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Το CSR Panorama
γίνεται θεσμός!ός!

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
έχει πολύπλευρη δραστηριότητα 
στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης. Μέσω της περιοδικής 
ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών, το CSR Panorama έχει ως στόχο 
την εξωστρέφεια των δράσεων που 
υλοποιεί στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«360ο Ενέργειες», το οποίο αφορά 
στους 4 κεντρικούς πυλώνες: της Νέας 
Γενιάς - Εκπαιδευτικής Κοινότητας,
της Κοινωνίας, του Περιβάλλοντος και 
του Πολιτισμού - Αθλητισμού.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επενδύει με συνέπεια στην εκπαίδευση, την έρευνα και την και-
νοτομία, υποστηρίζοντας για έβδομη συνεχή χρονιά μεταπτυχιακές σπουδές σε διεθνώς φημισμένα 
Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στοχεύει στην υποστήριξη 
άριστων φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν νέες 
εμπειρίες και σύγχρονες προσεγγίσεις στον τομέα των επιστημονικών και επαγγελματικών τους 
ενδιαφερόντων, με εξειδίκευση σε θέματα Μηχανικής, Ενέργειας, Διοίκησης, Οικονομίας, καθώς 
και σε κλάδους που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής.

Στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πραγματοποιήθηκε εκδήλωση απονο-
μής 10 υποτροφιών σε άριστους πτυχιούχους, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν με τη στήριξη του 
Ομίλου μεταπτυχιακές σπουδές σε διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως Imperial 
College, University of Cambridge, University College London, Harvard Business School, University 
of Lausanne, Delft University of Technology κ.ά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Α. Σιάμισιης συνεχάρη τους υποτρόφους 
στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν τους και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στις 
σπουδές τους, διακρίσεις στον τομέα επιλογής τους και οι μελλοντικοί μεταπτυχιακοί τίτλοι να 
αποτελέσουν εφαλτήριο για νέες διακρίσεις σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τομείς.



Οι υπότροφοι 2019-2020 μιλούν για το πρόγραμμα
Άννας-Γιάννης Σλίμπι
«Η υποτροφία του Ομίλου ΕΛΠΕ αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική βοήθεια στην 
προσπάθειά μου να χρηματοδοτήσω τις σπουδές μου στην Αμερική. Αφενός, μoυ 
επιτρέπει να μειώσω το ύψος του δανείου που θα χρειαστεί να πάρω από κάποια 
τράπεζα, το οποίο θα χρειαζόταν χρόνια για να αποπληρωθεί. Αφετέρου, μου 
επιτρέπει να βελτιώσω σε κάποιο βαθμό το βιοτικό μου επίπεδο ως φοιτητής!»

Κωνσταντίνος Ζαριφίδης
«Το να κερδίζεις μια υποτροφία, και πόσο μάλλον από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, είναι για εμένα η μέγιστη απόδειξη αριστείας, ένα επίτευγμα-κα-
τόρθωμα που θα με συνοδεύει σε όλη την μετέπειτα πορεία. Γιατί εν τέλει, το 
δύσκολο δεν είναι ακατόρθωτο».

Ηλίας Μυλωνάς
«Είναι μεγάλη τιμή για εμένα η λήψη αυτής της υποτροφίας καθώς εκτιμάται 
ο κόπος της μέχρι τώρα ακαδημαϊκής μου πορείας και στηρίζεται έμπρακτα η 
συνέχισή της από έναν οργανισμό με μεγάλο κύρος και αίγλη, όπως ο Όμιλος 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ».

Αντώνης Βερροιόπουλος
«Η ικανοποίηση και η επιβράβευση μέσω μίας τέτοιας υποτροφίας, δίνει σε έναν 
νέο επιστήμονα ακόμα περισσότερο κουράγιο και κίνητρο, να θέσει στόχους, να 
ρισκάρει και να πετύχει, αφενός στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια των σπουδών του 
και αφετέρου -και σημαντικότερο- πίσω στη χώρα του! Ο τομέας της ενέργειας 
και της βιωσιμότητας στην αρχιτεκτονική, δεν καλύπτεται με κάποιο μεταπτυχιακό 
στην Ελλάδα, και επομένως οι σπουδές στο εξωτερικό αποτελούν μονόδρομο».

Αλέξανδρος Παππάς
«Η τιμή να είμαι υπότροφος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι τεράστια 
και είμαι ευγνώμων για αυτό. Με τη σημαντική αυτή οικονομική στήριξη, μου δί-
νεται η ευκαιρία να σπουδάσω σε ένα από τα πιο καταξιωμένα και διαπιστευμένα 
πανεπιστήμια του κόσμου, να εμβαθύνω στον επιστημονικό κλάδο που αγαπώ 
και μετέπειτα, αν μου δοθεί η ευκαιρία, να προσφέρω στη χώρα μου τις γνώσεις 
και την εμπειρία που θα έχω αποκομίσει».

Κωνσταντίνος Μπακούρος
«Η λήψη της υποτροφίας πιστοποιεί την εμπιστοσύνη ενός μεγάλου Ομίλου στο 
πρόσωπό μου, γεγονός που θα ενισχύσει το κίνητρό μου για να βελτιωθώ και να 
αναβαθμίσω τις γνώσεις μου κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών. 
Επιπροσθέτως, ο Όμιλος μέσω της χορήγησης υποτροφιών αποδεικνύει έμπρακτα 
τη στήριξή του σε ανθρώπους που φιλοδοξούν να καινοτομήσουν στον τομέα 
που έχουν αποφασίσει να εργαστούν. Το γεγονός αυτό θα συμβάλλει και στην 
προσπάθεια για εύρεση εργασίας λόγω της καθολικής αναγνώρισης της αξίας 
του Ομίλου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ελένη Χασιώτη
«Η λήψη της υποτροφίας για μένα είναι μια μοναδική ευκαιρία να διευρύνω τις 
γνώσεις μου και να εμβαθύνω στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής και των νέων τε-
χνολογιών. Αποτελεί απαραίτητο στήριγμα στο νέο αυτό ακαδημαϊκό μου βήμα 
και είναι ένας ακόμη λόγος για να είμαι αισιόδοξη για το μέλλον». 

Αναστάσιος Ζαχαρίου
«Η υποτροφία του Ομίλου ΕΛΠΕ, μου δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσω 
ένα από τα όνειρά μου και να σπουδάσω σε ένα από τα κορυφαία προγράμματα 
στον κλάδο μου. Αυτή η υποτροφία μου επιτρέπει να αφοσιωθώ πλήρως στις 
σπουδές μου, δίνοντας το 100% των δυνατοτήτων μου σε αυτές και δεν ωφελεί 
μόνο εμένα αλλά όλη μου την οικογένεια. Οι σπουδές αυτές θα μου ανοίξουν 
ακόμα περισσότερες ευκαιρίες σε επαγγελματικό επίπεδο λόγω της υψηλής 
δικτύωσης και γι’ αυτό είμαι ευγνώμων στον Όμιλο ΕΛΠΕ».

Γεώργιος Σπυρίδωνος
«Με την οικονομική βοήθεια αυτή θα είμαι σε θέση να κυνηγήσω τα όνειρά μου 
κάνοντας ένα από τα καλύτερα μεταπτυχιακά στον κόσμο xωρίς το άγχος της 
οικονομικής επιβάρυνσης της οικογένειάς μου. Έτσι θα είμαι σε θέση να επικε-
ντρωθώ στους στόχους μου, να αριστεύσω στο μεταπτυχιακό και έτσι ίσως να μου 
δοθεί η ευκαιρία να δουλέψω σε κάποια εταιρεία πρωτοποριακών εφαρμογών 
που αλλάζουν τον κόσμο».

Έλλη Κωνσταντίνου
«Η λήψη υποτροφίας από τον Όμιλο ΕΛΠΕ είναι για εμένα διπλά σημαντική. 
Αφενός συνιστά αναμφίβολα μια σπουδαία αναγνώριση της μέχρι τώρα πορείας 
μου και υλική και ηθική επιβράβευση των προσπαθειών μου. Αφετέρου αποτε-
λεί το άκρως απαραίτητο «οικονομικό διαβατήριο» προκειμένου να καταφέρω 
να συνεχίσω τις νομικές μου σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε ένα από τα 
κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως».
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THESS SUMMER SCHOOL

Η επιλογή καριέρας, η ανάπτυξη επιχειρηματικού μο-
ντέλου, ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας μιας επι-
χείρησης, η στρατηγική και η καινοτομία είναι ορισμένα 
μόνο από τα αντικείμενα με τα οποία καταπιάστηκαν 
νέοι που παρακολούθησαν το 4ο Θερινό Σχολείο Επι-
χειρηματικότητας «Thess Summer School» που διεξή-
χθη τον Ιούνιο 2019 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ χορήγησε 23 συμ-
μετοχές σε μαθητές ηλικίας 13 έως 18 ετών προκειμέ-
νου να παρακολουθήσουν τη θεματική «Το πρώτο μου 
βήμα στο Μονοπάτι της Επιχειρηματικότητας». 

Στις 6 ημέρες διάρκειας του προγράμματος, οι νεαροί 
μαθητές παρακολούθησαν διαλέξεις από καθηγητές 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) και έμαθαν 

να αναγνωρίζουν ευκαιρίες προκειμένου να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον 
τομέα της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, επισκέφτηκαν πρωτοπόρες επιχειρήσεις και 
παρακολούθησαν ομιλίες από διακεκριμένους επιχειρηματίες. 
Το Θερινό Σχολείο διοργανώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά από το Εργαστήριο Πληρο-
φοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας –IseB (Information Systems & 
e-Business) του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΠΑΜΑΚ με την υποστήριξη του 
Ομίλου ΕΛΠΕ.
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Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η ΟΚΤΑ απο-
νέμει πλήρεις υποτροφίες για μεταπτυχιακές 
σπουδές σε δέκα φοιτητές στο Πανεπιστήμιο 
Κυρίλλου και Μεθοδίου (UKIM) στα Σκόπια. 

Τον Αύγουστο 2019, η εταιρεία και το UKIM 
υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας σχετικά 
με τη διαδικασία εφαρμογής όσον αφορά 
στην πολιτική απονομής υποτροφιών. Ο κύρι-
ος στόχος της ΟΚΤΑ μέσω αυτής της δραστη-
ριότητας είναι να ενθαρρύνει επιτυχημένους 
και φιλόδοξους φοιτητές να διευρύνουν τις 
γνώσεις τους.

Οι υποτροφίες προορίζονται για σπουδές σε 
πέντε σχολές του UKIM: Οικονομικών, Φυσι-
κών Επιστημών και Μαθηματικών, Χημείας, 
Μηχανολόγων Μηχανικών, Τεχνολογίας και 
Μεταλλουργίας. 

«Είμαστε ευτυχείς που η δράση αυτή έχει γίνει 
παράδοση, έχοντας κατά νου ότι η ΟΚΤΑ τα 
τελευταία τρία χρόνια υποστήριξε συνολικά 
30 φοιτητές. 10 υποτροφίες μπορεί να θεω-
ρούνται τα «μικρά νέα» της ημέρας, ωστόσο 
πιστεύουμε ότι αν καταφέρουμε να βοηθή-
σουμε 10 νέους και να κάνουμε τη ζωή τους 
λίγο πιο εύκολη, τότε η υπογραφή του μνημο-
νίου με το UKIM είναι μεγάλης σημασίας για 
εμάς. Για την ΟΚΤΑ, αυτά είναι... καλά νέα!», 
δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΚΤΑ κ. 
Ιωάννης Γερουλάνος.

Ο Πρύτανης του UKIM, Καθηγητής Dr. Nikola 
Jankulovski, τόνισε ότι χάρη στην πρωτοβου-
λία της ΟΚΤΑ, ενισχύεται η σχέση μεταξύ του 
πανεπιστημίου και του επιχειρηματικού τομέα, 
ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη και 
τη βελτίωση της κοινωνίας μας.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
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Η EKO Μαυροβουνίου, για πέμπτη χρόνια, 
έδωσε τη δυνατότητα σε 15 παιδιά ηλι-
κίας 10-17 ετών από το ορφανοτροφείο 
Mladost να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές 
σε κατασκήνωση στη Χαλκιδική. Τα παιδιά 
θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν 
και να ψυχαγωγηθούν μέσα από αθλητικές 
δραστηριότητες σε περισσότερα από 30 δι-
αφορετικά αθλήματα, πολυάριθμα διαδρα-
στικά εργαστήρια και ποικίλα προγράμματα 
ψυχαγωγίας.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

SUMMER LAW SCHOOL
Ο Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου κ. Ιωάννης Αψούρης ήταν ομιλητής στο 
θερινό σεμινάριο που διοργάνωσε για τέταρτη συνεχή χρονιά στην Αθήνα η Ευρωπαϊκή 
Ένωση Φοιτητών Νομικής (European Law Student Association – ELSA), η Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και το Κέντρο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Η διάλεξη έλαβε χώρα 
στο Αμφιθέατρο Δρακόπουλου στο ιστορικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Προπύλαια) 
και είχε ως θέμα δύο σημαντικά πεδία του Διεθνούς Δικαίου των επενδύσεων στον τομέα 
της ενέργειας. Το πρώτο αφορούσε στην προστασία των διεθνών επενδύσεων τον τομέα 
της ενέργειας από τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης Ενεργειακού Χάρτη (Energy Charter 
Treaty – ECT), και το δεύτερο στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου της 19/3/2019 για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων 
επενδύσεων στην Ένωση (FDI Screening Regulation). Τη διάλεξη παρακολούθησαν περίπου 
70 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές νομικής από 28 χώρες.
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Τη νέα πιστοποιημένη παιδική χαρά στο μεγάλο πάρ-
κο της Νέας Μαγνησίας (επί των οδών Δαβάκη και 
Κήπων) εγκαινίασαν ο Δήμαρχος κ. Ε. Φωτόπουλος 
και η Πρόεδρος της Κοινότητας Ν. Μαγνησίας
κα Σ. Καραπαύλου.

«Η παιδική χαρά στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μα-
γνησίας είναι η τρίτη που παραδίδεται στον Δήμο με 
την χορηγία των ΕΛΠΕ» τόνισε ο κ. Φωτόπουλος, ευ-
χαριστώντας τη διοίκηση της εταιρείας για την άψογη 
συνεργασία που είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά έργα 
στον Δήμο Δέλτα, όπως γήπεδα μπάσκετ, εργαστή-
ρια φυσικών επιστημών, φωτοβολταϊκά συστήματα 
παραγωγής ενέργειας και πετρέλαιο θέρμανσης σε 
σχολεία, ενίσχυση αθλητικών σωματείων, πολιτιστι-
κών συλλόγων και κοινωνικών δομών. «Πιστεύουμε 
στον θετικό ρόλο που μπορούν να παίζουν οι εται-
ρείες και οι επιχειρήσεις σε σχέση με τους πολίτες. 
Είναι πολύ σημαντικό για τις τοπικές κοινωνίες, οι 
εταιρείες να λειτουργούν ανταποδοτικά προς αυτές, 
όσο περισσότερο μπορούν» συμπλήρωσε, κάνοντας 
ειδική αναφορά στο πολύμορφο πρόγραμμα δράσε-
ων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΕΛΠΕ.

Τον Όμιλο εκπροσώπησαν ο Διευθυντής 
Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης 
κ. Χριστόφορος Αντώτσιος, ο Διευθυντής 
Παραγωγής και Διακίνησης Χημικών ΒΕΘ κ. 
Δημήτρης Σωτηριάδης, η Διευθύντρια Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου κα Ράνια Σουλάκη και 
άλλα στελέχη της εταιρείας. Τον χώρο της παιδικής 
χαράς γέμισαν με το κέφι και τη ζωντάνια τους 
μικρά παιδιά που έπαιξαν και διασκέδασαν με τους 
φίλους τους.

Ο κ. Χρ. Αντώτσιος τόνισε ότι «ο Όμιλος ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εδώ και πολλά χρόνια υλοποιεί 
δράσεις και υιοθετεί πρακτικές με στόχο να συνει-
σφέρει στην ανακούφιση της κοινωνίας, τη στήριξη 
της νέας γενιάς και την ενίσχυση του πολιτισμού και 
του αθλητισμού. Η προστασία του περιβάλλοντος 
και η υλοποίηση έργων υποδομής για βιώσιμες 
πόλεις αποτελούν για τον Όμιλο έναν από τους 
βασικούς πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 
Στόχος του Ομίλου είναι να βρίσκεται δίπλα στους 
κατοίκους των όμορων Δήμων».
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Με τη χορηγία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υλοποιήθηκαν οι εκτεταμένες εργασίες πλήρους απο-
κατάστασης των κτιρίων του Ειδικού Σχολικού Συγκροτήματος Ραφήνας, τα οποία είχαν καταστραφεί από 
τη φονική πυρκαγιά του Ιουλίου 2018, αλλά και συνολικής ανακαίνισης και γενικότερης αναβάθμισης όλων 
των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου, όπου φιλοξενούνται περισσότερα από 80 παιδιά με ειδικές 
δεξιότητες. 

Η πυρκαγιά είχε προκαλέσει σημαντικές καταστροφές στα κτίρια του Δημοτικού σχολείου και στον περιβάλλο-
ντα χώρο, ενώ το υπόλοιπο κτιριακό συγκρότημα παρουσίαζε πολύ μεγάλες ελλείψεις, σε θέματα υποδομών, 
λειτουργικότητας και ιδιαίτερα ασφάλειας και προσβασιμότητας για τα παιδιά που φιλοξενούνται.

Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από:
•  4 κτίρια με συνολικό εμβαδόν 500m2 που στεγάζουν σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

και φιλοξενούν 32 παιδιά Δημοτικού & Νηπιαγωγείου με ειδικές ικανότητες, καθώς επίσης
•  2 κτίρια με συνολικό εμβαδόν 620m2 που στεγάζουν το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ραφήνας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου φιλοξενούνται 45 παιδιά  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ηλικίας 15 – 23 ετών, με ειδικές ικανότητες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΠΕ κ. Γιάννης Παπαθανασίου, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη
και ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου κ. Ευάγγελος Μπουρνούς, εγκαινιάζουν το πλήρως ανακατασκευασμένο και ανακαινισμένο 
κτιριακό συγκρότημα.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
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Οι νέοι χώροι διαμορφώθηκαν πλήρως από τη θυγα-
τρική του Ομίλου τεχνική εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΟΣ, με 
βάση τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφά-
λειας, που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και εφαρμόζονται από τον ΕΛΟΤ. Ο χρόνος υλοποί-
ησης του έργου ανακατασκευής -συνολικού κόστους 
830.000€- αποτελεί ρεκόρ, καθώς τα σχολεία ήταν 
σε λειτουργία έως τα μέσα Ιουνίου 2019 και όλες οι 
εργασίες στα 5 από τα 6 κτίρια και τον περιβάλλο-
ντα χώρο πραγματοποιήθηκαν τους 3 καλοκαιρινούς 
μήνες που μεσολάβησαν έως την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς. Η τελετή παράδοσης του Έργου 
πραγματοποιήθηκε, αμέσως μετά τον καθιερωμένο 
αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 
με «ανθισμένα» χαμόγελα στα πρόσωπα των μαθη-
τών και έκδηλη την ικανοποίηση των γονέων και του 
εκπαιδευτικού προσωπικού.

Κατά τη σύντομη ομιλία του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της ΕΛΠΕ κ. Γιάννης Παπαθανασίου, επεσήμανε: «Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κι εγώ προσωπικά αισθα-
νόμαστε εξαιρετική χαρά, γιατί σήμερα παραδίδου-
με προς χρήση ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολικό 
συγκρότημα, ένα έργο υπόδειγμα για να φοιτήσουν 
δεκάδες παιδιά από ολόκληρη την Αττική που είναι 
μαθητές ειδικών δεξιοτήτων και έχουν ίσα δικαιώματα 
στη ζωή, στη γνώση και στην ποιοτική εκπαίδευση. Ο 
Όμιλος θεώρησε πολύ σημαντική την ανακατασκευή 

όχι μόνο του νηπιαγωγείου, αλλά και των υπολοίπων 
κτιρίων, του δημοτικού και των γραφείων διοίκησης, 
καθώς έχριζαν αποκατάστασης για να καταστούν 
πλήρως λειτουργικά. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι 
ολοκληρώθηκε το έργο σε χρόνο-ρεκόρ μόλις τριών 
μηνών, ώστε τα σχολεία να είναι έτοιμα την πρώτη 
μέρα της σχολικής χρονιάς. Θα είμαστε πάντα δίπλα 
σε τέτοιες προσπάθειες, όπου υπάρχει πραγματικά 
ανάγκη».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου 
κ. Ευάγγελος Μπουρνούς, ευχαρίστησε τον Όμιλο 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ «για την πολύ γενναία χορη-
γία του» που, όπως είπε, «αποτελεί παράδειγμα προς 
μίμηση» και υποστήριξε ότι το Ειδικό Σχολικό Συγκρό-
τημα Ραφήνας αποτελεί πλέον ένα έργο–υπόδειγμα 
για ολόκληρη την Αττική. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, 
η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα 
Σοφία Ζαχαράκη, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής 
Προστασίας κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Οικονομικών Περιφέρειας Αττικής κ. Νίκος Πέππας, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής κ. 
Αθανάσιος Αυγερινός, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής κ. Στέφανος 
Καπέλλας, ο Αναπληρωτής Διευθυντής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης κ. Δημήτριος Νικολετσόπουλος, 
Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, αλλά και 
εκπρόσωποι Φορέων και Οργανώσεων. Παρέστησαν 
επίσης, τόσο ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της εταιρείας “ASPROFOS Engineering” κ.κ. Βασίλης 
Κουνέλης και Πέτρος Παπασωτηρίου, όσο και ο 
Πρύτανης κ. Σπυρίδων Κίντζιος και ο Αντιπρύτανης 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
κ. Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης από το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τη χορηγία του οποίου 
πραγματοποιήθηκε η Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου.

Πριν τις εργασίες αποκατάστασης του Σχολικού 
συγκροτήματος είχε προηγηθεί ο καθαρισμός από 
τα καμένα, ενώ στη συνέχεια εκπονήθηκαν με χρη-
ματοδότηση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ οι 
απαραίτητες Μελέτες που αφορούσαν σε:
-  Τοπογραφική Αποτύπωση κτιρίων και περιβάλλοντος 
χώρου

-  Αποτύπωση στο πεδίο υφιστάμενης κατάστασης 
κτιρίων

-  Νέα αρχιτεκτονική πρόταση για το σχολικό  
συγκρότημα

-  Νέα μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας  
και πυρανίχνευσης σε όλα τα κτίρια

-  Νέες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για 2 κτίρια 
-  Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου από το Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΙΞ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν και φέτος τα κα-
λοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απα-
σχόλησης για παιδιά και νέους των όμορων 
με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου  
Δήμων Ελευσίνας και Μάνδρας που πραγμα-
τοποιούνται σε συνεργασία με την ΜΚΟ ΕΛΙΞ.

Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα «Διακοπές στο 
Σχολείο», που από το 2017 υλοποιείται με την 
υποστήριξη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΑ, συμμετείχαν 137 παιδιά ηλικίας 6-12 
ετών. Στόχος του προγράμματος είναι να 
υποστηρίξει τους εργαζόμενους γονείς και τις 
οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές 
δυσκολίες, προσφέροντας τη δυνατότητα στα 
παιδιά τους να συμμετέχουν σε δραστηριότη-
τες, που θα αναδείξουν τα ενδιαφέροντά τους 
και θα αναπτύξουν τα ταλέντα τους, μέσα από 
ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης με 
ομάδες ειδικών παιδαγωγών της ΕΛΙΞ και κα-
ταρτισμένων εθελοντών από όλον τον κόσμο.

Στο πρόγραμμα για παιδιά και νέους με ανα-
πηρία «Αυτό το καλοκαίρι είναι δικό μας» συμ-
μετείχαν 40 παιδιά από τις τοπικές μας κοινω-

νίες. Το πρόγραμμα που έχει αναδειχθεί πλέον 
σε θεσμό, εφόσον υλοποιείται με τη χορηγία 
του Ομίλου από το 2013, καλύπτει τις ανάγκες 
των παιδιών από τα ειδικά σχολεία και τους 
προσφέρει ένα διαφορετικό καλοκαίρι, φέρ-
νοντάς τα σε επαφή με ανθρώπους από άλλες 
χώρες (εθελοντές εξωτερικού), βοηθώντας τα 
να μάθουν μέσα από το παιχνίδι την αξία της 
συνύπαρξης, συμβάλλοντας έτσι στο να απο-
κτήσουν μοναδικές και ανεκτίμητες εμπειρίες.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ
«Στις δύσκολες στιγμές για τον τόπο μας η συνεισφο-
ρά σας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σπουδαιότητα και 
σας βεβαιώνουμε ότι θα αξιοποιηθεί με τον καλύτε-
ρο τρόπο. Κάθε προσφορά προς τα παιδιά μας είναι 
προσφορά προς το μέλλον του τόπου μας. Τέτοιες 
πράξεις πρέπει να αναδεικνύονται ώστε να γίνονται 
παράδειγμα. Να είστε βέβαιοι ότι θα πράξουμε ό,τι 
μπορούμε γι’ αυτό!», αναφέρει στην ευχαριστήρια 
επιστολή προς τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ο Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Επι-
ταλίου για την συμβολή του Ομίλου στην κατασκευή 
πιστοποιημένου και ασφαλούς παιδότοπου.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θέτει στο επίκε-
ντρο της στρατηγικής του τόσο τη νέα γενιά όσο και 
τις ασφαλείς και προσαρμοστικές πόλεις, και εργάζε-
ται με συνέπεια για την χωρίς αποκλεισμούς και βιώ-
σιμη αστικοποίηση.
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Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος
στο Γυμνάσιο Δονούσας

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 5kW, τοποθε-
τήθηκε  στο Γυμνάσιο Δονούσας, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
«Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, που υλοποιείται από την 
οργάνωση Άγονη Γραμμή Γόνιμη. Τα εγκαίνια για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του έργου 
πραγματοποιήθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου, παρουσία της Δημοτικής Αρχής, των εκπαιδευτικών 
και του συνόλου των μαθητών του σχολείου.  

Η δωρεά αυτή αποφέρει οικονομικά, περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά οφέλη, τόσο για το σχολείο 
όσο και για τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, λόγω της μείωσης στην κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς από το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγονται συνολικά περί τις 6.500kWh ετησί-
ως. Παράλληλα, αποφεύγεται ετησίως η έκλυση περίπου 7,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα από 
τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος που εγκαταστάθηκε στην οροφή του σχολείου, ενώ 
η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αυτού βελτιώνει την ποιότητα του ηλεκτρικού ρεύματος 
του δικτύου της περιοχής και κατ’ επέκταση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.
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Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εκπαιδευτική δι-
άσταση της συγκεκριμένης δράσης, αφού 
το φωτοβολταϊκό σύστημα συμβάλλει στην 
εξοικείωση των μαθητών του Γυμνασίου, 
αλλά και των κατοίκων του νησιού της Δο-
νούσας με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει-
ας και τις θετικές επιδράσεις που συνεπάγε-
ται η αξιοποίηση των φυσικών πόρων για το 
περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και την οικο-
νομία. «Για τον Όμιλο ΕΛΠΕ είναι ένα έργο 
ύψιστης σημασίας, που προάγει τη φθηνή 
και καθαρή ενέργεια σε ένα νησί πρότυπο 
περιβαλλοντικής συνείδησης», επεσήμανε η 
Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
του Ομίλου κα Ράνια Σουλάκη. Όπως τόνι-
σε, το έργο αναπτύχθηκε και αδειοδοτήθηκε 
από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας, θυγατρική εταιρεία 
του Ομίλου, με μεγάλη επιτυχία, ταχύτητα, 
συνέπεια και ποιότητα, παρά τις δύσκολες 
καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά 

την υλοποίησή του.
Στη δημιουργία αξίας μέσω του συγκε-
κριμένου προγράμματος αναφέρθηκε ο 
Πρόεδρος της Άγονης Γραμμής Γόνιμης κ. 
Στέφανος Νόλλας, ο οποίος δήλωσε χαρα-
κτηριστικά: «Η Ενέργεια για Ζωή ταξίδεψε 
φέτος στην όμορφη Δονούσα και το Γυμνά-
σιό της και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι 
που μπορούμε να προσφέρουμε και ταυτό-
χρονα να “επιστρέψουμε” κάτι στους κατοί-
κους, όπως αυτά τα χρήματα που στην ουσία 
θα εξοικονομεί το σχολείο».

Κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων, ο 
Αντιδήμαρχος Δονούσας κ. Δημήτρης Πρά-
σινος, δήλωσε με τη σειρά του: «Ευχαριστού-
με θερμά όλους όσους συνεργάστηκαν για 
να γίνει αυτό πραγματικότητα. Τέτοιου είδους 
δράσεις συμβάλλουν πολύ στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και θα προσπαθήσουμε να 
κάνουμε ακόμη περισσότερες».
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Η EKO Σερβίας σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
Οδικής Ασφάλειας και το Υπουργείο Εσωτερικών, 
για τέταρτη συνεχή χρονιά, ξεκίνησε την καλοκαιρι-
νή καμπάνια Drive Fresh πρόληψης τροχαίων ατυ-
χημάτων. Στόχος της καμπάνιας είναι η ευαισθητο-
ποίηση όλων των οδηγών με ξεκάθαρα μηνύματα, 
όπως «οδηγείτε ξεκούραστοι», «κάνετε τακτά δια-
λείμματα», «οδηγείτε με ασφάλεια» κ.ά. 
«Η εκστρατεία Drive Fresh έχει συμβάλει σημαντικά 
στην αύξηση της ασφαλούς κυκλοφορίας» δήλωσε 
η κα Jasmina Milosevic, Διευθύντρια της Υπηρεσί-
ας Οδικής Ασφάλειας. Σημείωσε ότι το 2018, ενώ 
καταγράφηκε αύξηση των οχημάτων στους σερβι-

κούς αυτοκινητόδρομους σε σύγκριση με το 2016 
κατά 25%, ο αριθμός των νεκρών και τραυματιών 
από ατυχήματα μειώθηκε κατά 20%. Ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της EKO Σερβίας κ. Vuk Radovic δήλω-
σε ότι «είναι στο DNA της εταιρείας να φροντίζει 
για την οδική ασφάλεια». Στα πρατήρια ΕΚΟ και 
στο πλαίσιο της καμπάνιας Drive Fresh οι οδηγοί 
θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δωρεάν έλεγ-
χο ασφαλείας στα αυτοκίνητά τους. Οι κάτοχοι 
των καρτών Smile θα λάβουν διπλούς πόντους για 
αγορές από τα πρατήρια ΕΚΟ, ενώ οι κάτοχοι της 
κάρτας Premium Smile θα λάβουν δωρεάν 12μηνη 
ασφάλιση οδικής βοήθειας.

Drive Fresh

Δυο ολοκαίνουργια αυτοκίνητα με υγραεριοκίνηση παραδόθη-
καν στο Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ». Προορίζονται για την 
υπηρεσία της Κατ’ Οίκον Νοσηλείας που θα αρχίσει να λειτουρ-
γεί τους επόμενους μήνες και η οποία θα συμβάλλει αφενός 
στην ανακούφιση των ασθενών και αφετέρου στη μείωση της 
αναμονής για εισαγωγή.
Η υπηρεσία της Κατ  ́Οίκον Νοσηλείας σε συνδυασμό με τη 
λειτουργία του υπερσύγχρονου Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλεί-
ας «Νίκος Κούρκουλος» βελτιώνουν τα δεδομένα στην παροχή 
υπηρεσιών υγείας. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνει-
σέφερε επιπρόσθετα και με δωρεά λοιπού εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση της μονάδας «Νίκος Κούρκουλος».

Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
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Είμαστε πιστοί στη δέσμευσή μας να στηρίζουμε τα πολιτιστικά δρώμενα της ελληνικής κοινωνίας 
και δηλώνουμε υπερήφανα για δεύτερη συνεχή χρονιά χορηγός του προγράμματος «Άνοιξε τον 
κύκλο». Το πρόγραμμα αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας του οργανισμού Άγονη Γραμμή 
Γόνιμη με την Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Φέτος, 32 κάτοικοι άνω των 50 ετών της Φολεγάνδρου, της Άνδρου και της Σικίνου είχαν την ευ-
καιρία να λάβουν δωρεάν μέρος σε εργαστήρια, στα οποία άκουσαν και αφηγήθηκαν προσωπικές 
αναμνήσεις και ιστορίες των τόπων, στους οποίους ζουν και από τους οποίους κατάγονται. Οι ιστο-
ρίες αυτές, προσωπικές και μη, αποτέλεσαν το βασικό συστατικό ενός πρωτότυπου και συλλογικού 
καλλιτεχνικού έργου υπό τη μορφή παράστασης με βασικά στοιχεία την αφήγηση και τη μουσική. 
Μετά το πέρας της παράστασης ακολούθησε Γκαλά Όπερας, όπου καταξιωμένοι καλλιτέχνες της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής εκτέλεσαν άριες και ντουέτα από διάσημες όπερες και οπερέτες.

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ
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Ως Μέγας Χορηγός του Φεστιβάλ ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
έδωσε τη δυνατότητα στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους να 
παρακολουθήσουν την παγκόσμια πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου 
έργου του κορυφαίου Γάλλου χορογράφου Μπορίς Σαρμάτς “infini”. 
Μια παράσταση που αναιρεί τα δεδομένα του χορού και προσπαθεί να 
εντοπίσει την αίσθηση του άπειρου μέσα στον χώρο. 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
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Την 28χρονη αθλήτρια του στίβου (800μ & 1.500μ) 
Ναταλία Ευαγγελίδου, η οποία πρόσφατα κέρδισε 
το χρυσό μετάλλιο στο 1500άρι γυναικών στο Βαλ-
κανικό Πρωτάθλημα στο Πράβετς της Βουλγαρίας, 
«υιοθέτησε» η ΕΚΟ Κύπρου, στο πλαίσιο του χορη-
γικού προγράμματος της Κυπριακής Ολυμπιακής 
Επιτροπής (ΚΟΕ) με τίτλο «Υιοθετήστε έναν αθλη-
τή στον δρόμο για το Τόκιο 2020».

Η επισημοποίηση της χορηγικής στήριξης έγινε 
στα γραφεία της ΕΚΟ Κύπρου παρουσία του Διευ-
θύνοντος Σύμβούλου της ΕΚΟ Κύπρου κ. Γιώργου 
Γρηγορά, της πρώην αθλήτριας και Λειτουργού της 
ΚΟΕ κας Άντρης Σιάλου και της αθλήτριας Νατα-
λίας Ευαγγελίδου. Σε δηλώσεις του ο κ. Γιώργος 

Γρηγοράς ανέφερε ότι «αντιλαμβανόμενοι καλά 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της 
απαιτητικής προετοιμασίας τους οι κύπριοι αθλη-
τές, αποφασίσαμε να στηρίξουμε έμπρακτα την 
προσπάθειά τους μέσω του συγκεκριμένου προ-
γράμματος της ΚΟΕ. Άλλωστε, η επιτυχία των κύ-
πριων αθλητών αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα 
για τη νέα γενιά αλλά την καλύτερη διαφήμιση για 
την πατρίδα μας. Εύχομαι τα καλύτερα στη Νατα-
λία, δηλώνοντας ότι η ΕΚΟ Κύπρου θα είναι δίπλα 
της στο δρόμο για το Τόκιο!».
H EKO Κύπρου προτίθεται να συνεχίσει να στηρί-
ζει ενέργειες που προάγουν τις αρχές και αξίες της 
αριστείας και της ευγενούς άμιλλας που πρεσβεύει, 
κατά τον καλύτερο τρόπο, ο αθλητισμός.

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΚΙΟ 2020

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του φεστιβάλ «Αισχύλεια 
2019», συμμετείχε στον 5ο Ημιμαραθώνιο αγώνα δρόμου «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού» με 
εκκίνηση το Θησείο και τερματισμό την Ελευσίνα, καθώς και στον παράλληλο αγώνα 
δρόμου 5 χιλιομέτρων με διαδρομή εντός της πόλης της Ελευσίνας. Ο Ημιμαραθώνιος 

«Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού» εμπνέεται από τα βήματα των μυστών του παρελθόντος, καθώς αυτοί διέ-
σχιζαν την «Ιερά Οδό» με σκοπό την αφύπνιση της συνείδησής τους μέσα από τα Ελευσίνια Μυστήρια. 
Ένα από τα μηνύματα που δίνει ο αγώνας είναι ότι ο αθλητής τρέχει στον αγώνα όχι μόνον ως σώμα 
αλλά και ως πνεύμα ελεύθερο, αφήνοντας έτσι αποτύπωμα πολιτισμού, ευγένειας και πνευματικής 
αναζήτησης. Η Ιερά Οδός που στο παρελθόν υπήρξε ένα οικουμενικό σύμβολο μιας πορείας μύησης 
προς την κάθαρση, διατηρεί το μήνυμα αυτό.

Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού
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Ένα από τα μακροβιότερα φεστιβάλ της χώρας που συμπλήρωσε 45 χρόνια παρουσίας στα 
πολιτιστικά δρώμενα, έριξε για φέτος την αυλαία του. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, για 
περισσότερα από 20 χρόνια, υποστηρίζει χορηγικά το σημαντικό αυτό φεστιβάλ, το οποίο 
αναδεικνύει τη μοναδικότητα της Πόλης του Αισχύλου και των Ελευσίνιων Μυστηρίων, επιδιώκει 
να την κάνει διεθνώς γνωστή μέσω της τέχνης, και εν τέλει δημιουργεί ένα δημιουργικό 
διάλογο για το πώς πρέπει να είναι ένα Φεστιβάλ σήμερα. 
Με άξονες την ποιότητα, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, τον διεθνισμό, τις προσιτές τιμές 
και το «οικογενειακό» περιβάλλον, το Φεστιβάλ Αισχύλεια που διοργανώνει ο Δήμος Ελευσίνας, 
στο Παλαιό Ελαιουργείο, καταξιώνει την πόλη της Ελευσίνας ολοένα και περισσότερο στη 
συνείδηση του κοινού. Το Παλαιό Ελαιουργείο παράλληλα συμβάλλει καθοριστικά στην προβολή 
της βιομηχανικής κληρονομιάς της περιοχής και αναδεικνύεται ως ιστορικό και πολιτιστικό 
μνημείο της Ελλάδας, με τα κτίριά τους να αποτελούν ισχυρό θέλγητρο για τους δημιουργούς 
και σκηνοθέτες που αναζητούν νέους πολυπρισματικούς και εναλλακτικούς χώρους.

ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2019:
«Επειδή ο Πολιτισμός είναι
  για την Ελευσίνα τρόπος ζωής»
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ΙΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΑΤΡΑ 2019

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμβάλλει σημαντικά στην ανάδειξη των αθλητικών ιδεωδών και του «Ευ 
Αγωνίζεσθαι», μέσα από την έμπρακτη υποστήριξη συλλόγων, φορέων, αθλητών, αλλά και μεγάλων αθλητικών 
διοργανώσεων. Στην κατεύθυνση αυτή, πλαισίωσε από την πρώτη στιγμή, ως Χρυσός Χορηγός, τη διεξαγωγή 
των «ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων» στην πόλη της Πάτρας, η οποία βρέθηκε για 7 ημέρες στο επίκε-
ντρο του διεθνούς αθλητικού ενδιαφέροντος.

Η διοργάνωση διεξήχθη σε τρεις εγκαταστάσεις, με συνολικά 11 αθλήματα και περισσότερους από 1.000 
αθλητές και μέλη αποστολών από τις 26 χώρες της Μεσογείου που είναι μέλη της Διεθνούς Επιτροπής των 
Μεσογειακών Αγώνων και προέρχονται από την Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη, στέλνοντας το μήνυμα της 
ένωσης και φιλίας των λαών.

Η διεξαγωγή των Αγώνων στην αχαϊκή πρωτεύουσα ξεπέρασε τις προσδοκίες των διοργανωτών και, κατά 
γενική ομολογία, αναβάθμισε ακόμα περισσότερο το νέο θεσμό των Παράκτιων Αγώνων, ενώ το φίλαθλο 
κοινό που προσήλθε μαζικά στις κερκίδες απόλαυσε σπουδαίες αναμετρήσεις, όπου θριάμβευσε η ευγενής 
άμιλλα και κατακτήθηκαν νέα ρεκόρ αθλητικών επιδόσεων. Η αποστολή των ελλήνων αθλητών κατέκτησε την 
πρώτη θέση της γενικής κατάταξης, έχοντας ως συνολική συγκομιδή 46 μετάλλια, εκ των οποίων 19 χρυσά, 
16 αργυρά και 11 χάλκινα.
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Κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματο-
ποιήθηκε στο περίπτερο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, 
παρέστησαν αθλητές που υποστηρίζονται στις προσπά-
θειές τους από τον  Όμιλο, όπως ο Παραολυμπιονίκης 
Πρωταθλητής Κολύμβησης Γιώργος Σφαλτός και οι 
παίκτριες καλαθοσφαίρισης Αλεξάνδρα Κοτσιάφτη και 
Στεφανία Πατέρα, οι οποίες έχουν κατακτήσει με την 
Εθνική Κωφών Μπάσκετ τόσο το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα όσο και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες Κωφών.

Στην πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομί-
λου αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Διευθυντής Γε-
ωτρήσεων και Παραγωγής της ΕΛΠΕ UPSTREAM κ. 
Φοίβος Συμεωνίδης, ο οποίος επεσήμανε: «Σήμερα 
είναι μια μεγάλη ημέρα για την Πάτρα, η οποία φθάνει 
στην Ιθάκη της μετά από ένα μακρόχρονο και επίπονο 
ταξίδι, προετοιμασίας και υλοποίησης των ΙΙ Μεσογεια-
κών Παράκτιων Αγώνων. Η ΕΛΠΕ στάθηκε δίπλα στην 
πόλη από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί η Πάτρα είναι 
μέσα στην καρδιά μας. Είναι τιμή μας που συμμετείχαμε 
και στηρίξαμε αυτή την τόσο εξαιρετική διοργάνωση. Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ένας δυναμικός Όμιλος 

με στέρεες βάσεις, που πρωταγωνιστεί στις ενεργει-
ακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη 
περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Σχεδιάζουμε και λειτουρ-
γούμε για την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανά-
πτυξης του Ομίλου, με υπευθυνότητα για την Κοινωνία 
και το Περιβάλλον. Οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης του Ομίλου έχουν ως βασικούς άξονες, την 
κοινωνία, τις ευπαθείς ομάδες, την υγεία, τη νέα γενιά, 
τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Κινούμενοι σε αυτό 
το πλαίσιο, δώσαμε το παρών και είναι χαρά μας που 
συμβάλαμε σε αυτή την επιτυχία».

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΚΕ «360° ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΕΣ», ο Όμιλος ΕΛΠΕ ενισχύει περισσότερα από 70 
Αθλητικά Σωματεία και Ακαδημίες, υποστηρίζοντας με 
αυτό τον τρόπο περισσότερους από 10.000 αθλητές 
όλων των ηλικιών. Παράλληλα, συνδράμει ως Μεγάλος 
Χορηγός στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και 
την Εθνική Ομοσπονδία Κωφών, ενώ στηρίζει τους 
Έλληνες Ολυμπιονίκες Κατερίνα Στεφανίδη, Κώστα 
Φιλιιππίδη και τους Παραολυμπιονίκες μας, Γρηγόρη 
Πολυχρονίδη, Γιώργο Σφαλτό και Δημήτρη Μπακοχρή-
στου. Ακόμη, μέσω της δράσης «Τρέχουμε για καλό 
σκοπό» επιβραβεύει κάθε χρόνο την συμμετοχή ερ-
γαζομένων του Ομίλου στους Μαραθώνιους Αγώνες 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, προκειμένου να συγκεντρώ-
νουν χρήματα και εν συνεχεία να ενισχυθούν ΜΚΟ που 
προσφέρουν σημαντικό κοινωνικό έργο.

Ομάδα που στελέχωσε το περίπτερο του Ομίλου 
ΕΛΠΕ κατά την παρουσία του στους ΙΙ Μεσογειακούς 
Παράκτιους Αγώνες ως Μέγας Χορηγός.
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ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
& ΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο πλαίσιο του 
προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «360° 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» και σε συνάρτηση με τον Στόχο Βιώσιμης 
Ανάπτυξης #2 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για 
Μηδενική Πείνα με χρονικό ορίζοντα το 2030, υπο-
στηρίζει από το 2012 και σε ετήσια βάση τα κοινωνικά 
παντοπωλεία των όμορων με τις βιομηχανικές του 
εγκαταστάσεις Δήμων. Υποστηρίζει επίσης κάθε Χρι-
στούγεννα και Πάσχα, με διατακτικές τροφίμων, ΜΚΟ 
που ως κύριο σκοπό έχουν την ανακούφιση και τη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που ανήκουν σε 
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, ενώ σε σύμπραξη με το 
Ιδρυμα Παμμακάριστος, το 2018 και για 5 μήνες, μέσω 
της Τράπεζας Τροφίμων, παρείχε στους πυρόπληκτους 
στα Μεσόγεια 200 μερίδες φαγητού ημερησίως.

Η «Τράπεζα Τροφίμων - Ίδρυμα για την καταπολέμηση 
της πείνας» είναι το πρώτο κοινωφελές, μη κερδο-
σκοπικό Ίδρυμα στην Ελλάδα με αποκλειστικό σκοπό 
την καταπολέμηση της πείνας και τον περιορισμό της 
σπατάλης. Για την εκπλήρωση του σκοπού της συγκε-
ντρώνει δωρεάν τρόφιμα, αναψυκτικά και είδη καθαρι-
ότητας από εταιρείες και ιδιώτες, τα οποία στη συνέχεια 
τα διανείμει δωρεάν σε ιδρύματα (οίκους ευγηρίας, 

ορφανοτροφεία, κ.λπ.) και συσσίτια αστέγων–απόρων, 
οι οποίοι τα έχουν απόλυτη ανάγκη. Σύμφωνα με πρό-
σφατη έκθεση που παρουσίασε ο Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Τροφίμων του ΟΗΕ, η σπατάλη τροφίμων σε 
παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται στο 1,3 δις τόνους τον 
χρόνο, με το κόστος να φτάνει το Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν της Ελβετίας. Και δεν είναι μόνο οικονομικό 
το πρόβλημα αλλά και περιβαλλοντικό, επισημαίνει η 
έκθεση: το ένα τρίτο των καλλιεργήσιμων εκτάσεων 
παράγουν τρόφιμα που καταλήγουν στα σκουπίδια. 

Το φαγητό που παράγεται αλλά δεν καταναλώνεται 
απαιτεί για την παραγωγή του μια ποσότητα νερού 
«ίση με την ετήσια ροή του ποταμού Βόλγα στη Ρω-
σία» και ευθύνεται για «επιπλέον 3,3 δισεκατομμύρια 
τόνους αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα 
του πλανήτη». 

Το φαινόμενο βεβαίως επιδεινώνεται λόγω του μεθα-
νίου που απελευθερώνεται από τρόφιμα που σαπίζουν 
στις χωματερές. Τα μέτρα που απαιτούνται για να κα-
ταπολεμηθεί η σπατάλη αφορούν σε όλα τα στάδια 
παραγωγής και πρωτίστως χρειάζεται υπευθυνότητα 
και ευαισθησία από τους καταναλωτές.

https://www.onetv.gr/docs/wasted-the-story-of-food-waste-doc/?fbclid=IwAR2JPoLPUXi18ncrfoOUcyD3bfF4tCkM70ToprmRD8_53fM7QSL0Ayh4MDQ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Πώς να μειώσετε τα τροφικά υπολείμματα στο σπίτι

«Άσχημα» φρούτα και λαχανικά
Αν και δεν υστερούν σε γεύση και διατροφική αξία, τα λεγό-
μενα «άσχημα» φρούτα και λαχανικά είναι συνήθως αυτά που 
αποφεύγετε να προμηθευτείτε, γιατί μπορεί να χαλάσουν την 
εικόνα ενός πιάτου. Η απαίτηση, επομένως, των καταναλωτών 
για άψογα φρούτα και λαχανικά έχει οδηγήσει τους παραγωγούς 
να προωθούν μόνο αγροτικά προϊόντα τέλειας εμφάνισης. Αυτό 
οδηγεί σε σημαντικές απώλειες τροφίμων υψηλής θρεπτικής 
αξίας. Ποσότητες άνω του 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής που 
τελικά καταλήγουν στους κάδους αποβλήτων. Επομένως:

•  Μην απορρίπτετε φρούτα και λαχανικά με οπτικές ατέλειες.
•  Αξιοποιήστε τα φρούτα και λαχανικά που δεν είναι αψεγάδιαστα 

για να φτιάξετε smoothies και σούπες!

Σωστή αποθήκευση τροφίμων
•  Μην γεμίζετε «ασφυκτικά» τους χώρους του ψυγείου σας. Η κυκλοφορία του 

αέρα είναι σημαντική για την κατάλληλη ψύξη των τροφίμων.
•  Οργανώστε το ψυγείο σας, υιοθετώντας τον άγραφο κανόνα «τα καινούργια 

στο βάθος, τα παλιά μπροστά».
•  Αποθηκεύετε τα φαγητά που σας περίσσεψαν σε γυάλινα διάφανα δοχεία, 

ώστε να έχετε οπτική επαφή και να μην τα ξεχνάτε.
•  Ενημερωθείτε για το ποια φρούτα εκλύουν αιθυλένιο και απομακρύνετέ 

τα από τα υπόλοιπα. Το αιθυλένιο προωθεί την ωρίμανση των τροφίμων και 
μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη μικροβιακών οργανισμών που προκαλούν 
σήψη. Τέτοια φρούτα ενδεικτικά είναι τα: μήλα, αχλάδια, ακτινίδια, ροδάκινα, 
βερίκοκα, πεπόνια, καρπούζια, μπανάνες, σύκα κ.ά.

•  Καταψύξτε βότανα και τον χυμό των εσπεριδοειδών σε παγοθήκες για το 
μαγείρεμα ή για παρασκευή ροφημάτων.

Ψωνίστε έξυπνα
• Συχνές επισκέψεις στο σουπερμάρκετ.
• Χρησιμοποιήστε λίστα για τα ψώνια σας.
• Προγραμματισμός του μενού όλης της εβδομάδας.
•  Προμηθευτείτε μόνο τα προϊόντα που σχεδιάζετε  

να καταναλώσετε άμεσα.
•  Στην περίπτωση που δεν έχετε σκοπό να καταναλώσετε  

ένα προϊόν του οποίου η ημερομηνία λήξης πλησιάζει,  
αναζητήστε άλλο με πιο μακρινή ημερομηνία λήξης.




