Ακινα, 15 Ιουνίου 2018
Δελτίο Σφπου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΠΑ ΤΠΕΓΡΑΨΑΝ ΣΡΙΕΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ
Μνημόνιο υνεργαςίασ, τριετοφσ διάρκειασ, με ςτόχο τθν υποςτιριξθ των νζων Επιςτθμόνων
και τθσ Εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, ςυνυπζγραψαν τθν Τετάρτθ, 13 Ιουνίου 2018, ςτα κεντρικά
γραφεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ, ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και
Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ ΕΛΠΕ κ. Ευςτάθιοσ Σςοτςορόσ και ο Πρφτανθσ του Οικονομικοφ
Πανεπιςτημίου Αθηνών, καθ. Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκησ.
Ο Όμιλοσ ΕΛΠΕ, ςτο πλαίςιο του εκτεταμζνου προγράμματοσ δράςεων Εταιρικισ Κοινωνικισ
Ευκφνθσ που υλοποιεί, αναλαμβάνει μζχρι και τθν ακαδθμαϊκι χρονιά 2020-2021 τθν
υποςτιριξθ του Διατμηματικοφ Προγράμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών των Τμθμάτων,
Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ του Οικονομικοφ
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, με τίτλο «Διοίκηςη Επιχειρήςεων-ΜΒΑ».
Πιο ςυγκεκριμζνα, ο Όμιλοσ θα επιχορηγήςει το εν λόγω Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών πουδών, με τθ ςυγκεκριμζνθ χορθγία να περιλαμβάνει και τθν απονομή 6
υποτροφιών - κατ’ ελάχιςτο αριθμό - ςε φοιτθτζσ του Προγράμματοσ.
Παράλλθλα, ςτο πλαίςιο τθσ ςυμφωνίασ κα υπάρξει ςυνεργαςία ανάμεςα ςε ΕΛΠΕ και ΟΠΑ
ςε τομείσ κοινοφ εκπαιδευτικοφ και επιςτημονικοφ ενδιαφζροντοσ με γνϊμονα τθν
Αριςτεία, ενϊ ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων
Ενζργειασ και Βιώςιμησ Ανάπτυξησ.
Ο Όμιλοσ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ και το Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών κα αναλάβουν
πρωτοβουλίεσ για τθν επίτευξη των ακόλουθων, ενδεικτικά αναφερόμενων δράςεων:
• Τθν από κοινοφ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων (σεμινάρια, ημερίδες, συνζδρια κ.ά.).
• Τθν από κοινοφ διαμόρφωςθ προτάςεων διεκδίκθςθσ και εκπόνθςθσ ερευνθτικϊν
προγραμμάτων και ζργων με χρθματοδότθςθ από εκνικοφσ και ευρωπαϊκοφσ πόρουσ, ςε
τομείσ κοινοφ ενδιαφζροντοσ.
• Τθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ και εμπειρίασ, κατάρτιςθ και υλοποίθςθ δράςεων για τθν
ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ των ελλθνικϊν επιχειριςεων και τθν προϊκθςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ ςτουσ φοιτθτζσ του ΜΒΑ.
• Τθ ςυγκρότθςθ ομάδων εργαςίασ με εκπροςϊπουσ των δφο φορζων ι και τρίτων, εφόςον
κάτι τζτοιο κρικεί ςκόπιμο, για κζματα ενδιαφζροντοσ που από κοινοφ κα ςυμφωνοφνται.
• Τον ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ εξειδικευμζνων προγραμμάτων ςυνεχιηόμενθσ («δια βίου
μάθησης») για ςτελζχθ τθσ ΕΛΠΕ, ςε γνωςτικά αντικείμενα ενδιαφζροντοσ, τα οποία
διδάςκουν οι κακθγθτζσ του ΜΒΑ.

