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Δεκέμβριος 2012 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στηρίζει και αυτό το χειμώνα  

τις τοπικές κοινωνίες! 

 

Μια σειρά από δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό περιεχόμενο σφράγισαν το τελευταίο 

διάστημα την παρουσία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στις τοπικές κοινωνίες. 

Επιγραμματικά δίνουμε το στίγμα των τελευταίων μηνών για όλα όσα υλοποιήθηκαν. 

 

• Ζεστός χειμώνας στα σχολεία:   

Όπως κάθε χρόνο, συνεχίζεται και φέτος με επιτυχία το πρόγραμμα 

‘ζεστός χειμώνας στα σχολεία’ με την παροχή 

πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία του Θριασίου.    

Η ζεστασιά στα σχολεία, κατά τη διάρκεια της  χειμερινής 

περιόδου, ήταν και παραμένει μια από τις προτεραιότητές 

μας. Από φέτος το πρόγραμμα επεκτάθηκε και στη Θεσσαλονίκη, με παροχή πετρελαίου 

θέρμανσης σε σχολεία των Δήμων Δέλτα και Κορδελιού-Ευόσμου.  

 

• Οικονομική Ενίσχυση των Κοινωνικών Παντοπωλείων: 

Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία των Δήμων Ασπροπύργου και 

Ελευσίνας, ύστερα και από τη δική μας ενίσχυση, εμφανίζουν 

ιδιαίτερη κινητικότητα με μεγάλη προσέλευση πολιτών στους 

οποίους προσφέρονται τρόφιμα. Ενισχυμένες είναι και οι 

παραδόσεις μας ενόψει Χριστουγέννων. Παράλληλες δράσεις 

υλοποιούνται και στη Θεσσαλονίκη όπου, με την ενίσχυση των 

Κοινωνικών Παντοπωλείων των Δήμων Δέλτα και Κορδελιού-Ευόσμου, βοηθάμε 

συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.  
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•  Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης:  

Ενισχύουμε και φέτος την προσπάθεια του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης να ανακουφίσει 

άνεργους πολίτες της Θεσσαλονίκης τις ημέρες των Χριστουγέννων.  

 

• Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως:   

Στηρίζουμε οικονομικά το έργο της Μητρόπολης της Δυτικής Θεσσαλονίκης για τις κοινωνικά 

ευπαθείς ομάδες τις ημέρες των Χριστουγέννων. 

 

• Προσφορά πετρελαίου θέρμανσης στους άνεργους κατοίκους του Θριασίου και της 

Δυτικής Θεσσαλονίκης:  

Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος ολοκληρώθηκε η κλήρωση 

προπληρωμένων καρτών ΕΚΟ για άνεργους κατοίκους του Θριασίου 

και της Δυτικής Θεσσαλονίκης προκειμένου να εφοδιαστούν με 

πετρέλαιο θέρμανσης. Συνολικά, δόθηκαν 360 κάρτες, των 500 ευρώ η 

κάθε μια, με αντίστοιχους παραλήπτες. Πετρέλαιο θέρμανσης προσφέραμε και στην Ιερά Μονή 

Γοργοεπηκόου και στο ΙΠΑΠ Θεοτόκος. 

 

• Δωρεά του ΕΚΟ CONTROL SYSTEM: 

 Δωρίσαμε στο Δήμο Ελευσίνας 5 όργανα μέτρησης (MPS), που θα 

διασφαλίζουν τις ακριβείς παραδόσεις και παραλαβές πετρελαίου 

θέρμανσης στα Δημοτικά καταστήματα και άλλες Υπηρεσίες του 

Δήμου. Η παράδοση έγινε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΚΟ 

κ. Ι. Ψυχογυιό. 

 

• Δωρεά  δύο αυτοκινήτων ειδικού τύπου στο Δήμο Μάνδρας:  

Ένας εκσκαφέας–φορτωτής με βραχόσφυρα και ένα άλλο 

καλαθοφόρο όχημα δωρίστηκαν από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

στο Δήμο Μάνδρας–Ειδυλλίας για να καλύψουν όλο το φάσμα των 

τεχνικών εργασιών του Δήμου!   
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• Δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου  

και εθελοντισμός: 

Το Πρόγραμμα των Γιατρών του Κόσμου που ξεκίνησε το διάστημα 

Μάιος-Ιούλιος στη Δυτική Θεσσαλονίκη συνεχίζεται τώρα με 

ιδιαίτερη επιτυχία και στο Θριάσιο. Μέχρι σήμερα χίλια άτομα 

εξετάστηκαν συνολικά στο πλαίσιο του Προγράμματος που 

βρίσκεται σε εξέλιξη για λογαριασμό του Ομίλου. Το πρόγραμμα στο 

Θριάσιο, διάρκειας έξι μηνών,  θα καλύψει όλους τους Δήμους στην περιοχή!  Προς το παρόν η 

κινητή μονάδα των Γιατρών του Κόσμου βρίσκεται στον Ασπρόπυργο και παρέχει δωρεάν 

πρωτοβάθμια περίθαλψη στην τοπική Κοινωνία. Είναι γεγονός ότι οι υπηρεσίες αυτές 

ανακουφίζουν ιδιαίτερα τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες που πλήττονται από τη δύσκολη 

οικονομική  συγκυρία. 

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας και οι εργαζόμενοι «ενώνουμε τις δυνάμεις μας για τους 

ΓτΚ»,  μαζεύοντας φάρμακα και γάλατα  στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις μας για ένα κοινό 

σκοπό:  

 

� Τα φάρμακα θα προσφερθούν για την ενίσχυση της δράσης μας με τους 

ΓτΚ, που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Θριάσιο. Αντίστοιχα συγκεντρώνονται 

φάρμακα και στη Θεσσαλονίκη, για τις περιοχές όπου πρόσφατα 

ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των ΓτΚ σε συνεργασία με τον Όμιλο 

ΕΛΠΕ. 

 

 

� Φέτος το δέντρο των ΓτΚ, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα μεγαλώσει και με 

τη δική μας συνεισφορά, για να προσφέρει γάλα σε (πιο) πολλά παιδιά που 

το έχουν ανάγκη αυτά τα Χριστούγεννα.  
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• Ζεστασιά και αγάπη στο Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων στη Λεωφόρο Σχιστού 

Ενισχύουμε το Θεραπευτήριο, που βρίσκεται κοντά στο Διυλιστήριο Ασπροπύργου,  

συμβάλλοντας στην επίλυση προβλημάτων που δυσχεραίνουν τη λειτουργία του. 

 

• Δενδροφύτευση στην περιοχή Νεόκτιστα Ασπροπύργου:   

Ενισχύσαμε τη δράση δενδροφύτευσης στην περιοχή Νεόκτιστα, 

πλησίον των εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου 

προσφέροντας 300 ευκαλύπτους! 

 

• Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό παζάρι του Δήμου Ασπροπύργου:  

Συμμετέχουμε και ενισχύουμε προσφέροντας τρόφιμα τις ημέρες 14-16/12/2012 

 

• Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης:   

Αγοράσαμε εξοπλισμό απαραίτητο για τα οχήματα και δίκυκλα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  

Θεσσαλονίκης, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την πρόληψη πυρκαγιών και ιδιαίτερα, 

την προστασία του περιαστικού δάσους του Σέιχ Σου. 

 

• Οι διακρίσεις μας:  

Σε μια πανηγυρική εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της 

Ακρόπολης, στις 20 Νοεμβρίου 2012, ο  Όμιλος βραβεύτηκε στο πλαίσιο 

των Βραβείων «BRAVO 2012» και του Διαλόγου για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη-Αξιολόγηση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. 

Χαρακτηριστικά, οι διακρίσεις που έλαβε ο Όμιλος αφορούν τις επιδόσεις μας στη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη.    

 

 

Πιστεύουμε ότι, οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι ο καλύτερος έμπρακτος τρόπος 

για να βιώσουμε όλοι μαζί το πνεύμα αγάπης και αλληλεγγύης που είναι συνυφασμένο με τις 

ημέρες των εορτών. 


