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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 Κοινωνίας, της Νέας Γενιάς - Εκπαίδευσης,
του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού - Αθλητισμού.

Ενέργειες

Ενέργειες

Ενέργειες

Ενέργειες

Κοινωνία

Νέα Γενιά

Περιβάλλον

Πολιτισμός
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Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνεισέφερε
περισσότερα από 8 εκατομμύρια
στην Αντιμετώπιση της Πανδημίας
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με αίσθημα ευθύνης συνέβαλε στη συλλογική εθνική
προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης, στηρίζοντας εμπράκτως το
σύστημα υγείας. Μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας και αρμόδιους φορείς,
προσέφερε νοσοκομειακό εξοπλισμό, υγειονομικό υλικό, ειδικές υπηρεσίες, προϊόντα,
καύσιμα και παράλληλη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Στόχος του Ομίλου είναι η συμβολή στην ομαλότερη αντιμετώπιση της πανδημίας προς
όφελος της χώρας και των πολιτών της. Ταυτόχρονα με επίκεντρο τον άνθρωπο, μερίμνησε
για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τήρησε όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα
για την υγεία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του Ομίλου αλλά και των πολιτών που
επισκέπτονται για ανεφοδιασμό τα πρατήριά του. Εν μέσω των πρωτόγνωρων συνθηκών
που βίωσε η χώρα, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνέχισε την απρόσκοπτη λειτουργία
του υλοποιώντας με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς τον ψηφιακό μετασχηματισμό των
διαδικασιών του, για να εξασφαλιστεί η εργασιακή συνέχεια και οι θέσεις εργασίας.

Πρατήρια
Για την ασφάλεια τόσο των πολιτών που
επισκέπτονται τα πρατήρια ΕΚΟ και ΒΡ για
ανεφοδιασμό, όσο και των εργαζόμενων σε
αυτά, αλλά και προκειμένου να εξασφαλιστεί η
εύρυθμη λειτουργία των πρατηρίων:
• Διαμορφώθηκε Πολιτική για τον Κορονοϊό
που περιέχει ειδικά μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας για την αποφυγή διάδοσης
της ασθένειας και οδηγίες για διαχείριση
περιστατικών με την υποψία ή τη διαπίστωση
κρούσματος.
• Δημιουργήθηκαν και αναρτήθηκαν αφίσες

με γραφιστική απεικόνιση όλων των μέτρων
προστασίας που πρέπει να τηρούνται στα
πρατήρια.
• Από τα πρατήρια BP δημιουργήθηκε
καμπάνια προώθησης της δράσης «Μένουμε
Σπίτι», προκειμένου να υποστηρίξουμε
την εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της
πανδημικής κρίσης.
• Τα πρατήρια ΕΚΟ στήριξαν τους πολίτες και
τη δράση «Μένουμε Σπίτι» προσφέροντας 5%
έκπτωση και 12 άτοκες δόσεις για την αγορά
πετρελαίου θέρμανσης.
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Οι ενέργειες του Ομίλου για την αντιμετώπιση του COVID-19:

Εργαζόμενοι
Για την προστασία των εργαζομένων και τη μείωση του
κινδύνου διασποράς του Covid-19 η εταιρεία αντέδρασε
άμεσα με τη λήψη των εξής μέτρων:
• Ομιλική Πολιτική για τον Κορονοϊό και Σχέδια Αντιμετώπισης Ύποπτων Κρουσμάτων με την υποστήριξη των Ιατρών
Εργασίας και σε συνεργασία με Ειδικό Λοιμωξιολόγο.
• Διαμόρφωση ειδικών προγραμμάτων εργασίας για το
προσωπικό που ήταν απαραίτητο να εργαστεί με φυσική
παρουσία στις εγκαταστάσεις και υιοθέτηση νέου μοντέλου
εξ’ αποστάσεως εργασίας για το υπόλοιπο προσωπικό.
• Διάθεση απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας
κατάλληλων προδιαγραφών (μάσκες, γάντια, φόρμες,
αντισηπτικά κ.λπ.)
• Τακτικές και έκτακτες απολυμάνσεις των χώρων εργασίας.
• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τη Διεύθυνση Εσωτερικού
Ελέγχου για την τήρηση της εφαρμογής των μέτρων.
Διαπιστώθηκαν υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης.
• Έκδοση 11 newsletters προς ενημέρωση των εργαζομένων
σχετικά με τα μέτρα προστασίας, τη χρήση των ψηφιακών
εργαλείων και την ασφάλεια των πληροφοριών, καθώς
και για τις δράσεις ΕΚΕ του Ομίλου.
• Νέα υπηρεσία επικοινωνίας όπου οι εργαζόμενοι μπορούν
να απευθύνουν ερωτήματα που προκύπτουν λόγω της
πανδημίας, για θέματα εργασιακά, ασφάλειας, προληπτικών
μέτρων κ.ά. με διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας.
• 24ωρη γραμμή ψυχολογικής στήριξης για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Η επικοινωνία είναι ανώνυμη.
• Δημιουργία ιστοσελίδας real time ενημέρωσης των εργαζομένων του Ομίλου για τα μέτρα του Ομίλου σχετικά με
την αντιμετώπιση της πανδημίας.
• Δημιουργία δύο κόμβων πληροφόρησης στο ήδη υπάρχον
εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο του Ομίλου για την ανάρτηση ενημερώσεων σχετικών με τον ιό, τόσο από την Ελληνική
Πολιτεία και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, όσο και από
τις χώρες του εξωτερικού όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

«Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε
είναι πρωτοφανής και ο βαθμός
επιτυχίας εξαρτάται άμεσα από την
κινητοποίηση όλων μας,
σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
Ως ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
η κοινωνική προσφορά
ήταν ανέκαθεν μέρος των
προτεραιοτήτων μας και
είναι αυτονόητο ότι
δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε
από αυτή την προσπάθεια.»
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Κοινωνία
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Δύο συστήματα προηγμένης τεχνολογίας, τα οποία
εξασφάλισε ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ από τις ΗΠΑ,
παραδόθηκαν στις αρχές Μαΐου στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ και στο
ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, για τη διενέργεια τεστ μοριακής διάγνωσης
του ιού SARS CoV-2. Επιπρόσθετα προσφέρθηκαν περίπου
20.000 ειδικά αντιδραστήρια για τη διασφάλιση επάρκειας
στα νοσοκομεία για τους επόμενους δύο μήνες. Πρόκειται
για πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανίχνευσης
του ιού σε κλινικά δείγματα, σύμφωνα με οδηγίες του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Έχει τη δυνατότητα
να εκτελεί εκατοντάδες διαγνωστικούς ελέγχους ημερησίως,
διπλασιάζοντας έτσι τις προηγούμενες δυνατότητες των
νοσοκομείων και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ, βοηθώντας
στην έγκαιρη διάγνωση και στην καλύτερη διαχείριση
της διασποράς του ιού. Στο μέλλον ο συγκεκριμένος
υπερσύγχρονος εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί επίσης και
για πολλούς ακόμη σημαντικούς εργαστηριακούς ελέγχους,
μεταξύ άλλων, για τον HIV και την ηπατίτιδα.

και εξοπλισμός σπιρομετρίας και παρακολούθησης
των νοσούντων από τον ιό στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ και ένας
σύγχρονος έγχρωμος υπερηχοτομογράφος στο Γ.Ν.Δ.Α
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ένα εργαστηριακό σύστημα συνδρομικής
διάγνωσης και 3.000 συμβατά αντιδραστήρια στο Γ.Ν.Ε.
ΘΡΙΑΣΙΟ.
Επίσης προσφέρθηκαν 6.000 μάσκες FFP2 & FFP3 και 2.000
φόρμες TYVEK στο Γ.Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, 2.000 μάσκες
FFP2 και 470 φόρμες TYVEK στο ΕΚΑΒ, 5.000 μάσκες FFP2
και 30.000 γάντια νιτριλίου στην Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών, φάρμακα στους Δήμους Μεγαρέων,
Ασπροπύργου και Δέλτα, και έχουν καλυφθεί και ανάγκες
που έχουν προκύψει σε απομακρυσμένα νησιά που
χρειάζονται στήριξη αυτήν τη δύσκολη περίοδο.
Αλληλέγγυες στο πλευρό των ιατρών και των νοσηλευτών
στέκονται και οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου στο
εξωτερικό με:
• την ΕΚΟ Κύπρου να προσφέρει 15 φορητούς
αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας, για την ενίσχυση των
ΜΕΘ των δημόσιων νοσηλευτηρίων της Κύπρου.
• την ΕΚΟ Serbia να συνεισφέρει στην μάχη κατά της
πανδημίας με 5 εκατ. δηνάρια για αγορά υγειονομικού
υλικού, 2 εκατ. δηνάρια για την υποστήριξη του
ερευνητικού έργου του Ινστιτούτου Ιολογίας Torlak και, σε
συνεργασία με την Unicef, 3 ακόμα εκατ. δηνάρια για την
αγορά αναπνευστήρων.
• την ΟΚΤΑ να προσφέρει ιατρικό εξοπλισμό (βιντεοβρογχοσκόπιο και 16 αντλίες έγχυσης) στο Υπουργείο
Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας αξίας 50 χιλ. ευρώ.
• την Jugopetrol AD να δωρίζει 2 αναπνευστήρες αξίας
40 χιλ. ευρώ στην Εθνική Ομάδα Συντονισμού του
Μαυροβουνίου.
• την ΕΚΟ Bulgaria να συμβάλλει στην παγκόσμια
προσπάθεια αντιμετώπισης του ιού με δωρεά ύψους 100
χιλ. λεβ σε δυο πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας
(St. Anna στη Σόφια και St. George στο Plovdiv) για την
αγορά αναπνευστήρων και άλλου απαραίτητου ιατρικού
εξοπλισμού.

Πέραν των παραπάνω, με χορηγία του Ομίλου ΕΛΠΕ θα
παραδοθούν στο Υπουργείο Υγείας για τις ανάγκες του ΕΣΥ
50 αναπνευστήρες, ένας θάλαμος Βιολογικής Ασφάλειας
για τη διασφάλιση των διαγνωστικών αποτελεσμάτων
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΚΟ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε συνεργασία με την
αεροπορική εταιρεία Aegean στήριξαν την προσπάθεια
της πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης,
καλύπτοντας άμεσα όλο το κόστος των καυσίμων μέσω
της ΕΚΟ για αεροπορικές πτήσεις με σκοπό την μεταφορά
ιατροφαρμακευτικού υλικού από τις χώρες παραγωγής σε
Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και τον επαναπατρισμό. Οι πτήσεις
αυτές καλύπτουν επίσης ανάγκες περιφερειών, κοινωφελών
ιδρυμάτων, ή άλλων φορέων που έχουν εξασφαλίσει ή
δωρίσει εξοπλισμό στην πολιτεία.

Τέλος, ο Όμιλος ενισχύει τη μη κερδοσκοπική οργάνωση
GIVMED για στήριξη των ηλικιωμένων στα γηροκομεία, ενώ
η ΕΚΟ Bulgaria στηρίζει τον οργανισμό BCAUSE που εν
μέσω πανδημίας στηρίζει ευπαθείς κοινωνικά οικογένειες.

Παράλληλα, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και ΕΚΟ προχώρησαν
στην προσφορά καυσίμων για την καθημερινή κίνηση 70
οχημάτων απολύμανσης του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό
διάστημα Απρίλιος-Μάιος 2020. Αρχικά διατέθηκαν πάνω
από 74.000 λίτρα καυσίμων κίνησης, ενώ ανάλογα με τις
μελλοντικές ανάγκες υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση της
προσφερόμενης ποσότητας. Στόχος είναι να καλυφθούν
οι επιπρόσθετες ανάγκες που έχουν προκύψει, καθώς
η καθημερινή απολύμανση των δημόσιων χώρων της
πρωτεύουσας αποτελεί επιτακτική ανάγκη στην προσπάθεια
περιορισμού της εξάπλωσης της νόσου και διατήρησης
της δημόσιας υγείας. Αντίστοιχα, παρέχονται καύσιμα για
απολυμάνσεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και στους
γειτονικούς με τις εγκαταστάσεις Δήμους Ασπροπύργου,
Ελευσίνας και Δέλτα.

Καύσιμα αξίας 5 χιλ. ευρώ προσέφερε και η Jugopetrol AD
στον Ερυθρό Σταυρό Μαυροβουνίου.

«Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι πρωτοφανής και
ο βαθμός επιτυχίας εξαρτάται άμεσα από την κινητοποίηση
όλων μας, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Ως ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η κοινωνική προσφορά ήταν ανέκαθεν μέρος των
προτεραιοτήτων μας και είναι αυτονόητο ότι δεν θα μπορούσαμε
να λείπουμε από αυτή την προσπάθεια» τόνισε ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΠΕ κ Ανδρέας Σιάμισιης,
προσθέτοντας: «Στεκόμαστε στο πλευρό των γιατρών και
των νοσηλευτών της πατρίδας μας και, εκ μέρους όλων
εκφράζω δημοσίως ευγνωμοσύνη για τις υπεράνθρωπες
προσπάθειες που καταβάλλουν αυτές τις δύσκολες ώρες.
Παράλληλα, θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και
προς όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου ΕΛΠΕ, οι οποίοι
από την πρώτη στιγμή συμμετέχουν άμεσα στις προσπάθειές
μας να θωρακίσουμε και να διασφαλίσουμε τον συνεχή και
απρόσκοπτο εφοδιασμό με καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, σε
όλη τη χώρα».
Η επιλογή και διαχείριση των δράσεων που υλοποιούν
τα ΕΛΠΕ γίνεται από αρμόδια στελέχη του Ομίλου σε
συνεργασία με το συντονιστικό κέντρο του υπουργείου
Υγείας, ώστε να μεγιστοποιηθούν και να επιταχυνθούν τα
θετικά αποτελέσματα στη διαχείριση αυτής της κρίσης.
Δεδομένου ότι οι ανάγκες διαρκώς αυξάνονται και
τροποποιούνται, ο Όμιλος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις
και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και έπειτα από
τακτική επικοινωνία με τα Νοσοκομεία-κέντρα αναφοράς
δεσμεύεται να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για τον κοινό
αγώνα της αντιμετώπισης της πανδημικής κρίσης.
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Καμπάνια ευαισθητοποίησης
για την οδική ασφάλεια
Διαλέξεις για την οδική ασφάλεια για μαθητές λυκείου που σύντομα θα βρεθούν πίσω από
το τιμόνι διοργάνωσε η EKO Μαυροβουνίου. Κατά τη διάρκεια της διήμερης καμπάνιας
ευαισθητοποίησης, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 10 διαλέξεις σε 4 σχολεία, στις οποίες
συμμετείχαν συνολικά 1.400 μαθητές ηλικίας 17-18 ετών.

Στόχο της διημερίδας αποτέλεσε η ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τη σημασία
των κανονισμών κυκλοφορίας και των σημάτων, καθώς
και η εκπαίδευση των μαθητών στη σωστή κυκλοφοριακή
συμπεριφορά. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για
τις κύριες αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων και τις
πρόσφατες στατιστικές έρευνες, και έμαθαν για τα
επικίνδυνα σημεία των δρόμων του Μαυροβουνίου.

Η EKΟ Μαυροβουνίου, στο πλαίσιο δράσεων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τα τελευταία 2
χρόνια, επικεντρώνεται στη διοργάνωση εκστρατειών,
εργαστηρίων και διαλέξεων σχετικά με την οδική
ασφάλεια σε όλη τη χώρα και απευθύνεται σε όλες τις
ηλικίες του πληθυσμού του Μαυροβουνίου.

Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
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Hellenic Responsible
Business Awards
Ο θεσμός Hellenic Responsible Business Awards, για πέμπτη συνεχή
χρονιά, βραβεύει τις εταιρείες που προωθούν τις αξίες της Υπεύθυνης
Επιχειρηματικότητας και επενδύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το χρυσό βραβείο
παρέλαβαν (από δεξιά
προς τα αριστερά) ο
Διευθυντής Διεύθυνσης
Έργων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ
ΑΕ κ Λεωνίδας Ζάμπας,
η Διευθύντρια Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης
κα Ράνια Σουλάκη, η
Υπεύθυνη Μηχανικός
Έργου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ
ΑΕ κα Παρή Καπέλλα,
και από τη Διεύθυνση
ΕΚΕ του Ομίλου
ΕΛΠΕ οι κκ Ευτυχία
Βαρθαλίτη, Αθηνά
Μπουρτσάλα και
Σοφοκλής Δανασσής.

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση του Hellenic Responsible
Business Awards που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο
Μπενάκη, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βραβεύτηκε
με τη χρυσή διάκριση στην κατηγορία «Υπεύθυνες
Επιχειρήσεις & SDGs – Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες».
Η βράβευση αφορά στα μεγάλα έργα αποκατάστασης
και ανακαίνισης του Ειδικού Σχολικού Συγκροτήματος
Ραφήνας και του Δημοτικού Θεάτρου Μάνδρας «Μελίνα
Μερκούρη» που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Ο θεσμός Hellenic Responsible Business Awards, για
πέμπτη συνεχή χρονιά, βραβεύει τις εταιρείες που
προωθούν τις αξίες της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας
και επενδύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η διάκριση αυτή
είναι μια ακόμα πολύ ξεχωριστή αναγνώριση για τον
Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, που έχει ως πρωταρχικό
στόχο την προώθηση και τη διασφάλιση της ευημερίας
και τη βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής
των ατόμων που βρίσκονται σε ανάγκη.
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Human Rights
For Beginners
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ήταν ο μεγάλος χορηγός του
προγράμματος HUMAN RIGHTS FOR BEGINNERS, το οποίο υλοποιήθηκε
από τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό New Wrinkle σε συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Γραφείο Εθνικού
Εισηγητή Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ομαδική φωτογραφία των νικητών. Ανάμεσα τους διακρίνονται οι συντελεστές της εκδήλωσης: κ. Πάνος Παπαδημητρόπουλος,
Πρόεδρος New Wrinkle, κα Ράνια Σουλάκη, Διευθύντρια ΕΚΕ Ομίλου ΕΛΠΕ και κ. Ηρακλής Μοσκώφ, Εθνικός Εισηγητής του ΥΠΕΞ για
την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων.

Το πρόγραμμα HUMAN RIGHTS FOR BEGINNERS
στηρίζεται στο εκπαιδευτικό project του Συμβουλίου της
Ευρώπης «Free to Speak Safe to Learn – Democratic
Schools for All», το οποίο έχει σκοπό τη βελτίωση των
δημοκρατικών θεσμών και την εμπέδωση του δημοκρατικού

πολιτισμού από τα μέλη των σχολικών κοινοτήτων. Η
καμπάνια στηρίζεται σε έξι βασικούς θεματιaκούς άξονες
που αποτέλεσαν και τις θεματικές των εργαστηρίων του
προγράμματος:

Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
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Δίνουμε φωνή στα παιδιά
Εξετάζουμε αμφιλεγόμενα ζητήματα
Προλαμβάνουμε τη βία και τον εκφοβισμό
Διαχειριζόμαστε την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση
Αντιμετωπίζουμε τις κοινωνικές διακρίσεις
Ευ-ζην στο σχολείο

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις. Αφετηρία αποτέλεσε
η διοργάνωση διημερίδας επιμορφωτικών εργαστηρίων τον
Ιανουάριο 2020 στην Αθήνα στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και στη
Σχολή Μωραΐτη. Περιλάμβανε παρουσιάσεις από ειδικούς του
Συμβουλίου της Ευρώπης και εργαστήρια από έμπειρους στον χώρο
της εκπαίδευσης εισηγητές. Οι 120 συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί,
χωρισμένοι σε ομάδες των 10 ατόμων, παρακολούθησαν έξι θεματικά
εργαστήρια με στόχο την εισαγωγή και επιμόρφωσή τους πάνω
σε κρίσιμα για τη σχολική κοινότητα ζητήματα, σύμφωνα με τους
παραπάνω θεματικούς άξονες.
Την εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης
του εκπαιδευτικού προγράμματος τίμησαν μεταξύ άλλων με την
παρουσία τους η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη
Κεραμέως, η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας,
Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων
κα Σοφία Βούλτεψη, ο Εθνικός Εισηγητής του Υπουργείου Εξωτερικών
για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων κ. Ηρακλής Μοσκώφ,
ο Εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Άγγελος
Βαλλιανάτος, ο Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτης
Πασσάς και ο Διοικητής και Πρόεδρος του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Η νικήτρια ομάδα του διαγωνισμού
βραβεύτηκε για την πιο καινοτόμο και
υλοποιήσιμη ιδέα ευαισθητοποίησης
των μαθητών σε θέματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

Κατά την ομιλία της η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κα Ράνια Σουλάκη τόνισε τον
ρόλο της επιχειρηματικής κοινότητας στη διαμόρφωση δημοκρατικού
πολιτισμού, προκειμένου να συνδράμει στη διαμόρφωση
εκπαιδευτικής κουλτούρας των αυριανών πολιτών-εργαζομένων,
που θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Όπως δήλωσε
χαρακτηριστικά, «ο Όμιλος ΕΛΠΕ στηρίζει το πρόγραμμα αυτό, το οποίο
δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε μέσω της εκπαιδευτικής κοινότητας
οι νέοι άνθρωποι να καταφέρουν να οικοδομήσουν στο μέλλον μια
καλύτερη, δικαιότερη, πιο δημοκρατική, προοδευτική και ανοιχτή στον
διάλογο κοινωνία».
Η δεύτερη φάση του προγράμματος, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και
περιλαμβάνει εκπαιδευτικά εργαστήρια στη σχολική αίθουσα, με
γνώμονα τους θεματικούς άξονες των εργαστηρίων της πρώτης φάσης.
Στόχος η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας σε σχολεία της
χώρας από τους συνεργαζόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών,
καθώς και από την νικήτρια ομάδα της πρώτης φάσης, δίνοντας τη
δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν την ιδέα τους με
τους μαθητές στο σχολικό περιβάλλον. Λόγω την πανδημικής κρίσης, το
πρόγραμμα θα συνεχιστεί το νέο σχολικό έτος.

Πανοραμική άποψη της κατάμεστης
αίθουσας - Πλήθος κόσμου και
εκπροσώπων της εκπαιδευτικής,
πολιτικής και επιχειρηματικής σκηνής
παρακολούθησαν την εκδήλωση.
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Υποτροφίες για μεταπτυχιακές
σπουδές σε φημισμένα
Πανεπιστήμια του εξωτερικού
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επενδύει με συνέπεια στην
εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, υποστηρίζοντας για 8η
συνεχή χρονιά μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στοχεύει στην υποστήριξη
άριστων φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις
τους με εξειδίκευση και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Μηχανικής,
Ενέργειας, Διοίκησης, Οικονομίας, καθώς και σε σύγχρονους
κλάδους που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής.
Από το 2013 ο Όμιλος έχει προσφέρει σε άριστους πτυχιούχους
62 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, με μέγιστη διάρκεια
τα δύο έτη, σε αγγλόφωνα προγράμματα διεθνώς φημισμένων
Πανεπιστήμιων σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Ηνωμένο
Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Ελβετία και Ολλανδία, όπως
Columbia, Imperial College, MΙΤ, Harvard Law School, Cambridge κ.α.
Οι επιστημονικοί κλάδοι σπουδών αφορούν σε 1) Τομείς Μηχανικής
και Ενέργειας όπως Μηχανική του Πετρελαίου, Έρευνα &
Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
Ενεργειακός Μετασχηματισμός και Εναλλακτικές Τεχνολογίες,
Οχήματα, Καύσιμα & Βιώσιμες Μεταφορές, 2) Επιστήμες Οικονομίας
και Διοίκησης όπως Οικονομικά της Ενέργειας, Δίκτυα Ενέργειας
και Ενεργειακή Γεωπολιτική, Διοίκηση Ενεργειακών Έργων και
Εφοδιαστική Αλυσίδα Βιομηχανίας Ενέργειας και 3) Τομείς Θετικών
Επιστημών όπως Πληροφορική, Δίκτυα & Επικοινωνίες, Περιβάλλον,
Οικοσυστήματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κλιματική Αλλαγή, Προηγμένα
Ενεργειακά Υλικά για την Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας και
Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική και
Ευφυείς Πόλεις.
Βασικός στόχος του προγράμματος υποτροφιών αποτελεί η
διευκόλυνση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για
πτυχιούχους ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού με υψηλές επιδόσεις.
Το πρόγραμμα καλύπτει το κόστος των διδάκτρων και το κόστος
διαβίωσης με σκοπό τον εμπλουτισμό της γνώσης, την ενδυνάμωση της
εξειδικευμένης κατάρτισης, την απόκτηση πλούσιων και καταλυτικών
ερεθισμάτων, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καινοτόμων ιδεών,
ομαδικότητας, πολυπολιτισμικότητας, εξωστρέφειας, συναισθηματικής
νοημοσύνης και προσαρμοστικότητας στις σύγχρονες τεχνολογίες για
την μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων.
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1ος Μαραθώνιος Καινοτομίας
Gο 4.0 Green Crowdhackathon
Ο Όμιλος ΕΛΠΕ υποστήριξε ως αποκλειστικός χορηγός τον πρώτο μαραθώνιο
διαγωνισμό καινοτομίας για την Ενέργεια και το Περιβάλλον που πραγματοποιήθηκε
με μεγάλη επιτυχία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ο 1ος διήμερος Μαραθώνιος Καινοτομίας Go 4.0 Green
Crowdhackathon είχε ως στόχο την ανάδειξη εφαρμογών
πράσινης τεχνολογίας που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση
των μεγάλων περιβαλλοντικών προκλήσεων της εποχής μας
και συνεισφέρουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα
της ενέργειας. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 28
ομάδες, οι οποίες απαρτίζονταν από νέους προγραμματιστές,
αναλυτές, φοιτητές και νεοφυείς εταιρείες (startups), που
είχαν τη δυνατότητα δικτύωσης και εξέλιξης των προτάσεων
τους με τη συνδρομή μιας ομάδας έμπειρων μεντόρων.

Αυτοδιοίκησης, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Ομίλου
ΕΛΠΕ, καθώς και Επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα.

Τόσο την ομάδα των μεντόρων που λειτουργούσε
υποστηρικτικά κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, όσο και
εκείνη των κριτών που αξιολόγησε την τελική προσπάθεια
και επέλεξε τους νικητές, συναποτελούσαν στελέχη του
ΥΠΕΝ και εποπτευόμενων Φορέων, μέλη της ερευνητικής
Ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι της Τοπικής

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ στέκεται αρωγός στις προσπάθειες της
Πολιτείας και των νέων επιστημόνων ενθαρρύνοντας
διαγωνισμούς που προάγουν την καινοτομία, με στόχο
την κατανόηση των σύγχρονων τάσεων της αγοράς
και την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων που
δημιουργούνται, μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.

Αποκλειστικός χορηγός της εκδήλωσης και της απονομής
των βραβείων ήταν η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, που
εκπροσωπήθηκε στην ομάδα των μεντόρων με την
Μηχανικό Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας Δρ.
Τζένη Λειβαδάρου και στην κριτική επιτροπή από τον
Υποδιευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πληροφόρησης
Ομίλου κ Αχιλλέα Κύρτση.
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Ο Όμιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
σε ανοιχτό διάλογο με τα
ενδιαφερόμενα μέρη του
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Ο Όμιλος ΕΛΠΕ επιδιώκει να ανταποκρίνεται με συνέπεια
στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών του, για αυτό
και υλοποίησε για 4η φορά τη διαδικασία ανοιχτού διαλόγου
ζητώντας την άποψη των κοινωνικών του εταίρων, τη
σημαντικότητα των οποίων αναγνωρίζει.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Απολογισμού Βιώσιμης
Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2019, βάσει
των Αρχών του GRI περί Ουσιαστικότητας, Πληρότητας και
Συμμετοχικότητας των ενδιαφερομένων μερών, πραγματοποιήθηκε
ανάλυση ουσιαστικότητας των 20 αναγνωρισμένων θεμάτων
βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με τις δραστηριότητες
του Ομίλου, στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και του
περιβάλλοντος.
Για την αξιολόγηση της σημαντικότητας των θεμάτων αυτών
υλοποιήθηκαν:
• Συναντήσεις με Ομάδες στοχευμένου ενδιαφέροντος (focus
groups) σε Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή κύριων
εκπροσώπων από όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων μερών
• Συνεντεύξεις με τους κύριους εκπροσώπους των εργαζομένων
και με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης των
τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος
• Ηλεκτρονική έρευνα με τη συμμετοχή εκπροσώπων
από όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων μερών
• Ηλεκτρονική έρευνα με τη συμμετοχή ανώτερων στελεχών
του Ομίλου
Τα αποτελέσματα της ιεράρχησης των θεμάτων
βιώσιμης ανάπτυξης και η χαρτογράφησή τους
θα παρουσιαστούν αναλυτικά στην έκδοση του Απολογισμού
Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2019.

Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
#menoumespiti
Η παραμονή μας στο σπίτι μάς έδωσε την ευκαιρία για
διαφορετικές εμπειρίες στη γνώση και τη διασκέδαση.
Ας τις κρατήσουμε!
Μένουμε στην Επιμόρφωση:

Το Ίδρυμα Ευγενίδου
προσφέρει εξ αποστάσεως
εναλλακτικές δραστηριότητες
με στόχο τη δημιουργική
απασχόληση των νέων

Παρακολουθήστε
μαθήματα που διδάσκονται
στα ΑΕΙ της χώρας

Το Μουσείο Μοντέρνας
Τέχνης της Νέας Υόρκης
(MoMA) προσφέρει δωρεάν
online μαθήματα τέχνης,
φωτογραφίας και μόδας
προσαρμοσμένα για ένα
ευρύτερο κοινό

Τα Πανεπιστήμια της Ivy
League (Brown, Columbia,
Cornell, Dartmouth, Harvard,
Penn, Princeton and Yale)
προσφέρουν 500 δωρεάν
μαθήματα online

Στο Facebook του
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
κάθε Δευτέρα, Τρίτη και
Πέμπτη μουσική από τις
μεγάλες αίθουσες συναυλιών
της Ευρώπης.

Στο ψηφιακό του κανάλι
στο Youtube “Onassis
Foundation”, το Ίδρυμα
Ωνάση μοιράζεται sold out
παραστάσεις, podcasts,
εικονικές κινηματογραφικές
πρεμιέρες χωρίς χρονικό
περιορισμό

Ταξιδέψτε σε 80
διαφορετικές χώρες στον
κόσμο και περιηγηθείτε
εικονικά σε περισσότερα από
2.000 Μουσεία!

Μένουμε στη Διασκέδαση:

Επισκεφθείτε το
ψηφιοποιημένο αρχείο
του Εθνικού Θεάτρου
και απολαύστε
βιντεοσκοπημένες
παραστάσεις από το
1932 μέχρι και το 2005.
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