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Θέμα: πρόσφατα δημοσιεύματα για τις δοκιμές λειταυργίας του έργου εκσυνχρανισμού

του διυλιστηρίου Ελευσίνας

Το έργο εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας αδειοδοτήθηκε με Απόφαση Έγκρισης

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στις 3/6/2008. Η εν λόγω ΑΕΠΟ ενσωμάτωσε τις πλέον πρόσφατες και

αυστηρές ευρωπαϊκές οδηγίες και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου.

Η απόφαση περιλαμβάνει, εκτός των όρων λειτουργίας του διυλιστηρίου πριν και μετά την ολοκλήρωση

του έργου, περιβαλλοντικούς όρους κατά τη φάση κατασκευής του, τους οποίους η Εταιρεία τήρησε με

συνέπεια.

Το έργο εκσυγχρονισμού, όπως έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με βάαη τις Βέλτιστες Διαθέσιμες

Τεχνlκές, μετά τη λειτουργία του θα συμβάλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος της περιοχής, με τη

σημαντική μείωση εκπομπών. Οι μονάδες θα παράγουν αέριο καθαρό, το οποίο θα χρησιμοποιείται ως

καύσιμο του διυλιστηρίου, παύουμε, λοιπόν, να καίμε μαζούτ. Με τη χρήση καθαρότερων καυσίμων ως

πρώτη ύλη, μειώνονται αυτόματα οι εκπομπές των τοπικών ρύπων. Συγκεκριμένα, οι συνΟλικές

εκπομπές διοξειδίου του θείου μειώνονται κατά 70,2%, τα σωματίδια μειώνονται κατά 84,2% και τα

οξείδια του αζώτου κατά 11,6%.

Επίσης, με τη νέα σύγχρονη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και την αναβάθμιση της

υφιστάμενης, θα μειωθούν κατά 24% τα υγρά απόβλητα, με παράλληλη αντίστοιχη βελτίωση των

ποιοτικών χαρακτηριστικών τους.

Πέραν, όμως, της βελτίωσης του τοπικού περιβάλλοντος με την εντυπωσιακή μείωση των εκπομπών

αέριων και υγρών αποβλήτων, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι το έργο εκσυγχρονισμού

του διυλιστηρίου της Ελευσίνας, είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση των τελευταίων ετών στη

χώρα μας, θα συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστlκότητάς και την ανάπτυξη, θα ενισχύσει την

εθνική οικονομία με τη μείωση των εισαγωγών καυσίμων και την επάρκεια της χώρας μας σε καύσιμα

υψηλής ποιότητας, ενώ ενισχύει την απασχόληση, δημιουργώντας θέσεις εργασίας για την κατασκευή

του και μόνιμες νέες θέσεις εργασίας για τη λειτουργία του.

Αυτή την περίοδο, το εν λόγω έργο βρίσκεται στη φάαη δοκιμών λειτουργίας του εξοπλισμού του,

όπως προβλέπουν οι διεθνείς κώδικες ασφαλούς λειτουργίας, ελέγχοντας σε συνεχή βάση τα

περιβαλλοντικά όρια και τις συνθήκες ασφαλείας. Ο πυρσός λειτουργεί στα διυλιστήρια για λόγους

ασφαλείας, σε περίπτωση δυσλειτουργίας μονάδων, και την καλύτερη διάχυση των αερίων στην

ατμόσφαιρα και για τον σκοπό αυτό διατηρείται πάντα σε λειτουργία, με τη φλόγα που είναι ορατή σε

όλους. Το διυλιστήριο λειτουργεί Σταθμούς Ελέγχου ποιότητας της ΑτμόσφαιΡας, οι οποίοι διαθέτουν

τα απαραίτητα όργανα μέτρησης που συντηρούνται και βαθμονομούνταl από εξειδικευμένες εταιρείες.
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Οι σταθμαί αυταί λειτουργούν σε συνεχή βάση και δεν έχουν καταγράψει υπερβάσεις ορίων ρύπων που

σχετίζονται με τη λειτουργία του διυλιστηρίου.

Οι εν λάγω δοκιμές λειτουργίας, ενώ δεν έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, παράγουν θόρυβο με τον

οποίο, όπως είναι αναμενόμενο, δεν είναι εξοικειωμένοι οι συμπολίτες μας. Για το λόγο αυτό, σύσσωμο

το Δημοτικά Συμβούλιο του Δήμου Ελευσίνας μαζί με τον Χημικό Μηχανικό κ. Χριστίδη, από την αρχική

φάση των δοκιμών (Μάρτιος 2012), επισκέφτηκαν την εγκατάσταση και έκαναν μετρήσεις με

θορυβόμετρο. Αντίστοιχες ενημερώσεις έχουν γίνει απά τον Γενικό Δ/ντη Διυλιστηρίων Νότου προς την

Αντιπεριφερειάρχη κα Δήμου και το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας.

Η Εταιρεία κατανοεί το αίσθημα ανησυχίας και όχλησης των περιοίκων και για το λόγο αυτό φροντίζει

να ενημερώνει τακτικά τα θεσμικά όργανα της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, οι δοκιμές αυτές οδεύουν

προς ολοκλήρωση αφού, σύντομα, το έργο θα εισέλθει σε παραγωγική λειτουργία, οπότε και θα

σταματήσει η δημιουργία θορύβου.

Σημειώνεται ότι, εδώ και 20 χράνια τουλάχιστον, ο Όμιλος ΕΜΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΜΙΑ έχει αναδείξει την

ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιάτητα και

αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων του. Μέσα από την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής

για τα θέματα αυτά και την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων, επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση των

επιδόσεών του στην υγιεινή, την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Με εκτίμηση,

~/I/{'f~
Π. Παγώνη

Διευθύντρια Ι, γγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος

και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΕΛΠΕ
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