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Μνημόνιο Συνεργασίας του Ομίλου ΕΑΠΕ
με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Απικής
Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο
πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης
360°Ενέρ
νειες που υλοποιεί για τη Νέα Γενιά και την
ποιοτική εκπαίδευση αναλαμβάνει τη γενικότερη
υποστήριξη του αγγλόφωνου
Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc
in Oil and Gas Process Systems Engineering
Βιομηχανικά συστήματα Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Απικής
Σε ειδική εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία
του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνυ
πεγράφη την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Μνημόνιο Συνεργασίας τριετούς διάρκειας
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου
του Οιηλου κ Ευστάθιο Τσοτσορό και τον
Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Μουτζούρη
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναλαμβάνει
να επιχορηνήσει το εν λόγω μεταπτυχιακό
πρόγραμμα του νεοσύστατου
Δυτικής Απικής για τρία 3
έτη αφενός με 0 υποτροφίες ετησίως
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με υψηλές
επιδόσεις κλιμακούμενες ανάλογα με
το ύψος της επίδοσης τους και αφετέρου
ενισχύοντας τους ερευνητικούς και
του σκοπούς
Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής
ο Όμιλος υποστήριξε παράλληλα
την ανάπτυξη του καινοτόμου αυτού
προγράμματος σπουδών στον
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει
της
διύλισης
τομέα
τον Απρίλιο 2019 και αποβλέπει στην
κάλυψη των αναγκών της αγοράς σε θέματα
διύλισης μέσα από ένα σύγχρονο και πλούσιο
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πρόγραμμα σπουδών το οποίο σχεδιάστηκε
από το ακαδημαϊκό προσωπικό του
Πανεπιστημίου με τπ συνεισφορά έμπειρων

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ Ευ Τσοτσορός
και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Εηηοοπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Απικής
κ Κωνσταντίνος Μουτζούρης ανταλλάσσουν χειραψία αμέσως μετά την Υπογραφή
του Μνημονίου Συνεργασίας

Ο

στελεχών του Ομίλου από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού Τεχνικής Υποστήριξης
R&D και Μετεξέλιξης Διυλιστηρίων της

δημιουργία συνθηκών υψηλής εκπαίδευσης
νέων με διδασκόμενα μαθήματα που
περιλαμβάνουν αντικείμενα σχεδιασμού και
βέλτιστης λειτουργίας διυλιστηρίων θέματα
οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας
εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής
καθώς και μαθήματα που αφορούν
οικονομικά και επιχειρηματικά ζητήματα
Η υπογραφή του Μνημονίου με το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Απικής υπηρετεί τη βασική
επιδίωξη του Ομίλου ΕΛΠΕ για διεύρυνση

γωγική διαδικασία επεσήμανε σε δηλώσεις
του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ καθ Ευστάθιος
Τσοτσορός Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε
ο κ Τσοτσορός ο Όμιλος στηρίζει το Πανεπιστήμιο
με το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα
συνεχίσει όμως να το υποστηρίζει και με
άλλες δράσεις που θα σχετίζονται με την
έρευνα πάνω σε ζητήματα ενδιαφέροντος
της ευρύτερης περιοχής Γιατί τα θέματα
που αφορούν στην Ανάπτυξη της τοπικής
και των κατοίκων της σε συνδυασμό
με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της
κρίσης είναι καίριας σημασίας και εκεί μπορεί
να συμβάλει αποφασιστικά το Πανεπιστήμιο
Εμείς θα είμαστε αρωγοί και στο

της συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα
προκειμένου έτσι να διευκολυνθεί
και η διασύνδεση της έρευνας με την παρα¬

πλάι σας συνεχώς κατέληξε στις δηλώσεις
του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η

περιοχής
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Συνάντηση εργασίας για την καθαρή ενέργεια στα νησιά
της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε
με την συμμετοχή της Περιφέρειας
Κρήτης η πρώτη συνάντηση
της Γραμματείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την καθαρή
ενέργεια στα Νησιά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με Έλληνες εταίρους για
εργασίας

την έναρξη των δραστηριοτήτων
ενεργειακής μετάβασης στα επιλεγμένα
ελληνικά νησιά δηλαδή στην
Κρήτη τη Σίφνο και τη Σάμο
Η συνάντηση ξεκίνησε με χαιρετισμό
του κ Τσέκερη ειδικού
του Υπουργού Περιβάλλοντος

συμβούλου

και Ενέργειας και συνεχίστηκε
με εκτενή ενημέρωση από την κ
Πρόκα για τους στόχους και το
των δραστηριοτήτων
χρονοδιάγραμμα

της Γραμματείας που αφορά στα
νησιά Παραδείγματα ενεργειακής
μετάβασης παρουσιάστηκαν
από τον κ Γκύλλη από την
εταιρία Σίφνου και για
την Τήλο από τον κ Καλδέλλη από
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ενώ ο κ Ζωγραφάκης από το
Ταμείο Ανάπτυξης και
το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας
Κρήτης παρουσίασε τους στόχους
και τις προβλέψεις που αφορούν
στο σχέδιο ενεργειακής μετάβασης
της Κρήτης
Εκ μέρους της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας ο κ Παπαχρήστου
τους στόχους για το ενεργειακό
μέλλον των ελληνικών νη¬

ελληνικά

συνεταιριστική

Περιφερειακό

παρουσίασε

σιών η κ Σταυροπούλου από την
ΔΕΔΗΕ παρουσίασε τα ηλεκτρικά
συστήματα των νησιών της Ελλάδας
ενώ ο κ Μεσσήνης από τον ΑΔΜΗΕ
περιέγραψε τις διασυνδέσεις των
νησιών και η κ Νίκου από την εκτελεστική
δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ παρουσίασε

τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ
για τις νησιωτικές περιοχές
Η συνάντηση συνεχίστηκε με την
παρουσίαση της κ Μεταξά από το
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ για τις ενεργειακές
κοινότητες με την παρουσίαση
του κ Κομνηνού από το
ΔΑΦΝΗ για τον ενεργειακό
σχεδιασμό και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
με την παρουσίαση του κ
Τσούτσου από το Πολυτεχνείο Κρή¬
δίκτυο

της για τον ρόλο των πολιτών με την
παρουσίαση του κ Κατσαπρακά
κη από το ΤΕΙ Κρήτης για τις τεχνολογίες
παραγωγής και αποθήκευσης
ενέργειας σε νησιά ενώ ο κ Ελένης
από την ενεργειακή Σάμου παρουσίασε
σχετικές εγκαταστάσεις στο
νησί της Σάμου
Η συνάντηση έκλεισε με συζήτηση
με την Γραμματεία της Ε.Ε για τα
νησιά για την ανάπτυξη των Σχεδίων
Ενεργειακής Μετάβασης για την
αναμενόμενη στρατηγική υποστήριξης
για την δικτύωση των συμμετεχόντων
για την πρόσβαση σε
πόρους και στην ειδική
πλατφόρμα καθώς και για
τους οδηγούς μεθοδολογίας που θα
ειδικούς

ηλεκτρονική

αναπτυχθούν
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Κρήτης και το Ενεργειακό Κέντρο
Περιφέρειας Κρήτης τόνισαν
ότι το νησί της Κρήτης είναι το μεγαλύτερο
ευρωπαϊκό νησί μεταξύ των
εκλεγέντων 26 νησιών και συνεπώς
αποτελεί ξεχωριστή και πιλοτική
όπου θα υπάρξει δομημένος
διάλογος και πολυεπίπεδη
με όλους τους φορείς για
την αποδοτική ενεργειακή διακυβέρνηση
και τον καθορισμό του οδικού
χάρτη ενεργειακής μετάβασης
σε συνεργασία με ανάλογες πρωτοβουλίες
περίπτωση

συνεργασία

όπως το Σύμφωνο των

δημάρχων

και το Σύμφωνο των

νησιών

