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εταιρικός σκοπός και αξίες
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συµπλήρωσε 31 χρόνια παρουσίας στην αγορά, µια πορεία δυναµικής
ανάπτυξης, βασισµένης πάνω σε ένα πλέγµα αρχών και αξιών που εξακολουθούν να αποτελούν
τα θεµέλια της λειτουργίας της και τα συστατικά στοιχεία της επιχειρηµατικής της δράσης.

Το όραµά της είναι η καθιέρωσή της ως εταιρεία µε ηγετικό
ρόλο στον τοµέα διύλισης πετρελαίου και εµπορίας των
παραγόµενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην
ευρύτερη περιοχή.
Εταιρικός σκοπός της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι να ασκεί την
επιχειρηµατική της δραστηριότητα µε τρόπο που να
ενδυναµώνει την αξία της ως επιχείρηση απέναντι σε όσους
ενδιαφέρονται για τη δράση της - µέτοχους, ανθρώπινο
δυναµικό, πελάτες, προµηθευτές και συνεργάτες, καθώς και
την τοπική και ευρύτερη κοινωνία - και µε πρακτικές που να
χαρακτηρίζονται τόσο από ευθύνη και ακεραιότητα, όσο και
από σεβασµό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Το όραµα και ο εταιρικός σκοπός της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
διαπνέονται από τρεις βασικές αρχές:
• Σεβασµός στα εργασιακά δικαιώµατα
• Σεβασµός στο περιβάλλον
• ∆ιαφάνεια
Η πραγµατοποίησή τους στηρίζεται στις ακόλουθες
τέσσερις εταιρικές αξίες:

• Στην κοινωνική ευθύνη, που εκφράζεται µε το
σεβασµό προς τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, µε
την επιδίωξη ανάπτυξης που βασίζεται στις αρχές της
αειφορίας, µε το στόχο να είναι η εταιρεία ένας
ενεργός και υπεύθυνος πολίτης.
• Στην ακεραιότητα που εκφράζεται µε το σεβασµό
προς τους νόµους και τους κανονισµούς, µε την
εφαρµογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης,
µε την ειλικρινή και ανοικτή επικοινωνία, µε τη
συνεχή επιδίωξη αξιοπιστίας και αξιοπρέπειας στις
κάθε φύσεως σχέσεις της εταιρείας.
Η φετινή έκδοση του Κοινωνικού Απολογισµού της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, εστιάζεται στην παρουσίαση της
κοινωνικής δραστηριότητας της εταιρείας και της
θυγατρικής της AVIN OIL, κατά το 2003, εκθέτοντας
ταυτόχρονα και το ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής που
διαχρονικά ακολουθείται από την εταιρεία, στους τοµείς της
µέριµνας για το ανθρώπινο δυναµικό της, την υγιεινή και
την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον, τις τοπικές
κοινωνίες που βρίσκονται στις περιοχές όπου κυρίως
αναπτύσσεται η επιχειρηµατική της δραστηριότητα, καθώς
και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

• Στην αποτελεσµατική επίτευξη των οριοθετηµένων
στόχων, στην προσθήκη αξίας για τους µετόχους και
την κοινωνία γενικότερα, στην ποιοτική εξυπηρέτηση
των αναγκών των πελατών, στην παροχή ενός
ασφαλούς, υγιεινού, ευχάριστου και ανταποδοτικού
περιβάλλοντος εργασίας, στην προστασία του
περιβάλλοντος, στην προαγωγή της γνώσης και της
καινοτοµίας.
• Στην υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες,
το προσωπικό, τους συνεργάτες και την κοινωνία.
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ρόλου τους - καθώς επηρεάζουν τις συνθήκες ζωής των
ανθρώπων, είτε άµεσα ως εργοδότες, είτε έµµεσα µε τις
δραστηριότητές τους - οφείλουν να συµµετέχουν ενεργά
στις προσπάθειες για κοινωνική συνοχή και να
προωθούν, µε τη λειτουργία και τα προγράµµατά τους,
το γενικότερο κοινωνικό συµφέρον.
Οι αρχές και οι δεσµεύσεις που προϋποθέτει η
υιοθέτηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
υπερβαίνουν τις πρακτικές όπως είναι η φιλανθρωπία
και οι χορηγίες για την προώθηση της εταιρικής
εικόνας. Ουσιαστικά, είναι η επέκταση της δέσµευσης
των επιχειρήσεων όχι µόνο για πλήρη συµµόρφωση
προς τις οποιεσδήποτε νοµοθετηµένες υποχρεώσεις
τους, αλλά κυρίως για εθελοντική δράση και
προγράµµατα που υπερβαίνουν τα όρια που θέτουν οι
νόµοι, προς την κατεύθυνση της αειφορίας και της
βιώσιµης ανάπτυξης.

Η δέσµευση της MΟΤΟΡ ΟΪΛ
για την εταιρική κοινωνική ευθύνη
Η κοινωνική υπευθυνότητα, µε την έννοια της
πρωτοβουλίας των επιχειρήσεων να εντάσσουν στα
προγράµµατά τους κοινωνικές και περιβαλλοντικές
δραστηριότητες, είχε υιοθετηθεί από τις επιχειρήσεις
τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
αρκετά χρόνια πριν η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης αναπτυχθεί και παγιωθεί ως µέρος της
σύγχρονης επιχειρηµατικής πρακτικής.
Είναι αυτονόητο πως οι σύγχρονες επιχειρήσεις, αφενός
ως µέλη της κοινωνίας των πολιτών, αφετέρου λόγω του

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ υποστηρίζει τη συστηµατική αυτή
προσπάθεια και συµµετέχει σε αυτήν, ως ιδρυτικό µέλος
του Ελληνικού ∆ικτύου για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη από το 1999.
Στόχος του ∆ικτύου είναι η προώθηση της έννοιας της
κοινωνικής ευαισθησίας και της ευθύνης των
επιχειρήσεων, καθώς και η προαγωγή της ιδέας της
κοινωνικής συνοχής µέσα από την ανάδειξη και
εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι κύριοι άξονες δράσης για τις
επιχειρήσεις είναι οι εξής:
•
•
•
•
•

Ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού.
Υγιεινή και Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο.
∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
Συνεργασία µε τις τοπικές κοινωνίες.
Ευρύτερη συµβολή στην αειφόρο ανάπτυξη.

Με τη συµµετοχή της στο ∆ίκτυο για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη, η εταιρεία έχει στόχο να συµβάλλει
στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στη στήριξη της
κοινωνικής ειρήνης και στην αειφόρο ανάπτυξη. την
ανάπτυξη δηλαδή που καλύπτει τις σηµερινές ανάγκες
χωρίς να διακυβεύει τη δυνατότητα διαχείρισης πόρων
από τις επόµενες γενιές, κάνοντας χρήση και
αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές.
Η συµβολή αυτή εκφράζεται µέσα από µια σειρά
πολιτικών και δράσεων σε σχέση µε το ανθρώπινο
δυναµικό, την ποιότητα, την υγιεινή και ασφάλεια στους
χώρους εργασίας, το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες
όπου κυρίως ασκεί την επιχειρηµατική της
δραστηριότητα, καθώς και το ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο.
Με άλλα λόγια, αυτό που σηµαίνει Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, είναι να αποδίδει
ικανοποιητικά κέρδη στους µετόχους της, να είναι
χώρος δηµιουργίας και εξέλιξης για το προσωπικό της,
να τιµά την εµπιστοσύνη των πελατών της και να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, να λειτουργεί µε
σεβασµό στην υγεία, στην ασφάλεια και στο περιβάλλον
και να στηρίζει το κοινωνικό σύνολο.
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η εταιρεία
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ κατέχει ηγετικό ρόλο στο χώρο της διύλισης πετρελαίου,
προµηθεύοντας την περιοχή που εξυπηρετεί µε ένα ευρύ φάσµα αξιόπιστων ενεργειακών
προϊόντων. Με ενοποιηµένα έσοδα το 2003 που αντιστοιχούν περίπου στο 1,3% του
Α.Ε.Π. (οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του 2003 περιλαµβάνουν τις εταιρείες
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, AVIN OIL και Ολυµπιακή Εταιρεία Καυσίµων), η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει
εξελιχθεί σε έναν από τους κύριους στυλοβάτες της εθνικής οικονοµίας, διατηρώντας
παράλληλα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Κατέχει το 100% των
µετοχών της AVIN OIL, το 28% των µετοχών της Ολυµπιακής Εταιρείας Καυσίµων και
το 16% της Εταιρείας Αγωγού Καυσίµων Αεροδροµίου Αθηνών.

Το διυλιστήριο της εταιρείας βρίσκεται στους Αγίους
Θεοδώρους Κορινθίας, περίπου 70 χλµ. έξω από την Αθήνα.
Μαζί µε τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις
διακίνησης καυσίµων, αποτελεί το µεγαλύτερο ιδιωτικό
βιοµηχανικό συγκρότηµα της Ελλάδας και θεωρείται ένα από
τα πιο ευέλικτα διυλιστήρια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Μπορεί να κατεργάζεται αργό πετρέλαιο διαφόρων τύπων,
παράγοντας ένα ευρύ φάσµα πετρελαϊκών προϊόντων που
καλύπτουν τις πλέον αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές,
εξυπηρετώντας έτσι µεγάλες εταιρείες εµπορίας πετρελαίου
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον, είναι το µοναδικό
ελληνικό διυλιστήριο που παράγει βασικά λιπαντικά. Τα
κεντρικά γραφεία της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στεγάζονται σε
σύγχρονο κτίριο στο Μαρούσι.
Το επενδυτικό πρόγραµµα της εταιρείας, για την 3ετία
2003 - 2005, υπολογίζεται περίπου στα 400 εκατ. Ευρώ.
Οι συγκεκριµένες επενδύσεις θα καταστήσουν δυνατή την
παραγωγή "καθαρών καυσίµων", βάσει των
προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2005 και
των ακόµα αυστηροτέρων που προβλέπονται για το 2009,
ενώ παράλληλα θα αυξήσουν την παραγωγή µεσαίων
αποσταγµάτων (ντίζελ και κηροζίνης) στα οποία η
Ελλάδα και γενικότερα η Ευρώπη παρουσιάζουν έλλειψη.
Επιπλέον, θα προσφέρουν στο διυλιστήριο µεγαλύτερη
ευελιξία για τη µεγιστοποίηση παραγωγής είτε ντίζελ, είτε
βενζινών, ανάλογα µε την εποχιακή ζήτηση. Τέλος, θα
βελτιωθούν ακόµα περισσότερο οι περιβαλλοντικοί όροι
του διυλιστηρίου, καθώς οι εκποµπές των ρύπων θα
µειωθούν σηµαντικά. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης
το 2005, ο βαθµός πολυπλοκότητας του διυλιστηρίου
(Nelson Complexity Index) θα αυξηθεί σηµαντικά, από
8.75 που είναι σήµερα στο 11.94.
Η AVIN OIL, µία από τις µεγαλύτερες, σήµερα, εταιρείες
εµπορίας πετρελαιοειδών στην ελληνική αγορά, ξεκίνησε

τη λειτουργία της το 1977, µε τη διάθεση λιπαντικών
αποκλειστικής παραγωγής ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Το πρώτο
πρατήριο καυσίµων µε το σήµα AVIN λειτούργησε το
1982 στη Αττική. Σήµερα, διαθέτει δίκτυο 575 πρατηρίων
σε ολόκληρη την Ελλάδα και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
αποθήκευσης πετρελαιοειδών στους Αγίους Θεοδώρους
Κορινθίας. Με βασικό προµηθευτή της τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ,
η εµπορική της δραστηριότητα καλύπτει τους τοµείς
καυσίµων αυτοκινήτων, βιοµηχανίας, αεροπορίας και
οικιακής θέρµανσης, ασφάλτου, υγραερίου και λιπαντικών.
Με ετήσιες πωλήσεις για το 2003, 1.306.000 τόνους,
κύκλο εργασιών 542,4 εκατ. Ευρώ και καθαρά κέρδη προ
φόρων 10,1 εκατ. Ευρώ, η AVIN OIL κατέχει την 4η θέση
στην ελληνική αγορά καυσίµων µεταξύ των εταιρειών
εµπορίας πετρελαιοειδών.
Η ιστορική διαδροµή της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι µια
διαδροµή συνεχούς ανάπτυξης, που χαρακτηρίζεται από
τις ακόλουθες περιόδους - ορόσηµα:
1970-1972: Σύσταση και έναρξη λειτουργίας του
διυλιστηρίου, το οποίο διαθέτει µονάδα διύλισης αργού
πετρελαίου, µονάδα παραγωγής βασικών λιπαντικών,
προβλήτα µε σταθµό φόρτωσης και σταθµούς φόρτωσης
βυτιοφόρων οχηµάτων.
1975: Επέκταση εργασιών στον τοµέα παραγωγής
καυσίµων, µε την προσθήκη της µονάδας ατµοσφαιρικής
απόσταξης.
1978: Κατασκευή µονάδας καταλυτικής αναµόρφωσης
(περαιτέρω επεξεργασία νάφθας για παραγωγή βενζινών).
1980: Εγκατάσταση µονάδας καταλυτικής πυρόλυσης
(επεξεργασία µαζούτ σε προϊόντα υψηλής
προστιθέµενης αξίας).
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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 BV, 100% θυγατρική της
Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco), της
µεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής πετρελαίου στον κόσµο.
Με αυτή τη στρατηγική συµµαχία, η εταιρεία αποκτά µια
αξιόπιστη πηγή προµήθειας αργού πετρελαίου και
οργανώνεται µε βάση διεθνείς πρακτικές και κριτήρια.
Μεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών σε νέες,
σύγχρονες και καλαίσθητες εγκαταστάσεις στο Μαρούσι.
2000: Ολοκλήρωση του εκσυγχρονισµού της µονάδας
καταλυτικής πυρόλυσης, για την παραγωγή καυσίµων
υψηλής ποιότητας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2000.
Την ίδια χρονιά πιστοποιείται το σύστηµα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:1996.
2001: Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας,
µε δηµόσια εγγραφή και έναρξη διαπραγµάτευσης των
µετοχών στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Αθηνών. Εγκατάσταση νέου αεριοστρόβιλου στο σταθµό
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αναβάθµιση της
µονάδας κενού των λιπαντικών.
2002: Εξαγορά του 100% των µετοχών της AVIN OIL.
2003: Έναρξη κατασκευής του συγκροτήµατος των νέων
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µονάδων για την παραγωγή "καθαρών καυσίµων" σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές του 2005. Ανάπτυξη Συστήµατος
∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000, το οποίο
πιστοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2003.

Η συνεχής, δυναµική ανάπτυξη της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
οδήγησε στην απόκτηση οικονοµικής ευρωστίας,
σύγχρονης εταιρικής αντίληψης, οργάνωσης, στελέχωσης
και διοίκησης, που της επιτρέπουν να επιτελεί
αποτελεσµατικά τον κοινωνικό της ρόλο, να αυξάνει την
κοινωνική της συνεισφορά και που εγγυώνται τις
περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξής της.
Η αναπτυξιακή της πορεία στηρίζεται σε µια σταθερή
αλλά ευέλικτη επιχειρησιακή στρατηγική, που βασίζεται
στους ακόλουθους άξονες:
• Συνεχής αναβάθµιση του διυλιστηρίου, ώστε να
επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν καλύτερη οικονοµική
απόδοση.
• Παρουσία σε τρεις αγορές (εσωτερική, εξαγωγές και
εφόδια πλοίων και αεροσκαφών) κατά τρόπο που να
επιτρέπει την επίτευξη της όσο το δυνατόν καλύτερης
τιµής διάθεσης των προϊόντων της.
• Πραγµατοποίηση τεχνολογικών, λειτουργικών και
οργανωτικών προσαρµογών στο διυλιστήριο, ώστε να
επιτυγχάνεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο Υγιεινής
και Ασφάλειας, Προστασίας του Περιβάλλοντος και
Ποιότητας.
Αποτέλεσµα αυτής της επιτυχηµένης στρατηγικής είναι
η διατήρηση υψηλής κερδοφορίας.

Στο διάγραµµα φαίνεται η εξέλιξη τριών βασικών
ενοποιηµένων αποτελεσµάτων - του Κύκλου Εργασιών,
του EBITDA (Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και
Φόρων) και των Καθαρών Κερδών προ Φόρων.
Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να διευκρινιστεί πως τα
συγκεκριµένα οικονοµικά στοιχεία επηρεάζονται από
την απόδοση της εταιρείας, αλλά εξαρτώνται και από
εξωγενείς παράγοντες που είναι οι τιµές του αργού
πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου, καθώς και η
συναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ / ∆ολαρίου.

Η συνεισφορά της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στο κοινωνικό προϊόν που αναλύεται στο σχετικό κεφάλαιο - ήταν ανάλογη των
υπόλοιπων αποτελεσµάτων της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
την τελευταία διετία δηµιούργησε για τον κρατικό
προϋπολογισµό έσοδα από φόρους και άλλες εισφορές που
ξεπερνούν τα 84 εκατ. Ευρώ και κατέβαλε στο προσωπικό
της, υπό µορφή καθαρών αµοιβών και άλλων παροχών,
πάνω από 76 εκατ. Ευρώ. Μάλιστα, κατά την τελευταία
τριετία, η συνεισφορά της τόσο στην ενίσχυση κοινωφελών
έργων, όσο και σε επενδύσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος, εκτιµάται πως ξεπερνά τα 84 εκατ. Ευρώ.
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9

2 0 0 3

Ê Ï É Í Ù Í É Ê Ï Ó

συνεισφορά στο κοινωνικό προϊόν
Ο σταθερά αναπτυξιακός προσανατολισµός της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και
της AVIN OIL, σε συνδυασµό µε το συνολικό µέγεθός τους,
συνεπάγεται σηµαντική συµβολή στον κοινωνικό περίγυρο, που
αντανακλάται, και στο ύψος, και στη σύνθεση του κοινωνικού
προϊόντος που παράγουν.

Á Ð Ï Ë Ï Ã É Ó Ì Ï Ó

Η οικονοµική συνεισφορά των δύο εταιρειών στην
κοινωνία είναι εξαιρετικά σηµαντική, γεγονός που
αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε µια εποχή κατά την οποία
η παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία και οι τεχνολογικές
εξελίξεις, εκτός των ωφελειών που επιφέρουν, προκαλούν
ταυτόχρονα και πιέσεις στον κοινωνικό ιστό.
Οι εισροές / έσοδα των δύο εταιρειών από την οικονοµική
δραστηριότητα του έτους 2003, ανέρχονται σε 1.905,1
εκατ. Ευρώ και αποτελούν περίπου το 1,3% του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) του
αντίστοιχου έτους. Από αυτά, 1.591,1 εκατ. Ευρώ
διατέθηκαν για την αγορά πρώτων υλών και
εµπορευµάτων, ενώ άλλα 27,8 εκατ. Ευρώ αποτελούν τις
αποσβέσεις. Πρέπει να σηµειωθεί ότι λόγω της φύσης της
δραστηριότητας των δύο εταιρειών (διύλιση πετρελαίου
και εµπορία προϊόντων του), η δαπάνη για πρώτες ύλες
(αργό πετρέλαιο) και εµπορεύµατα αντιστοιχεί στο 83,5%
των συνολικών εισροών / εσόδων. Με βάση τα παραπάνω
στοιχεία για το έτος 2003, το κοινωνικό προϊόν που
αποδόθηκε στους κοινωνικούς εταίρους ανέρχεται στο
ποσό των 186,3 εκατ. Ευρώ (171,0 εκατ. Ευρώ το 2002).

ÊÁÔÁÍÏÌÇ ÅÉÓÑÏÙÍ - ÅÓÏÄÙÍ 2003
(óå åêáô. Åõñþ)
Óýíïëï 2003: 1.905,1 åêáô. Åõñþ
(ðåñßðïõ ôï 1,3% ôïõ ÁÅÐ)
99,9

27,8

Ως κοινωνικό προϊόν ορίζεται το µέρος των εσόδων που
κατανέµεται στους κοινωνικούς εταίρους: στο
προσωπικό, το κράτος, τους µετόχους και την ευρύτερη
κοινωνία. Είναι, δηλαδή, η δαπάνη για τη µισθοδοσία
του προσωπικού και η παροχή σε αυτό διαφόρων
ωφεληµάτων πέραν των στενά προβλεποµένων από τις
ισχύουσες διατάξεις, η δαπάνη για την κάλυψη των
ασφαλιστικών εισφορών στους διάφορους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης, για την πληρωµή στο κράτος του
φόρου εισοδήµατος, του φόρου µισθωτών υπηρεσιών,
καθώς και διαφόρων άλλων φόρων, για την
πραγµατοποίηση διαφόρων δωρεών και χορηγιών, για
την πληρωµή τόκων στα πιστωτικά ιδρύµατα, για την
πληρωµή µερίσµατος στους µετόχους και για την
αύξηση των αποθεµατικών. Με την ευρεία έννοια, και
τα λειτουργικά έξοδα θα µπορούσαν να θεωρηθούν
κοινωνικό προϊόν, αφού καταλήγουν στη
χρηµατοδότηση άλλων παραγωγικών µονάδων, που και
αυτές µε τη σειρά τους παράγουν κοινωνικό προϊόν,
όπως αρχικά ορίσθηκε.
Η σύνθεση του κοινωνικού προϊόντος του 2003 (χωρίς
τα λειτουργικά έξοδα) φαίνεται στο διάγραµµα.

ÓÕÍÈÅÓÇ ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ 2003
Óýíïëï 2003: 186,3 åêáô. Åõñþ

0,7%
186,3

12,7%

33,7%

1.591,1

21,7%

8,2%
23,0%

Ðñþôåò ¾ëåò êáé Åìðïñåýìáôá
ÃåíéêÜ ¸îïäá
ÁðïóâÝóåéò (ãéá ÷ñçìáôïäüôçóç íÝùí åðåíäýóåùí)
Êïéíùíéêü Ðñïúüí

ÊáèáñÝò ÁìïéâÝò êáé ËïéðÝò Ðáñï÷Ýò Ðñïóùðéêïý
¸óïäá Äçìïóßïõ
ÁóöáëéóôéêÜ Ôáìåßá
ÌÝôï÷ïé/ÔñÜðåæåò
×ïñçãßåò/ÄùñåÝò
ÁðïèåìáôéêÜ êáé ìç äéáíåìçèÝíôá êÝñäç ãéá ìåëëïíôéêÝò
åðåíäýóåéò áíÜðôõîçò
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κοινωνική και πολιτιστική συνεισφορά
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, ως υπεύθυνος και ενεργός εταιρικός πολίτης, δίνει ιδιαίτερη
σηµασία στην εκπλήρωση του ρόλου της, µε στόχο τη συνεισφορά στην οικονοµική
ανάπτυξη και στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής της περιοχής όπου
βρίσκεται το διυλιστήριό της, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού χώρου.

Η αποστολή αυτή, όσον αφορά το σκέλος της
κοινωνικής συνοχής, συνέχισε να ακολουθεί, και στη
διάρκεια του 2003, τη µακρά παράδοση που
δηµιούργησε η εταιρεία.
Συνέχισε να στηρίζεται στους εταιρικούς µας σκοπούς
και αξίες και να εκδηλώνεται µε υποστήριξη σε
πολιτιστικές, πνευµατικές, αθλητικές και κοινωνικές
δραστηριότητες και πρωτοβουλίες. µε συνδροµή στην
εκπαίδευση και τις επιστήµες. µε επιχορηγήσεις και
δωρεές σε διεθνείς αθλητικές συναντήσεις και
αθλητικούς συλλόγους. µε δωρεές σε νοσοκοµεία και
εκκλησιαστικά ιδρύµατα αρωγής. µε συµπαράσταση
στο έργο µη κυβερνητικών οργανισµών και
φιλανθρωπικών ιδρυµάτων και µε γενικότερη συµβολή
στην ανακούφιση κοινωνικών αναγκών.

Προσφορά στις τοπικές κοινωνίες
• Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ παρέχει στους όµορους προς το
διυλιστήριο δήµους - Κορίνθου, Λουτρακίου, Αγίων
Θεοδώρων, Σαρωνικού και Σολυγείας - σταθερά και
κάθε χρόνο, οικονοµική ενίσχυση για τη διοργάνωση
διαφόρων πολιτιστικών, κοινωνικών και αθλητικών
εκδηλώσεων.
• Για περισσότερα από 25 χρόνια, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ,
στα πλαίσια του φιλανθρωπικού της έργου, είναι ο
βασικός χορηγός του "Βαρδινογιαννείου Ιδρύµατος"
που εδρεύει στη Γυναικεία Ιερά Μονή Παναγίας
Καλυβιανής στο νοµό Ηρακλείου Κρήτης του οποίου
η λειτουργία εποπτεύεται από την Ιερά Μονή.
Η δηµιουργία του συγκεκριµένου Ιδρύµατος
χρηµατοδοτήθηκε από τον ιδρυτή της εταιρείας, Νίκο
Βαρδινογιάννη, και αποστολή του είναι η φιλοξενία και
η κοινωνική και επαγγελµατική αποκατάσταση

ορφανών κοριτσιών, τα οποία εκπαιδεύονται στα
οικοκυρικά και ειδικότερα στην τέχνη της υφαντουργίας.
• Το 2002 εγκαινιάστηκε ανοικτό θέατρο 1.600
θέσεων στα Εξαµίλια Κορινθίας, στο οποίο δόθηκε
το όνοµα του µεγάλου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.
Στο θέατρο αυτό, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ανέλαβε χορηγός
συναυλίας της ορχήστρας "Μίκης Θεοδωράκης".
Η συγκεκριµένη πολιτιστική προσφορά της
εταιρείας συνεχίστηκε το 2003, µε την αποκλειστική
ανάληψη χορηγίας για την πραγµατοποίηση δύο
ακόµα συναυλιών της ορχήστρας "Μίκης
Θεοδωράκης".
Η πρώτη συναυλία δόθηκε στις 28 Ιουλίου 2003 και
ήταν αφιερωµένη στα έργα "Άξιον Εστί" και
"Πνευµατικό Εµβατήριο", µε σύµπραξη της ορχήστρας
και χορωδίας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και
ερµηνευτές, τους: Ε. Τσαλιγοπούλου, ∆. Μπάση, Γ.
Μπέζο, Γ. Φέρτη, Κ. Ιγερινού, και Θ. Αντωνιάδη.
Η δεύτερη συναυλία δόθηκε στις 17 Αυγούστου
2003, µε τον Γ. Νταλάρα, τη Μ. Σουλτάτου και τον
Γ. Θωµαΐδη να ερµηνεύουν το έργο "Αρκαδίες" του
Μίκη Θεοδωράκη.
Και οι δύο συναυλίες στέφθηκαν µε επιτυχία και
προσέφεραν θέαµα υψηλού αισθητικού επιπέδου
στους χιλιάδες θεατές που είχαν την ευκαιρία να τις
παρακολουθήσουν.
• Και το 2003, προσέφερε χρηµατική βοήθεια µε
στόχο την κάλυψη δαπανών θέρµανσης κατά τους
χειµερινούς µήνες, σε αριθµό σχολείων, εκκλησιών
και εκκλησιαστικών ιδρυµάτων των όµορων προς
το διυλιστήριο δήµων, αλλά και σε µεγάλο αριθµό
παροµοίων αποδεκτών της περιοχής της
πρωτεύουσας.
Επιπλέον, κάλυψε µέρος των δαπανών θέρµανσης σε
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δηµοτικά καταστήµατα, στο γηροκοµείο και στο
ορφανοτροφείο Κορίνθου. Μάλιστα, τα καθηµερινά
γεύµατα των τροφίµων του γηροκοµείου Κορίνθου,
ήταν µια προσφορά του εστιατορίου του διυλιστηρίου.

- Ενίσχυση του 2ου Ενιαίου Λυκείου Κορίνθου για
συµµετοχή του στο πρόγραµµα Socrates Comenius
(εκπαιδευτικές ανταλλαγές µεταξύ σχολείων χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

• Παρέχει υλικοτεχνική και οικονοµική υποστήριξη για την
πραγµατοποίηση διαφόρων σχολικών προγραµµάτων ή
προγραµµάτων άλλων φορέων.

- Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, για την
πραγµατοποίηση εκδηλώσεων, µε αφορµή τα δέκα
χρόνια των Εκπαιδευτικών του Προγραµµάτων.

Παραδείγµατα τέτοιων δραστηριοτήτων κατά το
2003 είναι:
- Η χορηγική στήριξη του 6ου Γυµνασίου Αµαρουσίου,
µε στόχο την εκπόνηση του θέµατος "Η
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ενώνει τα παιδιά της
Μεσογείου", σε συνεργασία µε σχολεία ελληνοφώνων
∆ήµων της Νότιας Ιταλίας (Castilliano de Greci,
Coriliano di Otranto, Sternatia) και το Πανεπιστήµιο
του Lecce.
Σκοπός αυτής της συνεργασίας ήταν η ανταλλαγή
πολιτισµού που στηρίζεται τόσο σε κοινά ήθη και
έθιµα, όσο και στην ίδια γλωσσική ρίζα της κοινής
µας καταγωγής.
Τον Απρίλιο του 2003, τα παιδιά του σχολείου
πραγµατοποίησαν δεκαήµερη επίσκεψη στην Ιταλία
όπου έδωσαν παραστάσεις της "Αντιγόνης" των
Σοφοκλή - Μπρεχτ και παρουσίασαν παραδοσιακούς
χορούς της πατρίδας µας.
- Η βοήθεια για την πραγµατοποίηση του
προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
"Ύδωρ και Κρήνες" στο Γυµνάσιο Αγίων Θεοδώρων,
υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και µε
χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο ίδιο σχολείο, η εταιρεία χρηµατοδότησε την
εγκατάσταση συστήµατος πυρασφάλειας.

• Η εταιρεία φροντίζει να ενισχύει την αγορά της
περιοχής της Κορινθίας, εφαρµόζοντας πολιτική
προτίµησης των επιχειρήσεων της περιοχής για την
κάλυψη αναγκών του διυλιστηρίου σε αναλώσιµα,
τρόφιµα κλπ., ακόµη κι αν υπάρχει οικονοµικά πιο
συµφέρων τρόπος.
• Παρείχε οικονοµική ενίσχυση στο ΚΑΠΗ Αγίων
Θεοδώρων, σε αθλητικά σωµατεία, πολιτιστικά
κέντρα, σχολικές επιτροπές, εκκλησιαστικές
επιτροπές και ιδρύµατα, συλλόγους περιοίκων, σε
προγράµµατα απεξάρτησης από φαρµακευτικές
ουσίες κ.ά. Υποστήριξε οικονοµικά τις εκδηλώσεις
διαφόρων συλλόγων της περιοχής και διέθεσε
χριστουγεννιάτικα δώρα στα παιδιά των σχολείων της
περιοχής.
• Υποστηρίζει, επίσης, την παροχή περισσότερων και
ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας στη χώρα µας, µέσω
της ενίσχυσης νοσηλευτικών ιδρυµάτων για αγορά
ιατρικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού.
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει εξοπλίσει, πλήρως, κλινική του
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Κρήτης, ενώ το
2001 δώρησε στο Νοσοκοµείο Κορίνθου, σειρά από
κλινικά µηχανήµατα (ψυκτική φυγόκεντρο,
ηλεκτροκαρδιογράφο, τροχήλατα πιεσόµετρα,

πτυσσόµενες πολυθρόνες, ηλεκτρική διαθερµία,
χοληδοσκόπιο κ.ά.) και ενίσχυσε οικονοµικά το
Νοσοκοµείο "Αγία Σοφία".
Κατά το 2003, δώρισε στο Γενικό Νοσοκοµείο
Κορίνθου, σύγχρονη συσκευή αιµαφαίρεσης, µε την
οποία κυρίως καλύπτονται ανάγκες της Μονάδας
Εντατικής Θεραπείας, αλλά και άλλες περιπτώσεις
όπου απαιτείται αιµαφαίρεση.
Επίσης, το 2003, χρηµατοδότησε την έκδοση
ενηµερωτικού αντικαπνιστικού φυλλαδίου του ιδίου
νοσοκοµείου.
• Ενθαρρύνει το προσωπικό της να συµµετέχει σε
εθελοντική αιµοδοσία, η οποία πραγµατοποιείται σε
συνεργασία µε το Νοσοκοµείο Κορίνθου για το
διυλιστήριο, και µε το Νοσοκοµείο "Μεταξά" για τα
κεντρικά γραφεία.
Η εθελοντική αιµοδοσία του προσωπικού
συµπλήρωσε 15 συνεχή χρόνια προσφοράς στον
συνάνθρωπο. Με την ευκαιρία αυτή, στις 28 Μαΐου
2003, η διευθύντρια του τµήµατος αιµοδοσίας του
Νοσοκοµείου Κορίνθου, παρέδωσε επαίνους - πτυχία
σε 21 εργαζόµενους της εταιρείας οι οποίοι
συµπεριλήφθηκαν εθελοντικά, πάνω από πέντε
συνεχείς φορές, στους καταλόγους αιµοδοσίας.
• Η εταιρεία στέκεται αρωγός σε έκτακτα περιστατικά
των γειτονικών κοινοτήτων, θέτοντας στη διάθεση των
περιοίκων, τον υλικοτεχνικό πυροσβεστικό και
νοσοκοµειακό εξοπλισµό του διυλιστηρίου όποτε
παρίσταται ανάγκη, καθώς και τα λεωφορεία
µεταφοράς του προσωπικού της για την περιστασιακή
εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών σχολείων και
αθλητικών συλλόγων. Κατά το 2003, σε αριθµό
περιπτώσεων, έγινε χρήση του νοσοκοµειακού
εξοπλισµού και των µεταφορικών της µέσων.

Ευτυχώς δεν παρέστη ανάγκη χρήσεως του
πυροσβεστικού εξοπλισµού, όπως έγινε κατά την
πυρκαγιά του 2000 στους Αγίους Θεοδώρους και
όπου η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ προσέφερε σηµαντική βοήθεια
στις πυροσβεστικές δυνάµεις, κινητοποιώντας το
µηχανισµό αµοιβαίας βοήθειας των διυλιστηρίων.
Τότε, αγήµατα από το διυλιστήριο Ασπροπύργου των
ΕΛΠΕ ανέλαβαν την πυρασφάλεια της ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ, επιτρέποντάς της να διαθέσει τρία αγήµατα για
τις ανάγκες πυρόσβεσης στην περιοχή.
• Η εταιρεία απλώνει χέρι αρωγής, και σε περιπτώσεις
φυσικών καταστροφών. είναι φυσικά ευτύχηµα το
γεγονός ότι δεν παρέστη ανάγκη για τέτοια βοήθεια
τα τελευταία χρόνια.
Όµως, το "Σπίτι ∆ηµιουργικής Απασχόλησης" που
δώρισε στο ∆ήµο Άνω Λιοσίων µετά τους σεισµούς του
1999 για την ενίσχυση των σεισµοπαθών της ∆υτικής
Αττικής, χρησιµοποιείται ακόµα για τη δηµιουργική
απασχόληση των µικρών παιδιών της περιοχής.

Ευρύτερη κοινωνική συνεισφορά
Η κοινωνική δραστηριότητα της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ δεν
περιορίζεται µόνο στις τοπικές κοινωνίες, αλλά
αναπτύσσεται και σε ευρύτερη κλίµακα, σε πολλούς τοµείς.
Έτσι, και κατά το 2003 είχε πολυσχιδή δραστηριότητα,
παραδείγµατα της οποίας αναφέρονται παρακάτω:
• Η µέριµνα της εταιρείας για την ενίσχυση και προαγωγή
της παιδείας, της έρευνας, της τεχνολογίας, αλλά και
συναφών συνεδριακών δραστηριοτήτων, έχει βάθος
χρόνου και συνέχεια, καθώς η MΟΤΟΡ ΟΪΛ πιστεύει
πως αποτελούν τα θεµέλια για το µέλλον της κοινωνίας
και συνιστούν την κινητήρια δύναµη προόδου.
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- Το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου λειτούργησε για
πρώτη φορά το 2002, στοχεύοντας στην ανάπτυξη
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην ελληνική
περιφέρεια και ακολουθώντας υψηλές ποιοτικές
προδιαγραφές που ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις ενός σύγχρονου Πανεπιστηµίου µε
εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή εµβέλεια, τόσο ως
προς το περιεχόµενο σπουδών, όσο και ως προς την
έρευνα και διδασκαλία.
Το 2003 εγκαινιάστηκε η Σχολή Κοινωνικών
Επιστηµών µε έδρα την Κόρινθο.
Η συγκεκριµένη Σχολή στεγάζεται στο νεόδµητο
κτίριο του Πνευµατικού Κέντρου - Θεάτρου του
∆ήµου Κορινθίων. Η διαµόρφωση του κτιρίου µε
αµφιθέατρο, βιβλιοθήκη, αίθουσες διδασκαλίας,
γραφεία καθηγητών, αίθουσα Η/Υ και αίθουσες
εργαστηρίων βασίσθηκε σε µεγάλες δωρεές τριών
φορέων, µεταξύ των οποίων και η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.
- Και το 2003, όπως και τα προηγούµενα χρόνια,
υποστήριξε το "Βαρδινογιάννειο Ίδρυµα", που
χορηγεί υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές σε
χαµηλού εισοδήµατος υποψηφίους που διακρίθηκαν
στις ακαδηµαϊκές τους επιδόσεις.
Μέσω των υποτροφιών, βοηθούνται οι υπότροφοι
να ξεπεράσουν τα τυχόν οικονοµικά προβλήµατα
και να συνεχίσουν τις σπουδές τους.
- Κάθε χρόνο διοργανώνει ηµερίδες και επισκέψεις στους
χώρους του διυλιστηρίου για φοιτητές και σπουδαστές
ανωτέρων, ανωτάτων σχολών και παραγωγικών σχολών
των Ενόπλων ∆υνάµεων και µαθητές σχολείων της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Στις συγκεκριµένες εκδηλώσεις γίνεται ενηµέρωση
σε θέµατα τεχνικά, εµπορικά και επαγγελµατικού
προσανατολισµού, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των
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επισκεπτών. Κατά τη διάρκεια του 2003, στο
πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, επισκέφθηκαν το
διυλιστήριο περισσότερα από 450 άτοµα.
- Η εταιρεία, κάθε χρόνο, δέχεται µεγάλο αριθµό
φοιτητών και σπουδαστών για καλοκαιρινή
απασχόληση ή πραγµατοποίηση - µέρους ή
ολόκληρης - της πρακτικής εξάσκησής τους, στο
διυλιστήριο και τα κεντρικά γραφεία.
Η δραστηριότητα αυτή, κατά το έτος 2003, κάλυψε
120 άτοµα.
- Υπήρξε χορηγός στη διοργάνωση της Ηµερίδας
"Πετρέλαιο και Οικονοµία: ∆ιεθνείς Εξελίξεις και οι
Επιπτώσεις τους στην Ελληνική Αγορά" που
πραγµατοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2003 στην
Αθήνα. κατά τη διαρκεια της Ηµερίδας έγινε γόνιµη
ανταλλαγή απόψεων µεταξύ ειδικών του κλάδου,
προερχοµένων τόσο από τον επαγγελµατικό, όσο
και από τον ακαδηµαϊκό χώρο.
Επίσης, υπήρξε χορηγός του σεµιναρίου που
διοργανώθηκε από το University of La Verne
(Athens Campus) στην Αθήνα, στις 13 ∆εκεµβρίου
2003, µε θέµα "Managing Across Cultures".
Το σεµινάριο παρουσίασε και συντόνισε ο
καθηγητής R. D. Lewis, διεθνώς αναγνωρισµένος
ειδικός σε θέµατα επικοινωνίας και δια-πολιτισµικής
οργανωσιακής διοικήσεως.
Τα προηγούµενα χρόνια, υποστήριξε διάφορες
διεθνείς και εθνικές συνεδριακές εκδηλώσεις, όπως
π.χ. το 3ο ∆ιεθνές Συνέδριο για την Ατµοσφαιρική
Ρύπανση στα Αστικά Κέντρα (Institute of Physics,
Λουτράκι 2001).
- Χρηµατοδότησε την έκδοση του βιβλίου του
Υποναυάρχου ε.α. Ι. Οικονοµόπουλου "Γενική

Ναυτιλία", το τέταρτο µιας σειράς βιβλίων που
πραγµατεύονται ναυτιλικά θέµατα.
- Τα προηγούµενα χρόνια ανέπτυξε και συνέχισε κατά
το 2003, συνεργασίες µε διάφορα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, είτε µέσω ερευνητικών χορηγιών είτε
καλύπτοντας τις δαπάνες για την πραγµατοποίηση
µελετών πού έχουν σχέση µε τη δραστηριότητα του
διυλιστηρίου της (Πανεπιστήµια Αθηνών, Πειραιώς,
Πάτρας, Κρήτης).
• Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ παρέχει υποστήριξη σε δράσεις που
προάγουν το αθλητικό πνεύµα.
Με την επιστροφή των Ολυµπιακών Αγώνων το 2004
στον τόπο όπου γεννήθηκαν, η υποστήριξη αυτή κατά
το 2003 αποκτά ιδιαίτερη σηµασία.
Αντιπροσωπευτικά δείγµατα αυτής της συνεισφοράς
είναι τα εξής:
- Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ αποτελεί τον κύριο χορηγό της
∆ιεθνούς Συνάντησης Κλασικού Αθλητισµού
"Βαρδινογιάννεια", που διεξάγεται κάθε χρόνο στο
Ρέθυµνο της Κρήτης προς τιµή και ανάµνηση του
Παύλου Βαρδινογιάννη.
Η συνάντηση αυτή τελείται υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής Αθλητικής Οµοσπονδίας και ακολουθεί
τους κανονισµούς της Παγκόσµιας Αθλητικής
Οµοσπονδίας.
Στους συγκεκριµένους αγώνες έχουν συµµετάσχει
όλοι οι µεγάλοι Έλληνες πρωταθλητές και πολλοί
ξένοι πρωταθλητές, ενώ έχουν επιτευχθεί είκοσι
τέσσερις εθνικές επιδόσεις. Χαρακτηριστικό των
µεγάλων επιτυχιών της εκδήλωσης είναι ότι, στη
διοργάνωση του 2001, η Κουβανή αθλήτρια του
ακοντισµού Μενέντεζ σηµείωσε παγκόσµιο ρεκόρ,
ενώ το 2002 στο αγώνισµα των 400 µ. Ανδρών όπου

συµµετείχαν οι καλύτεροι αθλητές του κόσµου,
πραγµατοποιήθηκε η καλύτερη κούρσα παγκοσµίως,
µε 6 αθλητές να κάνουν χρόνο κάτω από 45''.
Λόγω της ευρείας συµµετοχής, των επιδόσεων που
επιτυγχάνονται και της άρτιας οργάνωσης, το 2002
και το 2003 τα "Βαρδινογιάννεια" ανακηρύχθηκαν το
καλύτερο meeting της Ευρώπης, συγκεντρώνοντας
την υψηλότερη βαθµολογία της IAAF.
Στα 19α "Βαρδινογιάννεια" συµµετείχαν περίπου 200
αθλητές και αθλήτριες από 30 χώρες. Μεταξύ αυτών,
έλαβαν µέρος Ολυµπιονίκες και παγκόσµιοι
πρωταθλητές, όπως η Σβετλάνα Φεοφάνοβα
(κορυφαία αθλήτρια του επί κοντώ), ο Μπέρναντ
Ουίλιαµς (τρίτος στα 100 µ. στο Παγκόσµιο
Πρωτάθληµα), ο Γκρέγκορι Χάτον (τρίτος στους
Ολυµπιακούς Αγώνες στα 400 µ.) κ.ά. Από ελληνικής
πλευράς, πήραν µέρος οι Μελέτογλου, Ταµπάκης,
Ρεντούµη, Τσικούνα, Βόγγολη κ.ά.
Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν µεγάλες επιδόσεις,
µε σπουδαιότερη αυτή του Στέφαν Χολµ στο ύψος
ανδρών (2,34 µ., η καλύτερη επίδοση στον κόσµο για
το 2003).
- Από τις 11 έως τις 13 Απριλίου 2003, µε οργανωτή
την Ένωση Ατροµήτου Ρεθυµνιακού και χορηγό τη
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, η IAAF (Παγκόσµια Οµοσπονδία
Στίβου) πραγµατοποίησε εκλογές για την ανάδειξη
νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Αθλητικής Οµοσπονδίας, µε συµµετοχή 167
συνέδρων από όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Από τις 22 έως τις 26 Οκτωβρίου, µε χορηγό και
πάλι τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, ακολούθησε στο Ρέθυµνο η
διοργάνωση της 58ης Calendar Conference της
Ευρωπαϊκής Αθλητικής Οµοσπονδίας, µε συµµετοχή
574 συνέδρων από χώρες µε υψηλής στάθµης
Κλασικό Αθλητισµό.
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- Το 2003, η εταιρεία υποστήριξε την οµάδα
Πετοσφαίρισης Ρεθύµνου, τον Όµιλο Φιλάθλων
Ηρακλείου (ΟΦΗ) και την ποδοσφαιρική οµάδα
Επισκοπής Ρεθύµνης, ενώ πραγµατοποίησε δωρεά
στο ∆ήµο Λάµπης Νοµού Ρεθύµνης, για την αγορά
οικοπέδου στο οποίο θα κατασκευαστεί Αθλητικό
Κέντρο.
- Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ υπήρξε Χρυσός Χορηγός της
Ελληνικής Ολυµπιακής Οµάδας για Άτοµα µε Ειδικές
Ανάγκες στους αγώνες που πραγµατοποιήθηκαν στο
Σίντνεϊ της Αυστραλίας, ενώ είναι µόνιµος χορηγός
σε Ελληνικές Οµάδες των Special Olympics.
Το 2003 ήταν χορηγός 5 αθλητών της Ελληνικής
Οµάδας, στους αγώνες που πραγµατοποιήθηκαν
στην Ιρλανδία.
- Κάθε χρόνο, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ υποστηρίζει την
αθλητική διοργάνωση του "Σπαρτάθλου".
Κατά το 2003, στο διάστηµα 26 - 27 Σεπτεµβρίου,
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διοργανώθηκαν οι 21οι αγώνες, µε συµµετοχή 230
αθλητών από όλο τον κόσµο.
Όπως πάντα, ακολουθείται η 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.
• Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ πιστεύει βαθιά στο ρόλο της τέχνης
και του πολιτισµού ως συστατικών στοιχείων µιας
υγιούς κοινωνικής ανάπτυξης που στηρίζεται σε
στέρεα πνευµατικά θεµέλια.
Γι' αυτό, παρέχει πολύπλευρη υποστήριξη σε
δραστηριότητες που εντάσσονται στο πλαίσιο αυτό.
- Το 2003, η εταιρεία συνέδεσε το όνοµά της µε την
ανέγερση ενός µεγάλου πολιτιστικού έργου στην
πρωτεύουσα, αναλαµβάνοντας Χρυσός Χορηγός του
Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου Χαλανδρίου.

Το Κέντρο περιλαµβάνει πολυχώρο δυναµικότητας
550 θέσεων που µπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις όλων
των ειδών (θεατρικές και µουσικές, συνέδρια, εκθέσεις
κλπ.), κλειστό γυµναστήριο 300 θέσεων, διεθνών
προδιαγραφών, για αγώνες µπάσκετ, βόλεϊ, πάλης και
ενόργανης γυµναστικής, κλειστή θερµαινόµενη πισίνα
ολυµπιακών διαστάσεων και χώρους εστιάσεως και
δεξιώσεων. Στόχοι του σωµατείου που διαχειρίζεται το
Κέντρο, είναι η ανάπτυξη του πολιτισµού και του
αθλητισµού, η προώθηση νέων καλλιτεχνών και η
δηµιουργία ταµείου υποτροφιών για οικονοµικά
ασθενέστερους αλλά προικισµένους Έλληνες µαθητές.
- Στήριξε τη δηµιουργία Αρχείου - Μουσείου παλαιών χαρτών
και χαρακτικών που χρονολογούνται µετά το 1492 µ.Χ.
- Στηρίζει πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις του
Συλλόγου Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο "ΕΛΠΙ∆Α",
αναλαµβάνοντας, για παράδειγµα, Χρυσός Χορηγός
στη συναυλία που έδωσε στο Ηρώδειο ο διεθνούς

φήµης καλλιτέχνης Jean Michel Jarre. Στόχος του
Συλλόγου "ΕΛΠΙ∆Α" στη συγκεκριµένη διοργάνωση,
ήταν η συλλογή χρηµάτων για τη δηµιουργία
Ογκολογικού Παιδικού Νοσοκοµείου, ενώ µέρος των
εσόδων διατέθηκε για την ανέγερση του Νέου
Μουσείου της Ακρόπολης, καθώς και στο Ιδρυµα
"Μελίνα Μερκούρη", για τον αγώνα της επιστροφής
των γλυπτών του Παρθενώνα.
- Από το 1971 είναι ο βασικός εκδότης του περιοδικού
"OIL", που κυκλοφορεί ανελλιπώς µέχρι σήµερα. Το
συγκεκριµένο περιοδικό, µε υψηλού επιπέδου
περιεχόµενο σε θέµατα ιστορικά, κοινωνιολογικά,
θρησκειολογικά, ενεργειακά, περιβαλλοντικά,
επιστηµονικά και τεχνολογικά, και µε παράλληλη
προβολή ορισµένων σηµαντικών δραστηριοτήτων της
εταιρείας µε ευρύτερη κοινωνική απήχηση, έχει
αποδέκτες ένα σηµαντικό αριθµό οργανισµών του
δηµόσιου και ιδιωτικού χώρου, καθώς και εκπαιδευτικά
ιδρύµατα της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.
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ανθρώπινο δυναµικό
Στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και τη θυγατρική της, AVIN OIL, η διαχείριση του ανθρώπινου
δυναµικού διέπεται από τη συµµόρφωση µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο και τις οικουµενικές
αρχές που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώµατα και στα δικαιώµατα της εργασίας. Βασικό
στοιχείο της εταιρικής ηθικής των δύο εταιρειών είναι ο σεβασµός των ανθρωπίνων και
εργασιακών δικαιωµάτων του προσωπικού τους, δεδοµένου ότι αποτελεί ένα ανεκτίµητο
κεφάλαιο, µέσα από τις προσπάθειες του οποίου υλοποιούνται τα αναπτυξιακά τους
προγράµµατα και το οποίο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας στο
διεθνοποιηµένο και τεχνολογικά προηγµένο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν.

Η επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων της ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ και της AVIN OIL οφείλεται στο ανθρώπινο
δυναµικό τους, του οποίου η σωστή διαχείριση, ανάπτυξη
και αξιοποίηση συνδέεται µε την παραγωγικότητα και τη
µακροπρόθεσµη ανταγωνιστικότητά τους.
Η συνολική λειτουργία τους, η ποιότητα των προϊόντων
και των υπηρεσιών τους, εξαρτώνται καθοριστικά από την
απόδοση του προσωπικού, από τις συνθήκες εργασίας και
το γενικότερο εργασιακό περιβάλλον. Γίνεται
συστηµατική προσπάθεια για τη δηµιουργία εργασιακού
περιβάλλοντος µέσα στο οποίο το προσωπικό να µπορεί
να δηµιουργεί και να αναπτύσσεται, ώστε να
αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητές του. Στο πλαίσιο
αυτό, εφαρµόζεται πολιτική ίσων ευκαιριών και
εκπαίδευσης, ενώ η µέριµνα για τους εργαζόµενους και τις
οικογένειές τους θεωρείται βασική κοινωνική και
επιχειρηµατική υποχρέωση των δύο εταιρειών.

Πολιτική ίσων ευκαιριών
Όλες οι δραστηριότητες της διαχείρισης του ανθρώπινου
δυναµικού, οι προσλήψεις, οι µετακινήσεις, οι προαγωγές,
οι παροχές, τα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης
κλπ. οφείλουν να διέπονται από τις αρχές της πολιτικής για
την παροχή ίσων ευκαιριών και την αποφυγή κάθε είδους
διακρίσεων. Η αξιοπρέπεια και η τυχόν διαφορετική
κουλτούρα των εργαζοµένων είναι απόλυτα σεβαστές.
Οι δύο εταιρείες, βασισµένες στις αρχές της διαφάνειας
και της αξιοκρατίας, προσπαθούν ώστε:
• Η σύνθεση των στελεχών να αντανακλά τη σύνθεση
του προσωπικού.
• Τα προγράµµατα κατάρτισης και εκπαίδευσης,

σύµφωνα µε τις επιχειρηµατικές ανάγκες, να είναι
διαθέσιµα σε όλο το προσωπικό.
• Οι διάφορες παροχές και τα προγράµµατα µέριµνας να
συµβάλλουν στη στήριξη των εργαζοµένων και των
οικογενειών τους, καθώς και στην εξασφάλιση ισορροπίας
µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής.

Εργασιακές σχέσεις
Οι εργασιακές σχέσεις στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και την AVIN
OIL είναι ιδιαίτερα καλές, αφού η διαµόρφωσή τους, πέραν
των προβλεποµένων από τις διάφορες σχετικές διατάξεις,
βασίζεται στην ανάπτυξη αµοιβαίου πνεύµατος κατανόησης
και συνεργασίας και στη διατύπωση πολιτικών διοίκησης
ανθρώπινου δυναµικού, οι οποίες καθορίζουν κατά τρόπο
σαφή και αµερόληπτο όλα τα θέµατα προσλήψεων,
µετακινήσεων, προαγωγών, εκπαιδεύσεως, αµοιβών,
πρόσθετων παροχών, αδειών και απουσιών. Ενδεικτικό είναι
το γεγονός ότι δεν σηµειώθηκε καµία απεργιακή
κινητοποίηση τα τελευταία χρόνια. Στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, οι
εργασιακές σχέσεις ρυθµίζονται βάσει Κανονισµού Εργασίας,
ο οποίος έχει καταρτιστεί από το Σεπτέµβριο του 1974 και
έχει λάβει σχετική έγκριση από το υπουργείο Εργασίας. Οι
εργαζόµενοι στο διυλιστήριο είναι οργανωµένοι σε σωµατείο
το οποίο από το 1986 έχει συνάψει Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας µε το Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών. Η
σύµβαση αυτή ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας στο
διυλιστήριο και τροποποιείται κάθε χρόνο µε ιδιωτικά
συµφωνητικά ετήσιας διάρκειας που καταρτίζονται µεταξύ
της εταιρείας και του σωµατείου. Ακόµη, προβλέπει την
καταβολή του επιδόµατος τακτικότητας, καθώς και
ορισµένων επιδοµάτων για τα παιδιά των εργαζοµένων
ανάλογα µε την εκπαιδευτική τους πρόοδο, τη χορήγηση
αδείας µετ’ αποδοχών σε περίπτωση γέννησης παιδιού,
θανάτου συγγενούς πρώτου βαθµού και ονοµαστικής εορτής.

21

2 0 0 3

Ê Ï É Í Ù Í É Ê Ï Ó

Á Ð Ï Ë Ï Ã É Ó Ì Ï Ó

Σύνθεση του ανθρώπινου δυναµικού
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους
εργοδότες στον ελληνικό χώρο. Ο κύριος χώρος
δραστηριότητάς της είναι το διυλιστήριο στους Αγίους
Θεοδώρους Κορινθίας, όπου το 2003 απασχολήθηκαν κατά µέσο όρο - 890 άτοµα από τα 1.078 που συνολικά
απασχόλησε η εταιρεία (τα υπόλοιπα 188
απασχολήθηκαν στα κεντρικά γραφεία, στο Μαρούσι). Το
50% περίπου του προσωπικού του διυλιστηρίου κατοικεί
στην ευρύτερη περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, όπου η
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι ο µεγαλύτερος εργοδότης, ενώ οι
υπόλοιποι κατοικούν στην περιοχή της πρωτεύουσας.
Αντίστοιχα, η AVIN OIL απασχόλησε 202 άτοµα κατά το
2003. Πέραν του άµεσα απασχολούµενου προσωπικού,
σηµαντικός αριθµός ατόµων απασχολείται έµµεσα στις
δραστηριότητες των δύο εταιρειών, ως προσωπικό
εργολάβων. Η εξέλιξη της δύναµης του ανθρώπινου
δυναµικού στις δύο εταιρείες µέχρι και το 2002, δείχνει
σταθερότητα στο συνολικό αριθµό προσωπικού, παρ’ όλες
τις νέες επενδύσεις για αύξηση του βαθµού
αυτοµατοποίησης της παραγωγής στο διυλιστήριο.
Μάλιστα, η σηµαντική ενίσχυση του ανθρώπινου
δυναµικού κατά το 2003, οφείλεται στις προσλήψεις που
έγιναν στο διυλιστήριο, για την υλοποίηση του µεγάλου
επενδυτικού προγράµµατος που αφορά στην παραγωγή
καυσίµων µε τις προδιαγραφές του 2005.

ÅîÝëéîç Äýíáìçò Ðñïóùðéêïý
ÌÏÔÏÑ ÏÚË êáé AVIN OIL
1999 - 2003
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∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην αποφυγή του εργασιακού
αποκλεισµού οµάδων, όπως τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες. Ειδικά για αυτή την οµάδα, η παροχή ίσων
ευκαιριών στην απασχόληση, εκπαίδευση και εργασιακή
τους εξέλιξη, είναι βασικά στοιχεία µιας κοινωνικής
στρατηγικής που αποβαίνει σε όφελος ολόκληρης της
κοινωνίας. Το 2003 οι δύο εταιρείες απασχόλησαν 12
άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Σύνθεση του ανθρώπινου δυναµικού κατά φύλο

ÓôåëÝ÷ç
10%

Οι δύο εταιρείες δεν κάνουν διακρίσεις φύλου, παρά το
γεγονός ότι η φύση των εργασιών, ιδίως της ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ στο διυλιστήριο, δεν ευνοεί γενικά την
απασχόληση γυναικών. Έτσι, κατά µέσο όρο στο 2003,
το 14,5% του συνολικού προσωπικού είναι γυναίκες,
ενώ στα κεντρικά γραφεία το ποσοστό φτάνει το 36,5%.
Στο συνολικό αριθµό στελεχών, οι γυναίκες αποτελούν
το 10,0%, ενώ στο συνολικό αριθµό του λοιπού
διοικητικού και τεχνικο-υπαλληλικού προσωπικού
αποτελούν το 15,0%.
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Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και η AVIN OIL προσδίδουν ιδιαίτερη
σηµασία στο µορφωτικό επίπεδο του προσωπικού τους,
µε την προσέλκυση στελεχών υψηλού µορφωτικού
επιπέδου και την ενθάρρυνση του προσωπικού στη
συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα που οδηγούν
στην απόκτηση αναγνωρισµένου πτυχίου. Περίπου το
22% των εργαζοµένων είναι πτυχιούχοι ανώτερης ή
ανώτατης εκπαίδευσης και κάτοχοι τίτλων
µεταπτυχιακών σπουδών.

Στελεχιακό δυναµικό

72%
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ÊáôáíïìÞ Ðñïóùðéêïý áíÜ Êáôçãïñßá
22%

Κατά το 2003, η αναλογία των στελεχών στο σύνολο
του ανθρωπίνου δυναµικού των δύο εταιρειών,
διαµορφώθηκε στο 13%, ενώ το τεχνικο-υπαλληλικό και
διοικητικό προσωπικό αποτελεί το 87%.
Ενδεικτικό της σηµασίας που προσδίδεται στο
προσωπικό, είναι ότι η πλειονότητα των εργαζοµένων,
ακόµα και στο διυλιστήριο, προσλαµβάνεται µε
υπαλληλική σχέση εργασίας.
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Μέσος όρος ηλικίας και κινητικότητα προσωπικού
Η µέση ηλικία του προσωπικού της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και της AVIN OIL διαµορφώθηκε κατά το 2003 στα 42,5 χρόνια,
ενώ το 40% του προσωπικού έχει ηλικία µικρότερη από 40 χρόνια, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραµµα.
ÊáôáíïìÞ Ðñïóùðéêïý áíÜ Çëéêßá (Ýôç)

ÊáôáíïìÞ Ðñïóùðéêïý áíÜ ¸ôç Õðçñåóßáò
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Σε ό,τι αφορά στα χρόνια υπηρεσίας, η µέση αρχαιότητα
του προσωπικού διαµορφώθηκε σε 14,9 χρόνια και
χαρακτηρίζει τη σταθερότητα του προσωπικού.Το 52%
του προσωπικού έχει κάτω από 15 χρόνια υπηρεσίας.
Η κάλυψη κενών θέσεων εργασίας γίνεται σύµφωνα µε
τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική
πολιτική των δύο εταιρειών, χωρίς διακρίσεις φύλου και
µε σχετική προτίµηση σε αυτούς που έχουν εξοικείωση
στις νέες τεχνολογίες. Στο διυλιστήριο, οι ανειδίκευτοι
νέοι εκπαιδεύονται κατάλληλα, προκειµένου να
αποκτήσουν τις απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες.
Κατά το 2003, το ανθρώπινο δυναµικό της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
και της AVIN OIL ενισχύθηκε µε 101 νέους εργαζόµενους,
ενώ αποχώρησαν για διάφορες αιτίες 42 άτοµα.
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Οι προσλήψεις που πραγµατοποιήθηκαν το 2003 ήταν
περισσότερο από διπλάσιες σε σχέση µε τις αντίστοιχες
των δύο προηγούµενων χρόνων, λόγω της
πραγµατοποίησης µεγάλης έκτασης επενδυτικού
προγράµµατος στο διυλιστήριο για την παραγωγή
προϊόντων που να ικανοποιούν τις προδιαγραφές που
τίθενται σε ισχύ από το 2005.

Τα στοιχεία αυτά καθορίζουν έναν ιδιαίτερα χαµηλό
συντελεστή κινητικότητας προσωπικού (3,3%), πράγµα
που αποδεικνύει την αµοιβαία εµπιστοσύνη προσωπικού
- εταιρείας και την ανάπτυξη µακροχρόνιων σχέσεων
συνεργασίας. Παρόµοιοι - αν και ακόµα µικρότεροι για
το λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω - συντελεστές
υπολογίζονται και για τα προηγούµενα χρόνια.

Αµοιβές

ÊáôáíïìÞ Äáðáíþí Ìéóèïäïóßáò Ðñïóùðéêïý Ýôïõò 2003
(åêáô. Åõñþ)
9,4

Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού κατά το 2003, για
τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και την AVIN OIL, ανήλθαν στο
ποσό των 57,6 εκατ. Ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαµβάνει
τις δαπάνες µισθοδοσίας για τακτική και υπερωριακή
απασχόληση, τις εργοδοτικές επιβαρύνσεις για
εισφορές προς τους διάφορους ασφαλιστικούς
οργανισµούς και τις πρόσθετες παροχές.

39,5
8,7

ÌéêôÝò Áðïäï÷Ýò ðëçí Ðñüóèåôùí Ðáñï÷þí
ÅñãïäïôéêÝò ÅéóöïñÝò
Ðñüóèåôåò Ðáñï÷Ýò

Οι πρόσθετες παροχές αποτελούν οικειοθελή προσφορά
των δύο εταιρειών προς το προσωπικό τους, γεγονός που
ενθαρρύνει την ανάπτυξη µακροχρόνιων σχέσεων (επίδοµα
πολυετίας) και επιβραβεύει την ανελλιπή παρουσία
(επίδοµα τακτικότητας στο προσωπικό του διυλιστηρίου).
Συγκεκριµένα, για το επίδοµα πολυετίας, σε κάθε
εργαζόµενο που συµπληρώνει πενταετία χορηγείται
επιπρόσθετο επίδοµα αδείας, και στους εργαζοµένους που
συµπληρώνουν δεκαετία χορηγείται και επιπρόσθετο δώρο
Πάσχα. Ο εργαζόµενος, δηλαδή, µε δεκαετή παραµονή
αµείβεται πρακτικά µε 15 µισθούς.
∆εν υπάρχουν εργαζόµενοι στις δύο εταιρείες που να
αµείβονται µε τον κατώτερο νόµιµο µισθό. Ο κατώτερος
µηνιαίος µισθός ήταν 700 Ευρώ, έναντι του αντίστοιχου
νόµιµου κατώτερου των 582 Ευρώ για εργατοτεχνίτες και
520 Ευρώ για υπαλλήλους.

ÅîÝëéîç Êüóôïõò Ìéóèïäïóßáò êáé ÌÝóïõ Ä.Ô.Ê.
(¸ôïò ÂÜóçò 2000=100)
130
125
120
115
110
105
100
95

Η ετήσια αναπροσαρµογή των µισθών υπερβαίνει κατά
κανόνα σηµαντικά το Μέσο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή,
όπως φαίνεται στο διάγραµµα εξέλιξης κόστους
µισθοδοσίας σε σχέση µε την εξέλιξη του Μέσου ∆είκτη
Τιµών Καταναλωτή.
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Λοιπές παροχές

Οι κυριότερες δραστηριότητες κατά το 2003 ήταν:

Στα πλαίσια των προσπαθειών τους για παροχές προς το
προσωπικό, όσο το δυνατόν καλύτερες, πιο ευέλικτες και
προσαρµοσµένες στις σύγχρονες ανάγκες, η ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ και η AVIN OIL, υιοθέτησαν, κατά το 2002,
πρόγραµµα οµαδικής ασφάλισης, το οποίο δηµιουργήθηκε
µε στόχο να προσφέρει πολύτιµη προστασία και βοήθεια
στην αντιµετώπιση τυχόν οικονοµικών δυσχερειών του
προσωπικού, όταν συµβούν απρόοπτα περιστατικά που
επιφέρουν µεγάλη οικονοµική επιβάρυνση. Το κόστος του
προγράµµατος καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις δύο
εταιρείες και, εκτός από τους εργαζόµενους, καλύπτει τον
ή τη σύζυγο και τα προστατευόµενα τέκνα τους.
Οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται από το οµαδικό
ασφαλιστήριο καλύπτουν τις παρακάτω περιπτώσεις:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Απώλεια ζωής από ασθένεια ή ατύχηµα
Μόνιµη ολική ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχηµα
Μόνιµη µερική ανικανότητα από ατύχηµα
Απώλεια εισοδήµατος από ασθένεια ή ατύχηµα
Νοσοκοµειακή και εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη
Μητρότητα (επίδοµα τοκετού)

Επίσης, το προσωπικό καλύπτεται µε ιδιωτικό
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα που προβλέπει την παροχή
"εφάπαξ" για τους εργαζόµενους που συνταξιοδοτούνται
κανονικά, πρόωρα ή λόγω αναπηρίας, του οποίου το κόστος
επωµίζονται εξ ολοκλήρου οι δύο εταιρείες.

•

Λειτουργία εστιατορίου στο διυλιστήριο
∆ιοργάνωση εκδροµών
Χορήγηση δανείων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών
Χορήγηση επιδόµατος γάµου
Χορήγηση αδειών µε αποδοχές σε ειδικές περιπτώσεις
(µέχρι 4 ηµέρες ανά έτος σε γονείς που έχουν παιδιά για
να επισκεφθούν το σχολείο, µέχρι 3 ηµέρες άδεια
πένθους σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς α'
βαθµού, µέχρι 3 ηµέρες ανά έτος για άλλες σοβαρές
περιπτώσεις)
∆ιοργάνωση χριστουγεννιάτικων παιδικών εορτών
∆ώρα στις ονοµαστικές εορτές των εργαζοµένων
Μεταφορά του προσωπικού στους χώρους εργασίας
µε λεωφορεία
Οικονοµική στήριξη της ποδοσφαιρικής οµάδας των
εργαζοµένων
Ειδικές παροχές στο προσωπικό του διυλιστηρίου (85
βραβεία απόδοσης σε παιδιά της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, 91 βοηθήµατα σπουδών σε φοιτητές της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 100 συµµετοχές σε
παιδικές κατασκηνώσεις, 54 βραβεία πολυετίας, 7
δώρα γάµου).
ÄáðÜíåò ÊïéíùíéêÞò ÐñïóöïñÜò
óôïõò Åñãáæüìåíïõò êáé ôéò ÏéêïãÝíåéÝò ôïõò
÷éë. Åõñþ
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Οι λοιπές παροχές στους εργαζόµενους και τις οικογένειές
τους εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων και
αποβλέπουν στην περαιτέρω σύσφιξη των δεσµών µε τις
εταιρείες, στην ανάπτυξη συνεργασίας και οµαδικού
πνεύµατος και στη "συµφιλίωση" της επαγγελµατικής µε
την οικογενειακή ζωή.
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Η ποδοσφαιρική οµάδα της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συµµετέχει για
12 συναπτά χρόνια στο πρωτάθληµα των επιχειρήσεων
Αθηνών, έχοντας κατακτήσει 4 νταµπλ (πρωτάθληµα και
κύπελλο), 3 πρωταθλήµατα, 1 κύπελλο και 2 κύπελλα
ήθους. Στους 15ους παγκόσµιους αγώνες επιχειρήσεων,
που πραγµατοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη (21 - 23
Νοεµβρίου 2003), η οµάδα της MΟΤΟΡ ΟΪΛ συµµετείχε
ως πρωταθλήτρια επιχειρήσεων Αθηνών 2002 - 2003,
µαζί µε άλλες 75 οµάδες εταιρειών από διάφορες χώρες,
οι οποίες αγωνίσθηκαν σε 14 αθλήµατα, µε τη συµµετοχή
1.300 και πλέον αθλητών. Σε αυτούς τους αγώνες,
σηµειώνοντας µόνο νίκες, κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο
στο ποδόσφαιρο, νικώντας µετά από ένα συναρπαστικό
τελικό τη µικτή οµάδα της Α∆Ε∆Υ. Είναι η πρώτη φορά
στα 15 χρόνια του θεσµού όπου ελληνική οµάδα κατακτά
χρυσό µετάλλιο στο ποδόσφαιρο.

Εκπαίδευση
Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ και της AVIN OIL, τόσο σε επίπεδο ατοµικής
επιµόρφωσης, όσο και επαγγελµατικής κατάρτισης,
είναι θέµα στρατηγικής σηµασίας.
Η αναπτυξιακή τους πορεία απαιτεί σύνδεση της
εκπαίδευσης µε τους επιχειρηµατικούς στόχους, πράγµα
που επιτυγχάνεται επενδύοντας στη βελτίωση και
αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού.
Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, πραγµατοποιούνται ενδοεταιρικά
εκπαιδευτικά σεµινάρια, το προσωπικό συµµετέχει σε
σεµινάρια και συνέδρια εντός και εκτός της χώρας,
ενθαρρύνεται και χρηµατοδοτείται για την εκµάθηση
ξένων γλωσσών, λειτουργεί βιβλιοθήκη στο διυλιστήριο
και τα κεντρικά γραφεία και καλύπτονται συνδροµές σε
περιοδικά και επαγγελµατικούς συλλόγους.
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Η σχετική πολιτική για την εκπαίδευση προβλέπει τη
σύνδεση των θέσεων εργασίας µε τις γνώσεις και τις
ικανότητες που πρέπει να διαθέτει κάθε µέλος του
προσωπικού, µε τελικό στόχο τη συνεχή, υπεύθυνη,
ευέλικτη και ολοκληρωµένη επαγγελµατική εκπαίδευση
και επιµόρφωση των εργαζοµένων.
Για τα ενδοεταιρικά εκπαιδευτικά προγράµµατα
διατίθενται ειδικές αίθουσες, τόσο στο διυλιστήριο, όσο
και στα Κεντρικά Γραφεία, πλήρως εξοπλισµένες µε
δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών και µε σύγχρονα
συστήµατα παρουσιάσεων.
Ιδιαίτερα οργανωµένο και πολύπλευρο είναι το εισαγωγικό
εκπαιδευτικό πρόγραµµα που εφαρµόζεται στο
διυλιστήριο για το νέο προσωπικό (τεχνίτες - χειριστές).
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα, µε την κατάλληλη θεωρητική
και πρακτική εκπαίδευση, στοχεύει στο να αποκτήσει το
µελλοντικό τεχνικό προσωπικό του διυλιστηρίου αίσθηµα
ευθύνης, καθώς και τις ικανότητες και δεξιότητες που
απαιτούνται σε ένα περιβάλλον εργασίας, ιδιαίτερα
απαιτητικό και µε υψηλό βαθµό επικινδυνότητας.
∆ιαρκεί περίπου εννιάµιση µήνες και πραγµατοποιείται
εξ ολοκλήρου στο διυλιστήριο από στελέχη και χειριστές
των διαφόρων επιµέρους µονάδων του διυλιστηρίου,
ανάλογα µε τον προορισµό του κάθε νεοπροσληφθέντος.
Ο χρονικός προγραµµατισµός και η θεµατολογία του
εισαγωγικού προγράµµατος είναι:
• ∆ίµηνη εκπαίδευση σε γενικά θέµατα (Υγιεινή και
Ασφάλεια, Προστασία Περιβάλλοντος, Ποιότητα,
Πυρασφάλεια, Πρώτες Βοήθειες, Ιδιότητες
Πετρελαίου, Βασικές Αρχές ∆ιύλισης, Συντήρηση,
Στεγανοποιήσεις, Αγγλικά, Υπολογιστές κ.ά.)
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• Ενάµισης µήνας σε πρωϊνή βάρδια στο αντικείµενό του.
• Έξι µήνες σε βάρδια, χωρίς όµως πραγµατική
ανάληψη καθηκόντων.
Στα εκπαιδευτικά προγράµµατα που υλοποιήθηκαν
κατά το 2003 συµµετείχαν 350 εργαζόµενοι (96 στελέχη
και 254 λοιποί εργαζόµενοι), οι ανθρωποώρες της
εκπαίδευσης έφτασαν τις 10.248 (που αντιστοιχούν σε
29 ώρες εκπαίδευσης ετησίως ανά άτοµο που
συµµετείχε στα εκπαιδευτικά προγράµµατα), ενώ το
συνολικό κόστος, συµπεριλαµβανοµένου και του
έµµεσου κόστους, έφτασε τα 574 χιλ. Ευρώ.
Οι δύο εταιρείες συµµετέχουν στη διαδικασία
είσπραξης, µέσω του ΟΑΕ∆, της εργοδοτικής εισφοράς
0,45% που καταβάλλεται από όλους τους εργοδότες
υπέρ του Λογαριασµού για την Απασχόληση και την
Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ).
Επίσης, κατά το 2003, στα πλαίσια της πολιτικής για
την καταβολή διδάκτρων στο προσωπικό µε στόχο την
απόκτηση µεταπτυχιακών ή πτυχιακών τίτλων σπουδών,
καλύφθηκε το σχετικό κόστος σε οκτώ στελέχη (για ένα
µεταπτυχιακό στο Marketing, για δύο συµµετοχές στο
µεταπτυχιακό πρόγραµµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων της
ΕΕ∆Ε και για πέντε πτυχία βασικών σπουδών σε θέµατα
Marketing, Οικονοµικών και Γραµµατειακών σπουδών).
Ακόµα, καλύφθηκαν τα έξοδα τεσσάρων υπαλλήλων για
παρακολούθηση µαθηµάτων ξένων γλωσσών.
Τα διαγράµµατα που ακολουθούν, καταγράφουν τη
θεµατολογία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του
2003 µε τις αντίστοιχες ανθρωποώρες ανά αντικείµενο
κατάρτισης, καθώς και την εξέλιξη του κόστους
εκπαίδευσης κατά τα τρία τελευταία χρόνια.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα κατά το έτος 2003,
επικεντρώθηκε κυρίως σε θέµατα τεχνικά, διοικητικά,
υγιεινής και ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος,
γεγονός που συνάδει στη φύση των δραστηριοτήτων της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και της AVIN OIL.
Áíèñùðïþñåò áíÜ Åêðáéäåõôéêü Áíôéêåßìåíï
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ποιότητα
Από την αρχή της λειτουργίας της, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει επικεντρώσει τις
προσπάθειές της στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων µε στόχο την
ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, εφοδιάζοντάς τους µε προϊόντα
υψηλής αξιοπιστίας και ποιότητας.

Ο συγκεκριµένος στόχος επιτυγχάνεται µε διαδικασίες
καθολικής ενεργοποίησης της διοίκησης και του λοιπού
προσωπικού και µε εφαρµογή διαδικασιών προληπτικής
διαχείρισης, έτσι ώστε τα ενδεχόµενα προβλήµατα να
προλαµβάνονται πριν καν εµφανιστούν.
Για το λόγο αυτό, ξεκίνησε από το 1992 ο σχεδιασµός και
η ανάπτυξη του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας
που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας
σύµφωνα µε τις αρχές του προτύπου ISO 9002, το οποίο
και πιστοποιήθηκε το ∆εκέµβριο του 1993.
Προσβλέποντας σε ακόµα υψηλότερους στόχους
ποιότητας και στην περαιτέρω ισχυροποίηση του
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της ποιότητας - που
αποτελεί απαραίτητο εργαλείο επίτευξης των
γενικότερων επιχειρηµατικών στόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η πιστοποίηση σύµφωνα µε το νέο,
ακόµα πιο αυστηρό πρότυπο, ISO 9001:2000.
Η επίπονη εσωτερική διαδικασία αναδιαµόρφωσης του
υπάρχοντος συστήµατος πραγµατοποιήθηκε µέσα στο
2002 και η πιστοποίηση σύµφωνα µε το ISO 9001:2000
από τον οργανισµό πιστοποίησης Bureau Veritas Quality
International (BVQI) επιτεύχθηκε τον Ιανουάριο του 2003.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας σχεδιάστηκε το
Ενιαίο ∆ιαχειριστικό Σύστηµα µε το οποίο:
• Οι µετρήσιµοι στόχοι της ποιότητας ευθυγραµµίζονται
µε τους υπόλοιπους επιχειρηµατικούς στόχους.
• Αποτυπώθηκαν οι διεργασίες που επηρεάζουν το
σύστηµα ποιότητας και καθιερώθηκαν κριτήρια για
τον αποτελεσµατικό έλεγχο αυτών των διεργασιών.
• Ενσωµατώνονται προσπάθειες διαρκούς βελτίωσης
του συστήµατος ποιότητας.

Για την πολιτική της ποιότητας που συµπυκνώνεται
στους δύο ακόλουθους άξονες, υπάρχει η καθολική
δέσµευση τόσο της διοίκησης, όσο και του υπόλοιπου
προσωπικού της εταιρείας:
• Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ θα παράγει και θα πουλάει προϊόντα
που ικανοποιούν τους πελάτες της, λαµβάνοντας πάντα
υπόψη το συµφέρον όλων των ενδιαφερόµενων µερών.
• Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, εστιάζοντας στους πελάτες της,
ερευνά και αξιολογεί τις απαιτήσεις τους και εφαρµόζει
όλες τις αναγκαίες τεχνολογίες και δράσεις µε στόχο
την αποφυγή συµβιβασµών σε θέµατα ποιότητας και
τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του
συστήµατος διαχείρισης ποιότητας. Η ποιότητα είναι
δουλειά όλων.
Η AVIN OIL διαθέτει υψηλής ποιότητας καύσιµα - για
αυτοκίνητα, αεροπορία και βιοµηχανία - άσφαλτο,
υγραέριο, καθώς και λιπαντικά που πληρούν τις διεθνείς
τεχνικές προδιαγραφές API, SAE, CCMC, ACEA, αλλά
και τις προδιαγραφές µεγάλων κατασκευαστών
αυτοκινήτων. Εφαρµόζει αυστηρές διαδικασίες
διαχείρισης και διανοµής καυσίµων, και στα τρία στάδια
διακίνησης καυσίµων: από τα σηµεία φόρτωσης
(εγκαταστάσεις της εταιρείας και διυλιστήρια) προς τα
µεταφορικά µέσα (βυτιοφόρα αυτοκίνητα) και προς τα
τελικά σηµεία παράδοσης (πρατήρια, βιοµηχανία, κλπ.),
προκειµένου να εξασφαλίζεται, εκτός από την ασφαλή
µεταφορά, η ποιότητα των καυσίµων µέχρι την παραλαβή
τους από τον τελικό αποδέκτη, τον καταναλωτή. Ειδικά
για το δίκτυο πρατηρίων της, ξεκίνησε, από το 2000, το
∆ιαγωνισµό Ποιότητας, που πραγµατοποιείται από
εξειδικευµένη εταιρεία ερευνών, µε στόχο τη βελτίωση
της εικόνας των πρατηρίων AVIN και του επιπέδου
εξυπηρέτησης προς τον καταναλωτή.
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υγιεινή και ασφάλεια - περιβάλλον
Πρωταρχικός στόχος της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και της AVIN OIL κατά την εξάσκηση της επιχειρηµατικής τους
δραστηριότητας, είναι η εξασφάλιση υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό και τους
συνεργάτες τους και η προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών που ζουν κοντά
στους χώρους όπου πραγµατοποιούνται οι δραστηριότητες αυτές. Για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, η έµφαση σε
θέµατα διαχείρισης υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και η δέσµευσή της για
συνεχή βελτίωση στους συγκεκριµένους τοµείς, διατυπώνεται µέσω της σχετικής πολιτικής η οποία διέπει
τη λειτουργία του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγιεινής και
Ασφάλειας, τα οποία εξειδικεύουν την πολιτική σε προγράµµατα και µετρήσιµους στόχους.

Πολιτική Υγιεινής, Ασφάλειας
και Περιβάλλοντος
•
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ θα λειτουργεί µε σεβασµό στην υγεία,
στην ασφάλεια και στο περιβάλλον.
Για να το επιτύχει αυτό, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ δεσµεύεται να:
• Θέτει σκοπούς και στόχους που θα έχουν ως
αποτέλεσµα τη συνεχή βελτίωση των εφαρµοζόµενων
συστηµάτων διαχείρισης υγιεινής, ασφάλειας και
περιβάλλοντος.
• Συµµορφώνεται ή και να ξεπερνά τις απαιτήσεις που
προκύπτουν από όλες τις νοµικές ή άλλες
υποχρεώσεις.
• Παράγει ποιοτικά προϊόντα, φιλικά προς το
περιβάλλον, χρησιµοποιώντας αποτελεσµατικά τα
υλικά, την ενέργεια και την τεχνολογία.
• Αναφέρει τις επιδόσεις της, καλές ή κακές,
συµβάλλοντας στην προώθηση της έννοιας της
κοινωνικής ευαισθησίας και ευθύνης των επιχειρήσεων.
• ∆ιατηρεί συστήµατα και σχέδια αντιµετώπισης

υγιεινή και ασφάλεια
Η Υγιεινή και Ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
του συστήµατος διοίκησης της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και
πρωταρχικό µέληµα της διοίκησης, όπως προκύπτει
από την πολιτική για την Υγιεινή, Ασφάλεια και το
Περιβάλλον, µε σκοπό να:
• Μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό η πιθανότητα
εκδήλωσης µεγάλου ατυχήµατος.
• Μηδενισθούν τα εργατικά ατυχήµατα.
• Βελτιώνονται συνεχώς οι συνθήκες εργασίας.
• Προστατεύεται το προσωπικό της και το προσωπικό

•

•
•

έκτακτης ανάγκης, τα οποία δοκιµάζει τακτικά µε
σχετικές ασκήσεις.
Εντάσσει παράγοντες υγιεινής, ασφάλειας και
περιβάλλοντος σε κάθε επιχειρησιακή απόφαση,
πλάνο και λειτουργία, στα πλαίσια του Ενιαίου
∆ιαχειριστικού Συστήµατος.
Παρέχει συµβουλές, πληροφορίες και εκπαίδευση
στους εργαζόµενους, στους εργολάβους και σε
άλλους που εργάζονται για λογαριασµό της,
εξασφαλίζοντας τη δέσµευση και επαγρύπνησή τους.
∆ιατηρεί στο ελάχιστο δυνατό τα παραγόµενα
απόβλητα και τις εκποµπές αερίων.
Συνεργάζεται µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη για
την ανάπτυξη προγραµµάτων διαχείρισης υγιεινής,
ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, οτιδήποτε σκεπτόµαστε, σχεδιάζουµε
ή κάνουµε, το κάνουµε:
• µε ασφάλεια,
• φιλικά προς περιβάλλον
• και µε οικονοµικά αποδεκτό τρόπο.
εργολάβων, η ποιότητα ζωής των περιοίκων, το
περιβάλλον και οι εγκαταστάσεις, από τους
κινδύνους που προκύπτουν από τη δραστηριότητα
της εταιρείας.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω δεσµεύσεων, τέθηκε
σε ισχύ το 2003 ένα νέο ολοκληρωµένο Σύστηµα
∆ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας.
Αυτό το σύστηµα, που βασίζεται πάνω σε βέλτιστες
πρακτικές από διεθνώς αναγνωρισµένα συστήµατα,
αναπτύχθηκε από το αρµόδιο προσωπικό της
εταιρείας.
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∆ιαγραµµατικά αποδίδεται στο ακόλουθο σχήµα:
Plan

Do

Check
Act

ÁÍÁÃÍÙÑÉÓÇ ÊÉÍÄÕÍÙÍ

ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÉÁÊÏÓ
ÅËÅÃ×ÏÓ

ÁÐÏÊÑÉÓÇ
ÅÊÔÁÊÔÇÓ
ÁÍÁÃÊÇÓ

ÁÍÁÖÏÑÁ
ÁÍÁÓÊÏÐÇÓÇ
ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ

ÄéïñèùôéêÝò ÅíÝñãåéåò
& Âåëôßùóç

Τα στάδια Plan
Do
Check
Act είναι ένας
διαχειριστικός κύκλος που εµπεριέχει διαδικασίες
αυτοδιάγνωσης και αυτοδιόρθωσης, µε στόχο τη διαρκή
βελτίωση του συστήµατος.
Το στάδιο Plan (Σχεδιασµός) περιλαµβάνει την Αναγνώριση
του Κινδύνου. Αναγνωρίζεται η επικινδυνότητα ανά θέση
εργασίας, καταγράφονται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις και
καθορίζεται ο τρόπος πραγµατοποίησης της εργασίας.
Το επόµενο στάδιο Do (Εκτέλεση) απαρτίζεται από τρία
µέρη ίσης βαρύτητας: Εκπαίδευση, Επιχειρησιακός
Έλεγχος και Απόκριση Έκτακτης Ανάγκης. Τα τρία αυτά
µέρη περιγράφουν τον τρόπο εκπαίδευσης του
προσωπικού για να µπορέσει να εργαστεί, στη συνέχεια
τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας και τέλος τον τρόπο
απόκρισης εφόσον προκύψουν ανασφαλείς καταστάσεις.
Το ακόλουθο στάδιο Check (Έλεγχος) περιλαµβάνει
την Αναφορά. Καταγράφεται συστηµατικά η λειτουργία
του συστήµατος µέσω δεικτών και εσωτερικών ελέγχων /
επιθεωρήσεων, ώστε να διασφαλίζεται η συµµόρφωση
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µε τους κανονισµούς και τη νοµοθεσία, η επίτευξη των
προκαθορισµένων στόχων και η αποτελεσµατικότητα
των µέτρων που λαµβάνονται και των µέσων που
χρησιµοποιούνται, προκειµένου να έχει η διοίκηση τα
απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση.
Ο κύκλος ολοκληρώνεται µε το τελευταίο στάδιο Act
(∆ιόρθωση µέσω δράσης - αντίδρασης). Σε αυτό το
στάδιο, η διοίκηση παρακολουθεί τις επιδόσεις που
παρουσιάζονται και, ανάλογα µε τις αποκλίσεις από τους
στόχους, καθορίζει τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
Πιο αναλυτικά, τα κύρια στοιχεία στα οποία βασίζεται η
όλη ανάπτυξη του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγιεινής και
Ασφάλειας είναι:
• Η απόλυτη τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας και των
διεθνώς αποδεκτών κωδίκων, προτύπων και κανόνων
σωστής λειτουργίας. Το διυλιστήριο σχεδιάστηκε,
κατασκευάστηκε και λειτουργεί σύµφωνα µε τους
ελληνικούς και διεθνείς κανονισµούς και πρότυπα, ενώ
υπάρχει πάντα σε εξέλιξη επενδυτικό πρόγραµµα
τεχνικών βελτιώσεων σύµφωνα µε τις νέες εξελίξεις
της τεχνολογίας, ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη
δυνατή ασφάλεια και πρόληψη ατυχηµάτων.
• Η συστηµατική ανίχνευση, εντοπισµός και αξιολόγηση
των επαγγελµατικών κινδύνων στο σύνολο των
δραστηριοτήτων του διυλιστηρίου.
• Η παροχή, σε κάθε εργαζόµενο, κατάλληλης και
επαρκούς εκπαίδευσης υπό µορφή πληροφοριών και
οδηγιών, σχετικά µε τους κινδύνους που
αντιµετωπίζει κατά την εκτέλεση της εργασίας του,
τη σωστή χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας,
την ασφαλή εκτέλεση εργασιών, τον κατάλληλο
τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
και την παροχή πρώτων βοηθειών.

• Η διασφάλιση της εφαρµογής των κανόνων ασφάλειας
κατά την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών, µέσω της
λήψης όλων των αναγκαίων προστατευτικών µέτρων και
της καθιέρωσης και τήρησης συγκεκριµένων διαδικασιών.
• Η δηµιουργία του Σχεδίου Αντιµετώπισης Έκτακτης
Ανάγκης, το οποίο προήλθε απο συγκέντρωση και
οµαδοποίηση διαδικασιών που προϋπήρχαν. Το
συγκεκριµένο σχέδιο περιγράφει τον εξοπλισµό, την
οργάνωση και τα κινητοποιήσιµα (εσωτερικά και
εξωτερικά) µέσα για την αντιµετώπιση έκτακτου
περιστατικού. Στα πλαίσια του Σχεδίου Αντιµετώπισης
Έκτακτης Ανάγκης εντάσσονται:
- Η, από το 1988, Συµφωνία Αµοιβαίας Βοήθειας µε
όλα τα ελληνικά διυλιστήρια σε περίπτωση ανάγκης.
Η αποτελεσµατικότητα του σχεδίου συνεργασίας
εξασφαλίζεται µε τις οµαδικές ασκήσεις που
πραγµατοποιούνται δύο φορές το χρόνο µεταξύ της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και
των άλλων διυλιστηρίων.
- Οι ασκήσεις ετοιµότητας που πραγµατοποιούνται
κάθε εβδοµάδα και οι ασκήσεις αντιµετώπισης
βιοµηχανικού ατυχήµατος µεγάλης έκτασης που
πραγµατοποιούνται αρκετές φορές ανά έτος. Κατά τις
ασκήσεις αυτές ενεργοποιείται η ∆ιαδικασία
Αντιµετώπισης Μεγάλου Συµβάντος και συµµετέχουν
όλοι οι εµπλεκόµενοι δηµόσιοι φορείς.
- Τα µόνιµα και φορητά συστήµατα ανίχνευσης και
αντιµετώπισης πυρκαγιών και διαρροών.
- Τα πέντε πυροσβεστικά οχήµατα και το βυτιοφόρο
όχηµα αφρού που διαθέτει το διυλιστήριο, τα οποία
επανδρώνονται απο αγήµατα κατάλληλα εκπαιδευµένου
προσωπικού και που βρίσκονται σε συνεχή
επιχειρησιακή ετοιµότητα.
• Η συστηµατική αναφορά, διερεύνηση και ανάλυση

•

•

•
•

•

συµβάντων (πυρκαγιών, παρολίγο ατυχηµάτων,
ατυχηµάτων) µε σκοπό τη λήψη των κατάλληλων
διορθωτικών και προληπτικών µέτρων.
Η ενεργός συµµετοχή όλων των εργαζοµένων, τόσο
µέσω της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας, όσο και
µε τη δράση τους σε ατοµικό επίπεδο.
Η συνεχής επίβλεψη του εξοπλισµού και των χώρων
εργασίας και η αναγνώριση των κινδύνων µε την
εκτέλεση προγραµµατισµένων επιθεωρήσεων Υγιεινής
και Ασφάλειας, τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών,
απο εξειδικευµένους ελληνικούς ή / και διεθνείς οίκους.
Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις πραγµατοποιούνται από
οµάδες που απαρτίζονται από στελέχη και προσωπικό
του διυλιστηρίου µε βάση ετήσιο πρόγραµµα. Τα
ευρήµατα των επιθεωρήσεων αξιολογούνται και οδηγούν
σε λήψη τεχνικών ή οργανωτικών µέτρων µε στόχο τη
µακροπρόθεσµη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
Η άριστη συνεργασία µε τις δηµόσιες αρχές και η παροχή
προς αυτές της απαραίτητης σχετικής πληροφόρησης.
Οι συσκέψεις συνεργασίας σε θέµατα Υγιεινής,
Ασφάλειας και Περιβάλλοντος που πραγµατοποιούνται
δύο φορές το χρόνο µε εκπροσώπους των διυλιστήριων
Ελλάδας και Κύπρου και των δηµόσιων αρχών. Το
2003 πραγµατοποιήθηκε η 22η και 23η σύσκεψη.
Η διάθεση τριών πλήρως εξοπλισµένων ασθενοφόρων.
Παράλληλα, το διυλιστήριο διαθέτει ιατρείο µε πλήρη
εξοπλισµό, επανδρωµένο µε ιατρό εργασίας και
νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και σταθµό ιατρείου στη
µονάδα αλκυλίωσης, επανδρωµένο όλο το εικοσιτετράωρο
µε νοσηλευτικό προσωπικό. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα,
το προσωπικό του διυλιστηρίου υποβάλλεται σε σειρά
διαγνωστικών ιατρικών εξετάσεων (αιµατολογικές,
ακτινολογικές, καρδιολογικές, οφθαλµολογικές κλπ.).
Εξοπλισµένο ιατρείο, επανδρωµένο µε δύο ιατρούς,
διατίθεται και στα Κεντρικά Γραφεία, για την κάλυψη του
εκεί προσωπικού της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και της AVIN OIL.
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• Η συστηµατική παρακολούθηση διεθνώς αναγνωρισµένων
δεικτών, κατάλληλα στοχοποιηµένων για τον έλεγχο
της συνεχούς βελτίωσης και την επισήµανση τυχόν
αδυναµιών και δυσλειτουργιών.
Το κόστος του προγράµµατος για έργα βελτίωσης της
υγιεινής και ασφάλειας και έργα πάγιου εξοπλισµού
ασφάλειας και ιατρείων κατά το 2003 ήταν 1,8 εκατ.
Ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται επενδύσεις για
την αναβάθµιση του συστήµατος πυρασφάλειας στους
υποσταθµούς παραγωγής ενέργειας, αναβάθµιση του
επιπέδου φωτισµού σε διάφορες µονάδες, τοποθέτηση
διπλών βανών ασφάλειας στους φούρνους, τοποθέτηση
διπλού ασφαλιστικού στη µονάδα καταλυτικής
πυρόλυσης, τοποθέτηση µηχανισµών ασφάλειας στη
µονάδα απόσταξης αργού σε εφαρµογή των
αποτελεσµάτων σχετικής µελέτης επικινδυνότητας,
βελτίωση της λειτουργικότητας του συστήµατος
κατανεµηµένου ελέγχου της µονάδας καταλυτικής
πυρόλυσης, τοποθέτηση διπλών παρεµβυσµάτων στις
αντλίες υγραερίου στην ίδια µονάδα, αντικατάσταση των
βανών ασφάλειας στη µονάδα αποκήρωσης λιπαντικών
και αναβάθµιση της λειτουργίας του ηλεκτρονικού
συστήµατος κατανεµηµένου ελέγχου µε την εγκατάσταση
συστήµατος ιεράρχησης των προειδοποιητικών σηµάτων.
Από τα µεγάλα επενδυτικά έργα της τελευταίας τριετίας που
έχουν σχέση µε την ασφάλεια, αναφέρονται τα ακόλουθα:
• Εγκατάσταση νέου αεριοστρόβιλου στο σταθµό
παραγωγής ενέργειας (κόστος: 23,3 εκατ. Ευρώ).
• Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήµατος κατανεµηµένου
ελέγχου (κόστος: 20,9 εκατ. Ευρώ).
• Έναρξη εγκατάστασης συστήµατος αυτόµατης ρύθµισης
παραγωγικών διαδικασιών. κατά το 2003
ολοκληρώθηκε η εφαρµογή του στο συγκρότηµα
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καταλυτικής πυρόλυσης, ενώ στην προσεχή τριετία θα
επεκταθεί και στις υπόλοιπες µονάδες του διυλιστηρίου
(συνολικός προϋπολογισµός: 8,8 εκατ. Ευρώ).
• Έναρξη εργασιών για την αναβάθµιση του συστήµατος
διακίνησης προϊόντων στην προβλήτα του διυλιστηρίου,
µε στόχο την υποστήριξη της αξιοπιστίας, της ασφάλειας
και της αποτελεσµατικότητας των φορτώσεων
(συνολικός προϋπολογισµός: 1,6 εκατ. Ευρώ).
Η επιτυχής εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Υγιεινής και Ασφάλειας φαίνεται στα στατιστικά
στοιχεία ασφάλειας (δείκτες συχνότητας και
σοβαρότητας ατυχηµάτων), τα οποία δείχνουν εµφανώς
µια φθίνουσα τάση στο χρόνο, παρόλο που ο δείκτης
σοβαρότητας παρουσίασε αύξηση κατά το 2003, γεγονός
που οφείλεται σε ένα µόνο ατύχηµα που συνέβη το 2002
και που προκάλεσε σχετικά µακροχρόνια νοσηλεία. Τα
στοιχεία αυτά αφορούν τα ατυχήµατα που έχουν σχέση
µε το προσωπικό της εταιρείας. δεν συµπεριλαµβάνουν
δηλαδή τα ατυχήµατα σε προσωπικό εργολάβων, για το
οποίο καταγράφηκαν 9 ατυχήµατα κατά το 2003.
Σηµειώνεται ότι στα 32 χρόνια λειτουργίας του
διυλιστηρίου, ποτέ δεν έχει συµβεί µεγάλο βιοµηχανικό
ή θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα ή σοβαρός
τραυµατισµός στο προσωπικό του που να προκαλεί
αναπηρία. Το 2002, σε προσωπικό εργολάβων,
συνέβησαν τρία ατυχήµατα µε συνέπεια το θανάσιµο
τραυµατισµό τεσσάρων ατόµων και τον σοβαρό
τραυµατισµό ενός ακόµη ατόµου. Τα ατυχήµατα έγιναν
κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγµατοποιούσαν οι
εργολάβοι µέσα στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου
και ως βασικό αίτιο είχαν την παραβίαση των κανόνων
ασφάλειας της εταιρείας.
Η εταιρεία δεν περιορίστηκε µόνο στο να εκφράσει τη
λύπη της για αυτά τα ατυχήµατα. Προχώρησε στη λήψη

συγκεκριµένων µέτρων για να µειωθεί στο µέγιστο
δυνατό βαθµό η πιθανότητα να επαναληφθούν στο
µέλλον τέτοια γεγονότα, µε σηµαντικότερο µέτρο την
αναθεώρηση, κατά το 2003, του Συστήµατος
∆ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας (που περιγράφηκε
πιο πάνω), µία από τις βασικές αρχές του οποίου είναι
ότι κανένα ατύχηµα δεν είναι αποδεκτό, ιδιαίτερα όταν
έχει επιπτώσεις στη ανθρώπινη ζωή, είτε πρόκειται για
το προσωπικό της εταιρείας, είτε για το προσωπικό
εργολάβων.
Στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας, η AVIN OIL, κατά
την άσκηση της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας,
διαπνέεται από εξίσου αυστηρές δεσµεύσεις όπως αυτές
που αναφέρθηκαν παραπάνω, µε σκοπό την αποφυγή
πάσης φύσεως ατυχηµάτων.

• Συµµορφώνεται πλήρως µε την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία.
• Παρέχει ανελλιπώς προς τις αρχές πλήρη και ακριβή
τεχνικά στοιχεία σχετικά µε την ασφαλή χρήση των
προϊόντων που διακινεί.
• Παρέχει στο προσωπικό της κατάλληλο και ασφαλές
περιβάλλον εργασίας.
• Χειρίζεται τα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας µε
χωριστό και ειδικά εντεταλµένο προσωπικό (ιατρό,
υπεύθυνο ασφάλειας κλπ.).
• Εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό και τους
συνεργάτες της σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας.
• Παρακολουθεί και εφαρµόζει στο µέτρο του δυνατού
τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις.
• Καταβάλλει συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση της
απόδοσής της στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας.
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περιβάλλον
Η ευθύνη και ευαισθησία σε θέµατα που αφορούν στην
προστασία του περιβάλλοντος καθόρισε τη λειτουργία
της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ από την ίδρυσή της. Η προσπάθεια
να εδραιωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την
αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος υπήρξε
συνεχής και οργανωµένη. Ως µέλος του ∆ικτύου για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, έχει ενστερνισθεί τον
κατευθυντήριο άξονα της Αειφόρου Ανάπτυξης, της
ανάπτυξης δηλαδή που καλύπτει τις σηµερινές ανάγκες,
χωρίς να διακυβεύει τη δυνατότητα διαχείρισης πόρων
από τις επόµενες γενιές. Σήµερα, η δέσµευσή της για
την προστασία του περιβάλλοντος εκφράζεται µέσα από
την πολιτική για την Υγιεινή, την Ασφάλεια και το
Περιβάλλον και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ενιαίου
∆ιαχειριστικού Συστήµατος.
Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της εταιρείας
πιστοποιήθηκε σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 14001:1996
από την BVQI (Bureau Veritas Quality International) το
∆εκέµβριο του 2000 για όλες τις δραστηριότητες του
διυλιστηρίου και επαναπιστοποιήθηκε στο τέλος του
2003, µε επέκταση της ηµεροµηνίας ισχύος της
πιστοποίησης µέχρι τον Ιανουάριο του 2007. Στον κλάδο
της διύλισης και εµπορίας πετρελαϊκών προϊόντων, ο
συνδυασµός των δύο πιστοποιήσεων ISO (14001:1996
και 9001:2000) είναι µοναδικός για τον ελληνικό χώρο
και από τους ελάχιστους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το 2003 εγκρίθηκαν από το αρµόδιο Υπουργείο οι
ανανεωµένοι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της
εταιρείας, όπως και οι περιβαλλοντικοί όροι για τη
µονάδα ανάκτησης θείου, για το σταθµό φόρτωσης
βυτιοφόρων
οχηµάτων,
για
τη
µονάδα
υδρογονοπυρόλυσης και τις βοηθητικές της µονάδες,
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καθώς και για την αναβάθµιση της µονάδας βιολογικού
καθαρισµού.
Οι εξειδικευµένοι στόχοι για την περιβαλλοντική
διαχείριση είναι:
• Ενεργός συµµετοχή όλου του προσωπικού της εταιρείας
και των εργολάβων που απασχολούνται στις
εγκαταστάσεις της, µέσω συνεχούς εκπαίδευσης και
ενηµέρωσης.
• Επικοινωνία µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη συµπεριλαµβανοµένης της τοπικής κοινωνίας - µε
στόχο τη δηµιουργική ανταλλαγή πληροφοριών και
την καλλιέργεια σχέσεων αµοιβαίας εµπιστοσύνης.
- Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ καθιέρωσε εδώ και τρία χρόνια τις
ετήσιες
συγκεντρώσεις
στο
διυλιστήριο
εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατά τις
οποίες γίνεται ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων
για τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας, µε έµφαση
στα προγράµµατα που έχουν σχέση µε την
περιβαλλοντική προστασία. Η συγκέντρωση για το
2003 έγινε στις 27 Μαρτίου.
- Τα παράπονα που διατυπώνονται από τους κατοίκους
της περιοχής γύρω από το διυλιστήριο καταγράφονται,
αναλύονται οι αιτίες τους και λαµβάνονται άµεσα ή
µακροπρόθεσµα διορθωτικά µέτρα. Ο αριθµός των
σχετικών παραπόνων που διατυπώθησαν κατά το
2003 ήταν κατά 18% µειωµένος σε σχέση µε το 2002.
• Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σε τακτά
διαστήµατα προκειµένου να ελέγχεται η περιβαλλοντική
επίδοση των στόχων που αφορούν στη λειτουργία του
διυλιστηρίου και συνεχής βελτίωση του συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης.

- Κατά το 2003 πραγµατοποιήθηκαν 15 εσωτερικές
επιθεωρήσεις στο πλαίσιο του Ενιαίου
∆ιαχειριστικού Συστήµατος, που είχαν ως
αποτέλεσµα τη συµπλήρωση ή αναθεώρηση 22
διαδικασιών.

Σηµαντικότατο µέρος του συνολικού επενδυτικού
προγράµµατος της εταιρείας κατευθύνεται σε επενδύσεις
που εξυπηρετούν τους στόχους προστασίας του
περιβάλλοντος, όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα, ο οποίος
περιλαµβάνει και τα σχετικά στοιχεία της AVIN OIL.

ÅÐÅÍÄÕÓÅÉÓ 2000-2003 (ÐïóÜ óå åêáô. Åõñþ)
ÅÔÏÓ

2000

2001

2002

2003

ÓÕÍÏËÏ

ÐÏÓÏÓÔÏ

Óõíïëéêü ýøïò åðåíäýóåùí*
Åðåíäýóåéò ó÷åôéêÝò ìå ôï ðåñéâÜëëïí

82,0
62,4

39,2
13,6

47,4
9,3

88,5
58,3

257,1
143,6

55,8%

48,6
13,8

13,6

1,0
8,3

54,6
3,7

104,2
39,4

40,5%
15,3%

- Ãéá êáèáñÜ êáýóéìá
- Âåëôßùóçò áðüäïóçò

* Äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé åðåíäýóåéò óå óõììåôï÷Ýò êáé åîáãïñÝò

Οι στόχοι προστασίας του περιβάλλοντος είναι:
• Η παραγωγή φιλικότερων προς το περιβάλλον
προϊόντων, όσο αυτό εµπίπτει στις δυνατότητες της
εταιρείας.
- Οι σηµαντικότερες επενδύσεις που έγιναν στο
διυλιστήριο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, όπως και
αυτές που προγραµµατίζονται για τα επόµενα τρία,
αφορούν στην παραγωγή καθαρότερων καυσίµων.
Κατά το 2003 δαπανήθηκαν 55 εκατ. Ευρώ για το
έργο εγκατάστασης µονάδας υδρογονοπυρόλυσης
(Hydrocracker), η οποία, σε συνδυασµό µε τη
µονάδα αποθείωσης ντίζελ υψηλής πίεσης και µε
άλλες νέες βοηθητικές µονάδες (ο συνολικός
προϋπολογισµός αυτών των έργων είναι 400 εκατ.
Ευρώ), καθώς και µε βελτιώσεις σε υπάρχουσες
µονάδες, θα καταστήσει δυνατή την παραγωγή
"καθαρών" καυσίµων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης του έτους 2005 για τη

µείωση της περιεκτικότητας του θείου στα καύσιµα,
αλλά και µε τις ακόµα αυστηρότερες του έτους 2009.
- Το 2000 ολοκληρώθηκαν οι επενδύσεις για τη µείωση
του θείου και του βενζολίου στα καύσιµα, σύµφωνα µε
τις σχετικές προδιαγραφές που προέκυψαν από το
σχετικό πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
συνολικό κόστος της σχετικής επένδυσης ήταν 66,6
εκατ. Ευρώ και αφορούσε:
* στην κατασκευή νέας µονάδας υδρογόνωσης
βενζολίου της αναµορφωµένης βενζίνης,
* στην κατασκευή νέας µονάδας αποθείωσης
βενζίνης της µονάδας καταλυτικής πυρόλυσης,
* στην αναβάθµιση της µονάδας αναµόρφωσης
νάφθας.
• Η µείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και
ενέργειας, µε την όσο το δυνατόν πιο µειωµένη
κατανάλωση καυσίµων, νερού και ατµού, επιδιώκοντας
την κάλυψη των αναγκών του διυλιστηρίου µε
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ιδιοπαραγωγή της απαιτούµενης ηλεκτρικής ενέργειας,
καθώς και η πρόληψη της ρύπανσης του
περιβάλλοντος µέσω χρησιµοποίησης φιλικής προς το
περιβάλλον τεχνολογίας, όπου αυτό είναι εφικτό.
Ο συγκεκριµένος στόχος αποτελεί κατευθυντήρια αρχή
για όλα τα έργα που γίνονται στο διυλιστήριο.
- Τον Ιανουάριο του 2004 υπεγράφη σύµβαση µε τη
∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου (∆ΕΠΑ) για τη σύνδεση
µε το δίκτυο φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο θα
χρησιµοποιείται ως καύσιµο για τις θερµικές και
ενεργειακές ανάγκες του διυλιστηρίου, καθώς και ως
πρώτη ύλη για την τροφοδοσία της νέας µονάδας
παραγωγής υδρογόνου, βελτιώνοντας τους
περιβαλλοντικούς του όρους. Επιπλέον, η παρουσία
της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ως βασικού βιοµηχανικού
καταναλωτή φυσικού αερίου στην περιοχή,
αποτέλεσε τον ουσιαστικότερο παράγοντα που
κατέστησε οικονοµικά εφικτή την κατασκευή
αγωγού φυσικού αερίου προς την Κόρινθο, την
Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, γεγονός που θα
επιφέρει πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονοµικά
οφέλη στην περιοχή.
- Το 2001 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέου (3ου)
αεριοστρόβιλου στο σταθµό παραγωγής ενέργειας
(συνολικό κόστος 23,4 εκατ. Ευρώ).
Ο νέος αεριοστρόβιλος επέτρεψε την
ανεξαρτητοποίηση και αυτάρκεια του διυλιστηρίου
σε ηλεκτρική ενέργεια.
- Το 2002 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ηλεκτρονικού
συστήµατος κατανεµηµένου ελέγχου (DCS, Distributed
Control System). Η επένδυση αυτή, που αφορά στον
έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας του διυλιστηρίου
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µε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, αν και δεν
θεωρείται άµεση περιβαλλοντική επένδυση, εντούτοις
θα συνεισφέρει σηµαντικά στη µείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγικής
διαδικασίας, µέσω της αυτοµατοποίησής της. Παρόµοια
αποτελέσµατα θα έχει και η εγκατάσταση συστήµατος
αυτόµατης ρύθµισης παραγωγικών διαδικασιών (APC,
Advanced Process Control), που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μέσα στο 2003 ολοκληρώθηκε η εφαρµογή του στο
συγκρότηµα καταλυτικής πυρόλυσης.
- Το 2003 ολοκληρώθηκε το έργο για τη βελτίωση της
διαχείρισης των slop του διυλιστηρίου µε κατασκευή
δεξαµενής 10.000m3, που στόχο έχει την
εξοικονόµηση ενέργειας και τη βελτίωση της
ποιότητας των προς επεξεργασία αποβλήτων.
• Η ελεγχόµενη διαχείριση των εκποµπών αερίων και η
συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας της
ατµόσφαιρας.
- Το ύψος των πυρσών και των καµινάδων του
διυλιστηρίου υπερβαίνει κατά πολύ το ελάχιστο όριο
που ορίζεται από τη νοµοθεσία, προκειµένου να
επιτυγχάνεται η καλύτερη διασπορά των αερίων,
ενώ η χρήση αερίου καυσίµου αυξήθηκε, µε
αποτέλεσµα τη µείωση των αερίων ρυπαντών.
- Ελεγχόµενη διαχείριση των αέριων εκποµπών και
συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας της
ατµόσφαιρας που γίνεται από σταθερούς αναλυτές
και από κινητό σταθµό µέτρησης, οι οποίοι
καταγράφουν τους κύριους αέριους ρυπαντές (ΝΟX,
H2S, SO2, υδρογονάνθρακες και αιωρούµενα στερεά).
Κατά το 2003 έγινε εγκατάσταση τεσσάρων ακόµα
σταθερών αναλυτών.

- Το 2002 ολοκληρώθηκε πρόγραµµα για την κατά 10%
µείωση της ρύπανσης από διαρροές αερίων
υδρογονανθράκων µε αγορά εξοπλισµού για τον
εντοπισµό και την καταγραφή σηµειακών διαρροών
και την εφαρµογή της µεθόδου EPA21 για την
επισκευή των διαρροών, τον επανέλεγχο και τη
στατιστική επεξεργασία των µετρήσεων.
- Το 2003 ολοκληρώθηκε πρόγραµµα µείωσης της
ρύπανσης από αέριους υδρογονάνθρακες µε κάλυψη
της ελεύθερης επιφάνειας των ελαιοδιαχωριστών.
- Το 2003 εγκαταστάθηκε µονάδα που µειώνει κατά
97% τις εκποµπές υδροθείου από τη µονάδα
παραγωγής στερεού θείου.
- Το 2003 ολοκληρώθηκε σύστηµα για µετρήσεις των
απαερίων στις καµινάδες των φούρνων που θα
επιτρέπει τη µείωση - πρόληψη των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από επιβάρυνση των απαερίων.
- Το 2003 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέας µονάδας
ανάκτησης θείου (συνολικού κόστους 9,3 εκατ. Ευρώ),
η οποία, µε την αύξηση της αξιοπιστίας στην
ανάκτηση θείου, συµβάλλει σηµαντικά στην προστασία
του περιβάλλοντος.
- Η εγκατάσταση της µονάδας υδρογονοπυρόλυσης που
άρχισε το 2003, θα βελτιώσει τους περιβαλλοντικούς
όρους του διυλιστηρίου, καθώς οι εκποµπές αερίων
ρύπων (κυρίως οξείδια θείου και αζώτου) από τη µονάδα
καταλυτικής πυρόλυσης θα µειωθούν σηµαντικά.
• Η
προώθηση
της
ανακύκλωσης,
της
επαναχρησιµοποίησης, καθώς επίσης και η
αποτελεσµατική διαχείριση των παραγόµενων

στερεών και υγρών αποβλήτων / παραπροϊόντων.
Τα υδατικά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας
υφίστανται διπλή επεξεργασία εξουδετέρωσης και
απογύµνωσης, προτού επαναχρησιµοποιηθούν ή
αποβληθούν στη θάλασσα, υπερκαλύπτοντας τα όρια που
θέτει η ελληνική περιβαλλοντική νοµοθεσία. Επιπλέον, όλα
τα νερά που συλλέγονται από κάθε πηγή (αποχετευτικά
συστήµατα, έρµα, νερό βροχής) συλλέγονται και
κατεργάζονται προτού διατεθούν στη θάλασσα.
- Το 2003 βελτιώθηκε η λειτουργία της µονάδας
βιολογικού καθαρισµού, µε την τοποθέτηση συσκευής
συνεχούς µέτρησης θερµοκρασίας και pH, ώστε να
µειωθεί ο χρόνος εφαρµογής διορθωτικής ενέργειας.
Ακόµα, εκπονήθηκε µελέτη για την αναβάθµιση της
µονάδας βιολογικού καθαρισµού. Η υλοποίηση του
έργου, προϋπολογισµού 25 εκατ. Ευρώ, θα αρχίσει το
2004.
Ιδιαίτερη φροντίδα δίνεται στην επεξεργασία και διάθεση
των στερεών αποβλήτων:
- Τα ιζήµατα των δεξαµενών αργού πετρελαίου
υφίστανται επεξεργασία αποµάκρυνσης του
πετρελαίου (το οποίο επιστρέφεται στις δεξαµενές
αργού), ενώ το στερεό υπόλειµµα βιοαποικοδοµείται
σε ειδικά διαµορφωµένες εκτάσεις (landfarms).
- Οι εξαντληµένοι καταλύτες διατίθενται µε διάφορους
τρόπους (πώληση στην εξωτερική αγορά, αναγέννηση,
διάθεση στην τσιµεντοβιοµηχανία σύµφωνα µε την
ελληνική περιβαλλοντική νοµοθεσία σε περίπτωση που
δεν µπορούν να ανακυκλωθούν).
- Η χαρτόµαζα διατίθεται για ανακύκλωση.
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Το 2003, η MΟΤΟΡ ΟΪΛ, σε συνεργασία µε το
Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Γεωχηµείας του Τµήµατος
Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, πραγµατοποίησε
µελέτη για τον καθορισµό των χηµικών συνθηκών που
επικρατούν στην υδάτινη στήλη της παράκτιας ζώνης του
διυλιστηρίου. Παράλληλα, σε συνεργασία µε το Βιολογικό
Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, πραγµατοποίησε
µελέτη διαχείρισης στερεών αποβλήτων και, σε
συνεργασία µε το Εργαστήριο Βιοχηµικών ∆ιεργασιών και
Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τµήµατος
Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης,
προχώρησε σε µελέτη που επιβεβαίωσε την
αποτελεσµατικότητα της µεθόδου βιοαποικοδοµήσεως µε
landfarming, που χρησιµοποιεί για τον καθαρισµό των
ιζηµάτων των δεξαµενών αργού πετρελαίου.
• Η αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από περιστατικά εκτάκτου ανάγκης, µε την ανάπτυξη
και εφαρµογή σχεδίων δράσης όπως το Oil Spill
Contingency Plan.
Πιο πάνω παρουσιάστηκαν τα κυριότερα περιβαλλοντικά
προγράµµατα της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στο τοµέα της
πρόληψης κατά τα τρία τελευταία χρόνια. Εξίσου
σηµαντική, όµως, είναι και η προετοιµασία για την
αντιµετώπιση των συνεπειών στην περίπτωση που συµβεί
ένα ατύχηµα - µικρό ή µεγάλο. Η περίπτωση της
θαλάσσιας ρύπανσης είναι η πιο χαρακτηριστική, λόγω
των ιδιαίτερα εκτεταµένων συνεπειών που προκαλεί, της
µεγάλης γεωγραφικής έκτασης που µπορεί να καλύψει,
των επιπτώσεων που έχει στη θαλάσσια ζωή και στην
οικονοµική δραστηριότητα της περιοχής που επηρεάζει
και, τελικά, λόγω του τεράστιου κόστους αποκατάστασης
των συνεπειών σε περίπτωση µεγάλης ρύπανσης.
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ δεσµεύεται να προλαµβάνει τις
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συνέπειες που δύνανται να προέλθουν από την κανονική
λειτουργία των εγκαταστάσεων, στην ξηρά ή στο
θαλάσσιο χώρο του Σαρωνικού Κόλπου.
Ωστόσο, λόγω φυσικών συγκυριών και λόγω του µεγέθους
των εργασιών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, υπάρχει η πιθανότητα
τυχαίων διαρροών υδρογονανθράκων στο περιβάλλον.
Για την περίπτωση της τυχαίας διαρροής, η διοίκηση της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ παίρνει µέτρα σύµφωνα µε το Oil Spill
Contingency Plan της εταιρείας - το οποίο είναι
εναρµονισµένο µε το τοπικό σχέδιο καταπολέµησης
ρύπανσης (Local Contingency Plan) που συντάσσεται
από τη Λιµενική Αρχή Ισθµίων - καθώς και µε το Εθνικό
Σχέδιο Καταπολέµησης Ρύπανσης (National Contingency
Plan) που συντάσσεται από το Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας.
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει τον απαραίτητο εξοπλισµό για την
αντιµετώπιση µέσης τοπικής ρύπανσης (Tier 2), όπως
αντιρρυπαντικά υλικά, πλωτά φράγµατα, αντιρρυπαντικό
πλοίο µε δεξαµενές αποθήκευσης συλλεγέντων κλπ., ενώ
το προσωπικό της εκπαιδεύεται συνεχώς στην
κινητοποίηση και χρήση του εξοπλισµού. Πρέπει να
σηµειωθεί ότι ο εξοπλισµός είναι πολύ πιο ενισχυµένος σε
σχέση µε τα προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις,
λόγω απόστασης από τα κέντρα δηµόσιας και ιδιωτικής
βοήθειας της Αττικής. Επιπλέον, η εταιρεία είναι µέλος
του διεθνούς οργανισµού αντιµετώπισης θαλάσσιας
ρύπανσης Southampton Oil Spill Response Limited, που
παρέχει τεχνογνωσία, υλικά και λοιπή βοήθεια σε
περίπτωση µεγάλης ρύπανσης (Tier 3).
Στο Oil Spill Contingency Plan είναι καταγεγραµµένες
όλες οι τουριστικές και λοιπές εγκαταστάσεις της
περιοχής, µε τον τύπο του αντιρρυπαντικού που µπορεί
να χρησιµοποιηθεί σε κάθε περίπτωση.

Κάθε χρόνο γίνονται οκτώ ασκήσεις αντιµετώπισης
µικρής ρύπανσης και δύο ασκήσεις αντιµετώπισης µέσης
ρύπανσης.
Στις 22 Οκτωβρίου 2003, προκλήθηκε µικρής έκτασης
ρύπανση στη περιοχή της προβλήτας του διυλιστηρίου,
όταν αποσυνδέθηκε ο βραχίονας εκφόρτωσης από
δεξαµενόπλοιο, µε αποτέλεσµα να διαρρεύσουν στη
θάλασσα περίπου 50m3 αργού πετρελαίου. Αµέσως
ενεργοποιήθηκε το Oil Spill Contingency Plan της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και τα ειδικά συνεργεία του διυλιστηρίου
κατάφεραν µε πλωτά φράγµατα να εγκλωβίσουν σηµαντική
ποσότητα πετρελαίου το οποίο και περισυνελέγη, ενώ µια
άλλη ποσότητα περισυνελέγη µε απορροφητικά υλικά. Η
όλη επιχείρηση τέθηκε υπό την επίβλεψη του Κέντρου
Συντονισµού Έρευνας και ∆ιάσωσης του ΥΕΝ και των
Λιµενικών Αρχών Ελευσίνας, Κορίνθου και Ισθµίων. Η
αποφυγή τέτοιων περιστατικών αναµένεται πως θα
ενισχυθεί ακόµα περισσότερο µε την αναβάθµιση του
συστήµατος φόρτωσης στην προβλήτα του διυλιστηρίου,
που αναµένεται να ολοκληρωθεί το 2004.

συνεχείς ελέγχους και αξιολόγηση, µε σκοπό τη συνεχή
βελτίωση.
Η AVIN OIL, όλα τα προηγούµενα χρόνια, επένδυσε
στο δίκτυό της, προκειµένου να εναρµονιστεί µε την
οδηγία 94/63 (Stage I) που αφορά στην ανάκτηση των
ατµών των καυσίµων. Η προσπάθεια άρχισε το 1999
και ολοκληρώθηκε το 2003. Επίσης, επένδυσε στο
στόλο των βυτιοφόρων Ι.Χ. και ∆.Χ. που χρησιµοποιεί
για τη διακίνηση των προϊόντων της, προκειµένου να
εξοπλιστούν µε όλα τα απαραίτητα που προβλέπουν οι
διατάξεις για την ανάκτηση των ατµών. Τέλος, µε την
εγκατάσταση µονάδας ανάκτησης ατµών στο σταθµό
φορτώσεως βυτιοφόρων στους Αγίους Θεοδώρους,
ολοκλήρωσε τις απαραίτητες επενδύσεις σε όλο το
κύκλωµα διακίνησης καυσίµων (σταθµός - βυτιοφόρα πρατήρια). Στο πλαίσιο της πρωτοπόρου φιλοσοφίας
της, εγκατέστησε και δοκίµασε σε ένα πρατήριο,
πιλοτικό σύστηµα ανάκτησης ατµών δεύτερης φάσης
(Stage II), που αφορά στην ανάκτηση ατµών κατά την
παράδοση καυσίµων στο αυτοκίνητο του καταναλωτή
(γέµισµα ρεζερβουάρ).

H AVIN OIL, στα 26 χρόνια λειτουργίας της,
δραστηριοποιείται στο χώρο των πετρελαιοειδών µε
ήθος και συνέπεια. Κάθε δραστηριότητά της έχει πάντα
ως επίκεντρο το σεβασµό στον άνθρωπο και το
περιβάλλον. Με σκοπό να διασφαλίσει την ασφαλή και
αβλαβή παροχή των προϊόντων και 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 αυτή, η AVIN OIL
συµµορφώνεται µε όλες τις σχετικές νοµοθετικές
υποχρεώσεις, κανονισµούς και κώδικες. Εφαρµόζει
ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και
Προστασίας του Περιβάλλοντος, που υπαγορεύει
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