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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.

03

CEOs Call to Action
A New Deal for Europe

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. Ευστάθιος Τσοτσορός,
συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 100 κορυφαίους Ευρωπαίους επιχειρηματικούς παράγοντες που συμμετέχουν στην
πρωτοβουλία «Call to Action for a New Deal for Europe».

To Μανιφέστο
Σύμφωνα με το μανιφέστο που καλούνται να συνυπογράψουν οι επιχειρηματικοί ηγέτες - μέλη του
CSR Europe και των μελών του, οι CEOs δεσμεύονται μεταξύ άλλων στα εξής:
• Να καινοτομήσουν υιοθετώντας επιχειρηματικά
μοντέλα που θα καταστήσουν τις επιχειρήσεις
ανταγωνιστικές ώστε να επιταχύνουν την προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής
ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική ένταξη
στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ευρώπης με ορίζοντα το 2030.
• Να συμμετέχουν στον κρίσιμο διάλογο για την
οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε τοπικό, εθνικό και
διεθνές επίπεδο με στόχο την αντιμετώπιση των
προκλήσεων και το ξεκλείδωμα των αναδυόμενων ευκαιριών.
• Να δημιουργήσουν συνεργατικές πλατφόρμες
και να χρηματοδοτήσουν μοντέλα για περισσότερη
καινοτομία προς την κατεύθυνση της εφαρμογής ενός πιο βιώσιμου και κυκλικού οικονομικού
μοντέλου.

#CEOsCall2Action

• Να συμβάλουν στη μετάβαση προς μια βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση αξιοποιώντας
τον ψηφιακό μετασχηματισμό και εμπλέκοντας
το σύνολο της αλυσίδας αξίας συμβάλλοντας
στην εξισορρόπηση οικονομίας, οικολογίας και
κοινωνικών αναγκών ώστε να μεγιστοποιηθεί η
δημιουργία αξίας για την κοινωνία.
• Να ενθαρρύνουν και να προωθήσουν την εκπαίδευση σε όλα τα στάδια για την προώθηση της
απασχολησιμότητας και της κοινωνικής συνοχής
σε όλη τη διάρκεια της ζωής.
• Να συμβάλουν στην αύξηση της κοινωνικής
συμμετοχής και της συμμετοχής των πολιτών
συμπεριλαμβανομένης της νέας γενιάς αξιοποιώντας την αίσθηση επείγουσας ανάγκης των
νεότερων γενεών για καινοτομία σε ένα ευρύτερο
κίνημα για τη βιωσιμότητα.
• Να προωθήσουν κοινά πρότυπα, βασισμένα
στους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου, την
πολιτική της συνεκτικότητας και την ουσιαστική
διαφάνεια με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης
αγοράς.
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Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στηρίζει
διαχρονικά τη Νέα Γενιά με ολοκληρωμένα
προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Από το 2009 μέχρι σήμερα, έχει επιβραβεύσει με επαίνους περισσότερους από 3.250
αριστούχους φοιτητές για την εισαγωγή τους
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προσφέροντάς
τους χρηματικά έπαθλα που ξεπερνούν τα
3.387.000€.
Μέσω αυτού του θεσμού που αποτελεί σημείο αναφοράς για τους νέους, ο Όμιλος επιβεβαίωσε και εφέτος την έμπρακτη στήριξή
του, βραβεύοντας 118 αριστούχους φοιτητές
που κατοικούν στις περιοχές του Θριάσιου
και συγκεκριμένα σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα,
Μάνδρα, Μαγούλα, Ν. Πέραμο και Μέγαρα,
και παράλληλα 179 αριστούχους φοιτητές που κατοικούν στους Δήμους Δέλτα και Κορδελιού-Ευόσμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, για την εισαγωγή τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατά
την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019.
Στις τελετές βράβευσης παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Μητροπόλεων,
της Πανεπιστημιακής κοινότητας, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι γονείς των βραβευθέντων
φοιτητών, καθώς και η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η οποία τόνισε τη βούλησή
της για τη στήριξη των νέων στους τομείς της εκπαίδευσης, της καινοτομίας, της επαγγελματικής
κατάρτισης και της εργασιακής εμπειρίας.
Οι εκδηλώσεις επεφύλασσαν πολλές εκπλήξεις, με μεγαλύτερη όλων την εμφάνιση ενός ξεχωριστού
καλεσμένου, του ΝΑΟ! Το Ρομπότ της Ελληνικής Ακαδημίας Ρομποτικής μίλησε για την καινοτομία,
τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις νέες τεχνολογίες που αλλάζουν τα δεδομένα στον τομέα της
Ενέργειας, αλλά και στον ίδιο τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, δείχνοντας έτσι με τον δικό του
τρόπο στους νέους πως το μέλλον τούς ανήκει!
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Εγκαίνια Νεοσύστατου Πρότυπου Εργαστηρίου
Μηχανολογίας και Εκσυγχρονισμένου Εργαστηρίου
Ηλεκτρολογίας στο 1ο ΕΠΑΛ και ΕΚ Σίνδου
Στο πλαίσιο δράσεων εξοπλισμού Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών σε όλη την
Ελλάδα, εγκαινιάσαμε το νεοσύστατο Πρότυπο Εργαστήριο Μηχανολογίας και το εκσυγχρονισμένο Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας
στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο και Εργαστηριακό Κέντρο Σίνδου του Δήμου Δέλτα. Ο
νέος εξοπλισμός των εργαστηρίων φέρει
τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για ασφαλή
χρήση σε σχολικό περιβάλλον και διατηρεί
την εκπαίδευση σε υψηλό ποιοτικό επίπεδο,
δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να
αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Υποστηρίξαμε την Πανελλήνια Συνάντηση Ενωμοτιών «Δώσε στην Ενωμοτία Διάσταση» που πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα και είχε σκοπό να ενθαρρύνει και να επιβραβεύσει την ασχολία των Οδηγών (παιδιά ηλικίας 11-14
ετών) με τον Πολιτιστικό, Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό «χώρο». Με αυτήν τη δράση δώσαμε την ευκαιρία στους Οδηγούς, να ασχοληθούν με δραστηριότητες που αποφάσισαν σύμφωνα με τους 3 Άξονες του Οδηγικού Παιδαγωγικού
Προγράμματος, δηλαδή την Προσωπική Ανάπτυξη, τη Φύση & Περιβάλλον και την Κοινωνική Προσφορά, μέσα από
συγκεκριμένα έργα. Συνολικά 350 έφηβοι Οδηγοί, ηλικίας 11 έως 14 ετών, και 150 ενήλικα Στελέχη από όλη την Ελλάδα, είχαν τη δυνατότητα να βιώσουν μοναδικές εμπειρίες κοινωνικής συμμετοχής και να αφήσουν το αποτύπωμά τους
στην πόλη και τους κατοίκους της Ελευσίνας.
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Καλύψαμε το κόστος της διοργάνωσης του συνεδρίου του Κέντρου Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία», υπό την αιγίδα
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα
την Αντιμετώπιση της Σχολικής Διαρροής.
Το ζήτημα αυτό είναι μείζονος σημασίας διότι επηρεάζει άμεσα την κοινωνική ένταξη των
παιδιών και των οικογενειών τους. Στο συνέδριο
συμμετείχαν πάνω από 100 εκπαιδευτικοί σχολείων της Δ. Αττικής.

Ήμασταν παρόντες στην 23η Τελετή Απονομής Υποτροφιών της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο
Ίδρυμα Ευγενίδου. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε για 7η
χρονιά το θεσμό, δίνοντας ευκαιρίες στους νέους που
διαπρέπουν στον επιστημονικό τους τομέα. Η Διευθύντρια ΕΚΕ του Ομίλου, κα Ράνια Σουλάκη απένειμε τη
φετινή χρονιά το βραβείο στην πτυχιούχο Νομικής κα
Μαγδαληνή Τσάτση, για την αριστεία στις μεταπτυχιακές της σπουδές στον χρηματοοικονομικό τομέα.
Αξιολόγηση Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης & ΕΚΕ
(MATURITY & INTEGRATION ASSESSMENT TOOL).
Για την καλύτερη αξιοποίηση των στοιχείων και των
πληροφοριών που δημοσιοποιούνται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος “MIA-Tool” του
CSR EUROPE, μια συγκριτική μέθοδος αξιολόγησης
του επιπέδου ωριμότητας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη μέθοδος αναδεικνύει σημεία
και τομείς που χρήζουν βελτίωσης, καθώς παρέχει
σχετικές προτάσεις για παρακολούθηση και μέτρηση
της εξέλιξής τους. Πολλές εταιρείες στο εξωτερικό
χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη μέθοδο, ενώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο διεξάγεται από το CSR HELLAS.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα παρουσιαστούν
στα στελέχη του Ομίλου.

Ποτέ δεν είναι αργά για όνειρα! Αυτό το γνωρίζουν καλά οι

ομάδες του «Κιθάρα Express 65+» του προγράμματος της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής για άτομα άνω των 65 ετών, το οποίο επιχορηγεί ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Οι μουσικοί του Κιθάρα Express, σε μια πρωτότυπη σύμπραξη με
τη Χορωδία 65+ παρουσίασαν στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια.
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Επίσκεψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών του
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE BREMEN
Υποδεχθήκαμε σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου
21 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 2 καθηγητές του University of Applied Sciences of
Bremen της Γερμανίας.
Στην εκδήλωση οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην εταιρεία και να
μάθουν την ιστορία του Ομίλου, τα σημεία
αναφοράς από την ίδρυσή του, τις βέλτιστες πρακτικές και τον τρόπο διαχείρισης
των μεγαλύτερων προκλήσεων που παρουσιάστηκαν στον μεγαλύτερο ενεργειακό
Όμιλο της χώρας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ και της
φιλοξενίας του γκρουπ των φοιτητών από
το Πανεπιστήμιο ALBA.

Στη φωτογραφία διακρίνονται οι 21 μεταπτυχιακοί φοιτητές MBA
μαζί με τους καθηγητές Dr. Christian Schuchardt και Dr. Mihaela
Jucan του University of Applied Sciences of Bremen, τη Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου ALBA κα Αντωνίνα
Καλκαβούρα, τη Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του
Ομίλου κα Ράνια Σουλάκη και τον Διευθυντή Νέων Τεχνολογιών και
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κ. Σπύρο Κιαρτζή, ο οποίος παρουσίασε στους φοιτητές τον Όμιλο ΕΛΠΕ.
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Διάκριση του Ομίλου ΕΛΠΕ για τη δράση
Βράβευσης των Νεοεισαχθέντων Φοιτητών
τοπικών κοινωνιών
Κατά τη διάρκεια του 4TH ANNUAL SUSTAINABILITY
SUMMIT τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έλαβαν ειδική
διάκριση για τη θετική τους επίδραση στις τοπικές
κοινωνίες και την υποστήριξη των Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Η βραβευθείσα δράση Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης αφορά στο πρόγραμμα Επιβράβευσης
Νεοεισαχθέντων φοιτητών στις τοπικές κοινωνίες
του Θριασίου και της Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για υποστήριξη της
νέας γενιάς και της εκπαίδευσης. Κατά δήλωση των
φοιτητών, η επιβράβευση αυτή έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ακαδημαϊκή τους πορεία με πολλαπλούς
τρόπους, δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αξιοποιείται για την κάλυψη εξόδων εγκατάστασης ή συμμετοχής σε προγράμματα Erasmus, αγορά
υπολογιστή ή άλλου απαραίτητου εξοπλισμού για
τη φοίτησή τους. Την απονομή του βραβείου πραγματοποίησε η Αντιδήμαρχος Αθηναίων Πρασίνου

κα Λενιώ Μυριβήλη, σε μια κατάμεστη αίθουσα με
περισσότερους από 150 φιλοξενούμενους στο Μικρό
Χρηματιστήριο.
Το Annual Sustainability Summit, διοργανώθηκε για
τέταρτη συνεχή χρονιά από το ΜΒΑ International του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE).
Τίτλος του φετινού Συνεδρίου ήταν “Innovation
for Sustainability–Business leaders discussing how
to embed innovative practices into the corporate
sustainability strategy”. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την Υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Αυλωνίτης
και ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Γιώργος
Μοσχόβης.
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9ο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας
και Σταδιοδρομίας
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επιχορηγεί το τριήμερο συνέδριο,
το οποίο έχει σκοπό να ενημερώσει τους νέους για τις τάσεις και τις
ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και απασχόλησης που προσφέρουν 21
κλάδοι της οικονομίας και, ταυτόχρονα, να αναδείξει την «Άλλη Ελλάδα» της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.
Τη φετινή χρονιά στο Μέγαρο Μουσικής πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 90 πάνελ, workshops, «Meet the executive», παρουσιάσεις στο foyer, με τη συμμετοχή περίπου 200 αξιόλογων ομιλητών.

Αποκριάτικες εκδηλώσεις στο
Ειδικό Σχολείο Ελευσίνας και
στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας
Σκορπίσαμε χαμόγελα, κέφι και χαρά σε 200 παιδιά που φιλοξενεί το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας και σε 80 μαθητές του
Ειδικού Σχολείου Ελευσίνας, προσφέροντας ψυχαγωγικό
πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για το ξεφάντωμα
των αποκριών.

Υποστηρίξαμε χορηγικά τη
φετινή εκδήλωση Job Fair Athens
που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο.
Σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο
συμμετείχε ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, το οποίο επισκέφθηκαν περισσότεροι από 200 ενδιαφερόμενοι, πτυχιούχοι και φοιτητές,
προκειμένου να ενημερωθούν για
τις ευκαιρίες που προσφέρει ο Όμιλος σε επίπεδο πρακτικής άσκησης
αλλά και εν γένει επαγγελματικής
απασχόλησης.

Στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και στις βιομηχανικές
εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο, φιλοξενήσαμε πασχαλινά Bazaars των
φιλανθρωπικών οργανώσεων «ΕΣΤΙΑ»,
«ΠΕΚΑΜΕΑ» και «ΦΡΟΝΤΙΔΑ», ώστε να
συνεισφέρουμε στο έργο τους προς όφελος ευπαθών και
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Κάθε σπίτι είχε την ευκαιρία να γιορτάσει παραδοσιακά τις
ημέρες του Πάσχα, έχοντας στη διάθεσή του ένα πλούσιο
καλάθι γεμάτο με όλα τα απαραίτητα είδη, τα οποία
διατέθηκαν σε 150 άπορες οικογένειες του Θριασίου από
το Γραφείο ΕΚΕ & Σχέσεων με τοπικές κοινωνίες Ν. Ελλάδος
σε συνεργασία με σχολεία και συλλόγους της περιοχής.
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«Καλοκαίρι στο Αγρόκτημα»
Για 3η συνεχόμενη χρονιά υλοποιείται το Πρόγραμμα «Καλοκαίρι στο Αγρόκτημα» σε συνεργασία με την Αμερικάνική Γεωργική Σχολή. Το «Καλοκαίρι στο αγρόκτημα» είναι ένα εκπαιδευτικό – ψυχαγωγικό και έντονα βιωματικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο να προσφέρει
στα παιδιά μέρες ξένοιαστες με παιχνίδια και εμπειρίες συνεργασίας, εξερευνήσεων, πειραματισμών, ανακαλύψεων και προσέγγισης
της γης και της παραγωγής της, καθώς και
του ζωικού πλούτου του αγροκτήματος.
Τις προηγούμενες χρονιές, ο Όμιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έδωσε τη δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής στο πρόγραμμα, σε
251 μαθητές από 6 Δημοτικά Σχολεία των
Δήμων Δέλτα και Ευόσμου-Κορδελιού.
Για το 2019, επιλέχθηκαν με τη διαδικασία
της κλήρωσης 140 παιδιά από 2 Δημοτικά
Σχολεία όμορων Δήμων για να περάσουν
στο Αγρόκτημα ένα αξέχαστο, δημιουργικό
και ψυχαγωγικό 15ήμερο.
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«Παραγωγικό Σκασιαρχείο»

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο
«Παραγωγικό Σκασιαρχείο» με αντικείμενο την επίσκεψη μαθητών Γενικών και Επαγγελματικών
Λυκείων της Κεντρικής, Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας σε καινοτόμες επιχειρήσεις της Β.
Ελλάδας. Σκοπό του προγράμματος, στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού, αποτελεί η ομαλή και πλέον κατάλληλη για κάθε άτομο μετάβασή του στην αγορά εργασίας.

Road Challenges Game
Η EKO Κύπρου και η ΜΚΟ «Reaction»
παρουσίασαν μια νέα σειρά εκπαιδευτικών
προγραμμάτων οδικής ασφάλειας για τη νέα
γενιά στο Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Πυρήνα αυτών των προγραμμάτων αποτελεί
το προηγμένης εικονικής πραγματικότητας
παιχνίδι που δημιούργησε η ΕΚΟ σε συνεργασία με την Κυπριακή Αστυνομία.
Πρόκειται για ένα παιχνίδι, το οποίο είναι συμβατό με smartphones και tablets και έχει ως
στόχο να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν την οδική ασφάλεια και την ορθή οδική
συμπεριφορά με τρόπο διασκεδαστικό.
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Η ανάδειξη του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ και η ενίσχυση της πολιτιστικής συνείδησης, αποτελούν έναν
από τους βασικούς άξονες, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Ο Όμιλος, έχοντας αναπτύξει σταθερές συνεργασίες με τους
σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας, συνέβαλε στην υλοποίηση εκθέσεων,
μουσικών εκδηλώσεων και λοιπών δρωμένων, ενώ, παράλληλα, προσέφερε τη δυνατότητα
σε εργαζομένους του να παρακολουθήσουν δωρεάν αρκετά από αυτά.
Ορισμένα από τα μεγάλα γεγονότα, στα οποία ο Όμιλος υπήρξε Χορηγός:

Έκθεση «Οι αμέτρητες όψεις του ωραίου»
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Η έκθεση επιχείρησε να αναδείξει τις διαφορετικές εκφάνσεις του ωραίου, από τη νεολιθική
περίοδο μέχρι την ύστερη αρχαιότητα, μέσα από 4 θεματικές ενότητες: α) Αιώνια Αισθητική β)
Το ωραίο και το επιθυμητό, γ) Προβάλλοντας το σώμα δ) Η απέραντη αναζήτηση. Τριακόσιες σαράντα αρχαιότητες από τις πλούσιες συλλογές του σε συνδυασμό με σύγχρονα ψηφιακά μέσα,
προσέφεραν μια αισθητική πανδαισία και ένα ταξίδι στον χρόνο γεμάτο αισθητικές απολαύσεις.
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Παράσταση «BLANK OUT» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Πρόκειται για μια high-tech όπερα που συνδυάζει μουσικοθεατρικό θέαμα με προβολή ταινίας 3D. Το λιμπρέτο είναι βασισμένο στο έργο και τη ζωή της Νότιο Αφρικανής ποιήτριας Ingrid
Jonker και πραγματεύεται τη μνήμη, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ανασυνθέτουν τραυματικές εμπειρίες της ζωής.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ”ΜΑΜΑ… ΜΠΑΜΠΑ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ;”
Η εκπαιδευτική δράση «Πάμε Μουσείο» πραγματοποιήθηκε στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και αποτέλεσε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά και
γονείς, το οποίο απαντά στις ανάγκες
της σύγχρονης οικογένειας για ποιοτικό χρόνο και εναλλακτικές μορφές
εκπαίδευσης. Γνώση και βιωματική
δράση δημιούργησαν μοναδικές διαδραστικές εμπειρίες, κέρδισαν το
ενδιαφέρον των παιδιών και των γονέων τους και ενθουσίασαν όλη την
οικογένεια. Μια πολυαισθητηριακή
εμπειρία της Ολυμπιακής Ιδέας, προσφέρεται στην αλληλουχία των ειδικά
σχεδιασμένων εκπαιδευτικών σταθμών που καλύπτουν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και απευθύνονται
σε ψυχή, σώμα και πνεύμα!
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Έκθεση «Κρήτη. Αναδυόμενες πόλεις:
Άπτερα - Ελεύθερνα - Κνωσός.
Τρεις αρχαίες πόλεις ζωντανεύουν» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Η έκθεση περιλάμβανε 500 περίπου αρχαιότητες από τις τρεις πρωτεύουσες πόλεις της
Εκατόμπολης Κρήτης. Ζωντάνεψαν μέσα από νέες ανασκαφές και παλαιά ευρήματα, όπως
αγάλματα, ανάγλυφα, ειδώλια, επιγραφές, αγγεία, όπλα, εργαλεία, κοσμήματα, νομίσματα
και άλλα έργα, από διαφορετικά υλικά: λίθο, μάρμαρο, ασβεστόλιθο, πηλό, μέταλλο (χαλκό, σίδηρο, άργυρο, χρυσό), φαγεντιανή, γυαλί, ελεφαντόδοντο, ημιπολύτιμους λίθους, τα
οποία χρονολογούνται από τα νεολιθικά (7η-6η χιλιετία π.Χ.) έως και τα βυζαντινά χρόνια
(8ος αιώνας μ.Χ.) και βγήκαν για πρώτη φορά στο φως.
Είναι η πρώτη φορά που τόσα πολλά αρχαία αντικείμενα, προφυλαγμένα και διατηρημένα
στις αποθήκες Εφορειών Αρχαιοτήτων και στις προθήκες Μουσείων της Κρήτης, έφυγαν
από τον γενέθλιο χώρο, για μια περιοδική έκθεση στην Αθήνα.
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Συναυλία της Φιλαρμονικής Ένωσης Κέρκυρας «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Στο διάστημα των 39 χρόνων λειτουργίας της, η Φιλαρμονική έχει συμπράξει με καλλιτέχνες
διεθνούς κύρους, έχει συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ, ενώ κάθε χρόνο δίνει τουλάχιστον
5 παραστάσεις. Την απαρτίζουν ο Αρχιμουσικός της Δημήτρης Παπικινός και μουσικοί κάθε
ηλικίας από την κερκυραϊκή κοινωνία. Στη συναυλία συμμετείχε ένα μουσικό σύνολο 100
πνευστών και κρουστών.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Το εκκλησιαστικό όργανο εμφανίζει δυσκολίες
στην εκμάθηση, ενώ και η συντήρησή του είναι
αρκετά δαπανηρή.
Έτσι, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ανέλαβε μία ακόμη δράση Εταιρικής Υπευθυνότητας
για τον Πολιτισμό, υποστηρίζοντας το Μέγαρο
στη συντήρηση του οργάνου, το οποίο έχει συμπληρώσει 25 χρόνια ύπαρξης!
Στο πλαίσιο αυτό, δώσαμε τη δυνατότητα
στους εργαζομένους και τις οικογένειες του
Ομίλου να παρακολουθήσουν την παράσταση
«Bjørn Andor Drage: Ρεσιτάλ εκκλησιαστικού
οργάνου». Οι πολυφωνικές δυνατότητες του
οργάνου εμπνέουν μουσικές που εκφράζουν
ανάγλυφα την πλέον πνευματική και μεταφυσική διάσταση της μουσικής σκέψης των συνθετών, αλλά συγχρόνως και τις πιο «ανθρώπινα»
τρυφερές αποχρώσεις της.
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Lithuanian Chamber Orchestra
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Η Lithuanian Chamber Orchestra (Ορχήστρα Δωματίου της Λιθουανίας) παρουσίασε ένα
πρόγραμμα με πολύ δημοφιλή έργα του ρομαντικού ρεπερτορίου. Από την ίδρυσή της, το
1960, η Ορχήστρα πραγματοποίησε αναρίθμητες εμφανίσεις συμπράττοντας με διάφορους
σολίστες, μαέστρους και χορωδίες, προσελκύοντας την προσοχή του διεθνούς κοινού με τη
δύναμη και την ενέργειά της.
Η συναυλία παρουσίασε τρία από τα πιο αγαπητά έργα του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ένα έργο
του Καμίγ Σεν Σανς, αλλά και δύο πασίγνωστα έργα του βιολονίστα Πάμπλο ντε Σαραζάτε.

«The Video Games Music»
στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στον φανταστικό και περιπετειώδη κόσμο των video
games μάς μετέφεραν οι πρωτότυπες και μοναδικές
στην Ελλάδα συναυλίες της Συμφωνικής Ορχήστρας
του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Συμφωνικής Ορχήστρας
Νέων Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (MOYSA)
και της Μικτής Χορωδίας Θεσσαλονίκης, οι οποίες
συνέπραξαν για να μας παρουσιάσουν τη μουσική
επένδυση από δημοφιλή video games όπως Super
Mario Bros, World of Warcraft, Pokemon κ.ά.
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Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετείχε και τη φετινή χρονιά στον Κλασικό
Μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης «Μέγας
Αλέξανδρος». Εξασφαλίσαμε συνολικά 100
συμμετοχές για τους εργαζομένους και τις
οικογένειές τους προκειμένου να λάβουν
μέρος στους αγώνες δρόμου των 5 χλμ.,
10 χλμ. και Κλασικής Διαδρομής των 42 χλμ.
Ο Όμιλος προσέφερε 10€ για κάθε χιλιόμετρο που διήνυσε έκαστος εθελοντής
εργαζόμενος, για την αγορά λεωφορείου 17
θέσεων, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες
του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος.

Οι υπάλληλοι της EKO συμμετείχαν στον 32ο Μαραθώνιο Βελιγραδίου
με το σύνθημα «Τρέξτε, απολαύστε και βοηθήστε κάποιον». Περισσότεροι από 8.000 δρομείς από 70 χώρες συμμετείχαν στον Μαραθώνιο
και Ημιμαραθώνιο του Βελιγραδίου, ενώ πάνω από 15.000 δρομείς συμμετείχαν στο Fun Race. Η ομάδα της EKO Σερβίας, για τέταρτη συνεχή
χρονιά, υποστήριξε το μεγάλο αθλητικό γεγονός, ενώ τα έσοδα από τους
αγώνες διατέθηκαν στο BELhospice, το οποίο παρέχει δωρεάν παρηγορητική φροντίδα σε καρκινοπαθείς και σε μέλη της οικογένειάς τους.

Με το σύνθημα «Τρέχουμε για την ασφάλεια των πεζών»,

20 γυναίκες εργαζόμενες της OKTA συμμετείχαν στον 7ο αγώνα δρόμου
«Zenska trka» που πραγματοποιήθηκε στο City Park των Σκοπίων.
Φορώντας τα ειδικά σχεδιασμένα μπλουζάκια τους, μετέφεραν το μήνυμα
για την ασφάλεια των πεζών, μια δράση που ευθυγραμμίζεται απολύτως με
τη φετινή εκστρατεία για ασφαλή οδήγηση «Jas vnimavam» που υλοποιείται
από την ΟΚΤΑ, για τρίτη συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής
Υπευθυνότητας.
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Xορηγική συνεργασία
με την Κατερίνα Στεφανίδη
Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «360° Ενέργειες» για τη
στήριξη του αθλητισμού και την ενίσχυση Ελλήνων αθλητών, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε σε ειδική εκδήλωση τη διετή χορηγική συνεργασία με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια του άλματος επί κοντώ, παγκόσμια πρωταθλήτρια και χρυσή Ολυμπιονίκη Κατερίνα Στεφανίδη, ως υπερήφανος υποστηρικτής των προσπαθειών της.
Η αθλήτρια έδωσε το παρών στα κεντρικά
γραφεία του Ομίλου, όπου οι εργαζόμενοι την
υποδέχθηκαν, τη συνεχάρησαν για τις επιδόσεις της, φωτογραφήθηκαν μαζί της και έλαβαν υπογεγραμμένα αναμνηστικά δώρα. Επιδίωξη του Ομίλου αποτελεί η στήριξη αθλητών
που λειτουργούν ως πρότυπα για την ελληνική κοινωνία, αποδεικνύοντας ότι μέσα από τη
σκληρή δουλειά και τη συνεχή προσπάθεια
όλα είναι δυνατά. Ο Όμιλος εδώ και χρόνια
συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ελληνικής κοινωνίας, της εθνικής οικονομίας,
αλλά και των αθλητικών ιδεωδών, όπως η ευγενής άμιλλα, το πάθος, το ήθος και η αφοσίωση στον στόχο, αξίες τις οποίες πρεσβεύει
με τον καλύτερο τρόπο η Κατερίνα Στεφανίδη.
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Οριστικό τέλος στα πλαστικά
μίας χρήσης στην Ε.Ε.

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε νόμο που αφορά στην απαγόρευση των πλαστικών ειδών μιας
χρήσης. Μέχρι το 2021 θα απαγορευτούν σταδιακά στην Ε.Ε. τα πλαστικά μαχαιροπίρουνα, τα
πλαστικά πιάτα, τα πλαστικά καλαμάκια, οι μπατονέτες με πλαστικά μέρη, οι πλαστικές βάσεις
μπαλονιών, τα οξοδιασπώμενα πλαστικά και οι
συσκευασίες φαγητού και ποτού από διογκωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ). Τα κράτη-μέλη οφείλουν να επιτύχουν το στόχο για συλλογή 90%
των πλαστικών μπουκαλιών μέχρι το 2029, ενώ
τα πλαστικά μπουκάλια θα πρέπει να προέρχονται τουλάχιστον κατά 25% από ανακυκλωμένο
υλικό μέχρι το 2025 και 30% μέχρι το 2030.

• Οργάνωσε μια δράση καθαρισμού ενός	
πάρκου ή παραλίας.
• Κάνε χρήση της κεντρικής παροχής φιλτραρισμένου νερού ή μερίμνησε να αποκτήσετε.
• Προμηθεύσου επαναχρησιμοποιήσιμα	
μαχαιροπίρουνα και πιάτα.
• Προμηθεύσου ειδικό ποτήρι / κούπα για να	
πίνεις τον καφέ σου, το τσάι ή το νερό σου	
μειώνοντας την χρήση πλαστικού κυπέλου.
• Προώθησε την οικολογική κουλτούρα και πρόσφερε επαναχρησιμοποιήσιμα σκεύη ως δώρα
στους συναδέλφους σου.
• Ζήτα από την ομάδα σου να μοιραστεί τις ιδέες της σχετικά με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας να περιορίσει το πλαστικό από τη θέση
9 τρόποι για να μειώσεις το πλαστικό
που κατέχει.
στον εργασιακό χώρο
• Αιτήσου από τους προμηθευτές σου να χρησιμοποιήσουν λιγότερο πλαστικό στις συσκευα• Έμπνευσε και ευαισθητοποίησε τους συναδέλσίες που σου παρέχουν.
φους σου σχετικά με τον περιορισμό της χρή- • Μοιράσου την επιτυχία σου και έμπνευσε	
σης πλαστικού.
και άλλους να δράσουν με τον ίδιο τρόπο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

