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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.

Ακολουθήσετε τις σελίδες μας στα Mέσα Kοινωνικής Δικτύωσης 
για να παρακολουθείτε τις 360ο Ενέργειες σε πραγματικό χρόνο:

Νέα Γενιά

Ενέργειες

Κοινωνία

Ενέργειες Ενέργειες Ενέργειες

Περιβάλλον Πολιτισμός

HELLENIC PETROLEUM 
Group of Companies

@HELPE_Group ΕΛΠΕ Όμιλος 
Εταιρειών 

HELPE Group 
of Companies
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Απολογισμός Βιώσιμης
Ανάπτυξης & Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης 2019

Το 2019 οι απαιτήσεις για ανάληψη πρωτοβουλιών 
άμεσης αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής έγιναν 
πολύ πιο έντονες και πιεστικές στο διεθνές περιβάλλον. 
Οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις, οι διεθνείς οργανισμοί, 
οι πολιτειακοί θεσμοί, το σύνολο της κοινωνίας, έκριναν 
ως επιτακτική την ανάγκη για επιτάχυνση της παγκόσμιας 
προσπάθειας για τον περιορισμό των παραγόντων 
που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Βασική μας επιδίωξη 
είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων με τρόπο που θα 
βελτιώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου 
κατά 50% μέχρι το 2030. 

Η στρατηγική του Ομίλου για Βιώσιμη Ανάπτυξη 
επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: 

1.  Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα προς όφελος της 
κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος

2.  Ενεργειακή Μετάβαση και Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός

3.  Συνεισφορά για Κοινωνική Ευημερία 

Προσπάθεια του Ομίλου είναι η συνεχής βελτίωση στους 
τομείς αυτούς, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν περιθώρια 
να γίνουμε καλύτεροι, και αυτό θα το επιτύχουμε με την 
κοινή προσπάθεια όλων των εργαζομένων μας αλλά και 
την στήριξη όλων των κοινωνικών μας εταίρων, τους 
οποίους και ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη, που μας 
παρέχουν εδώ και πολλά χρόνια.

Η ψηφιακή μορφή του 
Απολογισμού παρουσιάζεται 
στην ειδικά σχεδιασμένη 
ιστοσελίδα: 
http: 
sustainabilityreport2019.
helpe.gr 
για την πληρέστερη 
ενημέρωση όλων των 
κοινωνικών μας εταίρων 
συμπεριλαμβανομένων και 
των εργαζομένων.

Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου, 
κ. Α. Σιάμισιη

Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για όλους μας 
λόγω της πανδημίας, γεγονός που είχε σημαντικό αντίκτυπο 
και στις δραστηριότητες του Ομίλου.
 
Για την αντιμετώπιση αυτής της υγειονομικής κρίσης, σχεδι-
άσαμε έγκαιρα αποτελεσματικές στρατηγικές για την αντιμε-
τώπισή της, οι οποίες βοήθησαν στην αδιάλειπτη λειτουργία 
της εταιρείας και τον απρόσκοπτο εφοδιασμό της αγοράς, 
διατηρώντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των εργαζομένων σε 
όλες τις εγκαταστάσεις. Επίσης, φροντίσαμε να έρθουμε σε 
επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον προσ-
διορισμό των εκτάκτων αναγκών τους. Στο πλαίσιο αυτό 
υλοποιήσαμε προγράμματα και διαθέσαμε το ποσό των 
8 εκατ. €, για τη κάλυψη των μεγάλων αναγκών στον τομέα 
της Υγείας της χώρας.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρ’ όλες τις δυσκολίες, που ήδη 
αναφέρθηκαν, καταφέραμε μετά από συλλογική προσπά-
θεια, να ολοκληρώσουμε εμπρόθεσμα τον Απολογισμό, να 
συμβάλλουμε το 2019 με τις δράσεις και πρωτοβουλίες του 
Ομίλου στην υλοποίηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης με μεγαλύτερη συνέπεια, καθώς επίσης να 
εκδώσουμε και την έκθεση αναφοράς προόδου σε σχέση με 
τις βασικές αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.
 
Το περιεχόμενο της 15ης έκδοσης του Απολογισμού Βιώσι-
μης Ανάπτυξης & ΕΚΕ, που περιέχει τα μη χρηματοοικονο-
μικά στοιχεία, είναι αποτέλεσμα του ανοιχτού διαλόγου που 

πραγματοποιήθηκε με όλες τις κατηγορίες των ενδιαφερόμε-
νων μερών για τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. 

Τα 11 ουσιαστικά θέματα που αναδείχθηκαν από τα 20 
συνολικά που είναι αναγνωρισμένα για τον κλάδο, προσ-
διορίστηκαν με τη συμμετοχή κύριων εκπροσώπων από τις 
ομάδες κοινωνικών εταίρων σε focus-groups, συνεντεύξεις 
και ηλεκτρονικές έρευνες και είναι τα εξής:

1.  Δημιουργία και Διανομή Άμεσης Οικονομικής Αξίας
2.  Διασφάλιση της Υγείας, Ασφάλειας & Ευεξίας των 

Εργαζομένων, Εργολάβων & Τρίτων
3.  Βελτίωση της Ασφάλειας, της Ποιότητας και της 

Απρόσκοπτης Διάθεσης των Προϊόντων
4.  Διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της 

Επιχειρηματικής Ηθικής
5.  Διατήρηση της Απασχόλησης
6.  Ενίσχυση της Καινοτομίας και του Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού
7.  Εξασφάλιση Ετοιμότητας και Ανταπόκρισης στην 

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης
8.  Αναγνώριση Χρηματοοικονομικών και Λειτουργικών 

Κινδύνων & Ευκαιριών από την Κλιματική Αλλαγή
9.  Διασφάλιση της Ποιότητας του Αέρα
10.  Αύξηση του Μεριδίου του Χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ 

και του Φυσικού Αερίου
11.  Ελαχιστοποίηση των Αποβλήτων και Αύξηση της 

Εφαρμογής Πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας

Βασικές Ενότητες του Απολογισμού
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

2019

∆ηµιουργία
Αξίας

3.520 236 εκατ.€ 197 εκατ.€

13µελές 21 συνεδρίες 52 έλεγχοι 

95,17% 16,67% 116.548

50.000 80% 40

2.934 4.811 28.336

1.6 εκατ. >30% 
90 εκατ. € 

Εταιρική 
∆ιακυβέρνηση
& Κανονιστική
Συµµόρφωση 

Απασχόληση

Υγεία
και Ασφάλεια

Αγορά

Περιβάλλον,
Ενέργεια &
Κλιµατική
Αλλαγή

Κοινωνία

1

2

3

4

5

6

7

άµεσες θέσεις εργασίας 
στον Όµιλο

Προσωπικό
(µισθοί και πρόσθετες παροχές)

απ’ ευθείας στο ∆ηµόσιο µέσω
άµεσων φόρων και ασφαλιστικών  εισφορών

∆Σ της ΕΛΠΕ
του ∆Σ της ΕΛΠΕ 
πραγµατοποιήθηκαν

ολοκληρώθηκαν συνολικά (τακτικοί/ έκτακτοι)
από τη Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Οµίλου

το µέσο ποσοστό παραµονής
εργαζοµένων

το µέσο ποσοστό συµµετοχής
γυναικών σε θέσεις ευθύνης ώρες εκπαίδευσης

€34 εκατ. 
Το σύνολο παροχών
για τους εργαζοµένους

Περισσότερο από

ανθρωποώρες εκπαίδευσης στην
Υ & Α, σε όλες τις εγκαταστάσεις
του Οµίλου καθώς και τις θυγατρικές

µείωση του δείκτη συχνότητας
συµβάντων διεργασιών

ασκήσεις εκτάκτων καταστάσεων
σε όλες τις εγκαταστάσεις του Οµίλου

έλεγχοι ποιότητας και ποσότητας καυσίµων
από το ΕΜΠ σε πρατήρια ΕΚΟ και BP
(4.325 δείγµατα ακροσωληνίων

ποιοτικοί έλεγχοι σε
αεροπορικά καύσιµα

ποιοτικοί έλεγχοι
σε λιπαντικά ΕΚΟ

εκποµπών CO 2 λόγω
ιδιοπαραγόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας στα διυλιστήρια
του Οµίλου και επενδύσεων
σε ΑΠΕ τα τελευταία 5 χρόνια  

δεικτών βασικών αερίων
εκποµπών στην πενταετία
(δείκτες tn/throughput)

Οµίλου σε έργα περιβαλλοντικής διαχείρισης
και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

Πάνω από 

6.86 εκατ. € 136 Σχολεία
23.000 παιδιά

15,2% 

95,8% 
για δράσεις ΕΚΕ
(εντός και εκτός Ελλάδος) ζεστάθηκαν µε δωρεάν πετρέλαιο

θέρµανσης σε Θριάσιο και ∆υτ. θεσσαλονίκη

των αγορών των βιοµ/κων 
εταιρειών  &

των εµπορικών εταιρειών 
πραγµατοποιούνται από τοπικούς προµηθευτές

Αποφυγή

Βασικές Ενότητες του Απολογισµού Βιώσιµης Ανάπτυξης του 2019

Πρώτη προτεραιότητα μας ήταν και εξακολουθεί να 
είναι η προστασία της υγείας και η ασφάλεια όλων των 
εργαζομένων του Ομίλου, αλλά και των συνεργατών, 
πελατών και προμηθευτών, με ταυτόχρονη στήριξη των 
τοπικών κοινωνιών και των ευπαθών ομάδων.

https://sustainabilityreport2019.helpe.gr/#home
https://sustainabilityreport2019.helpe.gr/#home
https://sustainabilityreport2019.helpe.gr/#home
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Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνεισφέρει στην 
Αντιμετώπιση της Πανδημίας 
Covid-19
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ από την έναρξη της πανδημίας, 
έθεσε σε εφαρμογή ένα ολιστικό πρόγραμμα αντιμετώπισης 
της πανδημίας, που περιλαμβάνει ενέργειες και δράσεις, όπως 
περιγράφονται στους παρακάτω βασικούς πυλώνες:

I. Στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

II. Για τη κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Η συνεισφορά του Ομίλου είναι ουσιαστική. Πλέον, άνω του 50% των ημερήσιων τεστ 
που διεξάγονται στη χώρα, οφείλεται στις δωρεές μηχανημάτων και αντιδραστηρίων του 
Προγράμματος του Ομίλου.

• Δωρεά συστημάτων για τη διενέργεια μοριακής διάγνωσης του ιού 
SARS COV-2 στα νοσοκομεία: Αττικόν, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ και στο Γ.Ν.Ε. 
ΘΡΙΑΣΙΟ καθώς και 90.000 αντίστοιχα συμβατά αντιδραστήρια για 
τη διασφάλιση επάρκειας ελέγχου.

• Δωρεά πάνω από 55.000 ΜΑΠ σε σώματα ασφαλείας, 
σε υγειονομικούς και κοινωνικούς φορείς.

• 50 αναπνευστήρες για τον εξοπλισμό των ΜΕΘ
• Ένας θάλαμος Βιολογικής Ασφάλειας για τη διασφάλιση 

των διαγνωστικών αποτελεσμάτων στο νοσοκομείο 
ΑΤΤΙΚΟΝ

90.000
συμβατά 

αντιδραστήρια

50
αναπνευστήρες

• Εξοπλισμός 
σπιρομετρίας και 
παρακολούθησης 
των νοσούντων 
από τον ιό στο 
ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ.

• Προσφορά ενός σύγχρονου 
υπερηχοτομογράφου 
στο Γ.Ν.Δ.Α 
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ.

• Στον Όμιλο εφαρόζεται τηλεργασία για το 40% 
των εργαζομένων, όπου είναι απαραίτητο, 
εξασφαλίζοντας την απόσκοπτη λειτουργία της 
εταιρίας.

• Υποχρεωτική η χρήση μάσκας χειρουργικού 
τύπου σε όλους του ανοιχτούς και κλειστούς 
χώρους σε όλες τις βιομηχανικές περιοχές και τα 
πρατήρια του Ομίλου.

• Από την αρχή της πανδημίας έχουν διεξαχθεί 
5.396 έλεγχοι για πιθανά κρούσματα COVID-19, 
τόσο στις βιομηχανικές περιοχές, στα γραφεία 
όσο και στις ελληνικές θυγατρικές του Ομίλου.

5.396

40%

έλεγχοι για πιθανά 
κρούσματα COVID-19

>55.000
ΜΑΠ (γάντια, 
μάσκες, κ.ά.)
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επενδύει με συνέπεια 
στην Εκπαίδευση, στην Έρευνα και στην 
Καινοτομία, υποστηρίζοντας για όγδοη συνεχή 
χρονιά μεταπτυχιακές σπουδές σε διεθνώς 
φημισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το 
πρόγραμμα 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. 

Από το 2013 μέχρι σήμερα, ο Όμιλος έχει 
χορηγήσει σε άριστους πτυχιούχους 72 
υποτροφίες για Μεταπτυχιακές σπουδές, με 
μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, σε αγγλόφωνα 
προγράμματα διεθνώς φημισμένων Πανεπιστήμιων 
σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.  
 
Βασικός στόχος του προγράμματος υποτροφιών 
αποτελεί η διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
μεταπτυχιακά προγράμματα για Έλληνες 
πτυχιούχους ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού με 
εξαιρετικές επιδόσεις, καλύπτοντας το κόστος των 
διδάκτρων και το κόστος διαβίωσης με σκοπό 
τον εμπλουτισμό της γνώσης και την απόκτηση 
των απαραίτητων δεξιοτήτων, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στη συνεχώς μεταβαλλόμενη και 
απαιτητική διεθνή αγορά εργασίας.

Οι επιστημονικοί κλάδοι σπουδών στους οποίους 
δίνεται έμφαση αφορούν τομείς όπως: 

• Μηχανική της Ενέργειας, Έρευνα & 
Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας, Εναλλακτικές Τεχνολογίες & 
Καύσιμα, Βιώσιμες Μεταφορές, 

• Οικονομία της Ενέργειας, Ενεργειακή 
Γεωπολιτική, Διοίκηση Ενεργειακών Έργων, 
Εφοδιαστική Αλυσίδα και Δίκαιο της Ενέργειας, 
και 

• 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. 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στηρίζει 
διαχρονικά τη νέα γενιά μέσα από μια σειρά 
δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών εντάσσεται 
στο πλαίσιο στρατηγικών συνεργασιών του με 
στόχο τη στήριξη των νέων ανθρώπων και τη 
δημιουργία ευκαιριών, καθώς και την ενίσχυση της 
αμφίδρομης σχέσης που δημιουργείται ανάμεσα 
στην εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοινότητα.

Υποτροφίες σε αριστούχους 
φοιτητές για μεταπτυχιακές 
σπουδές στο εξωτερικό
Απονομή 10 υποτροφιών σε αριστούχους πτυχιούχους φοιτητές, οι οποίοι 
με τη στήριξη του Ομίλου ΕΛΠΕ θα συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές 
σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως τα Imperial College, 
London School of Economics, INSEAD, ETH, British Columbia University, 
University of Lausanne, Columbia University κλπ. 

• Η Aegean Airlines και τα ΕΛΠΕ συνεργάστηκαν για την 
αντιμετώπιση του COVID19 προσφέροντας πτήσεις για 
τη μεταφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού από τις χώρες 
παραγωγής στην Ελλάδα καθώς και πτήσεις επαναπατρι-
σμού.

• Παροχή ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού για τα Κοινωνι-
κά Φαρμακεία των Δήμων Δέλτα, Ασπροπύργου, Μεγά-
ρων και Μάνδρας καθώς και για γηροκο μεία σε όλη την 
Ελλάδα, σε συνερ γασία με τον οργανισμό GIVMED.

• Δωρεά καυσίμων άνω των 70.000 λίτρων, για το στόλο 70 
οχημάτων απολύμανσης στους όμορους Δήμους των 
εγκαταστάσεων καθώς και στους δήμους της Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης.

>70.000

12

17

δωρεάν καύσιμα

λίτρα

III. Στη κάλυψη των αναγκών της Κοινωνίας

πτήσεις
επαναπατρισμού

πτήσεις μεταφοράς 
ιατροφαρμακευτικού 

υλικού
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«Ελπίζω κάποια στιγμή στην καριέρα μου να μπορέσω και εγώ να υποστηρίζω και να 
επιβραβεύω την προσπάθεια νέων φιλόδοξων φοιτητών που επιθυμούν να διευρύνουν 
τους ορίζοντές τους. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μου είναι να συνεισφέρω στην ενεργειακή 
μετάβαση των επόμενων δεκαετιών σε νέες μορφές ενέργειας και στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό του κλάδου που θα αυξήσει τις αποδόσεις νέων ενεργειακών έργων.»

«Υιοθετώντας τη ρήση του T. Von Karman “engineers create the world that never was” θα 
ήθελα να συμμετάσχω σε αυτή την επιδίωξη. Να συνεισφέρω στην τεχνολογική εξέλιξη και 
στην κοινωνική πρόοδο μέσω του επιστημονικού μου έργου και της ανθρωπιστικής μου 
προσφοράς. Ο Όμιλος ΕΛΠΕ, με τη σημαντική του βοήθεια, μου επιτρέπει να ακολουθήσω 
αυτή την πορεία και ευελπιστώ στο μέλλον να ανταποδώσω στην κοινωνία αυτή την ευκαιρία 
που μου δόθηκε.»

«Η υποτροφία των ΕΛΠΕ σημαίνει πως μπορώ να προχωρήσω τη ζωή μου χωρίς να βάλω την 
οικογένειά μου σε δύσκολη θέση, πως μπορώ να εστιάσω στις σπουδές μου χωρίς να ανησυχώ 
για το οικονομικό τους κόστος και πως μπορώ να προχωρήσω στη ζωή μου σπουδάζοντας 
σε ένα από τα πιο απαιτητικά πανεπιστήμια στον κόσμο, το οποίο θα μου δώσει τις καλύτερες 
βάσεις για να ξεκινήσω την καριέρα μου. Η δυνατότητα να συνεργαστώ με άτομα από πολλά 
διαφορετικά κομμάτια του κόσμου που είναι στην κορυφή του κλάδου τους θα με κάνει πολίτη 
του κόσμου και θα διευρύνει το οπτικό μου πεδίο σε πολλά κομμάτια της ζωής.»

Οι φετινοί μας υπότροφοι

Στον τομέα Μηχανικής και Ενέργειας

Στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης

MBA

Δρούγας Παναγιώτης  
ETH Zurich, Master in Energy Science & Technology

Αρβανιτάκης Ηλίας 
London School of Economics, MSc Finance and Economics

Κορακίτης Γεώργιος 
INSEAD, Master in Business Administration

Σανούδος Δραμαλιώτης Φωκίων Ταξιάρχης 
ETH Zurich,Master Robotics, Systems and Control

Παπαχρήστου Χρήστος
Oxford University, MSc in Mathematical Sciences

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στηρίζει διαχρονικά τη νέα γενιά μέσα από 
μια σειρά δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Κορμπής Κωνσταντίνος  
University of British Columbia, Master of Engineering in Mining Engineering, Specialized in Mine 
Economics & Finance

«Μετά το πέρας των σπουδών μου πιστεύω ότι θα έχω αποκτήσει όλες τις αναγκαίες τεχνικές 
δεξιότητες και διαπροσωπικές σχέσεις για την εφαρμογή πρωτοποριακής έρευνας και την 
επιδίωξη μια διεθνούς καριέρας.»

Μπιτσάκης Θεόδωρος  
Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, MSc in Data Science

«Είμαι ευγνώμων προς τον Όμιλο ΕΛΠΕ για την ευκαιρία που μου δίνει να μπορέσω να 
πραγματοποιήσω τα όνειρά μου.»

Business Analytics

«Ενδιαφέρομαι να εργαστώ στη μελέτη και υλοποίηση καινοτόμων έργων πληροφορικής 
με χρήση νέων τεχνολογιών στοχεύοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό εταιρειών και 
οργανισμών. Στοχεύω αφού αποκτήσω εργασιακή και διοικητική εμπειρία, να έχω δημιουργήσει 
τις ιδανικές συνθήκες για να πετύχω την επιστροφή μου στην Ελλάδα.»

«Η παρουσία μου στον Καναδά, μια χώρα πρωτοπόρα στον τομέα των ορυκτών πρώτων υλών 
και της ενέργειας αποτελεί τεράστια εμπειρία τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και σε επίπεδο 
διαχείρισης οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών πτυχών των έργων.»

Παπαευθυμίου Βασίλειος
ETH Zurich, MSc in Management, Technology Economics

«Η τεχνολογία είναι για μένα η δύναμη να κάνεις κάτι που μέχρι πριν ήταν πολύ δύσκολο ή 
αδύνατον. Επιθυμία μου είναι να δημιουργήσω δικά μου τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες, 
απασχολώντας το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μου και επιστρέφοντας έτσι 
υπεραξία στην Πατρίδα μου και τους ανθρώπους της.»

Ιωάννου Χαράλαμπος 
Columbia University, MSc in Computer Science

Management, Technology, Economics

Πληροφορική, Δίκτυα & Επικοινωνίες, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, 
Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική

ΑΠΕ, Ε&Υ

«Η υποτροφία του Ομίλου ΕΛΠΕ είναι η πιο απαιτητική όσον αφορά την επιλογή των 
υποτρόφων της, οπότε είναι τιμή μου να είμαι ένας από αυτούς. Εξαρχής το κυριότερο 
ενδιαφέρον μου ήταν η βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Γι’ αυτό επέλεξα τις κοινωνικές 
επιστήμες και πιο συγκεκριμένα τα οικονομικά, διότι έχουν ως κέντρο τους τον άνθρωπο.»

«Η υποτροφία αυτή θα μου επιτρέψει να επικεντρωθώ πλήρως στις σπουδές μου, απαλλάσσοντας 
εμένα και την οικογένειά μου από το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησής τους. Θα ενταχθώ σε 
μια πολυπολιτισμική κοινότητα αλλά και παγκοσμίως καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και ερευνητές, 
προσφέροντάς μου πολλές ευκαιρίες επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων, δικτύωσης.»

Finance & Economics

Πολυχρονίδης Ιάκωβος 
Imperial College London, Advanced Chemical Engineering with Process Systems Engineering

Στον τομέα Θετικών Επιστημών
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238 νεοεισαχθέντες 
φοιτητές σε ΑΕΙ/ATEI 
της χώρας βραβεύτηκαν

Για 12η συνεχή χρονιά, κάτω απ’ τις πρωτοφανείς και 
αντίξοες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία του COVID-19, 
ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με συνέπεια προς τους 
νέους που θέλουν να προοδεύσουν και να διακριθούν, 
επιβράβευσε 238 φοιτητές από το Θριάσιο και τη Δυτική 
Θεσσαλονίκη, για τις επιδόσεις τους κατά την εισαγωγή 
τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση την ακαδημαϊκή χρονιά 
2019-2020. 

Η φετινή εκδήλωση επιβράβευσης, που αποτελεί 
πλέον θεσμό και σημείο αναφοράς για τους νέους, 
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου στην Αθήνα 
και το διήμερο 8 και 9 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, σε 
δύο ξεχωριστές και ιδιαίτερες τελετές, στις οποίες 
πρωταγωνίστησαν οι φοιτητές.
 

Κατά την προσέλευση στο χώρο της εκδήλωσης, 
διανεμήθηκε ατομικό υγειονομικό υλικό προστασίας και 
στη συνέχεια απονεμήθηκαν προσωπικά τα χρηματικά 
έπαθλα και βραβεία.
Τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την αποχώρηση 
των φοιτητών, τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα για 
την υγειονομική προστασία του χώρου και της δημόσιας 
υγείας, τα οποία η εταιρεία εξασφάλισε με ιδιαίτερη 
μέριμνα. 

Η διεξαγωγή των εκδηλώσεων, απέσπασε τα θετικά σχόλια 
των φοιτητών και της τοπικής κοινωνίας, για την άρτια 
και ασφαλή διοργάνωση και απέδειξε στην πράξη την 
αδιαπραγμάτευτη προσήλωση του Ομίλου στη στήριξη της 
Νέας Γενιάς.

Για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ουσιαστική και 
διαχρονική στήριξη της Νέας Γενιάς, αποτελεί βασική 
προτεραιότητα στο πλαίσιο του προγράμματος «360ο Ενέργειες».

Με το πρόγραμμα 

«ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 

ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ σε ΑΕΙ 

και ΑΤΕΙ», έχουν 

βραβευθεί μέχρι 

σήμερα, περισσότεροι 

από 3.500 αριστούχοι 

φοιτητές με 

χρηματικά έπαθλα 

που ξεπερνούν τα 

3.600.000€
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Κατά το διάστημα 2019-2020, ο Όμιλος συνεργάστηκε με την AIESEC Ελλάδος 
προσφέροντας πάνω από 42 υποτροφίες σε νέους ηλικίας 19 έως 28 ετών, με στόχο την 
ενημέρωση και τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συνολικά δόθηκαν 
42 υποτροφίες, εκ των οποίων δόθηκαν 27 υποτροφίες σε φοιτητές για να αποκτήσουν 
σημαντική διαπολιτισμική εμπειρία προσφέροντας εθελοντική εργασία διάρκειας 2 μηνών 
σε ΜΚΟ στο εξωτερικό, 9 υποτροφίες σε φοιτητές για να αποκτήσουν επαγγελματική 
εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης σε εταιρείες του εξωτερικού και 6 υποτροφίες σε 
φοιτητές για να αποκτήσουν τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία απασχολούμενοι 
3 μήνες σε νεοφυή εταιρεία (Start-up Unicorn Project) στην Αίγυπτο.

Οι υπότροφοι μιλούν για την εμπειρία τους

Σταυρούλα Παπαδοπούλου, 20 ετών, SDG #4, Enlighten, Αίγυπτος

«Φέτος το καλοκαίρι πραγματοποίησα το εθελοντικό μου πρόγραμμα στην Αίγυπτο το οποίο βασιζόταν 
στον 4οΣτόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης που είχε να κάνει με την Ποιοτική Εκπαίδευση, ήμουν υπεύθυνη 
δηλαδή για την εκμάθηση βασικών αγγλικών σε παιδιά.  

Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ζουσα κάτι παρόμοιο μόλις στα 20, υπό αυτές τις συνθήκες 
(έχοντας διπλά μου έναν οργανισμό), είδα διαφορετικές εικόνες, έμαθα πράγματα για μια άλλη κουλτού-
ρα, ταξίδεψα πολύ και το πιο σημαντικό δημιούργησα ανθρώπινες σχέσεις με ανθρώπους που αν δεν 
ήταν η υποτροφία από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ίσως δεν είχα την ευκαιρία να συναντήσω ποτέ στη 
ζωή μου. 

Είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις ότι προσφέρεις, πόσο μάλλον και σε μια χώρα που δεν είχες καν στο 
μυαλό σου ότι θα επισκεφτείς ποτέ. Γι’ αυτό τον λόγο λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω θερμά την υποτροφία 
που μου έδωσε και την εμπιστοσύνη που έδειξε γιατί πραγματικά ο στόχος μου ήταν να εκμεταλλευτώ 
στο έπακρον αυτήν την ευκαιρία που βρέθηκε μπροστά μου.»

Πρόγραμμα
"Helpe For Global Goals"

Σάββας Χριστοφορίδης, 20 ετών, Start-up Unicorn, Αίγυπτος

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύτιμη υποτροφία να συμμετάσχω σε πρόγραμμα πρα-
κτικής εμπειρίας μέσω της AIESEC και να ασχοληθώ με τον κλάδο της ρομποτικής για την εταιρεία 
RoboKid στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. 

Η εμπειρία μου ως ειδικευόμενος μέχρι τώρα με έχει βοηθήσει να εξελιχθώ τόσο σε πρακτικό όσο και 
σε οργανωτικό επίπεδο. Μερικές από τις τεχνικές γνώσεις περιλαμβάνουν την συνδεσμολογία Arduino, 
τον προγραμματισμό μικροελεγκτών και την κατασκευή ρομποτικού χεριού με τεχνικές 3d Printing. 
Όσον αφορά τον οργανωτικό τομέα, έμαθα να δουλεύω και να συμμετέχω σε projects πολυμελών 
ομάδων και να διαχειρίζομαι τον χρόνο υλοποίησης τους. 

Ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία αυτήν που μου δώσατε.” 

Ελπινίκη Καραβίτη, 23 ετών, Taafy International Healthcare Company, 
Αίγυπτος

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, που μου έδωσαν την δυ-
νατότητα να συμμετέχω στο «Global Talent» και να βρεθώ σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον στην 
Αίγυπτο, όπου με βοήθησε να αναπτύξω τα skills, τις γνώσεις μου και το επαγγελματικό μου δίκτυο 
προσφέροντας μου πολύτιμα εφόδια για την πορεία της επαγγελματικής μου καριέρας.»

«Η υποτροφία των ΕΛΠΕ μου έδωσε μια ανάσα και ένα κίνητρο να κάνω τον στόχο
μου πραγματικότητα. Ταξίδεψα στο Βίλνιους της Λιθουανίας και για 6 εβδομάδες εκτέλεσα καθήκοντα 
ομαδάρχη σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, σε παιδιά ηλικίας 12-18 ετών. Από την πρώτη μέρα ένιω-
σα ένα συναίσθημα μοναδικό, το συναίσθημα του να είσαι ελεύθερος και να σου δίνεται η δυνατότητα 
να φέρεις μια θετική αλλαγή στον κόσμο. Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτό το πρόγραμμα θα με άλλαζε 
τόσο. Γνώρισα, συμβίωνα και συνεργάστηκα με άτομα από όλο τον κόσμο, ανεξαρτητοποιήθηκα, 
εξερεύνησα πανέμορφους τόπους, έμαθα την κουλτούρα και την ιστορία άλλων λαών, βοήθησα εφή-
βους να αντιμετωπίσουν ανασφάλειες, φοβίες, να πατήσουν γερά στα πόδια τους και να προσπαθούν 
συνεχώς για κάτι καλύτερο. Η λέξη «ευχαριστώ» δεν αρκεί για να σας δείξω την ευγνωμοσύνη μου για 
τη δυνατότητα που μου δώσατε να ζήσω μια τέτοια εμπειρία. Να είστε πάντα καλά και να συνεχίζετε 
το μοναδικό έργο σας.»

Μιχάλης Γιαννούτσος, 24 ετών, SDG #4, Find your way, Λιθουανία

Όλγα Δόμκου, 19 ετών, SDG #4, Discover, Ρουμανία

«Αυτό το καλοκαίρι είχα την ευκαιρία να ζήσω την εμπειρία του Global Volunteer στη Ρουμανία και να προ-
σφέρω για τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Νο. 4 «Ποιοτική Εκπαίδευ-
ση» και η ΕΛΠΕ με βοήθησε να γίνει αυτή η εμπειρία πραγματικότητα. Έκανα εθελοντισμό για 6 εβδομάδες 
σε δύο διαφορετικά νηπιαγωγεία και ήταν υπέροχο το πόσο δέθηκα με τα παιδιά αλλά και όλο το προσωπι-
κό που όχι μόνο μας υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες αλλά μας έβαλε και στα σπίτια του. Συνεργαζόμουν με 
άλλους εθελοντές από διαφορετικές χώρες και γίναμε πολύ καλοί φίλοι, ανταλλάξαμε απόψεις και συνήθειες 
και εν τέλει είδαμε πόσο ίδιοι είμαστε όλοι. Έζησα εκεί ενάμιση μήνα και είδα πολλές ομορφιές της χώρας 
που δεν περίμενα καν να βρω, ήρθα σε επαφή με τα έθιμα, την κουλτούρα τους και τον τρόπο ζωής τους. 
Ήταν μια μοναδική εμπειρία που δεν θα άλλαζα με τίποτα και με άλλαξε ως άνθρωπο. Ήρθα αντιμέτωπη 
με καταστάσεις που ποτέ δεν θα περίμενα να βιώσω, γνώρισα πάρα πολύ κόσμο, έκανα πολλές συζητήσεις, 
βγήκα από το comfort zone μου, προσφέροντας ένα θετικό αντίκτυπο μέσω όλων των παιχνιδιών και συζη-
τήσεων που κάναμε με τα παιδιά μαθαίνοντας πως όλοι είναι ίσοι.»

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ που με βοήθησε οικονομικώς να δω έναν 
άλλον κόσμο! Μετά το τέλος της εξεταστικής μου, πήγα για 6 εβδομάδες στο Νεπάλ όπου είδα νέα μέρη, 
προσέφερα εθελοντικά και μέσω αυτού, αναπτύχθηκα σε διάφορους τομείς. Κατά τη διάρκεια της εμπειρί-
ας μου, ζούσα σε ένα ορφανοτροφείο και παράλληλα ήμουν δάσκαλος αγγλικών σε ένα δημοτικό σχολείο 
της περιοχής. Εκεί συνειδητοποίησα, ότι παρόλες τις διαφορές στην κουλτούρα, τη θρησκεία και τον τρόπο 
ζωής, εν τέλη περισσότερα πράγματα μας ενώνουν, παρά μας χωρίζουν. Σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις 
μοναδικές εμπειρίες που βίωσα.»

Λεωνίδας Φύλλας, 21 ετών, SDG #10, Child Right Protection Center, Νεπάλ



CSR Panorama | Τεύχος 08 Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 1716

Η πανδημία δεν μας επέτρεψε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε με 
ασφάλεια τα προγράμματα για τους μικρούς μας φίλους, όπως κάναμε 
κάθε καλοκαίρι. 
 
Όμως αυτό, ήταν η αφορμή να σκεφτούμε θετικά και διαφορετικά και 
να δημιουργήσουμε ένα πρωτότυπο ψηφιακό πρόγραμμα με τίτλο «Ζω 
Δημιουργικά» για μαθητές Δημοτικού, τόσο από την τοπική όσο και από 
την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και για τα παιδιά των εργαζομένων. 
 
Στόχος του προγράμματος ήταν να μεταφέρει στα παιδιά, με 
διασκεδαστικό τρόπο, μέσα από 50 βίντεο επιμορφωτικού και 
ψυχαγωγικού περιεχομένου, τη γνώση και εμπειρία επιστημόνων, που 
μας εξήγησαν τα φυσικά φαινόμενα, καλλιτεχνών που ζωγράφισαν 
και έπαιξαν μουσική, ειδικών από πολλούς διαφορετικούς τομείς, αλλά 
και γνωστούς συγγραφείς παραμυθιών, όπως ο αγαπημένος σε όλους 
μας Ευγένιος Τριβιζας, η Σοφία Μαντουβάλου, που μας διάβασαν τα 
παραμύθια τους.  

Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον –την αυλή του 
σπιτιού τους, τη γειτονιά, την παραλία- και ανέπτυξαν τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητά τους, διεύρυναν τους μαθησιακούς τους ορίζοντες και 
τους δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες. Το πρόγραμμα, 
που σχεδιάστηκε από τη Δ/νση ΕΚΕ Ομίλου, συνοδεύτηκε και από την 
προσφορά 400 TABLETS στα παιδιά των όμορων Δήμων, για να τους 
δώσει τη δυνατότητα πρόσβασης στη ψηφιακή μάθηση, που αποδείχτηκε 
απαραίτητη τους τελευταίους μήνες. Περίπου 2.500 μαθητές αλλά και 
γονείς παρακολούθησαν το πρόγραμμα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Σας καλούμε να επισκεφθείτε με τα παιδιά σας την 
εκπαιδευτική μας ιστοσελίδα https://helpedu.gr, 
που φιλοξενεί το πρόγραμμα, να παρακολουθήσετε 
μαζί τους τις δημιουργικές δραστηριότητες και να τα 
παροτρύνετε να συμμετέχουν. 

Τους επόμενους μήνες θα εμπλουτιστεί το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας και με νέες θεματικές ενότητες, ελπίζοντας ότι θα δώσουμε 
την ευκαιρία σε πολλούς μαθητές να διευρύνουν τις γνώσεις τους.

“Ζω Δημιουργικα” 
— το δικό μας πρόγραμμα για 
αυτό το καλοκαιρι!
Το φετινό καλοκαίρι ήταν διαφορετικό για όλους μας.

μαθητές

 tablets

βίντεο επιμορφωτικού και 
ψυχαγωγικού περιεχομένου

400

50

2.500

Σχολικά είδη για τους μαθητές
του Θριασίου

Με το ξεκίνημα της ιδιαίτερης αυτής σχολικής χρονιάς, ο Όμιλος ΕΛΠΕ φρόντισε να εφοδιάσει, 
όπως κάθε χρόνο, με γραφική ύλη και σχολικά είδη το Ειδικό Σχολείο Ελευσίνας και το 
Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας ώστε να μη λείψει τίποτα από τους μαθητές αλλά και να επιτρέψει 
στο εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς να αντιμετωπίσουν με αισιοδοξία τις νέες 
πρωτόγνωρες συνθήκες που επέβαλλε η πανδημία.

Η Διεύθυνση του Ειδικού Σχολείου Ελευσίνας μαζί με εκπαιδευτικούς παραλαμβάνουν με χαρά τα σχολικά είδη 

 από εκπροσώπους της εταιρείας.

https://helpedu.gr
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Τα ΕΛΠΕ υποστηρίζουν
το έργο της Τράπεζας Τροφίμων

Λίγα λόγια για την Τράπεζα Τροφίμων: 
 
Η Τράπεζα Τροφίμων έχει αποκλειστικό σκοπό την καταπολέμηση της 
πείνας και τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα. Στα 
25 χρόνια λειτουργίας της έχει προσφέρει πάνω από 20.000 τόνους 
τροφίμων τους οποίους διαθέτει -περίπου- σε 150 συσσίτια και 
ιδρύματα από τα οποία σιτίζονται κάθε χρόνο 38.000 άνθρωποι.

Σε μια χρονιά που είναι για όλους πολύ δύσκολη, κατάφερε μέσα 
σε 8 μήνες να σώσει και να προσφέρει 1.088.241 kg τρόφιμα, 
περισσότερα από ολόκληρη την περυσινή χρονιά αποδεικνύοντας ότι η 
ευαισθητοποίηση όλων των ανθρώπων είναι πάρα πολύ μεγάλη!

Από την ίδρυσή της εντάσσεται ως ισότιμο μέλος στην Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων Ευρώπης (FEBA), 
φέρνοντας στην Ελλάδα το πρότυπο και την δομή των υπολοίπων Τραπεζών Τροφίμων της Ευρώπης. Σήμερα, 
υπάρχουν Τράπεζες Τροφίμων σε Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία και Δράμα, ενώ φιλοδοξεί να δημιουργηθούν και 
περισσότερες σε κεντρικά σημεία της περιφέρειας κάτι το οποίο συμβαίνει και στα περισσότερα κράτη της 
Ευρώπης.

Οι Τράπεζες Τροφίμων είναι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Απευθύνονται σε όλες τις εταιρίες 
τροφίμων, συγκεντρώνουν τρόφιμα που δεν μπορεί να απορροφήσει η αφορά, τα αποθηκεύουν σε σωστές 
συνθήκες και τα προσφέρουν δωρεάν σε αξιόπιστα συσσίτια και ιδρύματα της περιοχής τους.

Παράλληλα με τον βασικό της ρόλο για διάθεση τροφίμων, η Τράπεζα Τροφίμων στην Ελλάδα παρακολουθεί 
και συμμετέχει στις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ ξεκίνησε μια σημαντική προσπάθεια για την ενημέρωση 
των παιδιών στα σχολεία. Με μια μικρή ομάδα εθελοντών, και με την έγκριση του Υπ. Παιδείας κατάφερε μέσα 
σε 1 χρόνο να μιλήσει σε περισσότερους από 1.000 μαθητές. 

200 
συνάνθρωποι

9.000
μερίδες τροφίμων

Τα ΕΛΠΕ υποστηρίζουν το έργο της Τράπεζας Τροφίμων. 

Το 2018 ξεκίνησε η συνεργασία με δύο ιδρύματα του δικτύου της Τράπεζας Τροφίμων 
στα Μεσόγεια, όπου καταγράφηκαν οι ανάγκες των πυρόπληκτων 
και προσφέρθηκαν σε 200 συνανθρώπους μας 9.000 μερίδες.

Η βοήθεια συνεχίζεται και το 2020 για την υποστήριξη των κατοίκων που επλήγησαν 
από τις καταστροφές στην Καρδίτσα και τις γύρω περιοχές. 
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Φωτοβολταϊκά Συστήματα 
στις στέγες δύο ιδρυμάτων

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
τα τελευταία χρόνια επενδύει σε 
εναλλακτικές μορφές ενέργειας, 
τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες 
παραγωγικές μονάδες, με στόχο τον 
περιορισμό των επιπτώσεων από την 
κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο του 
ενεργειακού του μετασχηματισμού.

Πριν από πέντε χρόνια ξεκίνησε ένα μεγαλεπήβολο 
πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων 
στις στέγες σχολείων των τοπικών κοινωνιών του 
Θριασίου και της Δ. Θεσσαλονίκης καθώς και σε 
απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές με στόχο την 
προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη 
δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων και πόλεων.

Το πιο πρόσφατο και μεγάλο έργο ολοκληρώθηκε το 
2020 και αφορά την εκμετάλλευση των δωμάτων του 
νοσηλευτηρίου στο Άσυλο Ανιάτων στην Κυψέλη Αττικής 
όπου εγκαταστάθηκε ένα σύγχρονο φωτοβολταϊκό 
σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 100kW. Το 
συγκεκριμένο έργο αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα 

εφαρμογής αποκεντρωμένης παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και υψηλού βαθμού ιδιο-κατανάλωσης της 
παραγόμενης ενέργειας. Από τη λειτουργία του αναμένεται 
να εξοικονομηθούν ετησίως πάνω 12.000 ευρώ τα οποία 
μπορούν να διατεθούν για τη χρηματοδότηση των 
μεγάλων λειτουργικών αναγκών του φορέα. 

Επίσης, το 2020 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή του Κέντρου 
Αγάπης Ελευσίνας μικρότερης κλίμακας αλλά μεγάλης 
αξίας για το κοινωνικό έργο του φορέα και για την πόλη 
της Ελευσίνας, η οποία ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης το 2021 εφαρμόζει ολοένα και περισσότερο 
δράσεις «έξυπνων πόλεων».

Από το 2012 μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η 
εγκατάσταση 12 φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής 
εγκατεστημένης ισχύος ~200kW και μέσης ετήσιας 
παραγωγής 284.000 kWh μέσω της οποίας αποφεύγεται η 
έκλυση περίπου 266 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

Τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα αποτελούν μόνιμες 
εγκαταστάσεις με μακρά περίοδο απόδοσης, άνω των 
25 ετών, και έχει επιλεγεί να τοποθετηθούν σε κτίρια και 
περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
εξυπηρετώντας κάθε φορά ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές ανάγκες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε όλα τα Φ/Β συστήματα μετά 
το 2018 τοποθετείται και έξυπνος μετρητής, ο οποίος 
παρέχει τη δυνατότητα 24ωρης παρακολούθησης της 
κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου και αποτελεί ένα 
χρήσιμο εργαλείο για παρεμβάσεις προκειμένου να 
επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ανάπτυξη και αδειοδότηση όλων των έργων γίνεται με 
την τεχνογωσία που διαθέτει η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με μεγάλη 
επιτυχία, ταχύτητα, συνέπεια και ακολουθεί τις υψηλές 
προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας του Ομίλου.  

12
εγκατεστηµένα
Φωτοβολταϊκά

Συστήµατα
µέχρι σήµερα

Συνολική µέση ετήσια παραγωγής ενέργειας
284.000 kWh

Συνολικό µέσο ετήσιο Περιβαλλοντικό Όφελος
(αποφυγή έκλυσης tons CO₂)

266,3

Μέσο ετήσιο Οικονοµικό Όφελος
40.870€

Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων 

στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας

Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων 

στο Άσυλο Ανιάτων
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Οι επιπτώσεις του COVID-19 
στις εργασιακές σχέσεις

Τίτλος Άρθρου: 
How the Coronavirus Crisis Is 
Redefining Jobs – “Πώς η κρίση του 
Κορωνοϊού επαναπροσδιορίζει την 
εργασία”

Ο Ravin Jesuthasan στο άρθρο 
του θέλει να τονίσει ότι: 
 
“Το ξέσπασμα της πανδημίας 
του Covid-19 ανάγκασε τους 
οργανισμούς να αλλάξουν ριζικά 
το τρόπο με τον οποίο εργάζονται 
και αλληλοεπιδρούν κοινωνικά. 
Επισημαίνει πως ο αντίκτυπος στην 
εργασία είναι πολύ πιο βαθύς από 
το να αλλάζει ο τόπος εργασίας των 
ανθρώπων. Θεωρεί ότι αλλάζει ο 
τρόπος με τον οποίο εκτελούνται οι 
εργασίες αλλά και ομοίως η εργασία 
που εκτελείται είναι διαφορετική.”

https://hbr.org/2020/04/how-the-
coronavirus-crisis-is-redefining-jobs

Σχολιασμός:

Το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19, σηματοδότησε την αλλαγή της 
αντίληψης των πραγμάτων τόσο σε προσωπικό, όσο και σε εργασιακό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, η πανδημία δημιούργησε απειλές και ευκαιρίες στο τομέα 
της εργασίας τόσο από τη πλευρά του εργοδότη όσο και από τη πλευρά 
του εργαζόμενου. Εταιρίες και Οργανισμοί καλούνται να εφαρμόσουν νέα 
μοντέλα εργασίας σε μικρό χρονικό ορίζοντα καθώς παράλληλα πρέπει να 
προσαρμοστούν πλήρως στη νέα πραγματικότητα. Μόνο έτσι, θα παραμείνουν 
λειτουργικές διότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο ούτε επανεκκίνηση της 
οικονομίας.

Η τηλεργασία αποτελεί μονόδρομο για τη πλειοψηφία των εταιριών σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του ΣΕΒ, η τηλεργασία μπορεί να επιφέρει 
σημαντικά, αμοιβαία, οφέλη στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους. Για 
τις επιχειρήσεις, τα κυριότερα οφέλη είναι η αύξηση της παραγωγικότητας 
μέχρι και 50%, η προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού νεότερων ηλικιών, 
η μείωση των λειτουργικών εξόδων, αλλά και η μείωση εκτάκτων απουσιών. 
Για τους εργαζόμενους, η τηλεργασία βελτιώνει την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και επιφέρει οικονομικά οφέλη, κυρίως 
μέσω της μείωσης των μετακινήσεων.

Επιπλέον, η τηλεργασία αποτελεί και ένα εργαλείο για την ανταπόκριση των 
επιχειρήσεων στις σύγχρονες τάσεις και επιθυμίες των εργαζομένων, και 
ιδιαίτερα της γενιάς των Millennials και της Generation Z, που αναζητούν 
ευελιξία στην οργάνωση του τόπου, του τρόπου και του χρόνου εργασίας.

Τέλος, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνολογική επανάσταση αποτελεί 
μονόδρομο για τη πλειοψηφία των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Η νέα 
πραγματικότητα που δημιούργησε η πανδημία, είναι αρωγός στην εξέλιξη των 
ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων, στην αλλαγή του τρόπου σκέψης 
και έκφρασης, στη διαδικτυακή εκπαίδευση και ανάπτυξη επιπρόσθετων 
ψηφιακών δεξιοτήτων. Ακόμα, σημαντικό είναι το γεγονός ότι η μεγαλύτερη 
μερίδα του πληθυσμού παγκοσμίως, έχει εντάξει στη καθημερινότητα της, τις 
τηλε-διασκέψεις με μεγάλη επιτυχία και τη χρήση νέων χρήσιμων διαδικτυακών 
εργαλείων.

Συμπερασματικά, ας αντιμετωπίσουμε όλοι τις νέες προκλήσεις και τις 
δυσκολίες της πρωτοφανούς αυτής πανδημίας σαν ευκαιρία για εξέλιξη και 
οικονομική ενδυνάμωση για το μέλλον και όχι σαν απειλή. 

Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης από τις Θυγατρικές 
Εξωτερικού

Η ΕΚΟ Σερβίας, προχώρησε σε δωρεά 5.000 ευρώ στο ίδρυμα SoS 
Children's Villages Serbia με σκοπό να βοηθήσει 126 οικογένειες με 
κοινωνικά προβλήματα, να αντιμετωπίσουν τη κρίση της πανδημίας 
του COVID-19. Το μεγαλύτερο μέρος της δωρεάς προοριζόταν για 
την αγορά τροφίμων και προϊόντων υγιεινής για 126 οικογένειες με 
364 παιδιά. Tο υπόλοιπο ποσό της χορηγίας θα δαπανηθεί για την 
ανακαίνιση σπιτιού πολυμελούς οικογένειας. 
 
Η ΕΚΟ Σερβίας εξακολουθεί να παρέχει στήριξη σε πρωτοβουλίες που 
συμβάλλουν σε ολόκληρη την κοινότητα και στην προστασία των πιο 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

OKTA - Δωρεά φορητών υπολογιστών και προστατευτικών μασκών 
προσώπου για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο 
Δήμο Ilinden. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υπό τις οποίες θα πραγματοποιηθεί 
το σχολικό έτος 2020-2021, η ΟΚΤΑ, αποφάσισε να στηρίξει τις 
προσπάθειες του δήμου για αποτελεσματική και επιτυχημένη οργάνωση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19. 
 
Δώρισε 30 φορητούς υπολογιστές και 10.000 προστατευτικές μάσκες 
προσώπου στα δημοτικά σχολεία της επικράτειας του Δήμου Ilinden. 
 
Η ΟΚΤΑ ως κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία είναι ισχυρός υποστηρικτής 
της εκπαιδευτικής ανάπτυξης των νέων γενεών στη χώρα. Αυτή η δωρεά 
αποτελεί απόδειξη της ειλικρινούς μας δέσμευσης για μια καλύτερη 
εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την υποστήριξή 
μας στην τοπική κοινότητα, στην οποία λειτουργούμε εδώ και 42 χρόνια. 
 
Το OKTA και ο Δήμος Ilinden έχουν μια συνεχή και στενή συνεργασία 
σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η συνεργασία αυτή 
βοηθά σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του 
Δήμου.

https://hbr.org/2020/04/how-the-coronavirus-crisis-is-redefining-jobs
https://hbr.org/2020/04/how-the-coronavirus-crisis-is-redefining-jobs



