
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ‐ Βιοκαύσιμα και βιώσιμη ανάπτυξη 

 

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχουν υιοθετήσει και εφαρμόζουν 
φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές διοίκησης 

‐πλέον όσων προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία‐, 
στην κατεύθυνσητης βιώσιμης ανάπτυξης 

 
Σταθερά  &  συστηματικά,  η  εταιρεία  παρέχει  στην  αγορά  προϊόντα  τα  οποία 
πληρούν τις αυστηρότερες ποιοτικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές, με σκοπό 
την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο τον κύκλοζωής τους 
(παραγωγή,  αποθήκευση,  διάθεση,  κατανάλωση).  Οι  ολοένα  αυστηρότερες 
προδιαγραφές των τελικών προϊόντων  (καύσιμα μηδενικού θείου), που συντελούν 
στη μείωση ρύπων, όπως το διοξείδιο του θείου και τα σωματίδια, έχουν αυξημένες 
ενεργειακές απαιτήσεις για την παραγωγή τους. Τα διυλιστήρια του Ομίλου έχουν 
καταφέρει  να  παράγουν  περιβαλλοντικά  φιλικά  καύσιμα  και  ναέχουν  υψηλή 
ενεργειακή απόδοση. 

 

25/07/2011 
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Φιλοξενούµε τους µικρούς µας «φίλους» σε κατασκηνώσεις 
Συνεχίζοντας µε συνέπεια την πρωτοβουλία που ξεκίνησαν 
από το 2008, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υλοποίησαν για τέ-
ταρτη χρονιά το πρόγραµµα «Πάµε Κατασκήνωση» για παι-
διά από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες των όµορων Δήµων 
του Θριασίου και της Θεσσαλονίκης. Στις κατασκηνώσεις θα 
φιλοξενηθούν φέτος το καλοκαίρι πάνω από 200 παιδιά από 
τους Δήµους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας 
και Μεγάρων, καθώς και από το Πυρουνάκειο Ίδρυµα και τη 
ΜΚΟ «Άρτος και Δράση». Στο πρόγραµµα θα συµµετέχουν 
πάνω από 60 παιδιά από τους Δήµους Δέλτα και Κορδελιού/
Ευόσµου στη Θεσσαλονίκη. Για το σύνολο των παιδιών, τα 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εξασφάλισαν θέσεις στις κατασκη-
νώσεις και κάλυψαν εξ ολοκλήρου το κόστος της συµµετοχής 
τους. Σε αντίστοιχο πρόγραµµα συµµετέχουν και τα παιδιά 
των εργαζοµένων του Οµίλου (Συµµετοχή 2011: 320 παιδιά). 
Έτσι δίνουµε ευκαιρία στους µικρούς µας «φίλους» να περά-
σουν τις διακοπές τους κοντά στη φύση, να διασκεδάσουν, να 
δηµιουργήσουν φιλίες, αλλά και να αναπτύξουν στοιχεία της 
προσωπικότητάς τους, µέσα από την οµαδικότητα, την κοινω-
νικοποίηση, την αυτονοµία και την ανάληψη ευθυνών.

ακόµα και χρησιµοποιηµένα έλαια (τηγανέλαια).
•  Η βιοαιθανόλη, η οποία µπορεί να αναµειχθεί σε µικρές 

ποσότητες (έως 10%) µε βενζίνη και να χρησιµοποιηθεί 
σε συµβατικά βενζινοκίνητα οχήµατα. Παράγεται, µέσω 
ζύµωσης σακχάρων, από φυτικές πρώτες ύλες όπως το 
ζαχαρότευτλο ή το σιτάρι.

Από την παραγωγή στην κατανάλωση…
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προετοιµάζονται -χωρίς να υπάρ-
χει σχετική υποχρέωση από την ελληνική πολιτεία- για τη 
χρησιµοποίηση της βιοαιθανόλης ως συστατικό της βενζίνης, 
µέσω σχετικού ερευνητικού προγράµµατος µε το Εργαστήριο 
Καυσίµων και Λιπαντικών του ΕΜΠ, ενώ προγραµµατίζουν 
δοκιµαστική εισαγωγή βιοαιθανόλης για χρήση ως πρώτη 
ύλη για την παραγωγή βιο-ΕΤΒΕ, το οποίο θα χρησιµοποιη-
θεί ως συστατικό των βενζινών. Τα βιοκαύσιµα είναι τα µόνα 
άµεσα υποκατάστατα του πετρελαίου που διατίθενται σήµερα 
σε µεγάλη κλίµακα για τις µεταφορές και η χρήση τους συµ-
βάλλει σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον µεταφορές, χωρίς 
να απαιτούνται µεγάλες αλλαγές στα οχήµατα και στα δίκτυα 
διανοµής. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οχη-
µάτων είναι ο πιο σηµαντικός τρόπος χαµηλού κόστους για 
τη µείωση των εκποµπών CO2, όµως τα βιοκαύσιµα παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στην υποκατάσταση των συµβατικών καυ-

σίµων στα αεροπλάνα, στα πλοία και σε άλλες βαρέως 
τύπου µεταφορές, που δεν µπορούν να ηλεκτροκι-

νηθούν. Η παραγωγή και η χρήση των βιοκαυσί-
µων µπορεί επίσης να προσφέρει αυξηµένη 

ενεργειακή ασφάλεια λόγω της µείωσης της 
εξάρτησης από τις εισαγωγές πετρελαίου 
και τη µεγάλη διακύµανση των τιµών του. 
Επιπλέον, τα βιοκαύσιµα µπορούν να συµ-

βάλλουν στη διαφοροποίηση της γεωργίας και 
στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας.

Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, 
αποδεικνύοντας εµπράκτως 

τη στήριξή του στη βιώσιµη 
ανάπτυξη, που εντάσσεται στο 
πλαίσιο της περιβαλλοντικής 

πολιτικής του, χρησιµοποιεί 
βιοντίζελ σαν συστατικό ανάµειξης 

στο ντίζελ κίνησης.
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Επιβαβεύουµε τους άξιους
Με το µήνυµα «επιβραβεύουµε τους άξι-
ους», τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βράβευ-
σαν φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά τους 
αποφοίτους Λυκείων των Δήµων Θρια-
σίου Πεδίου και Δυτικής Θεσσαλονίκης, οι 
οποίοι πέτυχαν το 2010 την εισαγωγή τους 

σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Πρόκειται για µια πρωτοβουλία που 
εξελίσσεται σε θεσµό, αφού υλοποιείται ανελλιπώς από το 2009, 
στο πλαίσιο του Προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 
Στην περιοχή του Θριασίου βραβεύθηκαν από τους Δήµους 
Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγάρων 
160 φοιτητές µε την υψηλότερη βαθµολογία, και αντίστοιχα 
στη Δυτική Θεσσαλονίκη 160 φοιτητές από τους Δήµους Δέλτα 
(Δηµοτικά Διαµερίσµατα Διαβατών, Μαγνησίας και Καλοχω-
ρίου) και Κορδελιού/Ευόσµου. Μέσα από την επιβράβευση 
320 φοιτητών, οι οποίοι ξεκινούν τα πρώτα τους βήµατα στη 
γνώση αλλά και στην κοινωνία, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
θεωρούν ότι οι νέοι αξίζουν τη στήριξη και την επιβράβευση 
για το αποτέλεσµα των αξιέπαινων προσπαθειών τους, αξί-
ζουν τη στήριξη για να υλοποιήσουν τα όνειρά τους και αξίζουν 
να τους βοηθήσουµε να επιλέξουν µια πρωτοπόρο και δηµι-
ουργική πορεία στις σπουδές τους και στη ζωή τους.

Σταθερά & συστηµατικά, η εταιρεία πα-
ρέχει στην αγορά προϊόντα τα οποία 
πληρούν τις αυστηρότερες ποιοτικές 
και περιβαλλοντικές προδιαγραφές, µε 
σκοπό την ελαχιστοποίηση των περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο 
ζωής τους (παραγωγή, αποθήκευση, 

διάθεση, κατανάλωση). Οι ολοένα αυστηρότερες προδιαγρα-
φές των τελικών προϊόντων (καύσιµα µηδενικού θείου), που 
συντελούν στη µείωση ρύπων, όπως το διοξείδιο του θείου 
και τα σωµατίδια, έχουν αυξηµένες ενεργειακές απαιτήσεις 
για την παραγωγή τους. Τα διυλιστήρια του Οµίλου έχουν κα-
ταφέρει να παράγουν περιβαλλοντικά φιλικά καύσιµα και να 
έχουν υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Λίγα λόγια για τα βιοκαύσιµα…
Ο όρος βιοκαύσιµα χρησιµοποιείται για να πε-
ριγράψει τα καύσιµα κίνησης που παράγονται 
χρησιµοποιώντας ως πρώτες ύλες τον καρπό 
φυτικών καλλιεργειών, όπως η ελαιοκράµβη, 
το σιτάρι ή το ζαχαρότευτλο, καθώς και οργανικά 
απόβλητα, όπως χρησιµοποιηµένα έλαια, τροφικά 
υπολείµµατα και ζωικά απόβλητα.

Υπάρχουν δύο κύρια είδη βιοκαυσίµων:
•  Το βιοντίζελ, καύσιµο όµοιο µε το ντίζελ, 

το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στα 
περισσότερα συµβατικά ντιζελοκίνητα 
οχήµατα σε ανάµειξη µε το συµβατικό 
ντίζελ. Το βιοντίζελ παρασκευάζεται από 
φυτικά έλαια όπως κραµβέλαιο, ηλιέλαιο ή 

Μέσα από την επιβράβευση φοιτητών και 
τη φιλοξενία παιδιών από τοπικές κοινω-
νίες σε κατασκηνώσεις, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποδεικνύουν για µια ακόµα 
φορά τη στήριξή τους στη νέα γενιά.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχουν υιο-
θετήσει και εφαρµόζουν φιλικές προς 
το περιβάλλον πολιτικές διοίκησης 
-πλέον όσων προβλέπονται από τη 
σχετική νοµοθεσία-, στην κατεύθυνση 
της βιώσιµης ανάπτυξης. 

Στηρίζουµε τη νέα γενιά  
και επιβραβεύουµε τους άξιους

Βιοκαύσιµα 
και βιώσιµη ανάπτυξη

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Αριστερά ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου, Ιωάννης Κωστό-
πουλος, κατά την απονοµή βραβείου και δεξιά, ο πρόεδρος του 
Οµίλου, Τάσος Γιαννίτσης,  κατά την απονοµή βραβείου.

τύπου µεταφορές, που δεν µπορούν να ηλεκτροκι-
νηθούν. Η παραγωγή και η χρήση των βιοκαυσί-

µων µπορεί επίσης να προσφέρει αυξηµένη 
ενεργειακή ασφάλεια λόγω της µείωσης της 
εξάρτησης από τις εισαγωγές πετρελαίου 
και τη µεγάλη διακύµανση των τιµών του. 
Επιπλέον, τα βιοκαύσιµα µπορούν να συµ-

βάλλουν στη διαφοροποίηση της γεωργίας και 
στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας.

Ο Όµιλος 

βιοντίζελ σαν συστατικό ανάµειξης 
στο ντίζελ κίνησης.

Ο όρος βιοκαύσιµα χρησιµοποιείται για να πε-
ριγράψει τα καύσιµα κίνησης που παράγονται 
χρησιµοποιώντας ως πρώτες ύλες τον καρπό 
φυτικών καλλιεργειών, όπως η ελαιοκράµβη, 
το σιτάρι ή το ζαχαρότευτλο, καθώς και οργανικά 
απόβλητα, όπως χρησιµοποιηµένα έλαια, τροφικά 

φυτικά έλαια όπως κραµβέλαιο, ηλιέλαιο ή 
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