλυσης που επετεύχθη από
τη λειτουργία της µονάδας Υδρογο-
νοδιάσπασης το 2005.

● Την αποθείωση του αερίου καυσίµου:
τα αέρια που χρησιµοποιούνται ως
καύσιµο στο διυλιστήριο υφίστανται
κατεργασία για την αφαίρεση του
υδροθείου (και συνακόλουθα τη µείω-
ση των εκποµπών διοξειδίου του θεί-
ου) πριν από την είσοδό τους στο σύ-
στηµα αερίου καυσίµου. Το 2003 ολο-
κληρώθηκε η εγκατάσταση νέας µο-
νάδας ανάκτησης θείου, που βελτίω-
σε σηµαντικά την όλη απόδοση του
συστήµατος, στο πλαίσιο δε της λει-
τουργίας το 2005 της µονάδας Υδρο-
γονοδιάσπασης, κατασκευάστηκε
νέο συγκρότηµα µονάδων ανάκτησης
θείου µε το οποίο επιτυγχάνεται
απόδοση πάνω από 99,9% (Βέλτιστη
∆ιαθέσιµη Τεχνική), γεγονός που ση-
µαίνει ότι πρακτικά µηδενίζεται η πε-
ριεκτικότητα σε υδρόθειο. 

● Την ελαχιστοποίηση των διάχυτων
εκποµπών εξοπλισµού µε την εφαρ-
µογή  προγράµµατος παρακολούθη-
σης διάχυτων πτητικών ουσιών από
εξοπλισµό (Leak Detection and
Repair Program – LDAR) βάσει της
µεθόδου EPA 21, που είναι Βέλτιστη
∆ιαθέσιµη Τεχνική. Με τη χρήση αυ-
τής της τεχνικής, η συγκέντρωση
των αερίων µετράται στην ενδεχό-
µενη θέση διαρροής. Σε περίπτωση
που καταγράφονται µετρήσεις άνω
των 5.000 ppm, ο εξοπλισµός που
εµφανίζει διαρροή παραδίδεται
προς επισκευή. 

● Τη µείωση και τον έλεγχο των εκπο-
µπών αερίων υδρογονανθράκων µε
την εφαρµογή διαφόρων µέτρων που
υπάγονται στις Β∆Τ, όπως η εγκατά-
σταση κλειστών κυκλωµάτων στις
διεργασίες αερίων, η εκτόνωση αε-
ρίων από ασφαλιστικές δικλείδες
προς τους πυρσούς, η τοποθέτηση
δευτεροταγών φραγών στις δεξαµε-
νές πλωτής οροφής, η τοποθέτηση
πλωτών σκεπάστρων στους ελαιο-
διαχωριστές και η εγκατάσταση συ-
στήµατος ανάκτησης ατµών στον
Σταθµό Φόρτωσης Βυτιοφόρων οχη-
µάτων παράλληλα µε την εφαρµογή
του συστήµατος φόρτωσης των βυ-
τιοφόρων από τον πυθµένα. 

Το 2007 έγιναν και τα ακόλουθα:

---- Oλοκληρώθηκαν οι µετρήσεις για
τον εντοπισµό και εν συνεχεία την
αποκατάσταση διαρροών πτητικών
ουσιών σε όλο τον εξοπλισµό του Συ-
γκροτήµατος Υδρογονοδιάσπασης.
Στις πτητικές ουσίες που ελέγχθη-
σαν περιλαµβάνονται οι υδρογονάν-
θρακες (VOCs), το υδρόθειο (Η2S)
και η µεθυλοµερκαπτάνη (MeSH).

---- Εµπλουτίστηκε ο εξοπλισµός παρα-
κολούθησης των εκποµπών αερίων
µε την προµήθεια συσκευών µετρή-
σεως µονοξειδίου του άνθρακα και
αιωρούµενων σωµατιδίων ΡΜ2,5 µε
σκοπό την αναβάθµιση του κινητού
σταθµού παρακολούθησης της ποιό-
τητας της ατµόσφαιρας. Οι συσκευές
αυτές είναι πέραν των όσων απαιτού-
νται από τη νοµοθεσία.

---- Τοποθετήθηκαν αναλυτές οξυγόνου
και θερµοκρασίας στα απαέρια του
φούρνου της µονάδας Ατµοσφαιρι-
κής Απόσταξης µε σκοπό τον καλύ-
τερο έλεγχο των συνθηκών καύσης.

---- Τοποθετήθηκαν ανιχνευτές υδροθεί-
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ου στη µονάδα Επεξεργασίας Υγρών
Βιοµηχανικών Αποβλήτων.

---- Για τη µείωση των οσµών τοποθετή-
θηκαν σε υψηλότερο σηµείο τα εξαε-
ριστικά της δεξαµενής υγρού θείου.

Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος
παρακολούθησης δείχνουν ότι η ποιότη-
τα της ατµόσφαιρας στην περιοχή του ∆ιυ-
λιστηρίου είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Συγκεκριµένα οι αναλυτικές καταγρα-
φές για τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007
δείχνουν ότι δεν υπάρχουν υπερβάσεις
των επιτρεποµένων από τη νοµοθεσία
ωριαίων οριακών τιµών (ΝΟχ: 200
µg/m3, SΟ2: 350 µg/m3), όπως και των
ηµερησίων (PM10: 50 µg/m3),  επιπλέον
δε οι καταγραφόµενες τιµές είναι πολύ
χαµηλότερες από τις οριακές. Ως γνω-
στόν, τα ΝΟχ ενοχοποιούνται για την
εµφάνιση όξινης βροχής και αιθαλοµί-
χλης, ενώ το SΟ2 για την όξινη βροχή. 

Όσον αφορά τις εκποµπές υδροθείου,
(οι οποίες έχουν ελαχιστοποιηθεί µε
την αναβάθµιση των συστηµάτων επε-
ξεργασίας των όξινων αερίων και των
µονάδων ανάκτησης θείου), παρακο-
λουθούνται καθηµερινά και στους 4
σταθµούς παρακολούθησης της ποιό-
τητας της ατµόσφαιρας. Από την ανά-
λυση των αποτελεσµάτων, παρατηρεί-
ται ότι η συγκέντρωση  H2S στον σταθ-
µό µέτρησης που βρίσκεται στους Αγί-
ους Θεοδώρους, εκτός ∆ιυλιστηρίου και
άρα στην ευρύτερη περιοχή των εγκα-
ταστάσεων, είναι ιδιαίτερα χαµηλές.  

Τέλος οι εκποµπές θείου το 2007 (256
χλγ./ώρα) παρουσίασαν σηµαντική
µείωση σε σχέση µε τα προηγούµενα
έτη, (2004: 780, 2005: 391, 2006: 406
χλγ./ώρα), λόγω της χρησιµοποίησης
καυσίµου χαµηλής περιεκτικότητας σε
θείο και παρά την επέκταση των εγκα-
ταστάσεων του διυλιστηρίου.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏ 
À°ƒø¡ ∞¶√µ§∏∆ø¡ 

Τα υγρά απόβλητα που παράγονται
από τις δραστηριότητες του διυλιστη-
ρίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

● Τα βιοµηχανικά απόβλητα

● Τα αστικά λύµατα

¢È·ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙË˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ 
ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ 

ªÔÓ¿‰· ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜
ÀÁÚÒÓ µÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ 
∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ

Τα υγρά βιοµηχανικά απόβλητα τα
οποία περιλαµβάνουν νερά από τις µο-
νάδες παραγωγής, από τις εξυδατώ-
σεις των δεξαµενών, τα όµβρια ύδατα
και το έρµα των πλοίων οδηγούνται

απευθείας στη Μονάδα Επεξεργασίας
Υγρών Βιοµηχανικών Αποβλήτων
(Μ.ΕΠ.Υ.Β.Α.)

Αντίθετα τα αλκαλικά υγρά απόβλητα
και τα όξινα υγρά απόβλητα, που σχη-
µατίζονται σε διάφορες φάσεις της πα-
ραγωγικής διαδικασίας, υφίστανται ει-
δική προεπεξεργασία προτού οδηγη-
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θούν στη Μ.ΕΠ.Υ.Β.Α.:

---- Τα όξινα νερά µονάδων παραγωγής,
που περιέχουν πτητικούς ρύπους
(υδρόθειο και αµµωνία), υφίστανται
προεπεξεργασία στη µονάδα Απογύ-
µνωσης Όξινου Νερού (Sour Water
Stripper) για την αποµάκρυνση των
αέριων σε ποσοστό 99,9%. 

---- Τα όξινα απόβλητα της µονάδας Αλ-
κυλίωσης υφίστανται εξουδετέρωση
σε ειδικές δεξαµενές µε ασβέστη –
διάλυµα Ca(OH)2.

---- Τα αλκαλικά απόβλητα εξουδετερώ-
νονται µε θειϊκό οξύ στη µονάδα
Εξουδετέρωσης Καυστικής. 

Η Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Βιο-
µηχανικών Αποβλήτων αναβαθµίστη-
κε το 2006 µε κόστος 13,1 εκατ. ευρώ.
Ο νέος σχεδιασµός της µονάδας αυ-

τής ενσωµατώνει Βέλτιστες ∆ιαθέσι-
µες Τεχνικές προκειµένου η ποιότητα
των επεξεργασµένων αποβλήτων,
που οδηγούνται στη θάλασσα µέσω
υποθαλάσσιου αγωγού, να υπερκαλύ-
πτει τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας
και των εν ισχύει περιβαλλοντικών
όρων διάθεσης υγρών βιοµηχανικών
αποβλήτων. 

Το έργο της αναβάθµισης της
Μ.ΕΠ.Υ.Β.Α. αποσκοπούσε στον εκσυγ-
χρονισµό 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. 

Η διεργασία επεξεργασίας των υγρών
αποβλήτων πραγµατοποιείται σε δύο
βαθµίδες,  την πρωτοβάθµια, µε τους
ελαιοδιαχωριστές τύπου API, τη µονάδα

Επίπλευσης και τα Αµµόφιλτρα, και τη
δευτεροβάθµια µε τα Βιόφιλτρα, εξε-
λίσσεται δε σε έξι στάδια (πιο λεπτοµε-
ρής περιγραφή της Μ.ΕΠ.Υ.Β.Α. υπάρ-
χει στον Κοινωνικό Απολογισµό 2006):  

11.. Οι δύο ελαιοδιαχωριστές τύπου
ΑΡΙ (ΑΡΙ-1 και ΑΡΙ-2) επιτυγχά-
νουν την πρωτοβάθµια αποµάκρυν-
ση της λάσπης και του ελαίου. Το
έλαιο που διαχωρίζεται επιστρέφει
στο σύστηµα ανάκτησης (slops) του
διυλιστηρίου προς επαναδιύλιση. 

22.. Μετά τον ελαιοδιαχωριστήρα ΑΡΙ-2,
τα απόβλητα οδηγούνται στη µονά-
δα Επίπλευσης µε ∆ιαλελυµένο
Αέρα DAF-1 για περαιτέρω διαχωρι-
σµό του ελαίου το οποίο επιστρέφει
στο σύστηµα ανάκτησης (slops) του
διυλιστηρίου προς επαναδιύλιση.

33.. Στη συνέχεια, τα νερά οδηγούνται

API 1+2 DAF 1 DAF 2 ΦΥ ΓΟ Κ Ε Ν Τ Ρ ΟΣΒΙΟΦΙΛΤΡΑΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ1 AF 1 ΙΛΤΡΑ ΦΙΛΤΡΑ 5AF 2 6Κ Ε Ν Τ Ρ ΟΣ
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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 ακολου-
θούν.

44.. Στα Βιόφιλτρα οξειδώνονται και
αποικοδοµούνται οι βιολογικοί ρύ-
ποι µε ελεγχόµενη χρησιµοποίηση
µικροοργανισµών. 

55.. Το νερό έκπλυσης των Βιόφιλτρων
επεξεργάζεται στη µονάδα Επίπλευ-
σης µε ∆ιαλελυµένο Αέρα DAF-2,
για την αποµάκρυνση του υπολοίπου
των αιωρούµενων στερεών.

66.. Τέλος, η παραγόµενη ιλύς αφυδατώ-
νεται σε Φυγόκεντρο και συµπιέζε-
ται πριν την τελική της διάθεση.

ªÔÓ¿‰· ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜
∞ÛÙÈÎÒÓ §˘Ì¿ÙˆÓ

Η επεξεργασία των αστικών λυµάτων
του διυλιστηρίου, που προέρχονται
από τους χώρους εστίασης και υγιεινής
του προσωπικού του διυλιστηρίου και
τα οποία δεν περιέχουν πετρελαιοειδή,
γίνεται στη µονάδα Επεξεργασίας
Αστικών Λυµάτων σε τέσσερα στάδια
προτού απορριφθούν στη θάλασσα
σύµφωνα µε τις προβλέψεις της σχετι-
κής ελληνικής νοµοθεσίας:

11.. Πρωτοβάθµια επεξεργασία, που
αποµακρύνει τα στερεά από τα λύ-
µατα µε εσχαρισµό  και καθίζηση διά
βαρύτητας.

22.. ∆ευτεροβάθµια επεξεργασία –
βιολογικός καθαρισµός, µε σύστη-
µα ενεργού ιλύος, όπου µε ελεγχόµε-
νη χρήση µικροοργανισµών οξειδώ-

νονται και αδρανοποιούνται τα βιο-
λογικά συστατικά των αποβλήτων.

33.. Τριτοβάθµια επεξεργασία, όπου
τα διαυγή υγρά της δευτεροβάθµιας
επεξεργασίας επεξεργάζονται για
την αποµάκρυνση των ενώσεων
αζώτου (απονιτροποίηση). 

44.. Απολύµανση, σε δεξαµενή χλωρίω-
σης για την καταστροφή των παθο-
γόνων µικροοργανισµών.

ŒÚÁ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÙÔ 2007

Μετά τη λειτουργία το 2006 της ανα-
βαθµισµένης Μονάδας Επεξεργασίας
Υγρών Βιοµηχανικών Αποβλήτων πα-
ρουσιάστηκε το πρόβληµα της επιβά-
ρυνσης της ατµόσφαιρας από δυσάρε-
στες οσµές. Για την αντιµετώπιση αυ-
τού του προβλήµατος έγιναν τα πιο κά-
τω έργα, τα οποία βελτίωσαν τη λει-
τουργία της µονάδος και την ποιότητα
του αέρα της περιοχής:

● Αερισµός της ελεύθερης επιφάνειας
της δεξαµενής όπου συγκεντρώνεται
η λάσπη προτού οδηγηθεί στην τελι-
κή φάση της φυγοκέντρησης, ώστε
να επιτυγχάνεται η  συνεχής ανανέω-
ση του αέρα. 

● Για την αντιµετώπιση του προβλή-
µατος των οσµών στις ανοικτές δε-
ξαµενές της Μονάδας Επεξεργασίας
Υγρών Βιοµηχανικών Αποβλήτων
εφαρµόστηκε η στατική µέθοδος
απορρόφησης των οσµών µε τοπο-
θέτηση αποσµητικών πλακών (πατέ-
ντα της γερµανικής εταιρείας

Biothys). Οι αποσµητικές πλάκες
κατασκευάζονται από πολυµερές
υλικό σε στερεά µορφή στο οποίο
έχουν ενσωµατωθεί τα ενεργά απο-
σµητικά στοιχεία, τα οποία είναι
αβλαβή στην υγεία και φιλικά προς
το περιβάλλον. Οι αποσµητικές
πλάκες στερεώνονται µέσα σε ειδι-
κού σχεδιασµού  συσκευές, οι οποίες
τοποθετούνται περιµετρικά των δε-
ξαµενών. Μ’ αυτόν τον τρόπο το
οσµηρό ρεύµα αέρος περνά µέσα
από τις πλάκες µε αποτέλεσµα τη
µείωση της οσφρητικής όχλησης
στην περίµετρο του χώρου.   

Άλλα έργα βελτίωσης της διαχείρισης
των υγρών αποβλήτων:

● Μείωση των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων από τη διακίνηση του καυ-
σίµου αεριωθουµένων (Jet) µε την
εγκατάσταση συστήµατος ανάκτη-
σης του προϊόντος που διαφεύγει κα-
τά τις εξυδατώσεις δεξαµενών, το
οποίο προηγουµένως διέφευγε προς
τη µονάδα Μ.ΕΠ.Υ.Β.Α. 

● Κατασκευάστηκε πλατφόρµα επιφά-
νειας 800 m2 για τις εργασίες καθαρι-
σµού των εναλλακτών θερµότητας.
Τα απόβλητα του καθαρισµού συγκε-
ντρώνονται σε φρεάτιο από το οποίο
οδηγούνται προς επεξεργασία στη
Μ.ΕΠ.Υ.Β.Α. 

● Αναβαθµίστηκε η λειτουργικότητα
του αποχετευτικού συστήµατος του
Βορείου τµήµατος του διυλιστηρίου
µέσω της σύνδεσής του µε τον απο-
χετευτικό αγωγό του Συγκροήµατος
Υδρογονοδιάσπασης.  

Παράµετρος 2004 2005 2006 2007

Παροχή (m3/ηµέρα) 6.936 7.565 8.976 10.385

BOD5 (Kg/ηµέρα) 261 266 305 286

Αιωρούµενα στερεά (Kg/ηµέρα) 62,4 75,0 143,0 208,0

Φαινόλες (Kg/ηµέρα) 2,45 3,10 2,51 2,58
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Η διαχείριση των στερεών αποβλή-
των, τα οποία προκύπτουν από τη λει-
τουργία του διυλιστηρίου, βασίζεται σε
ολοκληρωµένη διαδικασία που καλύ-
πτει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής
τους από τη συλλογή, τη συσκευασία, τη
σήµανση, την επεξεργασία (αν χρειάζε-
ται), την προσωρινή αποθήκευση και
την τελική τους αξιοποίηση/διάθεση. Η
διαδικασία διαχείρισης αποβλέπει στην
περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των
στερεών αποβλήτων, στην πρόληψη κά-
θε ενδεχόµενου κινδύνου για την αν-
θρώπινη υγεία, στη µείωση του όγκου
των αποβλήτων και στη διάθεσή τους µε
στόχο την επαναχρησιµοποίηση. 

Οι διαθέσιµοι τρόποι αξιοποίησης/
διάθεσης είναι: 

■ Ανακύκλωση (εκτός διυλιστηρίου). 

■ Ανάκτηση  (εκτός διυλιστηρίου). 

■ Χρήση ως εναλλακτικό καύσιµο
(εκτός διυλιστηρίου).

■ Επεξεργασία εντός του διυλιστηρίου.

■ Επαναχρησιµοποίηση.

Η διάθεση των στερεών αποβλήτων
πραγµατοποιείται µέσω αδειοδοτηµέ-
νων εταιρειών διαχείρισης στερεών
αποβλήτων, ανάλογα µε τη φύση του
υλικού. Οι εξαντληµένοι καταλύτες
διατίθενται µέσω αδειοδοτηµένων
εταιρειών διαχείρισης επικίνδυνων στε-
ρεών αποβλήτων µε διάφορους τρό-
πους (είτε διατίθενται στο εξωτερικό,
είτε αναγεννώνται για επαναχρησιµο-
ποίηση από εταιρείες του εξωτερικού,
είτε διατίθενται στην τσιµεντοβιοµη-
χανία). Το 2007 διατέθηκε ποσότητα
εξαντληµένου καταλύτη για τελική διά-

θεση στο εξωτερικό, ποσότητα µολυ-
σµένου χώµατος σε αδειοδοτηµένη
εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων απο-
βλήτων προκειµένου να εξυγιανθεί, ως
και µολυσµένα υλικά συσκευασίας και
αντιρρύπανσης (πλωτά φράγµατα) επί-
σης σε αδειοδοτηµένες εταιρείες.

Η εταιρεία υποβάλλει ετήσια έκθεση πα-
ραγωγού στερεών αποβλήτων στις αρ-
µόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.,
στην οποία αναφέρονται όλοι οι τύποι
αποβλήτων που προκύπτουν από τις
δραστηριότητες των εγκαταστάσεων,
καθώς και οι τρόποι διαχείρισης τους και
οι τελικοί αποδέκτες νόµιµης διάθεσης.

Για την διαχείριση των βιοµηχανικών
αποβλήτων δεν υπάρχει µόνο ένας κα-
θορισµένος τρόπος αντιµετώπισης. Η
µοναδικότητα των χαρακτηριστικών,
που εµφανίζει το κάθε απόβλητο ξεχω-
ριστά, αποτελεί την εξήγηση της συνε-
χούς ανάπτυξης διαφορετικών ή νέων
βελτιωµένων µεθόδων επεξεργασίας
για κάθε είδος αποβλήτου. Σ’ αυτό το
πλαίσιο εντάσσεται η προσπάθειά µας
για την αναζήτηση και εφαρµογή βελ-
τιωµένων και αποτελεσµατικών µεθό-
δων αξιοποίησης των αποβλήτων. Το
2007 ξεκινήσαµε τη διερεύνηση της
µεθόδου για την περαιτέρω επεξεργα-
σία της ιλύος, που παράγεται από τη
µονάδα αφύγρανσης λάσπης της Μο-
νάδας Επεξεργασίας Υγρών Βιοµηχανι-
κών Αποβλήτων.

Τα ιζήµατα των δεξαµενών αργού πε-
τρελαίου υφίστανται επεξεργασία για
την αποµάκρυνση των υδρογονανθρά-
κων, ενώ το στερεό υπόλειµµα βιοαποι-
κοδοµείται σε ειδικά διαµορφωµένες
εκτάσεις (landfarms) σύµφωνα µε τη
µέθοδο landfarming, πρότυπη µέθοδο
κατά API. 

Ο καθαρισµός των δεξαµενών αποθή-
κευσης αργού πετρελαίου από τα ιζή-
µατα (κοινώς λάσπη), που συσσωρεύ-
ονται στον πυθµένα και τα οποία δη-
µιουργούνται από τη σταδιακή καθί-
ζηση των στερεών σωµατιδίων, που
περιέχονται στο αργό πετρέλαιο,
αποτελεί πρόκληση για ένα διυλιστή-
ριο. Η κλασική µέθοδος καθαρισµού,
στην οποία απαιτείται είσοδος αν-
θρώπων στη δεξαµενή, ενέχει σοβα-
ρούς κινδύνους για την υγεία των ερ-
γαζοµένων και επιπλέον είναι ιδιαίτε-
ρα επιβαρυντική για το περιβάλλον
λόγω του ότι επιτρέπει τη διαφυγή
αερίων υδρογονανθράκων στην ατµό-
σφαιρα και το στερεό υπόλειµµα, που
οδηγείται στους χώρους βιοαποικο-
δόµησης είναι µεγάλου όγκου και
υψηλού περιεχοµένου σε πετρέλαιο.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ πιστή στη δέσµευσή
της για ελαχιστοποίηση των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων της λει-
τουργίας της χρησιµοποιεί, από το
2006, τη νέα και πρωτοποριακή τε-
χνολογία της εταιρείας Willacy Oil
Services Ltd., για τον καθαρισµό των
δεξαµενών αργού πετρελαίου, παρά
το πολύ υψηλο κόστος, η οποία ελα-
χιστοποιεί την περιβαλλοντική επι-
βάρυνση µειώνοντας την ποσότητα
των στερεών αποβλήτων και µηδενί-
ζοντας τους εκπεµπόµενους στην
ατµόσφαιρα αέριους υδρογονάνθρα-
κες, ενώ εκµηδενίζει και τους κινδύ-
νους για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζοµένων αφού ουσιαστικά
δεν απαιτεί την είσοδο ανθρώπων
στη δεξαµενή.

Ο καθαρισµός µιας δεξαµενής αργού
µ’ αυτήν την τεχνική ακολουθεί πέ-
ντε διαδοχικές φάσεις:
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3. Επεξεργασία της λάσπης

----Ταυτόχρονα µε τη φάση 2, µέρος του
µείγµατος αργού/λάσπης παροχετεύ-
εται σε σύστηµα τριφασικών διαχωρι-
στήρων το οποίο διαχωρίζει το µείγµα
σε αργό, νερό και στερεό υπόλειµµα.
Το αργό ανακυκλοφορεί στη δεξαµενή,
το νερό παροχετεύεται στη Μονάδα
Επεξεργασίας Υγρών Βιοµηχανικών
Αποβλήτων, ενώ το στερεό υπόλειµµα
µε πολύ µικρή περιεκτικότητα πετρε-
λαίου µεταφέρεται στα landfarms του
διυλιστηρίου για να υποστεί βιοαποι-
κοδόµιση. 

---- Η διαδικασία επαναλαµβάνεται έως
ότου το νερό και τα στερεά της δεξα-

µενής διαχωριστούν πλήρως από
το αργό, οπότε το αργό επιστρέ-
φεται σε καθαρή δεξαµενή αργού
προς διύλιση.

4. Καθαρισµός µε τηλεχειριζόµενο
υδραυλικό γαιοπροωθητήρα
(µπουλντόζα)

Σ’ αυτήν τη φάση εισάγεται στη δεξα-
µενή ένας ειδικού σχεδιασµού τηλε-
χειριζόµενος υδραυλικός γαιοπροω-
θητήρας (µπουλντόζα) για την περι-
συλλογή των τελευταίων υπολειµµά-
των λάσπης.

5. Καθαρισµός µε υδροβολή

Η δεξαµενή γεµίζει µε θαλασσινό νε-
ρό στο οποίο προστίθενται επιπλέον
και χηµικά πρόσθετα και συνεχίζεται
η ανακυκλοφορία (φάση 2) και η φυ-
γοκέντρηση (φάση 3) µέχρι να καθαρί-
σει τελείως η δεξαµενή.

11..Υπολογισµός του όγκου της λάσπης

Με χρήση υπερήχων και µε τη δεξαµε-
νή να παραµένει σε κανονική λειτουρ-
γία, αποτυπώνεται η µορφολογία των
αποθέσεων λάσπης από την οποία προ-
κύπτει ο ακριβής υπολογισµός του
όγκου της

2. ∆ιαλυτοποίηση της λάσπης

---- Συµπληρώνεται η δεξαµενή µε αργό
πετρέλαιο µε την οροφή της να ευρί-
σκεται στη χαµηλή της θέση.  

---- Συνδέεται µία υψηλής παροχής
αντλία σε κύκλωµα το οποίο ανακυ-
κλοφορεί το µίγµα αργού και λάσπης.
Στο κύκλωµα παρεµβάλλεται εναλ-
λάκτης θερµότητας προκειµένου να
ανεβεί η θερµοκρασία του µίγµατος.

----Στην οροφή της δεξαµενής εγκαθί-
σταται το σύστηµα του ακροφυσίου
υδραυλικής ανάµιξης, το οποίο συν-
δέεται στο κύκλωµα ανακυκλοφορίας
και βυθίζεται στο εσωτερικό της δε-
ξαµενής. Η υδραυλική ανάµιξη διαρ-
κεί αρκετές ηµέρες µε τελικό αποτέ-
λεσµα την επίπλευση της λάσπης.



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 εξασφαλίζεται
η ανακύκλωση των χρησιµοποιηµένων
λιπαντικών και των υλικών συσκευα-
σίας τους, συµβάλλοντας στην προ-
στασία του περιβάλλοντος  και στην
εξοικονόµηση πρώτων υλών. Επίσης
συνεργαζόµαστε µε εγκεκριµένους φο-
ρείς για την ανακύκλωση συσσωρευ-
τών, µελανωτών, ελαστικών και ηλε-
κτρονικών υπολογιστών
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570,5 τόνους εξαντληµένου καταλύτη

27,0 τόνους χαρτιού

18,9 τόνους ξύλου

863,1 τόνους σιδήρου (scrap)

0,2 τόνους συσσωρευτές

1.250 µελανωτές

29,6 τόνους λιπαντικά* 

17,6 τόνους πλαστικές συσκευασίες*   

Το χρηµατικό ποσό που προκύπει
από την ανακύκλωση χαρτιού και µε-
λανωτών στα Κεντρικά Γραφεία κα-
τατίθεται υπέρ του Ιδρύµατος «Για
το παιδί και την οικογένεια».  

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

∆Ô 2007 ÚÔˆı‹Û·ÌÂ 
ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎÏˆÛË:
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H βιώσιµη διαχείριση των υδατικών
πόρων αποτελεί µια αναγκαιότητα στις
µέρες µας, καθώς ο κίνδυνος της λειψυ-
δρίας, ορθώνεται ολοένα και απειλητι-
κότερος. Αναγνωρίζουµε αυτό το γεγο-
νός και υλοποιούµε µέτρα για την ορ-
θολογική διαχείριση του νερού στο διυ-
λιστήριο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.

Το νερό που χρησιµοποιείται στις διάφο-
ρες µονάδες του διυλιστηρίου προέρχε-
ται από την κατεργασία του θαλασσινού
νερού σε µονάδες αφαλάτωσης και από
την προµήθεια νερού υγειονοµικής χρή-
σης µε βυτιοφόρα οχήµατα και πλοία. 

Η ποσότητα νερού που καταναλώνεται
ετησίως παρουσιάζει αύξηση, γεγονός
που οφείλεται στην προσθήκη νέων µο-
νάδων. Σηµειώνεται όµως, ότι το νερό
που χρησιµοποιείται στην παραγωγική
διαδικασία προέρχεται αποκλειστικά
από επεξεργασία του θαλασσινού νερού
µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει καµία
επίπτωση στους φυσικούς πόρους της
περιοχής. Το ποσοστό του αφαλατωµέ-
νου νερού επί του συνόλου αυξάνεται
συνεχώς µε παράλληλη µείωση του ει-
σερχόµενου νερού υγειονοµικής χρήσης.

Σύνολο                   Αφαλατώσεις                       Εισερχόµενο νερό υγειονοµικής χρήσης
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H αντιµετώπιση της θαλάσσιας ρύ-
πανσης, ιδίως σε περίπτωση µεγάλης
εκτάσεως συµβάντος,  λόγω των ιδιαί-
τερα εκτεταµένων συνεπειών που προ-
καλεί, της µεγάλης γεωγραφικής έκτα-
σης που µπορεί να καλύψει, των επι-
πτώσεων που έχει στη θαλάσσια ζωή
και στην οικονοµική δραστηριότητα
της περιοχής την οποία επηρεάζει και
του τεράστιου κόστους για την αποκα-
τάσταση των συνεπειών, απαιτεί υπευ-
θυνότητα για τον κατάλληλο εκ των
προτέρων σχεδιασµό της και ετοιµότη-
τα 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 ατύχηµα,
µικρό ή µεγάλο, µε εφαρµογή περισσό-
τερο ενισχυµένων µέτρων από αυτά
που προβλέπονται από τη σχετική νο-
µοθεσία. ∆εσµεύεται να προλαµβάνει
τις συνέπειες που δύνανται να προέλ-
θουν από την κανονική λειτουργία των
εγκαταστάσεών της, στην ξηρά ή στη
θαλάσσια περιοχή ευθύνης της. Ωστό-
σο, σε περίπτωση ανάγκης, η  ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ  διαθέτει την τεχνογνωσία, την εκ-
παίδευση και τον απαιτούµενο εξοπλι-
σµό για να αντιµετωπίσει µε ταχύτητα
και επιτυχία ρυπάνσεις µικρής και  µέ-
σης κλίµακας (Tier–1/Tier–2) στην ευ-
ρύτερη θαλάσσια περιοχή.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏ ∆√À £√ƒÀµ√À

Ο θόρυβος αποτελεί παραπροϊόν
των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων. Η
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ παρακολουθεί το επίπε-
δο θορύβου σε τακτική βάση µε τη διε-
νέργεια µετρήσεων σε µεγάλο αριθµό
θέσεων περιµετρικά του διυλιστηρίου
και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα προ-
κειµένου να ελαχιστοποιήσει την
όποια όχληση των περιοίκων. Τα µέτρα
αυτά περιλαµβάνουν την τοποθέτηση
σιγαστήρων σε εξοπλισµό, καθώς και
την προµήθεια εξοπλισµού µε χαµηλές
εκποµπές θορύβου.

Το 2007 για την κάλυψη των αναγκών του διυλιστηρίου σε νερό κατασκευάστη-
κε µία νέα µονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, τεχνολογίας αντίστροφης
ώσµωσης και  προϋπολογισµού 2,5 εκατ. ευρώ, η οποία είναι η πλέον εξελιγµέ-
νη και περιβαλλοντικά φιλική προσέγγιση. Η τεχνική της αφαλάτωσης µε αντί-
στροφη ώσµωση βασίζεται στη χρήση ειδικών µεµβρανών οι οποίες είναι περα-
τές µόνο από τα µόρια του νερού. Όταν λοιπόν το θαλασσινό νερό µε εφαρµο-
γή υψηλής πίεσης εξαναγκάζεται να περάσει µέσα από αυτές τις µεµβράνες,
διαχωρίζεται σε δύο κλάσµατα: το διήθηµα (permeate), που είναι εξαιρετικά χα-
µηλής περιεκτικότητας σε άλατα κατάλληλο για τις περισσότερες βιοµηχανι-
κές χρήσεις, καθώς επίσης και για ύδρευση και άρδευση και το  συµπύκνωµα
(concentrate), δηλαδή το νερό που δεν διέρχεται και στο οποίο κατακρατούνται
τα άλατα.

Η νέα µονάδα αφαλάτωσης είναι µέγιστης δυναµικότητας 1.200 m3/ηµέρα και
λειτουργεί συµπληρωµατικά σε σχέση µε τις υφιστάµενες µονάδες αφαλάτω-
σης. Με τη νέα µονάδα καλύπτονται εξ ολοκλήρου οι λειτουργικές ανάγκες του
διυλιστηρίου σε αφαλατωµένο νερό για την παραγωγή ατµού, καθώς και για άλ-
λες χρήσεις, χωρίς να παρίσταται πλέον η ανάγκη χρήσης του πολύτιµου φυσι-
κού πόρου του φρέσκου νερού.

Το 2007, για τη µέιωση της ηχητικής
επιβάρυνσης υλοποιήθηκαν δύο έργα:

● Τοποθετήθηκε ηχοπέτασµα στους
συµπιεστές της Μονάδας Επεξεργα-
σίας Υγρών Βιοµηχανικών Αποβλή-
των.

● Τοποθετήθηκε σιγαστήρας σε εξαε-
ριστικό γραµµής ατµού στο Συγκρό-
τηµα Υδρογονοδιάσπασης.



Oil Spill Contingency Plan

Το Oil Spill Contingency Plan είναι εναρµονισµένο µε το τοπικό σχέδιο καταπολέ-
µησης ρύπανσης (Local Contingency Plan) που συντάσσεται από τη Λιµενική Αρ-
χή 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 το-
πικής ρύπανσης (Tier-2), όπως απορροφητικά υλικά, πλωτά φράγµατα (booms),
αυτοδύναµα συστήµατα περισυλλογής ρύπων από τη θάλασσα (skimmers), πλω-
τά µέσα (λέµβους, ρυµουλκά), ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος µε δεξαµενές απο-
θήκευσης των αντλούµενων ρύπων, εξοπλισµό καθαρισµού ακτών κ.λπ., ενώ το
προσωπικό της εκπαιδεύεται συνεχώς στην κινητοποίηση και στη χρήση του εξο-
πλισµού. Επίσης, τηρείται απόθεµα διασκορπιστικού πετρελαιοκηλίδων, το
οποίο χρησιµοποιείται στην τελική φάση του καθαρισµού και µόνο κατόπιν άδει-
ας από τις Λιµενικές Αρχές. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι ο εξοπλισµός καταπολέµη-
σης ρυπάνσεων συνεχώς ενισχύεται. Επιπλέον, η εταιρεία είναι συµβεβληµένη µε
το διεθνή οργανισµό αντιµετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης Southampton Oil Spill
Response Limited, που παρέχει τεχνογνωσία, υλικά και λοιπή βοήθεια σε περί-
πτωση µεγάλης ρύπανσης (Tier-3). Επίσης, είναι µέλος της  M.O.I.G.
(Mediterranean Oil Industry Group), που είναι ένας περιφερειακός οργανισµός
των εταιρειών πετρελαιοειδών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στις µεσογειακές
χώρες, µε σκοπό την προώθηση της συνεργασίας τους στο σχεδιασµό και στην
πραγµατική αντιµετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης.  

Στο Oil Spill Contingency Plan είναι καταγεγραµµένες όλες οι τουριστικές και λοι-
πές εγκαταστάσεις της περιοχής, µε τις κατά περίπτωση συνιστώµενες µεθόδους
καθαρισµού ακτών. Κάθε χρόνο γίνονται οκτώ ασκήσεις αντιµετώπισης µικρής
ρύπανσης (Tier–1) και δύο ασκήσεις αντιµετώπισης µέσης ρύπανσης (Tier–2). 
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HΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ενηµερώνει την Το-
πική Αυτοδιοίκηση µε διάφορους τρό-
πους, όπως µε συγκεντρώσεις στο διυ-
λιστήριο ή µε τη συµµετοχή εκπροσώ-
πων της σε συγκεντρώσεις και συνέ-
δρια 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 περίοικους, καταγράφονται, διε-
ρευνώνται και αξιολογούνται σύµφωνα
µε τις διαδικασίες του διυλιστηρίου για
το χειρισµό των παραπόνων και ανάλο-
γα µε τα αίτια της όχλησης γίνονται οι
κατάλληλες άµεσες ή µακροπρόθεσµες
διορθωτικές ενέργειες. Ο αριθµός των
παραπόνων που διατυπώθησαν κατά
το 2007 ήταν 35 έναντι 24 παραπόνων
το 2006, 36 το 2005 και 23 το 2004. 

™Àªª∂∆√Ã∂™ – 
™À¡∂ƒ°∞™π∂™

Είµαστε ενεργό µέλος στον οργανι-
σµό CONCAWE (CONservation of
Clean Air and Water in Europe), ο οποί-
ος αποτελεί τον τεχνικό σύµβουλο των
ευρωπαϊκών διυλιστηρίων σε θέµατα
υγιεινής, ασφάλειας κα προστασίας
του περιβάλλοντος. Με τη συµµετοχή
µας αυτή, εξασφαλίζουµε συνεχή, πλή-
ρη και συστηµατική ενηµέρωση σε θέ-
µατα που αφορούν στην προστασία
του περιβάλλοντος τόσο κατά την πα-
ραγωγή όσο και κατά τη χρήση των
προϊόντων που παράγουµε και διακι-
νούµε. Θέµατα όπως, η  διασφάλιση
της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέ-
ρα, καθώς και η προστασία των υδάτι-
νων πόρων και του υπεδάφους,  αντιµε-
τωπίζονται και διερευνώνται µε τον
πλέον συστηµατικό και επιστηµονικό
τρόπο. Τα συµπεράσµατα των ερευνών
αξιολογούνται και ενσωµατώνονται
στις καθηµερινές µας  επιχειρησιακές
πρακτικές µε τον καταλληλότερο τρό-
πο, ενισχύοντας περαιτέρω την περι-
βαλλοντική απόδοση της εταιρείας.

Συνεργαζόµαστε µε την ακαδηµαϊκή κοι-
νότητα σε ερευνητικά προγράµµατα που
έχουν σχέση µε την προστασία του περι-
βάλλοντος. Τέτοια παραδείγµατα δράσε-
ων, που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι:

● Το πρόγραµµα «Μελέτη της διακίνη-
σης και της χηµικής συµπεριφοράς τοξι-
κών ρύπων σε θαλάσσια περιοχή επηρε-
αζόµενη από βιοµηχανικές δραστηριό-
τητες. Εφαρµογή ήπιων καταλυτικών τε-
χνολογιών αντιρρύπανσης» του Τµή-
µατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου
Αθηνών και του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆η-
µόκριτος», στο πλαίσιο του οποίου θα
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∏ AVIN OIL

H AVIN OIL, στα 30 χρόνια λει-
τουργίας της, δραστηριοποιείται στο
χώρο της εµπορίας πετρελαιοειδών µε
ήθος και συνέπεια. Κάθε δραστηριότη-
τά της έχει πάντα ως επίκεντρο το σε-
βασµό στον άνθρωπο και στο περιβάλ-
λον. Με σκοπό να διασφαλίσει την
ασφαλή και αβλαβή παροχή των προϊό-
ντων 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». Σύµφωνα µε αυτήν, η
AVIN OIL συµµορφώνεται µε όλες τις
σχετικές νοµοθετικές υποχρεώσεις,
κανονισµούς και κώδικες. Εφαρµόζει
ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλ-
λοντος, που υπαγορεύει συνεχείς ελέγ-
χους και αξιολόγηση, µε σκοπό τη συ-
νεχή βελτίωση. 

Έχει επενδύσει στο δίκτυό της, προκει-
µένου να εναρµονιστεί µε την οδηγία
94/63 (Stage I) που αφορά στην ανάκτη-
ση των ατµών των καυσίµων. Επίσης,
έκανε τις απαραίτητες µετατροπές στο
στόλο των βυτιοφόρων Ι.Χ. και ∆.Χ. που
χρησιµοποιεί για τη διακίνηση των προϊ-
όντων της, προκειµένου να εξοπλιστούν
µε τα συστήµατα τα οποία προβλέπουν
οι διατάξεις για την ανάκτηση των
ατµών. Στο σταθµό φορτώσεως βυτιο-
φόρων στους Αγίους Θεοδώρους αντικα-
ταστάθηκαν οι νησίδες φόρτωσης βυτιο-
φόρων από την οροφή σε φόρτωση από
τον πυθµένα και εγκαταστάθηκε µονά-
δα ανάκτησης ατµών και έτσι ολοκλη-
ρώθηκαν οι απαραίτητες επενδύσεις σε
όλο το κύκλωµα διακίνησης καυσίµων
(σταθµός – βυτιοφόρα – πρατήρια).  

εκπονηθούν δύο διδακτορικές δια-
τριβές. Το πρόγραµµα αφορά τη µε-
λέτη των επιπέδων, των κατανοµών
και της περιβαλλοντικής συµπερι-
φοράς βασικών ρύπων στη θαλάσσια
περιοχή του Βορειοδυτικού Σαρωνι-
κού Κόλπου, στην περιοχή του οποί-
ου βρίσκεται το διυλιστήριο της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Επίσης την εµβάθυν-
ση σε περιβαλλοντικά σηµαντικές
χηµικές διεργασίες, χαρακτηριστι-
κές για την περιοχή και τη διερεύνη-
ση της δυνατότητας εφαρµογής
ήπιων τεχνολογιών αντιρρύπαν-
σης/εξυγίανσης .

● Το πρόγραµµα «PYRCASOL – High
value hydrocarbons recovery by
sequential PYRolysis and CAtalytic
reforming process of SOLid carbona-
ceous materials» αντικείµενο του
οποίου είναι η χρησιµοποίηση στε-
ρεών αποβλήτων (βιοµάζα, πολυαι-
θυλένιο, χρησιµοποιηµένα ελαστικά,
κ.λπ.) για την παραγωγή καυσίµου
αερίου, που µπορεί να χρησιµοποιη-
θεί ως εναλλακτικό καύσιµο σε βιο-
µηχανικές εφαρµογές. Συντονιστής
του προγράµµατος είναι το ΕΚΕΤΑ
(Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης). 

● Το πρόγραµµα «Ανάπτυξη νέων χηµι-
κών διεργασιών για την παραγωγή βιο-
ντίζελ από βιοµάζα και οι χρήσεις του
στην ελληνική αγορά», στο οποίο
εκτός της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συµµετέχουν
άλλοι 8 φορείς, µεταξύ των οποίων
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης και το Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Το αντλιοστάσιο του σταθµού φόρτω-
σης βυτιοφόρων οχηµάτων στους Αγί-
ους Θεοδώρους αναβαθµίστηκε και µε-
ταξύ των άλλων επιτεύχθηκε µείωση
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργει-
ας σε ποσοστό έως και 25%.

Η AVIN OIL είναι συµβεβληµένη µε
εταιρεία ανακύκλωσης µεταχειρισµέ-
νων λιπαντικών και µε εταιρεία διαχεί-
ρισης υλικών συσκευασίας, για τη συλ-
λογή και την ανακύκλωση των χρησι-
µοποιηµένων λιπαντικών και των υλι-
κών συσκευασίας τους. 

Κατά το 2007:

● Συνεχίστηκε η ανανέωση του στόλου
των Ι.Χ. βυτιοφόρων οχηµάτων µε
τρία νέα πλήρως εξοπλισµένα για
λειτουργία φιλική προς το περιβάλ-
λον, σύµφωνα µε τις ισχύουσες δια-
τάξεις.

● Τοποθετήθηκαν στέγαστρα στους
ελαιοδιαχωριστήρες του σταθµού
φόρτωσης βυτιοφόρων.

● Πραγµατοποιήθηκε εκπαίδευση του
προσωπικού του σταθµού φόρτωσης
βυτιοφόρων σε θέµατα προστασίας
του περιβάλλοντος, που έχουν σχέση
µε τη λειτουργία του σταθµού.
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Στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ επιδιώκουµε οι
επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες
να βρίσκονται σε θετική και παραγωγική
αλληλεπίδραση µε το κοινωνικό περι-
βάλλον µέσα στο οποίο λειτουργούµε,
να συµβάλλουν στη γενικότερη οικονο-
µική ανάπτυξη της χώρας και να ωφε-
λούν τις τοπικές κοινότητες, µέσω της
δηµιουργίας θέσεων εργασίας και της
προσφοράς επιχειρηµατικών ευκαιριών. 

Έχουµε επιπλέον την πεποίθηση, ότι η
ευθύνη µας προς την κοινωνία είναι να
συµµετέχουµε ενεργά στη διαµόρφωση
ενός κοινωνικού χώρου µε αξίες και ενός
µέλλοντος στο οποίο αξίζει να ζούµε.
Ενός µέλλοντος ανθρώπινου και αισιό-
δοξου. Γι’ αυτόν το λόγο, υποστηρίζουµε
µε ποικίλα προγράµµατα δωρεών και χο-
ρηγιών τόσο την κοινωνική και πολιτι-
στική ζωή της περιοχής όπου βρίσκο-
νται οι εγκαταστάσεις µας, όσο και την
κοινωνική και πολιτιστική ζωή του ευρύ-
τερου κοινωνικού χώρου.  

Η κοινωνική µας πολιτική, ως µια από τις
βασικές παραµέτρους του τρόπου µε τον
οποίο αντιλαµβανόµαστε τη δέσµευση
µας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,
αποτελεί συµπλήρωµα και επέκταση των
αντίστοιχων πολιτικών που εφαρµόζου-
µε για το ανθρώπινο δυναµικό, την προ-
στασία του περιβάλλοντος και την υγιει-
νή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.  

Προσπαθούµε να βρισκόµαστε κοντά
στην κοινωνία µε υπευθυνότητα, συνέ-
πεια και διαχρονικότητα σύµφωνα µε
τους εταιρικούς µας σκοπούς και αξίες,
επιδιώκοντας µέσω της  χορηγικής µας
δραστηριότητας να προσφέρουµε στή-

ριξη στην παιδεία, την υγεία, τον αθλη-
τισµό και τον πολιτισµό, γιατί πιστεύου-
µε σ’ αυτές τις αξίες, που προάγουν το
επίπεδο της ζωής µας. 

Κατά το 2007, στο πρότυπο της µακράς
παράδοσης την οποία δηµιουργήσαµε
ως κοινωνικά ενεργός εταιρικός  πολί-
της, ενισχύσαµε µε δωρεές και χορηγίες
πολλές και ποικίλες δράσεις αξιόπιστων
ιδρυµάτων και φορέων. Η επιλογή των
δράσεων που υποστηρίξαµε έγινε από
τα αρµόδια στελέχη της εταιρείας σε το-
πικό και κεντρικό επίπεδο, σύµφωνα µε
τις διαδικασίες και τις προβλέψεις της
σχετικής πολιτικής. 

Οι κεντρικοί άξονες της κοινωνικής µας
συνεισφοράς αφορούσαν:   

● υποστήριξη σε πολιτιστικές, αθλητι-
κές και κοινωνικές δραστηριότητες
και πρωτοβουλίες,

● συνδροµή στην εκπαίδευση και στις
επιστήµες,

● χορηγίες και δωρεές σε διεθνείς αθλη-
τικές συναντήσεις και σε αθλητικούς
συλλόγους,

● διοργάνωση ενηµερωτικών επισκέψε-
ων στο διυλιστήριο και απασχόληση
φοιτητών για πρακτική εξάσκηση,

● δωρεές σε νοσοκοµεία και εκκλησια-
στικά ιδρύµατα αρωγής,

● συµπαράσταση στο έργο µη κυβερνη-
τικών οργανισµών, συλλόγων και φι-
λανθρωπικών ιδρυµάτων και 

● γενικότερη συµβολή στην ανακούφι-
ση κοινωνικών αναγκών οµάδων και
ατόµων. 

47,1%

4,4%

34,1%

14,4%
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Βασική µας επιδίωξη είναι η οικονο-
µική στήριξη των τοπικών κοινοτήτων,
που συνορεύουν ή βρίσκονται στην ευ-
ρύτερη περιοχή του διυλιστηρίου, µέ-
σω των πολλών θέσεων εργασίας που
προσφέρουµε, αλλά και η ευρύτερη µέ-
ριµνα γι’ αυτές τις κοινότητες µε την
ανάπτυξη  εποικοδοµητικών σχέσεων,
τις οποίες συνεχώς προσπαθούµε να
ενισχύουµε στοχεύοντας στην επίτευ-
ξη µιας ισόρροπης και αρµονικής συ-
νύπαρξης.  

Αυτή η µέριµνα εκδηλώνεται µε την
υποστήριξη την οποία προσφέρουµε
για την υλοποίηση διαφόρων προγραµ-
µάτων και πρωτοβουλιών. Η επιλογή
των προγραµµάτων που υποστηρίζου-
µε, γίνεται µέσα από µια διαδικασία
διαλόγου, επικοινωνίας και συνεργα-
σίας µε τις διάφορες αρχές και φορείς
των δήµων Αγίων Θεοδώρων, Κορίν-
θου, Λουτρακίου, Σαρωνικού και Σολυ-
γείας. Τα βασικά κριτήρια που λαµβά-
νουµε υπ’ όψιν για την επιλογή των
προγραµµάτων είναι η συµβολή τους
στην ανάπτυξη και προβολή των τοπι-
κών κοινοτήτων, στην ενίσχυση του
κοινωνικού τους ιστού και η αξιοποίη-
ση συνεργιών, οι οποίες οδηγούν σε πε-
ρισσότερο απτά αποτελέσµατα από
την απλή κάλυψη κοινωνικών αναγκών. 

Για το 2007 η συνεργασία µας µε τις το-
πικές κοινότητες αναπτύχθηκε πάνω
στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

● ενίσχυση της εκπαίδευσης,

● υποστήριξη πολιτιστικών, κοινωνι-
κών, επιχειρηµατικών και αθλητικών
εκδηλώσεων,

● υποστήριξη του έργου διαφόρων συλ-
λόγων,

● συνεισφορά σε έργα κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης και σε οργανισµούς παρο-
χής υπηρεσιών υγείας,

● υποστήριξη έργων που βελτιώνουν
τις τοπικές υποδοµές.

¶·È‰Â›·

Παρέχουµε οικονοµική υποστήριξη
στα σχολεία της περιοχής για την ενί-
σχυση της υλικοτεχνικής τους υποδο-
µής και για την πραγµατοποίηση δια-
φόρων σχολικών δραστηριοτήτων και
προγραµµάτων που προάγουν το επί-
πεδο του εκπαιδευτικού έργου. 

Παραδείγµατα τέτοιων δραστηριοτή-
των κατά το 2007 είναι:

■ Οικονοµική βοήθεια στα σχολεία των
Αγίων Θεοδώρων: στον 1ο Παιδικό
Σταθµό για αγορά οπτικοακουστικών
µέσων και παιχνιδιών κήπου και για
την αντιµετώπιση του κόστους της
παιδιατρικής παρακολούθησης των
παιδιών, στο 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο
για την αγορά εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων Η/Υ και εξοπλισµού παι-
δικής χαράς, στο ∆ηµοτικό Σχολείο
για έργα βελτίωσης της υποδοµής του,
στο Γυµνάσιο για την ίδρυση δανειστι-
κής βιβλιοθήκης, την προµήθεια Η/Υ
και για έργα συντήρησης και στο Λύ-
κειο για την υλοποίηση εκπαιδευτι-
κών επισκέψεων και για τη δενδροφύ-
τευση και ασφαλτόστρωση του προ-
αύλιου χώρου.

■ Οικονοµική υποστήριξη του περιβαλ-
λοντικού προγράµµατος του 2ου Γυ-
µνασίου Κορίνθου για την πραγµατο-
ποίηση (α) επταήµερης εκπαιδευτικής
επίσκεψης στις Βρυξέλλες µε κύριους
θεµατικούς άξονες το ενεργειακό πρό-
βληµα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης  και την ελληνική εκπαίδευση
στο Βέλγιο και (β) εξαήµερης εκπαι-

4,4 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ
™∂ ¢øƒ∂∂™ ∫∞π Ã√ƒ∏°π∂™ ∆√ 2007

2,1% ∂¶π ∆ø¡ ∫∞£∞ƒø¡ ∫∂ƒ¢ø¡ ¶ƒπ¡ ∞¶√ º√ƒ√À™

14,5 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ 
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δευτικής επίσκεψης στο Βερολίνο για
τα παιδιά που διδάσκονται τη γερµανι-
κή γλώσσα. Ακόµη καλύφθηκε το κό-
στος έκδοσης της εφηµερίδας του
σχολείου, που ήταν αφιερωµένη στην
προστασία του περιβάλλοντος.

■ Οικονοµική βοήθεια στο Ειδικό ∆η-
µοτικό Σχολείο Κορίνθου, το οποίο
προσφέρει εκπαίδευση σε παιδιά µε
ειδικές ανάγκες, για τον εξοπλισµό
του εργαστηρίου αυτόνοµης διαβίω-
σης, την αγορά οργάνων γυµναστικής
και εκπαιδευτικού υλικού.

■ Οικονοµική ενίσχυση του Πειραµατι-
κού Γυµνασίου του Πανεπιστηµίου
Πελοποννήσου για την αγορά εξοπλι-
σµού εκτέλεσης πειραµάτων για τα
µαθήµατα Φυσικής και Τεχνολογίας. 

■ Οικονοµική βοήθεια στο ∆ηµοτικό
Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ξυλοκέρι-
ζας για την αγορά αθλητικού υλικού
και οργάνων γυµναστικής. 

■ Οικονοµική στήριξη στο Γυµνάσιο
Ισθµίας για την κατασκευή αθλητι-
κών εγκαταστάσεων (µίνι σόκερ) και
θεατρικής σκηνής.

■ Οικονοµική  βοήθεια στο ∆ηµοτικό
Σχολείο Αλµυρής για τη συντήρηση
των εγκαταστάσεών του. 

■ Ενίσχυση του ∆ηµοτικού Σχολείου &
Νηπιαγωγείου Ισθµίας για τη διοργά-
νωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και
επιµορφωτικών εκδροµών.

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

Το 2007 συµβάλαµε στην πραγµατο-
ποίηση πολλών και ποιοτικών πολιτι-
στικών εκδηλώσεων ενισχύοντας το
έργο πλειάδας τοπικών συλλόγων, οι
οποίοι έχουν τµήµατα εκµάθησης πα-
ραδοσιακών χορών, θεατρικά εργαστή-
ρια, διοργανώνουν συναυλίες και θεα-
τρικές παραστάσεις, βραβεύουν αρι-
στούχους µαθητές προάγοντας µ’ αυ-
τούς και άλλους τρόπους το πολιτιστι-
κό επίπεδο της περιοχής.  

■ Υποστηρίξαµε µε χορηγία το Πνευ-
µατικό – Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ή-
µου Κορινθίων στη διοργάνωση των
θερινών εκδηλώσεων «Πολιτιστικές
∆ιαδροµές  2007», που περιελάµβαναν
µουσικές συναυλίες (Λαυρέντης Μα-
χαιρίτσας, Θέµης Αδαµαντίδης, Θω-
µόπουλος, κ.ά.), παραδοσιακούς χο-
ρούς και τραγούδια µε συγκροτήµατα
από την Ελλάδα, Ινδία, Βουλγαρία και
Ρωσία, θεατρικές παραστάσεις (Μά-
κβεθ του Σαίξπηρ, Ερωφίλη του Γ.
Χορτάτση, Η παρεξήγηση του Καµύ,
Θέατρο Σκιών µε Καραγκιόζη, Το µαγε-
µένο δεντρί και Τα αινίγµατα της Βεζυρο-
πούλας) και beach party.

■ Στηρίξαµε τις εκδηλώσεις του Πολι-
τιστικού Κέντρου Αγίων Θεοδώρων,
του Συλλόγου Γυναικών Αγίων Θεο-
δώρων και της Εστίας Κρητών Αγίων
Θεοδώρων «Ο Ψηλορείτης», για τη
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων (συναυλιών, θεατρικών παραστά-
σεων, κ.λπ.) µε κεντρικές εκδηλώσεις
το Καρναβάλι και τη συναυλία της
∆ηµοτικής Αθηναϊκής Χορωδίας και της
µαντολινάτας «Ο ∆ιονύσιος Λαυρά-
γκας» στις 15 Ιουλίου 2007. 

■ Υποστηρίξαµε τη διοργάνωση έκθε-
σης φωτογραφίας του Kraus Florin
στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίων Θεο-

δώρων (17 – 31.12.2007), µε θέµα «Το
Περιβάλλον που µας ενώνει και µας πλη-
γώνει». 

■ Ενισχύσαµε µια σειρά από πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις διαφόρων συλλόγων
και φορέων, όπως το Κορινθιακό Θέ-
ατρο «Βασίλης Ρώτας» για τη διοργά-
νωση του Φεστιβάλ Θεάτρου «Κόριν-
θος 2007», το θερινό πρόγραµµα εκ-
δηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου
του ∆ήµου Λουτρακίου-Περαχώρας,
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ισθµίας,
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πραθίου, το
Θέατρο «Ίριδα» της Κορίνθου για την
παράσταση του έργου Φον ∆ηµητρά-
κης του ∆. Ψαθα, την Ένωση Αρκάδων
Νοµού Κορινθίας «Το Μαίναλο», τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Εξαµιλίων για
την αγορά στολών για το χορευτικό
του τµήµα και τον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο «Αρακούκια» του ∆ήµου Σαρωνι-
κού.
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∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë
■ Όπως κάθε χρόνο προσφέραµε δω-

ρεάν τα καθηµερινά γεύµατα των
τροφίµων του γηροκοµείου Κορίν-
θου, που παρασκευάζονται στο
εστιατόριο του διυλιστηρίου.

■ Προσφέραµε σηµαντική οικονοµική
ενίσχυση στο Κέντρο Ανοιχτής Προ-
στασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) Αγίων
Θεοδώρων, για την κάλυψη µέρους
των λειτουργικών δαπανών του και
εµπλουτισµό των εκδηλώσεων για

τους ηλικιωµένους της περιοχής.

■ Ενισχύσαµε το «Ευθύµειο Κέντρο»
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στην Κό-
ρινθο, για το έργο της αποπεράτω-
σης του κτιρίου της «Στέγης Υποστη-
ριζόµενης ∆ιαβίωσης», όπου θα διαµέ-
νουν τα παιδιά όταν οι γονείς τους θα
έχουν φύγει από τη ζωή. Το «Ευθύµειο
Κέντρο», το οποίο φιλοξενεί περί τα
120 παιδιά, που παρακολουθούν θε-

™˘Ó·˘Ï›· §·˚Î‹˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ «ª›ÎË˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË˜»

Εδώ και πέντε χρόνια, από τότε που εγκαινιάστηκε το ανοικτό θέατρο 1.600 θέσεων στα Εξαµίλια Κορινθίας, στο οποίο δόθη-
κε το όνοµα του µεγάλου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, το Λυσίππειο Πνευµατικό Κέντρο της Νοαµαρχίας Κορινθίας πραγµα-
τοποιεί εκεί µεγάλη λαϊκή συναυλία µε τη συµµετοχή της Λαϊκής Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης». Έχει επικρατήσει να γίνε-
ται η συναυλία στις 29 Ιουλίου, ηµέρα των γενεθλίων του Μίκη Θεοδωράκη.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι κάθε χρόνο ο χορηγός αυτής της εκδήλωσης. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι η έκφραση τιµής
προς την πολύτιµη µουσική παρακαταθήκη του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος, εκτός από το τεράστιο συµφωνικό του έργο, συ-
νέθεσε ενενήντα τέσσερεις κύκλους τραγουδιών, που µε απλότητα και γνησιότητα προβάλλουν την ποίηση και βγαίνουν µέ-
σα από τις ρίζες της λαϊκής µας παράδοσης. Επιπλέον, υποστηρίζεται η συγκεκριµένη ορχήστρα, η οποία επί µια δεκαετία
και υπό την επίβλεψη του συνθέτη έχει παρουσίασει µεγάλες παραγωγές, έχει συνεργαστεί µε σπουδαίους καλλιτέχνες, µου-
σικούς και τραγουδιστές και έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσµο προβάλλοντας τη δύναµη της µουσικής του Μίκη Θεοδωράκη.

Στη συναυλία της 29ης Ιουλίου 2007, όπως κάθε φορά ένα σηµαντικό πολιτιστικό γεγονός στην περιοχή, η Λαϊκή Ορχήστρα
«Μίκης Θεοδωράκης» έπαιξε γνωστά λαϊκά και έντεχνα τραγούδια του συνθέτη, αλλά και τραγούδια του ∆ηµήτρη Παπαδη-
µητρίου, που τα ερµήνευσαν η Μαρία Φαραντούρη, ο Πέτρος Γαϊτάνος, η Φωτεινή ∆άρρα, η Υακίνθη Λαΐου και η Μαρία Ζώη. 
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ραπευτικό πρόγραµµα καθηµερινά
στις εγκαταστάσεις του, είναι ένας
χώρος προσφοράς και ανακούφισης,
που αναγνωρίζεται για την ποιότητα
των υπηρεσιών του.  Τα άτοµα µε ει-
δικές ανάγκες χρειάζονται διαρκή
και εξειδικευµένη στήριξη µε συνεχή
παροχή ιατρικής και κοινωνικής
φροντίδας. Το ενδιαφέρον της ΜΟ-
ΤΟΡ ΟΪΛ για το «Ευθύµειο Κέντρο»
είναι µακροχρόνιο και πηγάζει από
την πεποίθησή µας ότι στη σύγχρονη
κοινωνία δεν έχει θέση ο αποκλει-
σµός και τα άτοµα µε αναπηρίες πρέ-
πει να ενσωµατώνονται µε τις κατάλ-
ληλες δράσεις και προγράµµατα.  

■ Προσφέραµε οικονοµική ενίσχυση
στο Περιφερειακό Τµήµα Αγίων Θεο-
δώρων του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού για την απόκτηση µηχανο-
κίνητης λέµβου για τους εθελοντές
ναυαγοσώστες του Τµήµατος.

■ Προσφέραµε χριστουγεννιάτικα δώ-
ρα στα παιδιά των σχολείων των
Αγίων Θεοδώρων, Ισθµίας και Κυρα-
Βρύσης.

■ Στις περιόδους των Χριστουγέννων
και του Πάσχα προσφέραµε συµβολι-
κή οικονοµική βοήθεια σε περισσό-
τερους από 600 απόρους στην Κόριν-
θο, στους Αγίους Θεοδώρους, στα
Ίσθµια, στο Λουτράκι, στο Σαρωνικό
και στη Σολυγεία. 

■ Στεκόµαστε αρωγοί σε έκτακτα περι-
στατικά των γειτονικών κοινοτήτων,
θέτοντας στη διάθεσή τους το προ-
σωπικό και τον υλικοτεχνικό, πυρο-
σβεστικό, αντιρρυπαντικό και νοσο-
κοµειακό εξοπλισµό του διυλιστηρίου
όποτε παρίσταται ανάγκη, καθώς και
τα λεωφορεία µεταφοράς του προσω-
πικού για την περιστασιακή εξυπηρέ-
τηση των µεταφορικών αναγκών σχο-
λείων και αθλητικών συλλόγων. 

Παραδείγµατα για το 2007 είναι η διά-
θεση ασθενοφόρου της εταιρείας στις
23 Ιουνίου για την κάλυψη του αγώνα
δρόµου «Στ’ αχνάρια του Απ. Παύλου»
από τις Κεχριές στην Αρχαία Κόρινθο
και επίσης η διάθεση ασθενοφόρου
στις 17 Ιουνίου για την κάλυψη της
πρωτοβουλίας του Συνδέσµου Βατρα-
χανθρώπων και του ∆ήµου Σαρωνικού
για τον καθαρισµό του θαλάσσιου βυ-
θού στην περιοχή Αλµυρής-Λουτρών
Ωραίας Ελένης. 

¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ - µÂÏÙ›ˆÛË 
ÙÔÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ

■ Αναλάβαµε την κάλυψη του κόστους
ανακατασκευής της κεντρικής Παιδι-
κής Χαράς της πλατείας Π. Τσαλδάρη
στην Κόρινθο. Αυτή η Παιδική Χαρά,
που η κατασκευή της έγινε στις αρχές
της δεκαετίας του 1960 και που καθη-
µερινά φιλοξενεί εκατοντάδες παιδά-
κια, βρισκόταν σε πολύ κακή κατάστα-
ση όσον αφορά την ασφάλεια των παι-
χνιδιών της, µε αποτέλεσµα να εγκυ-
µονεί κινδύνους για την ασφάλεια των
παιδιών, παρά να είναι ένας απόλυτα
ασφαλής χώρος χαράς και παιχνιδιού.  

™˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË 
Ú‡·ÓÛË˜ ·fi ‰È·ÚÚÔ‹ Î·˘Û›ÌÔ˘

Στις 10 ∆εκεµβρίου 2007 η εταιρεία
κλήθηκε να συνδράµει στην αντιµετώ-
πιση µικρής έκτασης θαλάσσιας ρύ-
πανσης στο χώρο της µαρίνας του ∆ή-
µου Ξυλοκάστρου, που προκλήθηκε
από διαρροή καυσίµου σκάφους το
οποίο ήταν ελλιµενισµένο στη µαρίνα. 
Χορηγήσαµε πλωτά φράγµατα στις
αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου, τα
οποία χρησιµοποιήθηκαν για τον πε-
ριορισµό της πετρελαιοκηλίδας.  
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■ Καλύψαµε τις ανάγκες περίπου 200
κατοικιών περιοίκων σε νερό για
ύδρευση κήπων και καθαριότητα
από τις ποσότητες νερού που αγορά-
ζει το διυλιστήριο. Αυτό το νερό απο-
τελεί πηγή ζωής για το πράσινο της
περιοχής. Η διοχέτευση του νερού σ’
αυτές τις κατοικίες, επειδή δεν καλύ-
πτονται από το δίκτυο ύδρευσης των
Αγίων Θεοδώρων, γίνεται µέσω δι-
κτύου που κατασκεύασε και συντηρεί
η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Κατά το 2007,  η πο-
σότητα του νερού που χορηγήθηκε
µ’ αυτόν τον τρόπο δωρεάν, ήταν
83.000 κυβικά µέτρα µε κόστος που
ξεπερνούσε τα 255.000 ευρώ.    

■ Ενισχύσαµε το Σύλλογο Προστασίας
του ∆άσους «Οι Άγιοι Θεόδωροι» για
την αγορά και δεύτερου πυροσβεστι-
κού οχήµατος, το οποίο θα ενισχύσει
σηµαντικά τις δυνατότητες του συλ-
λόγου για άµεση και αποτελεσµατική
επέµβαση των εθελοντών πυροσβε-
στών του, σε περίπτωση φωτιάς στα
δάση της περιοχής. Επίσης ενισχύ-
θηκε ο Σύλλογος Πυροπροστασίας
∆ασών Λουτρακίου-Περαχώρας. 

■ Κάναµε δωρεά στο ∆ήµο Σαρωνικού
για την αποπεράτωση του Ιερού Να-
ού Μεταστάσεως Θεοτόκου στο χω-
ριό Αλµυρή. 

■ 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 «Γαλήνη» και «Πανόραµα»
για την κατασκευή παιδικών χαρών,
«Απόστολος Παύλος», «Γλυκιά Ζωή»
για την ασφαλτόστρωση δρόµου και
έργα ηλεκτροφωτισµού, «Φιλοθέη»
Κεγχρεών για την ηλεκτροφώτιση
των κεντρικών οδών του οικισµού και
την ανέγερση µικρού Ναού αφιερω-
µένου στην Αγία Φιλοθέη, «Άγιος Χα-

ράλαµπος» για έργα ηλεκτροδότησης,
«Αλκυών» για την κατασκευή στεγά-
στρου στον προαύλιο χώρο εκκλη-
σίας, «Αρίων» για την εγκατάσταση
κλιµατισµού σε εκκλησία, «Κιάφα
Μπέκα» για την περίφραξη παιδικής
χαράς, «Πρωτοπόρος» και η Οµο-
σπονδία Συλλόγων Οικιστών Αγίων
Θεοδώρων. 

∞ıÏËÙÈÛÌfi˜

Υποστηρίζουµε δραστηριότητες που
προάγουν το αθλητικό πνεύµα στους
νέους των τοπικών κοινοτήτων, ως ένα
όχηµα για την καλλιέργεια της ευγε-
νούς άµιλλας, τη διαµόρφωση της προ-
σωπικότητας και την υγιή ένταξή τους
στην κοινωνία. ∆είγµατα αυτής της συ-
νεισφοράς στις τοπικές κοινότητες κα-
τά το 2007 αποτελούν:

■ Η σηµαντική οικονοµική ενίσχυση
της ποδοσφαιρικής οµάδας του Παγ-
κορινθιακού Αθλητικού Συλλόγου
(Π.Α.Σ.) «Κόρινθος», την οποία εδώ
και σειρά ετών υποστηρίζουµε.

■ Η οικονοµική ενίσχυση του Αθλητι-
κού Συλλόγου «Άγιοι Θεόδωροι» για
την ανάπτυξη παιδικών τµηµάτων.

■ Η οικονοµική ενίσχυση προς το ∆ή-
µο Λουτρακίου-Περαχώρας για τη
διοργάνωση του 1ου Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήµατος Πετοσφαίρισης Βε-
τεράνων (7 – 13 Οκτωβρίου 2007). 

■ Η παροχή οικονοµικής βοήθειας σε
πολυάριθµους συλλόγους, όπως ο
Αθλητικός Σύλλογος καράτε «Θησέ-
ας» Αγίων Θεοδώρων, ο Πολιτιστικός
Αθλητικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου
Κορίνθου, ο Αθλητικός Όµιλος Λου-
τρακίου «Ποσειδών», ο Ποδοσφαιρι-
κός Αθλητικός Όµιλος «Λουτράκι», ο
Αθλητικός Όµιλος Περαχώρας, ο
Αθλητικός Όµιλος «Ισθµιακός», ο

Αθλητικός Σύλλογος Καλαθόσφαι-
ρας «Τήρων» Αγίων Θεοδώρων, η
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων
Κορινθίας, ο Ναυτικός Όµιλος Κο-
ρίνθου, ο Καλαθοσφαιρικός Όµιλος
«Παλαίµων», ο Αθλητικός Σύλλογος
«Κόρινθος 2006», η Αθλητική Γυµνα-
στική Ένωση Κορίνθου, ο Αθλητικός
Σύλλογος «Παννεµεατικός», ο Σύλλο-
γος Παλαιµάχων Ποδοσφαιριστών
Νοµού Κορινθίας, ο Ποδοσφαιρικός
Γυµναστικός Σύλλογος «Κόρινθος», ο
Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ποσειδω-
νίας Κορίνθου, ο Ποδοσφαιρικός
Σύλλογος «Ατρόµητος» Χιλιοµοδίου,
η Αθλητική και Ποδοσφαιρική Ακα-
δηµία Κορίνθου, το Αθλητικό Σωµα-
τείο Πετοσφαίρισης «Κόρινθος», κ.ά.
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Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ως ο µεγαλύτερος οικο-
νοµικός παράγοντας και εργοδότης του
Νοµού Κορινθίας παρέχει  εισόδηµα,
άµεσα ή έµµεσα, σε µεγάλο αριθµό οικο-
γενειών της περιοχής και είναι βασικός
πυλώνας της οικονοµικής ανάπτυξής
της. Επιπλέον εφαρµόζει πολιτική προ-
τίµησης των τοπικών επιχειρήσεων για
την κάλυψη αναγκών του διυλιστηρίου
σε αναλώσιµα, τρόφιµα, κ.λπ., ακόµη και
αν υπάρχει πιο συµφέρουσα προσφορά
για την προµήθεια αυτών των υλικών,
παρέχοντας µ’ αυτόν τον τρόπο περαι-
τέρω στήριξη στην αγορά της Κορινθίας. 

Ενισχύουµε τοπικές πρωτοβουλίες που
στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχει-
ρηµατικότητας:

■ Υποστηρίξαµε µε χορηγία το Ανα-
πτυξιακό Συνέδριο «Κορινθία 2020»,
που διοργάνωσε το Επιµελητήριο
Κορινθίας την 1η Ιουλίου 2007. Στό-
χος του συνεδρίου ήταν η αποτίµηση
της σηµερινής κατάστασης στην Κο-
ρινθία, η ανάδειξη των ιδιαίτερων χα-
ρακτηριστικών και των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων του Νοµού, η πα-
ρουσίαση τεκµηριωµένων επιστηµο-
νικών εργασιών και προτάσεων, σχε-
τικών µε τον κάθε τοµέα ανάπτυξης,
καθώς και η διάγνωση των αναπτυ-
ξιακών προοπτικών και η διατύπωση
κατευθύνσεων και προτάσεων.   

■ Το Επιµελητήριο Κορινθίας διοργάνω-
σε από 19.9.2007 έως 23.9.2007 την
«Κορινθιακή Έκθεση 2007» την οποία
και υποστηρίξαµε. Στόχος της έκθε-
σης, στην οποία µετείχαν 90 τοπικές
επιχειρήσεις, ήταν η προβολή των
προϊόντων και τουριστικών υπηρε-
σιών της περιοχής παράλληλα µε τη
διοργάνωση εκδηλώσεων σχετικά µε

θέµατα επιχειρηµατικής ανάπτυξης,
επενδύσεων και προώθησης πωλήσε-
ων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

£¤ÚÌ·ÓÛË

Το 2007, µέσω του κονδυλίου για τη δω-
ρεάν προσφορά πετρελαίου θέρµανσης
κατά τους χειµερινούς µήνες, χορηγή-
θηκαν πάνω από 300.000 λίτρα. Αυτή η
κοινωνική προσφορά αποβλέπει στην
κάλυψη µέρους των δαπανών θέρµαν-
σης σχολείων, ορφανοτροφείων, νηπια-
γωγείων, δηµοτικών παιδικών σταθµών,
γηροκοµείων, εκκλησιών και εκκλησια-
στικών ιδρυµάτων κ.λπ., στους όµορους
προς το διυλιστήριο δήµους, αλλά και σε
πολλούς άλλους αποδέκτες σε άλλες πε-
ριοχές της χώρας και κυρίως στην περιο-
χή της πρωτεύουσας. Τέτοιοι αποδέκτες
ήταν ο Σύλλογος «Το Χαµόγελο του Παιδι-
ού» για το σπίτι φιλοξενίας της Αρχαίας
Κορίνθου, το «Ευθύµειο Κέντρο» αποθε-
ραπείας και αποκατάστασης ατόµων µε
ειδικές ανάγκες, το «Ειδικό ∆ηµοτικό
Σχολείο Κορίνθου» για παιδιά µε ειδικές
ανάγκες, τα σχολεία Αγιών Θεοδώρων, ο
βρεφονηπιακός σταθµός Κορίνθου, το
«Βησσαριώνειο» γηροκοµείο, και το ορ-
φανοτροφείο θηλέων Λαµίας.



99

∫√¡∆∞ ™∆∏¡ ∂ÀƒÀ∆∂ƒ∏ ∫√π¡ø¡π∞

Η κοινωνική µας συνεισφορά δεν
περιορίζεται µόνο στις τοπικές κοινό-
τητες, αλλά αναπτύσσεται και σε ευρύ-
τερη κλίµακα σε πολλούς τοµείς,
όπως:

● µέριµνα για την παιδεία, τις επιστή-
µες και τον πολιτισµό,

● µέριµνα για την υγεία,

● υποστήριξη του αθλητισµού,

● στήριξη φιλανθρωπικών δράσεων,

● συµπαράσταση στο έργο εκκλησια-
στικών και µη κυβερνητικών/µη κερ-
δοσκοπικών οργανώσεων,

● υποστήριξη ενεργειών για την αντι-
µετώπιση έκτακτων κοινωνικών ανα-
γκών.

Παραδείγµατα της πολυσχιδούς δρα-
στηριότητας του 2007 αναφέρονται
παρακάτω:

∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë

Η ανάληψη δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη φορέων που παρουσιά-
ζουν σηµαντικό έργο κοινωνικής αλληλεγγύης αποτελεί κεντρικό σηµείο αναφοράς
για την εµπέδωση των εταιρικών µας αξιών και ειδικότερα της έννοιας της Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης. 

Το καλοκαίρι του 2007 γέµισε µε φρί-
κη και οδύνη τις ψυχές των Ελλήνων
από την πύρινη λαίλαπα της πρωτο-
φανούς εκτάσεως πυρκαγιών, που
έπληξαν την πατρίδα µας µε ανυπο-
λόγιστες καταστροφές και πολλές δε-
κάδες ανθρώπινα θύµατα. Αρτέµιδα,
Μάκιστος, Αρχαία Ολυµπία, Ζαχάρω,
Πάρνηθα, Πεντέλη, Γράµµος, Εύβοια.
Ο κατάλογος ατέλειωτος. Περισσότε-
ρες από 6.000 πυρκαγιές. Εβδοµήντα
τρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
2,5 εκατ. στρέµµατα δάσους και καλ-
λιεργειών έγιναν στάχτη. Σπίτια και
περιουσίες καταστράφηκαν. 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, έχοντας µεγάλη
παράδοση σε δραστηριότητες κοι-
νωνικής αλληλεγγύης προσέτρεξε
αµέσως, προσφέροντας τη συνδρο-
µή της στη µεγάλη συλλογική προ-
σπάθεια για την αντιµετώπιση των
συνεπειών αυτής της τραγωδίας, µε
την ανάληψη του έργου της επι-
σκευής ή ανακατασκευής των σπι-
τιών του χωριού Μάκιστος, που
υπέστησαν ζηµιές ή καταστράφη-
καν ολοσχερώς από τις πυρκαγιές.
Η Μάκιστος είναι ένα χωριό σε µια

περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλ-
λους στη νότια πλευρά του όρους
Λαπίθα, 12 χλµ. ανατολικά της Ζαχά-
ρως. Είναι το πρώτο από τα χωριά
που ερήµωσε η πύρινη λαίλαπα της
24ης Αυγούστου 2007. Η πυρκαγιά
άφησε πίσω της 7 νεκρούς και ένα
σοβαρά τραυµατισµένο και µετέτρε-
ψε το χωριό σε ερείπια, τα δάση και
τους αγρούς σε αποκαΐδια. Η προερ-
γασία για την εκτέλεση του έργου
της αποκατάστασης του οικιστικού
ιστού άρχισε αµέσως µε την ανάθεση
εκτέλεσης του έργου σε κατασκευα-
στική εταιρεία, η οποία για τον καλύ-
τερο δυνατό προγραµµατισµό του
εργου εγκατέστησε µόνιµα στη Μά-
κιστο εργοδηγό µηχανικό από τις 10
Σεπτεβρίου 2007, ενώ τον Ιανουάριο
του 2008 έγινε η εγκατάσταση των
εργολάβων και ξεκίνησαν οι εργασίες
καθαρισµού και επισκευών. 

Οι πρώτες αυτοψίες έδειξαν ότι από
τα 70 κτίσµατα του χωριού (67 οικίες
και 3 εκκλησίες) τα µερικώς ή ολικώς
κατεστραµµένα είναι 55 (52 οικίες και
οι 3 εκκλησίες). Ακολούθησε η λεπτο-
µερής εκπόνηση µελετών, που περι-

°È· ÙÈ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¤˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ – ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ˘ÚfiÏËÎÙÔ˘˜
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λαµβάνουν εκθέσεις αυτοψίας, πραγ-
µατογνωµοσύνες, περιγραφές υφι-
στάµενης κατάστασης και τεχνικές
περιγραφές των εργασιών αποκατά-
στασης για κάθε κτίσµα ξεχωριστά. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του έρ-
γου ακολουθούνται οι πιο κάτω αρχές:

● ∆ιαβούλευση µε τους κατοίκους
και συµµετοχή τους στη λήψη των
αποφάσεων που τους αφορούν. Τα
σχέδια των επισκευών παρουσιά-
ζονται και γίνονται αποδεκτά από
τους ιδιοκτήτες. 

● Στενή συνεργασία µε τις αρµόδιες
αρχές της πολιτείας και τις δηµο-
τικές αρχές για την επίσπευση της
διευθέτησης των γραφειοκρατι-
κών διαδικασιών

● Οι τεχνικές προδιαγραφές του έρ-
γου αποβλέπουν στην κατά το δυ-
νατόν άριστη επισκευή των κτι-

σµάτων, ώστε να επανέλθουν στην
προτέρα τους µορφή και να βελτιώ-
νουν σηµαντικά τη στατικότητα των
οικιών από τις ζηµιές που είχαν υπο-
στεί από τους σεισµούς των προη-
γουµένων δεκαετιών.

● Ανακατασκευή όσων κτισµάτων δεν
είναι δυνατόν να επισκευασθούν.

Μέχρι σήµερα έχουν επισκευασθεί οι
εκκλησίες της Παναγίας και του Αγίου
Γεωργίου, ενώ οι πρώτες επισκευασµέ-
νες κατοικίες θα παραδοθούν το Σε-
πτέµβριο του 2008. Στο τέλος του 2008
αναµένεται να ολοκληρωθεί το 80%
του έργου και µέχρι τα µέσα του 2009
αναµένεται η πλήρης ολοκλήρωσή του.   

Η ανάληψη του έργου της αποκατά-
στασης του οικιστικού ιστού της Μακί-
στου αποτελεί κεντρική δέσµευση της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για ουσιαστική συνεισφο-
ρά στους πληγέντες από τις πυρκαγιές,
που πλαισιώνεται και από τις πιο κάτω

άµεσες δράσεις:

■ Μέσω του ∆ήµου Αγίων Θεοδώρων,
τις πρώτες µέρες µετά τη συµφορά,
εστάλη επισιτιστική βοήθεια στους
πληγέντες της περιοχής Ζαχάρως.
Αργότερα ενισχύθηκε η προσπάθεια
του Πολιτιστικού Κέντρου του ∆ήµου
για την αγορά γραφικής ύλης για τα
παιδιά στις πυρόπληκτες περιοχές.

■ Ενισχύθηκε οικονοµικά ο ∆ήµος Πε-
ντέλης για την αγορά πυροσβεστικού
οχήµατος προκειµένου να αναβαθµι-
σθεί η αποτελεσµατικότητα του εθε-
λοντικού κλιµακίου Πολιτικής Προ-
στασίας στην αποστολή του οποίου,
είναι και η πυροπροστασία του Πε-
ντελικού όρους.

■ Το δάσος της Σολυγείας αποτελεί
έναν από τους σηµαντικότερους
πνεύµονες της Ανατολικής Κοριν-
θίας. Για την προστασία αυτού του
δάσους δόθηκε οικονοµική βοήθεια

Το πυροσβεστικό όχηµα του ∆ήµου Πεντέλης. Άποψη από τις εργασίες επισκευής µιας οικίας
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στο ∆ήµο Σολυγείας για την τοποθέ-
τηση πρόσθετων µόνιµων δεξαµενών
νερού πυρόσβεσης, όπως επίσης και
για τη διάνοιξη γεώτρησης µε σκοπό
την ενίσχυση των διαθεσίµων αποθε-
µάτων νερού σε περίπτωση ανάγκης
για την καταστολή πυρκαγιάς. 

■ Υποστηρίχθηκε µε χρηµατική χορη-
γία η πρωτοβουλία του Ελληνικού
∆ικτύου για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη - του οποίου η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
είναι ιδρυτικό µέλος - για συνεργασία
µε τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση
PRAKSIS. Η δράση αυτή υλοποιείται
µε το πρόγραµµα «Επόµενη Μέρα» µε
στόχο την υποστήριξη των ευπαθών
οµάδων στις πυρόπληκτες περιοχές
(παιδιά και ηλικιωµένοι), καθώς και
για τη διοργάνωση οργανωµένων
δενδροφυτεύσεων στις περιοχές της
Ηλείας και της Εύβοιας µε τη συµµε-
τοχή εθελοντών εργαζοµένων από
τις χορηγούς εταιρείες. Στις µέχρι
τώρα δενδροφυτεύσεις, που έγιναν

στην περιοχή της Αυλίδας, συµµε-
τείχαν 15 εθελοντές από το προ-
σωπικό της εταιρείας. 

■ Ενισχύθηκε ανθρωπιστική εκδή-
λωση της Ανθρωπιστικής Οργά-
νωσης Lifeline Hellas για τη συλ-
λογή δωρεών, οι οποίες διατέθη-
καν για την κάλυψη άµεσων ανα-
γκών που έχουν τα παιδιά πυρό-
πληκτων οικογενειών. 

■ Υποστηρίχθηκαν οικονοµικά πολι-
τιστικές και αθλητικές διοργανώ-
σεις τα έσοδα των οποίων διατέθη-
καν στους πυρόπληκτους (οι πολιτι-
στικές εκδηλώσεις «Μενάνδρεια»
του ∆ήµου Κηφισιάς, η συναυλία
που διοργάνωσε ο ∆ήµος Αµαρουσί-
ου, το φιλικό τουρνουά ποδοσφαί-
ρου µεταξύ των οµάδων Ηρακλή,
Παναθηναϊκού και Πανιωνίου και η
µουσική παράσταση που διοργάνω-
σε στο Μέγαρο Μουσικής ο Σύνδε-
σµος Γυναικών Χανίων Αττικής). 

Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου πριν και µετά την επισκευή. Η εκκλησία της Παναγίας πριν και µετά την επισκευή.

Μέσα από τα χαλάσµατα, το γαλάζιο τ’ουρανού! 
Η ελπίδα και το φως!
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Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στέκεται αρωγός
στο κοινωνικό έργο του Συλλόγου
Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο «ΕΛ-
ΠΙ∆Α» από τότε που ιδρύθηκε το
1990 (αυτό το έργο παρουσιάστηκε
εκτενώς στον Κοινωνικό Απολογι-
σµό 2006 της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ). 

Στις 7 Μαΐου 2007, ο Σύλλογος «ΕΛ-
ΠΙ∆Α» διοργάνωσε σε συνεργασία µε
τον τηλεοπτικό σταθµό MEGA το
µεγάλο τηλεµαραθώνιο «αλυσίδα αγά-
πης για την ελπίδα» προκειµένου να
γίνει συλλογή δωρεών που θα διατε-
θούν για το σκοπό της ανέγερσης
του πρώτου Ογκολογικού Παιδιατρι-
κού Νοσοκοµείου. Αυτός ο τηλεµα-
ραθώνιος ήταν µια από τις µεγαλύτε-
ρες εκστρατείες αγάπης και ανθρω-
πιστικής προσφοράς που έγιναν πο-
τέ στην Ελλάδα. Η συµµετοχή του
ελληνικού λαού από την Ελλάδα και
το εξωτερικό, σε µια πρωτοφανή κι-
νητοποίηση που είχε τη συµβολή
πολλών σηµαντικών προσωπικοτή-
των από όλους τους χώρους, απέφε-
ρε τη συγκέντρωση του ποσού των
12,5 εκατ. ευρώ. Η συνεισφορά της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ήταν 300.000 ευρώ.

∆Ô fiÓÂÈÚÔ Á›ÓÂÙ·È 
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
«Το µεγάλο όραµα του Συλλόγου µας,  το
έργο για το οποίο αγωνιστήκαµε τα τε-

λευταία χρόνια, γίνεται σήµερα πραγµατι-
κότητα µε τη θεµελίωση του πρώτου Ογκο-
λογικού Νοσοκοµείου για τα παιδιά της Ελ-
λάδας! Και είναι πραγµατικά µεγάλη η συ-
γκίνηση από την επιτυχία ενός συλλογικού
αγώνα που ξεκίνησε από την «ΕΛΠΙ∆Α»
και έγινε αγώνας ολόκληρου του Ελληνι-
κού λαού. Θεµέλιο αυτού του Νοσοκοµεί-
ου, είναι η αγάπη. Κάθε λίθος του, ένα κοµ-
µάτι καρδιάς. Κάθε χώρος του, ορµητήριο
ελπίδας και ζωής, σε µια µεγάλη συµµαχία
της επιστήµης µε τον ανθρωπισµό».
Απόσπασµα από την οµιλία της κυ-
ρίας Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη,
προέδρου του Συλλόγου Φίλων Παι-
διών µε Καρκίνο «ΕΛΠΙ∆Α» κατά
την τελετή θεµελίωσης του Παιδια-
τρικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου.

Ένα έργο δεκαεπτά ετών, η ανέγερση
του Ογκολογικού Νοσοκοµείου για
Παιδιά από το Σύλλογο Φίλων Παι-
διών µε Καρκίνο «ΕΛΠΙ∆Α», αναµένε-
ται να γίνει πράξη µέχρι το τέλος του
2009 µετά την υπογραφή της σύµβα-
σης δωρεάς του Συλλόγου υπέρ του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και του Νοσοκο-
µείου Παίδων. Η θεµελίωση του νοσο-
κοµείου έγινε στις 24 Απριλίου 2007
από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας
κύριο Κάρολο Παπούλια και ο µακαρι-
στός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πά-
σης Ελλάδος Χριστόδουλος τέλεσε
τον αγιασµό του χώρου όπου θα ανε-
γερθεί. Στη θεµελίωση παραβρέθηκαν
πολιτικοί, υπουργοί, βουλευτές, ο πρό-
εδρος της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ κ. Βαρδής Ι.
Βαρδινογιάννης και άλλοι επιχειρηµα-

τίες, άνθρωποι των γραµµάτων και των
τεχνών, καλλιτέχνες, µεγάλοι ευεργέ-
τες και δωρητές, µέλη και φίλοι του
Συλλόγου.   

Το Ογκολογικό Παιδιατρικό Νοσοκο-
µείο, συνολικού εµβαδού 14.880 τ.µ., θα
ανεγερθεί στο Γουδί σε χώρο δύο συνε-
χόµενων οικοπέδων, που παραχωρή-
θηκαν από το παρακείµενο Νοσοκο-
µείο Παίδων «Αγία Σοφία» και από το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και θα απο-
τελείται από κτιριακό συγκρότηµα
τεσσάρων κυρίων κτιρίων, που θα συ-
µπληρώνονται από τα απαραίτητα
βοηθητικά κτίρια. Προβλέπονται συν-
δετικοί εναέριοι διάδροµοι, οι οποίοι
θα συνδέουν το Ογκολογικό Νοσοκο-
µείο µε τα Νοσοκοµεία Παίδων «Αγία
Σοφία» και «Π. & Α. Κυριακού». ∆ιοικητι-
κά και λειτουργικά θα ενταχθεί στο Νο-
σοκοµείο «Αγία Σοφία». 

Το Ογκολογικό Νοσοκοµείο, που δεν
υπάρχει αντίστοιχό του τουλάχιστον
στην Ευρώπη, σε ετήσια βάση θα µπο-
ρεί να νοσηλεύει περίπου 300 καρκινο-
παθή παιδιά. Τα περισσότερα από αυτά
δε θα είχαν πρόσβαση στην κατάλληλη
νοσηλεία, διότι το κόστος για να νοση-
λευτούν στο εξωτερικό είναι πάνω από
µισό εκατοµµύριο ευρώ. Το 10% των
παιδιών που θα νοσηλεύονται µπορεί
να προέρχονται και από άλλες χώρες,
όπως είναι οι Βαλκανικές.   

Το Ογκολογικό Παιδιατρικό Νοσοκο-
µείο θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα λει-

¶·È‰È·ÙÚÈÎfi √ÁÎÔÏÔÁÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô



τουργικά τµήµατα:

■ Νοσηλευτική Μονάδα Μεταµό-
σχευσης Μυελού των Οστών, δυ-
ναµικότητας 18 κλινών.

■ Τρεις Ογκολογικές – Αιµατολογι-
κές Νοσηλευτικές Μονάδες, δυνα-
µικότητας 29 κλινών η κάθε µια.

■ Τρεις Νοσηλευτικές Μονάδες Ηµε-
ρήσιας Νοσηλείας Ογκολογικών –
Αιµατολογικών Τµηµάτων, δυναµι-
κότητας 8 κλινών η κάθε µια.

■ Νοσηλευτική Μονάδα Ηµερήσιας
Νοσηλείας Τµήµατος Μεταµό-
σχευσης Μυελού των Οστών, δυ-
ναµικότητας 4 κλινών.

■ Νοσηλευτική Μονάδα Ραδιενερ-
γού Θεραπείας, δυναµικότητας 1
κλίνης.

■ Εργαστήριο in vitro.

■ Ιατρείο Πόνου.

■ Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.

■ Κέντρο Αιµοδοσίας.

■ Αίθουσα συγκεντρώσεων 50 ατό-
µων.

■ Σχολείο για την εκπαίδευση των
νοσηλευοµένων παιδιών.

■ ∆ιαγνωστικό Κέντρο Τεχνολογίας
Positron Emission.

■ Τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής (εξο-
πλισµένου µε camera-γ).

■ Ξενώνες για τους γονείς.  
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Εδώ και 29 χρόνια, στο πλαίσιο του φι-
λανθρωπικού µας έργου, είµαστε ο βα-
σικός χορηγός του Ιδρύµατος «Νικο-
λάου Ι. Βαρδινογιάννη», που εδρεύει
στη Γυναικεία Ιερά Μονή Παναγίας
Καλυβιανής στο νοµό Ηρακλείου Κρή-
της, η λειτουργία του οποίου επο-
πτεύεται από την Ιερά Μονή. Καλύ-
πτουµε µέρος των εξόδων του ιδρύµα-
τος, ενώ τα υπόλοιπα έξοδα λειτουρ-
γίας καλύπτονται από την Ι. Μονή. Το
συγκεκριµένο ίδρυµα, που η δηµιουρ-
γία του χρηµατοδοτήθηκε από τον
ιδρυτή της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, Νίκο Βαρδι-
νογιάννη, έχει ως αποστολή τη φιλο-
ξενία και την κοινωνική και επαγγελµατική αποκατάσταση ορφανών κορι-
τσιών, καθώς  και κοριτσιών των οποίων οι γονείς στερούνται οικονοµικών πό-
ρων. Το Ίδρυµα, µέσα στον ειδυλλιακό χώρο της Μονής, αποτελεί όαση όπου
τα παιδιά βρίσκουν µια ζεστή φωλιά προστασίας και αποκατάστασης. Εκπαι-
δεύονται στα οικοκυρικά και ειδικότερα στην κοπτική/ραπτική, στο κέντηµα,
στη µαγειρική, στη διακόσµηση αντικειµένων και στη χειροτεχνία. Το Ίδρυµα
δέχεται κορίτσια ηλικίας 12-18 ετών και η παραµονή τους είναι τριετής. Τους
παρέχει στέγη, τροφή, διδασκαλία, ηθικοθρησκευτική και κοινωνική διαπαι-
δαγώγηση. Καλύπτει ακόµα και άλλες ανάγκες, όπως ρουχισµό. ∆ιαθέτει χώ-
ρους και υλικοτεχνική υποδοµή για 60 κορίτσια.   

■ Προσφέραµε µεγάλη δωρεά προς την
Ιερά Μητρόπολη Λάµπης και Σφα-
κίων για την αποπεράτωση ευαγούς
Ιδύµατος της Μητροπόλεως, του
οποίου σκοπός είναι η προσφορά
αρωγής για την αποθεραπεία και απο-
κατάσταση χρονίως πασχόντων από
κινητικά προβλήµατα και αναπηρίες. 

■ Στο πλαίσιο των δράσεών µας για ενί-
σχυση της επιχειρηµατικότητας:

● Ενισχύσαµε το Αραβο-Ελληνικό
Επιµελητήριο Εµπορίου & Αναπτύ-
ξεως για την ανακαίνιση των γρα-
φείων του και τον εκσυγχρονισµό

του εξοπλισµού του, καθώς και για
τη διοργάνωση εορταστικής εκδή-
λωσης για τα 25 χρόνια από την
ίδρυσή του. 

● Υποστηρίξαµε το «3ο Πανευρωπαϊκό
Συνέδριο Τελωνειακών Χηµικών», που
πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στο
διαστηµα 27 – 29 Ιουνίου 2007 µε συν-
διοργανωτές τη Γενική ∆ιεύθυνση
Φορολογίας και Τελωνειακών Θεµά-
των της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις
αρµόδιες αρχές του Υπουργείου Οικο-
νοµίας και Οικονοµικών. Συµµετείχαν
σύνεδροι από 43 χώρες, τους οποίους
απασχόλησε το θέµα του ρόλου των
τελωνειακών χηµικών εργαστηρίων
στη διευκόλυνση του εµπορίου και
στην εγγύηση της ασφάλειας. 

● Ενισχύσαµε το Αµερικανο-Ελληνικό
Ινστιτούτο για την πραγµατοποίηση
της ετήσιας συνόδου του, στις 28 Νο-
εµβρίου 2007.

■ Αναλάβαµε το κόστος ανακατασκευ-
ής της Παιδικής Χαράς στο χωριό Κοι-
λάδα του ∆ήµου Κρανιδίου. Εµπλου-
τίστηκε η παλιά Παιδική Χαρά µε δέ-
κα νέα παιχνίδια, επισκευάστηκαν και
βάφτηκαν τα υπάρχοντα παιχνίδια,
µπήκε φωτισµός, τοποθετήθηκαν πα-
γκάκια και περιφράχηκε ο χώρος µε
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ξύλινη περίφραξη. Το αποτέλεσµα εί-
ναι µια σύγχρονη Παιδική Χαρά, που
δένει απόλυτα µε το περιβάλλον και
όπου τα παιδιά µπορούν να παίζουν
µε ασφάλεια. 

■ Προσφέραµε 2 συστήµατα ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών στο Ίδρυµα για το
Παιδί και την Οικογένεια.

■ Υποστηρίξαµε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο
Ανάπτυξης – Συνεργασίας και Πολιτι-
σµού για τη φιλοξενία στην Αθήνα
στο διάστηµα 12 – 25 Αυγούστου 2007
διακοσίων παιδιών από το Ελληνικό
χωριό Ιζβοάρελε της Ρουµανίας. Το
Ιζβοάρελε ιδρύθηκε το 1810 από
Έλληνες της Ανατολικής Θράκης και
οι κάτοικοί του, ζώντας σε πολύ δύ-
σκολες οικονοµικές συνθήκες, διατη-
ρούν ατόφια την ελληνική γλώσσα και
παράδοση.  

■ Ενισχύσαµε το πρόγραµµα «Βοήθεια
στο Σπίτι» του ∆ήµου Φοίνικα (Κρή-
της), που παρέχει σε ευπαθείς οµάδες
του πληθυσµού συστηµατική κοινωνι-
κή, νοσηλευτική και οικογενειακή
κατ’ οίκον φροντίδα. 

■ Προσφέραµε οικονοµική υποστήριξη
στο ∆ήµο Ύδρας για έργο ενίσχυσης
του λιµενοβραχίονα στο λιµάνι του
νησιού και στο Σύνδεσµο Ελλήνων
Βατραχανθρώπων για την αγορά εξο-
πλισµού καταδύσεων. 

■ Προσφέραµε οικονοµική βοήθεια στη
Σκανδιναβική Εκκλησία του Πειραιά
για την ενίσχυση του πολύπλευρου
ενοριακού της έργου.

■ Ενισχύσαµε το Σύλλογο Οικογένει-
ας Θεραπευτικής Κοινότητας
«Στροφή», το Κέντρο Υποστήριξης

Εξαρτηµένων Ατόµων «Όασις», το
«Πρόγραµµα Νόστος» του Κέντρου
Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων,
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλών
και Ακρωτηριασµένων, τη Μη Κυ-
βερνητική Οργάνωση «Κιβωτός του
Κόσµου», τον οίκο ευγηρίας του Εκ-
κλησιαστικού Ιδρύµατος «Αγάπης
Μέλαθρον ο Άγιος Χαράλαµπος», το
Ίδρυµα Παιδιών – Ατόµων µε ειδι-
κές ανάγκες του Νοµού Μαγνησίας
«Άσπρες Πεταλούδες», το Σωµατείο
Ναυτικών Γονέων Παιδιών µε Ειδι-
κές Ανάγκες «Η Αργώ», την Ελληνι-
κή Εταιρεία Προστασίας και Απο-
κατάστασης Αναπήρων Παιδιών, το
Ίδρυµα «Χαρούµενα Παιδιά – Χαρού-
µενα Νιάτα», το «Αννουσάκειο» Θε-
ραπευτήριο της Ιεράς Μητρόπολης
Κισάµου και Σελίνου και το ορφανο-
τροφείο «ΕΛΛΑΣ» στην Ακτή Ελε-
φαντοστού.
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Υποστηρίζουµε σταθερά και δηµιουρ-
γικά την παιδεία, τις επιστήµες και τον
πολιτισµό. Πιστεύουµε στη δύναµη της
γνώσης ως τον παράγοντα που µας
καλλιεργεί και µας αναδεικνύει ως άτο-
µα και ως οµάδες και γι’ αυτό ενδιαφε-
ρόµαστε για την ενίσχυση και την προ-
αγωγή της παιδείας, της έρευνας και
της τεχνολογίας, τους τρεις βασικούς
πυλώνες που αποτελούν την κινητήριο
δύναµη της προόδου και που στηρί-
ζουν το µέλλον της κοινωνίας. Πιστεύ-
ουµε, επίσης, στο ρόλο της τέχνης και
του πολιτισµού ως βασικών στοιχείων
µιας υγιούς κοινωνικής ανάπτυξης, που
στηρίζεται σε στέρεα πνευµατικά θε-
µέλια και παρέχουµε πολύπλευρη υπο-
στήριξη σε δραστηριότητες που ανα-
δεικνύουν και προβάλλουν την πολιτι-
στική µας κληρονοµιά. 

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός µας
κατά το 2007 βρέθηκαν:  

Το «Βαρδινογιάννειο Ίδρυµα», µε βασι-
κότερο χορηγό τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ –οι
υπόλοιποι χορηγοί είναι άλλες εται-
ρείες του Οµίλου Βαρδινογιάννη– συ-
στάθηκε το 1989 και διοικείται από
επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Σκοπός του είναι η χορήγηση, χωρίς
διαγωνισµό, υποτροφιών, βραβεύσεων
και οικονοµικών ενισχύσεων σε υπο-
ψηφίους που διακρίθηκαν στις ακαδη-
µαϊκές επιδόσεις τους ή που έχουν
ανάγκη οικονοµικής ενίσχυσης, για
πτυχιακές ή µεταπτυχιακές σπουδές
σε Ανώτατα/Ανώτερα ιδρύµατα τόσο
του εσωτερικού όσο και του εξωτερι-
κού. Μέσω αυτών των υποτροφιών και
οικονοµικών ενισχύσεων, βοηθούνται
οι υπότροφοι να ξεπεράσουν τυχόν οι-
κονοµικά προβλήµατα και να συνεχί-
σουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους. 

Οι τοµείς σπουδών των υποτροφιών
αλλάζουν σε κάθε ακαδηµαϊκό έτος.
Για το έτος 2007 – 2008, δόθηκαν συ-
νολικά δέκα υποτροφίες: 

● δύο µεταπτυχιακές υποτροφίες
στο εξωτερικό στους τοµείς της Φι-
λοσοφίας και της Αρχιτεκτονικής
(Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός), 

● τέσσερεις µεταπτυχιακές υποτρο-
φίες στο εσωτερικό στους τοµείς
της Ιατρικής (Βιολογία Καρκίνου
και Οφθαλµολογία), των Ναυτιλια-
κών Σπουδών και της Μηχανικής
(Σχεδιασµός και Κατασκευή Υπο-
γείων Έργων),

● τέσσερεις προπτυχιακές υποτρο-
φίες εσωτερικού στους τοµείς της
Γεωπονίας, Ιατρικής, Αρχαιολογίας
και Φιλολογίας. 

Επίσης, για το ακαδηµαϊκό έτος 2007
– 2008 δόθηκαν και 140 οικονοµικές
ενισχύσεις ετήσιας διάρκειας.

Σε όλα τα χρόνια λειτουργίας του
Ιδρύµατος έχουν δοθεί πάνω από 110
υποτροφίες και πάνω από 1.150 ετή-
σιες ενισχύσεις. 

■ Η «Βρετανική Σχολή Αθηνών», ένα κο-
ρυφαίο ερευνητικό ίνστιτούτο, που
ιδρύθηκε το 1886 και είναι αφιερω-
µένο στη συστηµατική µελέτη του
ελληνικού πολιτισµού από την αρ-
χαιότητα έως σήµερα µε έµφαση
στην αρχαιολογία, αρχιτεκτονική,
τέχνη, ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνία
και θρησκεία. Εδρεύει σε νεοκλασικό
κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, το
οποίο φιλοξενεί, εκτός των άλλων,
πλούσια βιβλιοθήκη, µικρό µουσείο

∆Ô «µ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì·»

και αρχαιολογικό εργαστήριο. Το
2007 πραγµατοποιήσαµε µεγάλη
δωρεά στη «Βρετανική Σχολή Αθη-
νών», η οποία, σύµφωνα µε απόφαση
του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, θα
χρησιµοποιηθεί για την εγκαθίδρυ-
ση υποτροφίας για τα πρώτα στάδια
της καριέρας νέων ερευνητών. Η
υποτροφία θα καλύπτει πλήρως τα
έξοδα για την ανά έτος τρίµηνη δια-
µονή στη Σχολή ενός ερευνητή, κα-
θώς και το κόστος για τη µετάβασή



107

■ Το «Κέντρο Τεχνών στο ACS» στο Χα-
λάνδρι, το οποίο υποστηρίξαµε το
2007 µε σηµαντική χορηγία. Το 2003,
η εταιρεία συνέδεσε το όνοµά της µε
το «Κέντρο Τεχνών στο ACS», αναλαµ-
βάνοντας τη Χρυσή Χορηγία για την
ανέγερσή του. Το «Κέντρο Τεχνών στο
ACS» είναι ένα από τα πιο σηµαντικά
πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα της
πρωτεύουσας. Περιλαµβάνει πολυ-
χώρο δυναµικότητας 550 θέσεων που
µπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις
όλων των ειδών (θεατρικές, µουσικές,
συνέδρια, εκθέσεις κ.λπ.), κλειστό
γυµναστήριο 300 θέσεων διεθνών
προδιαγραφών για αγώνες µπάσκετ,
βόλεϊ, πάλης και ενόργανης γυµνα-

στικής, κλειστή θερµαινόµενη πισίνα
ολυµπιακών διαστάσεων και χώρους
εστιάσεως και δεξιώσεων. Στόχοι του
σωµατείου που διαχειρίζεται το Κέ-
ντρο, είναι η ανάπτυξη του πολιτι-
σµού και του αθλητισµού, η προώθη-
ση νέων καλλιτεχνών και η δηµιουρ-
γία ταµείου υποτροφιών για οικονο-
µικά ασθενείς αλλά προικισµένους
Έλληνες µαθητές.

■ Η αρωγή µας στη µεγάλη προσπά-
θεια του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευ-
νών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βε-
νιζέλος» για την αποκατάσταση της
ιστορικής οικίας του Ελευθέριου Βε-
νιζέλου στη Χαλέπα Χανίων. Η οικία
κτίστηκε το 1877 και βρέθηκε στο
επίκεντρο των πολιτικών και κοινω-
νικών εξελίξεων της Κρήτης του
19ου και του 20ου αιώνα, αλλά και
των µεγάλων στιγµών του ελληνι-
σµού. Το Ίδρυµα αυτό ιδρύθηκε το
2000 και έχει ως  σκοπό την έρευνα
και τη µελέτη της ζωής, του έργου
και των γεγονότων της εποχής του
µεγάλου πολιτικού. Σ’ αυτούς τους
σκοπούς εντάσσεται και η αποκατά-
σταση της οικίας του, η οποία έχει
σοβαρό στατικό πρόβληµα και η µε-
τατροπή της σε χώρο ιστορικής
µνήµης και σύγχρονο µουσείο, το

του από τη Βρετανία στην Ελλάδα.
Θα προτιµώνται υποψήφιοι που βρί-
σκονται στην αρχή της σταδιοδρο-
µίας τους, ώστε να είναι σε θέση να
διεξάγουν τη µελέτη τους στη Σχολή
χωρίς περιορισµό στο αντικείµενο
της έρευνας. Για να υπάρχει συµφω-
νία µε τα ακαδηµαϊκά χρονοδια-
γράµµατα στη Βρετανία, η πρώτη
προκήρυξη της υποτροφίας θα γίνει
στο ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010. Με
αυτήν την υποτροφία παρέχεται η
δυνατότητα στη Σχολή να προσφέ-
ρει ένα εύρος υποτροφιών για κάθε
στάδιο σταδιοδροµίας, από το προ-
πτυχιακό έως την ανώτερη ακαδη-
µαϊκή βαθµίδα.
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οποίο θα περιλαµβάνει ενότητες εκ-
θεµάτων µε αντικέιµενα και έργα τέ-
χνης και παράδοσης, σηµαντικής
ιστορικής αξίας, που σχετίζονται µε
τον ίδιο τον Ελευθέριο Βενιζέλο αλ-
λά και µε την ιστορία της περιόδου. 

■ Το «2nd International Conference on
Engineering for Waste Valorisation»,
που διοργανώνεται από το Τµήµα
Χηµικών Μηχανικών του Πανεπι-
στηµίου Πατρών τον Ιούλιο του 2008
στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπι-
στηµίου και το οποίο υποστηρίξαµε
µε χορηγία. Κεντρικό θέµα του συνε-
δρίου είναι η αξιοποίηση των απο-
βλήτων από φυσικές, χηµικές, θερµι-
κές και βιολογικές διεργασίες, η αξιο-
ποίηση των απορριµάτων του κατα-
σκευαστικού τοµέα, η αξιοποίηση
των βιοµηχανικών παραπροϊόντων
και η ανακύκλωση διαφόρων υλικών.
Οι συµµετέχοντες επιστήµονες και
µηχανικοί του ακαδηµαϊκού, ιδιωτι-
κού και δηµόσιου τοµέα θα ασχολη-

θούν µε τη σφαιρική αντιµετώπιση
του θέµατος, εξετάζοντας τις οικο-
νοµικές, περιβαλλοντικές, κοινωνι-
κές, κανονιστικές, νοµοθετικές και
εκπαιδευτικές του πλευρές. 

■ Το ∆ιεθνές Περιβαλλοντικό Συνέδριο
«First International Conference on
Environmental Management, Engine-
ering, Planning and Economics -
CEMEPE», που διοργάνωσε το Τµή-
µα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεο-
δοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στη
Σκιάθο στο διάστηµα 24 – 28 Ιουνίου
2007. Υποστηρίξαµε µε χορηγία αυτό
το συνέδριο, στο οποίο συµµετείχαν
500 σύνεδροι  και του οποίου σκοπός
ήταν η παρουσίαση επίκαιρων επι-
στηµονικών ερευνών και εργασιών
από ειδικούς επιστήµονες σε θέµατα
αειφόρου ανάπτυξης, περιβαλλοντι-
κής διαχείρισης, διαχείρισης απο-
βλήτων, διαχείρισης υδατικών πό-
ρων, ανάλυσης και προστασίας οικο-
συστηµάτων, οικονοµικής του περι-
βάλλοντος, οικοτοξολογίας, περι-
βαλλοντικής νοµοθεσίας και πολιτι-
κής, κ.λπ.

■ Το 6ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συ-
νέδριο Χηµικής Μηχανικής, που διε-
ξήχθη στο διάστηµα 31 Μαΐου – 2
Ιουνίου 2007 στην Αθήνα και το
οποίο υποστηρίξαµε µε χορηγία. Κύ-
ριος σκοπός του Συνεδρίου ήταν η
καταγραφή της συµβολής των Ελλή-
νων επιστηµόνων στην πρωτότυπη
έρευνα και τις εφαρµογές της Χηµι-

κής Μηχανικής, µέσα από την πα-
ρουσίαση 400 εργασιών και µε τη
συµµετοχή πάνω από 800 συνέδρων.   

■ Το ∆ιεθνές Συµπόσιο «Hydrocarbon
and Catalytic Engineering: Present
Status and Perspectives», που διοργα-
νώθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνικής
Χηµικών ∆ιεργασιών του Εθνικού Κέ-
ντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης προς τιµή του καθηγητή
Ιάκωβου Βασάλου στη γενέτειρά του
Σίφνο στο διάστηµα  21 – 30 Ιουνίου
2007 και το οποίο υποστηρίξαµε µε
χορηγία. Στα πλαίσια αυτού του συ-
νεδρίου κορυφαίοι επιστήµονες από
τον ελληνικό και διεθνή χώρο παρου-
σίασαν τις τελευταίες εξελίξεις στην
περιοχή των περιβαλλοντικών καυσί-
µων και υδρογονανθράκων. 

■ Το «2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλα-
κτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων»,
που υποστηρίξαµε µε χορηγία. Το
συνέδριο διοργανώθηκε από τον Πα-
νελλήνιο Σύλλογο Χηµικών Μηχανι-
κών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
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Τεχνολογικής Ανάπτυξης και άλλους
φορείς στο διάστηµα 26 – 27 Απριλί-
ου 2007 στο Νεοχώρι Καρδίτσας. Οι
63 επιστηµονικές εργασίες του συνε-
δρίου, καθώς και ο αριθµός των 180
συνέδρων, αποδεικνύει το ραγδαία
αυξανόµενο ενδιαφέρον για τα βιο-
καύσιµα ανάµεσα στην ακαδηµαϊκή
κοινότητα, τα Πανεπιστηµιακά Ιδρύ-
µατα, τα Ερευνητικά Κέντρα και τις
επιχειρήσεις της χώρας. 

■ Το «5ο ∆ιεθνές Συνέδριο για την Άγρια
Πανίδα» («5th International Symposium
on Wild Fauna»), που υποστηρίξαµε µε
χορηγία και το οποίο συνδιοργανώθη-
κε από το Τµήµα Κτηνιατρικής του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και το ελ-
ληνικό παράρτηµα της WAVES (Wild
Animals Vigilance Euromediterranean
Society) στη Χαλκιδική στο διάστηµα
22 – 27 Σεπτεµβρίου 2007. Στο συνέ-
δριο συµµετείχαν 350 σύνεδροι, που
ασχολήθηκαν µε την προστασία της
βιοποικιλότητας από τις ανθρωπογε-
νείς επιδράσεις στο περιβάλλον, την
προστασία της άγριας πανίδας και τη
χρήση µοριακών τεχνικών για τον
έλεγχο των νοσογόνων παραγόντων
της άγριας πανίδας.

∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜ 
ÛÙÔ ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ

Η διοργάνωση, όπως κάθε χρόνο,
ηµερίδων και επισκέψεων στους χώ-
ρους του διυλιστηρίου για φοιτητές
και σπουδαστές ανώτερων και ανώ-
τατων σχολών, παραγωγικών σχο-
λών των Ενόπλων ∆υνάµεων και για
σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης. Στις συγκεκριµένες εκδηλώ-
σεις γίνεται ξενάγηση στο διυλιστή-
ριο και ενηµέρωση σε θέµατα τεχνι-
κά, εµπορικά και επαγγελµατικού
προσανατολισµού ανάλογα µε τα
ενδιαφέροντα των επισκεπτών, κα-
θώς και για τη συνεισφορά της ΜΟ-
ΤΟΡ ΟΪΛ στην κοινωνία και στην
προστασία του περιβάλλοντος. Κα-
τά τη διάρκεια του 2007, στο πλαίσιο
αυτών των εκδηλώσεων, επισκέφθη-
καν το διυλιστήριο περισσότερα
από 400 άτοµα.  

¶Ú·ÎÙÈÎ‹ ¿ÛÎËÛË 
ÊÔÈÙËÙÒÓ

Η υποδοχή µεγάλου αριθµού φοιτη-
τών και σπουδαστών για καλοκαιρι-
νή πρακτική άσκηση διάρκειας ενός
µηνός, σε διάφορες θέσεις στο διυλι-
στήριο και στα κεντρικά γραφεία. Σ’
αυτό το χρονικό διάστηµα, οι εκπαι-
δευόµενοι εξοικειώνονται µε το συ-
γκεκριµένο περιβάλλον εργασίας
και συµµετέχουν σε έργα ή οµάδες
εργασίας, µε έµπειρα στελέχη µας
να αφιερώνουν χρόνο γι’ αυτόν το
σκοπό. Πέραν αυτών, προσφέρουµε
τη δυνατότητα και σε αριθµό φοιτη-
τών για πρακτική άσκηση διάρκειας
έξι µηνών όπου τούτο απαιτείται
από το συγκεκριµένο πρόγραµµα
σπουδών που ακολουθούν. Κατά το
έτος 2007, στο πλαίσιο αυτής της
δραστηριότητας, προσφέρθηκαν
163 εκπαιδευτικές θέσεις διάρκειας
ενός µηνός και 10 θέσεις διάρκειας
έξι µηνών. 
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■ Η χορηγία για την πραγµατοποίηση
της έκθεσης ζωγραφικής της κυρίας
Αργυρώς Βαλαρή – Σαουνάτσου στην
Αθήνα από 6 έως 20 Μαρτίου 2007. Η
έκθεση µε εικόνες παραστατικής ζω-
γραφικής είχε τον τίτλο «Συνθέσεις στα
χρώµατα της φύσης» και περιελάµβανε
τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα
απεικόνιζε βότσαλα στην άµµο σε
υπέροχους συνδυασµούς χρωµάτων, η
δεύτερη περιελάµβανε µια σειρά από
αγριολούλουδα στο φυσικό τους περι-
βάλλον και η τρίτη ήταν θαλασσινά
τοπία και βενετσιάνικες γωνιές από το
Ρέθυµνο.

■ Η προσφορά οικονοµικής βοήθειας
στο Λύκειο Επισκοπής Ρεθύµνου για
την πραγµατοποίηση επιµορφωτικής
επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη και στο
1ο Γυµνάσιο Ρεθύµνου για την κάλυψη
του κόστους επίσκεψης 10 µαθητών
του, στο Γυµνάσιο Finsterwaltergym-
nasium της Γερµανικής πόλης Rosen-
heim, µε το οποίο συνεργάζονται σ’
ένα πρόγραµµα ανταλλαγής επισκέ-
ψεων για επιµορφωτικούς σκοπούς.

■ Η συνδροµή προς το Επικοινωνιακό
και Μορφωτικό Ίδρυµα της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής Κρήτης για την υποβοή-
θηση του πολύπλευρου έργου, που
επιτελεί από την ίδρυσή του το 1997.
Το Ίδρυµα περιλαµβάνει 10 τµήµατα,
µεταξύ των οποίων Ραδιοφωνικό
Σταθµό, Σχολή Βυζαντινής Μουσι-
κής, Ιστορικό Αρχείο, Πολυµέσων και
Internet, Βιβλιοθήκη και Πνευµατικό
Κέντρο. Επιπλέον δε, προβαίνει στην

¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «OIL»

Aπό το 1971, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ  είναι ο βασικός
εκδότης του τετραµηνιαίου περιοδικού
«OIL», που κυκλοφορεί ανελλιπώς µέχρι σή-
µερα. Το συγκεκριµένο έντυπο, µε υψηλού
επιπέδου περιεχόµενο σε θέµατα ιστορικά,
κοινωνιολογικά, θρησκειολογικά, ενεργεια-
κά, περιβαλλοντικά, επιστηµονικά και τεχνο-
λογικά και µε παράλληλη προβολή ορισµέ-
νων σηµαντικών δραστηριοτήτων της εται-
ρείας που έχουν ευρύτερη κοινωνική απήχη-
ση, έχει αποδέκτες ένα σηµαντικό αριθµό ορ-
γανισµών του δηµοσίου και ιδιωτικού χώρου,
καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ανώτε-
ρης και ανώτατης εκπαίδευσης.  
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έκδοση σηµαντικών έργων.

■ Η δωρεά προς Ιερό Ναό Αγίου Κων-
σταντίνου του Υδραίου στην Ύδρα
για την ολοκλήρωση του έργου της
αγιογραφήσεως του Ιερού Ναού του
πολιούχου Αγίου του νησιού.

■ Η δωρεά στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Ρεθύ-
µνου ως συνδροµή στην προσπάθεια
για τη δηµιουργία Εκκλησιαστικού
Μουσείου, στο οποίο θα εκτεθούν
πεντακόσια και πλέον εκκλησιαστι-
κά κειµήλια που βρίσκονται στην
αποθήκη του Ναού.  

■ Η συµπληρωµατική δωρεά – εκείνης
του 2006 – στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως
της Θεοτόκου Μασταµπά Ρεθύµνου
για έργα αποπεράτωσης της αίθου-
σας πολιτιστικών και κοινωνικών εκ-
δηλώσεων.

■ Η ενίσχυση του Πνευµατικού Ιδρύµα-

τος «Κρητική Εστία», για τη συντήρηση
και την  αναβάθµιση των κτιριακών
εγκαταστάσεων της φοιτητικής του
εστίας όπου φιλοξενούνται 180 φοιτη-
τές χαµηλού οικογενειακού εισοδήµα-
τος και στους οποίους παρέχεται στέ-
γη, τροφή, ιατροφαρµακευτική περί-
θαλψη, πολιτιστική και αθλητική παι-
δεία. Στα 38 χρόνια λειτουργίας της, η
φοιτητική εστία έχει προσφέρει µεγά-
λο κοινωνικό έργο, αφού έχει φιλοξε-
νήσει πάνω από 4.000 σηµερινούς επι-
στήµονες.

■ Η συνδροµή προς την Ιερά Μητρόπο-
λη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής για
την ανέγερση Ιερού ναού στον Αερο-
λιµένα Αθηνών.  

■ Η δωρεά για την αγορά οργάνων γυ-
µναστικής στην Πυροσβεστική Ακα-
δηµία

■ Η δωρεά προς το ∆ήµο Ερµιόνης για
τη δηµιουργία ∆ηµοτικής Φιλαρµονι-
κής. Η δωρεά καλύπτει το κόστος για
την αγορά των µουσικών οργάνων και
την πρόσληψη τριών µουσικών µε
σκοπό να προσφέρουν τη διδασκαλία
που απαιτείται για την εκµάθηση των
οργάνων.  

■ Η χορηγία προς την Ελληνική Θαλάσ-
σια Ένωση για τη διοργάνωση της πο-
λιτιστικής εκδήλωσης «Το Φως του Αι-

γαίου», µιας περιπλάνησης στην ιστο-
ρία, την παράδοση, την τέχνη και το
Φως του Αιγαίου µέσα από την οπτική
του νοµπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύ-
τη, του ποιητή του φωτός και του Αι-
γαίου (...το Αρχιπέλαγος/κι η πρώρα των
αφρών του/κι οι γλάροι των ονείρων
του/στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης
ανεµίζει/ένα τραγούδι...)  

■ Η δωρεά στον Όµιλο Βρακοφόρων
Κρήτης, το µεγαλύτερο φορέα στο χώ-
ρο της παραδοσιακής κρητικής µουσι-
κής, για την κάλυψη µέρους του κό-
στους αποστολής εικοσαµελούς οµά-
δας του Οµίλου στο Γιοχάνεσµπουργκ
για να λάβει µέρος στις εορταστικές
εκδηλώσεις για τα 141 χρόνια από το
ολοκαύτωµα του Αρκαδίου, που διορ-
γανώθηκαν από την Αδελφότητα
Κρητών Νοτίου Αφρικής. 

■ Η δωρεά στο Σύνδεσµο Εφέδρων
Αξιωµατικών Νοµού Ρεθύµνης για
την κατασκευή του ορειχάλκινου αν-
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δριάντα του «Εφέδρου Αξιωµατικού»
που θα τοποθετηθεί σε πάρκο της
πόλης του Ρεθύµνου, παραπλεύρως
του µνηµείου των Αυστραλών Πολε-
µιστών της µάχης της Κρήτης. 

■ Η ανάληψη της αποκλειστικής χορη-
γίας για την παράσταση του
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης µε το έργο του
Νίκου Καζαντζάκη «Καπετάν Μιχά-
λης» στο πλαίσιο των πολιτιστικών
δρώµενων «Μενάνδρεια» του ∆ήµου
Κηφισιάς. Τα έσοδα της παράστασης
διατέθηκαν υπέρ των πυροπαθών.   

■ Η χορηγία στο Σύνδεσµο Γυναικών Χα-
νίων Αττικής για την παρουσίαση στο
Μέγαρο Μουσικής της µουσικής παρά-
στασης «Νίκος Ξυλούρης – ο Αρχάγγελος
της Θύµησής µας», της οποίας τα έσοδα
διατέθηκαν υπέρ των πυροπαθών. 

Αξίζουν αναφοράς και οι πιο κάτω χο-
ρηγικές δραστηριότητες του 2007:

● Ενίσχυση του προγράµµατος υπο-
τροφιών της Αµερικανικής Γεωργικής
Σχολής στη Θεσσαλονίκη.

● Ενίσχυση των περιοδικών «Αµυντικοί
Φάκελλοι» (αµυντικής πολιτικής),
«Ίαµβος» (λόγου και τέχνης) και «Πε-
ρίπλους Ναυτικής Ιστορίας» (ναυτικής
ιστορίας και παράδοσης) και της

εφηµερίδας «Κρητικά Νέα» για την
ειδική έκδοδη «Η Οικονοµία της Κρή-
της στον 21ο αιώνα».

● Οικονοµική υποστήριξη στον Οργα-
νισµό για τη ∆ιεθνοποίηση της Ελλη-
νικής Γλώσσας, για την έκδοση του
περιοδικού «Ελληνική ∆ιεθνής Γλώσ-
σα», το οποίο αποστέλλεται από το
1990, δωρεάν, σε περισσότερους από
5.000 παραλήπτες στο εσωτερικό και
σε έδρες Κλασικών Σπουδών, σε Ελ-
ληνικές Κοινότητες και Φιλέλληνες
από 76 χώρες του εξωτερικού.   

● ∆ωρεές στον Ιερό Καθεδρικό Ναό
Αγίας Βαρβάρας Βύρωνα, στον Ιερό
Ναό Ζωοδόχου Πηγής του χωριού
Άρζου στον Έβρο, στον Ιερό Ναό

Αγίου Γεωργίου Νικαίας, στον Ιερό
Ναό Αγίας Τριάδας Βύρωνα, στον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Γεωργίου Ζωγράφου
και στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκο-
µείου Ηρακλείου για έργα ανακαίνι-
σης ή αποπεράτωσης. 

● Χορηγία προς το ∆ήµο Παπάγου για
την πραγµατοποίηση των πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων του «Φεστιβάλ Πα-
πάγου 2007».

● Συµβολή στην πραγµατοποίηση των
πολιτιστικών εκδηλώσεων «Πρέσπες
2007» στη Φλώρινα.

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

● Ενίσχυση της προσπάθειας του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Περιβολίων –
Μυσσιρίων για τη συλλογή χρηµάτων
µε σκοπό την αποκατάσταση των ζη-
µιών, που προκλήθηκαν από πυρκα-
γιά στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
Περιβολίων στο Ρέθυµνο.
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Η Υγεία αποτελεί βασικό στόχο της
κοινωνικής µας συνεισφοράς διότι η
ευηµερία της κοινωνίας είναι συνυφα-
σµένη µε τη σωµατική και ψυχική υγεία
των πολιτών της. Υποστηρίζουµε δρά-
σεις φορέων που έχουν σχέση µε την
υγεία και προσφέρουµε ιατρικά µηχα-
νήµατα και εξοπλισµό σε νοσηλευτικά
ιδρύµατα. Συστηµατικά και σε βάθος
χρόνου υποστηρίζουµε το Γενικό Νο-
σοκοµείο Κορίνθου, ενώ στο παρελθόν
είχαµε αναλάβει το κόστος του πλή-
ρους εξοπλισµού µιας κλινικής του Πα-
νεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Κρήτης.  

Υποστηρίζουµε συστηµατικά και
πολύπλευρα το νοσηλευτικό έργο
του Γενικού Νοσοκοµείου  Κορίνθου
αναλαµβάνοντας το κόστος αγοράς
κλινικού εξοπλισµού, το κόστος
βελτιώσεων της κτιριακής υποδο-
µής ή χρηµατοδοτώντας επιστηµο-
νικές εκδηλώσεις και εκδόσεις. Τα
τελευταία δέκα χρόνια, η συνεργα-
σία µας µε το Γ. Ν. Κορίνθου αφο-
ρούσε τις ακόλουθες δράσεις:

2007
● Οικονοµική ενίσχυση για την

πραγµατοποίηση νοσηλευτικής
ηµερίδας µε θέµατα καρδιολογικά,
παιδιατρικά και εντατικής θερα-
πείας.

● Ανάληψη του κόστους των εργα-
σιών καθαρισµού και βαφής της
ψυχιατρικής κλινικής «Ψυχαργώ». 

2006
● ∆ωρεά πλήρους Γαστροσκοπίου –

Ορθοσκοπίου.

● Οικονοµική ενίσχυση για την
πραγµατοποίηση ηµερίδας µε θέ-
µα «Αντιµετώπιση µαζικού τροχαίου
ατυχήµατος».

2005
● ∆ωρεά σειράς εξειδικευµένων χει-

ρουργικών εργαλείων στη Χει-
ρουργική,  Ορθοπεδική και Ουρο-
λογική Κλινική.

● Χρηµατοδότηση για την έκδοση
ενηµερωτικού φυλλαδίου για τις
συνέπειες του καπνίσµατος. 

2004
● ∆ωρεά σειράς ιατρικών βιβλίων

στη βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου.

● 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 κτιρια-
κής υποδοµής.

2001
● ∆ωρεά ιατρικού εξοπλισµού (Ηλε-

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 Ωτορινολαρυγγολογική Κλι-
νική.

°ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∫ÔÚ›ÓıÔ˘
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■ Υποστηρίζουµε συστηµατικά την
Ανθρωπιστική Οργάνωση «Lifeline
Hellas», που ιδρύθηκε το 2003 ως ελ-
ληνικό παράρτηµα της «Lifeline» η
οποία είναι µια ανθρωπιστική, µη
κερδοσκοπική οργάνωση. Επικεφα-
λής της «Lifeline», από την ίδρυσή
της το 1993, είναι η Πριγκίπισσα Αι-
κατερίνη της Γιουγκοσλαβίας. Ο κύ-
ριος χώρος της δραστηριότητάς της
είναι η Σερβία και το Μαυροβούνιο,
όπου προσπαθεί σε συνεργασία µε
τοπικές και ξένες ΜΚΟ, να βοηθή-
σει παιδιά, ηλικιωµένους, νοσοκο-
µεία και ιδρύµατα κοινωνικής πρό-
νοιας, όπως επίσης και όσους βρί-
σκονται σε µεγάλη ανάγκη. Κεντρι-
κό στόχο αποτελεί η αντιµετώπιση
της θνησιµότητας των νοεγνών στη
Σερβία, που είναι η µεγαλύτερη
στην Ευρώπη, λόγω του πεπαλαιω-
µένου εξοπλισµού και των µεγάλων
ελλείψεων στις µαιευτικές και παι-
διατρικές µονάδες. Το 2007 προ-
σφέραµε βοήθεια στη «Lifeline
Hellas» για την ενίσχυση του προ-
γράµµατός της για παροχή σύγχρο-

νου ιατρικού εξοπλισµού νοσηλείας
νεογνών σε νοσοκοµεία της Σερ-
βίας, καθώς και για τη στήριξη ορ-
φανοτροφείων και ιδρυµάτων για
παιδιά µε ειδικές ανάγκες.  

■ Υποστηρίξαµε το «Πανελλήνιο Αντι-
καρκινικό Συνέδριο», που διοργάνω-
σε η Ελληνική Αντικαρκινική Εται-
ρεία από 28 Νοεµβρίου έως και 2 ∆ε-
κεµβρίου 2007 στην Αθήνα και το
οποίο παρακολούθησαν 3.000 περί-
που επιστήµονες διαφόρων ιατρι-
κών ειδικοτήτων για να ενηµερω-
θούν για τις τελευταίες εξελίξεις της
αλµατώδους προόδου που συντελεί-
ται στη διάγνωση και θεραπεία του
καρκίνου. Το Πανελλήνιο Αντικαρ-
κινικό Συνέδριο συνέπεσε το 2007
µε δύο σηµαντικά ορόσηµα: τον
εορτασµό των 50 χρόνων από την
ίδρυση της Ελληνικής Αντικαρκινι-
κής Εταιρείας και την έναρξη λει-
τουργίας του «Ειδικού Κέντρου Φρο-
ντίδας – Αποθεραπείας Ασθενών µε
Καρκίνο» στην Παιανία Αττικής.    

■ Ενισχύσαµε το Α’ Εργαστήριο Παθο-
λογικής Ανατοµικής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
για την αναβάθµιση του τεχνολογι-
κού του εξοπλισµού. Σ’ αυτό το ερ-
γαστήριο επιτελείται υψηλού επι-
πέδου διδακτικό, κλινικό και ερευ-
νητικό έργο, εξυπηρετεί δε, εκτός
από τα Νοσοκοµεία των Αθηνών, 12
περιφερειακά νοσοκοµεία τα οποία
δεν διαθέτουν Παθολογοανατοµικά
Εργαστήρια.  

■ Ενισχύσαµε την πραγµατοποίηση
του «3ου Εκπαιδευτικού Συµπόσιου
Απεικόνισης Μαστού», που διοργα-
νώθηκε στο διάστηµα 26 – 27 Οκτω-
βρίου 2007 από την Ελληνική Ακτι-
νολογική Εταιρεία. Απευθυνόταν σε
Ακτινολόγους και ιατρούς άλλων ει-
δικοτήτων, ενώ στόχος του ήταν η
παρουσίαση και η ανάπτυξη της
τρέχουσας κατάστασης στον τοµέα
της Απεικόνισης του Μαστού, κα-
θώς και η ανάπτυξη τη δεξιότητας
των ιατρών σε όλες τις απεικονιστι-
κές και επεµβατικές µεθόδους που
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αφορούν στο µαστό, µε τη συµµετο-
χή σε σεµινάρια πρακτικής άσκη-
σης.

■ Ενισχύσαµε το Σωµατείο «Πνοή –
Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού»
για την αγορά ειδικού αναπνευστή-
ρα για το Νεογνολογικό Τµήµα του
Νοσοκοµείου «Αλεξάνδρα» και την
Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέ-
στωρ», η οποία προσφέρει βοήθεια
σε ασθενείς που πάσχουν από την
νόσο Alzheimer. 

∂ıÂÏÔÓÙÈÎ‹ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·

Η εθελοντική αιµοδοσία είναι πράξη προσφοράς και αγάπης και ένας από τους κα-
λύτερους τρόπους απόδειξης της κοινωνικής µας αλληλεγγύης σε ατοµικό επίπε-
δο. Χάρη σ’ αυτή σώζονται χιλιάδες ασθενείς, που χρειάζεται να κάνουν µετάγγιση
αίµατος. Ενθαρρύνουµε το προσωπικό µας να συµµετέχει σε εθελοντική αιµοδο-
σία, η οποία πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου
για το διυλιστήριο και µε το Νοσοκοµείο «Μεταξά» για τα κεντρικά γραφεία. Η
εθελοντική αιµοδοσία του προσωπικού της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει γίνει θεσµός, αφού
έχει συµπληρώσει πάνω από είκοσι δύο χρόνια προσφοράς. Η τράπεζα αίµατος
που προκύπτει, καλύπτει τις ανάγκες των εθελοντών αιµοδοτών, των στενών συγ-
γενικών τους προσώπων, αλλά και άλλων συνανθρώπων µας σε έκτακτες περιπτώ-
σεις. Κατά το 2007 συγκεντρώθηκαν 71 µονάδες αίµατος, ενώ ο συνολικός τους
αριθµός από το 1991, είναι 2.370 µονάδες.   

Επίσης, το 2007 ενισχύσαµε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εθελοντών Αιµοδοτών για
την έκδοση του περιοδικού του.

...Είµαι 22 χρόνια νεφροπαθής και στη διάρκεια αυτών των ετών χρειάστηκα 170 φιάλες αί-
µα. Πολλές φορές όταν βρίσκοµαι στο δρόµο σκέφτοµαι ότι κάποιοι από αυτούς που περπα-
τούν δίπλα µου, ίσως κάποια στιγµή να µου έσωσαν τη ζωή. Αυτή είναι η σηµασία του εθε-
λοντισµού. Να µην ξεχνάει κανείς ότι όταν παίρνει γεµίζουν τα χέρια του, όταν δίνει γεµίζει
η ψυχή του... 

Ένας νεφροπαθής

∆Ô˘˜ ¢ÈÂıÓÂ›˜ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓÂ˜ «µ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓÂÈ·»
∞ıÏËÙÈÛÌfi˜

Για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στήριξη στον
αθλητισµό σηµαίνει αγκάλιασµα των
νέων, γιατί η ενασχόληση µε τον αθλη-
τισµό καλλιεργεί το σώµα και το πνεύ-
µα, ενισχύει τη διάθεση για ευγενή
άµιλλα και διαµορφώνει υγιείς προσω-
πικότητες. Ενισχύουµε το µαζικό
αθλητισµό, τον πρωταθλητισµό, αλλά
και λιγότερο δηµοφιλή αθλήµατα. Υπο-
στηρίζουµε µικρούς συλλόγους και
αθλητικές ενώσεις του ερασιτεχνικού
αθλητισµού. 

Το 2007, οι σηµαντικότερες χορηγικές
δραστηριότητες της εταιρείας περι-
λαµβάνουν:

Στα 23α «Βαρδινογιάννεια», που έγι-
ναν στις 18 Ιουλίου 2007, συµµετείχαν
συνολικά 70 αθλητές και αθλήτριες
από την Ελλάδα και άλλοι 152 από 30
ξένες χώρες. Στη διάρκεια των αγώ-
νων έγιναν 15 αγωνίσµατα και παρόλο
που έλειψαν οι µεγάλες εποδόσεις, οι
φίλαθλοι που γέµισαν το στάδιο είχαν
την ευκαιρία να απολαύσουν εν δρά-
σει µερικά από τα κορυφαία ονόµατα
του κλασικού αθλητισµού, ολυµπιονί-
κες και παγκόσµιους πρωταθλητές. 

Οι ξεχωριστές ελληνικές συµµετοχές
ήταν αυτές του Πρωταθλητή Ευρώ-
πης στα 400 µ. Περικλή Ιακωβάκη,
καθώς και της Χρυσοπηγής ∆εβετζή

και της Στέλλας Πιλάτου στο µήκος. 

Η δισκοβολία ανδρών συγκέντρωσε
την αφρόκρεµα του αθλήµατος, αφού ο
Λιθουανός Virgilijus Alekna, ο Εσθονός
Gerd Kanter, ο Ισπανός Mario Pestano,
o Ούγκρος Zoltan Kovago και οι Αµερι-
κανοί Jarred Rome και Ian Waltz είναι
στην πρώτη δεκάδα παγκοσµίως. 

Στα 100 µ. Γυναικών αγωνίστηκε η
Αµερικανίδα Torri Edwards, ενώ στα
100 µ. εµπόδια Γυναικών η 18χρονη
Τουρκάλα Nevin Yanit πέτυχε εθνικό
ρεκόρ.

Στο µήκος γυναικών εκτός από τις
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Χρυσοπηγή ∆εβετζή και Στέλλα Πιλά-
του αγωνίστηκαν οι Ρωσίδες Tatyana
Lebedeva και Oxana Udmurtova και η
Ουκρανή  Victoriya Rybalko. 

Στα 200 µ. Ανδρών ξεχωριστές ήταν οι
συµµετοχές των Αµερικανών Jeremy
Wariner, Joshua Johnson και Rodney
Martin.   

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι ο επίσηµος χορη-
γός της ∆ιεθνούς Συνάντησης Κλασι-
κού Αθλητισµού «Βαρδινογιάννεια», που
διεξάγεται κάθε χρόνο από το 1985 στο
Ρέθυµνο της Κρήτης, προς τιµήν του
Παύλου Βαρδινογιάννη. ∆ιοργανώνεται
από το σύλλογο Ένωση Ατροµήτου Ρε-

τηγορία ΕΑΑ Premium. Επίσης, τo
2005 ανακηρύχθηκαν για τέταρτη συ-
νεχή χρονιά το καλύτερο meeting
ανοικτού στίβου της Ευρώπης στην
κατηγορία EAA Permit, συγκεντρώνο-
ντας την υψηλότερη βαθµολογία της
Ευρωπαϊκής Αθλητικής Οµοσπονδίας. 

Τα «Βαρδινογιάννεια» πραγµατοποι-
ούνται στο ολυµπιακών προδιαγρα-
φών ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Γάλ-
λου Ρεθύµνης «Παύλος Ι. Βαρδινογιάν-
νης». Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ µε ξεχωριστές
χορηγίες σηµαντικού ύψους συνει-
σφέρει στη συντήρηση και στις βελ-
τιώσεις των υποδοµών του Αθλητικού
Κέντρου.

θυµνιακού, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊ-
κής Αθλητικής Οµοσπονδίας και σύµφω-
να µε τους κανονισµούς της Παγκόσµιας
Αθλητικής Οµοσπονδίας. 

Στα «Βαρδινογιάννεια» έχουν συµµετά-
σχει όλοι οι µεγάλοι Έλληνες πρωτα-
θλητές και  πολλοί ξένοι πρωταθλητές,
ενώ έχουν επιτευχθεί είκοσι επτά πα-
νελλήνια ρεκόρ, ένα πανευρωπαϊκό Νέ-
ων και ένα παγκόσµιο το 2001, στον
Ακοντισµό Γυναικών από την Κουβανή
αθλήτρια Osleidy Menendez. Λόγω της
ευρείας συµµετοχής αθλητών από όλο
τον κόσµο, των επιδόσεων που επιτυγ-
χάνονται και της άρτιας οργάνωσης,
έχουν αναδειχθεί από το 2006 στην κα-
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Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στάθηκε αρωγός στην
πόλη του Ρεθύµνου, που ανέλαβε τη
σηµαντική και συνάµα τολµηρή πρό-
κληση να διοργανώσει το 21ο Πανευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθληµα Μπάσκετ Παί-
δων κατά το χρονικό διάστηµα 20 – 29
Ιουλίου 2007. Πρόκειται για την κορυ-
φαία Ευρωπαϊκή διργάνωση στην κα-
τηγορία της, στην οποία πήραν µέρος
οι 16 καλύτερες οµάδες της Ευρώπης,
φέρνοντας στην πόλη πάνω από 400
αθλητές και τους συνοδούς τους.

Η χορηγία της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συνέβαλε
στην άψογη διοργάνωση αυτού του
διεθνούς εµβέλειας αθλητικού γεγονό-
τος, του οποίου το αγωνιστικό µέρος
πλαισιώθηκε και από µια σειρά παράλ-
ληλων πολιτιστικών εκδηλώσεων µε
τίτλο «Ο πολιτισµός ενώνει την Ευρώπη»,
που συνεπικούρησαν την προβολή του
αθλητικού πνεύµατος µε την προβολή
του πολιτισµού, µε έµφαση φυσικά
στον πολιτισµό του τόπου µας. 

Όσοι παρακολούθησαν τις αθλητικές
και πολιτιστικές εκδηλώσεις της εννι-
αήµερης διοργάνωσης, έζησαν µοναδι-
κές στιγµές και είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν µπάσκετ υψηλού
επιπέδου από τους δεκαεξάχρονους
παίκτες των οµάδων.

Η αυλαία του πρωταθλήµατος έπεσε
µε την κατάκτηση του τροπαίου από
την οµάδα της Σερβίας, που έφτασε
αήττητη στην κορυφή νικώντας στα
τελικά την οµάδα της Ισπανίας.

ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Special
Olympics Hellas

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι µακροχρόνιος
υποστηρικτής του θεσµού των Special
Olympics στο πλαίσιο της µέριµνάς
µας για την παροχή βοήθειας σε άτοµα
και κοινωνικές οµάδες που χρήζουν
υποστήριξης. Τα Special Olympics εί-
ναι ένα παγκόσµιο κίνηµα µε ξεχωρι-
στό συµβολισµό, στο οποίο µετέχουν
172 χώρες και που απόλυτα εκφράζει
τις αρχές της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Πρόκειται
για ένα θεσµό που προάγει την αποδο-
χή της διαφορετικότητας, εµπνέει χι-
λιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσµο,
οπλίζοντας τους µε θάρρος και αυτο-
πεποίθηση, δίνοντας το µήνυµα ότι
όλες οι δυσκολίες και οι αντιξοότητες
µπορούν να υπερνικηθούν µε προσπά-
θεια και επιµονή. Η υποστήριξη στα
Special Olympics στέλνει µήνυµα αγά-
πης και αλληλεγγύης στα άτοµα µε
διανοητική ανεπάρκεια, για να πιστέ-
ψουν ότι µπορούν να αγωνιστούν και
να διακριθούν, ότι µπορούν να βγουν
από την αποµόνωση και να γίνουν χρή-
σιµοι και παραγωγικοί πολίτες. 

Τα Special Olympics ιδρύθηκαν στην
Ελλάδα το 1987 και µέχρι σήµερα
έχουν προπονηθεί και λάβει µέρος σε
αθλητικές δραστηριότητες και αγώνες
πάνω από 10.000 παιδιά και ενήλικες,
ενώ περισσότεροι από 2.000 εθελοντές
έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο της
καθηµερινής και διαρκούς προπόνη-
σής τους.   

Το 2007 απονεµήθηκε στη ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ ειδική περγαµηνή από τα Special
Olympics Hellas για την κοινωνική της
προσφορά, ενώ η υποστήριξή της στα
Special Olympics εκφράστηκε το 2007
µε δύο τρόπους:

● Με οικονοµική στήριξη µέσω του τη-
λεµαραθωνίου «Η σκυτάλη στην αγά-
πη», που διοργανώθηκε στις 14 Φε-
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βρουαρίου για τον εορτασµό των 20
χρόνων από τις 14.2.1987, οπότε υπο-
γράφηκε η πράξη ίδρυσης των
Special Olympics Hellas. 

● Με την ανάληψη χορηγίας για την
πλήρη κάλυψη των εξόδων αποστο-
λής της εξαµελούς οµάδας Ιππασίας
(4 αθλητές και δύο προπονήτριες)
στους 12ους Παγκόσµιους Αγώνες
Special Olympics, που έγιναν στη
Σαγκάη στο διάστηµα 2 – 11 Οκτω-
βρίου 2007. Σ’ αυτούς τους αγώνες,
των οποίων το σλόγκαν ήταν «Ξέρω
ότι µπορώ», συµµετείχαν 7.500 αθλη-
τές, 3.500 προπονητές και 45.000
εθελοντές από 160 χώρες. Η ελληνι-
κή αποστολή µε 145 µέλη έλαβε µέ-
ρος σε 16 αθλήµατα και η θαυµαστή
συγκοµιδή της, ήταν 43 µετάλλια: 12
χρυσά, 16 αργυρά και 15 χάλκινα.  

■ Κάθε χρόνο, µε τη διάθεση ιατρού και
εξοπλισµένου ασθενοφόρου, καθώς
και µε την ανάληψη της υποστήριξης
του Σταθµού Ελέγχου και Εφοδια-
σµού, µπροστά από το διυλιστήριο,
προσφέρουµε βοήθεια στην αθλητι-
κή  διοργάνωση «Σπάρταθλο». Κατά
το 2007, διοργανώθηκαν οι 25οι  αγώ-
νες (στη 246 χιλιοµέτρων ιστορική
διαδροµή Αθηνών – Σπάρτης, την
οποία διήνυσε ο αγγελιοφόρος των
Αθηνών Φειδιππίδης, το 490 π.Χ.,
προκειµένου να ζητήσει τη βοήθεια
της Σπάρτης για την αντιµετώπιση
των Περσών στο Μαραθώνα), µε συµ-
µετοχή 319 αθλητών (ανδρών και γυ-
ναικών) απ’ όλο τον κόσµο από τους
οποίους τερµάτισαν οι 125, ανάµεσα
στους οποίους 18 ήταν γυναίκες.
Έπαθλο για τους αθλητές είναι ένα
κλαδί ελιάς και νερό από τον ποταµό
Ευρώτα. 

■ Σηµαντικές χορηγίες στα πιο κάτω
σωµατεία:

● Στο τµήµα κλασικού αθλητισµού του
Οµίλου Φιλάθλων Ηρακλείου (ΟΦΗ),
το οποίο τα τελευταία χρόνια διαγρά-
φει µια πολύ σηµαντική πορεία στον
κλασικό αθλητισµό. Το 2007 κατέλα-
βε την 7η θέση στην πανελλήνια κα-
τάταξη του ΣΕΓΑΣ, που είναι µια
εξαιρετικά αξιόλογη θέση για περιφε-
ρειακό σωµατείο. 

● Στην οµάδα καλαθοσφαίρισης του
Αθλητικού Γυµναστικού Οµίλου Ρε-
θύµνου (ΑΓΟΡ), που το 2007 ανήλθε
στην Α1 Εθνική Κατηγορία.

● Στον Όµιλο Πετοσφαίρισης Ρεθύ-
µνου, του οποίου η οµάδα Ανδρών µε-
τέχει στην Α2 Εθνική Κατηγορία και
η οµάδα Γυναικών στη Β Εθνική Κα-
τηγορία.

● Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµα-
τείων Ρεθύµνης, που έχει στη δύναµή
της σωµατεία ∆ Εθνικής, γυναικείο
ποδόσφαιρο και µικτές οµάδες (Τζού-
νιορ, Προπαίδων, Παίδων, Νέων). 

● Στην ΠΑΕ Αστέρας Ρεθύµνου.
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● Στον Αθλητικό Όµιλο Επισκοπής Ρε-
θύµνου.

●Στον Αθλητικό Όµιλο Άνοιξης Αττι-
κής.

● Στο Ναυτικό Όµιλο Πόρου Τροιζη-
νίας, ο οποίος προσφέρει τη δυνατό-
τητα άθλησης σε πάνω από 80 αθλη-
τές στην κωπηλασία και το καγιάκ.

● Στο Αθλητικό σωµατείο «Ηρακλής»
Πύργου, που διατηρεί οµάδα στο το-
πικό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου του
Νοµού Ηλείας. 

● Στον Αθλητικό Όµιλο «Ποσειδώνας»
Γερανίου του Νοµού Ρεθύµνης για
την αποπεράτωση του γηπέδου του. 

Άποψη του γηπέδου του Α.Ο. Γερανίου
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O Κοινωνικός Απολογισµός της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, που εκδίδεται ανελλιπώς
από το 2002, αποτελεί το κύριο µέσο
ενηµέρωσης των «συµµετόχων» µας
(stakeholders) όσον αφορά τις προσπά-
θειες και επιδόσεις της εταιρείας για την
επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης µέσω
της εφαρµογής των αρχών και στόχων
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

Ο Κοινωνικός Απολογισµός 2007 αφορά
τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και τη θυγατρική της
AVIN OIL και ακολουθεί παρόµοια δο-
µή µε τις προηγούµενες εκδόσεις για
να είναι εφικτή η διαχρονική σύγκριση
των αποτελεσµάτων. Κατά την κατάρ-
τισή του λάβαµε υπόψη την 3η αναθε-
ωρηµένη έκδοση (2006) των κατευθυ-
ντήριων οδηγιών του Global Reporting
Initiative. Ο Κοινωνικός Απολογισµός
2007 δεν είναι πιστοποιηµένος από

εξωτερικό φορέα πιστοποίησης.  

Σε κάθε κεφάλαιο του Κοινωνικού Απο-
λογισµού 2007 και όπου καταγράφονται
δείκτες επίδοσης ή άλλα στοιχεία, ανα-
φέρεται η βάση συλλογής και ο τρόπος
υπολογισµού τους. Χρήσιµες όµως εί-
ναι και οι παρακάτω διευκρινήσεις:

● Οι πληροφορίες και οι δείκτες του
κεφαλαίου «Ανθρώπινο ∆υναµικό»
συµπεριλαµβάνουν σε ενοποιηµένη
βάση τα στοιχεία της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
και της AVIN OIL. 

● Στο κεφάλαιο «Υγιεινή και Ασφά-
λεια» τα στοιχεία για τις σχετικές
επενδύσεις αφορούν συνολικά τη
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και την AVIN OIL, αλ-
λά οι δείκτες για τα ατυχήµατα ανα-
φέρονται µόνο στον εργασιακό χώρο

του διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ,
δεν περιλαµβάνουν δηλαδή την
AVIN OIL και το χώρο των κεντρικών
γραφείων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Αυτή η
διαφοροποίση δεν είναι σηµαντική
δεδοµένου ότι, ειδικά για αυτό το θέ-
µα, ο κρίσιµος χώρος είναι το διυλι-
στήριο. 

● Στο κεφάλαιο «Περιβάλλον» τα στοι-
χεία για τις σχετικές επενδύσεις, όπως
και για την ανακύκλωση, αφορούν συ-
νολικά τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και την AVIN
OIL. Οι υπόλοιποι δείκτες αφορούν το
διυλιστήριο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.

● Στο κεφάλαιο «Κοινωνικοί Συνει-
σφορά» τα στοιχεία για το ύψος
των δωρεών – χορηγιών αφορούν
συνολικά τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και την
AVIN OIL. 
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Πίνακας των δεικτών του Global Reporting Initiative (G3 Content Index)
Κοινωνικός Ετήσιο

∆είκτης Περιγραφή Απολογισµός ∆ελτίο
2007 (σελ.) 2007 (σελ.)

1.1 ∆ήλωση από το ανώτερο στέλεχος του οργανισµού 
που είναι αρµόδιο για τη λήψη αποφάσεων. 2

1.2 Περιγραφή των κύριων επιδράσεων, κινδύνων και ευκαιριών. 20-22, 69

2.1 Επωνυµία του οργανισµού. εξώφυλλο εξώφυλλο

2.2 Κύριες εµπορικές επωνυµίες, προϊόντα ή/και υπηρεοίες. 9-11 15, 19, 35

2.3 Λειτουργική δοµή του οργανισµού, συµπεριλαµβανοµένων των κύριων τοµέων, 
των εταιρειών εκµετάλλευσης, των θυγατρικών και των κοινοπραξιών. 9 55-59, 128

2.4 Τοποθεσία της έδρας του οργανισµού. οπισθόφυλλο οπισθόφυλλο

2.5 Αριθµός των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο οργανισµός και τα ονόµατα 
των χωρών που είτε διαθέτουν σηµαντικές εγκαταστάσεις είτε είναι σχετικές µε 
τα ζητήµατα βιωσιµότητας που καλύπτονται στον απολογισµό. 9-10

2.6 Καθεστώς ιδοκτησίας και νοµική µορφή. 15, 20

2.7 Αγορές που εξυπηρετούνται (συµπεριλαµβανοµένηςτης ανάλυσης σε γεωγραφικό 
επίπεδο, των κλάδων που εξυπηρετούνται και των τύπων πελατών/ δικαιούχων). 10 33-35

2.8 Μεγέθη του οργανισµού που εκδίδει τον απολογισµό. 9-10, 29 23, 33-35, 46

2.9 Σηµαντικές µεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου απολογισµού 
όσον αφορά το µέγεθος, τη δοµή ή την ιδιοκτησία. 120 24, 61

2.10 Βραβεία που απονεµήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου απολογισµού. 23, 68

3.1 Περίοδος απολογισµού (π.χ. οικονοµικό/ηµερολογιακό έτος) 
για τις παρεχόµενες πληροφορίες. εξώφυλλο, 120

3.2 Ηµεροµηνία του πιο πρόσφατου προγενέστερου απολογισµού (εάν υπάρχει). 127

3.3 Κύκλος απολογισµού (ετήσιος, διετής κ.λπ.). 120

3.4 Σηµείο επικοινωνίας για υποβολή ερωτηµάτων σχετικά 
µε τον απολογισµό ή το περιεχόµενό του. έσω εξώφυλλο

3.5 ∆ιαδικασία καθορισµού του περιεχοµένου του απολογισµού. 22

3.6 Όριο του απολογισµού (π.χ. χώρες, τµήµατα, θυγατρικές, 
εκµισθωµένες εγκαταστάσεις, κοινοπραξίες, προµηθευτές). 120

3.7 Αναφέρετε τυχόν συγκεκριµένους περιορισµούς ως προς το πεδίο 
ή το όριο του απολογισµού. 120

3.8 Βάση για την κατάρτιση απολογισµών για τις κοινοπραξίες, τις θυγατρικές, 
τις εκµισθωµένες εγκαταστάσεις, τις δραστηριότητες που ανατίθενται 
σε εξωτερικούς συνεργάτες και άλλα νοµικά πρόσωπα που µπορούν 
να επηρεάσουν σηµαντικά τη δυνατότητα σύγκρισης από περίοδο 
σε περίοδο και/ή µεταξύ των οργανισµών. 120

3.9 Τεχνικές εκτίµησης δεδοµένων και βάσεις για υπολογισµούς, 
συµπεριλαµβανοµένων των υποθέσεων και των τεχνικών εκτιµήσεων 
που εφαρµόζονται στην κατάρτιση των ∆εικτών και των υπόλοιπων πληροφοριών 
που περιλαµβάνονται στον απολογισµό. 120
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Πίνακας των δεικτών του Global Reporting Initiative (G3 Content Index)
Κοινωνικός Ετήσιο

∆είκτης Περιγραφή Απολογισµός ∆ελτίο
2007 (σελ.) 2007 (σελ.)

3.10 Παροχή εξήγησης για τις επιπτώσεις των αναθεωρήσεων των πληροφοριών 
που συµπεριλήφθηκαν σε προγενέστερους απολογισµούς 
και τους λόγους για αυτή την αναθεώρηση. 120

3.11 Σηµαντικές αλλαγές, σε σχέση µε τις προγενέστερες περιόδους απολογισµών, 
στο πεδίο, στο όριο ή στις µεθόδους εκτίµησης που εφαρµόζονται στον απολογισµό. 120

3.12 Πίνακας που προσδιορίζει τη θέση των Τυπικών δηµοσιοποιήσεων 
που περιέχονται στον απολογισµό. 121

3.13 Πολιτική και τρέχουσα πρακτική όσον αφορά στην επιδίωξη εξωτερικής
διασφάλισηςτου απολογισµού. 120

4.1 ∆οµή διακυβέρνησηςτου οργανισµού, συµπεριλαµβανοµένων των επιτροπών 
που ελέγχονται από τον ανώτατο φορέα διακυβέρνησης, ο οποίος είναι 
αρµόδιος για συγκεκριµένα καθήκοντα, όπως η χάραξη της στρατηγικής 
ή η εποπτεία του οργανισµού. 17 21-22

4.2 Υποδείξτε εάν ο Πρόεδροςτου ανώτατου φορέα δια κυβέρνησης 
είναι επίσης ανώτατο στέλεχος. 21-22

4.3 Όσον αφορά τους οργανισµούς που χρησιµοποιούν συγκεντρωτική δοµή 
για το ∆ιοικητικό Συµβούλιό τους, δηλώστε τον αριθµό των µελών του ανώτατου 
φορέα διακυβέρνησης, τα οποία είναι ανεξάρτητα και/ή µη εκτελεστικά µέλη. 21-22

4.4 Μηχανισµοί που χρησιµοποιούνται από τους µετόχους και τους εργαζοµένους 
για την παροχή συστάσεων ή υποδείξεων στον ανώτερο φορέα διακυβέρνησης. 19-20 21

4.5 Σύνδεση µεταξύ των αποδοχών των µελών του ανώτερου φορέα διακυβέρνησης, των
γενικών διευθυντών και των ανώτατων στελεχών και της επίδοσηςτου οργανισµού
(συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής επίδοσης). 17

4.6 ∆ιαδικασίες που εφαρµόζονται από τον ανώτερο φορέα διακυβέρνησης, 
προκειµένου να αποφεύγεται η σύγκρουση συµφερόντων.

4.7 ∆ιαδικασία για τον καθορισµό των προσόντων και των εξειδικευµένων γνώσεων 
των µελών του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης για την καθοδήγηση της στρατηγικής 
του οργανισµού σε οικονοµικά, περιβαλλοντικά, και κοινωνικά θέµατα.

4.8 ∆ηλώσεις για την αποστολή ή τις αξίες, τους κώδικες συµπεριφοράς και τις 
αρχές που αναπτύσσονται εσωτερικά, οι οποίοι σχετίζονται µε την οικονοµική, την
περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση, καθώς και το στάδιο υλοποίησής τους. 7-8, 17, 20-22

4.9 ∆ιαδικασίες που εφαρµόζει ο ανώτατος φορέας διακυβέρνησης για  την παρακολού- 
θηση της ικανότηταςτου οργανισµού να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα θέµατα  
που σχετίζονται µε την οικονοµική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση, 
συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών κινδύνων και ευκαιριών και προσήλωση 
ή συµµόρφωση µε τα διεθνή πρότυπα, τους κώδικες συµπεριφοράς και τις αρχές. 17, 20-22

4.10 ∆ιαδικασίες για την αξιολόγηση της επίδοσης του ανώτατου φορέα 
διακυβέρνησης και συγκεκριµένα ως προςτην οικονοµική, 
την περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση. 21

4.11 Εξηγήσεις σχετικά µε το εάν και το πώς ο οργανισµός εφαρµόζει 
την προσέγγιση ή την αρχή πρόληψης. 15-17, 46-48, 66-67

Η επιχειρηµατική εµπειρία, το µορφω-
τικό επίπεδο και το κοινωνικό κύρος
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλί-
ου εγγυώνται τη σφαιρική θεώρηση
των σχετικών θεµάτων.

Η πλειονότητα των µη εκτελεστικών
κσι ανεξαρτήτων µελών του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου επιτρέπει την αποφυ-
γή συγκρούσεως συµφερόντων. 
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Πίνακας των δεικτών του Global Reporting Initiative (G3 Content Index)
Κοινωνικός Ετήσιο

∆είκτης Περιγραφή Απολογισµός ∆ελτίο
2007 (σελ.) 2007 (σελ.)

4.12 Καταστατικοί χάρτες, αρχές ή άλλες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται εξωτερικά 
και σχετίζονται µε την οικονοµία, το περιβάλλον και την κοινωνία, 
τις οποίες αποδέχεται ή υποστηρίζει ο οργανισµός. 19-22

4.13 Η ιδιότητα µέλους σε σωµατεία (όπως τα κλαδικά σωµατεία) και/ή σε διεθνείς/
εθνικές οργανώσεις προάσπισης δικαιωµάτων, στις οποίες ο οργανισµός έχει θέσεις 
σε φορείς διακυβέρνησης, συµµετέχει σε προγράµµατα ή επιτροπές, παρέχει 
σηµαντική χρηµατοδότηση εκτός της συνηθισµένης συνδροµής µέλους ή θεωρεί 
ότι το να συµµετέχει ως µέλος σε αυτές έχει στρατηγική σηµασία. 19-20, 88

4.14 Κατάλογος των οµάδων συµµετόχων που συνεργάζονται µε τον οργανισµό. 19-20

4.15 Βασικά στοιχεία για τον προσδιορισµό και την επιλογή των συµµετοχών 
µε τους οποίους συνδιαλέγεται ο οργανισµός. 19-20

4.16 Προσεγγίσεις όσον αφορά τη συµµετοχή των συµµετοχών, συµπεριλαµβανοµένης 
της συχνότητας της συµµετοχής µε βάση τον τύπο και την οµάδα συµµετόχων. 19-20

4.17 Βασικά θέµατα και προβληµατισµοί που προέκυψαν από το διάλογο µε 
τους συµµέτοχους και ο τρόπος µε τον οποίο ο οργανισµός ανταποκρίθηκε σε αυτά 
τα βασικά θέµατα και προβληµατισµούς και τα συµπεριέλαβε στον απολογισµό του. 18-20

DMA EC ∆ηµοοιοποίηοη ∆ιοικητικής Πρακτικής EC 7-8, 10, 12-14 60-62

EC1 Άµεση οικονοµική αξία που παράγεται και κατανέµεται, συµπεριλαµβανοµένων 
των εσόδων, του κόστους λειτουργίας, των αµοιβών των εργαζοµένων, των δωρεών 
και άλλων επενδύσεων οε επίπεδο κοινότητος, παρακρατηθέντων κερδών 
και πληρωµών οε παρόχους κεφαλαίου και κρατικούς φορείς. 10, 12-13

EC3 Κάλυψη των υποχρεώσεων του οργανισµού, σχετικά µε το καθορισµένο πρόγραµµα 
παροχών προς το προσωπικό. 111

EC6 Πολιτική, πρακτικές και αναλογία δαπανών σε τοπικούς προµηθευτές 
στις σηµαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης του οργανισµού. 98

EC7 ∆ιαδικασίες για προσλήψεις προσωπικού οπό την περιοχή κοι αναλογία προσλήψεων
ανώτερων στελεχών από την τοπική κοινότητα στις περιοχές στις οποίες 

δραστηριοποιείται σηµαντικά ο οργανισµός. 29-30

EC8 Ανάπτυξη και επίδραση των επενδύσεων σε υποδοµή κοι υπηρεσίες που παρέχονται 
κυρίως για κοινό όφελος, µέσω της συµµετοχής µέσω του εµπορίου, καθώς 
και της συµµετοχής σε είδος ή δωρεάν. 12-13, 92

EC9 Κατανόηση και περιγραφή των σηµαντικών έµµεσων οικονοµικών επιδράσεων, 
συµπεριλαµβανοµένης της έκτασης των επιδράσεων. 115-118

DMA EN ∆ηµοοιοποίηοη ∆ιοικητικής Πρακτικής EN 7-8, 15-17, 20-22, 66-67

EN2 Ποσοστό χρησιµοποιούµενων υλικών που προέρχονται 
από εισαγωγή ανακυκλωµένων υλικών. µη σχετικός

EN3 Άµεση κατανάλωση ενέργειας, µε βάση την πρωτογενή πηγή ενέργειας. 77

ΕΝ5 Ενέργεια που εξοικονοµείται χάρη στην οικονοµία 
και τις βελτιώσεις στην αποδοτικότητα. 75-78

ΕΝ6 Πρωτοβουλίες για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιµοποιούν 
αποδοτικά την ενέργεια ή βασίζονται σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και 
περιορισµός των απαιτήσεωνσε ενέργεια ως αποτέλεσµα αυτών των πρωτοβουλιών. 86-87
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ΕΝ7 Πρωτοβουλίες για τη µείωση της έµµεσης κατανάλωσης ενέργειας 
και περιορισµοί που επιτεύχθηκαν. 75-78

ΕΝ8 Συνολική άντληση νερού µε βάση την πηγή. 86-87

ΕΝ9 Πηγές νερού που επηρεάζονται σηµαντικά από την άντληση. 86-87

ΕΝ11 Θέση και έκταση ιδιόκτητων, εκµισθωµένων ή διαχειριζόµενων γαιών εντός 
ή παρακείµενων σε προστατευόµενες περιοχές και περιοχές υψηλής
αξίας βιοποικιλότητας, εκτός προστατευόµενων περιοχών. δεν υπάρχουν

ΕΝ16 Συνολικές άµεσες και έµµεσες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου µε βάση το βάρος. 78

ΕΝ18 Πρωτοβουλίες για τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου 
και περιορισµοί που επιτεύχθηκαν. 75-78

ΕΝ19 Εκποµπές ουσιών που προκαλούν µείωση του όζοντος µε βάση το βάρος. δεν υπάρχουν

ΕΝ20 NOx, SOx και άλλες σηµαντικές εκποµπές αερίων, µε βάση τον τύπο και το βάρος. 81

ΕΝ21 Συνολικός όγκος υδάτινων αποβλήτων, µε βάση την ποιότητα και τον προορισµό. 83

ΕΝ22 Συνολικό βάρος στερεών αποβλήτων, µε βάση τον τύπο και τη µέθοδο διάθεσης. 86

ΕΝ26 Πρωτοβουλίες για τη µείωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων των προϊόντων 
και των υπηρεσιών και βαθµός µείωσης των επιδράσεων. 72-73

ΕΝ30 Συνολικές δαπάνες και επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, 
µε βάση τον τύπο. 70

DMA LA ∆ηµοοιοποίηοη ∆ιοικητικής Πρακτικής LA 7-8, 28, 30

LA1 Συνολικό εργατικό δυναµικό µε βάση τον τύπο απασχόλησης, 
τη σύµβαση εργασίας και την περιοχή. 29, 33

LA2 Συνολικός αριθµός και ποσοστό κίνησης προσωπικού µε βάση την ηλικιακή οµάδα, 
το φύλο και την περιοχή. 32

LA3 Παροχές που προσφέρονται από µεγάλες επιχειρήσεις στους εργαζοµένους πλήρους 
απασχόλησης, οι οποίες δεν ισχύουν για τους εποχικούς εργαζοµένους 
ή τους εργαζόµενους µερικής απασχόλησης. 33-37

LA4 Ποσοστό εργαζοµένων που καλύπτονται από συµφωνίες που βασίζονται 
σε συλλογικές διαπραγµατεύσεις. 33

LA6 Ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναµικού που εκπροσωπείται στις επίσηµες 
επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, στις οποίες συµµετέχουν από κοινού εκπρόσωποι 
της ∆ιοίκησης και των εργαζοµένων, οι οποίες συµβάλλουν στον έλεγχο και παρέχουν 
συµβουλές σχετικά µε τα προγράµµατα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

LA7 Ποσοστά τραυµατισµών, επαγγελµατικών ασθενειών, απώλειας ηµερών εργασίας και 
απουσιών εργαζοµένων και αριθµός θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων ανά περιοχή. 60-61

LA10 Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος/εργαζόµενο, 
µε βάση την κατηγορία εργαζοµένων. 38-43

LA11 Προγράµµατα για τη διαχείριση των δεξιοτήτων και τη δια βίου µάθηση, 
που υποστηρίζουν τη συνεχή απασχολησιµότητα των εργαζοµένων και
συµβάλλουν στη διαχείριση της ολοκλήρωσης της σταδιοδροµίας τους. 38-43

LA12 Ποσοστό εργαζοµένων που λαµβάνουν τακτικές εκθέσεις σχετικά µε την επίδοση 
και την εξέλιξη της σταδιοδροµίας τους. 28

Η επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας
των εργαζοµένων στο διυλιστήριο
εκπροσωπεί όλο το προσωπικό.



125

Πίνακας των δεικτών του Global Reporting Initiative (G3 Content Index)
Κοινωνικός Ετήσιο

∆είκτης Περιγραφή Απολογισµός ∆ελτίο
2007 (σελ.) 2007 (σελ.)

LA13 Σύνθεση των φορέων διακυβέρνησης και ανάλυση των εργαζοµένων ανά κατηγορία, 
σύµφωνα µε το φύλο, την ηλικιακή οµάδα, το εάν ανήκουν σε µειονοτικές οµάδες 
και άλλους δείκτες διαφοροποίησης. 31-32

LA14 Αναλογία βασικού µισθού ανδρών/γυναικών µε και ανά κατηγορία εργαζοµένων. καµµία 
διαφοροποίηση

DMA HR ∆ηµοοιοποίηοη ∆ιοικητικής Πρακτικής HR 28

HR4 Συνολικός αριθµός περιστατικών διάκρισης και ενέργειες που έχουν πραγµατοποιηθεί. κανένα
περιστατικό

HR5 ∆ραστηριότητες κατά τις οποίες θεωρείται ότι το δικαίωµα στην ελευθερία 
του συνδικαλισµού και των συλλογικών διαπραγµατεύσεων ενδεχοµένως 
να αντιµετωπίζει σηµαντικό κίνδυνο και ενέργειες που έχουν πραγµατοποιηθεί καµµία
για την υποστήριξη αυτών των δικαιωµάτων. δραστηριότητα

HR6 ∆ραστηριότητες που θεωρείται ότι ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο εµφάνισης 
περιστατικών παιδικής εργασίας και µέτρα που έχουν ληφθεί 
για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας. 30

HR7 ∆ραστηριότητες που θεωρείται ότι ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο περιστατικών 
εξαναγκασµένης ή υποχρεωτικής εργασίας και µέτρα που έχουν ληφθεί για 
την εξάλειψη της εξαναγκασµένης ή υποχρεωτικής εργασίας. 30

HR8 Ποσοστό προσωπικού ασφαλείας που εκπαιδεύεται σε πολιτικές ή διαδικασίες 
του οργανισµού σχετικά µε ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
που αφορούν τις δραστηριότητές του. 62

HR9 Συνολικός αριθµός περιστατικών παραβίασης δικαιωµάτων αυτόχθονων πληθυσµών 
και ενέργειες που έχουν πραγµατοποιηθεί. µη σχετικός

DMA SO ∆ηµοοιοποίηοη ∆ιοικητικής Πρακτικής SO 7-8

SO1 Η φύση, το πεδίο εφαρµογής και η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων και 
των πρακτικών που αξιολογούν και διαχειρίζονται τις επιδράσεις των επιχειρήσεων 
στις κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής, της λειτουργίας και της εξόδου. 92-93

SO5 Συµµετοχή στην ανάπτυξη της δηµόσιας πολιτικής 
και στη δηµιουργία οµάδων πίεσης (λόµπι).

DMA PR ∆ηµοοιοποίηοη ∆ιοικητικής Πρακτικής PR 61

PR1 Στάδια του κύκλου ζωής κατά τα οποία οι επιδράσεις των προϊόντων και 
των υπηρεσιών στην υγιεινή και την ασφάλεια αξιολογούνται µε στόχο 
τη βελτίωση και ποσοστό των σηµαντικών κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών 
που υπόκεινται σε αυτές τις διαδικασίες. 61

PR2 Συνολικός αριθµός περιστατικών µη συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς 
και προαιρετικοί κώδικες που διέπουν τις επιδράσειςτων προϊόντων και  κανένα
των υπηρεσιών στην υγεία και την ασφάλεια, µε βάση τον τύπο της έκβασης. περιστατικό

Είµαστε µέλη σε επιχειρηµατικούς φο-
ρείς που συµµετέχουν στην ανάπτυξη
δηµόσιου διαλόγου.
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PR3 Τύπος προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται µε βάση τις διαδικασίες  
και ποσοστό σηµαντικών προϊόντων και υπηρεσιών που υπόκεινται 
σε τέτοιου είδους απαιτήσεις πληροφόρησης.

PR4 Συνολικός αριθµός περιστατικών µη συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς 
και τους προαιρετικούς κώδικες σχετικά µε τις πληροφορίες και τη σήµανση κανένα
των προϊόντων και των υπηρεσιών, µε βάση τον τύπο και την έκβαση. περιστατικό

PR5 Πρακτικές που σχετίζονται µε την ικανοποίηση των πελατών, συµπεριλαµβανοµένων 
των αποτελεσµάτων των ερευνών, βάσει των οποίων υπολογίζεται 
η ικανοποίηση των πελατών. 18

PR6 Προγράµµατα για τη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία, τα πρότυπα 
και τους προαιρετικούς κώδικες συµπεριφοράς, που σχετίζονται µε τις 
επικοινωνίες µάρκετινγκ, όπως η διαφήµιση, η προώθηση προϊόντων και η χορηγία. µη σχετικός

PR7 Συνολικός αριθµός περιστατικών µη συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς 
και τους προαιρετικούς κώδικες σχετικά µε τις επικοινωνίες µάρκετινγκ, 
συµπεριλαµβανοµένηςτης διαφήµισης, της προώθησης προϊόντων και της χορηγίας, κανένα
µε βάση τον τύπο και τα αποτελέσµατα. περιστατικό

PR8 Συνολικός αριθµόςτεκµηριωµένων παραπόνων σχετικά µε παραβιάσειςτου απορρήτου κανένα
των πελατών και απώλειες προσωπικών δεδοµένων πελατών. παράπονο

PR9 Χρηµατική αξία των σηµαντικών προστίµων που επιβλήθηκαν για τη µη συµµόρφωση 
µε τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς αναφορικά κανένα
µε τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών. πρόστιµο

∆ελτία ∆εδοµένων Ασφάλειας Υλικού
για όλα τα προϊόντα.
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