
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:  

 

Petrochem Day 

Η πρώτη ημερίδα για τον Κφκλο του Πετρελαίου από το Chemecon. 

Το Chemecon αποτελεί τον πρώτο και μοναδικό ανεξάρτθτο, μθ κερδοςκοπικό 

Σφλλογο Νζων Χθμικών Μθχανικών, ο οποίοσ προιλκε από μια εκελοντικι ομάδα 

φοιτθτών τθσ ςχολισ Χθμικών Μθχανικών του Εκνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου.  

Από τθν αρχι τθσ λειτουργίασ του ζχει διοργανώςει μια πλθκώρα δράςεων με 

ςκοπό τθν ενθμζρωςθ, τθν καλλιζργεια και βελτίωςθ  των δεξιοτιτων των φοιτθτών 

κακώσ και τθ γεφφρωςθ του χάςματοσ μεταξφ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ και αγοράσ 

εργαςίασ. 

Στο τζλοσ ενόσ πετυχθμζνου ζτουσ, με πολλζσ δράςεισ, το Chemecon, διοργανώνει το 

Petrochem Day, μια θμερίδα με κεντρικό κζμα τον κφκλο του πετρελαίου ςτθν 

Ελλάδα, από το ςτάδιο τθσ εξόρυξθσ μζχρι και αυτό τθσ κατανάλωςθσ. Στόχοσ τθσ 

θμερίδασ είναι να φζρει ςε επαφι τουσ ςυμμετζχοντεσ με τισ εταιρείεσ πετρελαίου 

και φυςικοφ αερίου, να ενθμερώςει γφρω από δθμοφιλι κζματα τθσ 

πετρελαιοβιομθχανίασ αλλά και να ςυνδζςει πικανοφσ μελλοντικοφσ εργαηομζνουσ 

με τισ διάφορεσ εταιρείεσ. 

 

Η θμερίδα κα πραγματοποιθκεί με τθν υποςτιριξθ των :  

❏ ΔΕΠΑ 

❏ ΔΕΣΦΑ 

❏ ENERGEAN 

❏ MOTOR OIL 

❏ CORAL- CORAL GAS 

❏ ENOIA 

❏ MANAGEMENT FORCE 

❏ ERGONOMIA 

❏ ELDONS 

 

 

 

  



και κα περιλαμβάνει τισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ : 

❏ Αναηθτιςθ Πετρελαίου 

❏ Εξόρυξθ Πετρελαίου 

❏ Επεξεργαςία- Διφλιςθ 

❏ Διακίνθςθ Πετρελαίου- Βενηίνθσ 

❏ Αςφάλεια Εγκαταςτάςεων 

❏ Σχεδιαςμόσ- Συμβουλευτικι 

❏ Φυςικό Αζριο 

❏ Διακίνθςθ Φυςικοφ Αερίου 

❏ Λιπαντικά 

 

Η θμερίδα, εκτόσ από τισ ομιλίεσ, κα προςφζρει τθ δυνατότθτα ςτουσ 

παρευριςκομζνουσ να ςυμμετάςχουν ςτθν "Γωνιά Ζρευνασ". Πιο ςυγκεκριμζνα, θ 

“Γωνιά Ζρευνασ” κα λειτουργεί κατά τθν διάρκεια των διαλειμμάτων που κα 

πραγματοποιθκοφν ανάμεςα ςτισ ομιλίεσ και κα αποτελεί μια ευκαιρία για 

εποικοδομθτικι ςυηιτθςθ με άτομα από τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα, οι οποίοι κα 

παρουςιάςουν τθν ζρευνά τουσ για διάφορα κζματα του πετρελαίου. 

Η θμερίδα κα λάβει χώρα ςτισ 4 Μαΐου 2018, ςτο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, 

Πειραιώσ 206, Ταφροσ, 177 78. 

 

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδασ μασ : 

      //petrochem.chemdays.gr 

 

      και ςτα ακόλουκα κοινωνικά δίκτυα : 

       Chemecon@Facebook | Chemecon@Ιnstagram | Chemecon@LinkeIn 

 

 Για δωρεάν εγγραφι ςτθν θμερίδα: https://www.eventbrite.com/e/petrochem-

day-registration-44665624084  

 

 

 

 

https://petrochem.chemdays.gr/
https://m.facebook.com/chemecon/
https://www.instagram.com/chemecon_ntua
https://www.linkedin.com/company/18003272/
https://www.eventbrite.com/e/petrochem-day-registration-44665624084
https://www.eventbrite.com/e/petrochem-day-registration-44665624084


 

 


