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τρατθγικόσ ςτόχοσ του Ομίλου είναι να δθμιουργεί αξία 

από όλεσ τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ με τθν 

αριςτοποίθςθ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων και τθν 

παραγωγι και διάκεςθ ενεργειακϊν προϊόντων  

υψθλϊν προδιαγραφϊν, αλλά και για όλα τα 

ενδιαφερόμενα μζρθ (κοινωνικοί εταίροι).  

Δθμιουργία Αξίασ 



Ανακαταςκευι  75 οικίςκων, 
ιδιοκτθςίασ ΕΛΠΕ, με δυνατότθτα 

φιλοξενίασ πάνω από 1.100 
προςφφγων 

Συντιρθςθ  και εγκατάςταςθ 
κλιματιςτικϊν  



Διοργάνωςθ Φιλανκρωπικοφ Αγϊνα Μπάςκετ 

Αντί ειςιτθρίου ςυλλζχκθκαν 
τρόφιμα, φάρμακα και είδθ 

προςωπικισ υγιεινισ για τουσ 
πρόςφυγεσ 

Ενεργι ςυμμετοχι από τουσ 
εργαηόμενουσ και τισ οικογζνειζσ 
τουσ κακϊσ και από τθν τοπικι 

κοινωνία 





Δράςεισ για τθν τοπικι κοινωνία 

Συμβάλλουμε ςτθν 
καταπολζμθςθ τθσ πείνασ και 

φτϊχειασ ςτθρίηοντασ 
ςυςτθματικά τθ λειτουργία των 

κοινωνικϊν παντοπωλείων 
(περιςςότεροι από 1000 

ςυνάνκρωποί μασ το μινα) 

Βελτιϊνουμε τισ δεξιότθτζσ 
τουσ μζςα από ςεμινάρια/ 

διαλζξεισ ςε ςυνεργαςία με 
τα Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα 

Εξαςφαλίηουμε το πετρζλαιο για 
ηεςτό χειμϊνα ςτα ςχολεία (1,5 
εκ. λίτρα πετρελαίου κζρμανςθσ 

τθν τελευταία πενταετία) και 
ενιςχφουμε το πρόγραμμά μασ 

για φωτοβολταϊκά 

Βραβεφουμε τα παιδιά για 
τθν ειςαγωγι τουσ ςτα 

ΑΕΙ/ΤΕΙ τθσ χϊρασ 
(περιςςότεροι από 2.000 

βραβευκζντεσ τθν τελευταία 
πενταετία) 

Πριμοδοτοφμε τουσ μόνιμουσ 
κατοίκουσ και τουσ δίνουμε 
ευκαιρίεσ για απαςχόλθςθ. 

Περίπου το 20% των 
εργαηομζνων προζρχονται από 

τισ τοπικζσ κοινωνίεσ 

Βελτιϊνουμε τθν ποιότθτα 
ηωισ των κατοίκων 

ςτθρίηοντασ ζργα υποδομισ 

Ενιςχφουμε τον πολιτιςμό, τα γνωςτά ςε 
πολλοφσ Αιςχφλεια, Θριάςια και ςτθρίηουμε 

τθν υποψθφιότθτα τθσ Ελευςίνασ για 
Πολιτιςτικι Πρωτεφουςα 2021 

Ενιςχφουμε ζργα και προγράμματα για τθν 
ανάδειξθ τθσ Ιςτορίασ των όμορων περιοχϊν 

(Τελεςτιριο Αρχαιολογικοφ Χϊρου Ελευςίνασ) 





Ο Όμιλοσ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ ςυνυπζγραψε το «Ευρωπαϊκό φμφωνο 
για τθν Νεολαία» Pact4youth, μια αμοιβαία δζςμευςθ των επιχειριςεων, 
των κοινωνικϊν εταίρων, των οργανϊςεων νεολαίασ κλπ, που ςτθρίηουν 
τθν απαςχολθςιμότθτα και τθν ζνταξθ των νζων χωρίσ αποκλειςμοφσ. 
 
Οι ςτόχοι του υμφϊνου είναι:  

10.000 ςχζςεισ ςυνεργαςίασ 
για τθ ςτιριξθ τθσ απαςχόλθςθσ 
των νζων και τθσ κοινωνικισ του 

ζνταξθσ 

100.000 νζεσ ποιοτικζσ κζςεισ 
εργαςίασ, μακθτείασ και 

πρακτικισ άςκθςθσ 

28 ςχζδια δράςθσ  
από τισ χϊρεσ-μζλθ τθσ ΕΕ 



Καλζσ Πρακτικζσ για τουσ Νζουσ 

Ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ/ 
πρακτικι άςκθςθ ς’ όλεσ τισ 

οργανωτικζσ μονάδεσ για όλεσ τισ 
ειδικότθτεσ (περιςςότεροι από 
1.000 φοιτθτζσ τθν τελευταία 

πενταετία) 

Επιμορφωτικά προγράμματα 
τεχνικισ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ από δικοφσ μασ 
τεχνικοφσ, για να μεταφζρουν 

τθν γνϊςθ 

Συνεργαςίεσ με τα Εκπαιδευτικά 
Ιδρφματα όπωσ ΕΜΠ, ΟΠΑ, 

Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, Πειραιά, 
με ςτόχο να γεφυρϊςουμε τθ 
κεωρθτικι κατάρτιςθ με τθν 

πρακτικι εφαρμογι (on the job 
training) 

Πλικοσ εκπαιδευτικϊν 
ςυνεργαςιϊν ς’ όλεσ τισ 
βακμίδεσ εκπαίδευςθσ  

Υποτροφίεσ ςε άριςτουσ για 
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτα πιο 

φθμιςμζνα πανεπιςτιμια του 
εξωτερικοφ και δυνατότθτα 

απαςχόλθςθσ ςτον Όμιλο μετά 
τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν 

τουσ (30 υποτροφίεσ μζχρι 
ςιμερα) 

Ημζρεσ καριζρασ και 
εκπαιδευτικά προγράμματα 

ςτισ εγκαταςτάςεισ για 
κζματα διφλιςθσ 

(περιςςότερα από 3.000 
άτομα ξεναγοφνται κάκε 

χρόνο) 

Απαςχόλθςθ αρίςτων νζων με εξαιρετικά προςόντα από καταξιωμζνα Πανεπιςτθμιακά 
Ιδρφματα τθσ Ελλάδασ και του Εξωτερικοφ, προςφζροντασ ευκαιρίεσ για εργαςιακι εμπειρία, 

επαγγελματικι και προςωπικι εξζλιξθ 






