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ª‹Ó˘Ì· ÙË˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜

Από την ίδρυση της Μotor Oil το 1972, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας είχε ένα όραµα:

Η Μotor Oil να έχει ηγετικό ρόλο στον τοµέα της διύλισης πετρελαίου και της εµπο-
ρίας των παραγόµενων προϊόντων στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου.

Το όραµα αυτό το επιδιώκουµε µε αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, που ορίζεται από τον
σεβασµό στον άνθρωπο και τις διαχρονικές ανάγκες του, την επιδίωξη να είµαστε
σαν εταιρεία ενεργή και υπεύθυνη κοινωνικά και να βασίζουµε την ανάπτυξή µας στα
πλαίσια που καθορίζουν οι όροι της αειφορίας. Ρητά έχουµε θέσει σαν πολιτική µας
να επιχειρούµε µε σεβασµό στο περιβάλλον λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ενδιαφερό-
µενα µέρη (stakeholders).

Στα πλαίσια της ∆ιαχείρισης της Εταιρείας, σηµαντική θέση έχει το Σύστηµα ∆ιαχεί-
ρισης του Περιβάλλοντος, που είναι πιστοποιηµένο βάσει του προτύπου ISO
14001:2004 από την Bureau Veritas Certification Ελλάς Α.Ε. Στην πολιτική µας για το
Περιβάλλον έχουµε ρητά δεσµευτεί να δηµοσιοποιούµε όλα τα αποτελέσµατα των
δραστηριοτήτων µας και την πρόοδό µας στην προσέγγιση του απόλυτου.

Υλοποιώντας τις δεσµεύσεις αυτές προβαίνουµε ήδη από το 2002 στην έκδοση ετή-
σιου Κοινωνικού Απολογισµού στα πλαίσια της παγκόσµιας πρωτοβουλίας για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Από φέτος δεσµευόµαστε να δηµοσιοποιούµε εθελοντικά την ετήσια Περιβαλλοντι-
κή ∆ήλωση σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία 761/2001 για το EMAS (Eco
Μanagement and Audit System).

Έχετε στα χέρια σας την έκδοση του 2006. 

Τα στοιχεία που περιέχονται έχουν επαληθευτεί από τον ανεξάρτητο φορέα επαλή-
θευσης Bureau Veritas Certification Ελλάς Α.Ε.

Έχουµε  πλήρη επίγνωση ότι οι επιχειρηµατικές αποφάσεις µας δεν µπορεί να στηρί-
ζονται σε στενά οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά κριτήρια, αλλά πρέπει να λαµβά-
νονται υπόψη και όλες οι επιπτώσεις των δραστηριοτήτων µας στο περιβάλλον και
στην κοινωνία.

∆ιαρκής προσπάθειά µας είναι να συµβάλλουµε στην οικονοµική ανάπτυξη, βελτιώ-
νοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των εργαζοµένων και των οικογενειών τους,
καθώς επίσης και της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.

M. I. Στειακάκης
Γενικός ∆ιευθυντής ∆ιυλιστηρίων
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¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜

°ÂÓÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ (ΜΟΕ) είναι µία εταιρεία µε ηγετικό ρόλο στον τοµέα της διύ-
λισης πετρελαίου, προµηθεύοντας τις αγορές που εξυπηρετεί µε ένα ευρύ φάσµα
υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας ενεργειακών προϊόντων. Η Εταιρεία έχει εξελιχθεί
σ’ έναν από τους κύριους στυλοβάτες της εθνικής οικονοµίας, ενώ παράλληλα διατη-
ρεί και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

To διυλιστήριο της Εταιρεί-
ας, βρίσκεται στους Αγίους
Θεοδώρους Κορινθίας, πε-
ρίπου 70 χλµ. από το κέ-
ντρο της Αθήνας. Μαζί µε
τις βοηθητικές εγκαταστά-
σεις του και τις εγκαταστά-
σεις διακίνησης καυσίµων
αποτελεί το µεγαλύτερο
αµιγώς ιδιωτικό βιοµηχανι-
κό συγκρότηµα της Ελλά-
δας και θεωρείται ένα από
τα πιο ευέλικτα διυλιστήρια
της Ευρώπης.

Μπορεί να κατεργάζεται
αργό πετρέλαιο διαφόρων
τύπων, παράγοντας ένα ευ-
ρύ φάσµα προϊόντων πετρε-
λαίου, που καλύπτουν τις
πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές εξυπηρετώντας έτσι µεγάλες εταιρείες εµπο-
ρίας πετρελαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, είναι το µοναδικό στην Ελλάδα το οποίο έχει συγκρότηµα παραγωγής
λιπαντικών. Πέραν των βασικών µονάδων (ατµοσφαιρικής απόσταξης, καταλυτικής
αναµόρφωσης και υδρογονοκατεργασίας) περιλαµβάνει και µονάδες µετατροπής
(θερµικής, καταλυτικής και υδρογονοδιάσπασης).

Η πλειοψηφία των µετοχών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ (ΜΟΕ) ανήκει
στον όµιλο Βαρδινογιάννη. Το 2001 το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
αυξήθηκε µέσω δηµόσιας εγγραφής και εισαγωγής των µετοχών της στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών.

Στον πίνακα παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας, όπως
ίσχυε στις αρχές του 2006.

Κωδικός κύριας δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆): 232
Κωδικός NACE DF.23.20 - Manufacture of 

refined petroleum products 
Τοποθεσία εγκατάστασης: Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας
Εγκατεστηµένη ισχύς εξοπλισµού: Κύρια ισχύς ηλεκτροκινητήρων 

56,88  MW
Εφεδρ. ισχύς ηλεκτροκινητήρων 
40,92 MW

∆ιεύθυνση: 71ο χλµ. Παλαιάς Εθνικής οδού 
Αθηνών – Κορίνθου, θέση «Σουσάκι».

Υπεύθυνος EMAS
Ενιαίο ∆ιαχειριστικό Σύστηµα Κ. Β. Κόρκας
Τηλέφωνο: (+30) 27410-48602
Fax: (+30) 27410-48255
e-mail: korkasco@moh.gr
Υπεύθυνος Υγιεινής, Ασφάλειας 
και Περιβάλλοντος Γ. Παλαιοκρασσάς 
e-mail: palaiogi@moh.gr

ΜΕΤΟΧΟΙ %
Petroventure Holdings Limited 51,0
Petroshares Limited 10, 5
Επενδυτικό Κοινό 38,5
Σύνολο 100,0



7

πÛÙÔÚÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1972, πραγµατοποιώντας κα-
τά τη διάρκεια της λειτουργίας της σηµαντικά βήµατα στη βελτίωση, επέκταση και
αναβάθµιση του ∆ιυλιστηρίου, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω
χρονολογικό πίνακα.

1970-1972 Σύσταση και έναρξη λειτουργίας του διυλιστηρίου, το οποίο διαθέτει µονάδα διύλι-
σης αργού πετρελαίου, διυλιστήριο παραγωγής βασικών λιπαντικών, προβλήτα µε
σταθµό φόρτωσης, σταθµούς φόρτωσης βυτιοφόρων οχηµάτων.

1975 Επέκταση των εργασιών στον τοµέα παραγωγής καυσίµων µε την προσθήκη της
νέας µονάδας Ατµοσφαιρικής Απόσταξης.

1978 Κατασκευή µονάδας Καταλυτικής Αναµόρφωσης (περαιτέρω επεξεργασία νάφθας
για παραγωγή βενζίνης).

1980 Εγκατάσταση Μονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης (επεξεργασία µαζούτ σε προϊό-
ντα υψηλής προστιθέµενης αξίας).

1984 Κατασκευή µονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που χρησιµοποιεί ως
πρώτη ύλη αέριο καύσιµο. ∆ικαίωµα πώλησης ενέργειας στο εθνικό δίκτυο.

1993 Πιστοποίηση για όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά ISO 9002.

1996 Αγορά του 50% των µετοχών της Εταιρείας από την Aramco Overseas Company
B.V., 100% θυγατρική της Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco).

2000 Ολοκλήρωση επενδύσεων µε σκοπό την παραγωγή προϊόντων σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2000. Την ίδια χρονιά πιστοποιεί-
ται το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της Εταιρείας κατά ISO 14001.

2001 Εγκατάσταση νέου αεριοστροβίλου στο σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Αναβάθµιση της µονάδας κενού των λιπαντικών. Αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας µε δηµόσια εγγραφή και έναρξη διαπραγµάτευσης των µε-
τοχών της στο Χρηµατιστήριο Αθηνών

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

2003 Πιστοποίηση Ποιότητας για όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά
ISO 9001:2000.

2004 Επαναπιστοποίηση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της Εταιρεί-
ας κατά ISO 14001 για τρία επιπλέον χρόνια (µέχρι το 2007). 

2005 Ολοκλήρωση της κατασκευής της µονάδας Υδρογονοπυρόλυσης
(Hydrocracker), που δίνει τη δυνατότητα παραγωγής «καθαρών» καυσίµων σύµφω-
να µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2005 και του 2009 (Auto Oil II).
Απόκτηση από τη Motor Oil Holdings S.A. του ποσοστού που κατείχε η Aramco
Overseas Company B.V. στην Εταιρεία. 
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¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ - ¶ÚÔ˚fiÓÙ·

Το διυλιστήριο της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ κατεργάζε-
ται αργό πετρέλαιο διαφόρων τύπων, παράγοντας ένα ευρύ φά-
σµα προϊόντων πετρελαίου, που καλύπτουν τις πιο αυστηρές
διεθνείς προδιαγραφές, εξυπηρετώντας έτσι µεγάλες εταιρείες
εµπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Τα προϊόντα που παράγονται στο διυλιστήριο της ΜΟΕ περι-
λαµβάνουν:

Η µέγιστη ετήσια δυναµικότητα των κύριων µονάδων παραγω-
γής είναι η ακόλουθη:

Μονάδα ατµοσφαιρικής απόσταξης 4.958.160 ΜΤ
Μονάδα θερµικής πυρόλυσης 1.314.000 ΜΤ
Μονάδα απόσταξης υπό κενό 823.440 ΜΤ
Μονάδα αποθείωσης βαρέων υδρογονανθράκων 1.314.000 ΜΤ
Μονάδα αποθείωσης Νάφθας 832.200 ΜΤ
Μονάδα καταλ. Αναµόρφωσης νάφθας 569.400 ΜΤ
Μονάδα υδρογόνωσης βενζολίου ΒΕΝFREE 445.000 ΜΤ
Μονάδα απόσταξης υπό κενό 2.741.880 ΜΤ
Μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης 1.533.600 ΜΤ
Μονάδα µέσης πίεσης υδρογονοδιάσπασης 
της τροφοδοσίας µονάδας καταλυτικής πυρόλυσης 2.014.800 ΜΤ
Μονάδες ανάκτησης θείου/ Claus
Μονάδα κατεργασίας απαερίων µονάδων Claus

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης του διυλιστηρίου περιλαµβάνουν:

9 δεξαµενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου  1.080.000 m3

89 δεξαµενές αποθήκευσης ενδιάµεσων και τελικών προϊόντων   1.083.900 m3

7 δεξαµενές αποθήκευσης υγραερίων  14.500 m3

Λιµενικές εγκαταστάσεις για φορτοεκφορτώσεις δεξαµενόπλοιων
∆ίκτυο αγωγών για τη διακίνηση των πρώτων υλών ή/ και προϊόντων  
Σταθµό φόρτωσης βυτιοφόρων οχηµάτων 

Η παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται παρουσιάζεται στο επόµενο διάγραµµα.

ΚΑΥΣΙΜΑ
●Υγραέρια
● Νάφθα
● Βενζίνες
● Καύσιµα αεριωθούµενων
● Πετρέλαια
● Μαζούτ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
● Βασικά λιπαντικά
● Λιπαντικά κίνησης
● Βαλβολίνες
● Βιοµηχανικά λιπαντικά
● Λιπαντικά θαλάσσης

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
● Άσφαλτος
● Παραφίνη



9

MOTOR OIL HELLAS
∫√ƒπ¡£√™ ∞£∏¡∞



10

¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ÀÁÂ›·˜, ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ 
(HSE Policy)  

Η Motor Oil (Hellas) ∆ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε., στα πλαίσια της γενικότερης
πολιτικής για την ποιότητα όπως εκφράζεται στο Ενιαίο ∆ιαχειριστικό Σύστηµα,
έχει δεσµευτεί να παράγει και να διακινεί προϊόντα διύλισης αργού πετρελαίου
αποσκοπώντας στην ικανοποίηση των πελατών, λαµβάνοντας όµως υπόψη πάντα
και τα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη (Stakeholders).

Για να το επιτύχουµε αυτό, η Motor Oil (Hellas) δεσµεύεται:

● να θέτει στόχους και αντικειµενικούς σκοπούς ώστε να επιτυγχάνει τη διαρκή
βελτίωση των εφαρµοσµένων διαχειριστικών συστηµάτων για την Υγιεινή, την
Ασφάλεια και το Περιβάλλον,

● να καλύπτει ή και να υπερβαίνει τις Νοµικές και άλλες απαιτήσεις, 

● να παράγει φιλικά προς το Περιβάλλον προϊόντα χρησιµοποιώντας πρώτες
ύλες και ενέργεια µε τεχνολογικά αποδεκτό τρόπο.

● να δηµοσιεύει τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων σαν µια προσέγγιση
στην εταιρική κοινωνική ευθύνη,

● να διατηρεί και να δοκιµάζει τα συστήµατα αντιµετώπισης εκτάκτων κατα-
στάσεων,

● να ενσωµατώνει την Υγιεινή, την Ασφάλεια και τις Περιβαλλοντικές απαιτή-
σεις στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασµό και στη λειτουργία του ∆ιυλιστηρί-
ου στα πλαίσια του Ενιαίου ∆ιαχειριστικού Συστήµατος,

● να παρέχει συµβουλές, πληροφορίες και εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναµικό
της, στους Προµηθευτές και σε όλους όσοι εργάζονται  εντός του πεδίου για
λογαριασµό της, ώστε να επιτύχει την ευαισθητοποίηση και τη δέσµευσή τους,
στον σκοπό αυτό,

● να βελτιώνει την ποιότητα και τον τρόπο διαχείρισης των αερίων, υγρών και
στερεών αποβλήτων,

● να συνεργάζεται µε όλα τα Ενδιαφερόµενα Μέρη, ώστε να αναπτύσσει εξι-
σορροπηµένα προγράµµατα Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος. 

™ÙË Motor Oil (Hellas) ¢È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ ∞.∂., fi,ÙÈ Û¯Â‰È¿˙Ô˘ÌÂ Î·È
fi,ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÌÂ ÊÈÏÈÎfiÙËÙ·
ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÌÂ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ·Ô‰ÂÎÙfi ÙÚfiÔ.

Ι. Ν. Κοσµαδάκης
Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος
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™‡ÛÙËÌ· ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜

Η Motor Oil, καταβάλλοντας συνεχή και µεθοδική προσπάθεια, έχει αναπτύξει και
εφαρµόζει ένα Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, το οποίο αφορά στην ποιό-
τητα και στο περιβάλλον, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2000 και ISO 14001:2004
και τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 761/2001 (EMAS). Το Σύστηµα αφορά στην παραγωγή
και παράδοση καυσίµων, λιπαντικών, κεριών και λαδιών. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης
αποτελείται από µια σειρά διεργασιών, οι οποίες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους όπως
φαίνεται στο ∆ιάγραµµα ∆ιεργασιών. Οι διεργασίες αυτές περιλαµβάνουν τις διεργα-
σίες παραγωγής, τις κρίσιµες διεργασίες και τις υποστηρικτικές διεργασίες. 

Η περιβαλλοντική διαχείριση περιλαµβάνεται στις υποστηρικτικές διεργασίες της
Εταιρείας. Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης στοχεύει στην επίτευξη συνε-
χούς περιβαλλοντικής βελτίωσης, στη συµµόρφωση µε την ισχύουσα ελληνική και
ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νοµοθεσία και στη συνεχή προσπάθεια ελαχιστοποίησης
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διαφόρων λειτουργιών. 
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Η δοµή του Συστήµατος ακολουθεί τα βήµατα της δυ-
ναµικής κυκλικής διεργασίας που παριστάνεται στο
ακόλουθο διάγραµµα.
Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της Motor
Oil περιλαµβάνει τα εξής επίπεδα τεκµηρίωσης:

● Εγχειρίδιο Ενιαίου Συστήµατος ∆ιαχείρισης, το
οποίο εκτός των άλλων αποτελεί οδηγό για την
εφαρµογή, τη διατήρηση και τη βελτίωση του Συ-
στήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης.

● ∆ιαδικασίες - Οδηγίες Περιβαλλοντικής ∆ιαχεί-
ρισης, οι οποίες περιγράφουν την ακολουθία των
ενεργειών, την κατανοµή των αρµοδιοτήτων και τα
έντυπα. 

● Αρχεία – Έντυπα και έγγραφα

Ένα από τα κύρια σηµεία του σχεδιασµού και εφαρµο-
γής του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι
ο εντοπισµός των περιβαλλοντικών πτυχών και η αξιο-
λόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πραγ-
µατοποιείται µε βάση µια σειρά κριτηρίων. Η µεθοδολο-
γία αξιολόγησης των επιπτώσεων εµφανίζεται σχηµατι-
κά στο ακόλουθο διάγραµµα απ’ όπου προκύπτουν οι
σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ανασκόπηση της ∆ιοίκησης

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
Περιβαλλοντική Πολιτική
Περιβαλλοντικές πλευρές
Νοµικές και άλλες Απαιτήσεις
Σκοποί και Στόχοι
Περιβαλλοντικά Προγράµµατα

ΕΛΕΓΧΟΣ
Παρακολούθηση και Μέτρηση

Μη Συµµόρφωση

∆ιορθωτική και 
Προληπτική  ∆ράση

Αρχείο
Επιθεωρήσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
∆οµή και Ευθύνες
Εκπαίδευση - Ευαισθητοποίηση - Ευθύνες
Επικοινωνία (Εσωτερική - Εξωτερική)
Τεκµηρίωση
Έλεγχος Εγγράφων
Επιχειρησιακός Έλεγχος

Έκτακτες Ανάγκες 
(Ετοιµότητα - Ανταπόκριση)
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√ÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ÙË˜ MOTOR OIL

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γραµµατεία

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Αναπληρωτής Γεν. ∆/ντής

Ενιαίο ∆ιαχειριστικό Σύστηµα

Τµ. Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος

Ιατρός Εργασίας

Επόπτες

Τµήµα Νέων Έργων

Τµήµα Λογιστηρίου

Τεχνική
∆ιεύθυνση

Τµήµα
Χηµείου

DCS

Τµήµα
Προγραµ/ού
Οικονοµικών

Τµήµα
Μελετών

Κατασκευών

Τµήµα
Τεχνικών

Υπηρεσιών

Τµήµα
Προγραµ/ού
Συντήρησης

Τµήµα
Γενικής &

Μηχανολογικής
Συντήρησης

Τµήµα
Οργάνων

Συντήρησης

Τµήµα
Ηλεκτρολογικής

Συντήρησης

Τµήµα
Παραγωγής
Καυσίµων

Τµήµα
Καταλυτικής
Πυρόλυσης

Τµήµα
Παραγωγής
Λιπαντικών

Τµήµα
Τυποποίησης

Λιπαντικών

Τµήµα
∆ιακίνησης
Καυσίµων

Τµήµα
Προβλήτας

Τµήµα
Προσωπικού

Τµήµα
Ασφαλείας

Τµήµα
Γενικών

Υπηρεσιών
Τµήµα

Υδρογονοδιάσπασης

∆ιεύθυνση
Συντήρησης

∆ιεύθυνση
Παραγωγής
Καυσίµων

∆ιεύθυνση
∆ιακίνησης
Καυσίµων

∆ιεύθυνση
Λιπαντικών

∆ιεύθυνση
∆ιοικητικού

∆ιεύθυνση
Προµηθειών
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¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¿ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ™Ùfi¯ÔÈ Î·È µÂÏÙÈÒÛÂÈ˜

Κατά τη διάρκεια των ετών 2000 – 2006 η εταιρεία έχει εφαρµόσει σηµαντικό αριθµό
προγραµµάτων µε στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που προκαλεί η λει-
τουργία της στο περιβάλλον. Ο στόχος των προγραµµάτων και ο χρόνος ολοκλήρω-
σης τους παρουσιάζεται στο ακόλουθο πίνακα:
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ΑΕΡΑΣ

Περιορισµός των σηµειακών διαρροών πτητικών οργανικών ενώσεων µε την  εφαρµογή
προγράµµατος εντοπισµού των διαρροών, ελέγχου και επισκευής (LDAR)
Το 2006 επεκτάθηκε το πρόγραµµα στο νέο σταθµό φόρτωσης Β/Ο ενώ το 2007 στις νέες
µονάδες HYDROCRACKER.
Από το 2001 µέχρι σήµερα, πραγµατοποιούνται µετρήσεις µε βάση συγκεκριµένο πρό-
γραµµα. 
Μείωση εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων από τους ελαιοδιαχωριστές, µέσω το-
ποθέτησης σκεπάστρων.
Το 2005 ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση σκεπάστρου στο API III ενώ το 2006 µε την αναβάθ-
µιση της µονάδας βιολογικού έγινε αντικατάσταση των σκεπάστρων API I και API IΙ.
Περιορισµός εκποµπών H2S, SO2 και άλλων αέριων ρύπων: 

- Εγκατάσταση 3 νέων σταθµών µετρήσεων 
Η εγκατάσταση των 3 νέων περιφερειακών σταθµών ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο
του 2002. Το 2004 έγινε αναβάθµιση του λογισµικού επεξεργασίας (software) των δε-
δοµένων των αναλυτών. Το 2004 έγινε προµήθεια συσκευής µέτρησης αιωρούµενων
σωµατιδίων PM10, αντικατάσταση αναλυτή NO και ΝΟΧ, ενώ το 2005 έγινε αντικα-
τάσταση των αναλυτών διοξειδίου του θείου.

- Εγκατάσταση νέας µονάδος απαερίωσης του θείου (µείωση κατά 96.7% των εκπο-
µπών H2S στο στερεό θείο)

- Βελτιστοποίηση του ελέγχου απόδοσης των µονάδων ανάκτησης θείου, µε την χρή-
ση µονίµου αναλυτή H2S/SO2 στην έξοδο των µονάδων και εγκατάσταση νέας µο-
νάδας

- Εγκατάσταση αναλυτή H2S, SO2 και Ο2 στην καµινάδα του Incinerator µε στόχο
τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο των εκποµπών

- Εφαρµογή επεξεργασίας των απαερίων των µονάδων απογύµνωσης στην µονάδα
CLAUSS

- Λειτουργία αναλυτών H2S στην είσοδο των µονάδων CLAUSS και σύνδεση των ανα-
λυτών στο Distributed Control System (DCS)

- Εγκατάστασης οργάνων συνεχούς µέτρησης ρύπων (αναλυτές H2S, SO2)
- Εγκατάσταση οργάνων µέτρησης βασικών παραµέτρων για έλεγχο καλής λειτουρ-

γίας των µονάδων (θερµοκρασίας, πίεσης, ροής)
- Εγκατάσταση συστήµατος ένδειξης των θέσεων των βανών όδευσης των απαερίων

των µονάδων απογύµνωσης στο σύστηµα DCS/PHD
Παρακολούθηση των αερίων εκποµπών µεθυλοµερκαπτάνης στην ευρύτερη περιοχή
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Παρακολούθηση των αερίων εκποµπών από τις καµινάδες µε την πραγµατοποίηση µετρή-
σεων διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, σκόνης, θερµοκρασίας, παροχής :

- στις επιµέρους καµινάδες των φούρνων (κατασκευή υποδοχών µετρήσεων)

- στις κεντρικές καµινάδες των καυσίµων και λιπαντικών (σύστηµα συνεχών µετρήσεων)
Έλεγχος της ποσότητας του θείου στο fuel gas µε την εγκατάσταση εργαστηριακής συ-
σκευής µέτρησης ολικού θείου
Μείωση οσµής στην ευρύτερη περιοχή µέσω µείωσης της θερµοκρασίας του µαζούτ πριν
την αποθήκευση,

ΝΕΡΑ

Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός µονάδας επεξεργασίας λυµάτων δυναµικότητας 12.5 m3/h
Βελτίωση και εκσυγχρονισµός επεξεργασίας και ελέγχου υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων:

■ µελέτη αναβάθµισης µονάδος επεξεργασίας βιοµηχανικών αποβλήτων

■ λειτουργία συσκευής συνεχούς µέτρησης pH και θερµοκρασίας στην είσοδο και έξοδο της

■ διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων µικροβιολογικού φορτίου

■ Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός των σταδίων επεξεργασίας
Μελέτη για την παρακολούθηση και πρόληψη της ρύπανσης του υπεδάφους και του υδρο-
φόρου ορίζοντα από ενδεχόµενη διαρροή πετρελαιοειδών
Πρόληψη πιθανής ρύπανσης της θάλασσας µε την αγορά και αναβάθµιση υπάρχοντος εξο-
πλισµού αντιρρύπανσης (δεξαµενές ξηράς, oil summers, υδραυλικοί γερανοί, σκάφος
αντιρρύπανσης.
Κατασκευή κλειστού κυκλώµατος µεταφοράς υγρών αποβλήτων από την µονάδα καταλυ-
τικής πυρόλυσης προς επεξεργασία µε στόχο την µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
στο χώρο εργασίας
Κατασκευή δεξαµενής διπλής φραγής για την διαχείριση των slops του διυλιστηρίου
Εγκατάσταση συστήµατος συνεχών µετρήσεων διαρροών στα αποβαλόµενα νερά ψύξεως
Εγκατάσταση συστήµατος παρακολούθησης της εκροής στην µονάδα εξουδετέρωσης αλ-
καλικών αποβλήτων (pH, θειούχων ενώσεων και µερκαπτιδίων)

Ε∆ΑΦΟΣ

Βελτιστοποίηση της διαχείρισης χαρτιού µέσω ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών,
ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και ελαχιστοποίηση της χρήσης χάρτινης ύλης
∆ιενέργεια έρευνας για την βελτιστοποίηση των τεχνικών βιοαποικοδόµησης της ιλύος µε
αποµόνωση και χαρακτηρισµό βακτηριακών πληθυσµών µε αποικοδοµητικές ικανότητες,
καλλιέργεια, εµπλουτισµός (πιλοτικό πρόγραµµα)

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αύξηση ιδιοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 8 MWh µε σκοπό την εξοικονόµηση
υγρού καυσίµου και την µείωση – πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ενδεχό-
µενα έκτακτα σταµατήµατα λόγω προβληµάτων στο δίκτυο της ∆ΕΗ, µε εγκατάσταση
καινούργιου αεροστροβίλου.
Μείωση κατά 7% της κατανάλωσης επεξεργασµένου νερού σε σχέση µε το 2000
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¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ¶ÏÂ˘Ú¤˜ Î·È ∂ÈÙÒÛÂÈ˜

Όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη λειτουργία του διυλιστη-
ρίου έχουν αξιολογηθεί ως προς τη σηµαντικότητά τους και εξ αυτών ως σηµαντικές
χαρακτηρίζονται οι ακόλουθες : 

- Αέριες εκποµπές από σηµειακές πηγές 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 παραπάνω περιβαλλοντικές  επιπτώσεις παρακολουθούνται και καταγράφονται
σε τακτική βάση και γίνονται συνεχώς ενέργειες για την αντιµετώπιση, τη σωστή δια-
χείριση και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας.  Αντίστοιχη
αξιολόγηση γίνεται και για τις επιπτώσεις στη φάση κατασκευής νέων έργων. Παράλ-
ληλα η εταιρεία έχει αξιολογήσει και τις έµµεσες περιβαλλοντικές πτυχές που προ-
κύπτουν από την αλληλεπίδρασή της µε τρίτα µέρη και προέρχονται από δραστηριό-
τητες, προϊόντα και υπηρεσίες επί των οποίων δεν έχει τον διαχειριστικό έλεγχο.

Οι κύριες περιβαλλοντικές πλευρές που αφορούν στις αέριες εκποµπές, στα υγρά και
στερεά απόβλητα καθώς και οι έµµεσες περιβαλλοντικές πτυχές παρουσιάζονται στη
συνέχεια.
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∞∆ª√™º∞πƒ∞

Οι αέριες εκποµπές από τη λειτουργία των µονάδων του διυλιστηρίου καθώς και οι
πηγές εκποµπής τους παρουσιάζονται σχηµατικά στο διάγραµµα.

Το διυλιστήριο λαµβάνει µια σειρά µέτρων και υλοποιεί προγράµµατα µε στόχο τη
µείωση των εκποµπών αερίων ρύπων στην ατµόσφαιρα τα οποία περιλαµβάνουν:

- Επεξεργασία των όξινων αερίων και των υγραερίων, δεσµεύοντας το υδρόθειο,
πριν την αποθήκευσή τους ή τη χρήση τους σαν καύσιµο ιδιοκατανάλωσης. 

- Εγκατάσταση µονάδων ανάκτησης θείου µε στόχο τη µετατροπή του υδροθείου
στην ατµόσφαιρα  σε στερεό στοιχειακό θείο, φιλικό προς το περιβάλλον.

- Μείωση και έλεγχο των εκποµπών αερίων υδρογονανθράκων µε εφαρµογή διαφό-
ρων µέτρων όπως εγκατάσταση κλειστών κυκλωµάτων στις διεργασίες αερίων,
εκτόνωση αερίων από ασφαλιστικές δικλίδες προς τους πυρσούς, τοποθέτηση
δευτεροταγών φραγών στις δεξαµενές πλωτής οροφής, τοποθέτηση πλωτών σκε-
πάστρων στους ελαιοδιαχωριστές και εγκατάσταση συστήµατος ανάκτησης
ατµών στον σταθµό φόρτωσης βυτιοφόρων οχηµάτων.

- Έλεγχο καλής λειτουργίας καυστήρων και λεβήτων.  

- ∆ιενέργεια µετρήσεων και καταγραφών των αέριων ρύπων.

● ºÔ‡ÚÓÔÈ
● §¤‚ËÙÂ˜ - ∫·˘ÛÙ‹ÚÂ˜

CO2, NO¯, SO2, ∞ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ÛˆÌ·Ù›‰È·
∞¤ÚÈÂ˜ ÂÎÔÌ¤˜ ·fi ÛËÌÂÈ·Î¤˜ ËÁ¤˜ Î·‡ÛË˜

● ªÔÓ¿‰· ¤ÎÏ˘ÛË˜ ·ÂÚ›ˆÓ
● ªÔÓ¿‰Â˜ ·Ó¿ÎÙËÛË˜ ıÂ›Ô˘ 

(∫·Ù·Ï˘ÙÈÎ‹ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ˘‰ÚfiıÂÈÔ˘ ÛÂ ıÂ›Ô
Î·È ÂÓ Û˘ÓÂ¯Â›· Î·‡ÛË ÙˆÓ ··ÂÚ›ˆÓ)

SO2, H2S
√È ·¤ÚÈÂ˜ ÂÎÔÌ¤˜ H2S Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜
ÙË˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ ÛÙÂÚÂfi ıÂ›Ô

● ∞Ôı‹ÎÂ˘ÛË Î·˘Û›ÌˆÓ
● ∂Ï·ÈÔ‰È·¯ˆÚÈÛÙ¤˜ API
● ºÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂÈ˜ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Î·È

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
● ¢È·ÚÚÔ¤˜ ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‰È·Î›ÓËÛË˜

∂ÎÔÌ¤˜ VOCs
√È ÂÎÔÌ¤˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÙËÙÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ
ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÈ˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜ ÙˆÓ
Î·˘Û›ÌˆÓ,  ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔ‰È·¯ˆÚÈ-
ÛÙÒÓ API, Î·ıÒ˜ Î·È ·fi ÙÈ˜ ‰È·ÚÚÔ¤˜ Ô˘ ÂÓ‰¤¯Â-
Ù·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ
ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘



Αστικά λύµατα Σύστηµα ενεργού
ιλύος

λυµάτων

Τελικός
αποδέκτης

Αποµάκρυνση αέριων
ρύπων (H2S, NH3) 

στη Μονάδα
Sour Water Stripper

Εξουδετέρωση

Εξουδετέρωση

Σύστηµα

υγρών

Βιοµηχανικά
απόβλητα

Νερά από
µονάδες παραγωγής
Εξυδατώσεις δεξαµενών
όµβρια ύδατα
Νερά δεξαµενών 
παραλαβής έρµατος

Νερά µονάδων 
παραγωγής που περιέχουν 
πτητικούς ρύπους

Όξινα απόβλητα 
µονάδας αλκυλίωσης

Αλκαλικά απόβλητα
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Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από τις δραστηριότητες του διυλιστηρίου δια-
κρίνονται σε δύο κατηγορίες:

● Στα βιοµηχανικά απόβλητα
● Στα αστικά λύµατα

Τα βιοµηχανικά υγρά απόβλητα, τα οποία περιλαµβάνουν νερά από τις µονάδες πα-
ραγωγής, από τις εξυδατώσεις των δεξαµενών, τα όµβρια ύδατα και το έρµα των
πλοίων, οδηγούνται είτε απ’ ευθείας είτε κατόπιν προ-επεξεργασίας τους, στο σύ-
στηµα βιολογικού καθαρισµού υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων (δευτεροβάθµια επε-
ξεργασία) όπου πραγµατοποιείται µείωση του ρυπαντικού τους φορτίου πριν την τε-
λική τους διάθεση, τηρώντας τις προδιαγραφές προϊόντος που επιβάλλονται από την
πολιτεία.

Τα αστικά λύµατα, που προέρχονται από τους χώρους εστίασης και υγιεινής του προ-
σωπικού, επεξεργάζονται σε σύστηµα ενεργού ιλύος (τριτοβάθµια επεξεργασία). Τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά της επεξεργασµένης εκροής των εν λόγω λυµάτων βρίσκο-
νται εντός των ορίων που ορίζονται από τη νοµοθεσία.



™∆∂ƒ∂∞ 

Τα στερεά απόβλητα που παράγονται στο διυλιστήριο
διακρίνονται σε αστικά απορρίµµατα (που οφείλονται σε
ανθρώπινες δραστηριότητες και αποτελούνται από οι-
κιακά στερεά µε κυρίαρχη παρουσία χαρτιού, µετάλλων,
υπολειµµάτων τροφών κ.ά.) και σε βιοµηχανικά στερεά
απόβλητα, που δηµιουργούνται στα διάφορα στάδια της
παραγωγικής διαδικασίας των βιοµηχανιών (όπως υλικά
scrap, εξαντληµένοι καταλύτες, κ.ά.). 

Για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικά ασφαλούς διαχείρι-
σης αυτών και την πρόληψη ή µείωση των αρνητικών επι-
πτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και κάθε κινδύνου στην
υγεία του ανθρώπου, εφαρµόζεται πλήρης και οργανωµένη
διαδικασία σε όλα τα στάδια συλλογής – µεταφοράς, προ-
σωρινής αποθήκευσης ή επεξεργασίας, µέχρι την τελική
διάθεση αυτών. Η τελική διάθεσή τους γίνεται µέσω αδειο-
δοτηµένων εταιρειών, ανάλογα µε τη φύση του υλικού και
στόχος είναι η µείωσή τους ή η επαναχρησιµοποίησή τους.

Είδος αποβλήτου Κωδικός ΕΚΑ Τρόπος διαχείρισης
Υλικά scrap 170407 Ανακύκλωση
Ξύλινη συσκευασία 150103 Ανακύκλωση  
Πλαστική συσκευασία 150102
Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 150101
Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 160103 Ανακύκλωση (Eco Elastica)
Συσσωρευτές 160601 Ανακύκλωση (ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ.)
Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός εξοπλισµός 200136 Ανακύκλωση (ΑΗΗΕ)
Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια 130208 Ανακύκλωση (ΕΛΤΕΠΕ)
Εξαντληµένος καταλύτης 160803/ 160802 Ανάκτηση 
Χρησιµοποιηµένος ενεργός άνθρακας 190904 Χρήση ως εναλλακτικό καύσιµο ή σαν α΄ύλη 
Κεκορεσµένες ή εξαντληµένες 
ιοντοανταλλακτικές ρητίνες 190905
Εξαντληµένος καταλύτης πυρόλυσης 
ρευστής κλίνης 160804 Επανεξαγωγή στους οίκους που τον προµηθεύουν
Ιλύς από καθαρισµό δεξαµενών Επεξεργασία στη µονάδα επεξεργασίας ιλύος
(υλικό προς βιοαποικοδόµηση) 050103 και βιοαποικοδόµηση µε τη µέθοδο land farming
Απόβλητα από την παραγωγή παραφίνης 160305
Αλουµίνα 050199 Χρήση ως εναλλακτικό καύσιµο ή σαν α΄ ύλη

∂ªª∂™∂™ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∂™ ¶§∂Àƒ∂™ 
Οι έµµεσες περιβαλλοντικές πλευρές αφορούν κυρίως την
ατµοσφαιρική ρύπανση από τα µεταφορικά µέσα και τα
κλάρκς, τις εκποµπές αερίων H/C κατά τις φορτώσεις – εκ-
φορτώσεις των προϊόντων σε πλοία, την όχληση από την
κυκλοφορία των βυτιοφόρων οχηµάτων και από την παρα-
µονή των πλοίων στο αγκυροβόλιο, τα υγρά απόβλητα του
σταθµού της AVIN, καθώς και τις επιπτώσεις σε περίπτωση
ατυχήµατος κατά την µεταφορά προϊόντων προς / από το
διυλιστήριο από  προµηθευτές / πελάτες. 
Στα πλαίσια του Ενιαίου ∆ιαχειριστικού Συστήµατος η
εταιρεία αξιολογεί την περιβαλλοντική επίδοση και εκπαι-
δεύει τους προµηθευτές της, εργολάβους και υπεργολά-
βους της σε θέµατα περιβαλλοντικής φύσεως και βρίσκεται
σε συνεχή διάλογο παρέχοντας πληροφορίες στους πελά-
τες της σχετικά µε την χρήση και διάθεση των προϊόντων
της. Παράλληλα εξετάζει νέους περιβαλλοντικά ήπιους
τρόπους µεταφορών και µεριµνά για την αποτελεσµατική
οργάνωση των µεταφορών των πρώτων υλών και προϊό-
ντων της. 

¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∞ ™Àªµ∞¡∆∞
Η εταιρεία θέτοντας ως κύριες προτεραιότητες την πρό-
ληψη των συνεπειών που µπορούν να προέλθουν από την
λειτουργία των εγκαταστάσεων και την ελαχιστοποίηση
των κινδύνων κατά την εκτέλεση των εργασιών, στοχεύει
στον µηδενισµό των περιβαλλοντικών συµβάντων/ατυ-
χηµάτων.
Για τον σκοπό αυτό έχει συντάξει Σχέδια Αντιµετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών, πλήρως εναρµονισµένα µε τα τοπικά
και εθνικά σχέδια καταπολέµησης της ρύπανσης, µέσω
των οποίων παρέχει τις αναγκαίες κατευθύνσεις για την
λήψη σωστών αποφάσεων και την εκτέλεση σωστών
ενεργειών, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει συστηµατικά τους
εργαζοµένους της προκειµένου να εξασφαλίσει σωστή
αντίδραση.
Η αποτελεσµατικότητα των παραπάνω ενεργειών δια-
φαίνεται µέσω του µηδενικού αριθµού περιβαλλοντικών
συµβάντων/ατυχηµάτων κατά το έτος 2006.

19
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¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ∂È‰fiÛÂÈ˜

¢π∞Ã∂πƒπ™∏ ¶√π√∆∏∆∞™ ∞∆ª√™º∞πƒ∞™

Με στόχο την προστασία της ποιότητας της ατµόσφαιρας, υπάρχει διαρκής και πλή-
ρως οργανωµένη παρακολούθηση των αερίων εκποµπών τόσο στον χώρο του ∆ιυλι-
στηρίου όσο και στην ευρύτερη περιοχή µέσω συνεχών ή ασυνεχών µετρήσεων που
πραγµατοποιούνται τόσο σε σηµειακές πηγές εκποµπών (καµινάδες, πυρσούς) όσο
και σε διάχυτες εκποµπές. 

Οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. διαθέτουν σύγχρονο
εξοπλισµό για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατµόσφαιρας και των σηµεια-
κών εκποµπών από διάφορες πηγές της παραγωγικής διαδικασίας. Το σύστηµα Πα-
ρακολούθησης της Ποιότητας Ατµόσφαιρας αποτελείται από έναν κινητό σταθµό
(Α) που έχει τη δυνατότητα µετρήσεως και καταγραφής ρύπων όπως υδροθείου
(H2S), διοξειδίου του θείου (SO2), αιωρούµενων σωµατιδίων (PM10) , αζωτοξειδίων
(ΝΟχ), µεθανίου (CH4), υδρογονανθράκων πλην µεθανίου, καθώς και µετεωρολογι-
κών παραµέτρων και τρεις σταθερούς σταθµούς µετρήσεως υδροθείου (H2S) και διο-
ξειδίου του θείου (SO2). Οι δύο από τους τρεις σταθερούς σταθµούς βρίσκονται εντός
του διυλιστηρίου (Β, Γ) και ο ένας στο Αστυνοµικό Τµήµα οικισµού Αγίων Θεοδώρων
(βλ. Χάρτη). Επιπλέον, πραγµατοποιούνται µετρήσεις οξυγόνου σε όλες τις εστίες
καύσης µε σκοπό τον έλεγχο της πλήρους καύσης, συνεχείς µετρήσεις διοξειδίου του
θείου (SO2), αιωρούµενων σωµατιδίων (PM10), οξειδίων του αζώτου (ΝΟχ) στις Μεγά-
λες Εγκαταστάσεις Καύσης θερµικής ισχύος µεγαλύτερης από 50 MW  (κεντρικές κα-
µινάδες), καθώς και συνεχείς και ασυνεχείς µετρήσεις σε επιµέρους πηγές εκποµπών.

Ã¿ÚÙË˜ ı¤ÛÂˆÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜
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¶ÔÈfiÙËÙ· ÙË˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ : NOx, SOx, PM10

Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος παρακολούθησης δείχνουν ότι το ατµοσφαιρι-
κό περιβάλλον στην περιοχή του ∆ιυλιστηρίου είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό. 

Συγκεκριµένα, οι αναλυτικές καταγραφές για τα έτη 2004, 2005 και 2006 δείχνουν ότι
όχι µόνο δεν υπάρχουν υπερβάσεις των επιτρεποµένων από τη νοµοθεσία ωριαίων
οριακών τιµών (ΝΟx: 200 µg/m3, SΟx: 350 µg/m3) όπως και των ηµερησίων (PM10: 50
µg/m3),  αλλά οι τιµές που εµφανίζονται είναι πολύ  χαµηλότερες από τις οριακές. 
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Στα διαγράµµατα  παρουσιάζονται οι µέσες
ωριαίες τιµές ανά µήνα των µετρούµενων   ρύ-
πων από τον κινητό σταθµό του ∆ικτύου Πα-
ρακολούθησης Ποιότητας Αέρα. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι το ∆ιυλιστήριο είναι
µόνο µία από τις πολλές πηγές αερίων ρύπων
οι οποίες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή
των εγκαταστάσεων. Άλλες πηγές αερίων ρύ-
πων είναι η οδική κυκλοφορία (Εθνική οδός
Αθηνών – Κορίνθου), η παρουσία διαφόρων
Βιοµηχανικών Μονάδων και το σιδηροδροµι-
κό δίκτυο.
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¶ÔÈfiÙËÙ· ÙË˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ : H2S

Το διυλιστήριο έχει επιτύχει την ελαχιστοποίηση των εκποµπών υδρόθειου µε την
αναβάθµιση των συστηµάτων επεξεργασίας των όξινων αερίων και των µονάδων ανά-
κτησης θείου. 

Οι συγκεντρώσεις H2S παρακολουθούνται καθηµερινά και στους 4 σταθµούς του ∆ι-
κτύου Παρακολούθησης Ποιότητας Ατµόσφαιρας.

Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων, παρατηρείται ότι η συγκέντρωση Η2S στον
σταθµό µέτρησης που βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους εκτός ∆ιυλιστηρίου και
άρα στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων, είναι ιδιαίτερα χαµηλές. 
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∂ÎÔÌ¤˜ ıÂ›Ô˘ 

Το 2005 οι εκποµπές θείου ήταν χαµηλές κυρίως λόγω  S/D του διυλιστηρίου για την
ενσωµάτωση του νέου συγκροτήµατος υδρογονοδιάσπασης. Το 2006 οι εκποµπές

παρουσίασαν σηµαντική µείωση σε σχέση
µε το 2004, παρά την επέκταση των βιο-
µηχανικών εγκαταστάσεων.

∂ÎÔÌ¤˜ ‰ÈÔÍÂÈ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÓıÚ·Î·

Οι συνολικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα για το 2006 ανέρχονται σε 1.994.441
τόνους. Η αύξηση της ποσότητας του παραγόµενου CO2 οφείλεται κυρίως στην αύ-
ξηση της  πολυπλοκότητας των διεργασιών των εγκαταστάσεων.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εκποµπές διο-
ξειδίου του άνθρακα από το διυλιστήριο
δεν αναµένεται να υπερβούν τα δικαιώµα-
τα εκποµπών που έχουν δοθεί στην Εται-
ρεία για την τριετία 2005 – 2007. 
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Με στόχο τη µείωση και τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων
έχει υλοποιηθεί µια σειρά προγραµµάτων, τα οποία περιλαµβάνουν τον περιορισµό
των διάχυτων εκποµπών από διάφορες πηγές (ελαιοδιαχωριστές, εξοπλισµό µονά-
δων), την τοποθέτηση δευτεροταγών φραγών στις δεξαµενές πλωτής οροφής, καθώς
και άλλα προγράµµατα.

Οι διάχυτες εκποµπές αερίων υδρογονανθράκων (Volatile Organic Compounds,
VOCs)  είναι χαρακτηριστικό όλων των εγκαταστάσεων της χηµικής και πετρελαϊκής
βιοµηχανίας και αντιπροσωπεύουν εκτός από µία επιπλέον πηγή ρύπανσης της
ατµόσφαιρας και ένα σηµαντικό κόστος για τη βιοµηχανία λόγω διαφυγόντων προϊό-
ντων - κερδών.  Ο στόχος εποµένως της µείωσης αυτού του είδους των εκποµπών εί-
ναι διπλός. Τα µέτρα αντιρρύπανσης που χρησιµοποιούνται για τη µείωση των εκπο-
µπών από εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών περιλαµβά-
νουν τη βελτίωση της κατασκευής του εξοπλισµού (δεξαµενές, αντλίες, κ.λπ.) όπως
και τακτικούς ελέγχους και συντήρηση όλου του εξοπλισµού που παίζει ρόλο-κλειδί
στον έλεγχο των εκποµπών.  Για τη µείωση των εκποµπών από τη λειτουργία της
φόρτωσης των βυτιοφόρων οχηµάτων έχει εγκατασταθεί, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία µονάδα ανάκτησης ατµών βενζίνης, η οποία και αποτελεί διεθνώς το πλέ-
ον ενδεδειγµένο µέσο για τη µείωση των εκποµπών αυτού του είδους.

Συγκεκριµένα, για τον έλεγχο του εξοπλισµού εφαρµόζεται το πρόγραµµα ανίχνευ-
σης διάχυτων εκποµπών (Leak Detection And Repair, LDAR), όπου οι διαρροές εντο-
πίζονται και καταγράφονται από τον περιοδικό έλεγχο των χειριστών των τµηµάτων
µε φορητό εξοπλισµό και αποκαθίστανται το συντοµότερο δυνατόν.  Όπως φαίνεται
στο διάγραµµα, ο αριθµός θέσεων έλεγχων αυξάνεται συνεχώς µε στόχο τη µείωση
των εκποµπών οργανικών ενώσεων.

ΜΕΣΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ
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Τα υγρά βιοµηχανικά απόβλητα που παράγονται από τις παραγωγικές µονάδες του
∆ιυλιστηρίου µετά την προεπεξεργασία τους εισέρχονται σε µονάδα επεξεργασίας
υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων, η οποία αποτελείται από µια σειρά διαδοχικών
βαθµίδων επεξεργασίας (ελαιοδιαχωριστές τύπου ΑΡΙ, µονάδες επίπλευσης DAF, αµ-
µόφιλτρα, βιόφιλτρα, επεξεργασία ιλύος), τα στάδια της οποίας φαίνονται σχηµατικά
παρακάτω. Παράλληλα, τα αστικά λύµατα επεξεργάζονται σε µονάδα επεξεργασίας
αστικών λυµάτων. 

Στόχος των συστηµάτων επεξεργασίας υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων και αστικών
λυµάτων είναι η πλήρης επεξεργασία των αποβλήτων έτσι ώστε η εκροή να εξασφα-
λίζει χαρακτηριστικά τα οποία να καλύπτουν τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας. Οι
εκροές των αποβλήτων µετρώνται καθηµερινά, ενώ παράλληλα πραγµατοποιούνται
συνεχή προγράµµατα βελτίωσης µε στόχο την αντιµετώπιση καταστάσεων δυσλει-
τουργίας των µονάδων επεξεργασίας, την αυτοµατοποίησή τους και τη βελτιστοποί-
ηση της απόδοσής τους. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων στην εκροή των συστηµά-
των επεξεργασίας αποβλήτων παρουσιάζονται στους επόµενους πίνακες όπου φαί-
νεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι τιµές είναι πολύ χαµηλότερες από τις
οριακές τιµές της νοµοθεσίας. 

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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Παράµετρος Μέσες τιµές έτους 2006 Οριακές τιµές
Εκροή συστήµατος Εκροή συστήµατος

επεξεργασίας επεξεργασίας
βιοµηχανικών αποβλήτων λυµάτων

pH 8,2 8 6- 9
Θερµοκρασία (oC) 31 <35
Oil content (mg/l) 7 <10
BOD5 (mg/l) 34 23,9 <40
COD (mg/l) 108,0 <150
NH3 (mg/l) 13 <15
Φαινόλες (mg/l) 0,28 <0.5
Θειούχα (mg/l) 0,9 <2
Αιωρούµενα στερεά (mg/l) 16 29,7 <40
Cl2 (mg/l) 0,6

Το υδραυλικό και ρυπαντικό φορτίο που εκρέει από τη µονάδα επεξεργασίας υγρών
βιοµηχανικών αποβλήτων παρουσιάζεται στη συνέχεια:

Παράµετρος 2004 2005 2006

Παροχή (m3/ηµέρα) 6.936 7.565 8.976
BOD5 (Kg/ηµέρα) 261 266 305
Αιωρούµενα στερεά (Kg/ηµέρα) 62,4 75 143
Λίπη – έλαια (Kg/ηµέρα) 0 0 0
Φαινόλες (Kg/ηµέρα) 2,45 3,1 2,51

Να σηµειωθεί ότι η παρατηρούµενη αύξηση του BOD5 της τάξης του 14% µεταξύ
του 2005 και 2006 ήταν φυσιολογική και αναµενόµενη, αφού η παροχή παρουσίασε
αύξηση 20% στο ίδιο διάστηµα.
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Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τη λειτουργία του διυλιστηρίου συλλέγο-
νται και διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις ακόλουθες µεθόδους:

● Ανακύκλωση (εκτός διυλιστηρίου) 

● Ανάκτηση  (εκτός διυλιστηρίου) 

● Επεξεργασία εντός του διυλιστηρίου

● Επαναχρησιµοποίηση

● Οριστική ∆ιάθεση εκτός του διυλιστηρίου

Το διυλιστήριο στοχεύει στην αύξηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης
των παραγόµενων αποβλήτων. Στο επόµενο διάγραµµα παρουσιάζονται οι ποσότη-
τες στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται ετησίως.
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Η κατανάλωση ενέργειας περιλαµβάνει την κατανάλωση καυσίµων (υγρό και αέριο
καύσιµο) στις διεργασίες καύσης του διυλιστηρίου και την κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας για τη λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού.

Η ετήσια κατανάλωση καυσίµων στις
διεργασίες του διυλιστηρίου για το
2006 ανέρχεται σε 28.000 TJ. Η αύξη-
ση της ενέργειας που προκύπτει τα
τελευταία τρία χρόνια οφείλεται στην
προσθήκη νέων µονάδων και στην αύ-
ξηση της πολυπλοκότητας των διερ-
γασιών των εγκαταστάσεων.

Σηµαντικό είναι να σηµειωθεί ότι οι
απώλειες έχουν παρουσιάσει µείωση
το 2006 σε σχέση µε το προηγούµενο
έτος και ανέρχονται στο 0,53% της
συνολικής ποσότητας πρώτων υλών
του διυλιστηρίου.

ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Το νερό που χρησιµοποιείται στις διάφορες δραστηριότητες του διυλιστηρίου προ-
έρχεται από την κατεργασία του θαλασσινού νερού σε µονάδα αφαλάτωσης και από
την προµήθεια νερού υγειονοµικής χρήσης µε βυτιοφόρα οχήµατα και πλοία. 

Η ποσότητα νερού που καταναλώνεται ετησίως παρουσιάζει αύξηση, γεγονός που
οφείλεται στην προσθήκη νέων µονάδων. Σηµαντικό όµως είναι να σηµειωθεί ότι το
νερό που χρησιµοποιείται στην παραγωγική διαδικασία προέρχεται αποκλειστικά
από επεξεργασία του θαλασσινού νερού µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει καµία επί-
πτωση στους φυσικούς πόρους της περιοχής. Μάλιστα, όπως φαίνεται και στο διά-
γραµµα, το ποσοστό συµµετοχής του επεξεργασµένου νερού στο σύνολο του αναλι-
σκόµενου αυξάνεται συνεχώς µε παράλληλη µείωση του εισερχόµενου νερού υγειο-
νοµικής χρήσης.

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2004 2005 2006

Κ
ΑΤ

Α
Ν

Α
Λ

Ω
ΣΗ

 (m
3 )

Σύνολο

Μονάδα Αφαλάτωσης

Εισερχόµενο νερό
υγειονοµικής χρήσης

1.
67
9.
25
0

309.231
231.838 145.610

1.
37
0.
01
9 2.

13
3.
40
3

1.
90
1.
56
5

3.
10
7.
71
7

2.
96
2.
10
7



30

£√ƒÀµ√™

Με στόχο τη µείωση των επιπέδων περιβαλλοντικού θορύβου στα όρια της εγκατά-
στασης έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα, τα οποία περιλαµβάνουν την τοπο-
θέτηση σιγαστήρων σε εξοπλισµό, καθώς και αγορά εξοπλισµού µε χαµηλές εκπο-
µπές θορύβου. Τα επίπεδα θορύβου παρακολουθούνται σε τακτική βάση µε τη διε-
νέργεια µετρήσεων σε µεγάλο αριθµό θέσεων περιµετρικά του ∆ιυλιστηρίου. Οι θέ-
σεις των µετρήσεων παρουσιάζονται στον ακόλουθο Χάρτη:

Ενδεικτικές µετρήσεις για το 2006 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Θέσεις Μετρήσεις 2006 Οριακές τιµές
(dBA) (dBA)

Περίµετρος εγκατάστασης διυλιστηρίου 50 - 65 65
Νότια περίµετρος διυλιστηρίου  52-55 55
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H MOTOR OIL υλοποιεί συνεχώς νέα προγράµµατα και δράσεις µε στόχο τη βελτίω-
ση της περιβαλλοντικής της επίδοσης και σχεδιάζει νέους στόχους για το µέλλον. Οι
στόχοι και τα προγράµµατα που σχεδιάζονται για τα επόµενα έτη και ο χρόνος υλο-
ποίησης παρουσιάζονται στη συνέχεια.
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Βελτίωση της παρακολούθησης της ποιότητας της ατµόσφαιρας και των εκποµπών αέ-

ριων ρύπων µε στόχο τη µείωση των εκποµπών και τη βελτίωση της ποιότητας του αέ-

ρα. Ειδικότερα, τα προγράµµατα που θα υλοποιηθούν περιλαµβάνουν : 

Ποιότητα του αέρα: Αναβάθµιση του σταθµού ποιότητας της ατµόσφαιρας

στο λιµάνι µε µετρήσεις επιπλέον ρύπων

Εκποµπές από καµινάδες: Πιστοποίηση των αναλυτών συνεχούς µέτρησης στις κα-

µινάδες σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα 

Εκποµπές CO2: Παρακολούθηση των εκποµπών CO2 µε τη διενέργεια

εργαστηριακών µετρήσεων της περιεκτικότητας του

fuel gas σε άνθρακα 

Ε∆ΑΦΟΣ

Μείωση της ποσότητας των στερεών αποβλήτων που αποθηκεύονται στο διυλιστήριο

και εφαρµογή τεχνικών εναλλακτικής διαχείρισής τους:

- Εξυγίανση και αποµάκρυνση ιλύος 

- Εναλλακτική διαχείριση των καταλυτών

Εξυγίανση του εδάφους στην περιοχή επεξεργασίας της ιλύος   

●

●

●

●

●
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Η παρούσα Περιβαλλοντική ∆ήλωση αφορά στο έτος 2006 και ισχύει για τρία έτη µε
την προϋπόθεση ετήσιας επικαιροποίησης/επαλήθευσης. Η επόµενη Περιβαλλοντι-
κή ∆ήλωση θα συνταχθεί, επικυρωθεί και δηµοσιευθεί τον µήνα Ιούλιο του έτους
2008, ενώ η συνολική Περιβαλλοντική ∆ήλωση θα συνταχθεί, επικυρωθεί και δηµοσι-
ευθεί τον Ιούλιο του 2010. Σε αυτή θα αναφέρονται, µεταξύ άλλων, περιβαλλοντικά
στοιχεία και αποτελέσµατα περιβαλλοντικών προγραµµάτων για την τριετία 2007 -
2009. Η αρµοδιότητα για τη συγγραφή των περιβαλλοντικών δηλώσεων ανήκει στον
Υπεύθυνο του Ενιαίου ∆ιαχειριστικού Συστήµατος κ. Κωνσταντίνο Κόρκα.

Επωνυµία οργανισµού ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ 
∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

∆ιεύθυνση Άγιοι Θεόδωροι, ΤΘ:23, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

∆ιαδικτυακή διεύθυνση www.moh.gr

Αρµόδιος επαφών Κ. Β. Κόρκας

E-mail: korkasco@moh.gr

Κωδικός δραστηριοτήτων NACE DF.23.20

Αριθµός εργαζοµένων 990

Όνοµα επαληθευτή Μ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Αριθµός διαπίστευσης 246

Έκταση της διαπίστευσης NACE 23

Ηµεροµηνία επόµενης επικύρωσης 

της Περιβαλλοντικής ∆ήλωσης 13/07/08

Κόρινθος,  13 Ιουλίου, 2007

Κ. Β. Κόρκας
Υπεύθυνος Ενιαίου ∆ιαχειριστικού Συστήµατος
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