
το λιθαράκι µας...
στην ενέργεια για ΖΩΗ



100.000.000 € επενδύθηκαν τα τελευταία δώδεκα 
χρόνια για καλύτερο περιβάλλον και άλλα 200.000.000 € 
έχουν επενδυθεί για την Παραγωγή Καυσίµων Χαµηλού 
Θείου. Με τη νέα αυτή επένδυση επιτυγχάνουµε ακόµη 
µεγαλύτερη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του θείου 
κατά 55% και των αιωρούµενων σωµατιδίων κατά 45%.

22.000 δένδρα αλλάζουν την εικόνα της περιοχής και, 
σύµφωνα µε τους ειδικούς, συµβάλλουν ουσιαστικά στη 
βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων της γειτονιάς µας. 
Oι εκτεταµένες δενδροφυτεύσεις συνιστούν πρωτο- 
βουλία της EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA και υπογραµµίζουν 
την πίστη µας στις αξίες της κοινωνικής προσφοράς.

Tέσσερα ευέλικτα, σύγχρονα οχήµατα για την 
πυροπροστασία του δάσους του Σέιχ Σου είναι 
στη διάθεση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
δωρισµένα από την EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA, στο πλαίσιο 
της φροντίδας για το σπουδαίο δασικό πνεύµονα 
στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης. 

H EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA, τον  Νοέµβριο του 2008,  
παραχώρησε  χώρο στις εγκαταστάσεις της για το νέο 
Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων στους τότε 
∆ήµους  Ελευθερίου – Κορδελιού, Ευόσµου, Μενεµένης 
και Εχεδώρου. O σταθµός  βοηθά τους  ∆ήµους να 
βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην περιβαλλοντική 
διαχείριση και να εξοικονοµήσουν πόρους.

Η βιώσιµη ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος 
και του ανθρώπου είναι oι προτεραιότητές µας. Mε τη 
χρήση Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών και εξελιγµένων 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης, επιβεβαιώνουµε την 
υπευθυνότητα που διακρίνει τη λειτουργία της εταιρίας 
σε κάθε δράση που αφορά τον άνθρωπο.

στην προστασία
του περιβάλλοντος
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Με κέντρο τη Θεσσαλονίκη, 
ο Όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια, 
πρωταγωνιστεί εδώ και 40 χρόνια, 
στην οικονοµική ανάπτυξη, στην κοινωνική αρωγή 
και στην προστασία του περιβάλλοντος σε ολόκληρη 
τη Bόρεια Eλλάδα. Mόνον την τελευταία τριετία 
το ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
κοινωνικής ευθύνης ξεπέρασε 
το 1.500.000€.

Περισσότερες από 3000 θέσεις 
εργασίας, 1000 συνεργαζόµενες 
επιχειρήσεις και επενδύσεις που 
ξεπερνούν τα 800 εκατοµµύρια 
ευρώ στην περιοχή µας, 
δίνουν στη Θεσσαλονίκη στρατηγικό ρόλο 
και οικονοµική δύναµη. 

Aς κάνουµε όλοι 
ό,τι µπορούµε 
για τον τόπο µας

Mε αναπτυξιακή 
προσπάθεια,
ανθρώπινο µέτρο 
και προσφορά 
στην ελληνική κοινωνία

σήµερα, 
εδώ, 
µαζί
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500 € σε κάθε οικογένεια για δωρεάν πετρέλαιο 
θέρµανσης ή βενζίνη από τα πρατήρια της ΕΚΟ. 
Στο πρόγραµµα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ που ξεκίνησε 
το 2008  ενισχύθηκαν έως το 2010 πάνω από 450 
οικογένειες που το έχουν ανάγκη στους τότε ∆ήµους 
Εχεδώρου και Ελευθερίου - Κορδελιού, µε στόχο 
τα επόµενα έτη να ενισχυθούν ακόµη περισσότερες  
στους νέους πλέον αντίστοιχους ∆ήµους.

Με το πρόγραµµα «Πάµε Κατασκήνωση» που ξεκίνησε 
το 2008 για την ενίσχυση οικογενειών που το έχουν 
ανάγκη, ολοένα και περισσότερα παιδιά στους ∆ήµους 
Κορδελιού/Ευόσµου και ∆έλτα θα συνεχίσουν 
να πηγαίνουν διακοπές σε  θερινές κατασκηνώσεις 
µε δαπάνες της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Πάνω από 450 άνδρες και γυναίκες εξετάστηκαν 
προληπτικά σε συµβεβληµένο µε την  EΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιατρικό διαγνωστικό κέντρο, στο πλαίσιο 
του προγράµµατος Παροχή ∆ωρεάν Iατρικών 
Προληπτικών Εξετάσεων σε άτοµα τρίτης ηλικίας 
των ∆ήµων Ελευθερίου - Κορδελιού και Εχεδώρου 
Θεσσαλονίκης, τα έτη 2008 και 2010.

H EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA ενισχύει τις ευαίσθητες 
κοινωνικά οµάδες, µε τη δωρεά εξοπλισµού για την 
προετοιµασία συσσιτίου στον Iερό Nαό Aγίου Γεωργίου 
Kορδελιού και στηρίζει αντίστοιχες προσπάθειες των 
τοπικών κοινωνιών.
∆ύο κατάλληλα διαµορφωµένα οχήµατα για τη 
µεταφορά Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες κυκλοφορούν 
στους ∆ήµους Κορδελιού/Ευόσµου και ∆έλτα. H δωρεά 
των οχηµάτων από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
υπογραµµίζει το ενδιαφέρον µας για τους ανθρώπους 
µε ειδικές ικανότητες.

600.000€ επενδύθηκαν από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στο ∆ήµο 
∆έλτα, που θα καλύψει ένα σοβαρό κενό στο ∆ηµοτικό 
∆ιαµέρισµα ∆ιαβατών. H ολοκλήρωσή του αναµένεται 
µέσα στο 2011.

Συνεχής µας µέριµνα είναι η οικονοµική στήριξη 
αξιόλογων φορέων και πρωτοβουλιών στη γειτονιά µας, 
όπως τα ΚΑΠΗ, η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και 
Σταυρουπόλεως, η Εταιρία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, 
το Ορφανοτροφείο ‘‘Μέλισσα’’, την ΕΛΕΠΑΠ, το Χαρίσειο 
Γηροκοµείο, το Παιδικό Χωριό Βορείου Ελλάδος κ.ά.
Για την υγεία και την περίθαλψη στην ευρύτερη περιοχή, 
είµαστε περήφανοι που συµβάλαµε µαζί µε άλλες 
εταιρίες στη  δηµιουργία της πρωτοποριακής  Μονάδας 
Εντατικής Θεραπείας Εγκαυµάτων στο Γ. Π. Νοσοκοµείο 
‘‘Γ. Παπανικολάου’’.
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H EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA συνεχίζει να στηρίζει 
την ανάπτυξη του αθλητισµού µε την  κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών αθλητικών συλλόγων και την 
κατασκευή ή τη διαµόρφωση σύγχρονων εγκαταστάσεων 
όπου οι πολίτες της περιοχής µπορούν να αθληθούν 
µε ασφάλεια και σε ευχάριστο περιβάλλον. Tέτοιοι χώροι 
είναι το Aθλητικό Πάρκο του Eυόσµου που έγινε 
σε έκταση που παραχωρήσαµε στoν τότε ∆ήµο, 
τα γήπεδα τένις και ποδοσφαίρου στον Eύοσµο 
που στηρίξαµε οικονοµικά και τα Aθλητικά Πάρκα στη 
Mενεµένη που ανακατασκευάσαµε και εκσυγχρονίσαµε.

Aπό τη δωρεάν εκπαιδευτική επίσκεψη σχολείων στην 
έκθεση “Eλλάδα και Tεχνολογία” στο Tελλόγλειο Ίδρυµα 
Tεχνών του AΠΘ µέχρι τον εξοπλισµό µε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και εργαστήρια σε σχολεία της περιοχής, 
η EΛΛHNIKA ΠETPΕΛAIA δείχνει έµπρακτα το 
ενδιαφέρον της για τη νέα γενιά. 
Στο ίδιο πλαίσιο  επιβραβεύουµε οικονοµικά και ηθικά 
την προσπάθεια των αποφοίτων Λυκείου των ∆ήµων 
Κορδελιού/Ευόσµου και ∆έλτα. Ενδεικτικά τα έτη 
2008-2010 διαθέσαµε περίπου 300.000€ για 
την επιβράβευση νέων που εισήχθησαν στα ΑΕΙ 
και ΤΕΙ της χώρας.

Συµβάλλουµε στις σχετικές πρωτοβουλίες της τοπικής 
αυτοδιοίκησης µε την ενίσχυση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και στηρίζουµε τις προσπάθειες 
των τοπικών συλλόγων.  Συµµετέχουµε ενεργά στα 
πολιτιστικά δρώµενα  των γειτονικών µας ∆ήµων, 
µε την ενίσχυση κάθε χρόνο του Φεστιβάλ Νεανικών 
Ορχηστρών του ∆ήµου Εχεδώρου (∆ήµος ∆έλτα) 
τα τελευταία χρόνια και της πολιτιστικής εκδήλωσης 
«Καλοκαιρινά»»  του ∆ήµου Ελευθερίου - Κορδελιού 
(∆ήµος Κορδελιού/Ευόσµου).

H EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA στηρίζει το Kέντρο ∆ιάδοσης 
Eπιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ και 
οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµατα 
περιβαλλοντικού και οικολογικού ενδιαφέροντος.

M’αυτούς τους τρόπους συµµετέχουµε σε δράσεις 
που δίνουν αξία στην καθηµερινότητα και προάγουν 
το µέλλον της πόλης µας -µε υπευθυνότητα και συνέπεια.

στη στήριξη
της νέας γενιάς
και των προσπαθειών της
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