
O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ  ΔΙΑΡΚΩΣ 
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΙΔΙΟ, ΕΔΩ ΚΑΙ 50 ΧΡΟΝΙΑ.

ΤΟ 1972 ξΕΚΙΝηΣΑΜΕ ΔυΝΑΜΙΚA ΤηΝ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ 
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤηΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.  

50 χρόνια…

Στηρίζουμε την ελληνική οικονομία 
με εξαγωγές σε πάνω απο 45 χώρες.

Επενδύουμε σε νέα έργα και νέες 
μορφές ενέργειας, βιώσιμα και 

υπεύθυνα.

Δίνουμε προτεραιότητα στον άνθρωπο 
και την κοινωνία, απασχολώντας χιλιάδες 

εργαζόμενους.

Συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και 
προσφέρουμε, με το βλέμμα στραμμένο 

στο μέλλον.

Να παραμείνει η ΜΟΗ ηγέτιδα εταιρία
στον ενεργειακό κλάδο.

Nα οδηγήσει τη μετάβαση σε νέες μορφές ενέργειας 
και να το πετύχει με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο, 
συνεχίζοντας να επιδεικνύει περιβαλλοντική και 

κοινωνική ευαισθησία. 

Την περασμένη χρονιά, η  Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
Ομίλου κατέγραψε επένδυση 6 εκατ. ευρώ για την υγεία και 
την Ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της. 

Το προηγούμενο έτος, η επένδυσή μας σε κοινωνικό 
κεφάλαιο και στην τοπική κοινωνία άγγιξε τα 2,6 εκατ. ευρώ.

Και αυτό μεταφράζεται, μεταξύ άλλων, σε 1.500 οικογένειες 
και μαθητές.

η ΚΟΙΝΩΝΙΚη ΜΕΡΙΜΝΑ ΤηΣ ΜΟη ΕΧΕΙ ΑΠΟΤυΠΩΜΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΧΩΡΑ ΔΙΑΜΟΡφΩΝΟΝΤΑΣ
ΤηΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟυ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ,

ΜΕ 4 ΠυΛΩΝΕΣ ΕξΕΛΙξηΣ

ΒΙΩΣΙΜη ΑΝΑΠΤυξη,
ΣΕΒΑΣΜΟΣ φυΣΙΚΟυ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟ 2022 ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΑθΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ MOtOr Oil

η ΣΤΡΑΤηΓΙΚη ΤΟυ ΟΜΙΛΟυ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ

ΣυΝΕΧηΣ ΕΝΙΣΧυΣη ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤηΤΑΣ ΤΟυ 
ΔΙυΛΙΣΤηΡΙΟυ ΚΑΙ ΕυΡΟυΣ ΤΩΝ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ ΤΟυ. 

Υλοποιούνται σημαντικά έργα και υλοποιούνται συνεχείς 
επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και 
αυτονομίας του Διυλιστηρίου των Αγίων Θεοδώρων, ενός 
από τα πλέον σύγχρονα διυλιστήρια της Ευρώπης. 

•	 Προχωρά	η	επένδυση ύψους ευρώ 310 εκατ. με την  
 κατασκευή του Συγκροτήματος κατεργασίας Νάφθας  
 που ολοκληρώνεται μέσα στο 2022.

•	 Εφαρμόζονται έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό,  
 τόσο στο Διυλιστήριο, όσο και στις άλλες δραστηριότητες  
 του Ομίλου. Ηδη έχουν προχωρήσει επενδύσεις 3,6 εκατ.  
 ευρώ. 

ηΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, φυΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠηΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 

•	 Κατασκευή	και	λειτουργία	σε	συνεργασία	με	την	ΓΕΚ	 
 ΤΕΡΝΑ για την από κοινού ανάπτυξη, κατασκευή και  
 λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου Αεριοστροβιλικού  
 Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο το φυσικό  
 αέριο,	εγκατεστημένης	μικτής	ισχύος	877	MW,	στη	ΒΙ.ΠΕ.	 
 Κομοτηνής.  Η τεχνολογία του κύριου εξοπλισμού που  
 έχει επιλεγεί για τον Σταθμό είναι η πλέον σύγχρονη και  
 θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία στις αρχές του 2024.

•	 Σχεδιασμός	και	κατασκευή	της	πλωτής	μονάδας	 
 αποθήκευσης και επαναεριοποίησης, FSRU (Floating  
 Storage and Regasification Unit). η ΔΙΩΡυΓΑ GAS A.E.,  
 είναι ένα στρατηγικό έργο διεθνούς εμβέλειας και μια  
 νέα πύλη εισαγωγής που θα εξυπηρετεί τους  
 καταναλωτές Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα και την  
 Νοτιοανατολική Ευρώπη.

•	 Στοχευμένες	επενδύσεις	για την είσοδο στον κλάδο των  
 Α.Π.Ε. από το τέλος του 2019 διαθέτοντας εγκατεστημένη  
 ισχύ 279MW, και 84MW υπό κατασκευή καθώς και  
 χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη συνολικής ισχύος  
 650 MW. Σήμερα ο Όμιλος, φτάνει σε 180.000  
 καταναλωτές, ιδιώτες και επαγγελματίες, προσφέροντας  
 πρωτοποριακά ενεργειακά προϊόντα.

ΚΙΝηΤΙΚΟΤηΤΑ (MObility)
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. 

Σχεδιασμός και υλοποίηση πρατηρίου καυσίμων του 
μέλλοντος:

•	 θα	περιλαμβάνει,	μεταξύ	άλλων,	διαφοροποιημένα	 
 προϊόντα, συμπιεσμένο φυσικό αέριο και, αργότερα,  
 διανομή υδρογόνου

•	 	θα	παρέχει	υπηρεσίες	φόρτισης	ηλεκτρικών	αυτοκινήτων	 
 καθώς και μια σειρά άλλων υπηρεσιών και  
 δραστηριοτήτων προς τον καταναλωτή. 

Ο Όμιλος προχωρά και στη δημιουργία 1.000 σημείων 
φόρτισης ως το τέλος του 2022 και 2.000 σημείων σε 
βάθος πενταετίας αξιοποιώντας και το πανελλαδικό 
δίκτυο καυσίμων Avin και Shell. Σκοπός είναι η θυγατρική 
του Ομίλου nrg να καταστεί ο μεγαλύτερος και ταχύτερος 
«φορτιστής» ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, 
καλύπτοντας όλους τους εθνικούς οδικούς άξονες.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑυΣΙΜΑ.

Σημαντική δραστηριοποίηση στον τομέα της κυκλικής 
οικονομίας και αξιοποίησης αποβλήτων για παραγωγή 
ενέργειας. 

•	 Δυναμική	είσοδος	στην αγορά του υδρογόνου με δύο    
 έργα της ελληνικής συμμετοχής στο ευρωπαϊκό IPCEI    
 «Υδρογόνο».  

	 •	 Το	πρώτο	έργο,	είναι	το	Blue	Med	που	αφορά	στην	 
  παραγωγή μπλε υδρογόνου πολύ χαμηλού ανθρακικού  
  αποτυπώματος καθώς και πράσινου υδρογόνου, με  
  ορίζοντα υλοποίησης το 2025. 
 
	 •	 Το	δεύτερο	έργο	αφορά	στο	σχέδιο	για	την	παραγωγή	 
  υδρογόνου συνολικής ισχύος 1,5 GW στη Δυτική     
  Μακεδονία, στο πλαίσιο του προγράμματος
  White Dragon. 

•	 Λειτουργία	ενός	από	τα	μεγαλύτερα	και	προηγμένου		 	  
 τεχνολογικά εργοστασίου στην Ευρώπη επαναδιύλισης  
 λιπαντικών, με ανάπτυξη πλάνων για τη συλλογή,  
 επεξεργασία και αξιοποίηση αποβλήτων από διάφορες  
 δραστηριότητες, μέσω της θυγατρικής LPC.

•	 Λεπτομερή	μελέτη	παραγωγής	βιοκαυσίμων.

Ο Όμιλος Motor Oil ηγείται της προσπάθειας 
για ένα βιώσιμο μέλλον.

Με την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική 
στρατηγική του Ομίλου αντιμετωπίζονται 
σφαιρικά τα δασικά οικοσυστήματα, 
μεριμνώντας για τις διάφορες φάσεις του 
κύκλου ζωής τους και ενισχύοντας όλα τα 
επίπεδα οργάνωσης της βιοποικιλότητας. 

•	 Υιοθεσία	του	δασικού εκκοκκιστηρίου της  
 Αμυγδαλέζας, του μοναδικού προμηθευτή  
 πιστοποιημένων σπόρων για τα δημόσια  
 και ιδιωτικά φυτώρια.

•	 Μετά	την	πρώτη	φάση	αναδάσωσης 100  
 στρεμμάτων	στο	Πανόραμα	3	της	Κινέτας	 
 του Δήμου Μεγαρέων τον Μάρτιο 2021,  
 προχωρά η δεύτερη φάση της  
 αναδάσωσης στις Βενίστρες του οικισμού  
	 Γαλήνης.	Η	συνολική	έκταση	της	περιοχής	 
 που θα αναδασωθεί ανέρχεται σε 600  
 στρέμματα. 

•	 Για	πρώτη	φόρα	στην	Ελλάδα,	δασική	 
 έκταση θα αναδασωθεί πιλοτικά με τη  
 χρήση της τεχνολογίας Drone Seeding. 

Με τη συμπλήρωση των 50 ετών της, η ΜΟΗ αξιοποιεί τα μαθήματα και τις εμπειρίες 
από την επιτυχημένη ιστορική της διαδρομή, χαράσσοντας μια νέα πορεία 

ενεργειακής μετάβασης που θα της επιτρέψει να ανταποκριθεί κατά τον καλύτερο 
τρόπο στις νέες πρωτόγνωρες προκλήσεις. 

Με αποστολή της να εκπληρώσει τις επιθυμίες και τα όνειρα των ανθρώπων να 
ζουν μια πιο ποιοτική ζωή, σε ένα περιβάλλον που όλοι θα προστατεύουμε και θα 

βελτιώνουμε για το μέλλον των επόμενων γενεών. 

#MOH50 #50MotorOil #ExpectMore

To 2021 ήταν μια ακόμη ιδιαίτερη χρονιά για την εγχώρια και παγκόσμια οικονομία.
Με την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, η επιχειρηματική κοινότητα κλήθηκε 

να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα επιδεικνύοντας ισχυρά αντανακλαστικά στην προσπάθεια 
ανάκτησης μέρους σημαντικών απωλειών της χρήσης 2020. 

Η ΜΟη ανταποκρίθηκε με επιτυχία στο περιβάλλον ομαλοποίησης των συνθηκών της 
παγκόσμιας οικονομίας, διατηρώντας την ηγετική της θέση στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου στον διεθνοποιημένο κλάδο διύλισης αργού, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της 
στον τομέα της λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και 
εδραιώνοντας	περαιτέρω	την	παρουσία	της	στην	αγορά	των	Ανανεώσιμων	Πηγών	Ενέργειας.


