
 

Δελτίο Τύπου 

Μαρούσι, 19/01/2018 

Στη νεολαία Κορδελιού – Ευόσμου προς χρήση το Αθλητικό Πάρκο των ΕΛΠΕ 

 
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου και της συνεργασίας 

με τους όμορους Δήμους των περιοχών όπου δραστηριοποιείται, αποφάσισε να 

παραχωρήσει στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου τη χρήση των χώρων του Αθλητικού 

Πάρκου «ΕΚΟ», που λειτουργεί την τελευταία εικοσαετία στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις 

Θεσσαλονίκης. 

 

Το Αθλητικό Πάρκο «ΕΚΟ» γειτνιάζει με το Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, περιλαμβάνει 

τέσσερα (4) γήπεδα ποδοσφαίρου, ένα (1) ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ καθώς και ζώνες 

πρασίνου, τη συντήρηση και διατήρηση των οποίων είχε από το 1988 έως και το τέλος του 

2017 η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατόπιν παραχώρησης του Ομίλου ΕΛΠΕ.  

 

Η χρήση του Αθλητικού Πάρκου από το Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου είναι ιδιαίτερης 

σημασίας για την τοπική κοινωνία, καθώς με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα 

πρόσβασης σε Αθλητικούς Ομίλους και Ακαδημίες όλων των περιφερειακών Δήμων και, 

παράλληλα, επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων. 

 

Η σύμβαση παραχώρησης του Αθλητικού Πάρκου «ΕΚΟ» υπεγράφη το απόγευμα της 

Πέμπτης, 18 Ιανουαρίου, από τον Διευθύνοντα  Σύμβουλο της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρη Στεργιούλη 

και τον Δήμαρχο Κορδελιού – Ευόσμου κ. Πέτρο Σούλα. 

 

Στην τελετή της επίσημης παράδοσης παρέστησαν ο Διευθυντής Βιομηχανικών 

Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) κ. Χριστόφορος Αντώτσιος, ο Αντιδήμαρχος 

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου κ. Γιώργος Χατζηβρέττας, o 

Πρόεδρος της DIAXON κ. Γιώργος Ζαγκλιβερινός, ο Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων του 

Ομίλου ΕΛΠΕ κ.  Γιάννης Κορωναίος, ο Δ/ντής Συντήρησης και Έργων ΒΕΘ κ. Θεόφιλος 

Κάρτας, ο υπεύθυνος Αθλητικών Δραστηριοτήτων του Ομίλου κ. Γιώργος Καλαφατάκης, 

καθώς και ο Πολιτικός Μηχανικός της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ κ. Παναγιώτης Μουζενιτίδης ο 

οποίος επιμελήθηκε των έργων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. 

 

Κατά το σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε, ο CEO της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, 

επεσήμανε:  

«Στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ μετουσιώνουμε την επιχειρηματική αριστεία σε 

κοινωνική προσφορά, γιατί πιστεύουμε ότι το “υπεύθυνο επιχειρείν” αποτελεί επένδυση 

με πολλαπλά οφέλη για όλους. Ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, επιδιώκουμε τη βιώσιμη 

ανάπτυξη με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την στήριξη των κοινωνικών 

δραστηριοτήτων. Βρισκόμαστε σε διαρκή διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και στηρίζουμε 



όχι μόνο την  οικονομική αλλά και την κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών όπου 

δραστηριοποιούμαστε.  

Το Αθλητικό Πάρκο ΕΚΟ, τη χρήση του οποίου παραδίδουμε σήμερα στον Δήμο Κορδελιού 

– Ευόσμου, θα συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της 

Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τα Ελληνικά Πετρέλαια βρίσκονται πάντα στο πλευρό της νέας 

γενιάς και της τοπικής κοινωνίας. Δεσμευόμαστε να δώσουμε ότι καλύτερο σε αυτά τα 

παιδιά, που αποτελούν το μέλλον του τόπου μας και αξίζουν το καλύτερο.» 

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου κ. Πέτρος Σούλας τόνισε:  

«Η σημερινή είναι μια καλή ημέρα για τον Δήμο μας, μια καλή ημέρα για τον Αθλητισμό και 

την ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών του τόπου μας. Τα ανοικτά γήπεδα που 

παραχωρούν δωρεάν τα ΕΛΠΕ στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, έρχονται να ενισχύσουν τη 

μεγάλη προσπάθεια της Δημοτικής μας αρχής για τη στήριξη και ανάπτυξη της τοπικής 

αθλητικής δραστηριότητας. Από σήμερα οι αθλητικές υποδομές του Δήμου μας 

διευρύνονται, κάνοντας πραγματικότητα το όραμα να καταστεί ο αθλητισμός αναπόσπαστο 

κομμάτι της καθημερινότητας των συμπολιτών μας.  

Θέλω να ευχαριστήσω τον Όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων για τη δωρεάν παραχώρηση 

των αθλητικών εγκαταστάσεων. Είμαι βέβαιος πως θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 

τοπικών αθλητικών δράσεων, θα αξιοποιήσουν το δυναμικό φυτώριο των νέων αθλητών 

και θα ανοίξουν το δρόμο για την αθλητική πρωτοπορία του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου.» 

 


